
اين روزها اين موضوع مطرح است كه به دليل 
فروش نفت با قيمت باال در دهه 50 جامعه رو به 
پيشرفت و در آرامش بود، ولي از اسناد و مدارك 
چنين برمي آي�د كه در س�ال56 هنگامي كه 
فروش نفت افت پيدا كرد، يك تورم25 درصدي 
را به همراه آورد و اعتراضاتي را برانگيخت. به 
نظر ش�ما فروش نفت عامل اعتراضات بود يا 

تحول اقتصادي را به همراه  آورد؟
بله، قدرت خريد ما به واس��طه افزاي��ش قيمت نفت باال 
رفت ولي وقتي قدرت خريد جامعه باال مي رود، آيا اين به 
ثروت در جامعه تبديل مي شود يا به ضد ثروت؟ يك وقت 
هست كه شما پول داريد و با آن كاالي داخلي را مي خريد 
و به واس��طه خريد كاالي داخلي، از توليدكننده داخلي 
حمايت مي كنيد و ظرفيت اقتصادي توليدكننده داخلي 
باال مي رود، اما وقتي شما پول به دست مي آوريد و به جاي 
خريد از توليدكننده داخلي از خارج كاال وارد مي كنيد و 
آن را ارزان تر از توليد داخلي در اختيار مصرف كننده قرار 
مي دهيد، زندگي توليدكننده داخلي را نابود و او را مجبور 
مي كنيد كه يا كااليش را ارزان تر بفروشد يا توليد را رها 
كند. مثاًل شما 10 هزار جفت كفش توليد كرده ايد و بعد 
ناگهان يك كشتي   كفش با قيمت ارزان تر وارد مي شود. 
دامپينگ مي كنند و در نتيجه كفش��ي ارزان تر از كفش 
توليد داخل به دست شما مي رسد، به طوري كه اگر شما 
كفش تان را به قيمت تمام شده هم بفروشيد ضرر مي كنيد 
و نابود مي شويد. اين عارضه متأسفانه شامل تمام كاالهايي 
كه در كشور توليد مي شد،  شد. سال56 اوج اقتصاد رژيم 
پهلوي است كه22 ميليارد دالر درآمد حاصل از فروش 
نفت داريم و24 ميليارد واردات كاالهاي مصرفي است، 
يعني 2ميليارد بيشتر از ميزان فروش نفت كاالي مصرفي 
وارد كرده ايم. با آوردن كااله��اي خارجي هم عماًل كمر 
كاالهاي داخلي شكست، لذا در زمان انقالب همه اقشار از 
چوپان گرفته تا خلبان عليه رژيم شاه متحد شدند،يعني از 
مدرن ترين بخش جامعه تا ساده ترين بخش همه ناراضي 
بودند. چرا؟ چون اگر جمع الجمع سياست هاي اقتصادي را 
ببينيد، هميشه به نفع شركت هاي بين المللي بوده است، 
يعني كاماًل مشخص اس��ت كه شركت هاي چند مليتي 
وقتي بر كشوري حكومت مي كردند سرنوشت آن كشور 
را در اختيار داشتند. در نتيجه به طور طبيعي همه مردم از 

آن وضعيت ناراضي شدند و به ميدان آمدند. 

اين كااله�اي مصرفي ش�امل چه م�واردي 
مي شدند؟

پنير، شيرخش��ك، ميوه، برن��ج، گوش��ت يخي و تمام 
چيزهايي كه پيش از آن در داخل كشور توليد مي شدند 
يا دست كم مي شد براي آنها ظرفيت توليد ايجاد كرد، اما 
رژيم پهلوي مثاًل با آوردن پنير دانماركي، پنير تبريز را از 
دور خارج كرد. با آوردن روغن مارگارين، روغن داخلي 

را از دور خارج كرد. 
با توجه به حمايت هاي امريكا از رژيم پهلوي 
به چه علت در كنفرانس گوادلوپ به ش�اه 
توصيه كردند مدتي از كش�ور دور باشد و 

بختيار را جايگزين خود كند؟
غربي ها وقتي فهميدند نمي توانند انقالب ايران را مهار 
كنند، تصميم گرفتند كمي با آن همراهي كنند تا بتوانند 
بر موج آن سوار شوند. انگليسي ها اين نكته را در مشروطه 
تجربه ك��رده بودند،بنابراين بختيار را س��ر كار آوردند، 
بعد سعي كردند با دولت  موقت همراه شوند و سياست 
همكاري را در پيش بگيرند، اما باز نتيجه نگرفتند. حتي 
اقدام به خشونت كردند و خواستند در روز21 بهمن كودتا 
كنند، ولي باز نتيجه نگرفتند. در نهايت حمله به طبس را 
طراحي كردند و دوباره شكست خوردند. واقعيت اين بود 
كه امريكا در مواجهه با انقالب اسالمي دچار ناكارآمدي 

