
رسانده بودند، همه مس��ائل ايران را تحت كنترل خود 
گرفتند. در اين دوران انگليس��ي ها حتي بر ارتباط ها و 
مسائل فكري و سياسي ايران هم كاماًل تسلط داشتند 
و به توصيه آنها افراد نازلي با رضاخان همكاري  كردند. 
مثاًل سانسوركننده مطبوعات پهلوي اول يك پاسبان 
بي سواد بود كه عملكردش نقل محافل آن ايام بود. اين 
فرد هرجا كلمه رضا را مي ديد حذف مي كرد، ولو در شعر 
حافظ بود. البته در همان دوران گروه اراني مجله اي به 
نام »دنيا« را منتشر و مسائلي را در آن مطرح مي كرد كه 
در حد فهم سانسورچي رضاخان نبود، لذا اين سفارت 
انگليس اس��ت كه به رضاخان اطالع مي دهد در ايران 
چنين مجله اي با مواضع سوسياليستي در حال انتشار 
است و رضاخان بعد از اين تذكر سفارت انگليس، همه 
اين افراد را دستگير مي كند و سرنوشت دردناكي براي 

اين گروه رقم مي خورد. 
چرا انگليس�ي ها فيروز ميرزا ك�ه از عوامل 
باسابقه ش�ان ب�ود را ب�رای كودت�ا انتخاب 

نكردند؟
چون او يك مقداري هويت داشت. 

علتش وصل بودن اين فرد به خاندان قاجار 
است؟

درست است كه قاجارها در اواخر دورانشان دچار برخي 
انحطاط ها و ضعف هاي جدي ش��دند، اما در عين حال 
هويتي داش��تند. يعني به لحاظ فرهنگ��ي با فرهنگ 
ملي آشنا بودند. به برخورداري از ادبيات فاخر فارسي 
تفاخر مي كردند. به آشنايي با خط زيباي فارسي افتخار 
مي كردند. اينها مواردي هستند كه به قاجارها هويت 
م��ي داد، درحالي كه رضاخان جز فح��ش و حرف هاي 
چارواداري چيزي بلد نبود. درواقع نه تنها پهلوي اول 
بلكه پهلوي دوم هم فارسي صحبت كردن را نه تنها مايه 
تفاخر نمي دانست، بلكه اسباب تحقير مي دانست و لذا 
با وزرا و به خصوص با هويدا انگليسي صحبت مي كرد و 

اين كار را مايه تفاخر مي دانست. 
ظاهراً روي كار آمدن پهلوي دوم هم به اشاره 

دولت انگليس صورت مي گيرد؟ 
همين طور اس��ت. اس��ناد فراواني درب��اره اين قضيه 
هس��ت كه انگليس��ي ها محمدرض��ا را بهترين گزينه 
تشخيص داده و به لندن گزارش مي دهند كه اين از همه 
گزينه هاي جانشيني بهتر است، چون او را مي شناسند. 
انگليسي ها معتقدند: »شيطاني كه ما او را مي شناسيم 
بهتر از شيطاني است كه نمي شناسيم.« لذا اين گزينه 
را بر گزينه هاي ديگري كه يك مقدار ناشناخته بودند، 
ترجيح  دادند. البته اين ترجيح دادنشان هم كاماًل واضح 
بود، چون محمدرضا اصاًل هويت نداشت. او وقتي براي 
تحصيل به سوئيس رفت عالوه بر آن كه درس نخواند، 
سرايدار مدرسه را هم به عنوان همدم خودش انتخاب 
 كرد، كه اين نش��ان دهنده ش��أن او بود. درواقع اولين 
كاري كه يك كشور سلطه گر مي كند اين است كه شأن 
دست اندركاران كشور تحت س��لطه اش را مي شكند و 
آنها را تحقير مي كند، و بعد ب��ه او مي گويند كاري كه 
مي خواهيم را انجام بده. چون تا كس��ي تحقير نشود، 
حرف شنوي نخواهد داشت. كسي كه شأني براي خود 
قائل است زير بار هر حرفي نمي رود و مي گويد من اين 
حرف را نمي پذيرم، چون اين حرف كارشناسي نيست و 

با منطق و با منافع ملي ما نمي خواند. 
ش�أن يك آدم از روي روابط و آدم هايي كه 
مي تواند با آنها همنش�ين باش�د، مشخص 

مي شود. 
احسنت. منزلت او از اينجا روش��ن مي شود. اگر او يك 
اس��تاد دانش��گاه را به عنوان همدم خ��ودش به ايران 
م��ي آورد، مي گفتيم چون همفك��ر ب��وده او را آورده. 
 Ernest(البته حاال بعضي ها مي گويند ارنس��ت پرون
Perron( ش��اعر ب��وده و از اين جور چيزه��ا برايش 
مي بافند، براي اينكه اين مسئله را ترميم كنند. اما او يك 

