
گزارش

تحلیل 
- وجود مش��کالت متعدد بیکاری زندگی را بیش از پیش بر مردم ش��ریف 
ایران دش��وار نموده اس��ت که با وجود تحریم های دشمنان اسالم و کشور 

تاثیر آن دوچندان ش��ده اس��ت.
- پیرامون بیکاری، ده ها و ش��اید صدها قانون و مصوبه ریز و درشت وجود 
دارد که از سوی تقسیم کار ملی قانونگذاری و وضع مصوبه سنتی به سبک 

ایرانی تصویب و اجرا ش��ده اس��ت.
- بدون تردید تداوم و تش��دید بیکاری نشانه آش��کار ناکارآمدی مصوبات، 

واضع مصوبات و وضع مصوبات س��نتی به س��بک ایرانی اس��ت.
- تحلیل ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی پیرامون تداوم و تش��دید بیکاری 
زنان با وجود عملکرد وضع قانون این ش��ورا چیس��ت؟ دفاع ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی از ناکارآمدی عملکرد خود پیرامون حل مش��کالت زندگی 

مردم چیس��ت؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، 
می توان کارآمدی عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی را پیرامون اشتغال 

زن��ان اثب��ات ک��رد؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد 
وضع مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی پیرامون اشتغال زنان نیازمند نقد 

و بررس��ی و تحول اساس��ی اس��ت.
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مقدم��ه: 
انقالب اس��المي ایران باالهام از حرکت پیامبرعظیم الشأن اسالم و پیروي 
از رهنموده��اي رهبر فقید انق��الب امام خمیني )قدس س��ره( برقراري 
قس��ط وعدال��ت اجتماعي واس��قرار اح��کام متعالي اس��الم را س��رلوحه 
امورخود قرارداد وطي س��الهاي پس ازپیروزي همواره تالش مس��ووالن 
نظام براین بوده تاباایجاد ش��رایط و زمنی��ه هاي مطلوب، اصالحات الزم 
درب��اره مناس��بات ف��ردي واجتماعي به عم��ل آید. از ای��ن رهگذر زنان 
جامع��ه که درنظام گذش��ته متحمل بیش��ترین صدمات ش��ده وبه بهانه 
آزادي از بس��یاري حقوق اس��المي وانس��اني خود محروم شده بودند این 
امکان رایافتند که فارغ ازدیدگاههاي متحجرانه پوس��یده ومبتذل غربزده 
ازسرچش��مه اسالم ناب محمدي )ص( سیراب ش��ود ودرجایگاه ومنزلت 

واقعي خ��ود قرارگی��رد وهمچون صدراس��الم به 
مثاب��ه نیم��ي مؤث��ر از پیکره اجتماع ب��ه وظایف 
وتکالیف اله��ي خود قیام کند ولذا زن مس��لمان 
ایران��ي ام��روز ازیکس��وباایمان کامل ب��ه وظیفه 
اش ب��ه عن��وان محوراصلي درخان��واده وبه لحاظ 
نقش عظیمي که درتربیت و پرورش انس��ان هاي 
متعالي بعهده دارد شایس��ته زیباترین ستایش��ها 
اس��ت واز دیگرسو به برکت تس��هیالت وامکانات 
وش��رایط مناس��ب اجتماعي زن ای��ران درصحنه 
ه��اي مختل��ف فرهنگي، اجتماع��ي واقتصادي به 
فعالیت اش��تغال دارد و با ایثاروتحمل مش��کالت 
در رش��د فرهنگ��ي جامع��ه، افزای��ش تولی��دات 
اقتص��ادي وارائ��ه خدمات بهداش��تي و... نقش��ي 
مؤثروارزش��مند ایفاد م��ي کند وچنانچ��ه اتخاذ 
سیاس��تهاي فرهنگي مناس��ب وحمایت هاي الزم 
قانون��ي از این مش��ارکت ایثارگران��ه وي صورت 
پذیرد قادر خواهد بود باایفاي کامل نقش مادري 
وانجام وظیفه صیانت از خانواده س��المت معنوي 

