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  بخش اول

  فصل اول: نفوذ و سلطه انگليس

  ورود استعمار

فويه همزمان رورت اجتناب  دوران حاكميت ـص نعتي و ـض ناپذير يافتن بازارهاي جديد براي فروش با انقالب ـص
داري نوپاي غرب بود. اـستاي توـسعه و تحكيم ـسلطه ـسرمايهامكانات مورد نياز در ركاالها و پيدا كردن منابع و  

ا ه ـب اد موازـن ــرورت ايـج ــرايط ويژه و همچنين ضـ ه شـ ل برخورداري از مجموـع ه دلـي دو  ايران در اين دوره ـب
ـــتهـهاي اروـپايي قرار گرـفت. اين دوـلتـكانون رـقاـبت ـقدرتامپراطوري روس و عثـماني، در  ـبا  ـها در قرن ـگذشـ

هاي صفويه، افشاريه، زنديه، قاجاريه و پهلوي توانستند عوامل خود را در گيري از ضعف و نيازهاي سلسلهبهره
ــتقر و مـنافع بلـندـمدت خود را ـتأمين كنـند، ـبه گوـنهايران   ــور ـخارجـيان و ارتـباط ـبا آـنان مسـ اي ـكه حتي حضـ

رد در سـياسـت داخلي و خارجي كشـور شـد. اين رويكو سـازنده براي حفظ سـلطنت تلقي مياقدامي مثبت  
و بهتر  ـشكل گرفت كه ايران به تنهايي قادر به دفاع از موجوديت، تماميت ارـضي و حفظ اـستقالل خود نيـست

ي از دولت ت با كمك بعـض تادگي و از  اـس ي ديگر ايـس يلهها، در مقابل بعـض اي خود دفاع كند و اين رويكرد وـس
لطه قدرت تبراي توجيه پذيرش ـس تقيم و از  هاي اـس ورت مـس تعماري به ـص لطه اـس د. اين ـس طريق عماري ـش

د فرماندار انگليـسي اعمال نمي بـش ورت يك ـش لطه به ـص كه از عوامل و مزدوران كه هر يك بلكه رژيم تحت ـس
ياـستمـس  تند و مجري ـس ي داـش خـص گرديد كه راطوري بريتانيا بودند، اداره ميها و حافظ منافع امپئوليت مـش

  گويند.مي استعمار نوبه آن 

  هاي فكري و تشكيالتيورود جريان

، اســتعمار غرب از اوايل قرن نوزدهم به تدريج با توجه به شــرايط ايران، با ســازماني متشــكل از نويســندگان
ان حرفه اي در پوشـش روشـنفكران و مشـاوران دولتي، روند سـلطه غيرمسـتقيم را روزنامه نگاران و جاسـوـس

اني برميپيگيري كرد. از جمله   اي خود را از ميان كـس ازمان اعـض ونري بود كه ـس كيالت فراماـس گزيند كه تـش
د و دانش را برا ادي خود ميدعوي دانش و برتري دارـن دگي ـم افع زـن امين مـن د.ي ـت ا و نفوذ در گروه خواهـن ـه

ف، جاد درگيري و اختالها، ايو انقالب هااهداف آنها، به شــكســت كشــاندن نهضــتمنحرف ســاختن افكار و  
ــاي ايراني اين هاي تجزيهتحريك حركت ــي از اقدامات اعضـ ــتعماري، بخشـ طلبانه و تحميل قراردادهاي اسـ

گذاري فراماسـونري در ايران و تقويت و هدايت آن، سـرانجام پس از چند سـازمان بوده اسـت. انگليس با پايه
ي ياـس د رقباي خود را از صـحنه خارج كند و به قدرت بالمنازع ـس ، اقتصـادي و فرهنگي تبديل دهه موفق ـش

خان محمدصــالح شــيرازي، ميرزا ابوالحســنهاي ايراني عبارتند از ميرزا  گذاران و اولين فراماســونپايه  شــود.
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كرايلچي، ميرزا ملكم ازمان دراين    خان ارومي.خان و عـس اه پايه  ـس رالدين ـش لطنت ناـص د و دوران ـس گذاري ـش
اني كه عـض ابتدا فراموـشخا دند پيمان مي  و آن مينه نام داـشت. كـس تند كه هر چه ميـش نوند بينند و ميبـس ـش