سرايدار بود كه محمدرضا با خود به ايران  آورد و دستش 
را در كاخ باز  گذاش��ت، به گونه اي كه فوزيه عاصي  شد 
و درواقع فرار  ك��رد. فوزيه مي گويد: »پ��رون به قدري 
آزادي داشت كه هر وقت دلش مي خواست حتي وارد 
اتاق خواب ما هم مي شد و محمدرضا به هيچ وجه با او 

برخورد نمي كرد.« 
سفارت انگلس�تان در دوران پهلوي چطور 
توانس�ت رجال ايرانی را تحت تس�لط خود 

درآورد؟
انگليس��ي ها در دوره پهلوي اول همه رج��ال ايران را 
مي ش��ناختند. درواقع انگلس��تان از محل غارت نفت 
ايران درصد ناچيزي را به امر در خدمت گرفتن رجال 
سياس��ي و فرهنگي اختصاص داده بودند. انگليسي ها 
رجال ايراني را يا از اواخر دوران قاجار به خدمت گرفته 
بودند يا اين افراد به شبكه هاي فراماسونري كه از شبكه 
فراماسونري مادر در انگليس الهام مي گرفت، به شكل 
تشكيالتي وابستگي داشتند. بنابراين انگليسي ها در اين 
زمينه كه چه كساني در كشور ايران روي كار بيايند و چه 
كساني بروند دخالت داشتند و طبيعتاً اين كار از طريق 
سفارتخانه صورت مي گرفت. لذا س��فارتخانه ها محل 
هدايت غيرمس��تقيم امور داخلي ايران بودند.  سفارت 
انگليس در دوران پهلوي اول تس��لط كامل را بر اداره 
امور ايران داشت ولي در دوران پهلوي دوم امريكايي ها 
قدرت كامل را به دس��ت گرفتند و س��فارت امريكا در 
ايران بس��يار تعيين كننده ش��د. براي اينكه به ميزان 
تسلط سفارت امريكا بر امور كشور پي ببريد موردي را 
ذكر مي كنم. آقاي ابوالحسن ابتهاج كه در دوران پهلوي 
دوم رئيس سازمان برنامه و بودجه بود مي گويد: »روزي 
دوئر، كارمند دون پايه سفارت امريكا به من مراجعه كرد 
و پرسيد كه اگر ما بخواهيم شما را نخست وزير كنيم، 
نظرتان چيست؟ گفتم: دو شرط دارم؛ يكي اينكه اجازه 
بدهيد درآمدهاي نفتي در امور عمراني كش��ور صرف 

ش��وند. به محض اينكه اين حرف را زدم، دوئر منتظر 
شنيدن شرط دوم من نشد و بحث را ادامه نداد.« تسلط 
سفارت امريكا در آن دوران به گونه اي بود كه يك كارمند 
دون پايه سفارت به خودش اجازه مي داد با افرادي كه 
در سطح نخس��ت وزير ايران بودند ارتباط برقرار كند و 
با آنها وارد معامله گري بش��ود يا به آنها بفهماند اين ما 
هستيم كه شما را به اين مقامات مي رسانيم. اين مسئله 
نيس��ت جز اينكه آنها غير از اداره كشور مي خواستند 
دست اندركاران كشور را هم با اين شيوه ها تحقير كنند 

