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 چکیذٌ

ِ    دٍ ای ٍ تبحیشگرزاس رْربى    کـَس ایشاى ٍ هلش ثِ ٌَٓاى دٍ کبًَى اكلی توذى ؿرش  ٍ دٍ درذسم هٌٌ ر

تَاًرذ اص یرس ػرَ ه رش      اؿتشاکبم تبسیخی ٍ فشٌّگی صیبدی ثب یکذیگش داسًذ کِ ایي اهرش هری  ، اػالم

ِ   هٌبػجی ثشای ثْجَد سٍاثي آًْب ثبؿذ ٍ اص ػَیی دیگش دبثلیت  ای ٍ ثریي   تبحیشگزاسی ثرش هخبًجربى هٌٌ ر

 الوللی داؿتِ ثبؿذ.

گشدؿرگشی ٍ  ، ه جت ثِ اّر  ثیرت  ، ػٌت ًجَی، دشآى، دس ایي هیبى تَرِ ثِ اؿتشا  دس دیي

، استجربًی  ّربی  ؿجکِ صهیٌِ دس داًـگبّیبى ٍ ّوکبسی، ًخجگبى، تجبدالم ٓلوی ٍ فشٌّگی ٓلوب، تَسیؼن

 ًذ ً ؾ هَحشی دس ت َیت ّوگشایی ٍ پیًَذ دٍکـَس داسد.  تَا دشآًی ٍ ف ْی هی، ای سػبًِ

ّربی ساّجرشدی دٍکـرَس دسرْرت      تَاًذگبهی هْن ٍ هَحشی دس تذٍیي ػیبػت ّب هی ؿٌبػبیی ایي فشكت

 ثْجَد سٍاثي دٍربًجِ ٍ تأهیي هٌبفْ دٍکـَس ثبؿذ. 

 .فشٌّگی دیپلوبػی، اػالم، توذى، فشكت، هلش، ایشاى َای کلیذی: ياژٌ 

 

   

  

                                                 
 1اًـگبُ ثبدشالٔلَمد یبػیػٓلَم اسؿذ  یکبسؿٌبػ  . 
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  مقذمٍ

فشٌّگ کْري ٍ داسای  ، کـَسّبی هؼلوبى ثب ػبث ِ توذًی ایشاى ٍ هلش اص هْوتشیي 

ای ٍ رْربى اػرالم    ّبی صیبدی رْت تبحیش گزاسی ثشت َالم هٌٌ ِ ّبی ٍ دبثلیت ُشفیت

ثبؿٌذ. هلش ثضسگتشیي کـَس رْبى ٓشة اػت ٍ داًـگبُ اػالهی االصّشکرِ اصربیگربُ    هی

ثبؿذ. اصًشفری دٍکـرَس ایرشاى ٍ     کـَس هی دس ایي، ثشخَسداس اػتای دس رْبى اػالم  ٍیظُ

، ًجَی ػٌت ٍ ػیشُ، اؿتشا  دس دیي دس صهیٌِ ّبی فشٌّگی دبث  تَرْی هلش اص هـبثْت

 ثشخَسداسًذ.  ، ؿَد هی پیًَذ ایي ت کین ػجت کِ دیٌی ثبٍسّبی ٍ گشایـبم

اهرب  ، گشچِ سٍاثي ایشاى ٍ هلش دس ػٌح ػیبػی داسای فشاص ٍ فشٍدّبیی ثرَدُ اػرت   

ّربی تربسیخی ٍ تورذًی خرَد اػرت بدُ       ّب ٍ ُشفیت دسكَستیکِ دٍکـَس ثتَاًٌذ اص فشكت

تَاى اهیذٍاس ثَدکِ دسایي ه ٌْ سٍاثي ػیبػی دٍکـَس ثْجَد یبفتِ ٍ دٍ ًرش    هی، ًوبیٌذ

 ً ؾ هَحشی صا ّوکبسی ًوبیٌذ ٍ حتی فْ هٌبفْ اختال دسرْت ت َیت هٌبفْ هـتش  ٍ س

  رْبى اػالم ای ب کٌٌذ. ٍ   دسرْت ؿک  دّی ثِ ًِن خبٍسهیبًِ

ترَاى   ّرب هری   ّب ٍ ثِ حذاد  سػبًذى چربلؾ  اصایٌشٍ ثب ثشسػی ددیق ٍ ت َیت فشكت

 فل  رذیذی دس سٍاثي دٍربًجِ ایشاى ٍ هلش آغبص کشد.

ّربی   یکی اص هْوتشیي فشكرت ، فٔبل ٍ پَیبی فشٌّگی ثٌبثشایي اػت بدُ اص دیپلوبػی

ای ثَیظُ دس ساثٌِ ثب کـَس  روَْسی اػالهی ایشاى ثشای ت َیت ٍ افضایؾ ّوگشایی هٌٌ ِ

 آیذ. هلش ثِ ؿوبس هی
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   ديکشًر اسالمی فزَىگ میزاث .1

 ثشخرَسداس  کٌْری  ٍ غٌری  تورذى  ٍ فشٌّرگ  اص ایٌکِ ثش ٓالٍُ هلش ٍ ایشاى دٍکـَس

 ایي. اًذ گـتِ هٌذ ثْشُ ًیض اػالهی توذى هـتش  فشٌّگ اص، اػالم دیي پزیشؽ ثب ّؼتٌذ

 ای رب  ثؼرضایی  ً رؾ  هلت دٍ فشٌّگی سٍاثي تؼشیْ ٍ تؼْی  دس هـتش  فشٌّگی هبّیت

 هـرتش   دیٌری  ثبٍسّربی  ٍ گشایـبم، ًجَی ػٌت ٍ ػیشُ، تَحیذ اصرولِ َٓاهلی. کٌذ هی

ِ  رولِ اص ثیت اّ  ثِ ه جت. ؿَد هی پیًَذ ایي ت کین ػجت  ّربی  ٍیظگری ترشیي   ثشرؼرت

ِ  هٌتؼرت  ّبی صیبستگبُ هْوتشیي اصرولِ. اػت هلش ٍ ایشاى هؼلوبًبى هـتش   دٍػرت  ثر

 ه ربم ، صیٌرت  هشدذحورشم ، ال ؼریي  سأع: ٓجبستٌرذاص  کـَس ایي دس ثیت اّ  داساى

اهشٍصُ . ثبؿذ هی ػکیٌِ ه جشُ حوشم، اؿتش هبلس ه جشُ، ال ؼیي ثٌت، كغشی فبًوِ

ثیـتشیي اػبهی سایذ ، ؿشیف هَرَد دس هلش اص ػَی هشدمّبی  ٓالٍُ ثش صیبسم دائن حشم

فبًوِ ٍ صّشا دسهیربى صًربى   ّبی  ًبم ٓلی دسهیبى هشدّب ٍ ًبم، دسهلش پغ اص اػن ه وذ

 (46: 1373اػت. )کذیَس؛ 

 اص فشاترش ، اػرت  الْری  دیري ترشیي   کبهر   ٍ خبتن دیي ٌَٓاى ثِ اػالم کِ آًزبیی اص

، ًرظاد  ّشگًَِ ثبً ی، اػالهی اخَم ٍ ٍحذم ثشاػبع ٍ سفتِ ًظادی ٍ دَهی، هلی یهشصّب

 فشٌّرگ  دس. آًبى سا اهت ٍاحذُ داًؼرت  ٍ داًؼتِ یکؼبى سا هؼلوبًبى، ًج ِ ٍ هلیت، دَم

 اػرت الل ، ْٓذ ثِ ٍفبی، هِلَهیي یبسی، ٓذالت ٍ دؼي ادبهِ چَى ّبیی آهَصُ ثش اػالهی

ّوکربسی ٍ  ، هت بثر   آهیض كلح ٍ حؼٌِ سٍاثي، پزیشی ػلٌِ ٍ رَیی ػلٌِ ً ی، آصادی ٍ

 گ توبى ایي ًوَد. گشدد هی تبکیذ اخشٍی ٍ دیٌَی ثٔذ دس اًؼبى ٍکوبل ػٔبدم ،ّوگشایی

 پیًَرذ  ٍ ثخرؾ  َّیرت  ّبی گ توبى احیبی ثب کِ دیذ ایشاى اػالهی اً الة دس تَاى هی سا

 ثرَیظُ ، ثخرؾ  آصادیّبی  ًْوت ٍ ّب هلت هٌَٔی ثخؾ الْبم، دذسم ٍ ػیبػت ثب دیبًت

 . ؿذ هؼلوبى دسرَاهْ

 تورذًی  ٌَٓاى ثِ اػالهی توذى ُشفیت دادى ًـبى ثب تَاًؼت ایشاى اػالهی اً الة

 ًیض ٍ ٓلوی، فشٌّگی، ارتوبٓی، ادتلبدی، ػیبػی، دیٌی ّبی ٓشكِ دس ثٔذی چٌذ ٍ ربهْ
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ِ  ٍ فٌربٍسی ، داًؾ، ٓلنّبی  دسٓشكِ تجبدلی ٍ رذیذتٔبهلی ّبی داسگ توبى ًالیِ  اًذیـر

 فشٌّگ تَػِٔ ٍ هٌَٔیبم ثِ هشدم دلجؼتگی ٍ گشایؾ افضایؾ، گشایی هٌَٔیت سؿذ. ثبؿذ

 احیب ٍ گشایی اػالم ٍ خَاّی اػالم هَد گؼتشؽ ثب صهبى ّن، اػالهی دسکـَسّبی دیٌی

 ٍ هٔشفتری ، اخالدری  َّیرت  آٌبی هَرت، اػالهی ٍ هٌَٔیّبی  اسصؽ ػبصی ًْبدیٌِ ٍ

 ًـربى  خربًش  ثبیذ اهب (158: 1391 ؛اك ْبًی ػویٔی. )گشدد هی هؼلوبى رَاهْ ثِ هٌَٔی

، آًْرب  ثش اػتیالی ٍ اػالهی کـَسّبی هیبى دس ثشتشّبی  دذسم ً َر ؿگشدّبی اص کشدکِ

ِ  ًْبیرت  دس ٍ هؼرلوبًبى  فشٌّگری  ثیگبًگی خَد اص ٍ غشة فشٌّگی ثشتشی ال بی  اػرت بل

ِ  آًربى . اػرت  ثرَدُ  غشثری  فشٌّرگ  چرشا  ٍ چَى ثی پزیشؽ ٍ خَدی فشٌّگ  خرَثی  ثر

 ٍ ثیگبًِ فشٌّگ تؼلي ثشای ساُ تٌْب ًِ، اػالهی ٍ دیٌی فشٌّگ اػت بلِ ثب کِ اًذ دسیبفتِ

 تْری  ٍاػٌِ ثِ ًیض ادتلبدی ٍ ًِبهی تؼلي ثلکِ، گشدد هی فشاّن آًبى فشٌّگی اػتیالی

  (157، ّوبى. )پزیشاػت اهکبى کـَسّب فشٌّگی کشدى

ّربی   ٍ اسصؽ دیٌری  گیرشی اص هجربًی   تَاًذ ّوبًٌذ ایشاى ثب ثْشُ هلش هیدس ایي هیبى 

ثپشداصد ٍ ػبختبس  خَیؾ دٍلت ٍ ًِبم ت کین ثِ غشة ٍ ؿش  ثِ ٍاثؼتگی ثذٍى اػالهی 

 فشٌّگی ربهِٔ خَد سا ثش اػبع آى ؿک  دّذ.، ادتلبدی، یػیبػ

 المذاَة تیه ساتقٍ تقزیة .2 

 اػالهی هزاّت ت شیت، ػٌی ٍ ؿیِٔ ثیي ٍحذم ثش تبکیذ ثب ایشاى اػالهی روَْسی

َ  یس اص اهش ایي. اػت هؼلوبى ّبی هلت ٍحذم دسكذد، هزّجی گشایی فشدِ ً ی ٍ  ثرب  ػر

 اػربع ، هزّجی ٍ دیٌیّبی  هشاػن ٍ ًجَی ػٌت ٍ دشآى، اػالهی اكی  ثبٍسّبی ثش تکیِ

 ت َیرت  سا اػرالهی  کـرَسّبی  فشٌّگری  ٍ ارتوربٓی ، ادتلبدی، ػیبػی ػبصهبى ثٌیبى ٍ

 اػرتخوبس  ٍ اػرتٔوبس ، ػرتیضی  ُلرن ، هـتش  دؿوي ٓلیِ هجبسصُ ثب دیگش اصػَیی ٍ کٌذ هی

تَاى ثِ ت شیت هرزاّت اػرالهی اؿربسُ     ثشای ًوًَِ هی. کٌذ هی ً ی سا رْبًی ّبی دذسم

