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شرح: 
شوراى عالى انقالب فرهنگى در جلسه 513 مورخ81/12/20 
به پيشنهاد ش��وراى فرهنگى و اجتماعى زنان، سياستهاى 
بهبود وضع گذران اوق��ات فراغت زنان و دختران را به این 

شرح تصویب كرد: 
مقدمه: 

ب��ه اعتقاد جامعه شناس��ان فراغت تجربه اى اس��ت كه فرد 
هنگام رهایى از اش��تغاالت و الزامات كار روزانه بر اس��اس 
تمای��الت و رهيافته��اى ش��خصى و مش��اركت داوطلبانه 
متناس��ب با نياز و ذوق خود انتخاب مى كند تا جس��م، فكر 
و شخصيت او رش��د و پرورش یابد. سياست فرهنگى نظام 
اسالمى نيز درخصوص اوقات فراغت بر مبناى زمينه سازى 
جهت گذران مطلوب، مفيد و سازنده آن و هدایت فكرى و 
عملى و بارور سازى اوقات زندگى است. لذا فراغت در نظام 
ارزش��ى اس��الم جنبه فرهنگى و دینى داش��ته و از صورت 
تفریح و س��رگرمى صرف خارج اس��ت. زمان فراغت، زمان 
رشد و شكوفایى استعدادها، تقویت روحيه، مشاركت فعال 
فرهنگى و اجتماعى و زمان خودسازى در عين كسب نشاط 
پایدار، ش��ادابى، طراوت و كارایى و رفع خس��تگى فكرى و 

روانى در زندگى فردى و جمعى است.
 ل��ذا ضرورى اس��ت تا جوام��ع آگاه با اجراى سياس��تهاى 
مناس��ب و س��نجيده اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ایجاد 
تس��هيالت و خدمات، فراه��م كردن فضاه��ا و محيطهاى 
مناسب فرهنگى و ورزشى، اتخاذ روشهاى تشویق آميز و...، 
از ه��در رفتن اوقات فراغت جلوگيرى كرده و به بارورى آن 

كمك نمایند. 
اهداف: 

1� ایجاد هماهنگى ميان كليه دس��تگاههاى سياستگذارى، 
برنامه ری��زى، اجرای��ى و نظارتى بمنظور اس��تفاده بهينه از 
ت��وان و امكانات موجود و تبادل تجربيات، اطالعات و منابع 

درخصوص اوقات فراغت زنان و دختران. 
2� مه��ارت بخش��ى و ارتقاء س��طح آگاه��ى، خردمندى و 
توانمندیهاى ف��ردى، خانوادگى و اجتماعى زنان و دختران 
در راستاى ایفاى نقش اساسى آنان در عرصه هاى مختلف. 
3� جهت دهى به برنامه ها و فعاليتهاى مختلف گذران اوقات 
فراغت زنان و دختران در راستاى تأمين سالمت جسمى و 
بهداشت روانى، كاهش اضطراب و خستگى، كسب نشاط و 
ش��ادى، شناسایى و رشد استعدادها، تقویت تمایالت دینى 

و اخالقى و هویت دینى و ملى زنان. 
4� توس��عه، تجهي��ز و گس��ترش امكانات مراك��ز فرهنگى 
و ورزش��ى براى گ��ذران اوقات فراغت بانوان ب��ا اولویت به 

مناطق محروم. 
مؤلفه 1. برنامه و فعاليت

راهب��رد 1. ضرورت جه��ت دهى به برنامه ه��ا و فعاليتهاى 
فرهنگى

سياستهاى اجرایى: 
- توج��ه به تنظيم و ارائه برنامه ها و توليدات فرهنگى ویژه 
بانوان، متناس��ب با سن، س��طح تحصيالت، وضعيت تأهل 
و وضعيت فرهنگ��ى- اجتماعى، نيازه��اى روحى و روانى، 
مقتضيات محل زندگى، خصوصيات اقليمى، سنتها، آداب و 

رسوم محلى و منطقه اى. 
- تبلي��غ فرهن��گ بهره ورى و اس��تفاده بهين��ه و مثبت از 
اوق��ات فراغت در ميان بان��وان و خانواده هاى آنان از طریق 
ذكر فوائ��د آن در زندگى فردى، خانوادگ��ى و اجتماعى و 

حساسيت بخشى به خانواده ها. 
- جهت ده��ى زنان خانه دار در خص��وص بهره ورى بهينه 
از اوق��ات فراغ��ت در خانه از طریق افزایش س��طح آگاهى، 
انجام كارهاى عام المنفعه و كس��ب س��ایر مهارتهاى فردى 
و اجتماعى توس��ط رس��انه هاى مختلف و آموزش هاى غير 

حضورى. 
- جهت دهى برنامه ها به س��مت رش��د روحي��ه خالقيت، 
ابتكار، ن��وآورى و تقویت اعتماد به نف��س و خودباورى در 

ميان زنان و دختران. 
- توجه به بارورس��ازى اوقات فراغت متناس��ب با تحوالت 

اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى جامعه. 

