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در چکیده گزارش اینگونه آمده اس��ت: حق آزادی تأسیس و فعالیت تشکل 
ها به منظور اجتماع دائمی افراد و رد و بدل نمودن اطالعات و کمک و یاری 
به یکدیگر در زمینه های گوناگون یکی از حقوق مصرح در اسناد بین المللی 
و قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دنیا است که در اصل بیست و ششم 
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران و در فصل حقوق ملت که مبتنی بر 
آموزه های فقه ش��یعه به تدوین درآمده؛ مورد توجه قانونگذار اساس��ی قرار 
گرفته اس��ت. مقاله حاضر به دنبال بررس��ی و تحلیل حقوقی اصل بیست و 
شش��م قانون اساس��ی می باشد و در پی پاس��خگویی به این سؤال بنیادین 
اس��ت که جایگاه و ابعاد حقوقی آزادی تأسیس و فعالیت تشکل ها در نظام 
جمهوری اس��المی ایران چیست. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حق 
آزادی تأس��یس و فعالیت تشکل ها را به صورت مطلق نپذیرفته و برای آن 
حدود و شرایطی در نظر گرفته که قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن 
های سیاس��ی و صنفی و انجمن های اس��المی و اقلیت های دینی شناخته 
ش��ده، در پی تبیین حدود و ثغور این ح��ق، مقررات الزم االجرایی را وضع 
نموده است، هر چند به نظر می رسد این مقررات ناکافی و غیر منسجم بوده 
و تعریف هر یک از تش��کل ها و تعیین مرزه��ای آزادی آنها نیازمند قوانین 

جامع تر و دقیق تری
است. 

در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: همزمان با مطرح شدن مفهوم دولت - 
کشورهای مدرن مبتنی بر نظریاتی همانند نظریه قرارداد اجتماعی و نظریه 
تفکیک قوا به عنوان مبنای تش��کیل و س��اختاربندی حکومت های معاصر 
از یک س��و و آغاز نهضت قانون اساس��ی گرایی از سوی دیگر یکی از عمده 
تری��ن مباحث مطرح در زمینه حقوق اساس��ی، موضوع حقوق ملت، ابعاد و 
حدود آن و نحوه اساس��ی سازی موضوعات مرتبط با حقوق ملت بوده است. 
در این زمینه یکی از حقوق و آزادی هایی مطرح در اس��ناد و اعالمیه های 
بین المللی و قوانین اساس��ی کش��ورهای گوناگون موضوع آزادی تشکل ها 
می باش��د. مقصود از آزادی تش��کل ها شناسایی آزادی برای افراد به منظور 
اجتماع در یک مجمع و یا تش��کل است که آگاهی، اطالعات و مساعی خود 
را به صورت دائم در اختیار یکدیگر قرار می دهند و به دنبال اهداف تعیین 

شده می باشند. 
گفتار اول: تبیین واژگان کلیدی اصل

بند اول: تشکل های مندرج در اصل بیست وششم
الف � مفهوم حزب

ب � جمعیت
ج � انجمن های سیاسی، صنفی و اسالمی 

بند دوم: محدودیت های ذکر شده برای تشکل ها
الف � استقالل 

ب � آزادی
ج � وحدت ملی

د � موازین اسالمی 
ه � اساس جمهوری اسالمی 

گفتار دوم: اصل بیست وششم در مشروح مذاکرات قانون اساسی
گفتار سوم: مبانی فقهی و حقوقی آزدی تشکل ها

بند اول: مبانی فقهی آزادی تشکل ها
الف � مبانی کار تشکیالتی در منابع فقه 

� مبانی قرآنی کار تشکیالتی
� مبانی کار تشکیالتی در سیره و سنت معصومین

� مبانی عقلی کار تشکیالتی
ب � دیدگاه اندیشمندان اسالمی در خصوص تحزب در اسالم

بند دوم: مبانی حقوقی آزادی تشکل ها
گفتار س��وم: آزادی تش��کل ها در اس��ناد بین المللی و قوانین اساسی سایر 

کشورها
گفتار چهارم: تحلیل و بررسی حقوقی اصل بیست و ششم قانون اساسی 

بن��د اول: حص��ری یا تمثیلی بودن تش��کل های مذکور در اصل بیس��ت و 
ششم

بند دوم: شرایط تشکیل تشکل ها
الف � شرایط ماهوی تشکل ها
ب � شرایط شکلی تشکل ها 

بند سوم: محدوده فعالیت احزاب
بند چهارم: نظارت بر تشکل ها در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

