
تاج گذاري مي كند و دوم اينکه  سرزمين هاي ديگري 
را كه به هر دليلي نتوانستند اشغال سرزميني كنند، 
مثل مورد ما، ب��ه س��مت روي كار آوردن رژيم هاي 

دست نشانده به ظاهر بومي حركت كردند. 
انگلستان برنامه استعماري خود در ايران را 

چطور اجرايي كرد؟
بعد از س��ال 1919 كه ق��رارداد اس��تعماري 1919 
منعقد مي شود، دو رويکرد در دولت انگلستان ديده 
مي ش��ود؛ يکي رويکردي اس��ت ك��ه وزارت خارجه 
دارد و مي خواهد هر جور ش��ده است قرارداد 1919 
را عمليات��ي كن��د. اين ق��رارداد م��ا را به كش��وري 
تحت الحمايه و مستعمره مس��تقيم تبديل مي كرد. 
يك راه ديگر راهي بود كه س��رفرمانداري هند دنبال 
مي كرد و اردشير ريپورتر جي و آن طيف، حتي ژنرال 
آيرونس��ايد دنبال مي كردند. آن خ��ط معتقد بود ما 
نبايد ايران را به كشوري مستعمره تبديل كنيم، چون 
مردم ايران اين موضوع را نمي پذيرند و شرايط عمومي 
ايران طوري نيست كه اشغال سرزميني و مستعمره 
مس��تقيم ش��دن را قبول كنند لذا بايد در ايران يك 
حکومت دست نش��انده را س��ر كار بياوريم. اين خط 
اس��ت كه كودتاي 1299 را اجرايي مي كند. كميته 
زرگن��ده و كميته آهن و طيفي كه كودت��ا را اجرايي 
مي كند، اين خط است. اين خط است كه پيدا كردن 
يك چهره به ظاهر بومي را هم دنب��ال مي كند. ابتدا 
هم به دنبال نصرت الدوله في��روز و چند تن از رجال 
قاجار مي روند ولي بنا به جهاتي نمي توانند طرحشان 
را با اينها اجرايي كنند و نهايتاً اردش��ير ريپورتر جي 

رضاخان را مي آورد. 
علت كنار گذاش�تن نصرت الدول�ه فيروز 

چه بود؟ 
يکي اينکه ب��ه خاندان قاج��ار تعلق داش��ت و اينها 
مي خواستند نوعي انقطاع ايجاد كنند و آدم تازه اي را 
از خاندان جديدي سر كار بياورند. نکته دوم شخصيت 
خود نصرت الدوله بود. نصرت الدوله موقعي كه در اروپا 
بود، كمي در آمدن به ايران و اجرا كردن اين نقش��ه 
تعلل كرد چون يك مقداري گرفتار مس��ائل و عيش 
و نوش در اروپا ب��ود. يك مقدار هم بدشانس��ي آورد 
و نتوانس��ت خودش را س��ريع به ايران برساند. نکته 
ديگر هم اين بود كه در زمره رجالي بود كه از س��نخ 
خاندان هاي حاك��م بودند و قبوالن��دن او به مردم به 
عنوان چهره جديدي كه مي خواهد تحول ايجاد كند، 
خيلي س��خت بود. بنا به اين داليل گزينه اي از قاجار 

را كنار گذاشتند. 
ريپورت�ر ج�ي چ�ه ش�ناختي از رضاخان 

داشت؟
رضاخ��ان نگهبان اصطبل س��فارت انگلس��تان بود. 
شخصيت قلدري داشت و قزاق و نظامي بود و روحيه 
پذيرش اين سياست را در كنار خشونت اجرايي كردن 
آن داشت. از خاندان و بافت حکام رسمي دوره قاجاريه 
هم نب��ود. ريپورت��ر او را مي بيند و به عن��وان گزينه 
مناسب در نظر مي گيرد و با آيرونسايد مطرح مي كند. 
آيرونس��ايد هم پس از چند جلسه صحبت با او نهايتاً 
به اين جمع بندي مي رسد كه رضاخان براي اجرايي 

