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 يادداشت اول
 

دولت بزرگ بريتانيا همواره درصدد تشكيل يك امپراطوري بزرگ بود كه از شرق درياي مديترانه تا غرب اقيانوس 

 اكنون به آرزوي ديرينه خود نائل آمده است؛ هند را به دست بگيرد، و هم

 تر است. با اينكه سطح كشور ما نسبت به مستعمرات آن از هند و چين و خاورميانه خيلي كوچك

كنيم و در ظاهر حكومت اين كشورها به دست اهاالي   طور رسمي بر اين كشورها حكومت نمي درست است كه ما به

هاي سياسي ما  ها سياست ما است، و خواست شود؛ ولي در واقع چرخاننده شئون حكومتي در آن مملكت جا اداره مي آن

 يكايك آن كشورها به دست ما است. طوري كه سقوط ها غالب و پيشرو است؛ به در آن سرزمين

 به اين ترتيب الزم است كه ما همواره در مورد دو مسئله فكر كنيم:

 ترين سستي در آن راه نيابد. طوري كه كوچك طور كامل بر اين كشورها به . ادامه اين تسلّط سياسي به1

ها را هم ضميمه مستعمرات خود  ري كه آنطو ها مسلّط نيستيم؛ به . ايجاد سيطره و استعمار در كشورهايي كه بر آن2

 بسازيم.

هاايي را   هايي كه مشرف بر استعمار ما بودند، وزارت مستعمرات بريتانيا گاروه  لذا در كشورهاي مستعمره و مملكت

ها آموختند كاه آناان در اجاراي ايان      طوري به آن هاي پيشبرد هدف را به براي انجام اين امر مهم استخدام نموده و راه

 طور كامل متخصّص شدند. نامه بهبر

اي نمودم و از ابتدايي كه در اين وزارتخانه استخدام  من از جمله افرادي بودم كه در اين رشته پيشرفت قابل مالحظه

 شدم از افراد مورد اطمينان وزير بودم.

ي در واقاع  مدّتي مديريت شركت شرق هند به من واگذار شد. اين شركت در ظاهر يك مؤسساه تجاارتي باود ولا    

 كرد. هاي تسلّط ما را بر اين سرزمين پهناور شبه قاره هموار مي اي بود كه راه وسيله

گوناه نگراناي نداشات؛ زيارا      حكومت بريتانيا نسبت به دوام سيطره خود بر هندوستان كاامال  مطمائن باود و هاي     

تشكيل شده بود؛ و وجود اين اختالفات و هندوستان كشوري بود كه از اقوام مختلف و از لغات گوناگون و اديان متضاد 

 ها موجب تحكيم سيطره ما بر آن كشور مي گرديد. گوناگوني

گونه نگراني نداشت؛ زيرا دين بودايي و آيين كنفوسيانيزم  چنين دولت بريتانيا نسبت به ادامه استعمار چين هم هي  هم

ها دو آيين مرده بودند  از آن وحشت داشته باشد؛ زيرا آنكه در اين سرزمين رواج داشت طوري نبود كه استعمار بريتانيا 

 دادند. كه تنها به امور باطني توجّه داشتند و نسبت به پرورش شئون زندگي از خود جنبشي نشان نمي

ترين نگراناي   وجود بيايد؛ لذا دولت بريتانيا كوچك خالصه خيلي بعيد بود كه در اهالي اين دو منطقه شعور ميهني به

طور نبود كه ما نسبت به رويادادهاي آيناده هام مطمائن      اش نسبت به اين دو سرزمين نداشت؛ البته اين د سيطرهدر مور

كرديم كه هميشه جهل و اختالف و احيانا  بيمااري   هاي سياسي خود را در اين دو منطقه طوري پياده مي باشيم، لذا نقشه
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ها به ما اين موفقيّت را بخشايده باود كاه باه      لي اين سرزمينو مرض در اين بالد شايع باشد. خفتگي و ركود مغزي اها

 ها و پوشيده از نظرها پياده كنيم. هاي خود را پنهان از انديشه سادگي بتوانيم نقشه

 1چه ما توانسته بوديم با آن مارد  بيماار   ولي برعكس همواره نسبت به كشورهاي اسالمي خاطر نگران بوديم. اگر

