
  76ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  

   فصل چهارم: دستاوردشناسى انقالب اسالمى ایران

  

   گفتار اول: بررسى تغییرات در ساختار حکومتى ایران

  

   گفتار دوم: بررسى تغییرات در ساختار اقصادى ایران

  

   امنیتى ایران -گفتار سوم: بررسیتحوالت در ساختار نظامى

  

   تغییرات در ساختار فرهنگى ایرانگفتارچهارم: بررسى 

  

   گفتار پنجم: بررسى تغییرات در ساختار منطقه و جهان

  

  

  

 



  77ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

براى آشنایى بیشتر با انقالب اسالمى و دستاوردها و تغییراتى که این پدیده اجتماعى ایجاد کرده، مبـاحثى را  
  نکته مقدماتى و مبنایى بپردازیم.پى خواهیم گرفت، اما نخست باید به دو 

   نکته اول: کارآمدى

  

گونه که با کارآمد بودن یک نظـام سیاسـى    در پیوند است؛ بدین» کارآمدى«با مسئله » دستاوردشناسى«مقوله 
کـردن بـه دسـتاوردهاى انقـالب      توان از دستاورد و موفقیت سـخن گفـت. بنـابراین بـراى روى     است که مى

  پرداخت.» کارآمدى«تعریف  اسالمى ایران باید به

ه   «توان بدین تعریف رسید:  ، مى»کارآمدى«از مجموع تعاریف متعدد براى  موفقیت در تحقق اهداف بـا توجـ
براسـاس سـه شاخصـه     -اعم از فرد، ساختار سیاسى و یا انقـالب  -بنابراین هر پدیده 1».به امکانات و موانع

  شود. اش مشخص مى اهداف، امکانات و موانع، میزان کارآمدى

باید این سه را توأم بـا هـم    بر همین بنیاد، براى بررسى کارآمدى و یا دستاوردشناسى انقالب اسالمى نیز مى
سبى با توجه به ارزش هر یک از ابعاد اهداف اصـلى و فرعـى و امکانـات    صورت ن مطمح نظر قرار داد و به

ها علیه انقالب اسالمى ایران بـه دسـتاوردها و    موجود و انواع موانع داخلى و خارجى و تهدیدات و دشمنى
  کارآمدى انقالب ایران پرداخت.

   نکته دوم: تغییر اجتماعى

  

بیان کردیم، انقالب نوعى تغییـر بنیـادین اجتمـاعى اسـت.     » انقالب«که در بخش دوم در بررسى مفهوم  چنان
  »تغییراجتماعى«حال براى بررسى دستاوردهاى انقالب اسالمى ایران باید این 
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  78ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

در جمهـورى  » ایـران امـروز  «در دوران پهلـوى بـا   » ایـران دیـروز  «بایـد   را بررسى نمود. براى این منظور مى
  دقت مقایسه و سنجیده شود. اسالمى به

آورد، ایـن   هاى مختلـف جامعـه تغییراتـى بنیـادین پدیـد مـى       ها و زمینه در عرصه» انقالب«از آنجا که پدیده 
  گیریم. مى مقایسه و بررسى نسبى را در دو بعد داخلى و خارجى پى

  نمایش تصویر

  

و تغییـرى اساسـى پدیـد آورد کـه      هاى گونـاگون، تحـول   انقالب اسالمى در ساختار جامعه ایران در عرصه
  اختصار آن را در چهار ساختار مهم بررسى خواهیم کرد. به

   گفتار اول: بررسى تغییرات در ساختار حکومتى ایران

  

ترین دستاوردهاى انقـالب   جامعه است. از مهم» ساختار حکومتى«یکى از انواع تغییرات اجتماعى، تحول در 
  پردازیم. دین در ساختار حکومتى ایران بود که در قالب شش شاخصه بدان مىاسالمى ایران، ایجاد تغییر بنیا

  نمایش تصویر

  

   : بررسى تغییرات در ساختار حکومتى ایران1جدول 

  

 

 

 



  79ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

   الف) شاخصه مشارکت مردم در حکومت

و تثبیـت آن بـا سـه کودتـا توسـط       نظام شاهنشاهى پهلوى، حکومتى کودتایى بود که تأسیس، انتقال قدرت
  بیگانگان (انگلیس و آمریکا) صورت پذیرفت.

نیروهاى نظامى انگلیس با کودتایى قاجاریه را سرنگون ساختند و رضاخان را بر مسند  1299در سوم اسفند 
 با به پایان رسیدن تاریخ مصرف رضـاخان، دیگربـار متفقـین ایـران را     1320شهریور  25قدرت نشاندند. در 

تصرف کردند و انگلیس با حذف رضاشـاه پسـرش محمدرضـا را حـاکم سـاخت و بـدین سـان در دوران        
صورت پـذیرفت. سـپس    -هم توسط بیگانگان آن -حکومت پهلوى انتقال قدرت نیز با نوعى کودتاى نظامى

ظـامى، رژیـم   انگلیس با همکارى آمریکا که تازه وارد مسائل ایران شده بود، با کودتایى ن 1332مرداد  28در 
مرداد خطاب به کیم روزولـت، مـأمور سـازمان سـیا      28پهلوى را تثبیت کرد. محمدرضاشاه پس از کودتاى 

  2»تاج و تختم را مدیون شما هستم.«گوید:  مى

بنابراین ملت ایران هیچ نقشى در نظام سیاسى و حکومتى خود نداشت و این بیگانگان بودند کـه بـا اشـغال    
بـا  » جمهورى اسـالمى «تأسیس، انتقال قدرت و تثبیت رژیم پهلوى را رقم زدند. اما  کشور و کودتاى نظامى

با استقبال میلیـونى مـردم    1357بهمن  12خمینى (قدس سره) در  حضور و نقش آفرینى مردم پدید آمد. امام
مهـورى  ج«درصد از واجدان شرایط به  98/ 2، 1358پرسى دهم و یازدهم فروردین  وارد ایران شد و با همه

  رأى دادند و تا به امروز نیز این حضور تداوم و تعالى یافته است.» اسالمى

سـال گذشــته، اسـتقبال میلیـونى مــردم از سـفرهاى اســتانى      29انتخـاب سراســرى در طـول    28برگـزارى  
بهمن  22رهبرى و ریاست محترم جمهورى، همچنین حضور میلیونى مردم در راهپیمایى هر ساله  معظم مقام
هـا، احـزاب و ... در    آفرینـى مـردم، گـروه    ز جهانى قدس و دیگر حضورهاى میلیونى، همـراه بـا نقـش   و رو

  هاى گوناگون جملگى حاکى از مردمى بودن جمهورى اسالمى است. عرصه

   ب) شاخصه نوع حکومت

  با ساختارى سلطنتى و -گرا بود که نوعى ناسیونالیسم افراطى و غرب -حکومت پهلوى
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  80امروز فردا، ص: ایران, دیروز 

اى مـوروثى از پـدرى    گونه آفرینى را از مردم ایران سلب کرده و به شاهنشاهى، حق مشارکت سیاسى و نقش
  سواد و زورگو به پسرى عیاش و فاسد انتقال یافته بود. بى

خمینـى (قـدس    تبدیل شـد. امـام  » جمهورى اسالمى«اما با انقالب اسالمى، حکومت سلطنتى و پادشاهى به 
  ره) در تعریف جمهورى اسالمى فرمود:س

باشیم. جمهورى  حکومت اسالمى، حکومتى است بر پایه قوانین اسالمى ... ما خواستار جمهورى اسالمى مى
  3دهد و اسالمى، یعنى محتواى آن فرم که قوانین الهى است. فرم و شکل حکومت را تشکیل مى

هـاى   ترین نعمت یکى از بزرگ» فقیه والیت«ومتى و تحقق انقالب اسالمى با این تغییر بنیادین در ساختار حک
را بـه  » ساالرى دینى مردم«الهى را براى ملت مسلمان ایران در عصر غیبت به ارمغان آورد و الگوى نوینى از 

» مجلـس خبرگـان رهبـرى   «دهى  آفرینى و مشارکت آحاد مردم و شکل جهانیان عرضه داشت. از سویى نقش
و » عـدالت و تقـوا  «، »علم و فقاهـت «با سه ویژگى مهم  -ى فقیه واجد شرایط رهبرىبراى شناسایى و معرف

بیانگر نقش اسالم در حکومت والیى است. طبق قـانون اساسـى جمهـورى اسـالمى      -»مدیریت و سیاست«
  4الشرایط است. عنوان میثاق ملت) والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه جامع ایران (به

و مشـارکت  » جمهـورى اسـالمى  «در ساختار حکومت و تبدیل نظام پادشاهى بـه نظـام   گمان این تحول  بى
  رود. شمار مى ترین دستاوردها و تغییرات انقالب به مردمى، از مهم

   ج) شاحصه وابستگى و استقالل

بود. این رژیم به دلیـل برخـوردار نبـودن از    » وابستگى به بیگانگان«هاى رژیم پهلوى،  یکى دیگر از شاخصه
نشانده تبدیل شده بود. برخى از اظهارات غربیـان   ، به عنصرى وابسته و دست»مشروعیت«و » پایگاه مردمى«

  در این خصوص گواه این ادعاست. جیمى کارتر،
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  81ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  گوید: جمهور پیشین آمریکا مى رئیس

  5شد. شاه تسلیم پیشنهادهایى بود که از سفارت ما انشاء مى

  گوید: مى 1357اى در دى ماه  جمهور پیشین آمریکا طى مصاحبه جرالد فورد، رئیس

مصلحت دنیاى غرب در این است که شاه در رأس حکومت ایران باقى بماند تا ثبات سیاسى ایـن کشـور را   
  6که براى غرب داراى اهمیت حیاتى است، حفظ کند.

  گوید: ریگان، از رؤساى جمهور آمریکا نیز مى

ها حامل بار ما در خاورمیانـه بـود و فکـر     کرد و سال ک متحد پابرجا بود. شاه طبق دستور ما عمل مىشاه ی
  7کنم سقوط وى نقطه تاریکى در پرونده ما باشد. مى

 10اند که تقریبـاً هـر    سولیوان و پارسونز، سفراى آمریکا و انگلیس در حکومت پهلوى در خاطراتشان آورده
دادنـد و شـاه نیـز آنهـا را      رفتند و دستورهاى الزم را به او مـى  دار شاه در کاخ او مىبار به دی روز یک 15تا 

  8کرده است. دریافت مى

ترین یاران و رفقاى دوران تحصیل شاه در سـوئیس، در خـاطرات خـود     ارتشبد حسین فردوست، از نزدیک
  نویسد: درباره وابستگى محمدرضا به آمریکا وانگلیس مى

طول سلطنتش با مقامات اطالعاتى انگلیس و آمریکا تماس و بهتر است بگـویم مالقـات   محمدرضا در تمام 
بـار سـفرایآمریکا و انگلـیس را     روز یـک  15ها در سطوح مختلف بود. حدوداً هـر   منظم داشت. این مالقات

یـد. بـا   د تنهـایى مـى   بار نیز کارمند ارشد اطالعاتى سفارت انگلـیس را بـه   روز یک 15جداگانه مالقات و هر 
هاى زمستانى به  کارمند ارشد سیا در ایران نیز به همین نحو مالقات داشت ... محمدرضا هر سال موقع بازى

  6MIرفت و در آنجا با رئیس کل  سوئیس مى

  9کرد، شاپورجى بود. جلسات منظم داشت. در این جلسات تنها فرد ایرانى که شرکت مى
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  82ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