كردن اين نقشه فرد مناسبي است. 
چه عللي س�بب انتخاب رضاخان توس�ط 

انگلستان شد؟
اين انتخاب مسئله عجيبي نيست و غربي ها در جاهاي 
ديگر هم اين كار را كرده اند. يعن��ي در جاهاي ديگر 
هم به خصوص در ميان نظامي ها وقتي آدمي را پيدا 
كردند كه ظرفيت، سبعيت و خش��ونت الزم را براي 
انجام بعضي از كارها و در عين حال حرف ش��نوي و 
تبعيت الزم را دارد، او را انتخاب كردند. مثل پينوشه 
كه در كنار ژنرال ه��اي ديگر در ارتش ش��يلي، يك 

ژنرال معمولي بود،  منتها احساس كردند پينوشه اين 
ظرفيت را دارد كه هم حرف شنوي و هم خشونت الزم 
را براي اجراي فرامين آنها داشته باشد و در عين حال 
فضاي ذهني او هم با آنها سازگار بود. البته رضاخان 
فضاي ذهني نداشت و آدم مطلقاً بي سوادي بود و ابداً 
خواندن و نوشتن بلد نبود، منتها فرد مغرور، متکبر، 
دسيسه چين، فرصت طلب و جاه طلبي بود و قلدري 
الزم را براي اجراي منويات انگليسي ها داشت، چون 
آنها مي خواس��تند ديکتاتوري سيس��تماتيکي را در 
ايران اعمال كنند. بنابراين بعد از چند نشست به اين 
جمع بندي مي رسند كه رضاخان را علم كنند. نکته 
مهم رضاخان براي آنها قزاق بودنش بود. منتها چون 
او خواندن و نوشتن و حرف زدن بلد نبود، براي اينکه 
بتوانند اين ضعف ها را بپوشانند از شخصيت سيدضياء 
استفاده مي كنند. س��يدضياء روزنامه نگاري وابسته 
به انگليس بود. اينها تركيب كابينه موس��وم به سياه 
را مي چينند و در سال 1299 كودتا مي كنند. با اين 
كودتا در واقع روندي در تاريخ ما آغاز مي شود كه در 
سال 1304 به تاج گذاري رضاشاه مي انجامد و پروژه 
ش��به مدرنيزه كردن ايران به صورت سيس��تماتيك 

نهادينه و اجرايي مي شود. 
مقصودتان از اينكه گفتيد نكته مهم براي 
انتخاب رضاخان قزاق بودنش بود، چيست؟ 
چرا امپرياليسم غرب براي اجراي مقاصدش 
ف�ردي از جامع�ه روش�نفكري را انتخاب 

نكرد؟

استعمار غرب مدرن با محوريت انگلستان از زماني كه 
به سراغ ما آمده بود، يعني از اوايل دوران فتحعلي شاه 
به دنبال آن بود كه پروژه شبه مدرنيزاسيون را در ايران 
اجرايي كند، منتها از س��ال 1215ه. ق كه اين پروژه 
را شروع مي كنند ِسر جيمز موريه، ِسر جيمز فريزر، 
ِسر گور اوزلي و... وارد ايران مي شوند، از آن لحظه اي 
كه عمليات را شروع مي كنند تا س��ال 1324ه. ق با 
مشروطه به نقطه عطفي مي رسانند، منتها مشروطه 
و ح��وادث پس از آن و س��قوط ته��ران و غيره پيش 
مي آيد. مش��روطه در س��ال 1285 پي��ش مي آيد و 
س��قوط تهران يا به ق��ول آقايان فتح تهران توس��ط 
س��ردار اس��عد بختياري و عوامل لژ بيداري در سال 
1288 و كودتا در سال 1299 اس��ت. در اين فاصله 
15-14 ساله انگلستان ابتدا به مجموعه روشنفکران 
اعتماد مي كند تا اينها بتوانند پروژه شبه مدرن را پيش 
ببرند، منتها چنددس��تگي در مجموعه روشنفکران، 
اختالفات و زمينگير شدن اين پروژه به جهات عديده 
و مخالفت هاي مردمي و غيره موجب مي شود استعمار 
متوجه شود كه از اين طريق نمي تواند كارش را پيش 
ببرد و س��رمايه گذاري اصلي خ��ود را روي نظامي ها 
انجام مي دهد و ب��ه جايش مي خواهد روش��نفکرها 
بيايند و كارگزاري فرهنگ سياسي را به عهده بگيرند. 
بنابراين در مدلي كه مي چينند، يعني مدل سيدضياء-
 رضاخان اين را مي بينيم. رضاخان نظامي اي است كه 
بايد پروژه را اجرا كند. قلدر، خش��ن، ظالم، بي سواد 
و حرف شنوس��ت و از آن طرف س��يدضياء چهره اي 
ژورناليست و روشنفکر. طبيعي است كه بعداً محوريت 
با نظاميان خواهد بود. اگرچه انگلستان از سال 1215 
به دنبال اجراي پروژه شبه مدرنيزاسيون بود و اگرچه 
آن را بعد از مشروطه به يك نقطه عطف رسانده بود، 
اما واقعيت اين اس��ت كه با رژيم پهلوي عينيت تام و 