و كاماًل در اختيار و كنترل خود بگيرند. 
رفت�ار س�فارت انگلي�س ب�ا دولت ه�اي 

دست نشانده خود چگونه بود؟
سياست بيگانه كاًل اين گونه است كه وقتي مي خواهد بر 
كشوري تسلط پيدا كند، حتي كساني كه كاماًل همراه 
و همفكر خودشان هس��تند را هم له مي كنند. اينطور 
نيست كساني را كه به لحاظ فكري و سياسي و فرهنگي 
كه با آنها همراه هس��تند، برايش��ان ع��زت و اعتباري 
قائل شوند. همين كه يك كارمند دون پايه مي آيد و با 
فردي كه در رده نخست وزيري است بر سر اين عنوان 
مذاكره مي كند، نشانه روش��ني از رفتار آنهاست. واقعاً 
هم ابوالحسن ابتهاج يكي از رجال برجسته ايران بود و 
توانايي هاي مختلفي داشت و از آغاز كار، در مؤسسات 
مالي و بانكي فعاليت مي كرد تا به رياست سازمان برنامه 
و بودجه كشور  رسيد. از قضا بعد از كودتاي 28 مرداد، 
امريكايي ها او را از مسئوليتي كه در سازمان ملل داشت 
به ايران آوردند، ولي به گونه اي عمل  كردند كه ابتهاج 
كه براي خودش شأني قائل است با امريكايي ها درگير 
 شود كه شما داريد ما را تحقير مي كنيد. او در خاطراتش 
نقل مي كند كه امريكايي ها لباس هاي كهنه ارتش خود 
را به عنوان كمك براي ما مي فرستادند كه اين مسئله 
بس��يار تحقيركننده بود. ن��وع م��راودات امريكايي ها 
با ما هم به ش��دت مورد اعت��راض ابتهاج ب��ود. همين 
مسائل هم باعث شد امريكايي ها  به ش��اه اجازه   دهند 
كه او را زندان��ي كند. چون او با آن كه از نظر سياس��ي 
وابستگي شديدي به انگليس��ي ها و امريكايي ها دارد، 
اما شأنيت كارشناس��ي اش با نوع تحقيري كه بر همه 
دست اندركاران توسط امريكايي ها اعمال مي شود، در 

تعارض قرار مي گيرد. 
انگليس�ي ها ب�راي كنت�رل دولت ه�اي 
دست نشانده ش�ان از چه ش�يوه هايي بهره 

مي گرفتند؟
يكي از ش��يوه هايي كه به كار گرفته مي ش��ود و بسيار 
اهمي��ت دارد و به خصوص جوان ها باي��د بفهمند، اين 
است كه وقتي كسي با كودتا س��ر كار مي آ يد، با آن كه 
آدم دون پايه و نازلي اس��ت ممكن است فردا احساس 
كند كه خودش قدرت دارد و از كنترل شما خارج شود. 
اينطور نيست كه وقتي كس��ي را با كودتا به پادشاهي 
مي رسانند، هميشه مطيع باشد. لذا اركان قدرت بايد 
مكانيسم هايي را ايجاد كنند كه او از كنترلشان خارج 
نشود. آنها از طريق يكسري ساختارهاي شبكه اي مثل 
فراماس��ون ها افرادي را به دربار نزديك مي كنند و آنها 
سياستگذاري غيرمستقيم در حكومت مي كنند. يكي 
از اين مكانيسم ها فساد است. فساد را در تشكيالت او 
به گونه اي گس��ترش مي دهند كه او به قدري آلوده و 
در فساد غوطه ور بشود كه براي خودش شأنيتي قائل 
نباشد و نتواند در مسائل فكري و انديشه  اي درگير بشود. 
يكي ديگر از اين مكانيسم ها تحقير اوست. جالب است 
بدانيد همين تحقيري را كه غرب در مورد محمدرضا به 
كار مي گيرد، محمدرضا عيناً در مورد زيردست هايش 
به كار مي گيرد تا آنها هم از كنترل خارج نش��وند. مثاًل 
بعدازظهره��ا يك��ي از تفريحات محمدرضا، مس��خره 
كردن هويدا در حضور وزراي��ش بود. به اين صورت كه 
دلقكي را مي آورد ك��ه اداي هويدا را در حضور خودش 
دربياورد و به تمسخر بگيرد. هويدا به اين ترتيب ديگر 

سفير اسرائيل در خاطراتش مي نويسد: 
»ي�ك ب�ار هوي�دا م�را ب�راي صبحانه 
دع�وت كرد. س�ر مي�ز صبحان�ه از من 
پرس�يد كه من بيشتر به ش�ما خدمت 
مي كنم ي�ا علم؟« چ�ون هوي�دا و علم 
يك مق�داري ب�ا ه�م رقابت داش�تند. 
س�فير مي گويد »ه�ر دو خيل�ي خوب 
هس�تيد و خ�وب خدم�ت مي كني�د«
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»تاريخچه مداخالت سفير انگلستان در امور داخلي ايران« 
در گفت وشنود با عباس سليمي نمين

 فرستادگان انگليس 
همواره رجال و مردم ايران را تحقير كرده اند

هرگز احساس شأن نمي كرد كه در برابر محمدرضا 
پهلوي برود و خودش شخصاً با غربي ها براي رسيدن 

به قدرت رايزني كند. 
نقش س�فارت انگليس در دوران پهلوي 
دوم در امور داخلي ايران را چطور ارزيابي 

