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 جبیگبٌ امز بٍ معزيف ي وُی اس مىکز در تًسعٍ گزدشگزیبزرسی 

 ىطيجب ي٤ؾيي

 زا١كز٤ي ّبضق٢بؾي اضقس  رنطاىيب ثط١ب٦ٝ ضيعي ت٤ضيؿٜ زا١كٖب٥ آظاز اؾالٝي ٣احس ١زو آثبز

 ٨ٝطي اشا١ي

١زو فض٤ ٧يبت فٚٞي ٕط٥٣ رنطاىيب زا١كٖب٥ آظاز اؾالٝي ٣احس ١زو آثبز ، ٝؿئ٤ٗ ّٞيت٦ پػ٧٣ف ظ١بٟ ٣احس 

 آثبز

 : چکیدٌ 

 ٕطزقٖطي ّك٤ض٧ب، اظ ثؿيبضي زض ؛ اٝط٣ظ٥ اؾت حبضط فهط اٍتهبزي ٧بي ىقبٙيت پ٤يبتطي٠ اظ يْي ٕطزقٖطي،

 ت٤٢ؿ ٝحٚي اٍتهبز ث٦ ضا٧جطزي ىطنتي آ٣ضزٟ ىطا٧ٜ ثبٝي ق٤ز ٣  ٝحؿ٤ة اٍتهبزي ضقس ٣ ث٨ج٤ز انٚي ١يط٣ي

 ٦ّ زاضز رٞقي ث٦ ١يبظ ث٤ز١ف، ارتٞبفي زٙي٘ ث٦ ا١ؿبٟ.  ٢ّس ٝي زضآٝس ايزبز قس٥، اقتنبٙعايي ٤ٝرت ثركيس٥،

 ا١ؿب١يت ٣ٕط٦١ ثطؾب١س، ىقٚيت ث٦ ضا اـ ٨١يت٦ اؾتقساز٧بي ٣ يبثس ض٧بيي ٧ب ؾرتي ٣ م٨ٞب اظ تب ثبق٢س، ا٣ ا١يؽ

ث٦ ٦ٙ٤َٝ ت٤ؾق٦ ٕطزقٖطي تٞبي٘ زاضز ٣ ٧ٜ ث٦  ايطاٟ اظ ر٦ٚٞ ّك٤ض٧بيي اؾت ٧ٜ .ث٤ز ذ٤ا٧س ٝق٢ب ثي ا١ؿبٟ،

اظ  .زٙي٘ اؾالٝي ث٤زٟ ذ٤ز حيبؽت اظ قئ٤ٟ اؾالٝي يب ارطاي اٝط ث٦ ٝقط٣ه ٣ ٨١ي اظ ٢ْٝط ضا اظ ٣ارجبت ٝي زا١س

تبّيس ّطز٥ ا١س ٝي ت٤اٟ ث٦ اٝط ث٦ ٝقط٣ه ٣ ٨١ي اظ ٢ْٝط  آٟ ربيي ٦ّ زض تٞبٝي ف٤ٚٛ زي٢ي فٚٞب ٣ ثعضٕبٟ ثط

 ٦ّ تق٨سي ٣ ربٝق٦ ؾط٤١قت تقيي٠ زض ٝؿٚٞبٟ ٧ط ف١َ. ا٧ٞيت اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٣ تبحيط آٟ ثط پيْط٥ ربٝق٦ پي ثطز 

 ٦ّ ثبقس ا٤ٝضي ٦ٞ٧ ٝطاٍت ٣ ١بؽط ا٣ ٦ّ ٢ّس ٝي ايزبة ثبقس، زاقت٦ ارتٞبفي ٧بي ٝؿؤ٣ٙيت پصيطـ زض ثبيس

 ت٤ؾق٦ زض ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ربيٖب٥ ثطضؾي ٧سه اظ ا١زبٛ اي٠ پػ٧٣ف . اىتس ٝي اتيبً ٣ي پيطا٤ٟٝ

 ٧بي يبىت٦ اظ اؾت ت٤نييي ٝب٧يت اؾبؼ ثط ٣ ّبضثطزي ٧سه اؾبؼ ثط حبضط تحَيٌ ض٣ـ. ٕطزقٖطي ٝي ثبقس 

ث٦ اضائ٦ ضا٧ْبض٧بيي ر٨ت ايزبز ا٤ٖٙي ٢ٝبؾت ثطاي ضقس ٕطزقٖطي ث٦ ٧ٞطا٥ ٤ٝاظي٠  ت٤اٟ ٝي پػ٧٣ف اي٠

  . اؾالٝي اقبض٥ ٤ٞ١ز 

 : ٣اغٕبٟ ّٚيسي 

 ؾق٦ ٕطزقٖطي ، اٝط ث٦ ٝقط٣ه ، ٨١ي اظ ٢ْٝط ، ا٤ٖٙ ، ت٤
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 :َٝس٦ٝ 

 تنييطات آٟ ضقس ع٤ضي٦ْ ث٦ اؾت قس٥ ق٢بذت٦ ر٨بٟ ذسٝبتي ن٢قت ثعضٕتطي٠ ٕطزقٖطي حبضط حبٗ زض

 آٟ اٍتهبزي ا٧ٞيت فٚت ث٦ ؾ٤ يِ اظ ٕطزقٖطي ث٦ ت٤ر٦. اؾت زاقت٦ ز١جبٗ ث٦ ضا قسيسي اٍتهبزي ٣ ارتٞبفي

 ا١ٖيع٥ ثب ّك٤ض٧ب اظ ثؿيبضي زض ٕطزقٖطي ن٢قت. اؾت آٟ ارتٞبفي ٣ ىط٢٧ٖي احطات زٙي٘ ث٦ زيٖط ؾ٤ي اظ ٣

 ٕطزقٖطي ر٨ب١ي ؾبظٝبٟ ؾ٤ي اظ ٢ٝتكطقس٥ آٝبض٧بي عجٌ. اؾت ّطز٥ ضقس آٟ اٍتهبزي ٢ٝبىـ ث٦ زؾتيبثي

 اي٠ ٦ّ اؾت ث٤ز٥ زالض ٝيٚيبضز 1/2 ثط ثبٙل 1950 زضؾبٗ اٙٞٚٚي ثي٠ ٕطزقٖطي ٝح٘ اظ ّك٤ض٧ب ٦ٞ٧ زضيبىتي

 زالض تطيٚي٤ٟ يِ ث٦ 2010 ؾبٗ زض ق٤ز ٝي ثي٢ي پيف ٣ اؾت ضؾيس٥ زالض ٝيٚيبضز 856 ث٦ 2007 ؾبٗ زض ضٍٜ

 ٣ضقيت ثط ظيبزي تبحيطات اذيط ٧بي ؾبٗ زض ٤١پب ن٢قتي ف٤٢اٟ ث٦ ٕطزقٖطي(. 55ل ،1386 ؾٚيٞب١ي،) ثطؾس

 نٚح ث٦ ِّٞ اي، ٢ٝغ٦َ تقبزٗ اضظآ٣ضي، اقتنبٗ، ايزبز. اؾت زاقت٦ ر٨بٟ ىط٢٧ٖي ٣ ارتٞبفي، اٍتهبزي،

 ر٦ٚٞ اظ آٟ، ٝب٢١س ٣ رٞقيت ٤ّچي ثط٣ٟ اظ ر٤ٕٚيطي ٣ ىط٢٧ٖي ٝيطاث زض ٕصاضي ؾطٝبي٦ ث٦ ِّٞ ر٨ب١ي،

 )132ل ،1383 ٤ٞ٢٨ّيي، زذيٚي ٣ ٤ٝؾ٤ي نسض) اؾت ث٤ز٥ ن٢قت اي٠ ٝعايبي

 ن٢قت ٣ ١يت اظ پؽ زضآٝس پط ن٢قت ؾ٤ٝي٠ ا٤٢ّٟ ٕطزقٖطي ن٢قت ٦ّ ز٢٧س ٝي ١كبٟ ٧ب ثطضؾي

 ثي٠ آٟ ٝيٚي٤ٟ 700 ٦ّ ق٤ز ٝي ا١زبٛ ؾيط ٝيٚيبضز 5/3 ؾبال٦١ قس٥ اضائ٦ آٝبض٧بي اؾبؼ ثط. اؾت ذ٤زض٣ؾبظي

 ٣ ٝيٚي٤ٟ يِ ايطاٟ ؾ٨ٜ ّك٤ضي ثي٠ ؾيط٧بي اي٠ ٝز٤ٞؿ اظ. اؾت زاذٚي ٝؿبىطت ٝيٚي٤ٟ 2800 ٣ ّك٤ضي

 ن٢قت ت٤ؾق٦ .(WTO, 2005, Statistics)اؾت ر٨ب١ي ؾ٨ٜ اظ زضنس 2/0 حس٣ز يق٢ي ؾيط ٧عاض پب١هس

 اٍتهبز ٣ اضظي ٢ٝبثـ ٝحس٣زيت ثبال، ثيْبضي ١طخ چ٤ٟ ٝقضالتي ثب ٦ّ ت٤ؾق٦ حبٗ زض ّك٤ض٧بي زض ٕطزقٖطي

 تِ اٍتهبز زاضاي ٦ّ اي ت٤ؾق٦ حبٗ زض ّك٤ض٧بي. اؾت ثطذ٤ضزاض ىطا٣ا١ي ا٧ٞيت اظ ا١س ٤ٝار٦ ٝحه٤ٙي تِ

 اٍتهبز ثط ١بپصيطي رجطاٟ نسٝبت ٝتحٞ٘ ظٝبٟ ع٤ٗ زض ٝحه٤ٗ اي٠ ٤١ؾب١بت زٙي٘ ث٦ ٧ؿت٢س ٝحه٤ٙي

 ١بچيعي ثؿيبض ؾ٨ٜ ت٤ؾق٦ حبٗ زض ٧بي ّك٤ض ٕطزقٖطي ر٨ب١ي ؾبظٝبٟ آٝبض٧بي عجٌ. ق١٤س ٝي ّك٤ض٧بيكبٟ

 اي٠ ث٦ ت٤ر٦ ٙع٣ٛ اٝط اي٠ ٣ ١سا  زاز٥ اذتهبل ذ٤ز ث٦ ضا ٕطزقٖطي ن٢قت ث٦ ٝطث٤ط ر٨ب١ي ٧بي زضآٝس اظ

