
 

 لندن -جاده پرخطر تھران 
 اشاره

کرد کھ این روابط بھ اتوباني یک طرفھ تبدیل شود؛  شاید از دو قرن قبل کھ روابط ایران و بریتانیا شکل گرفت، کسي گمان نمي
در این اتوبان یک طرفھ، دولت بریتانیا با . شد برداري فقط براي طرف اروپایي فراھم مي اتوباني کھ حق عبور و مرور و بھره

ھا حق عبور و مرور از این اتوبان را نداشتند و اگر ھم اراده  ایراني. شد کرد، محقق مي راند و ھر چھ اراده مي سرعت فراوان مي
پشتي برانند و در صورت ورود بھ جادّه اصلي، تصادف شدید کرده و  کردند، مجاز بودند از حاشیھ جاده، آن ھم با سرعت الک مي

انداز بوده و با  اي کھ ھمواره پر دست پرخطر بنامیم؛ جاده لندن را، جادة -از این رو جایز است مسیر تھران . شدند نابود مي
 . گاه رنگ امنیت بھ خود ندیده است ھاي دولت بریتانیا، ھیچ گري فتنھ

 گذري بر دو قرن فتنھ گري انگلستان در ایران
 اکبر عالمیان  علي

ّتي مغرور، دولتي فتنھ  گر مل
تي مغرورند  انگلیسي... « ّ ل و متکبّر مي ھا مل بھ محض . بینند نیاز مي باشند، اما تکبّر تا آن وقت است کھ خود را بي و مدبّر و متموّ

ّت بر آستان خاکساري مي این بر . شمارند گذارند و این خضوع و فروتني را تدبیر و عقل مي کھ پاي احتیاج بھ میان آمد، سر عفو و مذل
ادي کنند و نزدیکان خود را بھ دور آن  در تسلیم و بندگي تا آن. ھر فرومایھ عبد نویسند و دست ھر ناپاکي بوسند جا حاضرند کھ قوّ

در ظاھرسازي . مختصر، در اوقات حاجت از بذل ھر قدر مال و ھر نوع امتیاز چنان حاضرند کھ گویي بنده و چاکرند .بپیوندند
حتي اگر . ھم دواساز و مرھم کار، مشیر و مشار، شفیق و مستشار شوند، ھم پرستار،  ھم طبیب مي .نمایند ھا، ساختگي غلو مي مھماني

نمایند، در ایثار خودداري ندارند، راه  کنند، انفاق مي بخشند، بذل مي نمایند، مي چارواداري مي در سفر باشند، شاگرد قاطرچي و یتیم
ت مي ّ ت و فتو  چھ شرح دھم؟ . سپارند مروّ

جو و خسیس  انگلیسي تا محتاج است، اول خدماتش تحفھ و ھدایاي نفیس است، چون از عالم احتیاج بیرون آمد، زایدالوصف صرفھ
برّ و بحر را در زیر نگین دارد، . حاال کھ روي استغنا دیده، شیر آفریقاست. خورد برد و خار مي تا کار داشت، مثل شتر بار مي. است

ْعي بھ خاقان یا طغرل تکین مي ق َ  : گذارد چھ و

 

ھ کھ مردم ایران را از جنس انسان نمي  : گوید خواند و بھ زبان حال مي داند و نوع ما را بھیمھ مي خاصّ

 

طلب در  ھاي مغرور و متکبر و در عین حال فرصت توان در مورد انگلیسي ترین جمالتي است کھ مي جمالت فوق شاید یکي از کامل
ھایي نظیر  واقعیت آن است کھ در تاریخ حیات سیاسي انگلستان، ھر جا واژه. ھاي تاریخي یافت ھاي تاریخي و گفتھ البالي کتاب

طلبي، نفاق، حسادت و خودخواھي در عالم سیاست وجود داشتھ باشد، ناخودآگاه اذھان ھمگان بھ سمت دولت  توطئھ، فرصت گري، فتنھ
در ایران نیز بھ علت سابقھ بسیار بد دولت بریتانیا در عرصھ سیاسي و اقتصادي کشور، ھمواره اذھان . شود انگلستان معطوف مي





 از وي اگر جویي رضا سنگ است و سر اندر خطر
 با وي اگر گویي سخن مست است و مغز اندر شرر
 با وي اگر گویي سخن مست است و مغز اندر شرر
 با وي اگر گویي سخن مست است و مغز اندر شرر





 گاو و خر را چوب تر باید
اب آدمي نشاید   1و با مشتي دوّ
اب آدمي نشاید  1و با مشتي دوّ
اب آدمي نشاید   1و با مشتي دوّ
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ّر بوده است ایرانیان نسبت بھ انگلیسي نویسنده سرشناس آمریکایي، ضمن اشاره بھ » ریچارد کاتم«. ھا ھمراه با بدبیني و سوءظن و تنف
 : نویسد ھا مي نفرت ایرانیان از انگلیسي

توان گفت کھ در ھیچ جاي دنیا، این قدر دربارة  ھم آمیختھ و مي این نفرت و انزجار، با نوعي ترس و حتي حس تکریم و احترام بھ«
ّت بھ دلیل ھوشیاري و کیاست خود، این ھمھ مورد نفرت قرار  ھوشیاري و توانایي انگلیسي ھا مبالغھ نشده و در ھیچ کشوري یک مل

  2».نگرفتھ است

 گیري روابط ایران و انگلستان تاریخ شکل
در آن . توان از نیمھ دوم قرن سیزدھم میالدي، مطابق با اواخر قرن ھفتم ھجري دانست ابتداي روابط تاریخي ایران و انگلستان را مي

در انگلستان نیز ادوارد اول، . کرد ایام، ایران تحت قیمومیت امراي مغول بوده و ارغون شاه، نواده ھالکوخان، در آن حکومت مي
ھاي دویست سالھ خود با ممالک  پادشاھي او ھمزمان با فرسودگي و خستگي دنیاي مسیحیت بود، چرا کھ آنان از جنگ. پادشاه بود

اسالمي براي آزادي اورشلیم خستھ و فرسوده شده و اینک مایل بودند با سالطین مغول از در دوستي درآیدند تا شاید بتوانند بھ دست 
ل اسالمي را فراھم آورند آن َ  . ھا زوال دُو

آنتوني جنکینسون، فرستاده ملکھ الیزابت کھ حامل پیام ملکھ بھ ) میالدي 1562ھجري مطابق با  970(در عھد شاه طھماسب صفوي 
در ابتداي قرن پانزدھم . شاه ایران بود، ابتدا اجازه حضور یافت، ولي پس از آگاھي شاه از عقاید مذھبي وي، او را از نزد خود راند

انگلیسي بھ  70زمان با پادشاھي شاه عباس و با توجھ بھ قدرت زیاد وي، حدود  ھجري برابر با اوایل قرن ھفدھم میالدي، ھم
از طرف پاپ بھ ایران آمدند تا از شاه ایران براي در امان » سر رابرت شرلي«و » شرليسر آنتوني «ھاي  سرپرستي دو برادر بھ نام

