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  1شبح جمبول
  

  محمد قائد
  
  

  
ز يک رمان کفرآمیا بر سر يتانی کامل با دولت برران به قطع رابطٔهی ای اسالمیم مجلس شورايرامون تصمي که پییدر سروصدا
ک ید روابط در ی تجدیاز زمان شروع مذاکرات دو کشور برا:  توجه نشده باشدی کاف مهم به اندازٔهک نکتٔهید به یبرپا شد شا

 بلکه انبار و یا اساسًا ناالزم، زيتانیاند که سروکار داشتن با بر کرده ی همواره اعالم خطر میران کسانیسال گذشته، در ا
ب ي عجی بود که موجب درخواستیستی رودربایران گرفتار نوعیرجه، دولت ا وزارت خای در سطح مقامهایحت.  خطرناک است

  . دولت متبوعش بوده استید رابطه بنا به تقاضایا اعالم کند تجديتانیبر  وزارت خارجٔه: ا شديتانی دولت برزا) و ناکام(
  

ر  يک تعبیبرخالف  . ران جستی ایاسيد در فرهنگ سیکرد؟ پاسخ را با ی میسابقه پافشار ی بین تقاضایران بر ایچرا دولت ا
 ییرويزال و صاحب نی که الیق از قدرتي است عمی هراسدٔهيیست، زاي از غرب نی دوریا به معنايتانیج، مناقشه با بریرا

توان از آن چشم وفا و مروت داشت و نه، در مقام چهارراه  ی است مجسم که نه میس شّريانگل . شود ی فرض میبشر فوق
، در فرهنگ ی فقهیانيدر ب. اش گرفت دهیت است که بتوان نادياهم ی، آن اندازه بیالملل ني بیو بازرگاناودات راست و ميس
) خوردن گوشت مردار(ته ي است مکروه و رابطه با آن در حکم اکل میزيچ، ی، دولتی، کشوری، کسیان، موجوديرانی ایاسيس

  .شود یز می جایاست که تنها از سر ناچار
  

ران از ی ایاسياند، فرهنگ س ا سروکار داشتهيتانی با بریا  که به گونهییها و کشورها هیالحما ان مستعمرات سابق، تحتيدر م
کنند با  ید میل در خاک اردن بازدي اسرائی اشغالی که از اراضی زمانییايتانی بریمقامها .  منحصر به فرد داردیتيفين نظر کیا

مت ي به غنی عثمانینند که از امپراتوريب ی مییها نيت سرپرست سرزميز خود را در موقعداست هنويدهند که پ ی نظر میلحن
ش یا را به عنوان مالک سابق و ريتانید، اما انگار بری آیها خوششان نميسي آمرانه انگلیها از اظهارنظرهايلياسرائ . گرفتند
ها حق اظهارنظر يسيا انگلین مطلب که آیازند تا اصل اپرد یشتر به مضمون اظهارنظرها مي قبول دارند و بید بانفوذ فعليسف

ت را به يان اسمی ید پوست به سرکردگيت سفي حکومت اقل1960 ا در دهٔهيتانی سابق، بر مستعمرٔه،مبابوهیدر ز . ا نهیدارند 
 . ه مملکت شودیتجز و یاورد که مانع از کشمکش داخلي کار بی روی اعالم کرد تا سرانجام دولتیاغیت نشناخت و او را يرسم
هند،  . دیايان بي از مستقل نبودن به می آنکه حرفیز است بي لندن بر سر همه کس و همه چٔهیمبابوه هنوز ساین زيدر هم

ن یبا ا . رود ی راه خود را می و خارجیاست داخلي معتبر در جهان سوم شده و در سی مختومه، حاال کشورین امپراتورينگ
ق دولت یا در تشويتانیر خارجه برید، اظهارنظر وزیآ یش مي پیزکک و دولت مريخواهان س ییان جداي جدال میهمه، هنوز وقت

 ی از دخالت در امور داخلیک و خودداريپلماتی دارد تا عرف دیانجيشتر آهنگ بزرگتر و ميجو ب زهيت ستيزبان به مدارا با اقليم
 از لندن بر سر یشنو  حرف آنکه شائبٔهی نوپاست بی دولتهایاصل و یمیا مشاور قديتانیج فارس، بريدر جنوب خل . گرانید

  . کندیني سنگیکس
  

، 1919 کوتاه با قرارداد ی انگلستان نبود و فقط مدتچگاه مستعمرٔهيران هیگرچه ا . ران وضع متفاوت بود و متفاوت ماندیاما در ا
  .  به خود آنیم و ترسناک است پس واين عظي غول چنٔهیاگر سا .  غول بودٔهیا سايتانیبر، ه شدیالحما  تحت، کاغذیو آن هم رو

  
در  .  استیز بدي است، اما همه اتفاق نظر داشتند که چیزيا واقعًا چگونه چيتانید بریتوانست بگو ی میران کمتر کسیدر ا

 از قدرت یا س در هالهيلشود و انگ یند عصر استعمار محدود میخاطرات ناخوشا ماندٔهي از انگلستان به باقی منفیهند، تلق
 و بعدها خود دولت یسي انگلیهاي خودشان که مزارع کمپانینهايها در زمیهند . ستيده نيان پوشیپا ی بیحساب و بدخواه یب

 را یاورند سندي که توانستند استقالل کشورشان را به دست بیرا واکس زدند و روز» صاحب «ختند، چکمٔهیس بود عرق ريانگل
. اورديه در بـّتواند دب یخواهد و نه م ی گرفتند چون مطمئن بودند طرف نه میده بود کامًال جدين رسيرف طیکه به امضا