ايطاٟ ١يع ٧ٞچ٤ٟ ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧بي ٣اٍـ زض ذب٣ضٝيب٦١ ّك٤ضي ٝؿٚٞبٟ اؾت . ٕطزا١س ٝي تط ض٣ق٠ ضا ٤ٝض٤ؿ

 ّك٤ض٧بي. ٧ؿت٢س ثْط ٣ ظيجب ا١ساظ٧بي چكٜ زاضاي اؾالٝي ّك٤ض٧بي رنطاىيبيي ٣ عجيقي ٤ٍٝقيت اظٙحبػ٣ 

 ٨٢ٝبي اظ عجيقي ا٤ّت٤ضيؿٜ يِ ٣ ٕطىت٦ ١بٛ «ظٝي٠ ثطظخ» ف٤٢اٟ ٦ّ ا١س قس٥ ٣اٍـ اي ٢ٝغ٦َ زض ف٤ٞٝبً اؾالٝي

 ث٦ ٕطزقٖطاٟ ؾيط ثطاي ٨ٜٝ ا١ٖيع٥ يِ ت٤ا١س ٝي ٣يػٕي ٧ٞي٠.ق٤ز ٝي قبٝ٘ ضا ٨١بيت ثي ٝخجت تب ٨١بيت ثي

 ٕطىت٦ ؾ٢ٖبپ٤ض ٣ ا١س١٣عي ٝبٙعي، ١ؾيط ّك٤ض٧بيي زض ثبضا١ي حبض٥ ٧بي ر٢ٖ٘ اظ اؾالٝي ّك٤ض٧بي زض. آيس قٞبض
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 ٣ زاض١س ٍطاض ٍسيٜ تٞسٟ ح٤ظ٥ زض اؾالٝي ّك٤ض٧بي ٧ٞچ٢ي٠.زاضز ٣ر٤ز نحطا ٣ ؾ٤زاٟ ٝهط، ثيبثب١ي ٢ٝبعٌ تب

 ٕيت٦. اؾت ّطز٥ رصاثي ّك٤ض٧بي ث٦ تجسي٘ ضا آ٨١ب تبضيري، ٝرتٚو ٧بي ز٣ض٥ تزطث٦ ظٝي٦٢ زض ثبال پتب١ؿي٘ اي٠

 پي٤ؾت٦ ٤ٍ٣ؿ ث٦ اؾالٝي ّك٤ض٧بي ٝحس٣ز٥ زض ظٝي٠ ّط٥ تٞسٟ ٣ تبضيد ث٦ ٝطث٤ط ٝؿبي٘ زضنس 70 ق٤ز ٝي

 ن٢قت ثطضؾي. )اؾت ّطز٥ رٚت ذ٤ز ث٦ ضا ثؿيبضي ٕطزقٖطاٟ ٦ّ اؾت ٝتٞبزي ؾبٙيبٟ ٝهط ا٧طاٛ. اؾت

 (.1388:4اؾالٝي ، زىتط ٝغبٙقبت اؾالٝي  ّك٤ض٧بي ايطاٟ ٣ زض ٕطزقٖطي

 ؾ٤ذت٦، ق٨ط ٣ ؾٚيٞبٟ ترت چنبظ١جي٘، رٞكيس، ترت ١ؾيط تبضيري آحبض ٣ اث٢ي٦ ث٤زٟ زاضا ٙحبػ ث٦ ١يع ايطاٟ

 عجيقت ٣ ٣حف حيبت ت٤٢ؿ اظ ثطذ٤ضزاضي زٙي٘ ث٦ ٧ٞچ٢ي٠ ايطاٟ.ق٤ز ٝي ٝحؿ٤ة ر٨بٟ ا٣ٗ ّك٤ض 9 رعء

 ٧بي اٙطأؼ ذظ ٣ ٧يطّب١ي ٧بي ر٢ٖ٘ ٢ٝبعٌ. زاضز ٍطاض ر٨بٟ ٝغطح ّك٤ض٧بي ضزيو زض ذ٤ز، ظيجبي

 ٕطزقٖطاٟ ثطاي ايطاٟ ت٤ضيؿتي ٧بي ربشث٦ اظ يْي ف٤٢اٟ ث٦ ت٤ا١س ٝي يِ ٧ط اؾْي ٧بي پيؿت ٣ ٧٤ّؿتب١ي

 ؾبٗ زض ايطاٟ ث٦ ؾيطـ پيطا٤ٟٝ ذ٤ز ّتبة َٝس٦ٝ زض آٙٞب١ي ٤١يؿ٢س٥ «ثطٕط ٧ب١ؽ». آيس حؿبة ث٦ ٝؿٚٞبٟ

 اظ ٝت٤٢ؿ، ٢ٝبؽط. اؾت آىطي٠ قٖيتي ؾطظٝي٠، اي٠ ٧بي زيس١ي ث٦ْٚ ايطاٟ، ٝطزٛ ت٨٢ب ٦١»: ٤١يؿس ٝي 1991

 ىبضؼ ذٚيذ حبقي٦ ق٨ط٧بي تب قٞبٗ زض ذعض زضيبي ٝزب٣ض ر٢ٖٚي ٧بي ٧٤ّپبي٦ ٣ ٝطّعي ايطاٟ ٤ّيطي ٢ٝبعٌ

 ٝي ١يع ايطا١ي ا٤ٍاٛ ٣ ٝطزٝبٟ ٧ب، ىط٢٧ٔ ٝيبٟ زض ضا ت٤٢ؿ اي٠ ٣ ٧ؿت٢س ١٤ٕي ٦١٤ٕ ٨١بيت زض ايطاٟ، ر٤٢ة زض

تٞبٝي اي٠ ٝؿبئ٘ ثبفج قس٥ تب ز٣ٙتٞطزاٟ ٣ تهٞيٜ ٕيط١سٕبٟ زض ضاؼ ا٤ٝض ّك٤ض  «.ّطز ٝكب٧س٥ ذ٤ثي ث٦ ت٤اٟ

ث٦ ىْط ث٨ط٥ ثطزاضي اظ اي٠ پتب١ؿي٘ ٧ب ٣ ؽطىيت ٧بي ثييت٢س تب ثب اؾتيبز٥ اظ ف٤ايس اٍتهبزي حبن٘ اظ ت٤ؾق٦ 

ٝص٧جي ٍسضت  اؾتَالٗ ٝٚي ٣ٍسضت ٢ٝغ٦َ ١ٞبي٢س ظيطا زض اي٢ه٤ضت ثب حيؼ ٕطزقٖطي ّك٤ض ضا تجسي٘ ث٦ يِ 

ت٤ؾق٦ ٕطزقٖطي اٝب آ١چ٦ ثبفج ١ٖطا١ي ثطذي اظ اىطاز زض ذه٤ل . اٍتهبزي ىط٣ا١ي ١يع ث٦ زؾت ذ٤ا٧س آ٣ضز 

زض اي٠ َٝب٦ٙ ث٦ ربيٖب٥ اٝط ث٦ . قس٥ اؾت تبحيطپصيطي ربٝق٦ ٝحٚي ث٦ قْ٘ ٢ٝيي اظ حض٤ض ٕطزقٖطاٟ اؾت 

ٝحٌَ ثطاي٠ ثب٣ض اؾت ٦ّ ضقس ٣ ت٤ؾق٦ .ٝقط٣ه  ٣ ٨١ي اظ ٢ْٝط زض ت٤ؾق٦ ٕطزقٖطي اقبض٥ قس٥ اؾت 

 ٕطزقٖطي زض ٢ّبض حيؼ اضظـ ٧بي اؾالٝي ثبفج ضقس ٦ٞ٧ رب١ج٦ اي٠ ن٢قت زض يِ ّك٤ض اؾالٝي ذ٤ا٧س قس 

 : پیشیىٍ تحقیق 

َٝبالتي ىطا٣ا١ي تب ٤٢ّٟ زض ذه٤ل اٝط ث٦ ٝقط٣ه ٣ ٨١ي اظ ٢ْٝط ٣ يب زض ح٤ظ٥ ٕطزقٖطي ١ٖبقت٦ قس٥ اؾت اٝب 

 ت٨٢ب ١يع َٝب٦ٙ اي٠ ٣ٝي٦٢ ٕطزقٖطي ٣ ربيٖب٥ اٝط ث٦ ٝقط٣ه ٣ ٨١ي اظ ٢ْٝط ىقبٙيتي ١ْطز٥ اؾت ٧يچ ٝحََي زض ظ

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ظٝي٦٢ اي٠ زض تط غضه تحَيَبت ثط اي َٝس٦ٝ
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 :مببوی وظزی 

 ؾبٗ يِ اظ ّٞتط ٣ قت يِ اظ ثيف ٝستي ثطاي زضآٝس ّؿت ٣ ّبض اظ ميط ٢ٝؾ٤ضي ث٦ ٦ّ اؾت ّؿي :ٕطزقٖط 

 (1388:4ض١زجطيبٟ ظا٧سي). .ٕعي٢س ٝي اٍبٝت آٟ زض ٣ ٕصاضز ٝي پبي ذ٤ز ٝتقبضه ٝحيظ رع ؾطظٝي٢ي ث٦

 ٣ ز٢٧س ٝي ا١زبٛ ؾيط ٢٧ٖبٛ زض ٕطزقٖطاٟ ٦ّ اؾت ٧بيي ىقبٙيت ّٚي٦ قبٝ٘( ت٤ضيؿٜ) ٕطزقٖطي: ٕطزقٖطي 

 آٟ ١غبيط ٣ َٝهس، ٣ ٝجسا ٝيبٟ ربثزبيي ؾيط، ثطاي ضيعي ثط١ب٦ٝ قبٝ٘ ت٤ا١س ٝي اي٠ ٣ ق٤ز ٝي ٝطتجظ ايكبٟ ث٦

 ( 1388:5ض١زجطيبٟ ظا٧سي).ثبقس

 ٕيت٦ ٢ْٝط ْٝط٧٣بت ٣ ٝحطٝبت تٞبٛ ث٦ ٣ ٝقط٣ه ٝؿتحجبت ٣ ٣ارجبت تٞبٛ ث٦ زي٠، احْبٛ زض :اٝط ث٦ ٝقط٣ه

