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به نام او که آحاد بشر را با کرامت آفرید

پیشگفتار

و  اصول  زندگی اش  محیط  بر  بتواند  تا  شده  متحمل  را  فراوانی  رنج  و  درد  خویش  حیات  تاریخ  گذر  در  انسان 
قواعدی را حاکم سازد که او را صاحب کرامت ذاتی و برخوردار از حقوق و آزادی های انسانی بشناسند. در روند 
تکاملی  هر حرکت  ذاتی  بر عقل خداداد که سرمایة  بشر، عالوه  هر دوره حیات  واقعی  تجربیات  فرازونشیب  پر 
و رو به جلو بوده است، عناصر و عوامل مختلفی اثرگذار بوده اند تا سخن از انسانیت و حق و عدالت به تدریج 
انبیای الهی، مصلحان،  برجسته تر شود و در شئون گوناگون حیات فردی و اجتماعی جوامع گوناگون نمود یابد. 
تا حرکت های  داشته اند  معمول  بی شماری  بشر تالش های  تاریخ  در دوره های مختلف  متفکران  و  آزادی خواهان 
از  برخی  نهادینه سازی  و  شناسایی  به سوی  گامی  اجتماعی  تکاپوی  هر  گذر  از  و  گیرد  متنوعی شکل  اجتماعی 
اصول انسانی و ارزش های متعالی اخالقی برداشته شود. اگر روزی در تاریخ حیات بشر گروهی از انسان ها »برابر« 
تلقی و در قبال افراد اصلی جامعه درجه دو محسوب می شدند یا »بردگی« کثیری از انسان ها و عدم اختیار تعیین 
سرنوشت خود در اکثر جوامع امری عادی در روابط انسانی محسوب می شد و این وضعیت اربابی عده ای و نوکری 
برخی دیگر از افراد، سال ها از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسید، به تدریج با تالش های بسیار و فداکاری های 
بی شمار جوامع مختلف، خالف قاعده شد و جای خود را به پذیرش این اصل داد که همة انسان ها از کرامت ذاتی 
برخوردارند و همه حق دارند که سرنوشت خود را تعیین کنند و هیچ کس را نباید به بردگی گرفت و در یک جامعة 
معین همه باید در مقابل قانون برابر باشند و تقسیم بندی انسان ها به درجه یک و دو و اِعمال تبعیض های متنوع امری 

خالف عدالت و غیر قابل قبول است.     
امروزه هرگاه از منظر تاریخی به مرور تجربیات جوامع مختلف برای رسیدن به نقطة کنونی بپردازیم، در 
تاریخ کشورهای سراسر جهان با فرهنگ ها و باورهای گوناگون می توانیم گزارش های متنوع تلخ و شیرینی را بیابیم 
با محوریت چه کسانی حرکت های اجتماعی  که چه دوره های سیاهی را پشت سر گذاشته اند، در چه زمان ها و 
و سیاسی برای رفع بی عدالتی ها انجام پذیرفته و ثمره و پیامد تالش های مزبور چه بوده است و دستاوردها با چه 
آسیب هایی مواجه شده اند و در مواجهه با آسیب ها آیا توانسته اند باقی بمانند یا از دست رفته اند و دوره های سیاه 
دیگری بر جامعة مورد مطالعه حاکم شده است. واقعیت فراگیر یاد شده، ما را متوجه این نکتة مهم می سازد که 
دستاوردهای امروزی جامعة بشری را فقط به حرکت های اجتماعی یک منطقه یا یک فرهنگ و جغرافیا از جامعة 
بشری نمی توان نسبت داد و سهم همة جوامع در پشت سرگذاشتن مناسبات غیر انسانی را می بایست ارج نهاد اگرچه 
می توان با مستندات تاریخی مشخص کرد که کدام فرهنگ ها و حرکت های تحول خواه و اصالحی سهم بیشتری 
بر  مبتنی  جامعة  از  وقتی سخن  که  کرده اند  عادت  برخی  داشته اند.  بشری  جامعة  کنونی  در شکل گیری وضعیت 
رعایت حقوق انسان ها و شناسایی اعضای جامعه به عنوان شهروندان صاحب حق و نه رعیت و نوکر حاکمان به میان 
می آید، فوری تاریخ تحوالت مغرب زمین و اینکه در چه دوره ای پادشاهی فالن کشور غربی برخی محدودیت در 
قدرت بی انتهای خود را پذیرفت و سندی با عنوان »مگناکارتا« تدوین شد یا قرن ها بعد با وقوع جریان اصالح دینی 
و انقالب صنعتی در مغرب زمین و عصر موسوم به روشنگری در قرون 16، 17 و 18 میالدی چه متفکرانی در آن 
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سامان نظرات و دیدگاه های نو ارائه کردند یا انقالب های داخلی در امریکا برای استقالل و شکل گیری یک کشور 
مستقل و صدور برخی اسناد حقوقی ذی ربط و انقالب در فرانسه و صدور اسناد حقوقی مشخص چه پیامدهایی در 
برداشته است و مواردی از این قبیل را دائماً و به زبان های مختلف مطرح کنند؛ گویی تجربة مردم یک منطقة جهان 
مبنای تحوالت آزادی خواهانه همة جوامع محسوب می شود و مبانی و اسناد حقوقی مرتبط با مغرب زمین تنها اسناد 
قابل مطالعه در تاریخ دستیابی به ادارة جامعة مبتنی بر رعایت حقوق انسان ها تلقی می گردد. این نگرش غیر فراگیر 
به جامعة بشری در گسترة جهانی، موجب می شود اوالً تجربیات ویژة هر جامعه و مبانی فکری و فرهنگی و اعتقادی 
و ویژگی های مردم شناسی آن ها در هر منطقه نادیده گرفته شود، ثانیاً بسیاری از نکات منفی تاریخ مغرب زمین چه 
در دوره های کهن تاریخی و قرون وسطی و چه قرون اخیر پس از انقالب صنعتی و تدوین اسناد حقوقی مشخص 
از قبیل اعالمیة حقوق بشر و شهروند فرانسه، به ویژه دورة طوالنی استعمارگری دول غربی در سراسر جهان و بروز 
انواع جنایات و بی رحمی ها و تالش برای عقب ماندگی دیگر ملل نادیده انگاشته شود و حتی در دهه های اخیر نقش 
همان جوامع در بروز جنگ های ویرانگر جهانی اول و دوم و کشتار میلیون ها انسان بی گناه مورد توجه جدی قرار 
نگیرد و به ناگهان از همة جوامع خواسته شود که تجربة مردم ساالری مغرب زمین با همة مبانی خاص فکری ذی ربط 

را الگوی خود قرار دهند.
ملت ایران در تاریخ حیات طوالنی خود دوره های پربار و تمدن گستری را از دیرباز تجربه کرده است و 
برخی از سنت های اجتماعی یا اسناد حقوقی ملی یا اعتقادی مردم این سرزمین چه قبل از ورود اسالم به ایران و 
چه پس از مسلمان شدن اکثریت ملت ایران شهرت جهانی دارد، چنان که امروزه فرمان کوروش پس از فتح بابل و 
آزادی اسرای یهودی در بند با عنوان منشور حقوق بشر کوروش شناسایی شده و مورد تقدیر جهانیان قرار می گیرد 
یا آنچه اعتقاد دینی اکثریت ایرانیان قبل از اسالم بوده که بر سه گانه پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک تأکید 
داشته اند همچنان مایة افتخار است. همچنین بسیاری از آنچه در مبانی و منابع اسالمی برای رعایت حقوق انسان ها 
مورد تأکید قرار گرفته، ظرفیت جهانی دارد و سعادت دنیوی و اُخروی نوع بشر را مد نظر قرار داده است. آموزه های 
متعالی انسانی اسالم اعم است از موازین برگرفته از قرآن کریم یا سنت پیامبر اسالم )ص( و سایر اولیای دینی از 
جمله معیارهای حکمرانی شایسته برگرفته از دستورات حضرت علی )ع( یا درس های ظلم ستیز امام حسین )ع( یا 
انبوه گزاره ها و قواعد  ایشان و حجم  امام سجاد )ع( در رسالة حقوق   نظام مندی حقوقی و اخالقی مورد توصیه 
موجود در مطالعات اسالمی و اجتهادی که طی قرن ها توسط دانشمندان و متفکران مسلمان گردهم آمده و رشد 
یافته، جملگی امروزه در سطح جهانی قابل عرضه و مایة مباهات است. اما دریغ و درد از اینکه با همة این مبانی و 
منابع و پیشینه های قابل عرضة جهانی، حکومت های بی تدبیر و بی اعتقاد به حقوق مردم در جوامع اسالمی از جمله 
کشورمان قرن ها مسیر حرکت جامعه به سمت توسعة مادی و تعالی معنوی را به تأخیر انداختند و موجب شدند که 
ضمن اتالف منابع و سرمایه های ملی، ساختارهای اجتماعی ناعادالنه نهادینه شود و به تدریج حتی بر ذهن و ضمیر 
افراد نیز رسوب کند و اثر منفی بگذارد و بسیاری از اعضای جامعه را از خودباوری و ظرفیت های بومی غافل سازد 
و نتیجه آن شود که بیگانگان از طریق حاکمان سرسپرده سرنوشت ملت ها را تعیین کنند. در قبال این وضعیت های 
منفی، در کشور ما عالوه بر مبارزات متنوع برخی آزادی خواهان و تالش های نظری مصلحان و متفکران دردمند 
برای تغییر شرایط در دوره های مختلف تاریخی، به طور خاص در یکصد و اندی سال اخیر دو انقالب و جنبش 
مردمی تجربه شده است: جنبش مشروطه که موجب طرد اختیارات نامحدود حاکمان و پدید آمدن قانون اساسی 
در ادارة حکومت شد و برخی از حقوق و آزادی ها به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای قانونی ذی ربط شکل 
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این دستاوردها چون  با همة  اما  از آثار علمی و تالش های نظری وارد عرصة عمومی شد  انبوهی  گرفت و طیف 
روند تالش های ملی به علل و عوامل مختلف به ویژه مداخلة قدرت های وقت جهانی، به فرجام مورد انتظار ملت 
آزادی خواهانه  انقالب  بعد،  دهه  چندین  شد،  حاکم  سرزمین  این  بر  اقتدارگرایی  و  استبداد  دوباره  بلکه  نرسید 
اسالمی و  اندیشة  بر  مبتنی  نظام سیاسی جدید  به شکل گیری  منتهی  برآورد که  اسالمی علیه رژیم ستم شاهی سر 
با شناسایی حق حاکمیت ملت بر تعیین سرنوشت خود گردید و فضایی فراهم آورد تا اندیشمندان اسالمی بتوانند 
ظرفیت های دینی و ملی برای شکل دهی به جامعة آرمانی را معرفی کنند و از دستاوردهای عقل بشری برای تعمیق 
رعایت کرامت انسان ها بهره بگیرند. هم اینک چهار دهه از تجربة جامعه داری پس از انقالب اسالمی می گذرد با 
فهرستی از موفقیت ها و ناکامی ها. آیندة بهتر را نمی توان رقم زد مگر اینکه ارزیابی درستی از تجربة گذشتة خود 
و آسیب شناسی وضع موجود صورت پذیرد و مبتنی بر درک صحیحی از ارزش ها، قواعد و آرمان ها و تطبیق آن با 
عملکردها از یک سو و توجه به ظرفیت ها و منابع در اختیار و فرصت ها و چالش های فراروی از سوی دیگر، حرکت 

