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 ناشر مقدمه
 و تجربـی پشـتوانة توانـدمـی که است رخدادهائی و حوادث از مشحون ایران عاصرم تاریخ
 آورد. فراهم و تأمین ملت این سازیآینده و راه ادامة برای را الزم و قوی فکری
 آن، در نهفته هایدرس و هاعبرت فهم و دریافت و وقایع این درست تحلیل و صحیح نگاه

 از خـارج هایجریان و عناصر نیز و داخلی هایجریان و عناصر شناخت برای است راهنمائی
 و متحمـل وقـایع ایـن بـرای ملـت که هاییهزینه و وقایع این از حاصل هایخسارت کشور؛

 عمـل بـه بـرداریبهره حداکثر ،راهنما تابلوی این از که کندمی ایجاب است، نموده پرداخت
 آید.

 شـده داده ویـهه اهمیت پندآموز سراسر قصص به کریم قرآن و اسالمی روایات در که این
 تـاریخی هایداشته به ملتی اگر و «هاستانسان معلم تاریخ» که است جهت همین از است،
 حافظـة و او فکـر اتاق به خارجی و داخلی بیگانگان که دهد اجازه و ندهد را الزم بهای خود

 گزیـده سـورا  یـک از بار چندین که شوند سبب آن، تحریف با و بزنند دستبرد اشتاریخی
 بـا خـود مشـاجر  در شـیطان کـه همانگونـه اسـت؛ نکـوهش و مالمـت درخـور حقاً شود،
 سـابقة و من ماهیت که چرا مرا، نه کنید مالمت را خودتان که کندمی تأکید خوردگانفریب

  خوردید. مرا پوچ هایوعده فریب و نگرفته جدی را آن امّا بود مشخص شما برای من
 و بود ایران سیاست عرصة تازیکه سال 150 مدت ،کبیر بریتانیای یا انگلیس فخیمة دولت

 پیـدا ایـران در کـه یفعمنـا نفـت، کشف از بعد و داشت شرقی هند در که منافعی خاطر به
 پرداخـت. دخالـت به ایران فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، هایجنبه تمامی در کرد،

 صنعت کردن ملی در ایران هایتالش و جهانی سیاست رصةع به آمریکا ورود از بعد انگلیس
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 انقالب پیروزی از بعد هادخالت این و داد ادامه هایشدخالت به خود واردتازه شریک با نفت،

 یافت. ادامه همچنان ولی گردید، جخار واسطهبی حضور و مستقیم حالت از اگرچه اسالمی،
 نقـش و ایـران در هایشگریمداخلـه و یغـارتگر در انگلیس قیتفمو چرایی درست فهم
 بـرای بهـائیگران دسـتاوردهای قطعـاً ،ندداشـت آزادیخـواهی و روشنفکری داعیه که کسانی

 داشت. خواهد اسالمی نظام راهبردهای تداوم و قدرشناسی
 اسـتکباری و متجـاوز دولـت آرائـیچهره و کـردن تئـوریزه بـا روزها آن که کسانی همان
 بـرای را زمینـه و قلمـداد ضـعیف هـایملت حامی و آزادیخواهی مهد ار کشور آن انگلیس،
 در را کشـور آن تنفرآمیـز و تاریـک سراسـر تـاریخ و نمودنـدمی فراهم اشغارتگرانه حضور
 ایرانـی هـامیلیون که بزرگ قحطی و دوم و اول جهانی جنگدر   نیز و هایشدخالت جریان
 بزرگ شیطان چهر  کردن بزک اندرکاردست هم مروزا پوشاندند،می رساند، قتل به را بیگناه

 هستند. انگلیس همچون او شرکای و اذناب و آمریکا هایقلدری و وحشی و
 «غرب اداری و صنعتی هایپیشرفت و تمدن از ابداع حق بدون تقلید» طرح با روز آن اگر

 ایرانـی ستةبرج استعدادهای ،«ایران جسمی و روحی باطنی، و یظاهر شدن بآمفرنگی»  و
 و مـذاکره بـدون» طـرح بـا هـم امروز افزودند،می ملت ماندگیعقب بر و نفی را آن مفاخر و

 و هـاظرفیت «تـوانیمنمی مـا» و «کـرد حـل را مشـکالت تـواننمی اروپـا و آمریکا با تعامل
 گیرند.می ملت از دشمنان نفع به را زمان و گذارندمی معطل را ملی هایفرصت و استعدادها

