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In preparing the macro-policies of the judiciary, it is imperative to consider the macro-policies of the state in order to have a horizontal alignment with all the policies of the country.
Accordingly, the current study aims to investigate the implications of macro-policies of the
state in the macro-policies of the judiciary. Therefore, first, all the 15 macro-policies of the
state from 2010 to 2016 are analyzed, and then the implications of each in the judiciary
sector are investigated. Putting aside the repetitive implications, the findings were categorized into 13 statements. As the judiciary sector has a preventive approach, some of these
statements were related to education in public, legal, and judiciary issues (improving culture
and legal knowledge for the society), improving the judiciary indexes, improving business
environment, and entrepreneurship, taking social issues into consideration.
JEL Classification: Z11, Z10, Z13, Z18.
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 .1دانشیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2دکترای خطمشیگذاری عمومی ،پژوهشکدۀ سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی حکمت ،تهران ،ایران
 .3کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
خ دریافت 3 :اردیبهشت 1399
تاری 

تاریخپذیرش 29 :شهریور 1399
تاریخانتشار 1 :فروردین 1400

نوع مقاله :علمی ـ پژوهشی

کلیدواژهها:
سیاستهای کلی
نظام ،داللتپژوهی،
همراستایی افقی،
سیاستهای کلی
قضایی ،مجمع تشخیص
مصلحت نظام.

در تدویــن سیاســتهای کالن حــوزۀ قضایــی ،توجــه بــه داللتهــای ســایر خطمشــیهای
کلــی نظــام بــرای دســتیابی بــه همراســتایی افقــی بیــن همــۀ خطمشــیهای کشــور
ضــروری اســت .بنابرایــن هــدف اصلــی ایــن پژوهــش شناســایی داللتهــای ســایر
خطمش ـیهای کلــی نظــام بــرای سیاس ـتهای کلــی قضایــی اســت .ایــن پژوهــش بــا روش
داللتپژوهــی انجــام شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،ابتــدا همــۀ  15خطمشــی کلــی نظــام در
بــازۀ ســالهای  1389تــا  1396بهمثابــۀ «دال» گــردآوری شــد و ســپس داللتهــای
هریــک از بندهــای خطمشــیهای کلــی بــرای مأموریتهــای دســتگاه قضایــی بهمثابــۀ
«مدلــول» شناســایی گردیــد .بــا کنــار گذاشــتن داللتهــای تکــراری ،نتایــج پژوهــش در 13
گــزاره تنظیــم و ســازماندهی شــد .بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع پیشــگیری در حــوزۀ
قضایــی ،اهــم ایــن گزارههــا بعضــاً شــامل آمــوزش جــذاب مســائل عمومــی ،حقوقــی و
قضایــی بــه مــردم (توســعۀ فرهنــگ و دانــش حقوقــی مــورد نیــاز عامــه در جامعــه) ،ارتقــای
مســتمر شــاخصهای قضایــی ،بهبــود مســتمر فضــای کســبوکار و نقشآفرینــی فعــال در
موضوع «آسیبهای اجتماعی» است.
طبقهبندی . Z11, Z10, Z13, Z18 :JEL

* نویسندۀ مسئول:
حسین محمدیدوست
نشانی :تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد
تلفن+98 )992( 1393974 :
پست الکترونیکmohammadidoost.h1372@gmail.com :

صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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 .1مقدمه