- پرهيز از گرایش برنامه ها به سمت ابتذال، سطحى نگرى، 
خودباختگى فرهنگى و مظاهر فسادآور غرب. 

- ترغي��ب عموم��ى بویژه در زن��ان و خانواده ها نس��بت به 
مؤانس��ت بيش��تر با طبيعت و بهره مندى از مواهب طبيعى 

و سير و سفر. 
- ترغيب زنان به امر ورزش به عنوان مروجين و مش��وقين 
ورزش در خانواده و تأثير س��المتى و شادابى آنها در تأمين 

سالمت روانى، اجتماعى و فرهنگى خانواده و جامعه. 
- تبليغ و ترویج فرهنگ مطالعه و استفاده مطلوب از اوقات 
فراغ��ت براى تقویت ق��وه ادراك و تحليل و ارتقاء س��طح 

آگاهى ها. 
- توجه به جهت گيریهاى صحيح فكرى، فرهنگى، اعتقادى 
در برنامه ها بمنظور آش��نایى زنان و خانواده ها با زمينه ها و 
مج��ارى تهاجم فرهنگى، تحكيم ایمان، تقویت باور دینى و 

رشد هویت فرهنگى و اجتماعى آنان. 
- تبيي��ن، ترویج و تبليغ فرهنگ عف��اف و رعایت اصول و 

موازین اخالقى و ارزشى در محيطهاى فرهنگى. 
- ارائه معلومات الزم براى آش��نایى، پيش��گيرى و توانمند 
سازى زنان در مقابله با آسيبهاى اجتماعى و فرهنگى زنان، 
آگاهى از مسائل بهداشت جسمى، روانى، محيطى و تغذیه 
صحيح زنان و كودكان، اطالع از روشهاى تربيتى و پرورش 
فرزندان، فنون و مدیریت خانه و روابط خانوادگى، حقوق و 
تكاليف زوجين، آشنایى با قوانين كشورى، مباحث اخالقى 

و دینى در قالبها و شيوه هاى جذاب و نوین. 
- افزای��ش آگاه��ى و توان نقد و تحليل مس��ائل فرهنگى- 
اجتماعى زنان درخصوص شخصيت پردازى و نقشهاى ارائه 

شده از زنان در رسانه هاى مكتوب و تصویرى. 
راهبرد 2. ضرورت تقویت و گس��ترش برنامه ها و فعاليتهاى 
مذهب��ى و اتخاذ تدابي��ر الزم براى ج��ذب مخاطبين این 

برنامه ها
سياستهاى اجرایى: 

- ارائ��ه اطالعات و معلومات، متناس��ب ب��ا نيازهاى فكرى، 
فرهنگ��ى و اجتماعى بان��وان با رویكرد ب��ه مبانى دینى و 
منطبق با سياستها و قوانين نظام جمهورى اسالمى ایران. 
- لزوم توجه به بزرگداش��ت مناسبتها و ایام ویژه و معرفى 

آداب و رسوم متعارف مراسم و اعياد مذهبى. 
- تقویت و تعمي��ق محتواى معن��وى برنامه هاى تفریحى، 
ورزش��ى و س��رگرم كننده و فرآورده هاى فرهنگى(فيلمها، 
نمایش��گاهها، مس��ابقات، تئاترها و... )ارائه ش��ده در اوقات 

فراغت زنان و دختران(. 
-اتخاذش��يوه هاى تش��ویق مس��تقيم وغيرمس��تقيم زنان 
براى جلب مش��اركت آنان وبه��ره ورى ازبرنامه هاى مذهبى 

وسازنده. 
راهبرد 3. توس��عه تحقيقات بمنظور ارتق��اء كيفى و كمى 

برنامه ها و فعاليتهاى مربوط به اوقات فراغت زنان
سياستهاى اجرایى: 

نيازس��نجى  تحقيق��ات  انج��ام   -
بمنظ��ور  دخت��ران  و  زن��ان  از 
موضوع بن��دى، اولوی��ت بن��دى و 
تنظيم برنامه هاى مربوط به اوقات 
فراغت زنان ب��ا رعایت اصل تنوع، 
جذابي��ت، كارآمدى و جدید بودن 