ًضدیرس ؿرذى   : ت شیت ٓجبسم اػرت اص ، اص ًِش هزوْ رْبًی ت شیت هزاّت اػالهی. کشد
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یبثی ثِ ترألیف ٍ   ثب ّذ  تٔبس  ٍ ؿٌبخت یکذیگش ثِ هٌَِس دػتپیشٍاى هزاّت اػالهی 

 ( 218: 1383ی. )تؼخیشی؛ اخَم دیٌی ثشاػبع اكَل هؼلن ٍ هـتشکبم اػاله

الجٌب اص  حؼي ؿیخ. ؿذ آغبص هلش کـَس دس 1946 ػبل دس الوزاّت ثیي ت شیت دَٓم

ّبی رؤیت ّوجؼتگی ٍ اص ٓالدوٌذاى ثرِ دفربّ اص حشکرت داسالت شیرت ثَدکرِ       ًخؼتیي

، داسالت شیرت  نهْ آحبس ( اص185: 1384تَػي ٓالهِ ه وذت ی دوی تبػیغ ؿذ. )آرسؿت؛ 

. اهبهی احٌی ٓـشی اػت ؿیِٔ هزّت ٍ ف ِ ًجق ٓو  رَاص ثش ؿلتَم ؿیخ فتَای كذٍس

 (204، )ّوبى

 اَذاف جمعیت دارالتقزیة 

1 .      ِ ّربی   ادذام دس صهیٌِ ایزبد ٍحذم کلوِ ثریي پیـرَایبى هرزاّت اػرالهی )فشدر

ثبٓج فبكلِ ٍ رذایی ثیي ، ّبی غیش هشتجي ثب اكَل کلی اػالم داؿتِ اػالهی( کِ دیذگبُ

 ؛ هؼلوبًبى ؿذُ اػت

 ؛ ّبی هختلف ٍ تجییي ًیبص ربهِٔ دس ٓو  ثِ آى اًتـبس هجبدی اػالهی ثِ صثبى. 2

ِ کَؿؾ دس رْت  .3 ی اػرالهی اػرت ٍ    سفْ هٌبدـبتی کِ ثیي دٍ هلت یب دٍ ًبی ر

  (211، . )ّوبىایزبد ّوجؼتگی ثیي آًْب

 ٍ ت شیت هٌبلٔبم پظٍّـگبُ سئیغ «هجلغی احوذ» دکتش الوؼلویي ٍ االػالم حزت

ُ  ٍ هذسػربى  اػبتیذ اص ّیأتی دیذاس دس هزلغ اػالهی ت  ی بم هشکض سئیغ ّربی   داًـرگب

 ثرب  فشاهرشصی  ت شیجری  رؤیرت  یس کٌن هی پیـٌْبد: هلشگ ت ّبی ػبیشداًـگبُ ٍ االصّش

ِ  ثِ آًْب ٍ تـکی  ًشفیي داًـگبّیبى ٍ ٓلوب، ػٌی ٍ ؿٔیِ ًخجگبى حوَس ِ  ّور ّرب   رٌجر

 سا خَد اهکبًبم تَاًذ هی ایشاى اػالهی هزاّت ت شیت هزوْ. ثبؿٌذ پبیجٌذ ًیض آى ٍالضاهبم

 رؤیت) آى خَدرَؽ ٍ فشاهشصی اثٔبد ایٌکِ ثذٍى ت شیجی رؤیت ایي ثِ کوس رْت دس

ِ  اؿربسُ  ثب ٍی. دّذ دشاس، گیشد دشاس کـَسی ّیچ تبحیش ت ت( ت شیجی ِ  ثر  روْرَسی  ایٌکر

 دسخَاػت ًیض هلش ٓلوبی ٍ ًخجگبى اص، اػت آى تَػِٔ ًشفذاس ٍ ت شیت خَاّبى اػالهی
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ِ  ت شیرت  فشاهرشصی  رؤیرت  ت َیرت  رْرت  دس سا خَد ّبی ُشفیت ٍ تالؽ توبم: کشد  ثر

 داسًذکِ صیبدی ّبی دبثلیت، هلش ٍ ایشاى کـَس دٍ اص کذام ّش: گ ت هجلغی دکتش. کبسگیشًذ

 ثرب  ٍی. ؿرذ  خَاّرذ  ایزبد اػالم رْبى دس ؿگشفی ت َالم ؿًَذ ؿکَفب ٍ ؿٌبػبیی اگش

 داسدکِ الضاهبتی ٍ دشهض خٌَى ت شیت: گ ت ت شیت دشهض خٌَى ٍ الضاهبم سٓبیت ثش تبکیذ

 خٌرش  ثِ ّؼت اگش یب گشدد ًوی ایزبد اػالم اهت هیبى ٍحذم، آى هشآبم ٍ تَرِ ثذٍى

ِ  هؼرلوبًبى  ًضدیکری  ٍ ت شیرت  ثشای فشكت ثْتشیي اػالهی ثیذاسی. افتذ هی  ّورذیگش  ثر

 اًزبم سا خَد کبس ّشکذام، ٍحذم ٍ ت شیت الضاهبم ثِ تَرِ ثذٍى ػٌی ٍ ؿیِٔ ایٌکِ، اػت

. داسد ًیربص  ت شیت ٍ ٍحذم ثِ دیگشی صهبى ّش اص ثیؾ هلش اهشٍص ٍ اػت خٌشًب  دٌّذ

(http: //www. abna. ir/ 314468) 

ِ  ٍحرذم » ٌٓرَاى  ثب ّوبیـی هلش اػالهی خیشیِ رؤیت ساػتب ایي دس  ٍاّر   ؿریٔ

ُ  داسالٔلرَم  هٔرشٍ   ًَیؼرٌذُ  ٍ اػرتبد  ًـؼت ایي ػخٌشاى. کشد ثشگضاس سا «ػٌت  داًـرگب

 حزرت  .ثرَد  «ٍاحذُ اهِ الـیِٔ ٍ الؼٌِ» کتبة لفؤهر «ؿبّیي اللجَس ٓجذ» دکتش دبّشُ

 دس هلرش  دس ایرشاى  فشٌّگری  ػبثق سایضى «ه وذحؼي صهبًی» دکتش الوؼلویي ٍ االػالم

 اّر   کـَس دس ّوبیؾ ایي ثشگضاسی. اػت داؿتِ ٍی ثب سا الصم ّوکبسی کتبة ایي تألیف

 دس تـیْ اص دفبّ گیشی رْت ثب ػٌت اّ  فشّیختگبى حوَس ثب ٍ ػٌی ٓلوبء تَػي ػٌت

ِ  دس ًلجی حق ٍ اًلب  ٍ فکشی آتذال ًـبًگش، افکٌبى ت شدِ اتْبهبم ثشاثش  دیٌری  اًذیـر

 (http: //www. hajj. ir/84/27508). اػت هلشیبى

 کـرَس  هشاکرض  اًرذاصی  ساُ، هلرش  ٍ ایشاى دٍػتی اًزوي ت َیت ٍ حوبیت ّوچٌیي 

 اتب  ایزبد، هْبستی ٍ آهَصؿی کبسگبّْبی ایزبد (گشدؿگشی كٌٔت) هلش ٍ ایشاى ؿٌبػی

 اثرضاسی  تَاًذ هی ٓوَهی دیپلوبػی اص اػت بدُ ٍ دًٍش  ّبی تَاًوٌذی ؿٌبػبیی ثشای فکش

 . ثبؿذ هلش ٍ ایشاى ّبی پتبًؼی  اص ك یح ؿٌبخت ٍ ّوگشایی دسرْت هٌبػت
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 محثت تٍ اَل تیت .3

 سفتربس  ٍ آت ربدام  اص ثؼریبسی  اهب، اػت غیشؿیٔی هلش هشدم سػوی هزّت ایٌکِ ثب

ُ  ٍ آیربد  ثشگرضاسی  دسخلرَف  هلش هشدم. اػت ًضدیس ؿیٔیبى ثِ ّب هلشی هزّجی  هرب

 آهربس  اػربع  ثرش  (123: 1373. )کرذیَس؛  ّؼتٌذ فبًوی ْٓذ ٓبدام ثِ پبیجٌذ ٌَّص سهوبى

 توبم دسحبلیکِ، اػت ً ش كذّضاس حذٍدیس کـَس ایي دس ؿیٔیبى ؿوبس، هلش دٍلت سػوی

 ایري  هلر   ػبصهبى، ثـش ح َ  ػبصهبى کِ ای گًَِ ثِ؛ اًذ سدکشدُ سا آهبس ایي رْبًی هشاکض

 دسكرذ  یرس  کرن  دػرت  ؿریٔیبى : اػرت  کرشدُ  آالم ٍ کشدُ ثشآٍسد ً ش ّضاس700 سا سدن

 اؿتجبُ کبهالً دٍلتی آهبس داسًذکِ تبکیذ هلش ؿیِٔ سّجشاى. ؿًَذ هی ؿبه  هلشسا اصرؤیت

 ثرشآٍسد  ً رش  هیلیرَى  دٍ ترب  5/1 حذٍد هلش ؿیٔیبى رؤیت اکٌَى ٍ اػت کٌٌذُ گوشاُ ٍ

 ( 30: 1390دبػوی؛ . )ؿَد هی

 هلرش دس ایرشاى  فشٌّگری  ػربثق  سایرضى  «صهربًی » دکتش الوؼلویي ٍ االػالم حزت

 هَهَّ اص سا اػالهی کـَسّبی تَرِ ایٌکِ ثشای اػالم رْبى دؿوٌبى ٍ آهشیکب: گَیذ هی

 دسٍغیي خٌش یس، ًوبیٌذ غبف  ٍ کشدُ هٌ ش  غبكت اػشائی  خٌش ٍ فلؼٌیي هِلَهیت

 ؿرَم  اّذا  ثِ ثتَاًذ اػشائی  ٍ ؿًَذ هـغَل آى ثِ تب کشدُ تجلیغ دًیب ػٌت اّ  ثشای سا

 هرزّت  تغییش ٍ ػٌت اّ  دسکـَسّبی تـیْ تجلیغ گؼتشؽ خٌش هَهَّ آى ٍ ثشػذ خَد

 کٌذ هی پشاکٌی ؿبیِٔ چٌیي ػٌت اّ  ثیي دس آهشیکب. اػت تؼٌي ًبثَدی ٍ دًیب ػٌت اّ 

ْ  چِ ّش تب ثؼتِ کوشّوت ایشاى اػالهی روَْسی کِ ِ  هرزّت  ترش  ػرشی ِ  سا ؿریٔ  دسّور

 ٓلوب ثشخی هتبػ بًِ ٍ ثشچیٌذ سا تؼٌي ثؼبى ٍ کشدُ حبکن رْبى ًـیي ػٌی ّبی ػشصهیي

ِ  درشاس  اػرتٔوبسی  تًَئِ ایي تبحیش ت ت «دشهبٍی» آدبی هبًٌذ ػٌت ّ ا ثضسگ  ٍ گشفتر

ِ  ؿرذى  ًضدیرس  اص سا ػٌت اّ  ٍ دادًذ ػش سا «ؿیٔی هذ» یب «ؿیِٔ تجـیش»خٌش فشیبد  ثر

 . ثشحزسداؿتٌذ ؿیٔیبى

: االصّرش خبًشًـربى کرشد    رذیرذ  ؿیخ «الٌیت احوذ» دکتش ثِدکتش صهبًی دسخٌبة 

، کٌذ کـَسّب ثشخی ٍ ایشاى ػٌت اّ  هزّت تغییش ثِ ادذام تَاًؼت هی ایٌکِ ٓلیشغن ایشاى
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ِ ، ًرذاد  اًزربم  ػبل ػی دسًَل سا کبس ایي تٌْب ًِ اهب  ٍ دیٌری  هرذاسع  ٍ هؼربرذ  اص ثلکر

. ثپشداصًرذ  پیشٍاًـبى ثشای ؿبى هزّجی هٔبس  تٔلین ثِ ثتَاًٌذ کشد تب حوبیت آًْب سٍحبًیت

، کرشدُ  حوبیت ػٌت اّ  اػالهی ثخؾ آصادی ّبی ًْوت ّوِ اص رْبى ػٌح دس چٌبًکِ

 اػرت  ت ذیش دبث  ایشاى هَاهْ کشاهت ٍ هتبًت ایي، دّذ تغییش سا آًبى هزّت ایٌکِ ثذٍى

ِ  هْرن  ًکتِ ایي ثِ ًیت دکتش آدبی اهیذٍاسم، ؿَد آتشام آى ثِ ایٌکِ ًِ  ٍ ًورَدُ  تَرر