اي کھ بھ تعبیر یکي از  ھا شتافت، بھ گونھ شاه عباس نیز بھ کمک آن. ماندن اروپا در مقابل ھجوم سربازان عثماني کمک بخواھند
 : سیاسیون اروپا

  3».ھا ما را محو و نابود کرده بودند ھا نبودند، ترک اگر ایراني. ھا مابین ما و مرگ حایل شدند فقط ایراني«

توسعة  4.ھا بھ تأسیس تجارتخانھ در بوشھر دست زدند میالدي، با اجازة وي، انگلیسي 1763خان زند در سال  در زمان حکومت کریم
خان زند نسبت بھ مقاصد آنان بدگمان  جا کھ کریم ھا در امور داخلي ایران ھمراه شد تا آن ھا در بوشھر، با مداخالت آن فعالیت انگلیسي
خان  دستور تعطیلي نمایندگي تجاري انگلیس در بوشھر و اخراج اتباع انگلیسي را صادر کرد، اما با مرگ کریم 1769شد و در سال 
ً دست بھ فعالیت ، انگلیسي1779زند در سال  ، با دریافت 1788ھایي براي تجدید نفوذ خود در ایران زدند و سرانجام در سال  ھا مجددا

ً بھ چنگ آوردند فرماني از جعفرخان زند یکي از جانشینان کریم از این . خان، قسمت اعظم امتیازاتي را کھ از دست داده بودند، مجددا
ھا بھ علت افزایش منافع خود در ھند و توسعة قلمرو نفوذشان در افغانستان، بیش از پیش متوجھ ایران شدند و  تاریخ بھ بعد انگلیسي

ً اثر گذاشت بھ ھمین علت، در سال  5.تحوالت سیاسي کھ بھ دنبال انقالب کبیر فرانسھ و ظھور ناپلئون روي داد، در ایران نیز مستقیما
 . میالدي روابط رسمي سیاسي بین ایران و انگلستان با انتخاب سفیر از سوي انگلستان شکل گرفت 1800

کردند، بر تالش خود براي نفوذ در ایران  ھا کھ از جانب او احساس خطر مي بھ دنبال قدرت یافتن ناپلئون بناپارت در فرانسھ، انگلیسي
جان مالکوم کھ بعدھا بھ واسطھ . بھ ایران فرستادند» جان مالکوم«افزودند و ھیئتي را بھ ریاست یک افسر سي سالھ انگلیسي بھ نام 

رْ «خدمات خود بھ انگلستان بھ درجة ژنرالي و لقب  ِ نائل شد، مأموریت داشت کھ یک قرارداد تدافعي با ایران منعقد سازد و از » س
ھا در آن موقع تا مصر و سوریھ پیش آمده بودند و این خطر  نفوذ و پیشرفت فرانسھ در ایران جلوگیري بھ عمل آورد، زیرا فرانسوي

کھ پس از انعقاد و امضاي قرارداد بین ایران  وجود داشت کھ درصدد توسعة قلمرو نفوذ و قدرت خود بھ سوي شرق برآیند، بھ ویژه آن
 . شھرت یافت، منافع انگلستان بھ طور کلي در خطر تھدید قرار گرفت» فینکن اشتاین«و فرانسھ کھ بھ قرارداد 

سفراي دو کشور . بر اثر تعلل فرانسھ در اجراي تعھدات خود نسبت بھ ایران، روابط دو کشور رو بھ تیرگي نھاد 1809در اوایل سال 
جان مالکوم دیگر  ھا بدون فوت وقت، براي پر کردن این خالء دست بھ کار شدند و چون  انگلیسي. بھ کشورھایشان فراخوانده شدند

ھارفورد جونز بھ حضور . را بھ عنوان وزیرمختار بھ تھران اعزام داشتند» ھارفورد جونز«اعتباري در ایران نداشت، این بار 
فتحعلي شاه رفت و ضمن تقدیم استوارنامة خود، ھدایاي گرانبھایي از جملھ یک قطعھ الماس درشت بھ ارزش تقریبي چھل ھزار 

م    6.شاه تقدیم کرد بھ فتحعلي -پادشاه انگلیس  -تومان آن روز، از طرف جرج سوّ

کھ آغاز روابط رسمي  شود، اما با توجھ بھ آن بھ عنوان نخستین سفیر ایران در انگلستان یاد مي» بیگ نقد علي«ھر چند گاھي از 
بھ شمار » سفیر رسمي«توان او را  بھ انگلستان اعزام شد، نمي 1626باشد و وي در سال  مي 1800سیاسي بین ایران و انگلیس سال 

 . آورد
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در لندن افتتاح شد و نخستین فرستاده رسمي ایران بھ دربار ) شمسي 1230(میالدي  1851سفارت ایران در انگلستان ھم در سال 
و بھ اصطالح امروز مستشار یا کاردار سفارت را » گذار مصلحت«است کھ عنوان » خان نایب آجودان باشي میرزا شفیع «انگلیس، 
رفت،  ترین مثال براي یک رابطة استعماري بھ شمار مي در سالیان دیگر نیز روابط ایران و انگلیس کھ در واقع عالي 7.کشید یدک مي

گاه مورد اطمینان و قبول  این رابطھ ھیچ. تا زمان آخرین پادشاه ایران یعني محمدرضا شاه، با تبادل سفیر و ارتباط نزدیک ادامھ یافت
این رفتار ایرانیان بھ . ھا وجود داشت ایرانیان قرار نگرفت و ھمواره نوعي بدبیني از سوي ایرانیان نسبت بھ سوءرفتارھاي انگلیسي

 . تبدیل شد» بیماري ترس از انگلیس«یک بیماري مزمن بھ نام 

«توانند واژه  ھاي بزرگ خارجي دسترسي دارند، مي این بیماري البتھ مخصوص ایران نبود و نیست، بلکھ کساني کھ بھ فرھنگ
Anglophobia «،این واژه در ایران، معني و مفھوم . ھا بیابند فرھنگ در بسیاري از این  را کھ ھمان معني ترس از انگلیس است

ھا کتاب تاریخي و تحقیقي و حتي طنز و داستان کھ دربارة مداخالت انگلیس در ایران نوشتھ شده، خود مبیّن این  اي دارد و ده گسترده
واقعیت است کھ مردم ایران تا چھ اندازه نسبت بھ سیاست انگلیس در این کشور بدبین و ھراسان ھستند و چرا در ھر کاري انگشت 

  8.بینند ھا را مي انگلیسي

 ھاي استعمار پیر در ایران گري فتنھ
توان بھ ابعاد تکان  حضور استعمار خود در ایران، مي 9سال 179ھاي دولت بریتانیا در نزدیک بھ  گري با نگاھي کوتاه بھ برخي فتنھ

 . ھا پي برد گري دھندة این فتنھ

 اولین عھدنامة استعماري
این قرارداد در نوزدھم مارس . است» مجمل«اي بھ نام  نخستین قرارداد استعماري کھ توسط انگلستان بھ ایران تحمیل شد، عھدنامھ