 ّبض٧بي اظ آ٨١ب ثبظزاقت٠ ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٝؿتحت ٣ ٣ارت ّبض٧بي ا١زبٛ ث٦ ربٝق٦ اىطاز ٣ازاقت٠ ث٢بثطاي٠ ق٤ز ٝي

 (. 1384:281ىالح ظاز٥ ، (.اؾت ٢ْٝط اظ ٨١ي ْٝط٥٣ ٣ حطاٛ

٢ْٝط آٟ اؾت ٦ّ فَ٘ ؾٚيٜ ٦١ ت٨٢ب آٟ ضا : ث٦ تقجيط نبحت ّتبة اٙتحَيٌ ىى ّٚٞبت ٍطآٟ اْٙطيٜ :٨١ي اظ ٢ْٝط 

٢ّس ٣ ث٦ تقجيط زيٖط ٢ْٝط آٟ اؾت ٦ّ فَ٘ ٣ قطؿ آٟ ضا ث٦  قٞطز ث٦ْٚ حْٜ ث٦ ٍجح ٣ ظقتى آٟ ٝى ١ي٤ْ ١ٞى

تى اظ اي٠ ١يع پب ىطاتط ٨١بز٥ ٣ ضامت اني٨ب١ى ح.١ٞبي٢س ق٢بؾ٢س ٣ فبٝ٘ ث٦ آٟ ضا تَجيح ٣ ؾطظ١ف ٝى ضؾٞيت ١ٞى

٣ا٢ْٞٙط ّ٘ ىق٘ تحْٜ اٙق٤َٗ اٙهحيح٦ ثَجح٦ ا٣ تت٤ٍو ىى اؾتَجبح٦ ٣ “ :زض تقطيو آٟ چ٢ي٠ آ٣ضز٥ اؾت

اؾتحؿب٦١ اٙق٤َٗ، ىتحْٜ ثَجح٦ اٙكطيق٦؛ ٢ْٝط ٧ط ّبضى اؾت ٦ّ فَ٘ ؾٚيٜ ٣ نحيح حْٜ ث٦ ظقتى آٟ ٤ٞ١ز٥ 

 ”.طيقت حْٜ ث٦ ٍجح ث٤زٟ آٟ ١ٞبيس٣ يب زض ظقت ٣ ظيجب ث٤زٟ آٟ ٣اٝب١س ٣ ق

 :جبیگبٌ امز بٍ معزيف ي وُی اس مىکز در آمًسٌ َبی دیىی 

 آٟ ربيٖب٥ ت٤اٟ ١ٞى آٟ، ى٨ٜ ثس٣ٟ ٦ّ زاضز ذبنى ربيٖب٥ ٢ْٝط، اظ ٨١ى ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط اؾالٛ، افتَبزى ١ؾبٛ زض

 ىطيض٦، اي٠ زضثبض٥ ضا ّطيٜ ٍطآٟ ١ؾطٕب٥ ارٞبٗ ث٦ ض٣ى ثسي٠. زضيبىت اٙؿالٛ فٚي٦ فٚى اٝبٛ ىْطى ٢ٝؾ٦ٝ٤ زض ضا

 :ق٤يٜ ٝى يبزآ٣ض

. اؾت ا٣ ضؾتٖبضى فبٝ٘ ٧ٞي٠ ٣ ٢ّس ٝى ٢ْٝط اظ ٨١ى ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٦ّ چطا اؾت؛ اٝت ث٨تطي٠ اؾالٝى، اٝت *

ؾ٤ض٥ آٗ  )اؾت اٝت ضؾتٖبضى ٣ ايٞبٟ ضط٣ضيبت اظ ٢ْٝط، اظ ٨١ى ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٕيت ت٤اٟ ٝى تطتيت ثسي٠

 (110 -فٞطاٟ، آي٦ 
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ؾ٤ض٥ ٝبئس٥، . )اؾت ا١ؿبٟ تجب٧ى ٣ ثسّطزاضى ١كبٟ ٢ْٝطات، ض٣اد ث٦ افت٢بيى ثى ٣ ٢ْٝط اظ ٨١ى اظ قؿت٠ زؾت *

 (٣79  63آي٦ 

 ز٧س ٝى ىطٝبٟ ٝقط٣ه ث٦ ٦ّ ّؿى ف٤٢اٟ ث٦ ذ٤ز اظ ذسا١٣س ٣ اؾتذساي  ّبضى ٢ْٝط، اظ ٨١ى ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط *

 اظ پيف آزٝى فَ٘ ٦ّ ٕطىت ١تيز٦ ت٤اٟ ٝى ١ْت٦ اي٠ اظ( 90 -ؾ٤ض٥ ١ح٘، آي٦ . )٢ّس ٝى يبز زاضز، ثبظٝى ٢ْٝط اظ ٣

 .٢ّس ٝى پيسا ق٢بذت ٢ْٝط٧ب ٣ ٧ب ٝقط٣ه اى پبض٥ ث٦ ٝؿتَال قطؿ حْٜ

 آٝس٥ آ٨١ب ٢ّبض زض ٍطآٟ زض مبٙجب ٣ اؾت ظّبت ٣ ١ٞبظ چ٤ٟ ٧بيى ىطيض٦ ْٝٞ٘ ٢ْٝط، اظ ٨١ى ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط* 

 .اؾت اؾالٛ ٝجي٠ زي٠ فٞٚى ٣ ارتٞبفى ثقس ز٢٧س٥ ١كبٟ ٦ّ( 41 - ؾ٤ض٥ حذ، آي٦ ) اؾت

 ا١ٖبضي ؾ٨٘ ٣ اؾت پيْط يِ ٧بي ضٓ زض ذ٤ٟ رطيبٟ ٝب٢١س اؾالٝي، ىط٢٧ٔ زض ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝطض

 ثقضي ٣يػٕي، اي٠ ث٦ ت٤ر٦. زاقت ذ٤ا٧س پي زض ضا اؾالٝي اٝت تسضيزي ٝطٓ ٣ زي٠ قسٟ ض١ٔ ثي ثبض٥، اي٠ زض

 ّؿي ١رؿتي٠ ر٨بٟ آىطيسٕبض. ثسا٢١س ذ٤يف ٝص٧ت ان٤ٗ اظ رعئي ضا آٟ تب زاقت آٟ ثط ضا ٝؿٚٞبٟ ىطً اظ

 ٣ احؿبٟ ٣ فسٗ ث٦ ذسا١٣س ٧ٞب١ب»: ىطٝبيس ٝي ّطيٜ ٍطآٟ. اؾت ّطز٥ «٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط» ٦ّ اؾت

 ١ٞبيس؛ذسا١٣س ٝي ٨١ي زيٖطاٟ ح٤ًَ ث٦ تزب٣ظ ٣ ١بپؿ٢س ٣ ظقت ّبض٧بي اظ ٣ ٢ّس ٝي اٝط ذ٤يكب١٣ساٟ ث٦ ثركف

 ٝي ٦ّ چ٢بٟ اؾت، زا١ؿت٦ ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ا١زبٛ ضا اؾالٝي اٝت ٣يػٕي ث٨تطي٠ ّطيٜ، ٍطآٟ زض

 ٝي ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط( ٦ّ اي٠ چ٦) قسيس آىطيس٥ ا١ؿب٨١ب ؾ٤ز ث٦ ٦ّ ٧ؿتيس اٝت ث٨تطي٠ قٞب»: ىطٝبيس

: اؾت ىط٤ٝز٥ ٣ زاقت٦ َٝسٛ ظّبت، پطزاذت٠ ٣ ١ٞبظ اٍب٦ٝ چ٤ٟ، زيٖطي ٧بي ىطيض٦ ثط ضا ز٣ آٟ ٣« ...٢ّيس

 ظّبت ٣ زاض١س ٝي ثطپب ضا ١ٞبظ ٣ ٢٢ّس ٝي ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٦ّ يْسيٖط١س ا٣ٙيبي ٝؤ٠ٝ، ظ١بٟ ٣ ٝطزاٟ»

 اٝتي قٞب ثبيس»: ىطٝبيس ٝي ٣ ٤ٞ١ز٥ ثعضٓ ىطيض٦ ز٣ آٟ ا١زبٛ ث٦ ٝٚعٛ ضا اؾالٝي اٝت ١تيز٦، زض«.پطزاظ١س ٝي

 زض تيعثي٠، ٣ إٓب٥ ٢٢ّس٥ ثطضؾي ٧ط«.٢ّيس ٝي ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٣ ذ٤ا١يس ٝي اؾالٛ ث٦ ٦ّ ثبقيس

 ٝقط٣ه ث٦ اٝط» ٦ّ ٢ّس ٝي ٝكب٧س٥ زضؾتي ث٦ ضا ١ْت٦ اي٠( اٙؿالٛ فٚي٨ٜ) ٝقه٤ٛ پيك٤ايبٟ ظ١سٕي تبضيد ثطضؾي

 تٞبٝي زض آ١بٟ، ٣ اؾت زاقت٦ آ١بٟ ظ١سٕي َٝبعـ تٞبٛ ثب ١بٕؿت٢ي اضتجبط فٞط، پبيبٟ تب ٤ّزّي اظ «٢ْٝط اظ ٨١ي ٣

 ىطا٣ا١ي ت٤ني٦ آٟ ثطپبيي زض ٣ ا١س ث٤ز٥ ثعضٓ ىطيض٦ اي٠ زاض١س٥ ثطپب پي٤ؾت٦ فٞط، پبيبٟ تب ٤ّزّي اظ ؾ٢ي َٝبعـ

 اظ ىطاتط حتي ٣ ١ْطز١س ىط٣ٕصاض تالقي ٧يچ اظ ا٨ٙي ضؾبٙت اي٠ زضازاي( اٙؿالٛ فٚي٨ٜ) ٝقه٤ٝبٟ ائ٦ٞ.ا١س ٤ٞ١ز٥

 آ٨١ب،. ث٤ز ا٨ٙي ىطيض٦ اي٠ ا٧ٞيت ؾجت ث٦ آ١بٟ انطاض ٣ تالـ. ٣ضظيس١س انطاض ّبض اي٠ ثط ذ٤يف ضؾبٙت ٝحس٣ز٥