  (http: //alef.ir/63532)  .ًیبٍسد صثبى ثش رْبًی اػتکجبس ّبی تًَئِ رْت دس ػخٌبًی

ِ  هیْوبى االصّشکِ اػتبد «احوذکشیوِ» دکتش ّوچٌیي  دس الو تشهرَى  ةالؼربد  ثشًبهر

 دسثربسُ  ال ؼریٌی  یَػف، ثشًبهِ ایي هزشی اصػَی؛ ثَد «ٍی تی اٍى» ای هبَّاسُ ؿجکِ

 خرَد  دسػ ش خَسم هی دؼن خذا ثِ: داد پبػخ کِ گشفت دشاس پشػؾ هَسد ایشاى ثِ ػ شؽ

 ػٌت اّ  ٓلیِ ػختگیشی دسثبسُ ایشاى ثِ کِ ّبیی تْوت کشدم هـبّذُ ًضدیس اص ایشاى ثِ

ِ  دیٌی هشارْ اصهْوتشیي ای خبهٌِ اهلل آیت کِ ّوچٌبى. ًیؼت ك یح، ؿَد هی صدُ ، ؿریٔ

 اصػرَی  هري : افرضٍد  ٍی. اػت دادُ فتَا ػٌت اّ  ه ذػبم ثِ اّبًت حشهت دسخلَف

 ػر ش  ٍ ؿذم دَٓم ایشاى ثِ دبّشُ دس ایشاى فشٌّگی ػبثق سایضى صهبًی ه وذحؼي دکتش

 .ثَد پشثبسی ثؼیبس

 (http: //www. hawzahnews. ir /339121) 

 هوي« ػی ثی ػی» ای هبَّاسُ ؿجکِ ثب ه ل  ٍگَیی گ ت دس «ٓلی رؤِ» دکتش

: کرشد  خبًشًـربى ، داًٌذ هی حشام سا الْی اٍلیبی دجَس ثِ رؼتي تجش  کِ کؼبًی ثِ حولِ

 ؿرش   ثرب  استجربًی  ٍ اػرت  کٌٌذگبى صیبسم اسادم ٍ ٓـق ًـبًِ الْی اٍلیبی دجَس صیبسم

ِ  ٍ پیبهجش اص رؼتي هذد حبٍی کِ ٓجبساتی: ٍی دس اداهِ گ ت. ًذاسد  اًْربس  ائور

 دسخَاػت ائوِ اص كشفبً ٍ اػت یکتبپشػت آى گَیٌذُ ثلکِ، ًیؼت ؿش  ًـبًِ، ثبؿذ

ِ  ػرٌت  اّ  هٌبثْ ثِ اػتٌبد ثب ثبسُ ایي دس ٍی. کٌذ هی کوس ٍ دٓب  ًخؼرتیي  تبکیذکشدکر

 ثرش  سا حورشم  آى ًبم» ثَدکِ اثَالجـش آدم، رؼت تَػ  خذا سػَل ثِ کِ کؼی

ٍی  «.داد ػرَگٌذ  ایـربى  حق ثِ سا خذا، خَیؾ آهشصؽ ٍثشای ثَد دیذُ الْی ٓشؽ سٍی

http://www.hawzahnews.ir/
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ُقىا »: فشهبیذ هی هَسد ایي دس خذاًٍذ کِ داؿت اُْبس ّوچٌیي ِذيَن آَمُنىا اَتُّ َها اَلُّ ُيُّ
َ
َه َواْبَتُغىا َيا أ الَلُّ

 کشدکِ هلشتبکیذ ػبثق ه تی. دّذ هی دػتَس تَػ  ثِ سا هب ػخي ایي ثب کِ«ِإَلْيِه اْلَىِسييَل َ 

 دسحبلی ایي. ثیٌٌذ هی سا ٍآًبى ؿًٌَذ هی سا آًْب ثِ هتَػلیي دٓبی، كبل بى ٍ الْی اٍلیبی

 پٌرذاسّبی  ثشاػربع  تٌْرب  ٍ ػرٌت  ٍ اصکتربة  ػٌذی اسائِ ثذٍى، ٍّبثیت هجلغبى کِ اػت

ِ  رؼرتي  تجرش   ٍ صیربسم ، ٓجرذالَّبة  ثري  ه ورذ  ٍ تیویِ اثي اً شافی  پیربهجش  دجرَس  ثر

ِ  ؿش  ًـبًِ سا اًْبس ائوِ ٍ اػالم ِ  هٔت رذاى  ٍ داًؼرت  ٍ هـرش   سا تَػر   ثر

  .کٌٌذ هی تَكیف گوشاُ

(http: //www. shia-news. com /76908 ) 

 آى ّبی اصرلَُ کِ اػت دَی ثؼیبس هلش هشدم دیٌی ّبی گشایؾ: ٍی ّوچٌیي گ ت

ِ  ٍ دشآى ثِ صیبد اّتوبم، پیبهجش ثیت اّ  ثِ ّب آى ٓالدِ ثِ تَاى هی ِ  تَرر  حزربة  ثر

ِ  ترذیي  چٌبى هشدم اهب، کشد ًوی تشٍیذ هلش حکَهت سا ًوبص ایٌکِ ثب ٍ کشد اؿبسُ  داسًذکر

  .کٌٌذ ثشدشاسهی ًوبصرؤِ ّب ربدُ دس ساّی ثیي هؼبرذ دس حتی

(http: //farsi. khamenei. ir/ 10993)  

   داوشگاَیان ي وخثگان، علما فزَىگی ي علمی تثادالت .4

ّبی فشٌّگی دٍکـَس  تَاًذ تبحیشام صیبدی سا ثشت َیت ُشفیت یکی اص هَاسدی کِ هی

ّبی داًـگبّی ٍ هشاکض آهرَصؽ   تجبدالم ٓلوی ٍ فشٌّگی اػت کِ دس صهیٌِ، داؿتِ ثبؿذ

 دس کِ اػت هؼبئلی رولِ اص خبسری داًـزَی دس ایشاى پزیشؽ. ت  ق یبثذتَاًذ  ٓبلی هی

ِ  تَرِ هَسد فشٌّگی اً الة ٓبلی ؿَسای هلَثِ : اػرت  ؿرذُ  تبکیرذ  آى ثرش  ٍ دشاسگشفتر

ُ  خربسری  داًـرزَیبى  آهَصؽ ٍ رزة اّذا  هْوتشیي اص یکی» ، کـرَس  ّربی  دسداًـرگب

 ایري . اػرت  آًْرب  ت لری   اص فشاغرت  اص پغ ارشایی ٍ فشٌّگی -ٓلوی تٔبهالم ثشدشاسی

 -ایشاًی فشٌّگ اص داًـزَیبى ایي رّي دس کِ داؿت خَاّذ تلَیشی ثِ ثؼتگی، اهشخَد

ِ  دس گیشدکِ هی ؿک  ایشاى دس آًْب ادبهت ًَل دس، اػالهی روَْسی ًِبم ٍ اػالهی  ٍرر



 ویژه علوم سیاسی، 4931زمستان ، 41شماره   414

 ػویٔی) «.دّذ هی دشاس ایشاى اػالهی روَْسی فشٌّگی ػ یشاى ه بم دس سا آًبى، آى هخجت

 صهیٌِ دس اػالم رْبى کـَسّبیتشیي  ؿذُ ؿٌبختِ اص هلش ٍ ایشاى (169: 1391اك ْبًی؛ 

 ٍداًـگبّی ٓلوی هشاکض دٍکـَس ّش دس ٍ آیٌذ هی حؼبة ثِ ت کشی ٍ ٓلوی ّبی پیـشفت

 ٍ ت  یق، ت لی  هـغَل اػالم رْبى ًبم ثِ اًذیـوٌذاى آًْب دس کِ داسًذ ٍرَد هٔتجشی

 ٍ ایشاى هیبى ثشادساًِ ّبی ّوکبسی گؼتشؽ اػبع ّویي ثش ٍ ّؼتٌذ اًذیـِ ٍ ٓلن تَلیذ

 . ثَد خَاّذ اػالم رْبى ػَد ثِ اػالهی هْن کـَس دٍ ٌَٓاى ثِ هلش

 هزّجی ٓلوبی ٍ ًِشاى كبحت هیبى دیٌی ٍگَّبی گ ت تَاى ً ؾ هی هیبى ایي دس

 ًـربى  خبًش ثشادسی ٍ دٍػتی ّبی پبیِ دست کین سا هلش االصّش ٍ ایشاى ٓلویِ ّبی حَصُ

 ّربی  حَصُ ًالة ٍ داًـزَ ٍ اػتبد دستجبدل داًـگبّی ّبی ّوکبسی ساػتب دسّویي. کشد

ِ  ّربی  چْرشُ  ػر ش  ٍ فشٌّگی ّبی ٍ ًـؼت ّب ّوبیؾ ثشگضاسی، ٓلویِ  ٍ ٓلوری  ثشرؼرت

. کٌرذ  فرشاّن  پریؾ  اص ثریؾ  سا هلرت  دٍ ًضدیکی ّبی صهیٌِ تَاى هی دٍکـَس ثیي هزّجی

ُ  ثیي ٓلوی ّبی ّوکبسی تب آهذُ ٓو  ثِ اخیشتالؽ ّبی ػبل دس ّوچٌیي  ّربی  داًـرگب

ِ  یس ساػتب دسایي. ؿَد گشفتِ ػش اص هلش ٍ ایشاى  ثریي  ٓلوری  ّربی  ّوکربسی  هَاف تٌبهر

دس ّویي ساػتب . اػت اهوب سػیذُ ثِ هلش ؿوغ ٓیي داًـگبُ ٍ ًجبًجبیی ٓالهِ داًـگبُ

ّربی ٓلوری ایرشاى اص هلرش دیرذاس کشدًرذ ٍ کبسؿٌبػربى ایشاًری          ثشخی ٓلوب ٍ ؿخلیت

 تَاًرذگبهی  هری  اهرش  ( ایي306: 1381ًوَدًذ. )حؼیٌی؛ دسکٌ شاًغ رؤیت دبّشُ ؿشکت 

 فشٌّگری  گ توربى  سیرضی  پی ثٌبثشایي. ثبؿذ هلش ٍ ایشاى فشٌّگی سٍاثي گؼتشؽ دسرْت

 ػرْن  تَاًذ هی هختلف دسػٌَح دیذگبّْب ًضدیکی ٍ ّوبٌّگی هٌَِس ثِ ػبختبسی دسٍى

. یبثذ گؼتشؽ ّب ّوکبسی گًَِ ایي کِ اػت هشٍسی ٍ ای ب کٌذ دٍکـَس ًضدیکی دس هْوی

ِ  اػرت  فشٌّگ ّش ه َسی ٌٓبكش اص یکی صثبى ّوچٌیي ِ  آى ًشیرق  اص ّرب  اًؼربى  کر  ثر

 ادثیربم  ٍ صثربى  آهرَصؽ . پشداصًذ هی اًالٓبم ٍ افکبس، اًذیـِ تجبدل ٍ یکذیگش ثب گ توبى

ُ  دس فبسػری  صثربى  ّربی  کشػری  تبػریغ  ًشیق اص ٓشثی ٍ فبسػی  ٍ هشاکرض  ٍ ّرب  داًـرگب

 صیرشا . اػرت  فشٌّگری  دیپلوبػری  ثشای هٌبػت ٍ هْن ثؼیبس اثضاس تخللی ّبی آهَصؿگبُ
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 ٍ ػبیشکـرَسّب  ثرب  کـَس آى توذى ٍ فشٌّگ ثیي استجبًی کبًبل هْوتشیي، ّشکـَس صثبى

 ثیي فشٌّگی سٍاثي دست کین تَاًذ هی ٓشثی ٍ فبسػی صثبى ثٌبثشایي. ثَد خَاّذ ّب فشٌّگ

 ٍ ت لریلی  ثرَسع  آٌربی  ثرب  سٍ ایري  اص. کٌرذ  ای ب ثؼضایی ً ؾ هلش ٍ ایشاى کـَس دٍ

 فشٌّگری  ٍ آهَصؿری  اهکبًربم  اص هؤحش ی اػت بدُ ٍ ٓشثی ٍ فبسػی صثبى هٌبلٔبتی فشكت

 . ثشد ثْشُ فشكت ایي اص تَاى هی یکذیگش

ستجِ ، هلشدسداؿتي داًـزَیبى صثبى فبسػی: گَیذ هی چٌبًچِ دکتش صهبًی دس ایي ثبسُ

ّرب   ثبؿرذ ٍ ّوچٌریي دُ   دٍم سا دس رْبى داسدکِ تٔذاد آى ثِ ثیؾ اص ػِ ّضاس داًـزَ هی

