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در مقدمه گزارش اينگونه آمده است: از يک سو با نگاهي به 
نظام هاي سياس��ي مدرن مي توان دريافت كه شايد امروزه 
هي��چ نظام حقوقي در دنيا وجود ن��دارد كه همه اتباع آن از 
منظر نژادي، زباني، قومي، ديني و مانند اينها تابع يک نژاد، 
يک زبان و يا دين واحدي باش��ند و بر همين اس��اس وجود 
اقليت ها در نظام هاي گوناگون اجتناب ناپذير اس��ت و همه 
دول��ت ها به نح��وي با موضوع اقليت ها مواج��ه اند. در اين 
صورت بيش��تر نظام هاي سياس��ي داراي اكثريت جمعيتي 
با عقايد، فرهنگ، زبان، دين و آداب و رس��وم مش��ترك اند 
ك��ه گروه هاي كوچکي براس��اس ويژگي ه��اي خاص از آن 
اكثريت متمايز مي شوند. چنانچه شاكله يک حکومت مبتني 
بر يکي از ويژگي هاي نژادي، قومي، زباني، ديني و مانند اينها 
اس��توار شده باش��د، ظهور و بروز آن خصوصيت و در پي آن 
تبيين مس��ئله اقليت ها و جايگاه آنها در نظام سياسي امري 
مهم و ضروري تلقي مي شود. از سوي ديگر در دوره معاصر 
قوانين اساسي كه با هدف چارچوب بندي قدرت و پاسداري 
و صيانت از حقوق مردم در برابر اقتدارات حاكمان به عنوان 
عالي ترين سند حقوقي و سياسي يک كشور به تصويب مي 
رسد، به منظور ارتقاي جايگاه خود نسبت به موضوعات حقوق 
بشري، قواعد حقوقي مشخصي را در موضوع حقوق اقليت ها 
مدنظر قرار مي دهند. بر اين اساس از آنجا كه مقدمه و اصول 
گوناگون قانون اساسي هدف از ايجاد نظام جمهوري اسامي 
ايران را تأسيس نظامي مکتبي بر مبناي عقايد اسامي مانند 
ايمان به خداي يکتا و اختصاص حاكميت و تش��ريع به او و 
لزوم تسليم در برابر امر او، وحي الهي و نقش بنيادي آن در 
بيان قوانين، معاد و نقش س��ازنده آن در سير تکاملي انسان 
به سوي خدا، عدل خدا در خلقت و تشريع، امامت و رهبري 
مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقاب اسامي، تأكيد بر 
تصويب قوانين و مقررات الزم االجرا بر اساس موازين اسامي 
و رسميت بخشي به دين اسام و مذهب شيعه جعفري اثني 
عش��ري مي دانند، بررسي جايگاه اقليت هاي ديني ضروري 

و مهم است. 
در گفتار اول از مبحث اول گزارش با عنوان اقليت هاي ديني 
اينگونه آمده است: واژه اقليت در لغت به معناي اندك بودن، 
كم بودن، قسمت كمتر، مقابل اكثريت و جمعيت يا گروهي 
كه داراي نژاد، مذهب يا آداب و رسوم خاصي باشند و نسبت 
به عموم مردم تعدادشان كم باشد، به كار مي رود. اقليت در 
اصط��اح به معناي گروه هاي كوچکي اس��ت كه در جوامع 
زندگ��ي مي كنند و در خصوصي��ات و ويژگي هايي همانند 
دين، نژاد، رنگ، زبان و مانند اينها با يکديگر اش��تراك دارند. 
به بيان ديگر، مقصود از اقليت قسمتي از افراد جامعه انساني 
است كه از منظر دين، زبان، نوع زندگي و فرهنگ با اكثريت 
جامعه متفاوت اند. از منظر حقوقي مي توان اقليت را گروهي 
از اتباع يک كش��ور دانس��ت كه از لحاظ يکي از خصوصيات 
قومي، نژادي، ديني و مانند اينها از س��اير مردم متفاوت و از 
لحاظ تعداد كمترند و همچنين قدرت حکومت را در دس��ت 
ندارند. به بيان دقيق تر، اقليت به گروه هايي گفته مي شود 

كه با وجود داش��تن تابعيت يک دول��ت از نظر ويژگي هاي 
مذهبي، قومي، زبان��ي و مانند اينها متفاوت از اكثريت افراد 
كش��ورند، تعداد كمتري نس��بت به اكثريت جمعيت كشور 
دارن��د و در موقعي��ت حاكميت هم قرار ندارن��د، هرچند به 
ص��ورت ضمني، خصوصياتي دارند كه بي��ن آنها و جمعيت 
اكثريت پيوندهايي برقرار مي كن��د. در مفهوم اقليت از اين 
منظر مي توان بين عناصر عيني و ذهني تفکيک قائل شد. 

