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روابط ايزان و بزيتانيا ،چالشهاي گذشته و حال

محمد صاحبي
چكيده :تررسی اُفتٍخیس رٍاتط ایراى ٍ اًگلیس در طَل تاریخ هیتَاًذ ًکات هثثت ٍ هٌفی ٍ قَت ٍ
ضعف رٍاتط فیواتیي را هطخص ًوَدُ ٍ چارچَب تحلیلی پَیا ٍ هٌاسثی جْت درک تْتر از رٍاتط ٍ
تْرُگیری از دیپلواسی کارآهذ ٍ هؤثر ارائِ ًوایذ .در ایي راستا ،تالش هیضَد تِ اختصار رٍاتط ایراى
تا اًگلستاى در دٍرُّای هختلف تاریخی تا ًگاّی تحلیلی هَرد تذقیق ٍ ٍاکاٍی قرار گرفتِ ٍ در اًتْا
راّکارّایی تراساس آهَزُّای تاریخی تِ هٌظَر تِ کارگیری دیپلواسی هؤثر در رٍاتط دٍجاًثِ تا
اًگلیس ارائِ ضَد .در ایي هقالِ سعی خَاّذ ضذ از ّرگًَِ پیصداٍری خَدداری ضذُ ٍ تٌْا هالک
ارزیاتی ،هستٌذات تاریخی ٍ رفتار کطَرّا تاضذ .از ّن گسستي رٍاتط دٍ کطَر ٍ لسٍم اتخار تذاتیر
هؤثر در راستای تأهیي حذاکثری هٌافع هلی از دالیل عوذُ ًگارش هطلة حاضر هیتاضذ.
واژگان كليدي :ایراى ،تریتاًیا ،صفَیِ ،افطاریِ ،اهیرکثیر ،قاجار ،هطرٍطِ ،پْلَی ،آهریکاً ،فت.

 .1آقای هحوذ صاحثی ،کارضٌاس سیاسی m. sahebi@hotmail. com
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مقذمه
ٚالـثيٙب٘ ٝاظ ٔحتٛاي ضٚاثظ ايطاٖ  ٚاٍّ٘ؿتبٖ زض زٚضٔ ٜقبنط،
ثٙٔٝؾٛض اضائ ٝتحّيُ  
ٔٙبؾجبتفيٕبثيٗثٝاذتهبضٔٛضززلت ٘ؾطلطاضٌيطز.

ٔٙبؾتاؾتض٘ٚسقىٌُيطي
زٚضٜٞبيتبضيرئٛضزاقبضٜاظحٛنّٝايٗٔمبِٝذبضد
ثسيٟياؾتتكطيحٞط وساْاظ 
ٌطززثٝايزبظزٚضٜٞبئرتّفتبضيرئٛضزاقبضٜ


زضايٙزبؾقئي
ٔيثبقس.ثٙبثطايٗ،

لطاضٌيطز.
پؽاظحّٕٝافطاةثٝايطاٖٚفطٚپبقيأپطاعٛضيؾبؾب٘ئكقُاؾتمالَايطاٖ
ثٔ ٝست  058ؾبَ ذبٔٛـ ٌطزيس .زض ايٗ زٚضِ 156( ٜغبيت  )ْ .6581ايطاٖ فبلس
اؾتمالَ وبُٔٚ ،حست ّٔي  ٚتٕبٔيت اضضي ثٛز ٚ ٜغبِجبً تحت ؾّغ٘ ٚ ٝفٛش ذّفبي
أطائحّييبؾالعيٗثيٍب٘٘ٝػازثٛزٜاؾت.

زٔككٚثغساز،
زضتٕبْايٗٔستايطاٖثبوكٛضٞبيذبضريضاثغٝؾيبؾيٚثبظضٌب٘ئؿتمُ
٘ساقت .اضٚپب ٘يع پؽ اظ ؾمٛط أپطاعٛضي ضْ زٚضاٖ تبضيه لطٚ ٖٚؾغي ٚ
ضاتزطثٔٝيٕ٘ٛز.ثقساظضٚيوبضآٔسٖؾّؿّٝنفٛيٝضٚاثظؾيبؾيٚ

ّٔٛناِغٛايفي

ثبظضٌب٘يايطاٖثبزَٚذبضريثٝنٛضتٔٙؾٓپسيساضٌكت.
زض زٚض 6581 ٜتب ٔ 6088يالزي ضٚاثظ ايطاٖ ثب وكٛضٞبي اضٚپبيي ثطاؾبؼ
ثٝضغٓ ضلبثت ايٗ وكٛضٞب ثب
احتطاْ ٔتمبثُ  ٚثيكتط ثٙٔٝؾٛض ٔجبزالت تزبضي ثٛز   ٚ
ٞيچوساْؾقيزضافٕبَ٘فٛشٚضذٝٙؾيبؾيزضايطاٖٕ٘ٛٙز٘س.
يىسيٍط ،
اٍّ٘ؿتبٖ ثقس اظ ؾيبؾتٞبي تزبٚظوبضا٘ ٝضٚؾي ٝزض آؾيب ٔتٛر ٝايطاٖ قس ٚ
زؾتاتحبزثٝؾٛي ايطاٖزضاظٕ٘ٛز .ايٗأطثيكتطثطايحفؼؾطحساتٙٞسنٛضت
پصيطفت.ثيكتطيٗٔساذالتاٍّ٘يؽزضايطاٖوٝؾبثمٙٔٝفيتبضيريفّيٝايٗوكٛضضا
زضش٘ٗٞرجٍبٖؾيبؾيٚافىبضفٕٔٛيايطاٖزأٗظزٜاؾتثٝزٚضاٖلبربضيٚٝپّٟٛي
ثبظٔيٌطزز.
صفویه
اِٚيٗ تٕبؼٞب ثيٗ ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ زض ؾبَ  ْ .6516ثب افعاْ رٙيىيٙؿٕ٘ ٖٛبيٙسٜ
اِيعاثتأَّٚىٝاٍّ٘يؽثٝزضثبضپبزقبٜايطاٖ(قبٜتٕٟبؾتنفٛي) ثبٞسفتٛؾقٝ
ثبظضٌب٘يثيٗزٚوكٛضا٘زبْپصيطفتوٝثبپبؾدپبزقبٜثٝقطحشيُٕٞطاٜقسٔ"2بثٝ
ثسيٗؾبٖ ٘ ٝتٟٙب ٕ٘بيٙسّٔ ٜى ٝاٍّ٘يؽ اظ زضثبض قبٜ
زٚؾتي وفبض احتيبري ٘ساضيٓ"  .
6

)1. Anthony Jenikinson (1529-1611
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ايطاٖاذطادثّىٝيىياظذسٔتٍعاضاٖثبؾيٙيپطاظذبنثٝز٘جبَاٚضٚاٖقستبربي
ٛٞقًٟٔٙسٚي.)1826801،

لسْٞبياٚضاتغٟيطٕ٘بيس(

6
وٝاٍّ٘يؿياالنُثٛزاظؾٛيقبٜ

پؽاظآٖ ،زضاوتجطْ.6166ضاثطتقطِي 
ثٝفٛٙاٖ  ؾفيط ايطاٖ ضاٞي وكٛضٞبي اضٚپبيي قس ٛٔ ٚضز اؾتمجبَ ٌطْ
فجبؼ نفٛي  
اٍّ٘يؽلطاضٌطفت .قبٜفجبؼپيكٟٙبزا٘قمبزلطاضزازثبظضٌب٘يثيٗزٚوكٛضضازازٜثٛز
وٝزضثطضؾيٞبيوبضقٙبؾيعطفاٍّ٘يؿيثٝثٟب٘ٝزٚضئؿيط...ٚأضبيآٖضأفيس

٘سا٘ؿت.قطِيزضزٔٚيٗٔأٔٛضيتذٛززضؾبَْ.6118فبظْاٍّ٘يؽقسٚثبٔمبٔبت
ايٗ وكٛض زضذهٛل تزبضت ثب ايطاٖ ٚاضز ٔصاوط ٜقس و ٝايٗ ثبض اٍّ٘يؿيٞب ث ٝايٗ
ٔٛضٛؿ فالل ٝثيكتطي ٘كبٖ زاز٘سِ .صا ث٘ ٝؾط ٔيضؾس زض ٔمغـ فٛق عطف ايطا٘ي
فاللٕٙسي ثيكتطي ث ٝتٛؾقٙٔ ٝبؾجبت ثب اٍّ٘يؽ ٘كبٖ زاز ٜاؾت  ٚاظ عطيك ايزبز
فاليكتزبضي(اظرّٕٝثٚٝاؾغٝفطٔبٖاثطيكٓتٛؾظقبٜفجبؼ)ثطايتزبضٚثبظضٌب٘بٖ
اٍّ٘يؿيؾقيزض٘عزيىيثيكتطاٍّ٘يؽثٝايطاٖٚايزبزٔٙبفـثطايايٗوكٛضزاقتٝ
اؾت.
زٞسٟٔٓتطيٗفٛأُتأحيطٌصاضزضتٛؾقٙٔٝبؾجبت

ثطضؾيٞبيتبضيري٘كبٖٔي

زٚوكٛضزضزٚضٜنفٛيٝفجبضتثٛز٘ساظ2فاللٚٝتالـقبٜفجبؼنفٛيثطايثبظ
ٔمبثّٝثبيىياظثستطيٗٔٚرٛفتطيٗ

