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 مقدمه

سالروز شهادت امام حسن )االول طرح اصالح تعطيالت رسمي با هدف حذف تعطيلي روز هشتم ربيع

 ست از:ا شده براي اقدام در مقدمه توجيهي طرح عبارت ترين داليل ارائه، ارائه شده است. مهم()ع(ريگعس
 

  االولنبودن ماهيت شادي يا غم در روز هشتم ربيع مشخص. 1

از  زيراكنندگان طرح اين است كه ماهيت شادي و غم اين روز مشخص نيست. هاي ارائهترين استدالليكي از مهم

شادي )عج( عصر عزادار بود و ازسوي ديگر براي امامت حضرت ولي)ع( ري گبراي شهادت امام حسن عسبايد يكسو 

 .كرد
 

 با فلسفه تعطيلي هاي بزرگداشت براي اين روز و مغايرتفقدان آيين. 2

ها و مراسم اجتماعي بزرگداشت براي اين روز، تعطيلي اين روز  با فلسفه تعطيالت كه دليل فقدان آيينبه

و هاي رسمي در ادارات ها و فعاليتاستفاده از برنامه االمكانحتيبزرگداشت ايام خاص است مغاير بوده و 

 .كندها را نيز سلب ميدانشگاه
 

 اخالل در وحدت اسالمي ايجاد. 3

تعطيلي اين روز  ،كه مغاير با وحدت اسالمي است االولتندرو در روز نهم ربيع افراددليل اقدامات برخي از به

 .عمالً ايجاد فرصت براي احيا و گسترش اين اقدامات است
 

 اثر منفي اقتصادي. 4

خصوصي و كل كشور بر همگان روشن  در مقدمه توجيهي آورده شده است كه اثر منفي اقتصادي براي بخش

 .فوريت درصدد حذف تعطيلي اين روز استاين اساس طرح با قيد يك است. بر
 

 اظهارنظر كارشناسي

 نقاط قوت

 كمك به كاهش آشفتگي تعطيالت. 1

تعطيالت در كشور  مسئلهشدن هرچه بيشتر  ترشده اين است كه از آشفته ترين نقطه قوت طرح ارائهمهم

 اي دارد و حساسيتكند. واقعيت اين است كه وضعيت تعطيالت در كشور، وضعيت آشفتهري ميجلوگي

 هاي يك از طرحهاي مختلف سياسي، مذهبي و ملي درخصوص روزهاي تعطيل باعث شده است كه هيچجريان
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اين خصوص ارائه  س چندين طرح دراخير مجل دوره تعطيالت به سرانجام نرسد. در چهار مسئلهبراي ساماندهي شده  ارائه

 ساده تعطيالت نيز مستلزم عزم ملي باشد! در مسئلهرسد حل نظر ميبه رواينيك به سرانجام نرسيده است. ازو هيچ كرده

 روز تخفيف دهد. تواند آشفتگي تعطيالت را البته در حد يكحال اين طرح با كاهش يك روز تعطيالت ميهر

 اجتماعي -دهاي منفي فرهنگيماتوجه به پي. 2

سازي براي ايجاد اختالف در ظرفيت مسئلهخصوص همدهاي فرهنگي تعطيلي اين روز بانقطه قوت ديگر اين طرح توجه به پي

 پنهان، مرتبط با اين روز خواهد بود. وحدت امت اسالمي است. درواقع تعطيلي اين روز نوعي فضاسازي براي رونق مناسك
 

 نقاط ضعف

 توجهي به وضعيت نابسامان كل تعطيالتيب. 1

نظر روز تعطيلي است كه به صرف به يك يتوجهي به وضعيت نابسامان كل تعطيالت و اكتفابي ،نقطه ضعف عمده طرح

هاي ديني و مذهبي درخصوص تعطيلي روزهاي مذهبي عمالً امكان حذف اين روز هاي جريانرسد با توجه به حساسيتمي

دهد كه درخصوص ايام تعطيالت نشان مي مسئلهدهه گذشته در  هاي بسياري همراه خواهد بود. تجربه سهنيز با چالش

 22ها تعداد تعطيالت از اين سال در همه رواينروز ديگر ميسر بوده و از تعطيلي، امكان حذف صرفاً از طريق تعطيلي يك

 روز درحال حاضر رسيده است. 27به  ،روز اول انقالب

 روز عدم اثربخشي حذف تعطيلي يك. 2

روز  روز تأثير چنداني در وضعيت نابسامان تعطيالت كشور ندارد و اگرچه درحد يك ست كه حذف تعطيلي يكا واقعيت آن

 .كمك كندحل تعطيالت  مسئلهروز در حدي نيست كه بتواند  به  ثرگذاري اين يكاما اندازه ا ،دهدآن را كاهش مي

 تأثيرات اقتصادي مستقيم اندك بودن. 3

در  .شودروز باعث ايجاد هزينه اقتصادي براي كشور نمي خالف آنچه در مقدمه توجيهي طرح آمده است، صرف تعطيلي يكبر

بر اقتصاد كشور  شود. آنچه موجب تحميل هزينهوري نيروي كار استفاده ميو بهرهبازده يش بسياري از كشورها از تعطيالت براي افزا

 پراكندگي تعطيالت و عدم تأثير آن در بازيابي توان نيروي كار در كشور و همچنين ايجاد اخالل در نظم كاري كشور است.  ،شودمي

 بودن تعطيالت توجهي به نمادبي. 4

 هاي بزرگداشتبراي انجام مراسم و آيينرا كاركرد ايجاد فضا  ،ضر برخالف ادعاي مقدمه توجيهي طرحتعطيالت درحال حا

روز  شدن يك روز است، خواه در آن داشته معناي بزرگبودن به شده است كه صرف تعطيلتبديل ندارد، بلكه به يك نماد 

 براين اين استدالل كه در اين روز مراسمي براي بزرگداشت وجود ندارد، بنانداشته باشد مراسم و آييني وجود داشته باشد يا

 به تعطيلي نيست، قابل دفاع نيست. ينيازپس 
 

 بنديجمع

هاي و با عنايت به حساسيتتعطيالت در كشور با حذف يك روز تعطيلي حل نخواهد شد  مسئلهبا توجه به اينكه آشفتگي 

طرح  ،.طرح سپري شده استبه حواشي مربوط  ،ر هنگام تصويب تعطيلي اين روزخاص مربوط به اين ايام و اينكه يك با

صورت خاص و مجزا به جهت برخوردار بودن تبعات فرهنگي و سياسي به صالح نبوده و مجدد و پيشنهاد حذف آن به

را در قالب ساماندهي االول، اين كار در صورت تمايل نمايندگان محترم به حذف تعطيلي روز هشتم ربيع شودپيشنهاد مي

 . بندهاي يك طرح جامع بررسي كنند عنوان يكي ازتعطيالت رسمي كشور به


