
نداش��ت، ولي به هر حال خودکفاي��ي ما را حفظ و 
جامعه ايران را در درازاي تاريخ با آن سير کرده بود. 
اگر هم قرار بود تحولي رخ بدهد، بايد از متن و تاريخ 
خود ايران و خود اقتصاد برمي خاس��ت و اقتصاد را 

دگرگون مي کرد. 
اما کاري که رژيم پهلوي کرد اين بود که يک اقتصاد 
ش��به مدرن را به اي��ران آورد و مناس��بات اقتصاد 
ش��به مدرن را در ايران حاکم ساخت. مشکل اينجا 
بود که تغيير در اقتصاد ماقبل شبه مدرن ايران به 
اين جهت ايجاد نش��د که اقتصاد ايران بهتر شود، 
زندگي مردم تغيير کند، آسايش و رفاه ايجاد کند يا 
در پي آن نبود که سطح اقتصادي ما ارتقا پيدا کند، 
بلکه کاماًل بالعکس. ماجرا اين ب��ود که چون نظام 
جهاني سلطه نياز داشت که ايران را هم در اقتصاد 
جهاني ادغام و از نظر اقتصادي و جهات ديگر به يک 
کشور وابسته تبديل کند، دقيقاً به اين دليل رژيم 
پهلوي به صورت سيستماتيک ش��روع به تخريب 
اقتصاد س��نتي يعني اقتصاد ماقبل اقتصاد ش��به 

مدرن و آن را جايگزين اقتصاد سنتي کرد. 
پروژه تغيير ساختار فرهنگي ايران از چه 
زمان آغاز شد و پايه گذارانش چه کساني 

بودند؟
اين پروژه دقيقاً از زماني که استعمار غرب مدرن به 
صورت سيستماتيک وارد ايران مي شود، يعني از سال 
1215ه. ق شروع مي شود. اساساً پروژه تغيير ذائقه 
و ساخت فرهنگي ايران با تأسيس روشنفکري ايران 
شروع مي شود. يعني وقتي اس��تعمار وارد مي شود، 
نخستين هسته هاي روشنفکري را در ايران تأسيس 
مي کند و بعد به صورت يک روند و جريان درمي آيد 
و اين روند جلو مي آيد و نس��ل هاي متعددي را طي 
مي کند. نس��ل اول روش��نفکري ايران کساني مثل 
ميرزا عسگرخان ارومي افشار، ميرزا صالح شيرازي، به  
خصوص ميرزا ابوالحسن خان ايلچي، حسين قلي آقا، 
فرخ خان امين الدوله غفاري و. . . هستند که مستقيماً 
دست پرورده لژهاي ماسوني اند. براي اثبات اين امر 
مي توانيد به خاطرات ميرزا ابوالحس��ن خان ايلچي و 
سفرنامه ميرزا صالح شيرازي و به آنچه حسين قلي آقا 
مي گويد و به ديداري که کنتدوگوبينو با او داش��ت، 
رجوع کنيد. از طرفي نس��ل دوم اي��ن جريان خيلي 
قوي تر از نس��ل اول است. در نس��ل دوم چهره هاي 
معروفي مثل ميرزا ملکم خان ناظم الدوله، آخوندزاده، 
طالبوف، ميرزا حسين خان مستشارالدوله تبريزي، 
ميرزا حس��ين خان سپهس��االر و. . . وجود دارند. به 
هر حال زماني که رژيم پهلوي سر کار مي آيد، نسل 
سوم روش��نفکري ش��به مدرن ايران ظهور مي کند؛ 
نس��لي که مي توان آن را نس��ل روش��نفکران دوره 
رضاشاهي دانست. کساني مثل سعيد نفيسي، علي 
دش��تي، علي اکبر سياس��ي، حس��ن پيرنيا، حسين 
پيرنيا، علي اصغر حکمت، محمدعلي فروغي، اردشير 
ريپورتر جي و. . . اينها هم در زمينه سازي و روي کار 
آمدن رژيم پهلوي نقش دارند هم خودشان در مقام 
کارگزاران فرهنگي و چه بس��ا کارگزاران سياسي و 
مديران بوروکرات و چهره هاي تکنوکرات رژيم پهلوي 
هم درگير هستند. عمدتاً در دوره پهلوي اول و بخشي 
مثل علي دشتي به دوره پهلوي دوم هم مي رسند. به 
اين ترتيب مي بينيم يک ساخت فرهنگي شبه مدرن 
و يک ساخت اقتصادي شبه مدرن توسط رژيم پهلوي 
که خودش تجسم ساخت سياسي شبه مدرن است، 

