
در منطقه به چه شكل دنبال شد؟
اين طرح توسط اولين فرس��تادگان انگليس دنبال 
 شد. افرادي همچون ميرزامهدي علي خان خراساني 
كه متأس��فانه ايراني ب��ود و در هند تحت اش��راف 
انگليس��ي ها و كمپاني هندش��رقي زندگي مي كرد. 
خدمتي ك��ه ميرزامه��دي علي خان خراس��اني به 
انگليسي ها كرد، به اعتراف انگليسي ها از يك لشكر 
انگليس بيش��تر بود. او مي گويد »من رعبي در دل 
مس��ئوالن ايراني و امام مس��قط )عمان( انداخته ام 
كه بعد از اين انگليسي ها هر چه بگويند اينها جرئت 
مخالفت نداش��ته باش��ند«. ميرزامهدي علي خان 
خراساني كسي است كه پاي كمپاني هندشرقي را 
به بازارهاي ايران باز ك��رد و زمينه نابودي توليدات 
ايراني را فراهم ساخت. ِسرجان ملكم هم بين ايران 
و حاكم كابل زمان خان كه داش��ت در هندوستان با 
انگليسي ها مي جنگيد، اختالف انداخت. انگليسي ها 
در اين مقطع دو نگراني بسيار جدي و شديد داشتند. 
يكي شيعيان هند، حيدرعلي و پسرش تيپو سلطان 
كه جريان مقاومت در هند بودند و ديگري زمان خان 
در كابل كه البته اهداف توسعه طلبانه اي داشت ولي 
در هند با انگليس��ي ها مي جنگيد. ش��يعيان بازوان 
اي��ران در منطقه بودن��د، كما اينك��ه قزلباش هاي 
افغانستان بازوهاي ايران و متحدين واقعي ايران در 
منطقه بودند. لذا انگليسي ها به اين نتيجه رسيدند 
كه اگر بخواهن��د اين دو خطر را دف��ع كنند، بايد از 
طريق عوامل نفوذي ش��ان، ارتباط ايران با شيعيان 
هند و متحدين واقعي ش��ان را تخريب و قطع كنند. 
آنها فتحعليش��اه را به حمله به زمان خ��ان و ايجاد 
درگيري با او تشويق كردند و لطمه اي راهبردي به 
اين منطقه و به ايران و به عبارتي به كل جهان وارد 
كردند كه تا همين حاال هم هنوز دامنگير مردم اين 
منطقه است. اينكه اين منطقه به رغم برخورداري از 
اين همه استعداد طبيعي و انساني، متأسفانه مسير 
پيشرفت را طي نمي كند و تا اين حد دچار درگيري 
و كشت و كشتار است، به خاطر همين كارهايي بود 
كه امثال ِسر جان ملكم و ِسرگور اوزلي در اين منطقه 
رقم زدند. در واقع اگر اي��ن اتفاقاتي كه عرض كردم 

نمي افتاد، امپراتوري بريتانيا شكل نمي گرفت. 
مي گويند جداسازي افغانستان از ايران هم 

توسط ِسرجان ملكم انجام گرفته است؟
مقدمات اين جدا س��ازي از آن زمان شروع شد و در 
دوران ِسر جان كمبل )Sir John Campbell( و 
ِسر جان مك نيل )Sir John McNeill( ادامه پيدا 
كرد. هرات بخشي از قلمرو ايران بود ولي ساكنانش 
به مشهد و شهرهاي خراسان مي آمدند و دخترها و 
بانوان ايراني را اسير مي كردند و به مرو و بخارا و خيوه 
و... مي بردند و در بازارها مي فروختند لذا بايد حتماً 
با اينها برخورد مي شد. به همين روي محمدشاه به 
هرات لشكر مي كش��د. در واقع ما به خاك خودمان 
لشكر كش��يديم، ولي انگليس��ي ها چون وقتي هند 
را گرفتند، به اين نتيجه رس��يده بودن��د كه هند را 
نمي توانند حفظ كنند، اال اينكه نفوذ اس��تراتژيك 
و راهب��ردي اي��ران را از بي��ن ببرند لذا به س��مت 
افغانستان و بلوچس��تان مي آيند. اين دوره اي است 
كه انگليسي ها مصمم هستند افغانستان را از ايران 
جدا كنند. ابتدا ِس��ر جان مك نيل تصميم مي گيرد 
محمدشاه را از حمله منصرف كند و وقتي مي بيند 
محمدشاه مصمم است تهديد مي كند. بعد هم وقتي 
ما هرات را محاصره كرده ايم به عنوان ميانجي وارد 
مي ش��ود و محاصره را طول مي ده��د و نمي گذارد 
نيروه��اي ايراني عمليات خ��ود را تكمي��ل و قلعه 
هرات را تصرف كنند. او به محمدشاه وعده مي دهد 
و مي گويد بگ��ذار داخل قلعه بروم و ب��ه آنها بگويم 