 در یدانستند، با راه و رسم زندگ یم ― ی و چه مجازیقيچه در مفهوم حق ―  هند زبان حاکمان سابق رایها خوانده درس
  .گذرد یشان چه میها ص بدهند در کلهيتوانستند تشخ ی میادی دوردست آشنا بودند و تا حد زرٔهیجز

  
 تا آن اندازه یسيت انسان انگلي آن و شخصا، دولت و جامعٔهيتانی برران دربارٔهی ایاسياما اطالعات موجود در فرهنگ س

ًا اعتقاد ین مملکت قوی در ای که افکار عمومییدر تمام سالها .  هواستیتوان گفت کًال رو ی است که میلي و تخیحدس
به  یمطالباندک ت لندن، ـّيکند مگر بنا به مش یوار دعوا نمیگر بر سر دی د با گربٔهیا افتد و گربه ی از شاخه نمیبرگداشت 
 بازکردن راه یان مسلمانان برايدن اسالم و قرآن از مي در لزوم برچیا جمله.  ن قدرت برتر در دسترس بودی در شناخت ایفارس
نًا به زبان ي عی در فارسیشود در منابع ی قرن نوزدهم، نسبت داده ممٔهير آن در نیا که به گالدستون، نخست وزيتانینفوذ بر
 یازي داشت و نی گرفتاری کافا به اندازٔهيتانی بری که امپراطوریب، آن هم در زمانيداست اعالن جنگ عجيپ؛  نقل شدهیعرب

ان یت و اعتبار راویآنکه در صحت روا ی برداشته شده بیمًا از منابع مصري مستقه خود بشوراند،ي را علیبون کسینبود از پشت تر
  .ق شده باشديتحق
  

ر، پارلمان، ینه، دولت، نخست وزينظر داشته اند که پادشاه، ملکه، کاب ران اتفاقیک قرن گذشته، خواص و عوام ایدر 
م اسرار، ي ضخدر پشت پردٔه . اند هيا فقط ظاهر قضيتانیگر بری دی نهادهاع، مطبوعات و همٔهیصناصاحبان ها، بانکداران،  هیاتحاد

                                                            
 گذشتٔه در یفارس زبان در John Bull  اصطالح انهيعام تلفظ) شنگول ای جمهور وزن بر (جمبول. 1
 ملت سمبل) نر گاو یمعن به یسيانگل در ،پول وزن بر بول (بول جان . است دور چندان نه
 .مردان آن کشورس یرسم لباس و لندريس کاله با چاق نسبتًا و السانيم یمرد: استيتانیبر

http://www.mghaed.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Bull
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 دولت، ارتش و فٔهيوظ . کنند ی دور از دسترس انبار میا کشند و در دوالبچه ینده نقشه می صد سال آی براییهاتمغزها و دس
 قوا و مقاومت آور، موازنٔه  رعبیوین سناریدر ا . بردن آنهاست صحنه یها و رو  در آوردن نقشهیکی یکیا يتانیگر برید ینهادها

 قاهر، ذهن یروياصل مطلب، آن ن . اند یاش نامتناه یی ابزار اجراییست و توان آن دولت و کارآيعناصر خارج از کنترل مطرح ن
 ؛زند یک حرکت انگشت رقم می است که سرنوشت عالم و آدم را با ییانتها ی بِ ینگر ندهیچندوچون و آ یر بيخطا، تدب یب
  .نده استی گذشته و حال و آیدان عملش تمامير و میناپذ شیاش معطوف به قدرت فرسا رادها

  
، اشاره به ین تلقیاروان يپهنگام مجادله با  . صفتانه است طانيا شین اندازه خداگونه يران هنوز به همیا در ايتانیر بریتصو

ست ي و ب  دهی مطلق با نوسانهای قدرتیريرا اندازه گیده است زیفا یا در چهل سال گذشته معموًال بيتانی بریافول امپراتور
 اسرار اند و در صندوقچٔه ختهیخ جهان را طرح ری توطئه تاریها آنها که پشت پرده: دیآ ی محض به شمار میلوح ساله ساده

اد ی بر لندن زی آلمانین بمبهاران از فرو افتادی ایافکار عموم . اند اصطالح افول را هم کرده ن بهیاند حتمًا حساب ا گذاشته
م ينانه و آکنده از ضعف و تسليب سم، پرخطا، کوتهیدن نازيرس قدرت ا در برابر بهيتانیاست بريمتأسف نشد، اما هرگز باور نکرد س

  . بودیطلب
  

 از ی تزارٔهيروسداشتن   دورنگهیا برايتانیتالش بر. اند دا کردهي اسرار حالت فولکلور پ منتسب به صندوقچٔهیاستهايس یبرخ
نده با طول موج یتوان احساس کرد گو یم میشنو یرا م»  گرمیآبها«اما امروز که مضمون  .  استیخی تاریتيهند واقع

 ی جنگین لحظه، ناوهايدر هم . نه استينه و بی دوران خزآب گرم و آب سرد قصٔه . نگرد یش به اوضاع مي صدسال پیاسيس
  . سرخ در ترددندیایج فارس و دريلاند و در خ  لنگر انداختهیوپي و اتیجنوبمن ی هند، یه در بندرگاههايروس
  