برنامه ها. 
- تعيي��ن اولویته��اى تحقيقات��ى 
در خص��وص نحوه تأمي��ن اوقات 
از  مس��تمر  ارزیاب��ى  و  فراغ��ت 
برنامه هاى فرهنگى بانوان از طریق 
پژوهش��هاى نظر س��نجى و تأثير 
سنجى بر زندگى فردى، اجتماعى 

و.... زنان و دختران. 
تطبيق��ى  پژوهش��هاى  انج��ام   -
بمنظ��ور اس��تفاده از راهكاره��اى 
عمل��ى و اقدام��ات انج��ام یافت��ه 
پيرام��ون اوق��ات فراغ��ت زنان و 

دختران در كشورهاى مسلمان و غير مسلمان. 
- انجام پژوهش��هاى تطبيقى براى بهبود وضع گذران اوقات 

فراغت زنان در مراكز فرهنگى مختلف و تبادل اطالعات. 
راهبرد 4. ضرورت ایجاد زمينه هاى مناسب براى بهره ورى 

اقتصادى از اوقات فراغت زنان و دختران
سياستهاى اجرایى: 

- تروی��ج فرهنگ كارمحورى و اس��تفاده عملى از دانش در 
زندگى فردى و اجتماعى زنان و دختران. 

- توجه به آموزشهاى فنى و حرفه اى و دانشهاى كاربردى. 
- مهارت بخش��ى الزم به زنان و دختران بمنظور گسترش 

اشتغال مولد خانگى و كاهش معضل بيكارى. 
- ارزش گ��ذارى و ارائه گواهينامه و مدرك معتبر رس��مى 
به دانش آموزان و دانش��جویان شركت كننده در برنامه هاى 
اوقات فراغت و لحاظ نمودن آن در نظام آموزش��ى كشور و 

مراكز كاریابى. 
مؤلفه 2: نيروى انسانى

راهبرد. 1شناسایى، تربيت و بهره گيرى از نيروهاى كارآمد 
در عرصه فعاليتهاى فرهنگى و تقویت كادر فرهنگى مراكز 

مربوط
سياستهاى اجرایى: 

- اس��تفاده از زن��ان توانمند و متعه��د(از دانش آموختگان 
حوزوى، دانشگاهى و نيروهاى دستگاههاى اجرایى)بمنظور 
جلب مش��اركت آنان در برنامه ریزى و اجراى اوقات فراغت 

بانوان. 
- پي��ش بين��ى ضواب��ط و ش��رایط خاص علم��ى، اخالقى 
و فرهنگ��ى ویژه مربيان، متناس��ب با ش��رایط و ویژگيهاى 

برنامه هاى مختلف. 
- ل��زوم اس��تفاده از توانایى ه��ا و ظرفيت ه��اى دخت��ران 
روس��تایى و عش��ایرى و اس��تفاده از آنان براى بهينه سازى 
وضع فرهنگى- اجتماعى و اقتصادى زنان روستایى در قالب 

طرحهاى اوقات فراغت. 
- اتخاذ تدابير الزم براى جذب و تربيت مدیران و برنامه ریزان 

فرهنگى- اجتماعى از ميان بانوان متعهد و متخصص. 
مؤلفه 3. مدیریت و نظارت

راهبرد 1. ض��رورت تقویت مدیریت كالن فرهنگى و اتخاذ 
روش��ها و ش��يوه هاى كارآمد نظارتى در برنامه ریزى اوقات 

فراغت
سياستهاى اجرایى: 

- تدوین ش��اخصها و نظام ارزش��يابى از عملكرد مدیران و 
برنامه هاى مراكز ذى ربط در ابعاد مختلف بمنظور تكميل و 

ارائه الگوهاى موفق از نحوه گذران اوقات فراغت زنان. 
- ارتقاء س��طح آگاهيها و توانمندیه��اى فرهنگى مدیران و 
مسئوالن از طریق برگزارى دوره هاى آموزش ضمن خدمت 

بصورت كوتاه مدت و دراز مدت. 
- تش��ویق و ترغيب مدیران خالق، معرفى شيوه هاى موفق 
مدیریت و نيز معرفى مراكز نمونه در گذران اوقات فراغت. 
- نق��د و ارزیابى مس��تمر برنامه هاى اوق��ات فراغت بانوان 
در مراك��ز ذى ربط بمنظور بازنگرى ب��راى تعميق محتوا و 

جذابيت و تقویت تمایالت دینى و اخالقى در برنامه ها. 
راهبرد 2. هماهنگى ميان دستگاهها و مراكز فرهنگى براى 

