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  اهداف طرح :

   یًظبرت استصَاث یحمَل یًمذ ٍ ثزرسٍ  ٍجَد دستگبُ ًبظز در اًتخبثبت ّب ییچزا یثزرسٍ  یثب ًظبرت استصَاث یبىداًطجَ ییآضٌب

 

  : خالصه طرح

ثبضذ ٍ اس حك هزدم در  یلبًًَ یياًتخبثبت هطبثك ثب هَاس یثزگشار یٌذتب فزآ گیزد یسالهت آى اًجبم ه یيز اًتخبثبت ثب ّذف تضوًظبرت ث

 یًظبرت ثز اجزا»زٍست کِ یٌضَد. اس ا یٍ پبسذار یبًتص ی،اًتخبثبت یّب تملت یبًبًّب ٍ اح ّب، تخلف سزًَضت خَد در ثزاثز اًحزاف ییيتؼ

ٍجَد ًذارد کِ فبلذ  یبدر دً یًظبم اًتخبثبت یچـ است ٍ ّ یسبالر جَاهغ ـ ثب ّز درجِ اس هزدم یدر توبه یا ضذُ  یزفتِل پذاص «بثبتاًتخ

« اًتخبثبت ییاجزا یزیتهذ» یؼٌی ییاجزا یسندر کٌبر هکبً« سالهت اًتخبثبت یيتضو یزیتهذ» یگزثِ ػجبرت د یبٍ  یًظبرت یسنهکبً

 یطزف اصل یکّب ّوَارُ خَد،  ٍ دٍلت است ٍ دٍلت یِهجز  اًتخبثبت در دست لَُ یت کطَرّب، سز رضتِ اجزاآًجب کِ در اغل اس جبضذ.ً

اًتخبثبت  یثزگشار یٌذثز فزآ یترل یّب ٍ جٌبح ّب یبىٍ هستمل اس جز طزف یث یالسم است ًْبد ضًَذ، یهحسَة ه یاًتخبثبت یّب در رلبثت

حزاست اس  یجِ،ٍ در ًت یزلبًًَیغ یًظزّب  ّب ٍ اػوبل است کِ ثز کبّص تخلف یؼیثبضذ، طج تز ًظبرت گستزدُ یيا ًِظبرت کٌذ ٍ ّز چ

 خَاّذ داضت. یتز افشٍى یزهزدم، تأث یتاس حك حبکو یسالهت اًتخبثبت ٍ پبسذار

ًظبرت »است ٍ اس هتفبٍت  یبسی،گًَبگَى س یّب اًتخبثبت، حست ًظبم یٌذًْبد ًبظز در فزآ یزهذاخلِ ٍ تأث یشاىًظبرت ٍ ه  داهٌِ

ثز کٌتزل ّوِ هزاحل  یهجتٌ «یًظبرت حذاکثز»تب  یاًتخبثبت ّبی یتثِ ضکب یذگیّب ٍ رس در چبرچَة حل ٍ فصل اختالف «یحذالل

لزار  یًظبرت حذاکثز یّب ًظبم  در سهزُ یث،ح یياس ا یزاىا یاساله یجوَْر یکِ ًظبم اًتخبثبت گیزد زهیاًتخبثبت را در ث ییاجزا

 یهَضَع ًظبرت ثز اجزا هزاحل است.  ٍ در ّوِ یػبم، استصَاث یًگْجبى ثز اًتخبثبت، ًظبرت یلبًَى، ًظبرت ضَرا یحثِ تصز یزاس گیزد، یه

ًبظز؛ اس جْت اٍل،  یتاس جْت حذٍد صالح یگزٍ د یًظبرت ّبی یطِح  گستزُ یثاست: ًخست اس ح یاًتخبثبت اس دٍ جْت لبثل ثزرس

 یثزگشار یٍ سپس ًظبرت ثز چگًَگ یاًتخبثبت یًبهشدّب یتصالح ییيًظبرت ثز تؼ  در دٍ گستزُ تَاى یتحت ًظبرت را ه ّبی یطِح

 یزش. پذگیزد یهَرد تَجِ لزار ه «یاستصَاث»ٍ  «یاطالػ»ًظبرت  ثِهؼزٍف ٍ هَسَم  ثٌذی ینکزد ٍ اس جْت دٍم، تمس یفاًتخبثبت تؼز

 سبسد، یهتفبٍت ه یثح یيضذُ را اس ا یبد یّب ٍ آى چِ ًظبم یبستدً یاًتخبثبت یّب اصل ًظبرت ثز اًتخبثبت، هَرد اتفبق ػوَم ًظبم

 است. یًظبرت ّبی یتاػوبل صالح یچگًَگ

 ثب حضَر دٍ تي اس اسبتیذ یشگزدیتب در ه ین، ثز آى ضذٍ حبضیِ ّبیی کِ ّوَارُ پیزاهَى آى ٍجَد دارد اّویت ایي هسئلِتَجِ ثِ  ثب

گروه حقوق دانشگبه  یعلم یئتعضو ه) یغالمرضب خواج دکتزآلبیبى  ًظبرت استصَاثی ثپزداسین.هسئلِ  ٍ فؼبلیي سیبسی، حمَق

  هْوبًبى ایي ًطست خَاٌّذ ثَد. نبصر آملی )فعبل سیبسی اصالح طلب(ٍ  و فعبل سیبسی اصولگرا( فردوسی
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