وآینده روش��ن جامع��ه را تضمین کندودرکن��ار آن در رفع نیازهاي خود 
وجامع��ه اش بیش از پیش مؤثر واقع ش��ود. ضم��ن تأکید مجدد برنقش 
زن درخان��وده به عنوان ش��غل اصلي وضرورت اش��تغال مفید وموثر وي 
دراین نهاد مقدس سیاس��تهاي اش��تغال زنان درجمهوري اسالمي ایران 

بدین ش��رح مي باش��د: 
ماده 1- باتوجه به قداس��ت مقام مادري وتربیت نسل آینده ومدیریت خانه 
وباعنایت به اهمیت نقش زنان در فرایند رش��د فرهنگي وتوس��عه اقتصادي 
بای��د ارزش معن��وي و مادي نقض زنان درخان��وده وکارآنان درخانه درنظر 

گرفته ش��ود. 
ماده 2- اش��تغال بانوان درمش��اغل فرهنگي واجتماعي واقتصادي واداري ا 
زجمله ش��رایط ولوازم تحقق عدالت اجتماعي وتعالي جامعه است وباید به 

آن وقع الزم گذاش��ته ش��ود. 
م��اده 3- همکاري و تعاون اعض��اي خانواده بایکدیگر ب��راي اداره مطلوب 
امورخانه وب��ه منظور ایفاي هرچه بهتر مس��وولیت هاي اجتماعي ضروري 

اس��ت
ماده 4- ش��رایط ومحیط کاراجتماعي بانوان باید به گونه اي مهیاش��ود که 
زمینه رشد معنوي، علمي وحرفه اي آنان فراهم شود وبه دیانت، شخصیت، 

منزلت وس��المتي فکري وروحي وجس��مي آنان لطمه اي وارد نیاید. 
م��اده 5- باتوجه ب��ه نقش زنان درپیش��رفت اجتماعي وتوس��عه اقتصادي 
بعنوان نیمي از جمعیت، باید تس��هیالت الزم براي اش��تغال آنان از س��وي 
دس��تگاههاي اجرایي فراهم آید وبرنامه ریزیهاي مناس��ب حس��ب اولویت 
ص��ورت گیرد وبه عالوه قوانین و امکانات فوق العاده اي نیز براي اش��تغال 
زنان تاس��رحد رفع نیاز در ردیف هاي الف و ب مش��اغل درنظر گرفته شود 
ودرخصوص ردیف ج، زنان نیزمانند مردان قادرباش��ند بدون تبعیض شغل 

مطلوب خودرابدس��ت آورند. 
ال��ف: مش��اغلي ک��ه پرداختن بدان از س��وي زنان مطلوب ش��ارع اس��ت 

مانندمامایي ورش��ته هایي از پزش��کي وتدریس
ب: مش��اغلي که باویژگیهاي بانوان ازلحاظ روحي وجسمي متناسب است، 
مانن��د علوم آزمایش��گاهي، مهندس��ي الکترونیک، داروس��ازي،  مددکاري، 

مترجم��ي
ج: مش��اغلي ک��ه هیچگونه مزیت وبرت��ري درآن براي ش��اغالن زن ومرد 
وجودن��دارد ویاانتخاب آن به ص��ورت مي گیرد ومالك آن تخصص وتجربه 

است نه جنس��یت )کارگري س��اده در س��ایر رش��ته هاي فني وخدماتي(
د: مشاغلي که یابه دلیل منع شرعي یاشرایط خشن کارویابه دلیل ارزشهاي 
اعتقادي )فرهنگي و اجتماعي( براي بانوان نامناس��ب است انند قضا وآتش 

نش��اني
ماده 6- تش��ویق بانوان تحصیلکرده ومتخصص باتجربه به احراز س��متهاي 
مدیریت ومشاغل ستادي، به منظور امکان استفاده از کارآیي انها درسطوح 

