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جناب دكتر! به نظر ش�ما انحط�اط تاريخي 
ايران ك�ه رهبري انق�اب در بيانيه گام دوم 
بدان اش�اره داش�تند مربوط ب�ه حوزه هاي 
مختلف چون صنعت، علم، معنويت و... است 
يا خير به يك ريل كان اشاره مي كند كه قرار 
گرفتن ايران بر آن ريل كش�ور را به انحطاط 

مي كشاند؟
كش��وري كه امورش بر مدار منافع بيگانگان بچرخد 
و منافع ملي اش تحت الش��عاع منافع ديگران باش��د 
علي القاعده س��ير انحطاط را طي مي كن��د. با در نظر 
گرفت��ن اين منط��ق كل��ي مي توانيم ب��ه بخش ها و 
عرصه هاي مختلف كش��ور در تاريخ س��ر بزنيم و اين 
انحط��اط را دريابيم. اين انحطاط به ويژه در مس��ائل 
اقتصادي و شئونات معنوي پررنگ تر است. در بخش 
مادي شايد كمابيش ش��نيده باش��يد و نسل جديد 
مي تواند تا حدي اين را در آثار مكتوب ش��ده  عناصر 
رژيم پهلوي درياب��د كه چقدر ما تحقير مي ش��ديم. 
امريكايي ها كه با بحران نيروي انساني روبه رو بودند و 
نمي توانستند سربازهايي را كه سال ها جنايات زيادي 
در ويتنام مرتكب ش��ده بودند به امريكا برگردانند، با 
بهترين امكانات و مرفه ترين ش��كل ممكن در ايران 
مستقر كردند. اين س��ربازان از آنجا كه اگر با آن همه 
جنايات سر زندگي معمولي خود بازمي گشتند، دچار 
مشكالت رواني بسياري مي ش��دند در قالب 50هزار 
نيروي مستش��اري امريكا وارد ايران شدند. البته اين 
نيروها فق��ط در اين قالب محدود نبودند و بس��ياري 
از افسران و درجه داران را در هيبت هاي ديگري بر ما 
غالب كردند. براي مثال كتابي نوشته شده است به نام 
»فرار عقاب ها«. اين كتاب داس��تان زندگي دو سرباز 
امريكايي را روايت مي كند كه پ��س از جنگ ويتنام 
براي راه اندازي يك ش��ركت نرم اف��زاري وارد ايران 
ش��دند. حاال من كاري ندارم كه تخصص نرم افزاري 
داشتند يا نداش��تند، اما اگر جزئيات كاري را كه اين 
دو نفر مي كردند بررس��ي كني��م مي بينيم كه چقدر 
براي ايران تحقيرآميز است. جالب اينجاست كتاب را 
براي تطهير خودشان نوشته اند چون اين دو در زمان 
شاه دستگير شدند. مي دانيد كه زمان شاه وقتي قيام 
مردم سراسري شد و وحشت هم سلطه و هم استبداد 
را فراگرفت، امريكايي ها به شاه اجازه دادند بعضي از 
عواملش��ان را كه ديگر خيلي افتضاح بودند دستگير 
كنند. بر اساس اين تصميم شاه و امريكا تفاهم كردند 
در س��ه مرحله برخي از عوامل را س��پر بال كنند. در 
جريان اين دس��تگيري ها خيلي از امرا و وزراي ش��اه 
مثل هويدا، نصي��ري، عبدالمجيد مجيدي و ش��يخ 
االس��الم زاده )وزير بهداري( دس��تگير شدند. هدف 
دس��تگيري ها اين بودكه به م��ردم بفهمانند صداي 
انقالب را ش��نيده اند و مي خواهند تغييراتي را لحاظ 
كنند. از جمله كساني كه در قالب اين فريب دستگير 