  سندٔهیل، نوااستاند . اند دهي از دستشان نالیاري بسین است که ملتهایت ايها هرجه باشد، واقعيسياست انگلير و کيتدب
که  خنگ و بربرند ی به حداند و ن ملت جهانیتربرن و بریتر سها خنگيانگل«: د و نوشتينام» ارن غّديسرزم«ا را يتانی، بریفرانسو

و نظر هموطن او ژول ورن از زبان  » .کنند یدند چه ميفهم ینم] رایز[ بخشم ی را بر آنها م2شان در سنت هلن یمن زشتکار
شان، در  ییای دریرويشان و نیها ها، چنان مغرور به سکهيسي که انگلییها یدالتع ی با از همٔهياگر دن«: شیتهاي از شخصیکی

  ».ميشد که نثارشان کن یدا نمي اهانت پی کاف داشت در زبان بشر به اندازٔهین پراکنده اند آگاهي زمسراسر کرٔه
  

اش و، از  یاسي ماموران سیرش، به هوشمندیم ظاهرًا تزلزل ناپذیبه رژ ―  سته اندیا با نظر رشک نگريتانیاما حکومتها به بر
  .حاضرش جا  همهیس مخفیهمه مهمتر، به سرو

  
تواند  ی میم، اگرچه کمتر کسیا سراغ داريتانی است که ما در برین موضوعیس مهمتریسرو) جنسينتلی ایعنی(» جنتيانتل«
و و ی فایا، ِام آيتانی بری و ضدجاسوسیق ادارات جاسوسي نام دقیحت . شود یست و چگونه اداره مين دستگاه چید که ایبگو
ان چند قدرت يا، در ميتانیاطالعات ما از بر . شود ینوشته م» ام شانزده«و » ام پانزده«ران غالبًا یکس، در مطبوعات اي سیِام آ

. ار کمتر استي جهات بسی و از پاره ا ― ستي آنها نٔهيمان از بقیها ش از دانستهي بیليست سال گذشته، خیبزرگ جهان در دو
 مبلمان دربار فرانسه در ینام گرفته و ظاهرًا از رو» لياست«ران ی که در ایه اي لوور و نوع اثاثان، موزٔهی فرانسویراث هنرياز م

ق از ي دقیکنندگانشان تصور شتر سازندگان و مصرفيداست بياگرچه پ(شود، معروف است  ی چهاردهم ساخته مییزمان لو
ران اسم و ی در ایس جمهوريشش رئ ان، پنجيکائیاز آمر . ران مشهورندی ناپلئون و دوگل در اش و از سران) ندارندی اصلیمدلها
س هم مشهورتر است، دست کم مارشال رومل را اهل نظام و يش که از کفر ابلیشواياز آلمان، عالوه بر پ .  دارندیرسم

 صبح تا شب یرغم دلمشغولياما عل .  ندارندی به معرفیازين و خروشچف نين و استالي، لنی شناسند، و از شورویقشون م
ث يلسون و ادوارد هیالن، هرولد ويم هرولد مک . رود یل فراتر نميشان با اعاظم آن معموًال از چرچ ییس، آشنايان با انگليرانیا

اطالع از اعدام  . ه باشدخوردگوشش  به یآورد اسم ژنرال مونتگمر یاد می به یاند و کمتر کس ش فراموش شدهيوب  کمیینامها
ش ي در پنجاه سال پییکایآمر قٔهـّمطلک ی ازدواج با یگر از سلطنت برایک پادشاه دی یريگ هفدهم، کنارهقرن ک پادشاه در ی

 آن کشور یسايبر کلا يتانیبر پادشاه است فائقٔهی مانند ریار مهمي نکات بسیحت . دیآ ی به حساب نمیمعلومات عموم
  . مهجورنداري بسییموضوعها

  
 ید مشهور با همان داستان آشنايدان جنگ، بلکه شهيدان گمنام در مينه شه  .اند د دادهيها هم شهيسيم انگلياشاره کن

 کنند و یتوانند جاسوس یها فقط ميسيد گمان رود انگلیشا .  شهر دروازٔهیزان بر باالیکر آويظالم و مظلوم و سر جدا از تن و پ
اما در واقع در قرن شانزدهم تامس مور، که صدراعظم بود، در  . کردن مردم مستعمرات است  رنگیدشان فقط برايشه
 ی برایمرد«لم ي که فیکسان  .ر تبر رفتیجه گردنش زيد و در نتيدادن زنش به ساز او نرقص  طالقی هشتم برای هنریباز اهيس

آورند که در زندان مخوف برج  یلد در نقش مور را به خاطر مي موقر و محزون پل اسکافیمايده اند احتماًال سیرا د» تمام فصول
ق شود، ـّعل ُجیوبچه ای دچٔهیمانش بازین و ایاش را مجاب کند اگر قرار است د دختر جوان فرزانه همسر و دي کوشیلندن م

 ی کاریکش  و طالقجه گرفت طالقي هشتم نتیبعدها هنر . ا رفته باشديرد تا رستگار از دنيهمان بهتر که هرچه زودتر بم
ن، یبر ا افزون . داد اعدام کنند یشده را م  مصرفد فراش کند زوجٔهیخواست تجد ین هر بار که میبنابرا . است پر دردسر

  .ن مقام امروز با ملکه استیاالصول، ا یعل.  عهده دار شداست آن را یس کرد و خود ريرا تأس) به فتح الف(کان ي انگلیسايکل
  

 یشود جاسوس یا چاپ ميتانی برران دربارٔهی که در ایبًا همه آثاریمضمون تقر .  نداردین حرفها کاری با ایسران کیاما در ا
س، و يگوش انگل هب س، نوکران حلقهينشاندگان انگل س و دستيس، دست انگليران انگليبگ س، حقوقيجاسوسان انگل . است

