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 نشدنی ِ اینگیلیس مسئلٔه حل

  

و قطع رابطٔه ایران و بریتانیا با مصوبٔه اسفند  آیات شیطانی  در پی فتوای قتل نویسندٔه کتاب

بندی رسید اما اجازٔه انتشار  صفحه  ای به این قلم تا مرحلهٔ  مجلس شورای اسالمی، نوشته 76

اصل تمام صفحات آمادٔه چاپ به ارشاد   دادند. ها امتیاز دائمی نمی هنوز به نشریه  نیافت.

 زدند. می“ بازبین شد”خواندند و ُمهر  رفت، می می

  

( مروری بود بر پیشینٔه تاریخی و روانشناسی اجتماعی ِ )به فتح یا ضّم جیم «شبح جمبول»

در ارشاد گفتند این مقاله ربطی به زمینٔه کار ماهنامه   هراسی در فرهنگ ایران. اینگیلیس

زدن بر  مجاز است اما در چانه  ای تخصصی مقداری مطلب بیرون از زمینٔه کار نشریه  ندارد.

 ات چیزهایی فداکردن چیزهایی دیگر بود.، راه نج“مجّوز تک”سر هر مطلب نشریٔه 

  

برای رسیدگی مجدد و ادامٔه   رسید. ارتکاب نگارنده از قیچی سانسور ممکن به نظر نمی  نجات

آقایی که برای ناهار و نماز رفته بود باید  کردند و در تعقیب حاج جروبحث امروز و فردا می

 افتاد. می کشیدی و انتشار مجله عقب اتاق سرک می اتاق آن این

  

ایران هم مثل بقیٔه   کرد چه زمانی منتشر شود، آن سال یا این سال. درهرحال، فرق چندانی نمی

کند و برخی تغییرها ممکن است چنان مالیم و مداوم باشد که به چشم  جهان قدری تغییر می

اینگیلیس   یکی از آنهاست. جان بولهراس از   نیاید و اصل موضوع ازلی و ابدی فرض شود.

 اند. ابدی است زیرا شیطان و شّر جاودانه

  

حاضر، نگارنده نقش وکیل مدافع شیطان را بر خویش تحمیل کرده است و شاید  نوشت در پی

ماند و جای  اص باقی میای در حیطٔه خو اما چنین نوشته  داغ افزوده باشد. قدری زیادی نعنا

   اهل نظر به برآیندی متعادل خواهند رسید.  نگرانی نیست.

  

السویه باشد: قاطبٔه مردم ایران نظری تقریباً  شاید هم ارائٔه نمرات خوب کارنامٔه شیطان علی

  

 

http://www.mghaed.com/essays/observation/Spectre%20of%20John%20Bull.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Bull
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حاضر در این باره است که مملکتی به نام  بحث مقالٔه   یکسان نسبت به اینگیلیس دارند.

  ـ  سیاسیـ  واقعی و جغرافیایی متحد بریتانیا )امپراتوری فخیمٔه سابق( موجودیتی است پادشاهی 

ای است ذهنی که مابازاء واقعی دقیقی در جهان  اینگیلیس )روباه پیر مکـّار( افسانه  . تاریخی

    خارج ندارد.

 

  

اول، بریتانیا دارندٔه بزرگترین نیروی دریایی صد سال پیش، در آستانٔه درگرفتن جنگ جهانی 

اولی در دنیا   رشدی بود. و قدرت بازرگانی سرآمد جهان، و آلمان قدرت صنعتی سریعاً روبه

گرفتند و ملتی  دومی را تقریباً هیچ تحویل نمی  دوستان، متحدان، رقیبان و البته مخالفانی داشت.

 دیدند. خواه می خشک و خشن و زیاده

  

زترین نمود روابط عمومی موفق اولی را در خاکسپاری ادوارد هفتم، پادشاه بریتانیا، در بار

شد دید که نمایندگان عالیمقام هفتاد ملت جهان )از جمله، محمدحسن میرزا،  می 9191سال 

برادر احمدشاه قاجار( با کبکبه و دبدبه در آن شرکت کردند و به نوعی پایان قرن نوزدهم و 

و روابط   اعیان و اشراف اروپا خوانده شد.“ روزگار خوش”ای بود که بعدها  هانتهای دور

عمومی ناموفق دومی را در این واقعیت که ویلهلم دوم، قیصر آلمان، برای دیداری رسمی از 

حتی از حضور شاهان قاجار در   زد اما هرگز دعوتش نکردند. له می ای له پاریس زیبای افسانه

 د، از فرمانروای قدرتی زمخت و زورگو نه.ش پاریس استقبال می

  

ایرانیها به آلمان )و ایاالت متحدٔه آمریکا که پا در عرصٔه   در خاورمیانه برعکس بود.

 تعادلی در برابر فشار گازانبری ِ روسیه و ٔ گذاشت( به چشم وزنه های جهانی می زورآزمایی

دی آلمان، در پاسخ به برچسب تحقیرآمیز در مملکت عثمانی، متحد بع  کردند. بریتانیا نگاه می

 کردند. قافیه می دین( هم )بی“ سیز دین”را با “ انگریز”زدند،  که به ترکیه می“ مرد بیمار اروپا”

  

وقتی بریتانیا ساطور در مستملکات عثمانی گذاشت، تنفر از انگلستان در عراق )که چرچیل و 

بصره ایجاد کردند( و در فلسطین و جاهای چسباندن چاههای نفت کرکوک و  هم الرنس با به

دیگر شرق مدیترانه و شمال آفریقا شدت گرفت )سیدابوالقاسم کاشانی هم در نجف جزو 

 النهرین بود(. مخالفان استیالی آن بر بین

  

در ایران  9191شد تا جایی که در دهٔه  تر می در مقابل، آلمان نزد خالیق این نواحی محبوب
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علمداران رایش کمر به   شناختند. ـاسالمی می الهی  را دارای رسالتی هیتلرکسانی آدولف 

اینگیلیس نابکار نابودی کمونیست و یهودی بسته بودند و خیال داشتند تسمه از گردٔه 

تر است تا  بینی مسلمان نزدیک نازیسم و زدن گردن آدمهای بد به جهان“ حل نهایی راه”  بکشند.

   لیبرالیسم بریتانیایی.
 

 

   

های حضور بریتانیا در  پرداختن به تمام جنبهای، جای تعجب نیست  با چنان پیشینه

اینگیلیس، کدام آدمی حسابی  بگیران جز جاسوسها و مواجب  ناممکن به نظر برسد.  خاورمیانه

 ممکن است نغمٔه ناساز ادعای خدمت جمبول به خلقهای ستمدیده سر دهد؟

  

وشید مانع ایجاد کشور از جنبٔه عالیق مسلمانان، واقعیت این است که دولت بریتانیا بسیار ک

دست به مبارزٔه  9191یهود در فلسطین شود اما مهاجرانی اروپایی در آن سرزمین از دهٔه 

مسلحانه زدند و در سالهای پس از جنگ جهانی دوم کار را به خونبارترین عملیات تروریستی 

زمان ملل به بریتانیا نیروهایش را بیرون برد اما در سا  و کشتن افسران انگلیسی کشاندند.

 ایجاد کشور اسرائیل رأی موافق نداد.

  

مجمع عمومی سازمان ملل برای تقسیم سرزمین فلسطین و  9196نوامبر  91گیری  در رأی

 ماند. متنعمایجاد کشور اسرائیل، بریتانیا تنها کشور اروپای غربی بود که 

  

اصطالح موردعالقٔه جمهوری  بیست سال بعد، بریتانیا همین نوع مخالفت با ایجاد دولتهای )به

اسالمی( گروهکی در رودزیا )زیمبابوه بعدی( و آفریقای جنوبی را تا پیروزی بر اقلیت یاغی 

، پس از در جای دیگر، گروهبانهای سابق ارتش استعماری سنگاپور  و استیالطلب ادامه داد.

استقالل کشور، دولت تشکیل دادند و کشوری ساختند که برای ایرانی و عرب ِ دائماً ناالن از 

      نیافتنی است. جفای اینگیلیس سرمشقی دست

  

 

   

هللا العظمٰی و  و عوام و آیتاز جنبٔه حساسیتهای تاریخی ایرانیها، عارف و عامی و خواص 

تخصص دانشگاه چنان از تاریخ روابط با اینگیلیس حرف  لبوفروش سرچهارراه و پُرفسور فوق

   اند. رو اتفاق افتاد و شخصاً شاهد بوده زنند که انگار قضایا دیروز عصر در پیاده می

  

زمانهای دور اتفاق افتاد، نگاه کنیم به شهادت شود در  در آزمونی برای سنجش آنچه ادعا می

  

http://www.mghaed.com/essays/comment&review/decade_of_chaos_and_coma.2.htm#hitler
http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution_181
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، آیات شیطانیدر ماجرای کتاب   آگاهی آدمهای دور و بر. تاریخی معاصران و درجٔه تاریخ

دخالت   هایی در مایٔه پاورقی به چاپ دادند در افشای خروارها کاغذ سیاه کردند و بحرطویل

در واقعیت امر، دو نکته در رمان که   اینگیلیس به عنوان دست خبیث پشت انتشار آن کتاب.

گشت و دیگری به شرح احواالت  بر می غرانیقعمدتاً سبب خشم و خروش شد یکی به داستان 

 عایشه.

  

جنجالی به این دو موضوع هم  افزون بر بسیاری نکات دیگر، منتقدان رمان

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز/ ورنه در محفل رندان خبری نیست که ”  نپرداختند.

 “ نیست.

