
فرانس��وي  و ايتاليايي  در کش��ورمان چندان موفق 
نبودند. فرانسوي ها فقط مدرس��ه رازي را در ميدان 
ونك داشتند که هشت کشيش و يك اسقف داشت. 
ميس��يونرهاي ايتاليايي ه��م کوتاه م��دت در ايران 
بودند. در واقع جريان تبشيري يا مبشرين يا مبلغين 
مسيحيت حساب شده به ايران مي آمدند و کليساها 
هم عمدتاً وابسته به انگلستان بودند. حتي در اصفهان 
در کليسا اسقفي به نام محمدحسن دهقاني بود که 
اهل يزد بود و کشيش ش��ده بود. بعد از کشيشي به 
اسقفي رسيده بود و يك مقام باالتر از اسقفي هم به 
او داده بودند. ادبيات فارس��ي و انگليسي اش خوب 
بود و کتاب هم مي نوشت. ش��ايد 8، 9 کتاب نوشت 
و کليسايش هم مرکز فعاليت انگليسي ها بود. بعد از 
انقالب وقتي سپاه پاسداران انقالب اسالمی مي رود 
که براي جري��ان جاسوس��ي او را بگيرند، پس��رش 
مقاومت مي کند و کش��ته مي ش��ود و خودش فرار 
مي کند و به انگلس��تان مي رود و در آنجا کتابي عليه 
انقالب مي نويسد. با پيروزی انقالب اسالمي تقريباً به 
ظاهر دست ميسيونرهاي مذهبي انگليس و امريكا و 
فرانسه و... کوتاه شد. اگر چه مسلماً نبايد نفوذی ها و 

توطئه های از راه دور را ناديده انگاشت.
این میس�یونرهای مذهبی در امور داخلی 

ایران هم دخالتی داشتند؟
بله. مارشيمون  )مارش��معون بيست و يكم بنيامين( 
از ارامنه ترکيه بود که همراه با گروهش در عثماني، 
جاسوسي و خيانت کرد و باعث شد حكومت عثماني 
ع��ده اي از افرادش را بكش��د و بقيه را بي��رون کند. 
لذا مارش��يمون با 4هزار نفر به ط��رف ايران مي آيد 
و نيروهاي��ش را در اروميه، خوي و س��لماس پياده 
مي کند. م��ردم ايران هم ب��ه دليل اينكه زمس��تان 
و وضعي��ت اينها ناج��ور بوده کمكش��ان مي کنند و 
حتي به اس��ب ها و گاوهايش��ان هم علوفه مي دهند 
اما مارشيمون و گروهش دست به قتل عام مردم آن 
منطقه می زنن��د. چون قصد داش��تند از اين منطقه 
يك ارمنستان جديد درس��ت کنند! احمد کسروي 
در کتاب »تاريخ هجده ساله آذربايجان« اين قضيه 
را نوشته است. وقتی حاکم اروميه مي خواهد با اينها 
برخورد کند، کنسول هاي انگليس، فرانسه و امريكا 
اجازه نمي دهند و »ش��يث« که هم کشيش است و 
هم در کنسولگري امريكا کار مي کند، به آنها کمك 
مي کند. در اين زمان اس��ماعيل خان س��يميتقو که 
آدم جنايتكاري بود از مارش��يمون تقاضاي مالقات 
مي کند و در مالقاتش از او می خواه��د با هم متحد 
شوند و منطقه را بگيرند. س��يميتقو پس از پذيرش، 
مارشيمون را به تير مي بندد و مي کشد و به اين صورت 
با کشتن او فتنه مي خوابد. البته انعكاس اين رويداد 
در مطبوعات مرکز هم خيلي ضعيف بود. من در سال 
1370، به تبريز رفتم و دو ت��ن از روحانيون قديمي 
ميانه و اروميه را ديدم که هر دو از خاندان روحانيت و 
فاميلي شان رضوي بود. وقتي آنها از حوادث شب هاي 
غم انگيز و وحشت انگيز منطقه و اروميه در آن دوران 
صحبت مي کردند که شب ها مردم چطور در ترس و 