ش��دند، رئيس و معاون رئيس اين شركت نرم افزاري 
بودند. اين شركت قراردادي با تأمين اجتماعي امضا 
كرده بود تا يك برنامه نرم افزاري براي سامان دادن به 
كساني كه تحت پوش��ش اين سازمان بودند بنويسد. 
فكر مي كنيد مبلغ اي��ن قرارداد چقدر ب��ود؟ ماهانه 
يك ميليون و 400 هزار دالر! 16 ماه هم براي اين كار 
ساده پول را دريافت كرده ولي هيچ خروجي تحويل 
نداده بودند! نمي دانم رش��ته تخصصي شما چيست 
اما چون خودم تخصصم نرم افزار و س��خت افزار بوده، 
مي فهمم كه اينها هيچ كار خاصي نمي كردند. من آن 
زمان در دانش��گاه انگليس درس مي خواندم و فراوان 
از اين برنامه ها مي نوش��تم كه خيلي كار پرهزينه اي 
نبود. اين واقعاً چپاول و تحقير كردن ملت ايران است. 
گاهي چپاول مي كنند و مثاًل ي��ك قرارداد را دو برابر 
يا سه برابر مي بندند اما گاهي كاري مي كنند كه آدم 
واقعًآ ياد همان مصداق »گاو ش��يرده« كه رهبري به 
عربستان نسبت دادند، مي افتد. اين مصداق كه از سر 
آن در عرصه هاي مختلف فراوان است، اگر اوج انحطاط 

و انحراف نيست پس چيست؟
اي�ن قراردادها فقط ب�ا امريكايي ها بس�ته 
مي ش�د ي�ا كش�ورهاي ديگري ه�م دخيل 

بودند؟
اي��ن مصداق  ه��ا ك��ه گفت��م از امريكايي ها ب��ود؛ با 
اسرائيلي ها كه قراردادهاي تحقيرآميزتري داشتيم. 
قراردادهايي را با اسرائيل امضا كرديم كه اصاًل شركت 
طرف قرارداد، ش��ركت نب��ود! يعني هي��چ آورده اي 
نداشت و فقط يك اسم درست كرده  و قرارداد سوري 
نوش��ته  بودند تا پول كالني  به جيب بزنن��د. يا مثاًل 
لوله كشي گاز تهران 17 سال قبل از انقالب با شركتي 
اسرائيلي بسته شده بود با اينكه پول هاي كالني گرفته 
بودند اما هيچ كاري نكردند. ح��اال اينها مصداق هاي 
موردي است كه به ياد دارم اگر فرصت بود و من اينها 
را ليس��ت مي كردم آن وقت مي فهميديد  چقدر اين 
فاجعه آميز بوده اس��ت. يكي از اين موارد فاجعه آميز 
كه در عين حال خيلي جالب است در خاطرات مئير 
عزري، سفير اس��رائيل در ايران آمده است. مي دانيد 
كه اين آقا 16سال سفير اس��رائيل در ايران بود. بعد 
هم كه دوره اش تمام شد از ايران نرفت و شد نماينده 
چند شركت اقتصادي و فاجعه آميزتر اينكه شد عضو 
هيئت مديره نفت ايران! در خاطراتش است كه سعي 
مي كند به عنوان نماينده روچيلد سرمايه دار يهودي 
بزرگ، پروژه  كالني مربوط ب��ه تپه هاي عباس آباد را 
به دست آورد اما وقتي به روچيلد خبر مي دهد او با اين 
پروژه مخالفت مي كند. داليل روچيلد خيلي عجيب 
اس��ت. او مي گويد اين پروژه س��ود كالن دارد و سود 
نجومي سيستم ما را فاس��د خواهد كرد. مئير عزري 
مي گويد خب ش��ما پروژه را قبول كنيد اما بخشي از 
سود را تحت عنوان كارهاي عام المنفعه مثل ساخت 

مدرسه و دانشگاه به ايران بازگردانيد اما باز هم روچيلد 
زير بار نمي رود. 