سنجیده، هوشمندانه و پایداری در همة ابعاد ادارة جامعه خود را سامان دهیم.
و  ملت  متقابل  تعهدات  و  حقوق  چارچوب  و  ملی  میثاق  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
حکومت و مبنای ادارة جامعه، در اصول متعدد بر ضرورت رعایت حقوق مردم تأکید ورزیده است از جمله تصریح 
نموده که عالوه بر اصول اعتقادی دینی، باور به رعایت کرامت انسان ها همراه با مسئولیت و ارزش واالی انسانی 
یکی از مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران است که دائماً باید از طریق اجتهاد علمای برجستة دینی و نفی ستمگری 
و ستم پذیری و استفاده از دستاوردهای پیشرفته بشری در مصادیق مختلف ادارة جامعه تأمین شود. در قانون اساسی 
ضمن نفی هر گونه استبداد تأکید شده که حقوق و آزادی های مشروع مردم را نمی توان حتی با وضع قانون سلب 
را خدشه دار کرد و  ارضی مملکت  تمامیت  و  استقالل، آزادی  نمی توان تحت هیچ شرایطی  کرد همان گونه که 
همواره باید در مقابل هر گونه عنصر خارجی از کیان مملکت دفاع کرد. در میثاق ملی حاکم بر تاریخ کنونی جامعة 
ایران تأکید شده که اگرچه حاکمیت بر همة امور جهان در چارچوب ارادة الهی است اما همو انسان ها را در تعیین 
سرنوشت فردی و اجتماعی خود مختار قرار داده است تا برای اقامة قسط و عدل اقدام کنند فلذا این مردم هستند که 
از طریق سازوکارهای قانونی جامعة خود را اداره می کنند و نظارت نهایی بر همة صاحب منصبان و امر به معروف 
و نهی از منکر آن ها و مشورت و نصیحت حکمرانان نه تنها حق شهروندان بلکه تکلیف شرعی آن هاست. در قانون 
اساسی ایران ضمن فصل سوم از اصول 19 تا 42 به طور مفصل فهرستی از حق ها و آزادی های مختلف انسانی شناخته 
شده جهانی مورد پذیرش قرار گرفته تا حکمرانان به دقت این معیارها و اصول را مبنای حرکت خود قرار دهند و 
ملت نیز همواره مطالبه گر رعایت حقوق خود باشد. با همه این ظرفیت های قانونی که به خوبی می تواند مبنای تحقق 
مردم ساالری با رعایت ارزش های دینی و اخالقی مورد قبول اکثریت مردم واقع شود و بستر عینی را شکل دهد که 
حقوق شهروندان در ابعاد مختلف سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبه ها به خوبی رعایت شود، 
این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که طی 4 دهة گذشته با همه پیشرفت های نظری و کاربردی، همچنان طیف 
انبوهی از مشکالت و عدم رعایت حقوق شهروندان، مردم را رنج می دهد و باعث بروز گالیه های متعدد خطاب به 

صاحب منصبان شده و به شکل های مختلف بازتاب پیدا می کند. 
تالش های  زمان خود  اقتضائات  فراخور  به  هر یک  تاکنون  اسالمی  انقالب  ابتدای  از  مختلف  دولت های 
کشور  عادی  مقررات  و  اساسی  قانون  اصول  و  اسالمی  انقالب  آرمان های  بتوانند  تا  داشته اند  معمول  را  متنوعی 
بنا به چارچوب های قانونی  در جهت ارتقای رعایت حقوق مردم را تحقق بخشند. هر دولتی به تشخیص خود و 
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تالش کرده تا به برخی موارد اولویت دهد که سریع تر وضعیت مردم بهبود یابد و روند توسعة ایران شتاب بیشتری 
پیدا کند. در دوره ای تثبیت انقالب اسالمی و مقابله با انواع هرج ومرج های پساانقالب و مقابله با تجاوز خارجی 
اولویت دولت های مستقر بود. در دوره ای دیگر ساخت خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی 8 ساله بر ملت ایران 
و پیشبرد توسعة اقتصادی و در دولت بعدی توسعة سیاسی و اجتماعی اولویت یافته اند. طی دهة گذشته نیز همین 
روند اولویت دهی هر دولت مستقر به برخی از جنبه ها در سیاست گذاری های مربوط به مدیریت داخلی و فراملی 
ادامه یافته است.  با این حال، پس از گذشت چند دهه از جامعه داری پساانقالب و حجم انبوهی از تجربیات، امروزه 
همة طیف های فکری جامعه و جریان های سیاسی اجتماعی به این درک و بلوغ نسبی رسیده اند که به ایران آباد 
انسان ها و حاکمیت ارزش های  برای کشورهای دیگر در پرتو رعایت کرامت  الهام بخش  و آزاد و توسعة یافته و 
اخالقی نخواهیم رسید مگر اینکه به همة حقوق و آزادی های مردم بدون تبعیض در مورد همة افراد توجه کنیم و 
هیچ موردی را از قلم نیندازیم و به حاشیه نرانیم چرا که این خود موجب بی عدالتی می شود فلذا در هر تالش برای 
توسعة کشور باید همه جانبه بودن و فراگیر عمل کردن و بهره مندی از ظرفیت های بومی در عین تعامل منطقی با 
جهان و استفاده از تجربیات مفید و فرصت های فراملی را همواره مورد توجه قرار داد و به اقتضائات و الزامات این 

چارچوب های مهم نظری و کاربردی پایبند بود.
مبتنی بر درک نسبتاً اجماعی یادشده، امروزه این مطالبة جدی از همة قوای حکومتی وجود دارد که برای 
از  به کار گیرند. همچنین  نهایت تالش خود را  قانون اساسی و سایر مقررات عادی،  تحقق همة حقوق مردم در 
تقویت گفتمان های  نظرات کارشناسی و علمی و  ارائة  با  دائماً  انتظار مطرح است که  این  نظری  محافل علمی و 
عمومی، موجبات نظارت جدی تر مردم بر حاکمان و کمک به دستگاه های مختلف برای انجام هر چه بهتر وظایف 

