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س��المت زنان ب��ه عن��وان جای��گاه واالي او در جوهره خلقت ب��ه ویژه در 
ش��كل گيري فرهن��گ، تربيت، س��عادت و حفظ و ارتقاي س��المت خانواده 
و جامع��ه داراي نقش تعيين كننده اس��ت كه این خ��ود تحت تأثير حقوق 
اساس��ي آنان در خانواده و اجتم��اع قرار مي گيرد. قانون اساس��ي جمهوي 
اس��المي ایران با حمایت از حقوق انس��اني، اجتماعي و فرهنگي همه افراد 
اعم از زن و مرد، س��المت افراد را یك حق اساسي دانسته و تأمين نيازهاي 
سالمت آنها را تكليف اصلي دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام 
جمهوري اس��المي ایران نيز بر حق سالمت زنان در بهره مندي و دسترسي 
به خدمات، حمایت ها و مراقبت هاي بهداشتي درماني مورد نياز و با كيفيت 
مناس��ب تأكيد مي نماید. ش��وراي عالي انقالب فرهنگي براس��اس پيشنهاد 
ش��وراي فرهنگي- اجتماعي زنان سياس��ت هاي الزم و راهبردهاي اساسي 
براي تضمين س��المت زنان و دس��تيابي آنان ب��ه مراقبت هاي همه جانبه و 
مورد نياز در دوره هاي مختلف زندگي را با تكيه بر پژوهش هاي انجام ش��ده 
در ابعاد مختلف و با تأكيد بر عوامل فرهنگي تأثيرگذار به شرح ذیل تصویب 

مي نماید: 
ماده 1- تعاریف: 

1- س��المت: عبارت از رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي است و 
تنها به نبود بيماري و معلوليت اطالق نمي شود. 

2- حق سالمت: حق سالمت زنان به معناي برخورداري از سالمت جسمي، 
رواني، اجتماعي و معن��وي در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي با توجه 
ب��ه ویژگي ه��اي آنان در مراح��ل مختلف زندگ��ي ب��وده و از جمله حقوق 
طبيعي و همگاني محسوب مي شود و مسئوليت تأمين آن بر عهده دولت ها 
مي باش��د. یافته هاي علمي جدید درباره سالمت زنان و نظام هاي سالمت بر 
رویكردهاي ادغام یافته س��المت در ط��ي دوره هاي زندگي تأكيد دارد و آن 
را نكته اي كليدي و با اهميت در برنامه هاي پژوهشي و برنامه ریزي به شمار 
مي آورن��د. در چنين رویك��ردي ابعاد فيزیكي، روان��ي، اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگ��ي و معنوي زندگي زنان با در نظر گرفتن نقش هاي چندگانه فردي، 

اجتماعي و خانوادگي آنان مد نظر قرار مي گيرد. 
3- سالمت معنوي: یكي از ابعاد سالمت كه در ارتباط با زندگي و رستگاري 
در دنيا و پس از آن است و با احساسات عميق و عقاید انسان به ویژه در بعد 

مذهبي و جداي از بخش مادي و جسماني زندگي مي باشد. 
4- ارتقاي سالمت: عبارت است از فرآیند توانمندسازي افراد جهت افزایش 

تسلط بر سالمت خود و بهبود آن. 
5- پيشگيري از بيماري ها: پيشگيري از بيماري ها، 
دربرگيرنده اقداماتي است كه عالوه بر جلوگيري از 
وقوع بيماري )نظير كاهش عوامل خطر(، پيشرفت 
آن را ني��ز متوقف ك��رده و در صورت بروز، عوارض 

آن را كم مي كند. 
6- رفتارهاي پرخطر: رفتارهایي اس��ت كه موجب 
افزایش احتمال ب��روز بيماري، جراحت و یا ناتواني 