گفتار دوم: دين زرتشت
گفتار سوم: دين كليمي )يهودي(

گفتار چهارم: دين مسيح
در گفت��ار اول از مبحث دوم گزارش ب��ا عنوان مباني ديني 
اساسي سازي اديان زرتشتي، كليمي و مسيحي اينگونه آمده 
اس��ت: در مقام مطالعه مباني اصل 13 قانون اساسي، اولين 
سؤالي كه به ذهن متبادر مي شود آن است كه چرا قانونگذار 
اساسي در مقام احصاي اديان شناخته شده تنها به سه دين 
زرتشتي، كليمي و مسيحي اكتفا كرده و به ساير اديان اشاره 
اي نداش��ته اس��ت. آيا اين موضوع در آموزه هاي فقه و كام 
اسامي ريشه دارد؟ با نگاهي به آثار فقهاي شيعه درمي يابيم 
كه كفار و غيرمس��لمانان از حيث ارتباط با حکومت اسامي 
و مس��لمانان به دو دس��ته كلي اهل كتاب و غيراهل كتاب 
تقسيم مي ش��وند كه احکام تکليفي متفاوتي بر هر كدام از 

آنها بار مي شود.
 اصطاح اهل كتاب توسط فقهاي شيعه به دو طريق تعريف 
ش��ده است. برخي فقها به بيان مفهوم اهل كتاب پرداخته و 
برخي از آنها ب��ه ذكر مصاديق اهل كتاب اكتفا كرده اند. در 
مق��ام بيان مفهوم اين اصطاح باي��د گفت كه اهل كتاب به 
آن دسته از غيرمس��لماناني اشاره دارد كه خود را به يکي از 
اديان آسماني و يکي از فرستادگان الهي كه از ناحيه خداوند 
متعال مأمور هدايت انسان ها شده است، منسوب مي كنند؛ 
در حالي كه آن آيين با آمدن دين اسام نسخ شده است. به 
بيان دقيق تر، مقصود از اهل كتاب، هر غيرمسلماني است كه 
به يکي از اديان الهي اعتقاد داشته، خود را از پيروان پيامبري 
از پيامب��ران الهي بداند و به يکي از كتاب هايي كه بر انبياي 

الهي نازل شده است، اعتقاد داشته باشد. 
گفت��ار دوم: مبان��ي ديني حقوق و آزادي ه��اي اقليت هاي 

ديني
بند اول: اهل ذمه بودن اهل كتاب

بند دوم: معاهد بودن اقليت هاي ديني
مبحث س��وم: تکاليف و حقوق اهل كتاِب معاهد در حکومت 

اسامي 
گفتار اول: تکاليف اهل كتاب در حکومت اسامي
گفتار دوم: حقوق اهل كتاب در حکومت اسامي

بند اول: آزادي انجام مراسم عبادي و آزادي تعليمات ديني
بند دوم: آزادي احوال شخصيه

در جم��ع بندي گزارش اينگونه آمده اس��ت: اصل 13 قانون 
اساس��ي در مقام تبيين جايگاه اقليت ه��اي ديني در نظام 
مبتني بر حاكميت ش��ريعت اسام اس��ت. بر اين اساس در 
مق��ام جمع بندي تحليل و بررس��ي مبان��ي فقهي و كامي 
اصل 13 قانون اساس��ي جمهوري اس��امي اي��ران مي توان 
گفت: اوالً مقصود از اقليت در ادبيات حقوقي گروهي اس��ت 
ك��ه ويژگي هاي متمايزي از لح��اظ ديني، مذهبي، قومي و 
مانند اينها دارند؛ جمعيت آنها نس��بت به ساير اقشار جامعه 
كمتر است؛ قدرت سياسي در اختيار آنها قرار ندارد و داراي 
تابعيت نظام حقوقي مش��خصي اند و اين تابعيت ناش��ي از 
خصوصيت مش��تركي ميان آن��ان و جمعيت اكثريت جامعه 

