
  سمانه صادقي
از جمل�ه داستان س�رايي هاي اب�واب جمع�ي 
س�لطنت در س�اليان اخير، فاصله ش�اه با غرب 
در واپسين س�اليان س�لطنت و تلقِيِ اين امر به 
عنوان علت س�قوط وي و همچنين وقوع انقالب 
اس�ت. اين مدعا توجه بس�ا پژوهندگان تاريخ را 
به خوي�ش معطوف داش�ته كه علي اكب�ر رنجبر 
كرمان�ي در زم�ره آنهاس�ت. در گفت و ش�نودي 
كه پيش روي داريد، ايش�ان به عيارس�نجي اين 
ذهنيت پرداخته اس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول افتد. 

  
در تبليغات جريان س�لطنت طلب »فاصله 
شاه با امريكا و اروپا« به عنوان يكي از علل 
انقالب قلمداد مي شود. ديدگاه شما در اين 

رابطه چيست؟ 
يكي از خنده دارترين حرف هايي كه بعد از 40سال 
س��لطنت طلب ها مطرح مي كنند همين اس��ت كه 
مي گويند شاه در اين اواخر از امريكا فاصله گرفته و 
مستقل شده بود و لذا امريكايي ها با توطئه انقالب او 
را برداش��تند! اوالً در بطن اين حرف دروغ و مزخرف 
اين اعتراف وج��ود دارد كه تا قبل از س��ال هاي 56 
و 57 كه امواج انقالب بلند ش��د و گس��ترش يافت، 
شاه وابس��ته به امريكايي ها و نوكر آنها بوده است اما 
فاصله شاه با امريكايي ها و ايستادن او در برابر امريكا 
هم از اساس يك دروغ ش��اخدار است. در 28 مرداد 
1332 اعليحضرت محمد رضاش��اه فراري از ايران، 
دوباره به دست س��ازمان مركزي اطالعات امريكا بر 
تخت سلطنت نشس��ت. از آن روز تا روزي كه پايش 
را از اي��ران بيرون گذاش��ت در اي��ران و جهان يك 
نوكر شناخته ش��ده امريكا بود. حاال بعد از 40 سال 
س��لطنت طلب هاي امريكانش��ين رفته اند از وسط 
مصاحبه هاي شاه با يك خبرنگار امريكايي سخنان 
تقطيع شده اي را بيرون آورده اند كه شاه به خبرنگار 
امريكايي گفته ما اجازه نمي دهيم كس��ي در كار ما 
دخالت كند. بعض��ي آدم هاي س��اده و بي توجه هم 
ممكن است گول بخورند و باور كنند. غافل از اينكه 
ش��اه اين را به يك خبرنگار، دقت كنيد! خبرنگار، نه 
يك مقام مس��ئول امريكايي و براي مصرف داخلي و 
پاك كردن داغ ننگ نوكري امريكا گفته اس��ت؛ داغ 
ننگي كه از 28 مرداد به پيشاني اش خورده بود. شاه 
جرئت نداشت به يك مديركل وزارت خارجه امريكا 

چنين حرفي بزند. اسناد و مدارك و خاطرات سفراي 
امريكا در ايران و خاطرات رجال كشوري و لشكري 
ايران عصر پهلوي را بخوانيد ببينيد درباره وابستگي 
و نوكري ش��اه چه چيزهايي گفته  و نوشته اند و چه 

حقايقي را بيان داشته اند. 
ش��عار محوري و اصلي مردم ايران در جريان انقالب 
»اس��تقالل، آزادي، جمهوري اس��المي« بود. يعني 
در درج��ه اول اس��تقالل مي خواس��تند. اين كلمه 
ناظر بر همين حقيق��ت بود كه ايران شاهنش��اهي 
مس��تقل نيس��ت و اعليحضرت محمد رضاشاه نوكر 
امريكاست. »ش��اه س��گ زنجيري امريكاست« هم 
يكي از ش��عارهاي پركاربرد در ط��ول دوران انقالب 
بود. اگر شاه و ايران شاهنشاهي مستقل بود كه مردم 
اين شعار را نمي دادند. مردم ايران شاه را نوكر و سگ 

زنجيري امريكا مي دانستند. 
شايد اين مسئله، به خاطر اقدام محمدرضا 
پهلوي در افزايش سهم ايران از درآمد نفت 

