
ايران در آستانه انفجار بود و نهايتاً با رهبري امام اين 
انقالب به ثمر نشست. 

گويا در هم�ان دوران وام ه�اي كالني هم به 
دولت هاي غربي داده ش�ده كه البته امروزه 
اسباب افتخار برخي از سلطنت طلبان شده 

است. . . 
در اينكه ايران كش��ور ثروتمندي بوده و هس��ت كه 
هيچ ش��كي نيس��ت، اما ثروت ايران را نظام شاه به 
باد فنا م��ي داد. در آن دوران ما در بس��ياري از اقالم 
غذايي از جمله برنج، گندم و حتي گوش��ت وابسته 
به خارج بوديم. چون حجم واردات ايران بس��يار باال 
و غيرمنطقي بود. وقتي كش��تي ها اجناس مورد نظر 
اي��ران را مي آوردند، به دليل توس��عه نيافتگي بنادر 
ايران، مدت ها معطل مي شدند و به دليل اين معطلي، 
روزان��ه از دولت ايران دم��وراژ مي گرفتن��د. دموراژ 
يعني پرداخت هزينه ديركرد به كشتي هايي كه در 
بنادر منتظر مي ماندند. البته شركت هاي كشتيراني 
خارجي از خدا مي خواس��تند كه كشتي هايشان در 
بنادر ايران بخوابند و روزي چند ميليون دالر جريمه 
ديرك��رد بگيرند و اي��ران روزانه چن��د ميليون دالر 

دموراژ مي داد. 
با اين تفاصيل شما به وجود عامل خارجي 
در سقوط حكومت پهلوي معتقد نيستيد؟ 
بله، من به اين مسئله معتقد نيستم چون ايران براي 
امريكا بهترين كشور تحت تسلطش بود. حتي جيمي 
كارتر در زمستان1356 به ايران آمد و شب ژانويه اش را 
در كاخ نياوران و با محمدرضا پهلوي گذراند و جمالتي 
در توصي��ف ايران و رهب��ري خردمندانه شاهنش��اه 
آريامهر و اينكه ايران جزيره ثبات است گفت كه خود 
شاه باورش نمي شد كه رئيس جمهور امريكا اينقدر از او 
تجليل كند. چنين امريكايي چطور مي خواسته ايران 
را زمين بزند؟ آنچه رژيم پهل��وي را زمين زد، عوامل 

داخلي بود كه البته درجه بندي دارد. 
زمينه هاي داخلي س�قوط رژيم پهلوي را 

وابسته به چه عواملي مي دانيد؟
عامل اصل��ي و اول��ي س��قوط رژيم پهل��وي عامل 
فرهنگي بود. تض��اد فرهنگ حاكم ي��ا فرهنگي كه 
رژيم شاهنش��اهي تبلي��غ مي كرد ب��ا فرهنگ ملي، 
ديني و هويت تاريخي ملي ايران فوق العاده زياد بود 
و همين عامل، مردم ايران را روز به روز از شاه و رژيم 
شاهنشاهي دورتر و دورتر  كرد. همچنين در دوران 
برگزاري جشن هاي هنر شيراز يك نقاش به اصطالح 
پست مدرن يك نمايشگاه نقاشي برگزار كرد و در آن 

نقاشي هاي بسيار مستهجني را به نمايش گذاشت. 
قضيه به ق��دري فاجعه آمي��ز بود ك��ه روزنامه هاي 
وابسته به نظام شاهنش��اهي هم انتقاد كردند، ولي 
علياحضرت ش��هبانو فرح از او به عن��وان يك نقاش 
هنرمند حمايت كرد. گويي محمدرضا پهلوي آمده 
بود كارهايي را انجام بدهد كه مردم ايران را از دست 
خودش خشمگين كند و مورد نفرت مردم ايران قرار 
بگيرد. ما از رژيم شاه نه هرگز تبليغ واقعي ملي گرايي 
ديديم و نه نمودي از ملي گرايي واقعي را مش��اهده 
كرديم. رفتار و كردار پادشاه و اعوان و انصارش سراپا 
غربي بود. يادم هس��ت كه سران كش��ورهاي اوپك 
در تهران اجالس داش��تند و خبرنگار تلويزيون ملي 
ايران از جمشيد آموزگار كه نماينده ايران در اوپك 
بود، درباره اوضاع اوپك سؤال كرد. اين ملي گرا براي 
مخاطبش كه مردم ايران بودند، به زبان انگليس��ي 
جواب خبرنگار را داد. حرف از ملي گرايي با ملي گرايي 