مضاعف و گسترده شد. 
بيم�اري محمدرضا پهلوي چقدر در س�قوط 

حكومتش تأثير گذار بود؟
اين هم يكي از بدبياري هاي محمدرضا در آن زمان بود. 
وقتي فهميد سرطان گرفته و س��رطانش هم پيشرفته 
است، عقلش نرسيد اس��تعفا بدهد و بگويد من سرطان 
گرفته ام لذا كنار مي روم. آنقدر از مردم كش��ت و با آنها 
مواجهه كرد كه تبديل به دش��من خوني مردم شد. در 
بس��ياري از نقاط دنيا وقتي مردم تظاه��رات مي كنند، 
پادش��اهان اس��تعفا مي دهند و كنار مي روند، اما عقل 
محمدرضا پهلوي به اين هم نرسيد حاال كه بيمار است و 
زنده نخواهد ماند، خودش كنار برود. آنقدر براي نگهداري 
تاج و تختش مقاومت كرد كه در نتيجه همه چيز براي 

پهلوي ها سوخت. 
وضعيت روحي او هم در اين مس�ئله تأثيري 

داشت؟
بله، از نظر عقالني تأثير داشت. محمدرضا به اندازه كافي 

عاقل نبود. اقداماتي كه محمدرضا پهلوي در اواخر عمر 
انجام داد، كاماًل نشان مي داد عقالنيت و هوش خود را از 

دست داده است. 
چ�ه عاملي باع�ث مي ش�ود بعد از40 س�ال 
س�رويس هاي امنيت�ي امري�كا ، انگليس و 
اس�رائيل دوباره به دنبال احياي بقاياي رژيم 

پهلوي باشند؟
اولين دليل��ش تنبل��ي حداكثري مقام��ات فرهنگي 
جمهوري اس��المي اس��ت. ما بعد از انق��الب چند نفر 
تاريخ دان تربيت كرده ايم؟ هيچ! ما چهار، پنج نفري هم 
كه داريم در فضاي انقالب در اين زمينه فعاليت مي كنيم 
خودمان پا پيش گذاشته ايم. بعد از انقالب مسئوالن امر 
نه تنها نيرويي تربيت نكردند، بلكه برخي از مسئوالن 
جلوي فعاليت هاي ما را هم گرفتند. هر چه هم خطرات 
را پيشاپيش به اطالعشان رسانديم، ُصٌمّ بُْكٌم  اَل يَْعِقُلوَن 
َو  ال  يفَهمون! اصاًل دركي از اين مسئله ندارند كه انقالب 
با اين رفتارها در معرض خطر قرار مي گيرد. چند وقت 
پيش  جايي س��خنراني كردم و پرسيدم مي دانيد چرا 
رضاخان از عامل طاغوت به قهرمان تبديل شد؟ چون 
اين مسئله سراپا محصول عملكرد بي مطالعه و بد آقايان 
داخل اس��ت. تازه به ما هم كه مي رس��ند، مي خواهند 
از ما به عنوان وس��يله، ابزار و حفظ مديريت خودشان 
اس��تفاده كنند. چند وقت پيش از يكي از مجموعه ها 
آمدند و گفتند بياييد براي چهلمين سال انقالب كاري 
كنيم. پرسيدم شما در اين 40 سال كجا بوديد؟ تا حاال 
ما تالشمان را كرديم، پي گرفتيم، چوبش را خورديم و 
اذيت و آزار شديم. خواهش مي كنم برويد همانجا كه تا 

به حال بوديد. 
چون واقعاً ما براي دفاع از انقالب اسالمي مجبور شديم 
با برخي از مقامات بجنگيم، حتي توس��ط برخي از آنها 
اخراج هم ش��ديم، چون آقايان مي خواس��تند مس��ير 
معارضه با انقالب را پيش بگيرند، لذا چوب هاي فراواني 
خورديم. عالوه بر اين همه هم منتظرند كه مقام معظم 
رهبري  جايي دس��توري بدهند، پشت س��ر آن دستور 
بودجه اي بيايد و بعد كه آن بودجه آمد، براي استفاده از 
آن از ما استفاده كنند كه بتوانند آن بودجه را براي كارها 
و برنامه هاي خودشان آزاد كنند. اين رويه رفتاري باعث 
شد به اندازه كافي نيروي فكري مدافع انقالب جذب اين 

ماجرا نشود. 