خطمشــیهای کلــی در باالتریــن ســطح از سلســلهمراتب خطمشــیها قــرار دارنــد .هــر خطمشــی
کلــی بــرای مواجهــه بــا یــک یــا چنــد مســئلۀ کالن تدویــن شــده اســت .در همیــن امتــداد ،هــر
خطمشــی کلــی بــرای خطمشــیهای دیگــر در ســطوح پایینتــر از سلســلهمراتب ،الهامبخــش
اســت و همراســتایی آن خطمش ـیها بــا خطمشــی کلــی ضــروری اســت .براســاس بنــد اول از اصــل
ی نظــام جمهــوری
یکصدودهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران« ،تعیی ـن سیاس ـتهای کل ـ 
ت نظــام» از وظایــف و اختیــارات مقــام
ت بــا مجمــع تشــخیص مصلح ـ 
س از مشــور 
ن پـ 
اســامی ایــرا 
رهبــری اســت .در همیــن راســتا ،خطمشـیهای کلــی در حوزههــای گوناگــون تدویــن و ابــاغ میشــود.
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام خطمشــیهای کلــی را «مجموعــهای هماهنــگ از جهتگیریهــا
و اهــداف مرحل ـهای و راهبــردی کالن نظــام در دورههــای زمانــی مشــخص ،بــرای تحقــق آرمانهــا و
اهــداف قانــون اساســی» میدانــد .ایــن خطمشــیهای کلــی بــرای همــۀ خطمشــیها در ســطوح
پایینتــر الزامآورنــد و منبعــی بــرای نظــارت بــر قوانیــن و برنامههــا بهشــمار میرونــد.
یکــی از خطمشــیهای کلــي نظــام جمهــوري اســامي ایــران خطمشــیهای کلــی قضایــی
کشــور اســت .پــس از آنکــه خطمشــیهای كلــي نظــام درخصــوص امنيــت قضايــي ،مصــوب
 ،1381/07/28ابــاغ و در ســال  1385تمدیــد شــد ،در تاریــخ  1388/09/02نیــز خطمشــیهای
کلــی قضایــی پنجســاله از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ گردیــد .درحــال حاضــر ،بــا گذشــت
حــدود  8ســال از ابــاغ آن خطمشــیها ،بازبینیهــا و ارزیابیهــا ضــروری بهنظــر میرســد؛ زیــرا
شــرایط کلــی حاکــم بــر کشــور درحــال تغییــر بــوده و شــاید مســائل کنونــی نیازمنــد خطمشـیهای
دیگــری باشــد؛ ضمــن اینکــه خطمشــیهای کلــی قضایــی بــدون همراهــی و همســویی ســایر
خطمشــیهای موضوعــی کشــور در دیگــر بخشهــا بهخوبــی امــکان عملیاتــی شــدن نمییابــد؛
لــذا ارزیابــی و ســنجش میــزان همراســتایی آنهــا بــا همدیگــر ضــروری و گریزناپذیــر اســت و شایســته
خواهــد بــود مراجــع ذیربــط ،نظیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،نســبت بــه ایــن مهــم اقــدام
نمایــد .در ایــن تحقیــق ،پژوهشــگران تــاش کردنــد داللتهــای ناشــی از ســایر خطمش ـیهای کلــی
نظــام بــرای خطمش ـیهای کلــی قضایــی را شناســایی و معرفــی کننــد تــا در تدویــن سیاســتهای
دورۀ جدیــد مــورد بهرهبــرداری قــرار گیــرد.
بــرای دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار بایــد بین ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی ،قضایی،
زیسـتمحیطی و نظایــر آن تعامــل و تبــادل وجــود داشــته باشــد .تقویــت انســجام و همراســتایی بیــن
خطمشــیها ابــزاری اساســی بــرای نیــل بــه ایــن اهــداف اســت .بــا توجــه بــه چالشهــای متعــدد و
پیچیــده در حوزههــای مختلــف جامعــه و ارتباطــات دوســویه و تعاملــی بیــن ایــن حوزههــا ،توجــه
بــه انســجام و همراســتایی خطمشــیها بیــش از پیــش اهمیــت مییابــد .توجــه بــه هماهنگــی بیــن
خطمشــیها اثراتــی همچــون تقویــت و همافزایــی حوزههــای مختلــف جامعــه و کاهــش تنــش بیــن
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آنهــا ،تقویــت اقدامــات بیــن ســه ســطح محلــی ،ملــی و بینالمللــی و غلبــه بــر اقدامــات سیاســی را
دربــردارد ( .)OECD, 2018ناهماهنگــی و ناهمراســتایی بیــن خطمشــیها منجــر بــه انحــراف نتایــج
آنهــا در هــر ســه بخــش خروجــی ،پیامــد و اثــر میشــود (& May, Jones, Beem, Neff Sharum
.)Poague, 2005
تاکنــون پژوهشــی درخصــوص بررســی همراســتایی افقــی در ایــران صــورت نگرفتــه اســت؛ هرچنــد
پژوهشهــای پیشــین بــه فقــدان چنیــن پژوهشــی در خطمشــیگذاری اشــاره کردهانــد .هداونــد،
فاتـحراد و طباطبائیــان ( )1395عارضههــای فراینــد سیاســتگذاری را چنیــن تبییــن کردنــد :تداخــل
در مفاهیــم سیاســتگذاری کالن و اجرایــی و عــدم تفکیــک اقدامــات سیاســتگذاری در ایــن دو
ســطح ،نبــو ِد ارتبــاط مناســب بیــن ســطوح سیاســتگذاری کالن و اجرایــی و برنامهریــزی و اجــرا،
فقــدان ارتبــاط بیــن برنامههــای توســعه بــا سیاســتهای کالن و اجرایــی در برخــی از حوزههــا ،و
دخالــت نکــردن ذینفعــان ،بخــش خصوصــی و بخــش اجرایــی در ســطح سیاســتگذاری .قلیپــور
و دیگــران ( )1395در پژوهشــی دریافتنــد کــه ناهماهنگــی و نایکپارچگــی بیــن خطمشــیها و
الیههــای خطمشــی منجــر بــه بــروز شــکاف خطمشــی میشــود و اهــداف خطمشــیگذاران از
تدویــن خطمشــی محقــق نمیگــردد .بیتوجهــی بــه همراســتایی افقــی خطمشــیها منجــر بــه
خروجــی نامــوزون و فاصلــۀ حاکمیــت از هــدف اصلــی خــود خواهــد شــد .ایــن موضــوع درخصــوص
خطمشــیهای کلــی قضایــی نیــز وجــود دارد .از ایــنرو هــدف اصلــی ایــن پژوهــش شناســایی
داللتهــای ناشــی از ســایر خطمشــیهای کلــی نظــام بــرای خطمشــیهای کلــی قضایــی اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