ثٙٔٝؾٛض
ٕ٘ٛزٖپبياٍّ٘يؿيٞبثٝذّيذفبضؼ 

پطتغبِيٞب)ٚتأؾيؽوٕپب٘يٙٞس قطليٚتهٕيٓثٝ

لسضتٞبياؾتقٕبضيآٖظٔبٖ(

حٕبيتٌؿتطزٜاظايٗقطوتتٛؾظزِٚتاٍّ٘يؽ.
زض ثُ قساَٚقبٜفجبؼتٛا٘ؿتثبٟٔبضتذبنيثٝاتحبزثباٍّ٘يؽزؾتظزٜٚ
ٔمسٔبتاذطاد٘يطٞٚبيپطتغبِي ضافطآٞآٚضزوٝايٗأط٘ىتٔٝخجتزضفطنٝضٚاثظ
ذبضريايطأٖحؿٛةٔيٌطزيس.
زض ثُقس ز ْٚاٍّ٘يؽ ثب افعاْ ؾفيط ث ٝزضثبض أپطاعٛض ٙٞس (٘ٛضاِسيٗ ٔحٕس
رٟبٍ٘يط) تالـ ٕ٘ٛز تب ٔٛرجبت تمٛيت وٕپب٘ي ٙٞس قطلي ضا فطا ٓٞآٚضز .وٕپب٘ي
ٔصوٛضثطايزِٚتاٍّ٘يؽتبثساٖحسإٞيتپيسإ٘ٛزوٝاظٞطتالقيثطايحفؼٚ
تحىيٓ ٔٛلقيت آٖ فطٌٚصاض ٘ىطز  ٚذٛز ظٔيٝٙاي  ثطاي  ايزبز پيكطفتٞبي فؾيٓ
ٌيطيٞبي
رٟت 
ؾيبؾي  ٚارتٕبفي اٍّ٘يؽ ضا زض ؾ ٝلطٖ پؽ اظ آٖ فطا ٓٞؾبذت  .
ؾيبؾتذبضرياٍّ٘يؽضازضؾبِيبٖثقساظايٗتبحسٚزظيبزئتأحطاظزيسٌبٜحٕبيت
اظٔؿتقٕطٜٙٞسٙٔٚبفـتزبضيآٖثٛزٜاؾت.

)1. Sir Robert Shirley (1581-1628
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ثبافعاْاِٚيٗؾفيطاٍّ٘يؽثٝايطاٖ(زضثبضقبٜفجبؼ)،تالـايٗوكٛضثطاي
اذصأتيبظاتذبلثٝزِيُذٛززاضيايطاٖاظافغبيأتيبظٞبيٚيػٜٛٔضز٘ؾطاٍّ٘يؽ
ثب قىؿت ٔٛار ٝقس  .ثب تحٛالت پيف آٔس ٜزض ز ٚوكٛض ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ ٘بقي اظ
زضٌصقتقبٜفجبؼاٚ َٚافساْچبضِعا )ْ.6111(َٚضٚاثظزٚوكٛضقبٞسوبٞف
ٔحؿٛؾي ٌطزيس أب زض احط اظ ثيٗ ضفتٗ ضلبثتٞبي ثيٗ ّٙٞس  ٚاٍّ٘يؽ زض .ْ6101
ضٚاثظفيٕبثيٗض٘ٚمئزسزيبفت.
ثٝعٛض وّي ،زض زٚضاٖ نفٛي( ٝذهٛنبً قب ٜفجبؼ ا )َٚظٔي ٝٙاتربش ؾيبؾت
تٛؾقٝعّجب٘،ٝضذٌٝٙطايب٘ٝيبزاضاياٞسافٔكرماؾتقٕبضيتٛؾظاٍّ٘يؽزضاضتجبط

ثبايطاٖفطا٘ٓٞكسٚايطاٖتٛا٘ؿتاؾتفبزٜٔغّٛثياظلسضتزضيبيياٍّ٘يؽثطائٟبض
ثٝفٛٙاٖ زٚضٛٔ ٜفمي زض
لسضتٞبي اؾتقٕبضي آٖ ظٔبٖ ٕ٘بيسِ .صا ايٗ زٚضاٖ ٔيتٛا٘س  

فطنٝزيپّٕبؾيزضضٚاثظزٚوكٛضلّٕسازٌطزز.قبيسٍ٘بٜذبنيوٝچٙسيلجُزض
ٜقبٜفجبؼؽٟٛضيبفت،ذٛزتالقيثطايثبظتقطيف
ٔحبفُؾيبؾياٍّ٘يؽ٘ؿجتثٝزٚض 
ضٚاثظزٚوكٛض ثطٔجٙبيتقبٔالتفٟسنفٛياؾتوٝضبٔٗٔٙبفـزٚعطفٚاؾتفبزٜ
ؾيبؾتٔساضاٖ

ٔيثبقس .ثبيس زيس زض ايٗ ذهٛل 
ؽطفيتٞبي يىسيٍط  

ٔغّٛة اظ 
ثطيتب٘يبيئٛرسچٛ٘ٝؿتغييطيزضزيسٌبٜذٛزذٛاٙٞسثٛز.
افشاریه
پؽاظا٘مطاونفٛي٘ ،ٝبزض قبٜٔتٛر٘ٝيبظقسيسايطاٖث٘ٝيطٚيزضيبييقسٚثٝ
تأؾيؽآٖٕٞتٌٕبقت.زضؾبَ٘ .ْ6385بزضاظٕ٘بيٙسٜوٕپب٘يٙٞسقطليتمبضبي
چٙس فط٘ٚس وكتي ثطاي تخجيت ؾيبزت ذٛز ثط ذّيذ فبضؼ ٕ٘ٛز و ٝثب ٔربِفت
اٍّ٘يؿيٞبٔٛارٝقس.ايٗأطٔٛرتثسثيٙي٘بزضقبٜزضتٕبْزٚضٜؾّغٙتذٛز٘ؿجت

ثٝاٍّ٘يؽٚذٛززاضيٚياظافغبيأتيبظرسيسثٝايٗوكٛضقس.

زنذیه
ثٝفٛٙاٖ زٚضا٘ي و ٝزض آٖ اٍّ٘يؽ تالـ ٔضبففي ضا ثطاي
زٚض ٜظ٘سي ٝضا ٔيتٛاٖ  
ٌؿتطـزأٝٙفقبِيتذٛززضٔٙغمٚٝايطاٖثٝوبضثؿت،ثطقٕطز.زضايٗزٚضٜقبٞس
٘ٛفيتغييطؾيبؾتاٍّ٘يؽزضلجبَايطأٖيثبقيٓ،ثٝقىّيوٝاؾبؼتزبضيضٚاثظ

زٚوكٛضربيذٛزضاث٘ٝمفحهبضٚحفبػايطاٖثطايؾطحساتٙٞسزاز.
فاللٙٔٝسثٛز،
وطيٓذبٖظ٘سزضاثتسايحىٔٛتذٛزثٝتزسيسضٚاثظثباٍّ٘يؽ 

ثٝتسضيذ٘ؿجتثٔٝمبنسؾيبؾيٚاؾتقٕبضيايٗوكٛضٔؾٖٛٙقسٚاظپصيطـ
ِٚي  
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ٞيأت اٍّ٘يؿي أتٙبؿ ٚضظيس .وبّٞي  ٚفسْ ٔٛفميت ٘يطٚي زضيبيي اٍّ٘يؽ زض ا٘زبْ
تٛافكزٚوكٛضزضثيطٖٚضا٘سٖضاٞع٘بٖاظرعيطٜذبضنٚافعايفثسثيٙيٟ٘بيتبًٔٙزطثٝ
تقغيّيٕ٘بيٙسٌيتزبضياٍّ٘يؽزضثٛقٟط،اذطادوّيٝاتجبؿاٍّ٘يؿياظايطاٖٚحتي
ٚاوٙفٔتمبثُاٍّ٘يؿيٞب

ٔهبزضٜيىياظوكتيٞبيوٕپب٘يٙٞسقطليقس.ايٗفُٕ،

 ٚتٛر ٝثٝثهطٜث ٝفٛٙاٖ ٔطوع تزبضت  ٚتحطيىبت ذٛز فّي ٝايطاٖ ضا زض پي زاقت.
پؽاظٔطيوطيٓذبٖٚا٘مطاوظ٘سيٚٝايزبزتكٙذزاذّيزضايطاٖ،اٍّ٘يؽ


ميتٞبيي
ثيكتطيٗتالـضاثطايتٛؾق٘ٝفٛشذٛززضذّيذفبضؼٕ٘ٛزٚزضايٗضاٜٛٔف 
٘يعثٝزؾتآٚضز.ثبتٛؾق٘ٝفٛشاٍّ٘يؽزضٙٞسٕٞ،چٙبٖ وٝاقبضٜقس،ضٚاثظايطاٖٚ
اٍّ٘يؽوٝتبآٖظٔبٖثطاؾبؼتزبضتثيٗزٚوكٛضلطاض زاقتتغييطقىُزازٜٚاظ
ايطاٖٚذّيذفبضؼزض٘ؾطاٍّ٘يؿيٞبثٝنٛضتحفبػ

اٚاذطلطٖٚ 60اٚايُلطٖ 61
ؾطحساتٙٞسٚؾتبٖزضآٔس .ثٝايٗرٟتاظايٗتبضيدؾيبؾتاٍّ٘يؽحفؼاؾتمالَ
 ٚحٕبيت اظ زِٚت ٔطوعي  ايطاٖ ظيط ٘فٛش ٘ ٚؾبضت ذٛز ثطاي ٕٔب٘قت اظ ضذ ٝٙؾبيط
لسضتٞبياضٚپبيئب٘ٙسفطا٘ؿٚٝضٚؾيٝثٛزٜاؾت.


