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شرح: 
ضوابط  ذیل  به  اســتناد بند هفتم  مــاده  دوم  آئين نامه  
فرهنگ  عمومي  مصوب  جلســات 7 و14/08/64 شوراي 
عالي   انقــالب  فرهنگي ، جهت  بررســي  و صدور مجوز 
تاســيس  و فعاليت  مراكز موسسات  انجمنها و كانونهاي  
فرهنگي  و هنري  در سراســر كشــور و نظــارت  بر آنها 
به  تصویب  شــوراي  فرهنگي  عمومي  و شوراي  مشترك  
كميسيونهاي 1 و2 شوراي عالي   انقالب  فرهنگي  رسيده  

است . 
فصل  اول - تعریف : 

ماده 1- مراكز، موسســات ، انجمنها و كانونهاي  فرهنگي  
عبارت  از هر گونه  تشكيالتي  است  كه  توسط  افراد واجد 
شــرایط  براي  فعاليت  در یك  یــا چند قلمرو فرهنگي  و 

هنري  و سينمایي  تاسيس  مي گردد. 
تبصره 1- مراكز، موسسات ، انجمنها و كانونهاي  علمي  و 

تحقيقاتي  از شمول  این  مصوبه  خارج  است . 
تبصره 2- مراكز، موسسات ، انجمنها و كانونهاي  فرهنگي  
و هنــري  دولتي  یا وابســته  به  دولت  بر اســاس  ضوابط  
دیگري  تاسيس  خواهد شد و از شمول  این  مصوبه  خارج  

است . 
تبصره 3- مراكزي  مانند عكاسي ها، كتابفروشي ها، تكثير 
و فروش  نوار و همچنين  مراكز تكثير و وابسته  به  صنعت  

چاپ  از شمول  این  مصوبه  خارج  است . 
فصل  دوم - حدود فعاليت  و خط مشي : 

ماده 2- مراكز فرهنگــي  در فعاليتهاي  خود باید اهداف  
فرهنگي  مصرح  در قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  ایران  
را در نظر داشــته  باشــند و فعاليت  آنها منافات  با ارتقاء 
فرهنگ  عمومي  و سطح  معلومات  و دانش  مردم  نداشته  

باشد. 
مــاده 3- مراكز فرهنگي  باید بــه  رعایت  كامل  قوانين  و 

مقررات  نظام  جمهوري  اسالمي  ایران  متعهد باشند. 
مــاده 4- فعاليتهاي  مراكز فرهنگي  باید در جهت  اهداف  

پيش بيني  شده  در اساسنامه  آنها باشد. 
تبصره - موسســات  و مراكز فرهنگــي  اقليت هاي  دیني  
رسمي  كشور باید صرفاً در محدوده  امور فرهنگي  مربوط  

به  آن  اقليت  فعاليت  نماید. 
فصل  ســوم - شرایط  تاســيس  مراكز فرهنگي  و مراحل  

صدور مجوز: 
ماده 5- تاســيس  مراكز فرهنگي  به  مسووليت  اشخاص  
حقيقي  یا حقوقي ، با سرمایه  ایراني  و اخذ مجوز از وزارت  

فرهنگ  و ارشاد اسالمي  آزاد است . 
تبصــره - در مورد مراكزي  كه  از طرف  ســفارتخانه هاي  
خارجي  و ســازمانهاي  آزادیبخش  كشورهاي  دیگر و یا 
اشــخاص  غيرایراني  تاسيس  شود، در چهارچوب  قوانين  
مربوط  به  خارجيان  مقيم  ایران  و موافقت  وزارتخانه هاي  
فرهنگ  و ارشاد اسالمي  و امور خارجه  عمل  خواهد شد. 
ماده 6- فعاليت  مراكز فرهنگي  باید بر طبق  اساسنامه اي  

باشد كه  به  تصویب  شوراي  فرهنگ  عمومي  مي رسد. 
ماده 7- اعضاي  هيات  موسس  مراكز فرهنگي  باید داراي  

شرایط  زیر باشند: 
1- تابعيت  جمهوري  اسالمي  ایران . 

