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رويكرد و پايههاي نظري و عملي سياست خارجي
انگليس نسبت به جمهوري اسالمي ايران


1

سيدمهدي حسيني متين

چكيده :فزآيٌذ تصوينگيزي در سياست خارجي كشَرّا بَيژُ كشَرّاي قذرتوٌذ ٍ تأثيزگذار در
سياست بييالولل هَضَعي است كِ ّوَارُ هَرد تَجِ پژٍّشگزاى ٍ عالقوٌذاى هطالعات بييالوللي
بَدُ است .در كشَر ها ًيش اًگليس بذليل هَقعيتش در ًظام بييالوللي ٍ ًيش قذرت تأثيزگذاري بزيتاًيا
بز هحيط پيزاهًَي جوَْري اسالهي ايزاى اس جولِ كشَرّايي است كِ بِرغن عالقوٌذي فزاٍاى
هتخصصيي ٍ هحققيي ًسبت بِ سياست خارجي آى كشَر ،در هقايسِ با سياست خارجي اهزيكا افزاد
كوتزي بِ هطالعِ علوي فزآيٌذ سياستگذاري خارجي آى كشَر پزداختِ اًذ .صزفٌظز اس ايي هَضَع،
پزسش ايي است كِ در سياست خارجي بزيتاًيا ًسبت بِ كشَرهاى در سالّاي اخيز چِ هؤلفِّا ٍ
هتغيزّايي تأثيزگذار بَدُاًذ؟ پزسش بعذي ايي خَاّذ بَد كِ «سوت ٍ سَي سياست خارجي
اًگليس ًسبت بِ جوَْري اسالهي ايزاى چگًَِ است؟» رٍشي است كِ ّزچِ شٌاسايي هتغيزّاي
تأثيزگذار اس دقت بيشتزي بزخَردار باشذ ؛ اس يكسَ  ،بِ ّواى هيشاى ،قذرت پيش بيٌي ها در هَرد
تحزكات سياست خارجي آى كشَر تقَيت خَاّذ شذ ٍ اس سَي ديگز ،با شٌاخت سوت ٍسَي
سياست آى كشَر تَاًايي ها بزاي تأثيزگذاري احتوالي بز ايي فزآيٌذ افشايش خَاّذ يافت .اهيذ است
چٌيي شَد.
واژگان كليدي :سياست خارجي اًگليس ،ايزاى ،حشب كارگز ،حشب هحافظِكار ،آتالًتيك.

فزايند سياستگذاري خارجي در بزيتانيا
ؾيبؾت ذبضري ثطيتب٘يب ٘يع ٕٞچ ٖٛؾبيط لسضت ٞب زض ذالء ؾيبؾي اتربش
ٕ٘يقٛز ثّى ٝتحتتإحيط يه ضقتٔ ٝتغيطٞبي زاذّي (ٕٞچ ٖٛافىبض ٖٕٔٛي) ،فكبضٞبي
رٟب٘يؾبظي (ٕٞب٘ٙس فٙبٚضي اضتجبَبت) ،تٕبيالت ٍٕٞطايب٘( ٝثٛيػ ٜزض زض ٖٚاتحبزيٝ

 .1دكتز سيذهْذي حسيٌي هتيي ،كارشٌاس سياسي ٍسارت اهَر خارجِ.
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اضٚپب) ٘ ٚيطٞٚبي فطأّي (ٔب٘ٙس اٖٕبَ ٘فٛش ؾبظٔبٖٞبي غيطزِٚتي) قىُ ٔيٌيطز )1(.زض
ٖيٗ حبَ ،ؾبذتبض ُٙٔ ٚك ظيطثٙبي فطآيٙس تهٕيٌٓيطي زض ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ
قبُٔ ٟ٘بزٞب  ٚچٍٍ٘ٛي تهٕيٌٓيطي  ،تمطيجبًزض َ َٛيه لطٖ ٌصقت ٝثُٛض ٘ؿجي حبثت
 ٚثس ٖٚتغييط ثبلي ٔب٘س ٜاؾت.
زض ايٗ فطآيٙس ثِ ٝحبِ ٘ٓطيٚ ،ظضا ٔ ٚمبٔبت اظ يهؾٌ ٚ ٛطٜٞٚب  ٚافطاز ثيط٘ٚي
ٔترهم ؾيبؾت ذبضري ثب ٔٙبْطٜٞب  ٚثحجٞبي آٌبٞب٘ ٝزضذهٛل ثسيُٞبي
ربيٍعيٗ ؾيبؾت ذبضري اظ ؾٛي زيٍط ،زض ٟ٘بيت ٔمبٔبت تهٕيٓ ٌيط٘سٌ ٜعيٞٝٙبي
ٔرتّف ضا ثطضؾي  ٚثبتٛر ٝث ٝپيكي ٝٙتبضيري ٔٛي٘ ٚ ٔٛيع ٔٛيٕ ٟ٘بزٞبي زذيُ ٚ
لب٘٘ٛي ثٛزٖ آ٘چ ٝو ٝاظ ؾٛي ٟ٘بزٞبي أٙيت ّٔي پيكٟٙبز قس ٜاؾت ،تهٕيٌٓيطي
ٔيٕ٘بيٙسٚ )2( .لتي و ٝيه ؾيبؾت ذبضري ذبل تسٚيٗ ٌطزيس زض ٔطحّ ٝثٗس ٘يبظٔٙس
تفؿيط تٛؾٍ وبضٌعاضاٖ ضؾٕي  ٚؾپؽ ارطاي آٖ ثٛٓٙٔ ٝض زؾتيبثي ث ٝاٞساف ٔٛضز
٘ٓط ٔيثبقسٕٞ .چٙيٗ  ،ؾيبؾت اتربش قسَ ٜي وّي ٝايٗ ٔطاحُ ؾٌٝب٘٘ ،ٝيبظٔٙس
ٖطي ٝيب «فطٚـ» ثٔ ٝربَجبٖ ٔرتّف  ٓٞزض زاذُ  ٓٞ ٚزض ذبضد اؾت .اظ ايٙط،ٚ
ؾيبؾتٌصاضي  ،تفؿيط  ٚارطا ٖ ٚطي ٝآٖ ؾٔ ٝطحّٔ ٝتساذُ فطآيٙس ؾيبؾتٌصاضي
ذبضري زض ثطيتب٘يب ٞؿتٙس؛ ٞط چٙس و ٝزض ٚالٗيت ،اغّت زاٚضي زض ايٗ ٔٛضز وٝ
()3
وسأيه اظ ايٗ ٔطاحُ زضوزب تٕبْ ٔيقٛز ٔ ٚطحّ ٝثٗسي آغبظ ٔيٌطزز زقٛاض اؾت.
٘ ٔٛايفبي ٘مف  ٚتطويت ثبظيٍطاٖٟ٘ ،بزٞب ٚ ،فكبضٞبي ذبضري زذيُ زض ايٗ فطآيٙس
ثؿت ٝث ٝإٞيت ٔٛئ ٚ ٔٛبٞيت ٔؿئّٔ ٝتفبٚت اؾت أب ثب ايٗ حبَ ،ثسِيُ ٕٞبٖ
ٔبٞيت ٔحطٔب٘ ٝؾيبؾت ذبضري زض ثطيتب٘يب  ،ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس وٛٙٞ ٝظ ايٗ پطؾف
ٕٞچٙبٖ لبثُ َطح اؾت و« ٝؾيبؾتٌصاضي ذبضري زض ثطيتب٘يب چٍ ٝ٘ٛا٘زبْ
ٔيقٛز؟» .ايٗ تٟٙب افىبض ٖٕٔٛي ثطيتب٘يب ٘يؿت و ٝزض زضن ايٗ ٔٛي ٔٛو ٝتهٕيٕبت
ؾيبؾت ذبضري زض وزب  ٚچ ٝظٔب٘ي اتربش ٔيق٘ٛس  ٚيب زض ٔٛضز ٖمال٘يت پكتٛا٘ ٝآٖ
تهٕيٕبت زاضاي ٔكىُ اؾت .ثّى ٝحتي ،ثطاي ٔخبَ ،پبضِٕبٖ ثطيتب٘يب زض ظٔيٝٙ
ٔٛيٖٛبت ٕٟٔي ٕٞچٔ ٖٛجب٘ي حمٛلي رٖ ًٙطاق زض ؾبَ ، 2003تٟٙب ٔٛفك قس يه
ٌعاضـ تٛريٟي ذالن ٝاظ ؾٛي زازؾتبٖ وُ  ٚثٗٛٙاٖ پبؾري ث ٝپطؾكٟبي ٔىتٛة زض
()4
ٔزّؽ اٖيبٖ زضيبفت ٕ٘بيس.
اظ ؾٛي زيٍط ٕٞ ،چ ٖٛؾبيط وكٛضٞب زض ثطيتب٘يب ٘يع تٙفٞبي ٔؿتٕطي ٔيبٖ
تٕبيُ لٔ ٜٛزطي ٝث ٝضٞجطي ٕٞٚبٍٙٞي ٔ ٚتٕطوع ٕ٘ٛزٖ فطآيٙس ؾيبؾتٌصاضي ذبضري
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اظ يىؿ ٚ ٛتٕبيُ ٚظضاي ذبضر ٝثطاي وؿت اؾتمالَ زض ٚظاضترب٘ ٝذٛز اظ ؾٛي زيٍط
ٚرٛز زاضز .ضٚقٗ اؾت و ٝثِ ٝحبِ ٘ٓطيٞ ،يچىؽ ثُٛض وبُٔ زضرٝاي اظ يطٚضت
٘يبظ ث ٝيه ٕٞبًٙٞوٙٙسٔ ٜتٕطوع زض فطآيٙس ؾيبؾت ذبضري ضا ا٘ىبض ٕ٘يوٙس؛ أب ايٗ
٘يع ٚالٗيت زاضز و ٝزض ُٖٕ ٞيچىؽ تٕبيُ ٘ساضز «ٕٞب ًٙٞقٛز»  ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ
تٙفٞب  ٚضلبثتٟبي ٔسأٚي ٔيبٖ ٟ٘بزٞبي زذيُ ٚرٛز زاض٘س .ؾيبؾت ذبضري حعة
«وبضٌط ٘ٛيٗ» زض ثطيتب٘يب ٘يع و ٝاظ ؾبَ  1997ضٚي وبض آٔس ٜاؾت تٕبٔي ايٗ ذهبيم
 ٚتٙفٞب ضا ثسضربت وٕتط يب ثيكتط ٘كبٖ ٔيزٞس .اظ ايٙط ،ٚثسٚض اظ ٚالٗيت ذٛاٞس ثٛز
اٌط فىط وٙيٓ و ٝؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ يه ٔٛيٙٔ ٔٛحهط ثفطز اؾت ،ظيطا زِٚت
ثُٛض ٕٞعٔبٖ ؾيبؾتٞبي ذبضري چٙسٌب٘ٝاي ضا ثب تطويتٞبي ٔتفبٚتي اظ ثبظيٍطاٖ ٚ
فكبضٞبي ذبضري  ٚثؿت ٝث ٝايٙى ٝچٛٔ ٝيٖٛي زض زؾتٛض وبض ثبقس ،پيٍيطي ٔيوٙس .زض
يه ٚيٗيت ٖبزي ٟ٘ َٕٛٗٔ ٚبٞبي أٙيت ّٔي ثطيتب٘يب قبُٔ ؛ ٚظاضت ذبضرٚ ،ٝظاضت
زفبٔ ،قٛضاي اَالٖبت ٔحطٔبّ٘ٔ ٝي (اظرّٕ (MI6 ٚ MI5ٚ JIC ٝزفتط ٘رؿت ٚظيط
رع ٚزيٛا٘ؿبالضاٖ انّي تهٕيٌٓيطي زض ؾيبؾت ذبضري ٞؿتٙس أب زض پبضٜاي ٔٛالٕ
٘مف پبضِٕبٖ  ٚوبٖ٘ٞٛبي فىطي ُٔ ٚبِٗبتي ٕٞ ٚچٙيٗ ٌطٜٞٚبي فكبض  ٚثبظيٍطاٖ
ذبضري ٔب٘ٙس اتحبزي ٝاضٚپب  ٚايبالت ٔتحس ٜاظ إٞيت قبيبٖ تٛرٟي ثطذٛضزاض ٔيق٘ٛس.
أب نطفٓٙط اظ ايٙى ٝثٙبث ٝإٞيت ٔٛيٖٛبت ٌب ٜالسأبت ٕٞبٍٙٞي زض ؾيبؾت ذبضري
ثطيتب٘يب اتربش قس ٜاؾت وٕٖ ٝسٟ٘ ٜبزٞب زض ٔٛضز آٖ اتفبق ٘ٓط زاقتٝا٘س ٔخُ رًٙ
فبِىّٙس زضؾبَ  1982ثب آضغا٘تيٗ ثطؾط رعايط ٔبِٛيٙبؼ ،ايٗ ثطزاقت ٘يع نحيح ٘يؿت
و ٝثب إَيٙبٖ ٔٗتمس ثبقيٓ و ٝزض اٍّ٘يؽ يه ؾيبؾت ذبضري ٕٞب ٚ ًٙٞثط ٔجٙبي
ٔكتطن ٔيبٖ ثبظيٍطاٖ زاذّي آٖ وكٛض ٚرٛز زاضز.
چ ٝزض زٚض ٜحًٛض «ضاثيٗ وٛن» زض ٚظاضت ذبضر ٚ ٝثبٖٛٙاٖ «ؾيبؾت
ذبضري اذاللي»  ٚچ ٝزض زٚض ٜحًٛض «ره اؾتطا »ٚثب اتربش ؾيبؾت ذبضري اي ثب
ٖٛٙاٖٞبيي ٕٞچ« ٖٛؾيبؾت ذبضري ٚالٍٗطا  ٚاذاللي» ،حعة وبضٌط زض تالـٞبيف
ثطاي فطاتط ضفتٗ اظ (اٍِٛي) ٍّٖٕطايي ؾٙتي اٍّ٘يؽ زض رٟت تٛؾٗ ٝيه چبضچٛة
ٔفٟٔٛي ٖمال٘ي و ٝثتٛا٘س ٔجٙبيي ٔؿتحىٓ ثطاي يه ؾيبؾت ذبضري ٔكتطن ايزبز
ٕ٘بيس ،ثب زقٛاضيٞبي فعايٙسٜاي ض ٚزض ض ٚثٛز ٜاؾت .نطفٓٙط اظ ٚرٛز يه ض٘ٚس ٔؿتٕط
 ٚتالـٞبي فطاٌيط نٛضت ٌطفت ٝزض زٚض ٜحىٔٛت ز ٜؾبِ ٝت٘ٛي ثّط زض ضاؾتبي
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تٕطوعٌطايي زض ؾيبؾت ذبضري ،زضُٖٕ ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ زاضاي پبيٞٝبي ٘ؿجتبٌ
ؾٙتي  ٚاغّت تٟٗسات ٔتٙبلى ثب چٙسرب٘جٌٝطايي ،آتال٘تيهٌطايي ِٛ٘ ٚيجطاِيؿٓ ثٛزٜ
اؾت )5(.ؾبَٞبي ٘ؿجتبً َٛال٘ي ٘رؿت ٚظيطي ت٘ٛي ثّط ( )1997-2007ضا ٔيتٛاٖ ثٝ
تجٗيت اظ «ز٘يؽ وبٚا٘بي» « ٚآ٘ت٘ٛي ؾّس »ٖٚثب ا٘سوي تؿبٔح « ؾبَٞبي ٘فٛز  ٚتفٛق
ٔرفيب٘٘ ٝرؿت ٚظيط» زض تهٕيٌٓيطيٞب تّمي ٕ٘ٛز )6(.ايٗ ض٘ٚس افعايف ٘مف
٘رؿت ٚظيط اظ چٙبٖ قست ٚ ٚيٛحي ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت و ٝثؿيبضي اظ ٔٙتمسيٗ ٘ٝتٟٙب
ايٗ ض٘ٚس ضا فطاتط اظ ٘مف ٘رؿت ٚظيط زض زٚضٔ« ٜبضٌبضت تبچط» اظ حعة ٔحبفٓٝوبض
(ٔ )1979-1990يزا٘ٙس ثّىٗٔ ٝتمس٘س وٓ٘ ٝبْ ؾيبؾي ثطيتب٘يب ٘يع ث ٝؾٕت ٖ٘ٛي ٘ٓبْ
ضيبؾتي ٔكبث ٝايبالت ٔتحس ٜأطيىب تغييط قىُ زاز ٜاؾت )7( .ثطاي ٔخبَ ،اٖعاْ ٘يطٞٚبي
٘ٓبٔي اٍّ٘يؽ ث ٝرٛٙٞ ًٙظ ٔؿتّعْ تإييس لُٗي ٘رؿت ٚظيط اظرّٕ ٝزض ظٔبٖ ّٖٕيبت
ؾطي ٕٞچّٕٖ ٖٛيبت ثبضاؼ زض ؾيطاِئ ٖٛزض ؾپتبٔجط  2000اؾت .ظٔب٘ي وٝ
ٌعيٞٝٙبي تهٕيٌٓيطي زض ظٔيٛٔ ٝٙيٖٛبت ٕٟٔي ٔخُ ٔساذالت ٘ٓبٔي تسٚيٗ  ٚآٔبزٜ
ٌطزيس ،ت٘ٛي ثّط ثُٛض وّي ٕٞچ ٖٛپيكيٙيبٖ ذٛز وبض ضا ث ٝوٕيتٞٝبي ٔٛلت (يب ad
 ٚ )hocوٛچ ه ٔطوت اظ وبضٔٙساٖ غيط ٘ٓبٔي ثؿيبض ٔٛضز اٖتٕبزٚ ،ظضاي ٔكبٚض ٚ
ٔكبٚضيٗ ٚاٌصاض ٔيوٙس تب ث ٝوُ ٞيئت زِٚت .آ٘ت٘ٛي ؾّس ٖٚاؾٓ ايٗ ٌط ٜٚاظ ٔٗتٕسيٗ
ثّط ضا ثربَط ايٙى ٝتٕبيُ زاض٘س ٘كؿتٞبي ذٛز ضا زض زفتط ثّط ٔٛؾ ْٛث« ٝزٖ» ثطٌعاض
()8
وٙٙس ِمت «ز٘ٛوطاؾي» زاز ٜاؾت.
اِجت ٝتب ٔست ظٔب٘ي پؽ اظ  11ؾپتبٔجط ،زايط ٜتهٕيٌٓيطي اؾتطاتػيه ثّط
ٌؿتطزٜتط ثٛز ثَٛ ٝضيو ٝقبُٔ َيفي اظ ٔكبٚضيٗ ٚيػٕٞ( ٜچ ٖٛزيٛيس ٔب٘ي،ًٙ
رب٘بتبٖ پب ٚ َٚآِؿتط وٕپ ثُ) ،ره اؾتطاٚ ٚظيط ذبضر ،ٝضيچبضز ٚيّؿ ٖٛزثيط ٞيئت
زِٚت ،ربٖ اؾىبضِت ضئيؽ وٕيتٔ ٝكتطن اَالٖبتي ( ،)JICضيچبضز زيطال ٚضئيؽ ،MI6
اؾتفبٖ ِٙسض ضئيؽ ٔ MI5يقس .أب پؽ اظ  11ؾپتبٔجط تحٛالت  ٚزٌطٌ٘ٛيٞبي رسي
()9
زض فطآيٙس ٔعثٛض ايزبز قس  ٚث ٝؾٕت ٔحسٚز قسٖ ثيكتط ايٗ ٌط ٜٚپيف ضفت.
ٞطچٙس و ٝقبيس ثربَط وبٞف ٍ٘طا٘يٞبي ُٔجٖٛبت  ٚزض ٖٚحعة زض ٔٛضز
ضيبؾتٌطايي ث ّطٚ ،ي زض وٙبض حّمٔ ٝحسٚز اَطافيبٖ ذٛز ثُٛض ٔطتت ٞيئت زِٚت
رٍٙي قبُٔ ٞفت ٚظيط ثطاي ٕٞبٍٙٞي زض ظٔيٞ ٝٙسايت ّٖٕيبت زض افغب٘ؿتبٖ ضا
تكىيُ ٔيزاز (ٕٞچٙب٘ى ٝزضرطيبٖ ّٖٕيبتٞبي ضٚثب ٜنحطا  ٚوٛظ٘ ٚٚيع چٙيٗ
ضفتبضٞبيي نٛضت ٌطفت) .أب زض ظٔبٖ رٖ ًٙطاق ،ثّط ث ٝنطاحت تطريح زاز زض زضٖٚ
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يه ٌط ٜٚثطٌعيس ٜاظ ٔٗتٕسيٗ تهٕيٌٓيطي ٕ٘بيس و ٝقبُٔ ٔب٘ي ،ًٙپب ،َٚوٕپ ثُ،
اؾىبضِت ،زيطال،ٚؾبِي ٔٛضٌبٖ ،زؾتيبض ٚيػ ٜثّط  ٚزضيبزاض ؾطٔبيىُ ثٛيؽ ضئيؽ ؾتبز
()10
ٔكتطن ٔي قس.
ايٗ قي ٜٛوبضي  ٚفطآيٙس تهٕيٌٓيطي زض ؾيبؾت ذبضري ثُٛض ذبل ٔٛرت
ا٘تمبزات قسيسي قس  ٚثؿيبضي ثطايٗ اٖتمبز ثٛز٘س و ٝايٗ قي ٜٛث ٝانُالح ضيبؾتي ثّط
زض ظٔي ٝٙؾيبؾتٌصاضي ذبضري ثكست ٔحطٔب٘ٛٔ ،ٝلتي ،غيط ضؾٕي  ٚحؿبؼ  ٚزض
٘مُٔ ٝمبثُ وبٖ٘ٞٛبي ا٘سيكٟ٘ ٚ ٝبزٞبي ُٔبِٗبتي  ٚپػٞٚكي لطاض زاضز .ثٞ ٝطحبَ  ،ثٝ
٘ٓط ٔيضؾس وٛٔ ٝيٖٛبت ٔ ٟٓؾيبؾت ذبضري زض اٍّ٘يؽ زض َ َٛايٗ زٚض ٜزض زؾت
٘رؿت ٚظيط  ٚحّم ٝاَطافيبٖ ت٘ٛي ثّط لطاض زاقتٕٖ ٚ ٝالً آٟ٘ب ثٛزٜا٘س و ٝزض ايٗ ظٔيٞٝٙب
()11
٘مف انّي ضا زض تهٕيٌٓيطيٞبي ٔطث ٌٛث ٝايٗ ٔٛيٖٛبت ثطٖٟس ٜزاقتٝا٘س.
ايٗ أط ثٛيػ ٜپؽ اظ  11ؾپتبٔجط  ٚ 2001اؾتطاتػي ر ًٙثب تطٚضيؿٓ اظ ؾٛي
أطيىب ٔ ٚتحساٖ آٖ وكٛض اظ إٞيت ٚيػ ٜاي ثطذٛضزاض قس ظيطا زض ذهٛل ر ًٙزض
افغب٘ؿتبٖ ( ٚ ) 2002ر ًٙثب ٖطاق ( )2003تهٕيٌٓيطيٞب ثُٛض ذبل زض چبضچٛة
حّم ٝاَطافيبٖ ت٘ٛي ثّط ٘رؿت ٚظيط  ٚحتي قرم ٚي نٛضت ٔيٌطفت )12( .ايٗ اٍِٛي
ضفتبضي ت٘ٛي ثّط زض تهٕيٌٓيطيٞبي ٔ ٟٓؾيبؾت ذبضري ثبٖج قس و ٝض٘ٚس فطاٌيطي
زض ا٘تمبز اظ ٚي زض ٔيبٖ وبٖ٘ٞٛبي فىطي  ٚؾيبؾي قىُ ثٍيطز ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝحتي زض
زض ٖٚحعة وبضٌط ٘يع زض ٔٗطو ا٘تمبزات رسي لطاضٌطفت  ٚاؾتٗفبي ثطذي اظ اًٖبي
وبثي ٝٙاظرّٕ« ٝضاثيٗ وٛن » ٚظيط ذبضر ٚ ٝذب٘ٓ « وّط قٛضت» ٚظيط تزبضت
ثيٗإِّّي زض آؾتب٘ ٝرٖ ًٙطاق (ٔبضؼ ٞ ٕٝ٘ٛ٘ )2003بيي اظ ايٗ ٖ٘ٙٛس.
اظ ؾٛي زيٍط فًبي ضازيىبِي ؾيبؾت زض اٍّ٘يؽ پؽ اظ  11ؾپتبٔجط ٚ 2001
ٔٙبؾجبت قرهي ت٘ٛي ثّط ثب رطد ثٛـ ٘يع تإحيطات غضفي ثط ؾيبؾت ذبٚضٔيب٘ٝاي
ثطيتب٘يب اظ رّٕ ٝؾيبؾت ايٗ وكٛض زض لجبَ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثطربي ٌصاقت.
قبيس ثتٛاٖ ايٗ ٔمُٕ تبضيري ضا آغبظ تحٛالت ٕٟٔي زض ٔٙبؾجبت ايطاٖ  ٚثطيتب٘يب زا٘ؿت
و ٝثتسضيذ  ٚثب ٘بوبٔي اثتىبضات  ٚتالقٟبي «ره اؾتطاٚ »ٚظيط ذبضر)2003-2006( ٝ
زض حُ  ٚفهُ ٔٙبلك ٝاتٕي ايطاٖ  ٚثٟجٛز ضٚاثٍ زٚرب٘ج ٝثب ايٗ وكٛض ،ض٘ٚس ٘عِٚي زض
ٔٙبؾجبت ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ آغبظ ٌطزيس.
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او ٖٛٙثب ايٗ ٔمسٔ ٝثٓ٘ ٝط ٔيضؾس و ٝظٔي ٝٙزضن ٖيٙي تط ٘ؿجت ثٓ٘ ٝبْ
ؾيبؾي  ٚؾبذتبض تهٕيٌٓيطي زض ؾيبؾت ذبضري ثطيتب٘يب  ٚثٛيػ ٜافعايف ٘مف ٘رؿت
ٚظيط  ٚاَطافيبٖ ٚي زض تهٕيٌٓيطيٞبي اؾتطاتػيه  ٟٓٔ ٚزض چٙس ؾبَ ٌصقت ٝفطآٞ
قس ٜثبقسٌ .فتٙي اؾت وٕٞ ٝيٗ چطذ٘ ٝرجٍبٖ  ٚتهٕيٓ ٌيطاٖ وٓ  ٚثيف  ٚثب
تفبٚتٞبيي ا٘سن زض زٚض٘ ٜرؿت ٚظيطي «ٌٛضز ٖٚثطا٘ »ٖٚيع ازأ ٝيبفت ٝاؾت .ثط ايٗ
اؾبؼ  ٚثطپبي ٝايٗ قٙبذت قبيس ثتٛاٖ ث ٝتحّيُ زليك تطي اظ ض٘ٚس ٔٙبؾجبت ٚ
چكٓا٘ساظ آيٙس ٜضٚاثٍ زٚرب٘ج ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ زؾت يبفت.
مناسبات پز فزاس و نشيب جمهوري اسالمي ايزان و انگليس
ؾطقت ٔٙبؾجبت اٍّ٘يؽ ثب ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝزض ايٗ ٔيبٖ ضٚاثٍ ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ زض
زٞٝٞبي ٌصقت ٝاظ ٘ ٔٛزيٍطي ثٛزٞ ٚ ٜط حىٔٛتي زض اٍّ٘يؽ نطفٓٙط اظ تّٗمبت حعثي
ذٛز ث ٝإٞيت ٘مف ايطاٖ ٛٔ ٚلٗيت اؾتطاتػيه ايٗ وكٛض ثرٛثي آٌبٞي زاقتٚ ٝ
وٓ ٚثيف ضٚيىطز اؾتطاتػيه ٔكبث ٝأب ثب قيٞ ٜٛبي ٔتفبٚت ارطايي زض پيف ٌطفتٝا٘س.
ايٗ ض٘ٚس ثٌٝ٘ٛٝاي ثٛز ٜاؾت و ٝقبيس ثتٛاٖ ٚيػٌيٞبي وّي ٔٙبؾجبت ز ٚوكٛض زض
پٙزب ٜؾبَ اذيط ضا ثهٛضت «زقٕٙي تٛؤْ ثب ٖكك ٘ ٚفطت» تٛنيف ٕ٘ٛز .ايٗ ٚيػٌيٞب
زض ٔٙبؾجبت ايطاٖ ثب زِٚتٞبي ٔرتّف آٖ اظ ٔحبفٓ ٝوبض  ٚوبضٌط زض اٍّ٘يؽ ث ٝچكٓ
ٔيذٛضز .ثب ٍ٘بٞي ث ٝؾ ٝزٌ ٝٞصقت ٝضٚاثٍ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثب اٍّ٘يؽٔ ،كبٞسٜ
ٔيقٛز و ٝايٗ تفؿيط وّي وٓ  ٚثيف زض ذهٛل قطايٍ ٔٙبؾجبت ز ٚوكٛض ث ٝزٚضٜ
ثٗس اظ ا٘مالة اؾالٔي تبو٘ ٖٛٙيع لبثُ تؿطي اؾت  ٚنسق ٔيوٙسٞ .طچٙس و ٝزض
قطايٍ ٔتفبٚت  ٚث ٝتٙبؾت ٔٛيٖٛبت ضً٘ زٚؾتيٞب ٘ ٚفطتٞب پط ضً٘ تط  ٚوٓضً٘ تط
قس ٜا٘س.
ايٗ ؾطقت «ٖكك ٘ ٚفطت» زض ضٚاثٍ تبضيري ايطاٖ  ٚثطيتب٘يب و ٝثطاؾبؼ
ٔٙبفٕ  ٚاٞساف ؾيبؾت ذبضري ز ٚوكٛض زض زٚضٞ ٜبي ٔرتّف اؾتٛاض ثٛز ٜاؾت ذٛز
٘تيز ٚ ٝثطآيٙس تإحيطٌصاضي ٔتمبثُ ٖٛأُ ٔ ٚتغيطٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اؾت .ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس
و ٝؾيبؾت ذبضري و٘ٛٙي اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ث ٝوكٛضٔبٖ ثط چٟبض ٔؤِف ٝاؾتٛاض  ٚثٝ
تٗجيطي ٔتإحط اظ چٟبض ٖبُٔ ٔتفبٚت اؾت:
 .1ؾيبؾت زاذّي ز ٚوكٛض ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ،
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ٙٔ .2بؾجبت اٍّ٘يؽ ثب اتحبزي ٝاضٚپبيي،
 .3ضٚاثٍ ٚيػ ٜأطيىب  ٚاٍّ٘يؽ،
 .4تٗبضو ٕٞ ٚؿٛيي ٔٙبفٕ زِٚتٞبي ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ.
ٍ٘بٞي ٌصضا ثٞ ٝط يه اظ ايٗ ٔؤِفٞٝب ٔيتٛا٘س ظٚايبي تبضيه ؾيبؾت ذبضري
زِٚت وبضٌطي ثطيتب٘يب زض لجبَ ايطاٖ ضا ضٚقٗتط ٕ٘بيس:
 .1سياست داخلي در ايزان و انگليس

زض ايٗ چبضچٛة إٞيت زِٚتٞبي ٔرتّف ثب ٌطايكبت ٔتفبٚت زض ٞط ز ٚوكٛض
ثطاي زِٚتٞبي َطف ٔمبثُ اظ إٞيت قبيب٘ي ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت .اظ آ٘زب وٙٔ ٝبؾجبت
ز ٚوكٛض ٔرتّف ٕ٘يتٛا٘س يه ربز ٜيىُطف ٝثبقس ثس ٖٚتطزيس وٙف ٚ ٚاوٙفٞبي
َطفيٗ اظ إٞيت ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ،إٞيت  ٚربيٍب ٜثطٌعاضي
ا٘تربثبت ٖٕٔٛي زض اٍّ٘يؽ  ٚزض ايطاٖ  ٚضٚي وبض آٔسٖ ٌطايفٞبي ؾيبؾي ٔتفبٚت زض
٘تيز ٝاي ٍٝ٘ٛٙا٘تربثبت ثيف اظ پيف ضٚقٗ ٔيقٛز .ثطاي ٔخبَ ضٚي وبض آٔسٖ حعة
وبضٌط زض ؾبَ 1997ث ٝضٞجطي ت٘ٛي ثّط  ٚا٘تربة ؾيسٔحٕس ذبتٕي زض ٕٞبٖ ؾبَ
ثٗٛٙاٖ ضئيؽ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ قطايٍ ٔتحِٛي ضا زض ٔٙبؾجبت ز ٚوكٛض ثبٖج قس.
اظ ؾٛي زيٍط ،حعة وبضٌط ثب ٌطايفٞبي ِيجطاِي  ٚحمٛق ثكطي ٕٛٞاضٜ
اثعاضٞبي فكبض ثيٗإِّّي ثط رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ضا زض اذتيبض زاقت ٚ ٝاظ آٖ ثٟطٜ
ٌطفت ٝاؾتٞ .طچٙس و ٝحعة ٔحبفٓٝوبض ٘يع ثسِيُ ٔالحٓبت اؾتطاتػيه ٛٔ ٚلٗيت
غئٛاؾتطاتػيه ٙٔ ٚبثٕ ٘فت ايطاٖ اظ ظٚايبي زيٍطي ؾٗي زض حفّ ضفتبضٞبي ؾيبؾت
ذبضري ايطاٖ زض يه چبضچٛة ذبل  ٚثب وٕه اثعاضٞبي ٔتفبٚت زاقت ٝاؾت .ثط ٕٞيٗ
اؾبؼ تحٛالت زاذّي زض ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ ثٗٛٙاٖ يىي اظ ٖٛأُ ٔ ٟٓتإحيطٌصاض ثط
ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ زض لجبَ ايطاٖ ثكٕبض ٔي ضٚز .ثٗجبضت زيٍط ض٘ٚسٞبي ؾيبؾي
زاذّي زض ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ زاضاي تإحيطات ٔتمبثُ ثط يىسيٍط ٞؿتٙس.
 .2مناسبات انگليس با اتحاديه اروپايي

اٍّ٘يؽ ثٗٛٙاٖ يىي اظ اًٖبي ٖٕس ٚ ٜتإحيطٌصاض اتحبزي ٝاضٚپبيي زاضاي يىؿطي
تٟٗساتٔ ،حسٚزيتٞب ،ضٚيٞٝب ٙٞٚزبضٞبي ذبل تهٕيٌٓيطي زض چبضچٛة اتحبزي ٝاؾت
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وٕ٘ ٝيتٛا٘س زض ضٚاثٍ ذٛز ثب زيٍط وكٛضٞب اظ رّٕ ٝايطاٖ آٟ٘ب ضا ٘بزيس ٜثٍيطز .ثطاي
ٔخبَ ٔجبحج حمٛق ثكطي  ٚحٕبيت اظ ٘طٟٔبي ٔعثٛض زض چبضچٛة اتحبزي ٝثطاي اٍّ٘يؽ
اظ إٞيت ذبني ثطذٛضزاض اؾت .ايٗ وكٛض زض ٖٕسٔ ٜاللبتٞبي ٔمبٔبت ز ٚوكٛض
ٍ٘طا٘يٞبي حمٛق ثكطي ضا ثٗٛٙاٖ يىي اظ اثعاضٞبي ٔ ٟٓؾيبؾت ذبضري ذٛز زض
چبضچٛة ؾيبؾتٞبي اتحبزي ٝپيٍيطي وطزٛٔ ٚ ٜضز تٛر ٝلطاض ٔيزٞس )13(.ثٕٞ ٝيٗ
ّٖت ،زٚضٞبي چٙسٌبٌ٘ ٝفتٍٞٛبي حمٛق ثكطي اتحبزي ٝاضٚپب ثب ايطاٖ ٕٞ ٚىبضيٟبي
التهبزي و ٝپؽ اظ قطٔ ٔٚصاوطات ٞؿتٝاي زض ؾبَ ٔ 2003تٛلف قس اظ ٔٛيٖٛبت
ٕٟٔي ثٛز ٜاؾت و ٝزِٚت اٍّ٘يؽ زض آٖ ظٔبٖ ٕ٘ي تٛا٘ؿت ذيّي ٘ؿجت ث ٝآٖ
ثيتفبٚت ثبقس .زض حبَحبيط ٘يعٔ ،كي اتحبزي ٝاضٚپبيي زضذهٛل ثط٘بٔٞٝبي ٞؿتٝاي
وكٛضٔبٖ ،چبضچٛثي ضا فطاضٚي زِٚت ثطيتب٘يب لطاض زاز ٜاؾت و ٝايٗ وكٛض ٕ٘يتٛا٘س اظ
آٖ فطاتط ثطٚز  ٚث٘ ٝبچبض ثب پصيطـ ضٚيىطز اتحبزيٕ٘ ٚ ٝبيٙسٌي ذبٚيط ؾٛال٘ب زض ٔصاوطات
ثب ايطاٖ ؾٗي زاضز زض ايٗ ٔؿيط حطوت ٕ٘بيس.
 .3روابط ويژه امزيکا و انگليس
()14

ضٚاثٍ ٚيػ ٠أطيىب  ٚاٍّ٘يؽ يىي اظ ٔتغيطٞبي ٔ ٟٓتإحيطٌصاض ثط ضٚاثٍ ايطاٖ
 ٚثطيتب٘يب ثكٕبض ٔي ضٚز )15(.ايٗ ضٚاثٍ ٘يع اظ يه ؾ ٛثسِيُ ضٚاثٍ ؾٙتي  ٚزيطي ٝٙاحعاة
چپ  ٚضاؾت ز ٚوكٛض  ٚاظ ؾٛي زيٍط ثسِيُ تٟٗسات ٔتمبثُ زِٚتٟبي أطيىب  ٚاٍّ٘يؽ
وٙٔ ٝزط ث ٔٛ٘ ٝذبني اظ ضٚاثٍ اؾتطاتػيه ٔيبٖ ز ٚوكٛض قس ٜاؾتٔ ،حسٚزيتٞبي
ذبني ضا ثط ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ زض لجبَ ايطاٖ فطأ ٓٞي ؾبظز .ثٗجبضت ضٚقٗتط
نطفٓٙط اظ قطايٍ ذبل ظٔب٘ي  ٚحًٛض ضٞجطاٖ ٔرتّف اظ ٞط حعثي زض ايٗ ز ٚوكٛض ،
ٔٙبؾجبت آٟ٘ب ٕٞچٙبٖ اظ إٞيت ظيبزي ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت .ثطاي ٔخبَ ،ت٘ٛي ثّط اظ
حعة وبضٌط زض ثطيتب٘يب ثب رطد ثٛـ اظ حعة رٕٟٛضيذٛا ٜزض أطيىب زاضاي ضٚاثٍ ثؿيبض
٘عزيىي ثٛز٘س و ٝقبيس ثتٛاٖ ٌفت تفبٚت چٙسا٘ي ثب ضٚاثٍ آٟ٘ب زض نٛضتي وٞ ٝط زٚي
آ٘بٖ اظ احعاة زاضاي ضٚاثٍ ؾٙتي  ٚلسيٕي (وبضٌط  ٚزٔٛوطات) ٔي ثٛز٘س ٕ٘ ٓٞيوطز.
زض زٚض ٜحًٛض ت٘ٛي ثّط  ٚرطد ثٛـ ثٛيػ ٜپؽ اظ  11ؾپتبٔجط  2001ضٚاثٍ أطيىب ٚ
اٍّ٘يؽ ٚاضز ٔطحّ ٝاي قس و ٝاظ آٖ ث« ٝاتحبز قب٘ ٝث ٝقب٘ »ٝيبز ٔيقٛز )16( .أب ثٝ
ِحبِ ؾٙتي ٞطٌب ٜاحعاة زٔٛوطات  ٚوبضٌط زض زٚؾٛي آتال٘تيه ضٚي وبض ثٛز ٜا٘س
ثبيىسيٍط ٕٞىبضي ٘عزيه تطي زاقتٝا٘س  ٚثطٖىؽ ٞط ٚلت ز ٚحعة رٕٟٛضيذٛاٚ ٜ
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ٔحبفٓٝوبض ثط ؾط وبض ثٛز ٜا٘س ضٚاثٍ ز ٚوكٛض اظ ظاٚي ٝزيٍطي ث٘ ٓٞ ٝعزيه قس ٜاؾت.
ايٗ ٘ ٔٛذبل اظ ضٚاثٍ ثب تٛر ٝث ٝثطتطي ٘ ٚفٛش فعايٙس ٜايبالت ٔتحس ٜأطيىب زض نحٝٙ
ثيٗإِّّي ثبٖج قس ٜاؾت تب ضٞجطاٖ احعاة اٍّ٘يؿي پؽ اظ ر ًٙرٟب٘ي زٙٔ ْٚبفٕ
ّٔي ثطيتب٘يب ضا ثٌٝ٘ٛٝاي تٗطيف ٕ٘بيٙس و ٝزض پيطٚي اظ ؾيبؾتٞبي ٚاقٍٙتٗ لبثُ
تإٔيٗ ثبقس .اظ ايٗ ٌصقت ٝلطاضزازٞب  ٚتٟٗسات زٚوكٛض زض لجبَ يىسيٍط اظرّٕ ٝزض ٔٛضز
ر ًٙثب تطٚضيؿٓ اظ ٔؿبئّي اؾت و ٝزِٚت اٍّ٘يؽ ضا ثيف اظ پيف ث ٝأطيىب ٚاثؿتٔ ٝي
ؾبظز .زضوٙبض ايٗ ٚيٗيت ثبيس افعٚز ضٚاثٍ ذهٕب٘ ٝايطاٖ ثب أطيىب  ٚضٚاثٍ ٘ ٝچٙساٖ
زٚؾتب٘ ٝايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ ،ثبٖج ٔيقٛز لسضت تإحيطٌصاضي أطيىب ثط ذٍ ٔكي اٍّ٘يؽ
زض لجبَ ايطاٖ افعايف يبثس .زض ايٗ ضاثُ ،ٝذب٘ٓ «ضظٔبضي ٞبِيؽ» ٔترهم ثطرؿت ٝأٛض
ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝايطاٖ زض ٔؤؾؿ ٝؾُّٙتي ضٚاثٍ ثيٗإُِّ اٍّ٘يؽ ٔٛؾ ْٛث« ٝچبتٓ ٞبٚؼ»
اْٟبض ٘ٓط ربِت ٕٖ ٚيمي زاضز ؤ ٝيٌٛيس «:اٌط ٚاقٍٙتٗ تهٕيٓ ث ٝحّٕٓ٘ ٝبٔي ثٝ
()17
ايطاٖ ثٍيطز ،حتي اٌط ثطيتب٘يب ث ٝآٖ وٕه ٕ٘ٙبيس آٖ ضا ٔحى٘ ْٛيع ٘رٛاٞس وطز».
ثٙبثطايٕٗ٘ ،يتٛاٖ تهٛض ٕ٘ٛز ؤ ٝتغيط أطيىب زض ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ثٝ
ايطاٖ ثيتإحيط ثبقس.
 .4تعارض يا هسمويي منافع ايزان و بزيتانيا

ثب تٛر ٝث٘ ٝمف ٞطيه اظ ٔؤِفٞٝبي پيف ٌفت ٝاو ٖٛٙلّٕط ٚتإحيطٌصاضي ٔٙبفٕ
ز ٚوكٛض زض ضٚاثٍ زٚرب٘جٕٞ ٚ ٝىبضيٟبي ؾيبؾي  ٚالتهبزي ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ ثيكتط
ضٚقٗ ٔيقٛز .زض ايٗ چبضچٛة قبيس ٔٛلٗيت اؾتطاتػيه  ٚثبظاض ٌؿتطز ٜايطاٖ زض وٙبض
لسضت ضٚظافعُٙٔ ٖٚمٝاي ايٗ وكٛض اظ ٕٟٔتطيٗ ٖٛأُ تإحيطٌصاض زض ايٗ حٛظ ٜتّمي
ٔيق٘ٛس )18( .ثطيتب٘يبييٞب ثب قٙبذت تبضيري ٌ ٚؿتطزٜتطي و ٝاظ ُٔٙم ٝذبٚضٔيب٘ ٝزاض٘س
ثيف اظ زيٍط وكٛضٞب ٘ؿجت ث ٝإٞيت ٘مف پٛيبي ايطاٖ زض ٖطن ٝؾيبؾي ذبٚضٔيب٘ٝ
آٌبٞي زاض٘س  ٚزضنسز ثٟطٜثطزاضي اظ آٖ زض ٘مبٌ  ٚوكٛضٞبي ٕٞزٛاض  ٚثحطاٖ ظا زض
ُٔٙمٔ( ٝخُ افغب٘ؿتبٖ ٖ ٚطاق) ٞؿتٙس .ثبظاض التهبزي ٌ ٚؿتطز ٜايطاٖ فطنتٟبي
ثؿيبضي ثطاي ؾطٔبيٞ ٝبي ثطيتب٘يب فطأ ٓٞي ؾبظز و ٝثرفٞبي ٔرتّف ؾيبؾي ٚ
التهبزي ايٗ وكٛض ٕ٘يتٛا٘ٙس آٖ ضا ٘بزيس ٜاٍ٘بض٘س.
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ثبتٛر ٝثٔ ٝزٕٖٛ ٖٝٛأُ فٛق ؾيبؾت ذبضري ثطيتب٘يب ٘ؿجت ث ٝوكٛضٔبٖ
ثطآيٙس ا٘سضوٙف ٔيبٖ آٟ٘ب ثٛز ٚ ٜثٛيػ ٜيىي اظ ٚيػٌيٞبي انّي ؾيبؾت ذبضري حعة
وبضٌط ٘ٛيٗ ث ٝضٞجطي ت٘ٛي ثّط  ٚؾپؽ ٌٛضز ٖٚثطا ٖٚثٛز ٜاؾت.
زض ٔمبث ُ ،رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٘يع ثب آٌبٞي اظ ٘مف  ٚربيٍب ٜاٍّ٘يؽ زض
ٖطن ٝثيٗإِّّي  ٚأىب٘بت التهبزي ايٗ وكٛض ،وٛقيس ٜاؾت اظ ايٗ ٔٛلٗيت
ثٟطٜثطزاضي ٕ٘بيس  ٚزض ربي ذٛز ثب ؾيبؾتٞبي ٔتىجطا٘ ٝآٖ وكٛض ٘يع ٔمبثّ ٝوٙس .ثٝ
ضٚقٙي ٔيتٛاٖ ٌفت وٞ ٝط ز ٚوكٛض ثرٛثي ٔيزا٘ٙس و ٝ٘ « ٝثطيتب٘يب وكٛض أپطاتٛضي
لطٖ ٘ ٛظز ٚ ٜاٚايُ لطٖ ثيؿتٓ اؾت  ٝ٘ ٚايطاٖ وكٛض تٛؾٗ٘ ٝيبفتٖ ٚ ٝمت ٔب٘س ٜلطٖ
٘ٛظز ٚ ٜاٚايُ لطٖ ثيؿتٓ اؾت» .ز ٚوكٛض ثب آٌبٞي اظ ٔٛلٗيت اؾتطاتػيه يىسيٍط
زضنسز٘س تب يٕٗ حفّ ٔٙبؾجبت ،اربظ٘ ٜسٙٞس و ٝحٛازث  ٚضٚيسازٞبي ظٚزٌصض ؾيبؾي
ثبٖج ترطيت  ٚتيط ٜقسٖ چكٓا٘ساظ آتي ضٚاثٍ ز ٚوكٛض قٛز.
فزاس و نشيبهاي روابط جمهوري اسالمي ايزان و انگلستان ()1357-1387
ثب پيطٚظي ا٘مالة قىٕٙٞٛس اؾالٔي ٔطزْ ايطاٖ زض ث ٚ 1357 ٕٟٗثطٚظ
تحٛالت ا٘مالثي زض ايطاٖ ،زِٚت اٍّ٘يؽ السأبتي ضا ّٖي ٝايطا٘يبٖ ثرهٛل زا٘كزٛيبٖ
ايطا٘ي زض اٍّ٘يؽ ا٘زبْ زاز  ٚؾرتٌيطيٞبيي ضا زض ايٗ ظٔي ٝٙآغبظ ٕ٘ٛز و ٝايٗ
السأبت ٔٙزط ث ٝتكسيس تٙفٞب ٔيبٖ ز ٚوكٛض  ٚثطٌعاضي ٘رؿتيٗ تٓبٞطات ٔطزٔي ثط
يس اٍّ٘يؽ زض اٚاذط ؾبَ  1357زض تٟطاٖ ٌطزيس .ثب اذطاد ٌطٞٚي اظ زا٘كزٛيبٖ ايطا٘ي
اظ ِٙسٖ  ٚظ٘سا٘ي قسٖ قٕبض زيٍطي اظ آٟ٘ب وٕٞ ٝبٖ ؾبَ زض ٔمبثُ ؾفبضت أطيىب زض
ِٙسٖ  ٚزض اٖتطاو ث ٝزؾتٍيطي ٌطٞٚي اظ زا٘كزٛيبٖ ايطاٖ تٛؾٍ پّيؽ أطيىب  ٚزض
ٔمبثُ وبخ ؾفيس زؾت ث ٝتٓبٞطات ظز ٜثٛز٘س ،زِٚت ايطاٖ زض ايٗ ظٔي ٝٙثٔ ٝمبٔبت
زِٚت اٍّ٘يؽ ضؾٕبً اٖتطاو ٕ٘ٛز ٞ ٚكساض زاز و ٝايٗ ض٘ٚس زض ٟ٘بيت ٔٙزط ث ٝتكسيس
ثيكتط تٙفٞب زض ٔٙبؾجبت ز ٚوكٛض ٌطزيسٔ .تٗبلت ايٗ ٚيٗيت  ٚتكسيس تٙفٞب
ٚظاضت ذبضر ٝاٍّ٘يؽ زض ٘يٕ ٝز ْٚؾبَ  1359وبضزاض  ٚزيٍط زيپّٕبتٟبي ؾفبضت
اٍّ٘يؽ زض تٟطاٖ ثزع يه ٘فط ضا ثِٙ ٝسٖ فطاذٛا٘س  ٚؾفبضت ايٗ وكٛض زض ايطاٖ ضا
تُٗيُ اٖالْ وطز.
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زض آشض ٔب ٜؾبَ ٔ 1359بضٌبضت تبچط ٘رؿت ٚظيط ٚلت اٍّ٘يؽ اٖالْ زاقت:
«چٙس ٔب ٜاؾت و ٝچٙس تٗ اظ قٟط٘ٚساٖ اٍّ٘يؿي زض ايطاٖ زض ثبظزاقت ث ٝؾط ٔيثط٘س .تب
ظٔب٘ي و ٝايٗ افطاز آظاز ٘ك٘ٛس زِٚت اٍّ٘يؽ ٞيچٍ ٝ٘ٛضٚاثٍ ؾيبؾي ثب زِٚت ايطاٖ
ثطلطاض ٘رٛاٞس وطز» )19(.ايٗ ٚيٗيت ٕٞچٙبٖ ازأ ٝيبفت  ٚزض ؾبَ  1365پؽ اظ چٙس
ؾبَ تيطٌي ضٚاثٍ ٔيبٖ ز ٚوكٛض  ،ذب٘ٓ تبچط ٘رؿت ٚظيط اٍّ٘يؽ ثب تغييطي زض ضٚيٝ
ٌصقت ٝآٖ وكٛض ذٛاؾتبض ثٟجٛز ضٚاثٍ ثب ايطاٖ قس  ٚاٖالْ ٕ٘ٛز و ٝاٍّ٘يؽ  ٚأطيىب
ٔٗتمس٘س ٔيبٖ وكٛضٞبي غطثي  ٚايطاٖ ثبيس ضٚاثٍ ثٟتطي ثطلطاض قٛز )20(.ثسيٟي اؾت وٝ
اي ٍٝ٘ٛٙتغييط ِحٗٞب زض ٔٛايٕ غطة زض احط پيطٚظي ٞبي ضظٔٙسٌبٖ ايطاٖ اؾالٔي زض
رجٟٞٝبي ر ًٙثب ٖطاق ايزبز قس .زض ؾبَ  1365ثب تٗييٗ ؾطپطؾت زفتط حفبْت
ٔٙبفٕ زض ز ٚوكٛض ،ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ ٔٛافمت وطز٘س و ٝضٚاثٍ ز ٚوكٛض ضا ثٟجٛز ثركٙس
أب ثب ٔبرطاٞب  ٚتٙفٞبي زيٍط اظرّٕ ٝزؾتٍيطي «ضارط وٛپط» ث ٝرطْ ربؾٛؾي زض
ايطاٖ  ٚزؾتٍيطي يىي اظ زيپّٕبتٞبي ايطاٖ زض ٔٙچؿتط زض  1366اظ ٚضٚز
ؾطپطؾتٞبي ٔعثٛض ث ٝز ٚوكٛض ٕٔب٘ٗت ثُٕٗ آٔس.
زض ؾبَ  1367ز ٚوكٛض ثبضزيٍط ٔصاوطاتي ضا ثطاي ثٟجٛز ٔٙبؾجبتكبٖ آغبظ
وطز٘س  ٚث٘ ٝتبيذ ضيبيتثركي زؾت يبفتٙس وٙٔ ٝزط ث ٝتجبزَ ٞيئتٞبي ؾيبؾي ٔيبٖ
ز ٚوكٛض قس .ثس٘جبَ ثبظٌكبيي ؾفبضت اٍّ٘يؽ زض تٟطاٖ زض آشضٔب ٜؾبَ ٚ 1367ظضاي
ذبضر ٝز ٚوكٛض ٘يع ثبٔ ٓٞصاوطاتي ثُٕٗ آٚضز٘س و ٝزض ٟ٘بيت ث ٝؾفط ٚظضاي ذبضرٝ
ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ ثِٙ ٝسٖ  ٚتٟطاٖ ٔٙتٟي قس.
ا٘تكبض وتبة تٞٛيٗ آٔيع آيبت قيُب٘ي زض اٚاذط ؾبَ  1367ثبضزيٍط ٔٙزط ثٝ
لُٕ ضٚاثٍ زيپّٕبتيه ٔيبٖ اٍّ٘يؽ  ٚايطاٖ قس .اٍّ٘ؿتبٖ پيكتبظ تٙف زض ضٚاثٍ قس ٚ
وّي ٝزيپّٕبتٞبي ذٛز ضا اظ ايطاٖ فطاذٛا٘س ٔ ٚزّؽ قٛضاي اؾالٔي ٘يع زض اؾفٙس ٔبٜ
َ 1367طح لب٘٘ٛي لُٕ وبُٔ ضٚاثٍ ؾيبؾي ثب اٍّ٘يؽ ضا تهٛيت ٕ٘ٛز.
ٔتٗبلجبٌ زض قٟطيٛضٔب 1369 ٜزِٚت اٍّ٘يؽ اظ تالـٞبي ايطاٖ  ٚؾٛضي ٝثطاي
آظازي «ثطايبٖ وٙبز» قٟط٘ٚس ايطِٙسي تجبض ايٗ وكٛض زض ِجٙبٖ  ،تكىط وطز  ٚزض السأي
زيٍط ،زض  16قٟطيٛض ايٗ ؾبَ «زاٌالؼ ٞطز» ٚظيطذبضرٚ ٝلت اٍّ٘يؽ اٖالْ وطز وٝ
وكٛض ٔتجٖٛف ذٛاٞبٖ اظ ؾطٌيطي ضٚاثٍ ثب ايطاٖ اؾت  ٚزض ٟ٘بيت زضٟٔ 5طٔبٕٞ ٜبٖ
ؾبَ ضٚاثٍ ؾيبؾي ز ٚوكٛض اظ ؾطٌطفت ٝقس .زِٚتٞبي ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ زض ؾبَ 1371
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ٔصاوطاتي ضا ثطاي اضتمبي ؾُح ٔٙبؾجبت ز ٚوكٛض ث ٝؾُح ؾفيط ا٘زبْ زاز٘س ِٚ ،ي تب
اضزيجٟكت ؾبَ ٙٔ 1378بؾجبت آٟ٘ب زض ٕٞبٖ ؾُح وبضزاض ثبلي ٔب٘س.
ثب قط ٔٚثىبض زِٚت «ت٘ٛي ثّط» ٘رؿت ٚظيط اٍّ٘يؽ اظ حعة وبضٌط زض ؾبَ
 ٚ )1997( 1376تسا ْٚحًٛض آلبي ٞبقٕي ضفؿٙزب٘ي ثٗٛٙاٖ ضئيؽ رٕٟٛضي اؾالٔي
ايطاٖ ،ض٘ٚس ٔٙبؾجبت ز ٚوكٛض ث ٝؾٕت تغييطات ٔخجتتطي ٘يُ يبفت و ٝثطضؾي زاليُ
 ٚقطايٍ ٚل ٔٛچٙيٗ تحٛالتي ٘يبظٔٙس ٔزبَ زيٍطي اؾت .ثب قط ٔٚزٚض ٜضيبؾت
رٕٟٛضي آلبي ؾيسٔحٕس ذبتٕي ثٗٛٙاٖ ضئيؽ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض ؾبَ ٚ 1376
ؾپؽ ٔصاوطات  ٚاثتىبضات قرهي ٔيبٖ آلبي زوتط ذطاظي ٚظيط ذبضرٚ ٝلت ايطاٖ ٚ
ضاثيٗ وٛن ٚظيط ذبضر ٝرسيس اٍّ٘ي ؽ ضٚاثٍ ز ٚوكٛض ث ٝؾُح ؾفيط اضتمب يبفت  ٚاظ
قٟطيٛض  1378ز ٚوكٛض تٛا٘ؿتٙس ؾفطاي ذٛز ضا ٔجبزِٕ٘ ٝبيٙس )21( .ايٗ ٔٙبؾجبت
وٕبوبٖ زض ؾُح ؾفيط زض زٚضٚ ٜظاضت «ره اؾتطا٘ )2001-2006( »ٚيع ازأ ٝيبفت ٚ
ٚي ثطاي ٔصاوطات زض ذهٛل ٔؿبئُ زٚرب٘جٛٔ ٚ ٝي ٔٛثط٘بٔٞ ٝؿتٝاي ايطاٖ تٛا٘ؿت
ٔزٕٖٛبً پٙذ ثبض ث ٝايطاٖ ؾفط ٕ٘بيس(ٔ ٚ )22تمبثالً ٚظيط ذبضر ٝايطاٖ ٘يع ؾ ٝثبض ث ٝاٍّ٘يؽ
ؾفط وطز .زض ايٗ ٔمُٕ زؾتٍيطي آلبي ٞبزي ؾّيٕب٘پٛض ؾفيط پيكيٗ ايطاٖ زض آضغا٘تيٗ
ٔٛرت حؿبؾيت ذبني زض ضٚاثٍ ز ٚوكٛض قس و ٝزض ٟ٘بيت زؾتٍب ٜلًبيي  ٚزِٚت
اٍّ٘يؽ تهٕيٓ ثِ ٝغ ٛحىٓ ثبظزاقت ٚي ٌطفتٙس.
حّٕ ٝيىزب٘ج ٝأطيىب ثٖ ٝطاق زض ؾبَ ٕٞ ٚ 1381طاٞي ثي ليس  ٚقطٌ
اٍّ٘يؽ اظ ؾيبؾتٞبي رٍٙي ٚاقٍٙتٗ ٔٛرت زٚض تبظ ٜاي اظ تٙفٞب زض ضٚاثٍ ٌطزيس
و ٝحًٛض ٘يطٞٚبي اٍّ٘يؿي زض رٛاض ٔطظٞبي رٛٙثي ايطاٖ وٕٛٞ ٝاض ٜظٔيٝٙؾبظ
ٔكىالت أٙيتي ثٛزٛٙٞ ٜظ ٔٛرت ٍ٘طا٘ي ٖٕيك ايطاٖ اؾت.
ٔتٗبلجبًٔ ،صاوطات زضذهٛل ثط٘بٔٞ ٝبي نّح آٔيع ٞؿتٝاي ايطاٖ اظ ؾبَ
 )2003( 1382و ٝثيٗ ايطاٖ اظ يه ؾ ٚ ٛؾ ٝوكٛض ًٖ ٛاتحبزي ٝاضٚپب ؛ ثطيتب٘يب ،فطا٘ؿٝ
 ٚإِٓبٖ اظ ؾٛي زيٍط آغبظ ٌطزيس و ٝتبو ٖٛٙزض لبِت ٔتفبٚت  ( 5+1ثب ايبف ٝقسٖ
ضٚؾي ٚ ٝچيٗ) ازأ ٝيبفت ٝاؾت .ايٗ ٔصاوطات ٌطچ ٝزض ٔطاحُ اِٚي ٚ ٝزض ضاؾتبي
اٖتٕبزؾبظي ٔيبٖ ايٗ وكٛضٞب  ٚايطاٖ ا٘زبْ قس َ ٚطفيٗ ث ٝتٛافمبتي ٘يع زؾت يبفتٙس
أب ثبتٛر ٝث ٝازأٔ ٝمبنس آٟ٘ب ثطاي رٌّٛيطي اظ پيكطفت فٙي ايطاٖ زض رٟت
ثطذٛضزاضي اظ چطذ ٝؾٛذت ٞؿتٝاي  ٚفٙبٚضي غٙي ؾبظي ،اظ پيكطفت ثبظ ٔب٘س.
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ٔٙبؾجبت ؾيبؾي ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ زض زٚض ٜضيبؾت رٕٟٛضي آلبي زوتط
احٕسي٘ػاز اظ ٔطزاز ٕٞ 1384چٙبٖ ازأ ٝيبفت ٝاؾت  ٚز ٚوكٛض ٔٙبؾجبت ذٛز ضا زض
ؾُح ؾفيط حفّ وطز ٜا٘س .أب پيكٍبٔي زِٚتٞبي اٍّ٘يؽ  ٚأطيىب زض السأبت ثط يس
ايطاٖ زض قٛضاي أٙيت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس  ٚؾًٙا٘ساظي زض تحمك حمٛق ٔكطٚ ٔٚ
لب٘٘ٛي ّٔت ايطاٖ ٘ؿجت ث ٝزؾتيبثي ايطاٖ ث ٝفٙأٚضي نّح آٔيع ٞؿتٝاي ،قطايٍ ٚ
اٚيبٔ ٔٙبؾجبت ز ٚوكٛض ضا تحت تإحيط لطاض زاز ٜاؾت .ايٗ ٔٛي ٔٛزض وٙبض السأبت
زيٍط زِٚت ثطيتب٘يب اظ رّٕ ٝثبظزاقت آلبي ٘هطتاهلل تبريه (ؾفيط پيكيٗ ايطاٖ زض
اضزٖ) زض آثبٖ ٛ٘ ( 1385أجط  )2006ثب زضذٛاؾت اؾتطزاز زِٚت أطيىب ث ٝاتٟبْ الساْ
ث ٝتزبضت غيطلب٘٘ٛي  ،ذطٚد ٘بْ ٔٙبفميٗ اظ فٟطؾت ؾبظٔبٖٞبي تطٚضيؿتي ٚظاضت وكٛض
ثطيتب٘يب و ٝاظ ؾبَ  1386آغبظ  ٚزض اٚايُ ذطزاز  1387ث ٝذطٚد ٘بْ ايٗ ٌطٞٚه
ا٘زبٔيس ،تحطيٓ ٞب ٔ ٚحسٚزيتٞبي ٔبِي اٖٕبِي اظ ؾٛي زِٚت اٍّ٘يؽ ثط يس ٟ٘بزٞبي
ٔبِي ايطا٘ي ٕٞچ ٖٛثب٘ه ّٔي ايطاٖ زض ِٙسٖ  ٚغيط ، ٜثبٖج قس ٜاؾت تب ٔٙبؾجبت زٚ
وكٛض اظ قطايٍ ٔؿبٖسي ثطذٛضزاض ٘جبقس.
ٞطچٙس وٞ ٝيئتٞبي پبضِٕب٘ي اظ رّٕ ٝاًٖبي ٌطٜٞٚبي ثيٗ پبضِٕب٘ي ٚ
اًٖبي وٕيؿيٖٞٛبي ؾيبؾت ذبضري ٔزبِؽ ز ٚوكٛض زض ايٗ فبنّٕٞ ٝچٙبٖ
اضتجبَبت  ٚتٕبؼٞبي ذٛز ضا حفّ وطزٜا٘س أب ثسِيُ اؾتٕطاض ٔٛيٖٛبت تٙفظاي ٔٛضز
اقبض ،ٜايٗ ضفت  ٚآٔسٞب ٘تٛا٘ؿتٛٔ ٝرجبت ٌكبيف ثيكتط زض ضٚاثٍ ضا فطا ٓٞؾبظز.
تحٛالت ٔ ٟٓؾبَٞبي اذيط زض ضٚاثٍ ؾيبؾي ايطاٖ  ٚثطيتب٘يب ضا ثبيس زض
چبضچٛة ٔفٟٔٛي ٓ٘ ٚطي ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ث ٝايطاٖ زض زٚض ٜحبوٕيت
حعة وبضٌط ٘ٛيٗ ث ٝضٞجطي ت٘ٛي ثّط ٌٛ ٚضز ٖٚثطا ٖٚزضن ٕ٘ٛز .ث ٝثيب٘ي زيٍط،
ؾيبؾت ذبضري ثطيتب٘يب ٘ؿجت ث ٝايطاٖ زاضاي پبيٞٝبي ٘ٓطي اؾت و ٝايٗ تحطوبت زض
آٖ چبضچٛة ٔٗٙب ٔ ٚفٔ ْٟٛييبثس.
بحثي پيزامون سياست خارجي انگليس نسبت به ايزان
ثبتٛر ٝث ٝفطآيٙس ؾيبؾتٌصاضي ذبضري زض اٍّ٘يؽ  ٚتإحيطٌصاضي ٔتمبثُ
ٔؤِفٞٝبي ٔ ٟٓزذيُ زض ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ث ٝايطاٖ  ،قبيس ثتٛاٖ ؾيبؾت
ذبضري ايٗ وكٛض ٘ؿجت ث ٝايطاٖ ضا اظ الثالي اْٟبضات  ٚؾرٙطا٘يٞبي ت٘ٛي ثّط
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٘رؿت ٚظيط  ٚره اؾتطاٚ ٚظيط ذبضر ٝثطيتب٘يب  ٚؾبيط ٔمبٔبت آٖ وكٛض ٘ ٚيع آٞ
تحطوبت نٛضت ٌطفت ٝزض ايٗ چبضچٛة زضيبفت  ٚزض ضٚقٗتط ٕ٘ٛزٖ ثيكتط اثٗبز آٖ
تالـ ٕ٘ٛز .زض رٟت تؿٟيُ ُٔبِٗٛٔ ٝيٛٔ ٔٛضز ثحج ثبيس ؾيبؾت ذبضري ثطيتب٘يب زض
زٚض ٜحبوٕيت حعة وبضٌط ضا ث ٝز ٚزٚض ٜلبثُ ثطضؾي تمؿيٓ ٕ٘ٛز.
 اس ماه مه ( 1997ارديبهشت  )1376تا مه ( 2006ارديبهشت )1385؛ (ايٗزٚض ٠ظٔب٘ي ضٚي وبض آٔسٖ حعة وبضٌط زض ا٘تربثبت ٖٕٔٛي آٖ ؾبَ زض اٍّ٘يؽ آغبظ ٚ
زٚض ٜضيبؾت رٕٟٛضي آلبي ٞبقٕي ضفؿٙزب٘ي و ٝتب ٔطزاز آٖ ؾبَ ازأ ٝزاقت  ٚپؽ
اظ آٖ ا٘تربة آلبي ذبتٕي ثٗٛٙاٖ ضئيؽ رٕٟٛض تب ظٔبٖ ثطوٙبضي ره اؾتطا ٚاظ ٚظاضت
ذبضر ٝاٍّ٘يؽ زض زٚض ٜضيبؾت رٕٟٛضي زوتط احٕسي ٘ػاز ضا زض ثط ٔيٌيطز).
 اس ماه مه ( 2006ارديبهشت  ) 1385تا كنون ( :ايٗ زٚض٘ ٜيع اظ ا٘تربثبتٖٕٔٛي ؾبَ  2006زض اٍّ٘يؽ  ٚثطوٙبضي ره اؾتطا ٚتب ٔمُٕ ظٔب٘ي حبيط ضا قبُٔ
ٔيقٛز).
 .1اس ماه مه  1997تا مه 2006؛ ثب ضٚي وبض آٔسٖ حعة وبضٌط ث ٝضٞجطي ت٘ٛي
ثّط زض ٔي  1997و ٝثب پيطٚظي چكٍٕيط ايٗ حعة ثط حعة ٔحبفٓٝوبض ث ٝضٞجطي ربٖ
ٔيزط نٛضت ٌطفت ،ت٘ٛي ثّط ثب اِٟبْ اظ ا٘سيكٞ ٝبي چپ ِ ٚيجطاِي آٖ حعة تالـ ٕ٘ٛز
ضٚيىطزي ضا ٘ؿجت ث ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ پيضيعي ٕ٘بيس و ٝثطٌطفت ٝاظ تزطثٝ
تبضيري ثطيتب٘يب زض ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝإٞيت ٘مف ُٔٙمٝاي ايطاٖ ثٛز .زض ايٗ ضاؾتب ،حعة
وبضٌط اظ يىؿ ٛثبيس ثيٗ ضٚيىطز « ٌفتٍٞٛبي ا٘تمبزي» اتحبزي ٝاضٚپبيي ٘ؿجت ث ٝايطاٖ ٚ
اظ ؾٛي زيٍط ،ؾيبؾت «ٟٔبض زٚرب٘ج »ٝزِٚت زٔٛوطات ثيُ وّيٙت ٖٛزض أطيىب تٛاظٖ
ثطلطاض ٔيٕ٘ٛز .ثسيٗ ٔٛ ٓٙض  ،ؾيبؾت ثطيتب٘يب ٔجتٙي ثط ضٚيىطزي قس و ٝثُٛض ٔاليٓ ٚ
آضاْ ٖالئٓ ٘ ٚكب٘ٞٝبيي ثطٚظ ٔيزاز و ٝحبوي اظ تٕبيُ آ٘بٖ ثطاي ثٟجٛز ضٚاثٍ  ٚتجبزَ
ؾفيط ثيٗ ز ٚوكٛض ثٛز .ايٗ زٚض ٜتب پيف اظ تجبزَ ؾفيط ٔيبٖ ايطاٖ  ٚثطيتب٘يب وٝ
ٕٞعٔبٖ ثب زِٚتٞبي ؾبظ٘سٌي ث ٝضيبؾت رٕٟٛضي آلبي ٞبقٕي ضفؿٙزب٘ي زض ايطاٖ ٚ
٘رؿت ٚظيطي ت٘ٛي ثّط زض ثطيتب٘يبؾت زٚضٜاي اؾت ؤ ٝيتٛاٖ اظ آٖ ث ٝزٚض ٜتٕبيُ
زِٚتٞبي ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ ثطاي پيكجطز ٖ٘ٛي «تٙف ظزايي ٔحسٚز» تٗجيط ٕ٘ٛز.
ثب ضٚي وبض آٔسٖ زِٚت آلبي ذبتٕي ثب فبنّ ٝا٘سن اظ ضٚي وبض آٔسٖ ت٘ٛي ثّط
 ٚتجبزَ ؾفطا زض قٟطيٛض ٙٔ 1378بؾجبت ز ٚوكٛض ٚاضز ٔطحّ ٝرسيسي ثط پبيٖٛ٘ ٝي
«تٙفظزايي» قس و ٝثٓ٘ ٝط ٔيضؾيس ٞط ز ٚزِٚت ٘ؿجت ث ٝآٖ رسي ٞؿتٙس .ايٗ
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ٚيٗيت ذٛز ّٖٔٗٛ َٛأُ ٔ ٚتغيطٞبي ٔتفبٚتي ثٛز و ٝقبيس ٕٟٔتطيٗ آٟ٘ب ،تغييط
فًبي ؾيبؾي ثيٗإِّّي ٘ؿجت ث ٝزِٚت رسيس ايطاٖ  ٚثٛيػ ٜتغييط ضٚيىطز زِٚت
وّيٙت٘ ٖٛؿجت ث ٝايٗ زِٚت ثٛز .ايٗ ضٚيىطز رسيس ثطيتب٘يب ٔجتٙي ثط ز ٚپبي ٝاؾبؾي
ثٛز:
 يىٓ :تمٛيت ٌ ٚؿتطـ ٔٙبؾجبت زٚرب٘ج ٝثب ايطاٖ، ز :ْٚحُٚفهُ ٔٙبلكبت ٞؿتٝاي ُٙٔ ٚمٝاي اظ ضا ٜتمٛيت ٔٙبؾجبت ثب ايطاٖ.ضٚقٗ اؾت وَ ٝطاح ٌ ٚطزا٘ٙس ٜاِٚي ٝايٗ ضٚيىطز زض آغبظ زٚض٘ ٜرؿت ٚظيطي
ت٘ٛي ثّط ٚ ،ظيطذبضر ٝپيكيٗ آٖ وكٛض «ضاثيٗ وٛن» ثٛز و ٝاؾتطاتػي «ؾيبؾت
ذبضري اذاللي» ٚي پبي ٚ ٝاؾبؼ زٚضٚ ٜظاضت ٚي ( )1997-2001ضا تكىيُ ٔيزاز.
وٛن ثطايٗ اٖتمبز ثٛز وٙٔ ٝبؾجبت  ٚؾبذتبضٞبي ذكه ازاضي زض ٚظاضت ذبضرٚ ٝ
ٔكتطن إِٙبفٕ ثطيتب٘يب ٕ٘يتٛا٘س زض قطايٍ رسيس وبضايي زاقت ٝثبقس  ٚثبيؿتي زض زٚضٜ
رسيس َطاحي ٞبي رسيسي نٛضت زاز .اتربش چٙيٗ ضٚيىطزي ٘يع ذٛز ٔسي ٖٛتحٛالت
ٖطن ٝؾيبؾت ثيٗإُِّ ثٛيػ ٜفطٚپبقي قٛضٚي  ٚپبيبٖ ر ًٙؾطز ثٛز .ثٟط رٟت ،پؽ
اظ اؾتٗفبي ضاثيٗ وٛن ازأ ٝايٗ ضٚيىطز زض ؾيبؾت ذبضري ثطيتب٘يب ثٟٖ ٝس« ٠ره
اؾتطا »ٚرب٘كيٗ ٚي ٚاٌصاض قسٖ .ال ٜٚثط پبيجٙسي ث ٝزيسٌبٜٞبي وٛن ٖاللٕٙسي
قرهي اؾتطا ٚث ٝتبضيد  ٚفط ًٙٞايطاٖ ٙٔ ٚبؾجبت قرهي ٚي ثب ٕٞتبي ايطا٘ياـ ،ايٗ
ثبٚض ؤ ٝيتٛاٖ اظ َطيك تمٛيت ٔٙبؾجبت زٚرب٘ج ٝثب ايطاٖ  ،ثحطاٖ ٔٛرٛز زض ٔٛضز
ثط٘بٔٞٝبي ٞؿتٝاي ايطاٖ  ٚزيٍط ٔؿبئُ ُٔٙمٝاي ضا حُ  ٚفهُ ٕ٘ٛز )23( ،پبيٞٝبي
ثٙيبزي ؾيبؾت ذبضري رسيس اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ث ٝايطاٖ ضا زض ايٗ ٔمُٕ تكىيُ ٔي زاز.
٘ىت ٟٓٔ ٝزض زٚضٚ ٜظاضت ره اؾتطا ٚايٗ اؾت و ٝزض ايٗ زٚض ٜلسضت
تإحيطٌصاضي ٔتغيط «أطيىب» ثط ؾيبؾت ايٗ وكٛض ٘ؿجت ث ٝايطاٖ ثٛيػ ٜثبتٛر ٝث ٝقطٔٚ
ٔصاوطات ٞؿتٝاي ٔيبٖ ايطاٖ  ٚؾ ٝوكٛض اضٚپبيي (اٍّ٘يؽ ،فطا٘ؿ ٚ ٝإِٓبٖ) اظ ؾبَ
 2003اظ افعايف چكٍٕيطي ثطذٛضزاض قس )24( .ظيطا ايبالت ٔتحس ٜثٗٛٙاٖ وكٛضي وٝ
ٍ٘طا٘ي رسي ٘ؿجت ث ٝثط٘بٔٞٝبي ٞؿتٝاي ايطاٖ زاقت ثرهٛل پؽ اظ ر ًٙثب ٖطاق ٚ
پيطٚظي ؾطيٕ ٘يطٞٚبي ائتالف زض آٚضيُ  2003زض ايٗ ر ،ًٙثب ٞطٌٔ ٝ٘ٛصاوطٜاي ثب
ايطاٖ ٔربِفت ٚضظيسٗٔ ٚ ٜتمس ثٛز و ٝثسِيُ ٖسْ ٕٞىبضي ايطاٖ ايٗ ٔصاوطات ث٘ ٝتيزٝ
٘رٛاٞس ضؾيس  ٚثبيس ث ٝؾٕت وكب٘سٖ ٔٛي ٔٛث ٝقٛضاي أٙيت  ٚاٖٕبَ تحطيٓ  ٚزض
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ٟ٘بيت ثطذٛضز ٘ٓبٔي ثب ايطاٖ حطوت ٕ٘ٛز .زض زاذُ ايبالت ٔتحس٘ ٜيع ثب ثطتطي يبفتٗ
٘يطٚي ٘ٔٛحبفٓٝوبض زض ٚظاضت زفبٔ ،قٛضاي أٙيت ّٔي  ٚزفتط ٔٗب ٖٚضئيؽ رٕٟٛض ٚ
حتي زض ثرفٞبيي اظ ٚظاضت ذبضر ٝزض زٚض ٜوبِيٗ پب ، َٚضٚيىطز ثطذٛضز قسيس ثب ايطاٖ
اظ َطفساضاٖ رسي ثطذٛضزاض ثٛز .ايٗ ٔٛيٖٛي ثٛز و ٝره اؾتطا ٚثٞ ٝيچ ضٚي ٖالل ٝاي
ث ٝآٖ ٘ساقت  ٚثبضٞب ثٛٔ ٝي« ٔٛغيطلبثُ تهٛضثٛزٖ حّٕٓ٘ ٝبٔي ث ٝايطاٖ» اشٖبٖ ٕ٘ٛزٜ
ثٛزٔ )25( .زٕ ٖٝٛايٗ قطايٍ  ٚفكبضٞبي أطيىب ثبٖج قس تب ره اؾتطا ٚچبض ٜاي ٘ساقتٝ
ثبقس رع ايٙى ٝثب ٔتمبٖس ؾبذتٗ ت٘ٛي ثّط  ٚثٗٛٙاٖ ٕ٘بيٙس ٜؾ ٝوكٛض اتحبزي ٝاضٚپبيي
(اٍّ٘يؽ ،فطا٘ؿ ٚ ٝإِٓبٖ) ٚاضز ٔٗبّٔٝاي ثب أطيىبييٞب ثكٛز  ٚث ٝايٗ تٛافك ثطؾس و ٝزض
ٔطحّ٘ ٝرؿت أطيىبييٞب اظ ٔصاوطات ٞؿتٝاي ايٗ ؾ ٝوكٛض ثب ايطاٖ حٕبيت ٕ٘بيٙس ٚ
زض نٛضت قىؿت ايٗ ٔطحّ ،ٝزض ٔطحّ ٝثٗس ؾ ٝوكٛض اضٚپبيي اظ ضٚيىطز أطيىب ٔجٙي
ثط تكسيس فكبضٞب ثط ايطاٖ ٚوكب٘سٖ ٔٛي ٔٛث ٝقٛضاي أٙيت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس
پكتيجب٘ي وٙٙس .أب ٘ىت ٟٓٔ ٝايٗ اؾت ،و ٝثٓ٘ ٝط ٔيضؾس و ٝپؽ اظ ٘بوبٔي ايٗ
تالـٞب ٝ٘ ،تٟٙب ثطيتب٘يب ٔزجٛض قس اظ ضٚيىطز أطيىب ثطاي َطح ٔٛي ٔٛثط٘بٔٞٝبي
ٞؿتٝاي ايطاٖ زض قٛضاي أٙيت حٕبيت وٙس ثّى ٝثُٛض وُ  ٚظيط فكبضٞبي چٙسرب٘جٚ ٝ
ٔٙبؾجبت قرهي ثٛـ  ٚثّط  ،اؾتطاتػي ؾيبؾت ذبضري ثطيتب٘يب ٘ؿجت ث ٝايطاٖ زچبض
زٌطٌ٘ٛي قس  ٚث ٝؾٕت «پيكجطز تغييط ؾيبؾي زض ايطاٖ» ُٔٗٛف ٌطزيس.
ثب ٔكرم قسٖ ٘تبيذ ٔصاوطات ثب ايطاٖ زض ؾبَ ٔ 2004يالزي ٖ ٚسْ
پيكطفت رسي  ٚلبثُ ا٘تٓبض اظ ايٗ ٔصاوطات ثتسضيذ فكبضٞب ثط ره اؾتطإٞ ٚ( ٚتبيبٖ
اضٚپبيياـ )افعايف يبفت .ايٗ تغييط ضٚيىطز پؽ اظ قىؿتٗ تّٗيك غٙي ؾبظي تٛؾٍ
ايطاٖ ( اظؾطٌيطي تإؾيؿبت  UF6انفٟبٖ  ٚآغبظ غٙيؾبظي زض ُ٘ٙع)  ٚثُٛض ذبل پؽ
اظ ثطٌعاضي ا٘تربثبت ضيبؾت رٕٟٛضي ؾبَ  1384زض ايطاٖ  ٚا٘تربة زوتط احٕسي ٘ػاز
ثٖٛٙ ٝاٖ ضيبؾت رٕٟٛضي اظ قتبة ثيكتطي ثطذٛضزاض قس .ازإٔٞ ٝيٗ ض٘ٚس ثبٖج وٙبض
ٌصاقتٗ ره اؾتطا ٚقس  ٚحتي زض آٖ ظٔبٖ ٌفتٔ ٝي قس و ٝثطوٙبضي ٚي اظ ؾٕت
ذٛز زض ٔبٔ ٜي ٘ 2006يع زض احط فكبضٞبي ٘ٔٛحبفٓٝوبضاٖ  ٚزِٚت ثٛـ ثط ت٘ٛي ثّط
()26
ثٛز ٜاؾت ٞطچٙس و ٝذٛز ره اؾتطا ٚزض ٔهبحج ٝاي ايٗ ٔٛي ٔٛضا تىصيت ٕ٘ٛز.
زض ٔزٕ ، ٔٛآغبظ ض٘ٚس فبنٌّ ٝطفتٗ ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ث ٝايطاٖ اظ
تٙف ظزايي ث ٝؾٕت ٖ٘ٛي تكسيس ضٚيبضٚييٞب ضا ٔيتٛاٖ اظ ؾبَ  2004زا٘ؿت وٝ
ٔٙزط ث ٝتغييط ٍ٘طقي قس و ٝثٓ٘ ٝط ٔيضؾس تبو ٖٛٙازأ ٝزاضز.

رويكرد و پايههاي نظري و عملي سياست خارجي انگليس نسبت به جمهوري اسالمي ايران  <9?/

 .2اس ماه مه  2006تا كنون :پؽ اظ ثطوٙبضي ره اؾتطا ٚاظ ٚظاضت ذبضر ٝض٘ٚس
تغييط ضٚيىطز اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ث ٝايطاٖ لُٗيت يبفت  ٚتحىيٓ ٌطزيس  ٚقبيس  ٓٞيىي اظ
ُّٖ وٙبضٌصاقتٗ (يب ث ٝتٗجيط ذٛز ره اؾتطا ٚوٙبض ضفتٗ ٚي ) اظ ؾٕت ٚظاضت ذبضرٝ
٘يع اٖتطاو ٚي ثٕٞ ٝيٗ تغييط ؾيبؾت ثٛز ٜاؾت .اظ ؾٛي زيٍط  ،ضازيىبِيع ٜقسٖ
ؾيبؾت زاذّي  ٚذبضري اٍّ٘يؽ َي چٙسؾبَ اذيط (اظ اٚاذط زٚض ٜز ْٚثّط  ٚزض زٚضٜ
ؾ )ْٛو ٝثيف اظ ٔ ٕٝٞتإحط اظ تحٛالت  ٚزٌطٌ٘ٛيٞبي ثيٗإِّّي ثٗس اظ  11ؾپتبٔجط
 2001ثٛز ،ثط ٔٙبؾجبت ايطاٖ  ٚاٍّ٘يؽ ٘يع تإحيط ٌصاقت .السأبت  ٚتحطوبت ٔساذّٝ
رٛيب٘ ٝثطيتب٘يب زض افغب٘ؿتبٖ ٖٚطاق  ٚؾپؽ ٔٛايٕ تٙس ت٘ٛي ثّط زض ر 33 ًٙضٚظٜ
ِجٙبٖ زض ؾبَ  ٚ 2006حٕالت ضغيٓ نٟي٘ٛيؿتي ثٛ٘ ٝاض غع ٜزض وٙبض ٚيٕ ٔمطضات تٙس
 ٚزؾتٚپبٌيط  ٚاتربش ؾيبؾتٞبي ذكٗتط زض زاذُ ثطيتب٘يب  ٚحتي لب٘ ٖٛتطٚضيؿٓ ؾبَ
 2006ثبٖج قس وٖ ٝطن ٝؾيبؾت زاذّي زض ثطيتب٘يب تغييط يبفت ٚ ٝث ٝؾٕت ٖ٘ٛي
ضازيىبِيعْ ٘يُ يبثس و ٝذٛز ٘يع پيبٔسٞبي زيٍطي ضا ثس٘جبَ زاقت (و ٝثطضؾي آٖ ٔزبَ
زيٍطي ضا ٔي َّجس) .ايٗ پسيس ٜث ٝايبف ٝافعايف ضٚظ افع ٖٚلسضت تهٕيٌٓيطي ٘رؿت
ٚظيط ٔ ٚكبٚضاٖ ٚي و ٝاظ آٖ ث ٝتٕطوع لسضت زض زفتط ٘رؿت ٚظيط ( ؾبذتٕبٖ قٕبضٜ
 ) 10تٗجيط ٔيقٛز ثبٖج قس ٞطاظچٙسٌب ٜذجطٞبيي ٔجٙي ثط ثطٚظ اذتالف  ٚچٙس
زؾتٍي ثيٗ ٚظاضت ذبضرٔ ٚ ٝكبٚضاٖ ت٘ٛي ثّط زض زفتط ٘رؿت ٚظيط ثرهٛل ثط ٘حٜٛ
ثطذٛضز ثب ايطاٖ ثٌٛ ٝـ ثطؾس .أب زض ٟ٘بيت ٔٛي ٔٛثط٘بٔٞٝبي ٞؿتٝاي ايطاٖ  ٚثطذٛضز
ثب افعايف لسضت ُٔٙمٝاي ايٗ وكٛض ثٗٛٙاٖ يىي اظ چبِفٞبي انّي ؾيبؾت ذبضري
ت٘ٛي ثّط ُٔطح قس و ٝاظ آٖ پؽ قرم ٘رؿت ٚظيط ثُٛض ٔؿتميٓ ايٗ ٔٛيٚ ٔٛ
چٍٍ٘ٛي ثطذٛضز ثب ايطاٖ زض ضاثُ ٝثب ٔٛيٖٛبت ٔرتّف ضا چ ٝزض زفتط ذٛزـ  ٚچ ٝزض
لبِت وٕيت ٝثحطاٖ ٔٛؾ ْٛث« ٝوٕيت ٝوجطي» پيٍيطي ٕ٘ٛز ٛٔ ٚي ٔٛاظ زؾت ٟ٘بزٞبي
أٙيت ّٔي ثطيتب٘يب  ٚقرم ٚظيط ذبضر ٝتمطيجبًذبضد ٌطزيس.
٘ىت ٟٓٔ ٝزيٍط و ٝزض ضاثُ ٝثب ايٗ ثحج الظْ اؾت ث ٝآٖ تٛر ٝقٛز ايٗ اؾت
و ٝپؽ اظ ر ًٙرٟب٘ي ز ْٚزٌ ٚطايف غبِت زض ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ٚرٛز زاقتٝ
اؾت :يىي ،اتحبز ٘عزيه ثب أطيىب  ٚثٟطٜثطزاضي اظ لسضت  ٚضٞجطي ايٗ وكٛض زض ٖطنٝ
ثيٗإِّّي (و ٝاظ آٖ ث«ٝؾٛاضي ٔزب٘ي » تٗجيط ٔيقٛز)  ٚزيٍطي ،حفّ ؾيبؾت
ٔٛاظ٘ٝزٙٞس ٜزض ٔٙبؾجبت ز ٚؾٛي آتال٘تيه (أطيىب  ٚاضٚپب) ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝاؾتمالَ
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ثطيتب٘يب  ٚاٖتجبض رٟب٘ي آٖ ٔرسٚـ ٘كٛز )27( .ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ زض زٞٝٞبي پؽ
اظ ر ًٙرٟب٘ي ز ْٚثُٛض وّي قبٞس وكٕىف ايٗ ز ٚتفىط  ٚغّج ٝيىي ثط زيٍطي ثٛزٜ
اؾت .زِٚت وبضٌطي ثّط زض ؾبَٞبي آذط ٖٕط ؾيبؾي ذٛز ثيف اظ ا٘ساظ ٜثٌ ٝطايف
٘رؿت ٘عزيه قس ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝاظ رٟبتي يبزآٚض ؾبَٞبي اتحبز ٘عزيه تبچط  ٚضيٍبٖ
زض ز 1980 ٝٞثط يس قٛضٚي ثٛز )28( .اِجتٕٞ ٝيٗ ٔٛي٘ ٔٛيع يىي اظ پبيٞٝبي ٟٔٓ
ا٘تمبزي اظ ت٘ٛي ثّط  ٚؾيبؾتٞبي ٚي ضا زض ثطيتب٘يب تكىيُ ٔيزاز.
ثٞ ٝط حبَ ،آ٘چ ٝزض ايٙزب ثطاي ثحج ٔب زاضاي إٞيت اؾت ايٗ اؾت وٝ
غبِتقسٖ ٌطايفٞبي افطاَيتط زض ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ثط ضٚيىطز ايٗ وكٛض ٘ؿجت
ث ٝايطاٖ تإحيط رسي ثطربي ٌصاقتٌ .طچٕٞ ٝچ ٖٛؾبيط پسيسٞ ٜبي ؾيبؾي زض ايٗ
ظٔي٘ ٝٙيع قبيس ٘تٛاٖ ثُٛض زليك ٘مُ ٝآغبظ ٔكرهي ثطاي ْٟٛض ايٗ ٌطايف ضازيىبَ
يبفت أب ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس و 11 ٝؾپتبٔجط ٘ 2001مُ ٝآغبظ آٖ زض ؾيبؾت ذبضري
اٍّ٘يؽ ثبقس و ٝثب غّج ٝيبفتٗ ٛٞازاضاٖ ٌطايف ٘رؿت ٔجٙي ثط اتحبز  ٚپيطٚي اظ
ؾيبؾتٞبي أطيىبٖٛ٘ ،ي  ٓٞؾٛيي قسيستط زض ؾيبؾت ذبضري ايٗ وكٛض اظ
ضٞيبفتٞبي ؾيبؾت ذبضري أطيىب زض ٖطن ٝثيٗإِّّي ثُٛض وُ ٘ ٚؿجت ث ٝايطاٖ ثُٛض
ذبل ٌطزيسٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝپيف اظ ايٗ اقبض ٜقس ،اظ زٚضٙٔ ٜبؾجبت قرهي ٘ ٚعزيه
ت٘ٛي ثّط  ٚرطد ثٛـ پؽ اظ  11ؾپتبٔجط  ٚ 2001پيطٚي ثس ٖٚليس ٚقطٌ ٚي اظ
ضٚيىطزٞبي رطد ثٛـ زض ٖطن ٝثيٗإِّّي ث ٝزٚض« ٜاتحبز قب٘ ٝث ٝقب٘ »ٝيبز ٔيقٛز
و ٝثطٌطفت ٝاظ ؾرٙطا٘ي ت٘ٛي ثّط اؾت و ٝثالفبنّ ٝپؽ اظ حٕالت تطٚضيؿتي زض 11
ؾپتبٔجط  2001ث ٝقٟطٞبي ٘يٛيٛضن ٚ ٚاقٍٙتٗ ا٘زبْ قس.
ٔزٕ ٖٝٛايٗ ٔتغيطٞب؛ فكبضٞبي أطيىب ،ضازيىبِيعْ ؾيبؾي زٚض ٜثّط  ٚتٕطوع
لسضت زض زفتط ٘رؿت ٚظيط وٙٔ ٝبؾجبت قرهي ثّط ثب ثٛـ  ٚتٗبٔالت آقىبض  ٚپٟٙبٖ
آٟ٘ب(٘ )29ي ع ٔعيس ثطآٖ قس ٜثٛز ،زض وٙبض ٘تبيذ ٘بٔكرم ٔصاوطات ٞؿتٝاي ثب ايطاٖ ثبٖج
تغييط تسضيزي ضٚيىطز تٙف ظزايي زض ؾيبؾت ذبضري ثطيتب٘يب ٘ؿجت ث ٝايطاٖ  ٚتٕبيُ
آٖ ث ٝؾٕت ٖ٘ٛي ٘عزيىي ثيف اظ ا٘ساظ ٜث ٝؾيبؾت ذبضري أطيىب ٌطزيس.
اٌطچ ،ٝايٗ ض٘ٚس زض ٔٛضز ايطاٖ وٕي ثب تإذيط ْٟٛض يبفت أب ثالفبنّ ٝپؽ اظ
حّٕ ٝثٖ ٝطاق آغبظ  ٚزض ٟ٘بيت پؽ اظ ٘بوبٔي ره اؾتطا ٚزض پيكجطز ٔصاوطات ٞؿتٝاي
ثب ايطاٖ اظ ؾطٖت ثيكتطي ثطذٛضزاض قس .زض قطايٍ رسيس ضٚيىطز زِٚت اٍّ٘يؽ ٘ؿجت
ث ٝثط٘بٔٞٝبي ٞؿتٝاي ايطاٖ تمطيجبً ٕٞبٖ ضٚيىطزي اؾت و ٝرطد ثٛـ  ٚزِٚت
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٘ٔٛحبفٓٝوبض أطيىب ثط آٖ تإويس زاض٘س يٗٙي «رٌّٛيطي اظ زؾتطؾي ايطاٖ ث ٝفٙأٚضي
چطذ ٝتِٛيس ؾٛذت ٞؿت ٝاي».
أب زض ايٗ چبضچٛة ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ثٗس اظ ا٘تربثبت ضيبؾت رٕٟٛضي
٘ )1384( ٟٓزض ايطاٖ ثُٛض رسي تغييط يبفت ٙٔ ٚزط ثٖٛ٘ ٝي ضٚيىطز تٙسضٚا٘ ٝزض
ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ث ٝايطاٖ قس و ٝقبيس ثتٛاٖ اظ آٖ ث« ٝپيزٛيي تغييط
ضفتبض ايطاٖ اظ ضا ٜتغييط ؾيبؾي زض زاذُ ايطاٖ» تٗجيط ٕ٘ٛز يٗٙي زليمبً ٕٞبٖ اؾتطاتػي
و ٝزض ؾيبؾت ذبضري أطيىب ٘يع پيٍيطي ٔيقٛز .اِجت ٝاٍّ٘يؿيٞب ثٛيػ ٜت٘ٛي ثّط اظ آٖ
ث« ٝپيكجطز تغييط زٔٛوطاتيه زض ايطاٖ» تٗجيط ٔي وٙٙس أب ثٌ ٝفتٔ ٝبزِيٗ آِجطايت
ٚظيط ذبضر ٝپيكيٗ أطيىب اْٟبضات ثّط ٔ ٚمبٔبت اٍّ٘يؿي زض ٔٛضز تغييط زٔٛوطاتيه
ٖجبضت ٔاليٓتطي ثطاي تغييط ضغيٓ ث ٝقٕبض ٔيضٚز )30(.ثٞ ٝط حبَٔ ،طحّ ٝاٖالْ ايٗ زٚض
رسيس زض ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ث ٝوكٛضٔبٖ ضا ثبيس ؾرٙطا٘ي ٔ 13بضؼ
 2006ره اؾتطا ٚزض ٔؤؾؿ ٝثيٗإِّّي ُٔبِٗبت اؾتطاتػيه ٔٛؾ ْٛث ٚ IISS ٝؾپؽ
ؾرٙطا٘ي ٔ 26ي  2006ت٘ٛي ثّط زض زا٘كٍب ٜرطد تب ٖٚزض أطيىب زا٘ؿت و ٝزضؾت
پؽ اظ ثطٌعاضي يه ضقت٘ ٝكؿتٞبي ٔكتطن ٔيبٖ زيپّٕبتٞبي ثطرؿت ٝحبَ حبيط ٚ
پيكيٗ أطيىب  ٚاٍّ٘يؽ ٔ ٚترهم زض ٔؿبئُ ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝايطاٖ ثطاي پيزٛيي ٖ٘ٛي
ضٚيىطز رسيس زض لجبَ ايطاٖ  ,اتربش  ٚاٖالْ قس )31(.ايٗ ٘كؿتٞب ث ٝؾيبؾت ذبضري
أطيىب ٘يع و ٝاظ ٖسْ ا٘ؿزبْ رسي ٘ؿجت ث ٝايطاٖ ض٘ذ ٔيثطز ؾٕت  ٚؾٛي لُٗيتطي
زاز.
ره اؾتطا ٚزض ؾرٙطا٘ي ثؿيبض ٔ ٟٓذٛز و ٝزض ٔؤؾؿ ٝثيٗإِّّي ُٔبِٗبت
اؾتطاتػيه ٔٛؾ ْٛث IISS ٝايطاز وطز ؾ ًٙثٙبي ؾيبؾت رسيس ضا اٖالْ  ٚاْٟبضزاقت:
«ٔ ...ب ٕ٘ي ذٛاٞيٓ زض ٔجبحج ؾيبؾي زاذّي ايطاٖ اظ وؿي َطفساضي وٙيٓ
ايٗ ٔٛي ٔٛث ٝذٛز ايطا٘يٞب ٔطثٔ ٌٛيقٛز و ٝثُطظ لبثُ زضوي ٘ؿجت ثٞ ٝطٌٝ٘ٛ
ٔساذّ ٝذبضري حؿبؼ ٞؿتٙس .أب ايٗ ث ٝايٗ ٔٗٙب ٘يؿت ؤ ٝبثبيس ايؿتبزٌي ثط ؾط
انِٛي ٔخُ حمٛق ثكط  ٚآظازيٟبي اؾبؾي ضا و ٝثطاي ذٛز ٔحتطْ ٔيزا٘يٓ  ٚثؿيبضي اظ
ايطا٘يٞب آضظٚي آٖ ضا زاض٘سٔ ،تٛلف وٙيٓٔ ...ب ثبيس ث ٝايطا٘يٞب وٕه وٙيٓ تب ثب رطيبٖ
اَالٖبت ث ٝزاذُ وكٛض ٌعيٞٝٙبي آٌبٞب٘ ٝاي زاقت ٝثبقٙس ...ثٙبثطايٗٔ ،ب زض اضٚپب ثبيس
اضتجبَبت ثٟتطي ثب ٔطزْ ايطاٖ زاقت ٝثبقيٓ ٗٔ .اظ ٕٞىبضاٖ اضٚپبيي ذٛز ٔهطا٘ٝ
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ٔيذٛا ٓٞو ٝاظ ٚلت ذٛز ثطاي ٌفتٍ ٛثب ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضاٖ  ٚذجطٍ٘بضا٘ي و ٝثطاي ايطاٖ ذجط
پرف ٔيوٙٙس اؾتفبز ٜوٙٙسٚ » .ي زض پبيبٖ ؾرٙب٘ف افعٚز « :آلبي احٕسي ٘ػاز ٌفتٝ
اؾتٔ :طزْ ايطاٖ ٔطزْ آٌبٞي ٞؿتٙسٔ .طزْ ٔتٕس٘ي ٞؿتٙس و ٝتبضيدؾبظ ثٛزٜا٘سٗٔ .
ٛٔ ٓٞافمٓ أب حطف وبفي ٘يؿت .ظٔبٖ آٖ فطا ضؾيس ٜاؾت ؤ ٝطزْ ايطاٖ ث ٝز٘يب ٘كبٖ
()32
زٙٞس و ٝچٙيٗ ّٔتي ٞؿتٙس».
پؽ اظ آٖ ،ت٘ٛي ثّط ٘رؿت ٚظيط اٍّ٘يؽ زض ؾٔٛيٗ ؾرٙطا٘ي ٔ ٟٓزٚضاٖ
٘رؿت ٚظيطياـ زض ٔٛضز ؾيبؾت ذبضري آٖ وكٛض و ٝزض ؾفط ثٚ ٝاقٍٙتٗ  ٚزض
زا٘كٍب ٜرطد تب ٖٚزض تبضيد ٔ26ي  2006ايطاز وطز ,زض ضاثُ ٝثب ايطاٖ ٌفت:
« ٗٔ ...لجال زض ٔٛضز رٙجف ٘ٛثٙيبز زٔٛوطاؾي زض ؾطاؾط ذبٚضٔيب٘ ٝنحجت
وطزْ  ...او ٖٛٙفىط ٔيو ٓٙؤ ٝب ث ٝيه اؾتطاتػي ٔتٕطوعتط ٔ ٚؿتحىٓ تط زضوُ
ُٔٙم٘ ٝيبظ زاضيٓ .ايبالت ٔتحس ٜثسضؾتي َطح ذبٚضٔيب٘ ٝثعضي ضا آغبظ ٕ٘ٛزٗٔ ...
ٔٗتمسْ ٔب اظ أٙيت ثطذٛضزاض ٘رٛاٞيٓ ثٛز ٍٔط ايٙى ٝايطاٖ تغييط وٙس ٗٔ .تإويس ٔيوٓٙ
ؤ ٝب ٕ٘يٌٛييٓ ثبيس تغييطات ضا تحٕيُ وطز ٗٔ .ث ٝضٚقٙي ٔيٌٛيٓ و ٝآظازي ٚ
زٔٛوطاؾي ثيكتط ،و ٗٔ ٝتطزيسي ٘ساضْ اغّت ٔطزْ ايطاٖ ذٛاٞبٖ آٖ ٞؿتٙس ،چيعي
اؾت ؤ ٝب ث ٝآٖ احتيبد زاضيٓ ...ايٗ تٟٙب ٔؿئِٛيت ايبالت ٔتحس٘ ٜيؿت و ٝزٔٛوطاؾي
()33
ضا زض ُٔٙم ٝتكٛيك وٙس ثّى ٝاضٚپب ثٛيػ ٜثبيس ثُٛض وبُٔ زضٌيط ايٗ ٔٛي ٔٛقٛز».