عال��ي اجرای��ي
م��اده 7- باتوجه به اینکه نیروهاي متخصص وتحصیلکرده در هرجامعه اي 
ارزش��مندترین سرمایه هاي آن بشمار مي آید وبراي آموزش وتربیت علمي 

آنان س��رمایه گذاري هنگفت صورت گرفته اس��ت باید: 
اوالً :  انتخ��اب صحیح وتحصیل در رش��ته هاي متناس��ب با اش��تغال بانوان 

هرچه کاملتر امکان پذیرش��ود. 
ثانیاً:  تس��هیالت الزم براي استفاده از تواناییهاي زنان کارشناس، متخصص 
وتحصیلک��رده فراه��م آید به گونه اي که اهتمام آن��ان به ایفاي نقش خود 
درخان��واده وش��رایط زندگي، منجر به کن��اره گیري از فعالی��ت اجتماعي 

نش��ود. 
ماده 8- دستگاههاي تبلیغاتي و رسانه هاي گروهي باید براساس سیاستهاي 
مصوب درزمینه اشتغال زنان، به گونه اي تبلیغ کنند که به هیچوجه هموار 
کننده پیش��رفت هجوم شرق وغرب به ارزشهاي اعتقادي واسالمي مانباشد 
ودرعین حال زمینه س��از جذب زنان درفعالیت ه��اي فرهنگي، اجتماعي، 
خدماتي وتولیدي واصالح بینش جامعه نس��بت به اش��تغال آنان وضرورت 

حضور زنان درمرحله رش��د ودوران س��ازندگي کش��ور باش��د.
ماده 9- در تعیین ارزش کاردر ش��رایط مس��اوي، دس��ت کم حق الزحمه 

ومزایاي مس��اوي منظور ش��ود
ماده 10- با توجه به اهمیتي که نظام جمهوري اسالمي ایران به استحکام 
بنیان خان��واده ونقش تربیتي وس��ازنده زنان درخانه قائل اس��ت، مقررات 
وتس��هیالت الزم، به مناس��ب "ش��غل مادرانه " درنظر گرفته شود، از قبیل 
استفاده از مرخصي باحقوق تقلیل ساعت کار، مزایاي بازنشستگي باسنوات 
کمترخدمت، امنیت شغلي، برخورداري از تأمین اجتماعي درمواقع بیکاري، 

بیم��اري، پی��ري یاناتوان��ي از کار
م��اده 11- امکان��ات آموزش ه��اي فني و حرفه اي و فرصت هاي ش��غلي 
مناس��ب، بااولویت براي قشر محروم بانوان نان آور خانواده خود، فراهم آید

ماده 12- فرصت هاي ش��غلي مناسب براي مادران خانه دار درمحیط خانه 
ودرکن��ار فرزندان، بدون محدودیت وق��ت وبامنظور کردن مزد درقبال کار 

وتس��هیالت تعاوني، ایجاد ش��ود
ماده 13- سازمان اموراداري واستخدامي کشور ونیز وزارت کار واموراجتماعي 
موظفند با همکاري ش��وراي فرهنگ��ي واجتماعي 
زنان نس��بت به تهیه آیین نامه ها وبخش��نامه هاي 
اجرای��ي این سیاس��تها اق��دام کنندودرتهیه وابالغ 
آیی��ن نامه وبخش��نامه هاي آینده خ��ود و اصالح 
مصوب��ات وابالغیه ه��اي قبلي مفاد این سیاس��تها 
رامورد توجه قراردهند ونتیجه رابه اطالع ش��وراي 

عالي انقالب فرهنگي برس��انند. 