و توسعة مشارکت مردم در ادارة کشور و رفع مشکالت و چالش های موجود را فراهم آورند.
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان میراث دار تجربة چند دهه مدیریت اجرایی پیشین در جمهوری 
اسالمی ایران و در ادامه روندهای قبلی برای احیای رعایت قانون اساسی و سایر مقررات عادی، بنا به وعده ای که 
در روند عرضة خود به مردم برای جلب آرای آن ها در انتخابات سال 92 داده بود، بالفاصله پس از کسب اعتماد 
ملت برای خدمتگزاری عمومی، تالش کرد تا در قالب متن مکتوب و به عنوان برنامه و خط مشی خود فهرستی از 
حقوق و آزادی های مردم مصرح در قانون اساسی و مقررات عادی کشور را برای عموم تدوین کند که در این 
راستا با مشارکت اساتید و حقوق دانان شناخته شدة کشور چند متن فنی تهیه شد و در نهایت یک متن اعالمی ساده و 
قابل فهم عمومی و مشتمل بر 120 ماده به عنوان منشور حقوق شهروندی در 29 آذر ماه 1396 توسط رئیس جمهور 
رونمایی و به ملت معرفی گردید. آن گونه که رئیس جمهور اعالم کرد انگیزة اصلی در معرفی این سند آن بوده 
که هم مقامات و هم دست اندرکاران قوة مجریه و سپس سایر قوا به وظایف قانونی خود برای رعایت حقوق مردم 
توجه بیشتری نشان دهند و هم مردم از این طریق انگیزة بیشتری پیدا کنند تا نسبت به حقوق و آزادی های پذیرفته 
شده خود در نظام حقوقی ایران حساسیت نشان دهند و همواره با نظارت های الزم و مؤثر مطالبه گر باشند و زمینة 

برخورد قانونی با ناقضان حقوق مردم را فراهم آورند.
برای تحقق حقوق به رسمیت شناخته شدة مردم در نظام حقوقی ایران و ارتقای مستمر نظام حقوقی متناسب 
با نیازهای نوپدید، طبیعتاً کارهای متنوع و گسترده ای باید انجام شود و در این میان قوای مختلف حکومتی وظایف 
سنگینی برعهده دارند اگرچه آنچه خود مردم به ویژه نخبگان و تشکل ها و احزاب و اصناف باید در آن ها ایفای 

نقش کنند نیز فهرست مفصلی از بایدها و نبایدهاست.
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به منظور ارتقای جدی در وضعیت حقوق مردم، در بسیاری از موارد، قوانین کنونی نیازمند اصالحات و رفع 
اشکاالت هستند تا حقوق آحاد جامعه بهتر رعایت شود. در بسیاری از مصادیق، نیاز به قانونگذاری جدید است تا 
خألهای موجود در نظام حقوقی ایران مرتفع گردد؛ در موارد متعدد، باید سازوکارهای موجود را بازسازی کرد و 
ضمن کوچک سازی عرض و طول نظام اداری، زمینة چابک سازی آن برای کارآمدی بیشتر در خدمت به مردم را 
فراهم آورد، در بسیاری از زمینه ها باید مشارکت مردم را توسعه داد و به جای تصدی گری دولت ادارة امور را به 
خود مردم و نهادهای مردمی واگذار کرد تا با همت و تالش عمومی مشکالت کشور حل شود، در بسیاری از موارد 
عملکردهای جاری اجرایی، قضایی و تقنینی و اقدامات سایر مراکز حکومتی را باید بهبود بخشید و ظرفیت های 
قانونی را به درستی به کار گرفت. درموارد متعدد باید به سمت شفاف سازی همه جانبة نحوة حکمرانی رفت تا با 
نظارت عمومی به ویژه از طریق رسانه های مستقل و بی طرف امکان خالف و نقض حق، هزینة باالتری پیدا کند 
و بدین ترتیب از بروز بسیاری از خالف های ناقض حقوق مردم پیشگیری شود، در موارد متنوعی باید همفکری 
به  حاکمیتی  مراجع  تا  کند  پیدا  توسعه  ملت  مطالبات  راستای  در  قوای حکومتی  بین  اجماع سازی  و  همکاری  و 
جای موازی کاری، خنثی سازی اقدامات یکدیگر یا اختالف نظرهای فرسایشی، هم افزایی و تشریک مساعی جهت 
شتاب دهی به تحقق حقوق شهروندان را عینیت بخشند. در این میان البته باید عدالت، بی طرفانه و با رعایت قانون در 
مورد ناقضان حقوق مردم در هر پست و مقامی که باشند اجرا شود تا جامعه از تضمین رعایت حقوق خود اطمینان 

پیدا کند و به روشنی دریابد که هیچ صاحب منصبی در قبال نقض حقوق مردم مصونیت ندارد.
تدریج در  به  تا  پذیرد  انجام  باید در جهت تحقق حقوق شهروندان  اقداماتی که  فهرست مفصل  میان  در 
ابعاد  در  متنوع  تحقیقی  و  علمی  آثار  پدیدآوری  بی شک  باشیم،  کشور  همه جانبة  توسعة  شاهد  منطقی  روندی 

گوناگون حقوق و آزادی های شهروندان و مسئولیت های متقابل هر مورد، یکی از اولویت هاست.  
تحقیقات ذی ربط در سطوح متنوعی قابل انجام هستند: از نظریه پردازی و تقویت بنیان های نظری گرفته تا 
تبیین قواعد حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران یا موازین بین المللی یا اندیشة اسالمی یا موارد مربوط به معرفی 
تجربیات و دستاوردهای خوب بشری از گذر مطالعات تطبیقی و همچنین بررسی های میدانی یا مطالعات بین رشته ای 
از حیث  که  دیگری  مطالعات  انواع  و  آینده پژوهانه  تأمالت  و  سیاست گذاری عمومی  و  راهبردی  بررسی های  یا 

روش شناسی با سطوح یاد شده تفاوت دارند.
فعالیت در سال  بدو شروع  از  ذاتی خود  از کارکردهای  ایران حسب یکی  اسالمی  بشر  کمیسیون حقوق 
1374 تاکنون، همواره با بهره مندی از حضور عام المنفعه اکثر اساتید برجستة حقوق و برخی از دیگر رشته های علمی 
دانشگاهی و مشارکت طیف گستردة فضالی حوزوی به دستگاه های حاکمیتی از جمله دولت ها و مجالس ادوار 
مختلف، مشورت های علمی و کاربردی ارائه کرده و می کند. استادان و نخبگان علمی این مشورت دهی مستقل و 
بدون هر گونه چشمداشت مادی را در شرایطی تقدیم نهادهای رسمی کرده اند که گاه بیشترین انتقادها را نیز به 
عملکردهای مراجع ذی ربط داشته و بارها گالیه کرده اند که چرا به توصیه های مختلف برای ارتقای رعایت حقوق 
به معنای تأیید  مردم در مصادیق مختلف بی توجهی شده است. بر این اساس، هر گونه مشورت دهی علمی لزوماً 
همة عملکردهای مراجع ذی ربط یا وابستگی فکری و عملکردی به آن ها نبوده و نیست بلکه دغدغة اصلی این بوده 
که امور کشور بهبود یابد و برآیند این تعامالت اصولی، رعایت هر چه بیشتر حقوق مردم باشد. در ادامه روندهای 
مشورت گیری دولت های قبلی در دو دهة گذشته، دولت یازدهم و دوازدهم از بدو شروع فعالیت در بحث حقوق 
از  با کمیسیون دریافت کرده است. قبل  استادان و نخبگان حقوقی مرتبط  از  شهروندان مشورت های مختلفی  را 
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ابالغ رسمی منشور حقوق شهروندی در آذر 1395، کمیسیون ضمن نقد و بررسی مکرر پیش نویس های مختلف 
آماده شده طی ماه های آغازین دولت یازدهم راجع به حقوق شهروندی از جمله متن منتشره در دی ماه 1392 و 
ارائة پیشنهادهای اصالحی متعدد، حسب درخواست جناب رئیس جمهور در تابستان سال 1394 با مشارکت 5 تن 
از بزرگان حقوقی کشور سند مفصل چند صد صفحه ای را با عنوان »برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد 
حقوق اساسی شهروندان« تدوین کرد که بر مبنای حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی، تعهدات ایجابی و سلبی 
و حمایتی دولت در مورد هر حق به طور مفصل مشخص گردید و همچنین طی فصل جداگانه ای تعهدات دولت 
برای رعایت حقوق شهروندان در تعامالت با سایر قوا با رعایت مقررات کشور فهرست شدند تا هیچ دولتمردی 
حتی در تعامل با سایر قوا از چارچوب حقوق ملت خارج نشود. متعاقب تدوین سند یاد شده و تصمیم رئیس جمهور 
در اوایل سال 1395 مبنی بر اینکه در وهلة نخست مایل هستند که سند اعالمی ساده ای با معرفی حق ها و آزادی های 
موجود مردم در قانون اساسی و مقررات عادی به جامعه معرفی شود، باز کمیسیون در حد ُوسع و توان خود کمک 
فکری ارائه کرد و نمایندة کمیسیون در جلسات بررسی پیش نویس منشور که زیر نظر خود آقای رئیس جمهور از 
اواخر تابستان تا اواخر پاییز سال 1395 به طول انجامید، مشارکت داشت و همیاری ارائه کرد. پس از نهایی شدن 
منشور حقوق شهروندی و حتی قبل از رونمایی و ابالغ رسمی آن، از سوی مرکز بررسی های استراتژیک  ریاست 
جمهوری از کمیسیون خواسته شد تا در صورت امکان پیگیری الزم علمی را به عمل آورد که استادان مختلف 
تأمالت نظری خود راجع به حق های مختلف مردم را که در منشور ذکر شده است ارائه کنند و بدین وسیله با تدوین 
مجموعه علمی زمینة شناخت جامعه از ظرایف فنی موضوع بهتر فراهم شده و گفتمان علمی ذی ربط نیز ارتقا یابد.