واقعي و عملي فرق مي كند. 
علت اين حركت جمشيد آموزگار چه بود؟

به اين بهانه كه حاضران در جلس��ه فارسي را متوجه 
نمي شوند و خارجي هس��تند. اين شايد ظاهراً نكته 
كوچكي باشد، ولي مي خواهم بگويم كه اينها اصاًل در 
برابر غرب شخصيت نداش��تند. يكي از عوامل منفور 
بودن پادش��اه و خاندان س��لطنتي و افراد وابسته به 
آنها همين بي شخصيتي ش��ان در برابر غرب بود، در 
حالي كه سران عربستان س��عودي كه كثيف ترين و 
وابسته ترين رژيم به امريكا هستند، مقداري از هويت 
ملي خودشان را حفظ كرده اند. لباس ملي خودشان 
را رها نمي كنند و زب��ان عربي خودش��ان را محكم 
چس��بيده اند و در اينگونه چيزها احس��اس حقارت 
نمي كنند. به احساس��ات و عواطف مل��ي و مذهبي 
مردم كشورش��ان) ولو خود معتقد نباشند( احترام 
مي گذارند، در حالي كه ش��اه، خاندان و دولتمردان 

رژيم پهلوي اينطور نبودند. 
وضعيت روحي و ش�خصيتي محمدرضا تا 

چه حد در سقوط وي مؤثر بوده است؟
شاه بسيار آدم بزدل و ترسويي بود. شايد هم اين فكر را 
پدرش توي كله اش كرده بود كه در ايران فقط قدرت 
خارجي اس��ت كه حرف اول و آخر را مي زند. در زمان 
خود رضاش��اه انگليس و در دوره محمدرضا شاه هم 
امريكا. بنابراين ش��اه اعتقاد عجيبي داشت كه در هر 
آنچه در جهان اتفاق مي افتد، دست انگليس يا امريكا 
در كار است. او بسيار آدم ضعيف النفسي بود. علتش 
هم اين ب��ود كه پ��درش از نظر ش��خصيتي باجربزه، 

نيرومند و خش��ن ب��ود. محمدرضا زير س��ايه چنين 
پدري نتوانست شخصيت محكمي پيدا و درست رشد 
كند. معموالً بچه هاي پدران اقتدارگرا ضعيف النفس 
بار مي آيند، مخصوصاً كه پدر بلد نباشد فرزندانش را 

چگونه تربيت كند كه رضاشاه جزو همان ها بود. 
علت پنهان كردن بيماري اش هم ناشي از 

شخصيت ترسوي او بود؟
در آن رژي��م اختناق اگ��ر مخالفان ي��ا اطرافيانش 
مي فهميدند كه دچار يك بيماري العالج است، شايد 
برنامه هايش��ان تغيير مي كرد. سّري نگه داشتن اين 
قضيه از نظر من توجيه دارد. هر كس ديگري هم بود 
همين كار را مي كرد، اما اين مرض، روحيه او را نابود 
كرده بود. بعد هم از بس ب��ه او دروغ گفته بودند كه 
اعليحضرتا! همه چيز خوب است و مردم ايران با جان 
و دل طرفدار شما هس��تند، وقتي روز عيد فطر سوار 
هليكوپتر ش��د و آن جمعيت عظيم 3، 2ميليوني را 
ديد كه از تپه هاي قيطريه تا ميدان آزادي راهپيمايي 
كردند - كه حادثه  بي نظيري در تاريخ بود - به شدت 
وحشت كرد و باورش نمي شد. حتي پرسيده بود: »آيا 
ما واقعاً اينقدر مخالف داري��م؟!« مواجهه ناگهاني با 
چنين پديده اي روحيه او را به ش��دت تضعيف كرد. 
بيماري العالج هم او را از نظر روحي افس��رده كرده 
بود. كساني كه در ش��هريور و مهر به ديدن شاه رفته 
بودند نقل كرده اند كه وقتي او را ديديم، نشناختيم. با 
شاه سال قبل زمين تا آسمان فرق كرده بود. نه درست 
مي توانست حرف بزند، نه درست مي توانست راه برود 
و قدرت فكر كردن را هم از دست داده بود. اينها هم 
عوامل روحي رواني بود. مردي ضعيف النفس، ترسو، 