کرد که پدرش اردشیر جى براى رضاشـاه.   (شاپور ریپورتر) همان نقشى را براى محمدرضا ایفا مى شاپورجى
این نقش، حمایت از محمدرضا شاه و کمک به او براى خدمت بیشتر به انگلستان بود. بدین جهـت، شـاپور   

  ) O. B. E» (نشان امپراتورى بریتانیا«ش) توسط ملکه انگلیس به دریافت  1347( 1969جى در سال 

  10شد.» شوالیه«ش) طى مراسم باشکوهى در کاخ بوکینگهام  1351( 1973نایل گشت و در سال 

هاى آمریکا و انگلیس در ایـران بـس آشـکار اسـت. بـراى نمونـه،        آور رژیم پهلوى و دخالت وابستگى ذلت
ن) به تاریخ دهم ژوئیـه  اى را که ریچارد هلمز (سفیر سابق آمریکا در ایرا هایى از سند بسیار محرمانه قسمت
  کنیم: ) به واشنگتن ارسال داشته، نقل مى1353/ 4/ 19( 1974

اى در مناسبات  روابط ایران و آمریکا عالى است. ما در ایران از موقعیت ممتازى برخورداریم و نقش برجسته
  11کنیم .... سیاست خارجى ایفا مى

عنوان سفیر آمریکا در ایران معرفى شد کـه ایـن    به گفتنى است ریچارد هلمز رئیس سازمان سیا بود و بعدها
  نمایاند. خوبى مى خود سلطه و جایگاه آمریکا در ایران را به

  نویسد: ویلیام سولیوان که آخرین سفیر آمریکا در ایران بود، در خاطراتش مى

هـزار نفـر    2هـم  هزار نفر و کارمندان ایرانـى سـفارت    2تعداد کارمندان آمریکایى سفارت آمریکا در تهران 
  12بودند.

نفر است. ایـن   3500جمهورى اسالمى ایران حدود  که امروز تعداد کل کارمندان وزارت امور خارجه درحالى
آور در دوران پهلوى تا بدان پایه بـود کـه بـا پیـروزى انقـالب اسـالمى، زبیگنیـو برژینسـکى          وابستگى ذلت

  نویسد: (مشاور امنیت ملى دولت کارتر) در کتابش مى

آمیـز تلقـى    متحده و از نظر سیاسى براى شخص کارتر فاجعـه  سرنگونى شاه از دیدگاه راهبردى براى ایاالت
  13شود. مى
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  83ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

درصـد   75همچنین رژیم پهلوى با به رسمیت شناختن رژیم جعلى صهیونیستى و حمایـت از جنایـات آن،   
که اسحاق رابین (نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستى) پس  کرد؛ چنان نفت مورد نیاز آن رژیم را تأمین مى

  از پیروزى انقالب اسالمى چنین گفت:

رود ... سـقوط ایـران    ترین ضربه پس از جنگ جهانى دوم به شمار مى از دست دادن ایران براى غرب بزرگ
  14به این معناست که مقدار زیادى از انبار نفت غرب از دست رفته ....

که ریچارد نیکسـون   سخن اینکه، رژیم پهلوى با وابستگى شدید به غرب حافظ منافع آنان بود؛ چنان چکیده
  نویسد: در کتابش مى

توانسـت منـافع خـود را از طریـق ایـران و عربسـتان        متحده مـى  میالدى ایاالت 1979تا سقوط شاه در سال 
  15سعودى حفظ کند.

داراى حکومتى مستقل شد و دیگر اجازه نداد بیگانگـان در امـور   بنابراین با پیروزى انقالب اسالمى، ملت ما 
  گوید: باره مى نظر سیاسى آمریکا دراین داخلى ایران دخالت کنند. نوام چامسکى، صاحب

داد.  خواسـت، انجـام مـى    رفت که هرآنچه آمریکا مى شمار مى ایران تا زمانى از نگاه آمریکا کشورى خوب به
ین قاعده از سوى ایران زیر پا گذاشته شد؛ اقدامى که از دید آمریکا باید مجازات میالدى ا 1979اما در سال 

  16شد. مى

آور بـه   انقالب اسالمى موجب شد در ساختار حکومتى ایـران تحـولى عمیـق پدیـد آورد و وابسـتگى ذلـت      
تحقق  »نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى«بخش بدل گردد و خواسته ملت بزرگ ایران در  استقالل عزت

شـک   هـاى ایـن اسـتقالل بـى     توانیم منافع ملى ایران را حفظ کنیم. یکـى از نمونـه   یابد. امروز با استقالل مى
  کشورمان است.» اى فناورى هسته«

   جمهور آمریکا در جمع همین بس که بدانیم بوش، رئیس» استقالل«در عظمت 
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  84ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  ید:گو هاى آمریکا مى صهیونیست

] در ایران بر سرکار بیایند و از ما اطاعـت   شود روزى بیاید که دوستداران ما مثل سابق [دوره پهلوى یعنى مى
  17کنند؟

   هاى اجتماعى د) شاخصه آزادى

که حتى سولیوان (سفیر آمریکـا)   نیز داشت؛ تاجایى» استبدادى«تنها وابسته بود، بلکه خصلت  رژیم پهلوى نه
حکومت تـرور  «کند و پارسونز (سفیر انگلیس) از این رژیم با عبارت  یاد مى» استبداد«اژه از رژیم پهلوى با و

  18».و وحشت

ترین شـعارهاى   که یکى از مهم اى پدید آورده بود؛ چنان اختناق و استبداد در دوران پهلوى فضاى بسیار بسته
جمهورى اسالمى، ملت مسلمان ایـران   بود و با استقرار» آزادى«ملت ایران در دوران مبارزه و انقالب، شعار 

بدین مهم دست یافت. ساختار استبدادى رژیم پهلوى و نعمت بزرگ آزادى در جمهورى اسـالمى ایـران را   
بررسـى  » فضاى عمومى جامعه«و » مطبوعات«، »انتخابات«، »احزاب سیاسى«توان در قالب چهار شاخصه  مى

  کرد.

   . احزاب سیاسى1

آفرینى مـردم و نخبگـان در    ساالرى و نقش ى، اجتماعى و فرهنگى، نمادى از مردمهاى سیاس احزاب و تشکل
اى است. آغاز پیدایش حزب و تشکّل سیاسى بـه صـورت جدیـد آن در ایـران، بـه دوره نهضـت        هر جامعه

  یابد. نیز فراز و فرودهایى بسیار مى 1357گردد و تا پایان رژیم پهلوى در بهمن  مشروطیت بازمى

شد و چند حـزب معـروف ایـن دوره نیـز از دو      پهلوى از فعالیت آزاد و مردمى احزاب ممانعت مىدر دوره 
ساالرى برخوردار بودند. محمدرضـا شـاه از کودتـاى     ساالرى به جاى مردم ساخته و شخصیت ویژگى دولت

  شد. هر روز بیش از پیش مانع تأسیس و فعالیت احزاب سیاسى مى 1357تا بهمن  1332مرداد  28

   به رهبرى اسداهللا علم، نخست» حزب مردم«دو حزب دولتى مطرح در دوره پهلوى دوم، 
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  85ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

وزیر وقت و سـپس   به دبیرکلى حسنعلى منصور، نخست» حزب ایران نوین«ش و  1336وزیر وقت در سال 
توسط شاه منحل » مردم«و » نوین ایران«دو حزب دولتى  1353تأسیس گردید. در سال  1342هویدا در سال 

  وزیر بهایى ایران به دبیرکلى آن منصوب گردید. تأسیس و هویدا نخست» رستاخیز«ساخته  و حزب شاه

هنگـام اعـالم    1353/ 12/ 11براى آشنا شدن با فضاى استبدادى دوران پهلوى کافى است به سخنان شاه در 
  تأسیس حزب رستاخیز نظرى بیفکنیم:

این حزب سیاسى جدید نشود، یا فردى است که به یک سازمان غیرقانونى تعلّق دارد، یـا بـه   کسى که وارد 
هـاى   حزب غیرقانونى توده وابسته است و یا به عبارت دیگر یک خائن است. چنین فردییا جایش در زنـدان 

ست؛ وطـن نـدارد و   تواند همین فردا کشور را ترك کند؛ زیرا او ایرانى نی ایران است و یا اگر مایل باشد، مى
  19توان او را مجازات کرد! هایش غیرقانونى است و براساس قانون مى فعالیت

  تر در کتاب مأموریت براى وطنم نوشته بود: شگفت اینکه شاه پیش

  گرفتم. دست مى اگر من یک دیکتاتور بودم، رهبرییک حزب واحد را به

  گونه درج کرد: همان ایام این این عبارت معروف شاه را روزنامه کیهان اینترنشنال، در

  20این خائنان یا باید به زندان بروند و یا همین فردا از کشور خارج شوند.

نـام گرفـت؛ زیـرا همـه     » مجلـس رسـتاخیزى  «گفتنى است پس از چندى مجلـس دوره بیسـت و چهـارم،    
اى خـود بـه مبـارزه    هـ  در اولین گام 1354ساخته رستاخیز بودند. اینان در شهریور  نمایندگانش از حزب شاه

  21علنى با اسالم پرداختند و تاریخ هجرى را به تاریخ شاهنشاهى تغییردادند.

هـاى   هـا و جمعیـت   اسـالمى ایـران، آزادى احـزاب، انجمـن     قانون اساسى جمهـورى  26اما اینک طبق اصل 
   سیاسى، صنفى و مذهبى پدید آمده است و بنا به گفته معاون سیاسى وزارت
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  86مروز فردا، ص: ایران, دیروز ا

 73تشـکل صـنفى و    425حـزب و گـروه سیاسـى،     215احزاب، تـاکنون   10کشور و رئیس کمیسیون ماده 
  22اند. هاى گوناگون مشغول به فعالیت هاى دینى با سلیقه انجمن و تشکل اقلیت

   . انتخابات2

» انتخابـات «تى، مقولـه  هاى مهم بررسى ساختار استبدادى و یا آزادگى یک نظام حکوم یکى دیگر از شاخصه
انقالب اسالمى ایران بـا تغییـر در    23باره سیاه است. مردمى، آزاد و قانونمند است. کارنامه رژیم پهلوى دراین

خصـوص   هاى گونـاگون بـه   ، مشارکت سیاسى مردم در عرصه»جمهورى اسالمى«ساختار حکومتى و تحقق 
  تعمیق و تعالى بخشید. -ساالرى دینى عنوان نماد مهم مردم به -را» انتخابات«

  نمایش تصویر

  

   ): بررسى تغییرات در نظام انتخاباتى ایران2جدول (

  

مجلـس شـوراى   «یک. از لحاظ تنوع انتخابات در رژیم پهلوى، تنها یک مورد انتخابات وجود داشـت و آن  
دارد کـه  وجود » انتخابات«بود. اما در نظام جمهورى اسالمى، هشت نوع مشارکت سیاسى درخصوص » ملى

پرسـى   ، مجلس خبرگان قانون اساسى، همه»نظام جمهورى اسالمى«پرسى تأسیس  نظیر است. همه در دنیا بى
، مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس »قانون اساسى 59اصل «پرسى تقنینى  قانون اساسى، همه

ارکت مردمـى در نظـام   شوراى اسالمى و شوراهاى اسـالمى شـهر و روسـتا بیـانگر تنـوع انتخابـات و مشـ       
  ساالر جمهورى اسالمى است. مردم

دهد در آخرین انتخابات آن رژیم کـه انتخابـات    دو. از نظر شدت مشارکت مردم در انتخابات، آمار نشان مى
  میلیون نفر شرکت کردند؛ 2/ 8بود،  1354مجلس شوراى ملى در سال 
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  87ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

بیش از بیسـت   1358فروردین  11و  10پرسى نظام جمهورى اسالمى ایران در  ر همهکه پس از آن د درحالى
گـذرد،   سال که از عمر نظـام جمهـورى اسـالمى مـى     28میلیون نفر از مردم ایران مشارکت داشتند. در طول 

درصـد اسـت؛ حـال آنکـه در      63متوسط حضور مردم در انتخابـات گونـاگون در شـرایط متفـاوت حـدود      
درصد اسـت.   35درصد و حتى در حد  50عى دموکراسى و آزادى حداکثر مشارکت مردم زیر کشورهاى مد

جف هون، رئیس مجلس عوام انگلیس پیشـنهاد داد مشـارکت مـردم در انتخابـات انگلـیس       1384در تیرماه 
  اجبارى شود؛ زیرا دیگر مردم انگلیس رغبتى براى مشارکت در انتخابات ندارند.