به نظر من عقالني�ت در جامعه ما به 
دليل پيوندي كه با نظام عقالني شيعه 
خورده، بسيار ارتقا پيدا كرده است. 
منطق فكري جامعه ما آنقدر رش�د 
كرده است كه ديگر زير بار افسانه ها و 
اباطيل نظام شاهنشاهي نمي رود، اما 
يك واقعيت وجود دارد و آن هم اين 
اس�ت كه با ضعف كاركرد مسئوالن 
در حوزه هاي مختل�ف، چه در حوزه 
عدالت، چه در حوزه سياستگذاري، 
چه در حوزه اقتص�اد و چه در حوزه 
فرهنگ و عدم حل مشكالت جامعه 

به شدت آسيب پذير شده ايم

غربي ها وقتي فهميدند نمي توانند انقالب 
ايران را مهار كنند، تصميم گرفتند كمي 
با آن همراهي كنند. بنابراين بختيار را 
سر كار آوردند. بعد سعي كردند با دولت 
 موقت همراه شوند اما باز نتيجه نگرفتند. 
حتي اقدام به خشونت كردند و خواستند 
در روز21 بهم�ن كودتا كنن�د، ولي باز 
نتيجه نگرفتند. در نهايت حمله به طبس 
را طراح�ي كردند. واقعي�ت اين بود كه 
امري�كا در مواجهه با انقالب اس�المي 
دچار ناكارآمدي مضاعف و گسترده شد
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نگاهي به علل سقوط سلسله پهلوي در گفت وشنود »جوان« با دكتر يعقوب توكلي

 جامعه ديگر زير بار
 اباطيل نظام سلطنتي نمي رود

اين كوتاهي مسئوالن هم سبب شد طرف 
مقابل نيروهايش را بهتر تقويت كند؟

دقيقاً. در آن طرف نسل چهارم تاريخ نگاران مخالف 
انقالب اسالمي پديد آمدند. هر چيزي را كه نوشتند 
تكثير و هر دروغي را كه س��اختند بالفاصله منتشر 
كردند اما ما در داخل چه كرده ايم؟ االن مثاًل عده اي 
جوان راجع به مهندس بازرگان فيلمي س��اخته اند 
به نام»راه طي شده«. تمام فيلم شامل گفت وگوي 
اعضاي نهض��ت  آزادي با كارگردان اس��ت و صدا و 
صحبت هايشان عيناً منعكس شده است اما همين 
فيلم كه از يك س��اعت، 46 دقيق��ه اش حرف اين 
آقايان و 15 دقيقه باقي اش نريش��ن، در نش��ريات 
متع��دد از جمله روزنامه س��ازندگي، مجله صدا و... 
به شدت بمباران ش��ده اس��ت. در صورتي كه همه 
حرف هاي خود اعضا بوده مثل خانم بني اسدي، نويد 
بازرگان، آقاي توسلي و... اينها 15 دقيقه نريشن را 
هم تحمل نكردند و در كشور الم شنگه  راه انداختند و 
االن براي همه اين سؤال مطرح شده كه داستان »راه 
طي شده« چيست؟ يا در فيلم يك  ساعته يك جوان 
دهه شصتي چه چيزي وجود دارد كه اينطور بابتش 

سروصدا به راه افتاده است. 
تحريفي در آن فيلم صورت گرفته است؟

خير، تحريفي هم صورت نگرفته است. البته ما اين 
حرف ها را سال هاي سال است كه داريم به مقامات 
مي گوييم كه در زمينه هاي مختلف انقالب اسالمي 
حرف براي گفتن داريم، منتها آقايان به امثال آقاي 
نوري زاد پول هنگفت مي دهند كه برود»پرچم قلعه 
كاوه« را بسازد يا مثاًل پول مي دهند يكسري شومن 