  

تبار از اعماق کتابها استخراج کرد اما موضوع دوم تا همین  زادٔه هندی اولی را نویسندٔه مسلمان

دوران کسادی شدید  9191دهٔه   آمد. میبخشی از فولکلور دینی شیعیان به حساب  9991 دهٔه 

هللا محمدحسین بروجردی به شیخ شلتوت، مفتی االزهر، پیشنهاد کرد شیعه  بازار دین بود و آیت

رشد  زدن به جریان روبه و سنی به جای حمله به یکدیگر نیروی خود را صرف ضربه

ن و نیز ذّم عایشه بر منابر هللا به عید عـُمرکشا اندیشانٔه آیت اقدام مصلحت  مارکسیسم کنند.

ایران پایان داد اما چه پیش و چه پس از آن، همواره ادعا شده که دعوای شیعه و سنی مخلوق 

   اینگیلیس است.
 

   

اندازد تا حکومت کند اما در جامعٔه فرهنگی و سیاسی  اینگیلیس همواره متهم بوده که تفرقه می

  قاطی بگومگوهای دیرین میان مسلمانها نکرد، هرچند در مخازنبریتانیا کسی خودش را 

تواند دعواهایی  شان چه بسیار کتاب و متن و نامه و سند دارند که رو کردن آنها می فرهنگی

 تر راه بیندازد. خونین

  

گفت تقسیم پاکستان به دو بخش غربی و شرقی )بعداً  و جغرافیا با اطمینان می  دبیر تاریخ

از این واقعیت تاریخی که   استعمار است.“ تفرقه بینداز و حکومت کن”توطئٔه  بنگالدش(

کشمکش خونین هندوها و مسلمانها پس از استقالل هند تا حد زیادی پیامد همکاری قبلی گروه 

اخیر با حاکمان انگلیسی در جهت تحکیم سلطٔه آنها بود اطالع نداشت، و البته از اینکه پاکستان 

 ئه است.خودش مهد توط

  

نیروهایش را از خلیج فارس  9161در عصر جدید، بریتانیا برنامه گذاشت تا ابتدای دهٔه 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%82
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در ایران، کسانی معتقد بودند بحرین که از زمان محمدشاه قاجار تحت قیمومیت   بیرون ببرد.

ه جزیرٔه پیشنهاد بریتانیا این بود که فقط س  بریتانیا درآمده بود باید به قلمرو ایران برگردد.

استقالل بحرین تحت نظارت سازمان ملل انجام شد و رسماً به   خلیج فارس به ایران داده شود.

ثبت رسید اما شاه زیر فشار افکار عمومی مردمش قادر نبود درخواست کند بازگشت سه 

 درخواستش، به نوشتٔه اسدهللا  جزیره هم روی کاغذ بیاید و حاکمیت ایران بر آنها رسمیت یابد.

علم، ظاهراً فقط این بود که سفیر انگلستان در تهران به دولت کویت بگوید به بانکهایش دستور 

بهره به شخص شاه بدهند و در این باره کسی حرفی  دهد یواشکی صد میلیون پوند وام کم

بینیم: مبلغ اعطایی به جیب شاهنشاه رفت اما عربها که چیزی در این  نتیجه را امروز می  نزند.

نشین  اند که نیمی از آن عرب یکی از جزایر مورد مناقشه  اند منکر واگذاری اره امضا نکردهب

 است. 

  

و یک واگذاری دیگر: محمدشاه قاجار به دولت بریتانیا که قصد داشت در تهران هیئت 

اینک کسانی نغمه   نمایندگی تأسیس کند زمینی واگذار کرد که به باغ قلهک مشهور شده است.

شهرداری تهران تا   خود گفت، و اینگیلیس باید باغ را پس بدهد. اند که شاه قاجار بی کردهساز 

اند و باید جریمه بدهند و  کند اینگیلیسها درختان باغ را از بین برده آنجا پیش رفته است که ادعا 

 خلع ید شوند.

  

نقی حق داشتند مکانی  تقی و حاج اگر حاج  به گفتٔه مقامهای اوقاف، یک سوم ایران وقف است.

را موقوفه اعالم کنند و احدی را یاری آن نیست که بپرسد آن مرحومان چکاره بودند که دربارٔه 

مالکیت زمین و فضا و آب مملکت تا ابداآلباد تصمیم بگیرند، شاه هم حق داشت مکانی را به 

 کسی ببخشد یا وقف ایلچی فرنگ کند.

  

یدکننده باید آمادٔه پرداخت  توان مصادره کرد اما خلع را می دوم، باغ قلهک یا هر مکان دیگری

سپس برای تهیٔه   بهایی باشد: اموال و امالک ایران در بریتانیا را متقابالً تصرف خواهند کرد.

در   مکان کار و اقامت هیئت نمایندگی ایران باید از جیب ملت ایران لیرٔه جرینگی پرداخت

کس و  فقط به مکانی مجهز به بلندگو برای تظاهرات ضد همهحالی که باغ قلهک احتماالً 

 چیز تبدیل خواهد شد. همه
 

   

ناظران و نویسندگان و سیاسیون و دیپلماتهای بریتانیایی از دلمشغولی مردم ایران با 
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رنگی از حسرت  ای آمیخته به ته گاه با مطایبه  کنند. تعجب میحساب کشورشان  حد و بی  نفوذ

ماندٔه بریتانیا در چشم مردم ایران مربوط به قرن  تصویر ثابت  گویند کاش حقیقت داشت. می

 نوزدهم است. 

  

و مدح و ستایش و متلک و ای است از ذّم  شود آمیزه برخی اتهامها که به اینگیلیس وارد می

های فضیلت ملت که  جدیدترین افاضات دلسوزان نظام و عصاره  شوخی و چغلی و تعارف.

مجهز باشند، پس از دریافت صورت حساب یک   کم به درجٔه سوپرلیسانس قرار است دست

 میلیون پوندی خسارات وارده به دو مکان متعلق به بریتانیا:

  

ای  ها به گونه ی سفارت را کامال رعایت نکرده است و حتی دربطرف انگلیسی سیستم حفاظت”

اصل قضیه مشکوک و قابل بررسی ”؛ “بود که افراد به راحتی توانستند وارد سفارت شوند

تخریبهای داخل سفارت بریتانیا و ”؛ “بریتانیا در تخریب سفارتش دست داشته”؛ “است

سط ایادی خود این کشور و برای تخریب ای که در تجمع رخ داد تو گرایانه های شورش حرکت

سفارت انگلیس که   الیهٔ دانیم چه شد که درب سه نمی”؛ “دانشجویان انجام شده است  چهرهٔ 

کاربردن هرگونه فشار باز شد؛ در سفارت انگلیس گرچه رمزی هم هست به راحتی و بدون به

 “مسئله مشکوک است.شیشه شکست ولی قفلی شکسته نشد، یعنی همه درها باز بود و این 

  

که کی مدار  .نداشتکی کار خودشان بود و انگلستان درون سفارت هیچ مدر بود. غلطی کار ”

نگذاشته ی هیچ سند  ایجاد دعوا گذاشته شده است. یآنالیز شد دیدند فقط براقتی گذاشته بود و

 “د.کر یمتعال هم از شیوعش جلوگیری پس معلوم شد کار خودشان بوده و خدا  .بود

)احتماالً یعنی: چون متن گزارشهایی که در سفارت به دست آمد خیلی به ضرر خودمان بود 

 خدای متعال اجازٔه انتشارشان نداد.(

  

مجلس مبنی بر کاهش رابطه با  مصوبهٔ  پس از”القرا:  پرانی بیت ملکه به مسئولین امّ  نامهو 

انگلیس با برخی مقامات کشور تماس  ها به التماس افتادند و حتی از دفتر ملکهٔ  انگلیسیانگلیس، 

 “کردند و این موضوع همچنان ادامه دارد. شد و التماس می گرفته می
 

   

فقط بخشی از آن است، چقدر در ایران دربارٔه بریتانیایی و بریتانیا، و اینکه انگلستان 

گوییم  توان گفت بسیار کم )از روی احتیاط عالمانه نمی می  نه چندان زیاد. دانند؟ می

  



PDF by http://mypersianbooks.wordpress.com/  Page 7 
 

سبب را باید در این دید که سنت اسالم اساساً مطالعٔه آثار منسوخ کفـّار را مکروه و   هیچ(.

و   فوذی تلقی خواهد شد.طلبه اگر هر کتابی که میل دارد بخواند عنصر ن  داند. بلکه مذموم می

ناخواه  اش ارزش خواندن داشته باشد چون به تأمل پرداخته، عمالً و خواه هر کافری که نوشته

 در مسیر رسیدن به حقیقت )یعنی اسالم( قدم گذاشته است.

  

کرد فرنگی اگر آن اندازه شعور دارد که  خیال می  محمدتقی جعفری شیفتٔه برتراند راسل بود.

اما دلخور بود چرا راسل وقتی   پشت کند پس فقط یک قدم مانده تا مسلمان شود. به مسیحیت

برای سخنرانی به دانشگاههای آمریکا دعوت شد چنان جنجالی به پا کرد که عذرش را 

راسل، از جمله، گفت مرد انگلیسی عهد ملکه ویکتوریا با دیدن قوزک پای زنان به   خواستند.

اثر است، و تغییر در تلقی مردان را مربوط به  الژ برهنگان هم کمآمد اما اکنون پ هیجان می

عالمٔه فقید )که مرد ویکتوریایی را هم به غلط انسان   تربیت آنها و نوع لباس زنان دانست.

به او نوشت تا هدایتش کند  هایی نامهشناسی فهمیده بود(  در زمین“ ویکتورین”موهوم   دورهٔ 

 پسند بردارد. دست از مزخرفات اینگیلیسی

    

زمینی هم متعجبند  چه ویکتوریایی و چه ویکتورین، حتی برخی دینداران قدری متجددتر مشرق

کند اهالی آن جزیره به موضوع مرگ  یکی اظهار تأسف می  که بویی از انسانیت نبرده است.