مي كنيد؟
در دوره پهلوي دوم، نقش انگليسي ها در امور ايران 
كمتر مي شود و س��فارتخانه انگليس مجبور است 
تابع سياست هاي امريكا باشد، چون بعد از كودتاي 
28 مرداد، امريكايي ها در يك دهه با انگليس��ي ها 
درگير بودند تا نهايتاً انگليسي ها پذيرفتند كه ذيل 
سياس��ت امريكا عمل كنند و در ايران قدرت دوم 
باشند و نه قدرت اول. در آن دوران امريكايي ها هنوز 
در ايران شبكه نداشتند، درحالي كه انگليسي ها هم 
شبكه پنهان و هم شبكه آش��كار داشتند و هم به 
لحاظ اقتصادي و فرهنگي نيروهاي وابسته به خود 
داشتند و در ايران داراي قدرت فراواني بودند، ولي 
چون به لحاظ اقتصادي دچار ضعف ش��ده بودند و 
امريكايي ها تازه نفس و به لحاظ اقتصادي در موضع 
برتر بودند، درنهايت مجبور ش��دند تن به پذيرش 
سروري امريكا بدهند، لذا در اين ايام، سفارت امريكا 
تعيين كننده بود. درست است كه هر دو از يك سنخ 
بودند، ولي در عين حال اين دو قدرت رقيب يكديگر 
هم محسوب مي شدند. به طوري كه در بعضي موارد 
امريكايي ها ترجيح مي دادند دس��ت اس��رائيلي ها 
را در امور ايران باز بگذارند تا انگليس��ي ها. مثاًل در 
مورد ساواك، امريكايي ها خيلي تالش مي كنند كه 
انگليس بر ساواك مسلط نشود و خودشان مسلط 
باشند و در مرتبه بعد هم، صهيونيست ها عنان كار را 
در ساواك در دست مي گيرند. بيان بعضي از حقايق 
بسيار تلخ اس��ت ولي در آن دوران سياستمداران 
كشورمان براي بندگي بيگانگان با يكديگر رقابت 
هم داشتند. سفير اسرائيل در خاطراتش مي نويسد: 
»يك بار هويدا مرا براي صبحانه دعوت كرد. سر ميز 
صبحانه از من پرسيد كه من بيشتر به شما خدمت 
مي كنم يا علم؟ چون هويدا و علم يك مقداري با هم 
رقابت داشتند. سفير مي گويد هر دو خيلي خوب 

هستيد و خوب خدمت مي كنيد.« 
يعني با توجه به حضور و نفوذ امريكايي ها 
دخالت س�فارت انگلي�س در امور ايران 

كمتر شده بود؟ 
خير. بلكه در اين دوران با توجه ب��ه قدرت و نفوذ 
امريكايي ه��ا در ايران انگليس��ي ها تصميم جدي 
گرفتن��د كه هم بر ش��مال و هم بر جن��وب خليج 
 فارس مسلط شوند. آنها با در اختيار گرفتن بحرين 
و ابوموسي، مي توانستند بر شمال و جنوب خليج 
فارس مسلط  ش��وند، چون بحرين و ابوموسي يك 
نقطه فوق العاده اس��تراتژيك بود. اگر انگليسي ها 
اي��ن دو نقطه را تحت تس��لط مي گرفتن��د، اگر از 
خليج فارس خارج هم مي ش��دند ديگر مش��كلي 
نداشتند چون مي دانس��تند كه موقعيت خودشان 
را در خليج فارس تثبيت كرده اند. انگليسي ها اين 
اراده را از طريق سفارت هم در مورد جزاير و هم در 
مورد بحرين به ش��اه تحميل كردن��د و اگر انقالب 
اسالمي صورت نمي گرفت، عالوه بر بحرين جزاير 
هم از دست مي رفتند. علم در خاطراتش مي نويسد 
كه به انگليسي ها گفتم: »داريد چه كار مي كنيد؟ 
اينطوري كه اصاًل حيثيتي براي ما باقي نمي ماند. 
بحرين را كه از ما گرفتيد. س��ه جزي��ره را هم كه 
گرفتيد. به اين ش��كل كه ديگر آبرويي بين مردم 
نخواهيم داشت.« آيا نظر انگليسي ها در مورد سه 
جزيره عوض مي شود؟ خير بلكه در مورد سه جزيره 
بازي درمي آورند. عل��م در خاطراتش تا حدي اين 
بازي را افش��ا مي كند. بعدها اس��نادش درمي آيد 
كه درواقع يك توافق پش��ت صحن��ه مي كنند كه 
ش��اه بتواند يك واحد نظامي خود را در قس��مت 
غيرمسكوني ابوموس��ي مس��تقر كند و اين واحد 
نظامي بتواند مدتي در آنجا اردو بزند. بعد هم شاه 
براي اين اردوكش��ي اجاره پرداخت مي كند. علم 
مي گويد ما اين رقم را به دول��ت امارات پرداختيم 
كه اجازه بدهند ما برويم در آنجا اردو بزنيم. چون ما 
حتي يك تبعه ايراني هم در جزاير نداشتيم و همه 
كساني كه در آنجا زندگي مي كردند، اماراتي بودند 
و همه امور جزيره ابوموسي هم توسط امارات اداره 
مي ش��د. وقتي ش��ما در جزيره اي تبعه اي نداشته 
باشيد، طبيعتاً آن جزيره مال ش��ما نيست. وقتي 
خاطرات علم را مي خوانيد مي بينيد كه شاه كاماًل 
پذيرفته بود كه جزيره به ايران تعلق ندارد، و اال بابت 
حضور در آنجا اجاره نمي پرداخت. اينها نمونه اي از 
سياست هايي بود كه توسط سفارت به مقامات ايران 

