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حکومت ایران جمهوري اسامي است که ملت ایران، بر اساس 
اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پي انقاب 
اسامي پیروزمند خود به رهبري مرجع عالیقدر تقلید آیت اهلل 
العظمي امام خمیني، در همه پرسي دهم و یازدهم فروردین ماه 
یك هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول 
و دوم جمادي االولي سال یك هزار و سیصد و نود و نه هجري 
قمري با اکثریت 98/2% کلیه کساني که حق رأي داشتند، به 

آن رأي مثبت داد.
در گزارش در گفتار اول با عنوان »مبانی فقهی اعتقاد دیرینه 
ملت ایران بــه حکومت حق و عدل« اینگونه آمده اســت: از 
آنجایي که ملت ایران ملتي مســلمان و معتقد به مکتب اهل 
بیت )علیهم السام( است، لذا در اصل اول بر اعتقاد دیرینه آنها 
به حکومت حق و عدل تأکید شــده است. اما سؤال اصلي این 
است که پشتوانه این اعتقاد چیست و با کدام مستندات و گزاره 

هاي فقهي مي توان این اعتقاد را ثابت کرد؟
مستندات این اعتقاد به دو دسته مستندات عقلي و نقلي قابل 

تقسیم است:
بند اول( مستندات عقلي

1. اجراي احکام مالي، جزایي و دفاعي اسام: از آنجا که احکام 
جزایي، مالي و نظامي اسام از قبیل اجراي حدود، اخذ زکات و 
دفاع از کیان مسلمین به استناد رسالت جهاني )آیه 28 سوره 
سبا( پیامبر اکرم )ص( که تا انتهاي تاریخ )آیه 40 سوره احزاب( 
تداوم دارد و نیز به اســتناد قاعده اشتراك )عبدالفتاح مراغي، 
العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشــارات اسامي، 1411ق، ج 1، 
ص 19( در تکلیف که اقتضا مي کند احکام اســامي متوجه 
همه مســلمانان در همه دوران تاریخ باشد، نسخ نشده است و 
از آنجایي که اجراي این احکام بدون حکومت ممکن نیســت؛ 
تشکیل حکومت اسامي ضرورت دارد )امام خمیني ره، والیت 
فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، چاپ 

دوازدهم، 1423 ق، صص 21ـ2(.
2. بنــاء عقا در پذیرش لزوم تشــکیل حکومت: لزوم نیاز به 
حکومت امري بدیهي و مورد اتفاق خردمندان اســت تا حدي 
که وقتي فردي همچون أصم ســخن از عدم نیاز به حکومت 
در صورت منصفانه رفتار کردن مردم با یکدیگر، به میان آورده 
است، نویســندگان بطان آن را واضح دانســته اند )ابن ابي 
الحدید، شرح نهج الباغه، به تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، 
قم: مکتبه آیه اهلل مرعشي نجفي، 1444ق، ج2، ص34( از این 
روست که پیامبر اکرم )ص(، امیرالمؤمنین )ع( و امام حسن )ع( 
تشــکیل حکومت دادند و تمامي امورات آن را از نصب قضات 
و والیان تا تجهیز لشــکر و ســپاه را بر عهده گرفتند. آنچه از 
گزارش هاي تاریخي به دست مي آید این است که ائمه دیگر 
نیز چنانچه امکان تشکیل دادن حکومت را پیدا مي کردند قطعا 
به این امر مهم اقــدام مي نمودند )محمد بن یعقوب کلیني، 

الکافي، قم: دارالحدیث، 1429ق، ج2، ص242-243(.
3. لــزوم از بین بردن نظام طاغوت: دلیل دیگر این اســت که 
استمرار نظام سیاسي غیراسامي مستلزم بیاجرا ماندن نظام 
سیاسي اسام است و هر نظام سیاسي غیر اسامي نظام شرك 
آمیز مي باشــد؛ چرا که حاکم آن طاغوت است و وظیفه آحاد 
مسلمین است که آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حیات 
آنان دور کرده و از بین ببرند تا شــرایط اجتماعي مســاعدي 
براي تربیت اسامي ایجاد شود )امام خمیني ره، والیت فقیه، 

