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در مقدمــه گزارش اينگونه آمده اســت: در تحقيق و تتبع 
پيرامون هر گرايش علمي، گام اول آشــنايي با مفاهيم پايه 
اي آن علم است. حقوق عمومي به عنوان شاخه و گرايشي 
از علم حقوق از اين قاعده مســتثني نيســت و آشنايي با 
مفاهيــم حقوق عمومي درگاهي براي ورود و اظهار نظر در 
موضوعات مرتبط با آن مي باشــد. از ســوي ديگر تأسيس 
حکومتي بر مــدار مختصات اوامر الهي نيازمند به نهادها و 
سازوكارهايي متناسب با آن است. بر اين اساس نظام سازي 
اســالمي پس از تشکيل حکومتي بر مبناي اصول و احکام 
شريعت مقدس اســالمي ضروري به نظر مي رسد. حركت 
در مسير اين امر مستلزم آشنايي با مفاهيم علمي، مطالعه 
مباني و نقد و بررســي آنها بر اســاس انديشه ناب اسالمي 
است. در اين ميان مفاهيم حقوق عمومي به عنوان گرايش 
تخصصي رشــته حقوق كــه به بررســي كالن موضوعات 
مرتبــط با حوزه حکومت و حدود اختيار آن، روابط مردم با 
فرمانروايان و مباحث مشابه آن مي پردازد از اهميت وااليي 
بر خوردار است. در همين راستا، موضوع بازخواني مفاهيم 

حقوق عمومي در دستور كار دفتر مطالعات 
نظام ســازي اسالمي مركز تحقيقات شــوراي نگهبان قرار 
گرفته اســت. هدف از اين امر آشــنايي با تعاريف مفاهيم، 
تاريخچــه، اقســام و انواع، بررســي مبانــي آن در حقوق 
موضوعــه و مطالعه تطبيقي با مباني اســالمي و بررســي 
موضوع در قوانين و ســازوكارهاي حقوقي نظام جمهوري 
اســالمي ايران و ارائه نقد و تحليلي اجمالي از آن است تا 
به اين واســطه گام نخســت در عرصه نظام سازي اسالمي 

برداشته شود.
در چکيده گزارش اينگونه آمده است: حقوق بشر به معناي 
امتيازات كلي اســت كه هر فرد انســاني طبعــاً داراي آن 
اســت. دولت ها به شيوه هاي مختلف از جمله قانونگذاري 
و پيشــبيني مکانيزم اجرايي موثر، به تضمين اين حق ها 
براي افراد متعهد هســتند به همين دليل است كه ادبيات 
حاكم بر اســناد بين المللي حقوق بشــر در رابطه با دولت 
ها، ادبياتي تعهد مدار و نســبت به افراد، ادبياتي حق محور 
است. در اســالم حق ثابت و هميشگي خدا است و اوست 
كه انسان را به عنوان اشرف مخلوقات و خليفه خود بر روي 
زميــن تعيين نموده و، برخوردار از كرامت و صاحب حقوق 
الزمه شان انســاني مي داند. نظام جمهوري اسالمي ايران 
نيز با تاسي از دين مبين اسالم در صدد شناسايي و تضمين 