تسليم شوند. بعد به قلعه مي رفت و به آنها مي گفت 
به هيچ وجه تس��ليم نش��ويد، نيروهاي انگليسي در 
راه هس��تند و ما هم درصدد هس��تيم كه خارك و 
بوش��هر و... را بگيريم و ايران را مجب��ور كنيم كه از 
 هرات عقب نشيني كند. فردي به نام هنري پاتينجر

)Sir Henry Pottinger( هم كه يك س��رگرد 
انگليسي در قلعه  هرات بود، مدام با ايراني ها رفت و 
آمد مي كرد و حتي به اردوي محمدشاه هم مي آمد 
و از سر جان مك نيل اخبار كاماًل سري را مي گرفت 
و از اردوي ايران خارج مي كرد و در اختيار شورشيان 
هرات قرار م��ي داد و نهايتاً هم اين س��فير به وزارت 
خارجه شان توصيه كرد و روابط را قطع كردند. از آن 
طرف هم انگليسي ها به خارك و بوشهر حمله كردند. 
بنابراين محمدش��اه بدون اينكه در هرات امتيازي 
بدهد، از آنجا عقب نش��يني كرد. البته عقب نشيني 
محمدش��اه از محاصره هرات هم روي مالحظه  بود 
و بعدها هم وعده داد كه حتم��اً دوباره برمي گردد و 

جبران مي كند. 
اين مالحظه چه بود؟ 

اوالً محمدشاه نمي خواست با انگليس درگير شود. 
شايد احساس مي كرد كه ش��رايط مهيا نيست. ثانياً 
مي گفت انگليسي ها در هرات نفوذ دارند. جايي كه 
نفوذ ندارند جنوب ايران، مخصوصاً خارك و بوشهر 
است. اگر بيايند و به بهانه جنگ هرات در آنجا مستقر 
شوند و حاال حاالها آنجا را تخليه نكنند، كشور از اين 
به بعد در آنجا هم مش��كل پيدا خواهد كرد و براي 
اينكه اين مس��ئله را س��ريع جمع كند، بدون دادن 

امتياز از هرات عقب نش��يني كرد. هرچند بعدها در 
جنگي در دوره ناصرالدين ش��اه، متأسفانه در حالي 
كه هرات را ب��ا قدرت نظامي گرفت��ه بوديم، عوامل 
نفوذي و س��فارت و وزارت خارجه انگلستان دست 
به دست هم دادند و فرانسه هم با آنها همكاري كرد 
و نهايت��اً در 1273 هرات و افغانس��تان از ايران جدا 
شدند. البته در آن مقطع اتفاقاتي روي مي دهد كه 
روح شرير و خبيث انگليسي ها را نشان مي دهد. اينها 
تمام حس��اب هايي را كه با رجال ايراني داشتند، در 

اين مقطع تسويه مي كنند. 
اين تسويه حس�اب ها به چه صورت انجام 

گرفت؟
ِس��ر جان مك نيل چاپاري داش��ت كه ايراني بود و 
اخبار را از جاهاي مختلف جمع مي كرد و به ِسر جان 
مك نيل مي داد و او هم از ايران خارج مي كرد. حتي 
او بعضي از ا خبار را از سوي ِسر جان مك نيل مي برد 
و به شورشيان هرات و پاتينجر مي داد. در يكي از اين 
عمليات هاي انتقال خبر و جاسوسي، اين فرد در يكي 
از كور راه هاي مرز ايران و هرات دس��تگير مي شود. 
چند س��اعتي هم مي ماند و عنوان هم نمي كند كه 
من چاپار سفارت انگليس هستم. قاعدتاً وقتي كسي 
را به اين شكل دس��تگير مي كنند، براساس قوانين 
نظامي و جنگي مي توانند او را در محل اعدام كنند 
ولي او را اعدام نمي كنند و وقتي مي گويد من چاپار 
س��فارت انگليس هس��تم و از آن طرف هم مك نيل 

