
 107 قانون اساسی/ 44/راهکارهای تحقق توسعه پایدار با تکیه بر اصل 1400زمستان هفتم/  ش دو فصلنامه علمی تخصصی معارف علوم انسانی و علوم اسالمی/ 

 
 

 دو فصلنامه علمی تخصصی معارف علوم انسانی و علوم اسالمی

 122-107ص -1400زمستان  -شماره هفتم

1قانون اساسی 44راهکارهای تحقق توسعه پایدار با تکیه بر اصل 
 

 2محسن محمدی

 3محمد شجاعی کمک سفلی

 

 

 چکیده

سعه دتس ا درتلتددههیدنی دمی دع دتو سع ودتو تعش ودبدهودوردت لعددرتلتددسعه درلغت ده دعهی دس شعید دتعادرلت ها

سع  سعا شالد. تههاردنیف دت شعش دت و تدبدتتیی تتدهییارددرل سع دن درلنکددشدل اعارددآ ندییددت سعه دددتتش تو

سععع دااعه ده دبتوددع د یومیردبد سعععیا اعععاردد دتاشیا، د دآ هیو دبد شععع آ دده  هاددتتش ع حل دها ت ددتز ی

سعی اعارددع دل اعارد.تتش سعه دتتش سع دبدهی تادهادتو سعه دت شعیدا ی دتزتو حشیاًدده دتدندت تیبد دع دتوتکدسف دل

اععارد شععیدتتش شععور– تس ا دهادتأ ی دزعام – ل لععددع د لععیف حا سعع د-ورلدتدندعقاغ ده دلبودتو ت لیل ده ده ل

لعدد سع د  رت ش دتدودبدمشادبده درد44لتهکالهاددت ققدتوسعه د ادیتلده دت سعا سع دسعتاموکدت  دنعیادحان دتزدنکدت

سعازعامن دتزدایل دلتهکالهاددت ققد تعشودترتلددبد سعی لع سد لع سدتدندعوضعوددت تعشودعید د  دت سعی لع سد   دت

دع دتوتکدتشالادمیورودسا شالهاددتتشاارددبهقی دعوتلر

 قانون اساسی 44اصل  توسعه پایدار،لتهکال د:كليدي واژگان

 
 10/11/1400پذیرش: تاریخ     25/09/1400تاریخ دریافت: - 1
 کارشناس ارشد حقوق عمومی. - 2
 کارشناس ارشد حقوق خصوصی.- 3
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 مقدمه

هاددهجیهودبدموزرهو دتیع دلشعیدبدتوسعه ده دتمیتزادرتمادتتشاعاردتسع ودتتشاعاررتماکده لیدن سعیشدرلدسعیا

هادبدتمیود یشع آ دبدلآاادعارددتمتعاکهادسعنندسفش تمیدبدرلداوومو د یشع آ دعل تتشاعاررتماکدتوسعه دهوراهی د

سعیش درلد وبهاسوم هاده عل  شعش  دبدتزدزعیی تدد اعارددااددرت اعاررتماکدعشقی دهاددتتش هاددعوودعطاغهاتدتتش

سععشوتلتدعیددبدنالسدعالن ه  سعع ودلدکالرب دعاغشوس دت شعع آ دهیو دتادتمیتزادشععیالدلآش دت تددهادمشادبدبد ی

شیادتزدتبتدددت کدلد دتمی؛دهادباوردتدن دتوسه ده دعهیاددنوشادنساهام  دموارددبده ماع تتشاارددس بنالدرتشش 

شععولهاددرتلتدده ماع  تععشو دتهشیتدرلدن رمداسدنکدبد  دتزد اداکدایگداوام درب دعولردتوا دلد ددعشی ن دبده هی

شعولهادد سعیاد  دتآ دقاد دبدتع دکادد تیندت تلدس آ تغلبدن سع دن دتادتبتدددره د.ن  دتوسعه د1970تاهددتوا دت

شععولهاددتلب اد ده  سعع عاد دعط سدهوردبدرلدن شعع د شععیدآی دک دبده دعهیاددتمدا طولد،ییاده دعفوو دعهارسدهادل

 د1970تزدتبتدددره د.نشولهادهوره رتلددتزدعیاهعدطدیه دنشولهاددعتشهی ادبدسشورکدهازتلهاده تددعیاآعدنکدهو ا

شعیدن دتتشاعارد دآ تس رددرلدمر دس آش درلدلبدک رهادد،لی ده دتوسعه  دتجیدیمر دتسعاسع د یدیدنعیدبدتوسعه د