 متعاقب تقاضای یاد شده، در بررسی های داخلی کمیسیون این نظر مشترک حاصل شد که مجموعه چهار 
اندیشة اسالمی، در جلد  جلدی تهیه شود آن گونه که در جلد یک از منظر حقوق داخلی، در جلد دوم از منظر 
سوم از منظر موازین بین المللی و در جلد چهارم مطالعات بین رشته ای مربوط به حقوق شهروندی منعکس گردد. از 
حیث موضوعات قابل ارجاع نیز قرار شد که عناوین 22 گانه موضوعی منشور حقوق شهروندی که ذیل هر عنوان 
قباًل سابقة  استاد برجسته که در آن زمینه  یا چند  به یک  موادی درج شده است، محور قرار گیرد و هر موضوع 
فعالیت نظری داشته اند ارجاع گردد. البته نظر به اینکه بعضاً عناوین منشور به حق هایی مربوط می شوند که از حیث 
قرابت نظری به هم پیوند زیادی دارند، بنا شد این موارد به یک یا چند استاد در یک تیم ارجاع شود تا موازی کاری 
صورت نگیرد در انتخاب اساتید و ارجاع سفارش تدوین مقاالت نیز این تقیّد اعمال شد که از فضالی مسلط بر 
هر موضوع حق ها و دارای سوابق فکری متنوع اعم از موافق دولت یا منتقد دولت و اعم از مقیم تهران یا استان ها 
استفاده شود. با رعایت نکات یاد شده و اینکه اساتید در مطالعات خود آزادند که هر گونه نقد و نظر بر محتوای 
منشور یا توصیه های ناظر بر بهبود مفاد آن را نیز مطرح کنند، در زمستان سال 1395 مذاکرات الزم با اکثر اساتید 
انجام پذیرفت و مرکز بررسی ها نیز متعهد شد که حق التحریر اساتید را در حد متعارف یک مقالة معمولی علمی 
با  این تالش علمی آن هم  به دالیل مختلف آمادگی مشارکت در  نظر  استادان مورد  پرداخت کند. چون برخی 
محدوده زمانی مشخص را نداشتند در بهار سال 1396 با اساتید بیشتری نیز مذاکره و سفارش تدوین آثار علمی در 
مورد هر یک از موضوعات باقی مانده منشور حقوق شهروندی انجام شد. تا قبل از آذرماه 1396 به تدریج  حاصل 
کار محققان مختلف دریافت شد )22 مقاله تأیید شده( و بسیاری از سفارش گیرندگان نیز در عمل نتوانستند مقالة 
پیشنهادی را تألیف و در چارچوب شاخص های علمی اعالمی ارائه کنند. پس از مالحظه نتایج کار نویسندگان آثار 
معلوم شد که برخی علی رغم اینکه فقط از یک زاویة علمی مأموریت داشته اند که موضوعی را بررسی کنند، اما از 
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چند زاویه این مهم را به انجام رسانده اند، مثاًل قرار بوده فقط از منظر حقوق داخلی بررسی کنند اما از زاویة اندیشة 
اسالمی و حقوق بین الملل نیز مطالعات خود را ارائه کرده اند که در ارزیابی آثار قرار شد مطالعات اضافی حذف نشود 
و به همین ترتیب مورد بهره برداری واقع گردد. نکتة یاد شده و اینکه در برخی موضوعات  محتوایی حق های مندرج در 
منشور، مقالة حائز معیارهای علمی مقرر و قباًل منتشر نشده، دریافت نگردیده بود، عماًل موجب شد تا طرح تدوین چند 
جلد با تقسیم بندی یاد شده منتفی گردد. مجموعه مقاالت در قالب کتابی با عنوان جستارهایی در بارة حقوق شهروندی 
در تعداد نسخة محدود از سوی مرکز بررسی های استراتژیک تدوین و توسط رئیس جمهور در برنامة بزرگداشت 
سالگرد ابالغ منشور حقوق شهروندی در آذر 96 رونمایی شد. متعاقب آن، نظر به عدم تمایل کمیسیون برای مشارکت 
در توسعة این کار ، مرکز بررسی های استراتژیک سعی کرد در سال 1397 از طریق نمایندة خود )آقای محمدصالح 
نقره کار( مقاالت دیگری را نیز گردآوری کند که پس از  فراهم شدن مجموعة دوم و روند داوری علمی، تعدادی از 
مقاالت اخیر نیز تأیید شدند و به مجموعة آماده شدة قبلی ملحق گردند و پس از مشورت های انجام شده بین کمیسیون 
و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری قرار بر این شد که کل کار به صورت مجلد واحد از طریق یک مرکز 
شناخته شده به جامعه تقدیم شود. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها »سمت« با توجه به مأموریت 
قانونی خود برای تأمین متون آموزشی در سطح مراکز آموزش عالی بهترین گزینه برای این مهم تشخیص داده شد تا 
دانشگاه های مختلف نیز بتوانند از این اثر بهره برداری کنند خصوصاً که درس »حقوق شهروندی« نیز در نظام آموزش 
عالی ایران تثبیت شده است. بدین ترتیب سازمان »سمت« ضمن پذیرش پیشنهاد مطابق روال اقدامات الزم برای ارزیابی، 

ویرایش و طبع اثر را به انجام رساند که نتیجة کار هم اینک پیش روی مخاطبان ارجمند است.
مجموعه حاضر در یازده بخش با لحاظ موضوعات مقاالت و عناوین آن ها متناسب با حق های مذکور در 
منشور حقوق شهروندی تنظیم شده است. همان گونه که مالحظه خواهید کرد در برخی موضوعات حق ها چند مقاله 
ارائه شده و در دو موضوع فقط یک مقاله تأیید شده است. معرفی نویسندگان مقاالت و مرور گذرا بر محتوای هر 

مورد به شرح زیر است:
 بخش اول کتاب با عنوان مبانی حقوق شهروندی در بردارندة چهار مقاله از آقایان دکتر حسینی بهشتی، 

دکتر اسماعیلی، دکتر طالبی و دکتر کرمی و همکارشان است.
دکتر سید علیرضا بهشتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که سال هاست در زمینة فلسفه سیاست و 
اندیشه های مختلف ذی ربط در سطح جهانی تحقیق و تدریس می کند، در مطالعة مفصل خود اندیشه های سیاسی 
از دورة کهن تا دورة مدرن و دیدگاه های مختلف دربارة اساس حقوق شهروندی و مبانی فلسفی حقوق شهروندی 
را تبیین نموده و در نهایت، نظر خود را در خصوص مفاد منشور حقوق شهروندی و نحوة تحقق حقوق شهروندی 

ارائه کرده است.
دانشگاه  دانشکدة حقوق و علوم سیاسی  دانشیار  دانشگاه و  اسماعیلی دانش آموختة حوزه و  دکتر محسن 
تهران پس از سال ها حضور در میان حقوقدانان شورای نگهبان و تجربة خدمت در دیگر نهادهای نظام جمهوری 
اسالمی موضوع حقوق شهروندی و جایگاه آن در دولت دینی را بررسی کرده است. ایشان بر این باور است که 
حقوق شهروندی همزاد با تشکیل جوامع بشری و همپای توسعه و رشد نظریه های حکومت، تحول و تکامل یافته 
است و اعتقاد به حاکمیت الهی نه تنها منافاتی با احترام به حقوق شهروندی ندارد بلکه تأمین واقعی این حقوق تنها 
در سایة چنین تفکری ممکن است. به بیان نویسنده، دو مواجهة نادرست با حقوق شهروندی در جامعة ما صورت 
گرفته که یکی ادعا می کند این مباحث غربی است و دیگری ادعا می کند امری ضد دینی است. نویسنده به مبلغان 
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دینی توصیه کرده که مراقب معرفی درست دین باشند، چرا که دولت دینی برابر منابع اسالمی از جمله تأکیدات 
پیامبر اسالم )ص( و حضرت امیر )ع( تعهد بیشتری در قبال رعایت حقوق شهروندی دارد.