2- برخورداري  از حســن  شهرت  و نداشتن  سوءپيشينه  
كيفري  موثر. 

3- التــزام  به  اصول  و تحقق  اهداف  مندرج  در ماده 2 و3 
و4 این  ضوابط . 

4- عدم  حجر ورشكستگي  به  تقلب  و تقصير. 
5- دارا بودن  حداقل 25 سال  سن . 

تبصــره 1- در مواردي  كه  به  تشــخيص  هيات  نظارت ، 
فعاليت  مركز به  دوره  سني  خاصي  مربوط  باشد، رعایت  

بند5 الزامي  نيست . 
تبصره 2- هيات  موســس  موظف  است  از ميان  خود و یا 
اشــخاص  دیگر فردي  را به  عنوان  مدیر مسئول  معرفي  

نماید. 
تبصره 3- هيات  موسس  در قبال  خط  مشي  كلي  مركز، و 
مدیر مسوول  در قبال  فعاليتهاي  مركز پاسخگو هستند. 
تبصره 4- نخســت  وزیران ، وزیران ، اســتانداران ، امراي  
ارتش  و شهرباني  و ژاندارمري ، روساي  سازمانهاي  دولتي ، 
مدیران  عامل  و روســاي  هيات  مدیره  شركتها، بانكهاي  
دولتي  و كليه  شــركتها و موسسات  كه  شمول  حكم  در 
مورد آنها مســتلزم  ذكر نام  است . نمایندگان  مجلسين ، 
ســفرا، فرمانداران ، شهرداران ، روســاي  انجمنهاي  شهر 
و شهرســتان  تهران  و مراكز اســتانها و اعضاي  ساواك ، 
روساي  دفاتر حزب  رستاخيز در تهران  و مراكز استانها و 
شهرستانها وابستگان  به  رژیم  سابق  كه  در فاصله  زماني  
پانزدهم  خــرداد1342 تا22 بهمن 1357 در مشــاغل  
مذكور بوده  و همچنين  كساني  كه  در این  مدت  از طریق  
مطبوعات ، رادیو و تلویزیون  یا ســخنراني  در اجتماعات ، 
خدمتگزاران  تبليغاتي  رژیم  گذشته  بوده اند و همچنين  
توطئه گــران  و اقدام  كنندگان  عليه  اســالم  و جمهوري  

اسالمي  ایران  از تاسيس  مراكز فرهنگي  محرومند. 

ماده 8- مدیر مســوول  مركز فرهنگي  باید داراي  شرایط  
زیر باشد: 

1- ضوابط  مندرج  در ماده 7. 
2- صالحيت  علمي  و فرهنگي  و یا ســابقه  متناســب  با 

فعاليت  مورد تقاضا به  تشخيص  هيات  موضوع  ماده 9. 
فصل  چهارم : 

الف - تركيب  اعضاي  هيات  نظارت : 
ماده 9- اعضــاي  هيات  نظارت  بر مراكز فرهنگي  كه  زیر 
نظر وزیر فرهنگ  و ارشــاد اســالمي  تشــكيل  مي شود 

عبارتند از: 
- وزیر فرهنگ  و ارشــاد اسالمي  یا نماینده  تام  االختيار 

وي . 
- معاونت  فرهنگي  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي . 

- معاونت  سينمایي  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي . 
معاونت  هنري  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي . 

- ســه  نفر از صاحبنظران  فرهنگي  كه  حداقل  یك  نفر 
از آنها عضو هيات  علمي  دانشــگاهها باشــد به  پيشنهاد 
وزیر فرهنگ  و ارشاد اسالمي  و تصویب  شوراي  فرهنگ  

عمومي . 
تبصره - جلسات  هيات  با حضور دو سوم  اعضاء رسميت  
مي یابــد و تصميمات  متخذه  با حداقل  چهار راي  معتبر 

خواهد بود. 
ب - وظایف  هيات  نظارت : 

ماده 10- وظایف  هيات  نظارت  بر مراكز فرهنگي  عبارت  
است  از: 

الف - بررسي  اساســنامه  مراكز فرهنگي  و اعالم  نظر به  
شوراي  فرهنگ  عمومي  براي  تصميم گيري  نهائي . 