در طول زندگي مي گردد. 
7- عوامل خطر: عبارت اس��ت از رفتار، ابعاد ش��يوه 
زندگي ی��ا وضعيت اجتماعي، اقتصادي یا زیس��ت  
ش��ناختي كه همراه با اس��تعداد فزاینده اي از ابتال 
به بيماري، ناخوش��ي یا صدمات بوده و یا به وجود 

آورنده و علت این حالت ها باشد. 
8- نظام سالمت: تمام فعاليت هایي كه هدف اصلي 

آنها، حفظ، ارتقاء و یا بازگرداندن سالمت است. 
9- معلولي��ت اجتماع��ي: هرگونه نقص ی��ا ناتواني 
ش��دید در انج��ام فعاليت هاي اساس��ي و عملكرد 
زندگ��ي خانوادگي و اجتماعي )تحصيل، اش��تغال، 

معاشرت( كه بر سالمت تأثير مي گذارد. 
ماده 2- اهداف: 

1- ارتقاء و توسعه سالمت زنان در ابعاد جسمي، رواني، فرهنگي، اجتماعي 
و معن��وي در دوره هاي مختلف زندگي و پيش��گيري از بيماري ها و كاهش 

عوامل خطر سالمت زنان. 
2- تقویت سياست ها و برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

به سمت سالمت زنان و نيازهاي بهداشتي � درماني آنان. 
3- افزایش آگاهي جامعه و خانواده از دانش و نيازهاي سالمت زنان و نقش 

آن در توسعه. 
4- تقویت نقش محوري زنان در تأمين س��المت خ��ود، خانواده و جامعه و 

افزایش مشاركت آنان در سطوح مختلف تصميم گيري و اجرا. 
5- افزایش دسترس��ي زنان به اطالعات )به ویژه از طریق رس��انه هاي ملي و 
جمعي( خدمات و مراقبت هاي س��المت واجد كيفيت و متناسب با نيازهاي 

آنان در دوره هاي مختلف زندگي. 
6- اص��الح و رف��ع موانع فرهنگ��ي- اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر س��المت 

زنان. 
ماده 3- سياست ها: 

1- توج��ه به مس��ئوليت ها و نقش ه��اي متعدد فيزیولوژی��ك، خانوادگي و 
اجتماعي زنان و توجه به انس��جام مراقبت هاي بهداش��تي و درماني زنان و 

پيشگيري از بيماري ها در تمامي دوره هاي زندگي. 
2-توجه به ابعاد مختلف س��المت زنان از جمله جس��مي، رواني، اجتماعي 

و معنوي. 
3- توجه به تأثير ش��رایط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زیس��ت محيطي 

زندگي بر سالمت زنان. 
ماده 4- راهبردها: 

1- بازنگري مس��تمر، ارزش��يابي و نظارت بر اجراي سياست ها و برنامه  هاي 
سالمت زنان، طراحي و استقرار نظام پایش و مراقبت سالمت زنان در نظام 

سالمت كشور. 
2- تقوی��ت همكاري ها و هماهنگي هاي بين بخش��ي در تدوین برنامه هاي 

مؤثر بر ارتقاي سالمت زنان از طریق شوراي عالي سالمت. 
3- شناس��ایي و تالش جهت رفع موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر 

بر ارتقاي سالمت زنان. 
4-ارزیابي مس��تمر وضعيت سالمت زنان و شناس��ایي عوامل مؤثر بر بهبود 
آن و راه هاي تقویت و توس��عه آنها، طراحي و اس��تقرار نظام جامع اطالعات 

سالمت زنان. 
5- توس��عه آگاهي زنان و خانواده ها از نقش و مسئوليت هاي متعدد زنان در 
خانواده و اجتماع و همچنين نيازهاي سالمت زنان در مراحل مختلف زندگي 