ّبی هلش  كذّب سػبلِ داًـگبّی دفبّ ؿذُ دسداًـگبُ. اػتبد دکتشی ادثیبم فبسػی داسین

ثِ ، دس صهبى ادبهت ؿبى دسهلش :ایـبى افضٍدًذ؛ ثِ ً َی هشثَى ثِ هَهَٓبم ایشاى اػت

دس ایري  . داًـگبُ هلش پشداخترِ اػرت  14داًـگبّی دس  ی تجییي هَهَٓی هزوَِٓ سػبلِ

َ     سػبلِ ، ّب ثِ ثشسػی صثبى ٍ ادثیبم فبسػی ٍ آحبس ؿبٓشاى ثشرؼرتِ ایشاًری اص رولرِ حربف

آًچرِ دس ایري   . فشدٍػری ٍ دیلرش اهریي پرَس پشداخترِ ؿرذ      ، ٌٓبس، خیبم، هَلَی، ػٔذی

ثخؾ ادثیبم فبسػی . 1: ؿَد هی ّبی داًـگبّی اػت داسای چٌذ ثخؾ هشثَى ثِ هب ػبلِس

ثخرؾ  . 4ّرب ٍ اًذیـروٌذاى ایشاًری     ثخؾ ؿخلیت. 3ّبی دیٌی فبسػی  ثخؾ کتبة. 2

تَاى ثرِ سػربلِ دکترشی     ثِ ٌَٓاى ًوًَِ هی. اً الة اػالهی ایشاى. 5هزّت کـَس ایشاى 

اؿبسُ کشدکِ ثِ ثشسػی ًِشیِ ٍالیت ف یِ پشداختِ ٍ « الٔ بلیؿیوب » دفبّ ؿذُ خبًن دکتش

ّربی   ثِ كَسم هذافٔبًِ ًَؿتِ اػت ٍ حتی ثِ دَٓم دکتش صهبًی ثشای ثبصدیذ ٍ ػخٌشاًی

هزوَِٓ ایي آحبس ُشفیت اًت بل ثرِ ایرشاى ٍ چربح سا داسًرذ ٍ     ؛ ٓلوی ثِ ایشاى آهذُ اػت

صهبًی کِ دس هلش ثِ ٌَٓاى سایضى : گَیذ ی هیدکتش صهبً. ّبی ّوکبسی ثبؿٌذ تَاًٌذ پبیِ هی

دس ساثٌرِ ثرب   ، ؿریخ االصّرش  « ًٌٌربٍی »دس دیذاسی ثب دکتش ؛ فشٌّگی ایشاى ادبهت داؿتن

ّبی ًْ تِ ّوکبسی ثیي دٍکـَسث ج ؿذ ٍ ؿؾ صهیٌِ ّوکبسی  ثشسػی هجبًی ٍ ُشفیت

ّبی  تجبدل کتبة. 4تجبدل کتت دسػی . 3تجبدل داًـزَ . 2تجبدل اػتبد . 1: سا پیـٌْبدکشدم

. 6ّبی ٓلوی تخللی هـتش  ثیي دٍکـرَس   ًـؼت. 5تخللی کوس دسػی  -ٓلوی
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: ٍ دکتش ًٌٌبٍیی دستبییذ ایي پیـٌْبدم گ تٌذ. تبػیغ ؿٔجِ ثشای داًـگبُ دس کـَس ه بث 

 (1393/  10/ 20)گ ت ٍگَی ایي ربًت ثب دکتش صهبًی؛ «. اًََب اُسَحِّتُ ثِکُ ِ هَبادتَشَحت»

 فشٌّگی هشکض دس هلش فبسػی ادثیبم ٍ صثبى اػتبداى حوَس ثِ تَاى هی هیبى يای دس

ِ  هلش فبسػی ادثیبم ٍ صثبى اػتبداى اص گشٍّی کِ؛ کشد تْشاى اؿبسُ ؿْشکتبة  دٓرَم  ثر

 فشٌّگی هشکض اص ٍ حوَسیبفتٌذ ایشاى دس فبسػی صثبى اػالهی استجبًبم ٍ فشٌّگ ػبصهبى

. پشداختٌذ هلش ٍ ایشاى هیبى فشٌّگی سٍاثي ی دسثبسُ ٍگَ گ ت ثِ ٍ دیذاسکشدًذ کتبة ؿْش

 ادثیربم  ٍ صثبى اػتبداى ی دسثبسُ، فبسػی صثبى گؼتشؽ هشکض سئیغ« دسثٌذی ه وذسهب»

 ایرشاى  دس فبسػری  صثربى  گؼرتشؽ  هشکرض  دَٓم ثِ اػتبداًی کِ اکخش: دسهلشگ ت فبسػی

 اًالٓبتـربى  ثٌربثشایي  ٍ اًرذ  آهرذُ  پریؾ  ػبل ػی یب اًذ ًیبهذُ ایشاى اكال یب، داسًذ حوَس

 رذیرذ  ًَیؼرٌذگبى  ٍ رٌگ ادثیبم، اً الة ادثیبم، هٔبكش ادثیبم، فبسػی ادثیبم ی دسثبسُ

ِ  فشٌّگؼرتبى  اص ثبصدیرذ  ٍ ؿریشاص  ثِ ػ ش ی ثشًبهِ. اػت ًبکبفی ٍ ًبدق ثؼیبس  دٓرَم  ثر

 ّبیی ثشًبهِ ثب: دسثٌذی افضٍد. اػت هلشی گشٍُ ایي ّبی ثشًبهِ دیگش اص «حذاد ٓبدل»دکتش

 هرب . ؿرًَذ  هری  آؿرٌب  ثیـتش اهشٍص ایشاى ثب ّب آى؛ ًِشگشفتین دس ّب آى ثشای ػ ش ایي دس کِ

. ؿرَین  آؿرٌب  ّبیـربى  فٔبلیت ٍ هلش ثب ثتَاًین کِ ثگیشین دسًِش ّبیی ثشًبهِ کشدین ػٔی

ِ  ًِش دس اسؿبد ٍصاسم ٍ ؿْشکتبة، کتبة ًوبیـگبُ دلن اّ  دسػشای کِ ّبیی ثشًبهِ  گشفتر

 .گیشد هی پی سا فشٌّگی هت بث  ّبی رٌجِ، ؿذُ

 (http: //www. bookcity. org/ 1764  ) 

 ثرب ، دسهلرش  ایرشاى  اػالهی  روَْسی فشٌّگی سایضى«ربًجبص ٓلی»آدبی ساػتب دسایي ٍ
ِ  هلرش  هٌبلٔربم  دسحرَصُ  کتربة  رلرذ 250 اص ثریؾ  رْبى هٌبلٔبم دسداًـکذُ حوَس  ثر

 کبس ایي اهیذٍاسم: ػخٌبًی گ ت ًی ربًجبص آدبی اداهِ دس. اّذا کشد داًـکذُ ایي کتبثخبًِ
ِ  اؿبسُ ثب ٍی. ثبؿذ رْبى هٌبلٔبم داًـکذُ ّبی فٔبلیت دسرْت هخجتی گبم  اًرذاصی  ساُ ثر
، دیش یبفتِ تَػِٔ کـَسّبی ػبیش ثب ه بیؼِ ّشچٌذ دس: افضٍد ٓشثی کـَسؿٌبػی ّبی سؿتِ
 اًزربم  تْرشاى  داًـگبُ کِ اػت ای ؿبیؼتِ ادذام، ٓشثی کـَسّبی هٌبلٔبم اًذاصی ساُ اهب
ِ  هرب : کشد خبًشًـبى دسهلش ایشاى فشٌّگی سایضى. اػت دادُ  ثرب  استجربى  دس ثیـرتش  ّشچر

http://www.bookcity.org/%201764%20%20%201764
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 کشد ًخَاّن کَتبّی گبُ ّیچ هي صهیٌِ ایي دس ٍ گیشین هی ثْتشی ًتیزِ، کبسکٌین داًـگبُ
 .http: //news 10539 ). ثبؿذ ه یذ کـَسهبى ٍ ّب داًـگبُ ثشای ّب تالؽ ایي اهیذٍاسم ٍ

ut. ac. ir/ ) 

ٍ ترشیي   ٍ ّوچٌیي دس خلَف داًـگبُ االصّرش ثبیرذ خربًش ًـربى کرشد اص درذیوی      

ًـرش ٍ  ، ّذ  آى دس اثترذای تأػریغ  ثبؿذکِ  هشاکض آهَصؽ ٓبلی دس هلشهیتشیي  هٔشٍ 

تجلیغ ؿیِٔ اػوبٓیلی دس صهبى فبًویَى ثَد ٍ ّن اکٌَى کبس اكلی ایي داًـرگبُ دس هلرش   

ثبؿرذ. داًـرزَیبى ٓلرَم دیٌری اصکـرَسّبی       هی ّبی هزّجی ًِبسم ثش دسٍع ٍ آهَصؽ

ثبؿرٌذ. ً رؾ دیگرش ایري      اػالهی ثلَسم ثَسػیِ دس ایي داًـگبُ هـرغَل ت لری  هری   

ُ ح َ اػالم ٍ ًـش دَٓم اػالهی اص ًشیق ًوبیٌذگبًی اػت کِ دسداخ  ٍ خربسد  داًـگب

 ( 22: 1375ای؛  د. )تکیِداس

 الولر   ثریي  هٔبًٍرت  هؼرئَل  «صهربًی » دکترش  الوؼرلویي  ٍ االػالم چٌبًچِ حزت

 ًـؼرت  ثشگرضاسی  هشاػرن  دس، هلرش  دس ایرشاى  ػربثق  فشٌّگری  سایضى ٍ ٓلویِ ّبی حَصُ

 داسای االصّش داًـگبُ: گ ت داًـگبُ ایي دسخلَف «االصّش داًـگبُ ت شیت ّبی ُشفیت»

 : ثبؿذ هی فشد ثِ هٌ لش ٍ ثشرؼتِ ٍیظگی ػِ

ِ  ػرٌت  اّر   رْربى  دس اػالهی داًـگبُ تشیي کْي دذهت ػبل ّضاس اص ثیؾ ثب .1  ثر

 . سٍد هی ؿوبس

 .اػت اػالم رْبى داًـگبُ یکی اص ثضسگتشیي داًـزَ هیلیَى ًین حذٍد ثب .2

ثبؿرذ. ایري داًـرگبُ دس آرضام اػرتبد ثرِ        هٌت ذتشیي داًـگبُ رْربى اػرالم هری    .3

ّبی ػشتبػش دًیب ه ربم اٍل سا دس اختیربس داسد. کوترش داًـرگبّی دس دًیبػرت کرِ        داًـگبُ

 کشػی اػالم ؿٌبػی داؿتِ ثبؿذ ٍ اػتبدی اص االصّش دس آى هـغَل ثِ تذسیغ ًجبؿذ. 

(/ 46805 http: //www. taghribnews. ir ) 

 ثِ ٍ ثَدُ ػٌی ٍ ؿیِٔ ٍحذم هِْش تبکٌَى االصّش: داؿت دکتش صهبًی ّوچٌیي ثیبى

ْ  دؿروٌبى  ثشاثرش  دس ػٌت اّ  رْبى دسدل تـیْ اص حوبیت ػٌگش االصّش هي آت بد  تـری

http://news.ut.ac.ir/
http://news.ut.ac.ir/
http://news.ut.ac.ir/
http://www.taghribnews.ir/
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 ٍحذم دفبٓی دط ٌَّص ٍ ؿَد هلش ٍ االصّش اًـگبُد ٍاسد ٍّبثیت گزاسد ًوی االصّش ٍ اػت

 :http 23586 ). ؿرَد  هری  ه ؼرَة  ػرٌت  اّر   دًیبی ٍ ٓشة دًیبی دس تؼٌي ٍ تـیْ

//alef. ir/) االصّرش  دسدسٍى االصّش گ ت: ت کشت شیرت  دس ت شیت ت کش ثَرَد اؿبسُ ثب ٍی 

 ٍ االصّرش  اسادم ٍی. داسًرذ  آت ربد  ٍ ثربٍس  ؿیِٔ ثب ّوکبسی ثِ ّب ٍ االصّشی ؿذُ ًْبدیٌِ

 اص ٍ ًورَدُ  ٌٓرَاى  دسهلرش  ت شیرت  هْن ؿبخق اص دیگش یکی سا ثیت اّ  ثِ ّب االصّشی

: دکتش صهبًی دس اداهِ گ ت. یبدکشد ائوِ هٌَٔی ٍ ٓلوی ه بهبم ثِ تؼٌي اّ  آت بد

 هٔت ذًذ( ؿیٔیبى ّوبًٌذ) ثٔوبً کِاػت  حذی هلشتب دس ثیت اّ  هٌَٔی ه بهبم ثِ آت بد

 . ثبؿٌذ هی فین ٍاػٌِ ائوِ کِ

 (/ 46805 http: //www. taghribnews. ir)  

، ؿَد ثشدشاس االصّش ٍ تـیْ ٓلویِ حَصُ ٓلوبی استجبى اگش: کشد خبًشًـبى پبیبى دس ٍ

 اػت هزاّت ػبیش هٔبس  اص تش غٌی ثؼیبس کِ سا ثیت اّ  ًبة هٔبس  تَاًؼت خَاّین

 ًٔورت  ایري  اص آًْب تب ًوبیین اّذا اػالهی کـَسّبی ٓلوبی ٍ هلشیبى ثِ ّذیِ ٌَٓاى ثِ

  (/http: //alef. ir 28586 ). گشدًذ هٌذ ثْشُ الْی ثضسگ

سٍاثري ٓلوری هیربى     ثِ کربسگیشی دیپلوبػری ٓورَهی ٍ فشٌّگری ثرشای ثشدرشاسی      
ٓلوی ٍ ف ْی هیبى داًـگبُ االصّش ٍ ، ًْبدیٌِ ػبصی سٍاثي فشٌّگی، دٍکـَس ّبی داًـگبُ
تَاًذ ً ؾ هَحشی سا دس ًضدیکی دٍکـَس  تجبدل اػتبد ٍ داًـزَ هی، ّبی ٓلویِ ایشاى حَصُ

 ثِ یکذیگش ای ب کٌذ.