 دکتر محمدحسین طالبی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که سال هاست در زمینة مبانی فلسفی 
حق و حقوق بشر از دیدگاه اسالم فعالیت علمی دارد، کار مفصلی را به سرانجام رسانده است؛ بدین ترتیب که 
ظرفیت سنجی در مورد محتوای منشور حقوق شهروندی از منظر اهتمام به حقوق طبیعی بشر انجام داده و مشخص 
کرده است که از منظر نظریة اسالمی قانون طبیعی، حق های مذکور در کل منشور چگونه ارزیابی می شود. ایشان 
تالش کرده است اثبات نماید که حق های مبتنی بر قانون طبیعی چه در مقررات موضوعة کشور منعکس می شد و 
چه نمی شد حقوق طبیعی مردم بودند و باید در نظام مقید به رعایت موازین اسالمی و انسانی رعایت شود. البته ایشان 

در پایان تحقیق خود پیشنهادهایی نیز برای تکمیل منشور ارائه کرده است.
میربد  به همراه آقای  دانشگاه شاهد  دانش آموختة حقوق عمومی و عضو هیئت علمی  دکتر حامد کرمی 
الزامات حقوق بشر طبیعی« ضمن تبیین تفاوت مکاتب فکری  کارشناس ارشد حقوق عمومی در مقالة »دولت و 
حقوق طبیعی و حقوق وضعی و بیان ویژگی های مثبت مکتب حقوق طبیعی، پیامدهای رفتاری دولت های قائل به 
حقوق طبیعی را در قبال رعایت حقوق مردم توضیح داده و مشخص کرده است که اگر دولتی قائل به حقوق طبیعی 
انسان ها باشد در عرصه قانونگذاری چگونه عمل خواهد کرد و در این میان حقوق شهروندی که به تعبیر نویسنده 
حقوق بشری واجد رنگ و بوی ملی و منطقه ای است به چه نحوی شناسایی، اجرا و تضمین خواهد شد. نویسنده در 
سطح داخلی و بین المللی توصیه می کند که حقوق طبیعی بشر محک و معیار قاعده گذاری ها در عرصة حقوق بشر 

و حقوق شهروندی قرار گیرد چرا که با کل هستی هماهنگ است.
بخش دوم کتاب با عنوان حق حیات و سالمتی در بردارندة دو مقاله از آقایان دکتر حبیبی مجنده و دکتر 

جوان آراسته است.
دکتر محمد حبیبی مجنده عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با سال ها تحقیق و تدریس در رشتة حقوق بشر و 
حقوق بین الملل، حق حیات و کیفیت زندگی را از منظر موازین بین المللی بررسی کرده و تعهدات دولت ها را در 
این زمینه مشخص نموده است. با مطالعه این اثر، بدون تصریح نویسنده، به راحتی می توان داوری کرد که احتماالً 

نظام حقوقی ایران در چه مواردی با موازین بین المللی هم خوانی ندارد.
که  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  آراسته  جوان  حسین  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
سال هاست در زمینة حقوق اساسی و حقوق سیاسی و مدنی تدریس و تحقیق می کند، حق حیات را از منظر اندیشة 
اسالمی بررسی کرده و پس از ارائة ابعاد نظری ذی ربط نگاهی به مفاد منشور حقوق شهروندی انداخته، نکات مهمی 

در خصوص نوع نگرش اسالمی و نظام حقوقی ایران در خصوص حق یاد شده ابراز کرده است.
آقایان دکتر مظفری، دکتر  از  مقاله  انسانی« دربردارندة سه  برابری  و  »کرامت  عنوان  با  بخش سوم کتاب 

عسکری و دکتر طحان نظیف و همکارشان است.
حجت االسالم والمسلمین دکترمحمدحسین مظفری دانش آموختة دکترای حقوق بین الملل با سال ها تجربه 
فعالیت بین المللی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی در چند کشور و مطالعات نظری مختلف در زمینة حقوق 
بشر، موضوع کرامت و آزادی در منشور حقوق شهروندی را از منظر اندیشة اسالمی مورد واکاوی قرار داده و تالش 
کرده است که نوآوری های قابل توجهی در مطالعات ذی ربط که تاکنون در کشور انجام شده ارائه دهد. نویسنده 

در پایان پیشنهاد مشخصی برای شکل گیری فقه شهروندی ارائه کرده که در خور تأمل است.

چهارده
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دکتر پوریا عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی با سال ها فعالیت مدنی و حضور مشورتی 
حقوقی در دفتر تهران کمیتة صلیب سرخ، موضوع کرامت، برابری و آزادی شهروندان در منشور حقوق شهروندی 
را از منظر دانش تخصصی خود یعنی حقوق بین الملل و البته با نگاهی به حقوق داخلی ارزیابی کرده و نکات قابل 
تأملی در هر گفتار از جمله در مورد محدودیت های مورد تأکید منشور حقوق شهروندی بر حقوق و آزادی ها ارائه 
از جمله  پیگیری مباحث حقوق شهروندی را  اقدامات غیر عالمانه در  از شتاب زدگی و  پرهیز  پایان،  نموده و در 

ضرورت ها دانسته است.
دکتر هادی طحان نظیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع( که سابقة سال ها همکاری با شورای 
نگهبان دارند و چندی قبل به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان هم درآمده اند به همراه آقای محمدمهدی 
سیفی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاد شده در مقالة خود با عنوان »کرامت انسانی به مثابة مبنای حقوق بشر 
در اعالمیة جهانی حقوق بشر«، ضمن بررسی مفهوم کرامت در اندیشة اسالمی و تبلور آن در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی و کاربرد کرامت در اعالمیة جهانی حقوق بشر و نقد مبانی حقوق بشر سکوالر و تبیین نقاط افتراق نظری 
بین اندیشة اسالمی و غربی در موضوع یاد شده، به این نتیجه رسیده اند که علی رغم افتراقات مهم، اشتراکات وسیعی 
نیز در این زمینه قابل شناسایی است که می تواند به رعایت عملی حقوق بشر و بهبود وضعیت انسان ها در سطوح ملی 

و جهانی کمک کند.
بخش چهارم کتاب با عنوان حقوق مشارکت دربردارندة چهار مقاله از آقایان دکتر قاضی زاده، دکتر دبیرنیا، 

دکتر اسالمی و دکتر حسینی یزدی است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر کاظم قاضی زاده استاد حوزة علمیه، عضو هیئت علمی دارالحدیث و مدیر 
مؤسسه پژوهشی فهیم با سال ها تحقیق و تدریس در مباحث مشارکت سیاسی، موضوع بخش مشارکت و ادارة امور 
جامعه را از منظر اندیشة اسالمی مورد واکاوی قرار داده است. در بررسی ایشان سعی شده تا گزارش فشرده ای از 
آرای فقهی مختلف مربوط به حق مشارکت و نقش آفرینی مردم در ادارة جامعه ارائه شود و مشخص گردد که لوازم  
و پیامدهای حقوقی هر نظریه چه خواهد بود. مطالعة این اثر مخاطب را به درک این مهم رهنمون خواهد ساخت 
که در نظام حقوقی ایران و در روند تدوین منشور حقوق شهروندی کدام یک از نظریات فقهی مربوط به مشارکت 
و ادارة امور مورد پذیرش قرار گرفته است و نزاع های تفسیری در مورد برخی از مستندات حقوق موضوعه به چه 

دیدگاه های فقهی برمی گردد.
دکتر علیرضا دبیرنیا عضو گروه حقوق عمومی دانشگاه قم در مقالة »تضمین حاکمیت ملت، مستلزم شناسایی 
نظام نمایندگی پویا« در صدد اثبات این مهم برآمده که ارادة ملت آن گونه که در اصل اول قانون اساسی تصریح 
شده بنیان نظام جمهوری اسالمی ایران است و در این راستا نظام نمایندگی در همة شئون حکومت باید متجلی شود 
و ابعاد شکلی و ماهوی را در برگیرد و حقوق بنیادین ملت در صورتی تضمین می شود که نظام نمایندگی پویایی در 
ایران نهادینه شود و دائماً بازتاب دهندة ارادة ملت در تمامی شئون حکومت باشد. مقالة مذکور، چالش های فراروی 
ایده ای را که بر آن تأکید کرده به بحث نگذاشته و نگفته است چگونه از چالش های واقعی موجود باید گذر کرد.

دکتر رضا اسالمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که سال ها در رشتة حقوق بشر و مطالعات متنوع 
ذی ربط تحقیق و تدریس کرده است، سه موضوع مهم در عرصة حقوق مدنی  و سیاسی شهروندان شامل آزادی 
اندیشه، وجدان و عقیده و مذهب و حق تشکل و تجمع و راه پیمایی و آزادی تشکیالت را از منظر حقوق بین الملل 
بررسی کرده است. از جمله نکات قابل توجه این تحقیق آن است که اگرچه در بیان مباحث بین المللی ذی ربط 
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نویسنده از آثار قبلی خود اقتباس کرده اما در هر مورد داوری های علمی مشخصی در خصوص مفاد منشور حقوق 
شهروندی هم انجام داده که درک بهتر موضوع در نظام حقوقی ایران را برای مخاطب فراهم می سازد و راهکارهای 
قرار  دسترس  در  نیز  بررسی  مورد  حقوق  رعایت  بهبود  جهت  رسمی  نهادهای  دست اندرکاران  برای  فهمی  قابل 

