ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد!!
در تاريخ ايران پيش آمد ھای غيره منتظره و ناگواری روی داده است .آنچه در زير خواھيد خواند بخشی از تاريخ مھم
کشورمان است که سالھا پيش به قلم آقای محمود محمود ،يکی از تاريخ نگاران قابل احترام کشورمان به رشته در کتابی
ھشت جلدی زير عنوان »تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس« آمده است.
موضوع اختالف انگلستان که بر نواحی جنوبی کشورمان مسلط و چشم داشت و دولت مرکزی مربوط به نواحی الش،
جوين ،در ناحيه سيستان و بلوچستان می باشد.
در جلد سوم کتاب ،در برگ ھای  ٧٣٨- ٧٣۶اشاره می شود که کميسر دولت انگلستان کند بودن و عدم آمادگی کميسر
طرف ايرانی را در مسامحه و ندادن گزارش درست ،در باره سيستان وبلوچستان را مورد انتقاد قرار می دھد و اظھار
ميدارد ،ژنرال گلدا سميت در يک نامه مفصل از کارکنان دولت ايران شکايت ميکند و از ر فتار آنھا اظھار عدم رضايت
نموده از راه الش ،جوين ،مشھد به تھران می رود .در مشھد مورد استقبال بسيار گرم والی خراسان قرار ميگيرد.
توجه خوانندگان را جلب می کند درحاليکه انگلستان مشغول جدا سازی و توطئه عليه بخشی از سرزمين ايران است
والی خراسان از نماينده انگلستان بسيار گرم پذيرايی ميکند.
مقصود دولت انگليس اين نبود که بين ايران و افغانستان حکميت بشود ،يا اينکه به اختالف موجود بين اميران کالت
افغان و ايران رسيدگی کند .درست برعکس انگلستان با وارد شدن به اين قضيه می خواست اختالفی در منطقه بصورت
عمد بوجود بياورد .نمونه اين اختالف امروز با اشغال سفارت انگلستان در تھران از سوی عمال انگليس توليد شده
است .موارد ديگر اختالف ھايی است که برخی از سران اپوزيسيون ديکته ميکنند.
دولت انگلستان در بخش ھايی از بلوچستان وسيستان دست ھا و عمالی داشت که به توسط آنھا اختالفات را فراھم می
کرد .نقشه انگلستان ھمواره اين بوده است که نسبت به ايران بدبين وبه پيشرفت و استقالل آن متعدی و متجاوز باشد.
درحاليکه آنطور که محمود محمود در کتاب خود می نويسد نسبت به عثمانی ھا و ھمسايگان ايران از جمله افغان ھا
بسيار خوش بين و خوشرو عمل کند .معتقد است اگر ايران دارای استقالل وموجوديت سياسی باشد عمال آنھا که در
ھمسايگی ايران مستقر شده اند ضعيف شده و قادر به تغيير مرز ھای ايران نمی شود.
از اينجا به بعد نوشته برگ ھای  ٧٣۶تا  ٧٣٨را باھم می خوانيم.
»در اين تاريخ انگليسی ھا تصور می نمودند روس ھا دارند به مرو نزديک می شوند ،گرفتن مرو گرفتن ھرات است،
گرفتن ھرات گرفتن قندھار ،گرفتن قندھار مقدمه حمله به ھندوستان است ودست يافتن به خليج پارس از راه بلوچستان،
پس الزم بود قبال محل ھايی که اھميت نظامی دارد و آن قسمت ھايی که می تواند بقشون ھای زياد آذوقه بدھد قبال
ميبايست آن نواحی به وسايلی در دست خود ويا وکيل خود يا دولت دست نشانده خودشان باشد.
چون کشور کھنسال ايران ھميشه مرد خيز بوده و ملت آن دارای يک روح زوال نا پذيرسلحشوری است ،ھر آن انتظار
ظھور مرد نابغه از ميان آن ملت ميرود که قوای جنگی آنرا اداره نموده باسياست مخصوص و عاقالنه به نفع مملکت
ايران بکار ببرد .ايران ھميشه يک سياست مخصوص بخود داشته و مدام دنبال آن سياست بوده است .منتھی ھنگامی که

زمام امور بدست کسان نا اھل می افتد ،در اجرا ،آن سياست نيز بالطبع وقفه روی می داد ،ھمينکه زمام امور
بدست مرد اليقی ميرسيد سياست گذشته نيز مجددا تعقيب می شد ،واين خود يکی از

