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فرانسوی ها از اقیانوس اطلس گذشته و به آمریکای شاملی رسیدند.	 

ــه 	  ــد. ب ــه ان ــان رفت ــاط جه ــی نق ــه متام ــا ب ــی تقریب ــق مســیرهای دریای انگلیســی ها از طری

ــیدند. ــیا رس ــی و رشق آس ــکای جنوب ــاملی، آمری ــکای ش آمری

هلندی ها به آمریکای شاملی رسیدند.	 

پرتغالی هــا بــه کشــور ایــران، کرانه هــای آفریقــا و آســیا رســیدند و تقریبــا مــی تــوان گفــت 	 

کــه کمــر بــه ســمت قــاره ی آمریــکا حرکــت کــرده انــد.

ــاره 	  ــیا و ق ــوب آس ــای جن ــی و کرانه ه ــکای جنوب ــزی، آمری ــکای مرک ــه آمری ــپانیایی ها ب اس

ــا رســیدند. آفریق

مطالعــه تاریــخ طــرح ریــزی اســراتژیک غــرب مملــو از عملیــات نفــوذ اســت. ایــن نفوذهــا منجــر 

بــه اســتحاله از درون یــا پاشــیدن آن رسزمیــن یــا ملــت و یــا تغییــرات اساســی شــده اســت.

بعــد از قــرون وســطا در غــرب، آرام آرام دیــن از سیاســت و زندگــی بــر غربــی کنــار گذاشــته 

شــد. از ســال 1500 تــا 1800 میــادی، اروپایــی هــا از درون کشــورها و قــاره خودشــان بــه بیــرون 

رسزمینشــان حرکــت مــی کردنــد. صحرانــوردی، بیابــان نــوردی، دریانــوردی بــه ســمت قلــب آســیا 

و رشقــی تریــن قســمت آســیا. ماهیــت ایــن خــروج از رسزمیــن اروپــا از ســال 1500 میــادی بــه 

ایــن ســو بیشــر ماهیــت دریایــی بــه خــود گرفــت و بــه عــر دریــا معــروف شــد.
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منطقه هایــی از آفریقــا کــه منطقه هایــی از آفریقــا کــه 

اســتعامرگران  دســت  اســتعامرگران بــه  دســت  بــه 

بــود  افتــاده  بــود اروپایــی  افتــاده  اروپایــی 

ایــن  نــام  ایــن (.  نــام   .)۱۹۱۳۱۹۱۳ )ســال )ســال 

زیــر  در  زیــر اســتعامرگران  در  اســتعامرگران 

شده اســت: شده اســت:آورده  آورده 

ــا خــود  ــی را ب ــان جــوان آفریقای ــردان و زن ــن، م همچنی

بــه اروپــا بردنــد و بعــد از کشــف قــاره آمریــکا، آنهــا را 

بــه رسزمیــن جدیــد مــی برنــد تــا آنجــا را نیــز بســازند و 

از نیــروی بدنــی قــوی آفریقایــی هــا بــه نفــع خــود ســود 

برنــد. )در اســتضعاف قــراردادن ملــت هــا(

تولید ناخالص جهان تولید ناخالص جهان 20222022  

104104 تریلیون دالر تریلیون دالر

اروپاییــان در طــول 300 ســال)1500-

ــد.  ــی کنن ــخیر م ــا را تس 1800 م(، آفریق

در ایــن میــان آفریقــا را غــارت منودنــد و 

ــرآورد  ــق ب ــون دالر طب ــون دالر تریلی ــدود 777777 تریلی ح

ــا خــود بردنــد. ســازمان ملــل، منابــع را ب



بــا آغــاز اســتعامرگری فرانســه در ســال 1524، ایــن کشــور بیــش از 20 کشــور آفریقایــی در غــرب 

ــتعامر  ــت اس ــال تح ــه 300 س ــک ب ــا نزدی ــد آفریق ــرد. 35 درص ــغال ک ــاره را اش ــن ق ــامل ای و ش

فرانســه قــرار داشــته اســت. در آن ســال هــا کشــورهایی ماننــد ســنگال، ســاحل عــاج و بنیــن بــه 

مرکــز تجــارت بــرده توســط فرانســه تبدیــل شــده و متــام منابــع ایــن مناطــق از ســوی ایــن کشــور 

 تاریخ سیاه فرانسه در آفریقا تاریخ سیاه فرانسه در آفریقا



ــاراج رفتــه اســت. در طــول حــدود 5 قــرن اســتعامر فرانســه بــر آفریقــا و بــه ویــژه پــس  بــه ت

از جنــگ اســتقال ایــن کشــورها در دوره بعــد از جنــگ جهانــی دوم، آنــان بــا رسکــوب شــدیدی 

مواجــه شــدند کــه در مجمــوع بیــش از دو میلیــون آفریقایــی کشــته شــدند.

فرانســه همچنیــن بــا خشــونت متــام، خواســت مــردم کشــورهایی کــه بــا وعــده اعطــای اســتقال 

از طــرف ایــن کشــور در جنــگ جهانــی دوم رشکــت کــرده بودنــد، رسکــوب کــرد.

یکــی از ایــن کشــورها الجزایــر بــود. مــردم الجزایــر بــا وعــده کســب اســتقال در صــف  نیروهــای 

فرانســه در جنــگ جهانــی دوم حضــور داشــتند، امــا ایــن خواســته آنــان بــا رسکــوب گســرده از 

ســوی فرانســه مواجــه شــد و هــزاران تــن از مــردم الجزایــر قتــل عــام شــدند. کشــتار سیســتامتیک 

ــا زمــان  ــل عــام ســطیف و گلیــام آغــاز شــد و ت ــازان فرانســوی از قت ــر توســط رسب مــردم الجزای

اســتقال الجزایــر در ســال 1962 ادامــه داشــت. در طــول مبــارزات اســتقال الجزایــر نزدیــک بــه 

یــک میلیــون تــن کشــته شــدند کــه مســئول مســتقیم آن فرانســوی هــا هســتند.

مــردم الجزایــر از ســال 1830 بــا قتل عــام فرهنگــی از ســوی فرانســه کــه موجــب از میــان رفــن 

هویــت بومــی و تاریــخ ســیصد ســاله عثامنــی و تغییــر بســیاری از آثــار تاریخــی و فرهنگــی ایــن 

کشــور شــد، مواجــه بــوده انــد. فرانســه در کشــورهای تحــت نفــود خــود بزرگریــن مــوارد نقــض 

حقــوق بــر را رقــم زد. نقــش ایــن کشــور در نســل کشــی روآنــدا در ســال 1994، روشــن اســت.

بنــا بــه گزارش هــای بیــن املللــی نظامیــان فرانســوی کمــی پیــش از ایــن نســل کشــی بی تفــاوت بــه 

گزارش هــای مخابــره شــده از منطقــه خــارج شــده و برخــی از آنهــا نیــز شــخصا از ایــن قتل عــام 

حامیــت کردنــد. فرانســه 23 ژوئــن بــه منظــور تامیــن منطقــه امــن بــرای پناهجویــان در جنــوب 

ــوع نسل کشــی،  ــری از وق ــه جــای جلوگی ــا ب ــرد ام ــاز ک ــوآز« را آغ ــات تورک ــدا »عملی ــی روآن غرب

ــن  ــی بی ــای حقوق ــرار داد. پرونده ه ــو ق ــت هوت ــار دول ــات در اختی ــی و اطاع ــزات نظام تجهی

املللــی متعــددی در ایــن خصــوص علیــه فرانســه همچنــان در جریــان اســت.

ــگارو در  ــا روزنامــه فی اظهــارات فرانســوا میــران، رئیــس جمهــور ســابق فرانســه در گفت وگــو ب

ــت« از  ــت نداش ــم اهمی ــا ه ــورها آنقدره ــی در آن کش ــه »نسل کش ــر آنک ــی ب ــال 1998 مبن س

ــود. ــاک منی ش ــی پ ــان عموم ــه اذه حافظ

ــدا: افشــای دروغ هــای  ــا انتشــار خــر »نســل کشــی روآن ــارت« ب ــا پ وب ســایت فرانســوی »مدی

فرانســه« بــه اســتناد گزارش هــای اداره کل امنیــت خارجــی ایــن کشــور اعــام کــرد کــه فرانســه 

ــبه  ــه دســت ش ــی ب ــزار توتس ــه کشــتار 800 ه ــر ب ــه منج ــدا ک ــی روآن ــی نســل کش ــر اصل مق

ــو شــد، اســت. ــان هوت نظامی

فرانســه، همچنــان مانــع دسرســی بــه اســناد نسل کشــی مــی شــود. دادگاه قانــون اساســی فرانســه 

در ســال 2017 بــا درخواســت دسرســی یــک محقــق بــه آریشــو نســل کشــی ریاســت جمهــوری 

ایــن کشــور مخالفــت کــرد.
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اروپائیــان بعــد از تســخیر و غــارت آفریقــا، بــه ســمت آســیا و قلــب و رشق آســیا از طریــق دریــا 

حرکــت کردنــد. بســیاری از رسزمیــن هــای ایــن قــاره را نیــز اشــغال منودنــد. هنــد بــا آن عظمــت 

را بــه گفتــه نایــل فرگوســن بــا 3000 نفــر اشــغال کردنــد. بطــور کلــی در طــی تاریــخ، رسزمیــن 

هنــد از قــوای نظامــی خوبــی برخــوردار نبودنــد و بــا انــدک تــاش نیروهــای متخاصــم، تســلیم 

مــی شــدند. قبــل از حملــه اروپاییهــا بــه هنــد، زبــان اداری هندوســتان فارســی بــوده اســت کــه 

بــا اشــغال هنــد بــه انگلیســی تغییــر مــی کنــد.

مناطق جدا شده از هندمناطق جدا شده از هند

تسخیر هند و چینتسخیر هند و چین

جنگ تریاک در چینجنگ تریاک در چین

هــرگاه چیــن خواســت بــا توجــه بــه ســاحت متدنــش و ملــت پرجمعیتــش دوبــاره برخیــزد و متدنــی 

نــو تشــکیل دهــد، اروپاییهــا بــا انــواع دسیســه آنهــا را تســخیر کردنــد.

جنــگ نخســت انگلســتان و چیــن کــه بــه جنــگ تریــاک نخســت معــروف اســت، بیــن ســالهای 

ــا ۱۸۴۲ میــادی روی داد. ایــن جنــگ و همچنیــن جنــگ دوم تریــاک، نخســتین مرحلــه  ۱۸۴۰ ت

ــن به شــامر مــی رود. ــه چی ــی ب ــای غرب ــر کشــورهای اروپ نفــوذ مؤث

پیــش از وقــوع جنــگ، خریــد چــای از چیــن توســط انگلســتان کــه مــردم بریتانیــا عاقــه زیــادی 

بــه آن داشــتند، بســیار افزایــش یافتــه بــود و در مقابــل انگلســتان، کمــر کاالیــی داشــت کــه مــورد 

نیــاز چیــن بــوده و آنــرا معاوضــه منایــد. در نتیجــه انگلســتان بــا کاهــش ذخیــره نقــره خــود کــه 

آنــرا بــا چــای چیــن مبادلــه می کــرد، روبــرو شــد و بریتانیایی هــای حاکــم در هنــد )کــه آنزمــان 

مســتعمره بریتانیــا بــود(، صــدور نقــره را متوقــف کردنــد. تاجــران بریتانیایــی هنــد کــه صــادرات 



ــا کشــت  ــد. بریتانی ــدی از تجــارت را گســرش دادن ــوع جدی ــود ن ــان ب ــن کشــور در دســت آن ای

خشــخاش را در هنــد گســرش داده بــود از ایــرو تاجــران انگلیســی تصمیــم گرفتنــد تــا در مقابــل 

ــی،  ــس از مدت ــد. پ ــن بگذارن ــار چی ــد را در اختی ــی هن ــان صادرات ــاک و کت ــای، تری ــت چ دریاف

ــره  ــش ذخی ــش واردات آن و کاه ــه افزای ــن و در نتیج ــاک در چی ــه تری ــاد ب ــدید اعتی ــش ش افزای

نقــره آن کشــور، مقامــات چینــی، واردات تریــاک را ممنــوع اعــام کردنــد. ایــن تصمیــم در ابتــدا 

مانــع بزرگــی بــرای تاجــران انگلیســی کــه بــه قاچــاق تریــاک بــه چیــن می پرداختنــد، محســوب 

ــا و  ــد و صندوق ه ــرا ش ــدی اج ــور ج ــون به ط ــن قان ــه ۱۸۳۰، ای ــر ده ــد، ولــی در اواخ منی ش

انبارهــای حــاوی تریــاک توقیــف گردیــد. دولــت چیــن لیــن ز شــو را مأمــور ضبــط و آتــش زدن 

کلیــه محموله هــای تریــاک در بنــدر کانتــون کــرد و او ایــن کار را انجــام داد. اعــامل محدودیــت 

بــر همــه گونــه کاالی وارداتــی در بنــدر کانتــون، تجــار انگلیســی را ناخشــنود ســاخت.