استفاده بهينه از امكانات، منابع و نيروى انسانى یكدیگر
سياستهاى اجرایى: 

- تخصي��ص بودجه و مناب��ع مالى و امكانات الزم توس��ط 
دس��تگاه و س��ازمانهاى ذى ربط براى تأمي��ن اوقات فراغت 
بانوان و تبادل تجهيزات و امكانات بين دستگاههاى اجرایى 

براى تأمين اوقات فراغت بانوان. 
- برنامه ریزى، ایجاد هماهنگى و نظارت بر اجراى سياستها 
و برنامه هاى اوقات زنان و دختران در مركز توس��ط شوراى 
اجتماعى وزارت كش��ور در اس��تانها به عهده كميته زنان و 

جوانان مى باشد. 
- تهي��ه گ��زارش عملكرد س��االنه درخص��وص برنامه هاى 
اوقات فراغت توس��ط مدیران هر دس��تگاه و ارس��ال آن به 
كميته زنان و جوانان در استانها و انتشار آن توسط شوراى 

اجتماعى وزارت كشور. 
- شناس��ایى مش��كالت و معضالت موجود در مراكز مربوط 
در خص��وص گذران اوقات فراغت زن��ان و ارائه راهكارهاى 

مناسب براى حل آنان. 
مؤلفه 4. توسعه و تجهيز و گسترش امكانات

راهبرد1.شناسایى وگس��ترش امكانات وتجهيزات فرهنگى 
دستگاهها براى استفاده بانوان دراوقات فراغت

سياستهاى اجرایى: 
- ایجاد زمينه مناس��ب براى مش��اركت و س��رمایه گذارى 
س��ازمانهاى دولتى، غير دولتى و آح��اد مردم براى احداث 

مراكز فرهنگى، هنرى و ورزشى ویژه بانوان. 
- شناسایى و معرفى مراكز فرهنگى- اجتماعى(تخصصى و 
عمومى)براى اطالع و اس��تفاده سایر دستگاهها و نهادها از 
امكانات و توليدات فرهنگى موجود و اطالع رسانى عمومى 
به زنان و دختران براى بهره مندى 

از این مراكز. 
- فراه��م نم��ودن زمينه هاى الزم 
ب��راى بهره من��دى بان��وان محروم 
و مس��تضعف از امكان��ات موج��ود 

فرهنگى بدون پرداخت هزینه. 
- اتخاذ تدابير مناسب براى توسعه 
مراكز فرهنگى و بهره مندى سریع، 
آس��ان و ارزان از تسهيالت فراغتى 
در مح��ل زندگ��ى بان��وان و توزیع 
عادالنه این امكانات در اس��تانهاى 

مختلف كشور. 
- رعایت ضوابط معمارى اسالمى و 
مل��ى با توجه به خصوصيات روحى 
و جسمى بانوان در ساخت و تجهيز 

مراكز فرهنگى ویژه آنان. 
- ایج��اد مجتمع هاى چند منظوره 
فرهنگى، هنرى، ورزشى محفوظ و 
مستتر در تهران با امكانات گوناگون 
اعم از كتابخانه، سالن اجتماعات، سالن سينما، مهدكودك، 
وس��ایل ش��هربازى، غذاخورى، محل خرید و... بعنوان یك 

حركت آغازین و الگویى. 
- اختصاص بوس��تانها، مراكز فرهنگ��ى و تفریحى مختص 

بانوان. 
- پيش بينى ضبط و تكثير كالسهاى آموزشى براى استفاده 

غيرحضورى عالقمندان. 
تبصره: آیين نامه اجرایى سياستهاى فوق را شوراى اجتماعى 
وزارت كشور تهيه و دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
به دس��تگاههاى ذى ربط ابالغ مى كند. نظارت بر اجراى آن 
نيز بر عهده هيئت نظارت و بازرس��ى ش��وراى عالى انقالب 

فرهنگى مى باشد. 

نقد و بررسی مصوبه 
- ایج��اد بى نظمى در حقوق و تكالي��ف جامعه با مصوبات 

بى نظم
بدون تردید بى نظمى ناش��ى از بى تدبيرى واضعان مصوبه 
به جامعه منتقل مى ش��ود و با بى انضباطى مردم در انجام 
تكاليف آنها همراه اس��ت چون با توج��ه به ضعف در وضع 
مصوبه، رس��يدن به حقوق ش��ان را همراه با دش��وارى مى 
بينند. بنابراین بصورت عمل متقابل در قراردادهاى اعتبارى 

