
كي�ت ميل�ت خ�ود را بنيانگ�ذار 
»كميته اي براي آزادي هنر و انديشه 
در ايران« مي ناميد و به همين بهانه 
ه�م در تجمع�ات و تظاهرات�ي كه 
عليه حج�اب در اس�فند 1357.ش 
به كمك زنان به اصطالح روش�نفكر 
و در واقع ضدانقالب، در شهر تهران 
برپا مي كرد، س�خنراني مي نمود. او 
با فعالي�ت انقالبيون مخال�ف بود و 
در تمام س�خنراني هايش، از حجاب 
به عنوان مانع آزادي زنان و فعاليت 
اجتماع�ي آن�ان، س�خن مي گفت!

ميس لمبتون از طرف سفير انگليس در 
تهران، مأمور اداره اطالعات و مطبوعات 
سفارت اين كشور شد. از اين مقطع به 
بعد، نيرو و شبكه س�ازي هدفمند او، 
براي گس�ترش نفوذ دولت انگلستان 
در بخش فرهنگي و سياسي، آغاز شد. 
هدفي كه افرادي چ�ون انور خامه اي و 
 ابونصر عضدقاجار به آن اذعان كرده  اند
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  محمدرضا كائيني
 اثري كه هم اينك در معرفي 
آن سخن مي رود، در عداد 
محققانه ترين پژوهش هايي 
است كه در موضوع خويش 
صورت گرفته اس��ت. اين 
تحقيق توسط ش��ادروان 
جمش��يد صداق��ت كيش 
انجام شده و توسط مؤسسه 
مطالعات و پژوهش هاي سياسي، نشر يافته است. ناشر 
در ديباچه اين اثر، در باب اهميت موضوع آن آورده است: 
»استاد روانشاد دكتر جمشيد صداقت كيش، از معدود 
مورخان پژوهشگر ايراني است كه سال ها درباره پديده 
پليس جنوب تحقيق كرد و افزون بر كاوش در اسناد و 
عكس ها و نوش��ته هايي ك��ه از اين موض��وع يافت، به 
تحقيقات ميداني هم پرداخت و روستاهايي را كه آماج 
گلوله  باران توپخانه نيروهاي انگليس��ي موسوم به اين 
پليس قرار گرفته بودند، از نزديك ديد و عكس هايي از 
آن اماكن تهيه نمود و با سالمندان آن مناطق، گفت وگو 
كرد و خاطره هاي��ي را ك��ه از آن روزگاران مي گفتند، 
يادداشت نمود و مداركي ارزشمند فراهم آورد. كتاب 
حاضر كه حاصل قريب 35 س��ال تحقيق و تالش آن 
متتبع فقيد اس��ت، نش��ان مي دهد كه س��ركوبگري 
انگليسي ها بر ضد مردم جنوب ايران، نه به سبب مدعاي 
دروغين مبارزه با راهزنان و اشرار، كه در حقيقت براي 
سركوب مردماني بود كه به رغم دولت مركزي ضعيف و 
ناكار آم��د وقت ايران س��لطه  اجان��ب را برنمي تافته  و 
نمي خواس��ته اند ك��ه س��رزمين محبوبش��ان عرصه 
جوالن دهي بيگانگان باش��د. با خواندن اين كتاب نيز 
ادعاي ديگر انگليس��ي ها هم نقش برآب مي گردد كه 
مي گويند تاخت و تازهايشان در جنوب ايران براي مقابله 
با مأموران دولت وقت آلمان بوده است. آلمان در جنگ 
جهاني اول طرف نزاع و كارزار دولت انگليس به حساب 
مي آمد و بي ترديد آلماني ها مأموراني، از جمله واسموس 
را براي فعاليت بر ضد انگليسي ها به ايران فرستاده بودند 
و مردم ايران نيز كه بيزار از دو قدرت روس و انگليس و 