تنها چهار انتخابات برگزار شد، اما در طول  1357تا  1337خابات برگزارشده از سال سه. از لحاظ کمیت انت
  سابقه است. انتخابات حتى در سطح جهان بى 28سال نظام جمهورى اسالمى، برگزارى  29

چهار. از لحاظ کیفیت برگـزارى انتخابـات در رژیـم پهلـوى، انتخابـات بسـته و فرمایشـى منجـر بـه ورود          
ریکا و انگلیس به مجلس شوراى ملى و خیانت به ملت شد. براى نمونـه، رضـاخان در سـال    سرسپردگان آم

  دهد: در مقام فرمانده کل قشون طى تلگرافى به والى ایالت فارس دستور مى 1302

ایالت جمیله فارس در تعقیب تلگراف سابق، مقتضى است قدغن فرمایید که در انتخاب نوبخـت از بوشـهر   
حکمت هـم کـه جـزء کاندیـد شـهر شـیراز اسـت، از جهـرم بفرماییـد بشـود. راجـع بـه             مساعدت نشود. 

  24ضیاءالواعظین بایستى هر طور است اقدامى بفرمایید که از انتخاب مشارالیه جلوگیرى به عمل بیاید.

ترتیب داد. بـراى مثـال، تیمـور تـاش     » گو بله قربان«و » مجالس فرمایشى«رضاشاه در مقام پادشاهى مستبد، 
  نویسد: چنین مى 1309/ 3/ 23اى به حکام ایاالت در  وزیر دربار طى نامه

در تعقیب دستور صادره از مقام ریاست وزرا و وزارت جلیله داخله، طبق اوامر ملوکانه در قسمت انتخابات 
یده دارد طبق صورتى که ارسال گرد ] انتخاب نماینده مجلس شوراى ملى، لزوماً اعالم مى دوره هشتم، [یعنى

حضـرت اقـدس    است، باید جدیت الزمه به عمل آید که این اشخاص جهت مجلس انتخـاب شـوند. اعلـى   
  مند شهریارى عالقه
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  88ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

هستند که باید اشخاص منعضله المندرجه در صورت الف، بایـد بـه هـر قیمتـى باشـد، انتخـاب شـوند. در        
حضـرت واقـع    میلى اعلـى  ر صادره بشود، مقصر بدیهى است مورد بىصورتى که اندك تعللى در اجراى اوام

  خواهد شد. با رعایت مواد مشروحه ذیل، راپرت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال دارید:

1.... .  

  . نمایندگان شما طبق صورت ارسالى باید انتخاب شوند.12

ایـد، البتـه اقـدام دیگـرى در      ل حاصـل نکـرده  . بدیهى است در صورتى که کاملًا معلوم شد موفقیت کامـ 13
  25موفقیت انجام خواهد شد. صندوق آرا خواهد شد، ولى این موضوع بعداً در صورت عدم

دسـتور داد آراى او   1307اهللا مدرس به مجلس هفـتم، در سـال    رضاخان براى جلوگیرى از ورود شهید آیت
ى نداشته است. شهید مدرس در پاسخ به این اقـدام  در شهر تهران را نخوانند و اعالم کردند مدرس هیچ رأی

  گفت:

اگر بیست هزار نفر از مردمى که در دوره قبل رأى خود را به نام مـن در صـندوق انداختنـد، همگـى مـرده      
  26باشند یا رأى نداده باشند، پس آن یک رأى من که خودم به خودم دادم، چه شده است؟!

تر از پـیش تـداوم یافـت. محمدرضـا شـاه در       تر و فرمایشى ات بستهدر دوره پهلوى دوم نیز برگزارى انتخاب
  کند: کتاب پاسخ به تاریخ که پیش از فرار از ایران نوشته است، اقرار مى

هـاى   دانستند کـه انتخابـات در ایـران مطـابق نظـر و خواسـته       ها این امر را کاملًا عادى و طبیعى مى انگلیسى
گرفت که مثلًـا   (جهانى دوم) انتخابات ایران به این صورت انجام مىخودشان صورت بگیرد. در زمان جنگ 

رفـت   وزیر مى صبح مستشار سفارت انگلیس با لیستى حاوى هشتاد نامزد نمایندگى مجلس به دیدار نخست
و بعد از ظهر همـان روز کـاردار سـفارت شـوروى نـام دوازده نفـر از نماینـدگان مـورد نظـر خـود را بـه            

  27.داد وزیر مى نخست

   هاى رو در ماه دارد که انتخابات در رژیم پهلوى آزاد نبوده، از این شاه همچنین اعتراف مى
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  89ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  دهد انتخابات آزاد صورت گیرد: منتهى به پیروزى انقالب وعده مى

ایـان دوره پارلمـانى،   ش) در نطقى رادیو و تلوزیونى اعالم داشتم که در پ 1357مرداد  14( 1978اوت  5در 
  28انتخابات آزاد به عمل خواهد آمد. 1979یعنى در آغاز سال 

دکتر حسین خطیبى، نایب رئیس چهار دوره مجلس شوراى ملـى درخصـوص وضـعیت انتخابـات در دوره     
  گوید: پهلوى مى

ها باید قبلًـا بـه   انتخابات به هیچ وجه آزاد نبود و کاملًا تحت نظر شاه بود. صالحیت همه نمایندگان و نامزد
  29رسید. تأیید شاه مى

  نویسد: اسداهللا علم، از بانفوذترین افراد در دربار پهلوى در خاطراتش مى

دولت ما از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلى و انجمن شهر، آزادى را از مـردم سـلب کـرده و اراده    
  30آورد. خود را تحمیل و نامزدهاى خود را از صندوق بیرون مى

  نویسد: ترین یاران شاه در خاطراتش چنین مى ارتشبد حسین فردوست، از نزدیک

هـاى سـلطنت محمدرضاسـت،     تـرین سـال   وزیر شاه) که در واقع مهم در دوران قدرت اسداهللا علم (نخست
وزیرى اسداهللا علم، محمدرضا دستور داد که بـا   شدند. در زمان نخست نمایندگان مجلس با نظر او تعیین مى

یک کمیسیون سه نفره براى انتخابات نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسـیون در منـزل   » منصور«و » لمع«
در رأس میـز  » علـم «آمـد.   با یک کیـف پـر از اسـامى بـه آنجـا مـى      » منصور«شد. هر روز  تشکیل مى» علم«

خوانـد   ا مـى اسامى افراد مورد نظر ر» منصور«در سمت چپ او. » منصور«نشست؛ من در سمت راست و  مى
داد. پس از پایان کـار و   خواست، دستور حذف مى کرد و هرکه را نمى خواست، تأیید مى هرکه را مى» علم«و 

شد. فقط افرادى که در این کمیسیون تصویب شـده بودنـد،    ، ترتیب انتخاب این افراد داده مى»علم«تصویب 
  31زد. مى» علم«حرف آخر را همیشه  آوردند و ال غیر. در زمان هویدا نیز سر از صندوق آرا درمى
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مبتکـر   -و یا پرى اباصـلتى  32 این در حالى است که حتى به قول ارتشبد فردوست، زنانى همانند مهین صنیع
و  33با خودفروشى وارد مجلـس شـدند   -هاى دربار پهلوى بود ترین برنامه که از مبتذل» کلیدپارتى«برگزارى 

ضویت هیئت رئیسه دوره بیست و چهارم مجلس درآمدند. این هرزگى تـا بـدان پایـه اسـت کـه حتـى       به ع
  پرداخت. غالمرضا کیانپور با وجود نمایندگى مجلس، با پوشیدن لباس زنانه در مجالس دربار به رقاصى مى

انه و دسـتورهاى  از سوى دیگر، در دوره نمایندگى نیز این افراد سرسپرده و وابسته بـا تصـویب اوامـر شـاه    
هاى سـاواك نماینـدگان اعتـراف     کردند؛ تا بدانجا که حتى طبق گزارش آمریکا و انگلیس به آنان خدمت مى

بسته قوانین را تصویب کنند و حق تعیین رئیس و هیئـت رئیسـه مجلـس را     کردند که باید گوش و چشم مى
  34ندارند و دولت باید آنها را معین کند.

ختار فاسد و مستبد را به آزادى حقیقى براى مشارکت مردم در انتخابـات بـدل کـرد.    انقالب اسالمى این سا
دوره انتخابـات   3جمهـور،   دوره انتخـاب رئـیس   9دوره مجلـس شـوراى اسـالمى،     8کافى است به ترکیب 

هـا، تفکـرات، احـزاب و     دوره انتخابات مجلس خبرگان و جزاینها نگاهى بیفکنیم تا شاهد سلیقه 4شوراها، 
اى آزادى را به هرج و مرج تعبیـر نکننـد و    هاى مختلف منتخبان مردم باشیم. البته باید مراقب بود عده نامهبر

  درپى آن افراد وابسته، فاسد و نفوذى تحت عنوان آزادى، به قواى مقننه و مجریه وارد نشوند.