اجتماعى خود سستى مى كنند.
- آثار مخرب تعدد مصوبات و مقررات

ب��ا توجه وجود عارض��ه ناگوار تورم مصوب��ه و وضع مصوبه 
كش��ور، احتمال ب��روز ناهماهنگى هاى زم��ان آغاز و پایان 
مصوبات وجود دارد كه معموال ناش��ى از ازدحام مصوبات و 
حواش��ى فراوان مربوط به آنها و غفلت و فراموشى ناشى از 
ش��لوغى و فراوانى موارد مشابه است كه معموال در دستگاه 

هاى اجرایى نيز این مهم قابل تكرار است.
- نام مصوبه به مثابه فرآیندهاى قانونى 

در برخى از نامگذارى ها انواع و اقس��ام تغييرات انجام شده 
اع��م از الح��اق، اصالح، ابطال، ارج��اع و... در ماده و تبصره 

هاى قانونى عينا در نام مصوبه قيد ش��ده است كه عالوه بر 
طوالنى ش��دن نام، مشتمل بر عبارات یا جمالت نامانوس و 
غيرعادى ش��ده است. در این ش��كل از نامگذارى مصوبات، 
محت��واى مصوبه در قالب نام مورد اس��تفاده قرار مى گيرد. 
در برخى از مصوبات كه انواع و اقس��ام تغييرات را در خود 
دیده اند تكرار اسامى تغييرات، صورت نازیبایى از نامگذارى 

مصوبات را به نمایش مى گذارد.
- مفصل بندى و اتصال محتوایى مطالب مصوبه

ارتباط��ات درون��ى و بيرونى مصوبات با یكدیگ��ر با نقاطى 
نيازمند اس��ت كه محل اتكاى كانون هاى ارتباطى اس��ت. 
این نقاط كانون��ى داراى انرژى ف��راوان در تامين محتواى 
مرتبط با مصوبات است. بخش مهمى از نقاط كانونى مرجع 
در یك قانو ن، عناوین بكار رفته در آن اس��ت كه مى تواند 
به روش هاى گوناگون و براى مقاصد مختلف مورد استفاده 
قرار گيرد. عناوین در واقع نقاط متحرك محتوا هستند كه 
قابلي��ت ارتباط��ات درونى و بيرونى مصوب��ات را فراهم مى 
كنن��د. عناوین ب��ا ارزش گذارى رتب��ه اى محتواى مصوبه 
نقاط و كانون هاى پرانرژى محتواى مصوبه را مشخص مى 
س��ازد. بطور طبيعى بيشترین توجه مخاطب به كانون هاى 

پرانرژى معطوف مى گردد. 
- قابل فهم نمودن مصوبه

ه��ر مصوب��ه از طریق تقس��يم مفاهيم آن ب��ه بخش هاى 
كوچكتر قابل فهم مى ش��ود. كليت محتواى در یك مصوبه 
شاید براى همگان قابل فهم نباشد. عنوان بندى موضوعات 
مطرح ش��ده در یك مصوبه نقش تقطيع و كوچك س��ازى 
مفاهي��م را به عهده دارد كه مى تواند فهم مندجات در یك 
مصوبه را براى همگان ميسر سازد. ارتقاى قدرت تشخيص 
معناى مصوبات با تفكيك بين اجزاى مفهومى آنها از طریق 
عنوان بندى، مش��كالت ذهنى پيرامون مصوبه را واضح مى 
س��ازد و با ش��فاف س��ازى موضوع مصوبه را قابل فهم مى 
نماید. اصوال مصوبه اى به راحتى فهميده و اجرا مى ش��ود 
كه ابهامات و مش��كالت ذهنى پيرامون آن از طریق تقسيم 

بندى و طبقه بندى هاى ساده ساز برطرف گردد.
- تصویب مصوبات تكرارى و مشابه فراوان 

عدم تنقيح مصوبات كش��ور موجب شده است كه نادانسته 
ه��اى ما از مصوبات از دانس��ته هاى ما از مصوبات بس��يار 
بيشتر است به نحوى كه آنچه كه در مورد مصوبات تصویب 
شده قبلى نمى دانيم به مراتب از آنچه كه مى دانيم بسيار 
بيش��تر اس��ت. ممكن اس��ت در موضوعى خ��اص چندین 
مصوبه در س��ال هاى مختلف تصویب شده باشد كه حافظه 
تاریخى محدود وضع مصوبه كشور یاراى بخاطرآورى همه 

درونداشت هاى خود را نداشته و ندارد.
- پراكنده كارى در وضع مصوبه

نظام وض��ع مصوبه داراى حافظه تاریخى قوى و نيرومندى 
نيست و حسب محدودیت قدرت شناخت آدمى نمى تواند 