ارعاب بودند، آدم به گريه مي افتاد.
از چه دورانی ش�اهد حضور میسیونرهای 

امریکایی در ایران هستیم؟
امريكايي ها از پايان مشروطه تا پايان دوره رضاخان 
فعاليت هاي زيادي کردند. مثاًل در محالتی که اصاًل 
مسيحي نداش��تيم، اينها دو تا خانواده مسيحي را به 
آنجا می بردند و در آنجا کليسا می ساختند. در صورتی 
که کليساس��ازي جز ب��راي اقليتي ک��ه در آن مكان 

هستند، از نظر اسالم ممنوع اس��ت ولي اينها شروع 
به ساختن کليسا و فعاليت کردند. دانشگاه دماوند را 
هم که اول دانش��كده دماوند بود، همين امريكايی ها 
براي تربيت مبلغين مس��يحي آنجا تأس��يس کردند 
هرچند با پيروزی انقالب برنامه هايشان به هم خورد 
و ديگر نتوانس��تند ادام��ه بدهند. کليس��اي خيابان 
س��ي تير در زمان ناصرالدين شاه که براي ساخت آن 
ناصرالدين شاه 4هزار تومان کمك  کرد، هم از جمله 
همين کليس��اها بود. اين کليس��ا مرکز فراماسونري 
امريكايي ها هم بود. اين کليسا تا زمان انقالب فعال بود 
و مجموعه اي کتاب و نشريه تحت عنوان »نورجهان« 
داشت. اين کليسا از امريكا کشيش هايي را مي آورد که 
تحليل هاي سياسي- ديني مي دادند! سالي سه، چهار 
جلسه عمومي و هفته اي يك بار براي خودشان جلسه 
داشتند. آنها يك تشكيالت فراماسونري هم در خيابان 
آيت اهلل طالقاني داشتند که گروه هاي تبشيري در آن 
فعاليت و نشريه اي به نام »غذاي روح« را در آن منتشر 
مي کردند. اين تشكيالت حتي به بچه هايي که در آن 
مرکز درس  مي خواندند هم ديپلم مسيحيت مي دادند 
و به اين شكل تشويق شان مي کردند. در واقع مصاديق 
بسياری از عملكرد ميسيونرها در تاريخ کشورمان را 
داريم. روند ميسيونرها جز جاسوسی و توطئه گری در 