 بـا انقـالب راه تـدام در و شـناخت را هـاآن دشـمنی هایشـیوه و ابزارهـا و دشـمن باید
 کرد. جلوگیری مکرر افتادن تور در و مجدد اشتباه از ،دائمی مراقبت و هوشیاری

 در بیسـتم قـرن نیمـة و نـوزدهم قـرن شیطان میسور، حد در مؤلف محترم کتاب این در
 امیـد ایـن بـه و است شناسانده را او غارتگرانه و وزکارانهتجا اقدامات و انگلیس، یعنی ایران،

 و آنهـا از درست فهم و تحلیل هم و رخدادها صحیح طرح هم که ایمداده انجام را تالش این
 این با و دهیم قرار ایران مقاوم و شریف ملت فراروی را آن در نهفته هایدرس و هاعبرت نیز

 و اسـالمی ایـران بـزرگ ملـت سـردمداری به اسالمی نوین سازیتمدن که آینده راه توشه،
 شاءاهلل.ان شود. تضمین است، فقیه والیت رهبری

 والیت قدر هنری فرهنگی مؤسسه
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 والیت قدر هنری فرهنگی مؤسسه
 

   
 

 
 
 
 
 

 مقدمه مؤلف:
 آنتـونی  دیمـیال  1563 تـا  1561 یهـا سـال  خالل در که است شده نقل کتب برخی در 

 کرده سفر صفوی کمي طهماسب شاه دربار به مسکووی انگلیسی شرکت نماينده جنکینسون
 دامنـه  رد،کمی حکمرانی هند بر که «شرقی هند»به موسوم کمپانی زمان اين در اقداماتی و

 در و داد گسـترش  فـارس خلیج تا نده اقیانوس یهاکرانه در سوارت بندر از را شيهافعالیت
 اصـفهان  دوران اين در .دکر بنا ايران در را اشتجاری هپايگا نیاوّل جاسک سوزان و گرم بندر

 و پـا ارو از نیمـی  بـر  قرن چند برای که عثمانیان و بود صفوی عباس شاه شکوهمند پايتخت
 در .بودنـد  طـر  م بزرگ قدرتی عنوان به همچنان داشتند، تسلط آسیا از وسیعی یهابخش
 اسـتفاده  عبـاس  هشـا  حمايـت  از تا آوردند دست به فرصتی هاانگلیسی که بود دوران همین
 دژهـای  و قلعـه  ،رمـز ه جمله از ارسفخلیج اطراف جزاير در که پرتغالی قوای واقع در .کنند

 آنهـا  ندنرا بیرون برای وی و گرفتند قرار عباس شاه توجه مورد بودند، کرده برپا مستحکمی
  .بفرستد منطقه اين به را نیروهايش تا شد مجبور هرمز جزيره از

 شـاه  قـوای  کمـک  بـه  ديد،می نگلستانا تجاری رقیب را هاپرتغالی که یشرق هند کمپانی
 ،پیـروزی  ايـن  از بعـد  .کنـد  بیـرون  منطقـه  آن از را هـا پرتغالی شد موفق شاه و آمد عباس

 فعالیـت  و کـرده  دايـر ای شـعبه  بنـدرعباس  همـان  اي گمبرون در تا افتندي اجازه هاانگلیسی
 مرکـز  نيترمهم گمبرون ربند عمل در 1763 سال تا .دهند توسعه را خود زرگانیبا و تجاری
 و ايـران  در يیهـا آشـوب  خـاطر بـه  کهاين ات شد،می محسوب انگلستان بازرگانی یهافعالیت
 تغییـر  بصـره  بـه  بندرعباس از را خود مقر کمپانی کشور، نقاط ساير با بندر ناي ارتباط قطع
 ضـمن  بوشـهر  شـی   بعـد  مـدتی  .داشـت  قرار عثمانی اقتدار حوزه در بصره زمان آن در .داد

 بوشـهر  در تـا  داد اجـازه  آنهـا  بـه  شـرقی  هند کمپانی نمايندگان با تجاری قراردادی امضای
 ايـن  تأيیـد  .گرفـت  عهـده  بـر  را آن تأسـیس  هزينه خود البته و کنند أسیستای تجارتخانه
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 در کمپانی اين تجاری یهافعالیت گسترش و رونق باعث نیز زندخانکريم سوی از توافقنامه

  1 .بود خورداربر گمرکی معافیت از کمپانی صادرات و واردات هنگام اين در .شد ايران
 بوشـهرمنتقل  بندر به بصره از را شيهافعالیت مرکز شرقی هند کمپانی که 1778 سال تا 
 کشـور  دو بـین  تجارت به مربوط امور و نداشت سیاسی نماينده ايران در بريتانیا دولت کرد،
 روسـیه،  کشـورهای  حساسـیت  .گرفـت مـی  صـورت  شـرقی  هنـد  کمپانی نمايندگان توسط