بيمار، جاخورده از انقالب و قيام مردم. 
گفته مي شود در آن ايام فرح كشور را اداره 

مي كرده است؟
بله، من از حرف هايي كه بعدها امثال احسان نراقي، 
هوش��نگ نهاوندي، فردوس��ت و. . . گفتند، اينطور 
اس��تنباط مي كنم كه اين اواخر ب��ه دليل وضعيت 
روحي شاه، فرح دخالت هايي مي كرد. به خصوص كه 
طبق قانون  اساسي، در صورت وقوع حادثه اي براي 

شاه، فرح نايب السلطنه بود. 
رضا پهل�وي در جايي گفته ك�ه خرج مرا 
مادرم مي دهد و ما از ايران پولي نبرده ايم. 
س�ؤال پيش مي آيد چطور در اين 40 سال 
اي�ن خان�واده چني�ن زندگي ش�اهانه اي 

داشته اند؟ 
در كودتاي28 مرداد، محمدرضا شاه نتوانست پول و 

س�لطنت طلبان با اس�تفاده از فضاي 
باز اينترن�ت و فضاي مج�ازي امكان 
پخش گس�ترده تبليغات خود را پيدا 
كرده اند اما مس�ئله اين اس�ت كه آيا 
اينها چيزي ش�بيه ب�ه راهپيمايي22 
بهمن را مي توانند راه بيندازند؟امروز 
كسي در ايران طرفدار سلطنت نيست
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پهلوي ها در آيينه شعبده رسانه هاي بيگانه در گفت وگوي »جوان« با علي اكبر رنجبر كرماني

سلطنت طلبان درفضاي مجازي 
به خودفريبي روی آورده اند

پله اي به هم بزند و وقتي از ايران فرار كرد، هيچ 
پولي نداشت. حتي در ايتاليا س��فير وقت ايران 
اتومبيل س��فارت را هم به او نداد كه سوار شود. 
در آن زمان شاه بي پول و بدبخت فراري ايران را 
يك تاجر ايراني به نام مراد اريه حمايت كرد كه 
شايد به دليل وابستگي هايي كه داشت از وقايعي 
كه قرار بود دو، سه روز بعد در ايران اتفاق بيفتد 
خبر داش��ت و در عالم خودش، براي محمدرضا 
شاه معرفت به خرج داد و يك چك سفيد امضا به 
او داد كه با آن بتواند در هتل خوبي زندگي كند و 
پولي داشته باشد. دو، سه روز بعد كه كودتا پيروز 
ش��د و محمدرضا ش��اه به ايران برگشت، يكي از 
كساني كه ثمره اين كارش را حسابي برد، همين 
مراد اريه بود كه بيشتر از سابق ثروتمند شد، چون 
مي توانست با سفارش شاه معامالت و مقاطعات 
كالن انج��ام دهد. اي��ن ماجرا ب��راي محمدرضا 
درسي شد و اين دفعه حسابي افتاد به پول جمع 