نااميد از دولت و حكومت وقت بودند، در جست وجوي 
هر راه و هر وسيله اي براي مبارزه با هر دو قدرت اشغالگر، 
با دشمن آنان، يعني آلمان، خوش رفتاري مي كردند و از 
برخي كمك هاي مأموران آلماني بر ضد انگليسي ها بهره 
مي بردند، اما س��ربلندتر از آن بودند كه تابع آلماني ها 
باشند و مقدرات امنيت ملي و منافع ملي خويش را به 
نظر و خواسته آلماني ها واگذارند. هر چند كه انگليسي ها 
براي فريفتن افكار عمومي دنياي آن روز مدعي بودند كه 
عشاير و آزادي خواهان فارس از آلمان ها حرف شنوي 
دارند و س��ركوب آنان س��ركوب آلمان هاست، ادعاي 
نيرنگ آلودي كه بسيار بر س��ر آن تبليغ كردند و از آن 

دستمايه اي براي تاراج و قتل ايرانيان ساختند.« 
ناش��ر در بخش ديگري از اين مقدمه، در باب چند و 
چون تأليف و عرضه اين كتاب آورده است: »سخنراني 
ارزش��مند مرحوم دكتر جمش��يد صداقت كيش در 
همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول، انگيزه 
نگارش كتاب حاضر است. در اين همايش دو روزه كه 
در 19 و 20 آبان سال1389 در شيراز برگزار شد، گفتار 
جناب دكتر صداقت كيش با عنوان بررسي و نقد اسناد 
و مدارك پليس جنوب در جمع بيش از ديگران مقبول 
افتاد. مرحوم صداقت كيش پس از ايراد س��خنراني، 
پيشنهاد مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي را 
درباره نگارش كتاب جامعي در باب پليس جنوب، با 
وجود كهولت سن و بيماري، با روي باز پذيرفت و فوراً 
دست به كار شد. وي دغدغه هاي 35ساله خويش را در 
موضوع پليس جنوب با حمايت و تشويق مؤسسه به 
بار نشاند، ولي متأسفانه در هنگام تدوين اثر، استاد به 
ديار باقي شتافت و فقط متن تدوين اوليه اثر تحويل 
مؤسسه گرديد. اين مؤسسه به منظور تدوين نهايي 
اثر و رفع اش��كاالت احتمالي و عرضه شايس��ته آن از 
پژوهشگران خود بهره جس��ت و متن اوليه به منظور 
ويرايش علمي و ادبي در اختيار محقق گرانقدر علي 
شمس قرار گرفت. ايش��ان، متن اوليه را بازخواني و با 
منابع متقن تاريخي مقابله ك��رد و با تكميل نواقص 
موجود در متن و افزودن مطالب مورد نياز، در نهايت 
به ويرايش ادبي آن همت گماشت. همچنين مجموعه 
اسناد و مدارك به كار رفته در اين اثر، بررسي و مطابقت 
داده ش��د. در مس��ير آماده س��ازي كتاب نيز، اسناد، 
عكس ها و دست نوشته هاي جديدي توسط خانواده 
آن مرحوم تحويل مؤسسه گرديد كه ويراستار كتاب 
از آنها در بخش هاي مناس��ب اس��تفاده كرد و پس از 
انجام مقدمات فوق، متن كتاب را دوب��اره ويرايش و 