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی از نظر 18 
مولفه بش��رح زیر م��ورد نقد و بررس��ی قرار گرفته 

اس��ت:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ 
نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع 
م��وازی، مصوبات مزاح��م، اس��تثناپذیری، آگاهی 
عمومی، کاس��تی ه��ا، اهداف، ویژگی ه��ای ذاتی، 
ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، اس��تانداردهای 

تقنین��ی و مناف��ع عموم��ی
- معطل ماندن اجرای مصوب��ه جدی��د التصوی��ب

در صورت معین نبودن یا نشدن زمان نسخ، عمال مصوبه جدید از نظر اجرا 
معطل و منتظر باقی خواهد ماند تا موضوع زمان نسخ تعیین تکلیف گردد. 
بخصوص در ش��رایطی که مجموعه مصوبات کشور تنقیح نشده اند، ممکن 
اس��ت یک مصوبه بطور صریح یا ضمنی بس��یاری از سایر مصوبات را نسخ 
کند. در اینصورت اس��ت که کنترل کار از دست مجریان مصوبه و مردم به 

عنوان ذینفعان خارج می ش��ود.
- همراه��ی تاری��خ تصوی��ب مصوب��ه در نامگ��ذاری آن

یکی دیگر از اجزای جدانش��دنی در سلسله مراتب نام و نامگذاری مصوبات 
به روش س��نتی و رایج، قید تاریخ تصویب در نام مصوبات اس��ت. این امر 
احتماال نش��انگر تقدم و تاخر زمانی تصویب مصوبات است که دارای توجیه 
مناس��بی برای قید تاریخ تصویب در نام و نامگذاری مصوبات نیست. اینکه 
تاریخ تصویب یک مصوبه در نام مصوبه قید ش��ود بصورت عملی در اجرای 
آن ی��ا برای ذینفعان کم��ک موثری نمی کند. در ی��ک روز کاری مجلس 
ش��ورای اس��المی و س��ایر مراکز و مراجع وضع مصوب��ه مصوبات متعددی 
تصویب می ش��ود، قید تاریخ ش��امل وبژگی های خاص مصوبات به ش��مار 

نم��ی رود.
- آس��انی اس��تناد به مواد و تبصره های مصوبه

عنوان بندی مطالب مندرج در یک مصوبه با ایجاد سهولت در دسترسی به 
بخش های گوناگون مصوبه، امر استناد به ریز مواد و تبصره های قانونی را 
آس��ان می کند. عنوان بندی با جانمایی محتوای مصوبات در پیکره به هم 
پیوسته آنها امکان آدرس دهی محتوایی را به نسبت متن های بدون عنوان 
بن��دی افزایش می ده��د. در متن های بلند بدون عن��وان بندی نمی توان 
به راحتی به موضوعات مطرح ش��ده ارجاع داد یا آنها را به عنوان ش��واهد 
مطالعاتی مورد استناد قرار داد. آسانی استناد به مواد یا تبصره های قانونی 
در اثر بخش بندی و تفکیک بخش های ایجاد ش��ده توسط عناوین موجود 

در متن مصوبات اس��ت. 
- عدم تحمل مش��قت بررس��ی همه مصوبات مرتبط با هر مصوبه

ای��ن امکان وجود ندارد که برای بررس��ی هر مصوبه همه مصوبات موضوعه 

کش��ور را در قوای س��ه گانه بررس��ی نمود تا با اطمینان در مورد مصوبات 
موج��ود پیرامون موضوع خاص نظریه قاطع داد. تمام بررس��ی های قانونی 
بصورت تقریبی و تخمینی اس��ت و کامال به تالش فرد جس��تجوگر بستگی 
دارد. این وضع مصوبه به س��بک ایرانی اس��ت که برای شناس��ایی مصوبات 
مرتبط با یک موضوع را از روی ناچاری تمام مصوبات 113 س��ال گذش��ته 

را م��ورد مطالع��ه ق��رار داد.
- ناآگاهی اهالی وضع مصوبه با زبان فارس��ی معیار

اف��رادی که در تقس��یم کار ملی در وضع مصوبه دس��ت ان��درکار تدوین و 
تصوی��ب مصوبات اند غالب��ا آگاهی و تخصص الزم در زمینه زبان فارس��ی 
معیار ندارند. ناآگاهی تخصصی موجب می گردد که در نگارش مصوبات، از 
هیچ قوعد و اصولی پیروی نش��ود و در نهایت وضعیت نگارش در مصوبات 