اعم از كودكي، بلوغ، ازدواج، باروري، شيردهي، یائسگي و سالمندي. 
6- تدوین برنامه هاي آموزش��ي متناس��ب با نيازهاي سالمت زنان و عوامل 
فرهنگ��ي و اجتماعي تأثيرگ��ذار بر آن از طریق تعامل بين بخش��ي وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دستگاه هاي ذیربط. 
7- فرهنگس��ازي و اص��الح باوره��اي جامع��ه نس��بت به جای��گاه زنان در 
تصميم گيري و تصميم سازي و نقش آنان در سالمت خود و جامعه و افزایش 

مشاركت آنان در مدیریت هاي بخش سالمت زنان. 
8- حمایت از مش��اركت س��ازمان هاي غيردولتي مرتبط با زنان در توس��عه 

سالمت زنان و بهبود محيط زیست. 
9- افزایش دسترس��ي زنان به نيروهاي متخصص و همگن خدمات سالمت 
در ابعاد كمي و كيفي متناس��ب با نيازهاي دوره هاي مختلف زندگي آنان و 
رفع موانع فرهنگي، اقتصادي و فيزیكي براي دسترسي و استفاده از خدمات 

مورد نياز سالمت خود. 
10- برنامه ریزي مناس��ب جهت دسترس��ي به خدمات و حمایت هاي ویژه 
مورد نياز س��المت براي دختران و زنان آس��يب پذیر، زنان سرپرست خانوار، 
خودسرپرس��ت و داراي معلوليت ه��اي فيزیكي، رواني و اجتماعي توس��ط 
دس��تگاه هاي ذیربط از قبيل سازمان بهزیس��تي، كميته امداد امام خميني 

و بنياد شهيد و ایثارگران. 
11- توس��عه فرهن��گ ورزش در بين دختران و زنان، رف��ع موانع موجود و 
دسترس��ي آنان به امكانات مورد نياز و بهينه سازي اوقات فراغت آنان توسط 
س��ازمان تربيت بدني و وزارتخانه ه��اي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و 

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 
12- تقویت برنامه ها و خدمات و توس��عه آگاهي دختران و زنان درخصوص 
پيش��گيري از بيماري هاي خاص و شایع زنان، تشخيص زودرس آن، بهبود 
فرهنگ تغذیه، سوء مصرف مواد و مصرف دخانيات با توجه به آسيب پذیري 

شرایط فيزیولوژیك آنان در دوره هاي مختلف زندگي. 
13- رعایت اصول و ضوابط معماري اس��المي و ملي با توجه به خصوصيات 
روحي و جس��مي بانوان در شهرس��ازي، س��اخت و تجهيز مدارس و مراكز 
فرهنگ��ي و ورزش��ي وی��ژه آنان توس��ط ش��هرداري ها و وزارت مس��كن و 

شهرسازي.  
14-  آموزش الزم و فعال كردن زنان جهت ارتقاي آگاهي و تربيت اعضاي 
خانواده در زمينه ش��يوه هاي سالم زندگي توسط رسانه هاي ملي و جمعي و 

وزارت آموزش و پرورش. 
15- تقوی��ت ارتباط فعال با حوزه هاي علميه جهت 
انع��كاس موضوع��ات س��المت زنان به آن��ان و رفع 
ابهامات و شفاف س��ازي دیدگاه هاي فقهي در تأمين 

امنيت و حق سالمت زنان. 
16-  بهبود وضعيت س��المت محيط كار و تأثير آن 
بر سالمت زنان ش��اغل به ویژه در دوران بارداري و 
ش��يردهي توس��ط وزارت كار و وزارت رفاه و تأمين 

اجتماعي. 
17-  حمای��ت از تروی��ج و تس��هيل ام��ر ازدواج و 
تشویق جوانان براي تشكيل خانواده پایدار بر اساس 
معيارهاي صحيح و مناس��ب و رفع موانع فرهنگي و 

اقتصادي آن به عنوان عامل مؤثر بر سالمت. 
18- اتخاذ تدابير الزم جهت اصالح قوانين، مقررات 
و برنامه ه��ا و س��اختارهاي حقوق��ي، اقتص��ادي و 
فرهنگي در راستاي حمایت از زنان خانواده با تأكيد 

بر سالمت. 
19- افزایش آگاهي هاي زوجين و آموزش هاي الزم 
در زمين��ه حقوق، تكاليف، روابط س��الم زناش��ویي، 
بهداش��ت باروري، مهارتهاي زندگي، حسن خلق و 

معاشرت. 
20- اصالح نگرش خانواده ها نسبت به رفع تبعيض بين كودكان خود. 