اند و به اندازٔه کافی )البد به شیؤه نوار غّزه و عراق و ایران و پاکستان و کرٔه شمالی(  توجه مک

تر  مرئی مرگ در لندناگر كمی ”گیرد  اندازند، و نتیجه می و زاری راه نمی  در خیابان شیون

 “بود شهر بهتری بود.

  

انسان نادلمشغول با مرگ اگر هم به خدا اهمیت بدهد به آن به چشم   مرگْ تجلـّی وجود خداست.

شاید رسوبات فرهنگ مذهبی در مغز ناظری که به تشویق   کند. موضوعی فلسفی نگاه می

وار کند که بریتانیایی های پرسروصدا خو گرفته است تشخیص این نکته را دش جنازه

گیر پروردگار در  بیند اما حضور دائمی و نفس گرفتن مفهوم خدا را امری شخصی می جدی

پسندد و دخالت اهل منبر و محراب در اموری جز مراسم  جزئیات زندگی اجتماعی را نمی

 داند. ازدواج و خاکسپاری را مضّر به حال جامعه می

  

اش به اتهام کفرگویی  ، وقتی کسانی در بریتانیا از نویسندهآیات شیطانی  در ماجرای کتاب

تواند جرم باشد اما مصداق کفرگویی  شکایت کردند دادگاه نظر داد در رویٔه قضایی این کار می

http://mghaed.com/books/Diaries/Obituaries.PDF
https://profiles.google.com/115839259674490430848/buzz/crqGLd6Eoym
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شاکیان عرب و پاکستانی بعد از عمری زندگی در آن   اهانت به مقدسات مسیحیت است.

جوری از  مسلمان را دوفاکتو ـــــ یعنی همین“ سیز اینگریز دین”سرزمین تازه متوجه شدند 

در واقع   شناسد. روی مصلحت ـــــ قبول دارد اما اسالم را به عنوان دین به رسمیت نمی

 داند. بشری نمی ای فوق اینگیلیس المذهب هیچ دینی را پدیده

  

پرورش مسلمان با طرز فکر قائل به برتری ذاتی مؤمن و تقابل ابدی با کافر ذّمی/حربی 

ایمان، نزد او اگر  شناسایی دوفاکتوی مؤمن از سوی کافر، و حقوق مساوی مؤمن و بی  یافته.

 معنی نباشد بینهایت غریب است.  هم مطلقاً بی

  

آخرین   اندکی بعد، جمهوری اسالمی به واتیکان پیشنهاد کرد ادیان الهی در برابر فیلم جنجالی ِ

واتیکان )گرچه گمان   پاسخی نیامد.  ده بود متحد شوند.که تازه روی پرده آم وسوسهٔ مسیح

دهد( اساس این پیشنهاد را قبول ندارد زیرا به  رود لیست سیاه خودش را پنهانی ادامه می می

 شناختن دومی است. رسمیت معنی تساوی مسیحیت با اسالم و به

  

مٔه جماهیر اسالمی از همین رو، طبقٔه جدید جمهوری اسالمی ایران )همانند هیئتهای حاک

فرستد اما به آنها  پاکستان و موریتانی و افغانستان( فرزندانش را برای تحصیل به اینگیلیس می

جا رها کنند و فقط مدرک دکترای خارجه که  های مغایر فطرت الهی را همان دهد آموخته یاد می

 ند.اسالمی بیاور  ـ ـ تجاری دارد به نیرنگستان آریاییـ  ـ ـ ارزش اداری

  

خداجو به قصد استفاده از مزایای استخدامی و سوارشدن به سر خالیق یک فقره   ورمالیدهٔ  پاچه

داند آنچه  دهد در همان حال که می پتٔه دانشگاه اینگیلیس به مغازٔه فتوکپی سر کوچه سفارش می

رزشهای ها با ا آن آموخته  جا برای در ِ کوزه خوب است. شود این در آکسبریج علم حساب می

و اعالمیٔه حقوق بشر را الطائالت “ یه تومن”گوید  سیستمی که به یک میلیارد تومان می

 خواند سازگار نیست. اومانیستی می

  

ها، داشتن دفتری در لندن جزو لوازم مرجعیت شیعه است.  تفاهم با وجود تمام تفاوتها و سوء

وقتی مطمئن شد بخش افاضاته مة یك دا  هرکس سرش به تنش بیرزد در آن شهر پایگاه دارد.

عمدٔه هیئت حاکمه با خردکردن اسباب و اثاثیٔه سفارت بریتانیا در شرایطی که نظام مقدس 

آدم بهتر است مشکالت رساندن وجوهات   سخت در تنگناست موافق نبود، حمله را تقبیح کرد.

 به دفتر خود در اینگیلیس را زیادتر نکند.
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ِِ شهرهاى جهان و  مادر”وصیت كرد در لندن، كه ر چند سال پیش دیگ افاضاتهٔ  مةدایک 

پس از انتشار کی اند وصفش كرده بود، دفترى به نام ایشان گشایش یابد.  “ملل عالمچهارراه 

فرزند ایشان )که عبارت  حذف شد. به کمک فتوشاپ این بخش  ، متن وصیت در سایت متوفىٰ 

 نویسندهٔ او حذف شده باشد( تازگی با افتخار اعالم کرده جردادن شکم دستنوشته باید به سفارش 

پس از اعتراض شدید مقامهای آن   است. ی پدر متوفایش بودهافتوجمهوری آذربایجان به 

ندادن عوامل تلویزیون جمهوری اسالمی به باکو، در ایران ظاهراً دستور دادند  کشور و راه

 منعکس نشود. آقازادهحرفهای دردسرساز 

  

و   ماند گرفتاری جمهوری اسالمی را بیشتر کرده است، پروندٔه قتل باز می  شده باشد.شاید دیر 

   هرگاه سرنخی پیدا شود ریش دفتر عالم ربـّانی در لندن گیر خواهد بود.

  

پا   به گویند زمانی کارمند قنسولخانٔه اینگیلیس در اصفهان وارد اتاق مرجع دینی شد، چکمه می

وقتی   گوشش نجوا کرد، پاکتی زیر دشکچه گذاشت و خارج شد.سراغ ایشان رفت، در 

با حال گریه گفت چکمٔه مرد فرنگی او را به یاد  افاضاتهمة دااطرافیان کنجکاوی نشان دادند، 

 سعد ولدالّزنا در کربال انداخت. چکمٔه عمربن

  

د پیروزی را در کردند نوبتی هم باشد نوبت آنهاست که شاه ، بازاریان متعهد حساب می69سال 

کسی به لندن فرستادند برای جلب حمایت از نامزدشان   آغوش بکشند و وعدٔه الهی تحقق یابد.

در دنیای سیاست چنین   در انتخابات ریاست جمهوری با کارگزاران دولت فخیمه صحبت کند.

فـّاظی علیه کنندگان هم در ل اقدامهایی رایج است اما وقتی مذاکرات ِ زیرجـُلی لو رفت، مذاکره

 اینگیلیس تخفیف ندادند.

  

گوسفندی در لباس ”با الهام از وینستون چرچیل که کلمنت اَتلی، سیاستمدار هموطنش، را 

و برخی روباه در لباس   اند در لباس طوطی گفت کسانی طوطی توان  وصف کرد، می“ گوسفند

 اینگیلیس هم البد شغالی است در لباس شغال.  روباه.

  

ساب، روسیه خرسی است در لباس خرس، آمریکا شیری در لباس شیر )که به گفتٔه با این ح

 ای در لباس فرشته.  و ایران فرشته“( دهد غّرد و هم ضرطه می هم می”امام راحل، 
 

http://aminmovahedipress.blogspot.com/2011/12/blog-post_09.html
http://www.fazellankarani.com/persian/news/4879/
http://www.parsine.com/fa/pages/?cid=53211
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شیطان قرار بود فقط نقش وکیل مدافع شیطان بازی کنیم اما خوف این معنی هست که ناخواسته 

کند و شاید نه به آن بدی که در  بریتانیا نه به آن خوبی است که خودش ادعا می  را ستوده باشیم.

 گویند. ایران می

  

هللا  آیت  زنیم؛ حرف بر سر اینگیلیس است. درهرحال، دربارٔه بریتانیا و بریتانیایی حرف نمی

اینگیلیس بدتر، اینگیلیس از آمریکا بدتر، آمریکا از ”خروشید:  99هللا خمینی آبان  روح

 “همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر.  شوروی از هر دو بدتر.

  

احساس   پدر از همه بدتر و پلیدتر. شاه هم بعدها به نوبٔه خود حق داشت بنالد اینگیلیس ِ سگ

مخالفانش همان های آن کشور به حرف  کرد اینگیلیس او را غّدارانه رها کرده است، رسانه می

ای متعلق به  دهند که به حرف او، و پس از ترک ایران اجازه ندادند در خانه اندازه اعتبار می

   خودش در آن مملکت اقامت کند.

  

هرچند چرچیل در سفرش به تهران )برای دیدار با روزولت و استالین( سخت تحقیر و بلکه 

را، پس از پدری که در توهّم همراهی با  رسیدن مجازاتش کرد، شاه تردیدی نداشت به سلطنت

مانند غالب هموطنان نارسش حرف او این بود: تو که لطف   رایش خلع شد، مدیون بریتانیاست.