كنسرسيوم در اوايل دهه 50 باشد؟
بله. در نوامبر سال 1970 ايران موفق شد سهم خود 
را از درآمد نفت كنسرسيوم بين المللي نفت 50 تا 55 
درصد افزايش دهد. البته بخش مهمي از اين درآمدها 
جهت خريد اسلحه روانه كشورهاي غربي مي شد. اين 
قرارداد در سه مسئله كه سابقاً نيز مورد اختالف ايران 
و شركت نفت جنوب بود، با اصل ملي شدن صنعت 

نفت مغايرت داشت:
الف( در زمينه  اعمال حاكميت بر منابع، ايران تنها به 
صورت ظاهري حاكميت داشت و قادر نبود در عمل، 
فعاليت شركت هاي عضو كنسرسيوم را تحت كنترل 

خود بگيرد. 
ب( در زمينه  مدت قرارداد نيز ايران حق فسخ قرارداد 

در دوره  زماني تعيين شده را نداشت. 
ج( در زمينه  تقس��يم منافع نيز براساس 50- 50، با 

اصل ملي شدن صنعت نفت مغايرت داشت. 
برخي به خاط�ر باال رفتن درآم�د نفت در 
دوران پهل�وي، آن مقط�ع را دوره طاليي 
ايران مي دانند. عل�ت افزايش قيمت نفت 

در آن دوره چه بود؟ 
در س��ال 1973 اي��ران ب��ا كنسرس��يوم نف��ت 
موافقتنامه هاي��ي امضا كرد كه به موج��ب آن تمام 
منابع نفت و صنايع نفت و پااليشگاه ها كه در اختيار 
كنسرس��يوم بود به ايران محول گرديد و به موجب 
اين موافقتنامه فروش نفت به مدت 20 س��ال يعني 

تا سال 1993 به كنسرسيوم واگذار و نيز قرار شد به 
شركت كنندگان در كنسرسيوم متناسب با سهم آنها 
در كنسرسيوم طي اين مدت نفت فروخته شود. در 
س��ال 1973 در ارتباط با افزايش پرشتاب تورم در 
جهان س��رمايه داري و جنگ اعراب و اسرائيل و باال 
رفتن قيمت هاي كاالهاي وارداتي، اي��ران به اتفاق 
ديگر كشورهاي صادركننده نفت اوپك قيمت فروش 
نفت را چه��ار برابر كرد و اين اق��دام موجب افزايش 

فراوان درآمد نفت شد. 
درآم�د حاص�ل از ف�روش نف�ت، چق�در 
تأمين كننده نياز زيربناي�ي اقتصاد ايران 

شد؟
با وجود آنكه در س��ال 1974 درآمد نف��ت ايران به 
18ميليارد و 600 ميليون دالر رس��يد، ولي به جاي 
آنكه اين سرمايه عظيم صرف توسعه امور زيربنايي 
كش��ور مانند اتوبان كش��ي، س��اخت كارخانه هاي 
صنعتي، توس��عه ارتباطات و مخابرات، س��د سازي، 
آموزش عال��ي و غيره ش��ود بخش اعظم��ش براي 
خريد تسليحات و دادن وام و اعتبار از جانب ايران به 
كشورهاي سرمايه داري رشد يافته مانند شركت هاي 
گروپ آلمان، يورديف فرانس��ه و كشورهاي در حال 
رشد مانند مصر، پاكستان و هند و سرمايه گذاري در 