به یادآورى مصوبات فراوان پيرامون 
یك موضوع خ��اص صرفا به حافظه 
ش��خصى خود متكى باشد. در غير 
اینص��ورت باید به حافظه س��ازمانى 
و سيس��تمى متكى بود كه در حال 
حاضر وجود ندارد. در قواى سه گانه 
ش��اید چن ده هزار مصوبه و مقرره 
وجود داش��ته باش��د ك��ه همچون 
كالف��ى س��ردرگم در ه��م پيچيده 
است و دست و پاى مجریان مصوبه 
را براى حل مش��كالت زندگى مردم 

بسته است.
- ب��ى اهميتى تك��رار و موضوعات 

تكرارى در مصوبه
در ص��ورت وقوع بس��يار زیاد تكرار، 
رفته رفته موض��وع تكرارى اهميت 
خود را از دس��ت مى دهد و از نظام 
حساس��يت مخاطب��ان خ��ارج مى 
ش��ود. افت اهميت و منزلت موضوع 

تكرارى ناش��ى از بى فایده ب��ودن محتواى موضوع تكرارى 
اس��ت. در بخش��ى از جامعه، مصوبه به عل��ت ناكارآمدى و 
ناتوانى در حل مشكالت زندگى مردم از اهميت مورد انتظار 
برخوردار نيس��ت كه آس��يب شناس��ى این مهم قابل بحث 
و بررس��ى اس��ت. به هر دليلى حضور تكرارى ولى ناكارآمد 

مصوبه موجب بى اهميتى آن شده است.
- ایجاد تورم مصوبات و مقررات در نظام اجرایى كشور

حاصل ماش��ين وضع مصوبه كش��ور با تمام ت��وان، چاپ و 
تكثير مصوبه اس��ت. چيزى كه در دس��تگاه تقنين از آن به 
عنوان ت��ورم مصوبه و وضع مصوبه یاد م��ى كنند. انبارش 
بيش از حد مصوبات ناكارآمد، خود به تش��دید ناكارآمدى 
ه��ا مى افزای��د و بى قانونى را در جامع��ه ترویج مى نماید. 
داش��تن حجم وسيع و تعداد بسيار زیاد مصوبات و مقررات 
در ه��ر یك از مراكز و مراج��ع متعدد تقنينى مایه مباهات 
آنها نبوده و نخواهد ب��ود. مضافا اینكه ناكارآمدى مصوبات 
یادشده، از جهت پاسخگویى آنها را در پيشگاه جامعه مورد 

سوال قرار مى دهد. 
- حافظه تاریخى ضعيف وضع مصوبه

وضع مصوبه س��نتى به سبك ایرانى عليرغم سابقه بيش از 
110 س��اله خود داراى حافظه تاریخ��ى بلند و ميان مدت 
فعالى نيس��ت و اساس��ا نمى داند در مخزن اطالعات وضع 
مصوبه كشور چه مصوباتى با چه محتوایى وجود دارد كه در 
موقع تصویب و تایيد مصوبات جدید از آنها اس��تفاده نماید. 
نداش��تن حافظه تاریخى به معناى قطع ارتباط با گذش��ته 
و با س��وابق موضوعى اس��ت كه قرار اس��ت م��ورد تصویب 
قرار گيرد. دس��تاورد این فراموشى تاریخى، پاسخگویى به 
نيازه��اى روزم��ره و رومرگى وضع مصوبه به روش س��نتى 
اس��ت كه در حال حاضر كشور با مشكالت این شيوه وضع 

مصوبه ناكارآمد مواجه است. 
- ب��ى توجهى واض��ع مصوبه از تعيين زم��ان اجراى دقيق 

مصوبه
وقوع مشكالت ناشى از سرگردانى مقياس در وضع مصوبه، 

نش��انه ب��ى توجهى واضع��ان مصوبه در تعيي��ن مختصات 
زمانى اعتبار مصوبه اس��ت. وج��ود بخش هاى مختلف اعم 
از كميس��يون هاى تخصصى، معاونت وضع مصوبه، معاونت 
نظارت، مركز پژوهش هاى مجلس ش��وراى اسالمى، دفاتر 
نمایندگان، فراكس��يون هاى مختلف و ش��خص نمایندگان 
نمى تواند توجيه كننده بروز خطاى س��هوى در این زمينه 
باش��د. در صورت عمدى بودن این دس��ت خطاهاى وضع 
مصوبه، باید براى این رویه نادرست بصورت قاطعانه تدبيرى 
اندیش��يده شود چرا كه هویت مصوبه، واضع مصوبه و وضع 