ايران چيزی نبود. 
هدف استعمارگران از تأسیس مدارس در 

ایران چه بود؟
انگليسي ها، فرانسوي ها و امريكايي ها دو نوع مدرسه 

مي س��اختند. مدارس تخصصی ب��رای خارجی ها و 
مدارس عمومی. تأس��يس مدارس به بهانه تحصيل 
خارجي ها ب��ود ولي عموماً محصلي��ن آنها ايراني ها 
بودند. حتي در دوره ناصرالدين شاه هم که مدرسه 
امريكايي ها تأس��يس ش��د، دختران ايراني در آنجا 
تحصيل مي کردند. هرچند مدت کوتاهي با اعتراض 
علما اين مدرس��ه تعطيل ش��د اما دوب��اره فعاليت 
خود را از س��ر گرف��ت. حرکت عظي��م و تأثيرگذار 
استعمارگران در تأسيس مدارس و دانشگاه ها بود. 
از اولين مدارس آنها هم مدرسه سياسي بود، که در 
سال 1217 قمري تأسيس شد. از اولين اساتيد آن 
مدرسه اردشير جي. جاسوس بنام انگليس در ايران 
بود که تاريخ ايران باس��تان و علوم سياسي تدريس 
مي کرد. اين مدرسه تا دوره رضاش��اه که تبديل به 
دانشگاه تهران مي شود، اساتيدي مثل پدر فروغي، 
محمدحس��ين فروغي يا برادرش ابوالحسن فروغي 
يا خود محمد علی فروغی يا ولي اهلل نصر که همگی 
عضو لژ بيداري بودند و مدتي هم توس��ط علی اکبر 
دهخدا که عضو لژ آدميت بود، اين مدرس��ه را اداره 
مي کردند. عموماً هم در اين مدارس مباني انديشه 
غرب تدريس مي شد. حتي ارتشبد حسين  فردوست 
هم در کتاب خاطراتش به اين مطلب اشاره مي کند 
که محمدعلي فروغي يك روز س��ر کالس کتش را 
درمي آورد و به ميخ آويزان مي کند و از شاگردانش 
مي پرسد: »اين آس��تين ها و کت چه کار مي توانند 
بكنند؟« آنها جواب مي دهند: »هيچ.« فروغی کت را 
برمي دارد و دوباره مي پوشد و مي پرسد: »حاال چي؟« 
شاگردان مي گويند: »حاال مي تواند.« نهايتاً فروغی 
مي گويد: »ما اين کت هس��تيم و اين دست و بدن، 
انگلستان است که اگر نباش��د از کت کاري ساخته 
نيست.« ولي اهلل نصر نيز روزی ضمن تدريس علوم 
سياسي در اين مدرسه به شاگردانش مي گويد: »اگر 
بخواهيم ايران و انگلس��تان را با هم مقايسه کنيم، 
مي توانيم بگوييم که انگلستان مثل استخري است 
با ديواره هاي سيماني قوي و مستحكم که مي تواند 
آب را حفظ کند و ما خزه هاي دور استخر هستيم«. 
بنابراين غرب زدگي، غرب گرايي و غرب ش��يدايي را 
بايد ريشه يابي کرد که ناشي از غرب شناسي نيست. 
طرف نرفته درباره غرب مطالعه کند و خوب و بد آن 
را بشناس��د و انتخاب کند، بلكه حرکت با اين هدف 
صورت گرفت که جامعه مطيع غرب، آن هم توسط 
عوامل خودش بشود. به عنوان نمونه يكي از عواملي 
که غرب زدگي را ترويج مي کرد، سيدحسن تقي زاده 
است. وقتي نام اشخاص را مي بريم نياز هست که يك 
زندگي نامه مفصل هم از آنها تعريف کنيم تا معلوم 
شود که نقش آنها در تاريخ چه بوده است. تقي زاده 
نيز به عنوان يك نويسنده، مترجم، اديب و روشنفكر 
و رجل سياس��ي که در انقالب مشروطه نقش دارد، 
مي گويد: »ما اگر بخواهيم ترقي کنيم بايد ظاهراً و 
باطناً و عماًل از فرق س��ر تا ناخن پا غرب گرا بشويم 
تا بتواني��م«. او اين ح��رف را در دوره جنگ جهاني 
اول در روزنامه »کاوه« مي زند. اين حرف را تا س��ال 
1318 هم ادامه مي دهد و خيلي ها هم منظور واقعي 
او را نمي فهمند. او در سه سخنرانی که در سال هاي 
1337 و 1338 در باشگاه مهرگان دارد و چاپ هم 
ش��ده اند، مي گويد: »من اولين کسي بودم که بمب 
تقليد از غرب را منفجر کردم و گفتم اگر ما بخواهيم 
مترقي شويم، بايد ظاهراً و باطناً، هويتاً و عماًل، بدون 
اخذ موض��وع، از غرب پيروي کنيم. ب��ه زعم برخي 
ش��ايد اين حرف هاي من افراط بود.« در واقع او نه 

انگلیسي ها ضرب المثلي دارند و مي گویند 
كه ما همه تخم مرغ هایمان را در یك سبد 
نمي گذاریم. لذا استعمار برای آنکه شکست 
نخورد از چن�د راه نفوذ می ك�رد. از جمله 
راه ه�ای نفوذ و جریان س�از اس�تعمار در 
كشورهای اسالمی تأسیس فرق و تشتت در 
امت اسالمي است مثالً در عربستان وهابیت 
و در پاكس�تان  قادیاني ها را درست كرد. 
قادیاني  در پاكس�تان درست همان راهي 
را رفت كه علي محمد ب�اب در ایران رفت
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 »تاریخچه مداخالت دول استعماری در امور داخلی ایران«
 در گفت وشنود با قاسم تبریزی

 فرستادگان انگلیس 
به بهانه كار تحقیقاتي به ایران می آمدند

تنها بعد سال ها از حرفش برنمی گردد بلكه به آن 
افتخار هم می کند که مدافع تقليد از غرب است. 
لذا می بينيم سيس��تم آموزش ما براساس نگاه 

چنين افرادی طراحي شده بود.
خوب است در این بخش به چند نمونه 
از فرس�تادگان تأثیرگذار انگلس�تان 
و فعالیت هایش�ان در ای�ران اش�اره 