در مــاه ژوئــن ۱۸۴۰، نیــروی دریایــی انگلیــس بــا لشکرکشــی بــه دهانــه رود کانتــون، نخســتین 

جنــگ تریــاک را آغــاز کــرد. بــا رســیدن نــاوگان انگلیســی بــه یانگ تســه کیانــگ، ســقوط شــانگهای 

و ســپس رســیدن بــه نانجینــگ، چیــن تســلیم و مجبــور بــه امضــای پیــامن نانجینــگ بــا بریتانیــا 

شــد کــه طبــق آن:

واگــذاری هنــگ کنــگ بــه پادشــاهی بریتانیــا بــه صــورت اجــاره محــدود کــه البتــه تــا ســال . 1

۱۹۹۷۱۹۹۷ بــه درازا کشــید. ایــن منطقــه از ســوی انگلیــس منطقــه آزاد تجــاری شــد.

پنــج بنــدرگاه چیــن کــه انگلیســیها در آن حــق اقامــت و تجــارت داشــتند، بــه روی بریتانیــا . 2

گشــوده شــد.

قانون کاپیتوالسیون. 3

نرخ عوارض کاالهای وارداتی کاهش یافت و به رقمی در حدود ۳ تا ۵ درصد رسید. . 4

بــا امضــای پیــامن نانجینــگ، ســایر کشــورها ماننــد ایــاالت متحــده آمریــکا، روســیه و فرانســه نیــز 

خواســتار امتیــازات مشــابهی ماننــد بریتانیــا شــدند و در عــرض چنــد ســال قراردادهــای مشــابهی 

بــا چیــن بســتند

جنــگ دوم تریــاک، جنــگ چیــن دوم، جنــگ پیــکان، یــا اردوکشــی آنگلو-فرانســوی ها بــه چیــن، 

ــن  ــه دودمــان چینــگ در چی ــوری دوم فرانســه علی ــا و امپرات ــوری بریتانی ــود کــه امپرات جنگــی ب

بــه راه انداختنــد، و از ۱۸۵۶ تــا ۱۸۶۰ ادامــه داشــت. ایــن جنــگ بــا دالیــل مشــابه جنــگ تریــاک 

نخســت رخ داد و یکــی از نتایــج آن در پــی شکســت چیــن، قانونــی کــردن تجــارت تریــاک بــود.



سالهایسالهای

جنگ تریاکجنگ تریاک

در چیندر چین



اهــداف مشــرک قدرتهــای غربــی، گســرش بازارهــای خــارج از کشــور و ایجــاد بندرهــای صادراتــی 

جدیــد بــود. پیــامن هوامپــوآ )Whampoa( بیــن فرانســه و چیــن و پیــامن وانگشــیای آمریــکا هــر 

دو حــاوی بندهایــی بودنــد کــه پــس از ۱۲ ســال از اجــرای آن، مذاکــره مجــدد در مــورد معاهــدات 

ــتار  ــن، خواس ــود در چی ــازات خ ــرش امتی ــرای گس ــاش ب ــس در ت ــتند. انگلی ــاز می دانس را مج

ــته های  ــد. خواس ــال ۱۸۴۲( ش ــده در س ــا ش ــگ )امض ــده نانجین ــورد معاه ــدد در م ــره مج مذاک

ــردن  ــی ک ــی، قانون ــی انگلیس ــای بازرگان ــه روی رشکت ه ــن ب ــام چی ــودن مت ــامل گش ــس ش انگلی

تجــارت تریــاک، معافیــت واردات خارجــی از عــوارض حمــل و نقــل داخلــی، رسکــوب دزدی 

دریایــی، اجــازه اقامــت یــک ســفیر انگلیــس در پکــن و اولویــت نســخه انگلیســی همــه معاهــدات 

بــر زبــان چینــی بــود.

ــه  ــام Arrow را ب ــه ن ــاری ب ــک کشــتی ب ــون ی ــی در شــهر کانت ــداران چین ــر ۱۸۵۶، تفنگ در اکت

اتهــام دزدی دریایــی توقیــف کردنــد و چهــارده نفــر از جملــه دوازده خدمــه چینــی آن را دســتگیر 

ــن  ــس داشــت و ای ــی پرچــم انگلی ــتفاده توســط دزدان دریای ــل از اس ــکان قب ــد. کشــتی پی کردن

موجــب اعــراض دولــت انگلیــس و رشوع جنــگ دوم تریــاک شــد.

 پــس از جنــگ و قبــول ایــن قــرارداد از ســوی چیــن امپراتــور چیــن نامــه ای بــه ملکــه انگلســتان 

نوشــت و در آن از مــرات مــرف تریــاک توســط مــردم گفــت و از ملکــه درخواســت کــرد تــا 

محدودیتــی بــرای تجــارت ایــن مــاده مخــدر در نظــر بگیــرد. امــا توجهــی بــه ایــن نامــه نیــز نشــد.

ــا و ســایر ارزش هــای انســانی  ــردم، حقــوق آنه ــی م ــچ گاه زندگ ــرای دولت هــای اســتعامری هی ب

ــن مدعــا اســت ــده ای ــاک یکــی از شــواهد تایید کنن ــوده اســت. جنــگ تری مطــرح نب

در نظر گرفن سه منطقه در جهان برای تولید مواد مخدر طبق طرح ریزی انگلیسدر نظر گرفن سه منطقه در جهان برای تولید مواد مخدر طبق طرح ریزی انگلیس



هلنــدی هــا نیــز اندونــزی و مالــزی را در دســت داشــتند اندونــزی هــا در دهــه 1960 بــرای اینکــه 

اســتقال پیــدا کننــد بیــش از 2 میلیــون نفــر کشــته داد

احمــد ســوکارنو )۶ ژوئــن ۱۹۰۱–۲۱ ژوئــن ۱۹۷۰(، اولیــن رئیس جمهــور کشــور اندونــزی بــود کــه 

از ســال ۱۹۴۵ تــا ۱۹۶۷ بــه روی کار بــود. ســوکارنو جنبش هــای جدایــی طلبــی اندونــزی از هلنــد 

را رهــری کــرد، آنــگاه کــه هلندیــان اندونــزی را در دســت می داشــتند، او بیــش از یــک دهــه را در 

زنــدان هلندیــان بازداشــت بــود تــا آنــگاه کــه نیروهــای ژاپنــی بــه اندونــزی درآمدنــد و بــه یــاری 

ایشــان از آنجــا بیــرون آمــد و در افزایــش نیــرو و پشــتیبانی یاریشــان کــرد و ســپس در ازای آن از 

ایشــان در پراکنــدن اندیشــه های آزادی طلبانــه خویــش یــاری طلبیــد. آنــگاه کــه ژاپنیــان تســلیم 

شــدند، ســوکارنو و محمــد حتــا رســامً اســتقال اندونــزی را اعــام کردنــد بــه روز هفــده اوت ســال 

۱۹۴۵ و خــود ســوکارنو یکمیــن رئیس جمهــور اندونــزی گشــت و اندونزیاییــان را از دیــد نظامــی 

و سیاســی رهــری کــرد و جلــوی چیرگــی دوبــاره هلندیــان بــر کشــورش را گرفــت.

اروپاییهــا ابتــدا قــاره آفریقــا را تســخیر کردنــد ســپس آســیا را و باالخــص هنــد را تصاحــب کردنــد 

و مــواد مخــدر بــه مناطــق دیگــر از طریــق هنــد ارســال مــی کردنــد )چیــن تــا ژاپــن تحــت تاثیــر 

ایــن مــواد مخــدر بــود(

ــدا  ــتان را ج ــد و افغانس ــه کردن ــزرگ را تجزی ــران ب ــج ای ــه تدری ــد ب ــی هن ــش غرب ــپس در بخ س

کردنــد. در جنــوب ایــران در تنگــه هرمــز پرتغالــی هــا مســتقر شــدند . از طــرف دیگــر عثامنــی 

ــد. ــه منودن را تجزی

گسره حکومت عثامنی سال گسره حکومت عثامنی سال 16831683 م م



نایــل کمبــل داگاس فرگوســن ، متولــد ۱۹۶۴ مــورخ ، اسراتژیســت اســکاتلندی می باشــد. وی یکــی 

ــس،  ــارد لویی ــواه و برن ــاح جمهوری خ ــینجر در جن ــری کیس ــی ه ــی جایگزین ــای اصل از گزینه ه

ــادی در متــام زندگــی اش یــک آتئیســت  ــه لحــاظ اعتق اسراتژیســت فرهنگــی غــرب اســت.وی ب

)منکــر خــدا( بــوده اســت. همــر دوم وی نیــز یــک فمینیســت افراط گــرای ضــد اســام ، متولــد 

ســومالی و بزرگ شــده عربســتان ســعودی اســت.او نیــز یــک آتئیســت و صهیونیســت و طرفــدار 

دوآتشــه ارسائیــل و کامــاً ضــد اســام اســت.

از کتاب هــای وی می تــوان بــه امپراتــوری، انگلیــس چگونــه دنیــای مــدرن را ســاخت ؛ ترقــی پــول 

، تاریــخ مالــی جهــان؛ متــدن ســازی؛ غــرب و بقیــه دنیــا، جنــگ جهــان، روچیلدهــا می تــوان اشــاره 

ــز تولیدشــده اســت کــه  ــی نی ــه تعــدادی از کتاب هــای وی به صــورت مســتند تلویزیون کــرد. البت

بــه برخــی از آن هــا اشــاره ای خواهیــم داشــت. از فعالیت هــای مهــم دانشــگاهی وی راه انــدازی 

ــر از  ــوان یکــی دیگ ــه  عن ــه آن را ب ــج آکســفورد می باشــد ک ــات اســامی در کال دپارمتــان مطالع

نشــانه های حرکــت خیزشــی اســام گرایی و ســقوط عــامل مســیحیت در نظــر گرفتــه و ایــن مســئله 

را در یــک ســخرانی در ســال ۲۰۰۴ در اندیشــکده آمریکــن اینرپرایــز بــا عنــوان »آیــا پایــان اروپــا 

نزدیــک شــده اســت ؟«مطــرح کــرد.

ــور  ــه  ط ــور رشق« ب ــرب و ظه ــقوط غ ــل س ــاره »عل ــن درب ــث فرگوس ــن مباح ــی از مهم تری یک

ــرب در  ــت غ ــل پیرف ــه دالی ــد ب ــدا بای ــؤال ابت ــن س ــه ای ــرای پاســخ ب ــت ، ب ــن اس خاصــه چنی

ــت: ــن اس ــه چنی ــور خاص ــه  ط ــه ب ــرد ک ــاره ک ــته اش ــای گذش قرن ه

    وجــود عنــر رقابــت : اروپــای قدیــم از نظــر سیاســی متفــرق بــود و هــر یــک از اجــزای آن 

ــرد. ــت می ک ــا  دیگــری به شــدت رقاب ــرای توســعه نفــوذ خــود ب ب

میشد هند، چین و سایر کشورها رشد کنن اما انگلیس و آمریکا نگذاشنمیشد هند، چین و سایر کشورها رشد کنن اما انگلیس و آمریکا نگذاشن



    انقــاب علمــی : بخــش اعظــم اخراعــات و اکتشــافات مهــم  در متــام عرصه هــای علمــی مثــل 

فیزیــک و شــیمی و … در اروپــای غربــی روی داد.

    حاکمیــت قانــون و حکومت هــای منتخــب: پیرفته تریــن نظــام سیاســی – حکومتــی در قــرون 

ــه  ــرام ب ــاس آن اح ــه اس ــت ک ــه اس ــکل گرفته و تحول یافت ــی زبان ش ــورهای انگلیس ــر در کش اخی

مالکیــت خصوصــی  و حضــور مناینــدگان صاحبــان رسمایــه در نهادهــای انتخابــی بــود.