انواع حقوق بشر برآمده است. 
در درآمد گزارش اينگونه آمده است: حقوق بشر به معناي 
امتيازات كلي است كه هر فرد انساني طبعاً داراي آن است. 
اين امتيازات در صورت تحقق، معيار واقعي مشــروعيت و 
مالک محدوديت اقتدار دولت در قبال افراد است. هر چند 
اديان الهي به ويژه اسالم در طول تاريخ منادي مفاهيمي از 
جمله آزادي، رهايي از بردگي و بندگي غير از خدا بودهاند 
بــا اين حال اصطالح حقوق بشــر از دو قرن پيش به نظام 
هاي موضوعه راه يافته اســت. در اين مجال ضمن مفهوم 
شناسي حقوق بشــر، ارائه مفاهيم مشــابه و بررسي سير 
تحول تاريخي آن، مباني اسالمي و حقوقي حقوق بشر مورد 
بررسي قرار گرفته و در نهايت وضعيت حقوق بشر در نظام 
حقوقي ايران مطمح نظر خواهد بود. حقوق بشــر با توجه 
به ارائه تعاريفي از حق و نگرش راجعبه انسان قابل تعريف 
خواهد بود. برخي مفهــوم حق را امتيازي مي دانند كه به 
حيــات و موجوديت هر موجودي تعلق دارد و هر موجودي 
به لحاظ موقعيت خود آن را نســبت به ديگري مطالبه مي 
كند. برخي ديگر براي حق معناي اعتباري قائلند و معناي 
اعتبــاري حق را اجــازه مي دانند در ايــن معنا زماني كه 
گفته مي شود كســي حق دارد يعني ذي حق اجازه دارد 
و مانعي در مقابل وي نيســت و الزمه آن اختيار شخص به 
استفاده و عدم اســتفاده از آن است. در تعريف ديگر حق، 
ارفاق و امتيازي اســت كه قانون به شــخص مي دهد و از 
آن پشــتيباني مي كند در اين حالت خصوصيت بارز حق 
اين خواهد بود كه نوعي ســلطنت، قــدرت و اختيار براي 
دارنده آن به ارمغان مي آورد. به اين ترتيب انديشــمندان 
مســلمان در ارائه تعريف در خصوص حق اتفاق نظر ندارند 
برخي آن را مشــترک معنوي و بــه معناي اعتبار، حکم يا 
امتيــاز مي دانند و برخي ديگر آن را مشــترک لفظي و به 
معناي ســلطنت يا واليت مي دانند. انديشمندان غرب نيز 
معاني متعددي براي حق برشمرده اند از جمله اينکه حق، 
ســود يا منفعت، قدرت، ادعا، آزادي و برگ برنده اســت. 
حال با توضيح شــناخت انســان به عنــوان يکي از اجزاي 
حقوق بشر به جمع بندي كلي راجعبه حقوق بشر خواهيم 
پرداخت. شــناخت انســان نيز يکي از موضوعات بحث در 
حوزه حقوق بشــر در هر نظام حقوقي است. در حقوق بشر 
معاصر، شناخت انســان از رهگذر علم و تجربه حاصل مي 
گردد و جنبه مادي انســان مورد نظر اســت. اين در حالي 
است كه در اسالم انسان موجودي خداجوي است كه داراي 
وجود مستقل نيست بلکه موجودي است كه با خدا ارتباط 
مي يابد و به هيچ موجود ديگري وابســته نيست. در اسالم 
شــناخت انسان از طريق ارتباط وي با توحيد، نبوت، معاد، 

مســائل اخالقي و احکام اجتماعي حاصل مي گردد. مبانی 
اسالمی حقوق بشر كرامت ذاتي انسان ها، جاودانگي انسان، 
ارتباط تکويني انســان با مجموعه هستي و عدل از جمله 
مباني توجيهي حقوق بشر در اسالم مي باشند كه در ذيل 
به آنها پرداخته شــده است. كرامت كه داراي گستره اي به 
وسعت زندگي انسان اســت مبنا و منشا بسياري از حقوق 
بشر مي باشــد. كرامت به معناي برتري، تقدم و احترام به 
انسان است. از اين رو انسان گوهر برين موجودات جهان به 
شــمار مي رود. آياتي از قرآن، انسان را به عنوان موجودي 
داراي كرامــت و خليفه خداوند بر روي زمين معرفي كرده 
است. همين ويژگي سبب تمايز وي از ساير موجودات شده 
اســت. برتري جوهر ذاتي انســان در نظر خالق هستي تا 
آنجاست كه روح خود را در انسان دميد و به تمام فرشتگان 
امر فرمود كه بر چنين آفريدهاي سجده كنند. خداوند خود 
را به خاطر آفرينش انسان احسن الخالقين ناميد. همچنين 
آياتــي نيز در قرآن وجود دارد كه به طور غيرمســتقيم به 
كرامت انســان اشــاره دارد. اما نبايد از نظر دور داشت كه 
كرامــت در بينش توحيدي با بينش اومانيســتي متفاوت 
اســت، «در بينش توحيدي انسان بنده خداست و كرامت 
انسان نيز ناشي از بندگي خداست. در نتيجه هر چيزي كه 
در مسير بندگي خدا نباشد، بر خالف كرامت انساني است 
و هر چيزي كه انســان را در مسير تحقق بندگي خدا قرار 