مجلـس شـوراى اسـالمى    هاى دینـى در   قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران، اقلیت 64همچنین طبق اصل 
میلیونى ایران، تنها  70ها از میان جمعیت  نماینده دارند و این در حالى است که جمعیت برخى از این اقلیت

  هزار نفر است. 20حدود 

  گوید: ها در مجلس شوراى اسالمى مى ها و کلدانى کلیا، نماینده آشورى بت یوناتن

ر نظر بگیـریم، بایـد بگـویم مـا چنـد برابـر مسـلمانان در        هایش د اگر نسبت جمعیت یک دین را به نماینده
مجلس نماینده داریم و داشتن این حق براى ما باارزش است و دیدگاه نظام جمهـورى اسـالمى همـواره در    

   هاى دینى و مذهبى بسیار مثبت قبال اقلیت
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کـه   اجتماعى همواره فراهم شده اسـت؛ چنـان   -هاى فرهنگى آمیز بوده و حق مشارکت ما در برنامه و احترام
هـا در   کنـد بـراى مشـارکت اقلیـت     ایـن قـانون اعـالم مـى     120ساله، مـاده   حتى در قانون برنامه چهارم پنج

  35گیرى است. گذارى کشور شورایى تشکیل خواهد شد که در حال شکل سیاست
  :هارون یشایایى، رئیس انجمن کلیمیان تهران اعالم نمود

باشـد،   ترین در قلمرو کشورهاى اسالمى و آسیایى مـى  هزار نفرى یهودیان ایران که بزرگ 20اجتماع حدوداً 
فرهنگـى یهـود و رفـاه زنـان و      -ها از جهـات دینـى   ترین و سازمان یافته ترین تشکل داراى یکى از اصولى

نفـر یهـودى    50کـه کمتـر از    جوانان یهودى در جهان است. کنیساهاى یهودیان در ایران حتى در شهرهایى
تنها کسى مانع آنها نیست، بلکه  گیرد و نه ساکن هستند، دایر و فرایض دینى در آنها به بهترین وجه انجام مى

هاى جمهورى اسالمى ایران نیز برخوردار هستند و بعد از انقـالب رونـق کنیسـاها چشـمگیر شـده       از کمک
وسیله مرجـع دینـى کلیمیـان ایـران      در احوال شخصیه به قانون اساسى، صدور رأى 13است. براساس اصل 

هـا و قـوه قضـاییه     شـود و دادگـاه   هاى مربوطه فرستاده مى وسیله انجمن کلیمیان به دادگاه شود و به اعالم مى
کند که این مورد در میـان همـه کشـورهاى جهـان      براساس نظر مرجع دینى کلیمیان رأى نهایى را صادر مى

  36ست.کاملًا استثنایى ا

در دنیاى امروز، در غربِ مدعى آزادى و دموکراسى، مسلمانان از حقوق و آزادى الزم برخوردار نیستند؛ تـا  
 10و جمعیـت   -داند که خود را مهد دموکراسى مى -میلیونى مسلمانان فرانسه 6بدان پایه که حتى جمعیت 

  !میلیونى مسلمانان آمریکا، یک نماینده در مجالس آن کشورها ندارند

   . مطبوعات و کتاب3

فرهنگى یـک حکومـت    -توان استبداد و یا آزادى را در ساختار سیاسى شاخص دیگرى که با سنجش آن مى
  بررسى کرد، وضعیت مطبوعات و نشر کتاب است.

اى سـیاه داشـت؛ چراکـه آزادى     لحـاظ چنـدوچون، کارنامـه    متأسفانه مطبوعات و کتاب در دوران پهلوى بـه 
ها وجود نداشت و فضاى نقد و پرداختن به مسائل اصلى جامعه بسـته بـود. در    وع فعالیتحقیقى براى این ن

پرداز فرهنگى رژیـم   نظریه -ساله هویدا سانسور به اوج خود رسید و افرادى همانند احسان نراقى 14دولت 
  از طراحان سانسور در ایران بودند. هویدا -پهلوى
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  گوید: اى خطاب به احسان نراقى مى ش در جلسه 1355 در سال

ها مجدداً پس از چاپ سانسور شـود تـا    مگر شما خودتان، آقاى نراقى نبودید که به من توصیه کردید کتاب
  37ناشران خودشان سانسور برقرار کنند؟

نشـریه و بـه    86ا ها مطبوعات از هیچ نوع آزادى حتى در حد یک انتقاد برخوردار نبودند و تنهـ  در آن سال
شد کـه بیشـتر آنهـا از محتـواى علمـى مناسـبى        هزار عنوان کتاب در سال چاپ و منتشر مى 2طور متوسط 

نشریه  3400امروزه در ایران اسالمى  38رسید. برخوردار نبود و بسیارى نیز در موضوعات مبتذل به چاپ مى
نشریه در نوبت گرفتن مجوزنـد و سـاالنه    2500شود و حدود  هاى گوناگون منتشر مى ها و دیدگاه در سلیقه

  رسد. هزار عنوان کتاب به چاپ مى 53حدود 

هاى بعـد از انقـالب نیـز در عرصـه      که در سال -نگاران دوران پهلوى مسعود بهنود، از خبرنگاران و روزنامه
قالـه  مطبوعات فعال بود و اینک در خارج از کشور علیه جمهورى اسالمى و حتـى در مطبوعـات داخلـى م   

  کند: گونه یاد مى از وضعیت مطبوعاتى دوران پهلوى این -نویسد مى

گذرد، منحصـر   سالى که از عمر مطبوعه در کشور مى 160ترین وضعیت براى مطبوعات در ایران، در  سخت
طـور   رسـانى بـه   شمسى، یعنى دوران دیکتاتورى رضاشاه که فضـاى اطـالع   1306 -1320هاى  است به سال

هـاي   ها مربوط است به فاصله سال ترین زمان ... در دوران سلطنت محمدرضا شاه هم تاریککامل بسته شد 
که باز نشریات کاملًا زیر سانسور و تسلط حکومت بودند. در بخشى از ایـن دوران، مـأمورى    1350 -1355

سـلف   -ردىنشست و عالوه بر آنکه وزارت اطالعات و جهـانگ  ها مى از ساواك در کنار میز سردبیر روزنامه
ها را نیز کنتـرل   داد، آن مأمور اندازه تیترها و ستون هر شب لیستى از باید و نبایدها مى -وزارت ارشاد فعلى

  39کرد. مى

  نویسد: به مطبوعات مى 1355/ 11/ 4نیز براى نمونه، ساواك طى دستورى در تاریخ 

اى نباید در مطبوعـات بـه چـاپ     هیچ زمینهدر  -چه صراحتاً و چه تلویحاً -گونه شکواییه، انتقاد، گالیه هیچ
  40برسد.
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، »سـیاهى «، »شـب «سانسور در عصر پهلوى در کتاب و ادبیات به جایى رسید که استفاده از کلماتى هماننـد  
ـ  » شقایق«و » پنجره بسته«، »جنگل«، »گل سرخ«، »زمستان«، »سرما« د ایـن  ممنوع گردید؛ چرا که مـدعى بودن

  41رود! واژگان در ادبیات انقالبى به کار مى

  گوید: پرویز ناتل خانلرى درخصوص وضعیت ادبیات در عصر رضاشاهى مى

هـاى   حقیقت مطلب آن است که دوره دیکتاتورى، فشار و سانسور به حـدى شـدید بـود کـه ذوق را در دل    
انگیز ممنوع است و همه بایـد شـعر    غمکرد. شهربانى دستور داد که اشعار  نویسندگان و شاعران خاموش مى

خشنودى و رضایت را بیان کنند. حتى در آن زمان شاعرى در وصف جنگل شعرى سروده بود و پلـیس بـه   
خـان در آن بـوده اسـت، انتشـار آن شـعر را       بهانه آنکه ممکن است این همان جنگلى باشدکه میرزا کوچک

  42اجازه نداد.

هاى منتشر  شمار کتاب 1357تا  1354نویسد: از سال  ط ساواك مىکریستین دالنوآ درخصوص سانسور توس
  43یافت. عنوان در سال تقلیل 1300هزار به  4شده از 

در چنین شرایطى پرویز راجى، آخرین سفیر پهلوى در لندن در مصاحبه با خبرنگار روزنامـه تـایمز در تیـر    
  گوید: مى 1355

توان  ایران را از وضع قرون وسطایى خارج کند، ... لذا نمىچون شاه در حال حاضر مشغول فعالیت است تا 
  44هاى سیاسى را داد. به مردم اجازه آزادى فعالیت

قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران چنین آمد که مطبوعـات در   24اما با پیروزى انقالب اسالمى، در اصل 
هـاى   باشند. بر همین اسـاس، در سـال  بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانى اسالمى و یا حقوق عمومى 

هاى مالى و سیاسى بیگانگان در ایران، به توطئه علیه اسـالم   اخیر تعداد محدودى از مطبوعات که با حمایت
  و انقالب اسالمى مشغول بودند و از آزادى امروز
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چرا که بر  46شد؛ ار و یا با آنها برخورد قضایى مىاز سوى مراجع مسئول بدانها اخط 45کردند، سوءاستفاده مى
اساس قوانین اسالمى و حقوقى کشورمان و حتى ادیان الهى دیگر و برخى قوانین جزایى کشـورهاى غربـى،   

این سوءاستفاده تا جایى بود که حتى مهاجرانى، وزیر فرهنگ و ارشاد  47توهین به مقدسات الهى جرم است.
  ت اصفهان گفت:اسالمى در جشنواره مطبوعا

در کنار نقش مطبوعات ما شاهد سوءاستفاده بوده و هستیم و شاهد تعرض به مبانى دینى، انقالبى و تعـرض  
اى  شوند و احیاناً نشریه به امنیت ملى نیز بوده و هستیم و به همین خاطر مدیران مسئول به دادگاه کشیده مى

  48شود. توقیف و تعطیل مى

ها، نظرهاى خـود را از طریـق مطبوعـات بـه اطـالع افکـار        ها و دیدگاه نواع سلیقهاز بعد کیفى شاهدیم که ا
طور کلى نقـد در   شود و به رسانند و حتى افراد مخالف با نظام، سخنانشان در مطبوعات چاپ مى عمومى مى

بـه  اى در اعتـراض   اهللا سعیدى به جرم نوشتن اطالعیه مطبوعات کشور پررونق است. در دوران پهلوى، آیت
، توسط ساواك دستگیر، شکنجه و به 1349داران صهیونیست به ریاست راکفلر به ایران در سال  سفر سرمایه
روز خفقـان را شـدیدتر کنـد و سرنوشـت      در این راستا، ساواك مأموریت داشت روزبـه  49رسد. شهادت مى

  50مخالفان را با شکنجه و شهادت رقم زند.

که با امنیت ملى جمهورى اسالمى ایران در ارتباط » اى پرونده هسته«در هاى گوناگون و مثلًا  امروز در عرصه
   که است، شاهد انواع اظهارنظرها در عرصه مطبوعات هستیم؛ تا جایى
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  95ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

هـاى همگـانى در اختیـار     نظران از طریـق رسـانه   هاى سیاسى، مخالفان و صاحب ها و نقدهاى جریان دیدگاه
  تفاوت قائل باشیم.» هتک«و » نقد«و یابین » نفى«و » نقد«گیرد، اگرچه باید بین  شار مختلف قرار مىاق

   . فضاى عمومى جامعه4

هاى سیاسـى،   ها بدون آلودگى به دروغ، توطئه، توهین و افترا و انجام فعالیت آزادى اظهار نظر و بیان دیدگاه
اى باشـد کـه در مقابـل     شـده  تواند بیانگر آزادى نهادینـه  ىفرهنگى و اجتماعى در فضاى عمومى هر جامعه م

هاى پس از پیـروزى انقـالب در سـایه     آید. یکى از تغییرات درخور توجه در سال خفقان و استبداد پدید مى
اجتماعى است. براى  -هاى سیاسى جمهورى اسالمى ایران، رسیدن به فضاى عمومى مناسب در انواع آزادى

  پردازیم. ها به مقایسه آنها مى با اشاره به برخى از نمونه روشن شدن این تغییر

در ساختار حکومتى جمهورى اسالمى، استکبار جهـانى  » آزادى«هاى پس از انقالب اسالمى و تحقق  در سال
اند یـا بـا سوءاسـتفاده از فضـاى آزاد      به سرکردگى آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستى همواره درصدد بوده

جمهـور اسـبق    نمایى بپردازنـد. جیمـى کـارتر، رئـیس     کنند و یا با جنگ روانى تبلیغاتى به سیاهامروز توطئه 
  نویسد: آمریکا در خاطراتش مى

  51زندانى سیاسى در ایران وجود داشت. 25000در دوران شاه حداقل 

هزار  25را بین  م) زندانیان سیاسى در ایران 1975( 1354الملل در سال  مارتین انالز دبیرکل سازمان عفو بین
  نویسد: کند و در گزارشى مى تا یکصد هزار نفر اعالم مى

تر از کارنامه ایران در زمینه حقوق بشر نیست ... جلّادان سـاواك افـزون    کارنامه هیچ کشورى در جهان سیاه
ن کردنـد؛ از جملـه فروبـرد    ها اسـتفاده مـى   گرى بر شوك الکتریکى و ضرب و شتم مخالفان، از انواع وحشى

خودهاى ویژه، مورد تجـاوز جنسـى    ها، پوشاندن کاله هاى شکسته در نشیمنگاه، آویختن وزنه بر بیضه بطرى
  52قرار دادن زندانیان، تجاوز به زنان و دختران فرد دستگیرشده در مقابل چشم وى براى گرفتن اعتراف.