 کنی؟  کنی پس چرا کم لطف می می

  

در آخرین ماهها آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا در تهران، ظاهراً از مالقات با او سر باز 

کرد و ایلچی  داشتن در توطئه برای زدن زیرآبش متهم می یر را به دستشاه شخص سف  زد. می

فرنگ چنین رفتاری را دور از روابط دو دولت دوست، عقل سلیم و نزاکت دیپلماتیک 

شاه شاید تا حدی متقاعد شده بود داستان واقعاً از این قرار است اما حتماً تا حدی به   دید. می

 ورد. آ نمایی بازی در می قصد مظلوم

  

 

   

پس از تمام این حرفها، اینگیلیس دقیقاً همان بریتانیا نیست؛ عمدتاً ساختٔه فکر ما و سرپوشی 

اگر هم وجود   ایم. مانده  ما و روزگار ما که همچنان در گـِل  است بر واقعیات تلخ جامعهٔ 

بار و سایر شرهای موجود در جهان باید برای توجیه  و استیکداشت، همانند استعمار  نمی

 شد. اوضاع ایران اختراع می
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تر صحنٔه سیاست میل دارد به  نامی مستعار برای هر فکری در نقطٔه مقابل نظری که جناح قوی

هر قیمتی عملی کند، وزنٔه تعادل در کشمکشهای سیاسی، بخش غیررسمی عقل و خواست 

 تز، اپوزیسیون. د، آنتیعمومی، برابرنها

  

طرفی کرد اما با  توان اعالم بی صد سال پیش کسانی )شامل حسن مدرس( خیال می کردند می

پول آلمان و کمک عثمانی حوزٔه نفوذ سوم )و البد کشوری جدید( در همدان و کرمانشاه راه 

 انداخت.

  

کرد اما با آلمان رفیق  طرفی توان اعالم بی پنداشت می رضاشاه هم در جنگ جهانی بعدی می

 ژرمان رفت، طرف بازنده را گرفت و ناکام شد.ـ ـ دنبال افسانٔه کرمان  ماند.

  

تواند کار خانوادٔه پهلوی را  گرفتن اموال شرکتی خارجی می  کرد با غنیمت مصدق گمان می

طرفدارانش اینگیلیس را مقصر پولی و بالتکلیفی چپه شد،  وقتی دولت او در بی  بسازد.

 شناختند.

  

محمدرضا شاه دوست داشت فکر کند مردم ایران هر قدر درس بخوانند و مرفه شوند و دنیا را 

وقتی شمار ناراضیان چنان بزرگ شد   ببینند باز هم آماده خواهند بود از یک فرد اطاعت کنند.

 که خیابانها را پر کرد، گفت کار اینگیلیس است.

  

کوشد درصدی بسیار بزرگ را زیر مهمیز درصدی بسیار کوچک نگه  وری اسالمی میجمه

رو  کند و مخالفانش دنباله گوید تعداد طرفدارانش برای حفظ وضع موجود کفایت می می  دارد.

 دهد. اند که حتی شیطان بزرگ را بازی می اینگیلیس

  

طم و معتاد به انقالب به سود طبیعی است قدرتهای جهانی از کشمکشهای درون کشورهای متال

اما ناکامیهای پیاپی حکومتهای ایران نتیجٔه ناسازگاری ِ   برداری کنند. خود بهره

های جامعه، شکاف فزاینده و جنگ فرسایشی بین ایران و اسالم و فقدان  فرهنگ خرده  خصمانهٔ 

موضوع عنوان ارزشهایی عملی است که فقط مضمون شعر و  وطندوستی و مردمخواهی به

تحمل نخواهد  بینانٔه آن شکستها قابل بند اینگیلیس، توضیح واقع بدون ترجیع  خطابه نباشد.

 اینگیلیس هم زخم است و هم مرهم؛ هم عامل درد و هم آرامبخش.  بود.
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شود نتیجٔه موازنٔه قوایی در سطح جهان و  حدود آنچه امروز کشور ایران خوانده می

ملت بزرگ ایران اگر هم این موقعیت را پای   ا در این منطقه بود.ژئوپلیتیک بریتانی  برتری

گذارد الزم نیست برای قدرتی که داشتن میدانهای نفت  خواندن خویش می بخت فرخنده و شاهنامه

 وشانه بکشد. وار شاخ پنبه را مدیون آن است پهلوان

  

توان گفت  یلیس برسیم، میاگر اصرار داشته باشیم به تصویری از ایران در چشم سیاسیون اینگ

از قرن نوزدهم اعتقاد داشتند ایرانی قادر به ادارٔه خودش   حیرت و تحقیری آمیخته به شفقت.

موقعیت کنونی ایران، در اصطالح رایج این روزها، برآیند اعتیاد   نیست و نیاز به مربّی دارد.

بینی در  در نتیجٔه خودبزرگ به رفتارهایی پرخطر مانند انقالب و میل به نمایش و ماجراجویی

گفت و  اینگیلیس، هراندازه غــّدار، شاید بتواند ادعا کند غلط نمی  عین احساس حقارت است.

 سوءنیت نداشت.

  

بار  اند و طی شصت سال چهار  از این سو، نسلهای پیاپی ایرانیها از جفای او )یا آن( نالیده

کردیم مدتی هم سفیرش از دست شاه در رابطه با آن دولت رسماً قطع شده است )اشاره 

تر است: هرگاه آدم  تکلیف با آمریکا کمی روشن  باشد که قطع بماند.  پس شاید معقول  رفت(. می

اما در مورد بریتانیا حتی شرط گذاشته نشده، یعنی امیدی به   توان تجدید رابطه کرد. شود می

 حل این یکی مسئله نباید داشت.

  

شود از پزشک شنید  درد می ه چرا نوشیدن چای شیرین در او سبب چشمشخصی در پاسخ اینک

اگر در ادامٔه   خوردن از استکان بیرون بیاورد مشکلی نخواهد داشت. اگر قاشق را پیش از چای

اموال خارجیان و تسخیر باغ   نمایندگان مردم ــــــ دور از هوس مصادرهٔ   انتخاباتی واقعی،

 کندن پشم از ٔ آن کشور و احیای جغرافیای سیاسی عهد بوق و وعدهسفارت و محو این دولت و 

کردند اولویتهای کشور برای بهروزی و پیشرفت واقعی ملت )و  روباه و خرس ــــــ تعیین می

چیست و یک من دوغ چقدر کره دارد، مشکالت   آفرینی در تلویزیون وطنی( نه فقط حماسه

آن گاه به گفتٔه سعدی   بود. صحنٔه جهانی، قابل حل می ایران، کشوری حالیا منفور و منزوی در

 “فتنه بنشست و نزاع برخاست.”شاید تا حدی 

  

 تر است تا در عمل. گویی، این تجویز به گفتن آسان ای خوگرفته به پراکندگی و پریشان در جامعه

 11دی ماه 
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در سروصدایی که پیرامون تصمیم مجلس شورای اسالمی ایران به قطع رابطٔه کامل با دولت 

مهم به اندازٔه کافی توجه نشده بریتانیا بر سر یک رمان کفرآمیز برپا شد شاید به یک نکتٔه 

باشد: از زمان شروع مذاکرات دو کشور برای تجدید روابط در یک سال گذشته، در ایران 

اند که سروکار داشتن با بریتانیا اساساً ناالزم، زیانبار و  کرده کسانی همواره اعالم خطر می

ن گرفتار نوعی بلکه  خطرناک است.  حتی در سطح مقامهای وزارت خارجه، دولت ایرا

رودربایستی بود که موجب درخواستی عجیب )و ناکام( از دولت بریتانیا شد: وزارت 

بریتانیا اعالم کند تجدید رابطه بنا به تقاضای دولت متبوعش بوده است. خارجٔه   

 

کرد؟ پاسخ را باید در فرهنگ سیاسی  سابقه پافشاری می چرا دولت ایران بر این تقاضای بی

برخالف یک تعبیر  رایج، مناقشه با بریتانیا به معنای دوری از غرب نیست، زاییدٔه   ایران جست.

شود.  بشری فرض می هراسی است عمیق از قدرتی که الیزال و صاحب نیرویی فوق  

توان از آن چشم وفا و مروت داشت و نه، در مقام  انگلیس شرّی است مجسم که نه می

اهمیت است که بتوان  المللی، آن اندازه بی نی بینچهارراه سیاست و مراودات و بازرگا

اش گرفت. در بیانی فقهی، در فرهنگ سیاسی ایرانیان، موجودی، کسی، کشوری،  نادیده

دولتی، چیزی است مکروه و رابطه با آن در حکم اکل میته )خوردن گوشت مردار( است که 

شود. تنها از سر ناچاری جایز می  

 

ای با بریتانیا سروکار  ها و کشورهایی که به گونه الحمایه تحتدر میان مستعمرات سابق، 

اند، فرهنگ سیاسی ایران از این نظر کیفیتی منحصر به فرد دارد.  مقامهای بریتانیایی  داشته

دهند که  کنند با لحنی نظر می زمانی که از اراضی اشغالی اسرائیل در خاک اردن بازدید می

بینند که از امپراتوری عثمانی  هایی می سرپرست سرزمین پیداست هنوز خود را در موقعیت

                                                           
 دور چندان نه گذشتهٔ  در فارسی زبان در  John Bull اصطالح عامیانه تلفظ (شنگول یا جمهور وزن بر) جمبول. 1

 نسبتاً  و میانسال مردی: بریتانیاست ملت سمبل( نر گاو معنی به انگلیسی در پول، وزن بر بول) بول جان.  است

 .مردان آن کشورس رسمی لباس و سیلندر کاله با چاق

http://www.mghaed.com/essays/observation/Insoluble_dilemma_of_Ingilis.htm
file:///C:/Users/OEM/Documents/Books/محمد%20قائد/www.mghaed.com
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به غنیمت گرفتند.  اسرائیلیها از اظهارنظرهای آمرانه انگلیسیها خوششان نمی آید، اما انگار 

بریتانیا را به عنوان مالک سابق و ریش سفید بانفوذ فعلی قبول دارند و بیشتر به مضمون 

لب که آیا انگلیسیها حق اظهارنظر دارند یا نه.  در پردازند تا اصل این مط اظهارنظرها می

حکومت اقلیت سفید پوست به سرکردگی  0691زیمبابوه، مستعمرٔه سابق، بریتانیا در دهٔه 

یان اسمیت را به رسمیت نشناخت و او را یاغی اعالم کرد تا سرانجام دولتی روی کار بیاورد 

در همین زیمبابوه هنوز سایٔه لندن بر سر که مانع از کشمکش داخلی و تجزیه مملکت شود.  