ب - رسيدگي  به  صالحيت  هيات  موسس  و مدیر مسوول  
و گزارش  نتيجه  با ذكر مستندات  جهت  اطالع  به  شوراي  

فرهنگ  عمومي . 
ج - صدور مجوز تاسيس  مراكز فرهنگي  پس  از تصویب  

اساسنامه  آن  مراكز در شوراي  فرهنگ  عمومي . 
د- نظارت  مستمر بر عملكرد مراكز فرهنگي . 

ه- رسيدگي  اوليه  نسبت  به  موارد تخلف  مراكز فرهنگي  
و پي گيري  آن  طبق  مفاد ماده 20. 

ماده 11- ترتيب  و زمان  بررســي  و تصویب  اساســنامه ، 
رســيدگي  بــه  صالحيت  موســس  و مدیر مســوول  و 

همچنين  صدور مجوز به  شرح  زیر است : 
الف - هيات  نظارت  مكلف  اســت  ظــرف  مدت  دو ماه  از 
تاریــخ  دریافت  تقاضاي  تاســيس ، درباره  اساســنامه  و 
صالحيت  هيات  موسس  و مدیر مسوول  با رعایت  شرایط  
مقرر در این  ضوابط ، رسيدگي هاي  الزم  را انجام  و نتيجه  

را به  شوراي  فرهنگ  عمومي  اعالم  نماید. 
ب - شوراي  فرهنگ  عمومي  حداكثر پس  از مدت  دو ماه  
از دریافت  اساسنامه  و گزارش  نتيجه  رسيدگي  نظر خود 

را اعالم  مي نماید. 
ج - وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي  موظف  است  حداكثر 
ظرف 10 روز پس  از دریافت  ابالغ  نظر مســاعد شــورا، 

مجوز تاسيس  را صادر نماید. 
تبصره - چنانچه  شــوراي  فرهنگ  عمومي  پس  از مدت 2 
ماه  نتيجه  بررسي  خود را در مورد اساسنامه اي  به  هيات  
نظارت  ندهد، وزیر فرهنگ  و ارشــاد اســالمي  مي تواند 

دستور صدور مجوز را صادر نماید. 
ماده 12- در صورتي  كه  مدیر مسوول ، شرایط  مندرج  در 
ماده 8 را فاقد گردد یا فوت  شــود یا استعفاء دهد هيات  
موسس  موظف  است  موضوع  را گزارش  نماید و حداكثر 
ظرف  سه  ماه  شــخص  دیگري  را كه  واجد شرایط  باشد 
به  وزارت  فرهنگ  و ارشــاد اسالمي  معرفي  كند. در غير 
اینصورت  وزارت  فرهنگ  و ارشــاد اسالمي  ابتداء اخطار 
كتبــي  مي دهد و چنانچه  تا یكمــاه  بعد از اخطار كتبي  
نيز اقدام  الزم  از سوي  هيات  موسس  انجام  نگرفت ، جواز 

لغو مي شود. 
تبصره - تا زماني  كه  صالحيت  مدیر مســوول  جدید به  
تائيد نرسيده  است ، مســووليت هاي  وي  به  عهده  هيات  

موسس  مي باشد. 
ماده 13- اعالم  نظر هيات  نظــارت  مبني  بر تایيد مدیر 
جدید حداكثر تا دو ماه  از تاریخ  معرفي ، توســط  وزارت  

فرهنگ  و ارشاد اسالمي  انجام  خواهد شد. 
مــاده 14- هرگونه  تغيير در مواد اساســنامه  یا اعضاي  
هيات  موســس  و مدیریت  مسئول  باید به  اطالع  و تایيد 