سععازعاک شعع  دبدهادبدآ هیگدلتدهودرلده ع تتیی تتدرلد،وتعددغی نی دعامییدموارها د سی رودهودوردنعوزودبدهویت

د. عاد دآی دک دحالددتدندت و تدهورتوا ده دس عاد دتمتام دنیالدس
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 قانون اساسی:  44راهکارهاي تحقق توسعه پایدار با تکيه بر اصل 

 سازمانی: اداري، هاي سيستم اصالح

دنکدتهیتفدت ققدنیییادتتویددبدتوسه ده دعش تبدذهیی دبدتفک دحاع دهادیدتوسه دسازعام دترتلد دهاددسیتشو

د وردرلدلتدنکدسازعاموا دتاغبدرلدتاشیا، دهاددسیتشودهادتش دتس  دسیتشوددشد وردتوسه  دتغوودداوکودهاشیی

دوهدنشیید،ییی دنکده دبدنیییدتدجار

ده دن دهتشییدعوی دبسادددتاموم  د-سازعام دترتلد دهاددبسیتشودتس دمیازعییدعیاسبدناغدیده دتوسه دتغوودد

داو دااعه دسازددنعارادهاددزعیی دنبلرکدآ تهودحکوع  دتهیتفدت ققدحکوعش  دمرا دتیتب دبدتسشی تلدعیرول

دوسی میدت تلدع دتسشفارادعولردتتشاارددبدتاشیا، دتوسه دتزدماش درس سومیواددبدتتیی تتد ذد و

د یعاتد، ض دبدتوسه ده تددعوث ددساعواددع ر  دعشالن دهتطدهادتوتمییدع دسازعام دترتلد دهاددسیتشود

دتهقیبدبدعتئوغی دتدوسدبدرلکدط دقدتزدنکدنیفی دتقود ده دعوضود دتدندن رکدمواردی دضیندبده رتلمید،یوع 

دونیییدتتیت دتاشیا، دت و تدبدتتیی دعیرو

د-دترتلدددهاددرلسیتشودهادتش د44دتلددتا تددرلدتت دعدبد ودادبد ادیتلدتوسه دن رکدمواردی دهیفدهادهیاه تدند

دسی ر:دتمجا دزد دش سده دتل حات دااعه  دسازعام 

 و نوین دولتی مدیریت سمت به دولتی سياسی سنتی مدیریت از مدیریتی هاي سيستم اصالح

د. كارآفرین دولت



 110 قانون اساسی/ 44/راهکارهای تحقق توسعه پایدار با تکیه بر اصل 1400زمستان هفتم/  ش دو فصلنامه علمی تخصصی معارف علوم انسانی و علوم اسالمی/ 

 
 

دنمچ دعید دش  دسیتشوداییندرلدعید تکدبدتس دهورادنودبتتیی تتدتدتشادسا شالهاددرمداسده دربغش دسیش دعید د 

دعید د دتعاودمدورمید اسنوو(دشو بمیتک)دع ر دبرله ته دن رمیدع دتلتی درترمی دع دتشنیصدع ر دمیازهاددرلهالادلت

دوتس دبتتیی  ذد د ودادسا شالهاددرمداسده دمودندربغش 

دبدسازعام دهودوردحتاسی  دنعوزودزرتد  دتی ن د ذد  دتمهطافدسا شالهاددسازعام  د ذد ددتتیی دتشکاسد

دعید د ودتس دمودندربغش دعید د دبدوسیواددتزدع ر ده ته درلد اسنوود دبدنالتد ده دتوا دبدتآ تردهی دعشالن 

دتآ تردزمیس دنیفی دهودورده تددتا تد دسیاسشواددرمداسده دهلک دمیت  دهوش دتتشااردرمداسده دتیوادمودندربغش 

ده دسازعاکدرلهاددن رکدهازده دعید تکدتشودقدبدااعه د،یوع دعشک تدحددموارهاددتقود دبدتوسه دااعه  

ده دتوا دهاد یع دتلتی دبدع دسودییدمیازهادشاکدرلهالادنموادنمچ ده درترکدسوودبدشو بمیتکدبدع ر دلبد

دوتس دمیازهادشاک

دتس دااعه دعشک تدحددرمداسدبه دتاشیا، د،یتغ ده ت تلدده دعشهویدمودندربغش دعید د د دعوودبدوس و

دتس ودنماکدرس ده دنالهادسپ رکدبدتعولدتمجا درلدع ر دعشالن دالبدایدیدربغش دعید د دمودندلبدک ر