قاجاریه
زٚضاٖ لبربضي ٝزض ٔزٕٛؿ ثستطيٗ  ٚتبضيهتطيٗ زٚضاٖ زض فطن ٝضٚاثظ ذبضري ايطاٖ
ٔحؿٛة ٔيقٛز .زض ايٗ زٚضاٖ ٘ ٝتٟٙب قبٞس پيٍيطي ؾيبؾتٞبي اؾتقٕبضي ٚ
عّجب٘ٝاظؾٛياٍّ٘يؽزضٔٙغمٚٝوكٛضٔبٖثٛزٜايٓ ،ثّى٘ٝفٛشٚضذٝٙفٛأُ


تٛؾقٝ
چكٓٔيذٛضز٘.ؾط

ؾبثمٝايث ٝ
اٍّ٘يؿيزضزؾتٍبٜٞيأتحبوٕٝايطاٖ٘يعثٝقىُثي 

ؾيبؾتٞبياٍّ٘يؽزضايٗزٚضاٖضازضؾٔٝمغـٔتفبٚتٔٛضز

ثٝإٞيتايٗزٚض ،ٜ
ثطضؾيلطاضٔيزٞيٓوٝفجبضتٙساظ2اٚايُلبربضيٝتبنساضتأيطوجيط،نسضاتأيطوجيط

ٚزٚضأٖكطٚعٝتبا٘مطاولبربضي.ٝ
زٚضٜفتحقّيقبٔ ،ٜتٙبؾتثباٚضبؿ

ضٚاثظزٚوكٛضزضاٚايُلبضربضي ،ٝذهٛنبً 
فتٚذيعزاقت.زضٔمغقي ،ثٝزِيُ٘يبظقسيساٍّ٘يؽٚتطؼاظ
ٔٙغمٝاي ٚرٟب٘ياُ 

حّٕ٘ٝبپّئٖٛثٙٞٝسٚؾتبٖ ،ضٚاثظزٚوكٛضتبحساتحبزپيفضفتٚزضظٔب٘يزيٍطثٝ
زِيُ٘يبظپبزقبٜلبربضٚتالـثطائمبثّٝثبتزبٚظاتضٚؾي،ٝايطاٖزؾت٘يبظثٝؾٕت
اٍّ٘يؽ زضاظ ٕ٘ٛز .زض ايٗ زٚضاٖ اٍّ٘ؿتبٖ ثٚ ٝاؾغ ٝفبيسات تزبضي اظ ؾبيط وكٛضٞب
ذهٛنبًٙٞسٚؾتبٖ،ثٝنٛضتيهلسضتٔؤحطرٟب٘يزضآٔسٜثٛز.
ٌطچٝأضبيلطاضزازٍ٘ٙيٌّٗؿتبٖثٝزِيُ ضقفٔفططؾطزٔساضاٖحبوٓ ٚ
ِٚيٕ٘يتٛاٖفكبضاٍّ٘يؽ

ٔٙغمٝايٚرٟب٘يثٛز،

فسْقٙبذتايكبٖاظاٚضبؿٚاحٛاَ
ثطايطاٖضاثطايأضبيايٗلطاضزازثٙٔٝؾٛضرٌّٛيطياظقىؿتوبُٔايطاٖٚؾيغطٜ
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وبُٔضٚؾيٝثطايطاٖٚزض٘تيز ٝتٟسيسٙٞسٚافغب٘ؿتبٖوٝظيطؾّغٝاٍّ٘يؽثٛز٘س،
ا٘ىبضٕ٘ٛز .زضايٗزٚضاٖ ،اٍّ٘يؽٚضٚؾيٝزضاضٚپبفّي٘ٝبپّئٖٔٛتحسقسٜثٛز٘سٚ
ٌطايف حىبْ ايطا٘ي ث ٝؾٕت اٍّ٘يؽ ثطاي تمبثُ ثب ضٚؾي٘ ٝتيز ٝفسْ زضن نحيح
ايكبٖاظاٚضبؿٚاحٛاَرٟب٘يثٛز.
ثقساظقىؿت٘بپّئٖ٘ٛيعؾيبؾتاٍّ٘يؽثطاؾبؼحفؼاؾتمالَٚحبوٕيت
ايطاٖزضٔمبثُتزبٚظاتضٚؼ ٞبٚزضفيٗحبَتضقيفايطاٖثٝقىّيو٘ٝتٛا٘سذغطي

پبيٌٝصاضيقس.زضٕٞيٗ زٚضاٖثٛزوٝ
ثطائٙبفـايكبٖزضٙٞسٚافغب٘ؿتبٖثبقس ،
اٍّ٘يؿي ٞب ٞطات  ٚثّٛچؿتبٖ ضا اظ ايطاٖ رسا ٕ٘ٛز ٚ ٜحطيٓ أٙيتي رسيسي ثطاي

ٙٞسٚؾتبٖؾبذتٙسٚزضايٗضاؾتبثٝتحطيهٚاغٛايافغبٖٞبفّيٝايطاٖپطزاذتٙس.

ٚاٌصاضي حك ٔؿّٓ ايطاٖ ث ٝاٍّ٘يؽ ثب أضبي لطاضزاز ٚاِي فبضؼ ثب فطٔب٘سٜ
٘بٌٚبٖاٍّ٘يؽزضذّيذفبضؼ(ٚ).ْ6061تأويسثطحفؼأٙيتذّيذفبضؼتٛؾظ
لٛاياٍّ٘يؿياظرّٕٝضذسازٞبئٟٓزضايٗزٚضٜٔحؿٛةٔيٌطزز.

ثبضٚيوبضآٔسٖٔحٕسقبٜلبربض(ثبحٕبيتفّٙيضٚؾي)ٝوٝثٝقست٘ؿجت
ثٝاٍّ٘يؿيٞبؾٛءؽٗزاقتٚتهٕيٓٚيثطايفتحٞطاتٚؾّؿّٝضذسازٞبييزضايٗ

اضتجبط ،زض غٚئٗ  6080ضٚاثظ ؾيبؾي ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ اظ ؾٛي عطف اٍّ٘يؿي لغـ
ٌطزيس .فكبضٔؤحطاٍّ٘يؽوٙٔٝزطثٝزؾتوكيسٖضٚؾيٝاظحٕبيتايطاٖقس،قبٜ
لبربضضااظزؾتيبثيثٞٝسفذٛززضفتحٞطات٘بوبٌْصاضز.پؽاظآٖٔ،حٕسقبٜ٘بأيس
اظتٛرٝضٚؾي،ٝزٌطثبضتٗثٝثطلطاضيضٚاثظثباٍّ٘يؽزازوٝايٗأطثٝأضبيلطاضزاز
ٔكبثٝتطوٕٙچبيثباٍّ٘ؿتبٖٔٙزطقس.
ثٝفٛٙاٖ ضازٔطزي اليك ٚ
زض تبضيد ٔقبنط ايطاٖٕٛٞ ،اض٘ ٜبْ أيطوجيط  
ٚيذسٔبتثيثسيّيضاثٝايطاٖاضائ ٝزاقتوٝ

ؾيبؾتٔساضيزٚضا٘سيفٔغطحاؾت.

زضتبضيدايٗؾطظٔيٗوٕتطقبٞسآٖثٛزيٓ.اظالسأبتأيطوجيطتزسيسؾبظٔبٖاضتف
٘كيٗٞبيتطوؿتبٖ
ثركيسٖثٝذبٖ 

عطفيچٖٛاتطيفٚٚحست


اظعطيكوكٛضٞبيثي
ٚآؾيبئطوعيفّيٝاؾتقٕبضثٛزؤٝمسٔبتتٛعئٝفّيٚٝيضاتٛؾظاٍّ٘يؽفطآٞ
ؾبذت .اٍّ٘يؽوٝفاللٕٙس٘جٛزٔٙبفـذٛزضااظزؾتزازٜيبپبيؾبيطُّٔاضٚپبييثٝ
ايطاٖ ثبظ قٛز ،قطٚؿ ث ٝتٛعئٝچيٙي فّي ٝأيط ٕ٘ٛز ٟ٘ ٚبيتبً ثب ٕٞسؾتي ٔبزض قبٚ ٜ
ٔيطظا آلبذبٖ ٘ٛضي ،اظ ايبزي ذٛزفطٚذت ٝاٍّ٘يؽٔ ،مسٔبت فعَ ٔ ٚطي أيط وجيط ضا
فطآٞآٚضز٘س.پؽاظٔستيزضاحطافعايفتٙفثيٗايطاٖٚاٍّ٘يؽثطؾطٔؿئّٞٝطات
زٚثبضٜزضزؾبٔجط6055ضٚاثظزٚوكٛضلغـٌطزيس.
پؽ اظ فعَ ٔيطظا آلبذبٖ ٘ٛضي تٛؾظ ٘بنطاِسيٗقب ٚ ٜتحٛالت  ٚليبْ
ٙٞسٚؾتبٖ  ،اٍّ٘يؽوٝزضٔٛضـتطؼٚضقفلطاضٌطفتٝثٛزؾيبؾتٔاليٕيضازض

روابط ايزان و بزيتانيا ،چالشهاي گذشته و حال  427

ِصأيثيٙيٓوٝؾيبؾتايٗوكٛضثبتٛرٝثٛٔٝلقيتآٖٚ

ثطاثطايطاٖزضپيفٌطفت .
ايٚرٟب٘يزؾترٛـتغييطٔيٌطزز.


حٛازثٚضذسازٞبئٙغمٝ
ٔصاوط ٜاٍّ٘يؿيٞب ثب قيٛخ ٔٙغم ٝاظرّٕ ٝثحطيٗ  ٚأضبي لطاضزاز
تحتاِحٕبيٍي ثب ثطذي اظ ايكبٖ ( ،)ْ .6016حٕبيت اظ رسايي ؾيؿتبٖ اظ ايطاٖ

(ٌ،)ْ.6031طفتٗأتيبظضغيزضظٔيٝٙتٛتٖٚٛتٙجبو)ْ.6018(ٛاظرّٕٝضذسازٞبي
ٟٔٓلبثُشوطزضايٗزٚضٜاؾت٘.بٌفتٕ٘ٝب٘سوٝاظؾبَ 6011تغييطاتيزضؾيبؾت
ثٚٝرٛز  آٔس  ٚفىط تمؿيٓ وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاظ رّٕ ٝايطاٖ ٚ
اٍّ٘يؽ زض ذبٚضٔيب٘  ٝ
فخٕب٘يثٙٔٝبعك٘فٛشز٘جبَٔيقس.