روان سازي نمود.«
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  انوشه مير مرعشي
نمي ت�وان درب�اره رابط�ه اي�ران و غ�رب در تاريخ 
معاصر نوشت، ولي به س�ه مرحله مهم »شناسايي«، 
»نفوذ« و »س�لطه« اس�تعمارگران غرب�ي در ايران 
توجه نداش�ت. غربي ه�ا از مرحله شناس�ايي كه از 
دوره صفويه آغاز ش�د تا س�قوط سلس�له پهلوي، 
لشكري از جواس�يس را به ايران س�رازير كردند تا 
اطالع�ات مورد نظر خ�ود را ب�راي نفوذ و س�لطه بر 
ايران پيدا كنن�د. البته قطع�ًا اين جاسوس�ان نه با 
تابلوي جاسوس�ي! كه ب�ا عناوي�ن گوناگوني چون 
روزنامه نگار)ل�رد ك�رزن(، س�ياح )آرميني�وس 
وامب�ري(، باستان ش�ناس و ايران ش�ناس)هنريش 
بروگش(، مستشار نظامي)سرپرسي كاكس(، تاجر 
و س�رمايه گذار)ويليام دارس�ي( و طبي�ب )ادرواد 
بروان( به ايران وارد ش�دند و به انجام مأموريت خود 
پرداختند. آن وقت در ميان اين لشكر انبوه جواسيس 
غربي كه به ايران آمدند، زنان جاسوسه اي هم وجود 
داشته اند كه كمتر از آنها سخني به ميان آمده و جامعه 
كمتر نامي از آنها شنيده است. در اين مقال سعي شده 
به ش�كل مختصر چرايي ورود جاسوسه هاي غربي 
و مأموريت آنها را در ايران مورد بررس�ي قرار دهد. 

      
  وقتي جاسوسه ها وارد مي شوند!

مي توان گفت از زمان ورود »شاردن« فرانسوي به ايران 
دوره صفوي، تحت عنوان مسيونر مذهبي و تاجر تا آخر 
دوران پهلوي دوم، عمده جواس��يس غربي يا انگليسي 
بوده اند ي��ا در خدم��ت و اس��تخدام وزارت امورخارجه 
انگلستان. جالب است كه خود ش��اردن فرانسوي بعد از 
برگشت از ايران ابتدا به انگلستان رفت؛ 10 سال در اين 
كش��ور ماند و كتاب 14جلدي س��فرنامه اش را به ايران 
خطاب به وزارت امورخارجه انگلس��تان نوشت و بعد به 
فرانسه برگشت. بعد از او هم بس��ياري از جاسوس هاي 
غربي غير انگليسي كه به ايران س��فر كرده اند؛ اطالعات 
خود را در قالب س��فرنامه خطاب به وزارت امورخارجه 
انگليس نوش��ته اند و ابتدا هم كتاب هايشان در بريتانيا 
چاپ شده است و سپس در كشورهاي خودشان! اما آنچه 
لشكر جواسيس را براي به دست آوردن اطالعات درباره 
فرهنگ، سنت هاي اجتماعي و ش��ناخت خانواده هاي 
ايراني دچار مشكل مي كرده ، مسئله عدم ارتباط بانوان 
ايراني با نامحرم، حيا، عفاف و حجاب زنان اين سرزمين 
بوده است. چنانچه »گاسپار دروويل« فرانسوي )مستشار 
نظامي كه در زمان فتحعلي  شاه قاجار به ايران سفر كرده( 
در كتاب سفرنامه اش به اين مطلب اشاره كرده و نوشته 
اس��ت: »پرس��ش نمودن از هر كس درباره آنچه به زن 
ارتباط دارد، نه تنها س��ودمند نيست، بلكه ممكن است 
به عنوان يك اهان��ت تلقي گردد... نتيج��ه طبيعي اين 
امر آن است كه تاريخ نويس��ان و جهانگردان غربي قادر 
نبودند درباره زن هاي ايراني س��خني بگويند و مطالبي 

بنويسند.)1(« 
همين نكت��ه را البته هنريش بروگش )باستان ش��ناس 
آلماني كه در زمان ناصرالدين ش��اه به ايران سفر كرده( 
هم به شكل ديگري در سفرنامه اش بيان كرده است: »در 
مورد چهره زنان ايراني، مطالب زيادي نمي توانم بنويسم، 
چون در پشت حجاب غيرقابل نفوذ و اسرارآميزي پنهان 
شده اند.)2(« و همين مشكل براي جاسوسان كشورهاي 

غربي باعث شد كه استعمارگران غربي به فكر فرستادن 
زنان جاسوس به ايران بيفتند. 