اين كشورها به مصرف رسيد. 
در ژانويه 1975 نيز شاه ايران در مصاحبه با خبرنگار 
روزنامه »السياس��يه« كوي��ت اظهار داش��ت ايران 
پس از افزاي��ش درآمد نفت، وام و اعتب��ار در اختيار 
كشورهاي س��رمايه داري رش��ديافته گذاشته است 
و با صراح��ت اعالم كرد ايران به جه��ان باختر تعلق 
دارد. اواخر ژانويه 1975 هويدا نخس��ت وزير اعالم 
كرد ايران از درآمدهاي نفتي خ��ود مبلغ 9ميليارد 
دالر وام به كش��ورهاي خارجي داده است. به عنوان 
نمونه ايران طي سال هاي 74- 1972 از درآمد نفت 
فقط از امري��كا 6ميليارد و 800ميلي��ون دالر انواع 
اس��لحه مدرن خريداري كرده بود. ع��الوه بر اين، از 
انگلستان و آلمان غربي نيز اس��لحه خريداري شده 
بود. ميزان كل خريد اس��لحه ايران ط��ي اين مدت 
معادل 8ميليارد دالر ب��ود، در حالي ك��ه برابر آمار 
سازمان ملل متحد، فروش اسلحه در سراسر جهان 
در س��ال به 20ميليارد دالر مي رسيد. بدين ترتيب، 
سهم سرانه هزينه هاي نظامي مردم ايران كه سطح 
زندگي آنها چند برابر پايين تر از سطح زندگي اهالي 
كش��ورهاي غربي است، نس��بت به كشورهاي عضو 

آخ�ر خن�ده دار نيس�ت ك�ه امري�كا 
ش�اه را بب�رد و انقالب�ي درس�ت كند 
كه هژمون�ي اش را به كل�ي در منطقه 
و جهان به ش�دت تضعيف كن�د و در 
ع�راق، افغانس�تان، س�وريه ، يمن و 
لبنان براي خودش گرفتاري درس�ت 
كند و ش�اه را ببرد و به جايش با عماد 
مغنيه ها، حسن نصراهلل ها، عبدالمالك 
حوثي ه�ا، قاس�م س�ليماني ها و... 
روبه رو شود و دست و پنجه نرم كند؟!
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 »عيارسنجي فاصله شاه با غرب در واپسين ساليان سلطنت«
در گفت وشنود با علي اكبر رنجبر كرماني

 باال رفتن قيمت نفت اوپك 
دست شاه نبود
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  محمدرضا كائيني 
مح��راب«  »ش��هداي 
در ع��داد پيش��گامان 
انقالب اسالمي به شمار 
مي رفتن��د. آن��ان در هر 
خطه اي كه ساكن بودند 
يا نقش آفريدند در عداد 
سلسله جنبانان واپسين 
انق��الب ق��رن بيس��تم 
قلمداد مي شدند. در اين 
زمره بود فقيه واالمقام و عالم عارف شهيد آيت اهلل 
سيداسداهلل مدني كه هم در دوران اقامت در نجف 
و هم در دوره حض��ور در ايران و ش��هرهايي چون 
همدان و تبريز، همواره در حال روشنگري و مواجهه 
با دش��منان دين و ملت قرار داش��ت و سرانجام در 
همين مسير نيز به شهادت رسيد. اثري كه هم اينك 
به شما معرفي مي شود، در تبيين حاالت و مقامات 
آن بزرگ به نگارش درآمده و مركز اس��ناد انقالب 
اسالمي نيز آن را منتشر ساخته است. رضا بسطامي 
و داود قاسم پور مؤلفان اين اثر، در ديباچه مشترك 
خويش بر آن، موضوع اصل��ي پژوهش خويش را به 

شرح ذيل توصيف كرده اند:
» تئوريسين هاي انقالب نتوانسته اند عناويني مثل 
بورژوازي، كارگري يا دهقان��ي را براي اين انقالب 
به كار برند. واضح است كه همه  انقالب ها براساس 
دوره اي دراز مدت و بر اثر عوامل و زمينه هايي ظهور 
يافته و در ادامه، عواملي تسريع كننده اين واكنش 
اجتماعي را تشديد مي كنند و س��رانجام با اسقاط 
رژيم هاي ديكتاتوري و بر ه��م زدن وضع موجود، 
دوره  جديدي را بني��ان مي نه��د. در اينجا ما قصد 
ريشه يابي انقالب اس��المي ايران را نداريم، زيرا در 
اين خصوص پژوهش هاي مس��تقلي تاكنون انجام 
داده ش��ده و به دليل اهميت موضوع، باب تحقيق 
در اين باره همچنان باز است؛ مع الوصف، بايد اذعان 
كرد پژوهش در خصوص شخصيت شناسي انقالبي، 
ناخودآگاه پژوهش��گر را به بررس��ي موازي انقالب 
و تأثير آن بر س��وژه  مورد تحقيق س��وق مي دهد. 