21- توانمندس��ازي، آم��وزش، افزای��ش آگاهي و حمایت از زن��ان، خانواده 
و جامع��ه در خصوص مهارته��اي الزم زندگي با توجه ب��ه آموزه هاي دیني 
و ش��رایط فرهنگي، بومي و منطقه اي در پيش��گيري و كنترل آس��يب هاي 

اجتماعي. 
22- شفاف سازي مسئوليت و تقویت نقش و عملكرد دستگاه ها و سازمان هاي 
مختلف در پيشگيري، ایمن سازي و كنترل آسيب هاي اجتماعي تأثيرگذار بر 

سالمت زنان در راستاي برنامه چهارم توسعه كشور. 
23- اتخاذ تدابير مناسب جهت پيشگيري و كاهش هر گونه ظلم و خشونت 
خانوادگي و اجتماعي در تهدید س��المت جسماني و رواني زنان و حمایت از 
قربانيان خش��ونت توس��ط قوه قضائيه، نهادهاي فرهنگي و وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي. 
24- اتخ��اذ تدابير مناس��ب جهت ارتقاي س��المت زنان ش��اغل با توجه به 

نقش هاي خانوادگي )همسر و مادر( و اجتماعي آنان. 
25- افزایش آگاهي جامعه از نقش و تأثير ش��غل خانه داري در س��المت و 
توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و حمایت از آن توسط وزارت 

كار و امور اجتماعي و قوه قضائيه. 
26- توس��عه مهارت ها و ظرفيت هاي ش��غلي و كس��ب درآمد براي زنان از 
طریق خود اشتغالي و مشاغل خانگي به ویژه در اقشار آسيب پذیر و نيازمند 

توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي. 
مصوبه فوق در جلس��ه 613 مورخ 86/8/8 شوراي عالي انقالب فرهنگي به 

تصویب رسيد. 

نقد و بررسی مصوبه 
- عدم پيش بينی مشكالت احتمالی آینده پس از تصویب مصوبه

واض��ع مصوبه باید مش��كالت احتمالی اجرای مصوبه را پ��س از تصویب تا 
اج��رای كامل در متن مصوبه پيش بينی نمای��د. انجام هماهنگی های الزم 

بين مصوبات قدیم و جدید و تبيين دقيق رابطه نس��خ و تعيين زمان دقيق 
آن از جمله امور وضع مصوبه مطلوب است.
- كاهش اعتبار حاكميت مصوبه در جامعه

اف��ت اعتم��اد مردم به مصوبه ب��دون آیين نامه اجرای��ی و ناهماهنگی های 
مربوط به آن از عوارض نس��خ بدون قاعده زمانی مصوبات است. سردرگمی 
م��ردم در اداره امور خود، اجرای مصوبه را در نزد آنان بی اهميت جلوه می 
كن��د. ناهماهنگی نظام وضع مصوبه، مراتب مصوب��ه پذیری را در جامعه با 

مشكل جدی مواجه می سازد.
- عدم وجود چك ليست آمادگی اجرای مصوبه

ب��ا توجه به اینكه تصوی��ب مصوبات در ایران همراه با پيوس��ت اجتماعی و 
اجرایی نيس��ت معموال بروز این دس��ت مش��كالت قابل پيش بينی است. از 
آنجا كه فهرس��ت امور مربوط به آمادگی اجرای مصوبه بصورت اصولی دیده 
نمی ش��ود، بروز مشكالت تطابق زمان اجرا یا الغای آیين نامه و مصوبه دور 