  جاسوسه هاي همسر ديپلمات!
ش��ايد بتوان گفت اولين زنان جاسوسي كه رسماً به كار 
كس��ب اطالعات از ايران براي كش��ور انگلس��تان اقدام 
كردند؛ همسران وزيرمختارها و كارداران سفارت انگليس 
در ايران بوده اند. اولين كتاب س��فرنامه يك جاسوس��ه 
انگليس��ي و جمع آوري اطالعات درباره زنان ايراني و به 
ويژه زنان درباري، متعلق است به »ليدي شيل« همسر 
كلنل جستين شيل كه در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه 
به ايران آمده اس��ت.  اما يك��ي از جالب تري��ن نوع اين 
جاسوسه هاي انگليس��ي »ويتا سكويل- وست« همسر 
»هارولد نيكولس��ون« از كارمن��دان وزارت امورخارجه 
انگلستان بوده اس��ت. او به همراه همسرش در زمستان 
1304.ش وارد ايران شد. همسرش با مأموريت كنسولي 
در سفارت انگلستان در تهران و خودش با عنوان »مشاور 
اعظ��م تزئين كاخ گلس��تان« ب��راي برگزاري جش��ن 
تاجگذاري رضاقلدر! و تأس��يس سلسله پهلوي؛ آن هم 
در ش��رايط بعد از جنگ جهاني اول و مرگ و مير شديد 
ايرانيان به خاطر قحطي و شيوع بيماري هاي همه گير كه 

سوغات اشغال ايران توسط روس و انگليس بود. 
خود ويتا سكويل - وس��ت در كتاب سفرنامه اش درباره 

شرايط بحراني قحطي و بيماري در شهر تهران مي نويسد: 
»در خيابان ها كم نيس��تند مناظري همچون مردي كه 
نقش پياده رو شده، از دهانش خون مي ريزد و از گرسنگي 
جان مي دهد....)3(«  و جالب است كه خانم سكويل- وست 
در كنار توهين هاي بسيارش به ايران و ايراني اصاًل صالح 
نمي بيند كه از نقش كشورش در گسترش قحطي، فقر و 

عقب ماندگي و كشتار ايرانيان مطلبي بنويسد! 
  شبكه و نيروسازي ميس مستشرق!

يكي از زنان مستشرق انگليسي كه نقش بسيار مخربي 
در تخريب هويت، تروي��ج فرهنگ بيگانه پرس��تي و از 
خودبيگانگي در ميان اهل تفكر و اهل قل��م ايران دارد، 
»آن كاترين لمبتون« معروف به »ميس لمبتون« است. 
او در س��ال 1912م- برابر با 1291. ش- در انگلس��تان 
به دنيا آمد. تحصيالت عالي خود را در رش��ته زبان هاي 
شرقي در دانشگاه معروف كمبريج به پايان رساند و بعد از 
استخدام در وزارت امور خارجه انگلستان، از سال 1318 
تا 1324. ش مأمور اين كش��ور در ايران شد. او در ايران 
زبان فارسي خود را تكميل كرد؛ ابتدا لهجه دختران تهران 
را فراگرفت و خيلي زود به زبان فارسي محاوره اي و كوچه 
بازاري تسلط يافت؛ به طوري كه مخاطبش نمي توانست 
تشخيص بدهد كه او انگليسي است. در ادامه به اصفهان 
رفت و در آن شهر نيز لهجه هاي اصفهاني و بختياري را 
آموخت. در مراجعت از اين س��فر، چون حوادث مربوط 
به وقوع جنگ جهان��ي دوم درحال وقوع ب��ود، از طرف 
سفير انگليس در تهران مأمور اداره اطالعات و مطبوعات 
سفارت انگليس در ايران ش��د. از اين مقطع به بعد نيرو 
و شبكه س��ازي هدفمند او براي گس��ترش نفوذ دولت 
انگلستان در بخش فرهنگي و سياسي آغاز شد. هدفي كه 
افرادي چون »انور خامه اي«، عضو حزب توده و همكار 
لمبتون، »ابونصر عضدقاجار«، نويسنده و... به عيان به آن 
اذعان كرده اند.)4( البته متأسفانه در كنار اين اعتراف ها، 
انبوهي از نويسندگان غرب زده داخلي چنان شيفته وار 
از لمبتون و آث��ار و قضاوت هاي او درب��اره ايران و ايراني 
قلم فرسايي كرده اند كه هر صاحب خردي را از اين همه 

بيگانه پرستي به تعجب مي اندازد. 
  جاسوسه حافظ شناس و پادشاه ساز! 