دهد، در مسير كرامت انساني است. 
در جمــع بندی و تحليــل اينگونه آمده اســت: در تبيين 
حقوق بشر، تجزيه اجزاي آن يعني حق و انسان الزم است. 
حق، اختيار، توانايي، استعداد، امتياز و سلطه محسوب مي 
گردد و انســان به عنوان موجود ناطِق داراي كرامت ذاتي، 
اشــرف مخلوقات و متمايز از ســاير موجودات هستي اما 
مرتبط با جهان هستي صاحب اين حقوق به شمار مي رود. 
اين موجود برتر، داراي روحي جاودان است كه به سرمنشا 
و خالــق خود تعلق دارد و چند صباحــي را در اين جهان 
مهمان اســت. الزمه تعلق انسان به خالق هستي رهاي وي 
از هرگونه بردگي و بندگي غير خداســت. چنين موجودي 
تکويناً آزاد آفريده شده است. اين مباني، بهره مندي انسان 
ها از حقوق ذاتي و طبيعــي خود را توجيه مي كند. وضع 
اصطالح حقوق بشــر كــه به دو قرن پيش بــاز مي گردد 
منادي توجه به انســاني است كه اســالم از آغاز ظهورش 
ارزش و شــان وجودي وي را فرياد مي زد. حقوق بشــر يا 
حقوق انســان ها صرف نظر از مبنا و ماهيت آن به تضمين 
نيازمندند. اين در حالي اســت كــه تضمين آن در جامعه 
بيــن المللي با فراز و فرودهايي رو به رو بوده اســت؛ نظام 
بين المللي حقوق بشــر قواعد ســنتي مربوط به حاكميت 
دولت را به چالش كشــاند. اين قواعد سنتي، در وهله اول 
حقــوق بين الملل را حقوق اوليه مربوط به حاكميت دولت 
ها مي دانســت كه در آن بازيگران غير دولتي به ويژه افراد 
نقــش محدودي ايفا مي كردند. بعــد از جنگ جهاني دوم 
تعّين حقوق بشر با تصويب منشور ملل متحد و اسناد بين 
المللي حقوق بشــري شکل ديگري به خود گرفت و دولت 
ها، متعهد اصلي حمايت و رعايت حقوق بشر معرفي شدند. 
آنچه در اجــراي تعهد دولت ها براي تضمين و رعايت اين 
حقوق اهميت دارد، پيش بيني حقوق بشــر در نظام هاي 
داخلي و تعبيه مکانيزم اجرايي و نظارتي موثر است. بديهي 
اســت تفاوت نظام هــاي حقوقي دولت ها زمينه تفاســير 
گوناگون و گاهي موسع از حق هاي تضمين شده را فراهم 
مي كند. با اين حال مسلم است كه شناسايي حداقل حقوق 
بــا تعبير حقوق بنيادين از جمله حق حيات، منع بردگي و 
منع شــکنجه مورد تاكيد و تاييد همگان مي باشد و دولت 
هــا در نظام داخلي خود بايد بــا پذيرش همين رويکرد به 
تضمين حقوق بشر بپردازند. در اسالم نيز انسان ها ذاتاً در 
انســانيت برابرند و نابرابري هاي حقوقي دليل برتري عده 
اي بر عده ديگر نيست بلکه مالک ارزيابي، ارزش انسانها و 
تکامل در رشــد روحي آنها است. زمينه هاي برابري انسان 
ها در قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران نيز نمايان 
است. مردم ايران... از حقوق مساوي برخوردارند و همه افراد 
ملت، يکســان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق 
انساني، سياســي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت 
موازين اسالم برخوردارند. همچنين بر رفع تبعيضات ناروا و 
ايجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه هاي مادي 
و معنوي تاكيد شده اســت. همچنين تاكيد اسالم بر روح 
انسان، رشــد و تعالي وي سبب شده اســت در شناسايي 
حقوق بشر از ديدگاه اسالم صرفاً به جسم مادي و نيازهاي 
دنيوي انسان توجه نشــود بلکه حيات وي عالوه بر حيات 
مادي شــامل حيات معنوي نيز باشد و رعايت حيات مادي 
و معنوي انســان، حق و تکليف انســان ها محسوب گردد. 
تفاوت در تفسير از آزادي نيز در اسالم و مکتب اومانيستي 
موضوع ديگر قابل ذكر اســت. آزادي از ديدگاه اســالم به 
معناي رها شــدن از بردگي و اطاعت از غير خداســت در 
حالي كه در ديدگاه اومانيســتي يا انســان گرايانه آزادي 
انســان به معناي توان همه جانبه وي در انتخاب هر چيز 
از جمله بردگي غير خدا اســت. البته در نظام حقوق بشــر 
رايج نيز حقوق و آزادي هاي فردي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي نامحدود و مطلق نيســتند بلکه با توجه به عواملي 
نظير امنيت ملي، نظم عمومي، و حفظ آزادي هاي ديگران 
به موجــب قانون قابل تحديد و تقييد مي باشــند. مضاف 
بر آن، محدوديت هاي ناشــي از توســعه نيافتگي و فقدان 
امکانات مادي و طبيعي هر كشــور، مانعي بر سر راه تحقق 
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود به همين 
خاطر اســت كه در تحقق اين دسته از حقوق دولت ها بايد 
با توسل به تمام امکانات خود اهتمام الزم را به كار گيرند.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راســتای بحث و بررسی پيرامون 

عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير

- آيا نام دست اندركاران تهيه و انتشار گزارش بطور كامل 
شــامل 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 اســت؟ گزارش 
فاقد چکيده است.

- اگــر چکيده به تنهايی مورد بررســی قــرار گيرد، آيا به 
اندازه كافی خالصه و چکيده كل مقاله است؟ گزارش فاقد 

چکيده است.
- آيــا چکيده گزارش دارای بخش واژگان كليدی اســت؟ 

گزارش فاقد چکيده است.
ب( فهرست

- آيــا گزارش دارای فهرســت اجمالی و تفصيلی اســت؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرســت جداگانه 
اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرســت اعالم و اشــخاص، مکان ها و 
... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آيا مقدمه، توجيه منطقــی از مطالعه و يا هدف از مقاله 
)بيانی از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

خير
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا از واژگان كليــدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف 
مشخص 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 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ 

روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.
- آيا روش های انتخاب شــده توســط نويسندگان قادر به 

پاسخ به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آيا روش های مورد اســتفاده به وضوح شــرح داده شده 

اند؟ خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين ديگری 
انجام شــود، می تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ 

خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش 
فاقد روش آماری است.

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

- آيا نتايج گــزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار 
است؟ گزارش فاقد روش آماری است.

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

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

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

- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده 

است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ 
خير

- آيــا جدول ها، نمودارها و شــکل ها ويژگی های كليدی 
مطالعه را نشــان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و 

شکل است.
- آيــا تصاوير، جدول هــا و نمودارها شــفاف و قابل فهم 
هســتند و دارای باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ 

گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوســت های گزارش حاوی اطالعات مفيد اســت؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

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

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

خ( منابع
- آيــا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 

است؟ بله
- آيــا منابع مهم و كليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خير
- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 

بصورت پاورقی
- آيا گــزارش منابعی برای مطالعه بيشــتر مخاطبان ارائه 

كرده است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخشــی و بين رشته ای داخلی و 

خارجی معتبر استفاده كرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک كل سامان مند را تشکيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای ســاماندهی محتوايی خود مدل مفهومی 

ارائه كرده است؟ خير
- آيا گــزارش دارای فرضيــه يا فرضيه هايی با ســواالت 

مشخص است؟ خير
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انســجام و هماهنگی 

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

... در گزارش انجام شده است؟ خير
- آيــا در پايان هر فصل، بخــش و ... مؤلف به جمع بندی 

مطالب پرداخته است؟ خير
- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی 

است؟ بله
ب( نوآوری

- آيــا محتوای گزارش دارای ســطح خاصی از نوآوری در 
نظريه پردازی و انديشه ورزی است؟ خير

- آيــا گزارش مدعی صورت بندی جديــد از مبانی نظری 
قديمی است؟ خير

- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ 

خير
- آيــا محتوای گــزارش دارای توانايی خــاص در ايجاد يا 

گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير
- آيــا خواندن اين گزارش تفکر نقادانه را ترغيب می كند؟ 

خير
پ( اهميت

- آيا نســبت حجم مطالب به اهميــت موضوع در گزارش 
كافی است؟ خير

- آيــا چينش مطالب در گزارش بر اســاس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير

- آيا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار 
توجه شده است؟ خير

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

- آيا در گزارش مطالب به روشــنی توانسته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح كنند؟ خير

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

- آيــا گزارش به لحــاظ موضوعی جامعيــت دارد و وجوه 
مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خير

- آيا اســتفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته 
است به همه جانبه بودن گزارش كمک كند؟ گزارش فاقد 

تصوير، نمودار و جدول هاست.
- آيا مؤلف از ساختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز 

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

- آيا گزارش برای كمک به درک جامع، الگو يا مدلی خاص 
برای ساده ســازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها 