فشار مي آورد او را آزاد مي كنند. 
همان رفتاری که س�فیر وقت انگلیس در 

اغتشاشات اخیر داشت؟ 
بله س��فير فعلي انگليس هم وقتي زي��ر پل حافظ، 
روبه روي دانش��گاه اميركبير دستگير مي شود، اول 
نمي گويد من س��فير هس��تم ولي وقتي دس��تگير 
مي شود و او را مي برند و از آن منطقه دور مي كنند، 
به فارسي مي گويد من سفير انگليس هستم. در هر 
صورت يك چاپار، خبرچين و خبربر دستگير مي شود 
و اينها عالي ترين مقام ايراني را مجبور مي كنند كه 
عذرخواهي كند كه چرا جاسوس را دستگير كرديد؟ 
عزتي كه انقالب اس��المي به كش��ور و ب��ه مردم ما 
داد، را باي��د قدر بدانيم. ما چني��ن صفحات تاريكي 
در تاريخ كشورمان داريم كه جاس��وس انگليس را 
كه تازه تبعه ايران هم هس��ت مي گيري��م اما آنها با 
جس��ارت مي گويند بايد عذرخواهي كنيد. عالوه بر 
آن حاجي خان، فرمانده اي كه در مرز دستور داد اين 
جاس��وس را بگيرند، را هم گفتند بايد عزل شود. به 
خاطر اينكه اين عذرخواهي را ه��م از ايران بگيرند، 
چند ماه مذاكرات صلح را كش مي دادند. همه بسيار 
تعجب مي كردند كه اين يك مس��ئله بس��يار پيش 
پا افتاده است و تازه ش��ما مقصريد و هيچ تقصيري 
متوجه دولت ايران نيست اما آنها با پررويي، وقاحت 
و قلدري خواس��تند خرد كردن روحيه رجال ايراني 
را تكميل كنند. از طرفي حاكم بوش��هر با كنس��ول 
انگليس اختالفي پيدا كرده بود ك��ه هيچ ربطي به 
ماجراي هرات نداش��ت اما انگليس��ي ها گفتند بايد 
بابت اين هم عذرخواهي و حاك��م را هم عزل كنيد. 
متأسفانه هم عذرخواهي صورت گرفت و هم حاكم 
عزل شد. بعد هم گفتند بايد با ما يك معاهده تجاري 

امضا كنيد. 
عوامل انگلیس ط�رح نفوذ گس�ترده در 
حاکمیت قاجار و تضعیف کشور را چگونه 

پیش بردند؟
آن ش��بكه ماس��وني اي كه ِس��ر گور اوزل��ي ايجاد 
كرد، متأس��فانه ت��ا دوره محمدش��اه و ناصرالدين 
شاه كاماًل در همه بخش هاي كش��ور نفوذ و رسوخ 
كرده بود و با كم��ك اينها مي توانس��تند دل رجال 

با آمدن س�رگور اوزلي ب�ه عنوان اولین 
سفیر رسمي و مستقر، اتفاقات جدي اي 
در کش�ور ما علی�ه منافع م�ردم ايران 
رخ داد ک�ه او در آنه�ا نق�ش اساس�ي 
داش�ت. خ�ودش مي گويد: م�ن اغلب 
اطرافی�ان فتحعلیش�اه را وارد جرگ�ه 
فراماس�ونري کردم! اين فرد در کش�ور 
ما بس�یار مخ�رب عم�ل کرد.س�رگور 
اوزلي مي گويد: »ب�راي صیانت از منافع 
انگلستان در هندوستان، ايران بايد در 
وحوش�ت و بربريت نگه داش�ته شود!«

 »تاريخچه مداخالت فرستادگان دولت انگلستان در امور داخلي ايران«
 در گفت و شنود با دکتر موسي فقیه حقاني - بخش نخست