خصايص ذاتی سرشت ايرانی است و روی ھمين خصايص ملی است که توانسته است
استقالل خودرا در مدت دوھزار و پانصد سال در مقابل ھزاران طوفان ھای عظيم وپر
آشوب دنيا حفظ کند .حريف ھای مآل انديش ما خوب تميز داده اند که ملت ايران مانند ساير ملل آسيا نيست که
بتوان آنرا به اين زودی محو نمود ،ايرانی از خود روح ممتاز وقريحه مخصوص دارد ،ھرگاه از راه صواب وصالح در
بعض قضايا ومسايل ساکت است وروی موافقت نشان می دھد دليل تسليم رضايت آن نيست .سرشت ذاتی وروح
مخصوص آن در محور ملی دايما دور ميزند تا موقع مناسب آن برسد .موضوع ھرات ومسايل ديگر بھترين شاھد ما
است ،ايرانی ،شب ھای طويل تر وتاريکتر از اينرا در زندگانی سياسی خود گذرانده ،تجربه ھای عمر طوالنی ،اين ملت
را فوق العاده بردبار وبا حوصله ودر مقابل شدايد دھر وپيش آمد ھای نا گوار روزگار بی اندازه صبور بار آورده است،
اين بحران نيز در اثر صبر وحوصله خواھد گذشت ،بار ديگر ديده خواھد شد که پرچم ايران در ھمان اماکنی که سياست
غدار بيگانگان با ھزاران نيرنگ وافسون سياسی به حيله و تزوير بواسطه عدم لياقت اوليای امور وقت که خاين به ملت
ايران بودند از تصرف آن بيرون آورده است ،.باز برای سعادت وخوش بختی سکنه آن نواحی از باالی بلند ترين بناھای
آنھا به اھتزاز در آيد ،اين ھا از جمله آمال ايرانی است و ھرگز فراموش شدنی نيست.
کينه انگليسی ھا نسبت به ما ويا محبت و مھربانی نسبت به افغان ھا وبلوچ ھا نبود که قسمت ھای بلوچستان و سيستان
ازيد تصرف ايران خارج شد ،مقصود عمده ،حفظ سرحدات ھندوستان بود که سبب اين ھمه دشمنی نسبت به ايران
ودوستی ومھربانی وحاتم بخشی نسبت به خان کالت وامير افغانستان در اين تاريخ آشکار گرديد .بھترين شاھد موضوع،
اظھارات خود ژنرال گلدا سميت است که من آنھا را در اين جای بعين ترجمه می کنم.
در صفحه چھلم مقدمه دو جلد کتاب که وقايع و پيش آمد ھای سه ساله ماموريت خود را با ھمراھان خود شرح می دھد
چنين می نويسد:

»اينک موضوعی که بايست مورد توجه قرار بگيرد ،ھمانا نتايج اين دو ماموريت سرحدی است که
مالحظه می شود .آيا آن مقصودی که درنظر بود بطور قطع ويقين انجام شده است يا نه؟ وآن انتظارات
سياسی که راجع به اين موضوع بوده حاصل گشته است يا نه؟ اگرچه اين دو ماموريت دوعمل جداگانه
بوده است واز روی نظريات سياسی وھمچنين جغرافيايی ،دو مسئله جداگانه فرض شده است ،ولی ھيچ
شخص مآل بينی نمی تواند آنھارا مسايل از ھم جدا تصور کند ،جز اينکه ھردو آنھارا يک امر واحدی
بداند آنھم عبارت ازحفظ امنيت و آرامش سرحد ھندوستان ما است .اگر در نظر سياسيون ما جزاين
باشد ،آنوقت ديگر اشکال خواھد داشت از اينکه انسان بداند آنھا را درچه رديف قرار بدھد .در ھر
صورت نبايد طرف ديگری فکر نمود ،اگر جزاين باشد ،بايد گفت بواسطه عدم اطالع از جزييات امر
است ودرفھم قضيه قاصر می باشند .گاھی ھم اينطور پيش می آيد ،موضوعاتی که مربوط به مسايل
عمومی است و نمی خواھند جدا از آنھا طرفداری کنند آنھا را نوع ديگری تعبير می کنند ،اين تعبير ما
نيز يک عقيده نيست که از روی جھالت ويا خودخواھی اظھار شده باشد ،ايــــن موضوعات مربوط به
مسايلی است که به واسطه آنھا دولت انگلستان قطع نظر از استقالل و تـــــمامــــيت ممالک
ھمـــسايگان خود ،از آنھا برخــــوردار می شود ،در تعيين حدود سرحــــدی ماورا سرحدات