يك جاسوسه انگليسي ديگر كه به ظاهر باستان شناس، 
قوم ش��ناس و اديب بود، »گرترود مارگريت لوسين بل« 
]مادام بل[ نام داش��ت. مادام بل مطالع��ات زيادي روي 
تعدادي از ش��اعران ايراني داش��ت و حتي كتابي درباره 
حافظ نوشته اس��ت. براي همين جماعت غرب زده او را 
»حافظ شناس« مي نامند. مادام بل در استخدام وزارت 
امورخارجه انگلس��تان بود. اين جاسوس��ه انگليسي در 
جريان جنگ جهاني اول ب��ا همراهي »تي. اي. لورنس« 
و »س��ر پرس��ي كاكس« طوايف جزيره العرب را برضد 
دولت قدرتمند عثماني متحد كرد و ب��ا تجهيز آنان به 
انواع سالح، ش��ورش بزرگي را طراحي كرد. هدف از اين 
ش��ورش تجزيه امپراطوري عثماني و استعمار مستقيم 
كشورهاي كوچك تازه تأسيس اس��المي بود. مادام بل 
طايفه هاشمي را از حجاز به اردن كوچ داد و اميران اين 
طايفه را به پادشاهي دو كشور تازه تأسيس اردن و عراق 
رساند. انگليسي ها به دليل نقشي كه گرترود بل در روي 
كار آوردن بسياري از شاهان و شاهزادگان در عراق پس از 
جنگ جهاني اول داشت به او لقب بانوي »پادشاه ساز« و 
»مادر عراق« را هم داده اند، اما نقش آفريني اين جاسوسه 

بررسي چرايي و چگونگي فعاليت جاسوسه هاي غربي در تاريخ معاصر ايران 

 خبرچيني از »ليدي شيل«
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در از س��ر راه برداش��تن عالمه شهرس��تاني –رهبر 
مبارزان ضداستعمار عراق- بسيار عجيب است. عالمه 
هبه الدين شهرستاني يكي از علماي بزرگ عراق بود. 
اين عالم بزرگ عراقي عالوه ب��ر فعاليت هاي علمي 
و مذهبي، روحيه شديداً ضداس��تعماري داشت. او 
تحت تأثير تفكرات سيدجمال الدين اسدآبادي سخت 
طرفدار وحدت امت اسالم در برابر دشمنان بود. عالمه 
شهرستاني براي ايجاد وحدت ميان همه علماي اسالم 
)چه شيعه و چه سني(، سفرهايي به ايران، بحرين، 
يمن و هندوستان داشت و البته به همين دليل هم 
مورد غضب انگليسي ها قرار گرفت و بعد از دستگيري 
در زندان »هنديه« كربال محبوس ش��د. انگليسي ها 
حتي به فكر اعدام ايش��ان هم افتادند، اما از آنجا كه 
محبوبيت عالمه و ياران او در ميان م��ردم باال بود و 
احتمال شورش مردم مي رفت، پس حكم عفو ايشان 
را صادر كردند... عالمه بع��د از آزادي از زندان بيكار 
ننشست و مبارزات خود را در قالب مجلس شيعيان 
جعفري عراق ادامه داد. در آن مقطع مش��كلي براي 
چشمانش ايجاد شد كه براي درمان به بيمارستاني 
در بغداد رفت. پزشك معالج او دكتر طوباليان توصيه 
به عمل جراحي كرد و چون عمل جراحي انجام شد، 
به جاي برطرف شدن درد ساده چشمش، چشم هاي 
ايشان نابينا ش��د، اما اين همه ماجرا نبود! زيرا كمي 
بعد پرستاري به ديدار عالمه آمد و درحالي كه اشك 
مي ريخت خبر از توطئه »مادام بل« براي نابينا شدن 
عالمه داد. او شهادت داد كه شاهد بوده مادام بل در 
مكالمه اي با دكتر طوباليان به دكتر دستور مي دهد كه 
بايد عمل جراحي چشم عالمه هبه الدين شهرستاني 
با ناكامي مواجه شود! البته عالمه سيداحمد اشكوري و 
عالمه سيدعبدالستار حسني هم اين مطلب را از زبان 
استاد خود شنيده بودند و به اين ترتيب مادام بل، اين 
زن شيطان صفت انگليسي كه باعث نابينايي عالمه 
شهرستاني و سركوب قيام هاي ضداستعماري بود، 
باعث مي شود عالمه تا پايان عمر فعاليت هاي علمي 
و فرهنگي خود را در نابينايي ادامه دهد.)5( اما شايد 
نكته دردناك اين باش��د كه مخاطبان ناآگاه ايراني 
فيلم »ملكه صح��را« - با بازي نيك��ول كيدمن- كه 
در ستايش از اين جاسوسه ش��يطان صفت ساخته 
ش��ده را ببينند و مقهور دروغگوي��ي هاليوود درباره 