ز به نظر برسد، اما يآم د اغراقی جان ناپلئون شاییداپرسوناژ شکزاد از رج پزی ایپرداز تيشخص . س غداري انگلیها نفوذ و توطئه
آورند، آن  ین ميیس پاي سفارت انگلیگ پلویت را تا حد ديشان نهضت مشروط ی که در مطالب جدیار جديدر برابر اشخاص بس

 نفوذ ران به دو حوزٔهیم اي تقسیا برايتانی بریطرحها. دینما ین جامعه میج در ای از طرز فکر رایار واقعي بسیا نمونهسودازده مرد 
کردن  ی ملین نبرد مصدق با انگلستان براياند، و همچن یخی تاریاتي واقع1919ه کردنش در یالحما  تحتی و سپس برا1907در 
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 در افتادن با انگلستان و شکست ― ده تريچيار پي است بسیر رضا شاه شد مورديبانگی که گریصنعت نفت، اما سرنوشت
ا بود رضا شاه را عامل يتانی بریالي از استییران که آرزومند رهای ایافکار عموم . د انکارش کنديکوش ی که او میتيخوردن از واقع 

 یدهای خرید برای نبای نفتیکه پوندها ده گرفتيا را نشنيتانی بریرضا شاه به جانب آلمان رفت و اخطارها . دانست یس ميانگل
ا او را از يتانیموران برأ که میشد، زمان ین ميران در هر حال گذرگاه متفقیاگرچه ا . ر شودیش سرازیران به بانک رای ایخارج

جه گرفت رضا شاه يگر نتی شواهد، بار د جامعه، به رغم همٔهیاسيدند و از کشور خارج کردند، فرهنگ سيکش رونيخانه اش ب
  .س نبوده استي انگلش از مهرٔهي بیزيهرگز چ

  
 یاسين مداخالت در کل اوضاع سیت ابحرف در وزن و نس . ستي نیران بحثیا در امور ايتانیدرت، نفوذ و دخالت بر قدر سابقٔه

  ستند؛ دربارٔهي پا بند نی رویگر  اند که از فرط توطئهیها موجوداتيسير، انگلي اخ دهٔهیرانی ایلمهايشها و فیدر نما . ران استیا
ن يسنگها  زبان ی از فارسیاري بسی برای را که حتیدهند و جمالت یتر داد سخن م وم هرچه شییها زدن به توطئه لزوم دست

  .کنند که انگار لواشک آلو در دهان دارند ی ادا میا است با لهجه
  

شد سه صفحه از بخش مربوط به روابط با  ی سال منتشر میا که پس از سيتانی بر، در اسناد وزارت خارجٔه1983در سال 
 یها یانداز  مهم از دستییها نکته ―  فاش خواهد شدیکه سرانجام روز ― ن صفحات مفقودهینًا در ايقی . د بوديران سفیا
 یا در امور داخليتانی برش از مداخلٔهياما پ . دهد یه منافع آن کشور هنوز اجازه انتشارشان را نمدارد کران وجود یا در ايتانیبر
ها را مسئول قتل يسينگاران ما، انگل عی وقایبعض .  روزمره بودی امریش بر سر منافع طبقاتـُکـُب شـُکـُز بيران در قرن نوزدهم نیا
 یگانیبات از يدون آدمیفر . ران معمول بودیخ ای را کرد که در تارین شاه همان کاریکنند، اما درواقع ناصرالد ی میر معرفيرکبيام

، صدراعظم یرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني میس کمر به نابودير مختار انگلیآورد تا ثابت کند وز یا مدرک ميتانی بروزارت خارجٔه
ن خود یا«: دهد یران تذکر میخ ای متعادل از تاریریآوردن تصو دست  بهیت براياما آدم . هن دوست محمد شاه قاجار بسته بوديم

 بزرگ پرورده شود، و در آن حکومتها کمتر شٔهیت افراد شکفته و بارور گردد و انديت حکومت مطلقه است که نگذارد شخصيخاص
 یدر آن زمان هم مردم«: سدینو یو باز م» . نکشد و جان به سالمت برندی مردان کاردان به تباهِ ده شده که سرانجامید

ها مردم نه تن . ردي گی آنها در دلها جایخواستند دهشت معنو یشه ميسها هم همياتفاقًا انگل . سها بودنديمرعوب نفوذ انگل
ناتوان ِ  لي علی از مغزهایاعتقادات و اوهام به آسان . س داشتنديحد به نفوذ انگل ی بیز اغلب اعتقادينادان بلکه ارکان دولت ن

  ».گردد یزدوده نم
  

فان شاه ی از همردیکی، یرزا آقاسي حاج میحت . دیآ ید بر سرش چه ميفهم یچ کس نميد پنداشت در آن دوره هیاما نبا
 بود، یماري به محمد شاه قاجار، که در بستر بیا در نامه.   خون بودی خارجین، جگرش از دست عمال دولتهايحسسلطان 

ف خواهند آورد یس تشرير مختار انگلینکه جناب وزی اآباد بروم اما بواسطٔه خواستم تا عباس یبنده م نیکمتر«: سدینو یم
حاال  . نها را از گور در آورندیابند که پدر ای یکشند نه وجود مبارک سالمت کامل م یرم نه آنها دست ميم ینه بنده م . نتوانستم
ر ی شال و کاله کرده برود و عذر بخواهد که چرا د . . . متشخص ی از نوکرهایکین است که یر مختار دولت منتظر ایجناب وز
 یحضرت شاهنشاهيبه سر مبارک اعل . بکشمن ذلت را ی چه ایست و براير چدانم مقّد ینم . دیران را تصرف کردیملک ا