كردن براي روز مبادا. 
منظورم اين است كه محمدرضا شاه در آن روزها 
هيچ پولي نداش��ت و طعم بدبختي و بي پولي را 
چش��يده بود و هر آن احتمال مي داد كه دوباره 
دچار چني��ن بي پولي و تبعيدي ش��ود، بنابراين 
بعد از28 مرداد مش��غول جمع آوري ثروت شد 
و بنيادي ب��ه نام بني��اد پهل��وي راه انداخت كه 
ظاهراً يك بنياد خيريه، ولي در حقيقت كارتلي 
بود كه روي همه جاهاي ثروت خيز ايران دست 
گذاشت. درباره همين يك موضوع بايد كتاب ها 
نوشت. ش��ركت هاي معظمي در ايران و خارج از 
ايران به» بنياد پهلوي« وابسته بودند و ثروت اين 
بنياد مس��تقيماً به جيب اعليحضرت شاهنشاه 
مي رفت و اين غير از پورسانت هايي بود كه بابت 
خريد اسلحه از خارجي ها مي گرفت. همه اينها را 
كه جمع كنيد، به ثروتي افسانه اي مي رسيد كه 
هرگز ميزان آن مشخص نشد، اما هيچ وقت هم 
كمتر از يك ميليارد دالر گمانه زني نشد. او همه 
اين ثروت را از ايران خارج كرد. آقاي انصاري طرز 
تقس��يم ماترك ش��اه بين بازماندگانش را دقيقاً 
نقل كرده كه چند درصد به فرح و چند درصد به 
فرزندان و حتي به مهناز، نوه دختري شاه رسيده 
است. همه اينها با سند و مدرك مشخص است. 
البته فرح هم پولدار است، چون از آن ميلياردها 
دالر حدود30درصد به فرح رس��يده است. حاال 
اين پسرك مي گويد: »خرجم را مادرم مي دهد« 
را درست نمي فهمم، پول هاي خودش را چه كار 

كرده است؟
جواه�رات س�لطنتي اي�ران را با خود 

خارج كردند؟
اينها هنگام رفتن مقداري چيزهاي با ارزش به عنوان 
لوازم ش��خصي از ايران برده اند، ول��ي به جواهرات 
س��لطنتي ايران كه مهم ترين گنجينه ملي ايران 
است، نه در زمان رضاش��اه و نه در زمان محمدرضا 

شاه، حداقل هنگام رفتنشان گزندي وارد نشد. 
به اعتقاد شما از چه روي پس از 40 سال 
سرويس هاي جاسوسي امريكا، انگليس 
و اس�رائيل بار ديگر تصمي�م به احياي 

جريان سلطنت طلب گرفته اند؟
 آنها با شبهه افكني ها و جنگ رواني اي كه ايجاد 
مي كنن��د، مي خواهند مش��روعيت يك نظام 
محبوب و مقبول را از بين ببرند، با هزينه براي 
راه اندازي شبكه هايي چون بي بي سي، من و تو، 
صداي  امريكا و امثالهم. برايشان هم مي ارزد كه 
مثاًل س��ال ها كار كنند و با دروغ گفتن رضاشاه 
را قهرمان ملي ايران جا بزنند و به تدريج سعي 
كنند كه مشروعيت انقالب و مشروعيت نظامي 
را كه با پس زدن رضاشاه و محمدرضا شاه شكل 
گرفته است از بين ببرند. البته آنها بارها از اينها 
بيش��تر هزينه كرده ان��د ولی موفق نش��ده اند. 
مثاًل ش��رق و غرب بهترين اسلحه هايشان را در 
اختيار صدام قرار داده اند و هش��ت سال جنگ 
را بر ملت ايران تحميل و از ص��دام با دالرهاي 
نفتي س��عودي و كوي��ت حماي��ت كرده اند. از 
همان ابتداي پيروزي انقالب هم ما همواره در 
محاصره اقتصادي امريكا قرار گرفتيم. با وجود 
اين، سرعت توسعه هاي زيربنايي در زمان جنگ 
و بعد از آن چندين برابر سرعت توسعه در زمان 

شاه بوده است. 
امروزه استفاده از اينترنت و فضاي باز 
مجازي به يكي از ترفندهاي غرب براي 

تطهير رژيم پهلوي تبديل شده است؟
بله، سلطنت طلبان با استفاده از فضاي باز اينترنت 
و فضاي مجازي امكان پخش گس��ترده تبليغات 
خود را پيدا كرده اند اما مس��ئله اين است كه آيا 
اينها چيزي ش��بيه به راهپيماي��ي22 بهمن را 
مي توانن��د راه بيندازند؟ام��روز كس��ي در ايران 
طرفدار س��لطنت نيس��ت. با اس��تناد به هفت، 