ــون  زاده يكي ازفراموش كنند. تقي ــافراماس خان بود، او و همفكرانش خواهان تغيير خط ها و وزير دارايي رض
ن و مرد، از فرق فارـسي به التين، حذف اـسالم از قانون اـساـسي و نظام حقوقي كـشور، آزادي و برابري حقوق ز

  و سلطه غرب بودند.رنگي شدن و پذيرش برتري تا ناخن پا فسر 

  جنبش تنباكو

كرد تسلط بر دولت و حاكميت، به معناي سلطه كامل بر مردم است؛ از اين رو به صور ميامپراطوري بريتانيا ت
كال مختلف اقدام به تحكيم تگي اين دولت  اـش لطه و افزايش وابـس ار ها نمود كه نمونه آن، اخذ امتياز انـس حـص

البوت، از  اژور ـت اكو بود. ـم ه توتون و تنـب ه امور مربوط ـب ــادرات و كلـي د، فروش، صـ د، خرـي ه تولـي ــاـل اه سـ پنـج
د. زارت مسـتعمرات و از مشـاوران نخسـتگردانندگان و وزير، وارد مذاكره براي اخذ اين امتياز پنجاه سـاله ـش

و غيرانگليـسي، از ـشبه قاره هند و بعـضي   قراداد، كمپاني رژي تاـسيس ـشد و هزاران انگليـسي اين  براي اجراي
كشـورهاي اروپايي، با عناوين كارمند، مدير، مبلغ، خدمه و غيره وارد كشـور شـدند. اين شـركت حق داشـت 
كليه نيازهاي خود را بدون پرداخت ماليات و حقوق گمركي، به كشـــور وارد كند و توتون و تنباكو را تنها در 

د كمپاني به دولت ايران، صادر كند و يا در داخل به قيمت مورد نظر خود به ازاي پرداخت يك چهارم از درآم
  فروش رساند.

ي اجراي اين قرارداد باعث سلطه اقتصادي بيشتر انگليس، گراني محصول تنباكو، ورشكستگي و بيكاري شمار
ــاغالن مرتبط مي ــاورزان و ش نبود، مقاومت و مبارزه گرديد و از آنجا كه براي مردم و علما قابل تحمل  از كش

تن نامه آغاز د. تعطيلي بازارها، نوـش ن و مبادله پيام ـش ها و طومارها، درگيري با نيروهاي دولتي، تجمع و تحـص
و ميان علما و دربار، نشانه جدي بودن مردم و شدت مخالفت آنان بود. با انتشار خبر صدور فتواي تحريم تنباك 

خود را براي سـركوب جنبش تشـديد كرد، ولي سـرانجام به دليل   هايتوسـط ميرزاي شـيرازي، دولت تالش 
  گسترش اعتراضات و نگراني از سقوط سلطنت، مجبور به لغو امتياز و پرداخت پانصدهزار ليره خسارت گرديد. 

گرايش به غرب 

اثبات اي و تحقيقاتي غرب طي دو قرن گذـشته در يك هماهنگي كامل، ـسعي در  هاي آموزـشي، رـسانهدـستگاه
اند و همزمان فكري، فرهنگي و تمدني خود داـشته  برتري نژادي، اعتقادي، ارزـشي و روـشي و در نتيجه برتري

ژن توـسعه يافتگي ملل  كفايتي و نداـشتنلياقتي، بيبا تمام امكانات درـصدد اثبات بي  عده اي مرعوب و مزدور
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 -٣ورود محصـــوالت فرهنگي    -٢اكميت فســـاد و اســـتبداد ح  -١اند. داليل گرايش به غرب: شـــرق برآمده
  ضعف و ركود علمي -٥نظام آموزشي و اداري  -٤استراتژي سلطه استعماري غرب 

  فساد و استبداد حاكميت

الطين به حكومت و رفاه خود   تر ـس ان ميبيـش ند و خاندانـش ور، از اين رو اعتن انديـش عيت مردم، كـش ايي به وـض
ــي و آها و نظريات ديگران  ها و ديدگاهواقعيت ــترده منافع دموكراسـ زادي در غرب و ايجاد ندارند. تبليغ گسـ

ده ــويري اـي ه آل از نـظامتصـ ــران اروـپايي، از جمـل ـهاي غرب ـيل و عـلل گرايش ـبه تفكرات و ارزش دالـها و سـ
  محسوب مي شود.