. . . . دیاي نمانده که به سر من بیزيگر چید.  . .. ا دارم نه آخرت نه آبرو ينه دن . رميک است به مرگ مفاجات بمیروحناه فداه نزد
 که یه روزگار کسان بین بود، پس وای ایرزا آقاسياگر حال و روز حاج م» . .  .. رفته عذر بخواهدیکید که يی مقرر فرمایبار
  .تر بودند تر و حساس دهيفهم
  

گر یابد که ما دین خاطر ي تسکید اندکینگرد، شا ی ما از آن باال به اوضاع مرشدٔهيده و تحقيامروز که روح اجداد زجرکش
د حرف زد ایم، اگر زي نشانیش می سرجایگردن ر مختار را با پسیاگر الزم باشد جناب وز . ميستي بالکش عصر قجر نیآدمها

م و هم روح پرفتوح يدان یاما همچنان که هم ما م . میبند یاش را م م در سفارتخانهیاش را نپسند هیم و اگر رويکن یاخراجش م
  .ن حرفها گذشته استیاکانمان استحضار دارند، کار ما از اين

  
اق ين گرچه، به سیبنابرا . جه اول است دریا فقط در چشم ما قدرتيتانین باشد که برید ای امروز ما شایهای از گرفتاریکی
گر یها ديسيم، در افتادن با انگلیآور نها را از گور در یافته که پدر ای وجود مبارک ما سالمت کامل ،یرزا آقاسي حاج مگفتٔه
توان انتظار  یاما م . ی معمولیاستمداراني و سی معمولی با اقتصادی است معمولیانگلستان امروز کشور . ستيالقمر نّ شق

السابق بخواهند آن ملت غدار  ی باشند که کما فیران کسانی هم برگردند باز در اینيها به عصر غارنشيسي انگلیداشت اگر روز
 ِ یم بهتر است اصل قانونی خالص شویاتيلیم از عوالم تفکر ايخواه یاگر م . دش برسانندي اجداد پلی زشتکاریرا به سزا
  .مين و آن نباشی در فکر انتقام گرفتن از ایليم و خیری بپذی تا حدمرور زمان شدن رامشمول 

  
. جه استينت ی بر آن فعًال بی است انجام شده که داوریا عمليتانی به قطع کامل روابط با بری اسالمیشوراس م مجليتصم

ه کرد پرداختن به اصل يتوان توص یحال آنچه اکنون م درهر .  بشودی گوناگونیهاین اقدام داوری ا برسد که دربارٔهید روزیشا
با  .  دولت آن کشور استیر اصولي غیها یريگ  قطع روابط ذکر شده، رفتار خصمانه و موضعی که برایلت  ع.له استئمس
نده در آن دولت ی در آیل ناپسندیم چنان خصايست انتظار داشته باشينانه نيب م، واقعیا در ذهن داريتانی که ما از بریریتصو

م يا فکر کنيتانید روابط با بری به تجدیا در زمانیم، يد نکنیا را هرگز تجديتانیرابطه با بر: مین دو راه در برابر داریبنابرا . ندفروکش ک
  .ميستير نیپذ بي آن کشور آسینتي و بدطیدر برابر بدخواهم يباشکه مطمئن شده 

  
. تواند روابط را برقرار سازد ی امضا میبند با تعداد شنهاد پشتيک پیب یتصو .  استیگذارنانتخاب اول در دست مجلس قانو

رامون آن گرد آورد و، از يتر شناخت و اطالعات جامع پ قيا را دقيتانیساخت نظام مستقر و دولت بر ک سوید، از یدر انتخاب دوم، با
 ی ضرورین کار در حالتیالبته ا ― برابر گذاشتران دارد ی که اییروي با نیالملل ني ب  آن مجموعه را در صحنٔهییگر، توانای دیسو

ان قائل يرانی ایاگر اجماع عام در افکار عموم .  مورد بحث باشدا در موضع خصمانٔهيتانی دولت بریریناپذ یاست که فرض بر آشت
ا، يتانیاگر شبح بر.  مينيبنشنکه در انتظار حادثه یتوان کرد جز ا ی نمی شناخت است، کاریس در ورايبه قرار داشتن انگل

ست، يوجور کردن ن ن و زمان گسترده است که قابل جمعيش چنان بر زمیها رانش و توطئهيبگ جاسوسانش، نوکرانش، حقوق
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ا يتانیاما اگر بر . دیم ديا گزند خواهيتانیم از مکر بريم و چه نخواهيم، و چه بخواهيموني نامیریتقد بستٔه پس ما بندگان دست
اما .   مقابله با آن وجود داشته باشدی برایید راههایر، قاعدتًا بایپذ شی، محدود در زمان و مکان و فرسایانجه نی است ایقدرت
  .ستيثر نؤ مْفی شناخت حری، بیوزن و چه در جنگ اتم  مگسی، چه در کشتیا چ مقابلهيه

  
ظن   هول و سوءنه تنها در مدار بستٔه  .میا س نکردهي شناختن انگلیانه برا مجّدیم که تا امروز ما تالشیریبهتر است بپذ

