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 2 آرباطان لطفی ابوالفضل ،1حقیقی فرقاندوست کامبیز

 ایشاى تْشاى، تْشاى، اسالهی آصاد داًشگبُ استبدیبس، 7

 ایشاى کشج، کشج، ٍاحذ اسالهی آصاد داًشگبُ حسبثذاسی، ٍ هذیشیت داًشکذُ هبلی، هٌْذسی دکتشی داًشجَی 2

 

 چکیده

ثِ  الولل ثیيتبثعبى حمَق  عٌَاى ثِالتصبدی است کِ افشاد سا  الولل ثیيهعبّذات حمَق  تشیي هْنیکی اص « یکسیذکٌَاًسیَى ا»

سٍصافضًٍی  عَس ثِ 7381دس گزشتِ، کشَسّب اص اٍاسظ دِّ  گزاسی یِسشهبًسجت ثِ  تَجْی کن. ثشخالف شٌبسذ هیسسویت 

دس  تَاى هی. ایي اهش سا اًذ کشدُخصَصی خبسجی اتخبر  گزاسی سشهبیِِ هشبثْی سا دسثبسُ ثشخَسد حمَلی ثب هسئل ّبی دیذگبُ

ًسجت ثِ حلّ ٍ  ّب آىٍ سٍیکشد هثجت  ّب آىی الولل ثیي، هعبّذات دٍ یب چٌذجبًجِ گزاسی سشهبیِلَاًیي هلّی کشَسّب دس خصَص 

ٍ حوبیت اص  گزاسی سشهبیِ ّبی سطیندس صهیٌِ آصادسبصی  خصَصبًهشبّذُ کشد. ایي تشبثْبت  خَثی ثِدعبٍی  گًَِ ایيفصل 

ٍسیلِ اًتخبثی ٍ  عٌَاى ثِدس ایي تغییشات، جبیگبُ خبص داٍسی  تَجِ جبلتاست. ّوچٌیي ًکتِ  تَجِ لبثل گزاساى سشهبیِ

حلّ ٍ فصل دعَا،  ّبی سٍشتشجیحی حلّ ٍ فصل دعَا اص عشیك ثبلث است کِ ایي اهش ثِ دلیل اهتیبصات داٍسی ًسجت ثِ سبیش 

 است.« هحشهبًِ ثَدى»ٍ « ّضیٌِ کن»، «ثَدى تش تخصصی»، «سشعت ٍ کبسآیی»، «دسجِ اعتوبد»، «لبثلیت اًعغبف» اصجولِ

ایٌکِ ٌَّص عضَ ایکسیذ ًیست، ٍلی اص ایي تَسعِ هستثٌب ًجَدُ است. دس چٌذ سبل گزشتِ، تغییشات صیبدی سا  سغن ثًِیض  شاىیا

خبسجی ٍ  گزاسی سشهبیِِ ثشای ًوًَِ ثبیذ اص تسْیالت ٍ تضویٌبت هشثَط ثِ دس ایي صهیٌِ دس حمَق آى هشبّذُ کشد ک تَاى هی

ٍ « سلبثتی کشدى التصبد»، «پَلی ٍ اسصی ّبی سیبست»، «لَاًیي داٍسی تجبسی کشَس» اصجولِاصالحبت دس ثسیبسی اص همشسات، 

حمَلی  ّبی تضویيس کشَس، ایجبد د گزاسی سشهبیِجزة ٍ تشَیك  ّبی ساًُبم ثشد. یکی اص « تالش ثشای شکستي اًحصبسات»

ذ گبم تَاً هیاست. ثذٍى شک، پزیشش ًظبم داٍسی ایکسیذ « خبسجی ّبی گزاسی سشهبیِاهٌیت کبفی ثشای » اصجولِهٌبست، 

 هثجتی ثشای ایي هْن دس ایشاى ثبشذ.
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