هيات  نظارت  برسد. 
تبصره - تغيير اساســنامه  باید نهایتاً به  تصویب  شوراي  

فرهنگ  عمومي  برسد. 
ماده 15- ســازمان  ثبت  شــركتها )وابســته  به  وزارت  
دادگســتري ( پس  از صادر شــدن  مجوز از سوي  وزارت  
فرهنگ  و ارشــاد اسالمي  نسبت  به  ثبت  مراكز فرهنگي  

اقدام  مي نماید. 
تبصره - در صورت  لغو مجوز تاسيس ، مراتب  جهت  اقدام  
مقتضي  از سوي  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي  به  اطالع  

سازمان  ثبت  شركتها خواهد رسيد. 
فصل  پنجم : 

ماده 16- مراكز فرهنگي  موظفند ضمن  بكارگيري  نامها 
و نشانهاي  مناسب  كه  توســط  موسسه  دیگري  به  ثبت  
نرسيده  اســت ، در كليه  انتشــارات  و توليدات  خود نام  
مركز، شــماره  ثبت  و مجوز تاســيس  و نشاني  مراكز در 

محل  مناسبي  درج  نمایند. 
تبصره - موسســاتي  كه  تا تصویب  ایــن  قانون  با نام ها و 
نشــانهاي  معين  فعاليت  داشــته اند در ثبت  اســامي  و 

مشخصات  خود اولویت  دارند. 

ماده 17- هر مركز باید دفاتر محاســباتي  پلمپ  شده  بر 
طبــق  قانون  تهيه  و كليه  مخارج  و درآمدهاي  خود را در 
آن  ثبت  كند. وزارت  فرهنگ  و ارشــاد اسالمي  هر وقت  

الزم  بداند دفاتر مالي  را بازرسي  مي كند. 
ماده 18- مراكز كه  تا تصویب  این  قانون  وجود داشته اند 
موظفند پس  از تصویب  این  ضوابط  حداكثر تا6 ماه  وضع  

خود را با آن  تطبيق  دهند. 
ماده 19- كليه  مراكز فرهنگي  موظفند گزارش  ســاالنه  
عملكرد خود را جهت  تهيه  گزارش  فعاليتهاي  فرهنگي  
ساالنه  كشــور به  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي  ارسال  

نمایند. 
ماده 20- به  تخلفات  و جرایم  ارتكابي  مراكز فرهنگي  در 
خصــوص  عدم  رعایت  مواد2 و3 و4 و5 و6 و7 و11 و13 
و15 و16 و17 پس  از بررسي  و اعالم  نظر هيات  نظارت  و 
بنا به  گزارش  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي ، در دادگاه  

صالح  و با حضور هيات  منصفه  رسيدگي  مي شود. 
تبصــره - اعضاي  هيات  منصفه  طبــق  ضوابطي  انتخاب  
خواهند شــد كه  توسط  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي  
تدوین  شده  و به  تصویب  شوراي  فرهنگ  عمومي  خواهد 

رسيد. 
ماده 21- آئين نامه هــاي  الزم  براي  اجراي  ضوابط  ظرف  
حداكثر3 ماه  توسط  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمي  تهيه  

و به  تصویب  شوراي  فرهنگ  عمومي  خواهد رسيد. 
ماده 22- وزارت  فرهنگ  و ارشــاد اسالمي  مامور اجراي  
این  ضوابط  اســت  و از تاریخ  تصویب ، كليه  ضوابط  مغایر 

ملغي  مي باشد. 
ماده 23- ضوابط  فوق  مشــتمل  بر23 ماده  و16 تبصره  
در جلســات 74 مــورخ 22،76/01/67 مورخ 13/02/67 
و77 مــورخ 30/03/67 به  تصویب  شــوراي  مشــترك  

كميسيونهاي  شوراي عالي   انقالب  فرهنگي  رسيد. 