بيايند و برنامه هاي سخيف بسازند. 
علت كم رغبتي برخي مسئوالن نسبت به 

پژوهش هاي انقالبي را چه مي دانيد؟
اصالً برايشان مهم نيست. مي شود برويد الي ماشاءاهلل 
خرج سريال هاي عشقي چندضلعي كنيد و برايتان 
كف بزنند، ولي اين سريال ها چه مفهومي را مي خواهد 
به بيننده منتقل كند؟ نمي گويم كار بدي است، منتها 
در ميان اين همه كار كه انجام مي شود كارهاي اصلي 
روي زمي��ن مانده اند. جالب اس��ت در كارهايي هم 
كه انجام مي ش��وند، بنياد فكري را به دست كساني 
مي سپارند كه مخاطب ته قصه ها به حسرت گذشته 
و رضاخان و پهلوي ها مي نشيند. اين نوع حركت در 
نظام آموزش و پرورش، نظام آم��وزش عالي و تمام 
زمينه هاي فرهنگي ما دارد انجام مي شود. هر جا هم 
رفتيم و اعتراض كرديم كه مث��اًل چرا كتاب هايتان 
اينگونه است، چوبش را خورديم. آقايان اصاًل حاضر 
نيس��تند براي نيروهاي انقالب كمترين امكانات را 
بگذارند و كمترين فرصت را فراهم كنند، ولي االن 
اگر يك نفر از آن طرف بيايد، فوراً تحويلش مي گيرند. 
به همين آقايان فرصت مي دهند و شما توقع داريد كه 

شبهات پهلوي ها در جامعه جا نيفتد؟
دو سال پيش در يكي از جلسات دانشگاهي، يكي از 
مقامات شوراي انقالب فرهنگي می گفت وظيفه ما 
برطرف كردن شبهات نيست. شبهات را بايد ديگران 
رفع كنند. گفتم ديگراني وجود ندارند. اين ما هستيم 
كه بايد دفاع كنيم. امام صادق)ع( مي فرمايند:»من 
حاضر هستم با شالق بر سر اصحابم بزنم كه بيايند 
و در دينش��ان تفقه كنند.« م��ا االن در چهار حوزه 
اسالم، ايران، تش��يع و انقالب اسالمي مورد هجوم 
قرار گرفته ايم. دشمنان ما در اين چهار حوزه با هم 
متحد شده اند و ما مس��ئوالن فرهنگي اي داريم كه 
ساده ترين مس��ائل را در اين مقوله نمي فهمند. من 
روي كلمه» نفهميدن« آنها تأكيد مي كنم. مؤدبانه تر 
از اين كلمه پيدا نمي كنم. چ��اره اي ندارم جز اينكه 
تأكيد كنم كه آنها نمي فهمند. درست مثل اين است 
كه يك توپچي در جبهه گذاش��ته باشيم و فرمانده 
توپخانه گرا دادن ، چيدن باروت و چينش توپخانه را 
نداند خب هر چه شليك كند به طرف زمين خودي 
اس��ت يا گلوله هايي را كه مي زند ه��در مي دهد. به 
فرمانده توپخان��ه اي كه گرا دهي را بلد نيس��ت هر 
چه بگوييد ك��ه داري خطا مي زن��ي، نمي فهمد. به 
فتحعلي ش��اه گفتند در جنگ شكس��ت خورديم. 
پرس��يد به چند دليل؟ گفتند به هزار دليل. پرسيد 
هزار دليلش چيست؟ گفتند اولين دليلش اين است 
كه باروت ها نم كشيده بودند. گفت نمي خواهد بقيه 
داليل را بگوييد. وقتي مس��ئوالن فرهنگي كش��ور 
به دلي��ل بافت قبيله اي و خانوادگي اي كه درس��ت 
ش��ده، مقامات را بين خودشان دس��ت به دست و 
پست ها را بين خودش��ان،دامادها، خواهرزاده ها و 
برادرزاده هايش��ان تقس��يم كنند و همتشان صرفاً 
ماندن در اين سمت هاس��ت، چه اميدي به پيشبرد 
فرهنگ است؟ من مس��ئوالن فرهنگي متعددي را 
ديده ام كه تمام همتشان ماندن در آن سمت و روي 
آن صندلي است. به طور طبيعي نتيجه اين مي شود 
كه حرف هاي هيچ دلس��وزي ش��نيده و بسياري از 
مسائل پيگيري نمي شود و دوستانمان با هم متحد 