. آيس ٕطىتبض ذسا ذكٜ ث٦ قس٥، آ٤ٙز٥ ٢ْٝطات ث٦ ّؽ ٧يچ ١ج٤ز١س حبضط ضحٞت، ٣ ضأىت اظ ؾطقبض ٍٚت زٙي٘ ث٦
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 آ١بٟ، افٞبٗ ذبعط ث٦ ذ٤ا٧ي ٝي ٤ٕيب»: زاقت ٝي ثبظ زٙؿ٤ظي ٣ تالـ ٦ٞ٧ اي٠ اظ ضا آ١بٟ ذسا١٣س ٦ّ آ١زب تب

 «!١يب٣ض١س ايٞبٟ ٕيتبض اي٠ ث٦ إط ٢ّي، ٧الُ ا١س٥٣ ٣ مٜ اظ ضا ذ٤ز

 زض ذسا١٣س رب١كي٠ ٢ّس، ٝي ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٦ّ ّؿي»: ىط٤ٝز( آ٦ٙ ٣ فٚي٦ اهلل نٚي) اّطٛ پيبٝجط

 يِ چيع ٧ط اظ ٍج٘ ثعضٓ ىطيض٦ اي٠ ٦ّ اؾت اي٠ ثيب١ٖط ض٣ايت اي٠« .اؾت ا٣ ّتبة ٣ پيبٝجط رب١كي٠ ٣ ظٝي٠،

 اي٠ ا٧ٞيت ث٦ ت٤ر٦ ثب.اؾت ثط١ب٦ٝ اي٠ رعء ٦ٞ٧ آؾٞب١ي، ّتت ١ع٣ٗ ٣ ضؾ٘ اضؾبٗ ىٚؿي٦ ٣ اؾت ا٨ٙي ثط١ب٦ٝ

 ٣ فَ٘ ١ؾط اظ ٢ْٝط، اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط»: ا١س ذ٤ا١س٥ زي٠ ٍغت ٣ اؾبؼ ضا ز٣ آٟ اؾالٝي، زا١ك٢ٞساٟ ٝؿئ٦ٚ،

 فجبضت ث٦« .فجبزت٨بؾت ثطتطي٠ اظ ٣ اؾالٛ ثرف حيبت قطيقت اؾبؼ ث٦ْٚ ٣ارج٨ب، تطي٠ ٨ٜٝ اظ َٝسؼ، قطؿ

 ا٨ٙي ىطيض٦ اي٠ ٦ّ ٢٧ٖبٝي ا١س؛ ىطؾتبز٥ آٟ ثطاي ضا ا١جيب ٦ٞ٧ ٦ّ زي٠ اٍغبة اظ اؾت ٍغجي ز٣، آٟ» زيٖط،

  ق٤ز ٝي ثبع٘ َٝسؼ، قطؿ ققبئط ٦ٞ٧ ثطذيعز، ذٌٚ ٝيبٟ اظ ٣ ق٤ز ٢ٝسضؼ

(www.khorasancustoms.ir .) 

 ٧ٞب١ب: ىطٝبيس ٝي ّطيٜ ٍطآٟ اؾت؛ ّطز٥ ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٦ّ اؾت ّؿي ١رؿتي٠ ر٨بٟ آىطيسٕبض

 ث٦ ذسا١٣س ٢ّس؛ ٝى ٨١ى ؾتٜ، ٣ ٢ْٝط ٣ ىحكب اظ ٣ ز٧س؛ ٝى ىطٝبٟ ١عزيْبٟ ث٦ ثركف ٣ احؿبٟ ٣ فسٗ ث٦ ذسا١٣س

 اؾت، ت٤ر٦ ٤ٝضز اؾالٛ زي٠ زض ت٨٢ب ٦١ ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط! . ق٤يس ٝتصّّط قبيس ز٧س، ٝى ا١سضظ قٞب

 ث٦ اٝط ث٢بثطاي٠،. ا١س آ٣ضز٥ زض ارطا ث٦ عطيٌ اي٠ اظ ضا ذ٤ز تطثيتى ٧بى ثط١ب٦ٝ ثيكتطي٠ ١يع آؾٞب١ى ازيبٟ زيٖط ث٦ْٚ

 ظٝي٠، ض٣ي ا١ؿبٟ ١رؿتي٠ يق٢ي( اٙؿالٛ فٚي٦) آزٛ حضطت. زاضز تبضيد زضاظاى ث٦ فٞطى ٢ْٝط، اظ ٨١ى ٣ ٝقط٣ه

 ٨ٜٝ ىطيض٦ ز٣ اي٠ ا١زبٛ زض قبٟ ٝؤ٠ٝ پيط٣اٟ ٣ ٣حي آ٣ضاٟ پيبٛ ١يع ٣ي اظ پؽ ٣ ث٤ز ٧ب ١يْي ث٦ ٢٢ّس٥ زف٤ت

 ٣ ٝحََبٟ ت٤ر٦ ٤ٝضز ثبظ زيط اظ ٦ّ اؾت ٤ٝض٤في ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط پيطا٤ٟٝ ثحج ٙصا. ا١س ٤ّقيس٥

 ز٣ اي٠ اظ ٝتيب٣تي اثقبز فهطي ٧ط زض ظٝبٟ َٝتضيبت ٣ ٤ٝض٤ؿ ٕؿتطزٕي زٙي٘ ث٦ اٝب. اؾت ث٤ز٥ نبحج٢ؾطاٟ

 (http://masir-sabz.ir ). ٕيطز ٝي ٍطاض پػ٧٣ف ٤ٝضز ا٨ٙي ىطيض٦

 : اٝط ث٦ ٝقط٣ه ٣ ٨١ي اظ ٢ْٝط زض ؾبيط ّك٤ض٧ب 

 ٝطزٛ يب ح٤ْٝت عطه ز٣ اظ يْي ٣ اؾت قس٥ فٞ٘ ثقسي تِ مبٙجب ّك٤ض٧ب اي٠ زض ٦ّ ز٧س ٝي ١كبٟ ٧ب ثطضؾي

 ٝي اي٠ زض ضا اؾالٝي ّك٤ض٧بي.  اؾت قس٥ ض٧ب حس٣زي تب ؾ٤٨ ث٦ يب فٞس ث٦ زيٖطي ٣ ٕطىت٦ ٍطاض ت٤ر٦ ٤ٝضز

 :ّطز تَؿيٜ زؾت٦ ؾ٦ ث٦ ت٤اٟ

 ٣ ضيعي ثط١ب٦ٝ اؾبؼ ٧ٞي٠ ثط ٣ ٤ٞ١ز٥ ت٤ر٦ ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ح٤ْٝتي ر٢ج٦ ث٦ ٦ّ ّك٤ض٧بيي -1

 .٤ّيت ٣ ؾ٤زاٟ ، ؾق٤زي فطثؿتبٟ ٝب٢١س. ١ٞبي٢س ٝي اٍساٛ

http://masir-sabz.ir/
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 ، ٝهط ٝب٢١س اؾت يبىت٦ ثيكتطي ض١٣ٌ آٟ زض ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٝطزٝي ر٢ج٦ ٦ّ ّك٤ض٧بيي -2

 .ث٢ٖالزـ ٣ اضزٟ ، ثحطي٠ ، پبّؿتبٟ

 ٍغط ٝب٢١س ق٤ز ٝي ثطذ٤ضز ٤ٝضزي اي٦ْ٢ آذط حس ٣ ١ساض١س ت٤ر٦ ٝص٤ّض ز٣ر٢ج٦ اظ يِ ٧يچ ث٦ ٦ّ ّك٤ض٧بيي -3

 .ؾ٤ضي٦ ٣ ٙيجي ،

 زاضز ٍطاض ؾق٤زي فطثؿتبٟ ، ّك٤ض٧ب اي٠ نسض زض: ا٣ٗ زؾت٦ ّك٤ض٧بي زض ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٣ضقيت

 تكْيالت.  اؾت اي ٕؿتطز٥ اذتيبضات ٣ ٝكرم ٣ؽبيو ثب ح٤ْٝتي ٣ ٍب٢ٞ١٤١س ، ٝؿتَ٘ تكْيالتي زاضاي ٦ّ

 :زاضز ضا ظيط ٣يػٕي٨بي ّك٤ض اي٠ زض ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط

 زض ٕيط١س٥ تهٞيٜ ٣ آىطي٠ ١َف ق٤ضا٧بي فبٙيتطي٠ اظ ضيْي ٢ِٝ اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ق٤ضاي يب ٧يبت*  

 .اؾت ّك٤ض

 .زٕطز ٝي ٢ٝه٤ة پبزقب٥ ت٤ؾظ ٣ظيطي ضتج٦ ثب ٧يبت ضئيؽ*  

 .اؾت قس٥ ته٤يت ٣ظيطاٟ ٧يبت ت٤ؾظ ٨١بز اي٠ ١ب٦ٝ آيي٠*  

 ٝي رب١ج٦ ٦ٞ٧ حٞبيت ٨١بز اي٠ ٢ْٝط اظ ١ب٧يبٟ ٣ ٝقط٣ه ث٦ آٝطاٟ اظ اي اليح٦ ته٤يت چبضچ٤ة زض ز٣ٙت*  

 .٢ّس

 .زاضز ٣ر٤ز ٝص٤ّض ٧يبت ثب ا٢ٝيتي ٣ ا١تؾبٝي ١يط٧٣بي ثي٠ ٧ٞب٢٧ٖي ٣ ت٢ٖبت٢ٔ اضتجبط*  

 ثط ثبٙل ٝطاّع اي٠ ٦ّ ١ح٤ي ث٦ زاضز ٣ر٤ز ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ققت ، ّك٤ض ٢ٝبعٌ ٣ ثرك٨ب ٦ٞ٧ زض*  

 .زاضز ىقبٗ ٣ زٍيٌ ١ؾبضت آ١بٟ ّبض ثط ٢ٝغ٦َ ٧ط اٝيط ٣ ثبقس ٝي ققج٦ نس٧ب

 .١ٞبيس ٝي اييبء اضقبزي ٣ ىط٢٧ٖي ، ٍضبيي ، ارطايي ٍف ٝطاّع اي٠*  

 زض ظ١ي ٕكت ثب ٣ ث٤ز٥ ثؿيٚطي ١ي٤ش ٣ ٍسضت زاضي ٝغ٤ؿ تكْيالتي ١بٛ ثب ٢ْٝط اظ ١ب٧يبٟ ٣ ٝقط٣ه ث٦ آٝطاٟ*  