الف � اقسام نظارت بر تشکل ها
ب � نهاد نظارت بر تشکل ها

ج � آیین دادرسی و ضمانت اجرای تخلفات 

بند پنجم: ممنوعیت اجبار به عضویت یا عدم عضویت در تشکل ها
بند ششم: ارتباط اصل بیست و ششم با سایر اصول قانون اساسی

الف � ارتباط اصل بیست و ششم با اصول سیزدهم وچهاردهم
ب � ارتباط اصل بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی

ج � سایر اصول مرتبط 
در جم��ع بندی و نتیج��ه گیری گ��زارش اینگونه آمده اس��ت: حق آزادی 
تأس��یس و فعالیت تش��کل ها به عنوان یکی از حقوق و آزادی های عمومی 
مورد تصریح اس��ناد و اعالمیه های بین المللی و قوانین اساس��ی بس��یاری 
از کش��ورهای دنیا قرار گرفته اس��ت. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
نیز که مبتنی بر مبانی فقه ش��یعه اثنی عش��ری تدوین یافته است در اصل 
بیس��ت و ششم خود به موضوع آزادی تش��کل ها پرداخته است. مقصود از 
آزادی تشکل ها شناسایی آزادی برای افراد به منظور اجتماع در یک مجمع 
و یا تش��کل است که آگاهی، اطالعات و مس��اعی خود را به صورت دائم در 
اختیار یکدیگر قرار می دهند و به دنبال اهداف تعیین ش��ده می باشند. در 
خص��وص این اصل می توان به نکات زیر به عنوان دس��تاوردها و نتایج این 

پژوهش اشاره نمود:
1. بررس��ی منابع ش��رعی بیانگر آن است که ایجاد تش��کل ها در حکومت 
اسالمی ریشه در منابع قرآنی، روایی و عقلی دارد و می توان منشأ و مبنای 

آن را در آموزه های شریعت یافت.
2. در خصوص آراء فقها و اندیش��مندان اس��المی نظرات متفاوتی در زمینه 
آزادی تشکل ها و به ویژه آزادی احزاب به عنوان مبانی فقهی آزادی تشکل 
ها، موضوع اصل بیس��ت و شش��م قانون اساس��ی، بیان گردیده است که در 
چهار ایده کلی مخالفت به علت مغایرت با شریعت، موافقت بی قید و شرط 
با مفهوم تش��کل و یکسان دانس��تن آن با اصطالح قرآنی حزب و نگرش به 
احزاب و تش��کل ها به عنوان یکی از مستحدثات جامعه اسالمی قابل طرح 

می باشد. 
3. به نظر می رس��د با توجه به حکومت اصل چهار قانون اساس��ی و الزام به 
رعایت موازین شرعی، همه قوانین و مقررات باید به نحوی ساماندهی گردد 
که احزاب و تش��کل ه��ا را به نهادهای اجرای ش��ریعت در عرصه اجتماعی 

تبدیل کنند.
4. از منظر حقوقی از مهم ترین مبانی حاکم بر آزادی تشکل ها حق اجرای 
اجتماعی آزادی های فردی همانند آزادی بیان و آزادی عقیده اس��ت. عالوه 
بر این می توان به مواردی همانند کس��ب و حفظ قدرت سیاس��ی از طریق 
کار تشکیالتی، ایجاد ثبات در نظام های سیاسی، افزایش مشارکت عمومی، 
عقل گرایی جمعی، تحقق تکثر گرایی در عرصه های سیاس��ی ، اجتماعی، 
فرهنگی، تحقق حلقه واس��ط میان مردم و حکومت ، جلوگیری از خشونت، 
جامعه پذیری مردم، ایجاد رقابت در فضای سیاسی جامعه و رقابتی نمودن 
عرص��ه انتخاب��ات به عنوان مبانی حقوقی اختصاصی تش��کل ه��ا و به ویژه 

احزاب اشاره نمود.
5. مهم ترین منابع آزادی تش��کل ها در اس��ناد بین الملل��ی و منطقه ای، 
اعالمی��ه جهانیحق��وق بش��ر، میثاق بی��ن المللی حقوق مدنی و سیاس��ی، 
کنوانس��یون اروپایی حقوق بش��ر، منش��ور حق��وق بنیادی��ن اتحادیه اروپا، 
کنوانس��یون آمریکایی حقوق بشر و منش��ور آفریقایی حقوق بشر می باشد. 
عالوه بر این کش��ورهای متعددی نیز در قوانین اساس��ی خویش به موضوع 