پیشین، ص 35(.
4. فطري بودن تشــکیل حکومت: دلیل دیگري که مي توان 
براي ضرورت تشــکیل حکومت اسامي بیان نمود با استفاده 
از آیاتي از قرآن کریم مســأله فطري بودن حکومت است. به 
استناد آیه 34 سوره مبارکه روم که دین پایدار را دین منطبق 
بر فطرت انسان ها بیان نموده است مي توان گفت بناي اسام 
و احکام اسامي بر اســاس فطرت است و بنا بر همین اصل، 
احکام ضروري فطرت مورد تأیید اسام مي باشند و مسأله نیاز 
به تشــکیات حکومتي و والیت نیز از جمله ضروریات احکام 
فطرت است )عامه طباطبایي، بررســي هاي اسامي، ج 1، 

صص111ـ112(
بند دوم ) مستندات نقلي )آیات قرآن(

آیات متعددي از قرآن کریم لزوم تشکیل حکومت الهي و نیز 
کســاني که حق حکومت دارند را توضیح داده است. به عنوان 
نمونه به چند آیه اشاره مي شود: آیه 44 سوره مبارکه مائده، آیه 

26 سوره مبارکه ص و آیه 25 سوره مبارکه حدید. 
مولف در جمع بندی گفتار اول اینگونه آورده اســت: مســأله 
اعتقــاد به حکومت حق و عدل امري ریشــه دار نه در عقاید 
شیعه بلکه در عقاید مسلمانان و نیز دیگر ادیان الهي بوده است. 
عاوه بر اعتقاد به حکومت، اعتقاد به مجریان آن نیز جزء عقاید 
دیرینه شیعیان امامیه بوده است تا جایي که فقهاي امامیه در 

این خصوص ادعاي اجماع نموده اند.
در گفتــار دوم با عنوان »مباني فقهــي انقاب به رهبري امام 
خمیني ره« اینگونه آمده است: در خصوص مستندات فقهي 
جواز و بلکه لزوم انقاب علیه دستگاه ظالم ضمن توجه به این 
نکته که اقدام براي تشکیل حکومت اسامي به جهت مبارزه با 
افساد في األرض و نیز حرمت اطاعت از حاکم جائر امري بدیهي 
است از سوي دیگر ادله عقلي و شرعي مربوط به دفاع از اسام، 
مکتب اســامي، کیان و عزت مسلمین و نیز هویت اسامي 
در برابر هجوم بیگانگان نیز این اقتضــا را دارد با این وجود از 
اطاقات و عمومات آیات و روایاتي که در مورد جهاد و نیز امر 
به معروف و نهي از منکر صادر شده است نیز این مطلب قابل 

برداشت است:
- تعمیم ادله فقهي جهاد به قیام علیه حکومت جائر

- تعمیم ادله فقهي امر به معروف و نهي از منکر به قیام علیه 
حکومت جائر

مولف در جمع بندی گفتار دوم اینگونه آورده است: قیام کردن 
علیه حاکمیت جور نه تنها امري جائز بلکه واجب است چرا که 
تا قیام و انقابي صورت نگیرد براندازي حاکمیت جور که مقدمه 
اي براي اســتقرار حاکمیت حق است محقق نخواهد شد. این 
وجوب هم به استنادات عقلي و هم به استنادات نقلي همچون 
ادله اي که در خصوص جهاد و امر به معروف و نهي از منکر وارد 