 سـوی  از را خـود  مسـتعمره  کـه  انگلسـتان  تـا  شـد  باعـث  هند به نسبت فرانسه و انگلستان
 قلمـرو  از دفـا   بـرای  حايـل  مثابـه بـه  ايـران  بـه  نسـبت  ديـد، می خطر در خارجی دشمنان
 عقـد  .بخشـد  شـدّت  ايـران  در را ضـورش ح 1798 سـال  از و کنـد  نگـاه  بريتانیـا  امپراتوری
مهم شايد که انگلیسی بلندپايه یهاتأهی و افراد اعزام و متعدد تجاری و نظامی قراردادهای

 طـوالنی  سـالیان  بـرای  [کـه ] دانست؛ ملکم( سرجان) مالکوم جان سروان بتوان را آنها نيتر
 ملـی  سـرمايه  دالر میلیاردهـا  رفـتن  هـدر  بر عالوه و 2شد راناي بر انگلستان سلطه ساززمینه
 براسـاس  وممـالک  سـرجان  کاپیتان .دیانجام فرهنگی گرانبهای آثار غارت به ،ايران نفت چون

 بـه  حملـه  بـرای  را کشور اين تا داشت وظیفه بود، آموخته ايران به سفر از قبل که تعلیماتی
 از را ايـران  که اين ضمن کند، تحريک - رفتمی شمار به هند برای تهديدی که - افغانستان
 بـا  مالکوم سرجان سرانجام .دارد برحذر بود هند برای تهديدی هم آن که فرانسه با همکاری
 در شـد، مـی  متعهـد  ايـران  آن طـی  که کرد امضا آمیزیموفقیت قرارداد قاجار شاه فتحعلی
 فرانسويان حضور از حال عین در و کند حمله کشور اين به هند، به افغانستان تهاجم صورت

 صـورت  در کـه  کـرد  موافقت هم انگلستان تعهد، اين برابر در .آورد عمل به ممانعت ايراندر
 و خدمـه  هاهمـر  یکـاف  ملزومـات  و توپخانه بريتانیا دولت ايران به فرانسه اي افغانستان حمله

ـ  بـه  را سـپاهیانش  نیـاز  صورت ودر دهد قرار ايران اختیار در نظامی مستشاران  ايـران  اریي
 3.دبفرستن

 دارد، هندوسـتان  ثروتمنـدش،  مسـتعمره  از که نفعی سبب به بايد که دانستمی بريتانیا 
 سیاسـی  حضور شامل مشخص طوربه قويتت اين .کند تقويت و تثبیت ايران در را حضورش
 بـه  منجـر  کـه  یسراسـر  تلگـراف  خط احداث .بود تجاری و سیاسی یهازمینه در انگلستان

 
 . 9اسنادی از روابط ايران و انگلیس در عهد محمد شاه قاجار، ظهیرنژاد ارشادی، ص  - 1
 .18 - 16همان، صص  - 2
 .19 - 18سی درپوشش ايران شناسی، نخعی مقدم، صص ادوارد براون جاسو - 3
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 13◆ سیانگل و رانیا روابط ۀخچیتار
 

ـ  از شد،می کشور تمامی در آنها اتبا  اي هاانگلیسی حضور  دولـت  کـه  بـود  يیهـا قـدم  نیاوّل
 یهـا کمپـانی  اسـتقرار  .داشـت بر ايـران  نـب   و امـور  زمام گرفتن دست در جهت انگلستان
 عمـل  در ايران تا کرد کمک دوران اين در نیز بوشهر و تبريز در انگلستان تجاری و بازرگانی

 ايـن  از .ديـ آدر بريتانیـا  صـنعتی  انقالب تولیدات کاالهای یهاهکنندمصرف از کیي عنوان به
 وارد پـاريس  و لنـدن  از بانکـداری  و تنبـاکو  ،آهـن راه معادن، استخراج امتیازات طالبان پس
 1 .شدند ايران
 بـه  جـونز  رفوردهـا  سـر  مـیالدی،  1809 مارس 12 با مطابق ق هـ. 1224 محرم 25 در 
 و جـونز  . گرديـد  ،است مجمل به معروف که قراردادی به منتهی که رفت شاه فتحعلی يدارد