 :پاسخگویی هاي سيستم توسعه و استقرار

دتدجاردتزدهیفودتس دبدتث هنادنالتدبدعقشیلد اسنوود دسیتشوددشدتوسه دبدتدجاردمیازعیید ودادبدتوسه د ادیتل

دبدتسشهیترهاده دتوا دهادلاوددتلهابدتحقاقدبد اسنوود دآ تدییدرلدتمتجا ددکپالاو  دتدجاردسیتشی  دایین

دتزد اسنوود دمرا ددشدتث هنادبدل یحدنالن رودتس دترتلددبدتاشیا، دتتشاارد دسیاس  دمرا دتوتمیییدواد

دبدمقیدمشیج درلدن دشوردتضییندع دااعه دآهاسدعنشلفدهنشواددنالن ردرلهالادتط ،اتدنزتردا داکدط دق
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د،یلیاتدشفاآی دمرالت ده عدیاددل یحد اسنوود دسیتشوددشودنییدع دآ تهودع ر دنحارده تددلتدنالن رده لس 

د4ع دشورودسذتشش دهییاکدشکاداتده دلسییس دنالن ر دب

 اقتصادي:  ساختارهاي اصالح

ده ماع ودندییدع دشیالده دتتشاارددتوسه دبدلشیدنیییادتتویددبدسازدزعیی دتددرله ااعه دتتشاارددسا شالهاد

دتعکاماتدتاعینداو دهیدندبدتس دتمتام دعشفابتد  تیشوادده بزده تددعیاسبدزعیی دن رکدآ تهودتس   دتتشاارد

ده ،ویادتکاعل دح ن دتسشی تلداو دض بلددمیازهاددلآعدبدتآ تردهی ده تددنالدتدجاردبدعیاسبدبدعتابد

دوتس دتس ع دحکوع 

د اد دددد،یوتکده دث بتده دن ده ددکیدو دع تدطدع دس رمیدتددسوم ده دتبغی دعیاهعدبدث بتدا داکدساغو درلتتشاارد

دتدندن دنیی دعضا،فدزمیس دعهیوددبدعارددعتایددت ایددرلدلتدعاغ دتیلتدبدهیف تدیدزمیس دهاددتزد اد دتد

د:تس دش طدربدل،اد ده دعیوطدتع 

دوموی ردت تلد ال دس باددادآ ردتم االدرلدبدمشوردحد دبرلااد دهاشیدنزتردث بتدعیاهعد-تغفد

دوه س رردآهاسده دآهاغی دثی اددهی دهاشیی دع ش  دبدنزتردآهاغیشواد-بد

د ذد رع دت ققدتس  دتتشااردده ماع دتاغبدرلدتتشاارددسا شالهاددتل سد  تودرلد ودادبد ادیتلدتوسه دلبدتدندتزد

دسی ر:دتمجا دزد دش سده دتل حات دااعه  دتتشاارددسا شالهاددرلدهادتش دن 

 :مالی ساختار بازارهاي اصالح
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دتس دتوغیید،وتعددتزددک دعتشقییاًدهودس عاد  دحجودتآ تداودرتلردتتشاارددتوسه دبدلشیدرلدعوی دمقادس عاد 

دبدلشیودشورع دااعه دلآاادبدتوغییدتششتاس دلآشندها دسدبدتوغیید،وتعددساد دبلددهو ادتآ تدادط دقدتزدهودب

دتیبدندبدهاهامشدایل دتزدعاغ دهازتلهاددسا شالدتل سدهادن دنییدع دتدجابدنشولدرلدتتشااردد ادیتلدتوسه 

دشورودالوسی ددهاس عاد دآ تلدبتزدداهیدتآ تدادهامک دمرا دنالتد د ز  دعق لتتدبدتوتمین

 :مختلط مالکيت سمت به خصوصی یا دولتی صرف مالکيت از مالکيت ساختار اصالح

دتمیدشیییتکودنییدع دتدفادهت تد دمقادااعه دتدده دتتشاارددمرا دموددتهییندرلدن دتس د،یال ددتزددک دعاغکی 

دتمیدن رادط سدلتدعنشلطدعاغکی دسا شالدعاغکی  دتموتددع حر دهادن دودت تکدنداتدتزدعییددهو ادهادتس ع دمرا 

دسا شالدط سدهادتس ع دتتشااردمرا ودتمیدن رادتشالاد اول دبد،یوع دربغش  دعاغکی دموددس ده دنکدتساسده دن 