  

                                                             
  .447و آنتونى پارسونز، خاطرات دو سفیر، ص  ویلیام سولیوان). 1(  51
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  96ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

ت حدود یکصد هزار زندانى سیاسـى در بـدترین شـرایط داریـم در     میلیون جمعی 30اگر در رژیم پهلوى با 
میلیون جمعیت آن هنگام که لیگابو، نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد در سـال   70جمهورى اسالمى با 

هاى ایران  همراه داشت و با آزادى کامل از زندان نفرى از زندانیان سیاسى به 25به ایران آمد، فهرست  1382
مدافع محاکمه شدند و حتى دفاعیات خـود   هاى علنى با داشتن وکیل رد. گفتنى است اینان در دادگاهبازدید ک

را به صورت کتاب منتشر کردند؛ برخى از همین افراد زندانى که علیه امنیت ملـى کشـورمان بـا حمایـت و     
رسانند و  ز زندان به چاپ مىنویسند و در بیرون ا اند، در زندان مقاله و کتاب مى بودجه بیگانگان توطئه کرده

فرستند؟! حال آنکه در رژیم پهلوى دادگاه علنى و داشتن وکیل مدافع و انتشار  براى جلسات سیاسى پیام مى
  دفاعیات یک رؤیا بود.

نماینـده رژیـم    -برادر امیرعبـاس هویـدا   -در خصوص فضاى بسته و استبدادى رژیم پهلوى، فریدون هویدا
  نویسد: تحد در خاطرات خود مىپهلوى در سازمان ملل م

وجود آورد و با این کار چنان جو مسمومى  گرفت تا محیطى آکنده از ترس به کار مى ساواك سعى خود را به
کس واقعاً جرئت نداشت در حضـور دیگـران    فرما کرده بود که هیچ حکم -از صدر تا ذیل -بر تمامى جامعه

خواستند مطلبى را با من در میان بگذارند، معمولًـا مـرا    انم هم مىکه اگر دوست سخنى به زبان بیاورد؛ تا جایى
  53زدند. بردند و در آنجا با صدایى آهسته حرف خود را مى به گوشه خلوتى در باغچه منزل مى

  گوید: گران معروف رژیم پهلوى در دادگاهش مى تهرانى از شکنجه

شد ... یک نفر روحـانى را بـه خـاطر     دستگیر مىشد،  اش پیدا مى اگر کسى یک کتاب دکتر شریعتى در خانه
خواسته اعالمیه تحریم گوشت یخى را پخش کند.  اعالمیه گوشت یخى در کاشان دستگیر کرده بودند که مى

البالغـه، سـاواك    خیلى از زندانیان را فقط به خاطر مطالعه کتاب دستگیر کردند. حتى به خاطر قـرآن و نهـج  
  54کرد. مىافراد را دستگیر و بازجویى 

  گوید: اسداهللا علم در خاطرات خود مى

  
                                                             

  .93فریدون ھویدا، سقوط شاه، ص ). 1(  53
  ).گران رژیم پھلوى در دادگاه اعترافات شكنجھ( گویند گران مى پور، شكنجھ قاسم حسن). 2(  54



  97ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

کند، گفـتم: حـاال کـه     حد آزادى بیان را سرکوب مى پرسید چرا رژیم تا بدین» دیلى تلگراف«وقتى خبرنگار 
ابـراز عقیـده   انقالب سفید به مردم امکان داده به کلیه اهدافشان دست یابنـد، دیگـر چیـزى بـراى گفـتن یـا       

  55ندارند!

ها برآن تأکید دارند. بـراى مثـال، دریـا دار اف.     حتى غربى 56 درباره استبداد و سرکوب مردم در عصر پهلوى
یکـى از   -که مشاور نظامى نیروى دریایى ایـران در دوران پهلـوى بـود    -سى. کالینز از نیروى دریایى آمریکا

  57داند. مى» هحکومت استبدادى شا«علل اساسى سقوط پهلوى را 

ایـران،  «نیـز در سـمینار   » رادیو ایـران آزاد «دکتر استفان فربنکس، رئیس سابق رادیوى سازمان سیا موسوم به 
آویو، از نبـودآزادى در دوران پهلـوى و وجـود آزادى در جمهـورى اسـالمى سـخن        در تل» سال 25پس از 

خواهـد بـه فکـر     کنـد و از آنـان مـى    اد مـى هاى غربیان براى سقوط جمهورى انتقـ  بینى گوید. او از خوش مى
  58هاى جدید سرنگونى باشند. روش

اى رادیـویى   همچنین آنتوان الگاردیا، دبیر سرویس خارجى روزنامه دیلـى تلگـراف چـاپ لنـدن در برنامـه     
  گوید: مى

ما همواره مجبوریم مطالبى را بر ضد جمهورى اسـالمى ایـران بنویسـیم و بـه خـاطر آن پـول بگیـریم. امـا         
  59ها منطبق نیست. دانیم نیمى از اخبار و مقاالت ما علیه ایران، با واقعیت خودمان مى

در ساختار حکومت ایـران اسـت کـه    » آزادى«ترین دستاوردهاى انقالب اسالمى، ایجاد  بنابراین یکى از مهم
  باید بدون اعتنا به تبلیغات و شایعات دشمنان، آن را پاس داریم.

   ه) شاخصه فساد و صالح

   در ابعاد سیاسى، اخالقى و مالى» فساد«هاى مهم ساختار حکومتى پهلوى،  از دیگر ویژگى

                                                             
  .476، ص 2اسداهللا علم، گفتگوھاى من با شاه، ج ). 1(  55
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  98ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

تـا اعضـاى خـانواده او و درباریـان و مسـئوالن       -که باالترین مقام حکومتى بـود  -است. این فسادها از شاه
تصـار ایـن سـه بعـد فسـاد و اصـالح هریـک را        اخ حال بـه  60گرفت. هاى گوناگون حکومت را دربر مى رده
  گیریم: مى پى

   . فساد سیاسى1

وزیران و نمایندگان مجلـس و دولتمـردان، وابسـته بـه      سران رژیم پهلوى از رضاشاه تا محمدرضا و نخست
  61بیگانگان و بسیارى از آنان نیز رسماً عضو لژهاى فراماسونرى بودند.

) دربـاره  1322جمهور آمریکا) در کنفرانس تهران (آذرمـاه   (رئیسوزیر انگلیس) و روزولت  چرچیل (نخست
  رضاشاه چنین گفتند:

  62خودمان او را آوردیم و خودمان او را برداشتیم.

  نویسد: همچنین فردوست درخصوص محمدرضا شاه مى

ات ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه آنهابا مستر الن چارلز ترات، مسـئول اطالعـ   محمدرضا را انگلیسى
  63سفارت انگلیس در تهران، من بودم.

رسـیدند. بـراى    هاى باالى حکومتى مى ها و آمریکا به رده بسیارى از مسئوالن حکومتى تنها با اشاره انگلیسى
بنابر درخواست آمریکاییان بـود کـه بعـدها محمدرضـا      1340وزیرى دکتر على امینى در سال  نمونه، نخست

همچنین در خاطرات سـولیوان، سـفیر آمریکـا در     64کایى آن را تأیید کرد.شاه در مصاحبه با خبرنگارى آمری
وزیـرى، از سـفراى انگلـیس و     شاه براى منصوب نمودن ازهارى در سمت نخست«خوانیم:  رژیم پهلوى مى

  65»آمریکا اجازه گرفت.

   هلوىها آن را پدید آورده بودند، در دوران پ فراماسونرى در ایران که از دوره قاجار، انگلیسى

                                                             
  .دكتر شھال بختیارى، مفاسد خاندان پھلوى: در خصوص فساد مالى و اخالقى بنگرید بھ). 1(  60
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  99ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

وسعت و عمق بیشترى یافت و به بیش از پنجاه لژ و چندهزار فراماسونر رسید که تمـامى آنهـا جـزو افـراد     
  66سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى بودند. هاى منتفذ و سرشناس در زمینه

نفـر بـود. از ایـن عـده در سـال       1200تعداد اعضاى لژهاى مختلف تشکیالت فراماسونرى در ایران حـدود  
 24نفر نماینده مجلس شـوراى ملـى،    54نفر سناتور،  24شمسى، حدود هشت نفر در هیئت وزیران،  1351

هـاى مـؤثر و    نفر از مسئوالن وزارت خارجه و سفیران شاهنشاهى در کشورهاى دیگـر و بقیـه از شخصـیت   
ارتقـا یافتنـد. افـزون بـر      -مانند شـریف امـامى   -اعظممتنفذ مملکتى بودند که برخى از آنان به درجه استاد 

سیاستمداران، نظامیان نیز در لژهاى فراماسونرى عضویت داشتند و از این طریق دست به اقـدامات سیاسـى   
  67زدند. مى

در ساختار حکومتى ایران و منحصر شدن به چند خانواده وابسـته بـه   » گردش نخبگان«از سوى دیگر، عدم 
  نمایاند. انگلیس و آمریکا، بعد دیگرى از فساد سیاسى را مى پهلوى و سرسپرده

با انقالب اسالمى، امروز شاهد آنیم که مسئوالن و کارگزاران نظـام از بـین مـردم و بـا اراده و رأى آنـان در      
  گیرند و دیگر فراماسونرها و وابستگان به آمریکا و انگلیس حاکم نیستند. مناصب مختلف قرار مى

   قى. فساد اخال2

در سـاختار حکومـت   » فساد اخالقى«یکى از علل اعتراض مردم به رژیم پهلوى و تالش براى سرنگونى آن 
  نگار فرانسوى معتقد است: بود. ژان لوروریه، روزنامه

دهند و جـواب آنهـا    اگر در کوچه و خیابان از ایرانیان بپرسید که چرا رژیم را مورد انتقاد و سرزنش قرار مى
  68، فساد و انحطاط اخالقى رژیم در ردیف اول پاسخ آنها خواهد بود.را جمع کنید

روى که نسل جوان امروز با سران حکومتى پهلوى  که اصول اخالقى اجازه دهد، تنها از آن باره تا جایى دراین
  69پردازیم. بیشتر آشنا گردد، به چند نمونه مى

                                                             
  .130، ص )1مجموعھ مقاالت ( حسین آبادیان و دیگران، رویارویى فرھنگى ایران و غرب در دوره معاصر). 1(  66
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  100ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

هـاى تحصـیل در سـوئیس و سـپس در دربـار،       ترین یاران شاه و محرم اسرار او در سال قدیمىفردوست از 
  گوید: الملوك، مادر محمدرضا مى درباره تاج

حضرت از همان سال اول درگذشت رضاشاه، تعداد زیـادى دوسـت پسـر عـوض کـرده بـود. در        مادر اعلى
سمى او نبودند، بلکه براى حفـظ آبـرو در محـیط    على خرم، شوهر ر پور و بعدها رحیم اهللا ملک حقیقت ذبیح

  70دربار چنین شایع کرده بودند که ملکه مادر به عقد شرعى این دو نفر درآمده است ....