 .٢٢ّس ٝي ١ؾبضت اؾالٝي ٝؾب٧ط ضفبيت ثط ف٤ٞٝي اٝب٠ّ ٣ ذيبثب٨١ب

 .ق٤ز ٝي تبٝي٠ ز٣ٙت ؾ٤ي اظ تٞبٝب ٝطاّع اي٠ ث٤زر٦*  
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 اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط آٟ انٚي ٣ؽيي٦ ٦ّ اؾت يبىت٦ تكْي٘«  ارتٞبفي ت٤ؾق٦ ؾبظٝبٟ»  ٤ّيت ّك٤ض زض

 ، ٝهط ّك٤ض زض. اؾت ٣ؽيي٦ اي٠ زاض ف٨س٥ حس٣زي تب«  اؾالٝي ىقبٙيت٨بي احيبء ؾبظٝبٟ»  ؾ٤زاٟ زض اؾت ٢ْٝط

 .اؾت ٝحس٣ز آٟ ىقبٙيت ح٤ظ٥ ٦ّ زاضز ٣ر٤ز ا١تؾبٝي تكْيالت زض٣ٟ آزاة پٚيؽ ١بٛ ث٦ ١يط٣يي

 ميط ٧بي رٞقيت يب ٣ ٨١بز٧ب اي٠ اظ ثطذي زض: ز٣ٛ زؾت٦ ّك٤ض٧بي زض ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٣ضقيت

 ٧ؿت٢س ٧بيي قج٦ْ ٣ ٧ب ٧ؿت٦ تكْي٘ ّب٤١ٟ ،ٝؿبرس، ٝهط زض. ٢٢ّس ٝي ىقبٙيت ٢ٝؿزٜ حس٣زي تب اٝب ز٣ٙتي

 ٣ ث٤ز٥ ثطذ٤ضزاض ذ٤ثي ّبضآيي اظ ٣ؾيـ ٧بي قج٦ْ اي٠. ٢٢ّس ٝي ؾبظٝب١س٧ي ضا ذ٤زيبض زي٢ي ٧بي رٞقيت ٦ّ

 اظ اي ٦١٤ٞ١ ا٨ٙساي٦ رٞبف٦ ٣ اٙٞحٞسي٦ ا١هبضاٙؿ٦٢ ، اٙكقطي٦ رٞقيت.  اؾت قس٥ ح٤ْٝت ١ٖطا١ي ٤ٝرت ٤ٞ٧اض٥

 زاقت٦ ؾعايي ث٦ ١َف اٙٞؿٚٞي٠ اذ٤اٟ.  ر٢جف اي٠ ٕيطي قْ٘ زض. ثبق٢س ٝي ٤ٝحط ٣ ىقبٗ ٧بي رٞقيت اي٠

 اضقبز زىتط اضزٟ،فض٤ زض رٞبفت اي٠ فبٛ ٝطقس. ثبقس ٝي آىطي٠ ١َف ١يع اضزٟ ّك٤ض زض اٙٞؿٚٞي٠ اذ٤اٟ.  ا١س

 زاضز ٣ر٤ز ز٣ٙتي ميط ٝؿتَ٘ ٧بي ٨١بز ، احعاة تقسز زٙي٘ ث٦ پبّؿتبٟ زض. ثبقس ٝي ّ٘ اٙٞؿٚٞي٠ اذ٤اٟ فبٛ

 چيع ٧ط اظ ثيف ٨١بز اي٠ فْٞٚطز اٝب. ٢٢ّس ٝي اذص ٝز٤ظ ٝص٧جي ا٤ٝض ٣ظاضت زاضي،اظ ىطٝبٟ زض حجت اظ پؽ ٦ّ

 تصّط ثط فال٥٣ پبّؿتبٟ اؾالٝي رٞبفت ث٦ ٣اثؿت٦(( ٝٚي قجبة))  ٕط٥٣. اؾت حعثي ؾت٨بي ؾيب چ٤ة چبض زض

 .٢٢ّس ٝي اؾتيبز٥ ١يع ىيعيْي ثطذ٤ضز اظ ظثب١ي

 زٙي٘ ث٦ اؾالٝي زؾت٦ ّك٤ض٧بي اظ ثطذي زض: ؾ٤ٛ زؾت٦ ّك٤ض٧بي زض ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط ٣ضقيت

 ث٦ اٝط ىطيض٦ ث٦ فٞ٘ ٝطزٛ ؾ٤ي اظ اي ١يبىت٦ ؾبظٝبٟ ٣ پطا٢ّس٥ ٧بي حطّت ربٝق٦، ثط حبّٜ ذبل قطايظ

 اٝبضات ّك٤ض زض. ٢ّس ٝي ثطذ٤ضز ٢ْٝط٧ب ثطذي ثب ٤ٝضزي ثغ٤ض ز٣ٙت يب ٣ ق٤ز ٝي ارطاء ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه

 ٝعاحٜ ٝطز فْؽ ٣ قس٥ ٕطىت٦ ١ؾط زض قسيسي ٝزبظات. ق٤ز ٝطزٛ ٤١اٝيؽ ٝعاحٜ ٦ّ ٝطزي ثطاي فطثي ٝتحس٥

 ٝطز ٣ ظٟ ّبض٢ٝساٟ ّبض ٝح٘ تيْيِ ثرك٢ب٦ٝ اضزٟ زض. ق٤ز ٝي چبح ٧ب ض٣ظ١ب٦ٝ زض ٢ْٝط قرهيت ف٤٢اٟ ث٦

 رٞقيت زض ز٣ٙتي ميط ذبل ٕط٥٣ يب ر٨ت.  ٨١بز ٙج٢بٟ ٣ ت١٤ؽ،ٍغط،ٙيجي ٝب٢١س زضّك٤ض٧بيي. اؾت قس٥ نبزض

. ٕيطز ٝي ن٤ضت ذبل ٤ٝاضز ثطذي زض ٣ ا١يطازي ثغ٤ض ىطيض٦ ارطاي ٣ ١ساضز ٣ر٤ز ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط

 .ق٤ز ٝي ذالن٦ ٝطزٛ ث٦ ١ؿجت رٞق٦ ائ٦ٞ ت٤ؾظ ٢ْٝط اظ ٨١ي ٣ ٝقط٣ه ث٦ اٝط اضقبز ث٦ ١يع ٤ٝاضزي زض

(http://rahebehesht.org  ) 

 : گزدشگزی اس دیدگبٌ معصًمیه 

 ٣ ؾالٝتي تحهي٘ :ث٦ ت٤اٟ ٝي ر٦ٚٞ اظ ٦ّ اؾت قس٥ اقبض٥ ٝؿبىطت ١٤ٕب٤ٕٟ ى٤ايس ث٦( ؿ)ٝقه٤ٝي٠ ؾر٢بٟ زض

 ٧ب، ٝٚت ؾبيط ارتٞبفي اذالً ٣ آزاة ٣ ثعضٕبٟ ثب آق٢بيي فٜٚ، ّؿت ٣ ا١س٣ظي زا١ف ض٣ح، ٣ رؿٜ ١كبط
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 ا٨ٙي، ١قٞبت زض تيْط قن٘، ّؿت ٣ ٝقيكت تبٝي٠ ٧ب، ض١ذ ٣ ٧ب مٜ ضىت٠ ثي٠ اظ آ٤ٝظي، فجطت ٣ پ٢سٕيطي

 (1379:13ضحيٜ پ٤ض  .)ّطز اقبض٥ ىطامت، ا٣ٍبت ٕصضا١سٟ ٣ ؾبٜٙ تيطيحبت

 ذ٤ز ٧بي ٣ع٠ اظ تطٍي، ٣ تقبٙي ث٦ ١ي٘ ثطاي:اؾت قس٥ ض٣ايت چ٢ي٠( ؿ)فٚي حضطت اظ ٝؿبىطت ى٤ايس زضثبض٥ زض

 ٧ب آظضزٕي ٣ ا١س٥٣ ٣ اؾت ض٣ح ا١جؿبط ٣ تيطيح ثبفج ؾيط: اؾت ىبئس٥ پ٢ذ ؾيط زض ٦ّ ٢ّيس ٝؿبىطت ٣ ق٤يس ز٣ض

 فٜٚ ىطإطىت٠ ٣ؾي٦ٚ ٝؿبىطت اؾت، ٝقبـ تأٝي٠ ٣ آٝس زض تحهي٘ ٧بي ضا٥ اظ يْي ٝؿبىطت ٢ّس، ٝي عطه ثط ضا

 ٝي ثطذ٤ضز ذٚيٌ ٣ ىضيٚت ثب اىطاز ثب ؾيط زض آزٝي ٣ آ٤ٝظز ٝي ظ١سٕي آزاة ا١ؿبٟ ث٦ ٝؿبىطت اؾت، تزطث٦ ٣

 ٕصضا١ي، ٣ٍت ٝق٢بي ث٦ نطىبً ؾيبحت ٣ ؾيط ّطيٜ ٍطآٟ ٣ اؾالٝي ثجي٢ف زض ٙصا. ق٤ز ٝي ز٣ؾت آ١بٟ ثب ٣ ٢ّس

 فٞيٌ، ٝؿبئ٘ ٣ ق٤ز ٝي زيساض آ٨١ب اظ ز١يبيي ٣ ؽب٧طي ا٤ٝض زض ث٦ْٚ ١يؿت، ؽب٧طي تٞبقبي ٣ تيطيح ٣ اؾتطاحت

 (.1377:146ت٢ْبث٢ي )يبىت زؾت آ٨١ب ث٦ ٧ب ٝؿبىطت اي٠ عي زض ثبيس ٦ّ زاضز ٣ر٤ز ١يع زاض ٧سه ٣ پيچيس٥

 اسالمی كشًرَبی َبی پتبوسیل قًت وقبط

 ١َبط اظ يْي. قس ذ٤ا٧س ّك٤ضي ٧ط زاذ٘ زض ٝرتٚيي ٝكبم٘ ايزبز ٤ٝرت ّك٤ض ٧ط زض ت٤ضيؿتي حض٤ض٧ط