منظ�ورش از اينك�ه س�ود زياد ما را فاس�د 
مي كند چه بود؟

حرفش تا حدودي درس��ت بود. اص��اًل يكي از داليل 
پي��روزي انقالب اس��المي را مي توان فاس��د ش��دن 
شركت هاي امنيتي امريكا به خاطر سود كالن دانست. 
مي دانيد كه امريكايي ها قبل از افزايش قيمت نفت در 
امور ايران دخالت مي كردند و به شاه دستور مي دادند  
كارهايي را انجام دهد. حتي رس��ماً به شاه مي گفتند 
اينقدر نگو قدرتت را مديون م��ا مي داني، اين پايگاه 
اجتماع��ي ات را خ��راب مي كند. وقت��ي امريكايي ها 
قيمت نفت را باال بردند تا مش��كالت خودش��ان حل 
شود، فسادي در ايران شكل گرفت كه اين فساد عوامل 
اسرائيلي و امريكايي را هم آلوده ساخت. شركت هاي 
امنيت��ي كه موظف بودن��د به دقت اوض��اع جامعه را 
كنترل كنند تا هيچ اقدامي عليه منافعش��ان نشود، 
چنان آلوده شدند و در فس��اد و سودهاي كالن غلت 
خوردند كه كار خودشان را نتوانستند به درستي انجام 
دهند و موجب ش��دند رژيم پهلوي سقوط كند. پس 
حرف روچيلد به اين معنا درست است. او مي گويد من 
از سود خوشم مي آيد ولي اين سود مرا آلوده مي كند. 
اينها كه عرض كردم به اين معناست كه تقريباً مي توان 
گفت هيچ حافظ منافعي در داخل وجود نداشت و امور 
بر اس��اس منافع بيگانه مي چرخد. يكسري دالل كه 
منافعشان در چارچوب منافع بيگانه ها تأمين مي شد 
هيچ وقت نمي گذاش��تند امور اصالح ش��ود. منفعت 
اين دالل ها در اين است كه امريكايي ها تاراج كنند و 
از قَِبل آنها درصدي هم اينها به جيب بزنند. ش��خص 
شاه همين طور بود. ش��ما اگر خاطرات علم را خوانده 
باشيد چند جا علم به شاه مي گويد: »اعليحضرت اين 
هواپيماهاي فانتوم را سه برابر با ما حساب كردند!« شاه 
مي گوي��د: »آره آره اون زيردريايي ها را هم همينطور 
س��ه برابر حس��اب كردند!« اصاًل به عل��م نمي گويد 
برود اعتراض و قرارداد را فس��خ كند! مي دانيد چرا؟ 
چون10درص��د از قراردادها براي خ��ودش بود! و از 
همي��ن منظر هيچ اعتراض��ي به قراردادها نداش��ت. 
مكانيسم خريد تس��ليحات از امريكايي ها اين بود كه 
نه تنها نوع تسليحات را براي خريد مشخص مي كردند 
بلكه هزينه اش را هم خودشان مي بستند. بعد هم پول 
نفت را در حساب ويژه اي نگه مي داشتند و پس از كسر 
آن مبلغ دلخواهشان، باقيمانده پول را به دولت ايران 
مي دادند. اينط��ور نبود كه پول نف��ت بيايد در خزانه 
دولت ايران و بعد به امريكايي ها پرداخت شود. همين 
كاري كه االن در عراق هم مي كنند. امريكايي ها اول 
پول نفت عراق را در يك حس��اب وي��ژه  مي گذارند و 
بعد به بهانه هزينه هايي كه در عراق انجام مي دهند، 
يك سوم آن را كسر مي كنند و الباقي را به دولت عراق 
مي دهند. اينها انحطاط اس��ت! اينها منحط ش��دن 

دستگاه كشور است. 
ممكن است براي برخي سؤال ايجاد شود در 
حال حاضر هم خيلي از اين فس�ادها وجود 
دارد و ما مي بينيم كه بعضي ها چندين و چند 
ميليارد مي دزدن�د و به كان�ادا و... پناهنده 

مي شوند. 
دقت كنيد، اين انحطاط با فساد فرق مي كند. بله كسي 
كتمان نمي كند كه امروز فس��ادهايي وجود دارد اما 
اين فسادها با آن انحطاط كاماًل متفاوت است. امروز 
مكانيس��م هايي وجود دارد و برخي در چارچوب اين 
مكانيسم ها تخلفي مي كنند اما مكانيسم سالم است 
و اگر اراده اي براي مبارزه با فساد باشد مي توان از اين 
مصداق ها جلوگيري كرد. كمااينك��ه االن مي بينيد 
رئيس قوه ك��ه اراده قوي  دارد در اي��ن قضيه محكم 
برخورد مي كند. اما آنچه در دوران پهلوي بود، فساد 
نب��ود؛ انحطاط بود و ما هيچ تس��لطي بر كش��ورمان 

نداشتيم اين فراتر از فساد است. 
در دوره قاجار هم اين انحطاط به همين شكل 

بوده است؟
اصاًل. در دوره  قاجار اوالً ما درآمد نفت نداشتيم. درآمد 
نفت در انتهاي اي��ن دوره پديدار ش��د. ثانياً در دوره 
قاجار امور اداري قواعد و نظمي داش��ت كه اگر كسي 
فسادي انجام مي داد به راحتي و به سهولت مشخص 
مي شد. همين هم بود كه غالباً فساد برخي  دولتمردان 
زمينه هاي بيروني داش��ت و چندان از داخل نشئت 
نمي گرفت. ش��ايد بهترين اثري كه مي تواند سيستم 
اداري دوره قاجار را نش��ان دهد، كتاب دكتر مصدق 
باش��د. چون ايشان يكي از ش��خصيت هايي است كه 
از كوچكي به ج��اي پدر در نظ��ام اداري ايفاي نقش 