  ورود محصوالت فرهنگي

فرهنگي چون كتاب، نـشريه، فيلم بيـشـشتر ـشدن ـسفرها و مبادالت تجاري و ـسياـسي و به ويژه ورود كاالهاي  
ــرـفتو... اين تلق ـقاـبل ـها و تفكرات اختراـعات و ـبه دنـبال آن هـمه ارزش ـها و ي را ـبه وجود آورد ـكه هـمه پيشـ

رمايهقبول و معتبر از غرب و غربي ت. اروپا تالش و ـس ترش اين ديدگاههاـس  گذاري فراواني براي تثبيت و گـس
  اي غير مسلمان، موفق شد.هكرد كه تا حدود زيادي در سرزمين

  استراتژي سلطه استعماري غرب  

و رزمينپس از نفوذ، حـض تعماري غرب در ـس لطه اـس تعمرات) تغيير هويت ديني، ر و ـس ده (مـس رف ـش هاي تـص
ملي و فرهنگي مردم براي اـستقرار دائمي، در دـستور كار اـستعمارگران قرار گرفت. تبليغ و گـسنرش فرهنگ و 

ه ابعاد مادي، مصــرفي و مبتذل آن به عنوان يكي از اصــول ثابت اســتراتژي غرب در ارزش هاي غرب، به ويژ
تربيت كـساني خاص و قرار  گـسترش ـسلطه بر جهان در تمامي دو قرن گذـشته مورد توجه اـستعمار بوده اـست.

ت انههدادن آنها در پـس ي و رـس اس فرهنگي آموزـش الم، حذف فيزيكي يااي حـس  اي، تبليغ منفي و تحريف اـس
يد جمال الدين اـسدآبادي، ـشيخ ـشخـصيتي كـساني كه توانايي ايـستادن در برابر اين جريان را داـشتند، نظير ـس 

ـسلطه فرهنگي خود و ايجاد   اهللا نوري، ـشهيد مدرس بخش از اقدامات غرب در راـستاي تحقق اـستراتژيفـضل
  گرايش به آن بوده است.

  نظام آموزشي و اداري

ــازماندهي و   ــي، با توجه به نقش و اهميت آن در مقوله برنامهدر س ــكيالت اداري و آموزش ريزي محتوايي تش
مديريت و تخصــص، بســياري از امور زندگي مســلمانان مســتقيم يا غيرمســتقيم در اختيار غرب قرار گرفت. 
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ياـسي، فرهنگي و اقتـصادي اـستعمار نو در واقع ادامه همان ـسلطه اـستعم ديد و ار كهنه با پوـشـشي جـسلطه ـس
  اي غيرمستقيم بود.به گونه

  ضعف و ركود علمي

پردازي، ي رـشد علمي و كاربرد آن در نظريههاي خودكامه، مجالي براها اـشغال و تـسلط حكومتبه دنبال قرن
ــت. عـقب ماندگي و انحـطاط فكر ــور وجود نداشـ ــاس حـقارت، خود تولـيد و مديريت كشـ ي و فرهنگي، احسـ

ا بر جامعه مسلط گردانيد. جريان روشنفكري و مباحث سكوالريسم (جدايي بيني، سرخودگي و خمودگي ركم
ت)، ارتجاع (عقب ماند  ياـس ورت حفظ فرهنگ و ارزش دين از ـس بندي به دين و ها)، فناتيك (پايه بودن در ـص

هرگونه مقاومتي با چماق ـسركوب ، وارد ادبيات ـسياـسي و اجتماعي گـشت و  ديندار بودن) و تـضاد علم و دين
د. لـش مي ي آغاز ـش كيالتي نيروهاي فكري و آموزـش ازماندهي تـش د. همزمان ـس تعمار در قالب ـش كر فرهنگ اـس

هايي چون فراماســونري، انجمن روابط فرهنگي، اعزام دانشــجو به خارج، تاســيس مراكز آموزشــي و ســازمان
هاي مورد رنامهب  و... ها و مجالت به دسـت عوامل تربيت شـدهرل و هدايت آنها، انتشـار روزنامهفرهنگي و كنت

  نظر خود را در چارچوب استراتژي استحاله فرهنگي اجرا كرد.
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  فصل دوم: جنبش مشروطيت