پژوهـ�ش ازوجــی ( ،1386ص )25 .بــر بررســی و ارزیابــی خطمشــیها و عملکــرد بــازار کار در
برنامههــای توســعهای ایــران تمرکــز دارد .نتایــج پژوهــش بــر وجــود خطمشــیهای متنــوع درجهــت
بهبــود وضعیــت بــازار کار ایــران داللــت دارد؛ هرچنــد بــه خطمشــیهای تنظیمــی در برنامههــای
توســعه کمتــر توجــه شــده اســت و ناهمراســتایی افقــی مشــاهده میشــود؛ درحالــی کــه اصــاح
قوانیـ�ن و مقـ�ررات بـ�ازار کار میتوانـ�د در راسـ�تای تسـ�هیل بهکارگیـ�ری کمهزینـ�ۀ نیـ�روی کار باشـ�د.
جباریپــور ،عابدیجعفــری و ایوبیاردکانــی ( )1394بــه بررســی و ارزیابــی خطمشــیهای مبــارزه
بــا فســاد در برنامههــای توســعۀ ایــران در ابعــاد اقتصــادی ،اداری ،اجتماعــی و سیاســی پرداختنــد.
نتایــج پژوهــش آنهــا ناهمراســتایی افقــی خطمشــیهای توســعه و تجمــع خطمشــیها در حــوزۀ
اقتصــادی را نشــان داد .مرکــز پژوهشهــای مجلــس ( )1397در گزارشــی خطمشــیهای کالن،
میانــی و عملیاتــی اصالحــات اداری را ارزیابــی و تحلیــل کــرد .مســائل اقتصــادی همچــون اشــتغال و
مســائل سياســی همچــون آزادیهــای مدنــی در صــدر دغدغههــا در خطمشــیهای اصــاح اداری
بودهانــد .امــا توجــه بــه راهحلهــای ســطحی و کلیشــهای و بیتوجهــی بــه اصالحــات بنیــادی و
ســاختاری از عوامــل ناکامــی خطمشــیهای اصالحــات اداری در ایــران بــوده اســت .عطــاردی و
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دیگــران ( )1395در پژوهشــی علــل ناکامــي يکپارچهســازي خطمشــيهاي فرهنگــي در ايــران را
بــا اســتفاده از روش نظريهپــردازي دادهبنیــاد تحلیــل کردنــد.
مِــی ،ســاپوتیچ و ورکمــان ( )2006در پژوهشــی دریافتنــد کــه خطمشــیگذاری در  18حــوزۀ
ـه کــردن نهادهــای
خطمشــیگذاری در امریــکا از انســجام و هماهنگــی الزم برخــوردار نیســت و تکهتکـ 
خطمشــیگذاری ایــن مهــم را تشــدید میکنــد .پاکوئیــن و بوریــگارد ( )2013در پژوهشــی همراســتایی
خطمشــیهای خارجــی کانــادا را تحلیــل کردنــد .آندرونــی ،فراتینــی و پــرودی ( )2016در پژوهشــی بــه
تحلیــل همراســتایی خطمشــیهای صنعتــی دولــت محلــی بــا تغییــرات صنعــت و فنــاوری پرداختنــد.
تومــن ،اســترند و شــریلی ( )2017در پژوهشــی همراســتایی خطمشــیهای ژاپــن بــا جنــگ علیه تروریســم
را بررســی و مشــخص کردنــد کــه ایــن خطمشــیها بــا امنیــت ژاپــن همبســتگی دارد .فــوری ()2018
در پژوهشــی بــه بررســی کیفــی انســجام خطمشــیهای توســعۀ آفریقــای جنوبــی بــا چارچــوب راهبــردی
 2030پرداخــت .پیتــرز ،دیمکــوو و پولوویــک ( )2013در پژوهشــی همراســتایی خطمشــیهای امنیتــی
در ســطوح مختلــف ســامانههای فنیاجتماعــی را تحلیــل کردنــد .کویــدی و آکنجــی ( )2017در پژوهشــی
بــه بررســی یکپارچگــی خطمشــیهای مصــرف و تولیــد پایــدار بــا خطمشــیهای ملــی پرداختنــد.
بررســی همراســتایی و انســجام افقــی خطمشــیها از ابزارهــای مناســب بــرای انسجامبخشــی بــه
سیاســتها و اقدامــات دولــت اســت .هرچنــد تاکنــون پژوهشهــای اندکــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه،
همیــن مطالعــات بــر اهمیــت و ضــرورت انجــام این نــوع سیاســتپژوهی تأکیــد دارد .لــذا در تحقیــق حاضر
بــا روشــی نویــن و کارآمــد بــه بررســی داللتهــای ســایر سیاســتهای کلــی نظــام بــرای سیاســتهای
کالن حــوزۀ قضایــی پرداختــه شــده تــا بــر انســجام و همراســتایی ایــن سیاســتها افــزوده شــود.