شده است قابل اثبات است.
در گفتار سوم با عنوان »مباني فقهي همه پرسي در جمهوري 

اسامي ایران« اینگونه آمده است:
بند اول( جایگاه رأي مردم در تحقق نظام اسامي

در منظــر غالب فقها والیت فقیه جامع الشــرایط در در همه 
حاالت ثابت اســت اما اعمال آن و به عهده گرفتن سرپرستي 
بســتگي به نظر اکثریت مردم دارد چرا کــه در صورت عدم 
همکاري مردم، نظام اســامي عما محقق نخواهد شد. مردم 
نیز این اراده را از راه رأي و شرکت در رفراندوم ابراز مي دارند به 
این معنا که حکومتي را که خداوند خواسته مردم با آن همکاري 
نمایند و شخصي را که معصوم علیهم السام او را به عنوان نایب 
خودش معرفي کرده است در جمیع صور والیت دارد اما اعمال 
آن به موجب رأي و اعام آمادگي مردم است که در صدر اسام 
از آن تعبیر به بیعت مي شده است. بنابراین ماهیت اقدام امام 
در فراخواني مردم به رأي به جمهوري اسامي این بود که مردم 
اعام کنند در عرصه سیاسي و احتماعي نیز دستورات اسام 
را بــه عنوان فصل الخطاب مي پذیرند و نســبت به آن وفادار 
خواهند بود. مطلوب شارع مقدس اجراي اسام و اجراي اسام 

نیز مستلزم قدرت است. 
بند دوم( لزوم مشارکت مردم در صحنه اجتماعي

مردم در برابر فراخوان ولي امر جامع الشــرایط چه وظیفه اي 
دارنــد؟ آیا در پذیرش دعوت وي و به تبع تشــکیل حکومت 
اســامي مختار یا مکلف؟ و در فرض تکلیف به پذیرش آیا بر 
ایشان واجب است که زمینه هاي اعمال والیت ولي امر را نیز 
فراهم کنند و یا آن که صرف اعام آمادگي، تکلیفي که متوجه 
ایشــان بوده است را از عهده آنها ساقط مي کند؟ پاسخ به این 
ســؤال را مي تــوان در آیات 62 و 64 ســوره مبارکه انفال به 
دست آورد که مؤمنین را مایه تأیید پیامبر بیان کرده است و 
از بیان وجوب یاري رساندن به حاکم و زمامدار اسامي و اعام 

همبستگي با وي استنباط میشود. 

نگارنده در جمع بندی گفتار ســوم اینگونه آورده است: حاکم 
براي آن که بتواند در عمل اعمال حاکمیت کند نیاز به پشتوانه 
مردم و تمکین مردم دارد و مردم نیز هر چند تکوینا در پذیرش 
یــا عدم پذیرش آزاد بوده اند اما از آن جایي که خداوند ایمان 
و اسام را براي انسان ها خواسته و کفر و ناسپاسي را برایشان 
ناپسند داشته است تشریعا موظفند در عرصه اجتماعي دین را 
ماك عمل قرار دهند و از این رو انتخاب شــریعت در زندگي 
اجتماعي - سیاســي یك تکلیف تلقي مي گردد. منشــأ این 
تکلیف نیز در وهله اول ناشي از دعوت الهي است که در آیات 
متعدد قرآن کریم بر اجابت دعوت خدا و رســول و نیز تسلیم 
محض فرامین پیامبر بودن تأکید شــده است و در مرتبه دوم 

ناشي از وظیفه اعان مسلماني در عرصه اجتماعي است. 
داوری شکلی و محتوایی گزارش

1. ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- عنوان گزارش تا چه اندازه بیان گر محتوی و اهمیت موضوع 
آن است؟ مطالب ارائه شده در سطح عنوان ارائه شده به معنای 
مبانی تحلیل نظام جمهوری اســامی ایران نیســت. چرا که 
بررسی مبانی نظام جمهوری اسامی ایران و قانون اساسی صرفا 
پرداختن به مباحث فقهی نیست. قانون در علوم بین رشته ای 
شامل دین، حقوق، جامعه شناسی، جغرافیا، فرهنگ، سیاست و 

اقتصاد و ... قابل بحث و بررسی است.
- آیا نام دســت اندرکاران تهیه و انتشــار گزارش بطور کامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست 

الکترونیك در گزارش قید شده است؟ خیر 
الف( چکیده 

- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد 
چکیده است.

- اگر چکیده به تنهایی مورد بررســی قرار گیرد، آیا به اندازه 
کافی خاصه و چکیده کل گزارش است؟ گزارش فاقد چکیده 

است.

ب( فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش 

دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جداول، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر

پ( مقدمه 
- آیــا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعــه و یا هدف از گزارش 
)بیانی از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شــرح داده شده است؟ بصورت 

ناقص و صرفا در حوزه مباحث فقهی
ت( روش کار 

- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شده است؟ از 
روش توصیفی و اقتباسی بصورت ناقص استفاده شده است. 

- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ 
به سواالت تحقیق می باشد؟ تحقیق فاقد سواالت مشخص در 

تحقیق است.
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر

- اگر یك مطالعه تحقیقاتی مشــابه توسط محققین دیگری 
انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر

ث( یافته ها 
- آیا این بخش به خوبی ســازماندهی شده است؟ سازماندهی 

ناقص بصورت اقتباس از سایر منابع
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ تا حدودی

- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ تحقیق فاقد 
روش های آماری است.

ج( بحث 
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بصورت ناقص 

- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این 
مطالعه ثابت شده یا نه؟ بصورت تلویحی

- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشــابه پیشین در این 

زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر

چ( جداول، نمودارها و تصاویر
- آیا جداول و نمودارها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می 

دهند؟ گزارش فاقد هر گونه جداول و نمودار است. 
- آیا شــکلها و نمودارها شــفاف و قابل فهم هستند و دارای 
باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد هر گونه 

جداول و نمودار است. 
ح( تقدیر و تشکر

- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار 
سپاسگزاری شده است؟ خیر

خ( پیوست ها
- آیا پیوســت های گزارش حاوی اطاعات توصیفی اســت؟ 

گزارش فاقد هر گونه پیوست است.
- آیا پیوست ها با کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمك می 

کند؟ گزارش فاقد هر گونه پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ 

گزارش فاقد هر گونه پیوست است.
د( منابع

- آیــا منابع کافی برای اهداف این مطالعــه وجود دارد؟ بله و 
در گزارش بصورت ناقص مورد استفاده قرار گرفته شده است.

- آیا سبك نوشــتن منابع منطبق با دستوالعمل های علمی 
است؟ بله

- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده 
اند؟ بصورت ناقص

- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ ارجاعات بصورت پاورقی قید شده است.

2. ارزیابی محتوایی گزارش
الف( سامان مندی

- گزارش چه اندازه یك کل ســامان مند را تشکیل می دهد؟ 
گزارش دارای منطق جزءنگر بوده و توانایی سازماندهی محتوای 
متناسب با مبانی تحلیل نظام جمهوری اسامی ایران را ندارد. 
توضیح اینکه منابع مورد استفاده در تدوین این گزارش نیز فاقد 
هر گونه مدلی برای تبیین مبانی تحلیل نظام جمهوری اسامی 
ایران به عنوان یك کل سامان مند است. جزءنگری در مبانی 
یك نظام به برداشت محدود مفاهیم از ارتباطات فراوان مفاهیم 
نظام مند می انجامد که نهایتا به اســتفاده حداقلی از ظرفیت 

های قانون اساسی جمهوری اسامی ایران می انجامد.
- انســجام و هماهنگــی عناوین موجود در گــزارش چگونه 
اســت؟ گزارش فاقد هر گونه مطلب پیرامون مبانی، تحلیل، 
نظام، حکومت و ایران است به نحوی که هدف اصلی پژوهش 
بصورت بســیار جزیی مورد مطالعه قرار گرفته است. علیرغم 
اینکه گزارش پژوهشی در دفتر مطالعات نظام سازی اسامی 
تهیه شده است مدلی برای نظام سازی آنهم از نوع اسامی در 
سراسر گزارش وجود ندارد. با توجه به روش شناسی موجود در 
گزارش، نام »مباحث فقهی پیرامون جمهوری اسامی ایران:-

تحلیل فقهی اصل اول قانون اساســی« برای گزارش مناسب 
تر اســت. در چارچوب فقه نیز پیرامون مبانی، تحلیل، نظام، 
حکومت و ایران مطالبی ارائه نشده است. نظام مند نبودن روش 
بحث موجب شده است که پیرامون حکومت حق و عدل قرآن 
نیز مدلی متناسب با نظامات اجتماعی برقرار کننده عدالت مورد 

نظر قرآن ارائه نگردد.
- نحوه بســط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل 
و ... در گزارش چگونه اســت؟ گزارش در ســطح کان دارای 
مدلی برای بحث پیرامون واژگان کلیدی خود در عنوان )مبانی، 
تحلیل، نظام و ایران( را ندارد. از این رو بسط محتوا در گفتارها 
و بندها بصورت غیرقاعده مند، جزیی و محدود ارائه شده است.
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب 