در کشور پديدار مي شود. 
اين س�اختار فرهنگ�ي ش�به مدرن چه 
پيامدهاي منفي داش�ته و چه تأثيري در 

سقوط پهلوي گذاشت؟ 
مشکل اينجاست که در ساخت فرهنگي شبه مدرني 

که روشنفکران متجددمآب در ايران بانيان اوليه آن 
هستند وقتي رژيم پهلوي سر کار مي آيد، بخشي از 
همين روشنفکران قسمتي از اين پروژه را عملياتي 
مي کنند. فرهنگ شبه مدرن که رژيم پهلوي آن را 
در ايران نهادينه مي کند يک فرهنگ سکوالريستي 
اس��ت که با کليت هويت فرهنگي جامع��ه ايران، 
تاريخ و باور مردم ايران به طور کامل ناسازگار است، 
چه با وجه ديرين مذهبي اين فرهنگ و چه با وجه 
عميقاً اسالمي و ش��يعي اين فرهنگ. به اين دليل 
فرهنگ شيعي و فرهنگ ديرين مذهبي ايران را از 
هم جدا مي کنم، چون فرهنگ قبل از اسالم ايران 
هم ديني است و ايرانيان قبل از اسالم هم هميشه 
دين خواه بودند. بنابراين فرهنگ س��کوالر ش��به 
مدرن ايرانيان را ب��ه موجوداتي منفعل، مقلد غرب 
مدرن، فاقد اعتماد به نفس و وابس��ته تبديل کرده 
بود. فرهنگ شبه مدرن در ايران نوعي خودمداري 
بيمارگونه را پديد آورده بود که نسخه اي تقليدي از 
فرديت انگاري ليبرالي است و به اين شکل احساس 
مس��ئوليت اجتماعي، احساس مسئوليت اخالقي، 
وجه آرمان گرايي، ميل ب��ه ايثارگري و فداکاري و 
از خودگذش��تگي و دنبال کردن آرمان هاي بلند را 
به شکلي سيس��تماتيک در جامعه ايراني تضعيف 
مي کرد يعني شاکله فرهنگي رژيم پهلوي موجب 
تشديد بحران در فضاي فرهنگي - اجتماعي ايران 

مي شد. 
اجراي پروژه مدرنيزاسيون غرب چطور 

سبب سقوط رژيم پهلوي شد؟ 
علت اصلي شکس��ت سلس��له پهلوي اين است که 
پروژه شبه مدرن در ايران بحران سازي و در نهايت 

هم چون بح��ران و نارضايتي تولي��د مي کند، فرو 
مي پاشد. بحران هايي که رژيم پهلوي با آنها مواجه 
مي ش��ود، بحران ه��اي کالن اقتصادي، سياس��ي 
و فرهنگي اس��ت و هر س��ه اين بحران ها دقيقاً به 
خصيصه شبه مدرن بودن اين رژيم برمي گردد. لذا 
در شرايطي که جامعه ايراني نه استقالل اقتصادي، 
نه توانمندي فرهنگي و نه اس��تقالل سياس��ي، نه 
عدالت و نه رفاه داشت و دچار بحران هاي فرهنگي و 
از خود بيگانگي و خودباختگي هم بود، طبيعي بود 

که اين جامعه انقالب کند. 
با توج�ه ب�ه برنامه ريزي طوالن�ي مدتي 
که غ�رب ب�راي پ�روژه جهاني س�ازي و 
مدرنيزاس�يون ايران کرده ب�ود، چطور 
نتوانس�ت اين قي�ام را پيش بيني و از آن 

جلوگيري کند؟ 
نظام سلطه هر جا که مي رفت پروژه شبه مدرن را 
اجرايي مي کرد تا بتوان��د منافع خود را تأمين کند 
اما اي��ن پروژه چ��ون در تضاد با منافع و خواس��ت 
و اس��تقالل و آزادگ��ي و هويت مل��ي ملت ها قرار 
مي گرفت، خود به خود اعتراض ايجاد مي کرد. اين 
قيام ها با تفاوت ه��اي فرهنگي و هويتي در جاهاي 
ديگر ه��م رخ داده اند. مگر مردم ويتنام س��ه دهه 
عليه استعمار مبارزه نکردند تا به استقالل برسند؟ 
مگ��ر در اندونزي س��وهارتو را در مقابل س��وکارنو 
نداريم؟ مگر در کوبا و حت��ي مکزيک و برزيل اين 
اعتراضات را نداريم؟ مگر حرک��ت ناصر را در مصر 
نداريم؟ در همه جا پروژه ش��به مدرنيته و حضور 
استعمار و وابستگي مش��کالتي را ايجاد مي کند و 
اعتراض جامع��ه را برمي انگيزد، منتها اعتراضات با 
هم فرق دارند. اعتراض مردم ايران اعتراضي فراگير، 
تاريخ س��از، نيرومند و راديکالي اس��ت که توانست 
رژيم شبه مدرن وابسته به نظام سلطه را براندازي و 