 انحطاط یک کشور
 در ترجیح منافع بیگانگان است

گفت وگو با دكتر عباس سليمي نمين پيرامون »انحطاط تاريخي ايران در دوران پهلوی و قاجار«

88498476گام دوم 

حضرت آيت اهلل خامنه اي در فرازي از بيانيه گام دوم انق�اب آورده اند: »انقاب به يك انحطاط تاريخي طوالني 
پايان داد و كشور كه در دوران پهلوي و قاجار به شدت تحقير شده و به شدت عقب مانده بود، در مسير پيشرفت 
سريع قرار گرفت. در گام نخست، رژيم ننگين سلطنت استبدادي را به حكومت مردمي و مردم ساالري تبديل 
و عنصر اراده  ملي را كه جانمايه   پيش�رفت همه جانبه و حقيقي است در كانون مديريت كش�ور وارد كرد؛ آنگاه 
جوانان را مي�دان دار اصلي ح�وادث و وارد عرصه  مديريت و روحي�ه  و باور »ما مي تواني�م« را به همگان منتقل 
كرد.« اين جمات در بردارن�ده عباراتي چون »انحطاط تاريخ�ي طوالني«، »تحقي�ر و عقب ماندگي در دوران 
پهلوي و قاجار«، »تبديل س�لطنت به مردم س�االري«، »حاكميت اراده  ملي بر مديريت كش�ور«، »ميدان داري 
جوانان« و ترويج »روحيه ما مي توانيم« اس�ت كه هر كدام واقعيتي از انقاب اس�امي ايران را نمودار مي سازد 
كه هر يك نياز به تبيين دقي�ق، عالمانه و تاريخي دارد. در مصاحبه اي كه پي�ش رو داريد براي واكاوي »انحطاط 
تاريخي طوالني پيش از انقاب« سراغ دكتر عباس سليمي نمين رفته ايم. ايش�ان كه حاال مدير دفتر مطالعات 

و تدوين تاريخ ايران اس�ت، دوره پهلوي را دوره فس�اد و چپاول كش�ور و دوره قاجار را دوره زمينه سازي براي 
استعمار مي داند و از همين رو ايران را در اين دو دوره به صورت كان دچار انحطاط مي خواند. وي دوران سلطنت 
قاجارها بر ايران را هر چند از حيث فس�اد درون سيس�تمي پاك تر از پهل�وي مي خواند اما ب�ه دليل پرداخت 
رش�وه هاي كان و آلودگي برخي  دولتمردان دوراني مي داند كه رفته رفته كش�ور، ضعيف و تحقير شد و زمينه 
كودتاي انگليس�ي ها و س�ركار آمدن ديكتاتوري چون رضاخان مهيا شد. دكتر س�ليمي نمين معتقد است در 
اين دوران و به ويژه در دوران پهلوي امور كش�ور كامًا بر مدار منافع بيگانگان بود و نه تنها دل كسي براي منافع 
ملي ايران نمي سوخت بلكه پس�ند دالالني چون شخص محمدرضا پهلوي به دليل س�هم بردن از قراردادهاي 
بين ايران و كش�ورهايي چون امريكا و رژيم صهيونيستي، چپاول هر چه بيش�تر منابع و سرمايه هاي ملي بود. 
در طول گفت وگويي كه داشتيم دكتر س�ليمي نمين به مصداق هاي عجيب و ش�گفت انگيزي از اين قراردادها 
اش�اره و مثال هاي تاريخي متعددي از انحطاط ايران بيان داش�ت كه حاصلش مصاحبه  خواندني پيش رو ش�د. 

