
  فاطمه عظيميان
بسترسازي امريكا براي س�لطه همه جانبه بر ايران 
در طول تاري�خ، به ش�يوه هايي گوناگ�ون صورت 
پذيرفته اس�ت كه اعزام هيئات تبليغ مس�يحيت 
به ايران در زمره آنهاست. در مقال پي آمده، مؤلف 
مي كوش�د تا حركت خزنده اي�ن گروه ها در تبديل 
تبليغ�ات مذهب�ي به بستر س�ازي سياس�ي براي 
سلطه را نشان دهد. اميد آنكه تاريخ پژوهان ايران 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفي�د و مقبول  آيد. 

   
  چشم اندازي از حضور ميسيون ها در ايران

ايران در دوران حكومت قاجارها با توجه به ضعف سياسي 
حاكمان و ماهيت قبيلگي و بي دانش��ي پادشاهان آن 
صحنه تاخت  و تاز و تهاجم دو قدرت استعمارگر روس و 
انگليس قرار گرفت و به مرور دستاوردهاي عظيم تمدن و 
فرهنگ كشور به تاراج رفت. جنگ هاي اول ايران و روس، 
حمله انگلستان به ايران در قالب قراردادهاي استعماري 
رويتر، رژي و دارسي ش��كل گيري مبارزات سياسي به 
رهبري روحانيت و مذهبيون در ايران را موجب ش��د. 
عالوه بر مبارزه در بُعد سياس��ي، استعمارگران در بُعد 
فرهنگ نيز با ايجاد مدارس ميسيونري، بر تعداد مدارس 
خارجي مي افزودند و مدارس��ي كه پيش تر از ادامه كار 
آنها جلوگيري شده بود، مجدداً شروع به فعاليت كردند! 
ايج��اد كانون هايي كه م��روج فرهنگ غرب��ي بودند و 
مبادالت فرهنگي را در كنار داد و ستد تجاري و اقتصادي 
مي جستند، در واقع زنگ خطري بود براي فرهنگ، زبان، 
تمدن و دين اين كشور، در دهه هاي 40 و 50 كه اوج به 
قدرت رسيدن امريكا در ايران است. عالوه بر تسلط امريكا 
بر جنبه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور، رد پاي 
حضور آنان در بعد آموزشي نيز به وضوح قابل  رؤيت است. 
در تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ، مدارس خارجي، 
كانون هاي زبان، شعباتي از انجمن ايران و امريكا، انتشار 
ماهنامه ايران و امريكا، مبادله استاد و دانشجو، اعطاي 
بورس تحصيلي و ترويج مسيحيت و تبليغ آن در مدارس 
و حمايت هاي مالي و معنوي دولت پهلوي از آنها امري 

آشكار و پذيرفته شده به شمار مي رفت!
  بازتعريف معناي ميسيون

تأس��يس مدارس امريكايي در ايران، ب��ا آغاز فعاليت 
ميسيون هاي امريكايي همراه است. در نگاه اول، ميسيونر 
مترادف با انسان وااليي است كه در سخت ترين شرايط 
و با امكاناتي اندك، با فداكاري به ياري محرومان جهان 
مي شتابد! در حقيقت فعاليت ميسيون ها چه در مرحله 
تكويني خود كه موجدش كليسا بود و انگيزه اش رساندن 
پيام انجيل به مردم دنيا و چه بع��د از آن  كه به همه جا 
گسترش يافت و آگاهانه يا ناآگاهانه باسياست استعماري 
غرب در ارتباط بود، س��عي مي كرد ت��ا آن را به گونه اي 