دونییدع درمداسدلتدعشهیرددتهیتفدعنشلطدعاغکی 

ده تددسذتلددس عاد دبدآهاغی دبدنالدتموی اد وتهیدع د اول دعاغکی ده تددشیکدتایددتلزودهادسوددشدتزد

دع ر دهیندبهیکالددتهابکدلبحی د وتهیدع د،یوع دعاغکی دط سدهادردو دسوددتزدبدنبلردآ تهودتآ ردتشدتش

دت شیالدرلدبدربغش دعاغکی دط سدهادهیچییندبدنبلردآ تهودااعه دنحاردهیندتمتجا دبدتت اردمو، دبدنییدتدجار

دنکدتدعده دبدتتشااردد،یتغ دت ققدزعیی د وتهیدع دتس ع دربغ دت شیالدرلدطدیه دبد،یوع دث بتواددسذتلرک

دنییودتضییندااعه دطدقاتدهی درلدلتدث بتدس رودبدنبلردآ تهودلتدتاشیا، د،یتغ 

 :جامعه مالياتی سيستم اصالح

دع دددددددنکدبتسط ده دربغ دهادن دربغ دهاس درلدرس دتتشاارددتلل دته تلهاددتزددک دعاغیاتدرل،ا ایدی 

دونیییدت،یاسدزعاکدعقشضیاتدبدش تدطده دتوا دهادسوماسوم دسیاس دهاددتوتمیی
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دهاد دهیفدعاغیات  دسیاس دهاددس آشند یادرلدهادربغ  دتساس دس  دربغ  دهادده دی دتزدهنش دتاعین:

دع ددددرمداسدلتدث بتدبدرلنعید،ار م دتوزدعدبدتتشااردد،یتغ ده ت تلددبدعیاهعدهویی دتنایصدبدسذتلدسیاس 

درسشیاه ده د، بادتوتمیدع دزعاکدعقشضیاتدبدش تدطدهادعشیاسبدبدعیهطفدعاغیات دمرا ددشدسا شالدرلمشیج ودنییی

دهادیدعاغیات دمرا دتل سدبدط تح درلدن درهیدستش ودبدتاعیندااعه درلدلتدتتشااردد،یتغ دمر  دعولردتهیتفده 

دتزدتا افدتحتاسدع ر دن دتددسوم ده دعاغیات دمرا دهورکد،ار م د-تغف:دسی ردت تلدتوا دعولرد،ییادتلدد یب

دومکیییدربغ دسود

دمرا دهورکدنالتد-بودهاشیدرتشش دهیاهیو دااعه درلد،یتغ دتاشیا، دعفوو دهادهادیدعاغیات دمرا دردو د،دالتده د

دوربلمشوردمر دعولردعطلوبدتزتهیتفدن دتددسوم ده دعاغیات 

نشادده دتوا د-ثودعاغیات دظ آیشواددهادنکدن رکدعیهطفدبدعشیاسبد-تودعاغیات دمرا دسازدد یارادتاهلی د-پد

دااعه ودعاغیات 

دبدتوغیید، ل ده دتسشهیترهادردو دبلبردتزدالوسی ددها،ثدهاشی دربغش دا دبد اول دهنادرلدا دتم االد

دشوروع د ادیتلدتوسه دمیاآشندت ققدنکدتدعده 

 :سالم رقابت تشویق و خصوصی و دولتی نيمه دولتی، نسبی و مطلق انحصارهاي حذف

دتدندت شااصودتس دایدیدآیابلدددشددادتتشاارددآهاغی ددشدتاموم دحقوقدس آشندرلت شیالدعهیادده دتم اال

دع  ب دنکده دداآشندرسش س دتزدساد تشناصدن دشوردع دسدبدحقوت ددادحقیق دشنصددشده دتاموم دحقوق

دوشومی

دسوءدتم االددتتشاارددآهاغی درلدلتیبدمدوردتزدتم االس دسو توغیینیییاددشدتزدتس دعیکندش تدطدتدندت  د

دنیی دع دددتویدیدلتدنیییساکدعا فدعیاآعدتیوادم دعوضوددتدندن دنییدت ییددردو تکده دلتد وردمر تتدبدتسشفارا
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د تالتتدبده ردع دهیندتزدتم االدد یع ددادنا دب، ض دتوغییده تددلتدعیاهعدهویی دتنایصدعواداتدهلک 

دونبلردهالده دلتدتوغییدعیاهعدماهویی دتنایصدتزایل دهیوفش دتتشاارد

دتمجا ده تددتمتام دتسشهیترهاددن رکدس نوبدبدتتشاارددآهاغیشوادده دساد تآ تردبلبردعامعدتم االدردو دتزسودد