 امضـا  را آن الدولـه امـین  خـان  حسـین  محمد حاجی و صدراعظم الدولهمعتمد شفیع محمد
 و نمايـد  قطـع  اروپايی کشورهای با را خود روابط که پذيرفت ايران نامه عهد اين در .نمودند
 نیروهـای  اسـتقرار  اجـازه  .ندهـد  را هندوسـتان  خـا   سوی به خارجی سربازان عبور اجازه

 مقابـل  در .بـود  قـرارداد  ايـن  در ايـران  تعهـدات  ديگـر  از فـارس خلیج و خار  در انگلیسی
 و مـالی  کمـک  ايـران  بـه  اروپـايی  کشور کي تعرض صورت در که بود شده متعهد انگلستان
 و ايـران  نبـی  جنگـی  اگـر  کـه  بـود  شـده  ذکـر  اردادقر اين در .دهد قرار او اختیار در سال 

 به قرارداد اين امضای از پس جونز .ننمايد مداخله آن در انگلستان دولت دهد، رخ افغانستان
 سـال  تـا  او کنـد،  ديـدار  ايـران  لشکريان فرمانده و السلطنهنائب میرزا عباس با تا رفت تبريز
 2 .ماند ايران در میالدی1812 / ق هـ.6122
 در بیگانـه  یهـا دولـت  نفوذ و ورود تاریخ .خوردیم ضربه ما که است واقعیتی کی این 

ـ  کـه  است سال دوازده و دویست عنیی است؛ میالدی 1800 سال از ما کشور  نفـوذ  نیاوّل
 کـه  - ایران آمد لیسیانگ ملکمِ جان افتاد؛ اتفاق هند انگلیسیِ حکومت طریق از خارجی

 آن ضـعف  .آمـد  پیش که تبعاتی و - دانندمی کردند، مالحظه که کسانی را تاریخش حاال
 غربـی،  یهاحکومت و غربی سیاست و غربی فرهنگ تهاجم و نفوذ با ۀمواجه در هادولت

 ییهـا هزیمـت  شـدیم،  ضـعف  دچـار  ما رفته رفته طور همین و شد کشور انفعال موجب
 کنـونی  وضعیت شناخت و کشور مسائل برآورد در ما .است واقعیتی کی هم این داشتیم؛

 سیاسی فوذن هم زدند؛ ما به سختی یهاضربه .بگیریم ندیده را دوره این نیمتوانمی کشور
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 کار هنوز متأسفانه .کردند غارت را ما منابع هم کردند، پیدا فرهنگی نفوذ هم کردند، پیدا

 مبسـو   کار کی بنشینند باید ما مورخین و محققین .نگرفته انجام زمینه این در درستی
 کشـورهای  ۀوسـیل  بـه  کشـور  اقتصادی منابع غارت مورد در دهند انجام را مشروحی و

ـ  در هاروس ای،برهه کی در انگلیس مثل شدند؛ جااین وارد که خارجی متنفذ ـ  کی  ۀبره
 آمریکـا  هـم  بعد - بودند اینها عمده البته که - بودند اینها کنار در که دیگرانی و دیگری،

 1 .ملت تحقیر سیاسی، ۀسلط ثروت، غارت کار نهایت در
 :فرمايندمی همچنین

 کردند دخالت و شدند وارد ما کشور سیاسی دستگاه در بار اوّل هاانگلیس 1800 سال از
 دیگـر  کشـورهای  از بعضـی  آنها، به قریب ای آنها همراه و کردند ارگیریی و کردند نفوذ و

ـ  کـه  1800 سال .کردند را کار همین مدت این در هم ییاروپا  وارد انگلـیس  سـفیر  نیاوّل
 هـا انگلیس اختیار در هند حکومت که بود وقتی آن عنیی آمد؛ هم هند از که - شد کشور
 بـه  کـرد  شروع شد، پیاده کشتی از که بوشهر همان از - بود جاآن در السلطنهنایب و بود

 و شـاهزاده  همـه  این .کند خریداری را افراد توانست راحت و راد،اف خریدن و دادن رشوه
 رونـد  شـدند   تسـلیم  و خاضـع  آقا این هدایای مقابل در همه پرکن،دهن یهااسم و امیر

 ملیِ بنیادبی خاکریز و نرم خاک این .شد شروع زمان آن از کشور، این در دشمنان تطاول
 .کند پیدا ادامه این دیگر خواهیمنمی ما .کردند نفوذ و کند، نفوذ دشمن داد اجازه روز آن

 را سـد  ایـن  اهیمخـو مـی  مـا  .کـرده  درسـت  اینهـا  مقابل در پوالدینی سد کی انقالب
 2 .«کنیم ترممستحک
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