نمي شوند و به هم كمك نمي كنند. 
نفوذ دش�من در اين بي توجهي فرهنگي 

تأثيري ندارد؟
من نمي گويم نفوذ نيس��ت. نفوذ هست، اما بيش از 
همه نفوذ توس��ط خودي هايمان صورت مي گيرد و 
آنها هستند كه بستر مناسب را براي نفوذ افكار غلط 
فراهم مي كنند. اين روزها كتابي را كه درباره تعلل 
پيوسته رهبران عرب در برابر صهيونيست هاست دارم 
ترجمه  و غلط گيري مي كنم. واقعاً انسان از اين همه 
تعلل خسته مي شود. دائماً اقدام و سپس عقب نشيني 
مي كنند، از اقدام مي ترسند، حركتي نمي كنند و در 
برابر حركت هاي صهيونيست ها مدهوش هستند. اين 

سكران و مدهوش بودن اينها را زمين زده است. 
يعني امروز مس�ئوالن فرهنگي ما چنين 

عملكردي دارند؟
بله، ما هم متأسفانه در عرصه هاي مختلف گرفتار اين 
وضعيت شده ايم. مثل اينكه آقايان مدهوش هستند. 
س��ياه نمايي نمي كنم و اصاًل هم قائل به سياه نمايي 
نيس��تم. معتقدم ما فرصت، قدرت، امكانات و منابع 

زيادي داريم، منتها مسئوالن سعي كرده اند كاري كنند 
كه نيروهاي انقالب دوباره وارد بدنه مديريتي كشور 
نشوند، چون اگر آنها وارد بدنه مديريتي شوند، برايشان 
مزاحم پيدا مي ش��ود و خيلي از اتفاقات نمي افتند و 
موضوعاتي كه كشف نشده اند، برمال مي شوند. اينگونه 
كارها را در حضور نيروهاي انقالب نمي شود، انجام داد، 
لذا روند هوشمندانه و بي سر  و  صدايي را با قيافه سازي 

و اداي دينداري پيش مي برند. 
تبليغاتي كه امروزه در جهت تطهير رژيم 
پهلوي انج�ام مي گيرد را چط�ور تحليل 

مي كنيد؟
 به نظر من عقالنيت در جامعه ما به دليل پيوندي كه 
با نظام عقالني شيعه خورده، بسيار ارتقا پيدا كرده 
است. منطق فكري جامعه ما آنقدر رشد كرده است 
كه ديگر زير بار افسانه ها و اباطيل نظام شاهنشاهي 
نمي رود. احمقانه ترين گمان درب��اره جامعه ايران 
اين است كه فكر كنيم نظام شاهنشاهي مجدداً در 
جامعه ايران احيا يا تبديل به آرزوي مردم ما شود، اما 
يك واقعيت وجود دارد و آن هم اين است كه با ضعف 
كاركرد مسئوالن در حوزه هاي مختلف، چه در حوزه 
عدالت، چه در حوزه سياس��تگذاري، چه در حوزه 
اقتصاد و چه در حوزه فرهنگ و عدم حل مشكالت 
جامعه به شدت آسيب پذير ش��ده ايم. ما در جامعه 
يكسري مش��كالت و توقعات نابجا داريم كه در اثر 
سوءمديريت مسئوالن شكل گرفته اند. ما توانايي ها و 
مبتني برآنها توقعاتي داريم. به دليل ضعف مديريت 
فرهنگي كه عمدتاً در دس��ت ضعفاي فكري است، 
آستانه توقع در كشور به طرز بيمارگونه اي باال رفته 
است، يعني ما به عنوان مثال شده ايم پدري كه قدرت 
خريد سمند را دارد، اما بچه هايش در آرزوي بي . ام. و 
هستند. چرا؟ چون ما نتوانسته ايم با بچه هايمان و با 
جامعه ارتباط درستي برقرار كنيم و به جاي اينكه 
آرزوی بي . ام .  و را داشته باشيم، تالش نكرده ايم به 
مهندسي ساخت بي . ام . و برسيم. ما در عرصه هاي 
مختلف اينگونه عمل كرده ايم، در حالي كه بايد در 
عرصه هاي مختلف هماهنگي وجود داش��ته باشد. 
عدالت باي��د در جامعه به گونه اي ش��كل بگيرد كه 
مردم نس��بت به نظام قضايي اعتماد پيدا كنند. اين 
اس��ب بي اعتمادي تا كي رو به جلو خواهد تاخت؟ 
اين وظيفه مسئوالن قضاست كه اسب بي اعتمادي 
را متوقف كنند تا جامعه به آنها اعتماد كند. هر چند 
هم عدالت اجرا ش��ود، اما اگر جامعه تاختن اس��ب 
بي اعتمادي را ببيند، در خياباني كه خطري وجود 
ندارد احس��اس خطر مي كند. اين احساس هم در 