از انتظار نيست.
- پيكره بندی اندامواره مصوبه

عن��وان بندی مطالب مندرج در مصوبات در واق��ع پيكره بندی اندامواره به 
هم پيوس��ته محتوای مصوبه از ابتدا تا انتهاست. عنوان بندی ها می توانند 
به عنوان فهرس��ت اجمال��ی محتوای موجود در مصوبه عم��ل نمایند. بطور 
طبيع��ی باید محت��وای فراوان موجود در یك مصوبه ب��ا روش های مختلف 
منظم و ساماندهی شود. طبقه بندی محتوا به روش های مختلف قابل انجام 
اس��ت و می توان بر اس��اس هر روش از طبقه بندی محتوا، مصوبه را عنوان 
بندی داخلی كرد. عناوین یك متن قانونی خالصه محتوای آن هستند و به 
جزیيات آن یك قالب كلی می دهند و می تواند به وجوه گوناگون محتوای 

یك مصوبه وحدت و انسجام الزم را برای ارائه كارایی مناسب ببخشد.
- ع��دم وجود نيروی انس��انی، امكانات و اعتب��ارات كافی در مراكز و مراجع 

متعدد وضع كننده مصوبات
نظر به اینكه مصوبات كالن كشور منقح نشده اند، وجود مراكز متعدد وضع 
مصوب��ه جز پيچيده تر كردن كالف س��ردرگم تورم مصوب��ه و وضع مصوبه 
حاصلی ندارد. بعالوه اینكه صرفا و بصورت تخصصی نيروی انسانی، امكانات 
و اعتب��ارات كافی در مراكز و مراجع متعدد مق��رره گذار وجود ندارد. ازاین 
روس��ت كه ب��ا وجود افزایش روزاف��زون حجم و تعداد مصوبات، مش��كالت 
زندگی مردم نيز به موازات آن افزایش می یابد. قطعا دست اندركاران وضع 
مصوب��ه در مراكز و مراجع مختلف از نظر دانش و تجربه تقنين و س��ازمان 
كامل وضع مصوبه در حد مجلس ش��ورای اس��المی نيستند. كمبود نيروی 
انس��انی متخصص، امكانات پژوهش��ی و اعتبارات كافی موجب گردیده كه 

مقررات مصوب در بسياری از این مراكز از كيفيت الزم برخوردار نباشد.
- مصوبه برای مخاطبان اندک بجای برای همه

مصوبه برای همه جامعه است و همگان از مواهب آن بهره مند شوند. مصوبه 
همگان��ی دارای مخاط��ب و ذینفع خاص و محدود نيس��ت و نمی توان در 
قالب یك مصوبه سراس��ری منافع عده ای محدود و معدود را تضمين نمود. 
معدودگرایی در وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی دارای سابقه ای طوالنی 
اس��ت كه نش��انگر عمق ضعف در روش وضع مصوبه س��نتی است. هيچ گاه 

همگان از این دست مصوبات احساس سود نخواهند 
كرد بلكه احساس بی عدالتی ناشی از آن بر تبعيت 

پذیری مردم از مصوبات اثر منفی دارد.
- نب��ود توانایی پيش بينی آین��ده مصوبه در مراكز 

پژوهشی وابسته به وضع مصوبه كشور
دستاوردهای وضع مصوبه سنتی نشان می دهد كه 
مراكز پژوهشی مرتبط با وضع مصوبه كشور توانایی 
الزم ب��رای پيش بينی آینده مصوب��ات را ندارند. از 
ای��ن رو برد كاركردی مصوبات معموال در بازه كوتاه 
مدت قابل تحليل است. شاهد این ادعا، اصالح مكرر 
و زودهنگام مصوبات اس��ت كه در برخی از موارد به 