نقد و بررسی مصوبه 
- سردرگمی مجریان در اجرای مصوبه

اجرای مصوبه وابستگی كامل به فهم مجریان از مصوبه 
دارد. در صورت وجود ابهام در زمان نســخ یك مصوبه 
توسط مصوبه دیگر، مجریان از نظر چگونگی و زمان اجرا 
دچار تردید و سردرگمی می شوند و نمی توانند مصوبه 

را بطور شایسته اجرا نمایند.
- معطل ماندن كارهای مردم در نسخ مصوبات

با نســخ مصوبات بــدون قيد زمان نســخ، عمال اجرای 

مصوبه و كارهای مردم از نظر اجرایی دچار مشــكل می 
شوند. مثال های یادشده باال نيز موید این حقيقت است 
كه عمال جامعه حداقل تا تدوین آیين نامه جدید معطل 

خواهد ماند.
- همراهی تاریخ تصویب مصوبه در نامگذاری آن

یكی دیگــر از اجزای جدانشــدنی در سلســله مراتب 
نام و نامگــذاری مصوبات به روش ســنتی و رایج، قيد 
تاریخ تصویــب در نام مصوبات اســت. این امر احتماال 
نشــانگر تقدم و تاخر زمانی تصویب مصوبات اســت كه 
دارای توجيه مناســبی برای قيــد تاریخ تصویب در نام 
و نامگذاری مصوبات نيســت. اینكه تاریخ تصویب یك 
مصوبه در نام مصوبه قيد شــود بصورت عملی در اجرای 
آن یا برای ذینفعان كمك موثری نمی كند. در یك روز 
كاری مجلس شــورای اسالمی و ســایر مراكز و مراجع 
وضع مصوبه مصوبات متعددی تصویب می شــود، قيد 
تاریخ شــامل وبژگی های خاص مصوبات به شمار نمی 

رود.
- همراهی نــام مركز یا مرجع مقرره گذار در نامگذاری 

مصوبه
با توجه با تعدد مراكز و مراجع وضع مصوبه در كشور به 
نظر می رســد كه در شيوه سنتی نامگذاری معموال نام 
مرجع تصویب كننده نيز جزیی از نام مصوبات شده است 
كه معموال در بخش انتهایی نام مصوبات قيد می شــود 
كه خود موجب طوالنی شــدن نام مصوبات شده است. 
وجود مصوبات مشابه با اســامی مراجع تصویب كننده 
متفاوت خودبخود موجب ســردرگمی مجریان مصوبه و 
مردم می شود. تكرار نام مركز یا مرجع وضع مصوبه در 
عنــوان و نام مصوبات، از نظر كاربردی دارای آثارخاصی 
نيســت و صرفا موجب می شود كه هر مصوبه یك جزء 

زائد را بصورت نابجا بصورت دنباله با خود داشته باشد.
- آسانی استناد به مواد و تبصره های مصوبه

عنــوان بندی مطالــب مندرج در یك مصوبــه با ایجاد 
ســهولت در دسترســی به بخش های گوناگون مصوبه، 
امر اســتناد به ریز مواد و تبصره های قانونی را آســان 

می كند. عنــوان بندی با جانمایی محتوای مصوبات در 
پيكره به هم پيوسته آنها امكان آدرس دهی محتوایی را 
به نسبت متن های بدون عنوان بندی افزایش می دهد. 
در متن های بلند بدون عنوان بندی نمی توان به راحتی 
به موضوعات مطرح شــده ارجاع داد یا آنها را به عنوان 
شواهد مطالعاتی مورد استناد قرار داد. آسانی استناد به 
مواد یا تبصره های قانونی در اثر بخش بندی و تفكيك 
بخش های ایجاد شده توســط عناوین موجود در متن 