همه کس و همه چیز است بی آنکه حرفی از مستقل نبودن به میان بیاید.  هند، نگین 

امپراتوری مختومه، حاال کشوری معتبر در جهان سوم شده و در سیاست داخلی و خارجی 

یک و دولت مرکزی خواهان س رود.  با این همه، هنوز وقتی جدال میان جدایی راه خود را می

جو  آید، اظهارنظر وزیر خارجه بریتانیا در تشویق دولت میزبان به مدارا با اقلیت ستیزه پیش می

بیشتر آهنگ بزرگتر و میانجی دارد تا عرف دیپلماتیک و خودداری از دخالت در امور داخلی 

ت بی آنکه دیگران.  در جنوب خلیج فارس، بریتانیا مشاور قدیمی و اصلی دولتهای نوپاس

شنوی از لندن بر سر کسی سنگینی کند. شائبٔه حرف  

 

اما در ایران وضع متفاوت بود و متفاوت ماند.  گرچه ایران هیچگاه مستعمرٔه انگلستان نبود و 

الحمایه شد، بریتانیا سایٔه غول  ، و آن هم روی کاغذ، تحت0606فقط مدتی کوتاه با قرارداد 

یم و ترسناک است پس وای به خود آن. بود.  اگر سایٔه غول چنین عظ  

 

توانست بگوید بریتانیا واقعاً چگونه چیزی است، اما همه اتفاق نظر  در ایران کمتر کسی می

داشتند که چیز بدی است.  در هند، تلقی منفی از انگلستان به باقیماندٔه خاطرات ناخوشایند 

پایان  حساب و بدخواهی بی ت بیای از قدر شود و انگلیس در هاله عصر استعمار محدود می

پوشیده نیست.  هندیها در زمینهای خودشان که مزارع کمپانیهای انگلیسی و بعدها خود 

را واکس زدند و روزی که توانستند استقالل « صاحب»دولت انگلیس بود عرق ریختند، چکمٔه 

جدی گرفتند  کشورشان را به دست بیاورند سندی را که به امضای طرفین رسیده بود کامالً 

های هند زبان  خوانده تواند دبـّه در بیاورد. درس خواهد و نه می چون مطمئن بودند طرف نه می

دانستند، با راه و رسم زندگی  می― چه در مفهوم حقیقی و چه مجازی  ―حاکمان سابق را 

ن چه هایشا توانستند تشخیص بدهند در کله در جزیرٔه دوردست آشنا بودند و تا حد زیادی می

گذرد. می  

 

اما اطالعات موجود در فرهنگ سیاسی ایران دربارٔه بریتانیا، دولت و جامعٔه آن و شخصیت 

توان گفت کالً روی هواست.  در  انسان انگلیسی تا آن اندازه حدسی و تخیلی است که می

و  افتد تمام سالهایی که افکار عمومی در این مملکت قویاً اعتقاد داشت برگی از شاخه نمی
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کند مگر بنا به مشیـّت لندن، اندک مطالبی به  ای با گربٔه دیگر بر سر دیوار دعوا نمی گربه

ای در لزوم برچیدن اسالم و قرآن از  فارسی در شناخت این قدرت برتر در دسترس بود.  جمله

رن میان مسلمانان برای بازکردن راه نفوذ بریتانیا که به گالدستون، نخست وزیر آن در نیمٔه ق

شود در منابعی در فارسی عیناً به زبان عربی نقل شده؛ پیداست  نوزدهم، نسبت داده می

اعالن جنگ عجیب، آن هم در زمانی که امپراطوری بریتانیا به اندازٔه کافی گرفتاری داشت و 

نیازی نبود از پشت تریبون کسی را علیه خود بشوراند، مستقیماً از منابع مصری برداشته 

که در صحت روایت و اعتبار راویان تحقیق شده باشد.آن شده بی  

 

نظر داشته اند که پادشاه، ملکه، کابینه، دولت،  در یک قرن گذشته، خواص و عوام ایران اتفاق

ها، بانکداران، صاحبان صنایع، مطبوعات و همٔه نهادهای دیگر  نخست وزیر، پارلمان، اتحادیه

پردٔه ضخیم اسرار، مغزها و دستهایی برای صد سال اند.  در پشت  بریتانیا فقط ظاهر قضیه

کنند.  وظیفٔه دولت، ارتش و  ای دور از دسترس انبار می کشند و در دوالبچه آینده نقشه می

بردن آنهاست.  در این سناریوی  صحنه ها و روی یکی در آوردن نقشه نهادهای دیگر بریتانیا یکی

ج از کنترل مطرح نیست و توان آن دولت و کارآیی ابزار آور، موازنٔه قوا و مقاومت عناصر خار رعب

چندوچون و  خطا، تدبیر بی اند.  اصل مطلب، آن نیروی قاهر، ذهن بی اش نامتناهی اجرایی

زند؛  انتهایی است که سرنوشت عالم و آدم را با یک حرکت انگشت رقم می نگری ِ بی آینده

ن عملش تمامی گذشته و حال و آینده است.ناپذیر و میدا اش معطوف به قدرت فرسایش اراده  

 

صفتانه است.  هنگام مجادله با  تصویر بریتانیا در ایران هنوز به همین اندازه خداگونه یا شیطان

فایده است  پیروان این تلقی، اشاره به افول امپراتوری بریتانیا در چهل سال گذشته معموالً بی

لوحی محض به شمار  و بیست ساله ساده  ده زیرا اندازه گیری قدرتی مطلق با نوسانهای

اند و در صندوقچٔه اسرار  های توطئه تاریخ جهان را طرح ریخته آید: آنها که پشت پرده می

اند.  افکار عمومی ایران از فرو افتادن  اصطالح افول را هم کرده اند حتماً حساب این به گذاشته

گز باور نکرد سیاست بریتانیا در برابر بمبهای آلمانی بر لندن زیاد متأسف نشد، اما هر

بینانه و آکنده از ضعف و تسلیم طلبی بود. رسیدن نازیسم، پرخطا، کوته قدرت به  

 

اند. تالش بریتانیا برای  برخی سیاستهای منتسب به صندوقچٔه اسرار حالت فولکلور پیدا کرده

« آبهای گرم»مروز که مضمون داشتن روسیٔه تزاری از هند واقعیتی تاریخی است.  اما ا دورنگه

توان احساس کرد گوینده با طول موج سیاسی صدسال پیش به اوضاع  شنویم می را می

نگرد.  آب گرم و آب سرد قصٔه دوران خزینه و بینه است.  در همین لحظه، ناوهای جنگی  می

و دریای  اند و در خلیج فارس روسیه در بندرگاههای هند، یمن جنوبی و اتیوپی لنگر انداخته

 سرخ در ترددند.
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تدبیر و کیاست انگلیسیها هرجه باشد، واقعیت این است که ملتهای بسیاری از دستشان 

نامید و نوشت: « سرزمین غّدار»فرانسوی، بریتانیا را   اند.  استاندال، نویسندهٔ  نالیده

شان  زشتکاریاند و به حدی خنگ و بربرند که من  ترین و بربرترین ملت جهان انگلیسها خنگ»

و نظر هموطن او ژول «  کنند. فهمیدند چه می را بر آنها می بخشم ]زیرا[ نمی 2در سنت هلن

هایی که انگلیسیها، چنان  عدالتی اگر دنیا از همٔه بی»ورن از زبان یکی از شخصیتهایش: 

شان، در سراسر کرٔه زمین پراکنده اند آگاهی داشت  و نیروی دریاییهایشان  مغرور به سکه

«شد که نثارشان کنیم. در زبان بشر به اندازٔه کافی اهانت پیدا نمی  

 

به رژیم ظاهراً تزلزل ناپذیرش، به ― اما حکومتها به بریتانیا با نظر رشک نگریسته اند  

جا حاضرش. رویس مخفی همهاش و، از همه مهمتر، به س هوشمندی ماموران سیاسی  

 

)یعنی اینتلیجنس( سرویس مهمترین موضوعی است که ما در بریتانیا سراغ « انتلیجنت»

شود.   تواند بگوید که این دستگاه چیست و چگونه اداره می داریم، اگرچه کمتر کسی می

ر حتی نام دقیق ادارات جاسوسی و ضدجاسوسی بریتانیا، اِم آی فایو و اِم آی سیکس، د

شود.  اطالعات ما از بریتانیا، در  نوشته می« ام شانزده»و « ام پانزده»مطبوعات ایران غالباً 

هایمان از بقیٔه  میان چند قدرت بزرگ جهان در دویست سال گذشته، خیلی بیش از دانسته

و از پاره ای جهات بسیار کمتر است. از میراث هنری فرانسویان، موزٔه لوور و  ― آنها نیست 

نام گرفته و ظاهراً از روی مبلمان دربار فرانسه در زمان « استیل»وع اثاثیه ای که در ایران ن

شود، معروف است )اگرچه پیداست بیشتر سازندگان و  لویی چهاردهم ساخته می

کنندگانشان تصوری دقیق از مدلهای اصلی ندارند( و از سرانش ناپلئون و دوگل در ایران  مصرف

شش رئیس جمهوری در ایران اسم و رسمی دارند.  از آلمان،  یکائیان، پنجمشهورند.  از آمر

عالوه بر پیشوایش که از کفر ابلیس هم مشهورتر است، دست کم مارشال رومل را اهل 

نظام و قشون می شناسند، و از شوروی، لنین و استالین و خروشچف نیازی به معرفی 

شان با اعاظم آن  رانیان با انگلیس، آشناییندارند.  اما علیرغم دلمشغولی صبح تا شب ای

میالن، هرولد ویلسون و ادوارد هیث نامهایی  رود.  هرولد مک معموالً از چرچیل فراتر نمی

آورد اسم ژنرال مونتگمری به گوشش  اند و کمتر کسی به یاد می وبیش فراموش شده کم

گیری یک پادشاه دیگر از  هخورده باشد.  اطالع از اعدام یک پادشاه در قرن هفدهم، کنار

سلطنت برای ازدواج با یک مطلـّقٔه آمریکایی در پنجاه سال پیش معلومات عمومی به حساب 

آید.  حتی نکات بسیار مهمی مانند ریاست فائقٔه پادشاه بریتانیا بر کلیسای آن کشور  نمی

 موضوعهایی بسیار مهجورند.