موجود در وضعی چنین به هم ریخته و نگران کننده باش��د.
- ح��د مطل��وب تک��رار مطال��ب در مصوب��ه

حد مطلوب تکرار در پیکره بندی اندامواره مصوبات، پی ریزی قالب مناسبی 
اس��ت که اطالعات مورد نیاز مخاطبان به آنها منتقل شود. بنابر این مالك 
عمل در سطح بندی تکرار تامین نیازهای اطالعاتی مخاطبان است. پس از 
انتقال محتوای مورد نیاز به مخاطبان از ارائه موضوعات تکراری پرهیز می 
شود تا آثار زیانبار تکرار مکررات بوجود نیاید. حد مطلوب در تکرار مطالب 
و موضوعات، انتقال موفقیت آمیز محتوا در پیش��برد اهداف از پیش تعیین 

ش��ده در موضوع اس��ت. 
- ع��دم وجود هدف گذاری و س��ازماندهی بر مراک��ز و مراجع متعدد وضع 

کنن��ده مصوب��ات
در خیل عظیم مراکز متولی مقرره گذار بحث از هدف گذاری و سازماندهی 
با توجه به بیش از 110 سال سابقه وضع مصوبه در کشور و ریشه دوانیدن 
مراکز موازی وضع مصوبه در کش��ور، بس��یار دشوار به نظر می رسد. وجود 
اهداف زودگذر و تقریبا روزمره، امکان هر گونه برنه ریزی بلند و میان مدت 
را از مراکز متعدد تقنینی س��لب نموده اس��ت. اساسا وجود مراکز و مراجع 
تقنینی متعدد برای حل مشکالت روزمره بخشی از جامعه است که احتماال 

دلیل وجودی بس��یاری از مراکز تقنینی متعدد و موازی اس��ت.
- ارجاع مصوبه برای رجوع به س��ایر عناوین

در م��وارد محدود ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر می تواند دارای نقش 
رجوع به س��ایر عناوین موجود در مصوبات موضوعی باشد که در درجه اول 
دارای نقش روشنگری و آگاه سازی دارد و در ادامه ممکن است به استفاده 

های دیگر منتهی ش��ود.
- ارج��اع مصوب��ه  ب��رای جل��ب ی��ا ارائ��ه حمای��ت

در اکثر موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر می تواند در راستای جلب 
یا ارائه حمایت از دیگر مصوبات باش��د. در ای��ن حالت مصوبات همدیگر را 
تقویت کرده و به کارآمدی بیش��تر هم کمک می کنند که این امر در اداره 

امور جامعه مفید اس��ت.
- عدم انجام تنقیح مصوبات کش��ور

انبوه مصوبات تنقیح نش��ده چگونه در زمان تصویب 
ی��ک مصوبه می توانند به واضع مصوبه در بررس��ی 
آث��ار مزاحمتی مصوبات بر هم کمک نماید. با وضع 
موجود اساس��ا نمی توان تاثیرات تخریبی مصوبات 
را ب��ر یکدیگر مورد مالحظه ق��رار داد. همان گونه 
ک��ه آثار مفید مصوبات بر یکدیگر قابل مش��اهده و 

مالحظه نیس��ت.
- زیر س��وال بردن دلیل تصویب مصوبه

مصوبات دارای اس��تثنائات فراوان خود نقض غرض 
تصویب مصوبه است و دالیل آن را با تکشیک مواجه 
می س��ازد. هم��گان با مالحظه فهرس��ت بلندباالی 
استثنائات مصوبه به بقیه گزاره های قانونی به دیده 
تردید خواهند نگریس��ت که خوشا به حال مستثنی 
شدگان! اینگونه است که مصوبات دارای استثنائات 
فراوان معموال دارای سرنوش��ت مطلوبی از نظر اجرا 