مصوبات است. 
- عدم تحمل مشــقت بررســی همه مصوبات مرتبط با 

هر مصوبه
این امكان وجود ندارد كه برای بررســی هر مصوبه همه 
مصوبات موضوعه كشور را در قوای سه گانه بررسی نمود 
تا با اطمينان در مورد مصوبات موجود پيرامون موضوع 
خاص نظریه قاطع داد. تمام بررسی های قانونی بصورت 
تقریبی و تخمينی است و كامال به تالش فرد جستجوگر 
بســتگی دارد. این وضع مصوبه به سبك ایرانی است كه 
برای شناسایی مصوبات مرتبط با یك موضوع را از روی 
ناچاری تمام مصوبات 113 سال گذشته را مورد مطالعه 

قرار داد.
- ناآگاهی اهالی وضع مصوبه با زبان فارسی معيار

افرادی كه در تقســيم كار ملی در وضع مصوبه دســت 
انــدركار تدوین و تصویــب مصوبات انــد غالبا آگاهی 
و تخصــص الزم در زمينه زبان فارســی معيــار ندارند. 
ناآگاهــی تخصصی موجــب می گردد كــه در نگارش 
مصوبات، از هيچ قوعد و اصولی پيروی نشود و در نهایت 
وضعيت نگارش در مصوبات موجود در وضعی چنين به 

هم ریخته و نگران كننده باشد.
- عدم وجود هــدف گذاری و ســازماندهی بر مراكز و 

مراجع متعدد وضع كننده مصوبات
در خيل عظيــم مراكز متولی مقرره گذار بحث از هدف 
گذاری و سازماندهی با توجه به بيش از 110 سال سابقه 
وضع مصوبه در كشــور و ریشــه دوانيدن مراكز موازی 
وضع مصوبه در كشــور، بسيار دشــوار به نظر می رسد. 
وجود اهداف زودگذر و تقریبــا روزمره، امكان هر گونه 
برنــه ریزی بلند و ميان مدت را از مراكز متعدد تقنينی 
سلب نموده اســت. اساسا وجود مراكز و مراجع تقنينی 
متعدد برای حل مشكالت روزمره بخشی از جامعه است 
كــه احتماال دليــل وجودی بســياری از مراكز تقنينی 

متعدد و موازی است.
- عدم انجام تنقيح مصوبات كشور

انبوه مصوبات تنقيح نشــده چگونــه در زمان تصویب 
یك مصوبه می توانند به واضع مصوبه در بررســی آثار 
مزاحمتی مصوبات بر هــم كمك نماید. با وضع موجود 
اساسا نمی توان تاثيرات تخریبی مصوبات را بر یكدیگر 
مورد مالحظه قرار داد. همان گونه كه آثار مفيد مصوبات 

بر یكدیگر قابل مشاهده و مالحظه نيست.
- زیر سوال بردن دليل تصویب مصوبه

مصوبــات دارای اســتثنائات فراوان خــود نقض غرض 
تصویب مصوبه است و دالیل آن را با تكشيك مواجه می 
ســازد. همگان با مالحظه فهرست بلندباالی استثنائات 
مصوبه به بقيه گزاره های قانونی به دیده تردید خواهند 
نگریســت كه خوشا به حال مســتثنی شدگان! اینگونه 
است كه مصوبات دارای استثنائات فراوان معموال دارای 

سرنوشت مطلوبی از نظر اجرا در جامعه ندارند.
- مصوبه در فهم مــردم منتظر اجرا و نه منتظر ترجمه 

به ادبيات مردمی
مصوباتی كه توسط مردم بخوبی فهميده شده اند محتاج 
اجرا توســط مســئوالن مربوطه اند و مصوبات نافهم در 
انتظار ترجمه شــدن به زبان عموم مردم اند كه معموال 
زمان مشــخصی نمی توان برای آن تعيين نمود. تجربه 
نشــان داده است كه مصوبات نافهم برای مردم بدرستی 
نيز در جامعه اجرا نشــده و سرنوشت درخشانی نداشته 