سفراي انگلستان همواره در پي تضعيف 
سياسي و اقتصادي ايران بوده اند
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ايراني را خالي  كنند. شبكه نفوذ متأسفانه دست 
ناصرالدي��ن ش��اه را بس��ته و او را مرعوب كرده 
بودند. او دست نوش��ته اي دارد ك��ه در آن آمده 
است: »هر پادش��اهي مي خواهد كشور خودش 
را آباد كند. من مي دانم بايد در خوزستان كشت 
و زرع راه بيندازم، قواي نظام��ي ايران را تقويت 
كنم، راه و ج��اده و كارخانه بس��ازم اما روس و 
انگليس نمي گذارند. ام��روز در روي كره ارض، 
كش��وري پس��ت تر و ضعيف تر از ايران نيست. 
ايران از مونته نگرو و مجارستان و بلغارستان هم 
پست تر شده  است«. اين به خاطر اجراي همان 
راهبردهايي است كه عرض كردم. اينها تا دوره 
ناصري س��ه راهبردش��ان را كاماًل انجام دادند: 
نفوذ، تضعيف، تجزيه و پس از آن از فرصتي كه 
مشروطه برايشان ايجاد كرد براي نابودي ايران 
گام برداشتند. مشروطه يك قيام بزرگ بود اما از 

يك طرف هم حاكميت ايران را تضعيف كرد. 
نقش کدام يك از س�فراي انگلیس در 

ايران را تأثیرگذارتر مي دانید؟
بين سفرايي كه انگلستان به ايران اعزام كرد و در 
بين سفراي معاصر سه نفر بسيار مخرب هستند. 
از اين جه��ت مي گويم س��فير ك��ه مي خواهم 
فرس��تاده ها را جدا كنم. ِس��رجان ملكم و س��ر 
گور اوزلي و... بحثشان جدا بود كه عرض كردم. 
ديگري ِسر جان كمبل است كه بسيار باهوش، 
فتنه گر، حيله گر و وارد در امور سياسي و بسيار 
بدرفت��ار ب��ود. او در دوره محمدش��اه به قدري 
بدرفتاري كرد كه تمام رجال ايراني از قائم مقام 
گرفته ت��ا حتي مي��رزا آقاخان ن��وري كه عامل 
انگلس��تان بود، از رفتار او ش��كايت داشتند. او 
ايراني ها را بس��يار تحقير و با مس��ئوالن ايراني 
از موضع ق��درت، بدرفتاري مي ك��رد. اين رفتار 
او مربوط ب��ه موقعي بود كه ما هن��وز عمق نفوذ 
راهب��ردي خودمان را از دس��ت ن��داده بوديم و 
هرات و قنده��ار و... در اختيار اي��ران بود. هنوز 
بخش عمده اي از بلوچستان كه امروز بخشي از 
پاكستان اس��ت متعلق به ايران بود ولي او رفتار 
بس��يار زش��ت و برخورنده اي با ايراني ها داشت 
و اين رفتارهاي تند آن قدر ادام��ه پيدا كرد كه 
دولت ايران از دس��ت اين سفير ش��كايت كرد. 
كمبل در تحريكات در خراسان و هرات و... عليه 
ايران بس��يار مؤثر بود و حتي با بعضي از افراد از 
قبيل آصف الدوله و... كه به كشور ما لطمه زدند، 

ارتباط داشت. 
فرد بعدي ِسر جان مك نيل است كه 20 سال در 
سفارت انگلستان به عنوان پزشك خدمت كرد. 
چون پزش��ك بود و در آن موقع در ايران پزشك 
كم بود يا اساساً پزشك طب نوين وجود نداشت، 
اين آقا در خانه هاي رجال ايراني نفوذ داش��ت و 
20 سال تجربه كرد. موقعي كه سفير عوض شد و 
او را به عنوان سفير فرستادند، حاج ميرزا آقاسي 
هوش��يارانه و هوش��مندانه به محمدشاه گفت 
او را به عنوان س��فير نپذير. عي��ن عبارتش اين 
اس��ت كه »اين فرد خيلي چيره دست و چاالك 
است. ما بايد يك سفير خام دست داشته باشيم 
كه در ايران تجربه نداش��ته باش��د، در حالي كه 
اين با همه آشناس��ت و هم��ه خانواده هاي مهم 
و رجال را مي شناس��د. در همه جا نفوذ كرده و 
مي تواند در ايران مخرب باشد«. متأسفانه نشد 
و اين آدم به عنون س��فير در ايران مستقر شد. 
در واقع هر چ��ه جلوتر هم مي آيي��م مي بينيم 
ك��ه س��فراي انگلي��س در چهارچ��وب نابودي 
ايران قراردادهاي��ي را به ما تحمي��ل مي كنند. 
مثاًل زمان بس��ته ش��دن قرارداد 1907 س��فير 
انگلس��تان در اي��ران ِس��ر اس��پرينگ راي��س