حوزه فرهنگ هست، هم در حوزه سياست و هم... 
در حال حاض��ر گاهي اوقات جلس��اتي اس��ت كه 
دانشجويان مي آيند و خطاب به رئيس جمهور هر چه 
دلشان مي خواهد مي گويند. ايشان آنجا مي نشيند و 
با طمأنينه گوش مي دهد. اين كار بسيار خوبي است. 
معنايش اين اس��ت كه مِن جمهوري اسالمي براي 
شنيدن اين حرف ها تحمل دارم. نيازي نيست در اين 
ميان، يك سازمان امنيت واسطه شنيدن حرف هاي 
ما باشد. اش��كالي ندارد كه دانشجو حرفش را بزند، 
چون امروز كه حرفش را زد، فردا نمي رود در جايي 
بمب بگذارد يا دنبال يك تش��كيالت مخفي برود. 
رژيم پهلوي اين موضوع را نمي فهميد. حضرت آقا 
چندی پيش گفتند: يكي از روحانيون درس ما آمد و 
سر ماجراي بازنشستگان سر من داد كشيد. من هم 
داد زدم. البته من از ايشان عذرخواهي مي كنم، چون 
من نبايد داد مي زدم. اگر ايشان داد زد اشكال ندارد. 
اين عقالنيت اس��ت. جامعه ما به عقالنيتي رسيده 
كه آن حرف ها حرف هاي غلطي هس��تند، منتها ما 
گاهي گرفتار تلقي ها و آرزوها ي نادرستي مي شويم 
كه جامعه را آزار مي دهد و بايد آنها را حل كنيم. بايد 
اعتمادسازي كنيم و اعتمادس��ازي هم كار آساني 
اس��ت. همين كاري كه االن در بحث بازنشسته ها 
صورت گرفته است.  اي كاش اين كار 20سال پيش 
صورت مي گرفت. چه اتفاقي مي افتد اگر عده اي از 
بزرگان ما مسير فعاليتشان را عوض كنند و به تربيت 
كادر بپردازند؟ ما به تربيت ش��اگرد و نيرو بيش��تر 
احتياج داريم تا چسبيدن به صندلي هاي كهنه كه 

اتفاقاً بدنامي هم مي آورد. 
چه علتي سبب شده است بي رغبتي رضا 
پهلوي به سلطنت در گذشته، امروز تبديل 

به رغبت در او  شود؟
مثل معروفي است كه»آب كه سر باال برود، قورباغه 
ابوعطا مي خوان��د« وقتي در جامعه اختالف رش��د 
مي كند، شاهد اين هستيد كه در خيلي از جاها بدن 
جامعه دچار تب مي ش��ود و در نتيجه ميكروب ها از 
جهات مختلف به اين بدن حمله مي كنند. واقعيت 
اين است كه اختالفاتي كه در جامعه ما شكل گرفته، 
موجب تب در پيكر جامعه ش��ده است و لذا بيماري 
راحت تر گسترش پيدا مي كند. در فضاي بعد از فتنه، 
احس��اس تلخي بين طرفين به وج��ود آمد و نوعي 
فضاي ناامني ايجاد ش��د. در نتيجه دوس��تان سابق 
به سمت دشمنان رفتند و دش��منان اسالم، تشيع، 
انقالب اسالمي و ايران همديگر را پيدا كردند و در كنار 
هم قرار گرفتند، بنابراين با دشمناني سر و  كار پيدا 
 كرديم كه هدف همه آنها يكي نيس��ت، ولي چون با 
انقالب اسالمي دچار مسئله هستند يا با اسالم، تشيع 
يا ايران دشمني دارند، همديگر را پيدا  كرده اند. بخشي 
از اين موضوع به ناتواني هاي فرهنگي و مديريتي در 
كشور برمي گردد. عده زيادي از مديران فرهنگي نظام 
مزاحم فرهنگ هستند و س��ر راه كارهاي فرهنگي 
نيروهاي  انقالب مانع ايجاد مي كنند، مگر اينكه كسي 
خودش را بكشد و به در و ديوار بزند تا بتواند كاري را 
به نتيجه برساند، وگرنه آنها مشوق نيستند و همراهي 
و همكاري نمي كنند و اين عدم همكاري و نداشتن 
فضاي فكري مناسب در جاهايي نيروي گريز از مركز 
ايجاد مي كند و چنين نتايجي را به بار مي آورد. من 
بخش عمده اين وضعيت را پيامد كارهاي نادرست اين 
طرفي ها مي دانم لذا ما بايد هر چه سريعتر مشكالتمان 

را حل و ايرادهايمان را برطرف كنيم. 