در جامع��ه ندارن��د.
- مصوب��ه در فهم م��ردم منتظر اج��را و نه منتظر 

ترجم��ه ب��ه ادبی��ات مردم��ی
مصوبات��ی که توس��ط مردم بخوبی فهمیده ش��ده اند محتاج اجرا توس��ط 
مسئوالن مربوطه اند و مصوبات نافهم در انتظار ترجمه شدن به زبان عموم 
مردم اند که معموال زمان مش��خصی نمی توان برای آن تعیین نمود. تجربه 
نش��ان داده است که مصوبات نافهم برای مردم بدرستی نیز در جامعه اجرا 

نش��ده و سرنوش��ت درخش��انی نداش��ته اند.
- تلقی س��کوت به رضایت مصوبه

در ادبیات اجتماعی معموال سکوت را به رضایت تلقی می کنند. در مصوبه 
و وضع مصوبه نمی توان همانند فرهنگ عمومی هر سکوت واضع مصوبه را 
بر صحت و موافقت حمل کرد. مصوبه را نمی توان از طریق حدس و گمان 
دریاف��ت و اجرا کرد. واضع مصوبه همواره ت��الش دارد که همه موضوعات 

مرتب��ط ب��ا ی��ک پدی��ده را تعیی��ن تکلی��ف نمای��د.
- دفاع از حد حق توس��ط مصوبه به مثابه تعیین حقوق مردم و حاکمیت

هدف مصوبه و وضع مصوبه، تعیین حد حق به معنای تعیین حقوق مردم و 
حاکمیت است. مردم و حکومت هر یک دارای حقوقی هستند که حد و مرز 
آن از طریق مصوبه تعیین می ش��ود. حقوق مردم و حاکمیت شامل روابط 
دوسویه ای اس��ت که در قالب اداره امور کشور توسط حکومت و مشارکت 
اجتماعی توس��ط مردم ارائه می ش��ود. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به 
سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم وجود تعیین 

حقوق مردم و حاکمیت به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه اس��ت.
- علن��ي ب��ودن مصوب��ه ب��ه مثاب��ه همفک��ری ب��ا گ��روه ه��ای مرج��ع 

علنی ب��ودن مصوبه عالوه ب��ر آگاه نمودن عموم مردم، گ��روه های مرجع 
جامعه را نیز در جریان مصوبه و وضع مصوبه قرار می دهد. رسالت تاریخی 
گ��رو های مرجع جامعه اینگونه ایجاب می کن��د که همواره برای بر طرف 
نمودن کاس��تی ه��ای مصوبه و واضع مصوبه وارد میدان ش��وند و با تعامل 
س��ازنده روند تصویب و اجرای مصوبه را تکمی��ل نمایند. حضور گروه های 
مرج��ع در عرص��ه وضع مصوبه زمینه های اعتماد م��ردم به مصوبه و وضع 
مصوبه را افزایش می دهد و می تواند به تسهیل تعامال بین مردم و واضعان 
مصوبه منجر ش��ود. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبک ایرانی، بروز 

و تش��دید مشکالت زندگی مردم نش��انه عدم وجود همفکری با گروه های 
مرجع به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه اس��ت. 

- مس��تمر بودن مصوبه به مثابه ثبات
ثبات )اس��تمرار( مصوبه یک��ی از ویژگی های عرضی مصوبه اس��ت که در 
جامع��ه می تواند به س��اماندهی بهین��ه امور کمک نمای��د. ثبات مصوبه و 
وضع مصوبه امکان شکل گیری رفتار مردم را فراهم نموده و زمینه تبعیت 
پذی��ری آنان را فراهم می آورد. مصوبه ب��دون ثبات فرصتی برای ارائه آثار 
مفید خود ندارد و با شروع اثربخشی، بصورت مکرر تغییر و اصالح می شود. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت 

زندگی مردم نش��انه عدم ثبات به عنوان ویژگی عرضی مصوبه اس��ت.
- پش��تیبانی جامعه از مصوبه به معنای تامین نیازهای اساس��ی مردم 