 

 )Sir Cecil Arthur Spring Rice (
كام��اًل ب��ا وزارت خارج��ه كش��ورش هم��راه 
اس��ت و طي اين قرارداد ايران به س��ه قس��مت 
تقس��يم مي ش��ود. بدتر از آن ق��رارداد 1915 
است كه س��فير انگلس��تان ِس��ر والتر تامبلين

 

)sir walter tomblaine( در مذاك��رات 
آن دخيل اس��ت و طي اين ق��رارداد ايران بين 
روس و انگليس تقس��يم مي ش��ود. در واقع قرار 
بود در پاي��ان جنگ جهان��ي اول اص��اًل ايراني 
وجود نداشته باشد. سال 1919 هم كه قرارداد 
وثوق الدوله بس��ته ش��د، ِس��ر پرس��ي كاكس 

 

)Sir Percy Cox( س��فير انگلس��تان به جد 
دنبال مستعمره كردن ايران بود. 

نقش سفیر انگلستان در سوگیري هاي 
سیاس�ي ايران در دوران مش�روطیت 

چه بود؟
انگليس��ي ها در مش��روطه از جن��اح افراط��ي 
مشروطه حمايت كردند و اتفاقاً حمايت هايشان 
را هم ادامه دادن��د و جناح افراطي كش��ور را به 

جايي رس��اند كه يك بن بس��ت سياسي كامل 
در كش��ور به وجود آمد كه بخش��ي از آن در به 
توپ بس��ته ش��دن مجلس، خودش را نش��ان 
داد. بخش ديگ��ر آن در گرفتن تهران توس��ط 
مش��روطه خواهان ديده ش��د. دائماً درگيري و 
جابه جا شدن و دس��ت به دست شدن قدرت در 
كشور رخ مي داد و وضع ايران به هم ريخت. بعد 
از اينكه مشروطه خواهان محمدعلي شاه را عزل 
كردند، انگليس��ي ها همچن��ان آن ظاهر حامي 
مش��روطه را داش��تند و حتي قبل از آن قرارداد 
1907 را  بس��تند. مش��روطه در ايران در س��ال 
1906 تأسيس مي ش��ود و اينها در سال 1907 
قرارداد تجزي��ه ايران را مي بندن��د. اين موضوع 
نش��ان مي دهد كه حمايت هايشان حمايت هاي 
واقعي و راس��تين نبوده. اگر شما مي خواهيد در 
كشوري مردم س��االري حاكم و حقوق مردمش 
رعايت شود، چرا كشور را تقسيم مي كنيد؟ نشان 
مي دهد كه اينها دنبال تضعيف حاكميت بودند 
و اين كار را به دست مش��روطه خواهان افراطي 
انجام دادند. مش��روطه خواهان هم نتوانس��تند 
نظام مقتدري را در كشور مستقر كنند. بخشي به 
خاطر فتنه انگيزي هاي سفراي انگليس در ايران 
بود تا جايي كه وقتي قب��ل از جنگ جهاني اول 
ايران اشغال مي ش��ود، مرحوم آخوند خراساني 
طي اطالعي��ه اي به مش��روطه خواهان افراطي، 
به طور مش��خص به تقي زاده و باند او مي گويد: 
»عس��اكر )نيروها( واقعي روس و انگليس شما 
هس��تيد.« مرحوم آخوند خراساني كاماًل دست 
اينه��ا را خوان��ده و مي بيند كه اينها در كش��ور 
فتنه گري و حاكميت را تضعيف مي كنند. هر روز 
در خيابان هاي تهران درگيري، ترور، تظاهرات و 
تجمع راه مي افتد و انگليس هم از فرصت استفاده 

و ضربه خود را وارد مي كند. 
در واقع انگلیسي ها با سو گیري هايشان، 
تصمیم گیري هاي حكومت را به دست 

عوامل خودشان سپردند؟
البت��ه عوامل ش��ان در س��طوح مختل��ف در 
تصميم گيري ه��ا نقش داش��تند ولي ش��اهان 
قاجار مقاومت مي كردند. آخرين آنها احمدشاه 
ب��ود ك��ه بي عرضه ترين پادش��اه قاجار ب��ود، با 
اين همه ق��رارداد 1919 را امض��ا نمي كند. به 
احمدش��اه مي گويند اين مخالفت��ت به قيمت 
پايان س��لطنتت تمام مي ش��ود اما او مي گويد 
بش��ود. ق��رارداد را امض��ا نمي كن��م و امضا هم 
نك��رد. ب��راي همين به س��راغ رضاخ��ان و يك 
 دولت وابس��ته مي روند. در اين دوران لرد كرزن