از طرف میرزا محمدشفیع صدراعظم و حاج محمدحسین خان مستوفي الممالک بھ نمایندگي ایران و سر ھارفورد جونز بھ  1809
ً با ھر یک از دولت«در این عھدنامھ، ایران متعھد شد . نمایندگي انگلیس امضاء شد ھاي فرنگ بستھ است  ھر عھد و شرطي راکھ قبال

بھ موجب فصول ھشتگانھ این » .باطل سازد و لشگر فرنگ را از حدود متعلقھ بھ خاک ایران، راه عبور بھ طرف ھندوستان ندھد
ھا در بنادر و جزایر خلیج فارس  ھا و مساعدت با نیروھاي آن عھدنامھ، ایران تعھدات مختلفي را براي کمک و ھمکاري با انگلیسي

بھ طور مثال در فصل ھفتم . اند ھاي احتمالي ایران در آینده بر کنار نگاه داشتھ ھا خود را از مشکالت و گرفتاري پذیرفتھ، ولي انگلیسي
مابین دولت ایران و افغانستان اتفاق افتد، اولیاي دولت انگلیس را در آن میانھ کاري  اگر جنگ و نزاعي في«این عھدنامھ آمده است کھ 

تعھدات متقابل انگلیس نسبت » .صلح گردد کھ بھ خواھش طرفین، واسطة نیست و بھ ھیچ طرف اعانت و امداد نخواھند کرد، مگر آن
ل یل و جزئیات آن بھ قرارداد مفصّ ً بھ امضاي دولتین برسد، موکول گردیده  تري کھ مي بھ ایران مبھم و کلي است و تفصّ بایست بعدا

  10.است

ل«  »مجمل«آورتر از  ؛ ننگ»مفصّ
اي بھ نام  تري، ایران را وادار بھ امضاي عھدنامھ گري جدید گاه بھ این عھدنامة ننگین خود عمل نکردند، بلکھ در فتنھ ھیچ ھا انگلیسي

ل« ّل عھدنامھ قبلي و استعماري. نمودند» مفصّ رود، دولت ایران بار دیگر متعھد  تر از آن بھ شمار مي در این عھدنامھ کھ در واقع مکم
اند باطل و ساقط سازند و لشگر  ھاي فرنگ بستھ از تاریخ این عھدنامة فیروز، ھر عھد و شرطي کھ با ھر یک از دولت«شده است کھ 

ترین قسمت این  ننگین» .راه عبور بھ طرف ھندوستان و سمت بنادر ندھند سایر طوایف فرنگستان را از حدود متعلقھ بھ خاک ایران، 
ھرگاه طایفة افاغنھ را با اولیاء دولت بھیھ «: در فصل پنجم این قرارداد آمده است. قرارداد استعماري، فصول پنجم و ششم آن است

یھ ایران لشکر تعیین نموده، بھ قسمتي کھ مصلحت دولتین باشد، بھ دولت بھیھ انگلیس  ّ انگلیس نزاع و جدالي باشد، اولیاي دولت عل
» .اعانت و امداد نماید و وجھ اخراجات آن را از اولیاء دولت بھیّھ انگلیس بگیرد از قراري کھ اولیاي دولتین قطع و فصل خواھد کرد

یھ ایران و افغان اتفاق افتد، اولیاي دولت بھیّھ انگلیس را  اگر جنگ و نزاعي في«: آید کھ و بالفاصلھ در فصل ششم مي ّ مابین دولت عل
یعني ایران موظف است در صورت نزاع بین افاغنھ و  11».در آن میان کاري نیست و بھ ھیچ طرف کمک و امدادي نخواھند کرد

 ! ھا تعھدي ندارند ھا، بھ کمک انگلیس بشتابد، ولي در صورت نزاع بین ایران و افاعنھ، انگلیسي انگلیسي

 !تھران -جادّة پرخطر گلستان 
ل«سھ ماه پس از امضاي قرارداد ننگین  ، انگلستان و روسیھ جبھة واحدي علیھ ناپلئون تشکیل دادند و قرارداد اتحادي کھ بین »مفصّ

ھا با سوءاستفاده از  روس. ھا بھ ایران در جنگ با روسیھ از میان برد دو دولت منعقد شد، امکان ھرگونھ کمکي را از طرف انگلیسي
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دولت ایران با تھدید . اي علیھ ایران زدند و تمام سواحل دریاي خزر را بھ اشغال خود درآوردند این موقعیت، دست بھ حملھ گسترده
اگر بھ امضاي قرارداد با روسیھ تن در بدھد، انگلستان ھم از انجام تعھدات خود نسبت «کھ  گرانھ وزیرمختار انگلیس، مبني بر این فتنھ

ّف بھ امضاي قرارداد انعقاد ننگین گلستان نمود کھ بھ موجب آن؛ دربند، باکو،  ، فتحعلي».بھ ایران خودداري خواھد نمود شاه را مکل
شیروان، قراباغ و قسمتي از طالش از خاک ایران جدا و بھ خاک روسیھ ملحق شد و دولت ایران از کلیھ دعاوي خود بر گرجستان و 

نقش وزیرمختار انگلیس در امضاي این عھدنامة ننگین بھ آن حد بود کھ تزار الکساندر اول در ازاي . نظر کرد داغستان صرف
  12.ترین نشان امپراتوري روسیھ مفتخر ساخت وزیرمختار انگلیس بھ دولت روسیھ، او را بھ دریافت عالي» سرگوراوزلي«خدمات 

گري آشکار و تازه، درصدد تجدیدنظر در قرارداد قبلي خود با ایران  پس از امضاي این معاھدة ننگین، دولت انگیس در یک فتنھ
در این . بھ امضاء رسید و داراي یازده فصل بود 1814نوامبر  25معروف گشت، در » تھران« قرارداد جدید کھ بھ معاھدة. برآمد
نماید کھ  نامھ، ضمن تکرار تمام آنچھ در معاھدات قبلي بھ زیان ایران بوده، کمک دولت انگلیس را بھ ایران مشروط بھ این مي ننگین

، زیرا بر اثر نارضایتي کھ از عقد عھدنامة گلستان در ایران بھ وجود آمده بود، احتمال »سبقت در تجاوز نکرده باشد«دولت ایران 
در . ھاي از دست رفتھ برخواھند آمد ھا در اولین فرصت درصدد جبران این شکست و باز پس گرفتن سرزمین رفت کھ ایراني مي

 : فصل سوم این قراردادنامة استعماري نیز این عبارت عجیب آمده است

یھ ایران و دولت بھیھ ... «  ّ و خاک متعلقھ بھ ھر یک از دولتین ایران و روس، از قراري است کھ با تصویب و اطالع وکالي دولت عل
گلستان مجبور بھ  و بھ این ترتیب حکام ایران بھ خاطر عھدنامة 13»...انگلیس و دولت روس بعد از این مشخص و معیّن خواھد گشت

ً پرخطر گردد» گلستان بھ تھران«شدند تا بدین طریق جادة » تھران«قبول عھدنامة   ! کامال

 ...از تھران تا ترکمانچاي؛ راه کوتاه فتنھ و حیلھ
ھاي ایران و روس کھ بھ انعقاد قرارداد ننگین ترکمانچاي منجر شد، نمودار  آثار شوم عھدنامھ تھران، در جریان دومین دورة جنگ