    پزشــکی جدیــد: تقریبــاً متامــی پیرفت هــای مهــم در عرصــه پزشــکی جدیــد در اروپــای غربــی  

و آمریــکا روی داد.

    جامعــه مرفــی: انقــاب صنعتــی در کشــورهایی روی داد کــه در آن هــا هــم  امــکان تولیــد 

ــرای مــرف  ــاز و تقاضــا ب ــرای مــرف کاالهــای بیشــر و هــم نی ــاز و تقاضــا ب بیشــر و هــم نی

کاالهــای بیشــر، بهــر و ارزان تــر وجــود داشــت.

موازیــن حاکــم بــر کار و تولیــد. کشــورهای غربــی اولیــن مللــی بودنــد کــه بــا ترکیــب روش هــای 

تولیــد و کار منظــم و گســرده و رصفه جویــی در هزینــه تولیــد، زمینــه انباشــت رسمایــه را فراهــم 

کردند.

وی یکــی از اسراتژیســت های ضــد ایرانــی اســت و ازجملــه کســانی اســت کــه از حملــه نظامــی 

ــانده  ــاپ رس ــه چ ــک ب ــه در نیوزوی ــه ای ک ــال ۲۰۱۲ در مقال ــد. او در س ــاع می کن ــران دف ــه ای ب

بــود، حملــه نکــردن ارسائیــل و غــرب بــه ایــران را بــه پنــج دلیــل یــک اشــتباه بــزرگ دانســته بــود.

وی در کتابهایــش بــه رصاحــت اشــاره مــی کنــد کــه مــی شــد کــه هنــد، چیــن و ســایر کشــورها 

رشــد کنــن امــا انگلیــس و غــرب نگذاشــتند.



هند قبل و بعد از تجزیههند قبل و بعد از تجزیه

وسعت کل اروپاوسعت کل اروپاوسعت چینوسعت چین



قارهقاره
آمریکاآمریکا

قارهقاره
اقیانوسیهاقیانوسیه



قــاره ســومی کــه تســخیر شــد قــاره مرســوم بــه آمریــکا اســت کــه بومیــان آن قــاره آنجــا حضــور 

ــد.  ــت دادن ــر ماهی ــاره را تغیی ــتند و کا آن ق ــن را کش ــان آن رسزمی ــیاری از مردم ــتند و بس داش

کریســُتف کُلُمــب )۱۴۵۱ – ۱۵۰۶( دریانــورد اهــل جُنــوا در ایتالیــا بــود کــه بــر حســب اتفــاق قاره 

آمریــکا را کشــف کــرد. او کــه از طــرف پادشــاهی کاســتیل )بخشــی از اســپانیا( مأموریــت داشــت 

تــا راهــی از ســمت غــرب بــه ســوی هندوســتان بیابــد، )دسرســی بــه هنــد توســط اروپایــی هــا 

معمــوال، حرکــت بــه ســمت جنــوب، دور زدن قــارٔه آفریقــا از کنــار دماغــٔه امیــد نیــک و رفــن بــه 

ــا ســه کشــتی از عــرض اقیانــوس اطلــس  ــد (در ســال ۱۴۹۲ ب طــرف رشق در طــول اقیانــوس هن

گذشــت امــا بــه جــای آســیا بــه آمریــکا رســید. تصــور اروپاییــان و کریســتف کلمــب ایــن بــود کــه 

اگــر از اروپــا بــه ســمت غــرب بــا کشــتی حرکــت کننــد بــه هندوســتان مــی رســند هنــوز بومیــان 

ــه اســم هنــدی  ــز ب ــکا را نی ــا هنــدی میشناســن و برخــی شــهرهای آمری ــن ی ــه ایندی ــکا را ب آمری

میشناســن ماننــد ایندیاناپلیــس. کلمــب هرگــز ندانســت کــه قــاره ای ناشــناخته را کشــف کــرده 

 اســت. ســفرنامه کلمــب بــه آمریــکا در قالــب ۴ ســفر اکتشــافی صــورت گرفــت.

ــه اکــر رسخ پوســتان  ــز تاریــخ اســت. برخــی از جمل کریســتف کلمــب از چهره هــای بحث برانگی

آمریــکا او را مســئول مســتقیم یــا غیرمســتقیم کشــتار ده هــا میلیــون نفــر از مــردم بومــی و عامــل 

اســتثامر آمریــکا از ســوی اروپــا می داننــد؛ در حالیکــه دیگــران وی را بــه خاطــر نقــش مؤثــری کــه 

در گســرش فرهنــگ و متــدن غــرب ایفــا کــرد می ســتایند. 

عواملــی چــون تبلیــغ دینــی و گســرش مســیحیت، شــور ضداســام در آن روزگار، قــدرت کاســتیل 

و آراگــون، بیــم از خطــر کشــور پرتغــال، اشــتیاق بــه یافــن طــا، ماجراجویــی و امیــد بــه فتــح 

رسزمین هــای جدیــد، نیــاز اروپــا بــه تهیــه ادویــه و گیاهــان معطــر و دارویــی، انگیــزه نخســتین 

ســفر کلمــب بــه هنــد شــد.



ــت.  ــدی اس ــای بع ــا در دوران ه ــه فض ــفر ب ــبیه س ــزی ش ــا در آن دوران چی ــت در دریاه  حرک

اهمیــت ایــن ســفرها و تســخیر دریاهــا بــه کمــک دریانــوردان باعــث شــد کــه اروپاییهــا بتواننــد 

تســلط خاصــی بــر رسزمیــن هــای مختلــف پیــدا کنــن

در آخریــن مســیر بــه قــاره اقیانوســیه رســیدن کــه دو تــا کشــور آنگلوساکســون اســرالیا و نیوزلنــد 

را بــه وجــود آوردنــد. از مجمــوع 5 قــاره، 2 قــاره را تغییــر ماهیــت دادنــد یکــی آمریــکا و دیگــری 

اقیانوســیه و کا ایــن دو قــاره را مصــادره کردنــد. امــا دو قــاره آســیا و آفریقــا را نتونســتند کامــل 

مصــادره کنــن. قــاره آفریقــا را تــا جایــی کــه توانســتند غــارت کردنــد و رسمایــه هــای آنجــا را کــه 

هــم انســانی بــود هــم منابــع زمینــی بــود را مصــادره کردنــد امــا آســیا، بزرگــر از ایــن مــوارد بــود 

کــه کا مصــادرش کنــن ولــی صدمــات جــران ناپذیــری زدنــد.

بــه هــر نحــوی کــه شــده جلــوی رشــد ملــت هــا و متــدن هــای موجــود در آســیا را گرفتنــد کــه 

ــا چنــد صدســال رس  ــا اون عضمــت و وســعت و جمعیــت نتوانســتند ت ــا هنــد ب حتــی چیــن و ی

بــاال کننــد و رشــد کننــد و رسزمیــن هایــی ماننــد ایــران بــزرگ و عثامنــی را هــر کــدام بــه نحــوی 

کوچــک ســازی منودنــد. از ایــران، افغانســتان را جــدا کردنــد و در دوره هــای اخیــر حاشــیه هــای 

دورتــادور ایــران )پیــامن ســعدآباد( و بحریــن را جــدا منودنــد. عثامنــی را نیــز کــه لــوالی ســه قــاره 

آســیا، اروپــا و آفریقــا بــود چنــان تجزیــه کردنــد کــه بخــش کوچکــی از آن باقــی مانــد.



حکومتحکومت
ایرانایران

 و و
اشغالاشغال
تجزیهتجزیه

))15001500م م 
تا اکنون(تا اکنون(



ــان  ــرد، بنی ــذاری ک ــز تاجگ ــم در ســال ۸۸۰ خ در تری ــوی را شــاه اســامعیل یک شاهنشــاهی صف

ــیدی  ــال ۱۱۰۱ خورش ــه در س ــود ک ــین ب ــلطان حس ــاه س ــوی، ش ــاه صف ــن ش ــت و آخری گذاش

ــان را  ــلٔه صفوی ــال ۱۱۱۴ خ سلس ــار در س ــاه افش ــداً نادرش ــورد و بع ــت خ ــا شکس از غلزایی ه

ــت. برانداخ

وجــود دشــمني مشــرک بــه نــام دولــت عثــامين ميــان صفويــان و دولــت هــاي اروپايــي از آغــاز 

ســد ه دهــم هجــري/ اوايــل ســده شــانزدهم ميــادي، موجبــات ارتبــاط نزديــک ســيايس ميــان 

ــه هــاي ســيايس نظامــي  ــن تشــکيل اتحادي ــذا کوشــش طرف ــا را فراهــم ســاخت. ل ــران و اروپ اي

عليــه دولــت عثــامين بــه منظــور تحــت فشــار گذاشــن و شکســت دادن ايــن دشــمن قدرمتنــد بــود. 

دولــت صفــوي در آغــاز بــا رويکــرد هــم گرايانــه در منازعــات ميــان دولــت عثــامين و اروپاييــان، 

جهــت گــري اتحــاد و ائتــاف بــا اروپــا عليــه عثــامين اتخــاذ منــود، جهــت گــري کــه عــي رغــم 

همــه چانــه زين هــاي ديپلامتيــک صفويــان بــا دول اروپايــي درگــر جنــگ بــا عثــامين، هيــچ گاه 

صــورت عمــي بــه خــود نگرفــت. انعقــاد معاهــده زهــاب در ســال 1049ق/1639م. ميــان ايــران 

و عثــامين، منجــر بــه تغيــر جهــت گــري صفويــان در منازعــات ميــان دولــت عثــامين و اروپاييــان 

گشــت. ايــن بــار دولتمــردان صفــوي نااميــد از اروپاييــان، رويکــرد واگرايانــه اي نســبت بــه ايــن 

ــاب،  ــده زه ــس از معاه ــرد. پ ــدا ک ــه پي ــان ادام ــقوط صفوي ــا س ــه ت ــد ک ــاذ کردن ــات اتخ منازع

ــا انتخــاب منــود و  ــامين و اروپ ــت عث ــات دول ــري يب طــريف را در منازع ــت گ ــوي جه ــت صف دول

يب اعتــامدي صفويــان نســبت بــه اروپاييــان، پايبنــدي دولتمــردان صفــوي بــه معاهــده زهــاب و 

روابــط دوســتانه و مســاملت آميــز بــا دولــت عثــامين و ضعــف ســپاه و قــواي نظامــي ايــران در 

ايــن دوره، از داليــل اصــي اتخــاذ جهــت گــري يب طــريف از ســوي صفويــان بــود.

خ  خ    ۱۱۱۴۱۱۱۴ تــا  تــا    ۸۸۰۸۸۰ صفویــان صفویــان 

)برابــر )برابــر ۱۱۴۸۱۱۴۸––۹۰۷۹۰۷ ق و  ق و ۱۷۳۶۱۷۳۶––

ــال  ــال  س ــدت ۲۳۵۲۳۵ س ــه م ــدت  م( ب ــه م ۱۵۰۱۱۵۰۱ م( ب

ــد. ــی کردن ــران فرمانروای ــر ای ــد.ب ــی کردن ــران فرمانروای ــر ای ب



افشاریان )افشاریان )۱۲۱۰۱۲۱۰––۱۱۴۸۱۱۴۸ ق،  ق، ۱۷۹۶۱۷۹۶––

یــک  ش(  یــک   ش(   ۱۱۲۹۱۱۲۹––۱۱۱۴۱۱۱۴ م،  م،    ۱۷۳۶۱۷۳۶

سلســله ترک تبــار ایرانــی بــود. ایــن سلســله ترک تبــار ایرانــی بــود. ایــن 

سلســله در ســال سلســله در ســال ۱۷۳۶۱۷۳۶ م مصــادف  م مصــادف 

بــا ســال بــا ســال ۱۱۱۴۱۱۱۴ ش توســط نادرشــاه  ش توســط نادرشــاه 

افشــار و بــا کشــن دومیــن شــاه افشــار و بــا کشــن دومیــن شــاه 

خلــع  و  افغــان  ارشف  خلــع هوتکیــان  و  افغــان  ارشف  هوتکیــان 

شــاه صفــوی از ســلطنت، بنیــان شــاه صفــوی از ســلطنت، بنیــان 

ــاده شــد. ــاده شــد.نه نه



ــال ۱۱۶۳ ق در  ــد در س ــان زن ــداری کریم خ ــه رسدم ــله ب ــن سلس ــد. ای ــار بودن ــک تب ــا ل زنده

ایــران بــه قــدرت رســید. کریم خــان، ایلخــان طایفــه زنــد بــود. پــدرش »اینــاخ خــان« نیــز ایلخــان 

بوده اســت. کریم خــان در آغــاز یکــی از رسلشــکران ســپاه نادرشــاه افشــار بــود کــه پــس از مــرگ 

نــادر بــا همراهانــش بازگشــت. او فــردی دانــا و مدبــر بــود. او خــود را وکیــل الرعایــا نامیــد و از 

ــر فرماندهــی  ــر را پایتخــت و مق ــرد. او به طــور موقــت، شــهر مای ــز ک داشــن لقــب شــاه پرهی

خــود منــود توانســت بــر متــام ایــران مســلط شــود و ســپس شــهر شــیراز را پایتخــت خــود گردانیــد. 