                                                           
 اشاره به تبعیدگاه دوم و آخر ناپلئون بناپارت..  2
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ه شهیدان گمنام در میدان جنگ، بلکه شهید اند.  ن اشاره کنیم انگلیسیها هم شهید داده

مشهور با همان داستان آشنای ظالم و مظلوم و سر جدا از تن و پیکر آویزان بر باالی دروازٔه 

توانند جاسوسی کنند و شهیدشان فقط برای  شهر.  شاید گمان رود انگلیسیها فقط می

تامس مور، که صدراعظم بود، کردن مردم مستعمرات است.  اما در واقع در قرن شانزدهم  رنگ

دادن زنش به ساز او نرقصید و در نتیجه گردنش زیر تبر  بازی هنری هشتم برای طالق در سیاه

را دیده اند احتماالً سیمای موقر و محزون « مردی برای تمام فصول»رفت.  کسانی که فیلم 

لندن می کوشید آورند که در زندان مخوف برج  پل اسکافیلد در نقش مور را به خاطر می

اش را مجاب کند اگر قرار است دین و ایمانش بازیچٔه دیوبچه ای  همسر و دختر جوان فرزانه

ُجعلـّق شود، همان بهتر که هرچه زودتر بمیرد تا رستگار از دنیا رفته باشد.  بعدها هنری 

کشی کاری است پر دردسر.  بنابراین هر بار که  هشتم نتیجه گرفت طالق و طالق

داد اعدام کنند.  افزون بر این، کلیسای  شده را می واست تجدید فراش کند زوجٔه مصرفخ می

االصول، این  انگلیکان )به فتح الف( را تأسیس کرد و خود ریاست آن را عهده دار شد.  علی

 مقام امروز با ملکه است.

 

در ایران دربارٔه  اما در ایران کسی با این حرفها کاری ندارد.  مضمون تقریباً همه آثاری که

بگیران انگلیس، دست  شود جاسوسی است.  جاسوسان انگلیس، حقوق بریتانیا چاپ می

های انگلیس  گوش انگلیس، و نفوذ و توطئه به نشاندگان انگلیس، نوکران حلقه انگلیس و دست

ر آمیز به نظ پردازی ایرج پزشکزاد از پرسوناژ دایی جان ناپلئون شاید اغراق غدار.  شخصیت

شان نهضت مشروطیت را تا حد  برسد، اما در برابر اشخاص بسیار جدی که در مطالب جدی

ای بسیار واقعی از طرز فکر  آورند، آن مرد سودازده نمونه دیگ پلوی سفارت انگلیس پایین می

و  0611نماید. طرحهای بریتانیا برای تقسیم ایران به دو حوزٔه نفوذ در  رایج در این جامعه می

اند، و همچنین نبرد مصدق با  واقعیاتی تاریخی 0606الحمایه کردنش در  برای تحتسپس 

کردن صنعت نفت، اما سرنوشتی که گریبانگیر رضا شاه شد موردی است  انگلستان برای ملی

کوشید  خوردن از واقعیتی که او می در افتادن با انگلستان و شکست ― بسیار پیچیده تر 

ی ایران که آرزومند رهایی از استیالی بریتانیا بود رضا شاه را عامل انکارش کند.  افکار عموم

دانست.  رضا شاه به جانب آلمان رفت و اخطارهای بریتانیا را نشنیده گرفت که  انگلیس می

پوندهای نفتی نباید برای خریدهای خارجی ایران به بانک رایش سرازیر شود.  اگرچه ایران در 

کشیدند و از  شد، زمانی که مأموران بریتانیا او را از خانه اش بیرون هر حال گذرگاه متفقین می

کشور خارج کردند، فرهنگ سیاسی جامعه، به رغم همٔه شواهد، بار دیگر نتیجه گرفت رضا 

 شاه هرگز چیزی بیش از مهرٔه انگلیس نبوده است.

 



PDF by http://mypersianbooks.wordpress.com/  Page 18 
 

حرف در وزن و نسبت این در سابقٔه قدرت، نفوذ و دخالت بریتانیا در امور ایران بحثی نیست.  

مداخالت در کل اوضاع سیاسی ایران است.  در نمایشها و فیلمهای ایرانی دهٔه اخیر، 

زدن به  لزوم دست  گری روی پا بند نیستند؛ دربارهٔ  انگلیسیها موجوداتی اند که از فرط توطئه

از دهند و جمالتی را که حتی برای بسیاری  تر داد سخن می هایی هرچه شوم توطئه

کنند که انگار لواشک آلو در دهان دارند. ای ادا می ها سنگین است با لهجه زبان فارسی  

 

شد سه  ، در اسناد وزارت خارجٔه بریتانیا که پس از سی سال منتشر می0691در سال 

که ― صفحه از بخش مربوط به روابط با ایران سفید بود.  یقیناً در این صفحات مفقوده 

های بریتانیا در ایران وجود  اندازی هایی مهم از دست نکته― خواهد شد سرانجام روزی فاش 

دهد.  اما پیش از مداخلٔه بریتانیا در امور  دارد که منافع آن کشور هنوز اجازه انتشارشان را نمی

بـُکـُش بر سر منافع طبقاتی امری روزمره بود.  بعضی  داخلی ایران در قرن نوزدهم نیز بـُکـُش

کنند، اما درواقع ناصرالدین شاه  ان ما، انگلیسیها را مسئول قتل امیرکبیر معرفی مینگار وقایع

همان کاری را کرد که در تاریخ ایران معمول بود.  فریدون آدمیت از بایگانی وزارت خارجٔه بریتانیا 

آورد تا ثابت کند وزیر مختار انگلیس کمر به نابودی میرزا ابوالقاسم قائم مقام  مدرک می

آوردن  دست راهانی، صدراعظم میهن دوست محمد شاه قاجار بسته بود.  اما آدمیت برای بهف

این خود خاصیت حکومت مطلقه است که نگذارد »دهد:  تصویری متعادل از تاریخ ایران تذکر می

شخصیت افراد شکفته و بارور گردد و اندیشٔه بزرگ پرورده شود، و در آن حکومتها کمتر دیده 

نویسد:  و باز می« انجام ِ مردان کاردان به تباهی نکشد و جان به سالمت برند.شده که سر

در آن زمان هم مردمی مرعوب نفوذ انگلیسها بودند.  اتفاقاً انگلیسها هم همیشه »

خواستند دهشت معنوی آنها در دلها جای گیرد.  نه تنها مردم نادان بلکه ارکان دولت نیز  می

فوذ انگلیس داشتند.  اعتقادات و اوهام به آسانی از مغزهای علیل ِ حد به ن اغلب اعتقادی بی

«گردد. ناتوان زدوده نمی  

 

آید.  حتی حاج میرزا  فهمید بر سرش چه می اما نباید پنداشت در آن دوره هیچ کس نمی

آقاسی، یکی از همردیفان شاه سلطان حسین، جگرش از دست عمال دولتهای خارجی خون 

بنده  کمترین»نویسد:  به محمد شاه قاجار، که در بستر بیماری بود، می ای بود.  در نامه

آباد بروم اما بواسطٔه اینکه جناب وزیر مختار انگلیس تشریف خواهند آورد  خواستم تا عباس می

یابند  کشند نه وجود مبارک سالمت کامل می میرم نه آنها دست می نتوانستم.  نه بنده می

در آورند.  حاال جناب وزیر مختار دولت منتظر این است که یکی از  که پدر اینها را از گور

نوکرهای متشخص . . .  شال و کاله کرده برود و عذر بخواهد که چرا دیر ملک ایران را تصرف 

دانم مقّدر چیست و برای چه این ذلت را بکشم.  به سر مبارک اعلیحضرت  کردید.  نمی

مرگ مفاجات بمیرم.  نه دنیا دارم نه آخرت نه آبرو .  شاهنشاهی روحناه فداه نزدیک است به
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. . . دیگر چیزی نمانده که به سر من بیاید. . . . باری مقرر فرمایید که یکی رفته عذر بخواهد. 

تر و  اگر حال و روز حاج میرزا آقاسی این بود، پس وای به روزگار کسانی که فهمیده. . .« 

تر بودند. حساس  

 

نگرد، شاید اندکی  داد زجرکشیده و تحقیرشدٔه ما از آن باال به اوضاع میامروز که روح اج

تسکین خاطر یابد که ما دیگر آدمهای بالکش عصر قجر نیستیم.  اگر الزم باشد جناب وزیر 

کنیم و اگر  گردنی سرجایش می نشانیم، اگر زیاد حرف زد اخراجش می مختار را با پس

دانیم و هم روح  بندیم.  اما همچنان که هم ما می اش را می اش را نپسندیم در سفارتخانه رویه

 پرفتوح نیاکانمان استحضار دارند، کار ما از این حرفها گذشته است.