اند.
- تلقی سكوت به رضایت مصوبه

در ادبيات اجتماعی معموال ســكوت را به رضایت تلقی 
مــی كنند. در مصوبه و وضع مصوبــه نمی توان همانند 
فرهنگ عمومی هر ســكوت واضع مصوبه را بر صحت و 
موافقــت حمل كرد. مصوبه را نمی توان از طریق حدس 
و گمــان دریافت و اجرا كرد. واضع مصوبه همواره تالش 
دارد كه همه موضوعات مرتبــط با یك پدیده را تعيين 

تكليف نماید.
- دفاع از حد حق توســط مصوبه به مثابه تعيين حقوق 

مردم و حاكميت
هدف مصوبه و وضــع مصوبه، تعيين حد حق به معنای 
تعيين حقوق مردم و حاكميت اســت. مردم و حكومت 
هر یك دارای حقوقی هستند كه حد و مرز آن از طریق 
مصوبه تعيين می شــود. حقوق مردم و حاكميت شامل 
روابط دوســویه ای اســت كه در قالب اداره امور كشور 
توسط حكومت و مشــاركت اجتماعی توسط مردم ارائه 
می شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، 
بروز و تشدید مشــكالت زندگی مردم نشانه عدم وجود 
تعيين حقوق مردم و حاكميت به عنوان هدف مصوبه و 

وضع مصوبه است.
- علني بــودن مصوبه به مثابه همفكــری با گروه های 

مرجع 
علنی بــودن مصوبه عالوه بر آگاه نمــودن عموم مردم، 
گــروه های مرجع جامعه را نيز در جریان مصوبه و وضع 
مصوبــه قرار می دهد. رســالت تاریخی گرو های مرجع 

جامعه اینگونه ایجاب می كند كه همواره برای بر طرف 
نمودن كاســتی های مصوبه و واضع مصوبه وارد ميدان 
شوند و با تعامل سازنده روند تصویب و اجرای مصوبه را 
تكميل نماینــد. حضور گروه های مرجع در عرصه وضع 
مصوبه زمينه های اعتماد مردم به مصوبه و وضع مصوبه 
را افزایش می دهد و می تواند به تسهيل تعامال بين مردم 
و واضعان مصوبه منجر شــود. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به ســبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی 
مردم نشــانه عدم وجود همفكری با گروه های مرجع به 

عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است. 
- مستمر بودن مصوبه به مثابه ثبات

ثبات )استمرار( مصوبه یكی از ویژگی های عرضی مصوبه 
اســت كه در جامعه می تواند به ســاماندهی بهينه امور 
كمــك نماید. ثبات مصوبه و وضع مصوبه امكان شــكل 
گيری رفتار مردم را فراهم نموده و زمينه تبعيت پذیری 
آنــان را فراهم می آورد. مصوبه بدون ثبات فرصتی برای 
ارائه آثار مفيد خود ندارد و با شــروع اثربخشی، بصورت 
مكرر تغيير و اصالح می شــود. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به ســبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی 
مردم نشــانه عدم ثبات به عنوان ویژگی عرضی مصوبه 

است.
- پشــتيبانی جامعه از مصوبه به معنای تامين نيازهای 

اساسی مردم 
مصوبــه و مصوبه گذاری بر اســاس منابــع جامعه، در 
راستای تامين نيازهای اساسی مردم گام بر می دارد كه 
مطابق مصوبه اهداف از پيش تعيين شــده آن مشخص 
شده اند. نيازهای اساسی مردم یا حقوق اساسی ملت بر 
طبق مصوبه اساســی تعيين شده است كه وضع مصوبه 
كشور مكلف اســت تا زمينه های اجتماعی تحقق آن را 
فراهم كند و نسبت مردم و حاكميت را به شایسته ترین 
وجه ممكن تعيين كند. تقســيم كار ملی شامل تدوین، 
تصویب، تایيد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفســير مصوبه باید 
توانایی الزم برای تامين نيازهای اساسی مردم را در وضع 
مصوبه داشته باشــد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به 
سبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم تامين نيازهای اساســی مــردم از طریق مصوبه به 

عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است. 
- ســازگاري مصوبه با كليت نظام حقوقي به مثابه عدم 