بفرمایید.
از فرستادگان تأثيرگذار انگلستان سرجان ملكم 
)Sir John Malcolm( اس��ت ک��ه نماينده 
نظامي انگلستان در مس��تعمره هند است. او از 
فرستادگان کمپانی هند شرقی به ايران است که 
در ابتدا با کتابی به نام تاريخ ايران وارد می شود. 
البته مشخص نيست که آيا اين کتاب را خود او 
نوشته يا از منش��ورات مرکز ايران شناسي لندن 
اس��ت. در اين کتاب هويت و ق��درت و فرهنگ 
اس��المي حذف و تاري��خ ايران از دوره باس��تان 
تا دوره فتحعليش��اه مطرح شده اس��ت. در اين 
کتاب، محوريت تاريخ با ش��اهان اس��ت و علما 
و متولي��ان ديني يا حضور ندارند يا در حاش��يه 
هستند. سرجان ملكم در س��ال 1808 براي بار 
دوم به ايران می آيد که اين س��فر همزمان است 
با سفر هيئتی از سوی ناپلئون بناپارت به ايران، 
اما با کارش��كنی هايی که سرجان ملكم مي کند 
هيئت ناپلئون نمي تواند از جن��وب به پايتخت 
برسد. س��رجان ملكم هم از اين فرصت استفاده 
کرده و زودتر با 500 شتر و فيل براي شاه هديه 
مي برد. ديگری هنري مارتين، جاسوس حرفه اي 
انگليس اس��ت که در لباس کش��يش ب��ه ايران 
مي آيد. دکتر عبدالهادي حائري در کتاب »ايران 
در دو سده واپسين استعمار« و دکتر مشايخ هم 
در کتاب »عيسويان بوشهر« هر دو به اين موضوع 
پرداخته اند. يكي از افراد مؤثر سر پرسي ساکس 
)Sir Percy Molesworth Sykes( است که 
مدتي در کنسولگري انگليس در خراسان و مدتي 
در کرمان و در جنگ جهان��ي اول رئيس پليس 
جنوب بود. اين فرد 66 عنوان کتاب درباره ايران، 
اسالم و شيعه نوشته است. خواهر او هم محقق 
و نويسنده و جاسوس انگلستان در آسياي ميانه 
بود. وقتي سرپرسي ساکس در جنگ جهاني اول 
به ايران مي آ يد، خواهرش با اسب راهي آسياي 
ميانه مي ش��ود. پ��س از انح��الل پليس جنوب 
در س��ال 1300، وقتي از ايران مي رود، مسئول 
بخش ايران شناسي دانش��گاه کمبريج مي شود. 
 از ديگ��ر فرس��تادگان انگلس��تان ادوارد براون

 ،)Edward Granville Browne (
پارس��يان  از  مانك��ي  ج��ي.  هارت��ر 
لمپت��ون مي��س  ج��ی.،  اردش��ير   هن��د، 

)Ann Katherine Swynford(، ش��اپور 
ريپورتر و ارنست پرون و... هستند.

مأموری�ت ادوارد ب�راون در ایران چه 
بود؟

 مأموريت او بيش��تر تقويت و گس��ترش حيطه 
فعاليت  بابي ها در ايران و ارتباط و س��اماندهي 
افرادي چ��ون محمدعلي تربيت، سيدحس��ن 
تقي زاده و جريانات فكري اس��ت. حتي کميته 
برلين که ابراهيم پ��ورداوود و محم��د قزويني 
جزو آن بودن��د، تحت نظ��ر ادوارد ب��راون کار 
مي کرد. او س��فري به عّكا م��ي رود و حدود 17 
روز با حس��ين علي بهاء رهبر تشكيالت بهائيت 
صحبت مي کن��د. البته اين که آنج��ا درباره چه 
چيزهايي صحبت مي کند در جايي ثبت نش��ده 
است. يك سفر هم به قبرس مي رود و 15 روز با 
يحيي صبح ازل مذاکره مي کند. ادوارد براون در 
انگلستان ادعا کرده که من 2500 رساله درباره 
بابي��ه دارم. با توجه ب��ه اينكه مرگ او در س��ال 
1304 رخ داده و از زمان پيدايش بابيه تا مرگ او 
فاصله زيادي نيست، رقم 2500 رساله اغراق آميز 
به نظر مي رسد. به هر حال او مبلّغ بابي ها مي شود 
و تاريخ مشروطه را هم مي نويس��د و در آن هم 