 )Lord George Nathaniel Curzon(
وزير خارجه و ِسر پرسي كاكس سفير بودند كه 
البته ِسر پرسي كاكس بسيار فراتر از سفير عمل 
مي كرد و ج��زو طراحان خاورميان��ه جديد بود. 
در دوره رضاخان، مخصوصاً چند س��ال اول كه 
منجر به پادشاهي رضاخان شد، ِسر پرسي لورين

 

)Sir Percy Loraine( را مي بيني��م ك��ه در 
كش��ور ما كاماًل عليه منافع مردم اي��ران رفتار 

مي كند. 
سفارت انگلستان تا چه حد در برآوردن 

رضاخان سهیم بود؟
در ب��ه س��لطنت رس��اندن رضاخ��ان ه��م 
س��فير انگليس و ه��م عوام��ل پنهانش��ان در 
اي��ران دخالت داش��تند. مث��اًل اردش��ير. جي

 

) Sir Ardeshir Reporter( ج��زو اجزاي 
سفارت نيس��ت ولي تعيين كننده سياست هاي 
انگلستان در ايران اس��ت و كاماًل با افرادي نظير 
اس��مايس)Colonel Smice( ارتب��اط دارد. 
اسمايس پشت پرده كودتاست و اسمي هم از او 
در وقايع نيست. البته نورمن، سفير انگلستان از 
كودتا مطلع نبود ولي اس��مايس مطلع و مرتبط 
بود و كاماًل هم همكاري مي ك��رد. چون نورمن 
بيشتر طرفدار بسته ش��دن قرارداد 1919 بود. 
كودتا كاًل با دخالت هم س��فارت انگلستان- به 
اصطالح بخش هاي خاكس��تري و ناپيدا- و هم 
ش��بكه هاي انگلس��تان در ايران، از قبيل بانك 
شاهنشاهي، شبكه جاسوسي اي كه اردشير جي. 
هدايت مي كرد و... شكل گرفت. عامل كودتا هم 
سيدضياءالدين طباطبايي اس��ت. كسي كه در 
آن مقطع نشان دارتر از او كس��ي سراغ نداشت 
و اگر مي خواستند كس��ي را به عنوان انگليسي 
معرفي كنند، همه مي گفتند س��يدضياءالدين 
طباطبايي. او در نشريه »رعد« 9 مقاله در تأييد 
قرارداد 1919 مي نويس��د. باورش سخت است 
كه يك ايراني بيايد و در نش��ريه اش، علني براي 
مستعمره شدن ايران مقاله بنويسد. عالوه بر اين 
آدم، كميته آهن يا كميته زرگنده هم جزو عوامل 
اصلي كودتا هستند. كودتا كاماًل انگليسي است و 
اجزاي سفارت انگلستان كاماًل در مديريت كودتا 
همراهي دارند. بع��د از آن هم انگلس��تان براي 
ش��ناخت كس��ي كه قرار بود ايران را به دستش 
بسپارد از زمان كودتاي 1299 تا سال 1304 يك 
دوره آزمايشي مي گذارد تا ميزان اطاعت پذيري 
او را محك بزند. همين باعث مي شود كه رضاخان 
پله پله باال آيد. اول وزير جنگ و سردار سپه، بعد 
نخس��ت وزير، بعد كانديداي رياست  جمهوري 
 شود و بعد هم به سمت س��لطنت  برود. در تمام 
اين مراحل انگليس��ي ها كاماًل بر او اشراف دارند 
و او را هدايت مي كنند و به او مشاوره مي دهند. 
در ماج��راي خزعل هم انگليس��ي ها س��ه بار با 
رضاخان در تهران، انديمشك و در نزديكي اهواز 
و خرمش��هر مذاكره مي كنند و گام ب��ه گام با او 
پيش مي روند. انگليسي ها از يك طرف خزعل را 
متقاعد مي كنند كه تس��ليم شود و از يك طرف 
با رضاخ��ان پيش مي آيند تا س��يطره اين عامل 
وابسته بر خوزس��تان تثبيت شود تا آنها بتوانند 