مصوبه از این طریق زیر سوال مى رود.
- بى توجهى نظارت كنندگان بر حسن اجراى مصوبه

دس��تگاه هاى نظارت كننده بر حس��ن اجراى مصوبات اعم 
از مجلس ش��وراى اسالمى، س��ازمان بازرسى كل كشور و 
دیوان محاسبات كشور و نهادهاى بازرسى در دستگاه هاى 
اجرایى نسبت به وقوع این نوع خطاهاى وضع مصوبه داراى 
عملكرد قابل قبولى نيس��تند. اعمال نظارت پسينى )پس از 
اجراى مصوبه( براى پيش��گيرى از سرگردانى مقياس كافى 
نيست و انجام نظارت هاى پيشينى )پيش از اجرا( مى تواند 

از تصویب مصوبات ناقص جلوگيرى نماید.
- دف��اع مصوبه از حف��ظ حقوق عامه به مثاب��ه تامين رفاه 

اجتماعى
یكى از اهداف مصوبه و وضع مصوبه در كشور، حفظ حقوق 
عامه به مثاب��ه تامين رفاه اجتماعى اس��ت. این حق مردم 
اس��ت كه در س��ایه مصوبه توقع داشته باش��ند كه در رفاه 
كام��ل زندگى كنند و براى حق��وق و امكانات اوليه زندگى 
خود دغدغه خاطر نداش��ته باش��ند. وظيفه مصوبه و وضع 
مصوب��ه نيز تامين حفظ حقوق عام��ه به معناى تامين رفاه 
اجتماعى اس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتى به سبك 
ایرانى، بروز و تش��دید مش��كالت زندگى مردم نشانه عدم 
وجود تامين رفاه اجتماع��ى به عنوان هدف مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه دورى از زبان نافهم

واضح بودن مصوبه به معناى دورى مصوبه و وضع مصوبه از 
زبان نافهمى مردم است. زبان معيار فارسى، گوهر گرانبهایى 
است كه رعایت اصول نگارشى آن مى تواند مشكل نافهمى 
مصوب��ه را در جامع��ه از بين ببرد. قانونى واضح اس��ت كه 
بيش��ترین فهم را ميان مردم داشته باشد و به راحتى زمينه 
تبعي��ت پذیرى از مصوبه را در جامع��ه هدف فراهم نماید. 
البته آنچه كه تاكنون كشور با آن مواجه است یيروى كامل 
مصوب��ه و وضع مصوب��ه از زبان نافهم��ى مصوبه در جامعه 
است. گویى واضع مصوبه در وضع مصوبه شان خاصى براى 
فهم مردم قایل نيس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به 
س��بك ایرانى، بروز و تشدید مش��كالت زندگى مردم نشانه 
نافه��م بودن زبان مصوبه و وضع مصوبه نزد مردم به عنوان 

ویژگى ذاتى مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام ش��دني ب��ودن مصوبه به 

مثابه عملياتى بودن
انجام شدني بودن مصوبه به معناى 
عملياتى بودن آن از صفات عرضى 
مصوبه اس��ت كه ناظر به اهميت 
اجرایى بودن مصوبه مصوب است. 
قانونى بهترین مصوبه است كه به 
بهترین ش��كل ممكن بتوان آن را 
اجرا نمود. چه بس��يارند مصوباتى 
ك��ه زمينه اجراى آنه��ا در جامعه 
ام��روزى م��ا وج��ود نداش��ته یا 
س��پرى شده است. مصوبه را براى 
اجراك��ردن و اجرا ش��دن تصویب 
مى كنند نه فقط ب��راى تصویب. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتى 
به س��بك ایرانى، بروز و تش��دید 
مشكالت زندگى مردم نشانه عدم 
عملياتى بودن ب��ه عنوان ویژگى 

عرضى مصوبه است.
- پش��تيبانى طبيعت ب��ه مثابه حفظ تع��ادل پدیده ها در 

مصوبه
جامعه داراى طبيعتى به عنوان كالبد اس��ت كه مجموعا از 
آن به عنوان منابع طبيعى نام برده مى شود. مصوبه و وضع 
مصوبه براى تعيين روابط در جامعه ناگزیر اس��ت كه نسبت 
جامع��ه را با كالبدى ك��ه جامعه در آن به حيات خود ادامه 

مى دهد تعيين نماید.
 كالب��د طبيع��ى جامعه فقط در حالت تع��ادل مى تواند به 
جامع��ه براى تداوم فعاليت هایش امكان ظهور و بروز دهد. 
تقسيم كار ملى ش��امل تدوین، تصویب، تایيد، ابالغ، اجرا، 
نظارت و تفس��ير مصوبه باید توانایى الزم براى حفظ تعادل 