  گوید: الملوك درباره رفتار و اخالق پسرش محمدرضا مى تاج

کـرد ...   مـى قـدر سـختگیرى    ] این کنم که چرا فرح نسبت به طال [/ معشوقه محمدرضا پهلوى من تعجب مى
وآمـد دارد. امـا او نسـبت بـه ایـن دختـر        دانست که محمدرضا عالوه بر او با زنان دیگرى هم رفت فرح مى

العاده حساس شده بود ... فرح برخالف آن ظاهر آرام و لبخندى که همیشه به لبش بود، روحیه خشـنى   فوق
زنـد.   کشیده محکمى به گوش او مـى  رود و افتد، جلو مى داشت. یک روز که در سعدآباد چشمش به طال مى

برد که  خالصه اینکه، این رقابت زنانه بین فرح و طال براى محمدرضا خیلى شیرین بود. محمدرضا لذت مى
کشند. از قضـاى روزگـار ایـن اخالقـش درسـت ماننـد        طور پنجه روى صورت هم مى ها به خاطر او این زن

  71اخالق مرحوم پدرش بود.

به سرپرستى ارنستاونى، خاندان سـلطنتى   1976در فوریه » سازمان سیا«تحقیقاتى  همچنین در گزارش هیئت
  72شوند. معرفى مى» کانون عناصر فاسد و هرزه و شهوتران«ایران 

دار  از سوى دیگر، محمدرضا شاه در سفرهاى متعدد به اروپـا حیثیـت و آبـروى ایرانیـان را در دنیـا خدشـه      
وزیـر ایتالیـا    کند و خبر به آندره ئوتى، نخست فرماندار ونیز تقاضاى زن مىکرد. براى نمونه، وقتى شاه از  مى
  73»دانم. زادگى مى این تقاضا را عارى از نشانه نجیب«گوید:  کند و مى شخصیتى شاه تعجب مى رسد، از بى مى

                                                             
  .84فریده دیبا، دخترم فرح، ص ). 1(  70
  .367پھلوى، خاطرات ملكھ پھلوى، ص الملوك  تاج). 2(  71
  .7، ش )روابط آمریكا و شاه( دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد النھ جاسوسى). 3(  72
  .444ویلیام شوكراس، آخرین سفر شاه، ص ). 4(  73



  101ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

ازدواج بـا فوزیـه و سـپس ثریـا بختیـارى و       محمدرضا پس از 74 اما درباره فرح، شهربانوى ایرانى باید گفت
عنوان سومین همسر رسمى خود برگزید. ارتشبد فردوست در خاطرات خود چگـونگى   طالق آنها، وى را به

  کند: چنین بیان مى ازدواج فرح و شاه را این

 فرح، دخترى فقیر بود و تمایالت چپ کمونیستى داشت ... از فرط استیصـال بـراى کمـک مـالى بـه سـراغ      
رود تا بتواند در پاریس تحصیل کنـد. اگـر نـدانیم حصـارك چیسـت، شـاید        اردشیر زاهدى در حصارك مى

مسئله مفهوم نشود. در حصارك ویالیى بود که اردشیر زاهدى با تعدادى از رفقـاى جـوان او منتظـر شـکار     
شد، بالفاصـله   اقع مىکننده از جنس مؤنث اگر مورد پسند زاهدى و نشستند و هر مراجعه ها مى دخترها و زن

رفتند ... حال این دختر با اطالع از چنین وضعى براى درخواست پول به سراغ زاهـدى در   به اتاق خواب مى
رود؛ یعنى اینکه خود را تقدیم زاهدى کند. البد زاهدى از این دختر خوشش نیامده بود کـه بـه    حصارك مى

پـذیرد و بـدون    جازه دهید او را بیاورم. محمدرضـا مـى  زند که دخترى اینجا آمده و اگر ا محمدرضا تلفن مى
برد و در هواپیما به وى پیشـنهاد ازدواج   تحقیق قبلى که او کیست و خانواده او چیست، او را به فرودگاه مى

حال قرار شـده   -که مفهومش معین است -خواست ساعت پیش از زاهدى پول مى کند. دخترى که تا یک مى
شود و در مراسم تاجگـذارى بـا    مى» ملکه ایران«کند. بدین ترتیب فرحِ حصارك،  و مىکه با شاه ازدواج کند 

  75گذارد. تاج بر سر مى -اید که از تلویزیون دیده -آن تشریفات و تجمالت

مـتمم قـانون    38مجلس مؤسسان با اصالح اصل  1346با شاه ازدواج کرد و در شهریور  1338فرح در سال 
  نویسد: را بدو واگذار کرد. فردوست درباره محمدرضا پهلوى مى اساسى، مقام نیابت سلطنت

محمدرضا در طول حیات، زندگى زناشویى سالمى نداشت و به تمام معنا فردى عیـاش بـود ... محمدرضـا    
هـا بـه    هاى زیادى رابطـه داشـت ... در مسـافرت    با زن -اش بود که زن رسمى -قبل و بعد از ازدواج با فرح

کلى بود کـه در آن زمـان آرتیسـت     نفر را به محمدرضا معرفى کردم: یکى گریس 2رك من آمریکا، در نیویو
تئاتر بود و دوبار با او مالقات کرد و محمدرضا به وى یک سرى جواهر به ارزش حـدود یـک میلیـون دالر    

  داد ... به یک معشوقه براى یک شب ممکن بود یک میلیون تومان بدهد و اگر معشوقه باارزش بود،

                                                             
  ).زندگى فرح پھلوى( مركز اسناد انقالب اسالمى، عروس آخر: بنگرید بھ). 1(  74
  .211، ص 1حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، ج ). 2(  75



  102یران, دیروز امروز فردا، ص: ا

  76داد (اکثراً به فرم جواهر) و .... میلیون تومان مى 10در ماه 

  گوید: ارتشبد فردوست در خصوص اشرف، خواهر دوقلوى محمدرضا مى

چه در سیاست  -بررسى شخصیت اشرف از این نظر واجد اهمیت است که او در دوران سلطنت محمدرضا
نقش بسیار مهم و اساسى داشـت ... ایـن بـود چهـره اشـرف، دومـین فـرد         -داخلى و چه سیاست خارجى

تـوانم او   خانواده پهلوى پس از محمدرضا، زنى که در هر زمینه در حد اعالى افراط و گستاخى است و مـى 
بنامم. در تاریخ زنان فاسـد، همتـاى اشـرف نیسـت یـا نـادر اسـت: معتـاد،         » فاسدترین زن جهان«حق  را به

اد مخدر، عضو مافیاى آمریکا، بیمار جنسى و زنى که به قول خودش اگر هـر شـب مـرد تـازه     قاچاقچى مو
  77برد! نبیند، خوابش نمى

  نویسد: اهللا زاهدى و داماد شاه، درباره فساد شاه مى اردشیر زاهدى، فرزند فضل

... عالقه ایشان بـه   مند بودند باور به زنان و دختران موطالیى عالقه حضرت به نحوى افراطى و غیرقابل اعلى
اى بود که در سفرهاى خود به خارج از کشور، فرصـتى را هـم بـراى مالقـات زنـان       زنان موطالیى به اندازه

  78گرفتند. موطالیى معروف مانند بریزیت باردو (هنرپیشه معروف فرانسوى) در نظر مى

بود که پـس از پیـروزى    بازى وى با ارنست پرون به قدرى زیاد انحراف جنسى محمدرضا ازجمله همجنس
  79انقالب اسالمى، کتابى با نام ارنست پرون شوهر شاه به زبان فارسى منتشر شد.

اش، بلکه دیگر مسئوالن و سران رژیم پهلوى را نیـز   تنها در دربار شاه و خانواده این فساد اخالقى گسترده نه
فـراد از طریـق بـانوان خـود بـه      گرفت؛ تا بدانجا که حتـى براسـاس گـزارش سـاواك، بسـیارى از ا      دربرمى

  80شدند تا به مشاغلى دست یابند. واالحضرت نزدیک مى

شـمار   وزیر ایران بود و از بهاییـان صـاحب نفـوذ بـه     که سیزده سال نخست -از باب نمونه، امیرعباس هویدا
 و انحرافـات شـدید اخالقـى،   » بـازى  همجـنس «از فاسدترین سران رژیم پهلوى بود که بـه دلیـل    -رفت مى

   از او طالق گرفت. درخصوص 1350همسرش لیال امامى در سال 

  
                                                             

  .216و  209، 205ھمان، ص ). 1(  76
  .227 -238ھمان، ص ). 2(  77
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  103ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

وزیـر بهـایى و فاسـد را بهتـر      فساد اخالقى هویدا اسناد بسیاریاز وى در ساواك باقى است که ایـن نخسـت  
  81نمایاند. مى

تفریحـات و  «و از پادشـاهانى بـا    دهاینک با پدیده انقالب اسالمى به تحول بزرگى در ساختار حکومتى رسـی 
ایم. کافى است اشخاصى همانند رضاشاه و محمدرضـا   تغییر یافته» تهجد شبانه«به رهبرانى با » عیاشى شبانه

خمینـى (قـدس سـره) و حضـرت      هایى همانند حضـرت امـام   شاه را درخصوص افکار و رفتار با شخصیت
منصبان دوره  وزیران و صاحب ن مقام حکومتى و از سویى نخستدر باالتری -العالى مدظله -اى اهللا خامنه آیت

پهلوى همانند اسداهللا علم، هویدا، منصور و آموزگار را با شهیدانى چون رجـایى، بـاهنر، بهشـتى، مطهـرى،     
  تر دریابیم. نژاد بسنجیم تا دگرگونى در ساختار حکومتى را نیک چمران و امروز احمدى

   . فساد مالى3

گسـترده در سـاختار   » فسـاد مـالى  «قیام مردم ایران علیه رژیم پهلوى و بروز انقالب اسالمى،  از دیگر عوامل
  نویسد: باره مى حکومت پهلوى بود. نیکى آر. کدى، محقق آمریکایى در این

اى در افـزایش   فساد مالى در دربار خاندان پهلوى و طبقه ممتاز جامعه به حدى زیـاد بـود کـه سـهم عمـده     
  82اى عظیم مردم داشت.ه مخالفت توده

در اینجا به بررسى ابعاد فساد مالى در عصر پهلوى و تغییـرات و تحـوالت آن در نظـام جمهـورى اسـالمى      
  پردازیم: مى

  نمایش تصویر

   ): بررسى تغییرات فساد مالى در اقتصاد ایران3جدول (

  

  ردازیم.پ توان از دوسو کاوید که بدان مى فساد مالى در ساختار حکومت پهلوى را مى

                                                             
؛ مركز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطالعات، 395 - 397، ص 2حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، ج : بنگرید بھ). 1(  81

  .؛ ابراھیم ذوالفقارى، قصھ ھویدا)امیرعباس ھویدا( رجال عصر پھلوى بھ روایت اسناد ساواك
  .298ھاى انقالب ایران، ص  ریشھ كدى،. نیكى آر). 2(  82



  104ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

   یک. چپاول خارجى

هاى ایـران توسـط بیگانگـان کـه در دوره قاجاریـه فزونییافتـه بـود، در عصـر پهلـوى           چپاول منابع و ثروت
  نویسد: تر گردید. بنجامین شوادران، از کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود مى تر و عمیق گسترده

میلیـون تـن بـوده     333ش)  1292 -1331مـیالدى (  1951تا  1912طى چهل سال، یعنى از  تولید کل نفت
هـاى نفـت از    میالدى تولید شد. صدور نفـت خـام و فـرآورده    1950میلیون تن آن در سال  33/ 3است که 

میلیـون   1200میلیون تن به ارزش تقریبـى   290میالدى حدود  1951تا  1912ایران در همین مدت یعنى از 
 122االمتیاز مالیات سـهم منـافع، بـالغ بـر      لیره بوده است. در همین دوره پرداخت مستقیم به ایران بابت حق

  83میلیون لیره بوده است.