مدافع همين جريان انگليسي است. 
هارتر مانکي  جي. چه اقداماتی در ایران 

انجام داد؟
هارتر مانكي  جي. از جواسيس انگليس به عنوان 
مدافع زرتشتيان با خودش از هند پول زيادی به 
ايران  آورد و ادعا می کرد که پارسيان هند داده اند. 
منتها چون وابس��ته به انگليس است، مشخص 
نيس��ت که منابع مالي او از کجا تأمين مي شود. 
مأموريت او ساماندهي جريان زرتشتيان و ارتباط 
آنها با بابي ها در ايران است. در زمان ناصرالدين 
شاه او فعاليت هايش را گسترش مي دهد و اقدام 
به تأسيس مدرسه و آتش��كده مي کند. او حتي 
يك زن ايراني زرتش��تي هم اختي��ار مي کند و 
فعاليت هايش را در يزد و ته��ران و کرمان ادامه 
مي دهد که بحث درباره وی را می توان در زمان 

ديگر به صورت مفصل بيان کرد.
اردشیر جی. از چه زمان و با چه هدفی 

وارد ایران شد؟
اردش��ير جی. دو س��ال بعد از نهضت تنباکو، به 
ايران مي آي��د و در س��ال 1311 در ايران فوت 
مي کند. او تحصيلكرده رشته هاي حقوق، تاريخ 
باستان و علوم سياس��ي از دانشگاه کمبريج و از 
جاس��وس هاي کم نظير و تأثيرگذار انگلس��تان 
اس��ت که س��ه مأموري��ت برعه��ده دارد. پدر و 
پدربزرگش س��ردبير روزنامه تايمز لندن بودند 
 و ب��ه همين دلي��ل به او س��ر اردش��ير ريپورتر
 )Sir Ardeshir Reporter( هم مي گفتند. 
پسرش هم ش��اپور ريپورتر بود. مأموريت اول او 
مسئوليت سياسي سفارت انگليس است به همين 
خاطر از ايران گزارش هاي سياس��ي مي فرستد. 
مأموريت دوم او ارتباط با سياستمداران و رجال 
ايران است و مأموريت سوم او ساماندهي وضعيت 
جواس��يس انگليس، ارتباط ميان ماس��ون ها و 

بهائيان و زرتشتيان و مأموران انگليس است و او 
دنباله کار مانكي جي. را ادامه مي دهد.

میس لمپتون كه بود و در چه حوادثی 
نقش مؤثر داشت؟

ميس لمپتون جاس��وس حرفه اي انگلس��تان و 
دختر جواني بود ک��ه در س��ال 1316 به ايران 
 آمد. البت��ه حضور مرئي و نامرئي او تا س��ال 57 
ادامه داشت. او با آنكه به ظاهر به انگلستان رفت 
و در مرکز ايران شناسي آنجا فعاليت مي کرد اما 
تش��كيالتش را همچنان در ايران اداره مي کرد 
و از خودش ش��خصيت محقق و ايران شناس به 
نمايش مي گذاشت. ميس لمپتون يك مؤسسه 
حمايت از اس��ب هم برای فري��ب افكار عمومی 
داش��ت. او بخصوص از س��ال 1320 تا 1332 
جريان ساز است و با تمام رجال سياسي و درباري 
ارتباط دارد. حتی نورالدي��ن کيانوري مي گويد 
ميس لمپتون با من دو ديدار داش��ت. در واقع او 
هم با توده اي ها ديدار دارد،  هم با درباري ها. در 
اسناد اس��ت که ميس لمپتون براي پيدا کردن 
يك جاسوس آلماني در کاشان، سه ماه در آنجا 
 مس��تقر ش��د. البته غير از او فردی به نام اليارد 
)Sir Austen Henry Layard( را هم داريم 
که جاسوس انگليسي هاست و به مدت 13 سال و 
از اواخر دوره قاجار تا اوايل دوره رضاخان در ايل 
بختياري زندگي مي  کند. البته اين فرد در همان 
ايل ازدواج مي کند و صاحب فرزند هم مي شود 
ولی وقتي مي خواهد به انگلستان برگردد، زن و 
فرزندش را با يك االغ عوض مي کند و سوار االغ 
مي ش��ود و به ش��يراز مي رود و از آنجا به تهران 