آزادی تشکل ها پرداخته اند. 
6. بر اساس مؤیدات گوناگونی از جمله قانون فعالیت احزاب و آراء و نظرات 
ش��ورای نگهبان به عنوان نهاد پاس��دار قانون اساسی به نظر می رسد اصل 
بیست و ششم تنها در مقام بیان حکم کلی آزادی تأسیس و فعالیت تشکل 
ها می باشد و از همین رو تشکل های ذکر شده در اصل صرفاً از باب تمثیل 

بیان گردیده و اصل در مقام احصاء تشکل های مجاز به فعالیت نیست.
7. اصل کلی آزادی تش��کل ها در نظام جمهوری اس��المی ایران محدود به 
عدم نقض اصول اس��تقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اس��المی و اس��اس 

جمهوری اس��المی می باش��د. قانونگ��ذار عادی نیز 
ب��ه منظور اجرایی نم��ودن محدودیت های ناش��ی 
از اص��ول ب��ه ذکر مصادی��ق جزیی هر ی��ک از آنها 
پرداخته، اما به نظر می رسد که احصاء دقیقی انجام 
نداده اس��ت، چرا که همچنان برخ��ی از مصادیق از 
واژگان و اصطالحاتی مورد اس��تفاده تاب تفس��یر و 

فهم متفاوتی دارد.
8. در خصوص نظارت بر فعالیت احزاب و سایر تشکل 
ها به نظر می رسد از آنجا که تشکل ها همانند افراد 
حقیقی و دیگر افراد حقوقی طرف حق و تکلیف قرار 
میگیرند و از س��وی دیگر برای آنها محدودیت هایی 
در نظر گرفته شده است نظارت بر فعالیت آنها امری 
بدیهی اس��ت. ثانیا، این نظارت در دو بعد نظارت بر 
اهداف یا نظارت پیش��ینی و نظارت بر عملکردها یا 
نظارت پسینی قابل بررسی می باشد. ثالثا قانونگذار 
عادی کمیس��یون ماده 10 قان��ون فعالیت احزاب را 
ب��ه منظور صدور پروانه عضویت و نظارت بر فعالیت 

قانون��ی تش��کل ها در نظر گرفته اس��ت که اعضای آن عبارتن��د از نماینده 
دادس��تان، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده وزارت کش��ور و دو نماینده 
به انتخاب مجلس شورای اس��المی. رابعا؛ نظارت بر فعالیت احزاب در نظام 
جمهوری اس��المی ایران در دو س��طح تعقیبی و تامینی صورت می پذیرد 
و از همی��ن رو می توان گفت قانون فعالیت اح��زاب از نظام مختلط در امر 
نظارت پیروی نموده است. خامسا؛ برای فعالیت تشکل ها در نظام جمهوری 
اس��المی ایران دو دس��ته تخلف و در پی آن دو دسته مرجع رسیدگی قابل 

تصور می باشد. 
9. بر اس��اس اصل بیست و ششم ش��رکت افراد در هیچ تشکلی الزامی نمی 
باش��د و همچنین افراد می توانند آزادانه در تش��کل مورد عالقه خویش به 
عضوی��ت درآیند یا از آن خارج ش��وند. هر چن��د از اطالق عبارت ذیل اصل 
ع��دم امکان تقیید این عبارت ب��ر میآید اما با نگاهی به مجموعه قیودی که 
قانونگ��ذار عادی در قوانین گوناگون به آن اش��اره نم��وده و مورد تایید نهاد 
پاس��دار قانون اساس��ی نیز قرار گرفته اس��ت، بر می آید ک��ه این اصل در 
پرتو مصالح حاکم بر فعالیت تش��کل ها تبیین گردیده اس��ت و از همین رو 
نظامی��ان، کارمندان وزارت امور خارجه، وزیر و کارمندان وزارت اطالعات و 
محکومین به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک حق 
حضور در احزاب و گروه های سیاس��ی را ندارند. به نظر می رس��د مصلحت 
حاکم بر ممنوعیت برخی مشاغل از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی 

به عنوان مقتضای انتخاب آزادانه شغل دارای توجیه حقوقی است.
10. اصل بیست و ششم تنها در مقام بیان حکم کلی آزادی تشکل ها بوده 
و از همین رو باید حدود فعالیت انجمن اقلیت های دینی بر اس��اس حقوق 