م یر رژين سفی، آخریز راجیپرو . میا ش آمده از دست دادهيتر آن پ قي شناخت دقی را هم که براییم بلکه فرصتهایا دهيچرخ
رداد دارش با شاه در نوشهر در مین دیسد در آخرینو یم) یسيدر اصل به زبان انگل(در کتاب خاطراتش لندن، ران در ی ایسلطنت
شان  دهی کند تا حد امکان نادی انگلستان بردارد و سعیها  و رسانهیس یب یزدن در برابر ب  به او اندرز داد دست از جوش1357
 لی متماانٔهيم «یاسي آن کشور غالبًا از نظر سی جمعیها رفت که اصحاب رسانهیقت را پذين حقید ایرد، و به شاه گفت بايبگ

اما نظر آن » .کنند ی میرو اکثرشان تظاهر به چپ«: ف شده استین شکل تحری، جمله باال به ایارسدر ترجمه ف» .اند چپ  به 
 یفاتیتحر . شناخت و با طبقه حاکمش رفت و آمد داشت یرا خوب مزبان يم ا مهم است چون جامعٔهيتانی برر خاص دربارٔهيسف
کند و ما را در چنبر خرافات  یش مخدوش ميش از پيا بير ما را از انگلستان، مطبوعات آن و کل اوضاع دنیل، تصوين قبیاز ا
  .دارد ی گرفتار نگه میاسيس

  
ک یشناسند، فقط  یس را خوب مياند، و البد انگل ا را به مجلس دادهيتانی که طرح قطع رابطه با برینده ایاز صد نماک ی اگر هر
 از یاريد بسی شا،ايتانی برٔهئل به مسین برخورديدر چن .  قطور خواهد شدیدـّسد مجلین موضوع بنوی ا دربارٔهیقيمطلب تحق

ا ی یا زان به شاخهی آویپاره ا ق لتهي دقنٔهی پشت درختها در معای طوفانیز شبيانگ  خوفیها هیصداها و سا ― زدیترسها فرو بر
م ين روزگار، ما تنها ملت جهانیدر ا . ف دادي تخفید اندکی توطئه بای به تئوروبرگ بستن در شاخ . دیآ ی مچاله از کار در میسطل

در چشم روسها،  . ا شده استيتانی عمده از فکر و ذکرمان وقف کلنجار رفتن و قطع و وصل کردن با دولت بریکه بخش
 .  که تزارها منتشر کردندیا قرضه اوراق ی فروش دارند، حتیز برايخرند و همه چ یز مي اند که همه چییها سمسارهايسيانگل
 .  آب خوردن استی اش به راحتی نفوذ کردن در دستگاه اطالعاتی شوروی است که برایها، انگلستان کشوريیکاید آمریاز د

 ی طرحهایرند اما پاي گیر اروپا را می ژست مدیليخورند و خ ی مزخرف میاند که غذاها یها مردمانيسيها، انگلینزد فرانسو
  . رقابت کند عاجزندی و ژاپنی آبرومند که بتواند با انواع آلمان چ و مهرٔهيد از ساختن چهار تا پیآ یان مي که به ممشترک

  
الظاهر  یاند کامًال آگاهند، اما عل ران انداختهی که بر فکر مردم اییآسا ه غولیر سایها از تصوسسيه، خود انگليقض ی سودر آن

 اج دارد، گرچه گهگاهير احتین تصویند البد به اين حد بزرگ ببیرا تا اآنها خواهد  ی دلش مین است که اگر کسیشان ا یتلق
  .ران خوب تا نکرده اندیکنند با مردم ا یق میتصد
  
] 1919ل قرارداد ياز زمان تحم[“: سدی نویران بود، میا در ايتانیر بري هشت سال سف1340ت، که در دهه یس رايدن
د ي آن قرارداد بدفرجام انجامی را که به امضایط اسفباریران شرایاند مردم ا ران هرگز نگذاشتهیاران انگ سندگان و روزنامهینو

همراه با قرارداد ) گذرد ی آن میم قرن از امضايش از نيکه اکنون ب(ن قرارداد یان، ايرانی از ایاريدر اذهان بس . فراموش کنند
  !"ديها برحذر باشيسي از انگل:ن هشدار استیانگر ايا بيتانیه و بري روس1907
  

ن موضوع اشاره کرده یبه ا.  . .شاه در کتاب خود «: سدینو ی، در خاطراتش م1357ا در سال يتانیر بري پارسونز، سفیآنتون
ظن را از ذهن خود خارج   سوءن عقدٔهیتوانسته است ا یان مطالب اعتقاد نداشته و نميت من در بيمياست که به صداقت و صم

در  . . . من  . . .ب داده شده است ي ربودن تاج و تخت او ترکی هستم که برایا  توطئهی از عوامل اصلیکیسازد که من خود 
 هم یکس... نانه نسبت به ما رها کند يتواند خود را از عقده ها و افکار بدب یکردم شاه نم یهمان موقع هم احساس م

  ».خ کشورش داشت سرزنش کندی که از تارییها شهیبخاطر انداو را د توان ینم
  
 از یکیم، يد با خودمان حل کنی هست که ما بایا، مشکالتيتانی بری درک استراتژی برای اساسیزدن به کار ش از دستيپ

. ا قدرش را بداننديو جا دارد مردم دن است ار پرارزشيمان بس یفرهنگ راثيم میما معتقد . هاست یدانستن خارج یآنها، فارس
تر، در  بین غریاز ا . د جاسوس باشدیمان است که طرف با ن احساسينخستم یخور یدان برم ی فارسِ یک خارجیاما هربار به 