 ث٦ تطّي٦ ايطاٟ، ٝهط، ٝخ٘ اؾالٝي ح٤ظ٥ ّك٤ض٧بي اظ ثؿيبضي. اؾت ٧ب آٟ ،رنطاىيبي اؾالٝي ّك٤ض٧بي ٤ٍت

 ٝيبزي٠ ٝؿبرس قبٝ٘ ىطا٣ا١ي ٣ا٢ٝيت آحبض ٣ ٧ؿت٢س اي زيطي٦٢ تٞسٟ زاضاي ىطا٣اٟ ٍسضت اظ ثطذ٤ضزاضي زٙي٘

 ٕٚي ٣ ذكتي ٣ ٍسيٞي ض٣ؾتب٧بي ٣ ٝتقسز،فجبزتٖب٨٧ب ٝتقسز،ث٢ب٧بي تبضيري آحبض ٍسيٞي ق٨ط٧بي ق٨طي،

 اظ١ؾط.ثبقس ذ٤ة ت٤ضيؿت رصة ثطاي ٨ٝٞي رصة فبٝ٘ ت٤ا١س ٝي اي٠ ٦ّ ٕطزقٖطي ٧بي ربشث٦ اظ ٣ثؿيبضي

 ٙج٢بٟ، ثره٤ل ا١س١٣عي، ٝبٙعي، ٝخ٘ اؾالٝي ّك٤ض٧بي اظ ثؿيبضي عجيقي ٣ رنطاىيبيي ١يعٝحيظ ا٤ّت٤ضيؿت

 رصاثي ثؿيبض عجيقت ٣ ٤٧ايي ٣ آة ٤ٍٝقيت زاضاي اؾالٛ ر٨بٟ اىطيَبيي ٣ فطثي زيٖط ّك٤ض٧بي اظ ثطذي ٣ ايطاٟ

 ٣ تٞسٟ ٙحبػ ٢ٝؾط٣ث٦ ز٣ ٧ط اظ ث٢بثطاي٠ ثبقس ت٤ضيؿت رصة ثطاي فبٝٚي ت٤ا١س ٝي ٧ٜ ثبظ ٝؿئ٦ٚ اي٠ ٦ّ ٧ؿت٢س

 ٕطزي عجيقت ٣ ر٨ب١ٖطزي ٣ عجيقي ٣ ٝحيغي ظيؿت ٝؿبي٘ ٙحبػ ث٦ چ٦ ٣ تبضيري آحبض ٣ ؾبذتٞبٟ ٣ ا٢ٝيت

 ٍبث٘ زضآٝس ٢ٝجـ ف٤٢اٟ ث٦ ت٤ضيؿت ن٢قت اظ ت٤ا١س ٝي انغالح ث٦ ٣ زاضز ذ٤ثي ثؿيبض ٤ٍٝقيت اؾالٛ ز١يبي

 اؾالٝي، ّك٤ض٧بي زض ظ١سٕي ٣ ٝقيكت ىط٢٧ٔ، ت٤٢ؿ.٢ّس اؾتيبز٥ آٟ ّك٤ض٧بي اظ ثطذي زض ثره٤ل ت٤ر٨ي

 اي٠ ىطا٣اٟ ٧بي ربشث٦ فٚيطمٜ ٝتأؾيب٦١. ؾبظز ٝي ىطا٧ٜ ٕطزقٖطاٟ ثطاي ضا رسيس ٧بي تزطث٦ ّؿت اْٝبٟ

 ؾبظٝبٟ ٧بي ثي٢ي پيف ثطاؾبؼ. زاض١س ر٨بٟ زض ٕطزقٖطي زضآٝس اظ ّٞي ؾ٨ٜ اؾالٝي ّك٤ض٧بي ّك٤ض٧ب،

 ثيكتط ٦ّ آؾيب ر٤٢ة ٣ ذب٣ضٝيب٦١ اىطيَب، زض ٣اٍـ ّك٤ض٧بي ٝيالزي، 2020 ؾبٗ تب( WTO) ٕطزقٖطي ر٨ب١ي

 اذتهبل ذ٤ز ث٦ ضا ن٢قت اي٠ زضآٝس٧بي اظ ا١سّي ؾ٨ٜ ٧ٞچ٢بٟ زاض١س، ٍطاض ٢ٝبعٌ اي٠ زض اؾالٝي ّك٤ض٧بي
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 ت١٤ؽ، ٝبٙعي، ٙج٢بٟ، ايطاٟ، تطّي٦، ٝهط، ١ؾيط اؾالٝي ّك٤ض٧بي فٞس٥ ٦ّ اؾت زضحبٙي اي٠. زاز ذ٤ا٢٧س

 .زاض١س ضا ٕطزقٖطاٟ ت٤ر٦ ٤ٝضز ٧بي ربشث٦ ٣ ٧ؿت٢س پطربشث٦ ٧بي ؾطظٝي٠ ضزيو زض ٝطاّف ٣ ا١س١٣عي

 فزَىگی تًریسم درخًاست ي مسلمبن گزدشگز بزای اسالمی كشًرَبی معىًی فضبی

 ٢ٝبعَي ث٦ زاض١س ز٣ؾت ٝؿٚٞب١بٟ اظ ثؿيبضي. اؾت ربشث٦ زاضاي ذ٤ز ٝؿٚٞبٟ، ّك٤ض٧بي ٝق٤٢ي ىضبي اؾبؾبً

 ٣ر٤ز اظر٦ٚٞ اؾالٝي آزاة ٣ ٧ب اضظـ ضفبيت. اؾت حبّٜ آ٨١ب ثط اؾالٝي ٧بي اضظـ ٣ ىط٢٧ٔ ٦ّ ٢٢ّس ؾيط

 ٝؿٚٞبٟ ٕطزقٖطاٟ ثطاي ضا آؾ٤ز٥ ذبعطي ٣ ا٢ٝيت احؿبؼ زي٢ي، ىطايض ا١زبٛ زض ضاحتي ٣ حالٗ مصا٧بي

 اي٠ ٝق٢ي ث٦ ىط٢٧ٖي ت٤ضيؿت.زاض١س ىط٢٧ٖي ت٤ضيؿت زضذ٤اؾت اؾالٝي ّك٤ض٧بي اظ ثؿيبضي.٢ّس ٝي ىطا٧ٜ

 ثب حبٗ في٠ زض ٣ ٕصاقت٦ احتطاٛ اؾالٛ ر٨بٟ ىط٢٧ٔ ث٦ آيس ٝي اؾالٝي ّك٤ض٧بي ث٦ ٦ّ ت٤ضيؿتي ٦ّ اؾت

. اؾت ظيبضت آٟ ٣ زاقت٦ ذ٤زـ زاذٚي ٕطزقٖطي يِ االيبٛ ٍسيٜ اظ اؾالٛ ر٨بٟ.ق٤ز آق٢ب اؾالٝي ىط٢٧ٔ

 ّطز٥ پيسا ٕؿتطـ اؾالٛ ر٨بٟ قْ٘ ثسي٠ ٣ ض١٣س ٝي ٦ْٝ ث٦ ٝسي٦٢ اظ ٣ ٝسي٦٢ ث٦ ٦ْٝ اظ ظائط ٧ب ٝيٚي٤ٟ

 اظ ثؿيبضي.  ثطقٞطز ٕطزقٖط رصة زض اؾالٝي ّك٤ض٧بي ثطذي ٤ٝىَيت فسٛ زض ت٤اٟ ٝي ضا ظيبزي زالي٘.اؾت

 ظيطؾبذت ىبٍس عجيقي، ٣ ىط٢٧ٖي تبضيري، ٝص٧جي، ٕطزقٖطي ٧بي ربشث٦ اظ ثطذ٤ضزاضي فٚيطمٜ ّك٤ض٧ب اي٠

 ٝسيطيت ٣ ضيعي ثط١ب٦ٝ ضقو اعالفبتي، ٤١ي٠ ٧بي آ٣ضي ى٠ اظ زضاؾتيبز٥ ت٤ر٨ي ّٜ. ٧ؿت٢س ٢ٝبؾت ٧بي

 ىطا٣اٟ ٢ٝبىـ.اؾت ٕطزقٖط رٚت زض اؾالٝي ّك٤ض٧بي ٤ٝىَيت فسٛ زالي٘ اظر٦ٚٞ ن٢قت، اي٠ زض ّبضآٝس

 ثطضؾي عي زاقت٦ آٟ ثط ضا اؾالٝي ّك٤ض٧بي ٕطزقٖطي ٝؿئ٤الٟ ن٢قت، اي٠ ارتٞبفي ٣ اٍتهبزي ىط٢٧ٖي،

 ّك٤ض٧بي زض ٕطزقٖطي ن٢قت ت٤ؾق٦ ثطاي ٧ب ؾيبؾت تس٣ي٠ ٣ ضا٧ْبض٧ب اضائ٦ ز١جبٗ ث٦ ّبضق٢بؾب٦١، ٧بي

 ضا٨٧ب ث٨تطي٠ اظ يْي ٦ّ زاضز ٣ر٤ز ٝرتٚيي ضا٨٧بي تٞس١ي ٣ ىط٢٧ٖي تجبزٗ ثطاي اٝط٣ظ٥ ان٤الً.ثبق٢س اؾالٝي

 ٣ تٞسٟ ، ىط٢٧ٔ ، تبضيد يبزز٢٧س٥ زضؼ ّالؼ يِ ٝب٢١س ث٦ ّك٤ضي ٧ط زض ت٤ضيؿت حض٤ض.اؾت ت٤ضيؿت

 ٧طز٣ ٣ قس٥ ٢ٝتَ٘ ذ٤زـ ّك٤ض ث٦ ٤١ضيؿت ٧ٞبٟ ٣ؾي٦ٚ ث٦ ت٤ا١س ٝي ٦ّ اؾت ٝٚت آٟ ضىتبضي ٧بي قبذم

 ٦ّ ؾ٤ئي تجٚينبت اظ ثؿيبضي اؾالٝي زضّك٤ض٧بي ٕطزقٖطاٟ حض٤ض.ثبق٢س زاقت٦ ىط٢٧ٖي تجبزٗ ٧ٜ ثب ّك٤ض