مدل سياسي جديد را جايگزين آن کند. 
ام�ا س�لطنت طلبان ام�روزه از طري�ق 
رسانه هايش�ان تصويري رؤياي�ي از آن 

دوران به نسل جوان ارائه مي کنند.
 براي کساني که مي خواهند تصوير ايده آلي از رژيم 
شاه داشته باش��ند چند مثال مي زنم. به سينماي 
دهه 50 نگاه کنيد و بعض��ي از فيلم هايي را که نام 
آنها را نمي برم مرور کنيد، به خصوص از س��ال هاي 
1351 به بعد را ببينيد. يکي از درونمايه هاي اصلي 
اين س��ينما فارغ از بحث هاي فحشا، فساد، بي بند 
و باري ها و جنس��ي که در سينماس��ت � منظورم 
درونمايه هاي اجتماعي است � در بسياري از فيلم ها، 
از جمل��ه »ماهي ه��ا در خاک مي ميرن��د«، »رضا 
موتوري« و. . . تضاد طبقاتي پررنگ، ناخشنودي از 
اين تضاد طبقاتي، فاصله شديد بين فقير و غني و 
خشم شديد است. به نظر من سينما و ادبيات دهه 

50 از اين نظر بسيار گوياست. 
در ديگر عرصه هاي هنر هم مي توانيد به 

نمونه هايي اشاره کنيد؟
بله، مثاًل به ادبيات داس��تاني دهه هاي 40 و 50 و 
آثار افرادي چون محمود دولت آبادي، علي اشرف 
درويشيان، صمد بهرنگي، غالمحسين ساعدي و... 
مراجعه کنيد. کس��اني که مي گويند ايران قبل از 
انقالب بهشت بود، داستان هاي همين دولت آبادي 
را که االن يک روشنفکر داس��تان نويس نئوليبرال 
است و قبل از انقالب تمايالت چپ داشت، بخوانند. 
قصه هايي مثل »اوس��نه بابا س��بحان«، »س��فر«، 
»گاواره بان«، »عقيل عقيل«، »جاي خالي سلوچ« 
و. . . تک تک اين آثار لبريز از تصاوير فقر، بي عدالتي، 
ظلم، استبداد، ويراني روستاها و ويراني توليد است. 
يا علي اش��رف درويش��يان که هم قبل و هم بعد از 

زرش�ناس : تکي�ه اصل�ي ارتج�اع 
ش�به م�درن در مواجه�ه ب�ا اف�کار 
عموم�ي جامع�ه، روي ايدئول�وژي 
ناسيوناليس�م باس�تان گرا و پ�روژه  
اصلي آن فع�ًا تطهير رژي�م پهلوي 
اس�ت منتها اگ�ر بتوانيم ب�ا جريان 
ارتج�اع ش�به م�درن نئوليب�رال 
ناسيوناليس�ت اصاح طل�ب مقابله 
کنيم، شانس�ي براي پيروزي ندارند
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چرايي و چگونگي پايان دوره پهلوي ها در گفت وشنود »جوان« با دکتر شهريار زرشناس 

گزارش هاي کميسيون شاهنشاهي 
آئينه فساد سيستماتيك است

انقالب چپ گراي مارکسيست بود داستان هاي 
قبل از انقالب او »آبشوران«، »همراه آهنگ هاي 
بابام« يا داستان هاي بعد از انقالبش »سال هاي 
ابري« و امثالهم را بخوانن��د. فضا لبريز از فقر و 
ظلم اس��ت. نوشته هاي غالمحس��ين ساعدي، 