 تًریسم ي گزدشگزی فعال شذن صىعت .5 

 اص هذیشیتی رذیذ کبسکشدّبی ٍ فٌبٍسی ّبی ًَآٍسی چبسچَة دس گشدؿگشی كٌٔت 

 اص رغشافیربیی  ٍ ػیبػری  هشصّربی  ؿرذى  کوشًگ ٍ ؿذى رْبًی فشآیٌذ ثبصتبة ٍ ػَ یس

 ثرش  هرَحش  هختلف َٓاه  دسهیبى. کٌذ ای ب هی کـَسّب تَػِٔ دس هَحشی ً ؾ، دیگش ػَیی

؛ اػرت  ثبالیی اّویت داسای گشدؿگشی ٍ تَسیؼن كٌٔت، کـَسّب ادتلبدی تَػِٔ ٍ سؿذ

http://alef.ir/
http://alef.ir/
http://alef.ir/
http://www.taghribnews.ir/
http://alef.ir/
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. ؿرَد  هری  ه ؼرَة  رْربى  هْرن  كرٌٔت  ػرَهیي  خَدسٍػبصی ٍ ً ت كٌبیْ اص پغ کِ

. اػت فشٌّگی تجبدالم ًشیق اص ثـشی رَاهْ ًضدیکی گشدؿگشی كٌٔت احشام هْوتشیي

 فشٌّرگ ، ًجیٔیّبی  رلَُ ل بٍ ثِ ٍ گشدؿگشی ّبی ربرثِ داسای کـَسّبی هیبى دسایي

 دسررزة  ثؼرضایی  ّربی  تَاًوٌرذی  ٍ اػرتٔذاد ، هرزّجی  ٍ ثبػرتبًی  آحربس  ٍ کْري  توذى ٍ

َ  ٍ كرٌٔت  ایري  هختلف ّبی ثخؾ دس هٌبػت گزاسی ػشهبیِ ثب داسًذکِ رْبًگشداى  ح ر

. کٌٌرذ  ثرشداسی  ثْرشُ  كرٌٔت  ایي اص دالس هیلیبسدّب تَاًٌذ ػبالًِ هی رْبى دس خَد ربیگبُ

ْ  اص ثرشداسی  ثْرشُ ، گشدؿرگشی  كٌٔت تَػِٔ دلی  ؼتیيًخ(  222: 1389 ؛یبٍسی)  هٌربف

 ثب هشتجي دسآهذّبی، اؿتغبل افضایؾ ثش هْوی تبحیش تَاًذ هی ّوچٌیي کِ اػت آى ادتلبدی

ِ  گشدؿرگشی  سٍ ایي اص. ثبؿذ کـَسّبداؿتِ دٍلتی ًیضدسآهذّبی ٍ ادبهتی ّبی هکبى  دٍ ثر

 : گزاسد هی تبحیش ادتلبدی ثشسؿذ هؼت ین غیش ٍ هؼت ین كَسم

 مستقیم اثزات (الف

 آى اص حبك  دسآهذ، یبثذ افضایؾ کـَس یس ثِ الوللی ثیي ٍسٍدگشدؿگشاى تٔذاد ّشچِ

 حبكر   دسآهذ، اػت خذهبتی كٌبیْ اص یکی گشدؿگشی کِ ربیی آى اص. یبثذ هی افضایؾ ًیض

 ثرش  هؼرت یوبً  ٍ ؿرذُ  ه ؼَة هیضثبى کـَس داخلی ًبخبلق تَلیذ اص ثخـی كٌٔت ایي اص

 ساّکربسی  تَاًرذ  هری  گشدؿرگشی  كٌٔت سٍ اصایي. گزاسد هی تبحیش کـَس آى ادتلبدی سؿذ

 ثبالتش ادتلبدی سؿذ ًتیزِ دس ٍ کـَسّب ثشای ػشؿبس اسصی دسآهذّبی کؼت ثشای هٌبػت

 . ثبؿذ

 مستقیم غیز اثزات (ب

ِ  چشا، گزاسد هی تبحیش سؿذ ثش ًیض هؼت ین غیش كَسم ثِ گشدؿگشی  سا پَیربیی  احرش  کر

 کِ كَسم ایي ثِ. دّذ هی ًـبى خبسری آحبس دیگش یب ٍ ػشسیض احشام ؿک  ثِ ادتلبد دسک 

 ػربیش ، ؿرَد  سًٍرق  ادتلبدی دچبسّبی  فٔبلیت دیگش ثب صیبد تٔبه  دلی  ثِ گشدؿگشی اگش

 هلرش   سا آى ه لرَل  یب ٍ دٌّذ هی اسائِ خذهبم یب آى کبال ثِ کِ ادتلبدی ّبی فٔبلیت
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 ػربصهبى ّربی   ثیٌری  پیؾ هٌبثق (231، ّوبى. )دکش خَاٌّذ حشکت آى ثب ّوشاُ، کٌٌذ هی

ْ  ػَم ی ستجِ دس گشدؿگشی اهشٍصُ اگشچِ (WTO)گشدؿگشی رْبًی  درشاس  رْربى  كرٌبی

 ثرشای  ٍ دادُ اختلبف خَد ثِ سا ًخؼت ستجِ كٌٔت ایي، هیالدی 2020 ػبل تب اهب، داسد

 خَاّرذ  فرشاّن  ثرشداسی  ثْرشُ  ثشای سا هٌبػجی فشكت تَسیؼن صهیٌِ دس پیـشٍ کـَسّبی

 (223، ّوبى). ػبخت

 گشدؿگشی كٌٔت دس، هـتش  هٌَٔی ٍ هبدی فشٌّگ داؿتي ثب اػالهی کـَسّبی

 دسهیبى. ًوبیٌذ ادذام گشدؿگشی تَػِٔ تجبدل ٍ تٔبه  اػبع، ثٌب ػٌگ ٌَٓاى ثِ تَاًٌذ هی

ِ  ٍ ثبػتبًی آحبس اص هلش ٍ ایشاى، اػالهی کـَسّبی  کْري  ٍ صیجرب  گشدؿرگشی ّربی   ربرثر

 ًِرش  اص ایشاى. کٌذ هی ثشرؼتِ گشدؿگشی كٌٔت دس سا کـَس دٍ ایي ربیگبُ ثشخَسداسًذکِ

 اص رْربى  دس اهرب ، داسد دشاس رْبى کـَسّبی پٌزن سدُ دس گشدؿگشیّبی  ربرثِ ثَدى داسا

 درشاس  89 ه ربم  دس آى اص ًبؿری  اسصی دسآهذ ًِش اص ٍ 70 ه بم دس گشدؿگش تٔذاد رزة ًِش

ُ  ٍ کـرَس  خربف  فشٌّگری  ٍهرٔیت  اص ًبؿی اهش ایي. داسد ِ  ًؼرجت  هؼرئَالى  دیرذگب  ثر

 ًِرش  اص ًیرض  هلرش . اػرت  ًرذادُ  درشاس  خرَد  ٍادٔی ربیگبُ دس سا ایشاى کِ اػت گشدؿگشی

 آحربس  درذهت ؛ اػرت  رْبى اٍل ًشاص کـَسّبی اص یکی تبسیخی آحبس ٍ گشدؿگشی اهکبًبم

یکری اص   کرِ اّرشام حالحرِ دس هٌٌ رِ ریرضُ     . سػرذ  هری  دج  ػبل ّضاس 6 ثِ هلش ثبػتبًی

هَصُ هلش ٍادْ دس هیذاى هـَْس ، هزؼوِ اثَالَْل، ثٌبّبی دیذًی هلش اػتتشیي  هٔشٍ 

، هٔبثذ، ثشد دبّشُ ٍ ػبیش هٌبًق، کلیؼبی ػٌت هبس ، دجش ؿبُ دس هؼزذ الشفبٓی، ت شیش

 (57، 66: 1373. )کذیَس؛ تَاى اؿبسُ کشد ّب سا هی دلِٔ، آحبسهؼبرذ، ه بثش

 سا کـرَس  هلی ًبخبلق دسآهذ دسكذ 11 تب 5 کِ اػت هلش ادتلبد ػتَى گشدؿگشی

 سا کـرَس  ایري  گشدؿرگشی  دسآهذ هلش گشدؿگشی ٍصیش« صٓضٍّ ّـبم» ؛دّذ هی تـکی 

 ٍ گشدؿرگشاى  ٍسٍد کربّؾ  ٍررَد  ثرب  گ رت  ٍ کرشد  آرالم  دالس هیلیربسد  ًِ گزؿتِ ػبل

 گشدؿگش ّضاس پبًلذ ٍ هیلیَى دُ گزؿتِ ػبل هبُ یبصدُ دس هلش دس گشدؿگشی دسآهذّبی

ِ  ثب هذم ایي دس گشدؿگشی دسآهذ: گ ت اداهِ دس ٍی. کشدًذ دیذى کـَس اص  ؿرشایي  تَرر
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 هیلیرَى  چْبسدُ ثبصدیذ ٍ 2010 ػبل دالسی هیلیبسد پبًضدُ دسآهذ ثب ه بیؼِ دس هلش کًٌَی

 ؛(/http: //irinn. ir 5928). اػت خَة هلش اص هذم ایي دس گشدؿگش

 دس کْري  توذى اص احشی ّیچ کِ کـَسّبی ثشخی ثب ه بیؼِ دس هلش اسصی دسآهذ اهب 

ِ  هلرش  ٍ ایرشاى  تشتیت ایي ثِ. اػت اًذ  ثؼیبس، ؿَد ًوی دیذُ آى  ٍررَد  ثرب  اًرذ  ًتَاًؼرت

 گؼتشؽ ثِ سٍ سًٍذ ثِ تَرِ ثب. ثجشًذ آى اص سا هٌلَة اػت بدُ، خَد رْبًگشدی ّبی ربرثِ

 کِ سػذ هی ًِش ثِ رْبى ػٌح دس كٌٔت ایي اص ػشؿبس دسآهذ ٍرَد ٍ دسرْبى گشدؿگشی

 هؼرلوبى  گشدؿرگشاى  ررزة  ٍ تـرَیق ، کـرَس  ثِ گشدؿگش رزة ّبی ساُ ثْتشیي اص یکی

 اسصؿری  هٔیبسّربی  ٍ فشٌّگی رْت اص ثیـتشی دشاثت هؼلوبى کـَسّبی کِ ثَیظُ. اػت

 فشٌّگری  تْربرن  ٌٓرَاى  ثِ آًچِ ٍ گشدؿگشی هٌ ی آحبس ًتیزِ دس ٍ داسًذ دٍکـَس ایي ثب

 تَرِ ثب (158: 1387ٍلذاًی؛  رٔ شی). اػت کن ثؼیبس گشدؿگشاى ایي دس، اػت ث ج هَسد

 ادتلربدی  سؿرذ  هَترَس  تَاًذ هی گشدؿگشی كٌٔت هلش ٍ ایشاى گشدؿگشیّبی  ربرثِ ثِ

 ّب هیلیَى ػبلِّش تَاًٌذ هی کٌْؼبل توذى کبًَى دٍ ٌَٓاى ثِ هلش ٍ ایشاى. ثبؿذ دٍکـَس