مي آيد و بعد به کشورش مي رود.
از عملکرد جاس�وس های انگلیس در 

كشور چه اسنادی داریم؟ 
از خيل��ي  از جاسوس هايش��ان زي��اد س��ند 
نداري��م اما از کس��ی مثل ميس لمپتون س��ند 
زي��اد داري��م. اي��ن خان��م در کودت��اي 1299 
 يك��ي از کس��اني ک��ه در کن��ار کي��م روزولت 
)Kermit "Kim" Roosevelt Jr( نظ��ر 
داد او بود. يك نظر اين بود که س��يدضياء الدين 
طباطبايی را بگذارند، چون سيدضياء مستقيماً 
با خود ميس  لمپتون مرتبط بود ولي او اعالم کرد 
که يك نظام��ي قدر الزم اس��ت. ميس  لمپتون 
در ايج��اد جنگ روان��ي توس��ط مطبوعات آدم 
هنرمندي بود. سفير انگليس با رضاشاه ديداري 
دارد و ميس لمپتون به عنوان مترجم مي رود. به 
قدري فارسي را روان صحبت مي کند که رضاخان 
مي پرسد »تو ايراني هستي؟« مي گويد »نه، من 
انگليسي هستم.« ميس لمپتون قيافه استخواني 
و قد بلندي داش��ت و يك پيراهن بلند همراه با 
شلوار و گيوه مي پوشيد. يك توبره پارچه اي هم 
هميشه روي دوش��ش مي انداخت و چون اهل 
مطالعه بود، عموماً مخاط��ب را تحت تأثير قرار 
مي داد. تش��كيالت پنهان و آش��كار وی و ديگر 
جاسوسان در اس��ناد دربار و س��اواک و... آمده 

است.
اس�تعمار چگون�ه در ایران توانس�ت 

جریان سازی  كند؟
انگليسي ها ضرب المثلي دارند و مي گويند که ما 
همه تخم مرغ هايمان را در يك سبد نمي گذاريم. 
لذا استعمار برای آنكه شكس��ت نخورد از چند 
راه نفوذ می کرد. ش��يطان هم برای فريب انسان 
از راه هاي متفاوتي مثل قدرت، ضعف، غرور و... 
وارد می شود. از جمله راه های نفوذ و جريان ساز 
استعمار در کشورهای اس��المی تأسيس فرق و 
تشتت در امت اسالمي اس��ت مثاًل در عربستان 
وهابيت و در پاکس��تان که آن موقع تحت تأثير 
اس��ماعيله آقاخان��ی و ج��زو هندوس��تان بود، 
قادياني ها را درس��ت کرد. قادياني  در پاکستان 
درست همان راهي را رفت که علي محمد باب در 
ايران رفت و اين عالوه بر جريان فراماس��ونری و 

انجمن اخوت و... بود. 
فرستادگان اس�تعمارگر انگلیس برای 
تش�تت در ام�ت اس�المی ای�ران چه 

كردند؟
ملك��م خ��ان در تأس��يس فراموش��خانه و 
عباس��قلي خان آدميت در تأسيس فراماسونري 
جامعه آدميت نقش دارند. اردش��ير ريپورتر، نيز 
لژ بيداري را تأس��يس مي کن��د و مديريت آن را 
برعهده دارد. لژ بيداري از 1277 ه�.ش تا 1311 
ه�.ش زيرنظر اردش��ير جي. بود. ب��ا بهايي ها و 
صهيونيس��ت ها مرتبط بود و بين فراماسون ها و 
بهايي ها و يهودي ها و زرتشتي ها پيوند برقرار کرد. 
کيخسرو ش��اهرخ در خاطراتش به عنوان انتقاد 
مي نويسد که اردشير جي. بسياري از زرتشتي ها 
را بهايي کرد. برداشت ما اين است که اين حرکت 
سياسي اس��ت و اعتقادي نيس��ت. زرتشتي ها و 
يهودي هايي که بهايي مي شوند، با يكديگر پيوند 
دارند و اين پيوند در دوره محمدرضا پهلوي هم 
حفظ مي شود. نكته ديگري که اردشير جي. در 
خاطراتش هم به آن اش��اره مي کند، پيدا کردن 
رضاخ��ان و گذاش��تن کالس هاي تاري��خ ايران 
باس��تان و جهان و جغرافيا برای او در بيابان های 
قزوي��ن و طالش اس��ت. البت��ه او در ادعاي پيدا 
کردن رضاخان تنها نيس��ت. حبي��ب اهلل هويدا، 
پدر اميرعباس هويدا که از بهاييان فعال بود نيز 
مدعي پيدا ک��ردن رضاخان اس��ت. خود آيرون 
 )William Edmund Ironside( س��ايد
نيز مدعي اس��ت او رضاخان را پيدا کرده، چون 
قزاقخانه از دس��ت روس ها به دست انگليسي ها 
 افت��اد و آيرون س��ايد رضاخ��ان را به اس��ميت

 )Henry Smith(، فرمان��ده نظام��ي قزوين 
معرفي مي کند.