جامعه  ايران در بس��تر تاريخي خوي��ش و در قبل 
از انقالب اسالمي، س��وابق مبارزاتي ديگري چون 
نهضت مش��روطه خواهي و جنبش ملي شدن نفت 
را تجربه كرده است؛ لكن ضمن ارج نهادن به همه  
مردان و زناني ك��ه براي آرمان ه��اي بلندي چون 
آزادي و استقالل اين سرزمين رنج هايي عميق را بر 
خود هموار كردند تا چراغي فرا روي آينده باشند، 
بايد گفت متأسفانه به داليلي چند، از جمله فقدان 
يك رهبري واحد و قاطع، از نيل به همه  آرمان هاي 
جامعه  ايراني ناكام بودند، اما انقالب اسالمي متفاوت 
با گذش��ته با كوله ب��اري از تجربي��ات حركت هاي 
پيشين، تحت رهبري بزرگمردي چون حضرت امام 

خميني) ره( به پيش رفت و به پيروزي رسيد. 
امام خميني ) ره( از بطن جامعه  ايران و از ميانه  طبقه  
ذي نفوذ روحاني قامت برافراشت، رهبري انقالب را 
به دست گرفت و با خردورزي و درايت وافر، كشتي 
انقالب را در مبارزه اي طوالني و پرتالطم به ساحل 
پيروزي رساند. بديهي است كه امام خميني)ره( در 
نيل به اين مهم از همراهي و همكاري ياران مقاومي 
چون خود بهره مند ب��ود ك��ه از آن جمله مي توان 
به ش��خصيت هايي چ��ون آيت اهلل دكتر بهش��تي، 
آيت اهلل مطهري، آيت اهلل مدن��ي، آيت اهلل صدوقي، 
آيت اهلل اشرفي اصفهاني، آيت اهلل دستغيب، آيت اهلل 
قاضي طباطبايي و... اشاره نمود. كتاب حاضر زندگي 
و مب��ارزات يكي از ش��اگردان ام��ام خميني )ره( و 
رهروان خط سرخ علوي را وجه همت خود قرار داده 
كه وي را به درس��تي مي توان از جمله  تابنده ترين 
آذرهاي انقالب اس��المي ايران لقب داد. او از خطه  
آذربايجان برخاس��ت و در طول حيات سياس��ي - 
مذهبي خوي��ش لحظه اي از مب��ارزه بركنار نماند. 
چه آن زماني كه به عنوان خطيبي توانا براي ادامه  
حركت انقالبي، هيجانات الزم را به وجود مي آورد 
و چه آن زماني كه لباس رزم بر تن كرد تا در جبهه  
نبرد با دشمن متجاوز، الگويي براي رزمندگان جوان 
باشد و سرانجام در محراب خونين نماز جمعه  تبريز، 
پ��اداش مجاهدت هايش را گرفت. ش��هيد آيت اهلل 
مدني از خيل شاگردان وفادار حضرت آيت اهلل امام 
خميني )ره( بود كه نويسندگان كتاب ايشان را به 

درستي سيدالعلما ناميده اند.« 

درآمدي بر انتشار »زندگي و مبارزات 
آيت اهلل شهيد سيداسداهلل مدني«

عارفي با لباس رزم!

پيمان ناتو چندين برابر بيشتر است. به طور كلي 
ايران از طريق خريدهاي كالن اسلحه و دادن وام 
و اعتبار به كشورهاي سرمايه دار عماًل بخش اعظم 
درآمدهايي را كه از نفت به دست مي آورد به اين 
كشورها باز مي گرداند. كسي كه اهل اقتصاد است 
مي داند كه اين چه جور معامله اي است. بخشي 
از اين درآمد را هم براي خريد مواد غذايي و ساير 
كاال هاي مصرفي به آنها مي داديم و عماَل چيزي 