صمد بهرنگي و. . . را بخوانند. 
»24 س��اعت خواب و بي��داري« صمد بهرنگي 
چيست؟ روايت خانواده اي اس��ت که دقيقاً در 
اثر انقالب سفيد کذايي دچار فقر شدند، خانه و 
خانمان خود را از دست داده و به شهر آمده اند و 
فاصله طبقاتي را به وضوح مي بينيد و تازه دارد 
تئوري جنگ مس��لحانه را ه��م تبليغ مي کند. 
بچه روستايي  که کودک متعلق به طبقه مرفه 
ش��هري را مي بيند که دارد اسلحه اسباب بازي 
پشت شيش��ه را مي خرد و با خود مي گويد که 
 اي کاش آن اس��لحه م��ال من بود. اي��ن دقيقاً 
خشم است. آثار داس��تاني رضا براهني درباره 
قبل از انقالب را ببينيد. »روزهاي دوزخي آقاي 
اياز« او را بخوانيد. همين طور داستان هاي بعد 
از انقالب او را ک��ه دارد روزگار قبل از انقالب را 
توصيف مي کند، مثل »رازهاي سرزمين من« 
را بخوانيد. من دارم از نويس��ندگان س��کوالر و 
شبه مدرن مثال مي زنم که نتوانيد بگوييد اين 
حرف ها را طرفداران انقالب و جمهوري اسالمي 
دارند مي زنند يا گزارش هاي روزنامه ها از سال 
1346 تا 1357 را مرور کنيد. گزارش هاي اين 
10 سال لبريز است از اخبار تورم، کسادي، قطع 
برق و صف هاي طوالني. در سال 1355 و 1356 
قطع برق ه��اي طوالني و صف براي گوش��ت و 
کاالهاي اساسي داشتيم. حتي برنامه هاي طنز 
تلويزيوني آن زمان را هم ببينيد کاماًل مشخص 
است چه وضعيتي بوده است. برنامه طنز »آقاي 
مربوطه« که در سال  1353 از تلويزيون پخش 
مي شد و بعد از مدت کوتاهي قطع شد، برنامه 
طنز »ش��بکه صفر« همگي گوياي وضعيت بد 
مردم هستند. با استناد به گفته هاي خود اينها 
و روزنامه ها و کتاب هاي داس��تاني و فيلم هايي 
که در زمان شاه توسط کارگردان هاي سکوالر 
شبه مدرنيست ساخته مي شدند، مي توانم بگويم 
که در زمان ش��اه تورم، بيکاري، فساد سيستم 
اداري، فاصله طبقاتي و بازتوليد ناعادالنه ثروت 
وجود داشت. امريکايي ها همه کاره کشور بودند 
و بخش ه��اي اصل��ي ارتش اي��ران حتي بدون 
اطالع ش��اه توس��ط امريکايي ها اداره مي شد. 
حتي بخش هايي از ساواک و امنيت کشور هم 
توسط امريکايي ها اداره مي شد. سلطه تمام عيار 
امريکايي ها در ايران وجود داشت و اينها موجب 
ناخشنودي سراسري جامعه ايران بود. جامعه 
ايراني احساس مي کرد فرهنگش لگدمال شده، 
استقاللش از دست رفته و وضعيت اقتصادي اش 
نابسامان و ناخش��نودکننده و آزاردهنده است. 
اي��ن مس��ائل را در ادبيات داس��تاني، ش��عر، 
سينما، حتي در موس��يقي پاپ دهه 50 ايران 
مي توان حس ک��رد. بعضي از اش��عار برخي از 
ترانه خوان ه��اي مبتذل کاب��اره اي که االن در 
خارج از کشور هستند، لبريز از احساس خشم، 
نارضايتي و ناخشنودي اس��ت. لذا مردمي که 
فضاي قبل از انق��الب را لم��س نکرده اند، راه 
ديگري ب��راي ش��ناخت آن دوره ندارند غير از 
اينکه آثار هنري و ادبي آن دوره را مرور کنند. 
مي خواه��م بگويم اگ��ر فضاي قب��ل از انقالب 
فضايي بود ک��ه بازتوليد ث��روت عادالنه بود و 
فقر وجود نداش��ت، پس چرا اينها اين حرف ها 