توار كنيم كه تمام به مصلحت ما بود و در نتيجه به تعبير متخصّص وزارت مستعمرات، اين مرد هايي اس يك سلسله پيمان

طور مخفيانه توانسته بوديم با حكومت ايران قراردادهاايي ببناديم كاه     كشيد، و همچنين به هاي خود را مي آخرين نفس

جا كه موفق  كشور گماشته بوديم تا آنموجب تحكيم سياست ما در آن كشور بشود، و تعداد زيادي جاسوس در آن دو 

جا رايج كنيم، و در اداره مملكت فساد رخنه كرديم و زمامداران اين دو كشاور را باه زناان زيباا      شديم رشوه را در آن

ها اطمينان نداشتيم كه  مشغول كرديم و در نتيجه راه براي نفوذ استعمار ما در عمق اين دو كشور باز شد؛ ولي با همه اين

 طور كامل به چنگ بگيريم، به چند جهت: انيم تمام شئون اين دو ملّت را بهبتو

هساتند كاه اساالم در      چنان پايبند به اسالم . قدرت معنوي اسالم و نفوذ آن در روح مسلمانان؛ زيرا مسلمانان آن1

دارناد كاه ممكان     چنان به مسيحيّت گرايش چون مسيحيّت است در روح قسيس و رهبان. رهبانان آن روح مسلمان هم

هاا   مسلمانان اياران ششايعهآ آن  مخصوصا آيد.  شان خارج شود؛ ولي مسيحيّت از كالبدشان بيرون نمي است روح از بدن

چون  دانند و مسيحي در نزد شيعه هم ها مسيحيان را كافر و نجس مي تر بودند؛ چون آن براي استعمار ما خيلي خطرنا 

گوناه   كنيم آن را زائل كنيم؛ با اين كيفيّات هاي    به دست يا بدن بچسبد سعي مي يك قطعه نجاست متعفّن است كه وقتي

 ها امكان نداشت. آميزش با آن

مارد   از يكي از شيعيان پرسيدم: چرا شما نسبت به مسيحيان اين عقياده را داريادپ پاساا داد: پيغمبار اساالم     

ي قرار بدهد كه در خودش احسااس ياك نفارت    خواست كافر را در اجتماعات اسالمي در يك تنگناي حكيمي بود مي

، و ايان نجاسات   2عمومي بكند؛ شايد همين احساس نفرت و حقارت موجب گردد كه او به ديان اساالم هادايت ياباد    

 ها شايرانيان قديمآ هم در منطق شيعه نجس هستند. مخصوص مسيحيان نيست؛ بلكه هر كافري حتي مجوسي

هاا باه نباوت و خادا و      دانيد، در حالي كه آن لي چرا مسيحيان را نجس ميمن به او گفتم: اين سخن شما درست؛ و

 قيامت معتقدند.

را منكرند، و آن حضرت را در ادّعاي پيغمباري خاود    ها پيغمبري محمّد پاسا داد: به دو جهت: يكي اينكه آن

 خورد. شراب مي ويند مسيحگ دهند و مي هاي ناروا مي ها به پيغمبران خدا نسبت دانند، دوم اينكه آن دروغگو مي

                                                 
 . امپراطور عثماني1

ه دارند كه جواب واقعي اين پرسش اين نيست بلكه پاسا حقيقي اين است كه: كافر از نظر مسلمان و شيعه نجس است تا اين نجاسات  . البته خوانندگان عزيز توج2ّ

ن را از كافر بيگانه يك وحشتي احساس كنند، و در تمام گفتار و كردار او با يك نظر بدبينانه بنگرند تا در نتيجاه بيگانگاان نتوانناد مسالمانا     موجب شود كه مسلمانان

 تحت تأثير خود قرار دهند.
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داناي در كتااب مقادّس     گويند. او پاسا داد: تو نماي  من با تعجّب گفتم: نه چنين نيست، مسيحيان چنين چيزي نمي

 شانجيلآ اين مطلب مضبوط است.