كمتر از دو ماه هم می رسد.
- دف��اع مصوبه از حفظ حقوق عام��ه به مثابه بهره 

مندی همگانی
هدف مصوبه و وضع مصوب��ه، حفظ حقوق عامه به 
معنای بهره مندی همگانی از مواهب مصوبه اس��ت. 
حقوق عامی شامل حقوق اساسی و نيازهای اساسی 
مردم در جامعه اس��ت كه بر اساس اسناد فرادست 
جامعه تعيين مس��ير شده اس��ت. مخاطبان مصوبه 

معموال عامه مردم است و می كوشد كه همگان در برابر مصوبه دارای حقوق 
برابر باشند تا كسی احساس ناروای تبعيض نداشته باشد. در مصوبه و وضع 
مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم وجود بهره مندی همگانی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.

- واضح بودن مصوبه به مثابه دوری از ابهام و اجمال
در برخ��ی از موارد نافهمی ناش��ی از واضح نبودن مصوبه ب��ه وجود ابهام و 
اجمال در مصوبه بر می گردد. واضع مصوبه به دالیل مختلف از جمله وجود 
قرین��ه های لفظی و معنای��ی، از بيان همه ویژگی ه��ای مصوبه خودداری 
نموده اس��ت یا آنها را در پس پرده ابهام بيان كرده اس��ت.ابهام و اجمال در 
وضع مصوبه عالوه بر مش��كل فهميدن مصوبه توسط مردم، زمينه برداشت 
ها و تفسيرهای سليقه ای را به منظر سودجویی از مصوبه افزایش می دهد 
كه این موضوع در بازتاب های اجتماعی عمل به مصوبه توس��ط مردم ایجاد 

مشكل می كند. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تش��دید مشكالت 
زندگی مردم نشانه همراهی مصوبه و وضع مصوبه با ابهام و اجمال به عنوان 

ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- كارآمدی مصوبه به مثابه تحقق اهداف

كارآمدی به معنای تحقق اهداف نيز از ویژگی های عرضی مصوبه است كه 
در واقع اطمينان بخش نس��بت به مفيد فایده بودن مصوبه در جامعه است. 
مصوبه به معنی اخص كلمه زمانی به درستی اجرا شده و می شود كه بتواند 
اهداف از پيش تعيين شده خود را محقق سازد. اساسا شاید به سختی بتوان 
تحقق اهداف پيش بينی ش��ده در مصوبات را ان��دازه گيری كرد و ظرفيت 
تحق��ق اهداف را در بازه های زمانی خ��اص تعيين و رصد كرد. در مصوبه و 
وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم 

نشانه عدم تحقق اهداف به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتيبانی طبيعت به مثابه مالحظه جنبه های زیست محيطی مصوبه

برخی از مصوبات در حوزه مباحث زیست محيطی و مشكالت منابع طبيعی 

اس��ت كه مصوبه و وضع مصوبه باید آنها را دس��ت مایه تعيين روابط مردم 
و حاكمي��ت ب��ا منابع طبيعی قرار دهد تا اس��تفاده از آنها در حالت حفظ و 
گس��ترش طبيعت باقی بماند. در بس��ياری از موارد وضع مصوبه، مالحظات 
زیست محيطی از اهميت ویژه ای برخوردار است كه ناشی از منابع طبيعی 
كشور است. تقسيم كار ملی شامل تدوین، تصویب، تایيد، ابالغ، اجرا، نظارت 
و تفسير مصوبه باید توانایی الزم برای توجه به مالحظات زیست محيطی را 
در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، 
بروز و تش��دید مشكالت زندگی مردم نشانه عدم مالحظه جنبه های زیست 

محيطی مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دف��اع مصوبه از تقویت همگرایي اجتماعي ب��ه مثابه افزایش همفكری ها 