را مي زدند؟!
تورم 30 درصدي س�ال 56 چقدر در 
گس�ترش دامنه اعتراضات مردمي و 

بروز نارضايتي ها تأثير داشت؟
هوشنگ نهاوندي يکي از وزراي اقتصاد شاه که 
تازه وزير اقتصاد در دوره اوج اقتصاد شبه مدرن 
در س��ال هاي 1353، 1354 ش��ده بود، بعدها 
در مصاحبه با بي. بي. س��ي اذع��ان مي کند ما 
در س��ال 1354 تورم 30 درصدي داشتيم اما 
جرئت گفتنش به شاه را نداشتم. لذا موضوع را 
به نصرت اهلل معينيان، رئيس دفتر شاه گزارش 
مي دهد ک��ه او هم جرئ��ت ندارد برود به ش��اه 
بگويد. در واقع خشونت، استبداد و کم تحملي 
شاه به حدي است که حتي نمي شد به او گفت 
تورم 30 درصدي در کشور وجود دارد. گزارش  
س��ال هاي 1355، 1356 روزنامه ها حکايت از 
آن دارد ک��ه کاالهايي چون تخم مرغ ، س��بزي  
و گوش��ت  به مبادي گمرکات کشور وارد شده 
اس��ت، ولي چون خط شوس��ه و راه آهن وجود 
ندارد، نمي توانند کاالها را وارد کش��ور کنند و 
اينها در کشتي ها فاسد مي شوند. اين در حالي 
است که در شهر براي گوشت صف وجود دارد و 
در مرداد و اوج گرماي تابستان قطع برق هست. 
لذا آنچه  »من و تو« و »بي. بي. سي« و امثالهم 
مي گويند و فضاي ايده آلي که از قبل از انقالب 
ترسيم مي کنند سراپا دروغ و غير واقعي است. 
ما با رجوع به آمار، مکتوبات، فيلم ها، گزارش ها 
و ادبيات داس��تاني آن زمان مي توانيم بفهميم 
که رژيم ش��اه و پروژه ش��به مدرنيزاسيون در 
ايران ي��ک وضعيت کاماًل بحران��ي ايجاد کرده 
بود و به همين دليل ه��م انقالب رخ داد. عالوه 
بر اينکه فساد اداري تمام عيار بود. حد انتقادها 
مديرکل بود و باالتر از آن نمي شد و فساد باالتر 

از مديرکل را نمي توانستيد رو کنيد. 
اما س�لطنت طلبان با اس�تناد به آمار 
فساد امروز برخي مسئوالن معتقدند 
فساد آن دوران قابل مقايسه با امروز 

نيست؟
در جمهوري اسالمي فس��اد وجود دارد و فساد 
کالن هم هس��ت، ول��ي همان فس��اد کالن در 

حدي برجسته مي شود که برادر رئيس جمهور 
هم بازداش��ت مي ش��ود. چهره هاي برجس��ته 
حکومتي اگر فس��اد کنند بازداشت و محاکمه 
مي ش��وند. بعد از انقالب چندين سرمايه دار به 
دليل اختالس اعدام ش��ده اند. قب��ل از انقالب 
حتي يک نمونه نداريد که باالتر از يک مديرکل 
از نظر فساد اقتصادي حتي محاکمه شده باشد، 
چه رس��د به زندان و اعدام. رژيم پهلوي فساد 
سيستماتيک داش��ت. يعني فس��اد در آن رخ 
مي داد و کسي هم توان مبارزه با فساد را نداشت. 
در ايران بعد از انقالب اگر فس��اد رخ بدهد � که 
رخ داده � نکته اين است که با آن مبارزه مي شود. 
فساد به روزنامه ها و نشريات کشيده مي شود و 
همه درباره اش نظر مي دهند، پرونده تش��کيل 
مي شود و به جريان مي افتد و حتي اگر بگوييم 
در پرونده ها نفوذ مي شود � که مي شود � و سير 
رسيدگي به پرونده ها کند است، به هر حال در 
فضاي عمومي طرح مي شوند، آن هم در سطوح 
باال مثل برادر رئيس جمهور، برادر معاون اول و 
امثالهم، حتي يک نمونه هم نظير اينها در قبل 
از انقالب نيست. اينکه مي گوييم در جمهوري 
اسالمي فساد هس��ت، اما سيستماتيک نيست 
و قبل از انقالب فس��اد بود و سيستماتيک هم 
بود، تفاوتش اين است. گزارش هاي کميسيون 
شاهنشاهي در سال 1356 را ببينيد که دارند 
از فساد حرف مي زنند. اسناد ساواک را ببينيد. 
خود آنها دارند از فس��اد سيس��تماتيک حرف 

مي زنند. 
راه مقابله با پروژه تطهير رژيم پهلوي و 
پروژه تطهير شبه مدرنيته نظام جهاني 