هشت، 10 نفر كه نمي شود چنين ادعايي را اثبات 
كرد. همان موقعي هم كه مردم ايران عليه نظام 
شاهنش��اهي قيام كرده بودند، به اندازه پركردن 
محوطه امجديه، عده اي در تهران جمع ش��دند 
و از شاه طرفداري كردند. اينها كجا رفتند؟ اينها 
بچه داشتند، آدم هاي خودشان را داشتند و تكثير 
شدند، بنابراين بوده اند و هستند. من فكر مي كنم 
اين ش��بكه ها هم عامل جنگ روان��ي براي زنده 
نگه داش��تن اميد در دل اپوزيسيون ايران است، 
واال حرف هاي اين رسانه ها مبتني بر هيچ دليل 
و مدركي نيست. فضاي مجازي هم جايي است 
كه هر كسي هر حرفي مي زند و كسي هم از كسي 
مدرك نمي خواهد و درست و غلط را مي شود با 
هم بياميزي و بگويي. امروز ب��ا فضاي مجازي و 
آزادي ناشي از آن حرف زدن، تبليغ كردن و دروغ 
گفتن بسيار كار آسان و بي هزينه اي است. حتي 
از نظر مالي هم هزينه اي ندارد. از نظر هزينه هاي 
ديگري چون زن��دان، ش��كنجه و تبعيد هم كه 
خبري نيس��ت، چون اين فضا اج��ازه فرارهاي 
مختلف را به شما مي دهد و كسي گير نمي افتد. 
اگر هم گير بيفتد، كسي جدي نمي گيرد و ماجرا 
تمام مي شود. اگر قديم بود بايد هزينه مي كردند. 
چون چنين فعاليت هايي در گذش��ته هم هزينه 
مالي و هم هزينه جاني داش��ت. مثل حاال فضاي 
مجازي نبود. بايد مي رفتي��د و با هزار بدبختي و 
مكافات يك دس��تگاه پلي كپي تهيه مي كرديد. 
تكثير و پخش يك اعالميه، زحمت و خطر فراوان 

داشت و كار فوق العاده مهمي حساب مي شد. 
ميزان شانس سلطنت طلبان را در آينده 

ايران چقدر مي دانيد؟ 
اصاًل و ابداً. شما كشورهايي را كه سلطنت در آنها 
از بين رفته بشمريد و ببينيد كه آيا حتي در يكي 
از آنها سلطنت برگشته اس��ت؟ جامعه شناسي، 
سياس��ت و روانشناس��ي اجتماعي هم مي گويد 
س��لطنت وقتي رف��ت، رفته و برنمي گ��ردد. در 
داخل ايران هم بازگش��ت س��لطنت ديده نشده 
است. از اول قرن بيستم تا سال57 چند پادشاه از 
ايران رفتند. محمدعلي شاه، پسرش احمدشاه، 
رضاش��اه و محمدرضا ش��اه. محمدعلي ش��اه با 
قي��ام مش��روطيت و مخالف��ت داخل��ي و ورود 
مش��روطه طلبان به تهران و عماًل به دست مردم 
گورش را از ايران گم كرد. احمدش��اه به دس��ت 
نيروي خارجي و با فش��ار سردارس��په برآمده از 
انگلستان و كودتا از ايران رفت. از رفتن احمدشاه 
كسي خوشحال نشد، اما از رفتن محمدعلي شاه 
همه خوشحال شدند. همين طور از رفتن رضاشاه 
و محمدرضا شاه كه فيلم ها و عكس هايش موجود 
اس��ت و آن روز تهران تماشايي اس��ت، بنابراين 
چهارتا پادش��اه رفته اند كه م��ردم به رفتن يكي 
از آنها اعتنا نكرده اند و با رفتن سه تاي ديگر هم 
خوشحالي كرده اند. من نمي دانم سلطنت طلب ها 
چه زمين��ه اي را در ايران مش��اهده مي كنند كه 

مي گويند برمي گردند؟ 
سلطنت طلبان مدعي هستند كه ايران 
در دوره رضاشاه و محمدرضا شاه بهشت 