براي توسعه باقي نمي ماند. 
از درآمد حاصل از فروش نفت ايران، به 

كدام كشورها وام هاي كالن داده شد؟
شاه پس از باال رفتن درآمد نفتي اش يك قرارداد 
40ميلي��ارد دالري همكاري ه��اي اقتصادي و 
نظامي با امريكا بس��ت كه 10 ميلياردش اسلحه 
بود. يعني تمام دالرهايي را كه از كشورهاي غربي 
و ژاپن و خود امريكا گرفته بود به امريكا بازگرداند 
و بس��ياري از كمپاني هاي ورشكسته امريكايي 
را نجات داد. در واقع همه درآم��د ايران از محل 
افزايش قيمت نفت نصيب امريكا ش��د. البته در 
اين ميان دوستان اروپايي ش��اه نظير انگلستان 
و فرانس��ه و ايتاليا هم بي نصيب نماندند و شاه با 
دادن وام هاي كالن به اين كش��ورها و نيز خريد 
س��هام ش��ركت هاي بزرگ در آلمان و فرانس��ه 
سهم آنها را هم داد. بد نيس��ت بدانيد در زماني 
كه مردم ايران در بسياري از شهرها، نه روستاها 
بلكه شهرها آب آش��اميدني بهداشتي نداشتند، 
اعليحضرت محمدرضاشاه پهلوي براي بازسازي 
شبكه آب لندن مبلغ كالني به نظرم يك ميليون 
پوند به شهرداري لندن وام داد. يك بار هم براي 
كمك به باغ وحش لندن 500هزار پوند بالعوض 
هديه داد. بعد از باالرفتن قيمت نفت، شاه حتي 
به كشورهايي نظير لهستان، بلغارستان ، روماني، 
مصر، س��وريه و س��نگال وام هاي��ي داد كه همه 
تبديل به طلب سوخته شد، زيرا براي بازپرداخت 
آن وام ها هيچ تمهيد درس��ت و حسابي در نظر 
گرفته نشده بود. اگر خاطرات همين رجال عصر 
پهلوي را هم بخوانيد خيلي چيزها درباره ميزان 
خيانت هاي محمدرضا شاه پهلوي برايتان آشكار 
مي شود. يكي از اين رجال عبدالمجيد مجيدي 
است. خاطراتش بس��يار خواندني اس��ت. واقعاً 
پررويي مي خواهد كه آدم چنين خائن نوكر دست 
نشانده شناخته شده اي را حاال بخواهد مستقل از 

امريكا قلمداد كند. 
از ديگ�ر محوره�اي تبليغ�ات جريان 
س�لطنت طلب، نق�ش ش�اه در تعيين 
قيمت نفت در اوپك اس�ت. آي�ا واقعًا 

چنين چيزي صحت دارد؟ 
 تح��ول در قيمت نفت هم از س��ال 1973 و بعد 
از تحريم نفتي اعراب آغاز ش��د و هيچ ربطي به 
سياس��ت هاي ش��اه ندارد. در جريان آن جنگ 
كشورهاي عرب توليدكننده نفت، براي حمايت 
از كشورهاي عرب درگير جنگ با اسرائيل و فشار 
بر حاميان غربي اس��رائيل و نيز ايجاد تحول در 
شرايط سياسي غرب آس��يا و شكستن بن بست، 
توليد نفت خود را متوقف كردند يا كاهش دادند. 
اين زمينه اي شد براي كشورهاي نوكر غرب مثل 
ايران كه اوالً توليد نفت خود را افزايش دهند كه 
البته با اين كار در واقع نوكري خود را ثابت كردند 
و در ثاني ب��ر اثر كاهش عرض��ه، قيمت نفت هم 
باال رفت و پس از آن هم كشورهاي توليدكننده 
نفت، يعني اوپك، ابتكار عمل را در دست گرفتند 
و قيمت نفت را باال بردن��د و البته ايران هم يكي 
از طرف��داران باال رفت��ن قيمت نفت ب��ود. اما نه 
ايران آغازكننده اين جريان بود و نه مي توانست 
باش��د. اينطور نبود كه ش��اه امريكاي��ي بخواهد 
قيمت نفت را باال ببرد و قذافي، صدام حس��ين و 
هواري بومدين نخواهند. اساساً مكانيسم تعيين 
قيمت نفت تا حدود زيادي از اراده كش��ورهاي 
توليدكننده خارج اس��ت و قانون هاي متعددي، 
از جمله قانون عرضه و تقاضا بر اين عرصه حاكم 
اس��ت. نكته خيلي مهمي كه بايد ب��ه آن توجه 
داشت اين است كه از باال رفتن قيمت نفت، امريكا 
كه ارباب شاه بود، متضرر نمي شد بلكه متضرران 
اصلي، اروپ��ا و ژاپن بودند كه رقب��اي اقتصادي 