سلطه و امريکا چيست؟ 
راه مقابله اش شناس��ايي خط نف��وذ و مبارزه با 
جريان جنگ نرم به ص��ورت جدي و تمام عيار 
است. عالوه بر اينکه در عرصه اقتصاد، فرهنگ 
و سياس��ت هم با جريان و جناح ش��به مدرن 
نئوليب��رال مقابله ج��دي و تمام عي��ار کنيم و 
کنترل سياس��ت گذاري و اهرم هاي اصلي را از 
دس��ت نئوليبرال ها در اقتصاد و فرهنگ خارج 
سازيم و ساخت اقتصاد ش��به مدرن ايران را به 
صورت انقالبي و بر اس��اس آموزه هاي اسالمي، 
آرمان گرايي و عدالت خواهانه و باز توزيع عادالنه 
ثروت از نو متحول کني��م و در عرصه فرهنگي 
هم آرايش قوا را ميان جريان جنگ نرم و جناح 
مؤمن انقالبي به نفع اين جناح دگرگون کنيم. با 
اين فرآيندها مي شود با اين مسئله مقابله کرد. 
ميزان ش�انس س�لطنت طلب ها را در 
آينده ايران چطور ارزيابي مي کنيد؟ 

اگر ما با جن��اح ليبرال اس��تحاله طلب مقابله، 
روش��نگري و مبارزه نکني��م و بصيرت به خرج 
ندهيم، احس��اس مس��ئوليت نکنيم و آرايش 
فرهنگي کش��ور را عليه جريان جنگ نرم و به 
نفع جن��اح انقالب عوض نکنيم و اگر س��اخت 
اقتصادي ايران را بر اساس آموزه هاي اسالمي، 
انقالبي، آرمان گرايانه و عدالت خواهانه به صورت 
جدي و بنيادين دگرگون نکنيم، ممکن اس��ت 
جناح ليبرال ش��به مدرن پيروز ش��ود، البته به 
صورت اس��تحاله، چون به نظر من اس��تراتژي 
اصلي پروژه شبه مدرن نئوليبرال استحاله است 
که مشروط به ش��رايطي که ذکر کردم ممکن 
است پيروز ش��ود. اگر بتوانيم شرايط فرهنگي 
کش��ور را عوض کنيم و س��اخت فرهنگي را از 
کنترل استحاله طلبان نئوليبرال خارج کنيم و 
آرايش کلي فرهنگي کشور را به ضرر جنگ نرم 
و به نفع نيروهاي مؤمن انقالبي تغيير بدهيم و 
اگر بتوانيم اصالحات اقتصادي عدالت طلبانه، 
جدي و بنيادين را در اقتصاد شبه مدرن ايران 
انجام بدهيم و ساخت اقتصاد شبه مدرن ايران 
را در هم بش��کنيم و يک اقتص��اد ملي انقالبي 
الهام گرفته از آموزه هاي اسالمي عدالت محور 
را جايگزين کنيم، ارتجاع شبه مدرن نمي تواند 
کاري بکند و ايدئولوژي استحاله طلبي اقتصاد 
شبه مدرن شکست خواهد خورد، ولي اگر اين 
دو کاري را که گفتم در عرصه اقتصاد و فرهنگ 
نکنيم، چه بس��ا روند اس��تحاله طلبي ارتجاع 
شبه مدرن پيروز شود و اگر ارتجاع شبه مدرن در 
ايران پيروز شود، به ميزاني که قدرت مي گيرد، 
چون بر ناسيوناليسم باستان گرا تکيه مي کند، 
ممکن اس��ت در آلترناتيو سياسي هم به دنبال 

آلترناتيو سلطنتي برود. 
چرا؟ 

چ��ون نظام س��لطه جهاني به چپ ه��ا چندان 
اعتمادي ندارد، مگر به چپ هاي نوع امريکايي 
خاص خودش. چپ ه��اي امريکاي��ي در حال 
حاضر نفوذ ايدئولوژيک چنداني در ايران ندارند. 
البته حضور دارند و به دنبال سازماندهي هستند 
و ما جريان چپ امريکايي مآب داريم، ولي تکيه 
اصلي ارتجاع ش��به مدرن در مواجه��ه با افکار 
عمومي جامعه روي ايدئولوژي ناسيوناليس��م 
باس��تان گرا و پروژه  اصلي آن فعاًل تطهير رژيم 
پهلوي است منتها اگر بتوانيم با جريان ارتجاع 
شبه مدرن نئوليبرال ناسيوناليست اصالح طلب 
مقابله کنيم، شانس��ي براي پيروزي ندارند، اما 
اگر مقابله، روش��نگري و احس��اس مسئوليت 
نکنيم و بصيرت به خرج ندهيم، ساخت اقتصاد 
ايران را به شکل انقالبي و عدالت خواهانه عوض 
نکنيم، فرآيندهاي فرهنگ��ي را تغيير ندهيم، 
ساخت فرهنگي ايران را عليه خط نفوذ و جنگ 
نرم دگرگون نکنيم، ممکن است استحاله طلبي 
نئوليبرال پيروز شود. اين خطر وجود دارد، ولي 
اگر هوش��يارانه عمل و مقابله کنيم، اينها هيچ 