ن کشور یاند و در ا ران نبودهی است که هرگز در اییپلماتهای هم فرستادن دیکیا، يتانی ما از بری اما جّدیرسم مهي نیان تقاضايم
 یفتن افسري چی تانکهاون معاملٔهيسيت در کمی عضویا برايتانی وزارت دفاع بریسد زمانی نویپارسونز م . نا ندارنددوست و آش

 یرا فارسین مالقات او را رد کردند زي پس از اولیرانی ایکرد، اما مقامها ی را خوب صحبت میران فرستاد که فارسیبه ا
 ِ ی کرده باشد چه رودستیدانستنش را مخف ی فارسیم اگر افسر بعديور کنتص . خته بوديشان را برانگ یزدنش بدگمان حرف
  . زده استیرانیا یطرفها به یا جانانه

  
 اطالعات است و یجمع آور عبارت از یجاسوس . ستالوحانه   سادهیرجاسوس فکريم افراد به جاسوس و غياساسًا تقس

ط آمار ی شرا است و در همٔهی اسرار نظامو وضع هوا هم جزینيب شي پیدر زمان جنگ، حت . شود یدا مياطالعات در همه جا پ
 محل استقرار گرچه نه به اندازٔه ― ت داردي دوستان و دشمنانش اهمیک کشور برای در یکاريزان بيمحصول گندم و م

نک يباالزده، شاپو و ع ی بارانقٔهی مرموزند با یاشخاصها کاتورها، جاسوسیانه و در کاريدر تصورات عام  . دور برد آنیموشکها
نما،  ن اندازه مضحک و انگشتی، البته نه به این مأمورانيچن . گردند ی خلوت آخر شب دنبال اطالعات میابانهايره که در خيت

ابان و يدر خ، ها ان خروارها خبر در روزنامهياند که در م ی اطالعاتیآور ستم جمعي کوچک از سیوجود داشته و دارد، اما فقط جزئ
 به اطالعات یرقانوني غی محدود شود که بکوشند از راههاید به اشخاصیف جاسوس بایتعر . دیآ یگر به دست می دیجاها
 از فقدان یق و ناشيانگر هراس عمیشتر نمايها ب بهی غرم صفت جاسوس به همٔهيتعم . ابندیک کشور دست ی شده یبند طبقه

امروز به آن شگردها  .  آوردندیشکن در م زميأت بازرگان و هيجاسوسان خود را به هم، یدر روزگار قد . اعتماد به نفس است
  .داستين پي زمی رویلهايشان شماره اتومبی هم افزوده شده که در عکسهاییها ماهواره

  
گر مشکل یاگر لو رفت، د .  استیر مخفی نفوذ ناپذیی در جاهای موشک دوربرد اتمفرمول کوکاکوال هم مانند نقشٔه
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شود با کورشو دورشو  یه همه است، نميآوردن اطالعات را، که تنازع همه عل دست  بهینگهدارندگان آن است، وگرنه مبارزه برا
  .ميستين بابت شرمنده نیآدم داشت و ما از اا يتانیبرر در سفارت ير کبي خان امیرزا تقيماند   نوشته. ل کرديتعط
  

 را ادامه بدهد که در پنجاه یرياگر آن کشور همان مس. گر قطع بماندیاند تا صد سال دتو یا ميتانیران و بری ادر فرض، رابطٔه
 روابط، یران به برقراریم دولت ايدر هر حال، پس از تصم . باشدونان یدر حد پرتغال و د یشاگر یک قرن دیموده، تا يسال گذشته پ
ن سمت به یش از انتصاب به ايداند، پ ی میاد فارسیمال زران خواهد فرستاد که به احتی به ایريا سفيتانی بریسرانجام روز

ر و فرستاده به ي است که ما هم در انتصاب سفین همان اصلیا . ن کشور دوست و آشنا داردیران سفر کرده است و در ایا
 گریدا همه به هميدندر  . ميگران به در کنی بد را از سر دیوتشر فکرها م با توپيکوشنهوده يب . ميکن یت میگر رعای دیکشورها
اگر حضور ما در کنار  . کنند یت دارند توجه مي اهمیا  که به گونهیزها و کسانيتر، به چ قيان دقيا به بی ―  کنندیتوجه م
 یروهاي نی بزرگ، برای قدرتهای با ما برای و دشمنیت دارد، اگر دوستيا اهمي دنی خودمان و برای نفت برایچاهها

ا توپ و تشر را بجا و مؤثر ین برداشت، یوتشر و ناله و نفر د دست از توپی مطرح است، بایالملل ني بی بازرگانیشان و برا ییایدر
ن جمله یش از اي پیحت» .م صحبت کنی بزرگ به همراه داشته باش و مالیچماق«: ن روزولت گفتي فرانکلیزمان . کار برده ب

 .ر شوديبودن تفنگ تعب یاده از حد ممکن است به خالیزدن يکش وشانه  دانستند شاخیاست ميقصار هم اهل س
  

ن دو یان اي میا اساسًا ارتباطینکه آیاست است و ايان تجارت و سيم ارتباط مي خودمان روشن کنید برای که بایگرینکته د
 کند که یامر و نهگران ی به دیتواند از طرف ین حالت، منطق ما نمیدر ا. ن استي همه ملتها چنیاگر هست، برا . ا نهیهست 
م به قطع يرنج یا ناحق میگر ما از هر کس بحق ی دی استفاده نکنند، اما از سویاسي سی به عنوان ابزاریالملل ني بیاز بازرگان
ل دارد سراغ یتماو   عالقه دارد با او منصفانه رفتار شودیداریم هر خریما هم قبول دار . ميکن یدش می تهدیروابط تجار
م يیگو ی که ما میا فه دارند از ما نفت بخرند و به اندازهيپس چرا همه وظ . زار نباشديکم از او ب ود که دست بریا فروشنده