تمام پيدا مي كند. 
پروژه مدرنيزاسيون غرب چرا سبب سقوط 

رژيم پهلوي شد؟ 
پ��روژه روي كار آم��دن رژيم پهلوي، پروژه بس��ط و 
نهادينه كردن شبه مدرنيزاس��يون در ايران بود، ولي 
اين پروژه در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي 
دچار بحران شد و دليل سرنگوني رژيم پهلوي را بايد 
در اينجا جست وجو كرد. پروژه اي كه چه پهلوي اول 
و چه پهل��وي دوم اجرايي كردند و به دنبال بس��ط و 
توسعه آن بودند اين بود كه كشور را از نظر فرهنگي 
دچار ازخودبيگانگ��ي و ازخودباختگ��ي و وادادگي 
نسبت به عالم غرب مدرن كند و ايراني را به موجودي 
منفعل، غ��رب زده، واداده، مقلد غرب م��درن، فاقد 
احس��اس اعتمادبه نفس، وابسته و س��کوالر بريده از 

مذهب بدل كند. 
اينها در حوزه اقتصاد هم مي خواس��تند يك اقتصاد 
وابسته ناكارآمد استثماري مبتني بر مناسبات ظالمانه 
بنا كنند كه در چرخش و حركت اين اقتصاد بتوانند 
سود را به جيب شركت ها و كمپاني هاي چند مليتي 
و كش��ورهاي متروپل و امپرياليستي واريز كنند، لذا 
نتيجه اين اقتصاد ش��به مدرن در ايران تشديد فقر، 
وابستگي تمام عيار اقتصادي، بازتوزيع ناعادالنه ثروت 
و ويراني ظرفيت هاي مولد سنتي و كالسيك دوران 
قبل از اقتصاد شبه مدرن و وابس��تگي تمام عيار بود. 
پس اين پروژه شبه مدرنيته در فرهنگ بحران درست 
مي كند. در اقتص��اد هم كه وضعي��ت اقتصادي ما را 
دچار بحران مي كند. از نظر سياسي هم كه حکومت 
ايران ب��ا روي كار آمدن رژيم پهل��وي يك حکومت 
تماماً دست نشانده است و استقالل سياسي ايران هم 
كاماًل از بين مي رود. پروژه شبه مدرنيته طبيعي است 
كه در جامعه ايراني خش��م و اعتراض و نهايتاً انقالب 

ايجاد مي كند.

رضاخ�ان نگهب�ان اصطب�ل س�فارت 
انگلستان بود. شخصيت قلدري داشت 
و ق�زاق و نظام�ي بود و روحي�ه پذيرش 
سياس�ت انگليس را در كنار خش�ونت 
اجرايي ك�ردن آن داش�ت. از خاندان و 
بافت حكام رسمي دوره قاجاريه هم نبود. 
ريپورتر او را مي بين�د و به عنوان گزينه 
مناس�ب در نظر مي گيرد و با آيرونسايد 
مطرح مي كند. آيرونس�ايد ه�م پس از 
چند جلس�ه صحبت با او نهايت�ًا به اين 
جمع بندي مي رس�د كه رضاخ�ان براي 
اجرايي كردن نقشه آنها فرد مناسبي است
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»گذري بر حاشيه و متن ظهور رضاخان در ايران« در گفت وشنود با دكتر شهريار زرشناس

 انگليس دريافت كه به فردي
 خشن، بي سواد و حرف شنو نياز دارد

  شاهد توحيدي
از اقدام��ات در 
تقدي��ر  خ��ور 
اس��ناد  مرك��ز 
انقالب اس��المي 
در ساليان اخير، 
انتشار مجموعه 
10 جلدي»اسناد 
نهضت اسالمي« 
ب��ه كوش��ش و 
تدوي��ن آيت اهلل 
استاد س��يدهادي خسروش��اهي است كه 
دهمين مجلد آن، ب��ه اعالميه هاي مراجع 
ثالث قم اختصاص دارد. بي ترديد فعاليت 
و حمايت مراج��ع قم در رون��د انقالب، از 
س��رفصل هاي پژوهش پيرامون آن است 
و چنين تحقيقي، جز با در دس��ت داشتن 
چني��ن مجموع��ه اي نفي��س، امکان پذير 
نتواند بود. اس��تاد سيدهادي خسروشاهي 