در آن دوران تحميل مي شد. 
س�فارت انگليس در بخش فرهنگي چه 
كارهاي�ي را در دوران پهل�وي در ايران 

انجام داد؟
قبل از كودتاي 28 مرداد س��فارت انگليس بسيار 
در ايران فعال ب��ود. خانم لمپتون يك��ي از عناصر 
برجس��ته MI6 تحت عنوان راي��زن مطبوعاتي 
انگليس در ايران حضور داشت. بعد از اشغال ايران 
توسط متفقين در شهريور 1320 خانم لمپتون به 
ايران آمد و گروه هاي مختلفي مثل آريا، ش��نيكا، 
پان ايرانيست و... را تش��كيل داد. خانم لمپتون در 
ترويج ناسيوناليسم ناس��الم در ايران تالش زيادي 
كرد، چون كس��ي كه به ناسيوناليس��م به معناي 
واقعي آن اهميت بده��د، قابل احترام اس��ت، اما 
ناسيوناليس��ت هايي كه پرورده دس��ت بيگانگان 
بودند، مثل ناسيوناليسمي كه انگليسي ها در جنگ 
جهاني اول براي فروپاش��اندن عثمان��ي به وجود 
آوردند. انگليسي ها براي از هم پاشاندن امپراتوري 
عثماني، ناسيوناليس��م را تحت عنوان پان عربيسم 
در بين اعراب به وجود آوردند و پان عربيس��م عليه 
پان توركيسم شكل گرفت و درگيري ايجاد كردند و 
زمينه سلطه خودشان را رقم زدند. به حسب ظاهر 
طرفداري از مليت و ناسيوناليس��م بود، اما در واقع 

ناسيوناليسم كاذب و دروغيني را به وجود آوردند. 
خانم لمپتون س��عي كرد اين فرآيند را در دهه 20 
از طريق س��فارت انگليس در اي��ران دنبال كند و 
تا حدي هم موفق ش��د كه از طريق اين جريانات 
دست س��اخته خودش��ان بتوانند اوضاع را كنترل 
كنند. البته بعدها خانم لمپتون توسط دكتر مصدق 
از ايران اخراج و سفارت انگليس هم بسته شد. يعني 
مداخالت انگليس در امور ايران به قدري زياد شده 
بود كه دكتر مصدق نمي توانست اجازه بدهد آنها 
در ايران حضور داشته باشند، چون عمدتاً سفارت 
انگليس بود ك��ه دربار را هدايت مي ك��رد و در اين 
وادي نقش آفريني جدي داشت. از اين جهت در اين 
دوران سفارت انگليس را خيلي فعال و تعيين كننده 
مي يابيم. خانم لمپتون كس��ي بود كه مثل سفير 