توجيه كند. 
  فعاليت ميسيون هاي مسيحي در جهان

فعاليت هاي تبليغي مسيحيان براي ترويج آرا و عقايد 
خود در ساير سرزمين ها از صدر مسيحيت شروع شده و 
همچنان ادامه دارد. در بسياري از كشورهاي آفريقايي، 
امريكاي التين و كشورهاي حوزه خليج فارس و ازجمله 
ايران صفحاتي از تاريخ سياسي اين مناطق به فعاليت 
مبلغان مذهبي اختصاص  يافته اس��ت. حضور مبلغان 
مذهبي در كشورهايي كه سابقه سلطه استعماري دارند، 
تحت حمايت كشور متبوع، براي انتشار عقايد و تبليغ 
افكار خود به سهولت صورت گرفته است و در اين ميان 
تبليغ در كشورهاي اسالمي براي مبارزه با دين و ضديت 
با مذهب، از اهميت بيشتري برخوردار بوده است. تبليغ از 
فعاليت هاي ارتباطي است كه بايد براي انجام آن از فنوني 
استفاده كرد كه بتوان طرف مقابل را متقاعد نمود تا به 
هدف اصلي كه تأثيرگذاري بر مخاطب كه مردم هستند، 
دست يافت. در مورد نوع ارتباط ميسيونرهاي مذهبي با 
مردم بايد گفت اگر از انواع رسانه ها مانند كتاب، روزنامه و 
مجله براي تبليغ استفاده شود، ارتباط رسانه اي است و به 
فعاليت هايي كه به صورت سنتي و آموزش افراد در حوزه 

ارتباط است، متقاعدگرايانه و غير رسانه اي مي گويند. 
ازجمله مهارت هاي اصلي مبلغان در ش��كل س��نتي، 
مديريت تنش و كنترل تنش، آموزش زبان هاي خارجي 

و مهارت هاي ارتباطي ميان فردي است. 
  پيشينه حضور ميسيون هاي مسيحي در ايران

پيشينه حضور مبلغان مسيحي در ايران را بايد همزمان 
با ظهور دين مسيح دانس��ت. مبلغان گاه انفرادي و گاه 
به صورت هيئت هاي تبليغي، در جوامع مختلف ايران 
حاضر مي ش��دند. تا آغاز قرن 16 م. كليساي كاتوليك 
نمايندگاني از س��وي پاپ را به نقاط دور و نزديك دنيا 
ازجمله ايران براي تبليغ مس��يحيت مي فرستاد، اما با 
آمدن مذهب پروتستان در نيمه قرن 16 م. - كه اعتراضي 
بود از رجال ديني اروپا به مذهب كاتوليك- بخشي از امر 
تبليغ بر عهده مبلغان پروتس��تان قرار گرفت. هر چند 
كليساي كاتوليك همچنان و بلكه با قدرت بيشتر به اين 

امر مي پرداخت. 
ايران در دهه پاياني قرن 18 م. ش��اهد ورود و فعاليت 
هيئت هاي تبليغي كليساي پروتستان بود كه در كنار دو 
كليساي كاتوليك و ارتدكس، با فعاليت هاي گسترده، 
توانسته بودند كليساهايي ايجاد كنند و به حيات خود 
ادامه دهند. كشورهاي مسلماني چون ايران و عثماني، 
به علت حضور اقليت هاي غيرمذهبي مانند زرتشتي، 
يهودي، ارمني و همجواري با روسيه بيشتر مورد توجه 
ميسيونرهاي مذهبي قرار گرفتند و فعاليت مبلغان در 
قرون 18 و 19 ميالدي، برابر با 13 و14 شمسي به دليل 
انقالب صنعتي و ديپلماسي عمومي كشورهاي امريكا و 
انگليس بيشتر شد و آنان تصميم به گسترش مسيحيت 

در كشورهاي مختلف گرفتند. 
  اقدامات ميسيون هاي مذهبي در ايران

 مبلغ��ان امريكاي��ي را مي توان پيش��گام فعاليت هاي 
گس��ترده تبليغاتي در ايران دوره قاجار دانست. آنان از 
سال 1832 م/1248 ق شروع به شناسايي زمينه هاي 
فعاليت در ايران كردند، اما فعاليت رسمي آنها در سال 
1835 م/1251 ق آغاز شد. به مبلغان امريكايي در ايران 
توصيه هايي مش��ابه ديگر مبلغان ش��ده بود: مسافرت 

كردن، يادگيري زبان ه��اي محلي، گفت وگو با مردم از 
هر طبقه و جلب اعتماد آنها به هر وس��يله. آنها وظيفه 
داشتند پيش از سفر به ايران درباره فرهنگ و اعتقادات 
مردم بوم��ي، به خوبي مطالعه كنند. نويس��نده كتاب 
»مبلغان مسيحي در ايران« عقيده دارد: »ميسيون هاي 
مذهبي از همان ابتدا، مأموريتشان معلوم بوده است و 
درحالي كه فعاليت آنها از همان ابتدا در هر س��ه حوزه 
سازماندهي شده بود، اما هرگونه تبليغ مذهبي را انكار 
و وانمود كردند كه فقط، قصد اصالح كليساي نستوري 
را دارند، ولي به تدريج تبليغ مذهبي آنها شروع شد و به 