 هرشدم  ثیي دس سا گشدؿگشی ربرثِ الخلَف ٓلی ٍ ًوبیٌذ رزة خَد خب  ثِ سا رْبًگشد

 . آٍسًذ ثَرَد ایي دٍکـَس اص ثبصدیذ دسرْت خَد

 گشدؿرگشی ّربی   ّوکبسی ًبهِ ت بّن اٍلیي ساػتب ایي ی حبکویت هشػی دس دس دٍسُ

 سئیغ هٔبٍى«صادُ هلس ه وذؿشیف»دکتش هیبى 1391فشٍسدیي  12 هلشدس تبسیخ ٍ ایشاى

 ّـربم » ٍ ایرشاى  گشدؿرگشی  ٍ دػتی كٌبیْ-فشٌّگی  هیشاث ػبصهبى سئیغ ٍ روَْسی

 هشاػرن  ایري  صادُ دس هلرس  ؿرشیف  دکترش . سػریذ  اهوب ثِ هلش گشدؿگشی ٍصیش «صٓضٍّ

 ت بّن ایي اهوبی: افضٍد ٍ داًؼت هلت دٍ ً ْ ثِ سا هلش ٍ ایشاى هیبى ربًجِ دٍ ّوکبسی

 اص ٍ گشدؿرگشی  ت َیت ساػتبی دس ایشاى اػالهی روَْسی ثشای ثضسگی ثؼیبس ات ب ، ًبهِ

 اٍلریي  ثشای: گ ت اداهِ ٍی دس. ثَد خَاّذ دٍکـَس هیبى استجبًبم ٍ تٔبهالم هْوتش ّوِ

 ػٌذ یس ایشاى ثِ ػ ش ثب هلش کـَس سػوی ه بم یس، اػالهی اً الة پیشٍصی اص پغ ثبس

. ثبؿرین  کـرَس  دٍ گشدؿرگشی  ؿکَفبیی ٍ سؿذ ؿبّذ اهیذٍاسین کٌذکِ هی اهوب ّوکبسی

http://irinn.ir/
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 ثشدرشاسی  ثرش  تبکیرذ  ثب کـَس گشدؿگشی ٍ دػتی كٌبیْ -فشٌّگی  هیشاث ػبصهبى سئیغ

 دٍ گشدؿرگشی  آهَصؿی هَػؼبم ّوچَى گشدؿگشیّبی  حَصُ توبهی دس رذی تٔبهالم

، فشٌّگری  ّبی ّ تِ، ّب ًوبیـگبُ ًِیش هـتش  سٍیذادّبی ثشگضاسی دسصهیٌِ: کـَسگ ت

ِ . داؿرت  خَاّین ّوکبسی هلش کـَس ثب ّب فؼتیَال ٍّب  کٌ شاًغ صٓرضٍّ   ّـربم  دساداهر

: داؿت دٍکـَساُْبس هیبى گشدؿگشی ّوکبسی ًبهِ ت بّن اهوبی اص خشػٌذی اثشاص هوي

 ثضٍدی اهیذٍاسین کِ اػت هلش ٍ ایشاى کـَس دٍ ّوکبسی ثشای ػشآغبصی ًبهِ ت بّن ایي

 هلرشدس  هٌبفْ حبفَ دفتش سئیغ «ٓوبسُ خبلذ»هشاػن ایي اص دیگش ثخـی دس. ؿَد ارشایی

 اُْربس ، هلرشی  ّیربم  اص ایرشاى  فشٌّگی هیشاث ػبصهبى گشم هیضثبًی اص دذسداًی ثب ایشاى

. سٍد هری  ؿوبس ثِ دٍکـَس ایي هیبى سٍاثي رذیذ هشحلِ ثشای ػشآغبصی سٍیذاد ایي: داؿت

ِ  ایري  ثیبى ثب هلش دس ایشاى هٌبفْ حبفَ دفتش سئیغ«اهبًی هزتجی»ّوچٌیي  دٍ دٌٔربً  کر

ِ  ثرب  ثتَاًٌرذ  کـَس دٍ ایي هشدم تب ثَدًذ سٍصی چٌیي هٌتِش هلش ٍ ایشاى هلت  ّربی  ربرثر

 ثرب  هلرت  دٍ تبسیخی اًتِبس: داؿت اُْبس، ؿًَذ آؿٌب یکذیگش توذى ٍ تبسیخی، گشدؿگشی

 (http: //dolat. ir 225057 /). یبثذ هی ت  ق رلؼِ كَسم ایي اهوبی

  قزآوی َای َمکاری ي ای رساوٍ، ارتثاطی َای شثکٍ سمیىٍ در َمکاری .6

  َىزی ي ای رساوٍ َای َمکاری  6. 1

 ثِ هزْض ّبی دیپلوبم سا دیپلوبتیس تٔبه  ثیـتشیي ؿبیذ، دیپلوبتیس ًَیي دس فوبی

ِ  رْبًی هخبًجبى ثب اًالٓبم ٍ استجبًبم ًَیي ّبی تکٌَلَطی ّ  دسایري . ثبؿرٌذ  داؿرت  ًرَ

 هخبًرت  ٍ ّرذ   هرَسد  دیگرش  کـرَسّبی  یرب  کـرَس  هشدهربى  ٓورَهی  افکبس دیپلوبػی

 ٍ استجبًبم ًَیي ّبی تکٌَلَطی. ّؼتٌذ دیپلوبػی ٍ خبسری ػیبػت دػتگبُ ػیبػتگزاسی

ِ  سا خربسری  ػیبػت ٍ دیپلوبػی گؼتشُ، اًالٓبم ِ  ثر ِ  ت شیشیر  ّربی  جکِؿر ، ّرب  سٍصًبهر

 ای گًَِ ثِ فشٌّگی دیپلوبػی ٓولکشد. اًذ کـبًذُ رْبًی سادیَّبی ٍ ّب تلَیضیَى، ایٌتشًتی

ِ  پیبهی. ّؼتٌذ گؼتشدُ ٍ ای حشفِ استجبًبم ؿجکِ ایزبد ًیبصهٌذ ّب دٍلت کِ اػت  ایري  کر

http://dolat.ir/
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 کـرَس  یرس  ّبی اسصؽ ٍ اًذیـِ، َّیت دٌّذُ ًـبى، سػبًذ هی خبسری هخبًت ثِ ؿجکِ

، ٓلرشکًٌَی  دس صیرشا ؛ ثبؿرذ  داؿتِ خَد دس سا اػتوشاس ٍ ػبصگبسی اثٔبد ثبیذ ّوَاسُ ٍ اػت

 اًتـربس  حرَصُ  ؿذى رْبًی. ّؼتٌذ رْبًی ٓوَهی افکبس ثِ ّب دٍلت اتلبل حل ِ؛ ّب سػبًِ

ِ  اػرت  ثَرَدآٍسدُ سا دذسم اص رذیذی چْشُ، ًَیي ّبی سػبًِ  چْرشُ  سا آى ترَاى  هری  کر

 هوکري  پیچیرذگی  ٍ ػرشٓت  ٌٓلرش  دٍ ًشیرق  اص غبلجبً اهش ایي. داًؼت دذسم ًبه ؼَع

؛ اػرت  تذسیزی ٍ دساصهذم آحبس داسای فیضیکی دذسم ثشخال  ّب سػبًِ دذسم. اػت گـتِ

ِ  ٍ خرَد  اص هرشدم  تلَیش، اٍهبّ دادى رلَُ هٌلَة ثب تَاًٌذ هی آًْب  ثْجرَد  سا ؿربى  ربهٔر

 تخ یرف  فشاهلری  ادرذاهبم  ثب داخلی هَرَد ّبی هخبل ت دبدسًذ ًیض ػبى ّویي ثِ. ثخـٌذ

ّ  ثیـتش دذسم ثِ دػتشػی، ّب سػبًِ ثِ ثیـتش دػتشػی. دٌّذ ِ  ًیرض  سا ادٌرب ُ  ثر .  داسد ّورشا

  (90: 1382دَام؛ . )گیشد هی ثْشُ ًبه ؼَع دذسم ایي اص ای سػبًِ دیپلوبػی

ِ  ٓشثی ٍ اًگلیؼی ّبی صثبى ثِ سٍصًبهِ ؿؾ ایشاى اػالهی روَْسی هیبى ایي دس  ثر

 فشٌّگ ثب ایشاى دس ه ین افشاد یب ٍ دیگشکـَسّب ؿْشًٍذاى آؿٌبیی ٍ اخجبس أًکبع هٌَِس

 ٍکیْربى  الَفرب   ّبی سٍصًبهِ کِ؛ کٌذ هٌتـش هی ایشاى الوللی ثیي ٍ داخلی ّبی ػیبػت ٍ

ِ  صثبى ٓشة کـَسّبی دس سا خَد هخبًجبى ،ٓشثی َ  ادشی رب  ٍ خبٍسهیبًر . کٌٌرذ  هری  رؼرتز

 ربم رْبًی ؿجکِ پٌذ داسای هشصی ثشٍى ثٔذ دس ایشاى اػالهی روَْسی ػیوبی ّوچٌیي

 ػیوبی كذاٍ هخبًجبى ػبیش ٍ هؼلوبًبى کِ اػت ٍی. تی. پشع، الکَحش، ػ ش، الٔبلن، رن

: 1391 ؛اكر ْبًی  ػرویٔی . )دٌّرذ  هی پَؿؾ سا کـَس اص دسخبسد ایشاى اػالهی روَْسی

168 ) 

ِ  کـرَس  ّرش  ّربی  ؿخلریت  ٍ ه ربخش ، هـربّیش  ٍ اًذیـروٌذاى  هٔشفی ّوچٌیي  ثر

 ّب هَصُ، ػٌي ٍ سػَم ٍ آداة، فشٌّگی آحبس ٍ ثٌبّب، ثبػتبًی آحبس هٔشفی، ٓوَهی هخبًجبى

 كٌبیْ، ً بؿی، هَػی ی، ػیٌوبیی تَلیذام هخ  ٌّشی آحبس هٌبثْ، اػالهی اً الة ٍادثیبم

ِ  هؼربث بم  ثشگرضاسی  ٍ ٍسصؿی كٌٔت سؿذ ٍ تَػِٔ، آییٌی ّبی ًٍوبیؾ دػتی  ٍ دٍربًجر

 هلرش  ٍ ایشاى دٍکـَس ثیي رْبًی ٍ ای هٌٌ ِ ٍسصؿی ّبی اصتَسًوٌت هیضثبًی ٍ چٌذربًجِ
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 دس اػرالهی  اسؿربد  ٍ فشٌّرگ  ٍصیرش « رٌتی ٓلی». ثی ضایذ آًْب اّویت ٍ ثشً ؾ تَاًذ هی

ِ  اؿبسُ ثب هلش ػیٌوبگشاى اص رؤی ثب دس دیذاس 1392دی  21تبسیخ   فرشاٍاى  هـرتشکبم  ثر

 هٔتجشتشیي اص یکی، فزش فیلن الوللی ثیي رـٌَاسُ: اُْبسداؿت دٍکـَس تبسیخی ٍ فشٌّگی

 ٍی. ؿرَد  هری  ه ؼرَة  ایرشاى  ػریٌوبی  ٍیترشیي  ٍ اػت رْبى الوللی ثیي ّبی رـٌَاسُ

 تجربدل  ّوچٌریي  ٍ ػیٌوب ٍ فیلن ّبی حَصُ دس هـتش  ثبصاسّبی ثِ تَرِ: ّوچٌیي افضٍد

 اٍ. اػت فشٌّگی ٍ فکشی تٔبه  هلضٍهبم اص صهیٌِ دٍکـَسدسایي ٌّشی ٍ فٌی ّبی تزشثِ

ِ  ثرب : داؿرت  اُْربس  ٍ داًؼرت  دیشیٌِ توذًی ٍ تبسیخی پیـیٌِ داسای سا دٍکـَس ِ  تَرر  ثر

ِ  توذًی ٍ ٌّشی، ارتوبٓی، فکشی ّبی ٓالدِ ٍ هـتشکبم  دسحرَصُ  ترَاًین  هری  داسیرن  کر

 ّوچٌریي  اػرالهی  اسؿربد  ٍ فشٌّرگ  ٍصیرش . یربثین  دػرت  خرَثی  ّربی  رْرؾ  ثِ ػیٌوب

ِ  ثریي  ػریٌوب  ی حَصُ دس هـتش  ّبی ّوکبسی ثشای ّبیی ًبهِ ت بّن: پیـٌْبدکشد  ی خبًر

 . ؿَد هلشایزبد ػیٌوبی ی خبًِ ٍ ایشاى ػیٌوبی

(/ 1341877430393029699  http: //www. jamejamonline. ir) 