انگليس فعلي فارسي را خيلي خوب بلد بود. 
حضور شخص سفير انگلستان در تجمع 
ساختارش�كن چن�دي پي�ش را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟ 
خاط��رات رئي��س موس��اد در اي��ران را بخوانيد. 
خودش در تمام تظاهرات ش��ركت مي كرده است. 
مي نويس��د در تظاهرات تاسوعا و عاش��ورا با اينكه 
برايم خطر داش��ت خودم مي رفتم. چون اگر مردم 
مرا مي شناختند و مي دانس��تند اسرائيلي هستم، 
براي��م خطر داش��ت، ولي ش��ركت مي كند، چون 
برخالف سفراي ما در كشورهاي خارجي كه ابداً از 
نزديك با مسائل درگير نمي شوند، كاماًل در جريان 
مسائل هستند. خيلي فرق مي كند كه شما كسي 
را با توانايي نازل تر از خودتان به ميدان بفرس��تيد. 
ارزيابي هركس��ي از وقايع بس��تگي به اطالعات و 
تجربه هاي او دارد و مسلماً مشاهده عيني رويداد با 
دريافت اخبار خيلي فرق دارد، به همين دليل هم 
انگليسي ها زبده ترين و باالترين نيروي خود را در 
صحنه وارد مي كنند تا باالترين اشراف و ارزيابي را 
داشته باشند. يك سفير كاركشته داراي تخصص 
باال ارزيابي اي را به آنه��ا مي دهد كه به هيچ وجه از 
دست فرد ديگري برنمي آيد. از آنجا كه مسائل ايران 
فوق العاده براي آنها مهم است و اين مسائل برايشان 
خيلي حاد شده، سفير را به ميدان مي فرستند. در 
حال حاضر مسائل سردمداران جهان سرمايه داري 
با ايران خيلي حاد اس��ت. يعني ما ب��ه صور علني 
در مقابل آنها ايس��تاده ايم. طرح هاي آنها را خنثي 
مي كنيم، برنامه هاي آنها را زمينگير مي كنيم و اين 
مسائل براي آنها بسيار تلخ و دردآور است. بنابراين 
اگر اين نكت��ه را درك كنيم كه آنه��ا در ايران چه 
مشكالتي دارند و تداوم جمهوري اسالمي براي آنها 
چه مشكالتي را ايجاد مي كند، متوجه مي شويم كه 
چرا بايد مستقيماً سفير را به كار بگيرند. كما اينكه 
در سال 57 هم انقالب اسالمي برايشان خطر جدي 
داش��ت و آنها عناصر كليدي خ��ود را به تظاهرات 
مي فرستادند كه ارزيابي دقيق تري از اوضاع داشته 
باشند و بتوانند با يك ارزيابي دقيق به مصاف اين 

نهضت بيايند. 
به نظر ش�ما وظيفه وزارت خارجه ما در 

برابر رفتار سفير انگليس چه بايد باشد؟
مسئوالن كشور خوش��بختانه تحت تأثير اين نوع 
برنامه ها قرار نمي گيرند، اما بايد اين مطلب را قبول 
كنيم كه بعضي از هنرمندان و ورزشكاران ما دوست 
دارند ديده بشوند. فهم سياسي و فرهنگي بااليي هم 
ندارند، ولي به دليل اينكه حرفه شان اقتضا مي كند 
كه ديده بشوند و هنرشان به گونه اي است كه مورد 
توجه توده هاي جامعه واقع مي شوند، انتظاري دارند 
و متأسفانه اين انتظارات را سفارتخانه ها به صورت 
دادن ويزا و اقامت و دعوت به فستيوال ها و... انجام 
مي دهند. سفارتخانه ها مي توانند اين گونه اقشار را 
كه از پيچيدگي هاي سياسي و فرهنگي بي اطالع 
هستند و عمق الزم را ندارند تحت تأثير قرار بدهند 
و اقشاري را تحت تأثير خودش��ان قرار بدهند. به 
نظر من بايد در اين قضيه دقت كرد. به ويژه اينكه 
در داخل كش��ور ش��ايد الزم هم نباش��د كه مثاًل 
به يك فوتباليس��ت خيلي توجه كني��م و به يك 
واليباليست كه از نظر اقتصادي هم سالم تر است، 
توجه نكنيم. بايد در داخل كشور به همه توجه شود. 
ولي سفارتخانه ها سرمايه گذاري هاي ويژه در كشور 
مي كنند. ش��ما وقتي خاطرات س��فير اسرائيل را 
مي خوانيد، مي بينيد كه در دوره شاه، سرويس هاي 
ويژه اي به يكسري از آدم ها، اعم از نويسنده، استاد 
دانش��گاه و... مي دهند. سفير اس��رائيل خودش با 
آنها سوار هواپيما مي شود و مي رود آنها را در آنجا 
مي گردان��د و برمي گرداند. يعني ب��راي آدم هايي 
سرمايه گذاري مي كنند كه زمينه هاي الزم را هم 
دارند. بايد در اين قضيه مراقبت بيش��تري كرد تا 
آنها نتوانند از برخي از گسل ها استفاده كنند. قطعاً 
ما در حوزه هاي فرهنگي، بين نس��لي، اقشارهاي 
محروم و... گس��ل هايي داريم. نبايد اجازه بدهيم 
كه بيگانه ها از طريق سفارتخانه ها بر اين گسل ها 
مسلط بش��وند و اخالل ايجاد كنند. اگر در زمينه 
اقشار مرحوم گس��لي وجود دارد، بايد دولتمردان 
ما بر آن گس��ل مس��لط بشوند و س��عي كنند آن 
را حل و فصل كنند.  ما بايد مكانيس��م هايي پيدا 
كنيم كه صاحب منصبان ما بتوانند در اين زمينه 
نقش بيش��تري ايفا كنند، ولي اگر ب��ه بيگانگان 
فرصت بدهي��م، آنها نه تنها درص��دد حل و فصل 
اين گسل ها برنمي آيند، بلكه براي عميق تر شدن 
اين گس��ل ها تالش و كار را براي حل اين گسل ها 
براي دولتمردان ما س��خت تر مي كنند. آنها كه به 
دنبال حل مشكالت جامعه نيستند و مي خواهند 
مشكالت را عميق تر و سخت تر كنند. در تاريخ هم 
همين طور بود و زماني توانسته اند به اهداف خود 
دست پيدا كنند كه بر مسائل جامعه مسلط شوند 
و از اين طريق اراده خود را اعمال كنند. بايد در اين 