در ديباچه اين مجلد آورده است:
 »دهمين جلد از مجموعه اس��ناد نهضت 
اس��المي ايران ش��امل اعالميه ها، نامه ها، 
تلگرام ها، بيانيه ها و بعضي از مصاحبه هاي 
مراجع ثالث قم آيات عظام: سيدمحمدرضا 
گلپايگاني، سيدشهاب الدين مرعشي نجفي، 
سيدكاظم شريعتمداري، در دوران حوادث 
پرش��تاب نهضت از آغاز تا پيروزي اس��ت. 
هدف از جمع آوري و نشر اسناد جلد دهم 
مجموعه، مانند مجلدات نه گانه پيش��ين، 
ثبت و ضبط اسناد اش��خاصي است كه هر 
كدام در زمان خ��ود به نح��وي در تبيين 

اهداف و پيشبرد نهضت نقش داشتند. 
متأس��فانه در زمان ه��اي پيش��ين و ن��ه 
چندان دور، اسناد حركت ها و نهضت هاي 
عدالت خواهانه و ضد استعماري در ايران و 
عراق، به ويژه بخش مربوط به نقش مراجع و 
علماي بزرگوار كه پايه گذاران و خالقان اين 

نهضت ها بودند، به علت عدم توجه معاصرين 
و س��هل انگاري مس��ئوالن، جمع آوري و 
نگهداري نگرديد و به همين دليل، ش��ايد 
بس��ياري از مکتوبات و اعالميه هاي آنان، 
به تدريج به دس��ت فراموشي سپرده شد و 
از بين رفت... و اهداف اصل��ي آنان تبيين 
نگرديد. به عنوان نمونه، در آخرين نهضت 
مردم مس��لمان ايران كه نيم قرن پيش به 
رهبري و ف��داكاري مراجع و علماي بزرگ 
و نيروهاي مذهبي به پيروزي رس��يد، باز 
به علت عدم توجه دست اندركاران يا حتي 
مورخان معاصر، عالوه بر اينکه اسناد اصلي 
نهضت به تدريج مفقود شد، بلکه متأسفانه 
آنچه ه��م باقي مانده بود توس��ط بعضي از 
وقايع ن��گاران مغ��رض و به عب��ارت ديگر 
سوداگران با تاريخ، به شکل تحريف شده و 
با موضع گيرهاي روشن حزبي و جناحي، در 
اختيار نسل جوان ما قرار گرفت كه همگام 
با واقعيت ها و حقيقت ها نيست. در همين 
راس��تا مثاًل مي بينيم كه حدود 200 جلد 
كتاب درباره نهضت ملي شدن صنعت نفت 
و رهبري سياس��ي آن، در ايران و خارج از 
كشور، به زبان فارسي منتشر شده، در حالي 
كه درباره رهبري معنوي-  مذهبي نهضت، 
كه درواقع رهبري سياس��ي نهضت بدون 
آن، توان هيچ اقدامي را نداشت، تعداد آثار 
چاپ شده از تعداد انگشتان دو دست فراتر 
رفته اس��ت! بدين ترتيب و با عبرت گيري 
از تاريخ، هدف ما از آغ��از اين بود كه اصل 
اسناد نهضت اسالمي ايران، محفوظ بماند 
تا ميراث خواران حرفه اي ثمرات انقالب ها، 
اين بار نتوانن��د خود را صاح��ب انقالب و 
عامل اصلي پي��روزي آن قلم��داد كنند و 
اين امر متأس��فانه با توجه ب��ه كتاب هاي 
بي شماري كه در داخل و خارج منتشر شده 
و مي شود هم اكنون در حال اجراست... كه 
اهالي تاريخ و سياست البد با كّم و كيف آن 
آشنايي دارند و از محتواي آن كتاب ها هم 