ــی  ــه بناهای ــیراز از جمل ــل در شــهر ش ــل و مســجد وکی ــل، حــامم وکی ــازار وکی ــان، ب ارگ کریم خ

ــادگار مانده اســت.  ــه ی ــه از دوران حکومــت وی ب هســتند ک

او کــه مــرد ســاده زی بــود بــه تجمــات و انباشــن دارایــی کششــی نداشــت و بیشــر رسمایه کشــور 

را بــه مــرف نیازهــای درونــی کشــور می رســاند. او دوســت داشــت مــردم در آرامــش و آســایش 

و شــادی زندگــی بکننــد و در راه ایــن آرزوی خویــش می کوشــید. او کــه انســانی بی آالیــش بــود 

در تــوده مــردم حــارض می شــد و از روزگار آنــان آگاه می شــد و گاه در انجــام کارهــای پســت نیــز 

بدان هــا یــاری می رســاند. از مهربانــی و بخشــش او داســتان ها گفتــه شده اســت.

––۱۱۲۹۱۱۲۹( زندیــه  یــا  )زندیــان  زندیــه  یــا  زندیــان 

از  یکــی  نــام  از ش(  یکــی  نــام  ۱۱۷۴۱۱۷۴ش( 

سلســله های ایرانــی بــود کــه سلســله های ایرانــی بــود کــه 

پــس از فروپاشــی افشــاریان پــس از فروپاشــی افشــاریان 

ــار  ــان قاج ــدن دودم ــا برآم ــار و ت ــان قاج ــدن دودم ــا برآم و ت

ــران  ــال در ای ــران  س ــال در ای ــه درازای ۴۵۴۵ س ــه درازای ب ب

کردنــد. کردنــد.حکومــت  حکومــت 



ــان همچــون  ــن دودم ــد و برخــی رسان ای ــی بودن ــا انگلســتان دارای پیوندهــای بازرگان ــان ب زندی

ــن کشــور  ــدگان ای ــا مناین ــتانه ای ب ــک و دوس ــای نزدی ــان برخورده واپســین شاهشــان لطفعلی خ

ــرآوازه اســت؛ وی چینی هــای  ــا انگلیســی ها در تاریــخ پُ داشــتند. هرچنــد برخــورد کریــم خــان ب

پیشکشــی انگلیســی ها را در پیــش رویشــان شکســت و ظرف هــای مســی ایرانــی را بــه زمیــن زد 

و گفــت کــه می بینیــد مــال مــا بهــر اســت و نیــازی بــه ظرف هــای شــام نداریــم؛ ولــی می منایــد 

ــه تازگــی  ــوده باشــد چــه کــه هندوســتان ب ایــن از عاقبــت اندیشــی بنیان گــذار ایــن دودمــان ب

بــه اســتعامر انگلیســی ها درآمــده بــود؛ ولــی بــا ایــن همــه وی بــه رشکــت انگلیســی هنــد رشقــی 

پروانــه زدن تجارتخانــه در بوشــهر را داد و تســهیاتی بدیشــان بخشــید. انگلیســی ها پارچه هــای 

پشــمی بــه ایــران می آوردنــد و در برابــر کریــم خــان ایشــان را از حــق گمــرک معــاف منــود؛ ولــی 

ــان انگلیســی حــق بیــرون بــردن طــا و نقــره را از ایــران نداشــتند و ناچــار بودنــد بــرای  بازرگان

بهــای کاالهــای خویــش کاالهــای ایرانــی خریــداری کننــد.

فتــح بــره در ســال ۱۷۷۵ نیــز از ســوی کریــم خــان بــرای از رونــق انداخــن بازرگانــی عثامنــی 

و رونــق بخشــیدن بــه بندرهــای ایــران بــود چــه کــه پنــج ســال پیــش از آن بازرگانــان انگلیســی 

ــر بــره  ــا چیرگــی ب ــد و ب ــا منــوده بودن ــه خویــش را در بوشــهر بســته و در بــره برپ تجارتخان

ــد. ــران را در راه بازرگانــی بپذیرن آن هــا چــاره ای نداشــتند جــز اینکــه رشط هــای ای

ــره  ــان جزی ــن زم ــور در ای ــن کش ــود، ای ــتان ب ــی انگلس ــامورد بازرگان ــان ه ــز در آن زم ــد نی هلن

خــارگ را اشــغال کــرد و آن را محــور بازرگانــی خویــش بــا ایــران و عثامنــی قــرار داد ولــی دیــری 

نگذشــت کــه در ســال ۱۷۷۶ راهزنــی بــه نــام میرمهنــا ظاهــراً بــه اشــاره زندیــان خــارک را گرفــت 

ــد. ــرون ران ــا را بی و هلندی ه

همچنین روسیه نیز پیوندهای بازرگانی گسرده ای در این روزگار با زندیان داشته اند.

در نیمــه دوم ســده هجدهــم اروپاییــان حرکت هــای اســتعامری خویــش را در رشق آغــاز 

ــز هشــدار  ــش نی ــه پیروان ــوده و ب ــان هشــیار ب ــش این ــن جنب ــان از ای ــم خ ــد و کری ــرده بودن ک

می داده اســت.



بنیان گــذار ایــن سلســله آقامحمدخــان قاجــار بــود. در دوران پادشــاهی شــاهان قاجــار بــه اســتثناء 

بازپســگیری برخــی رسزمین هــای متعلــق بــه ایــران در ناحیــه رشق و غــرب در زمــان آقامحمدخــان 

قاجــار، طــی عهدنامه هــای مختلــف بــه ویــژه در دوران فتحعلی شــاه و نارصالدین شــاه، مناطقــی 

از خــاک کشــور، تحــت فشــار روســیه تــزاری از محــدوه زمــام داری ایــران جــدا گردید. 

رابطه با انگلیس
سیاســت مســتعمراتی انگلســتان، در هنــد چنیــن اقتضــا می کــرد کــه بــا دول مجــاور آن مســتعمره 

ــر هندوســتان  ــه معاب ــی و دســت داشــن ب ــت جغرافیای ــث موقعی ــه از حی ــران ک و مخصوصــاً ای

ــد.  ــرار کن ــتی برق ــاط دوس ــت، ارتب ــی داش ــیای غرب ــان دول آس ــه در می ــی ک ــت و قدرت و عظم

ــی خــان  ــران آمــد مهــدی قل ــه ای ــب فرمانفــروای کل هندوســتان ب نخســتین ســفیری کــه از جان

ملقــب بــه بهــادر جنــگ بــود. وی در ســال ۱۲۱۴ ه.ق در تهــران بــه حضــور فتحعلیشــاه رســید 

و نامــه ای را کــه از طــرف فرمانفــروای هنــد و تحــف و هدایایــی را کــه از طــرف دربــار انگلســتان 

همــراه آورده بــود تقدیــم کــرد و از فتحعلیشــاه درخواســت کــرد کــه از تجــاوز و تعــدی حــکام 

ــان  ــا قاجاری ــان سلســله قاجــار ی ــا قاجاری سلســله قاجــار ی

ــام سلســله ای ایرانــی اســت  ــام سلســله ای ایرانــی اســت ن ن

ــا  ــا  ت کــه از حــدود ســال کــه از حــدود ســال ۱۱۷۵۱۱۷۵ ت

بــر  بــر ((   ))۱۹۲۵۱۹۲۵––۱۷۹۶۱۷۹۶((((۱۳۰۴۱۳۰۴

ایــران بــه مــدت حــدود صــد ایــران بــه مــدت حــدود صــد 

ــد. ــان راندن ــد.و ســی ســال فرم ــان راندن و ســی ســال فرم



محلــی و افغانســتان بــه خــاک هنــد جلوگیــری کنــد. مهدیقلــی خــان، پــس از چنــد مــاه توقــف در 

ایــران بــه هنــد بــاز گشــت و پــس از او رسجــان ملکــم از طــرف فرمانفــروای هندوســتان و پادشــاه 

ــران مامــور شــد و در ســال  ــه ســفارت ای ــدی و انگلیســی ب ــا ۵۰۰ نفــر همراهــان هن ــس ب انگلی

۱۲۱۴ بــه حضــور فتحعلیشــاه رســید و املــاس و آیینه هــای بــزرگ و مقــداری منســوجات نفیــس 

تقدیــم منــود فتحعلــی شــاه نیــز یــک خنجــر و یــک شمشــیر جواهــر نشــان بــه او داد. رسجــان 

ملکــم پــس از ســه مــاه توقــف در تهــران بــه همراهــی حاجــی خلیــل خــان قزوینــی ملــک التجــار، 

ســفیر فتحعلــی شــاه عــازم هندوســتان گردیــد وی مامــور بــود کــه پــس از متــاس بــا فرمانفــروای 

کل هندوســتان بــرای انجــام ســفارت خویــش بــه لنــدن بــرود.

رابطه با روسیه
قبــل از پطــر کبیــر مناســبات ایــران و روســیه بیشــر جنبــه تجــارت داشــت ســفرائی کــه روس هــا 

بــه ایــران می فرســتادند بازرگانــان عمــده بودنــد کــه عنــوان ســفیر کبیــر یافتــه بودنــد تــا از قیــود 

و مقــررات آزاد باشــند و اعــزام نخســتین ســفیر کبیــر روســیه مربــوط بــه ســال ۱۵۶۱ م می باشــد. 

ســفیر کبیــر هــم مناینــده ژان چهــارم بــود و هــم مناینــده الیزابــت ملکــه انگلســتان، ایــن ســفارت 

نخســتین عمــل مشــرک انگلیــس و روس در ایــران بــود. 

دولــت روســیه بــه محــض اینکــه ســلطنت کاتریــن دوم قــدرت و اســتحکام یافــت تصمیــم گرفــت 

ــه  ــا رشوع ب ــال ۱۱۹۰ ه.ق روس ه ــد در س ــتفاده کن ــود اس ــع خ ــه نف ــران ب ــفته ای ــع آش از وض

ســاخن یــک رشــته اســتحکامات و قلعه هــای نظامــی در کنــار رسحــدات ایــران در شــامل قفقــاز 

منودنــد ســپس روســها متوجــه گرجســتان شــدند. بــا مــرگ کاتریــن دوم جنــگ بیــن ایــران و روســیه 

نیــز مدتــی بــه تعویــق افتــاد آغــا محمــد خــان از ایــن فرصــت مناســب اســتفاده کــرد و در ســال 

۱۲۱۲ ه.ق عــازم تســخیر گرجســتان شــد حاکــم آنجــا آراکلــی خــان در گذشــت و پــرش گرگیــن 

ــور شــد ســندی  ــد روس هــا مجب ــر فشــار و تهدی ــن خــان در زی ــد و گرگی خــان جانشــین او گردی

بــا پــل اول امپراطــور روســیه امضــا کنــد کــه بــه موجــب آن از امــارات گرجســتان بــه نفــع تــزار 

روســیه دســت کشــیده و ایــن ایالــت ضمیمــه امپراطــوری روســیه شــد.