  سمانه صادقي
بررس�ي و تبيين زمينه هاي سقوط سلس�له پهلوي در 
آستانه چهلمين سالگرد انقالب ش�كوهمند اسالمي، 
بازاري گرم يافته و در كانون توجه تاريخ پژوهان انقالب 
قرار گرفته اس�ت. اين مقوله از منظر اين تارنما نيز دور 
نيس�ت ازاين رو گفت وش�نودي كه پي�ش رو داريد نيز 
چنين موضوعي دارد. با سپاس از محقق محترم جناب 
دكت�ر يعقوب توكل�ي كه با م�ا به گفت وگو نشس�تند. 

   
در آس�تانه چهلمين س�ال پيروزي انقالب و به 
عنوان يكي از پژوهشگران عرصه تاريخ معاصر 
بفرماييد چه عللی زمينه هاي سقوط رژيم پهلوي 

را فراهم ساخت؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. زمينه هاي سقوط رژيم شاه موضوع 
گسترده و مفصلي است و بايد بحث هاي فراواني را مطرح كرد 
كه شايد در اين فرصت كوتاه مجال چنداني براي طرح همه 
آنها نباش��د اما اين زمينه ها را مي توان به دو بخش داخلي و 
خارجي تقسيم كرد. در خصوص علل خارجي سقوط از يكسو 
بحث وابستگي سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي مطرح است 
و از سوي ديگر مسئله عقب ماندگي رژيم پهلوي نسبت به 
كشورهاي ديگر و عمق اين عقب ماندگي. مهم ترين عامل در 
بين عوامل خارجي نوع وابستگي رژيم پهلوي به غرب يعني 
امريكا و انگليس و نيز اسرائيل است. بعضي از دولت ها وابسته 
هستند، ولي اين وابس��تگي را نوعاً در مسير بهبود زندگي 
مردمشان به كار مي گيرند يا دست كم اين وابستگي در تضاد 
با منافع مردم،امنيت،دين و فرهنگ آنها نيست، اما وابستگي 
رژيم پهلوي كامالً در تضاد با امنيت ملي، اجتماعي و اخالقي 
جامعه ايران بود. خود رژيم و امريكايي ها براي اينكه در برابر 
اين تضاد، يك نوع سپر دفاعي براي خودشان درست كنند، به 
دنبال بازخواني و احياي مجدد قانون كاپيتوالسيون بودند كه 
تالش مي كرد اين وابستگي را براي امريكايي ها كم خطرتر و 
كم هزينه تر كند و چتر سلطه اي كه آنها روي سر جامعه ايران 

باز كرده بودند، برايشان پيامدهاي كمتري داشته باشد. 
زمينه هاي داخلي سقوط رژيم پهلوي را وابسته 

به چه عواملي مي دانيد؟
در بخش داخلي عوامل سقوط پهلوي ما با سياست عميق و 
گسترده اسالم زدايي رژيم پهلوي سر و كار داريم. منظور از 
اسالم زدايي، مواجهه رژيم پهلوي و جريان روشنفكر ي حاكم 
در آن زمان با تمام ابعاد اسالم اس��ت. اسالم زدايي صرفاً به 
معناي آزادي در ظواهر اسالمي نيست، بلكه اسالم زدايي يك 
سياست مستمر پيوسته و گسترده در عرصه هاي مختلف 
است. مسئله ديگري كه در جامعه به چشم مي خورد، فقر 
جامعه بود. از بين60 هزار روستا، تنها 5- 4 هزار روستا آب 
و برق داشتند. آب هم به صورت فشاري هايي بود كه در هر 
محله اي مي گذاشتند و مردم به شكل جمعي از آن استفاده 
مي كردند. جامعه از ابتدايي ترين امكانات محروم بود و اين 
محروميت جنبه عمومي داشت و به اشكال مختلف، از جمله 
بيماري ها ديده مي شد. روزي بيش از 6 ميليون بشكه نفت 
فروش مي رفت، اما بخش اعظم آن به س��الح هايي تبديل 
مي ش��د كه حداقل در آن دوران مصرف نداشتند يا صرف 
پروژه هايي مي ش��دند كه به درد عموم جامعه نمي خورد و 
در خدمت مردم نبودند و ايجاد نارضايتي مي كردند. البته 
بس��ياري از دوستان محمدرضا پهلوي اين مس��ائل را به او 
يادآوري مي كردند، اما شاه دائماً پاسخ مي داد:شما چرا فقط 
قسمت پايين شهر را مي بينيد؟به شمال شهر تهران برويد و 