امريكا محسوب مي شدند. 
به نظر ش�ما واقع�ًا امريكايي ها معطل 
ش�اه مي ماندند تا قيمت نف�ت را براي 
آنان تعيين كند يا اي�ن صرفًا يك بازي 

تبليغاتي بود؟
همانط��ور ك��ه قب��اًل عرض ك��ردم ش��اه هرگز 
نمي توانس��ت قيمت نفت را تعيين كند، تعيين 
قيمت نفت تابع عوامل بس��ياري است از جمله 
عرضه و تقاضا و شرايط سياس��ي بين المللي و... 
شما مي بينيد كه ماجراي ويروس كرونا در چين 
قيمت نف��ت ، ط��ال و دالر را در بازارهاي جهاني 

چقدر باال و پايين كرد و... ضمناً همانطور كه ابتدا 
توضيح دادم، باال رفتن قيمت نفت در سال هاي 
دهه 70 ميالدي قرن بيستم به ضرر امريكا نبود. 
قرارداد كنسرس�يوم بع�د از پيروزي 
انقالب اس�المي، چه سرنوش�تي پيدا 

كرد؟
ق��رارداد كنسرس��يوم نفت كه پ��س از كودتاي 
28مرداد 1332زمينه تس��لط مجدد بيگانگان 
بر صنعت نفت ايران را فراهم ك��رده  بود، بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي از سوي دولت جمهوري 
اسالمي لغو شد و به دنبال آن شركت هاي حاضر 
در كنسرس��يوم به ديوان داوري الهه ش��كايت 
كردند. بعد از هفت س��ال بررس��ي هاي قانوني، 
سرانجام 27 آذر سال 1369 با صدور رأي ديوان 
عالي الهه، پرونده كنسرسيوم به صورت قانوني 
مختومه اعالم ش��د. مبالغ ادعا ش��ده از س��وي 
ش��ركت هاي كنسرس��يوم بس��يار باال بود و آن 
شركت ها، سود پول هايشان در مدت رسيدگي به 
پرونده را نيز طلب كرده بودند كه با پيگيري هاي 
دولت جمهوري اسالمي ايران و ارائه ادله مناسب 
پرداخت به اعضاي كنسرسيوم براساس موجودي 
دفاتر در سال 1358 انجام گرفت و تمام اموال و 
امتيازات كسب شده به دولت جمهوري اسالمي 

ايران منتقل شد. 
دول�ت امري�كا از زمان كندي به ش�اه 
دس�تور داد تا از تظاهر به وابستگي به 
اين كش�ور خودداري كند. چه شد كه 

شاه دير به چنين فكري افتاد؟
در زمان كن��دي را خبر ندارم كه امريكا به ش��اه 
دس��تور داده باش��د كه از تظاهر به وابستگي به 
امريكا خودداري كند بلكه چي��زي كه در زمان 
كندي اتف��اق افتاد اين بود كه با توجه به فس��اد 
و ناكارآمدي مف��رط رژيم شاهنش��اهي پهلوي 
امريكايي ها نگران بودن��د نكند در ايران كه براي 
آنها اهميت راهبردي بسيار زيادي داشت، انقالب 
ش��ود و ايران از چنگ آنها بيرون رود. به ويژه كه 
شوروي  هم همين تحليل را داشت و معروف بود 
كه خروشچف گفته اس��ت ايران مثل يك سيب 
رسيده است و دير يا زود خودش از درخت كنده 
مي ش��ود؛ كنايه از مهيا بودن شرايط ايران براي 
انقالب. لذا امريكايي ها اصالحاتي را به فرم دلخواه 
خودشان طراحي و آن را به شاه ديكته كردند تا به 
حساب خودشان مانع از انقالب در ايران شوند. در 
حقيقت امريكايي ها تحليلشان اين بود كه با اين 
وضعي كه رژيم ش��اه دارد دير يا زود ايران دچار 
انقالب مي شود كه ديديم اين تحليلشان خيلي 
هم پربي��راه نبود! ب��ه نظر من رژيم ش��اه حدود 
16-15سال زيادي عمر كرد و بايد زودتر از اينها 