آگاه هستند. 
پس درواقع ثب��ت و ضبط اس��ناد نهضت 
اس��المي عالوه بر اينکه يك وظيفه ديني 
و ملي بود، مي تواند براي يك تاريخ نگاري 
منصفانه و منطب��ق با واقعي��ات، به دور از 
تعص��ب و عن��اد و نا آگاهي و ع��دم اطالع 
بسترس��از و راهگشا باش��د و كساني را هم 
كه بخواهند تاريخ نهضت اسالمي- سپس 
انقالب- را آنطور كه خود يا طبق سفارش)!( 
مي خواهند بنويسند، از اين تاريخ سازي و 
تحريف كاري ب��ازدارد. درواقع و به عبارت 
ديگر، همانطور ك��ه در مقدمه بعضي ديگر 
از مجلدات اي��ن مجموعه اش��اره كرده ام، 
هدف اينجانب از جم��ع آوري و نگهداري 
اين اسناد -با تالشي نيم قرن- زمينه سازي 
منطقي ب��راي نگارش يك تاريخ مس��تند 
درباره حوادث نيم قرن اخير به ويژه نهضت 
اسالمي ايران است... اما بيانيه ها و اعالميه ها 
و سخنراني هاي مراجع و بزرگان علما، پس 
از پيروزي انقالب اس��المي چون در اغلب 
مطبوع��ات و رس��انه هاي كش��ور پخش و 
منتشر شده است، در اين مجموعه نخواهد 
آمد و عالقه مندان به اين بخش از اس��ناد 
تاريخ معاصر، مي توانند ب��ه منابع و مأخذ 
موجود در مراكز اس��ناد انق��الب مراجعه 

نمايند.« 
استاد خسروش��اهي در پايان مقدمه خود، 
نکاتي چند را بدين شرح يادآور شده است:

»يادآوري اين نکته بي مناسبت نيست كه 
آماده سازي جلد دهم مدتي طول كشيد و 
درنتيجه چاپ و نش��ر كامل مجموعه 10 
جلدي اسناد به تأخير افتاد كه به ياري حق 
هم اكنون اين تأخير جبران شد و مجموعه 
10 جلدي اس��ناد تاريخي نهضت اسالمي 
ايران، در اختيار عموم قرار مي گيرد. اشاره 
به اين نکته هم ضروري است كه مجموعه، 
دو جل��د ديگر –تکميلي- خواهد داش��ت 

كه شامل اعالميه ها و تلگرام ها و نامه هاي 
مراجع عظام نجف اشرف، مشهد مقدس و 
علماي بزرگوار ديگر بالد است كه ان شاء اهلل 
به زودي پس از آماده سازي، به عنوان جلد 

11 و12 منتشر خواهد شد. 
بي ترديد اقدام فردي در تهيه اين مجموعه و 
چاپ و نشر و به ثمر رساندن نتيجه كوشش 
و تالش پيگير نيم قرن��ي، هرچقدر هم كه 
با دقت و وس��واس الزم انجام گرفته باشد، 
نمي تواند كامل يا بي نقص پايان پذيرد، و به 
همين دليل از همه دوستان و عالقه مندان، 
به ويژه اهالي تاري��خ و صاحب نظران تاريخ 
معاصر، انتظ��ار دارد كه ب��ا يادآوري هاي 
خود در رفع و جبران هر نوع نقص يا اضافه 
و تکرار احتمالي بکوش��ند و اگ��ر از نامه يا 
اعالميه يا تلگرامي اطالع دارند كه در اين 
مجموعه نقل شده است، ياد آور شوند يا يك 
كپي از آن را براي ما ارسال دارند تا در چاپ 
بعدي يا در آخر دو جلد تکميلي، از آنها -با 
ذكر نام اهدا كننده س��ند يا نامه- استفاده 
كنيم. از دوس��تان و ي��اران مركز اس��ناد 
انقالب اسالمي به ويژه مديريت محترم آن، 
جناب حجت االسالم والمس��لمين روح اهلل 
حسينيان هم كه بدون جناح بندي به چاپ 
و نشر اين مجموعه اقدام و اهتمام ورزيدند، 
سپاسگزارم و اميدوارم كه خداوند اين عمل 

نيك و حسنه را از همه ما قبول فرمايد. 
نکته آخر اينکه: اين مجموعه شامل اسناد 
پيش از پيروزي انقالب اس��المي اس��ت و 
محتواي آنها بيانگر نظرات و رهنمود هاي 
مراجع عظام در آن بره��ه از زمان، درباره 
حوادث كش��ور اس��ت و موضع گيري هاي 
بعضاً متفاوت بعدي، در جمع آوري اس��ناد 
اين مجموعه ملحوظ نش��ده و ورود در آن، 
نياز ب��ه پژوهش و آسيب شناس��ي جريان 
و بررس��ي منصفانه و بيان حقايق دارد كه 
اميد است اهل انصاف و عدل و خرد به آن 