دبد اصدبدع یبردتدد،یادرس درلدث بتدتوغییدن رکدع اولده دمشیج دبرلدشوردع دنوشادبدآهاغی دبدنال

دوشوردع دعیج دااعه درلدرلنعیهادبدث بتدما،ار م دتوزدع

دعیاهعدهویی دتنایصدهازتله درلدساغودلتاه دبتشودقدهیواکده تدده ته دآ لشواددن رکدآ تهودبدتم االدحذفد

نییودبده دتدعدنکد،یتغ دتاشیا، دبددع دنیشدااعه دنحاردتیا دتوسطدرلنعیدبدث بتدتوزدعدبدتوغییدمشیج درلدب

د5داهیوتتشاارددمی درلدااعه دت ققدع د

 :اقتصادي عدالت گسترش

دهنادآهاسدمقادعتشل  دتتشااردد،یتغ دت ققودتس دتتشااردد،یتغ دستش ودتس ع  دتتشااردتهیتفدتزددک 

ده دهازتلددآهاغیشواد:دتتشاارددآهاغی دموددربد اول  دهنادن دنمجادتزودتس دربغ دعکیددمقادبد اول 

د اول دهنادتدیک ده تددهیاه تدندرهی ع دتمجا دسوردغی دتزدتدتموی اده دهازتلددغی دآهاغیشواددبدسوردتموی ا

د:شوردتاعیندش طدربدهادیدنیی دهازددلتدتلل دمقاد،یتغ دت ققدرلدهشوتمی

د،یتغ :دتوغییده تددهازتلدنالدبدسازدره دساعاکد-تغفد

درلدهادیدنیی دنیشدماه ته ددبدآق دلآعده دبدتوغیید،یتغ د،یتغش  ده داادده دهشوتمیدهازتلدنالدبدسازدنمک ده تدد

دت  ت دتلزشواددبسیل ده دشنا دمفعدتموی اده دلتاه دتس ودنییدناعددلتاه داادو دندلتدساغودلتاه دتبسدرلا 

 
 20-69: ص صنعتی، مدیریت سازمان ،163ش تدبیر،انتشارات  ،1384پایدار، توسعه و نوین دولتی حسن، مدیریت زاده، عباس 5
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دبدلشیدحاآظدن درترد وتهیدلخدساغودلتاه دناعد دلتاه داادده دلولتدرلتدندشور دتهیدددتس  دمر دعولر

دبدشورع دتقود دبدتدجاردسوردرلدعشالن دنالدبدسازدهازتلها درلدرب درلا درلدبدتس دتوت دلولتده د،یتغ 

دلاحداکدبدنالدمی بددبدنالدهیندلتدتوغییدتزدحالددسوردن دداهییع دساعاکدتددسوم ده دس عاد دبدنالدهازتلهاد

دونیییدع دتوزدعدس عاد 

د،وتعددهی د ورنالدلولتده دبدشیدمنوتهیدعشی ن دع یبردتدد،یادم ردتوغییدلشیدتزدحالددعیاآعدمشیج درلد

دوشوردع دلآعدحیبرددتاد،یتغ دبدلشیدتهالضدبدشومیدع دعییدهو ادعیاآعدتدندتزدتوغیی

د:سوردهیبکدتتشااردتقود د-بد

دهنادتدندتس ودسی ردع دت تلدسوردهیبکدتتشااردحوزادرلدن  ت دثوتبدبدتدثالدتموی اده دتتشاارددلآشالهادده   د

دن رود وتهیدشادام دنیشد،یتغ دهادهی تادلشیدت ققده دشور دتقود 

 سياسی:  ساختارهاي اصالح

دع ددددااعه ده دحانودسیاس دسا شالودنییدع در غ دااعه ددشدترتلادم وادبدحکوعش ده سا شالدسیاس دسا شال

دو ذد ردتاثی دتزنکد وردبدهاشید ودادبد ادیتلدتوسه دهازرتلمیاددادنیییادتتویددتوتمی

دح ن دعهیادده درلسا شالسیاس دبت وسدتتیی ودرتلردمیازداامد دهی دت وغ ده دتوسه دماهیوتلداارادرلدح ن د

دتاشیا،  دتتشاارد دتههاردسیاس  درلداامد دهی دنعوزودن دتس د،اع دعشالن دالبدبدتی ن د،ی ده دتی ن دتز