البوت و موفقـيت جنبش پس از لغو قرار انيون ومداد ـت ه رهبري روـح ت ردمي ـب اي اجتـم مراجع حرـك و  اعيـه
نيروهاي مردمي را به دنبال داـشت.  عوامل متعدد افزايش حـضور و نقش اجتماعي و ـسياـسي  فكري تحت تاثير
ختن اين حركت هاي جاـسوـسي انگليس و روس تالش فراواني در منحرف كردن يا متوقف ـساهر چند ـسازمان

ر تند. ناـص تبدادي داـش د اـس ال ـض اه قاجار در ـس ا كرماني  ١٢٧٥الدين ـش ت ميرزا رـض اگردان ـس   به دـس يد از ـش
ز پدر تر االدين اـسد آبادي در حرم حـضرت عبدالعظيم در ـشهر ري كـشته ـشد مظفرالدين ـشاه بي لياقتجمال

ريفات پر هزينه لطنت را از او به ارث برد. با تـش يارـس ت گرفت تغييرات بـس ور را به دـس ي در اي اداره امور كـش
ري يافتند كـشور بين روس و انگليس نفوذ بيـشتدهي و مقامات كـشوري و لـشكري داد و عوامل خارجي ـسازمان

هاي تقـسيم ـشد. قراردادهاي متعددي بـسته ـشد كه هر يك بخـشي از كـشور را در اختيار بيگانگان قرار داد. وام

ر ها و تعهدات سـنگين گرفته شـد. دوران قاجار بسـياري براي پرداخت قروض و اداره امور جاري با بهره عـص

تر با اقدامات مـس   نام گرفت.  امتيازها اه و حكومت بيـش ايت مردم از ـش دراعظم، عدم رـض تبدانه عين الدوله، ـص
گرديد. صـدراعظم براي بله با ظلم حكام به شـدت سـركوب ميهاي مردم واليات مختلف در مقاشـد. قياممي

ت اد و اـس يو نوز  ارعاب مردم، بيش از هزار نفر از پيشـگامان مبارزه با فـس كه بداد را زنداني و يا تبعيد كرد. مـس
ده بود، مقرراتي به زيان ايران و به  وب ـش مت وزير گمركات منـص يه به ـس تيباني روـس ال با پـش ه ـس در ظرف ـس
ور تحميل كرد. عوامل  اد كـش ياري بر مردم و اقتـص ارت بـس كالت و خـس يه تنظيم و با اجراي آن مـش ود روـس ـس

هاي نامناســبي ن لباس ر آن زنان و مرداعكســي از مســيو نوز منتشــر كردند كه د  ١٢٨٣انگليســي در ســال 
خر و  ته و حالت تمـس ـس ت، ميان آنان نـش يده بودند و او در حالي كه لباس روحانيان ايراني را به تن داـش پوـش

ايتي مردم و روحانيان از روس به علت    خنده به خود گرفته بود. تي نارـض يدن محرم فرـص ها و حكومت، فرا رـس
د نسـبت به وضـعيت موجود و رفتار عوامل خارجي و شـد تا مردم و علما دسـت به اعتراضـي همگاني و شـدي

  عمال دولتي بزنند. 

توه تجار تهران كه از اهانت ده، به ـس تر از تعرفه تعيين ـش هاي نوز و رفتار ماموران گمرك و دريافت مبالغ بيـش
ــت به راهپيـمايي اعتراض  آمده بودند در يك حركت عمومي با تعطيلي ــورت   آميز زدند.بازار، دسـ تـجار به صـ

جمعي به شـهر ري رفتند و در حرم حضـرت عبدالعظيم متحصـن شـدند. محمدعلي ميرزا، وليعهد، در غياب 
كنار خواهد كرد و تجار بعد از يك هفته تحصـــن به تهران ا بود قول داد كه مســـيو نوز را برپدر كه عازم اروپ
قند در بازار كمياب و گران ـشد دولت به جاي حل مـشكل با احـضار تجار ـسرـشناس   ١٢٨٤ال بازگـشتند. در ـس 

ــت. پس از آن اعتراض بر ــتور عالءاـلدوـله ـحاكم تهران، آـنان را ـبه فـلك بسـ ــد ـحاكم تهران،  ـبازار ـبه دسـ ضـ
گفتمان الدوله و انتقاد از عملكردهاي مظفرالدين شـاه و درخواسـت تاسـيس عدالتخانه،  درخواسـت عزل عين

غالب در مـسائل روز گرديد. تعدادي از علما به عنوان اعتراض به ـشهر ري رفتند و در حرم حـضرت عبدالعظيم 