زمينه دقت جدي داشته باشيم. 
با تش�كر از فرصتي كه در اختيار ما قرار 

داديد.

   سمانه صادقی
 حض�ور مداخله جويانه س�فير انگلس�تان در يكي از 
اغتشاشات اخير در تهران، بازخواني كارنامه پيشينيان 
وي در اي�ن ب�اره را در دس�تور كار تاريخ پژوهان قرار 
داده است. در گفت وش�نود پيش روي، عباس سليمي 
نمين تاريخ پ�ژوه معاصر در اين باره س�خن مي گويد.

   
ابتدا اش�اره اي به تاريخچه  مداخالت س�فراي 
انگليس در ايران دوره پهلوی داش�ته باشيد و 
سپس به تقابل ها و تفاهم هايي كه مابين آنها و 

دولت ايران انجام گرفته اند، بپردازيد؟ 
بس��م اهلل الرحمن الرحي��م. در ابت��دا به اي��ن نكته توجه 
داشته باش��يد كه در بعضي از مقاطع، سطح مداخالت از 
س��فير، بس��يار پايين تر مي آيد. يعني يك عنصر جزء در 
س��فارتخانه اي به خاطر آن كه كش��ورش در ايران تسلط 
پيدا كرده، در مسائل كالن ايران دخالت مي كند و آمدن و 
رفتن مقامات با اشارت او صورت مي گيرد، اما اغلب سفارت 
انگليس در روند امور ايران حرف آخر را مي زند. در دوران 
پهلوي مداخالت��ي از اين قبيل فراوان و ي��ك امر عادي و 
روتين ب��ود. براي نمون��ه در دوران پهلوي اول، بس��ياري 
از مسائل توسط س��فارت انگليس به ش��اه ابالغ مي شد. 
در خاطرات مقامات ايراني بس��يار به اين مسئله برخورد 
مي كنيم كه به دستور سفارت انگليس چه كسي به مجلس 
راه پيدا كند و چه كسي راه پيدا نكند. حتي دكتر مصدق 
در خاطراتش مي گويد: »نمايندگان مجلس عمدتاً توسط 
سفارت انگليس تعيين مي شدند«. البته بعضي از عناصر 
نزديك ب��ه دربار هم در خاطراتش��ان به اين نكته اش��اره 
كرده اند. مثاًل در مورد پهلوي اول، اهل نظر را به خاطرات 
آقاي ارجمندي ارجاع مي دهم ك��ه تلگرافچي مخصوص 
رضاخان و اتاق كارش به مدت شش سال در مجاورت اتاق 
كار رضاخان بود و رابطه بسيار نزديكي با رضاخان داشت. او 
در خاطراتش نقل مي كند: »بعد از اينكه از اين كار منفك 
شدم، خواستم نماينده مجلس بش��وم. چون به رضاخان 
نزديك بودم مرا در ليست گذاشتند، ولي يكمرتبه متوجه 
شدم كه مرا از ليست برداش��ته اند. وقتي مراجعه كردم و 
توضيح خواستم، گفتند كه سفارت انگليس مخالفت كرده 
است«. البته علت مخالفت هم مشخص است چون اين آقا 
در سابقه كاري اش در دوره اي طلبه بوده و با توجه به اينكه 
رضاخان سواد درستي نداشت، به همين دليل هم به عنوان 