دوران مشروطهتا انقراض قاجاریه
ثبا٘زبْؾفطٞبئتقسزٔؾفطاِسيٗقبٜث ٝفطً٘ٚتالـثطايرجطاٖٞعيٞٝٙبيآٖ
اِسٔ،ِٝٚبِيبتٞبٚفٛاضورسيسيٚضـقسوٝذٛزٔٛرتاغتكبقبتيزض


تٛؾظفيٗ
قٟطؾتبٖٞب ٌطزيس .فال ٜٚثط ايٗ ،قىؿت ا٘مالثي ٚ ٖٛآظازيرٛاٞبٖ لفمبظ زض ا٘مالة

ثسفطربْٚ 6185پٙبٜآٚضزٖايكبٖثٝايطاٖ،ؾجتتطغيتٔجبضظٜثبضغيٓاؾتجسازي٘عز
ٞبوٝاظؾيبؾتيهرب٘جٚٝ


اٍّ٘يؿي
ئٖٚٛيٟٗپطؾتبٖايطا٘يٌطزيس.

افىبضا٘مالثئّّ
ٞبيآظازيذٛاٜ


ا٘ساظٜضٚؾيٝزضزضثبضايطاٖضاضي٘جٛز٘سثب٘كطٚتٛظيـضٚظ٘بٔٝ

٘فٛشثي
وٝزضذبضداظ وكٛضچبحٔيقس زضٔيبٖٔطزْ وٕهٔقٛٙيثٝتكسيسحؽتٙفط
ث٘ٝؾطاٍّ٘يؿيٞبٚلتآٖضؾيسٜثٛزوٝاٚضبؿايطاٖ

٘ؿجتثٔٝؿتجسيٗٔيوطز٘س .

تغييطاتاؾبؾيٕ٘ٛزٜٚظٔبْأٛضاظزؾتقبٜٚنسضافؾٓٔؿتجسٚآِتزؾتضٚؾيٝ
ذبضدقٛز.
زضٕٞيٗضاؾتبٚپؽاظحّٕٝلٛايزِٚتيثٝتؾبٞطاتيوٝزضغٚئٗ 6181زض
تٟطاٖ نٛضت پصيطفت  ،حسٚز زٚاظزٞ ٜعاض ٘فط زض ؾفبضت اٍّ٘يؽ ٔتحهٗ قس٘س  ٚاظ
ٔزٕٛؿايٗ٘بضضبيتيٞبٔٙزطثٝأضبيفطٔبٖٔكطٚعيت

زِٚتاٍّ٘يؽيبضيعّجيس٘س.
ثبضٚيوبضآٔسٖٔحٕسفّيقبٜٔٚربِفتٚي

تٛؾظٔؾفطاِسيٗقبٜقس.

زضاٚت6181
ثبٔكطٚعٝذٛاٞبٖٚؾّؿّٝحٛازثٔٙتٟيثٝا٘مالةٔكطٚعيت،قبٜرسيسزض٘تيزٝ

تالـ ا ٍّ٘يؽ ٛٔ ٚافمت ضٚؾي ٝثطاي ٔتمبفس ٕ٘ٛزٖ ٚي ث ٝوط٘ف زض ٔمبثُ
ٔزجٛضقسثطايحفؼتبدٚترتذٛزثبٔكطٚعٝذٛاٞبٖوٙبضآٔسٜٚ

ٔكطٚعٝذٛاٞبٖ،

چٙساٚدٌطفتٗا٘مالةٔكطٚعٟ٘ٝبيتبًٔٙزطثٝ

ثبافتتبحٔزّؽرسيسٔٛافمتٕ٘بيسٞ،ط
ذّـٔحٕسفّيقبٜاظؾّغٙتٚضٚيوبض آٔسٖاحٕسٔيطظا(احٕسقب)ٜفطظ٘سٚيقس.
اٍّ٘يؿيٞبوٝزضقطٚؿرطيبٖٔكطٚعيت(زٚضأٖؾفطاِسيٗقب)ٜثبحٕبيتاظرٙجف
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ٔطزٔيٚرٟٚٝافتجبضيوؿتٕ٘ٛزٜثٛز٘سثبلطاضزازاؾتقٕبضيتمؿيٓايطاٖثٙٔٝبعك
٘فٛشزض 6183ثٝوّيايٗافتجبضضااظزؾتزاز٘س تبربييوٝاٍّ٘يؽ٘يع٘عزافىبض
ٔب٘ٙسضٚؼٞبيتعاضيثيفاظٌصقتٙٔٝفٛضٔٚغضٛةٌطزيس.

فٕٔٛئطزْايطاٖثٝ
زض زٚضٔ ٜكطٚعيت ٍ٘طا٘ي اٍّ٘يؽ اظ اتحبز إِٓبٖ  ٚضٚؾي٘ ٚ ٝعزيهتط قسٖ
ضٚؾيٝثٝإِٓبٖثبفجقستبثؿيبضياظالسأبتضٚؾيٝزضايطاٖثسٖٚٚاوٙفذبني اظ
ؾٛياٍّ٘يؽٔٛارٝقٛز.زضايٗزٚضٜوٝثٝنّحٔؿّحٔكٟٛضاؾتؾيبؾتاٍّ٘يؽ
زضايطاٖفجبضتثٛزاظحٕبيتاظضربَٚؾيبؾتٔساضاٖايطا٘يعطفساضذٛز،ثٝضٚيوبض

آٚضزٖ وبثيٞٝٙبيي و ٝاظ ٔٙبفـ اٍّ٘يؽ زفبؿ ٔيوطز٘س ،تقييٗ حىبْ  ٚفطٔب٘ساضاٖ
زؾت ٘كب٘سٜٔٚغيـثطايايبالترٛٙثيٚحٕبيتاظنٙبيـ٘ٛثٙيبز٘فترٛٙةوٝپؽ

اظقطٚؿثٟطٜثطزاضيثٝتسضيذإٞيتوؿتوطزٜثٛز.

نطف ٘ؾطاظتحٛالتٔطثٛطثٝرًٙاَٚرٟب٘يثبيسٌفتثبا٘مالةثّكٛيىيزض

ؾبَٚ 6163پؽاظآٖذطٚد٘يطٞٚبياضتفضٚؾيٝزض 6160اظايطاٖ،اٍّ٘يؽ زض
وكٛضٔبٖ ثيضليت ٌطزيس ٜثٛز ٔ ٚربِف ٘ؾبٔياـ فخٕب٘ي ٘يع زيٍط ضليت ذغط٘بوي
قٕطزٕٜ٘يقس.زضايٗٔمغـ،ربيٍبٜٚلسضتاٍّ٘يؽزضايطاٖثٝحسيضؾيسٜثٛزوٝ

تبآٖظٔبٖؾبثم٘ٝساقتٚاٍّ٘يؽتالـٔيوطزحبوٓثالٔٙبظؿايطاٖقٛز.
پؽاظرًٙاَٚرٟب٘يٚؾمٛطحىٔٛتضٚؾيٝتعاضي،اٍّ٘ؿتبٖفبتحانّي
ثٝقٕبضٔيضفت٘ٚيطٞٚبيآٖؾطاؾطايطاٖ،
رًٙرٟب٘ئٚمتسضتطيٗأپطاعٛضيز٘يب 
ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝلفمبظ  ٚتطوؿتبٖ ضا تحت تهطف زاقتٙس .زض ايٗ ٔمغـِ ،طز وطظٖ ٚظيط
٘مكٞٝبي
ذبضر ٝاٍّ٘يؽ ؤ ٝؾٟط ؾيبؾت اؾتقٕبضي ايٗ وكٛض ثٝقٕبض ٔيضفت   ،
ٚؾيقي ثطاي ؾّغ ٝثط ؾطاؾط آؾيب عطح ٕ٘ٛز ٜثٛز .ؾيبؾت اٍّ٘يؽ زض ايٗ ظٔبٖ
اِسِٝٚـوبوؽ)ثٛز.
لطاضزازٚحٛق 

زؾتيبثيثٛ٘ٝفيلطاضزازتحتاِحٕبيٍيثبايطاٖ(

ٞبيربٜعّجب٘ٝزِٚتاٍّ٘يؽضاثٝوّيثط ٓٞ


ؽٟٛضوٕ٘ٛيؿٓثؿيبضياظ٘مكٝ
ظز  ٚاظ ؾٛيي زيٍط زض زاذُ ايٗ وكٛض ٘يع ٔربِفتٞبي قسيسي فّي ٝؾيبؾتٞبي
أپطيبِيؿتي ٔ ٚبرطارٛيب٘ٔ ٝحبفؾٝوبضاٖ تٛؾظ احعاة ِيجطاَ  ٚوبضٌط قطٚؿ قس وٝ
ٟ٘بيتبً زِٚت ايٗ وكٛض ٔزجٛض قس تقسيّي زض ؾيبؾتٞبي أپطيبِيؿتي ذٛز زض آؾيب
افٕبَٕ٘ٛزٜٚلسضيزؾتٚپبيذٛزضارٕـٕ٘بيس.

پهلوی
ثٝزِيٌُؿتطزٌيٚپيچيسٌئؿبئُٔطثٛطثٝاٍّ٘يؽزضايٗزٚضٜنطفبً ثٝثطذي
يبتارتٙبةٔيٌطزز.

تحٛالتتبضيرياقبضٜٚاظعطحرعئ
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رضاخان2زضحبفؾٝتبضيرئّتايطاٖ٘،مفاٍّ٘يؽزضضٚيوبضآٔسٖضضبذبٖ
فُّٚفٛأُٔتقسززاذّيٙٔٚغمٝاي،ايٗوكٛضضا٘ؿجتثٝ

ثطوؿيپٛقيسٜ٘يؿت.
حٕبيتاظتغييطحىٔٛتايطاٖٚٚاٌصاضيأٛضثٝضضبذبٖتطغيتٕ٘ٛز.اؾبؼؾيبؾت
اٍّ٘يؽزضايٗزٚضٜوٕهثٝايزبززِٚتئمتسضزضايطاٖثطايايزبزؾس٘فٛشزضٔمبثُ
وٕ٘ٛيؿٓثٛز؛ ِصاثقساظضٚيوبضآٔسٖ پّٟٛي ،اٍّ٘يؽاِٚيٗوكٛضيثٛزوٝزِٚت

رسيسضاثٝقططحفؼپيٕبٖٞبٚتقٟساتثيٗزٚوكٛضثٝضؾٕيتقٙبذت.