بپردازند!«

 به بهانه بازنشر اعالميه هاي »مراجع ثالث«
 در فرآيند انقالب اسالمي
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  سمانه صادقي    ر
 روزهايي كه بر ما مي گ�ذرد، براي تاريخ پژوهان و 
بدنه جامعه، تداعي گر س�الروز كودتاي رضاخان 
است. هم از اين روي در بازكاوي حاشيه و متن اين 
رويداد با دكتر ش�هريار زرشناس تحليلگر تاريخ 
معاصر ايران گفت وشنودي انجام داده ايم كه نتيجه 

آن را پيش روي داريد. 
  

نظام جهاني س�لطه چه زمان و چرا به س�راغ 
ايران آمد؟

زماني كه آنها به سراغ ما آمدند در اوايل دوران قاجاريه و 
تقريباً اوايل دوره فتحعلي شاه بود. رژيم قاجار يك منشأ 
ايلي، بومي و بافت سنتي و ايراني داشت و از نظر فرهنگ 
و هر نظر كه نگاه كنيد اينها جزئي از اجزاي هويتي ايران 
بودند. رژيم قاجار در زمانه اي به قدرت رسيد كه استعمار 
غرب مدرن بر جهان مسلط ش��ده و مي خواست ايران را 
هم به كشوري پيراموني در مجموعه نظام جهاني و تحت 
سلطه خودش تبديل كند و مقاصدش را پيش ببرد. آن 
زمان، يعني در اوايل قرن نوزدهم محوريت نظام جهاني 
غرب مدرن با انگلستان بود. اينها به شکلي سيستماتيك 
سعي كردند حاكميت را در ايران تضعيف كنند و از وسعت 
و دامنه متصرفات ايران بکاهند و فرآيند مستعمره سازي 
در ايران را عمليات��ي و اجرايي كنند. در اين پروس��ه به 
نقطه اي مي رسند كه اينها تصميم مي گيرند يك حکومت 

كاماًل وابسته و دست نشانده را سر كار بياورند. 
بنابراين قاجارها از لحاظ تاريخي در بد زمانه اي به قدرت 
رسيدند؛ چراكه ما بعد از صفويه و حتي بعد از افشاريه از 
نظر تاريخي در شرايط دشواري قرار گرفته بوديم. از نظر 
وضعيت اقتصادي، اجتماعي و حتي بعضي از مؤلفه هاي 
فرهنگي، روزگارمان، روزگار اوج ما نبود و يك مقداري در 
برابر استعمار غرب كه به صورت مجهز، توانمند و مهاجم 

به سراغ ما آمد، ضعيف بوديم. 
مي توان گف�ت روي كار آمدن قاجاريه نتيجه 
سياس�ت هاي دولت ه�اي اس�تعماري بوده 