ھـــــندوستان خودمان ،بواسطه مساعدت وھمراھی باھمسايگان دوست خود ،ما احوال و اوضاع
١
خودمانرا تقويت نموده ايم.
ھرگاه ما سعی نکنيم از اينکه ھمسايگان دوست وصديق برای خودمان درماورا سرحدات خود بوجود
آوريم ،اين برای ما غفلت حساب نمی شود ،بلکه برای ما بدبختی توليد خواھد نمود .برای ما واجب و
حتم است بھر وسيله وعـــملی که باشد ٢ ،برای انجام وعملی شدن اين مقصود بکوشيم وھرقدر که
ممکن باشد از دخالت در امور داخلی ھمسايگان خود اجتناب کنيم و ھرموقع ھم که الزم شد دخالت
کنيم (!!) .بايد اين دخالت ھای ما از طرف آنھا قدردانی شود )!!(  .ولی ھرگونه اغتشاش ويا انقالب،
در بلوچستان و افغانستان روی دھد دولت ايران بايد بداند بواسطه سندی که بما داده است بايد از اين
قبيل اتفاقات استفاده نکند و بقصد تصرفات و تجاوزات بطرف شرق دست اندازی نکند« .
مالحظه می شود که سر فردريک گلدا سميت ،اولين و آخرين انگليسی نيست که در اين باره منافع انگلستان را با
موذيگری و نيرنگ پاس داشته است.
ھمين مسئله امروز ھم در ذھن انگلستان باقی است و با مجھز کردن بلوچ ،افغانی ،کرد ،و آذری وحتا عرب زبانان آن
سوی مرز خوزستان ،انگلستان مترصد است در نيرنگی ديگر سرحدات ايران را به کوچکترين اندازه خود برساند.
شوربختانه برخی در ميان اوپوزيسيون که ظاھرا با ماليان در تضاد منافع ھستند ،ظاھرا با جنگ مخالفند) ،کاری به آنان
نداريم که حاشا می نويسند »چرا با حمله نظامی به ايران موافقم« و پس از آنکه مشتشان باز شد بجای مکيدن زخم
خودشان حاشا می کنند و مغلطه را جايگزين منطق ميکنند( ولی در باطن و در پنھان با انگلستان در منافع مشترک می
باشند و زمزمه ھايی که می تواندبه دنبال جنگ نا خواسته ای ھمانند آنچه در عراق وآنھم با نيرنگ دروغين آآقای تونی
بلير نخست وزير وقت انگلستان به آمريکا تحميل شد بر سرايران بيايد و با ايجاد فضای پرواز ممنوع ويا حمله با
ھواپيما ھای ناتو که در اصل »بازو ھای اجرايی« سازمان ملل می باشند ساختار زيربنايی کشور ما به نابودی کشيده
شود.
چه خوش گفت آن رادمرد آذربايجانی – احمد کسروی ،بيچاره آن ملتی که تاريخ کشورش را نداند.
ح-ک

١قابل توجه است که اين انگليسی »ھندوستان« را »ھندوستان خودمان« قلمداد می کند و درحاليکه درباره انگلستان و منافع انگلستان سخن می
گويد ديگر کشور ھای منطقه خاورميانه و اطراف ايران را »ھمسايه« می خواند ...درحاليکه مرزی مشترک با انگلستان که جزيره ای شمال اروپا
است باکشور ھای ديگر وجود ندارد .ھنوز ھم چون ھندوستان جزو کشور ھای »مشترک المنافع« با انگلستان است ھمانطور که ونزويال،
استراليا ،و کانادا است ،اين سرزمين را به ترتيب ويژه ای حمايت و مورد مھر قرار می دھند .نمونه آن پراکنده کردن ھندی ھا در سرتاسر کره
خاکی است که به جرات می توان گفت در اغلب موارد به صورت جاسوس انگلستان عمل ميکنند .ح-ک
 -٢عين نظر ماکياولی که برای سياسيونه جھان حکم وحی منزل را دارد .کتاب شھريار ماکياولی ترجمه محمود محمود.