کھ ایران جنگ را آغاز کرده، از ھر گونھ کمکي  ھا در جریان این جنگ ھم بھ زیان ایران مداخلھ کردند و بھ بھانة این انگلیسي. گردید
شاه کھ از پیشروي نیروھاي روسیھ تا نزدیکي قافالنکوه متوحّش شده بود، پیشنھاد  فتحعلي. بھ ایران در این جنگ خودداري نمودند 

اي از طرف دولت انگلیس شرکت نمود و  در جریان مذاکره براي عقد قرارداد ترکمانچاي، نماینده. میانجیگري انگلستان را پذیرفت
تھران براي خود قائل بودند، در تعیین حدود مرزي بین ایران و روسیھ دخالت کردند  این دولت با استفاده از حقي کھ بھ موجب معاھدة

ً از ھمین حقوق در  و در تحمیل رژیم کاپیتوالسیون و حق قضاوت کنسولي بھ ایران ھم نقش مؤثري داشتند، زیرا مي خواستند بعدا
ھا از مضیقة مالي ایران در پرداخت غرامات جنگي بھ روسیھ  پس از امضاي قرارداد ترکمانچاي، انگلیسي. ایران برخوردار گردند

استفاده کرده، در ازاي پرداخت دویست ھزار تومان کھ از قسط دوم غرامت تعیین شده باقي مانده بود، موافقت دولت ایران را با  سوء
بھ این ترتیب از عھدنامة تھران جز تعھدات ایران بھ . حذف مواد مربوط بھ تعھدات مالي و نظامي انگلیس بھ ایران جلب کردند

  14!انگلستان، چیزي باقي نماند

 تحکیم دیکتاتوري و قتل آزادیخواه بزرگ
با توطئھ و دسیسھ وزیرمختار انگلستان . ھاي دولت انگلستان در ایران، تحکیم دیکتاتوري محمدشاه در ایران است گري از جملھ فتنھ

ھاي حکومت  شاه قاجار بود، بھ سلطنت و تحکیم پایھ شاه کھ مدعي تاج و تخت پس از فتحعلي در ایران، با سرکوب مخالفاني نظیر علي
مقام  ھاي دیکتاتوري محمدشاه نشد، بلکھ قائم ھا فقط منحصر بھ تحکیم پایھ بازي انگلیسي محمدشاه قاجار مبادرت ورزید، اما دسیسھ

بھ . ھا شد طلبانھ انگلیسي نیز قرباني امیال جاه -گر بود  صدر اعظم محمد شاه کھ مخالف جدي با مداخالت این دولت فتنھ -فراھاني 
ً با نظر نمایندة مختار انگلیس مخالفت مي«: نوشتھ واتسون، نویسندة انگلیسي مقام، مھام امور دولت ایران را  قائم... کرد قائم مقام کامال

قدر نفوذ و اقتدار دارد کھ کاردینال مازران بر لوئي چھارده،  سفت و سخت در دست خود گرفتھ است و بر آقاي جوان خود ھمان
مقام فراھاني توسط محمدشاه  چیني، موفق بھ قتل قائم ھا گران تمام شد و با زمینھ این مسئلھ بر انگلیسي 15»...پادشاه فرانسھ داشت،

 . شدند

 ھا گري انگلیسي امیرکبیر؛ قرباني فتنھ
ترین سیاستمداران تاریخ ایران  چیني آنان براي قتل یکي از نامدارترین و صالح ھا را باید در زمینھ گري و رذالت انگلیسي اوج فتنھ

طلبي یگانھ دوران  خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه کھ در تقواي سیاسي، استعمارستیزي و استقالل میرزا تقي. جستجو کرد
زمان با وزیرمختاري سرھنگ شیل در ایران، دوران صدارت امیرکبیر نیز  ھم. ھا شد توزانة انگلیسي بود، عاقبت قرباني روحیھ کینھ

ً در ھمین ایام، اختالفات وزیرمختار انگلیس با صدراعظم ایران باال گرفت این اختالف ابتدا بر سر انعقاد . آغاز شده بود و دقیقا
خواستند در پوشش مقاصد انساني و مبارزه با  ھا مي رخ داد، زیرا انگلیسي» غالم و کنیز سیاه«قرارداد مورد نظر انگلستان در باب 
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ھاي عازم بنادر ایران را در خلیج فارس بھ دست آورند و امیرکبیر با اجازة تفتیش  ھاي ایراني یا کشتي تجارت برده، حق تفتیش کشتي
دومین اختالف بر سر مصونیت سیاسي و مسئلة . کرد ھاي ایراني کھ مغایر استقالل و حاکمیت ملي ایران بود، مخالفت مي کشتي

  16.ھاي انگلیس بروز کرد کھ با اخطار جدّي امیرکبیر بھ شیل ھمراه شد حمایت و پناھندگي اتباع ایراني در سفارتخانھ و کنسولگري

اختالف دیگر امیرکبیر با وزیرمختار انگلستان، بر سر مداخالت استیونسن، سرکنسول انگلیس در تبریز، روي داد کھ در کار ارامنھ 
این طرز رفتار و ابراز قدرت و  17.کبیر مواجھ شد کرد کھ با اخطار جدي امیر جا مي تبریز بھ عنوان حفظ حقوق مسیحیان دخالت بي

شخصیت امیرکبیر بر شیل گران آمد و بھ طور مستقیم و غیرمستقیم در تحریکاتي کھ از طرف مھدعلیا مادر ناصرالدین شاه علیھ 
گرفت، شرکت جست و با ھمدستي وي موفق شد ضمن خلع امیرکبیر از صدارت، زمینھ تبعید وي بھ کاشان و  امیرکبیر صورت مي

 . اخذ حکم قتل ایشان توسط شاه را فراھم آورد و بدین ترتیب یکي از سرداران رشید عرصة سیاست و خدمت را بھ شھادت رسانید

 اي کھ اولین جنگ را رقم زد زاده نانجیب
» سر چارلز موراي«زاده انگلیسي بھ نام  دولت انگلیس پس از پایان مأموریت طوالني سرھنگ شیل در ایران، یک بھ اصطالح نجیب

ً در نانجیبي دست اسالف خود را از پشت بستھ بود ھاي فراواني را در  او در دوران حضور خود، بحران. را بھ ایران فرستاد کھ اتفاقا
زاي وي، انتصاب یکي از منسوبین دربار بھ نام میرزاھاشم خان، بھ عنوان سرپرست  ترین اقدام بحران بزرگ. ایران بھ وجود آورد

دولت ایران انتصاب یکي از اتباع ایران را بھ یک سمت رسمي در سفارتخانة خارجي نپذیرفت، بھ . کنسولگري انگلیس در شیراز بود
کھ بعدھا جانشین وي شد، با ھمسر زیباي میرزاھاشم خان روابطي » تیلور تامسون«خصوص کھ شایع شده بود موراي و دستیار او 