 

یکی از گرفتاریهای امروز ما شاید این باشد که بریتانیا فقط در چشم ما قدرتی درجه اول 

ود مبارک ما سالمت کامل یافته است.  بنابراین گرچه، به سیاق گفتٔه حاج میرزا آقاسی، وج

القمر نیست.  انگلستان امروز  ّآوریم، در افتادن با انگلیسیها دیگر شق که پدر اینها را از گور در 

توان انتظار  کشوری است معمولی با اقتصادی معمولی و سیاستمدارانی معمولی.  اما می

در ایران کسانی باشند که کما داشت اگر روزی انگلیسیها به عصر غارنشینی هم برگردند باز 

السابق بخواهند آن ملت غدار را به سزای زشتکاری اجداد پلیدش برسانند.  اگر  فی

خواهیم از عوالم تفکر ایلیاتی خالص شویم بهتر است اصل قانونی ِ مشمول مرور زمان  می

 شدن را تا حدی بپذیریم و خیلی در فکر انتقام گرفتن از این و آن نباشیم.

 

یم مجلس شورای اسالمی به قطع کامل روابط با بریتانیا عملی است انجام شده که تصم

نتیجه است. شاید روزی برسد که دربارٔه این اقدام داوریهای گوناگونی  داوری بر آن فعالً بی

توان توصیه کرد پرداختن به اصل مسئله است.  علتی که  حال آنچه اکنون می بشود.  درهر

های غیر اصولی دولت آن کشور است.  گیری ر شده، رفتار خصمانه و موضعبرای قطع روابط ذک

بینانه نیست انتظار داشته باشیم چنان خصایل  با تصویری که ما از بریتانیا در ذهن داریم، واقع 

ناپسندی در آینده در آن دولت فروکش کند.  بنابراین دو راه در برابر داریم: رابطه با بریتانیا را 

د نکنیم، یا در زمانی به تجدید روابط با بریتانیا فکر کنیم که مطمئن شده باشیم در هرگز تجدی

پذیر نیستیم. برابر بدخواهی و بدطینتی آن کشور آسیب  

 

بند با تعدادی امضا  انتخاب اول در دست مجلس قانونگذاری است.  تصویب یک پیشنهاد پشت

باید، از یک سو ساخت نظام مستقر و دولت تواند روابط را برقرار سازد. در انتخاب دوم،  می

تر شناخت و اطالعات جامع پیرامون آن گرد آورد و، از سوی دیگر، توانایی آن  بریتانیا را دقیق

البته این کار در  ―المللی با نیرویی که ایران دارد برابر گذاشت  بین  مجموعه را در صحنهٔ 
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بریتانیا در موضع خصمانٔه مورد بحث ناپذیری دولت  حالتی ضروری است که فرض بر آشتی

باشد.  اگر اجماع عام در افکار عمومی ایرانیان قائل به قرار داشتن انگلیس در ورای شناخت 

توان کرد جز اینکه در انتظار حادثه بنشینیم.  اگر شبح بریتانیا، جاسوسانش،  است، کاری نمی

مان گسترده است که قابل هایش چنان بر زمین و ز بگیرانش و توطئه نوکرانش، حقوق

بستٔه تقدیری نامیمونیم، و چه بخواهیم و چه  وجور کردن نیست، پس ما بندگان دست جمع

جهانی، محدود در  نخواهیم از مکر بریتانیا گزند خواهیم دید.  اما اگر بریتانیا قدرتی است این

وجود داشته باشد.  اما  پذیر، قاعدتاً باید راههایی برای مقابله با آن زمان و مکان و فرسایش

وزن و چه در جنگ اتمی، بی شناخت حریْف مؤثر نیست. ای، چه در کشتی مگس هیچ مقابله  

 

ایم.  نه تنها در  بهتر است بپذیریم که تا امروز ما تالشی مجّدانه برای شناختن انگلیس نکرده

تر آن  خت دقیقایم بلکه فرصتهایی را هم که برای شنا ظن چرخیده مدار بستٔه هول و سوء

ایم.  پرویز راجی، آخرین سفیر رژیم سلطنتی ایران در لندن، در کتاب  پیش آمده از دست داده

نویسد در آخرین دیدارش با شاه در نوشهر در مرداد  خاطراتش )در اصل به زبان انگلیسی( می

بردارد و  های انگلستان سی و رسانه بی زدن در برابر بی به او اندرز داد دست از جوش 0131

شان بگیرد، و به شاه گفت باید این حقیقت را پذیرفت که  سعی کند تا حد امکان نادیده

در « اند. چپ به  میانٔه متمایل »های جمعی آن کشور غالباً از نظر سیاسی  اصحاب رسانه

روی  اکثرشان تظاهر به چپ»ترجمه فارسی، جمله باال به این شکل تحریف شده است: 

ا نظر آن سفیر خاص دربارٔه بریتانیا مهم است چون جامعٔه میزبان را خوب ام« کنند. می

شناخت و با طبقه حاکمش رفت و آمد داشت.  تحریفاتی از این قبیل، تصویر ما را از  می

کند و ما را در چنبر خرافات  انگلستان، مطبوعات آن و کل اوضاع دنیا بیش از پیش مخدوش می

دارد. سیاسی گرفتار نگه می  

 

اند، و البد انگلیس  اگر هر یک از صد نماینده ای که طرح قطع رابطه با بریتانیا را به مجلس داده

شناسند، فقط یک مطلب تحقیقی دربارٔه این موضوع بنویسد مجلـّدی قطور خواهد  را خوب می

صداها و  ―شد.  در چنین برخوردی به مسئلٔه بریتانیا، شاید بسیاری از ترسها فرو بریزد 

پاره ای آویزان به  انگیز شبی طوفانی پشت درختها در معاینٔه دقیق لته های خوف سایه

وبرگ بستن به تئوری توطئه باید اندکی  آید.  در شاخ ای یا سطلی مچاله از کار در می شاخه

تخفیف داد.  در این روزگار، ما تنها ملت جهانیم که بخشی عمده از فکر و ذکرمان وقف کلنجار 

قطع و وصل کردن با دولت بریتانیا شده است.  در چشم روسها، انگلیسیها رفتن و 

ای  خرند و همه چیز برای فروش دارند، حتی اوراق قرضه سمسارهایی اند که همه چیز می

که تزارها منتشر کردند.  از دید آمریکاییها، انگلستان کشوری است که برای شوروی نفوذ 

احتی آب خوردن است.  نزد فرانسویها، انگلیسیها کردن در دستگاه اطالعاتی اش به ر
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خورند و خیلی ژست مدیر اروپا را می گیرند اما پای  اند که غذاهای مزخرف می مردمانی

آید از ساختن چهار تا پیچ و مهرٔه  آبرومند که بتواند با انواع  طرحهای مشترک که به میان می

 آلمانی و ژاپنی رقابت کند عاجزند.

 

آسایی که بر فکر مردم ایران  قضیه، خود انگلیسسها از تصویر سایه غولدر آن سوی 

خواهد  شان این است که اگر کسی دلش می الظاهر تلقی اند کامالً آگاهند، اما علی انداخته

کنند با  آنها را تا این حد بزرگ ببیند البد به این تصویر احتیاج دارد، گرچه گهگاه تصدیق می

رده اند.مردم ایران خوب تا نک  

 

]از زمان ”هشت سال سفیر بریتانیا در ایران بود، می نویسد:  0131دنیس رایت، که در دهه 

اند مردم ایران شرایط  نگاران ایران هرگز نگذاشته [ نویسندگان و روزنامه0606تحمیل قرارداد 

ری از اسفباری را که به امضای آن قرارداد بدفرجام انجامید فراموش کنند.  در اذهان بسیا

 0611گذرد( همراه با قرارداد  ایرانیان، این قرارداد )که اکنون بیش از نیم قرن از امضای آن می

 روسیه و بریتانیا بیانگر این هشدار است: از انگلیسیها برحذر باشید!"

 

شاه در کتاب خود . . »نویسد:  ، در خاطراتش می0131آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا در سال 

موضوع اشاره کرده است که به صداقت و صمیمیت من در بیان مطالب اعتقاد نداشته  . به این

ظن را از ذهن خود خارج سازد که من خود یکی از عوامل  توانسته است این عقدٔه سوء و نمی

ای هستم که برای ربودن تاج و تخت او ترکیب داده شده است . . .  من . . . در  اصلی توطئه

تواند خود را از عقده ها و افکار بدبینانه نسبت به  کردم شاه نمی اس میهمان موقع هم احس

هایی که از تاریخ کشورش داشت  تواند او را بخاطر اندیشه ما رها کند ... کسی هم نمی

«سرزنش کند.  

 

زدن به کاری اساسی برای درک استراتژی بریتانیا، مشکالتی هست که ما باید  پیش از دست

هاست.  ما معتقدیم میراث  دانستن خارجی م، یکی از آنها، فارسیبا خودمان حل کنی

مان بسیار پرارزش است و جا دارد مردم دنیا قدرش را بدانند. اما هربار به یک  فرهنگی

مان است که طرف باید جاسوس باشد.   خوریم نخستین احساس دان برمی خارجی ِ فارسی

ما جّدی ما از بریتانیا، یکی هم فرستادن رسمی ا تر، در میان تقاضای نیمه از این غریب

اند و در این کشور دوست و آشنا ندارند.  پارسونز  دیپلماتهایی است که هرگز در ایران نبوده

می نویسد زمانی وزارت دفاع بریتانیا برای عضویت در کمیسیون معاملٔه تانکهای چیفتن 

ما مقامهای ایرانی پس از اولین کرد، ا افسری به ایران فرستاد که فارسی را خوب صحبت می

شان را برانگیخته بود.  تصور کنیم اگر  زدنش بدگمانی مالقات او را رد کردند زیرا فارسی حرف
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ای به طرفهای ایرانی  دانستنش را مخفی کرده باشد چه رودستی ِ جانانه افسر بعدی فارسی

 زده است.