اس��ت كه موجب ايجاد پيوند بين 
جمعيت اقليت و اكثريت مي شود. 
بر همي��ن مبنا مقصود م��ورد نظر 
از اقلي��ت هاي دين��ي در اصل 13 
قانون اساس��ي گروه اندكي از مردم 
ايران اس��ت كه پيرو ديني مخالف 
دين اس��ام بهعنوان دين رس��مي 
مردم ايران باش��ند و از نظر تابعيت 
نيز تابعان جمهوري اس��امي ايران 
محسوب مي ش��وند. ثانياً براساس 
قان��ون اساس��ي تنها اقلي��ت هاي 
ديني شناخته شده در نظام حقوقي 
جمه��وري اس��امي اي��ران اديان 
مس��يحي )پيروان حضرت عيس��ي 
و كت��اب انجيل(، كليم��ي )پيروان 
حضرت موس��ي و كت��اب تورات( و 

زرتش��تي )پيروان آيين زرتشت و كتاب اوستا( هستند. ثالثاً 
ذكر اين س��ه آيين به عنوان تنها اقليت هاي ديني شناخته 
شده در قانون اساسي جمهوري اسامي ايران ريشه در اهل 
كتاب بودن آنها دارد. اهل كتاب به آن دسته از غيرمسلماناني 
اشاره دارد كه به يکي از كتاب هاي آسماني و پيامبران الهي 

ايمان دارند؛ 
با آمدن دين اس��ام به آن ايمان نياوردند و بر اعتقاد خود پا 
برجا ماندند و از آنجا كه قرآن و رس��الت نبي مکرم اسام را 
انکار كرده اند، در زمره كفار و غيرمس��لمانان قرار مي گيرند. 
در انديشه فقهاي ش��يعه اديان مسيحي و كليمي بي ترديد 
مصاديق اهل كتاب محسوب مي شوند. زرتشت نيز مبتني بر 
ادله قرآني و روايي و همچنين اجماع فقهاي ش��يعه مشمول 
احکام اهل كتاب مي شوند. در خصوص ماهيت صابئين نيز 
اخت��اف هايي وجود دارد كه در فهم قانونگذار اساس��ي اين 
گروه جزيي از يهود يا مس��يحيت محسوب شده اند و از اين 
رو از ذكر آنها به صورت مس��تقل در اصل 13 اجتناب كرده 
اس��ت. رابعاً در انديشه اس��امي مي توان دو نوع رابطه ميان 
اهل كتاب و حکومت اس��امي متصور ش��د: بر اساس فرض 
اول مي��ان اهل كتاب و حکومت اس��امي قرارداد ذمه وجود 
دارد و آن��ان ملزم به تحقق ش��رايط ذم��ه از جمله تعهد به 
پرداخت جزيه، پرهيز از رفتار منافي با امان و صلح، پرهيز از 
آزار رس��اندن به مسلمانان، عدم تظاهر به محرمات اسامي، 
خ��ودداري از احداث معبد جديد و پاي بن��دي به قوانين و 
مقررات دولت اسامي اند. براساس فرض دوم نيز اهل كتاب 
معاهد حکومت اس��امي تلقي مي شوند و عهد آنان مطابق 
با ش��رايطي كه حاكم جامعه اسامي صاح مي داند، مبتني 
بر اصل لزوم پاي بندي به قراردادها، س��يره و سنت پيامبر و 
اختيارات حاكم در اداره حکومت اس��امي منعقد مي شود. 
از آنجا كه اقليت هاي ش��ناخته شده در قانون اساسي ملزم 
به ش��رط مقوم عقد ذمه يعني پرداخت جزيه نيستند، نمي 