بعــد از پــل اول فرزنــدش الکســاندر اول بــه تخــت ســلطنت نشســت و بــه موجــب آن سیاســت 

روســیه نســبت بــه ایــران وضــع خشــن تری بــه خــود گرفــت و الکســاندر اول گرجســتان را 

قســمتی از خــاک روســیه اعــام کــرد. معرضیــن گرجــی بــه شــاه ایــران شــکایت کردنــد و شــاه بــه 

ایشــان جــواب داد و ایــن مکاتبــه موجــب بــروز جنــگ بیــن ایــران و روســیه شــد. و قــوای روس 

بــه دســتور الکســاندر گنجــه را تــرف و ســپس بــه ســوی قفقــاز پیــروی کردنــد و باالخــره بــا 

امضــای عهدنامــه گلســتان در ۱۲ اکتــر ۱۸۱۳ جنــگ بــه پایــان رســید. 



رابطه با آملان
در نیمــه قــرن نوزدهــم در زمــان ســلطنت نارصالدیــن شــاه قاجــار روابــط سیاســی و اقتصــادی 

بیــن آملــان و ایــران برقــرار شــد. وقتــی نارصالدیــن شــاه خــود را مقابــل نفــوذ و مداخلــه مناینــدگان 

روســیه و انگلیــس در امــور داخلــی ایــران عاجــز دیــد بــه ایــن فکــر افتــاد دولــت اروپایــی دیگــری 

را در امــور ایــران وارد کنــد و تــا حــدودی از نفــوذ همســایگان زورگــو بکاهــد، پــس از برقــراری 

روابــط بیــن دو کشــور نارصالدیــن شــاه یــک کشــتی ۶۰۰ تنــی بــه نــام پرســپولیس و یــک کشــتی 

۲۵۰ تنــی بــه نــام شــوش بــرای خدمــت در خلیــج فــارس از دولــت آملــان خریــد و ســفارش چنــد 

ــک  ــع ی ــن موق ــان داد. در همی ــه کارخانه هــای کشــتی ســازی آمل ــد کشــتی دیگــر را هــم ب فرون

مدرســه آملانــی هــم در تهــران تاســیس شــد و تدریــس زبــان آملانــی در دارالفنــون معمــول گردیــد 

ــه وســیله آملان هــا  ــران ب ــاره ایجــاد راه آهــن در شــامل ای ــه درب و مذاکراتــی هــم بطــور محرمان

ــن اقدامــات منی توانســت مــورد موافقــت انگلیــس و روســیه  ــد بدیهــی اســت کــه ای آغــاز گردی

واقــع شــود.  قــرار داد روســیه و انگلیــس در ســال۱۹۰۷موقتا رقابــت بیــن ایــن دو کشــور را بــر 

رس ایــران مرتفــع ســاخت و نفــوذ آملــان را در ایــران دشــوار کــرد.

قرارداد ۱۹۰۷
ــن  ــت، بی ــتان و تب ــران، افغانس ــاره ای ــرارداد درب ــه ق ــهریور ۱۲۸۰ هـــ.ق( س ــال ۱۹۰۷ )ش در س

روســیه و انگلســتان در ســن پطرزبــورگ بــه امضــا رســید: بــه موجــب قــرار داد اول، افغانســتان در 

منطقــه نفــوذ انگلســتان قــرار گرفــت طبــق قــرارداد دوم، تبــت نیــز جــز منطقــه نفــوذ انگلســتان 

شــناخته شــد. امــا طبــق قــرار داد ســوم، ایــران بــه دو منطقــه نفــوذ تقســیم گردیــد منطقــه نفــوذ 

روس هــا قســمت شــاملی از خــط فرضــی قــر شــیرین آغــاز شــده و اصفهــان و یــزد و تهــران و 

رشــت و تریــز و مشــهد و غالــب شــهرهای بــزرگ را بــه جــز شــیراز و کرمــان شــامل می شــد و 

منطقــه نفــوذ انگلســتان، جنــوب ایــران را در بــر می گرفــت.

رابطه با آمریکا
روابــط سیاســی اولیــه ایــران و آمریــکا بــه گونــه ای چشــم گیر، تحــت تاثیــر ویژگی هــای اوضــاع 

ــکا از ســال ۱۸۲۹ م )۱۲۰۸ هـــ.ق( آغــاز می گــردد در  ــران و آمری ــرار داشــت. رابطــه ای ــران ق ای

ــن  ــده و بی ــه آم ــه ارومی ــد ب ــتان بودن ــه پروتس ــکا ک ــی آمری ــن مذهب ــده ای از مبلغی ــال ع آن س

آســوری های )نرانیهــا( ســاکن آن ناحیــه بــه تبلیــغ پرداختنــد و ســپس مدرســه ای ایجــاد کردنــد 

ــد  ــاد می گرفتن ــتان را ی ــن پروتس ــه و آئی ــی را آموخت ــان انگلیس ــوری، زب ــودکان آس ــه در آن ک ک

تبلیغــات آنهــا در ابتــدای امــر محــدود بــه ترویــج مذهــب پروتســتان بیــن آســوری ها و ارمنی هــا 

بــود. در زمــان نارصالدیــن شــاه روابــط رســمی سیاســی ایــران و آمریــکا آغاز شــد. انگیــزه حکومت 



ایــران در برقــراری روابــط سیاســی بــا امریــکا بــاز کــردن پــای قــدرت ســومی بــه ایــران بــود همیــن 

امــر باعــث شــد کــه زمامــداران کشــور مــا دســت یــاری بــه ســوی ایــن کشــور دراز کننــد. میــرزا 

تقــی خــان امیــر کبیــر کــه بــه زیــر و بــم سیاســت ایــران آشــنا بــود و ســفرهای وی بــه روســیه 

و عثامنــی و نشســت و برخاســت وی بــا رجــال سیاســی داخلــی و خارجــی و اقدامــات پنهــان و 

آشــکار دولتهــای اروپایــی او را معتقــد ســاخته بــود کــه ایــران ضعیــف و فقیــر در میــان دو قــدرت 

عظیــم روزگار یعنــی روســیه و انگلیــس جــان ســامل بــه در نخواهــد بــرد مگــر، در برابــر سیاســت 

روس و انگلیــس، ملــل اروپایــی دیگــری نیــز وارد عرصــه سیاســت ایــران شــوند. از ایــن رو تــاش 

بســیاری کــرد کــه بــا دولتهــای اتریــش و پــروس )آملــان( نیــز روابــط سیاســی برقــرار منایــد امــا در 

ــی رابطــه سیاســی  ــا دولت ــد می بایســت ب ــارس بودن ــج ف ــازان خلی ــه ت ــه یک ــر انگلیســی ها ک براب

برقــرار کنــد کــه دارای نیــروی دریائــی نیرومنــدی باشــد بنابرایــن امیــر کبیــر متوجــه امریــکا شــد.

و بــه همیــن منظــور بــه میــرزا محمــد خــان ســفیر ایــران در اســتانبول دســتور داد کــه بــا مناینــده 

دولــت امریــکا در اســتانبول مذاکراتــی بــه منظــور ایجــاد قــراردادی بیــن دولــت ایــران و آمریــکا 

ــن  ــان امی ــرخ خ ــران ف ــده ای ــن مناین ــال ۱۸۵۶م )۱۲۳۵ هـــ.ق( بی ــره در س ــد. باالخ ــام ده انج

ــرای  ــاده ب ــکا در اســتانبول معاهــده ای در هشــت م ــار آمری ــر مخت ــک و کارول اســپنس وزی املل

برقــراری روابــط دوســتی و معامــات تجــاری منعقــد گردیــد. امضــای ایــن معاهــده زمنیــه را بــرای 

ــارت فراهــم آورد.  در  ــراری تج ــی کنســولی و برق ــر منایندگ ــای سیاســی و تاســیس دف همکاریه

ســال ۱۸۸۳ م )۱۲۶۱ هـــ.ق( نخســتین ســفیر دولــت آمریــکا وارد تهــران شــد و ســفارت آمریــکا 

را در تهــران تاســیس کــرد و نخســتین رابطــه سیاســی مســتقیم بیــن ایــران و آمریــکا برقــرار شــد 

و اولیــن وزیــر مختــار ایــران بــه نــام حــاج حســینقلی معتمــد الــوزاره )صدرالســلطنه( گرفــت بــه 

آمریــکا رفــت. 

آغاز روابط ایران و فرانسه
در ســال )۱۲۱۸ هـــ.ق( شــهرهای شــاملی ایــران در حــوزه قفقــاز مــورد تجــاوز ارتــش روســیه قــرار 

گرفــت. فتحعلیشــاه در صــدد جلــب کمــک و مســاعدت انگلیــس بــر آمــد. امــا دولــت انگلیــس 

ــران داد.  ــه ای ــی ب ــود. جــواب منف ــا روســیه متحــد شــده ب ــد و ب ــن کار منی دی ــی در ای ــه نفع ک

فتحعلیشــاه در دســامر ۱۸۰۴ )۱۲۱۹ هـــ.ق( بــه طــور محرمانــه نامــه ای مبنــی بــر عاقــه خــود بــه 

عقــد اتحــاد بــا فرانســه بــه ناپلئــون نوشــت. ناپلئــون نیــز در نامــه ای بــه برقــراری روابــط دوســتانه 

بیــن دو کشــور اظهــار عاقــه کــرد و پیشــنهاد کــرد کــه ایــران و فرانســه از دو طــرف بــه روســیه 

حملــه کننــد و کار ایــن امپراطــور متجــاوز را یکــره کننــد.

ــه  ــه ب ــه حمل ــون فتحعلیشــاه را ب ــدل شــد ناپلئ ــران و فرانســه رد و ب ــن ای ــه بی ــی ک در نامه های

ــرای پذیرفــن ســفیر  گرجســتان و تــرف خــاک روســیه تشــویق می کــرد و آمادگــی فرانســه را ب

ایــران جهــت انعقــاد معاهــده مــودت و انجــام مذاکــرات بــرای کمــک نظامــی اعــام داشــت. 



آن را بــه قیمــت عادالنــه بخــرد و بــرای خریــد نصــف دیگــر هــم حق تقــدم داشــته باشــد. یعنــی 

ــد بفروشــند! ــه باشــند و بخواهن ــج یافت ــه گن ــگار ک ان

قســمت تلــخ ماجــرا هــم اینکــه: »از حجــارى و مجســمه و خطــوط هــر چــه یافــت شــود می توانــد 

نقشــه و قالــب آن را بردارنــد و آنچــه پیــدا شــود نصــف آن مــال دولــت فرانســه خواهــد بــود«. 

کمــی بعــد نارصالدیــن ُمــرد و مظفرالدیــن آمــد و بــای بزرگ تــر نــازل شــد!

آثار باستانی شوش، ماِل فرانسه! موزه لوور اینگونه آباد شد!

ــا  ــم آنه ــار ه ــاه قاج ــان و ش ــران را کشــف می کردنــد و درباری ــار باســتانی ای ــوی ها آث فرانس

ــد از  ــی بودن ــد و راض ــحال بودن ــد و خوش ــگاه می کردن ــی ن ــت و مجان ــروت مف ــم ث ــه چش را ب

فرانســوی ها. در تاریــخ هــم مشــهور اســت کــه مظفرالدیــن را در ســفر فرنــگ بــه مــوزه لــوور 

ــا وی جواهــرات و اشــیاء  ــد ولــی در بازدیــد از ســالن مخصــوص ایــران برنامــه ای ریختنــد ت بردن

ــفالینه ها و  ــش س ــه جای ــود و ب ــت نش ــادا ناراح ــه مب ــد ک ــران را نبین ــده در ای ــی کشف ش طای

خطــوط و نقاشــی ها را نشــان دادنــد کــه خوشــش بیایــد. این طــوری مظفرالدیــن خوشــحال شــد 

کــه ایــران هــم در مهــد متــدن غــرب بــرای خــودش آثــار باســتانی قابــِل منایــش دارد و فرانســوی ها 

ــدی!  ــی و اب ــی، دامئ ــاری قبل ــاز انحص ــد و امتی ــن گرفتن ــی را از مظفرالدی ــه تکمیل ــم امتیازنام ه

شــد و امتیــازات بیشــری هــم گرفتنــد و از جملــه اینکــه: »دولــت فرانســه متعهــد اســت کــه هــر 

گاه اســباب طــا و نقــره کشــف شــود بــه وزن آن بایــد پــول طــا و نقــره تحویــل خزانــه دولتــى 

ایــران بنامینــد و متــام باقــى اشــیاء بــه دو قســمت مابیــن ایــن دو مملکــت تقســیم شــود. مگــر 

آنهایــی کــه در حــواىل شــوش پیــدا شــده اســت بــدون خســارت تعلــق بــه دولــت فرانســه دارد«. 