و همدلی ها
تقویت همگرایي اجتماعي به معنای افزایش همفكری ها و همدلی ها یكی 
از اصول وضع مصوبه است. مصوبه همكاری های ایجاد شده خود را مدیون 
همفكری ها و همدلی هاست كه در پی تصویب و اجرای مصوبه بوجود آمده 
اس��ت. اگر قانونی بتواند همدلی ها را ب��ه همفكری ها و همكاری ها تبدیل 
نماید قادر اس��ت كارآمدی خ��ود را تضمين نماید. در مصوبه و وضع مصوبه 
س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تشدید مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم 
تقوی��ت همگرایي اجتماع��ي به مثابه افزایش همفكری ه��ا و همدلی ها به 

عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومی نيازمند وضع مصوبه آگاهانه

تجل��ی اندیش��ه منفغت عموم��ی در وضع مصوبه اساس��ی ای��ران، آگاهانه، 
كاربردی و عقالنی است و این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی 
فقهی این وضع مصوبه اس��ت و در درجه دوم نتيجه چالش های حكمرانی 
قبل از بازنگری مصوبه اساس��ی در سال 1368 اس��ت. اما در تقنين عادی، 
اندیشه منفعت عمومی همچنان اسير چالش های وضع مصوبه است و مقنن 
عادی، جز اینكه منافع عمومی را مرزی برای مشروعيت قلمرو حقوق فردی 
به ش��مار آورد یا برای ممانعت از ورود خس��ارت به منافع عمومی تدابيری 
اتخاذ كند، تلقی منس��جم و كارآمدی از این مفهوم ندارد. در مصوبه و وضع 
مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه 

عدم وجود منافع عمومی در وضع مصوبه است.
- حفظ حقوق عامه در مصوبه به مثابه برآوردن نيازهای اساسی

برآوردن نيازهای اساس��ی مردم به عنوان مصداق بارز حفظ حقوق عامی از 
اهداف مصوبه و وضع مصوبه اس��ت كه هم��واره مورد تاكيد نهادهای حامی 
حقوق شهروندی بوده و هست. مصوبه هموراه حامی حقوق عامه مردم بوده 
است و مردم نيز حق دارند كه حقوق اوليه خود را از مصوبه و واضعان مصوبه 
طلب كنند. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید 
مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم وجود برآوردن نيازهای اساسی به عنوان 

هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آینده بودن مصوبه به مثابه دوراندیشی آگاهانه 

ویژگ��ی معطوف ب��ه آینده بودن مصوبه به معنای دوراندیش��ی در مصوبه و 
وضع مصوبه اس��ت. قانونی كه سطحی نگر باشد نمی تواند جایگاه پدیده ها 
را در گذر زمان به درس��تی تعيين نماید. دوراندیشی در وضع مصوبه امری 
است كه توسط وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی 
كمتر مورد توجه واقع ش��ده اس��ت. از این روس��ت 
كه تغيي��رات و اصالحات مكرر مصوبات دس��تاورد 
دوراندی��ش نبودن مصوبه و وض��ع مصوبه در ایران 
اس��ت. دور اندیش��ی آگاهانه در مصوبه است كه با 
كنت��رل تغييرات پدیده در جامع��ه اهداف از پيش 
تعيين ش��ده برای آن را محقق می سازد. در مصوبه 
و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید 
مشكالت زندگی مردم نشانه عدم وجود دوراندیشی 
آگاهانه در مصوبه و وض��ع مصوبه به عنوان ویژگی 

ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام شدني بودن مصوبه به مثابه آرمانی و دست 

نيافتنی نبودن
بس��ياری از مصوبات گزاره های شيك و مقدس اند 
كه از زمره آرمان های ارزش��مندند و اساس��ا قابل 
دس��تيابی نيس��تند. بكار بردن این دست گزاره ها 
در قال��ب مصوبه ویژگی عرضی انجام ش��دن بودن 
مصوب��ه را نقض می كن��د. كاربرد ف��راوان اهداف 
بلندمرتبه و غيرقابل دس��ت یابی در خالل مصوبات 
صرفا درمان درد وجدان در وضع مصوبه س��نتی و مایه رضایت مس��ئوالن 
ارش��د نظام است. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز و 
تش��دید مشكالت زندگی مردم نشانه آرمانی و دست نيافتنی بودن بسياری 