 ٝي ٝحؿ٤ة ّك٤ض٧ب اي٠ ثطاي اؾت ٨ٝٞي ثؿيبض زؾتب٣ضز اي٠ ٣ ّطز ذ٤ا٧س ذ٢خي ضا ق٤ز ٝي اؾالٛ ر٨بٟ فٚي٦

 حتي ت٤ا١س ٝي ؾيبؾي ٙحبػ ث٦ اي٠ ٣ ث٤ز٥ ا٠ٝ ؾبذتبضي زاضاي ّك٤ض٧ب اي٠ اظ ثؿيبضي ٦ّ ز٧س ٝي ١كبٟ ٣ قس

 ن٢قت ثحج ١يع ؾيبؾي ٣ تٞس١ي ىط٢٧ٔ ٢ٝؾط اظ ث٢بثطاي٠. ٢ّس تطٝيٜ ضا ر٨بٟ زض ضا اؾالٝي ّك٤ض٧بي پطؾتيػ

 .٢ّس ٝي قبيب١ي ٧بي ِّٞ ّك٤ض٧ب زيٖط ث٦ اؾالٝي تٞسٟ ٣ ىط٢٧ٔ ق٢بؾب١سٟ ث٦ ت٤ضيؿت

 اسالمی كشًرَبی بزای گزدشگزی مُم مشیت گذاری سزمبیٍ
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 ٝي ثرف اي٠ زض ٕصاضي ؾطٝبي٦ زاضز، اٍتهبزي ٣ ىط٢٧ٖي ظٝي٦٢ زض ٕطزقٖطي ن٢قت ٦ّ ٧بيي ٝعيت زٙي٘ ث٦

 اظ آ٨١ب اٍتهبزي ضقس ٣ يْؿ٤ اظ يْسيٖط ث٦ ١عزيْي ثطاي ٝؿٚٞبٟ ٝٚ٘ ٣ اؾالٝي ّك٤ض٧بي ثطاي ىطنتي ت٤ا١س

 شذبيط. ٧ؿت٢س ٕطزقٖط رصة ظٝي٦٢ زض ت٤ر٨ي ٍبث٘ ٧بي پتب١ؿي٘ زاضاي اؾالٝي ّك٤ض٧بي. ثبقس زيٖط ؾ٤ي

 ثطاي ٝعيت يِ ف٤٢اٟ ث٦ اؾالٝي، ٧بي ؾطظٝي٠ ٝرتٚو ١َبط زض ٝص٧جي - ىط٢٧ٖي ٧بي ٢ٕزي٦٢ ٣ تبضيري

 تؿ٨يالت ايزبز زٍيٌ، ضؾب١ي اعالؿ يْسيٖط، ث٦ ّك٤ض٧ب ١عزيْي ؾيبؾت.ض١٣س ٝي قٞبض ث٦ ٕطزقٖط رصة

 ت٤ؾق٦ زض ٨ٝٞي ١َف اؾالٝي، ّك٤ض٧بي ٝرتٚو اٍكبض ثطاي ٕؿتطز٥ ؾبٝب١س٧ي ٣ ؾيط ٣ؾيـ اْٝب١بت ٣يعايي،

 ظثبٟ يِ ث٦ ضؾيسٟ ر٨ت ضا اؾالٝي ٧بي ز٣ٙت ت٤ا١س ٝي اٝط اي٠. زاضز اؾالٝي ّك٤ض٧بي ثي٠ زض ٕطزقٖطي

 زض اؾالٝي ّك٤ض٧بي ٕصاضي ؾطٝبي٦. ز٧س يبضي اؾالٝي ّك٤ض٧بي زض ٕطزقٖطي ت٤ؾق٦ ظٝي٦٢ زض ٝكتطُ

 اي٠ فال٥٣ ث٦. ق٤ز ٝي آٟ ىط٢٧ٖي ٣ اٍتهبزي ٝعايبي اظ اؾالٝي ر٤اٝـ ٢ٝسي ث٨ط٥ ٤ٝرت ٕطزقٖطي، ن٢قت

 ٕطزقٖطي اظ ١بقي ٢ٝيي تأحيطات يْسيٖط، ث٦ ٝؿٚٞب١بٟ ٝٚي ىط٢٧ٖي ١عزيْي زٙي٘ ث٦ ٦ّ زاضز ١يع ضا ٝعيت

 .ضؾب١س ٝي حساٍ٘ ث٦ ضا ر٨ب١ي

 ایزاوی اسالمی وًاسی مُمبن ، تًریسم تًسعٍ

 ثب. ٢ّس ٝي ٝقطىي ر٨بٟ ث٦ اؾت ايطاٟ ٝطزٛ ثبضظ ٧بي ٣يػٕي اظ يْي ٦ّ ضا اؾالٝي ٤١اظي ٨ٝٞبٟ ، ت٤ضيؿٜ ت٤ؾق٦

 تب آ٣ضز ث٤ر٤ز ر٨ب١ي اش٧بٟ زض ايطاٟ ٝؿٚٞبٟ ٝطزٛ اظ زضؾت ته٤ض يِ ثبيؿتي نحيح تجٚينبت ٣ ضؾب١ي  اعالؿ

 اؾالٛ زي٠ ثبيس ١يؿت، ّبىي اؾالٝي ت٤ضيؿٜ ٣اغ٥ ثطزٟ ّبض ث٦ ت٨٢ب.٢٢ْ١س ته٤ض ؾرت ٤ٍا١ي٠ ٢ٝجـ ضا اؾالٛ ٧ب آٟ

 ضىتبض ض٣ي ثبيس. زاز ١كبٟ ر٨ب١يبٟ ث٦ اؾالٛ اظ ٝتيب٣تي ىط٢٧ٔ ٣ زاقت٦ ٤ٞ١ز ضىتبض٧ب تٞبٝي زض آٟ َٝطضات ٣

 ٝطزٛ ث٦ ضؾب١ي إٓب٧ي تبضيد ايطاٟ. ق٤ز ٝقطىي ر٨ب١يبٟ ث٦ ذهٚت اي٠ تب ق٤ز ٕصاضي ؾطٝبي٦ ايطاٟ ٝطزٛ ز٣ؾتب٦١

 اظ يْي ف٤٢اٟ ث٦ ٝبٙعي حبضط حبٗ زض. اؾت ن٢قت اي٠ ت٤ؾق٦ زض ٨ٜٝ ان٘ ١رؿتي٠ ٧ب، ضؾب٦١ اظ اؾتيبز٥ ثب

 اعالؿ ٣ إٓب٧ي ثطاي ّالٟ ٕصاضي ؾطٝبي٦ ثب ضا ثعضٓ زىتط ٧كت ، ٕطزقٖط رصة زض ٤ٝىٌ اؾالٝي ّك٤ض٧بي

 زاذ٘ زض زٍيٌ اعالفبت اضتَب ت٤ضيؿٜ، ن٢قت زض  ٨ٜٝ ان٤ٗ اظ يْي.اؾت ّطز٥ زايط ز١يب ٝرتٚو ١َبط زض ضؾب١ي

 اظ ٢ٝؾ٤ض ٣ اؾت ت٤ضيؿٜ ت٤ؾق٦ ٨ٜٝ ان٤ٗ اظ زيٖط يْي اعالفبت ث٤زٟ زؾتطؼ زض ٧ٞچ٢ي٠.اؾت ّك٤ض ذبضد ٣

 ٍطاض ٝطزٛ اذتيبض زض ضا رب تطي٠ اضظاٟ ٣ تطي٠ ضاحت ثت٤اٟ ثبيس ث٦ْٚ ١يؿت ىيعيْي ١ؾط اظ ت٨٢ب ث٤زٟ زؾتطؼ زض

 زىبتط ث٦ زؾتطؾي ٣ ثط٣ق٤ض ت٨ي٦ ٧ٞچ٢ي٠ ٣ ث٤زٟ الي٠ آٟ ٣ ؾبيت ٣ة عطيٌ اظ اعالفبت ث٤زٟ زؾتطؼ زض.زاز

 تب ٕيطز ٍطاض ٕطزقٖط اذتيبض زض ّبٝ٘ ثبيس اعالفبت. اؾت ت٤ضيؿت رٚت زض ٨ٜٝ ٣ ضيع ٝؿبئ٘ ر٦ٚٞ اظ اعالفبت

 .١يبيس پيف ٝكْٚي ٧يچ
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 اسالمی مقزرات بب مطببق ریشی بزوبمٍ

 ث٦ ثبيس ذ٤ة ٝسيطيت ٣ اؾت ّك٤ض زض ٕطزقٖطي ن٢قت ت٤ؾق٦ ٨ٜٝ ٝؿبئ٘ زيٖط اظ ت٤ضيؿٜ زض ّييي ٝسيطيت

 َٝطضات ثب ٝغبثٌ ثبيس ضيعي ثط١ب٦ٝ. ق٤ز ٢ٝزط ٠ْٞٝ، ١ح٤ ث٨تطي٠ ث٦ ت٤ضيؿت رٚت ثطاي اْٝب١بت تٞبٝي ثؿيذ

 آٟ ٕطىت٠ ذسٝت ث٦ ٣ اؾالٝي ٕطزقٖطي ن٢قت ت٤ؾق٦ ٣ ت٤َيت ٙع٣ٛ ث٦ ت٤ر٦ ثب ٧ٞچ٢ي٠.ٕيطز ن٤ضت اؾالٝي

 ٕطزقٖطي ٝح٤ضيت ثب ٕطزقٖطي ا٤١اؿ ث٦ ٕيتبض اي٠ زض ٝتَبث٘ زضُ ٣ ا١ؿزبٛ ث٦ ضؾيسٟ ٧بي ضا٥ اظ يْي ف٤٢اٟ ث٦

 ، اؾت   ٍطاضٕطىت٦ ت٤ر٦ ٤ٝضز ذبل ّبضّطزي ر٨ب١ٖطزي ثطاي اؾالٛ زي٢ي تيْط زض.ق٤ز ٝي  پطزاذت٦ اؾالٝي

 آىطي٢ف ١ؾبٛ زض تبٝ٘ ٣ ٝغٌٚ ٍسضت ؾتبيف ر٨ت ثبال زضّي ث٦ ضؾيسٟ ثطاي ظٝي٠ زض حطّت ٦ّ اي ٦١٤ٕ ث٦