ــوزه  ــران و م ــتانی ای ــار باس ــان آث ــه ج ــد ب ــوی افتادن ــان فرانس ــه باستان شناس ــود ک ــوری ب این ط

لــوور آبــاد شــد!

عکــس یــادگاری عکــس یــادگاری 

ن  یــا ر با ر ن د یــا ر با ر د

ــار  ــا آث ــار ب ــار قاج ــا آث ــار ب قاج

ــران ــتانی ای ــرانباس ــتانی ای باس

ماجــرا از ایــن قــرار بــود، فرانســوی ها حقــه زدنــد 

و پیــش نارصالدیــن شــاه آمدنــد. ۱۰ هــزار تومــان 

»امتیــاز  قــرارداد  ش   ۱۲۷۴ ســال  در  و  دادنــد 

حفریــات کل ایــران« را امضــا کردنــد. از جملــه 

مفــادش، هــر چــه اشــیاء نفیــس از جنــس طــا یــا 

نقــره یــا جواهــرات یافــت شــود، متعلــق بــه دولــت 

ایــران باشــد و اگــر دولــت فرانســه بخواهــد، نصــف 



اول »مارســل دیوالفــوا« و همــرش »جیــن دیوالفــوا« بــه ایــران آمدنــد و بعــد »ژاک دو مــورگان« 

ــه کاوش هــای باستان شناســی پرداخــت  و بعــد هــم دیگــران و »دو مــورگان ۴ ســال در شــوش ب

ــه  ــود در ۱۸۳ بســته ب ــر باســتانی ب ــه ۵۰۰۰ اث ــت. یافته هــای او ک ــه کار گرف ــر را ب و ۱۲۰۰ کارگ

پاریــس فرســتاده شــد و در ســالن ایــران مــوزه لــوور جــای داده شــد«

ــره  ــا و نق ــیرهایی از ط ــوور شمش ــوزه ل ــی م ــش ایران ــه: »در بخ ــد ک ــن ش ــم ای ــت کار ه عاقب

متعلــق بــه عــر دیلمیــان و ساســانیان، ظــروف غذاخــوری ساســانیان، هــزاران قطعــه و وســیله 

ــوازم کشــاورزی، صنعتــی و قالی بافــی و پول هــای  ــه آشــپزخانه، ل ــق ب ــز متعل طــا و نقــره و برن

رایــج، مهرهــا، ظــروف رشاب خــوری، گردنبنــد و دیگــر کاالهــای عتیقــه و زیرخاکــی ریــز و درشــت 

ــه ادوار هخامنشــی،  اشــکانی، ساســانی و حتــی دوره هــای قبــل از آن دیــده می شــود.  متعلــق ب

ــا،  ــت. کتیبه ه ــیح اس ــاد مس ــل از می ــال قب ــا س ــه صده ــوط ب ــود مرب ــات موج ــی از قطع خیل

سنگ نبشــته ها، وســایل آرایشــی، شــمعدان، قلمــدان، ظــروف میوه خــوری و تنــور نان پــزی 

ــران، رســم الخط های میخــی و  ــا مجســمه هایی از ملکه هــای حکومت هــای باســتانی ای همــراه ب

خطــوط رایــج قبــل از آن کــه بــر ســطوح ســنگی منقــوش اســت، در مــوزه لــوور دیــده می شــود«.

بعدش بهر شد؟!

فرانســوی ها تــا آخــر دوره قاجــار در ایــران کاوش هــای باســتانی انجــام می دادنــد ولــی از 

اوایــل قــرن حــارض حساســیت دربــاره ایــن کاوش هــا بیشــر شــد و ازجملــه اینکــه در ســال ۱۳۰۳ 

ــن  ــه رصف تأمی ــک هزین ــزار فران ــال یکصد ه ــر س ــه ه ــت فرانس ــزارش داد: »دول ــه ای گ روزنام

ــاری  ــه کار حف ــوش ب ــه ش ــی منطق ــوی ها در اراض ــرای فرانس ــه ب ــد ک ــر می کن ــوق ۵۰۰ کارگ حق

جهــت کشــف آثــار و اشــیاء عتیقــه مشــغول هســتند... نبــود مفتــش در موقــع این گونــه حفاری هــا 

ــود«. ــره می ش ــا و نق ــکوکات ط ــه مس ــه و ازجمل ــیاء عتیق ــیاری از اش ــت رفن بس ــبب ازدس س

ــاز انحصــاری فرانســه را باطــل کــرد و  این طــوری شــد کــه در نهایــت مجلــس شــورای ملــی امتی

ــای  ــا و موزه ه ــت آمریکایی ه ــاد دس ــوی اول کار افت ــس از آن در دوره پهل ــد؛ پ ــر نش ــه به البت

آمریــکا ازجملــه مــوزه مروپولیــن نیویــورک بــا آثــار باســتانی ایــران، آبــاد شــدند.

»ژاک دو مــورگان« بــه تنهایــی »ژاک دو مــورگان« بــه تنهایــی 

اشــیاء  از  قطعــه  هــزار  اشــیاء   از  قطعــه  هــزار   ۵۵

ــه  ــه فرانس ــران را ب ــتانی ای ــه باس ــه فرانس ــران را ب ــتانی ای باس

فرســتادفرســتاد

از  روغــن  رنــگ  از نقاشــی  روغــن  رنــگ  نقاشــی 

ــوزه  ــار در م ــن قاج ــوزه نارصالدی ــار در م ــن قاج نارصالدی

لــوورلــوور

کاخ  دورس  گاو  کاخ رسســتون  دورس  گاو  رسســتون 

مــوزه  در  شــوش  مــوزه آپادانــا  در  شــوش  آپادانــا 

لــوورلــوور



ارتــش  رضاخــان،  ســپهی  رسدار  دوره  در 

شــوروی بــا پیــروی در برخــی حــدود مــرزی 

و  دیــامن  همچــون  مناطقــی  آذربایجــان، 

بهــرام تپــه را اشــغال منــود

در کرانــه رشقــی دریــای خــزر روس هــا مــرز 

را از رود اتــرک کــه بــه خلیــج حســینقلی مــی 

ــر  ــوب آورده و نه ــه جن ــر ب ــزد، 30 کیلوم ری

موســی خانــی را بــه عنــوان رود اتــرک قلمــداد 

ــد و زمیــن هــای بیــن خلیــج حســینقلی  کردن

تــا نهــر موســی خانــی را اشــغال منودنــد.

در دوره ســلطنت رضاشــاه طی قــرارداد 1310 

نزدیــک بــه 800 کیلومرمربــع از خــاک ایــران 

ــود و  ــی ب ــراتژیک واالی ــه دارای ارزش اس )ک

ــه  ــز داشــت و قل ــادی نی اهمیــت تاریخــی زی

آرارات کوچــک بــه ارتفــاع چهــار هــزار مــر و 

دامنــه هــای آن را نیــز دربرمــی گرفــت( ترکیــه 

واگــذار گردیــد.

دودمان دودمان 

پهلوی)پهلوی)۱۳۰۴۱۳۰۴  

--۱۳۵۷۱۳۵۷ خ(  خ( 

 - -۱۹۲۶۱۹۲۶((

۱۹۷۹۱۹۷۹م( استم( است



بــر اســاس نــص رصیــح فصــل ســوم قــرارداد 

دولــت  شــوروی،  و  ایــران   1921 مــودت 

ــا  ــتای زیب ــود روس ــده ب ــد ش ــوروی متعه ش

و ییاقــی فیــروزه را بــه ایــران بــاز پــس 

دهــد. امــا در دوره محمدرضــا پهلــوی، طبــق 

قــرارداد 1333، ایــران ایــن منطقــه را بــه 

ــود ــذار من ــابق واگ ــوروی س ش

ــرداد  در دوره ســلطنت رضاشــاه، براســاس ق

1314 )حکمیــت آلتــای( مابیــن 1000 تــا 

در  ایــران  اراضــی  از  کیلومرمربــع   3000

از  بخشــی  ناامیــد،  )دشــت  کشــور  رشق 

موســی آبــاد، کاتــه نظرخــان، معــدن منــک، 

ــه  ــگاب و منطق ــمه زن ــمتیغ و چش ــوه ش ک

ــد. ــذار گردی ــتان واگ ــه افغانس ــکاب( ب چ

در دوره ســلطنت رضاشــاه، دولــت ایــران 

ــط  ــراق، خ ــا ع ــرارداد 1316 ب ــاس ق ــر اس ب

ــه  ــامبول را ب ــکل اس ــی از پروت ــرزی ناش م

ــورد  ــی م ــس فرمایش ــت و مجل ــیله دول وس

ــه  ــه تجزی ــد قــرار داد و بدیــن ترتیــب ب تایی

1800 کیلومرمربــع از زمیــن هــای نفــت 

خیــز ایــران در منطقــه زهــاب و اراضــی 

ــاق آن  ــن و الح ــیرین و خانقی ــن قرش مابی

ــید. ــوری بخش ــاری ص ــراق اعتب ــه ع ب

در ســال 1350، بــا نظــر محمدرضاشــاه و 

ــه  ــن ک ــی، بحری ــین فرمایش ــب مجلس تصوی

ایــران  اســتان چهاردهــم  از آن  پیــش  تــا 

خوانــده مــی شــد، رســام از ایــران جــدا شــد 

ــد و راهــردی  ــره ثرومتن ــه جزی ــاه تجزی و ش

بحریــن بــا 750 کیلومرمربــع مســاحت را بــه 

ــناخت. ــمیت ش رس



در طول سالهای 1930 تا 1939 که گروههای باستان شناسی آمریکایی به فعالیت پرداختند حجم 

بسیاری از آثار باستانی ایرانی از کشور خارج شد. به طوری که در سال 1935 پس از خروج اولین 

محموله از اشیای مکشوفه در تخت جمشید سفیر آمریکا در ایران گفت: »تعداد زیادی کامیون 

نیاز بود تا آثار باستانی متعلق به موسسه ی رشق شناسی از تخت جمشید برای انتقال به آمریکا، 

به بوشهر فرستاده شود.« رئیس موسسه رشق شناسی هم در سال 1940 در اظهار نظری در رابطه 

با اشیائی که موسسه در تخت جمشید به دست آورده بود، گفت: » کمر محلی چنین مثرات جالب 

توجهی به بار آورده است.«

باستان شناسان آمریکایی  به  امکانات  کاردار وقت سفارت آمریکا در گزارشی نوشت: » اعطای 

بخشی از سیاست رضاشاه برای جلب حامیت دولت آمریکا از پهلوی است...«

منابع: بخش هایی از کتاب تاراج بزرگ نوشته دکر محمد قلی مجد

1941-1925 ,The Great American Plunder of Persia›s Antiquities

BartarbinBartarbin

خروج حجم زیادی از اشیاء باستانی ایران



برخی از آثار برخی از آثار 
تاریخی دزدیده تاریخی دزدیده 

شده ایرانشده ایران

BartarbinBartarbin



موزه دزدی هایموزه دزدی های
آثار باستانی آثار باستانی 

جهانجهان



 نقشــه تجزیــه ایــران و تبدیــل آن بــه ایرانســتان  نقشــه تجزیــه ایــران و تبدیــل آن بــه ایرانســتان 

توســط پــدر تجزیــه ایــران برنــارد لوییــس)توســط پــدر تجزیــه ایــران برنــارد لوییــس)19781978((

ــدن متولــد شــد. بــرای  ــودی ۱۹۱۶م در لن ــارد لوییــس یه برن

تحصیــات بــه کالــج ویلســون و پلــی تکنینــک وارد شــد و 

ــد.  ــی را در دانشــگاه های لنــدن و پاریــس گذران دوره هــای عال

مدتــی را در وزارت امــور خارجــه انگلیــس در طــی جنــگ 

جهانــی دوم در کمیتــه اعــراب و انگلیــس کار کــرد. ایــن کمیتــه 

یــک آژانــس امپریالیســتی بــرای تضعیــف دنیــای عــرب و 

حفــظ چیرگــی انگلیــس بــر آنــان بــود. مدتــی نیــز در دانشــکده 

مطالعــات آفریقایــی و رشقــی و بــه مــدت ســی ســال در دانشــگاه لنــدن تدریــس کــرد. او در ســال 

۱۹۷۴ از لنــدن بــه دانشــگاه پرینســتون رفــت و در نهایــت در ســال ۱۹۸۲ شــهروند آمریــکا شــد 

تــا از نزدیــک بتوانــد محتویــات فکــری طــرح خــود را بــه سیاســتمداران آمریکایــی انتقــال دهــد. 