پدیده ها را در وضع مصوبه داشته باشد.
 در مصوبه و وضع مصوبه س��نتى به س��بك ایرانى، بروز و 
تش��دید مش��كالت زندگى مردم نش��انه عدم حفظ تعادل 
پدیده ها در مصوبه به عن��وان منابع مصوبه و وضع مصوبه 

است.
- وض��ع مصوبه علني به مثابه ش��فافيت در وضع مصوبه و 

اطالع رسانى همگانى
واض��ع مصوبهي علني ب��ه مثابه معناى ش��فافيت در وضع 
مصوبه و اطالع رس��انى همگانى یكى از اصول وضع مصوبه 
اس��ت. علنى بودن مصوبه و وضع مصوبه مى تواند شفافيت 
در وض��ع مصوبه و اطالع رس��انى همگان��ى را تامين نماید 
ك��ه نقش مهمى در جامعه پذیرى مصوبه داش��ته باش��د و 
زمينه هاى مصوبه گریزى و مصوبه س��تيزى را از بين ببرد. 
ش��فافيت در وضع مصوبه و اطالع رسانى همگانى در جلب 
س��رمایه هاى اجتماعى معطوف به مصوب��ه و وضع مصوبه 
فعال اس��ت و به ارتقاى جایگاه و ش��ان و منزلت مصوبه و 
وضع مصوبه در جامعه مى انجامد. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتى به سبك ایرانى، بروز و تشدید مشكالت زندگى مردم 
نش��انه عدم واضع مصوبهي علني به مثابه شفافيت در وضع 
مصوبه و اطالع رس��انى همگانى به عن��وان اصول مصوبه و 

وضع مصوبه است.
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اشاره:
اش��اره: فرهنگ و امور فرهنگى در پيش��رفت كش��ور از 
اهميت بس��يارى برخوردار اس��ت. وضع مصوبه در حوزه 
فرهن��گ و ام��ور فرهنگى در جمهورى اس��المى ایران با 
ش��وراى عالى انقالب فرهنگى اس��ت ك��ه طى چند دهه 
فعاليت خود مصوبات فراوانى داش��ته است. وضع مصوبه 
در قوه مقننه و سایر مراكز و مراجع مقرره گذار در ایران 
داراى ویژگى هاى س��نتى و به س��بك ایرانى اس��ت و از 
آس��يب هاى مشتركى در رنج اس��ت كه نهایتا كارآمدى 
آنها را در جامعه با مش��كل مواجه س��اخته است. نظر به 
اهميت فرهنگ و امور فرهنگى در آینده كش��ور، »چالش 
قان��ون« نقد و بررس��ى مصوبات ش��وراى عال��ى انقالب 
فرهنگى را در دستور كار خود قرار داده است. این نوشتار 
به معرفى، نقد و بررس��ى مصوبه سياستهاى بهبود وضع 
گ��ذران اوقات فراغت زنان و دخت��ران مى پردازد كه هم 

اكنون از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )154( می کند

سياست هاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران

حاصل ماشین وضع مصوبه کشور 
با تمام توان، چاپ و تکثیر مصوبه 
است. چیزی که در دستگاه تقنین 
از آن به عنوان تورم مصوبه و وضع 
مصوبه یاد می کنند. انبارش بیش 
از حد مصوب���ات ناکارآمد، خود به 
تش���دید ناکارآمدی ها می افزاید و 
ب���ی قانون���ی را در جامعه ترویج می 
نماید. داشتن حجم وسیع و تعداد 
بس���یار زیاد مصوبات و مقررات در 
ه���ر ی���ک از مراکز و مراج���ع متعدد 
تقنینی مایه مباه���ات آنها نبوده و 

نخواهد بود

انج���ام ش���دني ب���ودن مصوب���ه ب���ه 
معنای عملیاتی بودن آن از صفات 
عرض���ی مصوب���ه اس���ت ک���ه ناظ���ر 
ب���ه اهمی���ت اجرایی ب���ودن مصوبه 
مص���وب اس���ت. قانون���ی بهتری���ن 
مصوبه اس���ت که به بهترین شکل 
ممکن بت���وان آن را اجرا نمود. چه 
بسیارند مصوباتی که زمینه اجرای 
آنه���ا در جامع���ه ام���روزی م���ا وجود 
نداش���ته ی���ا س���پری ش���ده اس���ت. 
مصوب���ه را ب���رای اجراک���ردن و اجرا 
ش���دن تصوی���ب می کنن���د نه فقط 

برای تصویب