درصـد از ارزش نفـت را بـه ایـران پرداخـت و بقیـه را        10به بیانى در دوران سیاه رضاشاه، انگلیس حدود 
درصد نفـت دنیـا در ایـران     35حاکمیت رضاخان حدود  هاى کرد؛ آن هم در شرایطى که در سال چپاول مى
کنـیم.] طبـق    درصد نفت دنیـا را تولیـد مـى    5[که اینک به عنوان چهارمین تولیدکننده نفت،  84شد. تولید مى

  گیرد. ش) نفت در خدمت اقتصاد انگلیس قرار مى 1312( 1933قراردادهاى ننگین دارسى و قرارداد 

  نویسد: نگلیس در دوران پهلوى مىآنتونى پارسونز، آخرین سفیر ا

هاى سیاسى و اسـتراتژیکى انگسـتان    رسد که رژیم دیگرى منافع اقتصادى، بازرگانى و هدف بعید به نظر مى
  85را بهتر از رژیم شاه تأمین نماید.

  دارد: همچنین وى بیان مى

هم یک بـازار وسـیع و    واقعیت این است که ایران در دوران پهلوى براى انگلستان، هم یک متحد باارزش و
پرارزش بود ... اطمینان از جریان نفت ایران در شرایطى که نفت کشورهاى عربى همواره در معرض تهدیـد  

اى داشت. از همه اینها گذشته، ایران در فاصله  العاده تحریم به دالیل سیاسى بود، براى انگلستان اهمیت فوق
  رفت و هزار ر صادرات انگلیس در خاورمیانه به شمار مىترین بازا میالدى وسیع 1978تا  1974هاى  سال

                                                             
  .170ھاى بزرگ، ص  بنجامین شوادران، خاورمیانھ، نفت و قدرت). 1(  83
  .203ھمایون الھى، اھمیت استراتژیكى ایران در جنگ جھانى دوم، ص ). 2(  84
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  105ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  86کرد. میلیون لیره ارز مورد نیاز انگلستان را در شرایط دشوار اقتصادى تأمین مى

درخصوص چپاول ایران توسط آمریکاییان نیز رمزى کالرك، وزیر دادگسترى و دادستان سابق آمریکـا طـى   
  اى گفت: مصاحبه

ترین مناطق جهان، یعنـى خاورمیانـه بـود. بعـد از      سال ایران نگهبان حافظ منافع ما در یکى از مهم 25براى 
سرنگونى رژیم شاه به دست مردم، رئیس سازمان سیا، ویلیام کولبى گـزینش شـاه را یکـى از پرافتخـارترین     

سال سـرویس   25راى ما نکرد، ولى او دستاوردها تلقى کرد و گفت: شما ممکن است فکر کنید شاه کارى ب
  87خوبى به ما داد.

که ریاست مجلس سـنا،   -مانده از ساواك رژیم پهلوى، شریف امامى از سویى دیگر، طبق یکى از اسناد باقى
اى خصوصـى   در جلسـه  -وزیرى و ریاست بنیاد پهلویدر دوره فعالیت خود برعهده داشـت  دو دوره نخست

  کنیم. گوید که به بخشى از آن اشاره مى ها بازمى ران و چپاول خارجىنکاتى را در باب اقتصاد ای

  نویسد: مى 1354/ 10/ 17مأمور ساواك در گزارش خود به تاریخ 

اى با شرکت شریف امـامى، رئـیس مجلـس سـنا      گفت دو روز قبل در جلسه اى مى شخص مطلع و برجسته
بینم ... در مورد نفت هـم   اع را خیلى بد مىگفت من اوض بودیم و خیلى جلسه خصوصى بود. رئیس سنا مى

میلیـارد] دالر [بـه مـا پـول دادنـد؛       24اى هم نـدارد.   بینم و فایده گفت وضع را روشن نمى شریف امامى مى
دست عوامل اجرایـى   بیست میلیارد آن را پس دادیم و حتى به انگلستان وام دادیم و چهار میلیارد بقیه هم به

  88رند.خو رود و مى از بین مى

 20هزار آمریکایى و  58هاى دیگر نیز حدود  این تنها اندکى از چپاول منابع غنى نفت ایران است. در عرصه
  هزار انگلیسى به چپاول ایران مشغول بودند.

   آمریکاییان هنگام فرار از ایران به چپاولى 1357گیرى انقالب اسالمى در سال  با اوج

                                                             
  .311عبدالرضا ھوشنگ مھدوى، تاریخ روابط خارجى ایران، ص ). 1(  86
  .15، ص 1381/ 3/ 25روزنامھ جمھورى اسالمى، ). 2(  87
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  106ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

نویسد: به هر آمریکایى اجازه داده شد کـه هـزار    که ژنرال هایزر در خاطراتش مى دیگر نیز دست زدند؛ چنان
  89کیلوگرم) از گرانبهاترین اثاثیه خود را به آمریکا حمل کنند. 450پوند (

سـال   30رو هنوز پس از  با پیروزى انقالب اسالمى ایران دست بیگانگان از چپاول ایران قطع شد و به همین
اى به مجلـس نماینـدگان آن    جمهور آمریکا در نامه مورد تهدید و تحریم اروپا و آمریکا هستیم. بوش، رئیس

  گوید: درباره علت تمدید تحریم ایران مى 1384کشور در آبان 

قه روابط ما با ایران هنوز به حالت عادى برنگشته است؛ زیرا سیاست و عملکرد ایران با منافع آمریکا در منط
مغایرت دارد. بنابراین، این یک خطر همیشگى و غیرعادى براى امنیت ملـى و سیاسـت خـارجى و اقتصـاد     

  90شود. آمریکا تلقى مى

کنـد، بایـد مـورد تحـریم      رو، چون ایران منافع آمریکا در منطقه را همانند دوران پهلوى تأمین نمـى  از همین
  اقتصادى قرار گیرد.

   دو. غارت داخلى

پهلوى نه تنها عرصه چپاول بیگانگان بود، بلکه از سوى خاندان پهلوى غـارت بزرگـى صـورت    ایران دوره 
ها به فرمانـدهى تیـپ    سواد در نیروهاى قزاق بود، با حمایت انگلیسى گرفت. رضاشاه که سربازى فقیر و بى

ان حاکم سـاخت.  قزاق قزوین و سپس با کودتاى انگلیسى به پادشاهى ایران رسید و خاندان پهلوى را بر ایر
بـا دارایـى هفـت میلیـارد      1320او پس از شانزده سال حاکمیت بر ایران، هنگام فرار از کشـور در شـهریور   

رفت؛ آن هم زمانى که یک کارگر روزانه حـدود سـه ریـال     شمار مى دار ایران به ترین سرمایه بزرگ 91تومانى،
  گرفت. حقوق مى

روستا و قریه فقط در یک دفتر به نام رضاشاه به ثبـت   6400براساس دفتر اسامى امالك اختصاصى، حدود «
رسیده بود و بنا به اظهار مؤید احمدى، نماینده دوره سیزدهم مجلس، در دوره هفده ساله سلطنت رضـاخان  

  92»هزار سند مالکیت به نام او صادر شده است. 44بالغ بر 
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  107ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  93شد. هزار هکتار تخمین زده مى ون و دویستامالك وى بیش از یک میلی

  در مذاکرات مجلس که مربوط به پس از فرار رضاشاه است، چنین آمده است: 1320همچنین در شهریور 

میلیون لیره آن ناپدیدشده و فقط سه میلیون لیره ارز بـراى پشـتوانه    27میلیون لیره عایدى نفت جنوب،  31
  94لیون و سیصد هزار لیره در خزانه باقى مانده است.اسکناس خریدارى شده و تنها یک می

بنابر تحقیقات پژوهشگرى ایرانى مقیم آمریکا، تمامى درآمدهاى نفتى ایران در دوره رضاشـاه، یعنـى رقمـى    
هاى شخصى او انتقال یافته بود. این در حـالى اسـت کـه کـل بودجـه       میلیون دالر به حساب 200در حدود 

  95میلیون دالر بود. 20م حدود  1925دولت ایران در سال 

  گوید: این پژوهشگر مى

میلیـون دالر بـود. در    100م کل گردش پول بانک صادرات و واردات آمریکـا   1941توجه کنید که در سال 
کنم راکفلر هـم در آن زمـان چنـین پـول      میلیون دالر پول نقد داشت. من تصور نمى 200این زمان رضاشاه 

  96نقدى در اختیار داشت.

هـاى صـنایع و معـادن، تجـارت، راه و ترابـرى و بهـدارى        هایى که بودجه وزارتخانه سوى دیگر، در سال از
هـاى   میلیون تومان براى سـاخت تعـدادى از کـاخ    35هزار تومان بوده است، شهردارى تهران  300مجموعاً 

  97کند. رضاشاه هزینه مى

  اى در وصف او نوشت: مقالهیکى از نمایندگان مجلس انگلیس پس از رفتن رضاشاه طى 

   هاى ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر راه
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  108ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  98بعد در سرتاسر ایران فقط یک راهزن بزرگ باید وجود داشته باشد. من

غارت ثروت ملت ایران پرداخت که در قحطى پس از باید بدانیم رضاشاه در روزگارى به قدرت رسید و به 
ش، امر قحطى به حدى سخت شد که بعضى اطفال  1288مشروطیت بنا به نقل میرزا حسن جابرى در سال 

کشى بزرگ در ایران در ایام جنـگ جهـانى اول طـى     و طى قحطى و نسل 99خود را پنهانى کشتند و خوردند
درصد جمعیـت ایـران    40یون نفر از گرسنگى و بیمارى مردند که میل 10تا  8م بین  1917 -1919هاى  سال

  100کشى داشت. آن روز بودند و انگلستان نقش اصلى در این نسل

شـود کـه دولـت انگلسـتان عمـداً       احسـاس مـى  «دارد:  در این رابطه سفیر ایاالت متحده در تهران اظهار مـى 
و سـفیر انگلسـتان در تهـران طـى      101»رد.خواهد از قحطى و گرسنگى در ایران جلـوگیرى بـه عمـل آو    نمى

  102»بیند که مردم ایران را یارى کند. انگلستان هیچ دلیلى نمى«گوید:  وزیر ایران چنین مى مالقاتى با نخست

تر تداوم یافـت؛ آن هـم    اى گسترده گونه ها و حیف و میل سرمایه کشور در دوره محمدرضا شاه نیز به غارت
ى دوم و اشغال کشور توسط قواى نظامى روسیه، انگلیس و آمریکا قحطـى  در شرایطى که در اثر جنگ جهان

  گواه این مدعاست. 1321در سال » بلواى نان«جدیدى کشور را فراگرفته بود. حادثه 

ملکـه  «عنـوان   گذارى براى خود و همسرش فرح بـه  شاه با برگزارى جشن تاج 1346در یک مورد، در سال 
سابقه است. در گزارش روزنامه کیهـان در همـان روزهـاى     ه در تاریخ ایران بىهایى انجام داد ک هزینه» ایران

  خوانیم: گذارى مى برگزارى جشنتاج

  زده و پرآریل، جواهر ساز معروف فرانسوى که در برابر جواهرات سلطنتى ایران شگفت

 

 

  

                                                             
  .164، ص 6حسین مكى، تاریخ بیست سالھ ایران، ج ). 1(  98
  .159، ص 1میرزا حسن جابرى، تاریخ نصف جھان و ھمھ جھان، ج ). 2(  99

  .189، ص 25، ش 82، فصلنامھ تاریخ معاصر ایران، بھار »گفتگو با دكتر محمدقلى مجد).« 3(  100
  .207ھمایون الھى، اھمیت استراتژیكى ایران در جنگ جھانى دوم، ص ). 4(  101
  .ھمان). 5(  102



  109ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

... شماره گوهرهایى که روى تاج پهلوى نشانده شـده،   حیران مانده است، تاجى از طالى سفید ساخته است
  به شرح زیر است:

 19قطعـه المـاس بـه وزن     2قیـراط و   199قطعه زمرد به وزن  50قیراط،  1144قطعه الماس به وزن  3380
مثقال، یعنى در حـدود دو   444هم  حبه مروارید غلطان. وزن تاج از زر و گوهر و مخمل روى 368قیراط و 
  باشد. شتاد گرم مىکیلو و ه

عـدد   105عـدد یـاقوت،    36عـدد زمـرد،    36کیلـوگرم و از   1/ 480/ 900و تاج شهبانو، وزن تاج با کـاله  
  103قطعه جواهر ساخته شده است. 1646برلیان و  1469مروارید، 

شد کـه حتـى مـردم تهـران از آب آشـامیدنى       ها به ملت ایران تحمیل مى در شرایطى این مراسم و این هزینه
  سالم محروم بودند.