سقوط مي كرد. 
در س�ال 57 ميزان نف�وذ امريكايي ها 
در بخش ه�اي گوناگون حكومت ش�اه 

چقدر بود؟
براي اطالع از ميزان نفوذ امريكا در ايران، خاطرات 
رجال سياس��ي و نظامي آن دوران گوياي خيلي 
از موارد است. ببينيد خود اين رجال درباره شاه 
و وابستگي او به امريكا چه گفته اند. شاه آنقدر به 
امريكا وابسته بود كه تا كارتر به رياست جمهوري 
انتخاب شد، چون حقوق بشر يكي از سياست هاي 
اعالم ش��ده اش بود، ش��اه هم در ايران فضاي باز 
سياسي اعالم كرد. درست مثل زمان كندي كه 
دست به اصالحات مورد نظر امريكا زد. عالوه بر 
اين نوشته هاي كارشناس��ان امريكايي و دست 
اندركاران امور ايران در امريكا و خاطرات كساني 
چون سوليوان و هايزر همگي داللت بر وابستگي 

صددرصد و تمام عيار شاه به امريكا دارد. 
قباًل هم اش��اره كردم يكي از س��ه پايه ش��عار 
محوري و اصلي مردم اي��ران در دوران انقالب 
استقالل بود. همين خودش نشان دهنده ميزان 
وابستگي ايران به امريكا بود كه يك ملت قيام 
مي كند و اس��تقالل خواهي را ش��عار اصلي اش 
قرار مي دهد. حاال بعد از 40 سال طرفداران اين 
اعليحضرتي كه از برابر انقالب اس��المي آنطور 
زبونانه گريخت، ش��روع به عرض اندام كرده اند 
و مي گويند چون شاه به يك خبرنگار امريكايي 
گفته شما چشم آبي ها فالن و بهمان پس انقالب 
توطئه امريكا بوده براي بركنار كردن اين پادشاه 
مستقل مردم دوست! گفتن اين حرف پررويي 
و وقاحت و قب��ول كردنش هم س��اده لوحي و 

حماقت مي خواهد. 
اگر انقالب آنطوري كه مي گويند عاملش امريكا 
بوده كه ديده شاه نفت را گران و با توطئه انقالب 
او را بركنار كرده است، در نتيجه بايد قيمت نفت 
با رفتن شاه ارزان مي شد. آيا اينطور شد؟  ما آغاز 
انقالب، هم توليد نفت را كاهش داديم و هم خيلي 
گران تر از زمان ش��اه فروختيم. اساساً در نتيجه 

انقالب اسالمي نفت خيلي گران تر شد. 
با اين تفاصيل ش�ما به دخالت و توطئه 
امريكا براي س�قوط حكوم�ت پهلوي 

معتقد نيستيد؟
تمام سياست هاي منطقه اي شاه در جهت اهداف 
و راهبردهاي امريكا ب��ود. او را ژاندارم امريكا در 
منطقه مي دانس��تند. اگر حرف طرفداران ش��اه 
در اين مورد درست باشد نتيجه منطقي اش اين 
است كه بعد از انقالب ايران بايد يك كشور وابسته 
و مطيع امريكا باشد مثل عربس��تان. آيا اينطور 
شد؟ آخر خنده دار نيست كه امريكا شاه را ببرد و 
انقالبي درست كند كه هژموني اش را به كلي در 
منطقه و جهان به شدت تضعيف كند و در عراق، 
افغانستان، س��وريه ، يمن و لبنان براي خودش 
گرفتاري درست كند و ش��اه را ببرد و به جايش 
با عماد مغنيه ها، حس��ن نصراهلل ها، عبدالمالك 
حوثي ها، قاس��م س��ليماني ها و... روبه رو شود و 

دست و پنجه نرم كند؟!
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شاه هرگز نمي توانست قيمت نفت را 
تعيين كند، تعيين قيمت نفت تابع 
عوامل بسياري است از جمله عرضه 
و تقاضا و شرايط سياسي بين المللي 
و... ش�ما مي بيني�د ك�ه ماج�راي 
ويروس كرون�ا در چين قيمت نفت، 
ط�ال و دالر را در بازاره�اي جهاني 
چقدر ب�اال و پايين ك�رد و... ضمنًا، 
باال رفتن قيمت نفت در س�ال هاي 
ده�ه 70 مي�الدي ق�رن بيس�تم 
چندان ه�م به ض�رر امري�كا نبود