 ي فقُی قزآویَای  َمکاری  6. 2

ِ  هرَسد  تَاًرذ  هی کِ هلش ٍ ایشاى ثیي فشٌّگی ّبی ّوکبسی اثٔبد دیگشاص یکی  تَرر

ِ  دبسیبى هتٔذد ػ شّبی. اػت دشآًی ّبی ّوکبسی ٍ ّب فٔبلیت، گیشد دشاس  هلرشی  ثشرؼرت

 ٍ دبسیبى دٍػتی ٍ ٍحذم هزوْ گشدّوبیی ًخؼتیي ثشگضاسی، ایشاى دس دشآى تالٍم ثشای

ثربس   ًخؼرتیي  ثشای کـَس دٍ دشآًی فٔبل ٍ دبسی 140حوَس ثب هلش ٍ ایشاى دشآًی فٔبالى

 ثشسػری  ّرذ   ثب ایي دٍ کـَس فشٌّگی استجبًبم دس ایشاى دسًَل1391ثْوي 11دستبسیخ

 ٍ تخللری  ٍ فٌری  هجبحرج  خلَف دس ًِش تجبدل ٍ دشآًی هـتش  ّبی ّوکبسی صهیٌِ

 . اػت صهیٌِ ایي دس ؿذُ اًزبم ادذاهبم رولِ اص، دشآًی ٍ فشٌّگی هـتش  است ب تٔبهالم

: اػرت  کرشدُ  پیـرٌْبد  ًیض هلش دشآًی فٔبالى اص «خلی  احوذ ؿیخ» ساػتب ّویي دس

 روْرَسی  کرشدُ  تبکیرذ  ٍی. ؿرَد  ایزربد  هلرش  ٍ ایشاى هیبى هـتش  دشآًی ّبی هذسػِ

http://www.jamejamonline.ir/
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ِ  ثبیرذ  ّب پیـشفت ایي ٍ کشدُ صیبدی ّبی پیـشفت دشآًی فٌبٍسی ل بٍ اص ایشاى اػالهی  ثر

ِ  دس ایشاًری  دشآًی اػبتیذ تزشثِ اص ثبیذ دلی  ّویي ثِ ؿَد هٌت   هؼلوبى کـَسّبی  ّور

 ٍ هؼتوش ّوکبسی هلشی اػبتیذ ٍ دبسیبى، حبفِبى، خلی  احوذ گ تِ ثِ. ثشد ثْشُ ّب صهیٌِ

 ٍ رَاًربى  ثرشای  کرشین  درشآى  ت ؼیش ث ج دس ثَیظُ دشآًی هؼبث بم ٍ ّب ّوبیؾ ثشگضاسی

 پیربم  هلرش  دشآًی فٔبالى هٔت ذًذ ًیض کـَسهبى فشٌّگیّبی  ه بم. خَاػتبسًذ سا ًَرَاًبى

 (http: //www. noornews. ir /64447). ّؼتٌذ دسآى کـَس اػالهی اً الة سػبى

 ًـؼرت  دس «یبساحورذی  ٍلی»، خیشیِ اهَس ٍ اٍدب  ػبصهبى دشآًی اهَس هشکض سئیغ 

 حورَس  ثرب  کشین دشآى ثب اًغ ه    500 سهوبى هجبس  هبُ دس: گ ت1393تیش  1 خجشی

 ّربی  گشٍُ ایٌکِ ثیبى ثب اداهِ دس یبساحوذی. ؿَد هی ثشگضاس کـَس دسػشاػش هلشی دبسیبى

 هرشٍسم  ثش، داسًذ هؼلوبًبى ثیي اختال  ٍ ؿکب  ایزبد ثشای صیبدی ّبی ثشًبهِ تک یشی

 ثب: افضٍد کشدٍ اؿبسُ ٍحی ػشصهیي ثِ کشین دشآى حبفِبى ٍ دبسیبى آضام ثِ تَػِٔ ٍ تَرِ

 رربسی  ػبل دس، ّؼت ًیض سّجشی هِٔن ه بم هَسدتأکیذ دشآًی فٔبلیت ایي ایٌکِ ثِ تَرِ

ِ  دس ٍی. ؿرًَذ  آرضام  دبسیربى  اص ثیـتشی تٔذاد ٍ ؿَد دادُ ثْب آى ثِ ثیـتش ثبیذ ِ  اداهر  ثر

 کرشد  اؿبسُ ایشاى دس سهوبى هجبس  هبُ ثب ّوضهبى هلشی ثشرؼتِ دبسیبى اص ً ش 9 حوَس

 ارشای ثشای هلشی ثشرؼتِ دبسیبى اص ً ش9، سهوبى هجبس  هبُ 24 تب ّ تن سٍص اص: ٍگ ت

 کِ اػت ایي هب ثیٌی پیؾ. یبفت خَاٌّذ حوَس کـَس دسػشاػش کشین دشآى ثب اًغ ه بف 

ِ  ه بفر   ایري . ؿَد ثشگضاس کـَس ّبی ؿْشػتبى ٍ ّب اػتبى توبهی دس ه بف  ایي  ًرَس  ثر

 اداسام ّوکبسی ثب ٍ کـَس ػشاػش ّبی حؼیٌیِ ٍ هؼبرذ، اهبهضادگبى، هتجشکِ ث بّ دس ٍیظُ

 یبساحوذی. ؿَد هی ثشگضاس فشٌّگی ًْبدّبی ٍ ّب دػتگبُ ػبیش ٍ ثؼیذ، ّب اػتبى اٍدب  ک 

: اُْبسکشد ٍ اؿبسُ دسگزؿتِ دشآًی ّبی فٔبلیت گؼتشؽ دس هلشی دبسیبى تأحیش ثِ اداهِ دس

 ایزربد  ثشای دؿوٌبى ربًت اص صیبدی ّبی تالؽ کِ فٔلی ؿشایي دس هلشی دبسیبى حوَس

 . اػت اسصؿوٌذ ثؼیبس، گیشد هی كَسم هلش ٍ ایشاى دشآًی ربهِٔ ثیي اختال  ٍ ت شدِ

(93040100599 http: //isna. ir/)  

http://www.noornews.ir/
http://isna.ir/
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، دشآًی ًخجگبى ه َسیت ثب فشٌّگی استجبًبم: ّبی صهیٌِ دس تَاى هی سا ّوکبسی ایي

 دشآًی کبسّبی هٔشفی، دشآًی ٌّشهٌذاى ٍ تَاؿیح گشٍُ، کشین دشآى هلی هؼبث بم ثشگضاسی

 دشآى کرشین  آزبص الوللی ثیي ّوبیؾ ٍ دشآًی ً بؿی، دشآًی هبًٌذخي دشآًی ٌّشی آحبس ٍ

ایري ثربسُ   دکترش صهربًی دس   . ًوَد هٔشفی پشداصد سا هی دشآى ٓلوی ّبی رٌجِ ثشسػی ثِ کِ

 فی سؿیذ سهب ٍت ؼیشالزَاّش، تشروِ ت بػیشهلش هخ  ػیذ دٌت، ت ؼیش دشآى دس: گَیذ هی

الکشین ًٌٌبٍی کِ ربهٔتشیي ت ؼیش ٓلوی اػت ٍ ثربلٔکغ آى ًیرض ت ؼریش     ت ؼیشال شآى

ًوًَِ آیت اهلل هکبسم ؿیشاصی ٍ ت ؼیش هزوْ الجیبى ٓالهِ ًجشػی کِ داسالت شیت االصّرش  

دسٓشكِ ف ْی : دکتش صهبًی افضٍد. ّبیی كَسم گشفتِ اػت ّوکبسی، کشد هلشآى سا چبح

ّربی ف ْری    کتبة؛ ًیض ٓشكِ ّوکبسی ٍرَد داسد ٍ ف ْب ٍ ه تیبى هلشی ثِ ایشاى آهذًذ

اختیربس ف ْربی خَدهربى درشاسدادم ٍ ّوچٌریي       هلش سا هي تٔذادی خشیذاسی کرشدم ٍ دس 

تبحیشگزاس اػت. )گ ت ْبی هلش دشاسدادم کِ ّبی ف ْی حَصُ سا دساختیبس ف  تٔذادی اصکتبة

 ( 1393/  10/ 20ٍگَی ایي ربًت ثب دکتش صهبًی؛ 

 17هلش دس تبسیخ  االصّش ه بسى ف ِ ثخؾ هذیش« کشیوِ ه وَد احوذ» ؿیخ چٌبًچِ

 تربکٌَى  ٍ اػت کشدُ ػ ش ایشاى ثِ ٓلویِ حَصُ الول  ثیي هٔبًٍت دَٓم ث1393ِؿْشیَس 

ِ  داسال ذیج هَػؼِ، ًز ی هشٓـی الِٔوی اهلل آیت کتبثخبًِ اص ثبصدیذ ثِ  گرشٍُ  ثرب  ٍرلؼر

 هٔبًٍربى  ثب ٍ ّوچٌیي. اػت پشداختِ الولٌ ی ربهِٔ ٍ حزتیِ ٍ هذسػِ هَػؼِ ایي ف ِ

ٍ  هکربسم  الِٔوری  اهلل آیرت  ثب دیذاس ٍ ًَس هَػؼِ ثبصدیذاص، ٓلویِ حَصُ  اهلل آیرت  ؿریشاصی 

 هرذیش ، روـریذی  االػرالم  حزرت  ّوچٌیي، ِٓلوی ّبی حَصُ ٓبلی ؿَسای دثیش، ه تذایی

 الِٔوری  اهلل آیرت  ًوبیٌرذُ ، ؿْشػرتبًی  ٍالوؼلویي االػالم حزت ٍ خَاّشاى ٓلویِ حَصُ

ادیبى  دسداًـگبُ حوَس، دن دس اهبم دذیوی هٌضل ثبصدیذ اص. دیذاسکشد ایشاى دس ػیؼتبًی

 . اػتٍی  ّبی ثشًبهِ دیگش اص ثبدشالٔلَم داًـگبُ اص ثبصدیذ ٍ ٍ هزاّت

(http: //iqna. ir /1447843) 
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 فبهر   ه ورذرَاد  ؿریخ  حربد  اهلل آیرت  حورشم  ثب کشیوِ ه وَد احوذ ؿیخ آدبی

 اًْبس ائوِ ف ْی هشکض اص ایـبى ثبصدیذ اص پغ کِ دیذاس ایي دس. ًوَد لٌکشاًی هالدبم

ِ  آدبی ؿیخ، گشفت اًزبم هشکض آى کالم ٍ اكَل ٍ ف ِ تخللی ٍکتبثخبًِ  اص ثٔرذ  کشیور

ْ  کرشدین  هری  االصّشگوربى  ٓلوبی دیگش ٍ هي: اُْبسداؿت پشٍسدگبس ػپبع ٍ حوذ  هشارر

 اصکتبثخبًِ دیذاس ثب ٍلکي، داسًذ اّتوبم ٍفتَا تذسیغ ثِ تٌْب دسایشاى ؿیِٔ گشاً ذس ٍ ه تشم

 خرَد  ًَّ دس سا آًْب، ف ْی هشکض ایي کتبثخبًِ ًیض ٍ ًز ی هشٓـی الِٔوی اهلل آیت هشحَم

ِ  اػت ایي آى ٍ ؿذم دیٌی هشارْ فٔبلیت دس هْوتشی اهش هتَرِ ٍ ثیٌن هی ًِیش ثی  دس کر

 ایري  دس. اًرذ  دادُ اًزربم  ٍافرشی  ّربی  تالؽ دیي ً ْ ثِ ت  ی ی هشاکض ٍ ّب ایزبدکتبثخبًِ

ِ  اصهٌبثْ دیٌی فشاٍاى ٍرَدکتت ثلکِ، اػت ًـذُ روْ کتبة ف ي کتبثخبًِ ، ػرٌی  ٍ ؿریٔ

 اػرالم  گشاهری  سػَل ٍكبیبی اص داسدکِ ایوبًی اخَم ٍ اػالهی ّوجؼتگی اص ًـبى

: داؿرت  اُْربس  اداهِ دس ٍی. ًوَدًذ حشاػت ٍ ًگْجبًی آى اص ّن اًْبس ائوِ ٍ اػت

 ٍ کتربة  دس خرَد  دیٌی هـتشکبم ثِ ثبیذ -ػٌت اّ  ٍ ؿیِٔ اص أٓن - اػالم اهشٍصٓلوبی

ِ  ٍ( ع)صّرشا  حورشم . ثرشٍد  ثریي  اص اختالفربم  ترب  ًوبیٌذ توؼس ثیت اّ  ٍ ػٌت  ائور