تا پيش از خروج روس ها رقابت بين روس 
و انگليس موج�ب آگاهي هاي مختصري 
مي شد و اين رقابت نمي گذاشت يك قدرت 
تس�لط مطلق پيدا كند. اگر انگليس�ي ها 
امتي�ازي مي گرفتند، بافاصل�ه روس ها 
هم طلب امتياز مي كردند. اگر آنها پليس 
جنوب را داش�تند اينها قزاق را داشتند. 
اگ�ر آنه�ا سيس�تم بانك�ي را در دس�ت 
مي گرفتند اينها گمركات را مي خواستند

ش�ما اگر خاطرات علم را خوانده باشيد 
چند جا علم به شاه مي گويد: »اعليحضرت 
اي�ن هواپيماهاي فانت�وم را س�ه برابر با 
ما حس�اب كردند!« ش�اه مي گويد: »آره 
آره اون زيردريايي ه�ا را ه�م همينطور 
س�ه برابر حس�اب كردند!« اصًا به علم 
نمي گوي�د ب�رود اعت�راض و ق�رارداد را 
فس�خ كند! مي دانيد چرا؟ چون10درصد 
ب�ود خ�ودش  ب�راي  قرارداده�ا  از 

محمدصادق عبداللهي
    گفت و گو

مي كرد و متولي برخي ام��ور بود. در آن كتاب 
كاماًل توضيح داده شده كه مثاًل هيچ هزينه اي 
براي طرحي نمي ش��ود مگر اينكه پيش از آن 

محل درآمدش مشخص شده باشد. 
پس منظور از انحطاط در دوره قاجار كه 
رهبر معظم انقاب در بيانيه گام دوم به 

آن اشاره مي كنند، چيست؟
آن از اين حيث اس��ت كه در دوره قاجار زمينه 
سلطه فراهم شد. اين دوره را مي توان دوره به 
خدمت گرفتن دولتمردان و حقوق بگير شدن 
آنها از دول خارجي دانست. بيگانه مي خواست 

بر ايران مسلط ش��ود اما در سيستم به صورت 
مستقيم نقش نداش��ت. حاكميت را او تعيين 
نكرده ب��ود و حاكميت بر اس��اس مكانيس��م 
س��نتي در جريان بود. از همين رو انگليسي ها 
به دولتمردان رش��وه مي دادند تا آنها را حقوق 
بگير خودشان كنند و از اين طريق جاي پايي 
براي خودشان درس��ت كنند. دولتمردان نيز 
چون از طريق رس��مي نمي توانستند به آالف 
و الوفي برس��ند، تن به خواس��ت انگليسي ها 
مي دادند و خودشان را به بيگانه مي فروختند. 
اين قبيل كارها بس��تري فراهم آورد تا برخي 
به جاي حفاظت از منافع مل��ي، حافظ منافع 
بيگانه ش��وند. انگليس��ي ها و روس هاي تزار از 
همين دريچه قراردادهاي ننگيني را به جامعه 
ايراني تحميل كردند كه اين قراردادها مقدمه  
سلطه را فراهم مي كرد اما ملت ايران كه نسبت 
به سلطه حساسيت جدي داش��ت و آن زمان 
هنوز در وادي تحقير رضاخاني قرار نگرفته بود، 
به رغم تالش هايي ك��ه در جنگ جهاني اول با 
قحطي و... كردند تا اين روحيه و ش��أن ايراني 
را بش��كنند، در برابر بس��ياري از قراردادهايي 

كه با رش��وه به دولتمردان آلوده بسته مي شد، 
ايس��تادگي مي كرد. از جمله قراردادهايي كه 
با ايستادگي مردم فسخ  ش��د قرارداد رويترز و 
رژي اس��ت. آخرين تالش انگليسي ها قرارداد 
1919 بود كه بر اس��اس آن تقريب��اً همه  امور 
ايران به دس��ت انگلي��س مي افت��اد و ايران به 
نوعي مستعمره مي ش��د ولي اين قرارداد هم 
با ايس��تادگي ملت ايران فسخ ش��د. در نهايت 
انگليس��ي ها به اين جمع بندي رس��يدند كه 
تا حاكمي��ت در مجم��وع عامل اينها نيس��ت 
نمي توانند ب��ه اهداف خود برس��ند. به عبارت 
ديگر انگليسي ها متوجه ش��دند از ُخرد، يعني 
تحميل قرارداد و ايجاد ج��اي پا نمي توانند به 
كالن برسند و بايد از سطح كالن ورود كنند. از 
آنجا كه ملت ايران براي خود شأني قائل بودند و 
بر اساس اين شأن حاضر نبودند سلطه بيگانه را 
بپذيرند، انگليسي ها ديكتاتوري آوردند كه اين 
شأن را بشكند و ملت ايران را در باالترين سطح 
تحقير كند تا بتوانند به منافع خودشان برسند. 
كرزنت، وزي��ر خارجه وقت انگلي��س و طراح 
قرارداد 1919 به اين جمع بندي رسيد كه هر 
چند هزينه كودتا باالس��ت اما راهي جز كودتا 