زِيُحٕبيت ٞبياٍّ٘يؽاظٚيثٛ٘ٝفئسيٖٛايٗوكٛضثٛز،

ٌطچٝضضبقبٜثٝ
ثطزٖ٘ؾبّْٔٛناِغٛايفئٛرٛزٚپبيٌٝصاضي


ِٚيپؽاظتحىيٓحبوٕيتذٛزٚاظثيٗ
ٞبٚقٛاٞسيثٝچكٓٔيذٛضزو٘ٝبٔجطزٜزضٔمبعقي

٘ؾبْٔتٕطوعاؾتجسازي٘،كب٘ٝ
ثطذيؾيبؾتٞبييضااتربش ٕ٘ٛزوٚٝاوٙفٔٙفياٍّ٘يؽضاثٝز٘جبَزاقت.اظ رّٕٝ

ايٗؾيبؾت ٞبٔٛضٛؿ٘فتثٛزوٛٔٝرساذتالفبتيثيٗزٚوكٛضقسٚزضؾبَ6181

ثبزذبِتزثيطوُربٔقُّٕٞٔٝطاٌٜطزيس.ثبا٘زبْتحٛالتٔٙزطثٝرًٙزْٚرٟب٘ي
ٚپيطٚظيٞبئتٙبٚةلٛايإِٓبٖٚاؾتٙجبطضضبذبٖاظپيطٚظيٟ٘بييإِٓبٖٚايٗ وٝ

وبض اٍّ٘يؽ تٕبْ اؾتٔ  ،كبضاِي ٝؾقي زض ٘عزيىي ث ٝإِٓبٖ ٕ٘ٛز وٟ٘ ٝبيتبً ثب حّٕٝ
ٔتفميٗٚاقغبَايطاٖزضٔ 6116مسٔبتذّـٚتجقيسٚي فطآٞقس.الظْثٝتٛضيح
اؾتثطذئفؿطاٖثطايٗثبٚض٘سوٝضضبذبٖلجالً (اظؾبَ 6881ذٛضقيسي)زضزٚضٜ
ظٔبٔساضي ذٛز ،تٛؾقٕٞ ٝىبضيٞب ثيٗ ايطاٖ  ٚإِٓبٖ ضا ثب ٘ؾط ٔؿبفس اٍّ٘يؿيٞب وٝ
ذٛاٞبٖتزسيسحيبتالتهبزيإِٓبٖثٛز٘س،زضزؾتٛضوبضزاقتٝاؾت.
محمذرضاشاه :تحٛالتضٚاثظزٚوكٛضزضزٚضٜٔحٕسضضبپّٟٛيثبيسثبتٛرٝثٝ
اظيهؾٛزض

ثطٚظٔتغيطٞبيرسيسزضفطنٝثيٗإِّّيٚزاذّئٛضزتحّيُلطاضٌيطز.

ايٗزٚضاٖقبٞسؽٟٛضٚٚضٚزرسييهوكٛضرسيس(آٔطيىب)زضٔحبؾجبتؾيبؾيزض
ثبقيٓٚاظؾٛييزيٍطپيطٚظيرٙجفٞبئطزٔيثبٞسف


إِّّئي

ٔٙغم٘ٚٝؾبْثيٗ
اؾتقٕبضظزاييزضآؾيبثقساظرًٙزْٚرٟب٘يوٙٔٝزطثٝاؾتمالَٙٞس،پبوؿتبٖٚ
ثطٔ ٝزض تبثؿتبٖ ؾبَ  ٚ6113ؾيالٖ ثقس اظ آٖ ٌطزيسٛٔ ،رجبت فطٚپبقي أپطاتٛضي
ٔؿتقٕطاتي اٍّ٘ؿتبٖ نسٔٝزيس ٜاظ ر ًٙزض ايٗ ٔٙغم ٝاظ ز٘يب ضا فطا ٓٞآٚضز .اظ
ّٔيقسٖ
تطيٗضذسازٞبيتبضيريزضضٚاثظزٚوكٛضزضايٗزٚضٜضأيتٛاٖٟ٘ضت 


ٟٔٓ
نٙقت٘فتٚتهٛيتلبٖ٘ٛآٖٚثقساظآٖا٘تهبةزوتطٔهسقث٘ٝرؿتٚظيطيزض
احطفكبضافىبضفٕٔٛيٚآٌبٞبٖثٝاٚضبؿؾيبؾيزا٘ؿت.
ثٝفٛٙاٖ
اتربشؾيبؾتٔٛاظ٘ٙٔٝفيزضؾيبؾتذبضريايطاٖتٛؾظزوتطٔهسق 
يىياظ٘مبطفغفؾيبؾتذبضريايطاٖزضآٖظٔبٖاضظيبثئيٌطزز.زضآٖزٚضاٖ،

ٞبياؾتقٕبضيثطعجُٔمبٔٚتٔيوٛفتٕٛٞٚاضٜثطازأٝ


ضغٓفكبضقسيسلسضت
ٚي 
ثٝ
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ويسٔيوطز.زضشيُثٝزٛٔٚضزاظؾرٙبٖ

ايٗؾيبؾتتب٘يُثٝاؾتمالَٕٝٞرب٘جٝتأ

ٚيزضايٗضاثغٝاقبضٜٔيقٛز2
اٌطيه٘فطحبضطقسوٝزفبؿاظٚعٗثىٙساظٌطزٖزيٍطاٖؾبلظٔيقٛز،

"
ٔٗٔيذٛآٞزضضاٜٚعٗثٕيطْٗٔ.

ٔٗٔيذٛآٞزضضاٜٚعٗقطثتقٟبزتثچكٓ.

ٔيذٛا ٓٞزض لجطؾتبٖ قٟساي آظازي زفٗ ق ٗٔ ،ْٛتب آذط فٕط ثطاي زفبؿ اظ ٚعٗ

حبضطْٔ ...طزْثٝؾيساِكٟساء(ؿ)چطأقتمس٘س؟ثطايايٗ وٝاٚزضضاٜآظازينسٔبتي
وكيسٚربٖذٛزضا فسايأتوطز.ثبثيا٘تٚأييباثبفجساهلل.پؽٔٓٙوٝؾً
آؾتبٖحضطتٓثبيسثٝآلبٛٔٚاليذٛزتأؾيوٚٓٙثطايذيطايٗٔطزْٚثطايآظازي
ايٗربٔقٞٝطٌٝ٘ٛفحف٘ٚبؾعاضاثك("ْٛٙاؾتٛاٖ.)5826855،
"ٔؿّهٔٗٔؿّهؾيساِكٟسا(ؿ)اؾت،يقٙيآ٘زبييوٝحكزضوبضثبقسثب
ائربِفتٔيو،ٓٙاظ ٕٝٞچيعٔيٌصضْٝ٘،ظٖزاضْٝ٘،پؿطزاضْٝ٘،زذتط


ٞطلٜٛ
زاضْٞ،يچ٘ساضٍْٔطٚعٓٙضازضرّٛچكٓزاضْ"(ثعضٌٕٟط.)16826818،
ٞبياٍّ٘يؽزضلجبَٔهسقضأيتٛاٖثٝقطحشيُذالنٝ


زضايٗزٚضٜؾيبؾت
ٕ٘ٛز2
  .6تالـ ثطاي ثطوٙبضي ٔهسق  ٚربيٍعيٙي ٚي تٛؾظ ؾيبؾتٔساضاٖ عطفساض
ذٛز.
ثطايايزبزفكبضٕٝٞرب٘جٝثطزِٚت

ٞبٔٚحبوٓثيٗإِّّي 


ضرٛؿثٝؾبظٔبٖ
.1
ّٔيايطاٖ.
.8عطحٚارطايٌؿتطزٜتحطيٓٔٚحبنطٜالتهبزيايطأٖٚب٘ٛضٞبي٘ؾبٔي.
.1وٛقفزضرٟتثطا٘ساظيزِٚت.
هسقزضارطايؾيبؾتٔٛاظ٘ٙٔٝفيٚپبيساضيٚؾبظـ٘بپصيطي

آقتي٘بپصيطئ

ٚي ،ظٔي ٝٙعطح تٛعئ ٝاٍّ٘يؽ ثب ٕٞطاٞي آٔطيىب ضا ثطاي ؾطٍ٘٘ٛي ٚي ٟٔيب ٕ٘ٛز.
اٍّ٘يؽ زض ارطاي ؾٛٔ ٝضز ا َٚاظ ضاٞجطز ذٛز قسيساً ثب قىؿت ٔٛار ٚ ٝچ ٖٛاظ
ٞطٌٕٔٝ٘ٛبقبتثبٔهسق٘بأيسقسالرطْٟ٘بيتتالـذٛزضاثطايؾطٍ٘٘ٛيٚيٚ
ثبظٌطزا٘سٖٔحٕسضضبپّٟٛيثٝوبضثؿت٘.ىتٝلبثُتأُٔايٗوٝآٔطيىبوٝزضاثتسااظ
قسٖنٙقت٘فتحٕبيتٔيٕ٘ٛززضٔطاحُثقسي٘مفٔيب٘زي ضا ثبظي


رٙجفّٔي
وطز.فكبضاٍّ٘يؽثٝآٔطيىبزضضاؾتبئتمبفس ٕ٘ٛزٖايٗوكٛضزضوؿتحٕبيتآٖ
اظذٛز لبثُتٛرٝثٛزٜاؾت ٚزضاِٚيٗالساْآٔطيىبالساْ ثٝثطوٙبضيؾيبؾتٕساضاٖ
ٕ٘ٝ٘ٛاياظتأحيطٌصاضياٍّ٘يؽزض
ثٝفٛٙاٖ 
حبٔيايطاٖزضزِٚتذٛزٕ٘ٛز.ايٗٔ ٟٓ
التٔتحسٜزضآٖٔمغـلّٕسازٔيٌطزز.