برين بوده است؟ 
دو نسل از انقالب گذش��ته و جمعيت 40 ساله 
ايران اص��اًل نظام شاهنش��اهي را نديده و درك 
نكرده است و انس��ان هم همواره در نوستالژي 
گذشته به سر مي برد. من از كتاب هاي تاريخي 
نقل مي كنم كه مث��اًل م��ردم دوره ناصرالدين 
ش��اه افس��وس دوره پدر او، يعني محمد شاه را 
مي خوردند. در دوره محمدشاه به فتحعلي شاه 
كه آن قدر بدنام بود، مي گفتن��د خاقان مغفور. 
مظفرالدين شاه كه ش��د، عده اي افسوس دوره 
ناصرالدي��ن ش��اه را مي خوردن��د و مي گفتند 
شاه  ش��هيد و تعريف مي كردند. رسيد به دوره 
محمدرضا ش��اه. اين را خود من يادم هست كه 
هر كسي كه دوره رضاش��اه را درك كرده بود از 
خوبي هاي آن دوره تعريف مي ك��رد، در حالي 
كه تكليف رضا ش��اه و دوره اش معلوم بود. االن 
هم عده اي از قديمي ها كه به هر دليلي، ممكن 
است از شرايط ناراحت باش��ند، از اين حرف ها 
مي زنند. به نظر من كه خوشي زير دل اينها زده 
است. من دوره محمدرضا شاه را درك كرده ام و 
همه چيز خيلي خوب يادم هست. تهران، وضع 
راه آهن، وضع راه هاي ايران و همه چيز را دقيقاً 
به ياد مي آورم. االن اكثر جاده هاي اصلي ايران 
اتوبان هستند. تهران تا تبريز، مشهد، شمال و... 
بزرگراه هس��ت. در خود تهران تعداد بزرگراه ها 
در حد استاندارد شهرهاي خوب اروپايي است. 
اين افراد اينها را نمي بينند و درباره فش��ارهايي 
حرف مي زنند كه تصور مي كنند در كشورهاي 
ديگر نيس��ت. آيا م��ردم پاريس و لن��دن بدون 
مسئله زندگي مي كنند؟ اين حالت رواني ميل 
به گذش��ته و نوس��تالژي در همه آدم ها هست. 
به عالوه پرت و پالهايي ك��ه در فضاي مجازي 
پخش مي شوند و تالش رسانه هاي خارجي، از 
جمله بي بي سي و صداي  امريكا كه خيلي راحت 
و آشكار، بي طرفي را كنار گذاشته اند و مثل يك 
سخنگوي اپوزيس��يون و مخالف ايران تبليغ و 
سعي مي كنند با س��ياه نمايي چيزهايي را توي 
كله مردم ايران فرو كنند، ام��ا حقايق تاريخي 
نشان مي دهند كه ايران در آن دوره در بدترين 
وضعيت خود به سر مي برده اس��ت. اينكه ادعا 
مي شود ايران رو به پيش��رفت بوده است، دروغ 
محض است و اسناد و مدارك و آمار و ارقام نشان 
مي دهند كه چنين نبوده است كه اگر بود رژيم 
شاه شكست نمي خورد. بزرگ ترين دليل براي 
اينكه چرا چنين حادثه اي اتفاق افتاد، وقوع آن 
حادثه اس��ت. رفتن نظام شاهنشاهي ضرورت 
تاريخي و اجتماعي و بعد هم ضرورت بين المللي 

پيدا كرده بود.  

  سميرا پارسا
ايران  طي ساليان اخير تحت شديدترين تحريم هاي 
تاريخ جهان از س�وي غرب بوده است و در تمام اين 
سال ها رسانه هاي فارس�ي زبان تحت حمايت غرب 
مدام از ايران به عنوان كش�وري ي�اد مي كنند كه به 
علت انقالب اس�المي ضعيف ش�ده و توان�ش را در 
عرصه هاي مختلف از دست داده اس�ت، اما در آمار 
رس�انه هاي همان كش�ورها ايران در مقام 15 كشور 
نخس�ت قدرتمند جهان قرار دارد، لذا كاخ س�فيد 
ب�راي پايان اقتدار اي�ران در جه�ان عمليات جنگ 
رواني تازه اي را با كمك رسانه هاي فارسي زبان تحت 
حمايت خود آغاز كرده است. يكي از ترفند هاي اين 
رسانه هاي فارسي زبان تطهير جنايات رژيم پهلوي 
اس�ت. با پژوهش�گر ارجمند آقاي علي اكبر رنجبر 
كرماني در خصوص فعاليت هاي غرب براي مشروعيت 
بخش�يدن به حكومت پهلوي به گفت وگو نشستيم. 