تجزيه كليساي نستوري انجاميد!« 
  نيازهاي اجتماعي، بستري براي تبليغ مذهبي

با نگرش��ي بر اوضاع اجتماع��ي- اقتص��ادي ايران در 
آن روزگار، ماهي��ت و برون داد اي��ن فعاليت ها به  رغم 
محدوديت آن در جامعه را نمي توان ناديده گرفت. آنها 
فعاليت هاي خود را در قالب اقدامات خيريه و آموزشي 
نشان داده و اقدام به تأس��يس مدارس، آموزشگاه ها و 
بيمارستان هاي متعدد كردند. شيوه هاي مورد استفاده 
آنها براي رس��يدن به هدف مطلوب، به اقتضاي زمان 
تغييريافته و از انتشار مجله، كتاب و پخش نوشته هاي 
مربوط به كتاب انجيل، به اس��تفاده از راديو، تلويزيون، 
رسانه هاي ارتباط  جمعي گسترش  يافت و تزلزل بنيان 
فرهنگي- مذهبي كشورهاي اسالمي ازجمله ايران هدف 
ميسيونرهاي مذهبي بوده اس��ت. براي نمونه تأسيس 
بيمارستان و مراكز درماني به وسيله اين هيئت ها، به ويژه 
خدمات آنها هنگام شيوع بيماري وبا، طاعون و تأسيس 
مدارس در راستاي اهداف استعماري قلمداد مي شود. در 
مدارس مبلغان مسيحي، دانش آموزان ضمن فراگيري 
دروس متعدد، آموزه هاي ديني- اخالقي مسيحيت را 
هم فراگرفته و ابتدا ب��ه خانواده هاي خود منتقل كرده 
و در بلندمدت، مبلغ غيررس��مي مسيحيت در جامعه 
مي ش��دند. دانش آموزان از طبقات مختلف اجتماعي 
يعني اشراف زادگان، طبقات متوسط، كودكان يتيم و 
خانواده هاي فقير كه در هر مدرسه اي، تعدادي جذب 
تعاليم آموزگاران خود شده و عالقه مند به ادامه دادن راه 
آنها يا ادامه تحصيل در دانشگاه هاي مسيحي مي شدند، 
در كشور خود مشغول شده و آيين مسيحيت را تبليغ 
مي كردند. با اين همه ميسيونرها به رغم كوشش فراوان 
موفقيت چنداني در گرايش مسلمانان ايراني به آيين 
مسيحيت كس��ب نكردند! در كتاب »كارنامه فرهنگي 
فرنگي در ايران« در مورد عملكرد هيئت هاي ميسيونري 
در كشورمان چنين آمده است: »دانش پروري و برپايي 
صدها مدرسه س��ودمند، به كنار! از پيامدهاي زيانبار 
فعاليت ميسيونرها در ايران يكي اين بود كه مسيحيان 
منطقه را به پراكندگي و دشمني با يكديگر وا داشتند و 
سرانجام به مهاجرت كشاندند! اين اختالفات قبالً وجود 
نداشت و يگانگي مسيحيان را درهم شكست و زمينه 
را براي س��ركوب هاي عثماني و تركان و روس ها آماده 
ساخت و ديگر اين كه در پايان جنگ و در سال 1920 
م، كلدانيان را تشويق كرد كه اروميه را خودمختار اعالم 
كنند، انديش��ه اي كه هرگز به خاطر عيس��ويان ايران 

نگذشته بود!...« 
  ميسيون هاي مذهبي در اروميه

ميسيونرهاي امريكايي از طرف »انجمن امريكايي اعزام 
مبلغ به خارج« به ايران فرستاده شدند. هدف آنان توانا 
كردن كليساي نستوري در شرق آسيا بود. در اين منطقه، 
حدود 140هزار مس��يحي زندگي مي كردند. شناخت 
مبلغان نسبت به جامعه ايراني، بر سفرهاي متعدد آنها 
درگذشته و رساالت و مقاالت ديگر مبلغان استوار بود. 
ميسيونرهاي مذهبي، ابتدا با هدف تبليغ مسيحيت و 
فرقه مورد نظر خود، به نس��توري هاي مقيم ايران وارد 
اروميه ش��ده بودند. مبلغان امريكايي براي ش��ناخت 
وضعيت آشوري هاي ايران و پيدا كردن منطقه مناسب 
براي تبليغ، ابتدا اولين مبلغ خود را به ايران فرستادند. 
او جواني به نام »آدونيرام جادسون« بود و سپس »ج. ل. 
مريك« به اصفهان اعزام شد. دو كشيش به نام هاي »الي 