لوئیــس نزدیــک بــه ۲۰ هــزار عنــوان کتــاب و مقالــه دربــاره خاورمیانــه و دنیــای اســام بــه رشــته 

تحریــر درآورده اســت. محافــل علمــی برنــارد لوییــس را بــه عنــوان یــک کارشــناس خــره تاریــخ 

دنیــای اســام بــه خصــوص ایــران، ترکیــه و اعــراب می داننــد. او از پیــروان مطالعــات تخصصــی 

ــیوهای  ــر آرش ــی ب ــوده و ارشاف عمیق ــام ب ــای اس ــادی دنی ــی و اقتص ــخ اجتامع ــورد تاری در م

امپراطــوری عثامنــی و تاریــخ ایــن آخریــن امپراطــوری مســلمین دارد. او در آثــار خــود ابایــی از 

بــه تصویــر کشــیدن تاریــخ شــکوهمند و غنــی دنیــای اســام قبــل از دوران مدرنیتــه نــدارد امــا 

ــت  ــه از عقانی ــن شــکوه را ن ــد ای ــف ســعی مــی کن ــز و شــیطنتی ظری ــن آمی ــا شــگردی توهی ب

ــام  ــخ اس ــه از دوره ای از تاری ــا گرفت ــه منش ــامی بلک ــوم اس ــزرگ عل ــمندان ب ــوفان و دانش فیلس

ــود.  ــه ب ــی رواج یافت ــای واقع ــلکی و دوری از دنی ــش مس ــری و دروی ــه صوفی گ ــد ک ــان ده نش

بدیــن ترتیــب برنــارد لوئیــس در آثــارش ســعی در بــزرگ جلــوه دادن مقطعــی از تاریــخ مســلمین 

دارد کــه دنیــای اســام بــه انزواگرایــی و ریاضت هــای صوفیانــه و عرفان هــای بی خــر از اجتــامع 

ــود. ــت روی آورده ب و سیاس

»تفرقه بیانداز و حکومت کن« و یا »جدا کن و غالب شو«»تفرقه بیانداز و حکومت کن« و یا »جدا کن و غالب شو«



نقشه تجزیه ایران طراحی شده توسط نقشه تجزیه ایران طراحی شده توسط 

ژنرال رالف پیرز که در مجله نیروهای ژنرال رالف پیرز که در مجله نیروهای 

مسلح در ژوئن مسلح در ژوئن ۲۰۰۶۲۰۰۶ به چاپ رسید به چاپ رسید

نقشه تجزیه ایران توسط پنتاگوننقشه تجزیه ایران توسط پنتاگون

نشه هایی که ایران نگذاشت محقق شودنشه هایی که ایران نگذاشت محقق شود

معنای استقال اینجاست که معنا می دهد و علت دشمنی استکبار بیشر معلوم می شودمعنای استقال اینجاست که معنا می دهد و علت دشمنی استکبار بیشر معلوم می شود



پیوستپیوست



ــور  ــه ای از ۵۳ کش ــرک املنافع مجموع ــورهای مش ــه کش ــا اتحادی ــود ی ــورهای همس ــه کش اتحادی

مســتقل اســت کــه همــه آن هــا بــه جــز موزامبیــک و کامــرون قبــاً مســتعمره امپراتــوری بریتانیــا 

بوده اند.درحــال حــارض ملکــه الیزابــت دوم منــاد همبســتگی میــان متامــی ۵۳ عضــو ارگان 

کشــورهای همســود اســت. 

ــن  ــو ای ــر عض ــورهای دیگ ــور دارد، در کش ــود در آن حض ــت دوم خ ــه الیزاب ــا ک ــز بریتانی ــه ج ب

اتحادیــه »فرمانــدار کل« کــه معمــوالً بــه پیشــنهاد نخســت وزیر آن کشــور و دســتور الیزابــت دوم 

ــد از اســرالیا،  ــد. ایــن کشــورها عبارت ان انتخــاب می شــود، وظایــف رئیــس کشــور را ایفــا می کن

ــو، ســنت  ــه ن ــوآ گین ــکا، پاپ ــادا، جامایی ــز، گرن ــا، بلی ــودا، باهام ــوا و بارب ــد، آنتیگ ــادا، نیوزیلن کان

لوســیا، جزایــر ســلیامن، ســنت کیتــس و نویــس، و ســنت وینســت و گرنادینــز.

ملکــه همچنیــن در شــامری از قلمروهــای خارجــی متعلــق بــه بریتانیــا، اســرالیا و نیوزیلنــد کــه 

ــوان  ــر کیمــن، به  عن ــد، برمــودا و جزای ــر فالکلن ــد جبل الطــارق، جزای مشــرک املنافع نیســتند، مانن

رئیــس کشــور بــه رســمیت شــناخته می شــود.

در کدام کشورها ملکه دیگر رئیس کشور نیست؟

باربــادوس تازه تریــن کشــوری اســت کــه بــه اســتقال رســیده و ملکــه را بــا یــک رئیس جمهــوری 

جایگزیــن کــرده اســت، امــا اولیــن کشــوری نیســت کــه چنیــن کاری کــرده اســت.

موریــس آخریــن کشــوری بــود کــه در ســال ۱۹۹۲ چنیــن اقدامــی کــرد. پیــش از آن، دومینیــکا در 

ســال ۱۹۷۸، ترینیــداد و توباگــو در ســال ۱۹۷۶، و گویــان در ســال ۱۹۷۰ ایــن کار را کــرده بودنــد.

اتحادیه کشورهای مشرک املنافع بریتانیااتحادیه کشورهای مشرک املنافع بریتانیا



آمریکا؛ کشتار ۶۰ میلیونی رسخ پوست ها

نسل کشــی توســط سفیدپوســتان آمریکایــی، یــک رویــداد شــناخته  شــده جهانــی اســت کــه حتــی 

در ســینامی غــرب هــم، بازخــوردی گســرده دارد. طبــق گــزارش روژه گارودی در کتــاب »تاریــخ 

ــه شــکلی  ــادی ب ــا ۱۹۰۰ می ــن ســال های ۱۷۰۰ ت ــداد«، آمریکایی هــای سفیدپوســت، بی ــک ارت ی

هدفمنــد، بیــش از ۶۰ میلیــون رسخ پوســت بومــی آمریــکا را بــرای تصاحــب زمین هــای آن هــا از 

ــد؛  ــز، فعــال بوده ان ــه نسل کشــی سیاه پوســتان نی ــوط ب ــد. آمریکایی هــا در بخــش مرب ــن بردن بی

ــار مقتوالنشــان  ــوان آم ــه عن ــال، ب ــون سیاه پوســت را طــی ۳۰۰ س ــنگین ۴۰ میلی ــم س ــا رق آن ه

ــند. ــدک می کش ی

کانادا؛ ذبح کودکان به بهانه گسرش متدن
ــادا، آن هــم  ــای کان ــای جســد ۲۱۵ کــودک در بریتیــش کلمبی ــر، کشــف بقای ــد روز اخی طــی چن

ــکان  ــا را ت ــودکان بومــی تأســیس شــده بود، دنی ــت ک ــرای تربی ــه ب ــک مؤسســه آموزشــی ک در ی

ــه متمدن کــردن  ــه بهان داد. طــی قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم، سفیدپوســتان کانادایــی ب

کــودکان رسخ پوســتان بومــی، آن هــا را از والدینشــان جــدا کردنــد و در چنیــن مؤسســه هایی نگــه 

ــن  ــه رس از چنی ــی ک ــال نگون بخت ــار اطف ــرآورد آم ــتند؛ ب ــتناک هس ــیار وحش ــام بس ــتند؛ ارق داش

مراکــزی درآوردنــد، بــه میلیون هــا نفــر می رســد؛ هــر چنــد کــه منابــع دولتــی کانــادا از رقــم ۱۵۰ 

ــد. ــت می کنن ــر صحب هــزار نف

بلژیک؛ فقط ۱۵ میلیون قربانی!
بلژیــک در بیــن دولت هــای اســتعامری اروپــا، خیلــی حائــز اهمیــت نبــود، امــا ایــن کمبــود بــه 

آن معنــا نیســت کــه از قافلــه نسل کشــی عقــب مانــده باشــد. لئوپلــد دوم، پادشــاه ایــن کشــور، 

ــه  ــوان مســتعمره ب ــه عن ــن، در ســال ۱۸۸۴م، منطقــه کنگــو در آفریقــا را ب طبــق کنفرانــس برلی

دســت آورد. هموطنــان هرکــول پــوآرو، وقتــی بــه کنگــو رســیدند، بــرای واداشــن سیاه پوســتان 

بــه کار، دســت و پــا قطــع می کردنــد و گــردن می زدنــد؛ ایــن کار، بــه زعــم بلژیکی هــا، بــرای رام 

ــود؛ آمارهــا از کشــته شــدن ۱۵ میلیــون انســان در  کــردن بومی هــای آفریقایــی الزم و رضوری ب

ــد. ــر می ده ــی خ ــن نسل کش ای

آملان؛ کشتار در صحرای کاالهاری
آملانی هــا اواخــر قــرن نوزدهــم بــه جرگــه کشــورهای اســتعامرگر پیوســتند و کامــرون در آفریقــا 

ــن  ــی از تلخ تری ــور، یک ــن کش ــردم ای ــتار م ــرون و کش ــی در کام ــد؛ نسل کش ــت آوردن ــه دس را ب

فجایــع انســانی در تاریــخ قــاره ســیاه اســت. آملانی هــا در ســال ۱۹۰۴ توانســتند بخش هایــی از 

ــه  ــه ب ــود ک ــا ب ــد؛ همین ج ــان« به دســت آورن ــی آمل ــوب غرب ــای جن ــوان »آفریق ــا عن ــا را ب نامیبی

جــان بومی هــا افتادنــد و بــه زور، آن هــا را بــه صحــرای مهیــب کاالهــاری راندنــد؛ در جریــان ایــن 

ــد.  ــاری و خشــونت آمیز، ۶۵ هــزار بومــی جــان خــود را از دســت دادن ــی اجب جابه جای

۱۲۷۱۲۷ میلیون انسان قربانی اروپایی های متمدن! میلیون انسان قربانی اروپایی های متمدن!



فرانسه؛ ساطوری شدن به نام آزادی!
فرانســه کارنامــه ســیاهی در نسل کشــی دارد و در ایــن مجموعــه، بــه دو مــورد آن اشــاره 

کرده ایــم. فرانســوی ها ســال ها کشــور روانــدا را بــه عنــوان مســتعمره در اختیــار داشــتند و بعــد 

ــه قتل عــام گســرده  ــو، زمین ــوم هوت ــوی و تســلیحاتی از ق ــا حامیــت معن ــن کشــور، ب ــرک ای از ت

ــا هــدف  ــن نسل کشــی کــه در ســال ۱۹۹۴م و ب ــان ای ــد. در جری اقلیــت توتســی را فراهــم کردن

ــا اســتفاده از ســاطور، کشــته  ــاً ب ــر، عموم ــاد، ۸۰۰ هــزار نف ــاق افت ــت توتســی اتف حــذف قومی

شــدند. دولــت روانــدا ایــن آمــار را بیشــر می دانــد و معتقــد اســت بیــش از یــک  میلیــون نفــر در 

ــده اند.  ــود ش ــی ناب ــن نسل کش ــان ای جری

هلند؛ زهر چشم گرفن با نسل کشی
هلنــد یکــی از نخســتین کشــورهایی بــود کــه در مســیر اســتعامر قــدم گذاشــت. هلندی هــا در 

جنــوب غربــی آســیا، مناطقــی را بــه دســت آوردنــد کــه بخش هــای مهمــی از اندونــزی امــروزی 

ــزی،  ــا در اندون ــی هلندی ه ــان نسل کش ــال ۱۷۴۰م، در جری ــود.  در س ــا ب ــزوی از آن ه ــز، ج نی

فقــط در شــهر جاکارتــا، ۲۰ هــزار مــرد، زن و کــودک قتل عــام شــدند. ۲۰۷ ســال بعــد و درســت 

ــزی  ــرک اندون ــه ت ــزی در ۱۹۴۵م، هلندی هــا کــه حــارض ب دو ســال بعــد از اعــام اســتقال اندون

نبودنــد، بــرای زهــر چشــم گرفــن، ۳۴۱ نفــر ســاکن روســتای »راواگــدی« را قتــل  عــام کردنــد.