نفت ايران را ببرند. 
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  سمانه صادقي
حضور س�فیر کنوني دول�ت انگلس�تان در يكي از 
اغتشاشات اخیر تهران، مداخالت ديرين فرستادگان 
انگلس�تان در امور داخلي اي�ران را در کانون توجه 
و بازخوان�ي ق�رار داده اس�ت. در گفت و ش�نودي 
که پیش روي شماس�ت، دکتر موس�ي فقیه حقاني 
تاريخ پژوه معاصر، اي�ن مقول�ه را از جنبه تاريخي 
مورد تحلیل قرار داده است. امید آنكه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آي�د.

  
مناس�ب اس�ت گفت وگويمان را با نگاهي به 
تاريخچه مداخالت سفرا و دولت انگلیس در 
ايران آغاز  کنیم. روابط ايران و انگلیس از چه 

زمان آغاز شد و به چه شكل ادامه يافت؟
بسم اهلل  الرحمن الرحيم. سوابق روابط ايران و انگليس 
به دوره مغول برمي گردد. در آن زمان انگليسي ها رفت 
و آمدهايي به ايران داشتند ولي چندان چشمگير نبود. 
حتي در دوره صفويه هم اين رفت و آمدها چش��مگير 
نيس��ت. البته در آن دوره همكاري هايي وجود داشت. 
شايد بتوان گفت جدي ترين مناس��بات انگليسي ها با 
ايران از اوايل دوره قاجار ش��كل گرفت. اتفاقاً از همان 
ابتدا ه��م بس��يار مداخله جويان��ه در امور اي��ران وارد 
شدند و هدف اصلي ش��ان هم اين بود كه ظرفيت هاي 
ايران را از بين ببرند و مرزهاي دفاعي خودش��ان را در 
هندوستان به سرزمين ايران منتقل كنند و به عبارتي 
عمق نفوذ اس��تراتژيك خودش��ان را از هند و مرزهاي 
هند به افغانس��تان و از هرات به داخل س��رزمين ايران 
گس��ترش دهند و در همين راس��تا هم سياس��ت هاي 
مخربي را اتخاذ كردند. شايد بش��ود گفت انگليسي ها 
براي نيل به اهداف شان چهار راهبرد اصلي را در پيش 
گرفتند: 1- از بين ب��ردن عمق نفوذ راهب��ردي ايران 
در منطقه 2-اس��تقرار خاكريزهاي دفاعي خودشان از 
هند به مرزهاي ما و حتي اگر مي توانس��تند در داخل 
كشور و تضعيف ايران 3- نفوذ گس��ترده در حاكميت 
قاجار با شبكه س��ازي و به دام انداختن رجال و تعيين 
مسئوالن كشوري در سطوح مختلف 4- نهايتاًَ تجزيه 

و نابودي ايران. 
چه اقداماتي براي دس�تیابي ب�ه اين اهداف 

انجام گرفت؟
شايد جدي ترين كاري كه در اين زمينه صورت گرفت، 
 )Sir Gore Ouseley(كاري بود كه ِس��رگور اوزلي
سفير رس��مي انگليس در ايران انجام داد. انگليسي ها 
پيش از او فرس��تاده هايي را به ايران مي فرس��تادند اما 
با آمدن س��رگور اوزلي به عنوان اولين سفير رسمي و 
مستقر، اتفاقات جدي اي در كشور ما عليه منافع مردم 
ايران رخ داد كه او در آنها نقش اساسي داشت. خودش 
مي گويد كه من اغلب اطرافيان فتحعليشاه را وارد جرگه 
فراماسونري كردم و اساساً شبكه فراماسون ها در ايران 
توسط س��رگور اوزلي، راه اندازي مي شود. همين سفير 
وظيفه داشت از نقش��ه راه ها، امكانات نظامي و مراكز 
مهم نظامي ايران و اقوامي كه در ايران زندگي مي كنند 
گزارش تهيه كرده و براي پادشاه انگلستان، جورج سوم 
بفرس��تد. حتي مأموريت داشت كه اش��ياي تاريخي و 
منابع مكتوب ايران را از كش��ور خارج كند. جورج سوم 
)George III( هم تعداد قابل توجهي سكه را براي اين 
كار اختصاص داد و برادر ِس��رگور اوزلي، ويليام اوزلي، 
همراه با يك تيم 50 نفره وارد ايران شدند كه كارشان 
فقط شناسايي و غارت آثار تاريخي و منابع مكتوب ايران 
بود به طوري كه فهرست منابعي كه اينها از ايران خارج 
كردند دو جلد كتاب قطور است. در هر صورت ِسرگور 
اوزلي طراح قرارداد گلس��تان هم هست. قراردادي كه 
كاماًل به ضرر ايران تمام شد. اصاًل ِسرگور اوزلي بود كه 
فتحعليشاه را متقاعد كرد كه آتش بس را بپذيرد، آن هم 
در ش��رايطي كه بخش هايي از كشور ما در اشغال بود و 
بعد وعده داد كه من در مذاكرات صلح از شما حمايت 
مي كنم اما نه تنها حمايت نكرد، بلكه تمام اخباري را كه 
در ايران كسب كرده بود، در اختيار روس ها قرار داد. اين 