اگر چه مطلب اوّلش درست بود، با او بحث را  3گويد. دانستم اين مطلب دوم را دروغ مي من ساكت شدم با اينكه مي

ادامه ندادم چون ترسيدم به من بدگمان شود؛ زيرا در آن هنگام خودم را مسلمان معرّفي كرده باودم، و لاذا هماواره از    

 ورزيدم. اظهار تعصّب نسبت به آيين واقعي خودم اجتناب مي

اي؛  و بنده . اينكه اسالم روزگاري دين زندگي و قدرت بود و خيلي دشوار است كه بتوان به آقا قبوالند كه تو نوكر2

كند كه  ها زنده مي مدار جهان بودند همواره اين انديشه را در مغز آن زيرا آن غرور آقايي كه روزي مسلمانان اول قدرت

بايد به سوي مقام و حكومت جهاني گام بردارند، هرچند كه ناتوان و منحط باشند؛ و براي ما امكان نداشت كه بتاوانيم  

ببريم كه اصال  مسلمانان نتوانند بفهمند درگذشاته داراي ياك سايادت و آقاايي جهااني      چنان در تاريا اسالم دست  آن

ها تلقين كنيم كه آن مجد و قدرت گذشته قابل برگشت نيست تا در نتيجه از ايان فكار    اند، و نيز ممكن نبود به آن بوده

 بيرون روند.

ها بيادار   گاه آن ان ادامه داشته باشد، و براي هي هاي عثماني و اير . اينكه ما اطمينان نداشتيم اين خفتگي حكومت3

هايي كه ما براي يك تسلّط و سيطره عميق بر كشورشان طرح كارده   ها ناگهان به نقشه رفت آن نشوند؛ بلكه احتمال مي

 بردناد كاه   چنان در انتهاي جهل و ناتواني به سار ماي   بوديم و در دست اجرا بود واقف گردند. اگرچه اين دو دولت آن

قدرت چنين وقوف و حركت بر مبناي آن را نداشتند؛ ولي چون در هر حال بر اوضاع مملكتشان مسلّط بودند و پول و 

 رفت. ها احتمال خطر مي اسلحه در اختيار داشتند و تقريبا  با مردم هم كنار آمده بودند از اين جهت نسبت به آن

كشورهاي اسالمي از علماء مسلمانان باود: علمااي اهزهار،    مان بر  . عمده اضطراب و پريشاني ما نسبت به تسلّط4

 عراق و ايران.

كردند؛ البته آنان نسابت باه اصاول زنادگي روز      ترين سدّي بودند كه از پيشرفت آمال ما جلوگيري مي ها بزرگ اين

د و به اندازه يك ماو از  ها وعده داده بود نصب العين خود قرار داده بودن توجّهي نداشتند، و فقط بهشتي را كه خدا به آن

                                                 
 كند. هم معرّفي ميساز  خوار شراب را باالتر از شراب . البته اين مطلب به پندار جناب مستر دروغ است و اگرنه انجيل، مسيح3

جا بود و عيسي و شاگردانش را نيز به عروسي دعوت كردند،  در روز سيم در قاناي جليل عروسي بود و مادر عيسي در آن: »12تا  1انجيل يوحنا باب دوم جمله 
ن هنوز نرسيده است، مادرش به نوكران گفت هار  و چون شراب تمام شد مادر عيسي بدو گفت شراب ندارند، عيسي به وي گفت اي زن مرا با تو چكار است، ساعت م

هاا را از آب   يا سه كيل داشت و عيسي بديشان گفت قدح جا شش قدح سنگي بر حسب تطهير يهود نهاده بودند كه هر يك گنجانش دو در آن چه به شما گويد بكنيد، و
مجلس ببريد، پس بردند و چون رئيس مجلس آن آب را كه شراب گرديده بود بچشايد و   ن برداريد و به نزد رئيسآلها را لبريز كردند، پس بديشان گفت ا پر كنيد وآن

آورد و چاون   دانستند. رئيس مجلس، داماد را مخاطب ساخته بدو گفت هركس شراب خوب را اول مي ندانست كه از كجا است؛ ليكن نوكران كه آب را كشيده بودند مي
در قاناي جليل صادر گشت، و جاالل خاود را ظااهر     ابتداي معجزاتي است كه از عيسي تا حال نگه داشتي و آن مست شدند، بدتر از آن ليكن تو شراب خوب را