ؾيبؾتذبضريايب
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پؽاظضٚيوبضآٔسٖٔزسزٔحٕسضضبپّٟٛيثٝفطنٝلسضتٚ،يوٝذٛزضا
ٔسي ٖٛز َٚآٔطيىب  ٚاٍّ٘يؽ ٔيزا٘ؿت ،تٛؾقٕٝٞ ٝرب٘ج ٝضٚاثظ ثب ايٗ وكٛضٞب
(ذهٛنبً آٔطيىب) ضا زض زؾتٛض وبض لطاض زاز .ؾيبؾت ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ٔخجت ثب تأويس ثط
ّٔيٌطايي ايطا٘ي اظ ؾيبؾتٞبي ٔحٕسضضب پّٟٛي زض فطن ٝضٚاثظ ذبضري لّٕساز

ٔيٌطزز.پّٟٛيزْٚوٝثبظٌكتثٝلسضتضأسيٖٛاؾتقٕبضثطيتب٘يبثٛز،پؽاظچٙس

ؾبِيثباؾتحىبْثركيسٖثٝپبيٞٝبيؾّغٙتذٛزؾيبؾتٞبييضازضفطنٔٝؿبئُ

ٍّيؿيٞبضافطآٞؾبذت.

٘فتياتربشٕ٘ٛزوٛٔٝرجبت٘بذطؾٙسيا٘
اٍّ٘يؿيٞبثٝزاليُالتهبزيتهٕيٓثٝذطٚد٘يطٞٚبي

ثقساظرًٙزْٚرٟب٘ي،
٘كيٗٞبضافطآٞؾبذتٙس.اِجتٌٝطچٝ
ذٛزاظذّيذفبضؼٌطفتٚٝظٔيٝٙاؾتمالَقيد 

ثٌٝفتٝثطذينبحت٘ؾطاٖ ،ؾيبؾتوّياٍّ٘يؽثقساظرًٙزْٚفسْحضٛضفّٙي

ٞبيؾيبؾيثٛزٜاؾتِٚيٕ٘يتٛاٖٞعيٝٙآؾيتٞبي٘بقياظرًٙرٟب٘ي


زضنحٝٙ
ز ْٚثط پيىط ٜايٗ وكٛض  ٚثط ربي ٔب٘سٖ التهبزي ثيٕبض  ٚآؾيتزيس ٜاظ يهؾٚ ٛ
ٞعيٞ ٝٙبيؾٍٙيٗحضٛض٘يطٞٚبزضذّيذفبضؼضازضايٗتهٕيٓ٘بزيسٜاٍ٘بقت.زض

ايٗضاؾتباٍّ٘يؽزضؾبَ6113اظٔؿتقٕطٜفسٖذبضدقسٚض٘ٚسذطٚدايٗوكٛضاظ
ٔٙغمٝازأٝيبفت.ايٗوكٛضزضؾبَ 6136اظقطقؾٛئع٘يع٘يطٞٚبيذٛزضاذبضد
ٕ٘ٛز.
زض ٚاوٙف ث ٝذطٚد ٘يطٞٚبي اٍّ٘يؽ ،اثتسا ايطاٖ ث ٝزِيُ ٘بٔقّ ْٛثٛزٖ آيٙسٜ
ٔٙغمٚٝاحؿبؼذغطاظ٘بحيٝقٛضٚي(وٕ٘ٛيؿٓ)ٚعطفساضاٖ٘بنطزضٔهطثٝايٗ
ؤٝيتٛا٘س

ِٚيثقساظضايع٘يٞبٚوؿتاعٕيٙبٖاظايٗ 

الساْاٍّ٘يؽافتطاوٕ٘ٛز ،
ربيٍعيٙيايٗ٘يطٞٚبضاوؿتٕ٘ٛزٜٚثٝنٛضتغا٘ساضْٔٙغمٝزضآيس،ثبآٖث٘ٝطٔي
ثطذٛضزٕ٘ٛز.
٘ىت ٝربِت تٛر ٝايٗ و ٝقبٔ ٜرّٛؿ پؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي ،زض ثطذي

اؽٟبض٘ؾطٞبي قرهي ،ؾطٍ٘٘ٛي ذٛز ضا ٘تيزٔ ٝربِفت ثب ؾيبؾتٞبي اٍّ٘يؽ زض
ٞبلّٕسازٔيٕ٘ٛز (ذبعطاتٔحطٔب٘ٝأيط


ؾبِيبٖآذطؾّغٙتٚثٛ٘ٝفيوبضاٍّ٘يؿي
اؾساِٝفّٓ،رّسز،ْٚنفحبت.)033ٚ308

جمهوری اسالمي ایران و انگليس
ضٚاثظ ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ ثقس اظ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي قبٞس تٍٙٙبٞبي ٔٙحهطثٝفطزي
اٍّ٘يؿيٞبٚ

ثٛزٜوٝزِيُفٕسٜآٖفسْپصيطـٚالقيبترسيسثقساظا٘مالةتٛؾظ
تطيٗٔٛضٛفبتايٗزٚضٜٔيتٛاٖ


اظٟٔٓ
فٙبزايكبٖثب٘ؾبْرٕٟٛضياؾالٔيثٛزٜاؾت.
ثٝثط٘بٔٞ ٝبيزِٚتٚلتاٍّ٘يؽثطايحٕبيتاظفطاقزضرطيبٖرًٙفطاقفّيٝايطاٖ
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ثطذياظاؾٙبزٔٙتكطٜزضزاذُثطيتب٘يبٔٛيسايٟٗٔٔٓيثبقسوٝاظرّٕٝ

اقبضٕٜٛ٘ز.
ٔيتٛاٖ ث ٝاؽٟبضات ثٗٚاِيؽ فض ٛحعة ٔحبفؾٝوبض اٍّ٘يؽ زض ايٗ اضتجبط يب

6
افكبٌطيٞبي حعة  SNPاقبضٕٛ٘ ٜز .اظرّٕٛٔ ٝاضز زيٍط تأحيطٌصاض زض ايٗ زٚض ٜزض

ضٚاثظ ز ٚوكٛض ٔبرطاي ؾّٕبٖ ضقسي اؾت و ٝث ٝزِيُ ٔب٘سٌبضي اثقبز ٔٙفي ايٗ
يبتآٖنطف٘ؾطٔيٌطزز.

ٔٛضٛؿزضافىبضفٕٔٛيايطاٖٚرٟبٖاؾالْ،اظثيبٖرعئ
٘ىتٟٓٔٝزضتحّيُضٚاثظايطاٖٚاٍّ٘ؿتبٖثقساظا٘مالةاؾالٔيزيسٌبٜتمبثّي
ٔيثبقس.اظآ٘زبييوٝؽٟٛضرٕٟٛضياؾالٔيايطاٖ زض
ايٗوكٛضزضاضتجبطثبايطاٖ 
ٔٙغمٚٝؾغحثيٗإُِّٔجتٙيثطٔٙبفـثطيتب٘يب٘جٛز ٚايطاٖاظؽطفيتتأحيطٌصاضيثط

ذٛاٞيٞبياٍّ٘ؿتبٖزضٔٙغمٝثطذٛضزاضثٛزٜاؾت،ايٗوكٛضٕٛٞاضٜاٞتٕبْذٛز


ظيبزٜ
ضا ثطاي تضقيف وكٛضٔبٖ يب تكسيس فكبض ثط ايطاٖ ث ٝوبض ثؿت ٝاؾت  ٚايٗ ضٚيٝ
ٔتآٔيعٕٞچٙبٖثبقستازأٝزاضز.
ذه ٛ

بریتانيا ،افول مستمر
زض زضن  ٚقٙبذت ؾيط تح َٛلسضت وكٛض اٍّ٘يؽ زض فطن ٝثيٗإِّّي ،ايٗ ٘ىتٝ
اؾبؾي ثبيس ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌيطز و ٝاؾبؾبً لسضت٘ ،فٛش  ٚربيٍب ٜاٍّ٘يؽ زض ٔمبعـ
ٔرتّفتبضيريتبوٖٛٙزؾترٛـافَٛرسيٌطزيسٜاؾت.زضٔطحّٝا،َٚثقساظتحُٕ
رًٙزْٚرٟب٘يٚثٝزاليُآحبضايٗرًٙاظيهؾ،ٛؽٟٛضلسضتثعضٌيچٖٛآٔطيىب
ٕٞ ٚچٙيٗ لسيٕيقسٖ اؾتطاتػي حضٛض ٔؿتميٓ زض ٔؿتقٕطات ،ايٗ وكٛض ؾيبؾت
ذٛزضاتغييطزازٚثبذطٚد٘يطٞٚبيذٛززضؾغحٌؿتطزٜاظٔٙبعكٔرتّفذهٛنبً
ذّيذفبضؼٚقطقؾٛئع،اظربيٍبٜيهلسضتاؾتقٕبضيرٟب٘يتب حسظيبزيفبنّٝ

ٌطفت.
زض ٔطحّٝاي زيٍط ٘يع تٛؾق ٝؾبيط لسضتٞبي اضٚپبيي  ٚؽٟٛض اتحبزي ٝاضٚپب
تحتاِكقبؿلطاضزٞسٚ
فطنٝثيٗإِّّيضا 

تبحسٚزيتٛا٘ؿتٝلسضتٔب٘ٛضايٗوكٛضزض
ثٝفٛٙاٖ يىي اظ ٟٔٓتطيٗ احعاة ؾيبؾي
ٕٞيٗ أط زِيُ ثسثيٙي حعة ٔحبفؾٝوبض  
ٌطاييثبايٗاتحبزئٝيثبقس.