 ًیض االصّش. داسًذ تٔلق هؼلویي ربهِٔ ثِ ثلکِ، ًیؼتٌذ ؿیٔیبى هخلَف ف ي اًْبس

 اهلل آیرت  ػرپغ . فشػرتذ  هی دسٍد ٍ ػالم ثشؿوب ٍ داسد دٍػت سا ؿوب ٍ ٍؿوبػت هب ثشای

ِ : تـکشکشد ٍگ ت ف ْی هشکض ایي ٍ دن ؿْش ٍ دس ایشاى اصحوَس ایـبى لٌکشاًی فبه   ثر

 ساّری  ّریچ ، اػالم دؿوٌبى ثب ه بثلِ ٍ آًْب هـکالم ح  ٍ هؼلویي ٍحذم ثشای هب ًِش

 دس اًْبس ائوِ فشهبیـبم ه َس حَل هؼلوبًبى اگش. ًذاسد ٍرَد اّلجیت ثِ توؼس رض

ِ : داؿرت  ٌٓرَاى  ٍی ّوچٌیي. کٌٌذ سا ح َ اػالم تَاًٌذ هی، گیشًذ دشاس اثٔبد رویْ  ٍ ف ر

ِ  ف ْی دسهشکض ّؼتٌذکِ ّبیی سؿتِ هْوتشیي اكَل  ت  یرق  ٍ ترذسیغ  اًْربس  ائور

 تجربدل . کٌٌرذ   هری  ّوکربسی  هشکرض  ایي ثب ّن ای  ثشرؼتِ پظٍّـگشاى ٍ اػبتیذ ٍ ؿًَذ  هی

ِ  هرَسد  ثبیذ االصّش ٍ هشکض ایي هیبى تٔبه  افضایؾ ٍ اًالٓبم  ترب  دشاسگیرشد  ررذی  تَرر

 . کٌین کوس اػالم هجیي دیي اّذا  پیـجشد ثِ ثتَاًین
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(http: //www.fazellankarani.com) 

ِ  هؼلوبًبى گشایؾ رَاص ثش تبکیذ ثب هلش ه تی «رؤِ ٓلی» دکتش ْ  هرزّت  ثر  تـری

 ٍالصم اًذ داؿتِ هختلف ّبی دسصهیٌِ ای الٔبدُ فَ  پیـشفت ؿیٔیبى کشدکِ ثبٍس ثبیذ: گ ت

 اص دیگشی دسثخؾ رؤِ ؿیخ. ثبؿٌذ داؿتِ تٔبٍى ٍ ّوکبسی آًبى ثب تؼٌي اّ  کِ اػت

 ٍ اػت ربیض ؿیٔیبى ف ِ ٍ فتبٍا اص ػٌت اّ  تجٔیت ًیض هي ًِش اص اػت گ تِ خَد ػخٌبى

 كربدسکشدُ  ّن االصّش ربهْ سئیغ ٍ هلش هؼلوبًبى ثضسگ سّجش ؿلتَم ؿیخ سا حکن ایي

 فبحؾ اختال  ثشًجَد تأکیذ ثب ٍی. ًیؼت ػٌی ٍ ؿیِٔ هیبى فشدی، هب ًگبُ اص کِ چشا؛ ثَد

ِ  ػرٌت  اّ  اص ف ْی ًِش اص ؿیٔیبى: کشد تلشیح، ػٌی ٍ ؿیِٔ هیبى  ٍایري  تشًرذ  پیـرشفت

 . کشد هـبّذُ ؿیِٔ ثضسگبى ٍ هشارْ فتبٍای دس تَاى هی سا هؼألِ

(http: //www.shia-news. com/ 12357) 

ؿٌبػربیی   سا ثؼرتشّب  ،فشٌّگی دیپلوبػی ثب تَاًذ هی اػالهی روَْسی اػبع ایي ثش

 دس آى ثرشسٍی ، دیٌری  ٍ ػیبػری  ّبی حؼبػیت ثشاًگیختي ثذٍى، آى ی پـتَاًِ ثِ ٍ کشدُ

ِ  ثبیذ ٍ ًوبیذ گزاسی ػشهبیِ اػالم رْبى ٍ دٍربًجِ سٍاثي ت َیت رْت ِ  ایري  ثر  ًیرض  ًکتر

ِ  صیشا؛ ًگیشد خَد ثِ خبكی اصهزّت حوبیت ی رٌجِ گزاسی ػشهبیِ ایي ثبؿذکِ حؼبع  کر

  . کٌذ هی داس خذؿِ سا هزاّت ت شیت آسهبى

 استفادٌ اس فزصتُای فزَىگی  ي تمذویراَکارَای  .7

؛ ثیبى ؿرذ ّبی فشٌّگی ایرشاى ٍ هلرش   ّب ٍ فشكت ثبتَرِ ثِ آًچِ دس ث ج ُشفیت  

ّبی ثؼیبس صیبدی رْت است بی ػرٌح سٍاثري فشٌّگری ثشخرَسداس      اص دبثلیت ایي دٍ کـَس

هی ایشاى اػالهی ثِ ه َلِ فشٌّگ ٍتٔبهالم فشٌّگی ثَیظُ ثب کـَسّبی اػرال . ثبؿٌذ هی

چٌبًچِ ه بم هِٔن سّجشی دسثیبى اّویت دیپلوبػی فشٌّگی روَْسی ؛ تبکیذ فشاًٍی داسد

ػر یشاى فشٌّگری   »: فشهبیٌذ اػالهی ایشاى ٍ هشٍسم تَرِ ٍ اّتوبم رذی ثِ ایي اهش هی

اسائِ تلَیش . الوللی ّؼتٌذ روَْسی اػالهی ایشاى خي ه ذم رجِْ فشٌّگی دس ٓشكِ ثیي
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دسکٌربس  ، ّبی ایشاى اهشٍص ّب ٍ پیـشفت روَْسی اػالهی ٍ ٍادٔیت دسػت ٍ ٍادٔی اص ًِبم

تشٍیذ صثبى ٍ ادثیبم فبسػی اص رولِ ٍُربیف ػرٌگیي ػر یشاى فشٌّگری ًِربم اػرالهی       

 « .اػت

(http: //www. icro. ir/ 3509) 

دیپلوبػی فٔبل ٍ پَیربی فشٌّگری ٍ ٌّرشی روْرَسی اػرالهی ایرشاى دس هٌٌ رِ        

ِ    خبٍسهیبًِ دسرْت ًی  ثِ ای ٍ ًیرض ترأهیي اّرذا  فشٌّگری      ّوگشایری هٌلرَة هٌٌ ر

، ٌّرشی ، ّب ٍ ٌٓبكش هختلرف فشٌّگری   خَدهؼتلضم ت َیت ٍ تَرِ ثیؾ اص پیؾ ثِ ه َلِ

ٍ دس ساثٌرِ ثرب   . دیٌی ٍ صثبًی هـتش  هرشدم ایري هٌٌ رِ اػرت    ، َّیتی، تبسیخی، توذًی

 : دت َیت سٍاثي فشٌّگی ایشاى ٍهلشالصم اػت ثِ هَاسد صیش تَرِ ؿَ

 ؛ ثشدشاسی خٌَى هٌِن َّایی ثیي ایشاى ٍ هلش .1

 ؛ اسائِ تؼْیالم ٍ ٍیضای ػشیْ .2

 ؛ ایزبد تَسّبی رْبًگشدی .3

 ؛ ای ٍ ثیي الوللی ثشای تَسیؼن ٍ سفْ هـکالم آى ّبی هٌٌ ِ ایزبد ارالع .4

 ؛ ّبی تَسیؼتی ثِ کبسگیشی دیپلوبػی ٓوَهی ثشای هٔشفی ربرثِ .5

 ؛ ّبی دٍکـَس ثشدشاسی سٍاثي ٓلوی هیبى داًـگبُ .6

ّربی   ٓلوی ٍ ف ْی هیربى داًـرگبُ االصّرش ٍ حرَصُ    ، ًْبدیٌِ ػبصی سٍاثي فشٌّگی .7

 ؛ ٓلویِ ایشاى

 ؛ تجبدل اػتبد ٍ داًـزَ .8

 ؛ ّبی ٓلوی ٍ دیٌی هـتش  آهَصؿی دس سؿتِّبی  ثشگضاسی کالع .9

 ؛ ّبی دشآًی ٍ ف ْی ّوکبسی دس صهیٌِ .10

 ؛ ّوکبسی دس ٓشكِ استجبًبم ٍ سػبًِ ٍ فوبی هزبصی .11

 ؛ ّبی هـتش  ٓلوی ٍ فشٌّگی ٍ ٌّشی ّب ٍ ّوبیؾ ثشگضاسی رـٌَاسُ .12

 ؛ ثبصگـبیی کشػی ف ِ ه بسى پٌزگبًِ دس داًـگبُ االصّش .13

 ؛ فٔبل ػبصی داسالت شیت ثیي الوزاّت اػالهیِ .14
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15.  ُ ّرب ٍ داًـرگبّْبی ایرشاى دس     دَٓم اػبتیذ هتخلق االصّش ثشای تذسیغ دسحرَص

 ...؛ ً ذ فلؼ ِ غشة ٍ، ف ِ ه بسى، دشائبم، صثبى ٓشثی: ّبی هَسد ًیبص ایشاى هبًٌذ سؿتِ

آضام اػبتیذ هتخلق حَصٍی ٍ داًـگبّی ایرشاى ثرشای ترذسیغ دس دػرتگبّْبی      .16

هجربًی ٍحرذم اػرالهی ٍ    ، صثربى فبسػری  : هلش دس هَهَٓبم هَسد ًیبص هلش هبًٌرذ 

 .؛ ..اػالهی ػبصی ٓلَم اًؼبًی ٍ، ً ذ فلؼ ِ غشة، فلؼ ِ حکوت هتٔبلیِ، ت شیت

ّبی ٓلوی تخللی پیشاهَى هَهَٓبم ٓلوی هـرتش  دس   ّب ٍ ّن اًذیـی ًـؼت .17

 ؛ ایشاى ٍ هلش ٍ کـَس حبلج

 ؛ هـبسکت ًَیؼٌذگبى دٍکـَس دس ّئیت ت شیشیِ هزالم ٓلوی ًشفیي .18

 ؛ اسػبل هزالم تخللی دٍکـَس ثشای یکذیگش .19

 ؛ ّوکبسی دس ٓشكِ فیلن ٍ ػیٌوب ٍ ٌّش دٍکـَس .20

 ؛ فبسػی دسداًـگبّْبی هلشگؼتشؽ صثبى ٍ ادثیبم  .21

 . تشروِ کتت تَلیذ ؿذُ دس دٍکـَس ٍ ًـشآًْب ثِ تٌبػت ًیبص هلت هخبًت .22

 گیزی وتیجٍ

بالقَُ سیادی بزخَردار بَدُ ّای  دٍ کشَر ایزاى ٍ هصز اس ظزفیت ٍ تَاًوٌذی

تَاًٌذ آًْا را بهِ فللیهت بزسهاًٌذر در     کِ در جْت تاهیي هٌافع هلی ٍ اسالهی هی

با دیپلواسی فزٌّگی ٍ تالش بزای ارتقا سطح ارتباطات ٍ تلاهه  هیهاى   ایي هیاى 

     ِ ّها ٍ تَافقهاتی بهز اسها       دٍ کشَر با ّذف طزاحهی ٍ بٌیهاد ًْهادى تمهاّن ًاهه

دیٌهی ٍ  ، ّای هشتزک ٍ راّبزدی اس جولِ ّوکاریْای علوهی ٍ داًشهگاّی   ارسش

تَاًٌهذ   ّب هیای ٍ تقزیب بیي الوذا ٌّزی ٍ رساًِ، تاریخی ٍ گزدشگزی، حَسٍی

 در تَسلِ ایي رٍابط دٍجاًبِ هَثز ٍاقع شًَذر

ایي دٍ کشَر با تقَیهت رٍابهط دیپلواتیهی هیهاى خهَد علهی الخصهَ  در        

تَاًٌهذ در گتهتزش    داًشهگاّی ٍ حهَسٍی ههی   ، گزدشهگزی ، ّای فزٌّگهی  سهیٌِ
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، ارتباطهات ٍ حوه  ٍ ًقه    ، ّهای تاهاری ٍ باسرگهاًی    ّوکاری هیاى سهایز حهَسُ  

ّای ههَثزی بزداشهتِ ٍ اس    ای ٍ اهٌیتی ٍ هبارسُ با تزٍریتن گام ٌطقِساسهاًْای ه

 ّوِ هْوتز دفتز حماظت اس هٌافع خَد را بِ سمارتخاًِ ارتقا دٌّذر 
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