با تشکر از فرصتی كه در اختیار ما قرار 
دادید.

  سمانه صادقی
ش�رایط عمومي كش�ور ما در حال حاضر، نمادي از 
اراده اس�تعمار براي به زانو درآوردن ملتي است كه 
تصمی�م گرفته خودش باش�د و این گونه نی�ز بماند. 
 این همه اما به لحاظ پیشینه و چند و چون، نیازمند 
خوانش�ي تاریخي اس�ت كه در گفت وش�نود پیش 
رو، جناب قاس�م تبریزي پژوهش�گر تاریخ معاصر 
ایران بدان پرداخته اس�ت. امید آنکه تاریخ پژوهان 
معاصر و عم�وم عالقه مندان را مفی�د و مقبول آید.

  
ابتدا بفرمایید حركت دولت های استعماری به 
سوی ایران از چه زمانی آغاز شد و با چه هدفی 

صورت گرفت؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. کلمه استعمار به معناي آباداني، 
ساختن و بنا کردن و کلمه مثبتي است اما استعمار در 
تاريخ سياسي، چه در ايران، چه در جهان، چه در عمل و 
چه در طراحي به عنوان حرکت ضدبشري وضدانساني 
و با هدف غارت و خيانت و جنايت تعريف ش��ده است. 
پيدايش استعمار از اواخر قرن هجدهم آغاز شد. برخي 
معتقدند غرب با پيشرفت هايي که کرده بود، در عرصه 
اقتصاد نياز به بازار داشت لذا در آسيا، آفريقا و امريكاي 
التين حرکتي را براي بازاريابي شروع مي  کند. اين نگاه 
متعلق به کساني است که به طور سطحي فقط اقتصاد 
را درنظر مي گيرند. اگر مسئله بازار بود، ما از صدر اسالم 
حرکت تجار را به سمت هندوستان،  مصر، چين و اطراف 
و اکناف عالم داشتيم و تجار برای فروش کاالهايشان نياز 

به توطئه و حرکت هاي نظامي و جاسوسي نداشتند.
عده اي مط��رح مي کنند که چون ماهي��ت غرب مادي 
و دنيوي بوده، ب��ه دنبال قدرت و اقتدار ب��ود اين هم تا 
حدودي صحت دارد ولي تمام حقيقت را نشان نمي دهد 
اما تعدي و تجاوز به ملل ديگر و غارت آنها مي تواند هدف 
غرب باشد و هر کدام با شيوه خودشان مبادرت به اين امر 
مي کردند. آنچه در يك حرکت استعماري يا قباًل در مورد 
محل مورد هدفشان مطالعه و تحقيق مي کردند يا احياناً 
با امكان اقتصادي مي آمدند و پاي��گاه و جايگاهي را در 
کشور هدف براي خودشان مي ساختند و به تدريج عمل 
مي کردند. مثاًل حرکت استعمار انگليس در هندوستان 
با تأسيس کمپاني هندشرقي شروع شد، اگرچه در همان 
زمان هلند و فرانسه هم در اين حرکت های استعماری 
مشارکت داشتند و به هندوس��تان آمدند اما آنها چون 
مطالعه قبلي درباره هندوس��تان نك��رده بودند، موفق 
نشدند. انگليسي ها با مطالعه و تحقيق آمده بودند و لذا 