می دهد.
مقالة  در  تهران  دانشگاه  از  عمومی  حقوق  دکترای  دانش آموختة  یزدی  حسینی  حمید  محمد  سید  آقای 
»مطالعة تطبیقی آزادی انجمن در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر اسناد بین المللی« مواردی که بین اسناد بین المللی 
و نظام حقوقی ایران هم پوشانی وجود دارد و مواردی که هنوز با نظام حقوقی ایران هماهنگی ندارد یا خأل حقوقی 
و قاعده گذاری مشاهده می شود مانند حق اعتصاب را تشریح کرده است. نویسنده در بررسی این مقاله به تمامی 
اسناد ذی ربط سازمان بین المللی کار اشاره کرده و پس از واکاوی ابعاد مختلف حق آزادی انجمن به عنوان یکی 
از حقوق بنیادین کار، توصیه کرده است که ایران در راستای ارتقای حقوق شهروندی به مقاوله نامه های ذی ربط 

سازمان بین المللی کار ملحق شود.
بخش پنجم کتاب با عنوان حقوق اقلیت ها دربردارندة چهار مقاله از آقایان دکتر عزیزی و دکتر اردالن، 

جناب بهبو، دکتر سیمایی صراف و دکتر آگاه و همکارشان است.
دکتر ستار عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه همدان  و دکتر اسعد اردالن دانش آموختة حقوق بین الملل 
و دارای سوابق طوالنی خدمت دیپلماتیک در وزارت امور خارجه موضوع حقوق اقلیت ها در منشور را از منظر 
حقوق بین الملل بررسی کرده اند. نظر به اینکه هر دو نویسنده عالوه بر اشراف بر مطالعات بین المللی حقوق اقلیت ها، 
فعالیت های مدنی برای ارتقای حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در کشور نیز داشته و دارند طبیعتاً با دغدغة خاص، 
این موضوع را بررسی کرده و در پایان، ضمن ارزیابی موجودی منشور در موضوع یاد شده، پیشنهادهایی جهت 

ارتقای مفاد آن ارائه کرده اند.
وضعیت  مهم  موضوع  دادگستری،  وکیل  و  کشور  حقوقی  فعال  مسیحی  هموطنان  از  بهبو،  هویک  آقای 
حقوقی غیر مسلمانان غیر اهل کتاب از منظر اصل 14 قانون اساسی را در مقالة ارائه شدة خود بررسی کرده است. در 
این مقاله چارچوب حقوقی شناسایی شده برای غیر مسلماناِن مورد بحث تبیین گردیده، همچنین قسمت آخر اصل 
14 قانون اساسی و اینکه برابر نظام حقوقی ایران چگونه باید اجرا شود تشریح شده و فروض احتمالی مختلف مطرح 

و نقد و بررسی و راهکارهایی برای تفسیر درست مقررات ناظر به حقوق شهروندی هموطنان ارائه گردیده است.
دکتر حسین سیمایی صراف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که سال ها سابقة پژوهش حوزوی و 
تحقیق و تدریس دانشگاهی و سابقة قائم مقامی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی وزارت علوم 
را در کارنامة خود دارد، موضوع مهم آزادی مذهب را از منظر اندیشة اسالمی، حقوق ایران و موازین بین المللی 
بررسی کرده است و به صورت خاص یک مورد مشخص را که اغلب ناقدان اندیشة اسالمی به عنوان ایراد آزادی 
مذهب در اسالم مطرح می کنند نیز ارزیابی و با مستندات قرآنی و فقهی متعدد نظر و دیدگاه مختار خود را ارائه 
کرده است. از جمله نکات قابل توجه این اثر تحقیقی آن است که خألهای منشور حقوق شهروندی در بحث یاد 
شده را با صراحت مشخص و در واقع اشاره وار تأکید کرده که باید در مقام کشورداری مسئوالن محترم آمادگی 

پاسخ دهی به سؤاالت فنی ذی ربط را داشته باشند تا بتوان از مدل مردم ساالری دینی به خوبی دفاع کرد.
حمید  آقای  و  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  حقوق  دانشکده  عمومی  حقوق  گروه  عضو  آگاه  وحید  دکتر 
جلیل زاده اصلی دانش آموختة کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مزبور در مقالة خود با عنوان »تبصره سپنتا؛ 

شانزده



پیشگفتار

حکایت تفسیر فقهای شورای نگهبان از حقوق شهروندی غیر مسلمان در مدیریت شهری« با تمرکز بر یک مصداق 
عینی تفسیر قانون شوراها در مورد منتخب مردم یزد که بازتاب های وسیع ملی و جهانی داشت، از حیث حقوقی در 
صدد اثبات این مهم برآمده که شرط مسلمانی برای عضویت در شوراها الزم نیست و این نکته از مبانی شوراها و 
اقتضای فعالیت این نهاد که همة شهروندان فارغ از دین و مذهب خاص باید بتوانند در آن مشارکت کنند و مقررات 
موضوعه کشور به روشنی قابل دریافت است. در پایان این مقاله تأکید قابل تأملی صورت گرفته بر این گزاره: »همان 
گونه که جمهوری مقبول ایران جمهوری مذکور در قانون اساسی است.  اسالم مقبول هم اسالم قانون اساسی است 

و قرائت های خارج از چارچوب قانون اساسی قابل قبول نمی باشد«. 
بخش ششم کتاب با عنوان آزادی بیان، اطالعات و حریم خصوصی دربردارندة دو مقاله از آقایان دکتر 

انصاری و آقای جم است.
دکتر باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با سال ها سابقة تدریس در رشتة حقوق بشر و 
مطالعات متعدد ذی ربط، چند موضوع مرتبط در منشور را بررسی کرده که در این مجموعه نتایج تحقیق ایشان در 
موضوع آزادی بیان در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر ارائه گردیده است. بررسی دقیق نویسنده در مورد ابعاد 
مختلف مباحث فنی آزادی بیان از منظر موازین بین المللی این امکان را برای هر مخاطب حقوقی آشنا به موضوع 
ایجاد می کند که بدون تصریح نویسنده در خصوص نظام حقوقی ایران یا مفاد منشور، به راحتی بتوان داوری به 

دست آورد که چه ناهمخوانی هایی بین نظام حقوقی ایران با موازین بین المللی در این موضوع وجود دارد. 
آقای فرهاد جم، دانش پژوه دکترای حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی، در مقالة خود با عنوان »سخنی 
در باب اصول حاکم بر قوانین آزادی اطالعات« داده هایی را از منظر آشنایی با ابعاد نظری بین المللی حق دسترسی 
به اطالعات در اختیار مخاطب قرار داده است. این حق در بخش چ منشور )مواد30 تا 32( مورد شناسایی قرار گرفته 
است. تبیین مفهوم حق بر دسترسی آزاد به اطالعات، بیان فشرده گزیده اسناد بین المللی ذی ربط، اهمیت دسترسی 
اطالعات  بر  قوانین حق  تدوین  به کشورها در  بین المللی که  پیشنهادی  اصول  بیان  نهایت  در  و  اطالعات  به  آزاد 
راهنماهایی ارائه می کنند، محورهای این نوشتار است. طبیعتاً مخاطب آشنای حقوقی با مطالعة این اثر امکان داوری 
پیدا خواهد کرد که مقررات موضوعة ایران در بحث آزادی اطالعات تا چه اندازه با مباحث علمی جهانی هماهنگی 

یا تفاوت دارد.
بخش هفتم کتاب با عنوان حق بر تابعیت و تشکیل خانواده در بردارندة دو مقاله از دکتر عابدی و خانم ها 

داور و طه است.
دکتر محمد تقی عابدی مدرس دانشگاه و بازنشسته نظام قضائی با سال ها تجربه تدریس و تحقیق و فعالیت 
منظر حقوق  از  را  و آزادی رفت وآمد  اقامت  بر  از جمله حق  تبعی آن  تابعیت و حقوق  بر  قضائی، موضوع حق 
موضوعة ایران و موازین بین المللی به دقت بررسی کرده است. نویسنده در این بررسی ضمن ارزیابی مواد منشور در 
مورد حقوق یاد شده، در نهایت پیشنهادهای مشخصی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در موضوعات مورد بررسی 

ارائه کرده که نه تنها برای قوة مجریه، بلکه برای قوة مقننه نیز قابل توجه است.
دانش آموختة  طه  فریده  خانم  سرکار  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  داور  زهرا  خانم  سرکار 
دکترای حقوق  و وکیل دادگستری که هر دو عالوه بر سال ها تدریس دانشگاهی از فعاالن شناخته شدة حقوقی در 
انجمن مطالعات زنان هم هستند، موضوع حق تشکیل و برخورداری از خانواده در منشور را از منظر حقوق داخلی 

مورد واکاوی قرار داده و نکات قابل توجهی در جهت اجرای درست مواد ذی ربط منشور ارائه کرده اند.

هفده
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بخش هشتم کتاب با عنوان »حق بر دادخواهی عادالنه« در بردارندة شش مقاله از آقایان دکتر رحمدل، دکتر 
حبیب زاده، آقای عظیمی، دکتر فقیه الریجانی و همکارشان، دکتر عالی پور و همکارشان و دکتر غمامی است.