 

لوحانه است.  جاسوسی عبارت  اساساً تقسیم افراد به جاسوس و غیرجاسوس فکری ساده

شود.  در زمان جنگ، حتی  از جمع آوری اطالعات است و اطالعات در همه جا پیدا می

بینی وضع هوا هم جزو اسرار نظامی است و در همٔه شرایط آمار محصول گندم و میزان  پیش

گرچه نه به اندازٔه محل  ―تان و دشمنانش اهمیت دارد بیکاری در یک کشور برای دوس

استقرار موشکهای دور برد آن.  در تصورات عامیانه و در کاریکاتورها، جاسوسها اشخاصی 

مرموزند با یقٔه بارانی باالزده، شاپو و عینک تیره که در خیابانهای خلوت آخر شب دنبال 

نما، وجود داشته  به این اندازه مضحک و انگشتگردند.  چنین مأمورانی، البته نه  اطالعات می

اند که در میان خروارها خبر در  آوری اطالعاتی و دارد، اما فقط جزئی کوچک از سیستم جمع

آید.  تعریف جاسوس باید به اشخاصی  ها، در خیابان و جاهای دیگر به دست می روزنامه

بندی شده یک کشور دست  بقهمحدود شود که بکوشند از راههای غیرقانونی به اطالعات ط

ها بیشتر نمایانگر هراس عمیق و ناشی از فقدان  یابند.  تعمیم صفت جاسوس به همٔه غریبه

شکن در  اعتماد به نفس است.  در روزگار قدیم، جاسوسان خود را به هیأت بازرگان و هیزم

ایشان شماره هایی هم افزوده شده که در عکسه می آوردند.  امروز به آن شگردها ماهواره

 اتومبیلهای روی زمین پیداست.

 

فرمول کوکاکوال هم مانند نقشٔه موشک دوربرد اتمی در جاهایی نفوذ ناپذیر مخفی است.  

آوردن اطالعات را،  دست اگر لو رفت، دیگر مشکل نگهدارندگان آن است، وگرنه مبارزه برای به

اند میرزا تقی  تعطیل کرد.  نوشتهشود با کورشو دورشو  که تنازع همه علیه همه است، نمی

 خان امیر کبیر در سفارت بریتانیا آدم داشت و ما از این بابت شرمنده نیستیم.

 

تواند تا صد سال دیگر قطع بماند. اگر آن کشور همان  در فرض، رابطٔه ایران و بریتانیا می

اید در حد پرتغال و مسیری را ادامه بدهد که در پنجاه سال گذشته پیموده، تا یک قرن دیگر ش

یونان باشد.  در هر حال، پس از تصمیم دولت ایران به برقراری روابط، سرانجام روزی بریتانیا 

داند، پیش از انتصاب به این  سفیری به ایران خواهد فرستاد که به احتمال زیاد فارسی می

اصلی است سمت به ایران سفر کرده است و در این کشور دوست و آشنا دارد.  این همان 

کنیم.  بیهوده نکوشیم با  که ما هم در انتصاب سفیر و فرستاده به کشورهای دیگر رعایت می

 ―وتشر فکرهای بد را از سر دیگران به در کنیم.  در دنیا همه به همدیگر توجه می کنند  توپ

گر حضور کنند.  ا ای اهمیت دارند توجه می تر، به چیزها و کسانی که به گونه یا به بیان دقیق

ما در کنار چاههای نفت برای خودمان و برای دنیا اهمیت دارد، اگر دوستی و دشمنی با ما 
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المللی مطرح است، باید  شان و برای بازرگانی بین برای قدرتهای بزرگ، برای نیروهای دریایی

انی وتشر و ناله و نفرین برداشت، یا توپ و تشر را بجا و مؤثر به کار برد.  زم دست از توپ

حتی پیش « چماقی بزرگ به همراه داشته باش و مالیم صحبت کن.»فرانکلین روزولت گفت: 

کشیدن زیاده از حد ممکن است  وشانه از این جمله قصار هم اهل سیاست می دانستند شاخ

بودن تفنگ تعبیر شود. به خالی  

 

است و اینکه آیا  نکته دیگری که باید برای خودمان روشن کنیم ارتباط میان تجارت و سیاست

اساساً ارتباطی میان این دو هست یا نه.  اگر هست، برای همه ملتها چنین است. در این 

المللی به  تواند از طرفی به دیگران امر و نهی کند که از بازرگانی بین حالت، منطق ما نمی

رنجیم  میعنوان ابزاری سیاسی استفاده نکنند، اما از سوی دیگر ما از هر کس بحق یا ناحق 

کنیم.  ما هم قبول داریم هر خریداری عالقه دارد با او  به قطع روابط تجاری تهدیدش می

کم از او بیزار نباشد.  پس  ای برود که دست منصفانه رفتار شود و تمایل دارد سراغ فروشنده

ختاریم گوییم بخرند، اما ما م ای که ما می چرا همه وظیفه دارند از ما نفت بخرند و به اندازه

فقط از کسانی خرید کنیم که ستایشگر ما باشند؟ با کمترین تنشی در رابطه با یک کشور 

آورند که خرید از آن کشور را قطع کنید، اما معموالً از فروش  دیگر، مطبوعات ایران فغان بر می

ایم، به سیاست  زنند.  گویی فروش نفت، البته آن جا که ما فروشنده نفت حرفی نمی

پردازیم امری صددرصد سیاسی و نشانٔه  ی ندارد اما هر قرانی که ما به کسی میارتباط

سخاوت ماست.  دنیا برای رضایت خاطر خطیر ما خلق نشده، ملتهای دیگر هم از پول بدشان 

شان خاک ارّه نیست، و همه قبول دارند انصاف، خوش عهدی و احترام به  آید و در کله نمی

 توافق عادات نیکی است.

 

قطع رابطه، چه بر سر کتاب کفرآمیز باشد یا به هر علت دیگر، می تواند تا ابد به درازا بکشد. 

شدن است.  اگر بریتانیا برای  کردن و فراموش اما گمان نکنیم قطع رابطه به معنای فراموش 

کنیم، پس بنا به  ناپذیر است که ما خیال می ایران حریفی چنان غّدار و خصمی چنان آشتی

تواند دست از بدسگالی بردارد.  هر توطئه و خصومتی الزم نیست از  عت خویش نمیطبی

شود. در میان این همه بروبیا،  طریق خیابان فردوسی رله شود.  دنیا روزبروز کوچکتر می

های  المللی، خبردهی، خبرستانی، کسب اطالعات و البته جاسوسی، برنامه ارتباطات بین

ها در سراسر جهان  های خانه ده مستقیماً از ماهواره به گیرندهتلویزیونی در چند سال آین

کردن به این و آن به قصد حذف نیات مشکوک  زنگ، پیله به خواهد رسید.  در دنیایی چنین گوش

اثر است و شب و روز مشغول ماندن با شبح جواسیس، دستهای مرموز و  آمیز کم و توطئه

دانستن الزم  خواندن و تاریخ تردید تاریخ دهد. بی ه میآستینهای مرموزتر، آدم را خیاالتی جلو
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وقفٔه حدیث کودتا و توطئه و سکندر و دارا الزاماً دلیل هوشیاری و آگاهی  است، اما تکرار بی

 نیست.

 

دولت بریتانیا مانند هر دولت دیگری، از جمله دولت ایران، اگر بتواند به سود منافعش بر روند 

یر بگذارد، در استفاده از فرصت تردید نخواهد کرد.  اما مسئله این است اوضاع جایی در دنیا تأث

کردن تصویری  تواند مؤثر باشد.  برای فراهم که اهدافش کدامند و اعمال نفوذش تا چه حد می

اش و  دقیق از نیات بریتانیا باید به بررسی اوضاع داخلی آن کشور، جهتگیری سیاست خارجی

خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس آغاز شد پرداخت.  فهرست استراتژی در عصری که با 

توان بدون کم و کاست و مالحظه تجدید  بگیران ایرانی ِ انگلیس در دو قرن اخیر را می حقوق

شده  چاپ کرد و واقعاً الزم نیست کسی وقتش را صرف قلمفرسایی درباره موضوعهای ثابت

نام جیمز موریه آنچه در ایران و در آداب و اخالق و  کند.  در زمان فتحعلیشاه، دیپلماتی به

روی کاغذ آورد.  این « بابا اصفهانی سرگذشت حاجی»وخوی مردمش دیده بود در کتاب  خلق

اند آزرد، به هموطنان موریه تصویری  کتاب گرچه ایرانیانی را که احساس می کردند تحقیر شده

داد تا بدانند با چه کسانی طرفند.  بعدها جرج کرزن در کتاب »ایران و مسئلٔه ایران« 

دستورالعملی سیاسی برای برخورد با ایران تدوین کرد.  ما که هوش و حواسمان دنبال 

کنیم  اخلی و استراتژی بریتانیا تهیه نمیانگلیسیهاست چرا چند اثر روشنگر در زمینٔه اوضاع د

طور مشخص مطرح کرده باشیم؟ کم صورت مسئله را به تا دست  

 

انگلستان نه دوستان ابدی »گفت  پالمرستون، نخست وزیر بریتانیا در نیمٔه قرن نوزدهم، می

گرا، این گونه  در چشم مکاتب اصول« دارد و نه دشمنان ابدی، فقط منافع ابدی دارد.

تواند به درک خلقیات ملت مورد بحث کمک کند. گرایی مردود است، اما درهرحال، می حتمصل  

 

اش قابل اتکا باشد و  کسی که نه به وفاداری اعتقاد دارد نه به سرسختی، شاید نه دوستی

اش مایٔه بیم شود.  اما گاه صرفاً دفع شرّ دشمنان فرضی یا واقعی به صرفه  نه دشمنی

انداختن نبردی که قرار باشد یک بار برای همیشه به خصومت  هرکردن یا راهتر است تا ق نزدیک

 پایان دهد.

 

91اسفند    

 

ِِ  نشدنیحل در همین زمینه: مسئلهٔ   اینگیلیس 
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