دونییدع دهازدت وسدتدنده تددلتدلتادآ هیو 

دمیت د ادیتلدبدربت دتاهددتعادتس  دعیکندهودتسشدیترددحکوعشواددت  دتوسه دتس ا د دسطحدرلدت وسو

دهادسیاس دمرا دت تیبدهیدنودرهیدع دلخدعنشلفدسطوسدرلدبدههیدددشدم دتس دههیدداییدسیاس دسا شالهاد

دوشوردع دتدیدددآ تسی دمراع ده دااعه دتوسه 
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درعون تس  دشیکدمواردی دح ه  دبدس به ددادآ رددتسشدیتردلآعدبدحذفدمیازعیید ودادبد ادیتلدلبتوسه دتزتدند

درلتههاردهیوام دعشالن دزعیی دن رکدآ تهودع ر  دهی ده تددتمیدشییکدبدتفک دنزترددعیم  دااعه دستش و

دوتس دتس  دسیاس دمرا درلاالاوبدسیاس دموارهاددتوسه دبدتدجاردتتشاارد دتاشیا،  دسیاس  دعنشلف

دهورکدتوت دبدتمتاموادتوسطدس موش دتهییندحقده دتوا د یت دعطلقدحانیی دتلددس د اد ده دتس  دسیاس دمرا د

دنییودع دآ تهودلتدردی درعون تس دت ققدزعیی دن دتس دشیادسذتشش دهییاکدسیاس دبدردن

 اجتماعی:  ساختارهاي اصالح

دبدردو تکد ور دهادتمتاکدلتهط دبدهش ددااعه دطدقات دسا شالهاددبدتاشیا، دموارهادده دتاشیا، دسا شالهاد

دهاآ دتوسه  دلبمیدرلدرهیدع دمشاکدلیهش دنشولهاددتج ه ودرتلمیدر غ دع ر دزمیس دسدشدتتیی دبدطدیه دها

دتش دبدندیدع د یدیدنکدرلدتددتازادهییددتش دبدشومیدع دتکث دبدتیوددراالدت نیبدمر دتزدبد یچییادتاشیا، 

دورهیع د یچییادبدتیییادهودرلدهتیالدت نیداتده دلتد وردااددسیش دااعه دسارادهیید

دبدت  کدبدداهیدع دستش ودعکاکدرلدع اولدبدتدتشادااعه دبدشوردع دت  کدراالدااعه دردو دسوددتزد

ده دلتدتددتازادتاشیا، دلبتهطدشو د دزمیس دبدسی میع دشکددتازادشو هاددمشیج درلودشوردع دش بددعواا ت

دایعداادده دآ رس تد داادو دی د اموترا دتتیی سا شالدشو مشیی  دتوسه دها،ثدمشیج درلدن دنبلمیدع دهی تا

د-تتشاارددآهاغی دبدنالد، ل درلدزماکدحضولد اموترس  دمقشواددتتیی د اموترا دبظادفدبدنالن ردتتیی دس تد  

دبدتضارهادبتهتشویوا دثداتیوا ده دهیوامویوا دتز وردمتلوا دهیشش دایتد دبدتهالضد ام  دتزده بکدتاشیا، 

دوشوردع ددددددووودبدطدقات دآوتلددتدجاردبد اموترادمواردشیکدستینش دتزهودآ هیو  دبدتاشیا، دربسامویواد
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دتوا دتوسه دتزدحالددتاشیا، دتتیی تتده د ودادبد ادیتلدتوسه دبدلشیدت ققده تددهادیدتس ع دلبمرا دتزتدند

د  بلو دبدنعوزودموارد اموترا دمواردتاشیا،  دبسا شالهاددرلموارهادتتیی تتدتا تدده تددبدهاشیدرتشش 

دبلزرودتهشیا دتوسه دتس ع دتغووددطدقده ووودبدشیا ش دایهی دبدشو مشیی 

د:عشالن دبدتوسه دآ تدییددر(دههی

دسا شالهادداالاوبدرلدآ هیو دهابلهاددبدتلزشوادهتش درلدن دآ تدییددل یتر؛ددشدم دتس دآ تدییددشدتوسه 

دردو ت ققد،دالتده ودداهیدع دت ققدداآش دتوسه دتمتامواددتوسطدعید دش دبدسازعام دتتشاارد دتاشیا،  دسیاس  

دتمتامواس ودعشالن ده دعیوطدتوسه 

 نتیجه گیری:

تهاغ دتتشالدااعه درلدعتایددتتشاارد دعهیشش دردیساادتاموکدتساس ده دتتشاارده د،یوتکدبسیل  داو د یش آ دبد