مقالة  در  مرکزی  تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حقوق  دانشکدة  علمی  هیئت  عضو  رحمدل  منصور  دکتر 
خود با عنوان »قانونی بودن دادرسی و دادرسی مبتنی بر قانون« در حیطة مهم حق بر دادرسی عادالنه یا منصفانه که 
امروزه از حقوق شناخته شدة جهانی است و مشتمل بر معیارهای شکلی و ماهوی مختلف، ورود کرده و با ارائة 
مفهوم شناسی از مفاهیم کلیدی، وجوه اشتراک و افتراق قانونی بودن دادرسی و دادرسی مبتنی بر قانون را که به 
ترتیب در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران به کار رفته مشخص کرده است. ایشان همچنین جنبه های 
مختلف دادرسی مبتنی بر قانون به موجب مقررات ایران در مرحلة تعقیب، تحقیق و رسیدگی قضایی را تشریح کرده 
و در نهایت بر این مهم تأکید ورزیده است که حاکمیت قانون مفهومی پویاست که باید آهنگ حرکت خود را با 

تحوالت مناسب با نیازهای جامعه تنظیم کند.
تدریس حقوق  و  تحقیق  از سال ها  تربیت مدرس پس  دانشگاه  علمی  هیئت  دکتر جعفر حبیب زاده عضو 
کیفری و تجربة عملی خدمت حقوقی در مراجع مختلف نظام، موضوع مهم حق برخورداری از دادخواهی عادالنه 
را بررسی کرده است. نویسنده در این بررسی ضمن تطبیق مفاد منشور با نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی و 
تصریح بر اینکه برخی نوآوری ها در بیان موضوع نیز در منشور دیده می شود، تأکید کرده که برای رعایت حقوق 
خواهان  پایان  در  همچنین  نویسنده  است.  نیازمند  قضائیه  قوة  جدی  همکاری  و  همراهی  به  مجریه  قوة  شده  یاد 
کمک دهی مستمر جمعی از صاحب نظران و نهادهای مستقل و نمایندگانی از سه قوه شده است تا در روند اجرای 

حقوق مورد بررسی نهایت دقت های علمی و کاربردی و هم افزایی های الزم  صورت پذیرد.
دکتر محمدرضا عظیمی وکیل دادگستری و مدرس حقوق  در دانشگاه آزاد اسالمی موضوع حق دادخواهی 
نقد و  به صراحت  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آمده  سازمان های مردم نهاد را که در مادة 66 
بررسی کرده است و همان گونه که از عنوان نوشتار ایشان »حق در محاق« بر می آید، این باور را دارد که بر خالف 
مصوبة اول قانون آیین دادرسی کیفری، حق شناسایی شده برای سازمان های مردم نهاد در اصالحیة سال 1394 قانون 
مزبور مثله شده و عماًل جز اعالم جرم از سوی نهادهای یاد شده چیزی در قانون به رسمیت شناخته نشده است. 
نویسنده حتی در ادامة بحث خود معتقد است تبصرة 3 مادة 66 قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق مقرر در قانون 
اساسی را نیز در مورد قلمرو تحرک سازمان های مردم نهاد نقض و محدود کرده است. نویسنده ضمن تحلیل برخی 
قانونگذاری های بعد از قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع مورد بررسی و ذکر بعضی رویه های قضایی، نکات 

در خور تأملی در نتیجه گیری ارائه کرده است. 
دکتر فرهنگ فقیه الریجانی دانش آموختة دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران 
به همراه آقای پدرام امیریان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی منشور حقوق شهروندی را در پرتو مفهوم 
»اساسی سازی« در حقوق عمومی و »بازتاب اساسی« بررسی کرده اند. نویسندگان با ارائة موجز بحث های مفهوم شناسی 
در خصوص حقوق شهروندی، تبیین مفهوم بازتاب اساسی در حقوق فرانسه و بررسی بازتاب اساسی منشور حقوق 
شهروندی بر مادة 66 آیین دادرسی کیفری )امکان اعالم جرم سازمان های مردم نهاد در خصوص موارد نقض حقوق 
شهروندی(، در نهایت با نوعی پیش بینی خوش بینانه به توضیح این مهم پرداخته اند که اهمیت کارکرد جامعه شناختی 
و روان شناسی سیاسی بازتاب اساسی منشور حقوق شهروندی چه کمکی به اصالح فرایندهای حقوقی موجود در 

کشور در جهت رعایت حقوق مردم می کند.

هجده
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دکتر حسن عالی پور عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و خانم نرجس روستا کارشناس ارشد 
حقوق کیفری مقاله »دادرسی الکترونیک و حقوق شهروندی: پویایی ابزار و پایایی ارزش« را نگاشته اند. نویسندگان 
این مقاله با توجه به تجربة پژوهش های قبلی خود در خصوص دادرسی الکترونیک، جهات مثبت و منفی این روش 
با  را  این روش دادرسی  نهایت  به رعایت حقوق شهروندی برشمرده و در  پیامدهای مربوط  از حیث  دادرسی را 

شروط و قیودی در راستای ارتقای حقوق شهروندان ارزیابی کرده اند. 
دکتر سید محمدمهدی غمامی عضو گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام 
صادق در نوشتار »بایسته های پلیس شهروندمدار« به بررسی این پرسش علمی کاربردی پرداخته است که چگونه 
می توان پلیس مقتدر وکارآمدی داشت که در عین انجام شایسته وظایف خود در برقراری نظم و امنیت عمومی، 
حقوق شهروندان را نیز رعایت کند؟ نویسنده برای تأمین این مهم، راهکارهایی ارائه می کند و ضعف های موجود 
در برخی مقررات کشور را که اثرگذاری منفی بر عملکرد پلیس برجای می گذارد نیز مشخص و تحلیل کرده است.

بخش نهم کتاب با عنوان حقوق اقتصادی در بردارندة پنج مقاله از آقایان دکتر قاسمی، خانم دکتر طاهری، 
دکتر ابدی، دکتر رستمی و همکارشان، و آقای متانی و همکارشان است.

با سابقة تحقیقات مختلف در عرصة حقوق خصوصی و  دانشگاه  قاسمی عضو هیئت علمی  دکتر محسن 
اسالمی  اندیشة  منظر  از  را  اقتصادی  حقوق  و  مالکیت  موضوع  عالی،  آموزش  مراکز  در  مرتبط  دروس  تدریس 
واکاوی کرده است. ایشان پس از ذکر جایگاه حقوق یاد شده در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، به صورت 
مفصل ابعاد مختلف حق های ذی ربط و تعهدات افراد در قبال یکدیگر در این حوزه و نقش دولت ها برای تضمین 
این حقوق را بیان کرده است. بدون تصریح نویسنده، مخاطب این اثر تحقیقی پس از مطالعة آن می تواند داوری کند 
که مفاد منشور حقوق شهروندی و برخی مقررات کشورمان در این حوزه تا چه میزان با اندیشة اسالمی به قرائتی 

که ارائه شده است، هم خوانی دارد.
دکتر آزاده السادات طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان با سوابق مطالعات تخصصی در حوزة حقوق 
کار و تأمین اجتماعی و تدریس این دروس در دانشگاه، موضوع حق اشتغال و حق تأمین اجتماعی در منشور را از 
منظر حقوق بین الملل قرار داده است. نویسنده ضمن تبیین مفصل ابعاد مختلف حقوق یاد شده و تعهدات دولت ها 
در هر مورد و تأکید بر ارتباط این حقوق با تأمین معیشت انسان که می تواند یکی از بنیان های تحقق سایر حقوق 
انسانی باشد، این امکان را فراهم ساخته تا مخاطب بدون تصریح نویسنده، بتواند ارزیابی کند که نه تنها منشور حقوق  

شهروندی بلکه نظام حقوقی ایران تا چه میزان با موازین بین المللی ذی ربط هم خوانی دارد. 
و  تحقیق  زمینة حقوق کار  در  بهشتی که سال ها  دانشگاه شهید  علمی  هیئت  ابدی عضو  دکتر سعید رضا 
تدریس کرده، مواد منشور در زمینة حق اشتغال و کار شایسته را نقد و ارزیابی کرده است. از جمله ویژگی های 
این بررسی آن است که  نویسنده عبارت های مذکور در منشور حقوق شهروندی را در پرتو مباحث فنی حقوقی 
ذی ربط تحلیل کرده و تالش نموده تا برخی خألها و نارسایی ها را مشخص سازد و با نگاه کاربردی به موضوع، 
برخی پیشنهادها را نیز در پایان بررسی به دست اندرکاران امور عرضه دارد تا نظام حقوق داخلی ایران توسعة الزم 

را در این موضوع پیدا کند.
دکتر ولی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با سوابق سال ها تحقیق و تدریس حقوق اداری و مالی 
در دانشگاه های مختلف و مشورت دهی به مراکز رسمی کشور با همیاری آقای مرتضی اصغرنیا دانشجوی دکترای 
و  تجزیه  را  منشور حقوق شهروندی  در  مذکور  رقابتی  و  اقتصاد شفاف  بر  و حق  رقابت  حقوق عمومی، حقوق 
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تحلیل علمی کرده اند. نظر به اینکه این موضوع در نظام حقوقی ایران با خألها و نارسایی های قانونی متعدد و کمبود 
اطالعات تخصصی نزد بسیاری از فعاالن ذی ربط مواجه است، نویسندگان تالش کرده اند تا ضمن تحلیل دقیق مفاد 
منشور و مقررات پشتیبان در نظام حقوقی ایران، پیشنهادات و راهکارهای مشخصی برای ارتقای وضعیت ارائه دهند. 
قطعاً دست اندرکاران نهادهای رسمی و عموم فعاالن اقتصادی می توانند با کمک به تحقق پیشنهادهای مطروحه، 