ھمسر میرزاھاشم خان را در محل نمایندگي دیپلماتیک انگلستان در قلھک دستگیر کردند و موراي کھ از این عمل دولت ایران . دارند
دولت انگلیس از او پشتیباني کرد و موراي ھم در اقدامي . آمیزي بھ صدراعظم نوشت بھ شدت عصباني شده بود، یادداشت توھین

طلبکارانھ و وقیحانھ بھ دولت ایران اخطار کرد کھ اگر در این مورد از او عذرخواھي نکند، روابط سیاسي انگلیس با ایران قطع 
سفارت انگلیس را در ایران تعطیل کرد و بھ  1855دولت ایران بھ اخطار او اعتنا نکرد و در نتیجھ موراي در نوابر سال . خواھد شد

 . اتفاق کارکنانش بھ بغداد رفت

وزیر انگلیس، از وي خواست تا بھ ایران  او تنھا بھ قطع روابط ایران و انگلیس بسنده نکرد، بلکھ با نوشتن نامھ، خطاب بھ نخست
دولت انگلیس بھ تقاضاي نامعقول موراي ترتیب اثر داد و بھ بھانھ تصرف ھرات توسط قواي ایران و بھ خطر . حملة نظامي کند

دولت ایران نیز جھت مصون ماندن از . افتادن منافع انگلستان، ایران را مورد تجاوز قرار داد و یکسال بعد، ایران را شکست داد
سقوط و اضمحالل، تن بھ امضاي قراردادي استعماري بھ نام قرارداد پاریس داد کھ بھ موجب آن دولت ایران متعھد شد در ازاي 

ً بي نظر کند و  درنگ ھرات را تخلیھ و از ھرگونھ ادعاي حاکمیت و سلطنت بر افغانستان صرف تخلیھ ایران از نیروھاي انگلیس، اوال
آوري را کھ براي بازگشت چارلز موراي بھ  دولت ایران ھمچنین شرایط وھن. بھ این ترتیب افغانستان براي ھمیشھ از ایران جدا شد

ً از وي عذرخواھي کرد ً و کتبا   18!ایران تعیین شده بود، پذیرفت و صدراعظم ایران رسما

 ھا گري انگلیسي تودھني قاطع یک مرجع دیني بھ فتنھ
در جریان سفر سوم و آخر . رود ھا در ایران بھ شمار مي ترین دوران حضور انگلیسي دوران سلطنت ناصرالدین شاه، یکي از پرفتنھ

اولین امتیاز، . ھا داد ناصرالدین شاه بھ اروپا و انگلستان، وي در دیدارھاي متعدد خود با ملکھ و مقامات انگلیسي، دو امتیاز مھم بھ آن
 60بھ موجب این قرارداد، حق انحصاري چاپ و انتشار اسکناس بھ مدت . امضا شده بود 1889امتیاز بانک شاھي بود کھ در سال 

 . ھا واگذار شد سال بھ انگلیسي

معروف شد، تثبیت حق انحصاري یک شرکت انگلیسي جھت خرید و فروش توتون و تنباکوي ایران » امتیاز رژي«امتیاز دوم کھ بھ 
مي ملغي شد و انگلیسي سال بود کھ با واکنش جدي میرزاي شیرازي و تودھني قاطع ایشان بھ انگلیسي 50بھ مدت  ھا در  ھا، امتیاز دوّ

 . ھزار لیره بھ عنوان غرامت، حاضر بھ لغو این امتیاز شدند 15ازاي دریافت 

 حمایت مکّارانھ از انقالب یک ملت
گرایش محسوس . باید در حمایت مزدورانھ این دولت از انقالب مشروطیت دانست گري دولت بریتانیا در ایران را مي نمونة آشکار فتنھ

ھا را تشدید کرد و حتي امضاي قرارداد امتیاز نفت  جویي انگلیسي مظفرالدین شاه بھ دو کشور روسیھ و آلمان، سوءظن و حس انتقام
بھ ھمین جھت بھ طور . نیز آتش طمع آنان را خاموش نکرد» ویلیان ناکس دارسي«جنوب ایران بھ یکي از اتباع انگلیسي بھ نام 

ِعمال فشار بھ دربار برآمدند خواھان عالقھ نشان دادند و با تقویت مشروطھ ھاي آزادي طبیعي نسبت بھ درخواست با . طلبان، درصدد ا
تضعیف دولت ایران کھ بر اثر وقوع انقالب مشروطھ صورت پذیرفت، دولت انگلیس فرصت را مغتنم شمرد و با کنار آمدن با رقیب 
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و دشمن دیرین خود یعني روسیھ، با امضاي قراردادي در سن پترزبورگ، ایران را بھ سھ قسمت مجزا تقسیم کرد کھ قسمت شمالي آن 
. شد طرف و قلمرو حکومت ایران تقسیم مي بھ منطقھ نفوذ روسیھ، قسمت جنوبي بھ منطقھ نفوذ انگلیس و قسمت مرکزي بھ منطقھ بي

ً اشغال کردند» منطقھ نفوذ«ھا بر اثر این قرارداد، نیروھاي خود را وارد ایران کرده و  انگلیسي ھر چند در این راه . خود را عمال
سري دولت  ھا شدند، اما در اثر قساوت و سخت ھاي انگلیسي خواھي مبارزاني مانند دلیران تنگستان سدّ راھي مستحکم در برابر زیاده

 . بریتانیا، این مقاومت درھم شکستھ شد

 ؟...الحمایگي یا  ؛ تحت1919قرارداد 
الدولھ، جھت تثبیت بیش از پیش دولت، دست نیاز بھ سوي  خان وثوق معروف بھ وثوق نشانده میرزا حسن پس از تشکیل دولت دست

محصول این درخواست کمک، امضاي قراردادي بین دولت ایران و انگلیس بود کھ بھ موجب آن، ایران . دولت بریتانیا دراز شد
در شش بند ) م 1919اوت  9(ش  1298مرداد  17این قرارداد کھ بعد از چند ماه مذاکره در . گرفت انگلستان قرار مي» الحمایھ تحت«

توان بھ  خواھان و دوستداران استقالل ایران موجھ شد کھ در رأس آنان مي تنظیم و امضا گردید، با مخالفت جدي بسیاري از آزادي
بھ موجب این قرارداد، نظارت بر . نمود تعبیر مي 19»قبالة فروش ایران«هللا سیدحسن مدرس اشاره کرد کھ این قرارداد را بھ  آیت

اي نیز با شرایط سنگین در اختیار ایران قرار  شد و قرضھ ھمھ تشکیالت نظامي و مالي ایران بھ مستشاران انگلیسي واگذار مي
کھ منتظر تصویب آن از طرف مجلس شوراي ملي ایران شوند، مفاد آن را  ھا پس از امضاي این قرارداد، بدون این انگلیسي. گرفت مي

 . بھ موقع بھ اجرا گذاشتند

ِ کودتاي  پایھ  و شروع حکومت پھلوي 1299گذاران
با . گذاري حکومت پھلوي در ایران است و پایھ 1299ھا آتش بر ایران انداخت، انجام کودتاي  ھایي کھ با عملکرد انگلیسي از جملھ فتنھ