توان آنها را از زمره اهل ذمه محسوب كرد و از اين رو قانون 
اساس��ي اقليت هاي ديني را معاهد نظام جمهوري اس��امي 
ايران محس��وب كرده است. اقليت هاي ديني و حاكم جامعه 
اسامي طرفين عهد قانون اساسي جمهوري اسامي ايران به 
عنوان معاهده تلقي مي ش��ود. خامساً مبتني بر اين معاهده، 
اقلي��ت هاي ديني در حکومت اس��امي حق��وق و تکاليفي 
برخوردارند كه مي توان از التزام به قوانين و مقررات حکومت 
اسامي، انجام ندادن فعاليت هاي منافي با امنيت مسلمانان، 
ممنوعيت تظاهر به منکرات اسامي، ممنوعيت تبليغ دين و 
ترويج شعائر اقليت ها به عنوان مهم ترين تکاليف اقليت هاي 
ديني در نظام جمهوري اس��امي ايران ياد كرد. آزادي انجام 
مراسم عبادي، آزادي تعليمات ديني و آزادي احوال شخصيه 
مبتن��ي بر آموزه هاي آيين آن اقلي��ت نيز مهم ترين حقوق 
پيروان اديان مس��يحي، كليمي و زرتشتي در اصل 13 قانون 

اساسي تلقي مي شود.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررس��ی پيرامون 

عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير
- آيا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور كامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشانی پست 

الکترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد 
چکيده است.

- اگر چکيده به تنهايی مورد بررس��ی قرار گيرد، آيا به اندازه 
كافی خاصه و چکيده كل مقاله است؟ گزارش فاقد چکيده 

است.
- آي��ا چکيده گ��زارش دارای بخش واژگان كليدی اس��ت؟ 

گزارش فاقد چکيده است.
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش 
دارای فهرست اجمالی است.

- آي��ا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرس��ت جداگانه 
اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرس��ت اعام و اش��خاص، مکان ها و ... 
است؟ خير
پ( مقدمه 

- آي��ا مقدم��ه، توجي��ه منطقی از 
مطالع��ه و يا هدف از مقاله )بيانی از 
مش��کل موجود و بررس��ی متون( را 

شامل می شود؟ خير
- آيا اهداف مطالعه به وضوح ش��رح 

داده شده است؟ خير
- آيا از واژگان كليدی و اصطاحات 
مهم گزارش تعاريف مش��خص ارائه 

شده است؟ خير
- آيا پيشينه تاريخی بحث مورد نظر 
در منابع معتبر داخلی و خارجی در 

گزارش مطرح شده است؟ خير
ت( روش كار 

- آي��ا از روش ه��ای معتب��ر و قابل 
اعتماد اس��تفاده ش��ده است؟ روش 
گزارش، توصيفی و اقتباسی از منابع 

كتابخانه ای است.
- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ 

به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آيا روش های مورد اس��تفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ 

خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مش��ابه توسط محققين ديگری 
انجام شود، می تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير

ث( يافته ها 
- آيا يافته ها به خوبی س��ازماندهی شده است؟ مطالب جمع 

آوری شده كنار هم آورده شده است.
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آيا روش های آماری مناس��ب انتخاب شده است؟ گزارش 
فاقد روش های آماری است.

- راستی آزمايی نتايج گزارش از طريق كدام آزمون انجام شده 
است؟ گزارش فاقد روش های آماری است.

- آي��ا نتايج گ��زارش از روايی و پايايی قاب��ل قبول برخوردار 
است؟ گزارش فاقد روش های آماری است.

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ بله

- آيا نويسندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در اين 
مطالعه ثابت شده يا نه؟ خير

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين 
زمينه مقايسه شده است؟ خير

- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيش��نهاداتی ارائه شده 

است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب ش��کل ارائه ش��ده است؟ 
خير

- آي��ا جدول ها، نمودارها و ش��کل ها ويژگ��ی های كليدی 

مطالعه را نش��ان م��ی دهند؟ گزارش فاقد ج��دول، نمودار و 
تصوير اس��ت. آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل 
فهم هستند و دارای باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ 

گزارش فاقد جدول، نمودار و تصوير است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوست های گزارش حاوی اطاعات مفيد است؟ گزارش 
فاقد پيوست است.

- آيا پيوس��ت ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمک 
می كند؟ گزارش فاقد پيوست است.

- آيا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

خ( منابع
- آي��ا منابع كافی برای اهداف اي��ن مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آيا س��بک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 

است؟ گزارش فاقد بخش منابع است.
- آيا منابع مهم و كليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده 

اند؟ گزارش فاقد بخش منابع است.
- شيوه ارائه مس��تندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 

بصورت پاورقی
- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه كرده 

است؟ گزارش فاقد بخش منابع است.
- آيا گزارش از منابع بين بخش��ی و بين رش��ته ای داخلی و 
خارجی معتبر استفاده كرده است؟ گزارش فاقد بخش منابع 

است.