است؟
روي كار آمدن قاجاريه واقعاً نتيجه سياست هاي استعمار 
نبود، اما حکومتي بود كه نتوانس��ت در مقابل استعمار 
مقاومت جدي كند و شاهان قاجار در معامالت استعماري 
و تأثيرگذاري سياس��ت خارج��ي به تدريج ب��ه عناصر 
ناتواني بدل ش��دند. واقع��اً نمي تواني��م آغامحمدخان 
قاجار، فتحعلي شاه، حتي محمدش��اه و ناصرالدين شاه 
را كارگزار امپرياليس��م بدانيم. مي توانيم ناصرالدين شاه 
و برخي از ش��اهان قاجار را به دليل اينکه خيلي در برابر 
امپرياليسم استقامت نکردند و بعضي از امتيازات را دادند، 
سرزنش، تقبيح و نقد كنيم، اما اينها وابسته و كارگزار و 
دست نشانده نبودند. البته بعضاً شاهان ضعيف، شهوت ران 
و بي اعتنا به مسئوليت هاي خودشان بودند، شجاعت الزم 
و درايت كافي نداشتند و از اين جهت مي شود نقدشان 
كرد، منتها اولي��ن رژيمي ك��ه در تاريخ اي��ران به طور 
مشخص به اقتضاي سياس��ت هاي نظام جهاني سلطه و 
در آن زمان مشخص به اقتضاي سياست هاي امپرياليسم 
انگلستان كه نقش س��ركردگي را در نظام جهاني سلطه 
داشت، سر كار مي آيد، رژيم پهلوي است. بنابراين رژيم 
پهلوي اولين رژيمي در تاريخ ايران است كه منشأ ظهور 
و قدرت گرفتنش داخلي نيست، بلکه خارجي و استعمار 
است. يعني اولين رژيم سراپا دست نشانده در تاريخ ايران 
است. در سلسله قاجاريه مي توانيم بگوييم از مقطعي به 
بعد نفوذ استعمار به قدري قوي شد كه عماًل شاه قاجار را 
به بازيگران سياست خودش تبديل كرد، اما نمي توانيم 
بگوييم قاجاريه از همان ابتدا توسط امپرياليسم سر كار 
آمد. مي توانيم بگوييم قاجاريه به تدريج آنقدر تضعيف شد 
كه امپرياليسم توانست نقش آفريني ها و تأثيرگذاري هاي 
تعيين كننده اي در سياس��ت هاي قاجاري��ه پيدا كند و 
ش��هوت راني، ضعف و فساد ش��اهان قاجاريه هم به اين 
فرآيند كمك كرد، اما پهلوي اساساً با سياست امپرياليسم 
و توسط آن و به وسيله مجريان سياست هاي امپرياليسم 

براي اجراي پروژه شبه مدرنيزاسيون روي كار آمد. 
هدف غرب از اجراي پروژه شبه مدرنيزاسيون 

در ايران چه بود؟ 
چون غرب مي خواست ايران را وارد مجموعه نظام جهاني 
و در نظام تقس��يم كار بين المللي كه طراحي كرده بود، 

همه كشورها را به درجاتي مدرن تبديل كند. 
اجراي مدرنيزاسيون براي نظام جهاني سلطه 

چه منفعتي داشت؟
به اين واس��طه غ��رب مي توانس��ت اس��تثمار و غارت 
سيستماتيك را در كش��ورمان اجرايي كند. مثاًل اگر ما 
اقتصاد خودكفاي سنتي كالسيك خودمان را داشتيم، 
براي كاالهاي بنجل امپرياليسمي تبديل به بازار مصرف 
نمي شديم. اگر ما س��اخت اقتصاد خودكفاي سنتي مان 
را داش��تيم كه معموالً معيش��تي خانواده محور يا نهايتاً 
تجارتي محلي ب��ود، نمي توانس��تيم وارد فضاي اقتصاد 
جهاني و سيس��تم مناس��بات تحميلي اينها شويم كه 
بتوانند نيروي كار ما را استثمار و منابع طبيعي ما را غارت 
كنند. نظام جهاني براي اينکه بتواند ما و ديگر كشورها را 
تبديل به كشورهاي پيراموني در مجموعه خودش بکند 
و استثمار سيستماتيك نيروي كار و غارت سيستماتيك 
منابع طبيعي را اجرايي و كشورها را به بازارهاي مصرف 
كاالهايش تبديل كند، بايد درجه اي از شبه مدرنيزاسيون 
را اجرايي مي كرد. اين پ��روژه را در مصر، هند، امريکاي 
جنوبي، شيلي، كوبا، برزيل و... و نيز در كشور ما به صورت 
فراگير اجرايي كرد. براي ما هم اين كار را كردند و نوعي 

شبه مدرنيزاسيون را در كشور ما عملياتي كردند. 
غرب براي اجراي مدرنيزاسيون در دنيا به چه 

صورت وارد عمل مي شد؟
استعمار معموالً مدرنيزاسيون را به دو نحو عملي كرده 
است؛ اول يا به صورت اش��غال مستقيم سرزميني، مثل 
كاري كه در هند ك��رد و آنجا را تحت س��لطه گرفت. از 
اواخر قرن شانزدهم، انگلس��تان حضور استعماري خود 
را به صورت سيس��تماتيك در هند شروع كرد و در نيمه 
دوم قرن هجدهم، هند كاماًل تحت سلطه انگلستان بود 
و حتي حاكميت و استقالل خودش را هم از دست داد و 
سر فرمانداري داشت، يعني حکومت هند انگليس. حتي 
در سال 1876 ملکه ويکتوريا به عنوان امپراتريس هند 