زم�ان محمدش�اه، مس�يحيان در ميان 
جمعي�ت 7ميليون�ي اي�ران، اقلي�ت 
بزرگ�ي را تش�كيل داده بودن�د. آنه�ا 
س�نت هاي ديرين خود را داش�تند كه با 
برخي از آداب  و رس�وم و فرهنگ ايراني 
آميخته بود. متون دين�ي آنها آميخته به 
نقش هايي ب�ود كه ي�ادآور مينياتورهاي 
ايراني در داس�تان هاي حماس�ي اس�ت

نظري بر زمانه و كارنامه ميسيون هاي امريكايي در ايران

تبليغ مذهبي يا بستر سازي  براي سلطه؟

اسميت« و »تيموتي دوايت« نيز كه از سوي هيئت 
مأموريت هاي خارجي مبلغين مذهبي امريكا براي 
شناسايي نستوري هاي مقيم شمال غربي به ايران 
آمدند، نتوانستند به محل سكونت آشوريان دست 
يابند، زيرا آنها در كوهستان و به دوراز چشم ديگران 
زندگي مي كردند، اما با يكي از كشيشان قوم آشنا 
ش��دند كه »ماريوهانا« نام داش��ت و او را با خود به 
امريكا بردند! آن كشيش، امريكايي ها را در فراهم 
آوردن گزارشي ذيل نام: »پژوهشي در ارمنستان و 

ايران« ياري رساند. 
با توصيه هاي اين دو كش��يش، هيئ��ت امريكايي 
مأموريني را براي كليساي نس��توري گسيل كرد 
كه اين ميس��يون ها به نام »ميس��يون اعزامي نزد 
نستوري ها« ناميده ش��دند. بدين ترتيب در سال 
1833 م/1249 ق كش��يش جاس��تين پركينز و 
همس��رش، كش��يش »ه��اس«، بان��و »بليس«، 
»س��تودارد« و دوش��يزه »ماير« به همراه چندين 
خدمتكار، وارد ايران شدند و ملك قاسم ميرزا حاكم 
اروميه از آنها استقبال كرد. دولت قاجار و حاكمان 
محلي اروميه، در برابر تركان عثماني، از مسيحيان 
منطقه و سپس از اقدامات ميسيونرهاي امريكايي، 
حمايت كردند و استقبال حاكم اروميه نيز از سربند 
همان حمايت است. آنها براي اين كار، داليل خود 
را داشتند. براي دولت ايران برپايي نهادهاي ديني و 
آموزشي عيسويان در اروميه، سدي در برابر تركان 
به ش��مار مي رفت يا حداقل دولت اي��ران اميدوار 
بود  »پادريان« به خاطر منافع خودش��ان در برابر 
حمالت عثماني ها مقاومت كنند. اما ميسيونرهاي 
مذهبي، كوچك ترين دلبس��تگي به وحدت ايران 
نداش��تند و مأموريت ديگري را پي گرفتند! جان 
پركينز - كه يكي از كشيش��ان گ��روه بود- اعتقاد 
داش��ت: »بايد محمد گرايي و اس��الم در ايران، با 
درخشش فزاينده تمدن غرب و مسيحيت، به آرامي 
و بدون خطر كمرنگ گردد!« مبلغين انگليسي كه 
در زمان فتحعلي شاه به ايران آمده و جواز تأسيس 
يك مدرسه دخترانه را از دولت گرفته بودند، كمك 
زيادي به مبلغين امريكايي كردند و »ژوزف ولف« 
كشيش انگليسي، در جا گير شدن اين هيئت تالش 