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آي��ا گزارش يک كل س��امان مند را تش��کيل می دهد؟ بر 
اس��اس عنوان گزارش، مطالبی پيرامون مبانی، تحليل، نظام، 
جمهوری اس��امی و ايران ارائه نشده است. از اين رو گزارش 
با اقتباس از از منابع جزءنگر كتابخانه نتوانسته است اصل 13 

قانون اساسی را به عنوان يک كل سامان مند مطرح كند.
- آي��ا گزارش برای س��اماندهی محتوايی خود مدل مفهومی 

ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص 

است؟ خير
- آي��ا عناوين موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 

است؟ خير
- آيا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... 

در گزارش انجام شده است؟ بله
- آي��ا در پايان هر فص��ل، بخش و ... 
مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته 

است؟ خير
- آي��ا گ��زارش دارای بخ��ش نتيجه 
گيری يا جمع بندی نهايی است؟ بله

ب( نوآوری
- آي��ا محتوای گزارش دارای س��طح 
خاصی از ن��وآوری در نظريه پردازی 

و انديشه ورزی است؟ خير
- آي��ا گزارش مدعی ص��ورت بندی 
جديد از مبانی نظری قديمی است؟ 

خير
- آي��ا در گ��زارش توانايی های نوين 

فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا 

خدمات جديد است؟ خير
- آيا محتوای گزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گسترش 

گفتمان اجتماعی را دارد؟ بله
- آي��ا خواندن اين گزارش تفکر نقادان��ه را ترغيب می كند؟ 

خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی 
است؟ خير

- آي��ا چينش مطالب در گ��زارش بر اس��اس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير

- آيا در نگارش مطال��ب در گزارش به موضوعات اولويت دار 
توجه شده است؟ خير

ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن
- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ خير

- آي��ا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح كنند؟ خير

- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ خير
ث( جامعيت

- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوش��ش می دهد؟ برخاف آن كه گزارش از سوی 
دفتر نظام س��ازی اسامی پژوهشکده شورای نگهبان تهيه و 
تدوين ش��ده است مطلبی پيرامون نظام سازی آن هم از نوع 
اسامی آن در نحوه پؤوهش و نگارش ارائه نشده است. ضمنا 
گزارش در ب��اره عملکرد اصل 13 از تاري��خ تصويب تا زمان 
ن��گارش اين گزارش مطلبی ارائه نکرده اس��ت كه اين امر به 

جامعيت گزارش لصمه زده است.
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است 
به همه جانبه بودن گزارش كمک كند؟ گزارش فاقد تصوير، 

نمودار و جدول است.
- آيا مؤلف از س��اختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز 

سبک نويسندگی استفاده كرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آي��ا گزارش برای كمک به درك جامع، الگو يا مدلی خاص 
برای ساده سازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه 

كرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آي��ا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 
مربوطه است؟ خير

- آيا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار 
علمی الزم و كافی برخوردار است؟ نامشخص

- آيا اعتبار علمی گزارش از سوی يافته های پژوهشی معتبر 
داخلی و خارجی تاييد می شود؟ نامشخص

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كس��انی خواهند بود؟ 
اين گزارش برای آگاهی اعضای ش��ورای نگهبان تهيه ش��ده 

است.
- آيا انتش��ار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 

قرار گرفته است؟ نامشخص
- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در رابطه با 

موضوع تخصصی ترغيب می كند؟ نامشخص
- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن نيازهای مخاطبان و 

ذينفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامعه 
نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز 
برای فهم خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير

- آي��ا گزارش برای علل و آثار مش��کات متع��دد موجود در 
زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش برای حل مش��کات زندگی م��ردم دارای طرح 
اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير

- آيا گزارش برای كارآمدی راهکارهای پيشنهادی خود برای 
حل مش��کات زندگی مردم روش راس��تی آزمايی خاصی را 

پيشنهاد كرده است؟ خير
- آيا گزارش توانس��ته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر كرده است؟ نامشخص
- آيا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست كشور 

معين كرده است؟ خير
- آيا گ��زارش مطالبی پيرامون كارآم��دی و عملکرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه كرده است؟ خير
- آيا انتشار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی 

داشته است؟ نامشخص
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، كمک 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ 

- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفکيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خاءها، كمبودها، تهديدها، آس��يب ها، ضعف ها، 
فرص��ت ها، قوت ها، ضرورت ه��ا و اولويت ها( و برنامه ريزی 
و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه های ايجادی، 
جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، ارتقايی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
گ��ذاری،  ه��دف  تواناي��ی  آي��ا   -
و  سياس��تگذاری  راهبردگ��ذاری، 
سازماندهی مرتبط با موضوع برای 
رف��ع س��طوح گوناگ��ون نيازهای 
مخاطبان در گ��زارش وجود دارد؟ 

خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آي��ا گ��زارش دارای رتبه و جوايز 
ملی و بين المللی است؟ نامشخص

- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی 
و خارج��ی از س��وی منابع علمی 

معتبر است؟ نامشخص
ت( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از ش��خصيت های 
حقيقی و حقوقی موثر در كار )اعم 
از امور علمی و فنی و...( سپاسگزاری 

شده است؟ خير
- آيا گ��زارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير 

قرار گرفته است؟ نامشخص

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيا تعداد كلمات و صفحات گزارش برای بيان كامل موضوع 
گزارش كافی است؟ خير

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 
شده است؟ خير

- آيا نوع صفحه آرايی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشيه 
ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خير

- آيا آيين نگارش واژگان و جمات بر اس��اس زبان فارس��ی 
معيار در تدوين گزارش رعايت شده است؟ خير

- آي��ا در گزارش ب��رای واژگان و اصطاح��ات علمی بيگانه، 
معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خير

- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، 
ويرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير

ب( ويراستاری علمی 
- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله

- آيا ناظر يا ويراس��تار تخصصی ب��ه وظايف خود عمل كرده 
است؟ خير

- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاكنون بروزرسانی شده 
است؟ نامشخص

- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله

- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله
ج( ويژگی های خاص

- آي��ا گ��زارش دارای ويژگ��ی های خاص مانن��د كادر های 
خاصه پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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چالش قانون گزارشهای پژوهشی پژوهشکده 
 شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی 

)69( میکند 

اقلیت های دینی؛ 
فرصتها، تهدیدها

در دوره معاص���ر قواني���ن اساس���ي 
كه با هدف چارچ���وب بندی قدرت 
از حق���وق  و صيان���ت  پاس���داری  و 
م���ردم در براب���ر اقت���دارات حاكمان 
به عنوان عالی ترين س���ند حقوقي 
و سياس���ي يك كش���ور ب���ه تصويب 
مي رسد، به منظور ارتقاي جايگاه 
خود نس���بت ب���ه موضوعات حقوق 
بشري، قواعد حقوقي مشخصي را 
در موضوع حقوق اقليت ها مدنظر 

قرار می دهند

اقليت به گروه هايي گفته مي شود 
ك���ه ب���ا وج���ود داش���تن تابعيت يك 
دولت از نظر ويژگی هاي مذهبي، 
قومی، زبانی و مانند اينها متفاوت 
از اكثري���ت اف���راد كش���ورند، تعداد 
كمتري نسبت به اكثريت جمعيت 
كشور دارند و در موقعيت حاكميت 
ه���م قرار ندارند، هرچند به صورت 
ضمني، خصوصياتي دارند كه بين 
آنها و جمعيت اكثريت پيوندهايی 

برقرار می كند

 اش���اره: پژوهش���کده ش���ورای نگهب���ان، بازوی 
تحقیقاتی ش���ورای نگهبان در انجام وظایفی اس���ت 
که قانون اساس���ی جمهوری اس���امی ایران بر عهده 
این ش���ورا ق���رار داده اس���ت. گزارش های پژوهش���ی 
یک���ی از مجموعه آثار علمی منتش���ر ش���ده از س���وی 
این پژوهش���کده اس���ت که توس���ط گروه های علمی 
پژوهش���ی ش���اغل در آن انجام شده اس���ت. گزارش 
های پژوهشی معموال به مفاهیم پایه مرتبط با وظایف 
شورای نگهبان می پردازد. چالش قانون ضمن اعام 
آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهشکده شورای 
نگهبان، پیش���اپیش از حس���ن توجه و پیش���نهادات 
سازنده اندیشمندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. 
این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش پژوهشی 
تحليل مباني نظام جمهوري اسامي ايران: تحليل 
مباني اصل سيزدهم قانون اساسي می پردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:


