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چکیدٌ

تحٛالت سیاسی ساِٟای اغاصیٗ لشٖ ٘ٛص ٓٞدس اسٚپا ٚ ٚاو ٙص سٚس ٞا دس تشاتش ایٗ تحٛالت اغااص دٚس ٜای رذیاذ دس
ٔٙاسثات سیاسی ایشاٖ تا سٚسی ٝتٛد .سٚسٟا تا تحٕیُ دٔ ٚؼاٞذٌّ ٜستاٖ  ٚتشوٕا٘چاای دس اٚایاُ لاشٖ ٘اٛصد ٓٞصٔیٙاٝ
٘فٛر  ٚسّؽ ٕٝٞ ٝچا٘ث ٝسا تش ایشاٖ اص دست سفت .تّى ٝت ٝد٘ثا اٖ ظؼف  ٚتحِٛی دس سیاست داخّای خااسری پایص
أ ذ ؤ ٝیذاٖ ت ٝدست سٚس  ٚاٍّ٘یس افتاد .تا استفاد ٜاص ایٗ ضشایػ تٛد و ٝدس ٘یٕ ٝد ْٚلشٖ ٘ٛصدٔ ٓٞؼاٞذ ٜاخااَ سا
تش ایشاٖ تحٕیُ ٕ٘ٛد ٚ ٜاخشیٗ ٔشحّ ٝاص تٛسؼ ٝؼّثی اسظی خاٛد سا تا ٝاراشا ٌزاضاتٙذ .دس ٘یٕا ٝد ْٚلاشٖ ٘اٛصدٓٞ
وطٛسٞای استؼٕاسی سٚسی ٚ ٝاٍّ٘یس سٚش تاص ٜای اتخار وشد٘ذ  ٚتاشای اساتخٕاس  ٚاساتؼٕاس ؼشیما ٝتااص ٜای پایص
ٌشفتٙذ  ٚایٗ ؼشیم ٝرذیذ ػثاست تٛد اص سٚی واس أذٖ ػاذ ٞاای اص دسات ٘طاا٘ذٌاٖ خاٛد ٌ ٚاشفتٗ یاه سّساّٝ
أتیاصات التصادی ِزا دادٖ سض ٜٛتشای پیطشفت ٔٙظٛسٞای سیاسی تسّػ تی چ ٚ ٖٛچشای سٚس ٞاا دس دٚس٘ ٜاراشی
 ٚاستفاد ٜتیص اص حذ ا٘اٖ اص ٔٙاتغ ٔاِی  ٚالتصادی ایشاٖ تشای تسّػ تش سشصٔیٗ  ٓٞرٛاس  ٚساٞ ٜای ٘فٛر ا٘اٖ دس ایاٗ
دٚس ٜاص ٕٟٔتشیٗ ٔثاحخی است و ٝدس ایٗ ٔماِٛٔ ٝسد تٛر ٝلشاس استِ .زا ٞذف اص ایاٗ ٔماِا ٝتشسسای سیاسات ٞاای
سٚسی ٚ ٝایشاٖ دس دٚس٘ ٜارشاِذیٗ ضأ ٜی تاضذ .تٙاتشایٗ سؼی ضذ ٜاست تا رٕغ اٚسی  ٚسرٛع ت ٝاساٙاد  ٚتشخای اص
ٔىاتثات سیاسی تشسسی  ٚسپس ت ٝتحّیُ  ٚتزضی ٝسٚاتػ سیاسی تپشداصد.
ياصگبن کلیدی :تحٛالت لاراس ،ایشاٖ ،سٚسی٘ ،ٝارشاِذیٗ ضا.ٜ

مقدمٍ

سٚاتػ ٙٔ ٚاسثات ایشاٖ  ٚسٚسی ٝدس ػٟذ لاراس فصّی سش٘ٛضات سااص دس تااسیخ سٚاتاػ خااسری
ایشاٖ ت ٝضٕاس ٔی سٚد .سٚاتؽی و ٝدس یه ؼشف آٖ دِٚت لذستٕٙذ  ٚاستؼٕاسٌض سٚس لشاس داضت
 ٚدس ؼشف دیٍش اٖ ایشاٖ ػٟذ لاراس لشاس داضت و ٝاص ِحاؾ سیاسی – ٘ظأی وطٛسی ظؼیف تاٝ
ضٕاس ٔی سفت .سٚس ٞا دس سٚاتػ ٙٔ ٚاساثات خاٛد تاا ایاشاٖ دس لاشٖ ٘اٛصد ٓٞاٞاذافی اص لثیاُ
ٌستشش سّؽ ٝاستؼٕاسی تٛسؼ ٝؼّثی اسظی  ٚظشت ٝصدٖ تش سلثای استؼٕاسی خاٛس ( اٍّ٘ایس ٚ
فشا٘س )ٝسسا د٘ثاَ ٔی وشد٘ذ .دس پی ایاٗ ٔماراذ اساتؼٕاسی تاٛد وا ٝسٚس ٞاا پاس اص یىساشی
وطٕىص ٞا  ٚدسٌیشی ٞای ٘ظأی ػٟذ٘أٞ ٝای ٌّستاٖ  ٚتشوٕٙچای  ٚأخاَ سا تش ایاشاٖ تحٕیاُ
وشد٘ذ و ٝدس ٘تیز ٝاٖ سشصٔیٗ ٞای ٚسیؼی اص ایشاٖ سا تصاحة ٕ٘ٛد٘ذ.
پیطی ٝٙسٚاتػ سیاسی ایشاٖ  ٚسٚس:
.1دس ػٟذ رفٛی ٝتشواٖ ػخٕا٘ی تشای ٚسٚد ت ٝآٖ ٔٙؽم ٝتالش وشد٘ذ  ٚتا تٛر ٝت ٝتفااٚت ٔازٞة
ٔشدْ ٌشرستاٖ تا ٔٙاؼك دیٍش ایشاٖ تٛافك ٞای تیٗ رفٛیاٖ  ٚسشاٖ ایٗ ٔٙؽم ٝرٛست ٌشفت واٝ
یىی اص آٟ٘ا ٍ٘ ٝداضتٗ ِٚی ػٟذ پادضاٌ ٜشرستاٖ دس دستاس ایشاٖ تاٛد .سامٛغ حىٔٛات رافٛیٝ
ٌستشش ٔشصٞای سٚسیٔ ٓٞ ٚ ٝشص ضذٖ آٟ٘ا تا ٌشرستاٖ ػضْ پاضاٙٔ ٖ ٜؽم ٝسا رضْ وشد  ٚاٌش تاا
لثُ آٖ ٌشرستاٖ وأال تاتغ پادضا ٜایشاٖ تٛداص آٖ پس ت ٝدِیُ استثااغ تاا لاذست تضسٌتاشی چاٖٛ
سٚس تٕایُ چٙذا٘ی وأال تاتغ پادضا ٜایشاٖ ٘ذاضت .دس ػصش ص٘ذی ٝوا ٝاختالفاات ٔٛراٛد تشساش
را٘طیٙی وشیٓ خاٖ ص٘ذ ٔا٘غ ضىُ ٌیشی حىٔٛت ٔشوضی ا یشاٖ ضذٌ .شرستاٖ صیاش ساّؽ ٝسٚس
ٞا لشاس ٌشفت  ٚتا غّث ٝآلا ٔحٕذ خاٖ تش ص٘ذیاٖ سپاٞی ػظیٓ فشا ٓٞاٚسد  ٚتٞ ٝشاوّیٛس اػاالٖ
ر ًٙوشد ِٚی تا سشػت ت٘ ٝثشد ٌشرستا٘ی ضتافت و ٝفشرت ٞش ٌٔ ٝ٘ٛزاوشٚ ٜد سخٛاست وٕه
اص سٚس سا اص آ٘اٖ ستٛد (اٚسی.1387 .ظ .)122ضذت رٙایت ٞا  ٚخیا٘ت ٞایی لط ٖٛلارااس تاٝ
لذسی صیاد تٛد وٞ ٝشاوّیٛس اص ضٟش فشاس وشد  ٚدیشی ٍ٘زضت و ٝپادضاٌ ٜشرساتاٖ اص سٚس ٞاا
وٕه خٛاست  ٚآٟ٘ا تا یاسی سٚس ٔٙاؼك اضغاَ ضذ ٜتٛسػ لط ٖٛلاراس سا پس ٌشفت ٚ ٝتا ػثاٛس
اص سٚد اسس خٛد سا ت ٝآرستایزاٖ سسا٘ذ٘ذ  ٚایٗ الذاْ آلأحٕذخاٖ سا تحشیه وشد تاا تااص حّٕاٝ
وٙذ  ٚدس ایٗ ٔٛلغ تضاس سٚسی ٝواتشیٗ ا َٚدس ٌزضت  ٚاظاع رذیذ ت٘ ٝفغ ضا ٜتاٛد ِٚای دس احاش
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ٚالؼ ٝای خاٖ لاراس ت ٝلتُ سسیذ  ( .تیٙا .1342 .ظ.)255تا حعٛس فتح ػّی ضا ٜدس رح ٝٙلذست
ٞشاوّیٛس تسّػ خٛد تشای ٌشرستاٖ تخثیت وشد  ٚصیش سّؽ ٝسٚس ٞا سفت  ٚتؼذ اص پسشاٖ ا ٚتاٝ
تشتیة ٌشٌیٗ خاٖ ت ٝپادضاٞی سسیذ  ٚاِىسا٘ذس دس ایشاٖ پٙاٙٞذ ٜضذ  ٚایٗ ٔسالّ ٝتٟا٘اٙٔ ٝاساة
تشای ٞز ْٛسٚس ٞا ٌ ٚشری ٞا ت ٝایشاٖ تٛد  ٚاص ؼشف دیٍش دستاس ایشاٖ حاظش ت ٝاص دست دادٖ
ٔٙاؼك ٌشری ٘طیٗ ٘ثٛد تٙاتشایٗ تفىش ؼشفیٗ تشای دست یاتی تاٌ ٝشرساتاٖ ػأاُ اساسای اغااص
رٞ ًٙای ایشاٖ  ٚسٚس ضذ( .تضی.1359.ٛ٘ٛظ)32
ريابط سیبسی ایزان يريس در ايایل پبدشبَی وبصزالدیه شبٌ

ضىست دس رٞ ًٙاای ایاشاٖ  ٚٚسٚس دس دٚس ٜفاتح ػّای ضاا ٚ ٜػٟاذ ٘أاٞ ٝاای تشوٕا٘چاای
پادضاٞاٖ لاراس سا سخت ٔشػٛب وشدٚ ٜد سٚاتػ سٚسی ٚ ٝاٍّ٘یس تشسش ایشاٖ تیطتش ٔٙؼىس وٙٙذٜ
دس چٟاس چٛب ٔمارذ استؼٕاسی تٛد و ٝسٚس ٞا پس اص یىسشی وطإىص ٞاا ٚدسٌیاشی ٞاای
٘ظأی ػٟذ٘أٞ ٝای ٌّستاٖ تشوٕا٘چای  ٚآخاَ سا تش ایشاٖ تحٕیُ وشد٘ذ و ٝدس ٘تیز ٝآٖ سشصٔیٗ
ٞای ٚسیؼی اص ایشاٖ سا تصاحة ٕ٘ٛد٘ذ .أا سٚس ٞا دس ارشای ٔمارذ تٛسؼ ٝؼّثا٘ ٝخ ٛت ٝتٛسؼٝ
ؼّثی اسظی اوتفا ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ٘یٕ ٝد ْٚلشٖ ٘ٛصد ٓٞضای ٜٛرذیاذی اص اساتخٕاس  ٚاساتؼٕاس سسا دس
سلاتت تا اٍّ٘ستاٖ ت ٝارشا ٌزاضتٙذ  ٚآٖ ػثاست تاٛد اص وساة أتیااصات سیاسای  ٚالتصاادی واٝ
دِٚت سٚسی ٝتا استفاد ٜاص لذست ٘ظأی  ٚػٛأُ دست ضا٘ذ ٜخاٛد دس ایاشاٖ  ٚدس تشخای ٔاٛاسد
پشداخت سض ٜٛایٗ أتیاصات سا وسة ٔی وشدٕٟٔ ( .یذ .1361 .ظ )125
ٔ ٟٓتشیٗ ٔساِ ٝو ٝدس ایٗ خصٛظ ٔی تٛاٖ تٛر ٝلشاس داد چٍٍ٘ٛی سسٚاتػ ٙٔ ٚاسثات سیاسای
ایشاٖ  ٚسٚسی ٝدس دٚس٘ ٜارشاِذیٗ ضأ ٜی تاضذ ٔٙاسثاتی ؤ ٝحٛسٞاای ػٕاذ ٜآٖ تا ٝػٟاذ٘أٟای
ٌّستاٖ تشوٕا٘چای  ٚتشخی اص أتیاصات سیاسی ٚاٌزاس ضذ ٜت ٝسٚس ٞا دس ػٟاذ لارااس اسات ٚ
ٔٛظٛع ٔٛسد تحج صٔا٘ی إٞیّت د ٚچٙذاٖ ٔی یاتذ و ٝػٟذ ٘أ ٚ ٝأتیاصات ٔزوٛس اص ػٕذ ٜتاشیٗ
ػٛأُ ا٘حؽاغ ػمة ٔا٘ذٌی ایشاٖ دسلش ٖٚاخیش ت ٝضٕاس ٔی س٘ٚذ ِ ٚزا ضٙاخت ٞاش یاه اص آٟ٘اا
تذ ٖٚتشدیذ سٚضٍٙش تسیاسی اص ٔسائُ أشٚص ٔا دس سٚاتػ تیٗ إِّّی خٛاٞذ ضذِ .زا ضٙاخت تٟتاش
اص ٔٙافغ لذست ٞای خاسری دس دسیای أشٚص ٔا دس سٚاتػ تیٗ إِّّی خٛاٞذ ضذ .ضاٙاخت تٟتاش اص
3

ٔٙافغ لذست ٞای خاسری دس دسیای ٔاص٘ذساٖ  ٚتشسسی ٘ماغ  ٚظؼف حىٔٛت ٔشواضی ایاشاٖ دس
رٟت اتخار تصٕیٕات سیاسی ایٗ دِٚتٟا ٍٙٞاْ ٔٛار ٝال ٘فٛر خاسری داسای إٞیّتی ضایاٖ اسات
 ٚایٗ ضٙاخت تذٔ ٖٚؽاِؼ ٝپیطیٗ ػالیك اٞذاف ٙٔ ٚاافغ  ٚدِٚات ٞاای تیٍا٘ا ٝإٞیّات حعاٛس
سیاسی تزاسی ٘ ٚظأی آ٘اٖ لشاسدادٞای ٔٙؽم ٝای  ٚتیٗ إِّّی حاراُ ٕ٘ای ضاٛدٟٔ ( .اذٚی.
.1385ظ)237
امیزکبیز ي کبپیتًالسیًن ريسی

دس پی ضىست استص ایشاٖ اص لٛای سٚسی ٝتاضاسی دس دٚس ٜرٙاً رٟاا٘ی د ْٚایاشاٖ  ٚسٚس واٝ
ٔٙتٟی ت ٝا٘ؼماد لشاسداد تشوٕا٘چای ضذ واپیتٛالسی ٖٛسا ٘یض تش ایشاٖ تحٕیُ وشد٘ذ  ٚایاٗ أتیااص تاٝ
سفاست خا٘ٞ ٝا  ٚوٙسٌ َٛشی ٞای وطٛس خاسری حك ٔی داد و ٝدس ٔحاوٕ ٝافاشاد تااتغ وطاٛس
خٛد ٔ ٚستخذٔیٗ سفاستص ٘ظاست  ٚاص آٟ٘ا حٕایت وٙٙذ .اص ػٟاذ ٘أا ٝواپیتٛالسای ٖٛػثااست اص
حك لعاٚت دس أاٛس اتثااع خاسرا ٝتا ٝوٙساٞ َٛاای وطاٛس ٔشتاٛغ آ٘ااٖ ٔای ضاذٟٔ (.اذٚی.
.1385ظ)238
ا٘ذیط ٝأیش ایٗ تٛد و ٝتٟٙا سفیشاٖ سٚس  ٚاٍّ٘یس دس تٟاشاٖ ٚاساؽٌ ٝفتٍاٞ ٛاا  ٚحاُ  ٚػماذ
ٔسائُ سیاسی ٔیاٖ ایشاٖ تا آٖ دِٚتٟا ٘ثاضٙذتّى ٝایشاٖ تی ٚاسؽ ٝتتٛا٘اذ سیاسات خاٛد سا ػشظاٝ
تذاسد .أیش الصْ ٔی دا٘ست و ٝدِٚت اص احٛاَ اٖ وطٛس ٞا اٌاٞی تیطتشی داضات ٝتاضاذ ٕٞ ٚیطاٝ
تأویذ ٔی وشد وٌ ٝضاسش ٚلایغ سا ٔشتة تٛٙیسذ دِٚت اٍّ٘یس اص ٘مط ٝأیش دس ایزااد سافاست دس
ِٙذٖ استمثاَ صیادی ٘ىشد ِٚی ٔخاِفتی ٘ ٓٞذاضت ِٚی سٚس ٞا اص آغاص تاا آٖ ٔخاِفات وشد٘اذ .
ِٚی أیش سفاست سا دس پؽشصتٛسي حك ایشاٖ ٔی دا٘ست ( .ادٔیت .1362.ظ)290
ایجبد سفبرت خبوٍ در ريسیٍ

دس ػصش ٘ارشاِذیٗ ضا ٜتسیاسی اص وطٛسٞای تضسي رٟاٖ دس ایشاٖ سفاست داضت ٝا٘ذ ِٚی ایشاٖ دس
خاسد سفاست خا٘ ٝیا ٕ٘ایٙاذٌی سیاسای ٘ذاضات  ٚفماػ چٙاذ ٔصاّحت ٌازاسی دس تؼعای اص
وطٛسٞای رٟاٖ داضت ٔ ٚؼٕٛال واسٞای و ٝتا دِٚت ٞای خاسد پایص ٔای أاذ تٛساػ سافاست
خا٘ٞ ٝا ٕ٘ایٙذٞ ٜای سیاسی آٟ٘ا ا٘زاْ ٔی ضذ .تشای أیشویش ایٗ ٘مط تضسي سیاست خاسری تٛد
ٔ ٚمذٔات ایزاد سفاست خا٘ ٝدس ِٙذٖ  ٚپتشصتٛسي سا فشا ٓٞوشد  ٚسافیش اػعاای سافاست خا٘اٝ
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تشای آٖ دس ٔشوض ٔؼیٗ وشد٘ (.ژاد اوثشی ٟٔشتاٖ .1387.ظ  )163حذٚد یه ٔا٘ ٚ ٜثٓ لثُ اص پایاٖ
رذاست أیشوثیش یؼٙی اٚایُ ریحز ٝساَ  .ٜ 1267ق اػعای سفاست ایشاٖ تحت ٘ظااست سیاسات
ٔیشصا ٔحٕذ لضٚیٙی تا دستٛس اِؼُٕ الصْ ت ٝؼشف سٚسی ٝحشوت وشد٘ذ  .أا لثُ اص سسیذٖ تٔ ٝحُ
ٔأٔٛسیت خٛد سا ٌشفتٙذ  ٚسفاست خا٘ ٝتاسیس ضذ  .أا داٍِٛسوی ٘ ٚسّشٚد ت ٝایٗ واس ایاشاد ٞاا
ٔی ٌشفتٙذ  ٚتا ایزاد سفاست دس پؽشصتٛسي ٔٛافك ٘ثٛد٘ذ  ٚدالیّی اص رّٕا ٝایٙىا ٝخاٛد ٌشفتااس
ٔطىالت ٔاِی  ٚاص ایٗ س ٚدِٚت سٚسی ٝدس پشداخت تمیٚ ٝر ٝغشأت ر ٚ ًٙپیٕااٖ تشوٕٙچاای
فطاس ٘یاٚسد ٜتٟتش است ایشاٖ ت ٝرای خشد تأسیس سفاست لشض خٛد سا تذٞاذ (.ادٔیات.1362 .
ظ )511
ريابط ایزان ي ريس در ديرٌ اقب خبن وًری

تٛؼلٌ ٝشاٖ تٚ ٝسیّٔ ٝادس ضا ٜت٘ ٝارشاِذیٗ ضا ٜتّمیٗ وشد٘ذ و ٝراذساِؼظٓ ٔمتاذس(أیشوثیاش) تاا
پطتیثا٘ة دِٚت سٚسی٘ ٝمطٞ ٝایی تشای خّغ ا ٚاص سّؽٙت  ٚرّاٛس تا ٝتخات ٘طساتٗ ساّؽٙت
ایشاٖ سا داسد .ضا٘ ٜیض تحت تاحیش ایٗ تحشیىات أیشوثیش سا ػضَ  ٚآلاخاٖ ٘ٛسی و ٝتحات حٕایات
اٍّ٘یسی ٞا تٛد ت ٝرذاست تشٌضیذ .پس اص أیشوثیش استمالَ سیاسی ایشاٖ دس ػٟذ ٘ارشی تا ٝوّای
اص تیٗ سفت  ٚتا حعٛس الاخاٖ ٘ٛسی دستاس ایاشاٖ دس دساتاٖ سٚس  ٚٚاٍّ٘ایس دسات تا ٝدسات
ٔیطذ .اِٚیٗ تشخٛسدٞای سیاسی ایشاٖ  ٚسٚس دس دٚس ٜرذسات آلاخاٖ ٘ٛسی ٍٙٞأی اسات واٝ
واسٌضاساٖ ا٘ضِی اص ٚسٚد وطتی ٞای رٍٙی سٚس ٞا تٔ ٝشداب ا٘ضِی ٕٔا٘ؼت ٔی وٙذٚ .صیش ٔختااس
سٚسی ٝتا ِحٙی خط٘ٛت تاس ٔیشصا آلا خاٖ ٘ٛسی سا تٟذیذ ٔی وٙذ  ٚارغاٖ ٔی وٙٙذ و ٝایاٗ وطاتی
ٞا ػّی سغٓ استطی تٛدٖ تزاستی است  ٚاِٚیای ایشاٖ اص فص َٛػٟذ ٘أ ٝآٌاٙٞذ  ٚتایذ وساا٘ی سا
و ٝت ٝخٛد رشأت ایٗ ٌ ٝ٘ٛالذأاٖ خصٔٛت اٍ٘یض سا ٔی دٞاذ ٔؽّاغ سااصد صیاشا دِٚات سٚسایٝ
تحُٕ ٘خٛاٞذ وشدٔ .یشصا الاخاٖ ٖ.سی پاسخ ٔی دٞذ و ٝوطتی ٞای رٍٙی ٔؽاتك ػٟذ ٘أا ٝفماػ
دس تحش خضس ٔای تٛا٘اذ سایش وٙاذ ِٚای حااال وأ ٝای ٌٛییاذ وطاتی تزااسی اسات لثأ َٛای
وٙیٓ(.تیٕٛسی.1332 .ظ )255
تصزف تزکستبن تًسط ريس اس ایزان
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دِٚت سٚسی ٝپس اص ضىست دس ر ًٙوشیٕی ٝت ٝخٛتی ٔتٛر ٝضاذ وا ٝدِٚتٟاای اسٚپاایی ارااصٜ
٘خٛاٞذ داد و ٝدیٍش اٖ وطٛس دأ ٝٙتصشفات خٛد دس تاِىاٖ  ٚلاس ٜاسٚپا تٛسؼ ٝدٞذ .ت ٝایٗ رٟت
تٛر ٝخٛد سا ت ٝتصشف ت ٝسٕت ضشق ٔؼؽٛف وشد .پس اص ٔؼاٞاذ ٜپااسیس  ٚسفتااسی ٞاای واٝ
ٔتؼالة آٖ ٌشیثاٖ ٌیش ایشا٘یاٖ ضذ تاػج ضذ و ٝتاص  ٓٞاص ٘فٛر ایشا٘یاٖ دس تشوٕٙستاٖ ٔ ٚاٚساءاِٟٙش
واست ٝضٛد .دِٚت سٚسی ٝاص ایٗ أٛس ٟ٘ایت استفاد ٜضشٚع ت ٝتحشیه تشوٕٗ ٞا ػّی ٝدِٚت ایاشاٖ
 ٚفشستادٖ ٞیات ٞای ٘ظأی ت ٝاٖ ٘ٛاحی وشدٔ ( .ذ٘ی .1276 .ظ )226
دس ساَ .ٜ 1277ق دس حٛاِی ٔش ٚایشا٘یاٖ  ٚتشوٕٗ ٞا رٍٙی سٚی داد سٛاس٘ ٜظاْ تشوٕٗ ت ٝساپاٜ
ایشاٖ حّٕ ٝضذیذی وشد  ٚتٛپخا٘ ٝایشاٖ سا تصشف وشد  .سپا ٜایشاٖ ضىست فاحطای خاٛسد  ٚتاا
دادٖ چٞ ُٟضاس تّفات ٔتالضی ضذ  .دس ٚالغ رٔ ًٙش ٚاخشیٗ صٚس آصٔایی استاص ایاشاٖ دس لاشٖ
٘ٛصد ٓٞت ٝضٕاس ٔی سفت .پس اص ضىست دیٍش ٞیچ ٌ ٝ٘ٛوٛضطی سا تشای تصشف ٔزذد ٘اٛاحی
اسیای ٔشوضی اص ٔشوض ایشا٘یاٖ ت ٝػُٕ ٘یأذٟٔ ( .ذٚی .1362 .ظ )271
پس اص ضىست تشوٕٗ ٞا ت ٝسشخس حّٕ ٝوشد٘ذ ِٚی ضىست خٛسد٘اذ  ٚسٚساٟا ٘یاض ٔاا٘ؼی دس
تشاتش خٛد ٕ٘ی دیذ٘ذ ضشٚع ت ٝپیطشٚی دس تشوساتاٖ ٔ ٚااٚساِٟٙش واشد  ٚدس فاراّ1866-1861 ٝ
لٛای سٚسی لسٕت اػظٓ ٘ٛاحی ٘ىشد .چ ٖٛصٔأذاساٖ اص ایٙى ٝسٚس ٞا خٛاٙٞذ تٛا٘ست پاس اص
سّؽ ٝتش ایٗ ایٗ ٘ٛاحی ٘ظٓ  ٚاسأص سا تشلشاس وٙذ  ٚاص حٕالت اصته ٞاا  ٚتاشوٕٗ ٞاا تاش ساش
احذاث خشاساٖ رٌّٛیشی وٙٙذ  .دسساَ ٔ ْ 1860زاسات تیٗ د ٚوط ٛسٚسی ٚ ٝاٍّ٘ستاٖ آغاص ضاذ
ِٚی سٚس ٞا و ٝتٛٔ ٝلؼیت خٛد اؼٕیٙاٖ داضتٙذ ت ٝساحتی حاظش تٔ ٝحذٚدیت ٞایی و ٝاٍّ٘ستاٖ
پطٟٙاد ٔی وشد  ٚسٚس ٞا و ٝتٛٔ ٝلؼیت خٛد اؼٕیٙاٖ داضتٙذ ت ٝساحتی حاظش تٔ ٝحذٚدیت ٞایی
و ٝاٍّ٘ستاٖ پیطٟٙاد ٔی وشد ٘ثٛد٘ذ ِٚی ٚلتی سپٟساالس ٔطٟٛس ت ٝؼشفذاسی اص سیاسات اٍّ٘ایس
تٛد ت ٝرذاست ایشاٖ ٔٙصٛب ضذ ٛٔ ٚرثات ٔسافشت ضا ٜتِٙ ٝاذٖ سا فاشا ٓٞواشد  ٚسٚس ٞاا اص
تشس ایٙى ٝت ٝوّی ٘فٛر خٛد دس ایشاٖ ٔٙصٛب ضذ ٛٔ ٚرثات ٔسافشت ضا ٜتِٙ ٝذٖ سا فشا ٓٞواشد
 ٚسٚس ٞا اص تشس ایٙى ٜ ٝوّی ٘فٛر خٛد دس ایشاٖ سا اص دسات تذٙٞاذ وٛتاا ٜأاذ ٚ ٜحاظاش تاٝ
ٔزاوش ٜتا اٍّ٘یس ضذ٘ذ  ٚت ٝتٛافك سسیذ٘ذ و ٝسٚسی ٝاص سٚد ریح ٖٛتٍزسد  ٚاص ٞش ٌ٘ ٝ٘ٛفٛر تاٝ
افغا٘ستاٖ خٛدداسیی وٙذ ِٚ .ی سٚس ٞا ٔىاتثات دٚستا٘ ٝتا خٛا٘یٗ افغاٖ سا ا٘زاْ داد  ٚایاٗ وااس
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ٔٛسد اػتشاض اٍّ٘ستاٖ لشاس ٌشفت  ٚدِٚت ایشاٖ سا تطٛیك تٔ ٝماتّ ٝدس تشاتش تزااٚصات سٚس ٞاا
وشد ٘ ٚارشاِذیٗ ضا ٜت ٝاٍّ٘ایس اػاالْ واشد دس راٛستی آٟ٘اساحٕایات وٙٙذوا ٝدس ٔماتاُ سٚس
ایستادٌی وٙٙذ  ٚلط٘ٛی ت ٝتشوستاٖ ٔی فشستذ ِٚی اٍّ٘یس ٞا حاظش ت ٝلثٞ َٛیچ ٌ٘ٛا ٝتؼٟاذی
٘طذ٘ذ  ٚسٚس ٞا اص اٖ ٔٛلؼیت استفاد ٜوشد٘ذ  ٚتا ساَ ٘ ْ 1875اٛاحی تشوساتاٖ سا تاذٞ ٖٚایچ
ٌٔ ٝ٘ٛمأٚت رذی اص ایشاٖ تصشف وشد٘ذٟٔ ( .ذٚی .1362 .ظ )284
معبَدٌ آخبل

اص ػُّ تٛر ٝسٚس ٞا ت ٝاسیای ٔشوضی  ٚتشوستاٖ ایٗ تٛد و ٝدِٚت ٞا اسٚپاایی دس رٙاً ٞاای
وشیٕٔ ٚ ٝتؼالة آٖ دس وٍٙش ٜتشِیٗ ٘ ْ1879/1296طاٖ دادد و ٝتا ٝسٚس ٞاا ارااص٘ ٜخٛاٙٞاذ داد
ٔتصشفات خٛد سا دس تاِىاٖ  ٚلاس ٜاسٚپا ٌستشش دٞذ ( .پإِش .1384 .ظ . )1121دِٚات سٚسایٝ
اص رٔ ًٙش ٚتٟش ٜتشداسی وشد  ٚتش ضذت سشػت حٕالت خٛد افضٚد  .دستاس  ٚسراَ ایشاٖ  ٓٞوٝ
خٛد لادس تٔ ٝماتّ ٝتا سٚس ٕ٘ی وشد٘ذ ٘اچاستا پیطشٚی سٚس ٞا وٙاس آٔذ٘اذٚایٗ چٙایٗ ضاذ واٝ
ػٟذ٘أ ٝآخاَ دس ساَ ْ 1881/1299تیٗ ایشاٖ  ٚسٚس ٔٙؼمذ ضذ ( .واامٓ صاد .1352 .ٜظ -331
ٔ ٚ )333یشصا سؼیذ خاٖ إِّه ٚصیش أٛس خاسر ٝایشاٖ  ٚایٛاٖ صیٚٛٙیف ٚصیاش ٔختااس سٚسای ٝدس
تٟشاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ایٙذٌاٖ د ٚوطٛس ایٗ ٔؼاٞذ ٜسا أعاء وشد٘ذ.
خالرٔ ٝفاد ػٟذ ٘أ ٝاخاَ ت ٝضشح صیش ٔی تاضذ:
.1تؼییٗ سشحذات تیٗ د ٚوطٛس
.2تؼییٗ ٕ٘ایٙذ ٜتشای تصٛیة ػالیٓ ٔشصی
.3تؼٟذ دِٚت ایشاٖ تشای تخّی ٝلّؼٞ ٝای ٌشٔاب ٌُ ٌالب ٚ ٚاٌزاسی آٟ٘ا ت ٝسٚسیٝ
.4پشٞیض دِٚت ایشاٖ اص الذأاتی و ٝتاػج واٞص اب سٚد فیشٚص ٚ ٜچٙذیٗ سٚد دیٍاش ٔای ضاٛد ٚ
رٌّٛیشی اص تشداضت صیاد آب اص سٚد ٞا
.5تٛافك ؼشفیٗ تشای احذاث سا ٜاسای ٝسٚتیٗ خشاساٖ ٔ ٚاٚساِٟٙش دسیای ٔاص٘ذاساٖ
.6تؼٟذ د ٚدِٚت دس خصٛظ تشوٕٗ ٞا  ٚرٌّ ٛیشی اص ٚسٚد اسّح ٝت ٝوطٛس خٛد
.7لشاسٌشفتٗ ٔأٔٛساٖ سٚس دس ٘ماغ سشحذی ایشاٖ
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ٔ.8ؼتثش تٛدٖ پیٕاٖ ٞای ساتك د ٚوطٛس
.9تأییذ پیٕاٖ اص سٛی د ٚوطٛس  ٚتؼییٗ حذاوخش چٟاس ٔا ٜتشای ٔثادَ آٖ.
دِٚت سٚسی ٝتا پیٕاٖ اخاَ ظشت ٝدیٍشی تاش تٕأیات اسظای ایاشاٖ ٚاسد سااخت تاٛٔ ٝراة اٖ
ػٟذ٘أ ٝخا٘ات تشوستاٖ ٔ ٚاٚساءاِٟٙش و ٝتا ایٗ صٔاٖ وٓ ٚتیص تاتغ پادضااٞاٖ ایاشاٖ تٛد٘اذ تاشای
ٕٞیط ٝاصایشاٖ رذا ضذ٘ذٔ ( .حٕٛد .1353 .ظ )1196
وقش بزیگبد قشاق در تحًالت سیبسی وظبمی ایزان عصز وبصزی

دِٚت سٚسی ٝدٚس ٜسّؽٙت ٘ارشاِذیٗ ضا ٜتا وسة أتیاص تشیٍااد لاضاق یىای اص ٕٟٔتاشیٗ ٔشاواض
حیاتی وطٛس ایشاٖ سا دس دست ٌشفت .تشیٍاد سٛاس ٜلضاق و ٝصیش ٘ظاش افساشاٖ سٚی تطاىیُ ضاذ
٘یشٞٚای ٔٙاسثی تشای ارشای ٔمارذ سٚس ٞا تٛد٘اذ .دِٚات سٚس تا ٝتٟا٘ا ٝتؼّایٓ لطا ٖٛایاشاٖ
تٛا٘ست یه ٘یش٘ ٚظاْ ٚاتست ٝت ٝاٖ وطٛس سا تا ٞضی ٝٙدِٚت ایشاٖ اص خان ایٗ وطاٛس سااصٔا٘ذٞی
وٙذ  ٚاص ٚرٛد اٖ دس صٔاٖ ٔمتعی تٟشٌ ٜیشی ٕ٘ایذ .سٚس ٞا و ٝپیٛست ٝدس ؼا َٛدٚس ٜلارااس دس
تشاتش ارالحات ٘ظأی ایشاٖ واسضىٙی ٔی وشد٘ذ ٔ ٚا٘غ اص تطاىیُ ٘یشٞٚاای ٔاٙظٓ  ٚپیطاشفت ٝدس
ایشاٖ ٔی ضذ٘ذ ایٗ تاس خٛد رٟت تؼّیٓ لط ٖٛایشاٖ پاپیص ٟ٘اد٘ذ .اِٚیٗ ٞیات افسشاٖ سٚسای تاٝ
سشپشستی دٔٚا٘تٚٛیچ دس تاسیخ  1296قٚ ْ1879 /اسد ایشاٖ ضذ٘ذ .دٔٚاا٘تٚٛیچ تالفاراّ ٝپاس اص
ٚسٚد ت ٝتٟشاٖ سشٌشْ تطىیُ سٛاس ٜتشیٍاد لضاق ضذ  .د ٚفٛد ٟٔارش  ٚتٔٛی ٞست ٝاِٚیا٘ ٝیاش ٚسا
تطىیُ ٔیذاد٘ذ و ٝچیضی خٛد ٘ 120فش تٛد٘ذ ٔ ٚستخذْ دِٚت ایشاٖ ضإشدٔ ٜای ضاذ٘ذ .تشیٍااد
لضاق یه ٘یشٚی ٘ظأی ایشا٘ی تٛد و ٝدستٛسات آٖ اص را٘ة افسشاٖ سٚسی رادس ٔی ضذ  ٚتحات
فشٔا٘ذٞی ػاِی سٚسی ٝلشاس داضت  ٚدس رٛستی و ٝضشایػ ٙٔ ٚافغ سٚسی ٝایزاب ٔی وشد ایٗ ٘یشٚ
حتی اص دستٛسات ضا ٜایشاٖ ٘یض سشپیچی ٔیىشد  .دس ٔسائُ سیاسی تا رالح دیذ سفیش سٚس ٔمایٓ
تٟشاٖ الذاْ ت ٝػُٕ ٔی آٚسدٔ ( .یشصایی .1383 .د .1ظ )81

ريابط سیبسی ایزان يريس در ديرٌ امیه السلطبن
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أیٗ اِسّؽاٖ دس اٚایُ صٔأذاسی تا ٍٙٞاْ ٚالؼ ٝتحشیٓ تٙثاو ٛسٚاتػ رٕیٕا٘ ٝتا اٍّ٘یسی ٞا داضت
ٔخصٛرا تش سش ٔٙذِٚف ٚصیش ٔختاس اٍّ٘یس چٙاٖ ٘ضدیه ضذ ٜتٛد وٞ ٝیچ ٚلات وااسی اص أاٛس
ّٕٔىتی ساتذٔ ٖٚطاٚس ٚ ٜاراص ٜا ٚا٘زاْ ٕ٘ی داد .أیٗ اِسؽاٖ ٕٞیط ٝتٕاْ وٛضص خٛد سا ت ٝواس
ٔی تشد و ٝفمػ سشواس تٕا٘ذ  ٚتشای ا٘زاْ ایٗ ٔٙظاٛس اص ٞایچ الاذأی خاٛدداسی ٘اضات .اص سااَ
 1265ق ْ 1848 /سپاٞیاٖ اٟ٘ا ضشق  ٚضٕاَ ضشق سا تصشف وشد٘ذ ٘.ارشاِذیٗ ضا ٜوا ٝدس ٔماتاُ
ػُٕ ا٘زاْ ضذ ٜلشاس ٌشفت ٚ ٝدس ٔماتُ أعای ٔؼاٞذ ٜپاسیس  ٚاص دست دادٖ لسٕتی اص ٔشصٞا تاٝ
٘فغ اٍّ٘یس ٘اٌضیش تٛد و ٝدس تشاتش ٕٞسای ٝصٚسٔٙذ ضٕاِی  ٚسلیة سیاسی  ٚاستؼٕاسی سش تساّیٓ
فشٚد أشد  ٚؼثك ٔؼاٞذ 1299 ٜق ْ1881/و ٝدس تٟشاٖ ٔٙؼمذ ٌشدیذ تسّػ سٚسی ٝساتش سش ٔشصٞای
اص دست سفت ٝضٕاَ خشاساٖ سسٕیت ضٙاخت .لشاسداد ٔشصی و ٝتٚ ٝسیّ ٝسؼیذ خاٖ ٔٛتٕٗ إِّه
ٚصیش أٛس خاسر ٝایشاٖ  ٚایٛاٖ صیٛٙصیف سفیش ٕ٘ ٚایٙذٔ ٜختاس سٚسی ٝت ٝأعاء سسیذ و ٝضاأُ 4
فصُ تٛد  ٚؼیك د ْٚػٟذ٘أٔ ٝشصی دس ساَ .ٜ 1303ق پشٚتىّی تاذٚیٗ ضاذ وا ٝآٖ سا ساّیٕاٖ
خاٖ اص ؼشف ایشاٖ ٚواساٚایف اص ؼشف سٚسی ٝأعاء وذ٘ذ ٘ ٚمط ٝای حذٚد تٔ ٝمیااس 184000
تشسیٓ ضذٔ .ساِ ٝلشی ٝفیشٚص ٓٞ ٜو ٝدس فصُ ا َٚػٟذ٘أ ٝساَ .ٜ 1299ق ؤ ٝی تایست اص ضٕاَ
تٍزسد اص ؼشف سٚس ٞا تاس دیٍشس ٔؽشح ضذ  ٚسٚس ٞا ّٔ ٜىیت خٛد ارشاس ٚسصیذ٘ذ  ٚپادضااٜ
پیش  ٚفشسٛد ٜایشاٖ ٘ارشاِذیٗ ضا ٜدس تشاتش ٔؽأغ سٚسی ٝت ٝصا٘ ٛدسآٔذ  ٚدس سااَ  1310لاشاس داد
رذیذی ضأُ ضص فصُ دستاسٔ ٜثادِ ٝد ٚلشی ٚ ٝتغییشات دیٍش تاذٚیٗ ضاذ  ٚتا ٝأعاای أایٗ
اِسّؽاٖ رذساِؼظٓ ٚپٛتسف  ٚسفیش سٚس ٞا سسیذٔ ( .حٕٛد .1353 .د .4ظ )151
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ٞذف وّی سٚسی ٝدس ایشاٖ سذٛ٘ ٜصد ٓٞیؼٙای تٛساؼٞ ٝاش چا ٝتیطاتش ٔساتٕالن ٙٔ ٚااؼك صیاش
٘فٛرضاٖ تٛد.دس لسٕت اػظٓ رذ ساَ پس اص ٌّستاٖ تٚ ٝیاژ ٜدس ٘یٕا ٝد ْٚایاٗ دٚس ٜدس سٚاتاػ
خٛد تا سٚسی ٚ ٝاٍّ٘ستاٖ ٘مص ػأُ ارّی سا ٘ذاضت  .تّى ٝایٗ سٚاتػ تیطتش ٔٙؼىس وٙٙذ ٜسٚاتػ
تیٗ سٚسی ٚ ٝاٍّ٘ستاٖ تش سش ایشا دس چاسچٛب سیاست ٞای وّای اٖ د ٚوطاٛس دس راح ٝٙرٟااٖ
تحٛالت سیاسی خاظ آٟ٘ا تٛد ٜاستٞ .ذف وّی سٚسی ٝدس تٕاْ ایٗ دٚس٘ ٜسثت تا ٝایاشاٖ حاتات
تٛد :یؼٙی ٞش چ ٝتسّػ ٞش تیطتش خٛد سا تش سش٘ٛضت ایشاٖ ٔی خٛاستٙذ أا دس تؼیایٗ ٌااْ ٞاای
و ٝتشای سسیذٖ ت ٝایٗ ٞذف الصْ ٔی دیذ٘ذ  ٚدس ا٘تخاب سٚیٞ ٝای و ٝت ٝد٘ثاَ ٕ٘ٛد٘ذ دٌشٌا٘ٛی
ٞای ٔحسٛسی ٚرٛد داضت .یه ػّت ایٗ دٌشٌ٘ٛی ٞا تغییشات ٚظغ  ٚسٚاتػ وّی خٛد ایاٗ دٚ
وطٛس تٛد ٚ ٜیىی اص ػّاُ دیٍاش سا تایاذ دس تغییاش ٚظاؼیت  ٚسٚاتاػ ٔخصاٛظ سااصٔاٖ ٞاا ٚ
اضخاظ ٔؤحش دس سیاست آٖ د ٚوطٛس ٘سثت ت ٝایشاٖ است.
سٚس ٞا دضٕٗ استمالَ  ٚآصادی  ٚتشلی  ٚتٕأیت اسظی تٛد ٔ .اا سا ٘ااتٛاٖ  ٚػماة ٔا٘اذٔ ٜای
خٛاست و ٝسیاست رشف ٔتزاٚصا٘٘ ٝظاْ  ٚاستؼٕاس التصاادی خاٛد سا پایص تثاشد  .تاا ٞش٘مطاٝ
رالح  ٚتؼثیشی سشستیضٌی داضت  .دیپّٕات ٞای ٔزاشب  ٚآصٔاٛد ٜاساتؼٕاسس دس داخاُ وطاٛس
ٞای اسالٔی ت ٝایٗ ٘تیز ٝسسیذ٘ذ ؤ ٝزٞة ٔخُ سضت ٝای ٔحىٓ  ٚخّاُ ٘اپازیش افاشاد لثایاُ سا
ٔتصُ ٔ ٚتحذ ٔی وٙذ و ٝػٛأُ ؼثیؼی اختالف اص لثیُ صتاٖ ٘ ٚژاد  ،تا ٕٞا٘ ٝیاش ٚ ٚوططای واٝ
داس٘ذ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ احش سحشاٍ٘یض آٖ سا خٙخی یا ٘اتٛد وٙٙذ  .استؼٕاسٌشاٖ ت ٝایاٗ ٘تیزا ٝسسایذ٘ذ واٝ
تشای تزضی ٚ ٝتفشلّٔ ٝت ٞا ػأُ ٔزٞة و ٝسشچطٕ ٝپش فیط ػمیذ ٜسیشاب ٔی ضٛد ٔاٛحشتشیٗ
ٚسیّ ٝاست .أیشوثیش تا اتخار سیاست ٔٛاص٘ٙٔ ٝفی دس ٔماتُ سٚسی ٚ ٝاٍّ٘ستاٖ  ٚوٛضص تٙٔ ٝظٛس
تٟشٌ ٜیشی اص لذست س ْٛتحٔ َٛخثتی دس ٔٙاسثت ٞای خاسری ایشاٖ ایزاد وٙاذ .ا ٚدس سیاسات
خاسری ت ٝارُ ػذْ ٔذاخّ ٝتیٍاٍ٘اٖ دس أٛس داخّی ایشاٖ  ٓٞ ٚچٙیٗ ػذْ دسٌیشی تا د َٚتیٍا٘ٝ
تٙٔ ٝظٛس رٌّٛیشی اص تٟا٘ ٝرٛیی د َٚدیٍش تشای ٔذاخّ ٝدس أٛس ایشاٖ ٔتؼمذ تٛد  ٚایاٗ اراُ سا
دس ٔٛسد دِٚت ٞای اٍّ٘یس  ٚسٚس پیٍیشی ٔی وش  ٚسیاست ٔٛاص٘ ٝچٙذ را٘ث ٝا ٚاص چٙذ ِحااؾ
إٞیت داضت -1 :واستشد ایٗ دیپّٕاسی ٘ ٝفمػ الذأی ٔ ٟٓدس سیاست خاسری ایشاٖ ت ٝضٕاس ٔای
سٚد -2 .ایٗ استشاتژی ٔ ٟٓسیاست خاسری ،ایشاٖ سا دس پی٘ٛاذ تاا لاذست تایٗ إِّّای اص رٟاات

روابط سیاسی ایران و روسیه در عصر ناصرالدین شاه

سیاسی دس حٛص ٜسلاتتی تیٗ آٟ٘ا لشاس ٔی داد -3.استفاد ٜاص ایاٗ دیپّٕاسای ایاٗ ٚالؼیات سا ٔسآّ
ساخت ٝو ٝارٛال سیاست خاسری ٞش وطٛس دس حىٓ ٔتغیش ٚاتست ٝای ٔی تاضذ و ٝسش٘ٛضات آٖ سا
ساختاس سیاسی آٖ وطٛس تؼییٗ ٔی ٕ٘ایذ.
تا تٛر ٝتٔ ٝؽاِؼات ایٗ تحمیك ت ٝایٗ ٘تیزٔ ٝی سسیٓ و ٝدس دٚساٖ سّؽٙت ٘ارشاِذیٗ ضا٘ ٜتاایذ
ض ْٛػٟذ ٘أٞ ٝای ٌّستاٖ  ٚتشوٕا٘چای  ٚػٛاسض رٞ ًٙاای ؼاٛال٘ی سٚص واشد .دِٚات ٞاای
اسٚپایی و ٝتا ایشاٖ ساتؽ ٝسیاسی تشلشاس وشد ٜتٛد٘ذ ٔٛفك ت ٝوسة أتیااصاتی ضاذ٘ذ وا ٝسٚسایٚ ٝ
التصادی تیٍاٍ٘اٖ ٔ ٚخصٛرا سٚسی ٚ ٝاٍّ٘یس دس ایشاٖ ت ٝحذ وٕااَ سسایذ  ٚاساتمالَ ایاشاٖ ٚ
حیات التصادی ّٔت ایشاٖ تیص اص ٞض صٔاٖ دیٍشی ٔتضِضَ ضذ .أٙیّت ػٕٔٛی ٔشدْ ایشاٖ ت ٝػّات
لیٛدی و ٝدس ػٟذ ٘أٞ ٝای ٌّستاٖ  ٚتشوٕا٘چای ٚسایش ٔؼاٞذات ٘ظیشآٖ تٛسػ ضا ٚ ٜدستاسیاٖ تا
د َٚتیٍا٘ ٝتست ٝضذ ٜتٛد اص تیٗ سفت .سٚس ٞا ٕٞضٔاٖ تا تٛسؼ ٝؼّثی اسظای دس ساشصٔیٗ ٞاای
ضٕاَ ضشلی ت ٝوسة أتیاصات التصادی ػاذْ أٙیات  ٚتاشس اص ٔصاادس ٚ ٜچپاا َٚأاٛاَ ،پاَٛ
،دٚستی ،سض ٜٛخٛاسی ٚ ٚؼٗ فشٚضی تشخی سراَ  ٚتحت تااحیش لاشاس ٌاشفتٗ ضااٞاٖ لارااس اص
ٔطاٞذ ٜپیطشفت ٞای غشب دس ٔسافشت ت ٝاسٚپا اضاس ٜوشد.
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