بدلآااد،یوع دع دهاشیودن دمشیج دنکد،ی دتی ن دث بتدبدسوراود دبدمی دالوسی ددتزدآتاردبدتداه درلدهیند

دس باد ال دتزدتتشالدااعه دع دهاشیو

دتدیددد ز ددته تلهادتزددک دسازد اول دتدیک دهادتس درترادمشاکدرلدلتهط دهادعد ثد اول دسازد دتج ه 

دومیت دعشک تدتیاع دموودرتلبددتس  دهازتلدتتشاارده دربغ دنیش سدت  دتتشاارد

دتوسه دبدتتشاارددتل سدبسیهش ده ماع ددشدتزدهنش دن درتلردلتدتاثی دهیشش دندش تدط درلدسازدد اول د

دنیی؛دتضییندلتدلتاهش دع یطدتدجاردربغ دن دشوردع دتاعیندبتش دسازدد اول دع تدادودهاشید اول دهنا

دهازسازددبدعشوسطدبدنواشدهیواهواددتزدحیاد دبدنیفی دتآ تداده دی  دناهاده تددعیاسبدهاددلبد 

دومیادیدتیریودآتاردبد،یتغش ده دناهاده تددعوث ددتوتمیندبدنییدآ تهودلتدربغش دهیواهواد
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دش نشوادتدیووم ده د  رت ش دبتعواددس دعدلشیدعوابدنماکدعاغ دمیازهاددبدربغش دش نشواددتزدهتیالددره دزداک

 وتس دشیا

دلآعده دعیرولدبدهتشییدن کدتتشاارده دع هوطدعشک تدتلل دعیاهعدتزددک دربغش دش نشوادداالاوبدتدندرل

دتزدهتیالدودتس دشیادعط سدایددطولده دت ی دساغواددرلدربغش دش نشواددن رکد اول ده ثدعشکددتدن

دردو دهتیالددبدتمیدمیوراد اول دهناده دربغش دبتحیهاددبتسذتلدده دتتیت دعوث ددلولتده دنشولها

 وهتشییدربغش دبتحیهاددن رکد اول دتبغی دع تحددرلدبدمیورادت،  دزعیی دتدندرلدلتد وردهاده ماع 

درلدته تلددهلک دس رردمی دتلق دهیفددشد ورد وردده دربغش دش نشواددن رکد اول دن درتش دمر درلدهادی

درتششندبدح ن دتدنده تددهاثداتدبدعیاسبدتاموم دهتش دلتسشادتدندرلودتس دتتشاارددتهیتفدساد دت ققداو 

دوتس دعتی دتدندرلدآهاغی دتبغی دش طدنالنعیدعاغ دبد وغ دسیاسشواد

داد تکدزدامواددهتادا دبدنییدعوتا دشکت دهادلتدسازدد اول دآ تدییدنددتوتمیع دمکاتدتدنده دتوا د،ی د

 وهاشیدرتشش درمداسده دما ذد د

دعولردنشولعاکدتزایل دتوسه دحاسدرلدنشولهاددتنث درلدتع بزادربغش دش نشواددن رکد اول دعقوغ درله حاس

دعیاسد دتغووددتوتمیمی دربغش دهنادعولردرلدداآش دتوسه دنشولهاددتج ه دن درتش دتوا دهادیودتس ده ث

دزد هیاهاددبد وردتتشااردد اصدسا شالدهاد یش آش دنشولهاددزد تودهاشیدتوسه دحاسدرلدنشولهاددتسشفاراده تد

 وتمیدس آش دت تلدعشفابت دناع دعوتهی درلدتتشاارد دآهاغی دنعارا

درمداسده دلتد ورد اصدعشک تدسی ردلولتدن دت تیبده  ه د اول دهناده دربغش دش نشواددبتسذتلد

دمر تتدمی دش نشوابدتدندزداردهیهکالددبدنالنعیدعاغ دهازتلهاددآقیتکدتوسه دحاسدرلدنشولهاددرلودرتش د وتهی

 ونییدلبدلبه دعوآقی د،ی دهادلتدح ن دتدندتوتمیدع دباوررتلردتاشیا، د–دسیاس دههیدتزدن دعشفابت 
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دتوسه دحاسدرلدنشولهاددمجاتدلتاد،یوتکده د اول دهناده دربغش دش نشواددبتسذتلددسیاس دمیورکدعطلق

دتدندمر س آشندرلدهیبکدنشولهادتدندسیاسشوذتلتکدتس دبدس ررع دتلق دنشولهادتدندعواوردتیویاهاددتزدس د 