مقرر در اصل سیزدهم قانون اساسی بیان گردد.
11. اصل بیس��ت و ششم قانون اساس��ی به دنبال بیان حکم آزادی تشکل 
ها می باش��د که حالتی دائمی دارند در حالی که اصل بیست و هفتم حکم 

آزادی تجمعات و راهپیمایی های موقتی را بیان می دارد.
12. اصل بیس��ت و شش��م قانون اساس��ی باید در پرتو اصول چهارم، نهم و 

یکصد و هفتاد و پنجم تفسیر گردد.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله

- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه 
شده است؟ خیر

- آیا نام دس��ت اندرکاران تهیه و انتش��ار گزارش بطور کامل شامل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نش��انی پست الکترونیک در گزارش قید 

شده است؟ خیر
الف( چکیده 

- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خالصه و 

چکیده کل مقاله است؟ بله
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ بله

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

- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر

پ( مقدمه 
- آی��ا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله )بیانی از مش��کل 

موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آی��ا از واژگان کلی��دی و اصطالحات مهم گزارش تعاریف مش��خص ارائه 
شده است؟ خیر

- آیا پیش��ینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در 
گزارش مطرح شده است؟ بله

ت( روش کار 
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده ش��ده است؟ روش گزارش 

توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب ش��ده توسط نویس��ندگان قادر به پاسخ به سواالت 

تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ بله

- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مش��ابه توسط محققین دیگری انجام شود، می 
تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر

ث( یافته ها 
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر

- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا روش های آماری مناس��ب انتخاب ش��ده اس��ت؟ گ��زارش فاقد روش 

آماری است.
- راس��تی آزمای��ی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام ش��ده اس��ت؟ 

گزارش فاقد روش آماری است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد 

روش آماری است.
ج( بحث 

- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت 

شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه 

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

- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر
چ( جدول ها، نمودارها و تصاویر

- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر
- آیا جدول ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می 

دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.
- آی��ا تصاویر، ج��دول ها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هس��تند و دارای 
باالنویس و زیرنویس مناس��ب می باشند؟ گزارش 

فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها است.
ح( پیوست ها

- آیا پیوس��ت های گزارش ح��اوی اطالعات مفید 
است؟ گزارش فاقد پیوست است.

- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان 
کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.

- آیا پیوس��ت ها حاوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با 
گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.

خ( منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه 

وجود دارد؟ بله
- آیا س��بک نوش��تن منابع منطبق با دستورالعمل 

های علمی است؟ بله
- آی��ا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت 

گزارش شده اند؟ خیر
- ش��یوه ارائ��ه مس��تندات و ارجاع��ات در گزارش 

چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر

- آیا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رش��ته ای داخلی و خارجی معتبر 
استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ 

خیر
- آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سواالت مشخص است؟ خیر

- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آیا بس��ط و توضیح مطالب در هر پاراگ��راف، بخش، فصل و ... در گزارش 

انجام شده است؟ خیر
- آی��ا در پای��ان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جم��ع بندی مطالب پرداخته 

است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله

ب( نوآوری
- آی��ا محتوای گزارش دارای س��طح خاصی از ن��وآوری در نظریه پردازی و 

اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر

- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید است؟ خیر

- آی��ا محتوای گ��زارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گس��ترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خیر

- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر
پ( اهمیت

- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
- آیا چینش مطالب در گزارش بر اس��اس درج��ه اهمیت موضوعات و وزن 

محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
- آی��ا در ن��گارش مطالب در گ��زارش به موضوعات اولویت دار توجه ش��ده 

است؟ خیر

ت( شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟بله

- آیا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات مرتبط با خود را 
مطرح کنند؟ خیر

- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعیت

- آیا گ��زارش به لحاظ موضوعی جامعی��ت دارد و وجوه مختلف موضوع را 
پوشش می دهد؟ خیر

- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه 
بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر، نمودار و جدول هاست.

- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی 
استفاده کرده است؟ خیر

- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آی��ا گزارش برای کمک ب��ه درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای س��اده 

سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج( اعتبار 

- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اس��ت؟ 
خیر

- آیا ش��واهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم 
و کافی برخوردار است؟ خیر

- آی��ا اعتب��ار علمی گزارش از س��وی یافته های پژوهش��ی معتبر داخلی و 
خارجی تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کس��انی هس��تند؟ اعضای ش��ورای 
نگهبان 

- آیا انتش��ار این گزارش مورد اس��تقبال مخاطبان و ذینفع��ان قرار گرفته 
است؟ نامشخص

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی 
ترغیب می کند؟ نامشخص

- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود 
را دارد؟ نامشخص

ب( تاثیرگذاری اجتماعی
- آی��ا گزارش در بحث پیرامون پدیده م��ورد نظر خود از جامعه نگری قابل 

قبول برخوردار است؟ خیر
- آی��ا گزارش پیش نیازها و پیش فهم ه��ای ضروری و مورد نیاز برای فهم 

خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آی��ا گ��زارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موج��ود در زندگی مردم 

تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آی��ا گ��زارش برای حل مش��کالت زندگی م��ردم دارای ط��رح اجرایی با 

پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکالت 

زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانس��ته اس��ت اهداف اجتماعی از پیش تعیین ش��ده خود را 

محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون 

گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نس��بت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده 

است؟ خیر
- آی��ا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع 

بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ 

خیر
پ( نیازمحوری

- این گزارش چه نیازی )بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی( 
را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی

- آی��ا گزارش توانای��ی علمی و عملی برای تفکیک ن��وع نیازهای مخاطبان 
)خالءه��ا، کمبودها، تهدیدها، آس��یب ه��ا، ضعف ها، فرصت ه��ا، قوت ها، 
ضرورت ها و اولویت ها( و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را 
)برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، 

ارتقایی، تامینی و انتخابی( دارد؟ خیر
- آی��ا توانایی ه��دف گذاری، راهبردگذاری، سیاس��تگذاری و س��ازماندهی 
مرتب��ط با موضوع برای رفع س��طوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش 

وجود دارد؟ خیر
پ( رتبه ها و جوایز

- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر
- آی��ا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع علمی معتبر 

است؟ خیر
ت( تقدیر و تشکر

- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خیر

- آی��ا گزارش در مجامع علم��ی داخلی و خارجی م��ورد تقدیر قرار گرفته 
است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ویراستاری فنی 

- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی 
است؟ خیر

- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی انجام ش��ده است؟ 
خیر

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

- آیا آیین نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارسی معیار در تدوین 
گزارش رعایت شده است؟ خیر

- آی��ا در گ��زارش ب��رای واژگان و اصطالحات علمی بیگانه، معادل س��ازی 
مناسب انجام شده است؟ خیر

- آیا نشانه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه 
و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خیر

ب( ویراستاری علمی 
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ خیر

- آیا ناظر یا ویراس��تار تخصصی به وظایف خود عمل کرده اس��ت؟ گزارش 
فاقد ویراستار تخصصی است.

- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله

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

ج( ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خالصه پیام، سخنان 

بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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»چالش قانون« گزارشهای پژوهشی پژوهشکده شورای 
نگهبان را معرفی، نقد و بررسی )108( میکند

حق آزادی تأسیس و 
فعالیت  تشکلها 

قانون اساس���ی جمهوری اس���امی 
و  تأس���یس  آزادی  ح���ق  ای���ران 
فعالی���ت تش���کل ه���ا را ب���ه صورت 
مطل���ق نپذیرفت���ه و ب���رای آن حدود 
و ش���رایطی در نظر گرفته که قانون 
ه���ا،  اح���زاب، جمعی���ت  فعالی���ت 
انجم���ن ه���ای سیاس���ی و صنفی و 
انجمن های اسامی و اقلیت های 
دینی ش���ناخته شده، در پی تبیین 
ح���دود و ثغ���ور ای���ن ح���ق، مقررات 
الزم االجرایی را وضع نموده است

 اشاره: پژوهشکده شورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی شورای نگهبان در 
انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر عهده این 
ش�ورا قرار داده است. گزارش های پژوهش�ی یکی از مجموعه آثار علمی 
منتش�ر شده از س�وی این پژوهشکده است که توس�ط گروه های علمی 
پژوهشی ش�اغل در آن انجام شده است. گزارش های پژوهشی معموال به 
مفاهیم پایه مرتبط با وظایف ش�ورای نگهب�ان می پردازد. »چالش قانون« 
ضمن اعالم آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهشکده شورای نگهبان، 
پیشاپیش از حس�ن توجه و پیشنهادات س�ازنده اندیشمندان و نخبگان 
سپاس�گزاری می کند. این نوش�تار به معرفی، نقد و بررسی گزارش شرح 
مبسوط قانون اساسی: شرح اصل بیست و ششم قانون اساسی می پردازد 

که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.