وجود تعارض و مزاحمت قانونی
ســازگاري با كليت نظام حقوقي بــه معنای عدم وجود 
تعــارض و مزاحمت قانونی یكــی از اصول وضع مصوبه 
است. یكی از امور مهم در بررسی سازگاري با كليت نظام 
حقوقي، عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی اســت كه 
در برخی از موارد بيــن مصوبات جدید و قدیم مالحظه 
می شــود و اجرای هر دو مصوبه را با مشكل مواجه می 
سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز 
و تشدید مشــكالت زندگی مردم نشانه عدم سازگاري با 
كليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود تعارض و مزاحمت 

قانونی به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامين منافع عمومی در مصوبه به مثابه قلمرو مشروعيت 

حق های فردی
اصل چهلم مصوبه اساسی قابل مشاهده است: »هيچ كس 
نمــی تواند اعمال حق خویش را وســيله اضرار به غير یا 
تجاوز به منافع عمومی قرار دهد«. حقوق فردی مردم از آن 
جهت دارای اهميت است كه همه آنها دارای زندگی فردی 
و خانوادگی اند كه این قلمرو در راســتای منافع عمومی 
قابل احترام اســت و باید از نظر مصوبه و وضع مصوبه به 
عنوان حقوق فردی به رسميت شناخته شود. گفتنی است 
كه بدون مشــروعيت حق های فردی نمی توان حقوق و 
منافع عمومی را مشــروع دانست چرا كه حقوق فردی و 
عمومی در یك دستگاه منطقی قابل جمع اند. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت 
زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه قلمرو 

مشروعيت حق های فردی در وضع مصوبه است.
- تمشــيت امور دولــت با مصوبه به مثابه رســيدگی به 

مشكالت زندگی مردم
هدف مصوبه و وضع مصوبه تمشــيت امور دولت به مثابه 
رسيدگی به مشكالت زندگی مردم است. اساسا دولت ها 
كاری جز اداره امور جامعه و حل مشــكالت زندگی مردم 
ندارند. مصوبه اســت كه عملكرد دولت را در بخش های 
گوناگون تسهيل می نماید تا دولت بتواند از منابع گوناگون 
برای حل مشــكالت متعدد در زطندگی مردم اســتفاده 
نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز 
و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه عدم تمشيت امور 
دولت و عدم وجود رسيدگی به مشكالت زندگی مردم به 

عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آینده بودن مصوبه به مثابه رسيدن به اهداف

معطوف به آینده بودن مصوبــه و وضع مصوبه به معنای 
ضرورت رسيدن به اهدافی است كه در حال حاضر محقق 
نشــده اند و در آینده نزدیك و دور محقق خواهند شــد. 
مصوبه در گزاره های خود اهدافی را كه بناســت در طی 
مدت اجرا به آنها دست یابد را معرفی می كند و بازه زمانی 
دســت یابی به آنها را نيز اعالم می كند. قانونی كه دارای 
اهداف مشخصی نيست مصوبه نيست و قانونی كه در حين 
مدت اجرا بنا نيســت كه در آینــده كاری انجام دهد نيز 
دارای هویت قانونی نيست. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه 
نرسيدن به اهداف مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی 

ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

در خیل عظیم مراکز متولی مقرره گذار بحث 
از هدف گذاری و سازماندهی با توجه به بیش 
از 110 ســال ســابقه وضــع مصوبه در کشــور و 
ریشــه دوانیدن مراکز مــوازی وضع مصوبه در 
کشــور، بسیار دشــوار به نظر می رسد. وجود 
اهــداف زودگــذر و تقریبــا روزمــره، امــکان هر 
گونــه برنه ریــزی بلند و میان مــدت را از مراکز 
متعــدد تقنینــی ســلب نمــوده اســت. اساســا 
وجــود مراکز و مراجع تقنینی متعدد برای حل 

مشکالت روزمره بخشی از جامعه است.
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