   
در س�اليان اخير ع�ده اي از س�لطنت طلبان 
وانمود مي كنند كه دولت هاي امريكا و انگليس 
زمينه ه�اي س�قوط رژي�م پهل�وي را فراهم 
كرده اند. مس�تندي ه�م كه ارائ�ه مي دهند، 
شعارهاي حقوق بشري كارتر در انتخابات آن 
سال هاس�ت. درباره اين انگاره چه ديدگاهي 

داريد؟
امري��كا پ��س از جنگ ويتن��ام يا بهت��ر بگوي��م بعد از 
كودتاي28 مرداد سال32 ايران، از خود كارنامه ننگين 
و س��ياهي را در جهان باقي گذاش��ته بود. اين كارنامه 
سياه، به خصوص بعد از شكست امريكا در جنگ ويتنام 
باعث تقويت زمينه هاي گرايش به اتحاد شوروي، چين، 
بلوك شرق و كشورهاي به اصطالح ضدامپرياليستي آن 
موقع در ميان كشورهاي جهان س��وم و تحت استعمار 
امريكا ش��د و اين موضوع براي امريكا بسيار خطرناك 
بود. عالوه بر اين چه��ره امريكا ه��م در داخل و هم در 
خارج نياز به ترميم داش��ت، لذا كارتر هنگام انتخابات 
رياس��ت جمهوري چند ش��عار انتخاباتي داد كه يكي از 
آنها رعايت و حفظ حقوق بشر بود، ولي اين شعار هرگز 
در ايران يا جاي ديگري جنبه  عملي به خود نگرفت. در 
نتيجه حرف اين آقايان كه مي گويند اگر كارتر نمي آمد و 
سياست حقوق  بشري او بر شاه تحميل نمي شد، انقالب 
پيروز نمي شد واقعيت ندارد. در واقع امريكايي ها براي 
حفظ نظام هاي مورد حمايت خود و براي اينكه آن نظام 
به دليل اشكاالتي كه داشت فرو نپاشد، در جهت حفظ 
منافع كشورشان، گاهي سياس��ت هايي را به كشور زير 
دستش��ان ديكته مي كردند. آن هم نه ب��ه دليل اينكه 
حاكمان آن كش��ور را تحت فش��ار بگذارن��د يا موجب 
فروپاشي آن نظام شوند، بلكه برعكس به دليل حفظ آن 

كشور اين سياست ها را اعمال مي كردند. 
برخي معتقدند در دهه آخر حكومت پهلوي، 
به دليل فروش باالي نفت مردم در رفاه كامل 
بودند و اين انقالب را عمدت�ًا مرتبط با اصرار 
ش�اه براي افزايش قيمت نفت مي دانند. اين 