شانسي ندارند. 
با تش�کر از فرصتي ک�ه در اختيار ما 

قرار داديد.

  سمانه صادقي
سخن از چرايي و چگونگي سقوط سلطنت پهلوي، 
در س�ال جاري که ب�ا چهلمين س�الگرد پيروزي 
انقاب ش�کوهمند اس�امي تقارن داشت،بازاري 
گرم يافت.اين مقوله به دليل اهميت آن،کماکان در 
زمره اولويت هاي س�رويس تاريخ »جوان« خواهد 
بود.در گفت وش�نودي که پي�ش روي داريد،دکتر 
شهريارزرش�ناس در اي�ن ب�اره رش�ته س�خن را 
به دس�ت گرفته اس�ت.اميد آنک�ه تاريخ پژوهان 
انق�اب و عاقه من�دان را مفي�د ومقب�ول آي�د.

   
پيش از آغاز بحث در خصوص علل و عوامل 
پيدايش رژيم پهلوي بفرماييد اساس�ًا اين 

رژيم چطور به قدرت رسيد؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. ش��ايد رژيم پهلوي اولين 
حکومت در کل تاريخ ايران اس��ت ک��ه ظهور و حاکم 
ش��دنش بر مقدرات يک کش��ور نتيج��ه فرآيندهاي 
طبيع��ي تاريخ م��ا نبوده اس��ت. عمده سلس��له هاي 
ش��اهي قبل از پهلوي يا از ميان اق��وام و قبايل بودند 
يا سلس��له هايي بودند که ظهور و خاستگاه هايش��ان 
علل داخلي داشته اس��ت. مثاًل ايلي يا قبيله اي قدرت 
نظامي پيدا مي کرد و بعد منطقه اي را مي گرفت و دامنه 
متصرفاتش را گسترش مي داد و تبديل به يک حکومت 
مي ش��د. عمدتاً هم حکومت هاي محل��ي و منطقه اي 
بودند، جز در دوره هاي خاص��ي از تاريخ ما، مثل دوره  
صفويه که به  طور مش��خص دوره اي است که ما يک 
حکومت تقريباً سراسري داريم که بر بخش عمده اي از 

آنچه ما فالت ايران مي ناميم، سلطه دارد. 
اما در مورد پهلوي ماجرا به شکل ديگري است. رژيم 
پهلوي اولين رژيم در تاريخ ايران اس��ت که روي کار 
آمدنش مستقيماً و مش��خصاً برگرفته از سياست هاي 
خارجي بود، يعن��ي اساس��اً روي کار آمدن حکومت 
پهلوي در ايران نتيجه سياست هاي نظام جهاني سلطه 
در اين منطقه و در شرايط خاص ايران بود. نظام جهاني 
سلطه يا نظام جهاني غرب مدرن از اواخر قرن هجدهم 
و اوايل قرن نوزدهم به طور کامل عينيت پيدا کرده و 
فراگير ش��ده بود و تمام نقاط کره زمين را به  نوعي يا 
تحت کنترل قرار داده بود يا مي خواست تحت کنترل 
قرار بدهد. در آن پروژه ايج��اد نظام جهاني، عده اي از 
کشورهاي س��رمايه داري متروپل در مقام دولت هاي 
مس��تکبر و مرکزي و مدير بودند و همه دنيا هم قرار 
بود به صورت کش��ورهاي پيراموني تحت سلطه آنها 
دربيايند و استثمار و غارت سيس��تماتيک شوند، در 

چنين فضايي اينها به سراغ ما هم در ايران آمدند. 
انگيزه امپرياليس�م غ�رب ب�راي روي کار 