. معروف شد، این کودتا عملي گشت» 1299کاشف رضاخان و عامل اصلي کودتاي «کھ بعدھا بھ » ساید آیرون«تالش سرلشگر 
تواند باعث اوج گرفتن  ، مي1919انگلیس معروف بھ قرارداد  -شان براي اجراي قرارداد ایران  ھا دریافتھ بودند کھ تالش انگلیسي

بنابراین تصمیم گرفتند تاکتیک . ھا را در ایران بھ حالت انفجار درآورد بخش ملي در ایران گردد و سرانجام موقعیت آن جنبش آزادي
 ً ھا را در ایران حفظ کند و در عین  کھ بتواند موقعیت انگلیسي» رادیکال«خود را در ایران عوض کنند و یک دولت نیرومند و ظاھرا

ّي را با قدرت سرکوب نماید، روي کار آورند حال جنبش ھا در تھران، طرح محرمانة کودتایي  با شرکت فعال انگلیسي. ھاي آزادي مل
بھ سرکردگي سردبیر روزنامة رعد یعني سیّد ضیاءالدین طباطبایي » کمیتھ آھنین« اي بھ نام بھ اصطالح دستھ. دولتي سازمان داده شد

ساید،  با تالش آیرون. طرح این کودتا در لندن تھیھ شد. ھا وابستھ بود، براي انجام این طرح مأمور گردید کھ سخت بھ انگلیسي
چیني  سرانجام با دسیسھ 20.ھاي ایراني، براي اجراي این توطئھ در نظر گرفتھ شد رضاخان سرھنگ فرمانده قسمتي از قزاق

 . ھا، احمدشاه از سلطنت خلع و سلطنت پھلوي استقرار یافت انگلیسي

انگلیس، بھ تاریخ ششم  وزیرمختار انگلیس در ایران بھ چمبرلین وزیرخارجة» سر پرسي لورین«ھاي منتشر شدة  یکي از گزارش
یعني چند روز پس از تصویب طرح انقراض سلسلة قاجار و خلع احمد شاه از سلطنت، حاکي از ) ش1304آبان  15 (1925نوامبر 

ً مثبت و خوش بھ نظر من « : نویسد در این نامھ مي» سر پرسي لورین«. بینانة وزیرمختار انگلیس نسبت بھ رضاخان است نظر کامال
تواند منافع  رضاخان صادقانھ درصدد ایجاد حکومت مقتدري در ایران است کھ بھ مراتب بیش از رژیم فاسد و ناتوان گذشتھ مي

ھاي  بدین طریق، پایھ 21».بریتانیا را در ایران تأمین کند و از خطر گسترش نفوذ شوروي بھ سمت جنوب جلوگیري بھ عمل آورد
ریزي شد و با چراغ سبز و تالش جدي دولت بریتانیا بر عرصة جغرافیاي سیاسي  ھا پي استبداد رضاخاني با کمک جدي انگلیسي

 . ھا رقم خورد ایران زمین، بیش از نیم قرن حاکمیت پھلوي

 انگلستان و دیکتاتوري پھلوي اول
در این دوره البتھ اختالفاتي ھم بین رضاخان . ھا شکل گرفت ستیزانھ رضاشاه، با حمایت انگلیسي دوران پر از رعب و وحشت و دین

ھا بھ  ھا از روابط نزدیک ایران با روسیھ ناخرسند بودند و تمایل ضمني رضاخان بھ روس انگلیسي. و دولت انگلستان بھ وجود آمد
ادامھ  1928اختالف بین این دو کشور در سال . ھا خوش نیامد و بر دامن اختالفات بین دولتین ایران و انگلیس افزود مذاق انگلیسي

رضاشاه در مالقات با وزیرمختار انگلیس، عدم رضایت خود را از شرکت نفت و کمي درآمد ایران از نفت اعالم کرد و . یافت
، 1933ھر چند سرانجام براساس قرارداد . تیمورتاش، وزیر دربار، مأمور انجام مذاکراتي براي تجدیدنظر در قرارداد نفت شد

با انعقاد این قرارداد کھ . گاه نتوانست کینة آنان را از خود دور کند ھا داد، ولي ھیچ رضاشاه تن بھ تمدید امتیاز نفت بھ انگلیسي
اي بھ نام آلمان تمایل پیدا کرد و روابط  ھا، بھ سمت قدرت تازه رضاشاه نوعي تحقیر را متحمل شده بود، جھت تالفي عملکرد انگلیسي

 . اي را با آدولف ھیتلر برقرار کرد صمیمانھ
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اي برقرار بود،  توسعة روابط ایران و آلمان و فعالیت کارشناسان آلماني در ایران تا زماني کھ بین آلمان و شوروي روابط دوستانھ
ھا در آن شرایط بھ تنھایي جرئت تجاوز مستقیم بھ خاک ایران  آورد؛ زیرا انگلیسي خطري براي امنیت و استقالل ایران بھ وجود نمي

توانستند قواي خود را از عراق بھ  را نداشتند و با مشکالتي کھ پس از قیام ضد انگلیسي رشید عالي گیالني در عراق داشتند، نمي
. تمام این محاسبات را بر ھم زد) ش1320اول تیر  (1941ژوئن  22طرف ایران گسیل دارند، اما حملة آلمان بھ روسیھ در 

نگریستند، فرصت مناسبي  ھا در ایران با نظر سوءظن مي ھاي آلماني ھا کھ حتي قبل از شروع جنگ دوم جھاني بھ فعالیت انگلیسي
ھا بھ ایران حملھ بردند و ضمن اشغال ایران،  ھاي تجاوزکارانة خود در ایران بھ دست آوردند و با کمک شوروي براي اجراي نقشھ

ھا را  گري انگلیسي جویي و فتنھ رضاشاه را از سلطنت خلع و بھ جزیرة موریس تبعید نمودند تا شاه دیکتاتور پھلوي نیز طعم تلخ کینھ
 . بچشد

 ھایش بھ استعمار پیر شاه جوان و دلبستگي
بھ ھمین منظور پرنس حمید میرزا پسر . ھا تمایل فراواني بھ خاتمھ دادن بھ حکومت پھلوي داشتند پس از عزل شاه، انگلیسي

شھرت داشت را براي سلطنت ایران در نظر » دیوید دروموند«محمدحسن میرزاي قاجار کھ افسر نیروي دریایي انگلیس بود و بھ نام 
ً تا . ھا، بھ مقام سلطنت ایران رسید گرفتند، ولي عاقبت محمدرضا ولیعھد جوان ایران با اعالم سرسپردگي و دلبستگي انگلیسي تقریبا

ھاي حکومت ایران با اشاره  ھاي دولت انگلستان در امور داخلي ایران و عزل و نصب گیري شمسي، ردپاي تصمیم 30اوایل دھة 
ً مشھود بود، اما از این دوران بھ بعد بھ ویژه پس از کودتاي  انگلیسي ، نقش استعمار نوظھور یعني ایاالت 1332مرداد  28ھا کامال