مصوبه و مصوبه گذاری بر اس��اس منابع جامعه، در راستای تامین نیازهای 
اساس��ی م��ردم گام بر می دارد ک��ه مطابق مصوبه اه��داف از پیش تعیین 
ش��ده آن مشخص شده اند. نیازهای اساسی مردم یا حقوق اساسی ملت بر 
طبق مصوبه اساس��ی تعیین ش��ده است که وضع مصوبه کشور مکلف است 
تا زمینه های اجتماعی تحقق آن را فراهم کند و نس��بت مردم و حاکمیت 
را به شایس��ته ترین وجه ممکن تعیین کند. تقسیم کار ملی شامل تدوین، 
تصوی��ب، تایید، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��یر مصوبه باید توانایی الزم برای 
تامین نیازهای اساس��ی مردم را در وضع مصوبه داش��ته باشد. در مصوبه و 
وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم 
نش��انه عدم تامین نیازهای اساس��ی مردم از طریق مصوبه به عنوان منابع 

مصوبه و وضع مصوبه اس��ت. 
- س��ازگاري مصوبه با کلی��ت نظام حقوقي به مثابه ع��دم وجود تعارض و 

مزاحم��ت قانون��ی
س��ازگاري با کلیت نظام حقوقي به معنای ع��دم وجود تعارض و مزاحمت 
قانون��ی یک��ی از اصول وضع مصوبه اس��ت. یک��ی از امور مهم در بررس��ی 
سازگاري با کلیت نظام حقوقي، عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی است 
که در برخی از موارد بین مصوبات جدید و قدیم مالحظه می شود و اجرای 
هر دو مصوبه را با مشکل مواجه می سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به س��بک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم سازگاري 
ب��ا کلیت نظام حقوقي ب��ه مثابه عدم وجود تع��ارض و مزاحمت قانونی به 

عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه اس��ت.
- تامی��ن مناف��ع عمومی در مصوبه ب��ه مثابه قلمرو مش��روعیت حق های 

ف��ردی
اصل چهلم مصوبه اساسی قابل مشاهده است: »هیچ کس نمی تواند اعمال 
حق خویش را وس��یله اضرار به غیر یا تج��اوز به منافع عمومی قرار دهد«. 
حق��وق فردی مردم از آن جهت دارای اهمیت اس��ت ک��ه همه آنها دارای 
زندگ��ی ف��ردی و خانوادگی اند ک��ه این قلمرو در راس��تای منافع عمومی 
قاب��ل احترام اس��ت و باید از نظ��ر مصوبه و وضع مصوبه ب��ه عنوان حقوق 
فردی به رسمیت ش��ناخته شود. گفتنی است که 
بدون مشروعیت حق های فردی نمی توان حقوق 
و منافع عمومی را مش��روع دانست چرا که حقوق 
فردی و عمومی در یک دستگاه منطقی قابل جمع 
ان��د. در مصوب��ه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک 
ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه 
عدم وجود منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت 

حق های فردی در وضع مصوبه اس��ت.
- تمش��یت امور دولت با مصوبه به مثابه رسیدگی 

به مش��کالت زندگی مردم
ه��دف مصوبه و وضع مصوبه تمش��یت امور دولت 
به مثابه رس��یدگی به مشکالت زندگی مردم است. 
اساس��ا دولت ها کاری جز اداره امور جامعه و حل 
مش��کالت زندگی م��ردم ندارند. مصوبه اس��ت که 
عملکرد دولت را در بخش های گوناگون تس��هیل 
م��ی نماید تا دولت بتوان��د از منابع گوناگون برای 
حل مش��کالت متعدد در زطندگی مردم اس��تفاده 
نماید. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک 
ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم تمشیت امور دولت 
و عدم وجود رس��یدگی به مش��کالت زندگی مردم به عنوان هدف مصوبه و 