مادام بل شوند. 
  جاسوسه عكاس و روزنامه نگار سوئيسي

البته باي��د اين نكت��ه را در نظر گرفت ك��ه اين تنها 
جاسوسه هاي انگليسي نبودند كه نگاه حقارت باري 
به باورها و اعتقادات مردم مس��لمان اي��ران و به ويژه 
بان��وان ايراني داش��ته اند، بلكه زنان مستش��رقي از 
س��اير كش��ورهاي اروپاي��ي هم��ان ن��گاه را در 
سفرنامه نويسي هايش��ان درباره ايران، پي گرفته اند. 
يكي از اين بانوان »اال مايار« است. زني اهل سوئيس، 
عكاس و روزنامه نگار و البته به اصطالح شرق شناس كه 
سفرهاي متعددي به تركيه، ايران، افغانستان، روسيه 
و هندوستان داشته است. او همزمان با شروع جنگ 
جهاني دوم و درحالي كه دنيا و از جمله كش��ورهاي 
غرب آسيا درگير مس��ائل جنگ هستند؛ سفري به 
همراه دوستش آنه ماري شوارتسنباخ به تركيه، ايران 
و افغانستان مي كند. او در كتاب سفرنامه اي كه شرح 
اين سفرهاس��ت، ضمن ارتباط گيري با زنان ايراني 
توهين هاي زيادي به بانوان مس��لمانان كش��ورمان 
مي كند. به طور مثال مايار و دوستش بعد از گذر از شهر 
بابلسر به شهر ساحلي ديگري مي رسند كه نام آن را در 
سفرنامه اش ذكر نكرده است، اما او در توهيني آشكار 
به بانوان اين شهر، بلكه به همه مردم ايران مي نويسد: 
»مشاهده صفحات كهنه يك قرآن در روزنه يك ديوار 
حضور ما را در يك مسجد خاطر نش��ان مي كرد. ما 
به نظاره گروهي زن و كودك ك��ه براي عبادت آمده 
بودند، پرداختيم. تاكنون مشابه آنان را نديده بودم. 
چهره تقريباً بوزينه شكل آنان با چيزي زشت و زمخت 
پوشيده ش��ده بود. دهاني گش��اد و موهايي وزوزي 
داشتند....« شايد دليل اين توهين عدم اعتماد بانوان 
ايراني به او و به دست نياوردن اطالعات الزم از سوي 
مايار به علت همين بي اعتمادي باشد. البته اال مايار 
در بخشي از كتاب سفرنامه اش اعتراف بسيار مهمي 
درباره علت كينه خود و ساير مستشرقين از ايراني ها و 
البته همه آسيايي ها مي كند: »من بارها توجه كرده ام 
كه غربي ها گرايش فوق العاده اي به كم بها جلوه دادن 
و مسخره كردن آنچه يك ايراني انجام مي دهد، دارند. 
دليل اين مسئله اين نيست كه ايرانيان كار خود را به 
خوبي نمي دانند، بلكه به اين خاطر اس��ت كه آنها با 
غرور بيش از حد، خود را بهترين هاي دنيا دانس��ته و 
موجب نفرت غربي ها از خود مي گردند. در واقع اين 
رفتار آسيايي ها، ناش��ي از واكنش اجتناب ناپذير در 
برابر غربي هاست كه هدف ش��ان از آوردن پيشرفت 