ايٗ ز ٚؾرٙطا٘ي ٔمبٔبت اضقس زِٚت اٍّ٘يؽ ٔطحّ ٝاٖالْ ؾيبؾتي اؾت وٝ
٘كبٖ ٔيزٞس زِٚت وبضٌطي اٍّ٘يؽ اظ تٗبُٔ ؾبظ٘س ٚ ٜيب حتي ا٘تمبزي ثب زِٚت ايطاٖ
فبنٌّ ٝطفت ٚ ٝث ٝؾٕت ٘عزيه قسٖ ث ٝضٚيىطز ؾيبؾت ذبضري ايبالت ٔتحس ٜأطيىب
٘ؿجت ث ٝايطاٖ ٔيُ يبفت ٝاؾت .ثٙبثطايٗ چٙيٗ اؾتٙجبٌ ٔيقٛز و ٝتغييط ؾيبؾي زض
ايطاٖ  ٚزض ٕٞبٖ حبَ تالـ ثطاي ٟٔبض ضفتبضٞبي ؾيبؾت ذبضري ايطاٖ ثٖٛ٘ ٝي تجسيُ
ث ٝؾيبؾت ضؾٕي زِٚتٞبي أطيىب  ٚاٍّ٘يؽ قس ٜاؾت .ث ٝثيب٘ي زيٍط ،قبيس ثتٛاٖ ٘بْ
ايٗ ضٚيىطز رسيس ضا «تغييط ضفتبض يب ضغيٓ» ثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ انُالحبت تغييط ضفتبض يب
تغييط ضغيٓ زا٘ؿتٞ .طچٙس و ٝايٗ اؾتطاتػي اظ آيٙس ٜضٚقٙي ثطذٛضزاض ٘يؿت  ٚوٕبوبٖ
زض ٔٛضز ضاٜٞب  ٚاثعاضٞبي ارطا  ٚتحمك آٖ ثحج ٙٔ ٚبْطٜٞبيي زض زاذُ أطيىب  ٚاٍّ٘يؽ
ٚرٛز زاضز و ٝحتي ٘ؿجت ث٘ ٝتيزٝثرف ثٛزٖ آٖ اثطاظ تطزيس  ٚثسثيٙيٞبي رسي
ٔيوٙٙس .قبيس يىي اظ زاليّي ؤ ٝمبٔبت ثطيتب٘يبيي اظ ثط ظثبٖ آٚضزٖ نطيح آٖ ثٗٛٙاٖ
ؾيبؾت ضؾٕي زِٚت ذٛز اثب زاض٘سٕٞ ،يٗ ٔٛي ٔٛثبقس .اظ ؾٛي زيٍط ،ثسِيُ ٕٞيٗ
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ا٘تمبزات  ٚتطزيسٞب ٘ ٚبٔٗيٗثٛزٖ آيٙس ٜايٗ ضٚيىطز ٘ٔٛحبفٓٝوبضا٘ ٚ ٝثبتٛر ٝث ٝايٙىٝ
زِٚت ثطيتب٘يب زض تٟطاٖ حًٛض زيپّٕبتيه زاضزٔ ،يوٛقس ثٖٛ٘ ٝي وب٘بَٞبي اضتجبَي ٚ
تٕبؼ ضؾٕي ذٛز ثب ايطاٖ ضا ثب اٖعاْ ٞيئتٞبي ٔرتّف ؾيبؾي  ٚپبضِٕب٘ي حفّ ٕ٘بيس.
زض زٚض ٜضٞجطي ٌٛضز ٖٚثطا٘ ٖٚيع و ٝاظ اٚايُ غٚالي  2007آغبظ قس ٜاؾت  ٚوبثيٝٙ
ت٘ٛي ثّط تمطيجبً تب حس ظيبزي تغييط وطز ،تغييطات نٛضت ٌطفت ٝثيكتط تغييط چٟطٜٞب
ثٛز ٜاؾت تب تغييط ضٚيىطزٞب )34( .زض اٞساف  ٚآضٔبٟ٘بي ؾيبؾت ذبضري حعة وبضٌط
تغييط اؾبؾي ايزبز ٘كس ٜاؾتٕٖ .س٘ ٜيطٞٚب ٘يع وؿب٘ي ٞؿتٙس و ٝزض زٚض ٜلجُ ٘يع ثب
ت٘ٛي ثّط ٕٞىبضي ٕ٘ٛز ٜا٘س .قبيس ثتٛاٖ ٌفت ٞيچ تح َٛاؾبؾي اتفبق ٘يفتبز ٜاؾت وٝ
ثكٛز ا٘تٓبض تغييط  ٚزٌطٌ٘ٛي اؾبؾي ضا زض ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ زض زٚض ٜؾْٛ
حبوٕيت حعة وبضٌط زاقت .اظ ايٙطٖٙ ،ٚهط تسا ْٚثط ٖٙهط تح َٛتغييط  ٚتح َٛغّجٝ
زاضز  .زض ٕٞيٗ ضاؾتب  ٚزض ضاثُ ٝثب ؾيبؾت ثطيتب٘يب ٘ؿجت ث ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ،
«زيٛيس ٔيّيجٙس» ٚظيط ذبضر ٝرسيس ثطيتب٘يب زض اْٟبضات ٕٟٔي و ٝزض ٔهبحج ٝثب قجىٝ
 4تّٛيعي ٖٛثي ثي ؾي زض تبضيد  2زؾبٔجط  2007ا٘زبْ زاز ،يٕٗ اقبض ٜث ٝإٞيت
زيپّٕبؾي  ٚتٟٗس نسزضنسي ثطيتب٘يب ث ٝوبضثطز زيپّٕبؾي زض ضاثُ ٝثب ثط٘بٔٞٝبي اتٕي
ايطاٖ ٌفت:
« ايطاٖ وكٛض ٕٟٔي اؾت ٔ ٚب ثطاي فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ٔطزْ ايطاٖ إٞيت ظيبزي
لبئُ ٞؿتيٓ ...وؿي چٔ ٝيزا٘س و ٝزض ز ٜؾبَ آيٙس ٜزض ايطاٖ چ ٝاتفبلي ذٛاٞس افتبز.
قبيس تحٛالتي زض ايطاٖ ضٚي زاز و ٝيه حىٔٛت زٔٛوطاتيه ُٙٔ ٚجك ثطذٛاؾتٞٝبي
ٔطزْ ايطاٖ زض آٖ وكٛض ضٚي وبضآٔس و ٓٞ ٝوٕه وٙٙس ٟٓٔ ًٖٛ ٓٞ ٚ ٜربٔٗٝ
ثيٗإِّّي ثبقس».
اْٟبضات ٚظيط ذبضر ٝرسيس ثطيتب٘يب ٘كبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝضٚيىطز زِٚت ٌٛضزٖٚ
ثطا ٖٚزض ضاثُ ٝثب ايطاٖ ٘ي ع تفبٚت چٙسا٘ي ثب ؾيبؾت زِٚت ت٘ٛي ثّط ٔجٙي ثط پيٍيطي
تغييط ضفتبض ايطاٖ اظ ضا ٜپيكجطز تغييطات زٔٛوطاتيه زض زاذُ ايطاٖ ٘ساضز  ٚزض ؾيبؾت
ذبضري ثطيتب٘يب ،ايٗ زض وٕبوبٖ ثط ٕٞبٖ پبقٔ ٝٙي چطذسٕٞ .ىبضي رسي ثب زِٚت ايطاٖ
ٕ٘يتٛا٘س اِٛٚيت  ٚپبي ٝانّي ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ثبقس أب ثُٛض وبُٔ  ٓٞوٙبض
ٌصاقت٘ ٝكس ٜاؾتٕٞ .ىبضيٟب  ٚضٚاثٍ تزبضي  ٚالتهبزي ز ٚوكٛض اظ وبٞف چكٍٕيطي
ثطذٛضزاض قس ٜاؾت أب تٕبؼٞبي ؾيبؾي ٔيبٖ ز ٚوكٛض ازأ ٝزاض٘س .ايٗ ضٚيىطز رسيس
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ثٖٛ٘ ٝي ث ٝچبِف ثط٘بٔٞٝبي ٞؿتٝاي ايطاٖ ٘يع پي٘ٛس ذٛضز ٜاؾت ظيطا ٔمبٔبت
ثطيتب٘يبيي ثبضٞب اْٟبض زاقتٝا٘س و ٝتب ظٔب٘ي وٛٔ ٝي ٔٛثط٘بٔٞٝبي ٞؿتٝاي حُٚفهُ
٘كٛز أىبٖ ٌؿتطـ ضٚاثٍ زٚرب٘ج ٝثب ايطاٖ ٚرٛز ٘ساضز.
قبيس ثتٛاٖ ٔؤِفٞٝبي ايٗ ؾيبؾت ضا زض ٔحٛضٞبي ظيط زؾت ٝثٙسي ٕ٘ٛز:
 .1تالـ زض رٟت ايزبز تغييط ؾيبؾي زض ايطاٖ ث ٝوٕه اثعاضٞبي ٔرتّف
ثٗٛٙاٖ يه اؾتطاتػي زضاظٔست.
 .2وٕه ٌطفتٗ اظ ايبالت ٔتحس ٜأطيىب ثطاي وٕه ث ٝتحٛالت زاذّي ايطاٖ زض
ٔؿيط ٔٛضز ٘ٓط.
 .3وبضٞبي ٘طْ افعاضي (آٖ اظ ؾيبؾي  ,فطٍٙٞي  ٚذجطي)  ٚاَالٔ ضؾب٘ي
ٞسفزاض ثٗٛٙاٖ ٔٙبثٕ اَالٖبتي ٔطزْ ايطاٖ.
 .4تٕبؼ (ٔؿتميٓ يب غيطٔؿتميٓ) ثب ٌطٜٞٚبي ؾيبؾي  ٚقجٓ٘ ٝبٔي ٔربِف
زِٚت ايطاٖ  ٚتمٛيت آٟ٘ب  ٓٞثطاي اٖٕبَ فكبض ثطاي تغييط زض ضفتبض ؾيبؾت ذبضري
ايطاٖ  ٓٞ ٚپيكجطز پطٚغ ٜتغييط ؾيبؾي زض ايطاٖ( .زيساض ت٘ٛي ثّط  ٚرطد ثٛـ زض رطيبٖ
()35
ؾفط ٔبٔ ٜي ثّط ث ٝأطيىب ثب ثطذي اظ ايطا٘يٞب ٔؤيس ايٗ ؾيبؾت اؾت).
ٟٔ .5بض ضفتبضٞبي ث ٝظٖٓ آٟ٘ب «تٟسيسظا» زض ؾيبؾت ذبضري ايطاٖ زض لجبَ
غطة ثرهٛل زض ظٔيٞ ٝٙؿتٝاي ،حٕبيت اظ ٔمبٔٚت اؾالٔي زض ُٔٙم ٚ ٝايفبي ٘مف
ضٞجطي زض تحٛالت ؾيبؾي زض ُٔٙم ٝذبٚضٔيب٘ ٝاؾالٔي.
 .6حفّ ٔٙبؾجبت ٕٞ ٚىبضي ثب زِٚت ايطاٖ ثطاي ثطذٛضزاضي اظ أتيبظات
غئٛپّيتيه ٘ ٚفٛش ايطاٖ زض ُٔٙم ٝزض رٟت حُ ثحطاٖٞبي ُٔٙمٝاي ،چيعي و ٝزِٚت
أطيىب اظ آٖ ثطذٛضزاض ٘يؿت أب زِٚت ثطيتب٘يب ثطاي ٕٞىبضي ثب ايطاٖ زض ٖطاق ٚ
افغب٘ؿتبٖ تإويس  ٚآٔبزٌي زاضز.
 .7ضٚاثٍ زٚرب٘ج ٝثب ايطاٖ ٘يع ثٛٓٙٔ ٝض ا٘تمبَ زيسٌبٜٞبي ا٘تمبزي ٘ؿجت ثٝ
ضفتبضٞبي ؾيبؾت ذبضري ايطأٖ ,ؿبئُ حمٛق ثكطي ٔ ٚمبثّ ٝثب تطٚضيؿٓ يطٚضت زاضز.
ضٚاثٍ زٚرب٘ج ٝثهٛضت ٔحسٚز  ٚرٟت زاض ثب ايطاٖ ثالٔبٕ٘ اؾت.
 .8چٙيٗ اؾتٙجبٌ ٔيقٛز و ٝپبؾد ٔخجت ايطاٖ ث ٝثؿت ٝپيكٟٙبزي ٞؿتٝاي ٚ
ٕٞىبضيٞبي پيفثيٙي قس ٜزض آٖ ٘يع ٕ٘يتٛا٘س اؾتطاتػي زضاظٔست پيكجطز تغييطات
ؾيبؾي زض ايطاٖ ضا ٔٙتفي ٕ٘بيس .ظيطا يىي زاضاي اٞساف وٛتبٜٔست  ٚزيٍطي زاضاي
اٞساف زضاظٔست اؾت.
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شواهد عيني در مورد رويکزد بزيتانيا نسبت به ايزان
ٖال ٜٚثط آ٘چ ٝثهٛضت اْٟبضات ٔمبٔبت ثطيتب٘يبيي( )36زض تإييس ايٗ زٌطٌ٘ٛي زض
ؾي بؾت ذبضري اٍّ٘يؽ اضاي ٝقس ،قٛاٞس ٖيٙي ّٕٖ ٚي ٘يع ٚرٛز زاض٘س و ٝث ٝثركي اظ
آٟ٘ب ثهٛضت ٔٛضزي  ٚذالن ٝاقبضٔ ٜيقٛز:
ٙٔ .1بفميٗ  :فطآيٙس ذطٚد ٘بْ ٔٙبفميٗ اظ فٟطؾت ٌطٜٞٚبي تطٚضيؿتي اٍّ٘يؽ
اظ اٚايُ ؾبَ  ٚ 2007ثب قىبيتي وٌ ٝطٞٚه تطٚضيؿتي ٔٙبفميٗ زض ٘عز وٕيؿيٖٛ
تزسيس٘ٓط زض فٟطؾت ؾبظٔبٖٞبي تطٚضيؿتي ٚظاضت وكٛض ثطيتب٘يب (ٔٛؾ ْٛثٝ
 )37((POACا٘زبْ زاز آغبظ قس .ايٗ ظٔبٖ ٔهبزف اؾت ثب اٚد تٙفٞبي ز ٚوكٛض ثطؾط
ثط٘بٔٞٝبي ٞؿتٝاي ايطاٖ  ٚضٞجطي ثطيتب٘يب ثطاي اٖٕبَ تحطيٓ ٞبي ثيكتط ثط يس
وكٛضٔبٖ و ٝزض ٚالٕ  ،زٚض ٜاٚد ٕٞبٍٙٞي ؾيبؾتٞبي ثطيتب٘يب  ٚأطيىب زض لجبَ ايطاٖ
٘يع ٞؿت .ثٝضغٓ اْٟبضات  ٚتالـٞبي زِٚت ثطيتب٘يب ( ٚظاضت وكٛض) ثطاي ٔمبثّ ٝثب
زضذٛاؾت ايٗ ٌطٞٚه ٕ٘ ٚبيٙسٌبٖ ٛٞازاضـ زض پبضِٕبٖ اٍّ٘يؽ ،زض لبِت اضايٝ
ٔؿتٙساتي ث ٝوٕيؿئ ٖٛعثٛض زائط ثطٔبٞيت تطٚضيؿتي ؾبظٔبٖ ٔٙبفميٗ و ٝاظ ؾبَ
( 2000زٚض ٜحًٛض ره اؾتطا ٚزض ٚظاضت وكٛض) زض فٟطؾت تطٚضيؿتي ثطيتب٘يب لطاض
ٌطفت ٝثٛز ،ايٗ تالـٞب ث٘ ٝتيز٘ ٝطؾيس  ٚؾطا٘زبْ زِٚت ٔزجٛض قس اليحٝاي ضا ثطاي
ذطٚد ٘بْ ايٗ ٌط ٜٚاظ فٟطؾت تطٚضيؿتي ث ٝپبضِٕبٖ اضائٕ٘ ٝبيس و ٝزض ٟ٘بيت أط زض
غٚئٗ ( 2008اٚايُ ذطزاز ٘ )87بْ ايٗ ٌط ٜٚاظ فٟطؾت ٔعثٛض ذبضد قسٞ .طچٙس زيٛيس
ٔيّيجٙس ٚظيط ذبضر ٝثطيتب٘يب پؽ اظ نسٚض ضؤي ٔعثٛض ثب ا٘تكبض ثيب٘يٝاي ٔحىٓ ثب اقبض ٜثٝ
ؾٛاثك فٗبِيتٞبي تطٚضيؿتي ٔٙبفميٗ يٕٗ اٖالْ ٔبٞيت تطٚضيؿتي ايٗ ٌطٞٚه اظ
ٞطٌ ٝ٘ٛتٕبؼ ثب اًٖبي آٖ اٖالْ ثطائت ٕ٘ٛز )38( .أب ايٗ الساْ زِٚت ثطيتب٘يب ٕ٘يتٛا٘س
ٔبٕ٘ تفؿيط ٔب اظ ايٗ فطآيٙس زض ضاؾتبي ؾيبؾت رسيس اٍّ٘يؽ زائط ثط اٖٕبَ فكبض ثط
ايطاٖ زض رٟت تغييطات ؾيبؾي زض زاذُ ايطاٖ قٛز.
زض پي ايٗ تحٛالت ،ايٗ ٌطٞٚه او ٖٛٙآظازا٘ ٝزض اٍّ٘يؽ فٗبِيت ٔيوٙس ٞط
چٙس و ٝپيف اظ آٖ ٘يع زض َ َٛيىي ز ٚؾبَ ٌصقت ٝزض زاذُ پبضِٕبٖ اٍّ٘يؽ ثكست
فٗبَ ثٛز  ٚزِٚت ثطيتب٘يب ٘يع ثطذٛضز رسي ثب آٟ٘ب ثُٕٗ ٘يبٚضز.