دا درلنبلمیدس د دلتادبدهیفدتیواد،یوتکده دلتدنکد ور دتتشااردسا شالدهازسازددآ تدییدتزدا ی د،یوتکده دعوضود

دوهیفددشدم دشوردع  تلق دته تلددشدسازدد اول دتشالادشیدن دطولهیاکوده بمیدهی ته ده دن دهتا
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د دتمششالتتدطلود1373شوییع تض دعطو د دد-،یسدتغو د-20

 تعا  رتمشواا تمششالتت:تو تک  1377تس ع و تتشاارد مرا  ها تطدیق رل نالتد  ب ،یتغ  .حتین ،یوضلو د-21

دلارق)د(د

 تغووى شواى هییارد وبا  تو  1381 دتتشاارى ،یتغ  ب تاشیا،ى ،یتغ  تس عى مر د د.حتین ،یوضلو د-22

د یش آ  تس عى

دتس ع  ددتتشااردسا م دربدهیاداداوالعیندعقا تد دعجیو، 1385د د،یتغ دتا،یادستش ادحتین د،یوضلو د-23

دعیلسدت هی درتمشواادتتشاارد دلتهکالهاددبدتد تکدتتشااردااغشواد

دلیهش دعید د دسازعاکد 163ود تیهی  1384د ادیتل دتوسه دبدمودندربغش دعید د دحتن دزترا د،داسد-24

د1دجد 1369دتو تک د دهاهادى دآ هیگد،لو دسیاس د،لىدغ ع ضاد د-25

د د1386تید دتو تک ددکو دبدهیت دت کده تددسوسیاغیتودحتن دزترا آشالن د-26

دعوست دنالدبدتاعیندتاشیا،  د1384 د74-73آ حش  دع دو دتوسه دتمتام دبدنالدشادتش  دنالدبدااعه  دودد-27

دتاموکدتساسىدایوولىدتس عىدتد تکودتیبدندهوشیگدمال زتراودتو تک:دتمششالتتد یا  دااپدرب د-28

تمششالتتدد ودتو تک1383تس عىدتد تکودتاموکده ماع داوال دتوسه دتتشاارى دتاشیا،ىدبدآ هیوىدایوولىدد-29

دسازعاکدااپ

د1383تید د دند  دمقیدده دتبعامیتودبدغید تغتیو دتو دآ تزدتمیدش  دد-30

 وبهادبدعجل  دود د1372ت ادهاغیاک دع تض  دد اول دسازدده دعثاه دته تلدده تددتهیدددتتشاارد دد-31

د دع ن د وبهادهاددعجل دشولتددتس ع دتد تک2

د221-220صدد دتمششالتتدرتلتغفیوک 1380سود دسییدایاسدتغیدند د،یتغ دتاشیا، درلدتس  د عود-32
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د1ع ییدحتیندطداطداد  تغیی تک جد-33

دناموکدتمیدش داوتکتو تک دد 1388 هابتموی ا تهیتف»تس   مرا دتتشااردعی دعه د دسییدحتین دد-34

د1387قوتدعاوبدد44تا تددسیاس دهاددنل دتلددعوترددتزدتاموکده ماع داوال دتوسه دبدد-35

داوال دشیالادتس ع  دتتشااردآالیاع د 1380تس   دتتشاارددنعوزهواددع ولد،یتغ د،داس دسییدعوسوداک د-36

عوست دعطاغهاتدبدد1373 د اول دسازدددادت نیبدربغ دبدهازتلدرلدتوسه دتتشااردد عشوسل دع یورد-37

د وبهادهاددهازلسام 

دتو تک سیجیی د1380حقوقدبدآق  د مولد دع یید،ل دد-38

دد21 و دد1385 بتمیدش  آ هیگ آالیاع  تاهیو تد و تتشاارددتزدبتس تد  ،یتغ درل، ل  هاد مر د د-39

هویندد–قوتدبزتلتدتعولدتتشاارددبدرتلتد دد44منتشیندس تلودتا تددتاموکدتا تددسیاس دنل دتلددد-40

د1387

د1389د-هاربددتو تم  دعوید دعکشبدبدمرا دهاددتتشااردد-41

د 12دودسو  دساسدتس ع  دتتشاارد1386 د(هادض بلتدبدهادتغ ت )ردندبدتوسه دآ هیگ د،ل  دموتر ددوسف د-42

دتس ع دتمیدش دبدآ هیگد وبهشواا

د

 