ً مشھود شد و انگلستان نقش درجھ دو در امور داخلي ایران ایفا کرد ھاي این  گري گاه از میزان فتنھ با این ھمھ ھیچ. متحده آمریکا کامال
گر  ھاي پیدا و پنھان این دولت توطئھ گري پس از تالش فراوان جھت اسقاط دولت قانوني دکتر مصدق، فتنھ. دولت در ایران کاستھ نشد

ً ھویدا بود  . کامال

ھا تحقیر  شمسي کھ با بھ اوج رسیدن قدرت محمدرضا شاه ھمراه شده بود، شاه متکبر بھ جبران سال 50ھاي ابتدایي دھة  در سال
 1357و  1356ھاي  آمیز دربارة آنان سخن گفت، ولي در سال ھا، بارھا با لحن تمسخرآمیز و گاه اھانت حکومت پھلوي توسط انگلیسي

ھاي او بھ شدت افزوني یافت، بھ ویژه آنکھ در  کھ توفان انقالب در ایران آغاز شد، باز ھم کابوس گذشتھ بھ سراغ او آمد و نگراني
وزیر  اوج گرماي انقالب، در کنفرانس گوادلوپ کھ با حضور سران کشورھاي قدرتمند دنیا برگزار شده بود، جیمز کاالھان نخست

انگلستان، بیش از دیگر سران بھ منظور حفظ منافع انگلیس بر قطع پشتیباني غرب از رژیم شاه و خروج محمدرضا پھلوي از ایران 
ً انگلیس و آمریکا را بھ توطئھ براي . تأکید کرد شاه نیز در آخرین مصاحبھ قبل از مرگش با یک روزنامھ آمریکایي، صریحا

در اواخر عمر او جایش را بھ  انگلستان، (!) ھاي شاه دیکتاتور ایران بھ دولت فخیمة ھرچھ بود دلبستگي. سرنگوني خود متھم ساخت
 . گاه قابل اعتماد نبوده و نیست گر انگلستان ھیچ دلزدگي از این دولت داد تا مشخص شود کھ دولت فتنھ

 انقالب یک ملت؛ پایاني بر حیات اختاپوس استعمارگري
رانھ در جریان انقالب ایران، انگلیسي سیاست رسمي دولت انگلیس حمایت از رژیم شاه بود، اما . اي در پیش گرفتند ھا سیاست مزوّ

اصرار فراوان کاالھان بر خروج شاه از ایران، بر . ھاي انگلیسي خالف این سیاست را پیمودند و بر ضد رژیم حرکت کردند رسانھ
وزیري  کھ تازه بھ نخست» مارگارت تاچر«خانم  بعد از فرار شاه از ایران،. گذارد صحھ مي» ھا سیاست یک بام و دو ھواي انگلیسي«

انگلستان رسیده بود، با تقاضاي پناھندگي شاه بھ انگلستان مخالفت کرد تا بھ زعم خود، منافع فراوانش در ایران پس از انقالب را از 
برداري از انقالب ایران و پر کردن خالء ناشي از خروج آمریکا از صحنة سیاست و  ھا براي بھره ھاي انگلیسي دست ندھد، اما حساب

نھ شرقي، نھ غربي، «ھا نشان نداد؛ چرا کھ شعار  اقتصاد ایران، غلط از آب درآمد و جمھوري اسالمي ایران روي خوش بھ انگلیسي
 . نشانگر پایان حیات اختاپوس استعمارگري بود» جمھوري اسالمي

حمایت مالي و . اي یافت گري دولت بریتانیا در ایران، ابعاد تازه ھا در ایران، دو چندان شد و تاریخ فتنھ گري انگلیسي از این پس فتنھ
در مرحلة بعد، حمایت پیدا و پنھان این دولت از . رفت ھا بھ شمار مي گري انگلیسي ھاي معاند انقالب، یک بُعد از فتنھ سیاسي از گروه

. آمد ھا در ایران بھ حساب مي گري انگلیسي رژیم بعث عراق در جنگ ھشت سالھ علیھ ایران، بُعد دیگر از ابعاد چند الیة نفاق و فتنھ
ھا در ایران و تالش جھت  گرانة انگلیسي ھا، حکایت واضحي از تالش فتنھ در کنار این مسائل، دامن زدن این دولت بھ برخي توطئھ

ھا در ایران بھ ویژه  حمایت مالي و سیاسي از سلمان رشدي مرتد، حمایت از ناامني. ایجاد اغتشاش و ناامني در کشورمان بوده است
 . خرداد، مؤید معناي فوق است 22ھا در اغتشاشات خیاباني پس از انتخابات  ردپاي آشکار انگلیسي

 ایران بریتانیا و فتنة تجزیة
ھاي  این توطئھ گاھي در قالب عھدنامھ .ھاي استعمار پیر در ایران، توطئھ جھت تجزیھ سرزمین ایران بوده است گري از جملھ فتنھ
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ننگین مانند گلستان و نقش مؤثر دولت انگلیس در غصب سرزمین ایران توسط ھمسایة قدرتمند شمالي ایران یعني روسیھ شکل 
ً . گشت اي از مواقع نیز در نقش مستقیم آنان در جدایي و تجزیھ ایران نمایان مي گرفت و پاره مي این نقش مستقیم در موارد ذیل عمیقا

 : احساس شد

 بحرین. 1
گرانة خود، تصمیم بھ خروج  ھا بھ سبب مشکالت اقتصادي و بھ منظور کاستن از بودجة نظامي مداخلھ م، انگلیسي 1968اول ژانویة 

ً خروج ناگھاني نیروھاي انگلیسي از منطقھ، سبب بروز خالء قدرت شده و در منطقھ. از خلیج فارس گرفتند منافع  اي کھ حیطة  مسلما
اي را بھ ارمغان  بیني نشده نمود، پیامدھاي پیش حیاتي غرب نام گرفتھ بود و تا نود درصد نفت و گاز مصرفي جھان غرب را تأمین مي

توانست نقش ژاندارم  جا الزم بود جانشیني براي نیروھاي در حال خروج انگلیس تعیین شود و بھترین کسي کھ مي آورد، در این مي
طلبانة شاه براي اتخاذ نقش ژاندارمي  تمایالت جاه. طلب ایران بود منطقھ را در جھت حفظ منافع غرب بھ عھده بگیرد، پادشاه قدرت

ھاي دولت انگلیس و تباني آمریکا و  منطقھ، بھ یک معاملھ ننگین با دولت بریتانیا و با حمایت ایاالت متحده منتج شد و بھ موجب دسیسھ
  22.مزدوري رجال دست نشانده، بخشي از خاک ایران یعني بحرین از دست رفت

اي را بیش از سھ سال ادامھ داده  جانبھ آمریکا و انگلیس مذاکرات سھ... «: آخرین سفیر شاه در سازمان ملل بھ گفتة فریدون ھویدا،
سرانجام ھم . بودند تا ضمن آن، راه حل مناسبي براي مسئلھ پر کردن خالء قدرت در خلیج فارس بعد از تخلیھ قواي انگلیسي پیدا شود