پرداخته است؟ در سطح محدود و جزءنگر
ب( نوآوری

- محتوای گزارش پیشنهادی چه اندازه نوآورانه است؟ گزارش 
بیشتر دارای وجه اقتباسی است و نوآوری خاصی پیرامون مبانی 

تحلیل نظام جمهوری اسامی ایران ندارد.
- خوانــدن این گزارش تا چه اندازه تفکر نقادانه را ترغیب می 
کنــد؟ جزءنگری حاکم بر گزارش به اصــل بحث لطمه وارد 
ســاخته است و تفکر نقادانه را نسبت به محدودیت های خود 

تحریك می کند.
پ( اهمیت

- این گزارش چه نیازی )نیازهای بنیادی، تخصصی، درســی، 
کمك درســی و عمومی( را تأمین خواهــد کرد؟ این گزارش 
در ســطح عمومی و سطحی برای مخاطب عام و نه در سطح 

اندیشمندان و نخبگان قابل استفاده است. 
- نســبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش چگونه 
است؟ مطالب ارائه شده در گزارش حق و مستحق مبانی تحلیل 
نظام جمهوری اسامی ایران را در مورد اصل اول قانون اساسی 
رعایت نکرده اســت. از پژوهشکده شــورای نگهبان به لحاظ 
تخصصی توقع بیشــتری در تفسیر اصول قانون اساسی وجود 

دارد.
ت( شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن

- متن گزارش تا چه اندازه روان و سلیس است؟ در سطح یك 

متن عمومی
- ســادگی و قابل فهم بودن گزارش چگونه اســت؟ بصورت 

محدود برای مخاطب عام
ث( جامعیت

- گــزارش به لحــاظ موضوعی تا چه انــدازه جامعیت دارد و 
وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ گزارش در پردازش 
موضوع دارای جامعیت الزم و کافی نیست. یکی از ویژگی های 
مطالعه پیرامون مبانی تحلیل نظام جمهوری اسامی ایران و 
تفسیر اصول قانون اساسی، جامع نگری و جامعه نگری است. 
جزءنگری گزارش موجب شــده است که موضوعات کلیدی و 
متغیرهای اساسی مورد توجه قرار نگرفته است. وجود سلسله 

مراتب طبقه بندی امور از کلی به جزیی، به هیچ عنو.ان 
- تا چه اندازه استفاده از تصاویر، نمودارها، چارت ها و ... توانسته 
است به فهم گزارش کمك کند؟ گزارش فاقد هر گونه تصویر، 

نمودار و چارت است.
- اســتفاده مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و 

نیز سبك نویسنده چگونه است؟ در سطح محدود و جزءنگر
ج( اعتبار 

- اعتبار علمی گزارش را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
- ایــن گزارش تا چه اندازه مبتنــی بر پژوهش های آن حوزه 
تخصصی است؟ فاقد جنبه های اصلی مبتنی بر پژوهش های 

انجام شده پیرامون مبانی، تحلیل، نظام و ایران است.
3( ارزیابی اجتماعی گزارش

الف( مخاطبان و ذینفعان
- به نظر شــما مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کســانی 
خواهند بود؟ این گزارش برای مخاطبان عام قابل استفاده است.

- به نظر شما انتشــار این گزارش تا چه اندازه مورد استقبال 
مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته اســت؟ ارائه گزارش ارجاعات 
مقاله های علمی به این گزارش از ســوی پژوهشکده شورای 
نگهبان می تواند نشــانه مهمی برای درك میزان اســتقبال 

نخبگان و اندیشمندان از این گزارش باشد.
- این گزارش تا چه اندازه مخاطبان را به پژوهش بیشــتر در 
رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ این گزارش صرفا 
گویــش جدید از موضوعات موجود و قدیمی اســت و قدرت 

ترغیب پژوهش را در مخاطبان ندارد.
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و 
ذینفعان خود را دارد؟ گزارش توانایی بر طرف نمودن نیازهای 
تخصصی پیرامون مبانی تحلیل نظام جمهوری اسامی ایران 
و تفســیر اصول قانون اساسی جز در سطح محدود و جزءنگر 