 .3چارچوب نظری

براســاس ادبیــات علمــی و رایــج ،خطمشــیگذاری قضایــی جزئــی از خطمشــیگذاری جنایــی
(تقنینــی ،قضایــی ،اجرایــی و مشــارکتی) اســت .بــر ایــن اســاس ،واکاوی مطالعــات مرتبــط بــا
خطمشــیگذاری جنایــی بررســی خطمشــیگذاری قضایــی را نیــز دربرمیگیــرد.
معمــوالً نــام هــر رشــته و حــوزۀ مطالعاتــی بهنحــوی انتخــاب میشــود کــه بیانگــر محتــوای
آن رشــته باشــد و حــدود آن را مشــخص نمایــد؛ هرچنــد خطمشــی جنایــی از اصــل مذکــور
مستثناســت و ابهامآمیــزی در عنــوان آن موجــب شــده محتــوا و حــدود آن در هالــهای از ابهــام
فــرورود (عظیمزادهاردبیلــی و حســابی ،1390 ،ص .)114 .بــر ایــن اســاس ،پژوهشــگران گوناگــون
ادراکات متفاوتــی از آن دارنــد؛ از همیــن رو قلمروهــای گوناگــون بــرای آن ترســیم شــده اســت .در
تلقــی کنونــی از خطمشــی جنایــی ،شــیوههای کنتــرل اجتماعــی از نــوع غیرکیفــری و گاه حتــی
غیردولتــی نیــز وجــود دارد .در ایــن مفهــوم ،اجتمــاع نیــز بــه مشــارکت در راهبــرد خطمشــی جنایــی
کمــک شــایانی میکنــد .بــر ایــن اســاس ،خطمشــی جنایــی در معنــای موســع خــود ،همــۀ تدابیــری
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اســت کــه در مقابلــه بــا جــرم و انحــراف توســط دولــت و جامعــه اتخــاذ میشــود .بنابرایــن خطمشــی
جنایــی در قلمــرو وســیعتری بهنــام خطمشــی عمومــی یــک کشــور واقــع میشــود (همــان ،ص.
 .)118در تعریفــی فراگیــر ،خطمشــی جنایــی عبــارت اســت از طراحــی ،اجــرا و نظــارت بــر برنامههــا
و اقدامــات کیفــری و غیرکیفــری کــه از ســوی دولــت ،حــوزۀ عمومــی و مــردم در راســتای پیشــگیری
از وقــوع پدیــدۀ مجرمانــه ،ســرکوب و جلوگیــری از تکــرار آن و حمایــت از بزهدیــدگان ب ـهکار گرفتــه
میشــود تــا آمــار جرایــم ،تکــرار و آثــار آن بــه حداقــل برســد (غالمــی ،1392 ،ص.)100 .
انســجام خطمشــی بــرای کاهــش آســیبها در مقابلــه بــا ســامانههای کاهنــدۀ رفــاه عمومــی
ضــروری اســت .ایــن انســجام میتوانــد بــا ایجــاد جهــش و تغییــر بنیــادی در روشهــای اســتفاده از
منابــع اقتصــادی و اجتماعــی ،بــه افزایــش رفــاه عمومــی بینجامــد ( .)OECD, 2018, p. 23انســجام
خطمشــی میــزان هماهنگــی را افزایــش میدهــد و امــکان اســتفادۀ مؤثــر از منابــع محــدود را بــرای
رســیدن بــه اهــداف مشــترک فراهـ�م مـ�یآورد ( .)Ranabhat et al., 2018میــزان انســجام خطمشــیها
را میتــوان براســاس میــزان تمرکــز موضــوع ،تمرکــز منافــع و هــدف نهایــی خطمشــی تعییــن کــرد.
هرچنــد انســجام زیــاد خطمشــیها لزومــاً بهمعنــای خــوب بــودن خطمشــیها نیســت ،در بیشــتر
مــوارد اثــر مثبــت بــر خــوب بــودن خطمش ـیها دارد (.)May, Sapotichne & Workman, 2006
کولیــر انســجام و یکپارچگــی خطمشــیها را در عرصــۀ زیس ـتمحیطی بــه ایــن شــرح تعریــف
میکنــد :دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار و جلوگیــری از آســیبهای محیطــی ،حــذف تناقــض بیــن و
درون هــر خطمشــی و تحقــق بخشــیدن بــه منافــع متقابــل و هــدف کالن ایجــاد خطمشــیهای
حمایــت متقابــل ( .)Lafferty & Havden, 2003همچنیــن برایســولیس ( )2004یکپارچهســازی
خطمشــی را فراینــد مفهومپــردازی میدانــد کــه در آن خطمشــیها در کلــی واحــد همســان و
هماهنــگ میشــود و یــا آنکــه مســائل مربــوط بــه یــک خطمشــی در خطمشــیهای دیگــر ادغــام
میگــردد .از نظــر آن ـدِرال ( ،)1980یکپارچگــی خطمشــی بــه میزانــی اســت کــه پیامدهــای آن را
در تصمیمگیــری بهرســمیت میشناســند و بــه همــۀ ســطوح خطمشــی و تمامــی ادارات دولتــی در
اجــرای آن خطمشــی نفــوذ کــرده اســت.
یکپارچگــی خطمشــی از دو رویکــرد یکپارچگــی عمــودی (درونبخشــی ) و یکپارچگــی
افقــی (میانبخشــی ) تشــکیل شــده اســت .رویکــرد یکپارچگــی عمــودی بــر رویکــرد تدریجگرایــی
در خطمشــیگذاری اســتوار اســت و دارای دو بُعــد ســاختاری و محتوایــی اســت .در بُعــد محتوایــی،
بایــد بیــن خطمشــیهای کالن ،میانــی و عملیاتــی انســجام وجــود داشــته باشــد و اگــر هدفــی در
ســطح کالن درنظــر گرفتــه میشــود ،در ســطوح عملیاتــی نیــز وجــود داشــته و محقــق گــردد .در بُعــد
ســاختاری ،بایــد ســاختار و ابــزار مناســب خطمشــیگذاری در ســطوح کالن تــا عملیاتــی یکپارچــه
باش��ند .رویک��رد یکپارچگ��ی افق��ی خطمش��ی مبتنــی بــر رویکــرد جامــع عقالیــی اســت و هــدف
آن توجـ�ه بـ�ه اثربخشـ�ی یکپارچهسـ�ازی خطمشـ�ی اسـ�ت ( .)Briassoulis, 2004یکپارچگــی
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عمــودی خطمشــیها بــه همراســتایی خطمشــیها در ســطوح راهبــرد ،برنامــه و ابــزار بهترتیــب
در ســطح دولــت ،وزارتخانــه و بخــش اشــاره میکنــد .همچنیــن یکپارچگــی افقــی خطمشــیها
بــه همراســتایی خطمشــیها در حوزههــای مختلــف در یــک ســطح خطمشــیگذاری ،ماننــد
کشــاورزی ،حملونقــل و انــرژی ،ناظــر اســت (.)Lafferty & Havden, 2003
همراســتایی خطمشــیها بــه هماهنگــی خطمشــی هــا در ســطوح مختلــف اشــاره میکنــد .همراســتایی
عمــودی بــه هماهنگــی خطمشــیهای کالن ،میانــی و فعالیتهــا و اقدامــات و معیارهــای کلیــدی بــرای تحقق
هــدف کالن در یــک حــوزۀ مشــخص معطــوف اســت .امــا همراســتایی افقــی بــه هماهنگــی خطمشــیها در
سـ�طوح همسـ�ان حوزههـ�ای مختلـ�ف برای تحقـ�ق منفعـ�ت عامـ�ه ناظـ�ر اسـ�ت (.)Case & Zucker, 2005
در ایــران چهــار ســطح بــرای مدیریــت قائــل شــدهاند کــه چهــار ســطح خطمشـیگذاری را ایجــاد
میکنـ�د .ایـ�ن سـ�طوح در شــکل  1آمــده اســت .1 .ســطح مدیریــت ابرخطمشــیها کــه رهبــری نظــام
و مشــاوران تخصصــی ایشــان ایــن وظیفــه را برعهــده دارنــد .2 .ســطح مدیریــت سیاســی کــه برعهــدۀ
قــوای ســهگانه اســت و خطمشــیهای میانــی در ایــن ســطح تدویــن میشــود .3 .ســطح مدیریــت
ادارۀ امــور عمومــی کــه اجراکننــدۀ خطمشــی و مشــاورهدهنده در تدویــن خطمشــی اســت.4 .
ســطح مدیریــت بخــش خصوصــی کــه فقــط بــه بخــش خصوصــی مربــوط نیســت و بــه کلیــت جامعــه
اشــاره دارد و میتوانــد بــا یــک مدیریــت دولتــی کارآ و اثربخــش درجهــت بهبــود و رشــد جامعــه
عمـ�ل کنـ�د (داناییفــرد ،1395 ،ص.)387 .