ببينيد كه چقدر آباد و تميز است! 
درآمدهاي كشور به جيب شركت هاي چند مليتي مي رفت 
و جابه جايي پول به قدري صريح و آشكار بود كه جامعه كاماًل 
آن را احس��اس مي كرد. فقر و عقب ماندگي در جامعه يك 
معضل بسيار جدي بود. در عين حال گوش حكومت نسبت 
به شنيدن گرفتاري هاي جامعه ناشنوا بود و اين ناشنوايي را 
با چماق و شكنجه ساواك و نيروي  نظامي و ژاندارمري اعمال 
مي كرد. وقتي مي گوييم ناشنوا بود، يعني سيستم اصاًل راه 
نمي داد مردم حرفشان را بزنند و صداي مردم را نمي شنيد 
و آنچه را كه مردم در زمينه بهبود وضعيت، كاهش فش��ار 
اقتصادي، كاهش فش��ار سيس��تم امنيتي و سياسي فرياد 
مي زدند، ب��ه هيچ مي گرف��ت و اهميت نمي داد. مش��كل 
ناش��نوايي رژيم پهلوي يعني اينكه قدرت تعامل با مردم را 
نداش��ت. به عالوه اينكه حكومت به دليل وقوع چند كودتا 

مشروعيت خود را هم در سطح جامعه از دست داده بود. 
چه عاملي سبب شده بود حكومت به واسطه آن 

كودتاها مشروعيتش را از دست بدهد؟
 رژيم پهلوي در سال هاي1299 و1332 عليه مردم دست 
به كودتا زد و اين كودتا با س��يل گسترده سالح هايي كه به 
ايران مي آمد و با حجم عظيم ني��روي  نظامي اي كه تربيت 
مي شدند، همواره عليه مردم تقويت مي شد. پس مسئله ديگر 
فقدان مشروعيت رژيم است؛ فقدان مشروعيتي كه جامعه 
آن را تا بن دندان حس مي كرد. حتي در جريان بازي فوتبال 
ايران و اسرائيل وقتي مردم حمله مي كنند و به بعضي جاها 
آسيب مي رسانند، محمدرضا پهلوي به علم مي گويد:»مردم 
تربيت ندارند و درك نمي كنند كه ما چه چيزهايي براي آنها 
ساخته ايم.« علم هم در پاسخ مي گويد:» اتفاقاً مردم تربيت 
دارند، اما ما و شما را به چش��م يك نيروي اشغالگر خارجي 
مي بينند و به همين دليل هم هر چه را كه توانسته اند از بين 
برده و نابود كرده اند، لذا هر وقت فرصت پيدا كنند، هر چيزي 
را كه دم دستشان بيايد تخريب مي كنند و از بين مي برند.« 
اين نكته مهمي اس��ت كه در خاطرات علم آمده است. در 

نتيجه خودشان هم به اين مسئله اذعان داشتند. 
مس��ئله ديگري كه در داخل به وجود آمد، ش��دت خفقان 
بود. جامعه به شدت زير فشار س��اواك و نيروهاي  انتظامي 
و جاسوس هاي مختلف و احس��اس شنود يا شبه شنود بود 
و همه اينها جامعه را ناامن مي كرد و فضاي س��نگيني را به 
وجود آورده بود، به طوري كه همه عالقه مند بودند اين فضا 
بشكند و آزادي حاصل شود و جامعه از غلبه فضاي اطالعاتي 
يا شبه اطالعاتي رهايي پيدا كند، لذا اين هم يكي از داليل 
همراهي مردم با يكديگر براي سقوط رژيم شاه بود. از طرفي 
در طيف مقابل رژيم پهلوي، مردمي ك��ه با مخالفان رژيم 
همراه شده بودند، اكثريت را تش��كيل مي دادند و به قدري 
استدالل و شعار آنها قوي و رفتارشان مسالمت آميز و متين 
بود كه به تدريج طرفداران رژيم پهلوي دست از حمايت از 
او كشيدند و نيروهاي  نظامي نتوانستند از رژيم شاه حمايت 
كنند و اين باعث شد حاكميت، حمايتي را كه طرفدارانش 

بايد از او به عمل مي آوردند، از دست بدهد. 
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