نتیجھ مذاکرات بدین جا کشید کھ قرار شد شاه با اعالم استقالل بحرین موافقت کند و در عوض اجازه یابد سھ جزیرة استراتژیک واقع 
  23»...اي داشت، بھ اشغال خود درآورد  العاده در تنگھ ھرمز را کھ براي دفاع از این آبراه اھمیت فوق

گري  عملي گردید و بحرین مقھور فتنھ 1349نشاندة ھویدا و مجلس فرمایشي شاه در اردیبھشت  این توطئھ انگلیس، توسط دولت دست
 . بریتانیا شد

 فارس توطئھ تجزیة. 2
ھا در تجزیھ بحرین از ایران، توطئھ ناکام این دولت در تجزیھ دو منطقة فارس و خوزستان از ایران نیز  غیر از نقش مستقیم انگلیسي

ھ مي گري فتنھ دھندة بر ابعاد تکان مسیو «ھا در تجزیھ فارس از ایران با افشاي  نقشة انگلیسي. گذارد ھاي استعمار پیر در ایران صحّ
ھا بھ دولت آلمان مبني بر  گرانة انگلیسي اي بھ نام سفارت آلمان، پیشنھاد فتنھ وي در ابالغیھ. کفیل سفارت آلمان فاش گردید» زمر

استقالل و » برست لي توفسک«در این موقع کھ دولت امپراتوري آلمان طبق مواد قرارداد «: تجزیھ فارس از ایران را افشا نمود
تمامیت ایران را تضمین نموده، ژنرال قنسول انگلیس از شیراز پیشنھاد کرده است کھ موقع آن رسیده تحت ریاست و یا نیابت سلطنت 

  24».استقالل داخلي بھ فارس داده شود» فرمانفرما و پسران«

ھا واداشت، اما پخش بیانیھ دوم سفارت آلمان، آب پاکي را  افشاگري سفارت آلمان، سفارت انگلستان را بھ پخش تکذیبیھ مدعاي آلماني
سفارت انگلیس تکذیب موضوعي را کھ سفارت امپراتوري آلمان این چند «: ھا ریخت و دروغ آنان را برمال کرد بر دست انگلیسي

روزه راجع بھ نیّت و تصمیم دولت اعلي حضرت بریتانیا در اعالن استقالل داخلي جنوب ایران نشر و اشاعت دارد، حتم و واجب 
اي را کھ در این قضیھ تاکنون در نھاني محفوظ  پنداشت، علي ھذا سفارت امپراتوري آلمان با نھایت اجبار، خود را ملزم دیده ذخیره

سر والتر «مستشار سفارت انگلیس بھ عنوان » اسکات«داشتھ بود، بالمآل ابراز نموده براي ثبوت مطلب، ترجمھ یادداشتي کھ از آقاي 
یادداشت مزبور کھ خود ناطق قضیھ است، ھرگونھ ... آتاشھ ھمین سفارتخانھ رسیده، براي استحضار خاطر عامھ منتشر سازد» بارتلو

سازد و شک و تردیدي نیز در نیّات و تصمیمات دولت  شبھھ را از اطراف حقیقت مندرجات ابالغیھ سفارت امپراتوري برطرف مي
دو ھفتھ پس از این افشاگري سفارت آلمان، سفارت انگلستان با صدور  25»...گذارد اعلي حضرت بریتانیا نسبت بھ ایران باقي نمي

گري ماھرانھ، انجام این توطئھ را بھ شخص دیگري نسبت  ولي با توجیھ اي بھ قصد جریان تجزیھ فارس از ایران اعتراف کرد، بیانیھ
ي از این جریان دانست» اعلي حضرت پادشاه انگلستان«داد و دولت    26!را مبرّ

 توطئھ تجزیھ خوزستان. 3
اجرا  بھ مرحلة» شیخ خزعل«اي بھ نام  این توطئھ توسط مھرة سرسپرده. تجزیھ خوزستان از ایران بودند ھا ھمچنین در اندیشة انگلیسي

الوزرایي رضاشاه، شیخ خزعل بھ تشکیل اتحادیھ عشایر جنوب مبادرت ورزید کھ عشایر عرب را با  در اوایل رئیس. درآمد
ّحد مي بختیاري کھ » پیل«با کمک و شرکت  1922این اتحادیھ در ماه آوریل . کرد ساخت و خود شیخ خزعل آن را رھبري مي ھا مت

ھا کھ سعي داشتند حکومت مرکزي تھران را تحت فشار قرار دھند، در  کنسول انگلیس در اھواز بود و بر اثر تحریک انگلیسي
ھا درصدد آن  انگلیسي. زد در جنوب ایران دست مي» عربستان آزاد«این اتحادیھ بھ تبلیغات تھدیدآمیز تشکیل . خوزستان تشکیل گردید

Page 8 of 10

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\65.html



اما این توطئھ نیز  27خیزي بود، بھ تسلط کامل خود درآورند، بودند کھ بھ کمک این اتحادیھ، نواحي جنوب ایران را کھ نواحي نفت
 . ناکام ماند و استعمار پیر بھ این ھدف نامقدّس خود نرسید

 . 378احمدخان ملک ساساني، سیاستگران دورة قاجار، بھ کوشش سیدمرتضي آل داوود، ص . 1

 . 217ریچارد کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ص . 2

 . 93و  11پروفسور براون، تاریخ ادبیات ایران، جلد چھارم، ص . 3

 . 1 - 5، ج اول، صص 19محمود محمود، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن . 4

 . 28-29محمود طلوعي،صص:،تألیف و ترجمھ)داستان تلخ سیاست استعماري انگلیس در ایران(سر دنیس رایت،دو قرن نیرنگ. 5

 . 36ھمان، ص . 6

 . 19ھمان، ص . 7

 . 231ص  ھمان،. 8

 . زمان با سقوط حکومت پھلوي دوم، انگلستان حضوري شیطاني و استعماري در ایران داشت یعني ھم 1979تا  1800از سال . 9

 . 102-105محمود محمود، پیشین، صص . 10

 . 137-138ھمان، صص . 11

 . 41ص  دنیس رایت، پیشین، . 12

 . 200-201محمود، پیشین، صص  محمود،. 13

 . 42-43سردنیس رایت، پیشین، صص . 14

 . 282رابرت گرانت واتسون، تاریخ قاجاریھ، ص . 15

 . 535آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، ص . 16

 . 75سردنیس رایت، پیشین، ص . 17

 . 83-87ھمان، صص . 18

 . 446رھبران مشروطھ، ص  صفایي، ابراھیم،. 19

 . 435جمعي از نویسندگان، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، مترجم کیخسرو کشاورزي، ص . 20

 . 129دنیس رایت، پیشین، . 21

 . 311-313اسکندر، زندگي و خاطرات امیرعباس ھویدا، صص  دلدم،. 22

 . 73سقوط شاه، ص  فریدون،  ھویدا،. 23
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 . 138-139نیا، جعفر، زندگي سیاسي سیّد ضیاءالدین طباطبایي، صص  مھدي. 24

 . 139-140ھمان، صص . 25

 . 142ھمان، ص . 26

 . 600-601ھمان، صص . 27
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