شکل  .1سطوح مدیریت در ایران (منبع :همان)
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بهمنظــور تدویــن سیاســتهای کلــی در هــر بخــش ،بایــد بــه ارتبــاط آن سیاســت بــا دیگــر
بخشهــا توجــه کــرد .همچنیــن بایــد هــر بنــد سیاســتی در ســطوح میانــی و عملیاتی پاســخ داده شــود
و همراســتا بــا آن سیاســت ،خطمشــیهای عملیاتــی تدویــن گــردد .در ایــن پژوهــش ،پژوهشــگران
درپــی آن بودنــد کــه داللتهــای ســایر بخشهــای مرتبــط بــا حــوزۀ قضایــی را شناســایی کننــد و بــا
پیشــنهاد گزارههــای مرتبــط ،بــر یکپارچگــی و انســجام خطمشــیهای حــوزۀ قضایــی بیفزاینــد و
از تضــاد و تعــارض بیــن خطمشــیهای مختلــف جلوگیــری نماینــد.

 .4روش تحقیق

در ایــن پژوهــش ،نگارنــدگان از روششناســی داللتپژوهــی بهــره بردهانــد .داللتپژوهــی اســتفاده
از یــک فلســفه ،چارچــوب ،نظریــه ،مــدل یــا ایــده بــرای واکاوی رهنمودهایــی اســت کــه در عمــل
کاربــرد مســتقیم نــدارد ،امــا ایــن رهنمودهــا ممکــن اســت بعدهــا بــه دانــش خــاص رشــتۀ تخصصــی
آن پژوهشــگر تبدیــل شــود .در همیــن امتــداد ،ممکــن اســت در فضــای عمــل از قوانیــن یــا
خطمشــیهای حوزههــای دیگــر در قانونگــذاری یــا خطمشــیگذاری حــوزهای خــاص ،الزامــات
و رهنمودهایــی برداشــت شــود .ایــن اقــدام داللتپژوهــی نامیــده میشــود.
صبغــۀ ایــن پژوهــش کیفــی اســت ،جهتگیــری پژوهــش کاربــردی بــوده و هــدف پژوهــش
توصیفیتحلیلــی اســت .در ایــن پژوهــش ،مطابــق دیگــر پژوهشهــای بــا صبغــۀ کیفــی ،از نمونهگیــری
هدفمنــد اســتفاده گردیــد .نمونــۀ پژوهــش تمامــی خطمشــیهای کلــی جــاری کشــور بــوده اســت.
در تحقیــق حاضــر ،از روش داللتپژوهــی نظاممنــد اســتفاده نشــده و از ایــن روش در شناســایی
داللتهــای ســایر خطمشــیهای کالن بــرای خطمشــیهای کلــی قضایــی الهــام گرفتــه شــده
اســت .مراحــل پژوهــش در شــکل  2مشــاهده میشــود.

شکل  .2فرایند پژوهش
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 .5یافتههای تحقیق

از میــان خطمشــیهای کلــی نظــام ،خطمشــیهایی مدنظــر قــرار گرفتــ ه کــه در بــازۀ زمانــی 1389
تــا کنــون بــه تصویــب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رســیده اســت .ایــن خطمشـیها عبارتانــد از:

 .1خطمشیهای کلی نظام اداری ،ابالغ 1389/01/14

 .2خطمشیهای کلی اصالح الگوی مصرف ،ابالغ 1389/04/14
 .3خطمشیهای کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات (افتا ،)1ابالغ 1389/11/29
 .4خطمشیهای کلی اشتغال ،ابالغ 1390/04/28
 .5خطمشیهای کلی آمایش سرزمین ،ابالغ 1390/09/21
 .6خطمشیهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی ،ابالغ 1391/09/29
 .7خطمشیهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی ،ابالغ 1391/11/24
 .8خطمشیهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ،ابالغ 1392/02/05
 .9خطمشیهای کلی اقتصاد مقاومتی ،ابالغ 1392/11/30
 .10خطمشیهای کلی سالمت ،ابالغ 1393/01/18
 .11خطمشیهای کلی جمعیت ،ابالغ 1393/02/30
 .12خطمشیهای کلی علم و فناوری ،ابالغ 1393/06/29
 .13خطمشیهای کلی برنامۀ ششم توسعه ،ابالغ 1394/04/09
 .14خطمشیهای کلی محیطزیست ،ابالغ 1394/08/26
 .15خطمشیهای کلی خانواده ،ابالغ .1395/06/13
ابتــدا بایــد بررســی کــرد کــه از میــان خطمشــیهای مذکــور ،کدامیــک بــه قوانیــن موضوعــه
یــا خطمشــیهای برنامــهای تبدیــل شــدهاند؛ زیــرا بــا تبدیــل هریــک بــه قوانیــن و خطمشــیهای
پاییندســتی ،داللتپژوهــی آن خطمشــیها ســالبه بــه انتفــاء موضــوع میشــود .داللتپژوهــی در
 .1امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات
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شــرایطی ســودمند اســت کــه خبــری از صراحــت و تعییــن روشــن وظایــف نباشــد.
خطمشــیهای کلــی نظــام اداری بــا قانــون ارتقــای ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد،
مصــوب  1387/02/29مجلــس شــورای اســامی و تأییــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در تاریــخ
 ،1390/08/07آییننامــۀ اجرایــی تبصــرۀ  ۴مــادۀ  ۶قانــون ارتقــای ســامت نظــام اداری و مقابلــه
بــا فســاد ،مصــوب  1392/04/25رئیــس قــوۀ قضاییــه ،آییننامــۀ اجرایــی مــادۀ  ۲۶از قانــون ارتقــای
ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد ،مصــوب  1393/04/15هیئــت وزیــران ،مصوبــۀ شــورای عالــی
اداری درخصــوص برنامــۀ عملیاتــی اصــاح نظــام اداری در ســال  ،۱۳۹۳مصــوب  1392/12/14و
مــواردی دیگــر ،پشــتیبانی شــده و زمین ـهای بــرای داللتپژوهــی وجــود نــدارد.
خطمشــیهای کلــی اصــاح الگــوی مصــرف بــا قانــون اصــاح الگــوی مصــرف ،مصــوب
 1389/12/4مجلــس شــورای اســامی ،آییننامــۀ اجرایــی مــادۀ  14قانــون اصــاح الگــوی مصــرف،
مصــوب  1392/10/28هیئــت وزیــران ،آییننامــۀ اجرایــی مــادۀ  15قانــون اصــاح الگــوی مصــرف،
مصــوب  1396/05/11هیئــت وزیــران و آییننامــۀ اجرایــی مــادۀ  61قانــون اصــاح الگــوی مصــرف،
مصــوب  1394/11/14هیئــت وزیــران پشــتیبانی شــده و زمینـهای بــرای داللتپژوهــی وجــود نــدارد.
خطمشــیهای کلــی افتــا بــا مأموریتهــا و نقــش مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــا در نهــاد
ریاســتجمهوری هماهنگانــد .در همیــن امتــداد ،داللتهــای نظارتــی خطمشــیهای کلــی افتــا
بــا مأموریتهــای نظارتــی مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــا همنواســت و زمین ـهای بــرای داللتپژوهــی
وجــود نــدارد .در زمینــۀ جرایــم رایان ـهای نیــز قانــون جرایــم رایان ـهای ،مصــوب  1388/03/20وجــود
دارد.
براســاس روششناســی داللتپژوهــی ،تعییــن چارچــوب نظــری یــا مدلــی بــرای مدلول در راســتای
شناســایی داللتهــای دال ضــروری اســت .در اینجــا ،مدلــول عبــارت اســت از خطمشــیهای کلــی
قضایــی .بنابــر آنچــه در مــرور پیشــینۀ نظــری پژوهــش بیــان شــد ،خطمشــیهای کلــی قضایــی
مصــوب در کشــور جزئــی از خطمشــیهای جنایــی هســتند .از ســویی تحقــق عدالــت قضایــی از
طریــق کارآمدســازی ســامانۀ قضایــی و دســتیابی بــه امنیــت قضایــی اهــداف اصلــی تدویــن و ابــاغ
آن خطمشــیها بودهانــد .از آنجــا کــه تحقــق کارآمــدی در ســامانۀ قضایــی بهمعنــای انجــام کارآ و
اثربخــش مأموریتهــای آن اســت ،در ایــن بخــش میتــوان داللتهــای خطمشــیهای کلــی بــر
مأموریتهــای قــوۀ قضاییــه را شناســایی کــرد .براســاس آنچــه در برنامــۀ چهــارم توســعۀ قضایــی بیــان
شــده اســت ،مأموریتهــای قــوه عبارتانــد از:
 .1احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛

 .2رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات ،حلوفصل دعاوی و رفع خصومات؛
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 .3اخذ تصمیم و اقدام الزم در امور حسبیه؛
 .4نظارت بر ُحسن جریان امور و اجرای قوانین؛
 .5کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین؛
 .6اجرای حدود و مقررات مد ّون جزایی اسالم؛
 .7اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم؛
 .8اقدامات تأمینی ،تربیتی و اصالح مجرمان؛
 .9تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص.

در ایــن بخــش از پژوهــش ،ابتــدا هریــک از خطمش ـیهای کلــی مــورد مطالعــه و بازخوانــی قــرار
گرفــت و داللتهــای کلــی آنهــا بــرای ســامانۀ قضایــی شناســایی شــد .ســپس هــر داللــت بــا مأموریت
یــا مأموریتهــای متناســب بــا خــود مرتبــط شــد .جــدول  1داللتهــای ســایر خطمش ـیهای کلــی
بــر خطمشــیگذاری قضایــی را ارائــه میکنــد.
جدول  .1داللتهایی از سایر خطمشیهای کلی برای خطمشیگذاری قضایی
عنوان
خطمشی

بند
مربوطه

خطمشی
اشتغال

بند 5

بند الف1.
خطمشی آمایش
سرزمین

بند ب2.

بند ح
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عنوان
مأموریت

داللتها برای مأموریتهای نهگانۀ قوۀ قضاییه در سند چهارم
توسعۀ قوۀ قضاییه

مأموریت 2

 حمایت از سرمایهگذاران افزایش ضمانت اجرای قراردادها از طریق کاهش زمان و هزینۀ دادرسی -صیانت از حقوق متضرران از انحالل یک فعالیت (کسبوکار)

مأموریت 9

 تسهیل شروع کسبوکار کاهش هزینه و زمان ثبت مالکیت مالکیتهای معنوی -حمایت از سرمایهگذاران خُ رد

مأموریت 7

 -آموزش عمومی حقوق و قانون

مأموریت 2

 -برخورد با متصرفان میراث تاریخی و منابع طبیعی

مأموریت 3

 -صیانت از میراث و سوابق تاریخی و طبیعی

مأموریت 3

 -تعیین قواعدی برای حفظ محیطزیست در طرحهای توسعهای

مأموریت 5

شناسایی مجرمان زیستمحیطی و مجازات ایشان
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عنوان
خطمشی

بند
مربوطه

عنوان
مأموریت

مأموریت 2

 حمایت از سرمایهگذاران افزایش ضمانت اجرای قراردادها از طریق کاهش زمان و هزینۀدادرسی
 -صیانت از حقوق متضرران از انحالل یک فعالیت (کسبوکار)

مأموریت 9

 کاهش هزینه و زمان ثبت مالکیت مالکیتهای معنوی -حمایت از سرمایهگذاران خُ رد

مأموریت 1

 -احیای حق عمومی دسترسی شفاف به جریان آزاد اطالعات

مأموریت 3

 تقویت و افزایش بازرسیها بهمنظور جلوگیری از ویژهخواریهایاطالعاتی

مأموریت 9

 تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت حقیقی و حقوقی در زمینههایگوناگون سرمایهگذاری مانند سرمایهگذاریهای خطرپذیر