 «كرد و شاگردانش به او ايمان آوردند.
 :17جمله  22انجيل لوقا باب  ـ 52و  24مله ج 14انجيل مرقس باب  ـ 37و  62جمله  26انجيل متي باب 

نمود و به ايشان  ا گرفته بركت داد و پاره كرده بديشان داد و گفت بگيريد و بخوريد كه اين جسد من است و پياله گرفته شكرعيسي نان ر خوردند چون غذا مي و»
روزي كاه   گويم بعد از اين از عصير انگور نخورم تا آن شما ميشود هر آينه به  ه بسياري ريخته ميداد و همه از آن آشاميدند. اين است خون من از عهد جديد كه در را

 نوشيده است. تا آن شب ششب رفتن به آسمانآ شراب شعصر انگورآ را مي مفهوم جمله اين است كه عيسي« در ملكوت خدا آن را تازه بنوشم.
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ترسيدند؛  كردند، و ملّت پيرو آنان بودند و پادشاه عثماني و ايران به شدّت از آنان مي نظر نمي اصول اعتقادي خود صرف

ها اعتقاد ديني و عشق معنوي خود را به سلطان و به شيا اإلسالم مشتركا   ها كمتر پيرو علماء خود بودند و آن البته سنّي

دادند و باراي حكومات ارزش    متوجّه كرده بودند، و شيعيان منحصرا  عشق معنوي و روحاني خود را به علماء تعلّق مي

اضطراب وزارت مساتعمرات  چنداني قائل نبودند؛ ولي اين تفاوت ايماني اين دو فرقه چندان نبود كه بتواند از دهشت و 

 نسبت به تسلّط بريتانيا بر اين كشورها بكاهد.

ها يك سلسله مشكالتي بوده در مسير پيشرفت سيطره و استعمار ما در كشورهاي اساالمي، وزارت مساتعمرات    اين

 بلكه عموم سياسيّون و اعضاي حكومت بريتانيا را نگران ساخته بود.

هاي متعدّد منعقد نموديم؛ ولي در هر مرتباه پاس از گفتگاوي زيااد      كنفرانس ها و براي حل اين مشكالت كميسيون

ال ماا در ايان   ها و عمّ هايي كه از جاسوس ديديم و گزارش رسيديم و راه را به روي خود بسته مي خالصه به نتيجه نمي

هاا   ر بود؛ ولي با هماه ايان  تر از صف رسيد تمام مأيوس كننده بود و نتيجه همه اين جلسات، صفر بلكه پايين كشورها مي

 كرديم. نااميد نبوديم و خود را براي يك نفس دراز و صبر طوالني آماده مي

« قسيس بزرگ»هايي كه به اين منظور تشكيل شد و خود وزير مستعمرات و  خوب به ياد دارم در يكي از كنفرانس

و گفتگو در اين كميسيون بيش از ساه سااعت    اي از خبرنگاران وزارتخانه در اين كنفرانس شركت داشتند، بحث و عدّه

 اي حاصل نشد، قسيس گفت: طول كشيد و در پايان هي  نتيجه

بر اوضاع مسلّط نشد و آيينش جهانگير نگشت مگر بعد از اينكه سيصاد   عزيزانم ناراحت نباشيد، عيسي مسيح»

با توجّه ملكوتي خاود   سي مسيحچه بسا عي سال رنج و مصيبت و مرارت، شهادت خودش و يارانش تحمّل كردند.

كن نمودن آنان از جايگاهشان موفق ساازد، ولاو بعاد از     به جانب ما نظري بيفكند و ما را بر نابود ساختن كفّار و ريشه

سيصد سال، پس بايد در هر حال نسبت به هدف خود، ايمان راسا داشته باشيم و به همه وسايل، خود را مجهّز سازيم 

ها عايدمان گاردد، آري پادران باه جهات      اش بعد ازقرن ي در نشر مسيحيّت بكوشيم، اگر چه نتيجهو در جوامع محمّد

 «اند. فرزندان كاشته

روزي كنگره بزرگي در وزارتخانه تشكيل شد كه در آن عموم جاسوسان و كارآگاهان ما در بريتانيا و روسيه و  حتي

 فرانسه حاضر بودند.