ميكانيكي به تمكين در آوردن شرقي هاست.)6(« 
  جاسوسه رقاص!

بعد افول قدرت انگلستان در جريان جنگ جهاني دوم، 
كم كم امريكايي ها به فكر سلطه پيدا كردن بر ايران 
افتادند. به همين علت هم جاس��وس هاي امريكايي 
پاي ش��ان به ايران باز ش��د. يكي از جاسوس��ه هاي 
قدرتمن��د امريكايي كه س��ال ها در اي��ران به انجام 
مأموريت پرداخته است، »ليدي كوك« نام دارد. نيال 
گراهام كوك امريكايي در ظاهر هنرپيش��ه و رقاص 
بود، اما رسماً در استخدام وزارت امورخارجه امريكا 
بود و زندگي سياسي او حكايت از اين داشت كه مأمور 
سازمان سيا بوده است. او در سال 1942. م )1321. 
ش( و در زماني كه سربازان امريكايي و انگليسي براي 
كمك به ش��وروي در جنگ با آلمان ها كشورمان را 
اشغال كرده بودند، به ايران آمد. خيلي سريع با دربار 
ايران ارتباط گرفت و با كم��ك خواهران محمدرضا 
پهلوي )شمس و اش��رف( در تهران كالس »آموزش 
رقص« و »نمايش« راه اندازي كرد. جالب است كه در 
سال بعد و به فرمان سفارت امريكا وزارت كشور ايران، 
نيال گراهام كوك امريكايي را استخدام كرد. او بعد از 
استخدام در وزارت كشور ايران، اقدام به تأسيس اداره 
تئاتر و تشكيل گروه رقص باله و تأسيس اپراي ملي 

ايران كرد؛ آن هم در ش��رايطي كه ايران اشغال شده 
درگير قحطي نان، ش��يوع بيماري ه��اي همه گير و 
مشكالت عديده بود. كوك تا سال 1325. ش در ايران 
ماند و با تالش بس��يار به ترويج ارزش هاي امريكايي 
و غربي ك��ردن ذهن جوان��ان خانواده هاي ثروتمند 
تهراني پرداخت، اما بعد از اتم��ام اين مأموريتش در 
ايران، در اين سال از دو ش��غل خود در وزارت كشور 
ايران و كارمندي س��فارت امريكا در تهران اس��تعفا 
داد و براي انجام مأموريت هاي جديد به كش��ورهاي 
آذربايجان، تركيه، افغانس��تان و ايتاليا رفت و پس از 
انجام مأموريتش در اين كشورها به امريكا برگشت. 
جالب است كه چند س��ال بعد ليدي كوك رقاص به 
هندوس��تان رفت و در ش��مار پيروان مهاتما گاندي 
درآمد. از چگونگ��ي مأموري��ت او در هند اطالعات 
چنداني نداريم، اما مناب��ع تاريخي ثبت كرده اند كه 
پس از دو سال از گاندي دس��ت كشيد و بعد از ترك 
هندوستان به فلسطين اش��غالي رفت.)7( متأسفانه 
تأثيرات اين جاسوسه رقاص بر فضاي ذهني بسياري 
از اهالي تئاتر و موسيقي تا سال هاي سال باقي ماند و 
حتي تا امروز هم نتوانسته ايم به شكل كامل در پااليش 
هنر اومانيستي و ارزش هاي امريكايي در اين رشته دو 

هنري موفق باشيم. 
  جاسوسه ضدحجاب!