 زض چ٢ب١چ٦ اٝب اؾت، ظيبزي ٝقب١ي زاضاي اؾالٝي ٕطزقٖطي.اؾت ٍطآ١ي ٤ّٝس ٧بي ؾيبضـ اظ ثبضيتقبٙي ذسا١٣سٕبض

 زض ؾيط ٣ ؾيط ٝقب١ي، اي٠ اظ يْي. ٢ّس ٝي  زالٙت اي ٣يػ٥ ٝقب١ي ثط آٟ اٝط٣ظي انغالح ،  آٝس٥ ا٤ٙؾيظ ٝقزٜ

 اؾالٛ ٝجي٠ زي٠.ثبقس ٝي ٕعيسٟ  اٍبٝت ٣ زضآٝس ّؿت ثطاي ٦١٣ ّكو ٣ رؿتز٤ آق٢بيي، ٕطزـ، ثطاي ّك٤ض٧ب

 ٧بي اضظـ ٣ ٣اال ا٤ٝض ثط حٞ٘ ضا ٕطزقٖطي اؾالٛ. زاضز ٝؿتَٚي زيسٕب٥ ؾيبحت ٣ ٕطزقٖطي ٝي٤٨ٛ ث٦ ١ؿجت

 ١يع ٣ ض٣اٟ ٣ ض٣ح ٝكَت ٣ ض١ذ تحٞ٘ ثب ٝطتجظ ٝي٤٨ٝي زاضاي اؾالٛ، اظ پيف ن٢قت اي٠ چطا٦ّ ٢ّس ٝي اذالٍي

 ؾٚجي ٝي٤٨ٛ اي٠ ثط ثغال١ي ذظ اؾالٛ، تبث٢بُ ذ٤ضقيس ع٤ٚؿ ثب ٣ ث٤ز ظٝي٠ زض ؾيط ٣ ؾيط ثطاي ا١ؿبٟ ارجبض

 زض ٕطزقٖطي ١ؾيط ثي ٧بي ربشث٦ ثط ٣ م٢ي ٝيب٧يٜ اي٠ ثط ثبيس اؾالٝي ّك٤ض٧بي ث٢بثطاي٠.قس ّكيس٥ ٕطزقٖطي

 ٣ ثٖيط١س ث٨ط٥ ا٨ٙي زي٠ اي٠ تط٣يذ ٣ ٝقطىي ر٨ت زض آٟ ٧بي آ٤ٝظ٥ ٣ زي٢ي ثب٣ض٧بي اظ ٣ ّطز٥ تْي٦ ذ٤ز زض٣ٟ

 اظ ثؿيبضي ٦ّ اؾت حبٙي زض اي١.٠ٞبي٢س اؾتيبز٥ م٢ي تٞسٟ اي٠ ا١تَبٗ ثطاي ٕطزقٖطاٟ حض٤ض ىطنت اظ

 م٢ي ىط٢٧ٔ ٕؿتطـ ثطاي ض٣ظ ا٧٤ٖٙبي ٝغبثٌ ضا اي قي٥٤ ٣چ٢ي٠ ا١س ٝب١س٥ فَت ٍبى٦ٚ اي٠ اظ اؾالٝي ّك٤ض٧بي

 ا٧٤ٖٙب ٨ٝٞتطي٠ اظ يْي حبضط حبٗ زض ٣ زاقت٦ ٣ر٤ز ثبظ زيط اظ اؾالٛ زض ت٤ضيؿٜ.ق٢بؾ٢س ١ٞي ضؾٞيت ث٦ ذ٤ز

 http://emodiran.com .آيس ٝي حؿبة ث٦ آٟ ثب٣ض٧بي تط٣يذ ٣ ٝجي٠ زي٠ اي٠ ث٦ رصة ثطاي

 : وتیجٍ گیزی ي ارائٍ پیشىُبد 

اظ ٤ٝٙي٦ ٧بي پط ا٧ٞيت ٧ؿت٢س ٣ ٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ف٤٢اٟ ٕطزيس ز٣ ٦ٙ٤َٝ ٕطزقٖطي ٣ اٝط ث٦ ٝقط٣ه ٣ ٨١ي اظ ٢ْٝط 

زض ّك٤ضي ٣ ضفبيت اٝط ث٦ ٝقط٣ه ٣ ٨١ي اظ ٢ْٝط  ت٤ؾق٦ ٕطزقٖطي ثس٣ٟ زض ١ؾط ٕطىت٠ ٤ٝاظي٠ اؾالٝي 

بئع ا٧ٞيت اؾت اي٦ْ٢ ز٣ٙتٞطزاٟ ٣ تهٞيٜ اٝب آ١چ٦ زض اي٠ ٝيبٟ ثؿيبض ح. اْٝبٟ پصيط ١ر٤ا٧س ث٤ز  ٤ٟ ايطاٟ چ٧ٞ
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زض ضاؼ ا٤ٝض ت٨٢ب ٝي ت٤ا٢١س ثط١ب٦ٝ ضيعي ّطز٥ ٣ يب ٤ٍا١ي٢ي ضا ٦ّ زض آٟ ٧ط ز٣ اي٠ ٤ٝٙي٦ ٧ب ث٦ ث٨تطي٠ ٕيط١سٕبٟ 

قْ٘ فٞٚي قس٥ ثبق٢س ضفبيت ٢٢ّس اٝب ارطاي ٧ط چ٦ قبيؿت٦ تط آٟ ت٨٢ب زض ؾبي٦ تق٨س ق٨ط١٣ساٟ اؾت زض ٣اٍـ 

ثب ضىتبض نحيح ٣ ض ربٝق٦ اثتسا ١ؿجت ث٦ اي٠ ٨ٜٝ ٣ زضر٦ ا٧ٞيت آٟ ت٤ري٦ ثبقس ٝي ت٤ا١س إط ٧ط ىطزي ز

٢ٝبؾت ذ٤ز ا٤ٙي ٢ٝبؾجي ثطاي زيٖطاٟ ثبقس ث٦ ع٤ضي٦ْ إط زض يِ ٢ٝغ٦َ يب ق٨ط ٣ اؾتب١ي ٕطزقٖطي ض٣اد 

بيؿت٦ ظٝي٦٢ ؾبظ حيؼ اضظـ ٧بي اؾالٝي زض ٢ّبضٕصضاٟ ث٨تطي٠ ا٣ٍبت قق٨ط١٣ساٟ ثب ثطذ٤ضز ٣ ضىتبض زاضز 

يِ ق٨ط١٣س ٝؿئ٤ٗ ذ٤ز ثبيؿتي ا٤ٖٙي يِ ايطا١ي ٝؿٚٞبٟ ٦ّ زض ٣اٍـ ١ٞبيب١ٖط يِ ىطز . ىطامت ضا زاقت٦ ثبق٢س 

٢٧س٥ ٝغبٙقبت زض ظٝي٦٢ ضىتبض٧بي ا١ؿب١ي ١كب١س. سٟ ٠٨ّ اٝب ثب اضظـ ٧بي ٝق٤٢ي ثي ١ؾيط اؾت ٞثب ىط٢٧ٔ ٣ ت

٣ ثب تيْط ، آٟ اؾت ٦ّ ٣ٍتي اىطاز ١ؿجت ث٦ يِ ٤ٝض٤ؿ ت٤ري٦ ثبق٢س يق٢ي إٓب٧ي الظٛ ٣ ّبىي ضا زاقت٦ ثبق٢س 

ث٨تطي٠ ثبق٢س ٣ ١َف ذ٤ز ضا ربيٖب٥ تقَ٘ ٣ ق٢بذت ا٧ٞيت ٤ٝض٤ؿ ضا زضيبىت٦ ثبق٢س ؾقي ٝي ٢٢ّس ٦ّ زض آٟ 

ٟ ٧ؿتيٜ اي٠ ٝؿئ٦ٚ اؾت ٦ّ ٝطزٛ ١ؿجت ث٦ آ٤ٝظ٥ آ١چ٦ زض ايطاٟ ّٞتط قب٧س آث٦ ث٨تطي٠ قْ٘ ارطايي ٢٢ّس اٝب 

٣ اظ اي٢ط٣ ّٞتط تٞبيٚي ث٦ ارطاي آٟ زاض١س ٧بي زي٢ي ذ٤ز ٣ ا٧ٞيت آ٨١ب ّٞتطي٠ ٝيعاٟ إٓب٧ي ضا زاضا ٝي ثبق٢س

زض ٣اٍـ ظٝب١ي ٦ّ ق٨ط١٣ساٟ ٝي ت٤ا٢١س ذ٤ز ا٤ٖٙي ايطاٟ اؾالٝي ثبق٢س ؾقي زض ز٣ض قسٟ اظ اي٠ ٦ٙ٤َٝ  ٣تبّيس 

ثي زاض١س ظيطا ث٦ زٙي٘ فسٛ ق٢بذت ّبىي حزبة ضا يِ پ٤قف اؾالٝي ٝي زا٢١س ٦ّ ت٨٢ب ثبفج ثط ثي حزب

ٝحس٣زيت اؾت زض حبٙي ٦ّ ثب ٝغبٙق٦ زض ّتت ٤ٝر٤ز ٣ آ٤ٝظ٥ ٧بي زي٢ي ث٦ ذ٤ثي ٝي ت٤اٟ زضيبىت تبضيرچ٦ 

ٝي ت٤ا١س ١بث٤ز ٢٢ّس٥  حزبة ث٦ پيف اظ اؾالٛ ثبظ ٝي ٕطزز ٣ تبحيطات ٢ٝيي ثي حزبثي ثؿيبض ىطا٣اٟ ث٤ز٥ ٣ حتي

اؾت اىع٣ٟ ثط ... ٣ اٝب آ١چ٦ زض زضر٦ ا٣ٗ ا٧ٞيت زاضز اعالؿ ضؾب١ي ٣ ايزبز ق٢بذت ت٤ؾظ ضؾب٦١ ٧ب  .١يع ثبقس

آ٤ٝظـ ١يع ١َف ث٦ ؾعايي ذ٤ا٧س زاقت ّك٤ض ايطاٟ يِ ّك٤ض ر٤اٟ اؾت زض ن٤ضتي ٦ّ آ٤ٝظـ ٧ب  اي٦ْ٢ 
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