گر، یک کشور دی در رابطه با ین تنشیشگر ما باشند؟ با کمتریم که ستايد کنی خریم فقط از کسانیبخرند، اما ما مختار
 فروش ییگو . زنند ی نمید، اما معموًال از فروش نفت حرفيور را قطع کند از آن کشیآورند که خر یران فغان بر میمطبوعات ا

 صددرصد یم امریپرداز ی می که ما به کسی ندارد اما هر قرانیاست ارتباطيم، به سیا نفت، البته آن جا که ما فروشنده
د و در یآ یاز پول بدشان نمگر هم ی دیر ما خلق نشده، ملتهايت خاطر خطی رضایا برايدن .  سخاوت ماست و نشانٔهیاسيس
  .است یکينت ا و احترام به توافق عادیست، و همه قبول دارند انصاف، خوش عهديه نشان خاک اّر کله
  

م قطع رابطه به ياما گمان نکن .  تواند تا ابد به درازا بکشدیگر، میا به هر علت دیز باشد يقطع رابطه، چه بر سر کتاب کفرآم
ر است که ما یناپذ ی چنان آشتیار و خصم چنان غّدیفیران حری ایا برايتانیاگر بر . شدن است کردن و فراموش  فراموشیمعنا
ق یست از طري الزم نیهر توطئه و خصومت .  برداردیتواند دست از بدسگال یش نمیعت خويم، پس بنا به طبيکن یال ميخ
، ی، خبرستانی، خبردهیالملل نيا، ارتباطات بين همه بروبیان ايدر م. شود یا روزبروز کوچکتر ميدن .  رله شودیابان فردوسيخ

ها در   خانهیها رندهيمًا از ماهواره به گينده مستقی در چند سال آیونیزی تلویها ، برنامهیکسب اطالعات و البته جاسوس
اثر  ز کميآم ات مشکوک و توطئهيف نن و آن به قصد حذیکردن به ا لهيزنگ، پ به ن گوشي چنییايدر دن . ديسراسر جهان خواهد رس

. دهد ی جلوه میاالتي مرموزتر، آدم را خینهاي مرموز و آستیس، دستهاياست و شب و روز مشغول ماندن با شبح جواس
 و یاريل هوشيث کودتا و توطئه و سکندر و دارا الزامًا دلی حدوقفٔه یدانستن الزم است، اما تکرار ب خیخواندن و تار خید تاریترد یب

  .ستي نیآگاه
  

ر بگذارد، يا تأثي در دنییران، اگر بتواند به سود منافعش بر روند اوضاع جای، از جمله دولت ایگریا مانند هر دولت ديتانیدولت بر
تواند مؤثر  ین است که اهدافش کدامند و اعمال نفوذش تا چه حد میاما مسئله ا . د نخواهد کردیدر استفاده از فرصت ترد

اش و  یاست خارجي سیري آن کشور، جهتگی اوضاع داخلید به بررسیا بايتانیات بريق از ني دقیریکردن تصو  فراهمیابر . باشد
س در دو ي انگلِ یرانیران ايبگ فهرست حقوق . ج فارس آغاز شد پرداختيا از خليتانی بریروهاي که با خروج نی در عصریاستراتژ
 درباره یی وقتش را صرف قلمفرسایست کسيد چاپ کرد و واقعًا الزم نیالحظه تجدتوان بدون کم و کاست و م یر را ميقرن اخ

 یوخو آداب و اخالق و خلقدر ران و یدر اآنچه ه یمز موري به نام جیپلماتیشاه، ديدر زمان فتحعل . شده کند  ثابتیموضوعها
 کردند ی را که احساس میانيرانین کتاب گرچه ایا.   کاغذ آوردیرو» یبابا اصفهان یحاجسرگذشت « ده بود در کتابیمردمش د

 ران و مسئلٔهیا«کرزن در کتاب جرج بعدها  .  طرفندی داد تا بدانند با چه کسانیریه تصویاند آزرد، به هموطنان مور ر شدهيتحق
هاست چرا چند اثر يسيما که هوش و حواسمان دنبال انگل . ن کردیتدوران ی برخورد با ای برایاسي سیدستورالعمل» رانیا

طرح کرده مطور مشخص  هله را بئکم صورت مس م تا دستيکن یه نميا تهيتانی بری و استراتژی اوضاع داخلنٔهيروشنگر در زم
  م؟يباش
  

، فقط ی دارد و نه دشمنان ابدیانگلستان نه دوستان ابد« گفت ی قرن نوزدهم، مٔهميا در نيتانیر بریپالمرستون، نخست وز
ات ملت يتواند به درک خلق ی مردود است، اما درهرحال، مییگرا ن گونه مصلحتیگرا، ا در چشم مکاتب اصول» . داردیمنافع ابد

  .مورد بحث کمک کند
  

 . م شودي بٔهیاش ما یاش قابل اتکا باشد و نه دشمن ید نه دوستی، شای اعتقاد دارد نه به سرسختی که نه به وفاداریکس
ک بار ی که قرار باشد یانداختن نبرد ا راهیتر است تا قهرکردن  کی به صرفه نزدیا واقعی ی دشمنان فرضدفع شّرصرفًا اما گاه 

  .ان دهدیشه به خصومت پاي همیبرا
  

   67اسفند 
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