نظر چقدر با واقعيت همخواني دارد؟
مسئله اين  است كه اين ثروت كجا خرج مي شده است؟ 
در زمان ش��اه روس��تاهاي اطراف تهران مثل ورامين، 
دماوند، ك��رج و. . . برق، آب لوله كش��ي، تلف��ن و جاده 
آسفالته نداشتند. حتي در جنوب تهران گودمعصومي، 
گودزنبورك خان��ه، گودعرب ها در حول و حوش ميدان 
ش��وش، خاكي و ماي��ه آبروري��زي بودن��د و آدم دائماً 
نگران بود ك��ه نكند يك وق��ت يك توريس��ت بيايد و 
اين قس��مت تهران را ببيند. عالوه بر اين در محله هاي 
فقيرنشين جنوب تهران س��ر هر كوچه اي لوله بزرگي 
به نام»فشاري« گذاشته و پاي هر فشاري هم چند زن 
بدبخت نشسته بودند و رخت و ظرف مي شستند كه اين 
مناطق در اين اواخر صاحب لوله كشي شدند. از صف هاي 
طوالني اتوبوس برايتان بگويم كه عكس هايش هس��ت 
كه گاهي به200 متر هم مي رس��يد. از ترافيك سنگين 
تهران بگويم يا از اتوبان هايي كه االن احداث ش��ده اند. 
وضع بهداش��ت ايران فاجعه آميز بود. در اين زمينه باز 
بايد به آم��ار مراجعه كنيد. در ش��هرهاي جنوبي ايران 
مثل حاشيه خليج فارس، بوش��هر، كنگان، بندرعباس، 
جيرفت و. . . تراخم، آبله، ماالريا، فلج  اطفال و. . . به طور 
گسترده ش��ايع بود و همه اين بيماري ها پس از انقالب 
ريشه كن شد. درست زماني كه جشن هاي پرخرج2500 
ساله شاهنش��اهي برگزار ش��د، در روزنامه هاي وقت، 
گزارش هايي از روس��تاهاي سيس��تان و بلوچس��تان و 
كرمان چاپ ش��ده بود كه با خواندن آنها متوجه اوضاع 
آن روز خواهيد ش��د. من نمي گويم برويد و مثاًل زابل را 
ببينيد. من مي گويم از كس��اني ك��ه در تهراِن آن زمان 
بودند بپرس��يد كه اوضاع جنوب شهر چگونه بود؟ حال 
بايد از طرفداران رژيم ش��اه پرس��يد كه اگ��ر يك رژيم 
مس��تحكم و موفق بود، چطور عده اي كه هيچ وس��يله 
و اسلحه  اي نداش��تند، توانس��تند اين رژيم تا بن دندان 
مسلح را منقرض و سرنگون كنند؟ طرفداران رژيم شاه 
بهتر است به اين سؤال پاس��خ دهند كه اين رژيم با اين 
درآمد نفتي در چه زمينه هايي پيش��رفت داشته؟ بهتر 
است پاسخ دهند ناوگان هوايي مسافربري ايران در آن 
زمان چه وضعي داشت و االن چه وضعي دارد؟ تعداد و 
درصد و نسبت مس��افرت هاي خارجي مردمي كه شما 
مي گوييد مرفه بودند، ب��ه خارج از اي��ران چند درصد 
بوده، االن چقدر است؟ تعداد نسبي تخت بيمارستاني 
و پزشك در آن زمان چقدر بوده و حاال چقدر است؟ در 
زمان ش��اه كمتر از 8 درصد كارگ��ران بخش خصوصي 
بيمه بودن��د و حاال ح��دود 90 درصد كارگ��ران بيمه 
هستند. واقعيت اين اس��ت كه به گفته همه تحليلگران 
اقتصادي آگاه، تمام برنامه هاي اقتصادي شاه به شكست 
انجاميده بود. از طرفي شما اگر مطبوعات ايران را مثاًل 
از سال50 تا س��ال54 يا55 ورق بزنيد، خواهيد ديد كه 
تقريباً هفته اي يك بار يك عمليات مسلحانه در تهران 
انجام مي شد و عده اي كشته و مجروح مي شدند. حتي 
عده اي از مأموران رژيم ترور مي شدند. آدم فكر مي كرد 
اينجا ديگر چه كشوري است. چه امنيتي، چه اختناقي! 
تظاهرات طالب مدرسه فيضيه در سال 54 كه سه روز 
طول كشيد و مثل توپ در دنيا صدا كرد و منعكس شد. 

غ�رب ب�ا ش�بهه افكني ها و جن�گ 
 رواني اي كه ايجاد مي كند، مي خواهد 
مش�روعيت ي�ك نظ�ام محب�وب و 
مقب�ول را از بي�ن بب�رد، ب�ا هزينه 
براي راه ان�دازي ش�بكه هايي چون 
بي بي س�ي، من و تو، ص�داي  امريكا 
و امثالهم. برايش�ان هم م�ي ارزد كه 
مثاًل سال ها كار كنند و با دروغ گفتن 
رضاشاه را قهرمان ملي ايران جا بزنند 
و به تدريج سعي كنند كه مشروعيت 
انق�الب و نظ�ام را از بي�ن ببرن�د
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