از مصوبات اس��ت.
- پشتيبانی طبيعت از مصوبه به مثابه انجام بررسی علمی منابع طبيعی

علم و دانش به بررس��ی طبيعت پدیده ها م��ی پردازند كه از نظر تخصصی 
دارای رشته ها و گرایش های فراوان و متعددی است. مصوبه و وضع مصوبه 
برای بررس��ی پدیده ها ناگزیر به اس��تفاده از دانش شناسایی پدیده هاست 
ت��ا از این طری��ق بتواند به تعيين روابط آنها با جامع��ه و حقوق متقابل آنها 
بپردازد. تقس��يم كار ملی شامل تدوین، تصویب، تایيد، ابالغ، اجرا، نظارت و 
تفسير مصوبه باید توانایی الزم برای انجام بررسی علمی منابع طبيعی را در 
وضع مصوبه داش��ته باش��د. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، 
بروز و تشدید مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم انجام بررسی علمی منابع 

طبيعی به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعای��ت م��رز ميان امر عمومي و امر خصوص��ي در مصوبه به مثابه عدالت 

گستری و تعيين حدود و شرایط جامعه
رعای��ت مرز مي��ان امر عمومي و امر خصوصي به معنای عدالت گس��تری و 
تعيين حدود و شرایط جامعه یكی از اصول وضع مصوبه است. مرزنگهداری 
بين امر عمومی و امر خصوصی در وضع مصوبه بس��يار مهم اس��ت كه خود 

محتاج دانش و تجربه كافی در این زمينه است.
 در وضع مصوبه س��نتی به دش��واری می توان این تمایز را در تقنين و اجرا 
مالحظ��ه كرد. مصوبه و وضع مصوبه مدافع امر خصوصی مردم در راس��تای 

تامين امر عمومی برای جامعه است. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تش��دید مشكالت 
زندگی مردم نش��انه ع��دم رعایت مرز ميان امر عموم��ي و امر خصوصي به 
مثابه عدالت گستری و تعيين حدود و شرایط جامعه به عنوان اصول مصوبه 

و وضع مصوبه است.
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مصوب���ه، واض���ع مصوب���ه و وض���ع 
س���ازی  پی���اده  جه���ت  از  مصوب���ه 
مصوب���ه در جامع���ه ب���ه هم���کاری 
اساس���ا  و  اس���ت  نیازمن���د  م���ردم 
مصوب���ه برای تبعی���ت پذیری مردم 
رو  ای���ن  از  ش���ود.  م���ی  تصوی���ب 
رعای���ت احت���رام به م���ردم در وضع 
مصوبه بر کس���ی پوشیده نیست. 
ام���ا در وض���ع مصوب���ه س���نتی ب���ه 
س���بک ایرانی به مخاطبان مصوبه 
احترام الزم گذاش���ته نمی ش���ود و 
نخستین ادب یعنی ادب نگارشی 
که مقدمه فهم است در مصوبات 

مراعات نمی شود

رعاي���ت مرز ميان امر عمومي و امر 
خصوصي به معنای عدالت گستری 
و تعیی���ن ح���دود و ش���رایط جامع���ه 
یکی از اصول وضع مصوبه است. 
مرزنگهداری بین امر عمومی و امر 
خصوص���ی در وضع مصوبه بس���یار 
مهم اس���ت که خ���ود محتاج دانش 
و تجربه کافی در این زمینه است. 
در وضع مصوبه سنتی به دشواری 
می ت���وان این تمای���ز را در تقنین و 
اج���را مالحظه کرد. مصوبه و وضع 
مصوبه مدافع امر خصوصی مردم 
در راستای تامین امر عمومی برای 

جامعه است
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