انگلیس؛ جنایت در اسرالیا
انگلیســی ها پــس از بــه اصطــاح کشــف اســرالیا، مهاجــرت بــه آن را محــدود کردنــد تــا زمین هــای 

بیشــری در اختیــار داشته باشــند. در ســال ۱۷۸۸م، جمعیــت بومیــان اســرالیایی حــدود ۷۵۰ هــزار 

ــر  ــی ب ــد. امــا سیاســت انگلیــس مبن ــود کــه در اراضــی اجــدادی خــود روزگار می گذراندن نفــر ب

یکدســت کردن اســرالیا، باعــث شــد تــا ســال ۱۹۱۱، طــی ۱۲۳ ســال، جمعیــت بومیــان اســرالیایی 

بــه ۳۰ هــزار نفــر کاهــش یابــد و همیــن تعــداد انــدک نیــز، در اردوگاه هــا و زیرنظــر انگلیســی ها 

زندگــی می کردنــد و از هــر نــوع امکانــات اولیــه بــرای حیــات بی بهــره  بودنــد.

ایتالیا؛ نسل کشی در صحرای بزرگ
ایتالیــا، پــس از یکپارچــه شــدن در اواخــر قــرن نوزدهــم، نشــان داد کــه همچــون دیگــر کشــورهای 

ــد. در  ــه کردن ــه حبشــه و لیبــی در آفریقــا حمل اروپایــی خــوی اســتعامرگری دارد؛ ایتالیایی هــا ب

لیبــی ایــن تهاجــم بــا مقاومــت جــدی مــردم بــه رهــری عمــر مختــار روبــه رو شــد. ارتــش ایتالیــا 

بــه فرماندهــی ژنــرال گراتزیانــی و در راســتای محــو جمعیــت هــوادار عمــر مختــار، ۵۷۰ هــزار 

لیبیایــی را در اردوگاه هــای مســتقر در اطــراف طرابلــس زندانــی کــرد. گرســنگی، بیــامری و آزار 

ــش از ۳۰۰  ــه مــرگ بی ــد، ب ــی اعــامل می کردن ــردم لیب ــه م ــه ایتالیایی هــا نســبت ب ــدی ک هدفمن

هــزار نفــر انجامیــد.



humanrights.eadl.ir ستاد حقوق برش ج.ا.ا

فرانسه؛ موش های آزمایشگاهی امتی 
اســتعامر الجزایــر توســط فرانســوی ها، در قــرن نوزدهــم اتفــاق افتــاد، آن هــا تــا همیــن اواخــر، 

ــا  ــوزه نگــه می داشــتند! فرانســوی ها ب ــادگاری در م ــوان ی ــه عن ــری را ب ــارزان الجزای جمجمــه مب

ــورت  ــه ص ــور را ب ــن کش ــردم ای ــر از م ــزار نف ــن، ۴۴۵ ه ــکل ممک ــن ش ــنیع ترین و فجیع تری ش

ــده ای نداشــت. بعدهــا  ــن کار فای ــا ای ــع از گســرش انقــاب شــوند؛ ام ــا مان ــد کشــتند ت هدفمن

فرانســه رقــم کشــتار را تــا حــدود ۷۰ هــزار نفــر پذیرفــت. اســتعامرگران از مــردم ایــن کشــور در 

آزمایــش ســاح های میکروبــی و شــیمیایی هــم اســتفاده کردنــد؛ ۳۸ هــزار الجزایــری، قربانــی ایــن 

ــدند. ــا ش آزمایش ه

انگلیس؛ انگلیس؛ ۸۸ میلیون قربانی در ایران میلیون قربانی در ایران
ــش از  ــا ۱۲۹۶ش، بی ــال های ۱۲۹۳ ت ــن س ــی اول، بی ــگ جهان ــی جن ــال های ابتدای ــان س در جری

ــا محــدود  ــا ب ــس شــدند. بریتانی ــه ای انگلی ــی سیاســت های منطق ــی، قربان ــون ایران هشــت میلی

کــردن ورود غــات بــه ایــران، بــه دنبــال خالــی کــردن کشــور از فضایــی بــود کــه رقبایــش ماننــد 

ــان  ــات می ــی غ ــع از جابه جای ــی مان ــی ها حت ــد. انگلیس ــتفاده از آن بودن ــال اس ــه دنب ــان، ب آمل

شــهرهای مختلــف ایــران می شــدند. بــا ایــن روش وحشــیانه، جمعیــت ایــران در ســال ۱۲۹۸ش، 

ــه هشــت میلیــون نفــر  ــه نصــف کاهــش یافــت و از ۱۶ ب ــه چهــار ســال قبــل از آن، ب نســبت ب

رســید.

اسپانیا؛ آدم کشی بدون مرز!
اســپانیایی ها دقیقــاً از زمــان ورود بــه قــاره آمریــکا، نسل کشــی را آغــاز کردنــد؛ ایــن نسل کشــی 

بــه دو بهانــه انجــام می شــد؛ تــرف زمین هــا و اســتفاده از نیــروی کار ارزان بومــی. گزارش هــای 

رفته بــود،  دومینیکــن  بــه  ۱۶۰۲م  ســال  در  اســپانیایی ها،  همــراه  کــه  کشیشــی  لئونــارد، 

تکان دهنده اســت؛ تنهــا ظــرف ســه دهــه، جمعیــت یکــی از قبایــل بومــی دومینیکــن کــه اکریــت 

ســاکنان ایــن جزایــر را شــامل می شــد، از ۳۰۰ هــزار نفــر، بــه ســه هــزار نفــر رســید و در نهایــت 

منقــرض شــد. اســپانیایی ها در دیگــر نقــاط آمریــکای التیــن نیــز، چنیــن رویکــردی داشــتند.

پرتغال؛ نسل کشی در آمازون
گزارش هــای مربــوط بــه نسل کشــی پرتغالی هــا در برزیــل کــه طــی چنــد قــرن بــه عنــوان 

مســتعمره، مــورد چپــاول آن هــا قــرار می گرفــت، مختلــف، امــا ناشناخته اســت. شــاید ندانیــد کــه 

پرتغالی هــا بــرای عقــب رانــدن بومیــان، دســت بــه کشــتارهای وســیع و برده گیری هــای وحشــیانه 

می زدنــد. آن گونــه کــه جمعیــت بومیــان ایــن منطقــه کــه روزگاری از چنــد میلیــون نفــر تجــاوز 

می کــرد، در ســال 1997م، 30 هــزار نفــر گــزارش شــد. بخــش مهمــی از ایــن بومیــان، از دســت 

پرتغالی هــا گریختنــد و بــه جنگل هــای تاریــک آمــازون پنــاه بردنــد؛ ایــن بومیــان بعدهــا دوبــاره 

کشــف شــدند!



ــم، غــرب را یــک متــدن شــیک و  ــی بدانی ــر اســتعامر را بخوب ــا 500 ســال اخی ــخ 300 ت اگــر تاری

ــم. ــه ای منــی بینی لوکــس و پیرفت

ظاهــری زیبــا کــه غــرب بــرای خــودش از منابــع و رسمایــه هــای انســانی و مــادی آفریقــا، آســیا و 

دیگــر رسزمیــن هــا و قــاره هــا بــه غــارت بــرده اســت، چشــم هرکســی را میفریبــد مگــر اینکــه 

تاریــخ معــارص خــود را بخوبــی مطالعــه کــرده باشــد.

فــرض کنیــد یــک همســایه ای پولــدار داریــد کــه شــام مــی دانیــد کــه ایــن همســایه و ایــن کاخ 

شــیکی کــه دارد از طریــق دزدی اســت. و توانســته از انــواع دزدی هــا انــواع بــرج و بــارو بــرای 

خــودش ایجــاد منایــد. حــال فــردی مهــامن شــام مــی شــود و بــرج همســایه را مشــاهده مــی کنــد. 

امــا او منــی دانــد کــه چنیــن برجــی از دزدی بــوده اســت.

ظاهر زیبای غرب با منابع دیگر رسزمین هاظاهر زیبای غرب با منابع دیگر رسزمین ها



برج ایفل از آهِن دزدی ساخته شده است!
شــاید کمــر کســی بدانــد کــه در کنــار جنایــات متعــددی کــه فرانســه در زمــان اســتعامر الجزایــر 

در ایــن کشــور انجــام داد، بســیاری از معــادن و منابــع طبیعــی آن را نیــز بــه رسقــت بــرد.

ــر را تحــت اشــغال خــود داشــت و  ــه مــدت 132 ســال الجزای ــا 1962 ب فرانســه از ســال 1830 ت

در ایــن مــدت جنایــات زیــادی در ایــن کشــور مرتکــب شــد؛ از جملــه بریــدن رس هــزاران نفــر از 

مــردم و نیروهــای مقاومــت ایــن کشــور کــه امــروز جمجمــه بیــش از 18 هــزار نفــر از آنهــا در 

ــد عمــوم قــرار دارد. مــوزه مردم شناســی پاریــس در معــرض دی

فرانســه در دوران اســتعامرگری خــود عــاوه بــر ایــن جنایــات، منابــع زیرزمینــی الجزایــر را نیــز 

بــرای باشــکوه کــردن پایتخــت خــود و ســاخت بناهــای بلنــد بــه رسقــت بــرد. شــواهد تاریخــی 

ــکار رفتــه در بلندتریــن و پربازدیدتریــن بنــای جهــان از معــادن  حاکــی از آن اســت کــه آهــن ب

الجزایــر بــه دســت آمــده اســت.

ارتفــاع بــرج ایفــل کــه ســاخت آن در ســال 1887 آغــاز و پــس از بیســت و شــش مــاه در ســال 

1889 بــه پایــان رســید، 324 مــر اســت و در ســاخت آن از حــدود 18 هــزار قطعــه آهــن و 2.5 

میلیــون پیــچ و مهــره اســتفاده شــده اســت.

ــتخراج  ــور را اس ــن کش ــادن ای ــن مع ــوی ها آه ــه فرانس ــس از آنک ــر، پ ــتعامر الجزای ــان اس در زم

کــرده و بــه کشــور خودشــان فرســتادند، »گوســتاو ایفــل«، طــراح بــرج ایفــل، از کیفیــت آن ابــراز 

شــگفتی کــرد و در نتیجــه، ده هــا تـُـن آهــن از معــادن الجزایــر اســتخراج و بــه فرانســه منتقــل شــد 

تــا از آنهــا بــرای ســاخت بــرج ایفــل اســتفاده شــود.



غــارت کشــورها و قــاره هــای دیگــر و عقــب نگــه داشــن آنهــا بــا اســتضعاف، 

ــای  ــن ه ــازی رسزمی ــس س ــی و لوک ــه ای و مذهب ــی قبیل ــای قوم ــگ ه جن

ــن هــا ــع ســایر رسزمی ــاد آورده مناب ــول هــای ب ــا پ خودشــان ب

از حــدود 1500 میــادی تــا 1800 میــادی، اروپائیــان رشوع بــه قــاره گشــایی کردند. 

از 1800 میــادی بــه ایــن ســو، بــه ســمت نفــوذ و تجزیــه کشــورهای بــزرگ رفتند.

بعــد از اینکــه رسزمیــن و قــاره هــای مختلــف را در تســخیر خــود در آوردنــد حــال 

نوبــت آن بــود کــه قــدرت هــای بــزرگ را بــه ســمت فرســایش قــدرت پیــش برنــد 

و یکــی یکــی آنهــا را تضعیــف و ســپس تجزیــه مناینــد تــا دیگــر یــارای مقابلــه بــا 

غــرب را در رس نپروراننــد.

      << مادامی که شام چکش در دست دارین، همه چیز را میخ می بینیدمادامی که شام چکش در دست دارین، همه چیز را میخ می بینید  >>

نبایــد گذاشــت دیگــران از حالــت اســتضعاف خــارج شــوند و قــوی بشــوند. نبایــد 

گذاشــت کــه دیگــران رشــد کننــد.

معنی استکبار از اینجا بیشر معنا می گیرد