زيادي نمود. 
وظيفه  عمده ميسيون هاي امريكايي، آماده ساختن 
كليساي نس��توري براي رهبري نهضت اصالحات 
روحاني در آس��يا تعيين  ش��ده بود. آنه��ا در رفتار 
خود، از آداب  و رس��وم آشوري ها تقليد مي نمودند 
و همين باعث موفقيت آنها شد. اما بزرگ ترين مانع 
در راه فعاليت ميسيونرها مسئله بي سوادي مردم 
و فقدان كتب و مطبوعات، به زبان جديد آش��وري 
بود. يك سال بعد پزش��كي به نام »آساهل ايزاهل 
گرانت« به همراه همس��رش، وارد اروميه ش��دند. 
بنابراين نخستين ميسيون پايدار مسيحي در ايران، 
ميسيون نستوري ها بود كه در سال 1835 م، شروع 
به كاركردند. حدود 30 الي 40 هزار نس��توري، در 
اطراف درياچه اروميه واقع در ش��مال غربي ايران، 
پيرو نس��طوريوس مقدس بودند. پي��ش از آمدن 
ميسيونرها، آشوري ها كه در متون و ادبيات ايراني، 
آنان را نصراني يا نصاري مي خواندند، بيشتر دينشان 
نستوري بود و بيشتر مسيحيان نيز در آذربايجان 
زندگي مي كردند. ارمنيان نيز چند دسته بودند كه 
شامل ارتدكس، پروتستان و كاتوليك مي شدند. به 
گفته ميسيونرها، نصراني ها چنان در انزوا زندگي 
مي كردند كه از نظر ديني ارتداد يافته بودند! در زمان 
محمدشاه، مسيحيان در ميان جمعيت 7ميليوني 
ايران، اقليت بزرگي را تشكيل داده بودند كه حدود 
34هزار نفر در تبريز و 40هزار نفر در روس��تاهاي 
اروميه و كردستان بودند. آنها سنت هاي ديرين خود 
را داشتند كه با برخي از آداب و رسوم و فرهنگ ايراني 
آميخته بود. متون ديني آنها آميخته به نقش هايي 
بود كه يادآور مينياتورهاي ايراني در داستان هاي 
حماسي است. دكتر گرانت پزشك هيئت امريكايي، 
وقتي چش��مش به اين متون افتاد، وحشت زده و 
با اكراه، بدآم��وزي و بد آيين��ي را در ميان اين قوم 
گزارش كرد و حال مبلغان مي خواس��تند هر چه 
زودتر، اين فرهنگ بومي را از ميان بردارند و آنها را 
به سوي آموزه هاي خود سوق دهند. جان الدر، درباره 
نستوريان مقيم اروميه چنين مي گويد: »اطالعات 
نستوريان از اصول دين مسيح، در آن زمان در سطح 
ابتدايي و تعداد باسوادان انگشت شمار بود. بيشتر 
كتب ديني آنها به زبان آشوري قديم بود كه مردم از 
آن آگاهي نداشتند. پايين بودن سطح سواد عمومي 
و بي اطالعي از اصول مس��يحيت، فرصت مناسبي 
براي ميسيونرهاي غربي فراهم كرد تا نستوريان را 

به پذيرش مذهب جديد ترغيب كنند.« 

  پرداخت پول به آش�وريان ب�راي پذيرش 
باورهاي مذهبي!

در مورد پراكندگي جغرافيايي آشوريان در ايران، در 
كتاب اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران در 
قرن نوزدهم چنين آمده است: »به طوركلي بيشتر 
آشوريان ايران در اروميه، سلماس، خوي، موصل و 
بغداد پراكنده بودند. رقابت مبلغان غربي براي نفوذ 
در ميان نستوريان عالوه بر تبليغ، گاه شكل تطميع 
به خود مي گرفت و مبلغان كاتوليك فرانس��وي و 
كشيشان نستوري براي تابعيت از كليساي رم، در 
رقابت با مبلغان امريكايي- انگليسي، به آشوريان 