٘ .2هطتاهلل تبريه :ثبظزاقت  ٚزؾتٍيطي آلبي ٘هطتاهلل تبريه ؾفيط
پيكيٗ وكٛضٔبٖ زض اضزٖ و ٝثطاي ازأ ٝتحهيُ ث ٝاتفبق ذب٘ٛازٜاـ زض اٍّ٘يؽ ثؿط
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ٔيثطز يىي زيٍط اظ تحٛالتي اؾت و ٝؾبي ٝؾٍٙيٗ آٖ ثط ٔٙبؾجبت ايطاٖ  ٚثطيتب٘يب
ٔحؿٛؼ اؾت .آلبي ٘هطتاهلل تبريه زض ٛ٘ 26أجط  2006زض ٔٙعَاـ زض قٟط زٚضٞبْ
تٛؾٍ پّيؽ  ٚثٙب ث ٝزضذٛاؾت زِٚت أطيىب ث ٝاتٟبْ تزبضت غيط لب٘٘ٛي (زٚضثيٗٞبي
ٔبز ٖٚلطٔع) ثبظزاقت قس ٛٙٞ ٚظ زض ثبظزاقت ذبٍ٘ي لطاض زاضز .ايٗ الساْ زِٚت ثطيتب٘يب
ثطذالف زؾتٍيطي  ٚثبظزاقت آلبي ٞبزي ؾّيٕب٘پٛض ؾفيط پيكيٗ ايطاٖ زض آضغا٘تيٗ زض
ؾبَ  2002و ٝزض قطايٍ  ٚفًبي ٔؿبٖسي اظ ٔٙبؾجبت زٚرب٘ج ٝايطاٖ  ٚثطيتب٘يب ضٚي
زاز ٙٔ ٚزط ث ٝآظازي ٚي قس ،زض قطايٍ ٘بٔؿبٖسي اظ ضٚاثٍ زٚرب٘ج ٝاتفبق افتبزٚ ٜ
وكٛض زضذٛاؾت وٙٙس٘ ٜيع ايبالت ٔتحس ٜأطيىبؾت .حتي اٌط فطو ضا ثط ايٗ ثٍصاضيٓ
و ٝزِٚت أطيىب زض ايٗ لًي ٝثسٕٞ ٖٚبٍٙٞي ثب زِٚت ثطيتب٘يب الساْ ٕ٘ٛز ٚ ٜثب َطاحي ٚ
ثط٘بٔٝضيعي اظ پيف ا٘زبْ قس ٜالساْ ثَ ٝطاحي تَٛئ ٝوطز ٜثبقس أب ثؿيبض ثٗيس
ٔيٕ٘بيس و ٝايٗ وبض ثس ٖٚاَالٔ  ٚيب ٕٞىبضي آٌبٞب٘ ٚ ٝيب ٘ب آٌبٞب٘ٔ ٝمبٔبت أٙيتي ٚ
ؾيبؾي زِٚت ثطيتب٘يب نٛضت ٌطفت ٝثبقسٖ .سْ ٕٞىبضي رسي ٔمبٔبت ثطيتب٘يبيي زض ايٗ
لًي ٝثب َطف ايطا٘ي ٘يع ٔؤيس آٖ اؾت و ٝزؾت وٓ زِٚت اٍّ٘يؽ ثئيُ ٘يؿت و ٝاظ
ايٗ اث عاض ثطاي اٖٕبَ فكبض ثط ايطاٖ زض ٔٛيٖٛبت ٔٛضز ثحج ٌ ٚفتٍ ٚ ٛزض ضاؾتبي اٞساف
ؾيبؾي ذٛز اؾتفبزٕ٘ ٜبيس .ثٟطحبَ ،ايٗ ٔٛيٕٞ ٔٛچٙبٖ ثبرسيت تٛؾٍ ٔمبٔبت ٚظاضت
أٛض ذبضر ٝوكٛضٔبٖ زض زؾت پيٍيطي لطاض زاضز ٞطچٙس وٕ٘ ٝيتٛاٖ ٘ؿجت ث٘ ٝتيزٝ
تالـٞب زض چٙيٗ قطايُي اظ ضٚاثٍ ؾيبؾي قىٙٙس ٜز ٚوكٛض ذٛقجيٗ ثٛز.
ٖ .3طاق :يىي زيٍط اظ اتٟبٔبتي وٕٛٞ ٝاض ٚ ٜث ٝتجٗيت اظ ٔمبٔبت ٘ٓبٔي ٚ
ؾيبؾي زِٚت أطيىب اظ ؾٛي ثطيتب٘يبييٞب ثط يس ايطاٖ ُٔطح قس ٜاؾتٔ ،ساذالت ايطاٖ
زض ٖطاق  ٚحتي اتٟبْ تالـٞبي ٔرطة ايطاٖ ثط يس ٘يطٞٚبي ائتالف  ٚاضؾبَ ؾالح ٚ
ثٕتٌصاضي ثط يس آٟ٘ب ثٛز ٜاؾتَ .طح ايٗ اتٟبٔبت ٘يع زضؾت زض زٚض ٜاٚد تٙفٞب
ٔيبٖ ايطاٖ  ٚثطيتب٘يب نٛضت ٌطفت زض حبِي و ٝپيف اظ آٖ اٍّ٘يؿيٞب اظ ثيبٖ ّٖٙي
چٙيٗ ٔؿبئّي اثب زاقتٙس ٔ ٚي وٛقيس٘س اظ اتٟبٔبت أطيىبييٞب زض ايٗ ظٔي ٝٙثط يس
ايطاٖ فبنّ ٝذٛز ضا حفّ ٕ٘بيٙس .اْٟبضات ٔمبٔبت ثطيتب٘يبيي زض ايٗ ظٔي ٝٙثهٛضت
تسضيزي تٙس قس ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝت٘ٛي ثّط ٘رؿت ٚظيط آٖ وكٛض زض ضٚظ ثبظٌكت ٘ٓبٔيبٖ
اٍّ٘يؿي زؾتٍيط قس ٜزض آثٟبي ذّيذ فبضؼ زض تبضيد  16فطٚضزيٗ  86وٕٞ ٝعٔبٖ ثب
وكت ٝقسٖ  4تٗ اظ ٘يطٞٚبي آٖ وكٛض زض احط ثٕتٌصاضيٞبي ربز ٜاي زض ثهط ٜثٛز ،زض
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ٔمبثُ ذجطٍ٘بضاٖ حًٛض يبفت  ٚثب اْٟبضات قسيساِّحٙي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ضا
ذُبة لطاضزاز  ٚتمجيح ٕ٘ٛزٚ .ي ٌفت:
«ايٗ السأبت تٙفط آٔيع تٛؾٍ وؿب٘ي زض ٖطاق ا٘زبْ ٔيقٛز ؤ ٝب ٔيزا٘يٓ ثب
ٖٙبنطي اظ زِٚت ايطاٖ اضتجبٌ زاض٘س .اِجتٛٙٞ ٝظ زض ايٙى ٝايٗ تطٚضٞب ثب اربظ ٜزِٚت ايطاٖ
ا٘زبْ ٔيقٛز يب ذيط اَالٖي ٘ساضيٓ أب ُٕٔئٗ ٞؿتيٓ وٖٙ ٝبنطي اظ زِٚت ايطاٖ زض
آٖ زذبِت زاض٘س ...ايطاٖ ثبيس ثيٗ زٌ ٚعي ٝٙحٕبيت اظ تطٚضيؿتٞب  ٚا٘عٚاي ثيٗإِّّي (اظ
يه ؾًٖٛ ٚ)ٛيت ربٔٗ ٝثيٗإِّّي  ٚثٟطٜثطزاضي اظ ٔعايبي آٖ اظ ؾٛي زيٍط ،يىي ضا
()39
ا٘تربة ٕ٘بيس».
ٞطچٙس و ٝثٓ٘ ٝط ٔيضؾس ثب ثبظٌكت ٘يطٞٚبي اٍّ٘يؿي اظ قٟط ثهط ٚ ٜوبٞف
آٟ٘ب زض ؾبَ  )1387( 2008اظ قست اْٟبضات تٙس ٔمبٔبت اٍّ٘يؿي زضذهٛل
ٔساذالت ايطاٖ زض ٖطاق وبؾت ٝقس ٜاؾت أب انُ ٔٛي ٔٛوٕبوبٖ ُٔطح ٔيقٛز.
 .4افغب٘ؿتبٖ :يىي زيٍط اظ اتٟبٔبتي و ٝث ٝتجٕ اظ أطيىبييٞب تٛؾٍ زِٚتٕطزاٖ
ثطيتب٘يبيي ثط يس ايطاٖ ُٔطح قسٔ ،ساذّ ٝزض افغب٘ؿتبٖ  ٚحٕبيت اظ َبِجبٖ ثٛز و ٝزض
ٔٛاضزي ٌفت ٝقس ايطاٖ ثب اضؾبَ ؾالح ث ٝرٍٙزٛيبٖ قٛضقي زض افغب٘ؿتبٖ ثط يس
٘يطٞٚبي غطثي اظ رّٕ ٝأطيىب  ٚاٍّ٘يؽ وٕه ٔيوٙس .ايٗ اتٟبٔبت زض ضاؾتبي اٖٕبَ
فكبض ثط وكٛضٔبٖ ُٔطح قس ٜا٘سٞ .طچٙس ؤ ٝمبٔبت زِٚت ٔطوعي افغب٘ؿتبٖ ثبضٞب آٖ ضا
تىصيت وطزٜا٘س.
 .5ثٕتٌصاضيٞبي زاذُ ايطاٖ :زض ضاؾتبي ايزبز اغتكبـ  ٚآقٛة زض زاذُ
ايطاٖ ٔمبٔبت زِٚت اٍّ٘يؽ زؾت ث ٝالسأبتي ظز٘س و ٝاظ رّٕ ٝآٟ٘ب ضاٜا٘ساظي  ٚحٕبيت
اظ يه تطٚضيؿت ٚاثؿت ٝثٌ ٝطٜٞٚبي ؾُّٙتَّت ثٙبْ «ٔٛٙچٟط فٛالز٘ٚس» ثٛز و ٝثب
ضاٜا٘ساظي قجى ٝتّٛيعي٘ٛي ٔبٛٞاضٜاي ٔٛؾ ْٛث« ٝتّٛيعي ٖٛقٕب» ( )Your TVثُٛض
آقىبض ّٖٙ ٚي الساْ ث ٝآٔٛظـ فٗبِيتٞبي تطٚضيؿتي  ٚثٕتٌصاضي  ٚايزبز تٙفط ٔصٞجي
ٔيٕ٘ٛز .ايٌٗ طٞٚه ثطاؾبؼ اؾٙبز ٔ ٚساضن ثسؾت آٔسُٔ ٚ ٜطح قس ٜاظ ؾٛي ٔمبٔبت
شيطثٍ ايطاٖ اظرّٕٚ ٝظاضترب٘ٞ ٝبي وكٛض  ٚاَالٖبت( )40زض چٙس ثٕتٌصاضي زض زاذُ
ايطاٖ زؾت زاقتٝا٘س .ثط٘بٔٞ ٝبي تّٛيعي٘ٛي ايٗ ٌط ٜٚزض ِٙسٖ تٟي ٚ ٝاظ أطيىب پرف
ٔيقٛز« .ؾيٕٛض ٞطـ» ٘ٛيؿٙس ٜثطرؿت ٚ ٝرٙزبِي ٞفت٘ ٝبٔ٘ ٝيٛيٛضوط زض قٕبضٜ
ٞفت ٝآذط ٔب ٜغٚئٗ ٞ ( 2008فت٘ ٝرؿت تيطٔب٘ )87 ٜيع زض ٌعاضـ ٔفهّي ثٝ
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اذتهبل ثٛزرٔ ٝرفي ٔ 400يّي ٖٛزالضي  ٚالسأبت ذطاثىبضا٘ ٝزِٚت أطيىب زض زاذُ
ايطاٖ اقبضٕٛ٘ ٜز .ايٗ السأبت ٘يع زض ضاؾتبي ايزبز تح َٛؾيبؾي زض ايطاٖ اظ زض ٚ ٖٚيب
اٖٕبَ فكبض ثطاي پصيطـ قطايٍ غطة زض ٔصاوطات ٞؿتٝاي لبثُ تفؿيط اؾت.
نتيجهگيزي
زض ٔزٕ ،ٔٛثٓ٘ ٝط ٔيآيس و ٝؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ ٘ؿجت ث ٝايطاٖ اظ رٛالي
 ٚ 2006ظٔبٖ وٙبض ضفتٗ ره اؾتطا ٚاظ ٚظاضت ذبضر ٝثطيتب٘يب  ٚآغبظ زٚض ٜضيبؾت
رٕٟٛضي آلبي زوتط احٕسي ٘ػاز ث٘ ٝح ٛثٙيبزيٙي تغييط وطز ٚ ٜاظ ٌطايف ضازيىبِي
ثطذٛضزاض قس ٜاؾت وٞ ٝسف آٖ زض زضاظٔست پيرٛيي ٖ٘ٛي زٌطٌ٘ٛي ؾيبؾي زض زاذُ
ايطاٖ اؾت .ايٗ ضٚيىطز ّٔ ٟٓاظ آضٔبٟ٘بي ِيجطاِيؿتي اضٚپبيي ( اٍّ٘يؿي)  ٚا٘سيكٞ ٝبي
ضازيىبِي ٘ٔٛحبفٓ ٝوبضاٖ زض أطيىبؾت و ٝاظ زٚؾتبٖ ٘عزيه ت٘ٛي ثّط ثكٕبض ٔي ض٘ٚس.
اظ َطح ٔؿئّ ٝايطاٖ تٛؾٍ ِطز رطد وطظٖ زض ؾبَ  1869تب َطح تغييط ؾيبؾي زض
ايطاٖ تٛؾٍ ثّط تٟٙب يه ٔٛي ٔٛذٛزٕ٘بيي ٔي وٙس  ٚآٖ «ٖسْ تٛا٘بيي زِٚت اٍّ٘يؽ –
ثبتٛر ٝث٘ ٝفٛش  ٚحًٛض ايٗ وكٛض زض ُٔٙم - ٝثطاي ٕٞعيؿتي ٔؿبِٕت آٔيع ثب زِٚت
ايطاٖ» اؾت .ايٙى ٝايٗ ؾيبؾت تب چٔ ٝستي ازأ ٝذٛاٞس يبفت ثؿت ٝث ٔٛ٘ ٝتحٛالت ٚ
ؾٕت  ٚؾٛي آٖ زض ايطاٖ ٘يع زاضزٞ .ط چٙس وٖ ٝطن ٝؾيبؾت زاذّي اٍّ٘يؽ ثسِيُ
ٔٛلٗيت قىٙٙس ٜرب٘كيٗ ت٘ٛي ثّط  ٚثحطاٖ ضٞجطي زض حعة وبضٌط آثؿتٗ تحٛالت
رسيسي اؾت ؤ ٝيتٛا٘س ٔٙزط ث ٝتغييطاتي زض ايٗ ضٚيىطز ثكٛز.
زض ٖيٗ حبَ  ،رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثبيس ثط افكب  ٚا٘تمبز اظ ايٗ ضٚيىطز
ؾيبؾت ذبضري اٍّ٘يؽ تإويس ٕ٘بيسٚ .رٛز ٔٙبؾجبت زيپّٕبتيه ثب زِٚت اٍّ٘يؽ
ٕٟٔتطيٗ ٔ ٚؤحطتطيٗ اثعاض  ٚأتيبظي اؾت و ٝثطاي تإحيطٌصاضي ,ذٙخيؾبظي ٚ
ثي٘تيزٝوطزٖ ايٗ ؾيبؾت ٚرٛز زاضز.
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قبٞس ايٗ ٔٛي ٔٛثٛز ٜاؾت ؤ ٝصاوط ٜوٙٙسٌبٖ ثطيتب٘يبيي ٟ٘ ٚبزٞبيي ٔخُ ٚظاضت أٛض ذبضر،ٝ
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ثُٛض ٖٕس ٜيب زض آٖ تحٛالت حًٛض زاقت ٚ ٝيب زض رطيبٖ پيٍيطي ٞبي ٔؿتميٓ  ٚغيط ٔؿتميٓ
تحٛالت ٔعثٛض زض ٚظاضت أٛضذبضر ٝثٛز ٜاؾت.
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 .28يىي اظ ا٘تمبزات رسي  ٚفعايٙسٜاي و ٝاظ ت٘ٛي ثّط زض اٍّ٘يؽ ثٔ ُٕٖ ٝيآيس ٕٞيٗ
٘عزيىي  ٚيب ث ٝتٗجيط يىي اظ ٔٙتمسيٗ ثّط« ،پيطٚي ثس ٖٚليس  ٚقطٌ» ٚي اظ ؾيبؾتٞبي رطد
ثٛـ ثٛزٔ« .بِى ْٛضيفىيٙس» ٚظيط زفبٔ  ٚذبضر ٝپيكيٗ ثطيتب٘يب اظ حعة ٔحبفٓٝوبض زض زٚضٜ
تبچط زض ٌفتٍ ٛثب ٍ٘بض٘س ٚ( ٜزض ٔهبحجٞٝبي ذٛز) زض ا٘تمبز اظ ايٗ ضٚيىطز ثّط اْٟبض زاقت« :
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ايٙؿت و ٝحعة ٔحبفٓٝوبض زض ٔمبيؿ ٝثب احعاة وبضٌط ِ ٚيجطاَ زٔٛوطات اظ ٌطايف أطيىب
ٔحٛض غبِت تطي ثطذٛضزاض اؾت أب ثب ايٗ ٚرٛز ٘ؿجت ث ٝايٗ ضٚيىطز ثّط ٔٛيٕ ا٘تمبزي زاضز.
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