ها و رجال مذهبي در مجلس حضور داشتند. حضور در اين مجلاس باراي    ديپلماتاي از  اجتماع بزرگي بود و عدّه

 خاطر ارتباط خاصّي بود كه من با وزير داشتم.آمد و اين به  خطير به حساب ميمن موقعيّتي 

ها گفتگاو   هاي رخنه در عقيده آن ها مورد بحث بود و در مورد داليل انحراف و راه در اين كنگره مشكالت محمّدي

 شد. مي
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چنان كه اسپانيا به مذهب و آيين باستان خود شمسايحيّتآ برگشات بايساتي     اين موضوع زبانزدِ همه بود كه بايد هم

ها برگرداند؛ ولي نتايجي كه از اين كنگره به دسات آماد خيلاي     مسلمانان هر منطقه را به آيين باستاني قبل از اسالم آن

 ام. نگاشته« ملكوت صبح»نام  آن كنگره را در كتابي به مطلوب نبود و من عموم محاورات و مناقشات در

كن ساختن درخت نيرومندي كه اصول آن از شرق تا غرب زمين امتداد يافته خيلي دشوار است؛ ولي بايد  البته ريشه

 هموار كند. ها را هر اندازه هم كه سرسخت است  انسان دشواري

ما را وعده داد.  چنان كه خود مسيح د و عالم را فرا گيرد، هممسيحيّت نيامد مگر براي اينكه در جهان منتشر شو

كه پيروز شد و توانسات تعااليم خاود را در جهاان حااكم كناد مقاداري اوضااع جهاان و انحطااط            ولي محمّد

 هاي شرق و غرب به او كمك كرد؛ ولي آن شرايط از بين رفت و مطلب وارونه شد. امپراطوري

نشاين در اوج ترقّاي و    پيمايند، و كشاورهاي مسايحي   سراشيبي انحطاط و سقوط را مي ها در دنيا اكنون محمّدي هم

ها بگيريم و شوكت از  برند، و امروز آن زمان فرا رسيده كه ما انتقام چندين قرن را از محمّدي سر مي  صنعت و قدرت به

 4اكنون بازستانيم. دست محمّديان هم دست رفته خود را به 

 پيشبرد اين هدف گام برداشته است. مند امروز، اين بريتانياي بزرگ است كه درآري! اين دولت نيرو

 
 

                                                 
اساتيم در ماتن   هاا هادف ديگاري داشاتيم، نخو     رش و ترجمه ايان يادداشات  ادار خيلي بعيد نيست؛ ولي چون از نگ ها از يك مسيحي عقده كشي . البته اين عربده4

 هاي ايشان را عينا  ترجمه نموديم. في كرده باشيم، و نوشتهها دخل و تصرّ يادداشت

در وضع نابسامان دنياي ديروز فقط يك عامل داشت و آن اينكه  اكرم ه داريد كه پيشرفت اسالم و تعاليم عاليه نبيولي شما اي مسلمان بيدار و بينا كامال  توجّ

هاي امروز ملل مسلمان  ها و فالكت ت اين بدبختيستمديده و از جنايت و شهوت به ستوه آمده آن روز بود، و علّ تخواسته فطري و قلبي ملّمعارف و قوانين عين 

اند و  رسيده نهايي تكامل و قدرت انساني كنند به حدّ پي  و مهره فكر مي پشت پا زدن به آن حقايق و معارف است، و اين ملل غربي مسيحي كه با ساختن يكي دو

چنان پيشروي كند كه كم كم شان آن  كننده ها بگذرد و صنعت سرسام اند. بگذاردوران مستي قدرت و شهوت آن ت و پريشاني به جاي ماندهحضيض ذلّ ها در مسلمان

شان است، هر لحظه صحنه نيستي و  قدرت    و هاي اتمي كه محصول پيشرفت صنعت روي كار آمدن سالح و با  وجودشان را تهديد به انقراض و نابودي كند،هستي و 

 اسالم خواهند آمد.پودر شدن خود را ببينند، و آنگاه است كه آنان هم ناچار براي رهايي از اين زندگي نابسامان و ماالمال از فساد و خوف و وحشت به پناه 
 