آوردن پهلوي چه بود؟
نظام جهاني سلطه مي خواس��ت در ايران نوعي پروژه 
شبه مدرنيزاسيون را اجرايي کند. همه اينها به دنبال 
آن بودند که ايران را به شکل نصفه و نيمه و در مراتبي 
به يک کش��ور ش��به مدرن بدل کنند. از اين رو رژيم 
پهلوي را مي توان تجس��م اراده سياس��ي غرب زدگي 
شبه مدرن در ايران دانس��ت. اگر بگوييم غرب زدگي 
ش��به مدرن در ايران ي��ک اراده سياس��ي دارد، رژيم 
پهلوي اس��ت و رژيم پهلوي در مقام تجسم اين اراده 
سياسي وقتي که با کودتاي رضاخان و سلطنت پهلوي 
در سال 1304 به قدرت مي رس��د، ساخت اقتصادي 
و فرهنگي ش��به مدرن را در ايران اج��را مي کند. هر 
فرماسيون و صورت بندي کالن اجتماعي و اقتصادي اي 
يک ساخت اصلي و دهها ساخت فرعي دارد که ساخت 
اصلي آن ساخت سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. 
رژيم پهلوي تجسم ساخت سياسي شبه مدرنيته بود 
که بايد ساخت هاي اقتصادي و فرهنگي را هم عينيت 
مي بخشيد و به وجود مي آورد و همين کار را مي کند. 

پروژه تغيير ساختار اقتصاد ايران از چه زمان 
آغاز  شود؟

 در س��ال 1270ه. ق اولين نشانه هاي ورود تأثيرگذار 
سرمايه هاي خارجي به ايران را مش��اهده مي کنيم و 
اولين نمايندگي هاي س��رمايه هاي خارجي در ايران 
شکل مي گيرند. يعني نسل اول سرمايه داران روشنفکر 
ايراني، کساني مثل صنيع الدوله و امين الضرب نخستين 
کساني هستند که نمايندگي هاي کمپاني هاي خارجي 
را در ايران به عهده مي گيرند و س��رمايه خارجي وارد 
اقتصاد ايران مي شود و شروع مي کند به تأثيرگذاري 
در اقتصاد اي��ران تا نوعي اقتصاد ش��به مدرن براي ما 
تأسيس، تعريف، اجرا و نهادينه شود. از سال 1304 که 
رضاخان به سلطنت مي رسد، بالفاصله فرآيند تأسيس 
نوعي اقتصاد شبه مدرن در ايران شروع مي شود که با 
عمليات داور و تغييراتي که در ساختار اقتصادي ايران 
ايجاد مي کنند، شروع مي کند به عينيت بخشيدن به 
اقتصاد شبه مدرن. اين فرآيند دگرگوني اقتصاد ما قبل 
شبه مدرن ايران از 1304 يا 1305 شروع مي شود و در 
سال 1341 و انقالب سفيد کذايي شاه به نقطه پايان 
و کامل مي رسد. يعني اينها از سال 1304 حرکتي را 
شروع و نزديک به 40 سال مناسبات اقتصاد سنتي ما 
قبل ش��به مدرن ايران را کاًل عوض مي کنند. اين يک 
فرآيند است که از سال 1304 شروع مي شود. البته از 
سال های 1312 و 1313 کاماًل شاهد اين دگرگوني و 
تحول در مناسبات اقتصادي هس��تيم. اينها در بحث 
فرهنگ هم پروژه تغيير ساخت فرهنگي ايران و تغيير 

ذائقه فرهنگي مردم ايران را دنبال کردند. 
ساختار اقتصادي شبه مدرن چه مصائبي را 

بر اقتصاد ايران وارد ساخت؟
اقتصاد س��نتي ما قب��ل از ش��به مدرن ش��دن ايران 
ضعف هاي زيادي داش��ت و نقدهاي زيادي بر آن وارد 
است. مناس��بات زمين داري و ارباب و رعيتي بود، اما 
يک ويژگي مهم داش��ت ک��ه يک اقتص��اد خودکفا و 
مس��تقل بود، يعني در درازاي تاريخ اين اقتصاد به هر 
حال توانسته بود معاش مردمان اين سرزمين را بدون 
دريوزگي از بيگانه ي��ا نياز به اينکه به خارج وابس��ته 
باشيم يا بدون خارج نتوانيم زندگي کنيم، تأمين کند و  
به  رغم تمام ضعف هايي که داشت به صورت مستقل ما 
را تأمين سازد. نمي گويم اقتصاد سنتي ماقبل اقتصاد 
ش��به مدرن ايران اقتصادي عالي بود که هيچ ضعفي 
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