پول پرداخت مي كردند!« 
در مرحله بعد، هنگامي كه جانشين پركينز درصدد 
برآمد مدارس جديد تأس��يس كند، با مش��كالت 
زيادي از جمله فق��دان كتاب مواجه ش��دند، زيرا 
كتب به زبان آش��وري بود كه آنها هم به خط قديم 
كه براي بيشتر مردم قابل  درك نبود، نوشته  شده 
بود. به واقع نستوريان ايران - كه تابع كليساي رم 
بودند- اطالعاتشان از دين مسيح اندك و تعداد افراد 
باسواد آنها انگشت شمار بود. بيشتر كتب آنها به زبان 
آسوري قديم نوشته  شده بود كه مردم از آن آگاهي 
كافي نداشتند. پايين بودن س��طح سواد عمومي 
و بي اطالعي از اصول مس��يحيت، فرصت مناسبي 
براي ميسيونرهاي غربي فراهم كرد تا نستوريان را به 
پذيرش مذهب جديد ترغيب كنند. زماني كه مبلغان 
امريكايي به محل سكونت نستوريان رسيدند، فقط 
40 مرد و يك زن كه او هم خواهر اسقف بود، سواد 
خواندن داشتند. آشوري ها قرن ها بود كه در جوار 
مس��لمانان زندگي مي كردند و دي��دگاه حكومت 
ايران نسبت به اقليت هاي مذهبي توأم با مدارا بود. 
اگر هم ظلمي نس��بت به آنان صورت مي گرفت، از 
سوي كارگزار محلي بود اما با ورود مبلغان مذهبي، 
رفتار خشن با اقليت ها بهانه اي شد كه مبلغان غربي 
از آن به نفع خود استفاده كنند. با اين همه پس از 
ورود مبلغان امريكايي، انگليسي و فرانسوي اختالف 
بيشتر بين فرقه هاي مسيحي و هيئت هاي تبليغي 

بود تا بين مسلمان و مسيحي بومي. 
  آغاز به كار كليساي پرسبيتري

كليساي پرس��بيتري يا كليس��اي انجيلي، از نوع 
كليساي پروتستان است و با نام فوق آمده، فعاليت 
خود را در ايران آغاز كرد. مبلغان كليساي پروتستان، 
در دو زمينه  تبليغ مس��يحيت و سياست، فعاليت 
خود را آغ��از كردند و به عنوان اولي��ن نمايندگان 
دولت امري��كا، تالش هاي خود را ب��ر بخش هاي 
فرهنگي، بهداش��تي و تبليغ و ترويج مس��يحيت 
متمركز ساختند. آبراهام نيكس��ون وقتي درباره 
روابط سياسي ايران و امريكا صحبت مي كند، پس 
از اشاره به فعاليت هاي مبلغان كليساي پروتستان 
مي نويس��د: »فعاليت ميس��يونرهاي كليس��اي 
انگليكن، بيش��تر متوجه منزه س��اختن و اصالح 
كليساي نستوري ها بود، درحالي كه پرسبيترين ها، 
بر تغيير مذهب مس��لمانان تأكيد داشتند كه اين 
خود منجر به بروز تغيير مذهب مسلمانان مي شد 
كه مي توانست قتل عام همه خارجي ها را به دنبال 

داشته باشد!« 
در تاريخ، قتل عام خارجي ها توس��ط مس��لمانان 
ثبت نش��ده اس��ت، ولي اين مطل��ب، بيانگر عدم 
پذيرش مسلمانان است. همچنان كه مردم اصفهان 
نيز به مبلغ��ان مذهبي روي خوش  نش��ان ندادند. 
بنجامي��ن در كتاب خود تحت عنوان »س��فرنامه 
ايران و ايراني��ان« نيز به اين نكته اش��اره مي كند: 
»ايراني ها به طوركلي از اقامت ميسيونرهاي مذهبي 
در كشورشان، نفرت دارند و هرگونه ارتباط و تماس 
با آنها را تحريم مي كنند. البته طبق قرارداد ايران و 
امريكا، ميسيونرها مي توانند در ايران اقامت كنند 
ولي با قرارداد كه كارها درست نمي شود و قرارداد كه 
جلوي احساسات مردم را نمي گيرد! باز هم ايراني ها 
مردمان خوبي هستند كه با وجود اين احساسات 
مخالف، اجازه مي دهند ميس��يونرها در خاك آنها 
باقي بمانند، اما ترديدي نيست كه اگر ميسيونرهاي 
مذهبي بخواهند از حالت ركود خارج شوند و با دين 
آنها مخالفت كنند، بدون هيچ شكي، صبر و تحمل 
ايراني ها تمام ش��ده و به احتمال قوي، مورد حمله 
مردم واقع مي شوند يا دولت ايران ناچار خواهد بود 
براي جلوگيري از وقايع سوء، از ميسيونرها بخواهد 