نيست. فلذا رضاخان روي كار آمد. 
مي ت�وان گف�ت اي�ن انحط�اط و ذلت 
پادشاهان ايران نه به دليل انحطاط يا 
ضعف آنها بلكه به خاطر شرايط تاريخي 
وقت بوده است؟  طبيعتًا آن زمان چه 
از نظر علم�ي و چه از نظ�ر تكنولوژي 

عقب ماندگي هاي�ي داش�تيم و ش�اه 
 بايد چه كار مي كرد؟ مثًا ش�اه عباس 
وقتي آن قرارداد ننگي�ن را مي پذيرد 
جماتي دارد كه در سريال »روشن تر از 
خاموشي« هم به آن اشاره شد. او وقت 
امضاي قرارداد مي گويد ما چاره اي جز 
اين نداريم چون بس�ياري از س�ران و 
نظامي ها اكنون يا خيان�ت كرده اند يا 
به جنگ مشغولند و ما براي اينكه وارد 
يك جنگ ديگر نشويم مجبوريم اين 

امتياز را بدهيم. 
اين خيلي فرق دارد. بعضي اوقات كش��وري به 
دليل خيان��ت عوامل داخلي، اهل ايس��تادگي 
نبودن ملت، خيانت دولتمردان و... در مصاف با 
بيگانه شكست مي خورد اين مقوله  ديگري است. 
اين قابل مقايسه با آنچه صحبت كرديم نيست. 
اينجا در واقع حاكميت تضعيف ش��ده اس��ت و 
بيگانه از اين ضعف سوءاس��تفاده مي كند اما در 
دوراني ك��ه مختص��ري در خصوصش صحبت 
كرديم بيگانه وقيحانه طرح هاي متعددي را در 
كش��ور دنبال و كودتا مي كند تا يكي از عوامل 
خودش را به قدرت برس��اند. يكي از عواملي كه 
خيلي به آنها كمك كرد اي��ن بود كه روس ها از 
مدار ايران خارج شدند. تا پيش از خروج روس ها 
رقابت بين روس و انگليس موجب آگاهي هاي 
مختصري مي شد و اين رقابت نمي گذاشت يك 
قدرت تس��لط مطلق پيدا كند. اگر انگليسي ها 
امتي��ازي مي گرفتن��د، بالفاصل��ه روس ها هم 
طلب امتياز مي كردند. اگر آنها پليس جنوب را 
داشتند اينها قزاق را داش��تند. اگر آنها سيستم 
بانكي را در دس��ت مي گرفتن��د اينها گمركات 
را مي خواس��تند و اين رقابت تالشي مي شد كه 
توازن قدرت در ايران به وجود بيايد. ولي وقتي 
روسيه تزار فروپاش��يد، بهترين فرصت ممكن 
براي انگليسي  ها رقم خورد كه ايران را در اختيار 
بگيرند. بعد ببينيد كه سير امور چگونه مي شود 
كه انحطاط كامل در همه  شئون پيدا مي كنيم. 

امريكايي ه�ا كه ب�ا بح�ران نيروي 
انساني روبه رو بودند و نمي توانستند 
س�ربازهايي را كه س�ال ها جنايات 
زي�ادي در ويتن�ام مرتك�ب ش�ده 
بودن�د ب�ه امري�كا برگردانن�د، ب�ا 
بهترين امكانات و مرفه ترين ش�كل 
ممكن در ايران مس�تقر كردند. اين 
س�ربازان در قال�ب 50ه�زار نيروي 
مستشاري امريكا وارد ايران شدند

در دوره قاجار زمينه سلطه فراهم شد. 
اين دوره را مي توان دوره به خدمت 
گرفتن دولتمردان و حقوق بگير شدن 
آنها از دول خارجي دانس�ت. بيگانه 
مي خواست بر ايران مسلط شود اما 
در سيستم به صورت مستقيم نقش 
نداش�ت. از همين رو انگليسي ها به 
دولتمردان رش�وه مي دادن�د تا آنها 
را حق�وق بگي�ر خودش�ان كنن�د
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