»كيت ميلت«، نويسنده و مجسمه س��از، از رهبران 
جنب��ش فمينيس��م در امري��كا ب��ود. او همزمان با 
اوج گيري جريان انقالب اس��المي به ايران آمد تا به 
ظاهر انقالب ايران را دنبال كند، اما در واقع براي مانع 
ايجاد كردن بر سر راه انقالب اسالمي و خرابكاري در 
انديشه هاي اسالمي اين انقالب به ايران آمده بود. او 
خود را بنيانگذار »كميته اي براي آزادي هنر و انديشه 
در ايران« مي ناميد و به همين بهانه هم در تجمعات 
و تظاهراتي كه عليه حجاب در اسفند 1357. ش به 
كمك زنان به اصطالح روشنفكر و در واقع ضدانقالب، 
در ش��هر تهران برپا می ك��رد، س��خنراني می نمود. 
كيت ميلت با فعاليت انقالبيون مخالف بود و در تمام 
سخنراني هايش از حجاب به عنوان مانع آزادي زنان 
و فعاليت اجتماعي آنان با حرارت س��خن مي گفت. 
براساس سند شماره 98 اسناد النه جاسوسي، مورخ 
13 مارس 1979. م )22 اس��فند 1357. ش( درباره 
نقش آفريني كيت ميلت در تظاه��رات ضدحجاب 
زنان روشنفكر در دانشگاه تهران آمده است: »بيش 
از 10 ه��زار زن و م��رد جهت اس��تماع صحبت ها و 
س��خنراني هايي در م��ورد حقوق زنان، از دانش��گاه 
به سمت ميدان آزادي )شهياد س��ابق( راهپيمايي 
كردند. اگرچه گروه هايي از بنيادگرايان اسالمي زنان 
را مسخره مي كردند، اما اجتماع ديروز در مقايسه با 
تظاهرات گذشته ]روز قبل موافقان و مخالفان حجاب 
شديداً با هم درگير شده بودند[ از وضعيت آرام تري 
برخ��وردار بود. همچنين »كيت ميل��ت« از رهبران 
جنبش زنان در امريكا در اين تظاهرات شركت كرد.

)8(« جالب است كه بعد از ناموفق بودن مأموريت ميلت 

در ايران و حمايت همه  جانبه زنان مسلمان ايراني از 
حجاب و مخالفت شان با بي حجابي، ميلت به امريكا 
برگش��ت، اما او بعد از رفتن از اي��ران تا زمان مرگش 
در س��ال 1396. ش هميش��ه جزو تهيه كنندگان و 
امضاء كنندگان بيانيه هاي ضدحقوق بش��ري عليه 

جمهوري اسالمي ايران بود. 
  و كالم آخر

بع��د از پي��روزي انق��الب اس��المي و قطع دس��ت 
اس��تعمارگران غربي در س��لطه بر ايران؛ دشمنان 
راه هاي زيادي را براي برگش��ت به شرايط گذشته و 
سلطه سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر ايران در پيش 
گرفتند. از حمله نظامي و تحريم تا تهاجم فرهنگي و 
ترويج اباحه گري، اما براي پيشبرد اهداف شان هميشه 
نيازمن��د اخبار و اطالع��ات از داخل اي��ران بوده اند. 
براي همي��ن در طول اي��ن چهار دهه ه��م از وجود 
جاسوس��ان خارجي و دو تابعيتي استفاده كرده اند؛ 
همچون »جيس��ون رضائيان«، »نازني��ن زاغري« و 
»كايلي مور گيلبرت« و هم از وجود وطن فروش��اني 
چون »روح اهلل زم«، »كاووس س��يدامامي« و »رضا 
عسگري« ولی آنچه باعث مي شود جاسوسان از هر 
دو نوع آن )خارجي و داخلي( به اهداف خود نرسند 
و زودتر شناسايي ش��وند؛ باال رفتن سطح اطالعات 
عمومي مردم از ماهيت جاسوسي و آگاهي تاريخي 
آنها از روش هاي جاسوسان براي كسب اطالعات در 

طول دو قرن اخير بوده و هست. 
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