ارائه كرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 
مربوطه است؟ خير

- آيا شــواهد، منابع و اســتدالل های موجود در گزارش از 
اعتبار علمی الزم و كافی برخوردار است؟ خير

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

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كســانی هســتند؟ 
اعضای شورای نگهبان 

- آيا انتشار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 
قرار گرفته است؟ نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشــتر 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
- آيــا گــزارش در بحث پيرامون پديده مــورد نظر خود از 

جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير
- آيــا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد 

نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آيــا گزارش برای علل و آثار مشــکالت متعدد موجود در 

زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش برای حل مشــکالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيــا گزارش برای كارآمدی راهکارهای پيشــنهادی خود 
برای حل مشکالت زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی 

را پيشنهاد كرده است؟ خير
- آيا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر كرده است؟ خير
- آيا گزارش نســبت خود را با اســناد فرادست و فرودست 

كشور معين كرده است؟ خير
- آيا گزارش مطالبی پيرامــون كارآمدی و عملکرد قوانين 

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

پی داشته است؟ خير
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درســی، كمک 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ نيازهای عمومی

- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفکيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، كمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، 
فرصــت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولويت ها( و برنامه ريزی 
و اجرای برنامه های متناســب با آن را )برنامه های ايجادی، 
جبرانــی، پيشــگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندســازی، 

ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايــی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياســتگذاری 
و ســازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون 

نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی اســت؟ 
خير

- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع 
علمی معتبر است؟ خير

ت( تقدير و تشکر
- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
كار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاســگزاری شده است؟ 

خير
- آيــا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير 

قرار گرفته است؟ خير

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

- آيــا نوع صفحه آرايی )نوع و انــدازه خط، فاصله خطوط، 
حاشيه ها، ســرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ 

خير
- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اســاس زبان فارســی 

معيار در تدوين گزارش رعايت شده است؟ خير
- آيا در گــزارش برای واژگان و اصطالحــات 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 ويراســتار تخصصی به وظايف خود عمل كرده 
است؟ خير

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

- 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

- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند كادر های خالصه 
پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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قاسم سفیر حضرت صاحب زمان )عج( بود

سراینده: زهرا آجودانی 

شنبه 99/10/13 به مناسبت سالروز شهادت سردار دلها قاسم سلیمانی
بانوی فرهنگی زهرا آجودانی از شهرستان شاهرود منطقه بسطام

قاسم نگو عاصم بگو سردار دلها               نیکو صفات و محرم اسرار دلها
قاسم که بوده یادگار سبط کوثر                در خدمت ، عمش حسین بابای اکبر 

قاسم سلیمانی به او کرده تأسی               شادش نموده در جدال خودپرستی
قاسم انیس رهبر و بابای زینب                 در جنگ با اهریمنان بی تاب و پر تب

قاسم چو عباس علی صاحب لوا بود         گوشش به فرمان »علی مقتدا« بود
داعش زنامش وحشتی بی انتها داشت      فرعون صفت ترس از عصای موسیا داشت

قاسم که مام میهن و باب وطن بود           از غربت رهبر دلش غرق محن بود
جانش چو آرش در کف تیر و کمان بود     او از تبار آریا و سووشان بود 

قاسم که بوده یادگار آرش و فر فریدون   ناجی به ایران و جهان و رود جیحون
دردش نه ایران و نه افغان و یمن بود        او حامی صلح و جدال اهرمن بود 
قاسم چون مام مهربان شب تا سپیده      کرده صیانت مرزها با اشک دیده 

تا  آخرین روز حیاتش پاسبان بود            او مرز دار و باب خوب کودکان بود 
قاسم سلیمان بود بر دلها حکیم بود         قاتل به دیوان و ددان بد حریم بود 

او شیعه و کرمانی و ایرانی بوده               سلطان قلب کودک افغانی بوده 
قاسم که خود سرباز بی نام و نشان بود  *واهلل سفیر حضرت صاحب زمان بوده*

همرزم او مهدی مهندس العراقی             هرگز نبیند ملت ایران فراقی 
روحش بلند و یاد و نامش جاودانی          سیزدهم دی ماه گشته آسمانی 

اندر فراقش با زبان بی زبانی                   )زهرا( بگوید تسلیت بر یک جهانی

»چالش قانون« گزارش های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی )214( می کند: 

گمگشتگی در حقوق بشر معاصر