حساب شده عمل کردند. 
استعمارگران انگلیسی برای نفوذ و تسلط بر 

دیگر كشورها چه اقداماتی انجام دادند؟ 
انگليس��ی ها ابتدا ب��ا تأس��يس مراکز شرق شناس��ي، 
ايران شناسي، هندشناسي، عرب شناسي، ترک شناسي 
و... که تقريباً از اواخر دوره صفويه آغاز شده بود فعاليت 
تحقيقاتي خود را در ديگر کش��ورها شروع  کردند. آنها 
برای انجام عمليات تحقيقاتی خود در ايران افرادی را به 
عنوان جهانگرد، محقق، ايرانگرد، شرق شناس و... به اين 
منطقه گسيل  داشتند. از ديگر اقدامات انگليسی ها برای 
نفوذ در ديگر کش��ورها فرستادن ميسيونرهاي مذهبي 
و افرادي در قالب تاجر به اين ممالك بود. انگليس��ی ها 
توانستند با فرستادن ميسيونرهاي مذهبي شان به ايران 
روند مطالع��ات و تحقيقاتش��ان را در زمينه هاي زبان، 
فرهنگ، آداب و رسوم، معادن و قوت و ضعف هاي جامعه 
کامل کنند. اين ميسيونرها که جزو زبدگان بودند نه تنها 
به پايتخت و مراکز واليات و استان ها که حتي به دهات 
و روستاهای ايران هم مي رفتند. البته تحقيقاتی هم که 
اين گروه ها جمع آوری می کردند برای دانشگاه ها نبود، 
بلكه زيرنظر امورخارجه بود، لذا معلوم است که اهدافي 
سياس��ي و اس��تعماري را در وراي اهداف علمي دنبال 
مي  کردند. در واقع فرس��تادگان انگليس همگی تحت 
عنوان کار تحقيقاتي به اي��ران می آمدند. در دوره قاجار 
فقط 2217 س��فرنامه درباره ايران توس��ط انگليسی ها 
نوشته ش��ده که اين س��فرنامه ها عالوه بر سفر برادران 
شرلي است که در دوره صفويه به ايران آمدند و در دوره 

شاه اسماعيل با شكست مواجه شدند. 
تشکیالت میسیونري برای پیاده سازی اهداف 

استعماری چطور عمل می كرد؟
در جهان اسالم، ميس��يونرهاي مذهبي را پيشقراوالن 
اس��تعمار قلمداد مي کردن��د. کتاب »نقش کليس��ا در 
ممالك اسالمي« نوشته عمر فروخ، ترجمه حجت االسالم  
و المسلمين مصطفي زماني و کتاب »نقشه هاي استعمار 
در راه مبارزه با اس��الم« نوش��ته محمدمحمود صّواف، 
ترجمه حجت االس��الم سيدجواد هش��ترودي و کتاب 
»آينده اسالم« نوشته مالك بن نبي و کتاب »عيسويان 
در بوشهر« اثر دکتر مش��ايخ از جمله کتاب هايی است 
که در خص��وص جريان ميس��يونري در جهان اس��الم 
نوشته شده است. تحقيقات خانم صفورا برومند درباره 
ميسيونرهای مذهبی هم اثر خوبی است. انگليسي ها از 
همان اول که ميسيونرهايشان به کشوری وارد می شدند، 
شروع به ساخت کليس��ا و گسترش تبليغات دينی شان 
می کردند، البته تبليغاتشان براي مسيحي کردن مردم 
مس��لمان نبود، بلكه براي بي دين ک��ردن مردم بود. در 
کتاب »نقشه هاي استعمار در راه مبارزه با اسالم« يكي 
از پاکستاني ها با يك کشيش صحبت مي کند و مي گويد: 
در کشور اسالمي که مردم به توحيد اعتقاد دارند، کسي 
مسيحي نمي شود. تثليث: پدر- پسر- روح القدس براي 
يك مسلمان قابل قبول نيست و جايي ندارد. کشيش در 

جواب مي گويد: »بچه ها که بي دين مي شوند«! 
مبلغین مس�یحی از چه دوران�ی وارد ایران 

شدند؟
ميس��يونرهاي ايتاليايي اولين گروه ميسيونری بودند 
که در زمان صفويه به ايران وارد ش��دند. بع��د از آنها ما 
ش��اهد ورود ميس��يونرهاي فرانس��وي و انگليسي هم 
به ايران هس��تيم. ميس��يونرهای امريكايي هم از زمان 
محمدش��اه به ايران آمدند. اين ميس��يونرها عمدتاً به 
ظاهر براي دفاع از مسيحيت به کشورمان مي آمدند اما 
جالب است بدانيد که مس��يحيت ما قباًل مستقل و ملي 
بود ولي با آمدن هر يك از اين مجموعه، مس��يحيت ما 
وابسته به آن مراکز مي شد. ناگفته نماند ميسيونرهای 