مأموریت 1

 -احیای حق عمومی دسترسی آزاد به کاالها و خدمات مورد نیاز

مأموریت 4

 -تقویت بازرسیها بهمنظور جلوگیری از ایجاد انحصار

بند 8

بند 11
بند 18
بند 23

خطمشی کلی
ایجاد تحول در
نظام آموزش و
پرورش کشور

بند 2-5

بند 19
خطمشی کلی
اقتصاد مقاومتی

بند 22

بند 24

داللتها برای مأموریتهای نهگانۀ قوۀ قضاییه در سند چهارم
توسعۀ قوۀ قضاییه
 توسعۀ تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت حقیقی و حقوقی متناسببا اقتصاد دانشبنیان

بند 3

خطمشی تولید
ملی ،حمایت از
کار و سرمایۀ
ایرانی

بهار  .1400دورۀ  .9شمارۀ 1

مأموریت 7

 -ارائۀ آموزشهای الزم بهمنظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

مأموریت 1

 -احیای حق عمومی شفافیت و سالمت اقتصادی

مأموریت 4

 -تقویت بازرسیها بهمنظور جلوگیری از ایجاد انحصار

مأموریت 7

 -شناسایی و رفع حداکثری زمینههای فسادزا در حوزههای تجاری ،پولی ،ارزی و...

مأموریت 1

 -جلوگیری از تضییع حقوق عامه براساس تحریمها

مأموریت 3

 -نقشآفرینی بینالمللی در راستای بازدارندگی از تحریمها

مأموریت 3

 -ایجاد سازوکاری برای نظارت بر استانداردها

مأموریت 5

 -مجازات سریع ،قطعی و شدید متقلبان مرتبط با استاندارد

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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عنوان
خطمشی

بند
مربوطه

عنوان
مأموریت

داللتها برای مأموریتهای نهگانۀ قوۀ قضاییه در سند چهارم
توسعۀ قوۀ قضاییه

خطمشی کلی
جمعیت

بند 6

مأموریت 7

 -ارائۀ آموزشهای عمومی بهمنظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

مأموریت 1

 -احیای حقوق عامۀ مرتبط با محیطزیست

مأموریت 3

 تقویت و ارتقای قواعد ،رویهها و سازوکارهای حراست و حفاظت ازمحیطزیست

مأموریت 7

 -مشارکت فعال در پیشگیری از تخریب محیطزیست و تصرف منابع طبیعی

مأموریت 3

 افزایش چشمگیر در هزینههای قانونی تخریب محیطزیست و تصرفمنابع طبیعی در قیاس با منافع آن
 -اعالم جرم عمومی علیه آلودهکنندگان و تخریبگران محیطزیست

مأموریت 5

 -کشف و شناسایی جرایم سازمانیافته و تعقیب مجرمان حقوقی و حقیقی

مأموریت 6

 -اجرای احکام مجرمان زیستمحیطی با قاطعیت ،سرعت و شدت

مأموریت 7

 مشارکت فعال در اجرای استانداردهای پیشگیری از تخریبمحیطزیست و انتشار آلودگی

مأموریت 4

 اعمال بازرسیهای مستمر از وظایف قانونی مرتبط با اطلسزیستبوم کشور

مأموریت 3

 ارتقای قواعد و سازوکارهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر در زمینۀ موضوعات زیستمحیطی

مأموریت 4

 توسعۀ سازوکارهای نظارت عمومی و گزارشدهی مردمی دربارۀتخلفات زیستمحیطی

مأموریت 7

 فرهنگسازی و ایجاد باور عمومی نسبت به منکر بودن تخریب وآلوده کردن محیطزیست
 تشویق و ارج نهادن به متعهدان به معروف حراست و حفاظت ازمحیطزیست

مأموریت 5

کشف جرایم و تعقیب مجران زیستمحیطی در سطوح محلی ،ملی،
منطقهای و بینالمللی

بند 1

بند 4

خطمشی کلی
محیطزیست
بند 6

بند 14

بند 15

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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خطمشی
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بند
مربوطه

عنوان
مأموریت

داللتها برای مأموریتهای نهگانۀ قوۀ قضاییه در سند چهارم
توسعۀ قوۀ قضاییه

بند 2

مأموریت 4

 -رصد فعال و ابطال کلیۀ قوانین و مقررات نافی محوریت خانواده

مأموریت 3

 ارتقای قواعد ،رویهها و سازوکارهای منع نشر برنامههای مخلارزشهای خانواده

مأموریت 7

 -توسعه و ترویج گفتمان تقید و پایبندی به ارزشهای خانوادگی

مأموریت 2

 توسعۀ روشهای حکمیت در رسیدگی بدوی به دعاوی خانوادگی -افزایش هزینههای طالق توافقی

مأموریت 3

 ارتقا و کارآمدسازی قوانین ،مقررات و رویههای مرتبط با قیمومیت،کفالت و...

مأموریت 7

 -توسعه و تثبیت جایگاه مشاورههای حقوقی خانواده پیش ،حین و پس از ازدواج

مأموریت 3

 اعالم جرم علیه افراد حقیقی و حقوقی تضعیفکنندۀ عزت و کرامتهمسری ،نقش مادری و خانهداری زنان

مأموریت 4

 رصد فعال و ابطال قوانین و مقررات تضعیفکنندۀ عزت و کرامتهمسری ،نقش مادری و خانهداری زنان

مأموریت 7

 ترویج گفتمان خانهداری و همسری از طریق توسعۀ محصوالتهنری ،رسانهای و خدمات مشاورهای

مأموریت 2

 -افزایش زمان و هزینههای دادرسی درمورد طالقهای نابجا

مأموریت 7

 رصد فعال و مستمر علل ایجاد طالق -ترویج گفتمان کراهت طالق

مأموریت 3

 -ارتقای قواعد و سازوکارهای حمایت از زنان سرپرست خانوار

مأموریت 7

 -ترویج گفتمان ازدواج زنان سرپرست خانوار

مأموریت 2

 -رسیدگی فوری به دعاوی مرتبط با تضییع حقوق اقتصادی سرپرستان خانوار

مأموریت 3

 -اعالم جرم علیه مسببان سقط غیرقانونی جنین در جامعه

مأموریت 4

 ارتقای سازوکارهای بازرسی و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانیبهمنظور جلوگیری از سقطهای غیرقانونی
 ارتقای سازوکارهای بازرسی از مراکز تولیدی و اقتصادی بهمنظورحمایت از حقوق کارگران سرپرست خانوار