فرد در كشور ما بسيار مخرب عمل كرد. 
سفرا  و فرس�تادگان ديگر انگلستان غیر از 
انجام وظايف ظاهری و قانونی عماًل به انجام 
چه کارهايی مبادرت می کردند؟ رفتار آنها هم 

به اندازه سر گور اوزلی مخرب بود؟
ِس��رجان ملك��م )Sir John Malcolm( و جيم��ز 
موري��ه )James Justinian Morier( هم درباره 
ايران رفتارهاي مخربي داش��تند، مث��اًل جيمز موريه 
وقتي از ايران مي رود، كت��اب »حاجي بابا اصفهاني« را 
مي نويس��د و تا جايي كه مي تواند ب��ه ايراني ها توهين 
مي كند. هنوز هم بخش��ي از غربي ها با همان تصويري 
كه جيمز موريه راجع به ايران ساخته به ايران و ايراني 
ن��گاه مي  كنند. كمااينكه سياس��ت خارج��ي امريكا و 
اروپا ه��م همچن��ان تحت تأثير توصيه س��رگور اوزلي 
اس��ت كه مي گويد: »براي صيانت از منافع انگلس��تان 
در هندوس��تان، ايران بايد در وحوش��ت و بربريت نگه 
داشته ش��ود.« اگر رفتار س��فراي انگليس را بر اساس 
چهار راهبردي كه عرض كردم بررسي كنيم، مي بينيم 
تقريباً همگي در تضعيف ايران نقش داشته اند به طوري 
 كه آخرين سفيرش��ان قبل از پيروزي انقالب، پارسونز

)Sir Anthony Derrick Parsons(، تقريباً همان 
حرف هاي ِسرگور اوزلي را تكرار مي كند و مي گويد من 
به س��رمايه گذارهاي انگليس��ي توصيه كردم كه هيچ 
وقت در ايران س��رمايه گذاري نكنيد و فقط به ايراني ها 

جنس بفروشيد. 
در واقع به ايران به چش�م ب�ازار مصرف نگاه 

مي کردند؟
بله. انگليسی ها به ما به عنوان بازار مصرف و تأمين كننده 
مواد خام، به خصوص نفت، نگاه مي كردند. عالوه بر آن 
كه اس��تخراج و فروش نفت مان هم تحت كنترل شان 
بود. رفتاري كه انگليسي ها با مردم ما كردند همان رفتار 
و جناياتي بود كه در حق مردم هندوس��تان، فلسطين 
و ع��راق انجام دادند و ش��ايد هم در هندوس��تان ابعاد 
جنايتشان وس��يع تر بود، چون هندوس��تان مستعمره 

آنها شد. 
طرح از بین بردن عم�ق نفوذ راهبردي ايران 
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خدمت�ي که میرزامه�دي علي خان 
خراس�اني به انگلیس�ي ها ک�رد، به 
اعتراف انگلیس�ي ها از يك لش�كر 
انگلیس بیشتر بود. او مي گويد »من 
رعبي در دل مسئوالن ايراني و امام 
مس�قط )عمان( انداخت�ه ام که بعد 
از اين انگلیس�ي ها هر چ�ه بگويند 
اينها جرئت مخالفت نداشته باشند«. 
میرزامهدي علي خان خراساني کسي 
است که پاي کمپاني هندشرقي را به 
بازارهاي ايران باز کرد و زمینه نابودي 
تولیدات ايران�ي را فراهم س�اخت