زمینه رعایت هر چه بیشتر حقوق مذکور را که در فرایند توسعه کشور حائز اهمیت بسیار است، فراهم آورند.
گلکار  بهار  خانم  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  عمومی  حقوق  دکترای  دانش آموختة  متانی  محمدعلی  آقای 
کارشناس حقوق در مقاله خود با عنوان »جایگاه حقوق شهروندی در تنظیم گری بانکی در نظام حقوقی ایران« یکی 
از ابعاد حقوق اقتصادی مردم و همچنین حقی را که به حکمرانی شایسته مربوط می شود توصیف و تحلیل کرده اند. 
این مقاله که در حوزة مطالعات سیاستگذاری قابل تأمل است حاوی تعریف تنظیم گری یا مقررات گذاری، تبیین 
نظام حقوقی ایران در این زمینه، توضیح جایگاه حقوق شهروندی در این روند به ویژه در حوزه تنظیم گری بانکی 
است و مخاطب را با یکی از ابعاد موضوعی که کمتر در مطالعات قبلی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته 

آشنا می سازد.
بخش دهم کتاب با عنوان حقوق فرهنگی دربردارندة سه مقاله از خانم دکتر کردونی، آقایان دکتر فریادی 

و دکتر بشیریه و همکارشان است.
خانم ندا کردونی دانش آموختة دکترای حقوق بین الملل در مقالة خود با عنوان »هویت فرهنگی و هویت 
شهروندی: از تقابل تا همزیستی« ضمن تبیین ابعاد مفهومی هویت و جایگاه آن میان فرهنگ و آزادی، نقش فرهنگ 
در شکل گیری مفهوم شهروندی و اثرگذاری آن بر نظام حقوقی را تشریح نموده و به این پرسش مهم پاسخ داده 
است که در جوامع با انواع فرهنگ ها و اقلیت ها آیا با مفهوم کالسیک شهروندی می توان نظام حقوقی مناسبی در 
عرصة رعایت حقوق همة افراد سامان داد یا باید به مفهوم شهروندی چند فرهنگی و پشتوانه های نظری ذی ربط توجه 
نشان داد؟ نویسنده در پایان بررسی خود تأکید نموده که فرهنگ شهروندی و حقوق فرهنگی در کنار یکدیگر و با 

محوریت حقوق شهروندی می توانند به شکل مطلوبی ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان را پوشش دهند.
دکتر مسعود فریادی دانش آموختة حقوق عمومی و محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه مازندران، آزادی پژوهشی را که در زمرة آزادی های فرهنگی بشر است از جهت مستندات 
قبول  قابل  محدودیت های  و  آزادی  این  مؤلفه های  و  عناصر  ایران،  نظام حقوقی  و  بین المللی  موازین  در  حقوقی 
فراروی آن تجزیه و تحلیل کرده است. نویسنده در خالل بررسی موضوع، نقدهایی بر وضعیت موجود این آزادی 
در کشور نیز مطرح کرده به گونه ای که مخاطب با مطالعه این نوشتار می تواند داوری دقیق تری در خصوص روند 

شناسایی و اجرای این آزادی و چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب به دست آورد.
دکتر تهمورث بشیریه عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق دانشگاه عالمه طباطبائی و وکیل دادگستری و آقای 
امیر جوادی دانشجوی دکترای حقوق در مقالة خود با عنوان »در جستجوی شادکامی«، تالش کرده اند تا ضمن بررسی 
مفاهیم کلیدی موضوع و نقش حاکمیت قانون در تأمین شادی شهروندان، شادی و شادکامی افراد به مثابه حق را در 
مقررات برخی کشورها و موازین بین المللی واکاوی کنند و با مقررات ایران از جمله تعابیر ذی ربط به کار رفته در 

منشور حقوق شهروندی تطبیق دهند و در نهایت، خأل شناسایی مستقیم این حق و پیامدهای آن را برجسته سازند.
بخش یازدهم کتاب با عنوان حقوق همبستگی در برداندة چهار مقاله از آقایان دکتر عبدالهی، دکتر فهیمی 

و دکتر مشهدی، دکتر مستقیمی و حجت االسالم والمسلمین ورعی است.
دکتر محسن عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که از جمله محققان و مدرسان شناخته شده 
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کشور در مباحث حقوق محیط زیست از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل است، مفاد منشور حقوق شهروندی 
در زمینة حق بر محیط زیست سالم را به طور مفصل مورد ارزیابی قرار داده و ضمن تبیین نظام حقوقی ایران و 
تعهدات بین المللی ذی ربط، از مفاد منشور در این موضوع ابراز خشنودی کرده وآن را نوعی پیشگامی در توجه به 
محیط زیست دانسته است و در خالل بررسی علمی خود نکات قابل توجهی در جهت راهبری فعاالن ذی ربط اعم 

از دولتی و غیر دولتی ارائه کرده است تا به وضعیت بهتر از شرایط امروز نایل آییم.
حجت االسالم والمسلمین دکتر عزیز اهلل فهیمی و دکتر علی مشهدی اعضای هئیت علمی دانشگاه قم که هر 
دو از جمله کارشناسان شناخته شده حقوق محیط زیست در کشور هستند، موضوع محیط زیست و توسعه پایدار را 
از منظر اندیشة اسالمی بررسی کرده اند تا مخاطبان منشور دریابند که جایگاه صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار 
و متوازن در منابع اسالمی کجاست و به لحاظ اعتقادی همه چه وظایفی در این زمینه داریم و اگر همه به وظیفه خود 

به درستی عمل نکنیم تنها دولت یا قوای حکومتی نمی توانند زمینه رعایت همه جانبة این حقوق را فراهم آورند.
سابقه  با  تهران  دانشگاه  علوم سیاسی  و  دانشکده حقوق  بازنشسته  هیئت علمی  مستقیمی عضو  بهرام  دکتر 
سال ها تدریس و تألیف در حوزة حقوق  و روابط بین الملل، بخش انتهای موضوعات منشور حقوق شهروندی )حق 
صلح، امنیت و اقتدار ملی( را از منظر حقوق داخلی و موازین بین المللی بررسی کرده است. نویسنده در بررسی 
خود مشخص نموده که اصوالً آیا برخی از این عناوین در سطح بین المللی به عنوان حق شناسایی شده اند یا قالب 
حق نیافته اند. نویسنده در خالل نوشتار تحقیقی خود نکات قابل توجهی برای رعایت صلح، امنیت و اقتدار ملی ارائه 

کرده است که می تواند برای دست اندرکاران و فعاالن ذی ربط مفید باشد.
با سال ها  حجت  االسالم والمسلمین آقای سید جواد ورعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
تحقیق و تدریس در حوزة علمیه و دانشگاه ها و تألیف کتاب در حوزة صلح و جنگ از منظر اسالم، موضوع مهم 
تحلیل علمی حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از منظر اسالم را ارائه کرده است. ایشان در تحقیق خود مبانی و مستندات 
بخش یاد شده منشور حقوق شهروندی را به دقت از منظر مبانی اسالمی از جمله سیره نبی مکرم اسالم )ص( تشریح 

و وظیفه دولت اسالمی در تحقق حقوق یاد شده را مشخص کرده است.
در پایان، ضمن قدردانی از یکایک محققانی که برای خلق آثار علمی معتبر در زمینة حقوق شهروندی تالش 
کرده اند چه عزیزانی که آثار آن ها در این مجموعه منتشر می شود یا فضالیی که آثار ارائه شدة آن ها در قالب های 
دیگری نشر یافته یا در آینده قابل نشر است و امید به اینکه روند تأمالت نظری جدی در این حوزه روز به روز در کشور 
ما رشد پیدا کند و با سپاسگزاری از تالش رئیس جمهور محترم در برجسته سازی موضوع حقوق شهروندان در آستانه 
چهل سالگی انقالب اسالمی و امید به اجرای همه جانبه مفاد منشور که در واقع اجرای مقررات الزم االجرای کشور 
و مطالبة مستمر ملت و تعهد شرعی و قانونی مسئوالن است، خدای متعال را به خون های پاک شهدای گلگون کفن 
این سرزمین و اجر و منزلت عموم آزادی خواهان و مصلحان قسم می دهیم که برکت الزم را به مجموعه تالش های 
خدمتگزاران ملت در هر لباس و موقعیت و مقامی که هستند عنایت فرماید و بساط هر گونه ظلم و ستم و بی عدالتی را 

از این سرزمین برچیند و ناقضان حق را به سزای عمل نامناسب خود برساند. آمین یا رب العالمین.

امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران
امور پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(
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