مأموریت 6

 -اجرای احکام مجرمان سقطجنین با قاطعیت ،سرعت و شدت

مأموریت 7

 -ترویج گفتمان فرزندآوری از طریق توسعۀ نظام مشاوره

بند 5

بند 7

بند 12
خطمشی کلی
خانواده
بند 13

بند 14

بند 16

(منبع :محققساخته)

تاهیراهبردیوکالن
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 .6نتیجهگیری

بــا نگاهــی بــه جــدول  1و کنــار گذاشــتن داللتهــای تکــراری منــدرج در آن ،مشــخص میشــود کــه
داللتهــای ناشــی از ســایر خطمشــیهای کلــی نظــام بــرای خطمشــیهای کلــی قضایــی عبارتانــد از:
 .1ارتقای قواعد ،رویهها و سازوکارهای منع نشر برنامههای مخل ارزشهای خانواده و برخورد قاطع ،سریع و
شدید با عوامل تضعیفکنندۀ عزت و کرامت همسری ،نقش مادری و خانهداری زنان؛
.2آموزشجذابمسائلعمومیحقوقیوقضاییبهمردم(توسعۀفرهنگودانشحقوقیموردنیازعامهدرجامعه)؛
 .3ارتقای مستمر شاخصهای قضایی بهبود مستمر فضای کسبوکار و دستیابی به جایگاه نخست منطقه؛
 .4نقشآفرینی فعال در موضوع «آسیبهای اجتماعی»؛
 .5صیانت مستمر از سرمایهها و مواریث زیستمحیطی ،تاریخی و منابع طبیعی و برخورد قاطع ،سریع و
شدید با مجرمان ،همسو با سیاستهای کلی آمایش سرزمین؛
.6نقشآفرینیفعالدرتربیتشهرونداننظمپذیروقانونگرابراساسسیاستهایمصوبدرزمینۀآمایشسرزمین؛
 .7احیای حقوق عامه مرتبط با محیطزیست از طریق مشارکت فعال در اجرای سیاستهای کلی «محیط زیست»؛
 .8توسعه و تثبیت جایگاه مشاورههای حقوقی خانواده پیش ،حین و پس از ازدواج و توسعۀ روشهای
حکمیت در رسیدگی بدوی به دعاوی خانوادگی؛
 .9صیانت از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر؛
 .10جلوگیری از تضییع حقوق عامه براساس تحریمها از طریق نقشآفرینی بینالمللی در راستای
بازدارندگی از تحریمها؛
 .11توسعۀ قوانین حقوق مالکیت حقیقی و حقوقی متناسب با اقتضائات اقتصاد دانشبنیان؛
 .12فعالتر شدن قوۀ قضاییه در پیگیری حقوقی قضایای بینالمللی؛
 .13احیای حقوق عامه مرتبط با نظام سالمت از طریق مشارکت فعال در اجرای سیاستهای کلی «سالمت».
هریک از این موارد سیزدهگانه را میتوان بهمنزلۀ یک گزینه خطمشی درنظر گرفت.

 .7پیشنهادها

از آنجــا کــه همراســتایی عمــودی و افقــی سیاســتهای کلــی نقــش بیبدیلــی در ارتقــای ســطح کارآمــدی
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ادارۀ امــور عمومــی داشــته اســت و موجبــات رفــع ناهماهنگیهــا ،کاهــش هزینههــا و افزایــش تــوازن و
تقــارن بیــن برنامههــا ،اقدامــات و فعالیتهــا را در بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی
و فرهنگــی جامعــه فراهــم مــیآورد و در ایــن پژوهــش نیــز نمونــهای از آن در تدویــن سیاســتهای
کلــی قضایــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت ،پیشــنهاد میشــود مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
بهعنــوان مرجــع بررسـیکننده و ارزیــاب سیاســتهای کلــی ،بــا اســتفاده از ایــده و ابزارهــای توســعهیافته
در حیطــۀ ارزیابــی سیاســتها همچــون داللتپژوهــی ،بهصــورت مســتمر و بهخصــوص در زمــان بازنگــری
سیاســتهای کلــی ،همراســتایی افقــی و عمــودی سیاس ـتهای پیشــنهادی توســط بخشهــای مختلــف
ـی سیاسـتهای کلــی نهادینــه شــود و بهعنــوان مقیــاس
را کنتــرل کنــد و بکوشــد تــا ایــن روش در بررسـ 
و شــاخص رســمی مــورد پذیــرش قــرار گیــرد.
بــدون شــک بهکارگیــری شــیوهها و ابزارهــای جدیــد در حیطــۀ ارزیابــی خطمشــیهای
عمومــی ،ازجملــه شــیوۀ استفادهشــده در ایــن مقالــه ،بــه میــزان زیــادی تعارضهــا و تناقضهــای
بیــن سیاســتهای بخــش عمومــی را کاهــش میدهــد و منجــر بــه همافزایــی بیــن آنهــا میشــود.
همچنیــن پیشــنهاد میگــردد یــک مرکــز پژوهشــی خــاص بــا مشــارکت دانشــگاهها ،مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام و یــا مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی و بــا همــکاری نهادهــای
پژوهشــی در بخــش خصوصــی و جامعــۀ مدنــی ،ارزیابــی سیاســتهای کلــی را از ابعــاد تشریحشــده
برعهــده گیــرد و نتایــج پژوهشهــای خــود را بــرای اســتفادۀ کارگــزاران اجرایــی ،سیاســتگذاران و
دانشپژوهــان دانشــگاهی منتشــر کنــد.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.
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