ايران را ترك نمايند.« 
  گستره فعاليت ميسيون ها در ايران

پركينز در سال 1869 م/ 1285 ق درگذشت. مرگ 
او س��رآغاز مرحله نويني در كار تبليغ امريكايي ها 
در ايران بود و هيئت مركزي ميس��يون در امريكا 
اعالم كرد: »زمان آن فرارسيده كه مژده انجيل را 
به ملل ديگر ساكن در ايران نيز برسانند!« ازاين پس 
ديگر هدف تبليغ، فقط نس��توريان نبودند، بلكه 
مسلمانان هم مورد توجه قرار گرفتند و نام ميسيون 
امريكايي در ايران، از »ميسيون براي نستوري ها« 
به »ميسيون براي ايرانيان« تغيير يافت كه حوزه 
كار آنها نيز گسترش پيدا كرد. پس از حدود چهار 
دهه فعاليت در ايران، اولي��ن مرحله فعاليت هاي 
مبلغين اين كليسا به پايان رسيد. تا اين كه در سال 
1871 م/1287 ق كليساي پرس��بيتري امريكا، 
مأموريني به اروميه اعزام كرد و فعاليت هاي خود 
را گس��ترش داد و طي يك دهه، در تهران 1872 
م/1288 ق، ارومي��ه 1873 م/1289 ق، تبري��ز 
1873 م/1289 ق و هم��دان 1880 م/1297 ق 
دفاتري داير كرد. در س��ال 1883 م/1300 ق به 
علت اين كه فاصله بين اين دفاتر زياد بود، هيئت 
مبلغين به دو قسمت تقسيم شدند. اروميه و تبريز 
جزء ميسيون غرب ايران و تهران و همدان از اجزاي 
ميسيون شرق ايران به حساب مي آمدند. اما سال ها 
بعد در 1931 م/1310 ش اين دفاتر دوباره به هم 
پيوستند و نام »پرش��يا« را براي خود برگزيدند و 
درنهايت از 1935 م/1313 ش به نام »ميس��يون 

ايران« شناخته  شدند. 

س�اموئل بنجامي�ن: »ايراني ه�ا 
به طوركلي از اقامت ميسيونرهاي 
مذهبي در كشورشان نفرت دارند 
و هرگون�ه ارتباط و تم�اس با آنها 
را تحري�م مي كنن�د. البت�ه طبق 
قرارداد ايران و امريكا ميسيونرها 
مي توانن�د در اي�ران اقامت كنند 
ولي با ق�رارداد كه كارها درس�ت 
نمي ش�ود و ق�رارداد ك�ه جل�وي 
احساس�ات م�ردم را نمي گي�رد! 
ب�از ه�م ايراني ها مردم�ان خوبي 
هستند كه با وجود اين احساسات 
مخالف، اجازه مي دهند ميسيونرها 
در خ�اك آنه�ا باق�ي بمانن�د...«
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»پرونده اي ناتمام« از زندگي
 و اسناد منوچهر آزمون 

از خيل مديران مطيع 
پهلويست!

  محمدرضا كائيني
خوانش چگونگي 
برآم��دن و ترفيع 
مديران حكومت 
پهل��وي دوم ب��ه 
ويژه پ��س از 28 
مرداد 1332، در 
زمره رهيافت هاي 
ش��اخص، به اين 
دوره از تاري��خ 
معاص��ر اي��ران 
اس��ت. منوچهر 
آزم��ون كه در اي��ن طي��ف از مس��ئوالن وقت به 
شمار مي رود، پرونده اي دارد ناخوانده و قطور كه 
بخش هايي از آن توس��ط مختار حديدي و جالل 
فرهمند )پژوهندگان وقايع دوران پهلوي ها( مورد 
بازخواني قرار گرفته است. در ديباچه اين اثر- كه 
توسط پژوهشگاه مطالعات تاريخ معاصر ايران نشر 