را ندارد.
ب( تاثیرگذاری اجتماعی

- آیــا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامع 
نگری و جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر

- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز 
برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر

- آیا گزارش برای علل و آثار مشکات متعدد موجود در زندگی 
مردم مدل مفهومی و تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر

- آیا گزارش برای حل مشــکات زندگی مــردم دارای طرح 
اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر

- چگونه می توان کارآمدی راهکارهای پیشنهادی طرح را برای 
حل مشــکات زندگی مردم راستی آزمایی کرد؟ فاقد راهکار 

پیشنهادی است.
- آیا گزارش توانسته است اهداف از پیش تعیین شده خود را 

محقق سازد؟ خیر
4( ارزیابی های شکلی گزارش

الف( ویراستاری فنی 
- تعــداد کلمات و صفحات گزارش بــرای بیان کامل موضوع 

گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درســتی انجام 
شده است؟ در مقایسه با ســایر گزارش های منتشر شده در 
شیوه استفاده از عناوین فرعی از وحدت رویه برخوردار نیست.

- آیا نوع صفحه آرایی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه 
ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ با توجه به 

نوع صفحه آرایی، میزان سفیدخوانی صفحات کم است.
- آیا نشانه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، 
ویرگول نقطه و پرانتز و ...( به درســتی انجام شــده است؟ در 
مقایسه با سایر گزارش های منتشر شده در شیوه نشانه گذاری 

عناوین فرعی از وحدت رویه برخوردار نیست.
ب( ویراستاری علمی 

- آیــا گزارش دارای ناظر یا ویراســتار تخصصی اســت؟ بله. 
ویراستاری تخصصی به وظیفه خود بطور کامل عمل ننموده 

است.
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراســتاری ادبی دارد؟ بله. گزارش 

دارای اغاط امایی است.
ج( ویژگی های خاص

- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خاصه 
پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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چالش قانون

گزارش فاقد هر گونه مطلب پیرامون مبانی، 
تحلیــل، نظــام، حکومــت و ایــران اســت بــه 
نحــوی کــه هــدف اصلــی پژوهــش بصــورت 
بسیار جزیی مورد مطالعه قرار گرفته است. 
علیرغــم اینکــه گــزارش پژوهشــی در دفتــر 
مطالعــات نظام ســازی اســامی تهیه شــده 
اســت مدلــی برای نظام ســازی آنهــم از نوع 

اسامی در سراسر گزارش وجود ندارد.
گــزارش در پــردازش موضوع دارای جامعیت 
الزم و کافــی نیســت. یکــی از ویژگــی هــای 
نظــام  تحلیــل  مبانــی  پیرامــون  مطالعــه 
جمهــوری اســامی ایــران و تفســیر اصــول 
قانون اساســی، جامع نگــری و جامعه نگری 
اســت. جزءنگری گزارش موجب شده است 
کــه موضوعات کلیدی و متغیرهای اساســی 

مورد توجه قرار نگرفته است.

پیامبر اکرم )ص(: افضل اعمال امت من انتظار َفَرج و ظهور 
امام زمان علیه السام است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

قدردانی فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالن شهر تهران از شبکه بانکی

فرمانــده عملیات مدیریت بیماری کرونا درکان شــهر تهران از تاش 
شــبکه بانکی کشــورکه بعد از کادر درمانی بیشترین زحمت را در این 
ایام متقبل شــده اند، قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی بانك رفاه 
کارگران، دکتر علیرضا زالی در جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کان شهر تهران که با حضور للـه گانی مدیرعامل بانك 
رفاه کارگران، دبیر شورای هماهنگی بانك ها و تنی چند از مدیران عامل 
بانك ها برگزار شــد، خدمات نظام بانکــی را در مقابله با بیماری کرونا 
ستود. دراین جلسه لـله گانی مدیر عامل بانك رفاه گزارشی از اقدامات به 

عمل آمده در مبارزه با این بیماری توسط این بانك را ارائه کرد.

خـــبـــر

کرونا را شکست می دهیم