وضع مصوبه اس��ت.
- معطوف به آینده بودن مصوبه به مثابه رس��یدن به اهداف

معطوف به آینده بودن مصوبه و وضع مصوبه به معنای ضرورت رس��یدن به 
اهدافی اس��ت که در حال حاضر محقق نش��ده اند و در آینده نزدیک و دور 
محقق خواهند شد. مصوبه در گزاره های خود اهدافی را که بناست در طی 
مدت اجرا به آنها دس��ت یابد را معرفی می کند و بازه زمانی دست یابی به 
آنها را نیز اعالم می کند. قانونی که دارای اهداف مش��خصی نیست مصوبه 
نیس��ت و قانونی که در حین مدت اجرا بنا نیست که در آینده کاری انجام 
ده��د نیز دارای هویت قانونی نیس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به 
سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه نرسیدن به اهداف 

مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه اس��ت.
- پیش��روبودن مصوبه به مثابه نوآوری

پیشرو بودن به معنای نوآوری نیز از زمره خصتیص عرضی مصوبه است که 
ناظر بر ارتقای س��طح کارآمدی مصوبه در اداره امور جامعه است. دستاورد 
وضع مصوبه نوآورانه، مجموعه ای از مصوبات اس��ت که از س��طح مطلوبی 
از نوآوری در اندیش��ه و عمل مصوبه وضع مصوب��ه برخوردارند و با ارتقای 
س��طح وضع مصوبه از وضع فعلی برای حل مش��کالت زندگی مردم به ارائه 
راهکارهای مفید و میان بر می پردازند. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به 
س��بک ایرانی، بروز و تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم نوآوری به 

عنوان ویژگی عرضی مصوبه اس��ت.
- دفاع مصوبه از همگرایي اجتماعي به مثابه رش��د همفکری

ه��دف مصوبه و وضع مصوبه همگرایي اجتماعي به معنای رش��د همفکری 
در اداره امور جامعه اس��ت. مجموعه گمانه زن��ی ها، پردازش ها و گزینش 
افکار به همفکری اجتماعی منتهی می شود. همدلی ها به همفکری تبدیل 
شده و به همکاری های اجتماعی منجر می شوند. در مصوبه و وضع مصوبه 
س��نتی به س��بک ایرانی، بروز و تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم 

وجود رش��د همفکری به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه اس��ت.
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بی سیاستی در اجرای مصوبه سياست های اشتغال زنان!؟

زن مس���لمان ايران���ي ام���روز از يكس���و ب���ا 
ايمان كامل به وظيفه اش به عنوان محور 
اصلي درخانواده و به لحاظ نقش عظيمي 
كه درتربيت و پرورش انسان هاي متعالي 
بعهده دارد شايس���ته زيباترين ستايش���ها 
اس���ت واز ديگرس���و به بركت تس���هيالت و 
امكانات و ش���رايط مناس���ب اجتماعي زن 
اي���ران در صحن���ه هاي مختل���ف فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي به فعاليت اش���تغال 
در  تحم���ل مش���كالت  و  ايث���ار  ب���ا  و  دارد 
رش���د فرهنگي جامع���ه، افزايش توليدات 
اقتصادي و ارائه خدمات بهداش���تي و... 

نقشي مؤثر و ارزشمند ايفاد مي كند

دستگاههاي تبليغاتي و رسانه هاي 
گروهي بايد براس���اس سياس���تهاي 
مصوب درزمينه اش���تغال زنان، به 
گونه اي تبليغ كنند كه به هيچوجه 
هج���وم  پيش���رفت  كنن���ده  هم���وار 
ش���رق وغرب به ارزشهاي اعتقادي 
واس���المي مانباش���د ودرعي���ن حال 
زمينه س���از جذب زن���ان درفعاليت 
هاي فرهنگي، اجتماعي، خدماتي 
وتولي���دي واص���الح بين���ش جامع���ه 
نس���بت به اش���تغال آنان وضرورت 
حضور زنان درمرحله رش���د ودوران 

سازندگي كشور باشد
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