يافته- چنين آمده است:
»از آغاز دهه 40 شمس��ي چرخشي نو در انتخاب 
مديران ارشد رژيم پهلوي آشكارا به چشم مي خورد. 
اين چرخ��ش، جايگزين ش��دن سياس��تمداران 
قديمي، استخواندار و صاحبنظر نظير قوام السلطنه، 
زاهدي و... با مديران جوان و گمنام است؛ مديراني 
كاماًل مطيع كه در برابر قدرت خواهي مطلق شاه، 
سهمي نخواهند و در تمامي وجوه سر سپرده وي 
باشند. در اين دوره با تبديل كانون ترقي به رهبري 
حس��نعلي منصور به حزب قدرتمند دولتي ايران 
نوين كه اكثر اعضاي آن جوانان تحصيلكرده خارج 
از كشور هستند، حزب به دستگاهي براي پرورش و 
ورود اين جوانان در اكثر پست هاي حساس و مهم 
حكومتي تبديل مي ش��ود. افرادي چون منوچهر 
آزم��ون، اميرعباس هويدا، جمش��يد آم��وزگار و 
بس��ياري ديگر از اين طبقه نوظهور حكومتي، سر 
بر مي آورند. منوچهر آزمون كه در فاصله سال هاي 
1337- 1327 از فعاالن رس��مي ح��زب توده در 
آلمان شرقي اس��ت در چرخش��ي ايدئولوژيك و 

رفتاري كه بيش��تر متأثر از تمايالت بلندپروازانه 
شخصي در كسب قدرت و به هم خوردن معادالت 
سياسي است، از حزب توده خارج مي شود و پس از 
مدتي خبرچيني براي ساواك به استخدام رسمي 
آن درمي آيد و در اندك زماني به سردمدار مبارزه 
سازماندهي ش��ده س��اواك با حزب توده در اروپا 
تبديل مي شود. وي با پشتكار قوي و حمايت هاي 
دوس��تان فراوان��ش در حاكميت، به س��رعت در 
مجاري قدرت ترقي پيدا مي كند و در س��ال هاي 
بعدي به عنوان وزير در كابينه هاي هويدا و شريف 
امامي مشغول كار مي شود. در پنجم آبان 1357 كه 
سقوط دولت شريف امامي قطعي به نظر مي رسيد، 
آزمون از وزارت استعفا كرد و در 9 آبان 1357 خود 
حزب جديدي به نام اتحاد خلق ايران تشكيل داد 
كه چند روز بيشتر فعاليت نكرد و با بازداشت آزمون 
كارش پايان يافت. پس از پيروزي انقالب اسالمي 
و تش��كيل دادگاه هاي انق��الب، وي در بعدا زظهر 
يك ش��نبه، 19 فروردين 1358 در ش��عبه سوم 
دادگاه انقالب محاكمه گرديد. دادگاه پس از هشت 
ساعت دادرسي و دو ساعت و نيم شور، چهار نفر از 
وابستگان رژيم پهلوي، از جمله منوچهر آزمون را 
به اعدام محكوم كرد. همچنين به حكم اين دادگاه، 

اموال وي مصادره شد.« 
اين مقدم��ه در ادامه، به گزارش��ي پيرامون توليد 
تحقيق در ب��اره زندگي منوچه��ر آزمون پرداخته 
و چنين آورده اس��ت: »تحقيق و بررسي پيرامون 
زندگ��ي چني��ن ش��خصيت هايي ك��ه در س��ايه 
شخصيت هاي مشهور به فراموشي سپرده شده اند، 
مي تواند ما را متوجه جزئيات و كم وكيف بسياري 
از حوادث و جريانات تاريخي نمايد كه ش��ايد در 
پژوهش هاي پيرامون زندگي بزرگان از آن محروم 
بمانيم. اثر پيش رو با بررسي شرح زندگي سياسي 
منوچهر آزمون از ابتداي فعاليتش در حزب توده 
)در آلمان ش��رقي( تا دوران خدمت اداري اش در 
ساواك تا باالترين س��طوح )با دسترسي به اسناد 
شخصي آزمون در مؤسس��ه( و نيز مسئوليت هاي 
مهم وي در كابينه هويدا و شريف امامي، سعي دارد 
مطالب حائز اهميتي از خط و ربط هاي عملكردي 
نهاد هاي امنيتي عصر پهلوي دوم را مورد بررسي 
و واكاوي قرار دهد. ارائه بيش از 70 صفحه اسناد 
نوشتاري و تصويري مرتبط با وي )به صورت خام( 
از ويژگي هاي قابل اعتناي اين اثر مستند و تاريخي 

است.« 

  منوچهر آزمون كنار اميرعباس هويدا
 در حاشيه يكي از سفرها