اٍّ٘يؽ٘ؿجتثٝتمٛيتٓٞ
ثيٗإِّّيوٝثٌٝفتٝ
زضزٚضٜحبضط٘يعثبثطٚظثحطاٖفٕيكٔبِيٚالتهبزي 
ثيٙيٞبحىبيتاظ
پيف 
ٌطاٖضيكٝآٖزض٘ؾبْ٘بؾبِٓؾطٔبيٝزاضياؾت ،

ثطذيتحّيُ
تزطث ٝزٚض ٜزيٍطي اظ اف َٛلسضت اٍّ٘يؽ زاضز .اِجت ٝثحطاٖ التهبزي ٔحسٚز ث ٝايٗ
وكٛض٘يؿتٚثبفجٌطزيسٜتبحبوٕبٖٚؾيبؾتؾبظاٖايٗوكٛضٟ٘بيتاٞتٕبْذٛزضا

 .1ترای تررسی تیطتر هراجعِ ضَد تِwww. snp. org/node/12573 :
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ثطاي٘يُثٝضاٜحُٚثبظؾبظيؾبذتبضالتهبزياٍّ٘يؽثٝوبضثٙس٘س.ثٌٝفتٝثطذياظ

ٔمبٔبتايٗوكٛضاظٟٔٓتطيٗفٛأُثطٚظايٗثحطاٖزضثطيتب٘يبؾبذتبضغيطتِٛيسي٘ؾبْ

التهبزيايٗوكٛضٔيثبقستبربييوٝايٗأطِٙسٖضاثٝربيتجسيُثٝلغتتِٛيسي

ثٝيىياظٔطاوعٔبِيٝثيٗإِّّئجتٙيثطضثبتجسيُٕ٘ٛزٜاؾت،ايٗزضحبِياؾتوٝ

التهبزوكٛضٞبيفطا٘ؿٚٝإِٓبٖتٛا٘ؿتٝا٘ستبحسٚزيؾبذتبضتِٛيسٔحٛض ذٛزضاحفؼ

ٕ٘بيٙس.
ثطضؾيٞبيتبضيرئجيٗايٗٚالقيتاؾتوٞٝطٌبٜثطيتب٘يبزضفطنٝالتهبزي

ثيٗإِّّي
زچبضضقفٚؾؿتيٌطزز،تٛاٖٚلسضتٔب٘ٛضايٗوكٛضزضفطنٝتقبٔالت 
فؾٝوبض
ثيب٘يٞٝبٚ 6زؾتٛضوبض حعةٔحب 

تحتتأحيطلطاضذٛاٞسٌطفت .زضٕٞيٗضاؾتب،
پيفٚپؽاظثٝلسضتضؾيسٖ٘كب٘ٞٝبيياظايٗتأحيطپصيطيضازاضز،ربييوٝتهطيح

ٕٛزٖؾيبؾتٞبي

ٔيٌطززاٍّ٘يؽزيٍطأىبٖحضٛض٘يطٞٚبيفزضافغب٘ؿتبٖٚز٘جبَ٘

رٛيب٘ٝزضفطنٝثيٗإِّّيضا٘ساضز.عطحايٗٔٛاضزاظؾٛيحعثيوٝزضؾٛاثك


ٔبرطا
ٚالـثيٙيعطف
٘كبٖزٙٞس ٜ
ٕ٘ٛزٖؾيبؾتٞبئبرطارٛيب٘ٝقٟطتزاضز ،

ذٛزثٝز٘جبَ
ٔيثبقس.
اٍّ٘يؿي٘ؿجتثٚٝضقيتالتهبزيٚتٛاٖؾيبؾيذٛززضظٔبٖحبضط 

راهکار پيش رو ،اتخار دیپلماسي فعال و پویا
ثطضؾي٘ٛؿتقبُٔاٍّ٘يؽثبوكٛضٔبٖعئمبعـٔرتّفتبضيرئؤيسٚرٛززٔٚؤِفٝ
عّجب٘ٝاياؾت


اٍَ٘ٚبٜثطٙٔٚٝٙٞفقت
حيطٌصاضزضضٚاثظزٚوكٛضٔيثبقس.

ثٙيبزيٗٚتأ
و ٝزِٚت اٍّ٘يؽ زض تقبُٔ ثب ايطاٖ ز٘جبَ ٔيٕ٘بيس ،ث ٝقىّي و ٝثطاي عطف ايطا٘ي
حؿبؾيت ثطاٍ٘يعثٛزٜٚحىبيتاظ٘ٛفيتضبزٔٙبفـثيٗزٚعطفزاضز.زْٚٚرٛز٘ٛفي

اظتٛزٜٞب٘ٚرجٍبٖايطا٘ي٘ؿجت

فٕسٜاي 
ثسثيٙيقسيسٚؾٛءؽٗلٛيزضٔيبٖثرف  

ثٝاٞسافٚزؾيؿٞٝبيزِٚتاٍّ٘يؽ وٝضيكٝزضپيكيٝٙتبضيريزاقتٔٚٝب٘ـزضن

ٚالقيقطايظٚفضبيضٚاثظزضظٔبٖحبَاؾت.
ث٘ٝؾطٔي ضؾستٛفيكعطفايطا٘يزضٔسيطيت ضٚاثظ زضزٚضٜرسيساظعطيك

پصيطثبقسوٝثطاؾبؼآٖأىبٖثٟطٜثطزاضياظ


ثيٙب٘ٝأىبٖ

حطٚٚالـ
اتربشؾيبؾتئؤ
ِفٞٝبيزيپّٕبؾيرسيس،
٘مبطآؾيتپصيطتٛؾظعطفاٍّ٘يؿيثٝحسالُثطؾس.اظٔؤ 

ظ٘س ٜثٛزٖٚاحطپصيطئٙغمياظتبضيدضٚاثظزٚوكٛضزضفيٗپطٞيعاظثبٚضٞبي
پٛيب ،
ظزاييزضحٛظٜٙٔغمٝايذهٛنبًثب


ثِٝعْٚتٙف
افطاعيزضايٗذهٛلٔيثبقس.تٛرٝ

وكٛضٞبيفطةحبقيٝذّيذفبضؼثبتٛرٝثٝاحطٌصاضيؾيبؾئتمبثُايٗوكٛضٞبٚ
1. Manifesto
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اٍّ٘يؽ ،تٛر ٝث ٝحؿبؾيتٞبي حمٛق ثكطي ث ٝقىّي ؤ ٝب٘ـ ٔٛدآفطيٙي
قيغٙتآٔيع عطف اٍّ٘يؿي فّي ٝوكٛضٔبٖ ٌطزز ،پيطٚي اظ ٍ٘بٔ ٜتٛاظٖ زض ضٚاثظ ٚ

احتطاظ اظ اتربش ؾيبؾتٞبي ؾّجي يب ايزبثي ثس ٖٚپكتٛا٘ ،ٝتالـ ثطاي ذٙخيؾبظي
السأبتٔٙفيعطفثطيتب٘يبيياظعطيكتقسيُرٙجٞٝبئٙفيضٚاثظفيٕبثيٗ،تٛرٝثٝ

ؽطفيت ثبالي الثيؾبظي  ٚتأحيطٌصاضي ثط ٟ٘بزٞبي ؾيبؾتؾبظ زض ايٗ وكٛض اظرّٕٝ
ِفٞٝبيلبثُعطحزضاتربشضاٞجطزرسيسضٚاثظفيٕبثيٗلّٕسازٔيٌطزز.
ؾبيطٔؤ 
الظْاؾتفبنّٝائٙغمئيبٖافىبضفٕٔٛياٍّ٘يؽ

زضحٛظٜؾيبؾتزاذّي ،
ثٝفٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛثطاؾبؼ ٔكبٞسات ا٘زبْ
ٔ ٚكي ضٞجطاٖ ايٗ وكٛض زض ٘ؾط ٌطفت  .
ثٝوكتيوٕهضؾب٘يثٔٝطزْفّؿغيٗ،افىبض

پصيطفتٔٝتقبلتحّٕٝضغيٓنٟي٘ٛيؿتي
فٕٔٛياٍّ٘يؽرساياظؾيبؾتٞبيضؾٕيايٗوكٛض،فّيٝايٗضغيٓقسيسأًٙفيقس

تبربييوٝايٗ٘ىتٝثٝقطحشيُزضضٚظ٘بٔٞٝبآضتم ٔٛضخ 65غٚئٗ٘ 1883يعٔٛضز
ثٝفٛٙاٖرجٟٔٝمبٔٚتفّيٝحكاؾطائيُ
ثطيتب٘يبزضؾبَٞبياذيط 

اقبضٜلطاضٌطفت"2
ثٝفٛٙاٖ يهزِٚتيٟٛزيتجسيُٚافىبضفٕٔٛياٍّ٘يؽقسيساًفّئٝب
ثطائٛرٛزيت 
فقبِيتقسيسٌطٜٞٚبيضسرًٙزضذهٛل

ثؿيذقسٜاؾت" ).(www.haaretz.com
أىبٖحّٕٝثٝايطاٖ٘يعزضٕٞيٗضاؾتبلبثُتفؿيطٔيثبقس.ايٗأط ،حىبيتاظٚرٛز

قىبفي ثيٗ ؾيبؾتٞبي ضؾٕي زِٚت ٌ ٚطايكبت ٔطزٔي زاضز ؤ ٝيتٛا٘س ظٔيٝٙ
ٔٙبؾجيثطايثٟطٜثطزاضيلّٕسازقٛز.