يك آدم باسواد، تلگرافچي اش شده بود.
مي�زان دخالت هاي س�فرا و سركنس�ول هاي 

انگلستان در دوره قاجار به چه صورت بود؟
در پايان دوران قاجار به دليل بي بن��د و باري هاي آخرين 
پادشاهان سلسله قاجار، ش��اهد انحطاط هستيم. در اين 
دوران مداخالت خارج��ي در امور ايران مقداري بيش��تر 
مي ش��ود و س��فرا تالش مي كنند كه بتوانن��د جاي پاي 
بيش��تري پيدا كنند. منتها در اين ايام باي��د به دو عامل 
توجه كرد؛ عامل اول رقابتي است كه بين دو قدرت روسيه 
ت��زاري و انگليس در ايران وجود داش��ت. اين دو قدرت از 
يك سنخ بودند، اما بر سر منافع خودشان در ايران رقابت 
داشتند و مانع از اين مي شدند سفارتخانه يكي بر ديگري 
مسلط بش��ود. عامل دوم اين بود كه حاكمان ايران در آن 
ايام بركشيده بيگانگان نبوده و با اراده آنها روي كار نيامده 
بودند، كه خود اين مسئله هم يك مقدار تعيين كننده بود. 
البته سفارتخانه هاي روس��يه و انگلستان در ايران با ايجاد 
عدم امنيت در كشور و تضعيف دولت مركزي از اين طريق 
يا اعطاي وام هاي متعدد كه به نوعي حاكميت را به بيگانه 
وابس��ته مي كرد يا دريافت امتيازاتي در ح��وزه اقتصاد و 
سياست و نظامي برنامه هاي خود را پياده مي كردند؛ مثاًل 
ايجاد پليس جنوب توسط انگليس��ي ها ابزاري بود كه به 
واس��طه آن توانس��تند به نوعي اراده بيگانگان را به كشور 
تحميل كرده و از طرفي نوعي تبعيت را در هيئت حاكمه به 
وجود بياورند. هرچند انگليسي ها پليس جنوب را در برابر 
قزاق ها كه توسط روسيه تزاري به وجود آمده بود، تشكيل 
دادند. با اين همه تسلط سفارتخانه هاي انگليس و روسيه بر 

اركان كشور مثل دوره پهلوي نبود. 
سفراي انگليس در سوگيري هاي مشروطيت هم 

نقشی داشتند؟
در اين دوران سفرا خيلي نقش��ی در مسائل ندارند، چون 
تازه دارند از طريق برخي از عناصر فراماسون در ايران جاي 

پا پيدا مي كنند. 
ولي در همين دوران در سفارتخانه انگليس به 

روي متحصنين باز شد؟ 
بله، درٍِ سفارتخانه را به روي مشروطه  خواهان باز مي كنند و 
اين ابتداي تالش انگليسي ها براي نفوذ در نيروها و جريانات 
تعيين كننده كشور است. انگليسي ها با اين كارشان يك گام 
در جهت نفوذ در نيروهاي مطالبه گر توسعه سياسي كشور 
برداشتند. بعد هم گام هاي بعدي را برمي دارند و برخي از 
عناصر طرفدار اس��تبداد را يكروزه تغيير هويت مي دهند 
و به عنوان مش��روطه خواه به تهران گس��يل مي دارند. در 
ماجراي فتح تهران هم بسياري از نيروهاي مستبد توسط 
انگليسي ها با تغيير ماهيت وارد تهران مي شوند و انگليس 
آنها را در مجلس نف��وذ مي دهد. البته اي��ن كار با كالهي 
است كه س��ر رقيب خودشان، روس��يه تزاري مي گذارند. 
چون انگليس از روس��يه مي خواهد كه نيروهاي صادقي 
مثل س��تارخان و باقرخ��ان را در تبريز زمينگي��ر كند تا 
بتواند عناصر خود را به تهران گسيل دارد. در واقع سفارت 
انگليس اين گونه ترفندها را به كار مي گي��رد تا بتواند در 
اركان كش��ورمان نفوذ كند، چون در اين دوران انگليس 
به دنبال نفوذ است و هنوز نتوانسته در موضع تسلط قرار 
بگيرد. البته در اين راه با وجود تمام تالش هايي كه از طريق 
عناصر فراماس��وني اش چون تقي زاده ب��ه عمل مي آورد، 
چندان موفق نيس��ت و با مقاومت هايي از سوي مردم هم 
مواجه مي ش��ود و از متمم قانون اساسي ايران هم رضايت 
ندارند. لذا بساط دستاوردهاي مشروطه را با كودتا به هم 
مي زند و مشروطه را از درون و از ماهيت تهي مي كند و با 
قلدري مثل رضاخان كه روي كار مي آورد، بساط مشروطه 

را جمع مي كند. 
س�فارت انگلس�تان تا چه ح�د در ب�رآوردن 

رضاخان سهيم بود؟
رضاخان با كودتاي س��ال 1299 روي كار آمد و قدرتش 
به تدريج با كمك انگليس��ي ها بس��ط پيدا كرد و نهايتاً به 
پادشاهي  رس��يد، لذا كس��اني كه رضاخان را به حكومت 
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