أىبٖ ايفبي ٘مف ٔرطة ثطيتب٘يب زض حٛظٙٔ ٜبفـ ّٔي ايطاٖ اظرّٕ ٝتحطيه ٚ
ٕٞطاٞي ايٗ وكٛض ثب وكٛضٞبي حٛظ ٜذّيذفبضؼ رٟت افٕبَ فكبض ث ٝايطاٖ ،تالـ
زيپّٕبتيهاٍّ٘يؽزضٕٞطاٜوطزٖؾبيطافضبياتحبزيٝاضٚپبييفّيٝايطاٖ،افٕبَفكبض
ثيٗإِّّي اظ رّٕ ٝقٛضاي أٙيت  6+5 ٚزض ضاؾتبي افعايف ٞعيٞٝٙبي
زض ٔزبٔـ  
ؾيبؾيٚالتهبزيثطايوكٛضٔبٖ٘ ،مفاٍّ٘يؽزضٕٞطاٜوطزٖآٔطيىبٚتأحيطٌصاضي
ثطالثيٞبئربِفايطاٖزضايٗوكٛض(ٕٞب٘ٙسٔمغـوٛزتبئ 10طزاز٘ٚ 6881مف

ا ٍّ٘يؽزضتغييطؾيبؾتآٔطيىباظحٕبيتاظرٙجفّٔيقسٖنٙقت٘فتتبٔكبضوت
زضوٛزتب)ٕٝٞ،اظفٛأُٔؤيسِعْٚتٛرٝرسيثٝضٚاثظثيٗزٚوكٛضزضٔمغـفقّيٚ
ٔيثبقس.
تالـزضاضائٝاٍِٛيؾبظ٘سٜٙٔٚبؾتثطايٞسايتضٚاثظ 

نتيجهگيری
ٕٞچٙبٖ و ٝزض اثتسا اقبض ٜقس ،ض٘ٚس ضٚاثظ ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ زض عٔ َٛمبعـ ٔرتّف
فتٚذيعٞبييٕٞطاٜثٛزٜاؾت.
زاذّيٚثيٗإِّّيثباُ 

حطاظقطايظٔٙغمٝاي،

تبضيرئتأ
ظٔب٘ي٘يبظٚفاليكعطفايطا٘يظٔيٝٙؾبظحضٛض٘يطٞٚبياٍّ٘يؿيزضٔٙغمٌٝطزيسٜ
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(قب ٜفجبؼ ا ٚ  )َٚزض ٔمغقي زيٍط فاليك التهبزي ٔٙغمٝاي اٍّ٘يؽ ٔٛرس اتربش
ؾيبؾتي ٔبرطارٛيب٘ٔ ٚ ٝساذٌّٝطايب٘ ٝقس ٜاؾت .زض ثركي اظ تبضيد ،ضقف  ٚفتطت
زاذّيٚفسْا٘ؿزبْزض٘ٚيظٔيٝٙزذبِتعطفاٍّ٘يؿيضافطآٞآٚضزٜٚظٔب٘ي٘يع
ٚفٕبَٚفطيتذٛضزٌبٖثيٍب٘ٔٝمسٔٝالسأبتٔرطة

حىبْ٘بتٛاٖيب٘بزاٖ(لبربضي)ٝ
اي٘يعثسثيٙيٚؾٛءؽٗقسيسثطذياظ


زضزٚضٜ
ٔٙبفـّٔيايطاٖضأٟيبؾبذتٝا٘س.

فّيٝ
حىبْ  ٚؾالعيٗ ايطا٘ي ٘ؿجت ث ٝالسأبت اٍّ٘يؽ ث ٝچكٓ ٔيذٛضز (زٚضاٖ ٘بزضقبٜ
افكبضٚوطيٓذبٖظ٘س).

ؾيبؾتٞبياؾتقٕبضي

اٚدٌيطي
ضٚاثظزٚوكٛضايطاٖٚاٍّ٘يؽذهٛنبً ثقساظ 
اظٚيػٌيٞبيذبلٙٔٚحهطثٝفطزيثطذٛضزاضثٛزٜ

ايٗوكٛضزضٔٙغمٝذّيذفبضؼ 
ضؾسضفتبضٞبياٍّ٘يؽٔٛرس٘ٛفيثسثيٙيقسيسآٔيرتٝثبثعضيثيٙي


ث٘ٝؾطٔي
اؾت.
عٛضوبُٔثبٚالقيتٞبئٛرٛز

ايٗوكٛضزضٍ٘بٜثطذياظايطا٘يبٌٖطزيسٜوٝاِجتٝثٝ
ٖاٍّ٘يؿياظايٗثعضيثيٙيوٝاٍّ٘يؽضافبُٔٞط

ٔٙغك٘يؿت.چٝثؿبثقضبً ٔؿئٛال
ث٘ٝؾطٔيضؾسزضزٚضٜپؽاظ

تحَٛزضايطأٖيزا٘س،ذطؾٙسقسٜٚثٝذٛزثجبِٙس .

ا٘مالة اؾالٔي ٘يع تكسيس ٍ٘بٙٔ ٜفي تبضيري ٘ؿجت ث ٝايٗ وكٛض زض ٘تيز ٝاؾتٕطاض
السأبت ذهٕب٘٘ ٚ ٝبٔغّٛة اٍّ٘ؿتبٖ ،زض رٟتٌيطي ؾيبؾت ذبضري وكٛضٔبٖ زض
حبِياؾتوٟٓٔٝتطيٗٔقيبضثطاي

اضتجبطثباٍّ٘يؽ٘مفٔؤحطيزاقتٝاؾت.ايٗزض 
تٙؾيٓ ضٚاثظ ذبضري ثيٗ ز ٚوكٛض تٛر ٝث ٝقطايظ حبضط  ٚؾيبؾتٞبي ربضي زٚ
وكٛضٔيثبقس.

ثسيٟياؾت،ضذسازٞبييٕٞچٖٛؾّؿّٝالسأبتايٗوكٛضزضزٚضاٖلبربضي،ٝ
ثٝفٛٙاٖيهايطا٘يٚعٗزٚؾت،
٘مفاٍّ٘يؽزضحٛازثٔٙزطثٝلتُٚحصفأيطوجيط 
السأبتٔٙزطثٝلطاضزاز6183تمؿيٓايطاٖثٙٔٝبعك٘فٛش(پؽاظرطيبٖٔكطٚعيت)،
تحطوبتاٍّ٘يؽزضضٚيوبضآٔسٖٚؾپؽثطوٙبضيٚتجقيسضضبذبٖ٘،مفاٍّ٘يؽزض
ا٘تهبة ٔحٕسضضب پّٟٛي ،السأبت اٍّ٘يؽ زض رطيبٖ ّٔيقسٖ نٙقت ٘فت ،السأبت
ٔٙزطثٝوٛزتبئ10طزازٚ6881ؾمٛطزِٚتٔهسق٘،مفحٕبيتياٍّ٘يؽاظفطاق
زضوٙبضؾبيطزَٚغطثي،ؽٟٛضٔبرطايؾّٕبٖضقسي،اؾتٕطاضٚتكسيسفكبضٞبفّيٝ
اظرّٕٛٔٝاضزياؾتوٝزضقىٌُيطي

ايطاٖزضٔٛضزثط٘بٔٞٝؿتٝاي وكٛضٔبٖ ...ٚ

ؽٗقسيستٛزٜٞبئطزْ٘ٚرجٍبٖايطا٘يفّيٝايٗوكٛض


تسضيزيشٙٞيتٔٙفيٚؾٛء
تأحيطٌصاضثٛزٜاؾت.
زض ؾبثم ٝتبضيري ضٚاثظ ز ٚوكٛض چٙسيٗ ثبض قبٞس لغـ ضٚاثظ ثيٗ ايطاٖ ٚ
اٍّ٘يؽ ثٛزٜايٓ و ٝثطذي اظ ايٗ ٔٛاضز ثب پيكمسٔي عطف ايطا٘ي  ٚثطذي زيٍط ثب
پيفزؾتي عطف اٍّ٘يؿي ثٛز ٜاؾت .زض ا٘تٟبي ؾيط تبضيري ضٚاثظ ثيٗ ز ٚوكٛض ٚ
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ثٝفٛٙاٖ آذطيٗ حّم ٝاظ تٙفٞبي ٔٛرٛز فيٕبثيٗ ثٛٔ ٝضٛؿ حبزح ٝآشض ؾبَ 6818

ؾفبضتايٗوكٛضزضتٟطأٖيضؾيٓوٝفٕالً ٔٛرجبتتقّيكضٚاثظزٚرب٘ج ٝضافطآٞ

آٚضز.الساْاذيطاظؾٛيٚظيطذبضرٝاٍّ٘يؽزضحبِيثٚٝلٛؿپيٛؾتوٝتٟٙبچٙسضٚظ
لجُاظآٖٔزّؽقٛضاياؾالٔيعطحيزضوبٞفؾغحضٚاثظثباٍّ٘يؽثٝتهٛيت
ٔيتٛا٘ؿت ٔٙزطثٝاذطادؾفيطرسيساِٛضٚزايٗوكٛضزضتٟطاٌٖطزز.
ضؾب٘يسوٝفٕالً 
ايٗٔهٛثٝثبحؿبؾيتثباليياظؾٛئمبٔبتفبِياٍّ٘يؽٔٛارٌٝطزيسٜثٛزٚزض
ثٝفٛٙاٖ ٘ٛفي ؾطذٛضزٌي  ٚقىؿت لّٕساز ٔيقس و ٝحبزحٝ
ب٘ٞٝبي ايٗ وكٛض  
ضؾ 
ؾفبضت ثطيتب٘يب زض تٟطاٖ ث ٝوّي آٖ ضا تحتاِكقبؿ لطاض زاز  .تأُٔ زض ٘تيز ٝايٗ
ضذسازٞب زض تقبُٔ ثيٗ ز ٚوكٛض ٔيتٛا٘س ضاٍٞكبي ذٛثي ثطاي تسٚيٗ ضاٞجطز ضٚاثظ
زٚرب٘جٝزضآيٙسٜثبقس.

منابع
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