بدین فساد عمقى بیشـتر   1350ساله در سال  2500هاى  درپى غارت و حیف و میل ثروت ملى ایران، جشن
ساله اگرچه رقم دقیقـى در آن زمـان    2500هاى شاهنشاهى  هاى نجومى جشن درخصوص هزینه 104بخشید.

هنشاه درباره هزینه جشـن توضـیح   آیا ممکن است شا«اعالم نشد، یکى از خبرنگاران سوئدى از شاه پرسید: 
شاه نیز در پاسخ طفـره  » دهند؟ به ما ارقام مختلفى از دویست میلیون دالر تا دو میلیارد دالر گفته شده است!

  گونه سفسطه کرد: رفت و این

کنید همین دو مهمانى دو میلیارد خرج داشته باشد؟ بنابراین باید به من بگویید که قیمت یـک کیلـو    فکر مى
  105و یک کیلو گوشت چقدر است! نان

کـرد. حـال برخـى از     سـاده تعبیـر مـى   » دو مهمـانى «شاه این غارت و حیف و میل اموال مردم ایـران را بـه   
  شمریم: ها را برمى هاى این جشن هزینه

  ها؛ چادر سلطنتى براى اقامت مهمانان خارجى توسط فرانسوى 50. برپایى 1
  ف، الکساندر، کاریتا و الیزابت آردن؛. برپایى چادر مخصوص آرایشگران معرو2
  فرانسه و انتقال به ایران با هواپیما؛» ماکسیم«. تهیه غذا از رستوران 3
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  110ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  نام بشقاب سلطنتى در اروپا؛ عیار به 22دار با طالى  هاى نقش . تهیه بشقاب4

  هاى شاهنشاهى؛ اغانى جشنمیلیون المپ رنگى و سفید براى چر 4. وارد نمودن 5

هاى فرانسه که هر لباس مخصوص حدود پانصـد سـاعت وقـت     . دوخت لباس درباریان توسط خیاطخانه6
  کار برده شده است؛ هاى ابریشمى به ها بیش از دو کیلو نخ گرفته و در هر یک از این لباس

  جشن؛ قیمت از هلند براى تزئین محیط برگزارى هاى گران . واردکردن گل7

  رونده؛ هاى رژه هاى انگلیسى براى اسب هزار عدد زین اسب توسط شرکت 4. ساخت 8

  شده به جشن؛ قالیچه ظریف با تصاویر پادشاهان و رؤساى جمهور دعوت 40. تهیه 9

  میلیون لیره استرلینگ به متخصص تزئینات نور انگلستان. . پرداخت10

حتى در تهران امکانات اولیـه زنـدگى مـردم فـراهم     گرفت که  هاى نجومى صورت مى در شرایطى این هزینه
هـایى را دریافـت    زور پول ها از آنان به نبود. رژیم پهلوى به فقرا نیز رحم نکرد؛ تا بدانجا که براى این جشن

  هاى ساواك آمده است: کرد. براى نمونه، در یکى از گزارش

هاى دو هزار و پانصدساله پنجاه تومـان   جشن امکنند، بهن زن در آن زندگى مى از منزلى در سلسبیل که دو پیره
  106گذرانند. شان را] مى که این دو پیره زن از کمک بستگان خود [زندگى اند؛ درصورتى گرفته

هاى این جشن اعتراضاتى داشـتند. در گـزارش    این در حالى بود که حتى برخى از مطبوعات غربى به هزینه
  آمده است:چنین » ایونینگ هرالد«خبرنگار روزنامه 

جمشید میلیاردها دالر پول ریخته است تا وجود خویش را به رخ بکشد  هاى تخت دربار ایران در کنار خرابه
اى به مهمانان خود خواهد داد که تمام مخلفات آن در پاریس  .... شاه ایران روز چهاردهم اکتبر ناهار شاهانه

جمشـید   کوپتر بـه تخـت   خواهد آمد و از آنجا با هلىتهیه شده است. ناهار با هواپیماى مخصوص به شیراز 
  107ور بودند .... حمل خواهد شد ... من در راه تهران و اصفهان روستاهاى بسیارى را دیدم که در فقر غوطه

  همچنین اعضاى خانواده پهلوى در غارت ثروت ملت ایران، گوى سبقت را از یکدیگر
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  111ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

دهد بـراى او از پـاریس و بـرلین گُـل و از اروپـا       . شمس پهلوى به وزارت امورخارجه دستور مىربودند مى
از خیابان شـانزه   108»کانیش«دهد سگ  جواهرات خریدارى کنند و به ایران بفرستند. وى همچنین دستور مى

در اروپا به تفـریح  ها نیز که  هاى معروف اروپایى خریدارى کنند و براى واالحضرت لیزه و لباس از فروشگاه
  109اند، از ایران خاویار ببرند .... رفته

ها هزینه سفرهاى خارجى و حقوق و دستمزد عوامل رژیـم پهلـوى اسـت کـه      یکى دیگر از ابعاد این غارت
  کنیم. اى از هر یک بسنده مى تنها به نمونه

آمـدها و  مرکـزى، در گزارشـى بـه ریاسـت سـاواك کشـور درخصـوص در        مولوى، رئـیس سـاواك اسـتان   
  نویسد: مى 1344امامى، رئیس مجلس سنا در سال  هاى جعفر شریف دریافتى

عنـوان عضـو    هزار ریال و به 80هاى گوناگونى است که فقط در مقام رئیس مجلس سنا ماهانه  او داراى مقام
نایـب  دارد. سال قبـل نیـز از بابـت     هزار ریال حقوق دریافت مى 70تا  50هیئت مدیره بانک توسعه صنعتى 

  110میلیون ریال پاداش دریافت کرده است. 10تولیه امالك پهلوى 

  گرفت. ریال حقوق مى 240این در حالى بود که در آن هنگام یک کارگر 

درخصوص یکى از سفرهاى اشرف پهلوى، خواهر دوقلوى شاه به کشورهاى فرانسه و آمریکا براى شرکت 
هزار دالر  500دولت به ریاست امیرعباس هویدا مبلغ  هیئت 1356در یونسکو و سازمان ملل متحد در سال 

از سـوى اشـرف    1353معادل همـین مبلـغ نیـز در سـال      111رساند. هاى این سفر به تصویب مى براى هزینه
  112شود. المللى سال زن درخواست مى پهلوى براى سفر به آمریکا و شرکت در کمیته مشورتى کنفرانس بین

کـاخ سـلطنتى    83در سراسر ایران، اروپـا و آمریکـا    1357ماه  دى 26ان در محمدرضا شاه هنگام فرار از ایر
 251هزار متر مربع زیربنا داشت و 9داشت که تنها کاخ نیاوران او در تهران بیش از 
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  112ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

هزار  220رسیده بود، هایى که از پدرش به او  طى ده سال ساخته شده بود. به اعتراف خود محمدرضا، زمین
  114میلیون هکتار، یعنى ده برابر آمار پیشین. 2/ 5یا بنابر نقلى دیگر  113هکتار بود،

اگرچه آمار و اطالعات دقیقى از امالك و مستغالت شـاه و خـانواده درجـه یـک او در خـارج از کشـور در       
ر اسـترالیا، چنـد جزیـره    دست نیست، چند نمونه از امالك قطعى او عبارت است از: چندین هکتار زمـین د 

بزرگ در ایتالیا در مالکیت فـرح، اراضـى وسـیع در سـواحل دریاچـه ژنـو، چهـار قصـر باشـکوه در نقـاط           
نشین پاریس و سوئیس، دهکده سن مـوریس، یـک پیسـت کامـل اسـکى و یـک کـاخ زمسـتانى در          اشراف

ارزش امالك شـاه در خـارج از   شود  مى گفته 115سوئیس، چندین کاخ بزرگ در کالیفرنیا و فلوریداى آمریکا.
  116کشور بیش از بیست میلیارد دالر است.

گـذارى را در اختیـار داشـت، بلکـه از نظـر       تنها امکانات گسـترده نظـامى، ادارى و قـانون    خانواده پهلوى نه
محمدرضـا شـاه بـراى بـه جریـان       1330رفـت. در سـال    شمار مـى  ترین قدرت کشور به اقتصادى نیز بزرگ

تأسـیس کـرد.   » دفتـر امـالك اختصاصـى   «اى به نام  اى حاصل از فروش امالك سلطنتى، ادارهه انداختن پول
تـرین تشـکیالت    جایگزین آن شد و در مدتى کوتـاه بـه بـزرگ   » بنیاد پهلوى«هفت سال بعد سازمانى به نام 

ایى بنیـاد پهلـوى   دادن میزان دقیق یا حتى نسبتاً دقیق سرمایه و دار دست اقتصادى و مالى ایران بدل گردید. به
کارخانـه   10مزرعه،  8تأسیسات صنعتى و زراعى ازجمله  207بنیاد پهلوى در  1356ناممکن است. در سال 

شـرکت   45شـرکت کشـت و صـنعت،     25شرکت فلزکارى،  25هتل،  23بانک و شرکت بیمه،  17سیمان، 
بـه بعـد بنیـاد     1352ه بود. از گذارى کرد ها شرکت بازرگانى سرمایه شرکت صنایع غذاییو ده 17ساختمانى، 

رو، در ایران هیچ مؤسسه اقتصادى و مـالى   پهلویبه خرید اموال غیرمنقول در خارج از کشور اقدام کرد. بدین
  117مهمى وجود نداشت که شاه و فامیلش در آن سهیم نباشند.

   کافىها جلوگیرى کرد. امروز  گونه غارت انقالب ایران با استقرار جمهورى اسالمى، از این
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  113ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

مترى امام (قدس سره) و حسینیه جماران و  60اى  هاى رضاشاه و محمدرضا شاه را با منزل اجاره است کاخ
  118تر گردد. یا زندگى ساده و استثنایى مقام معظم رهبرى مقایسه کنیم تا حقیقت روشن

دار ایـران تبـدیل شـد،     تـرین سـرمایه   فقیر بـه بـزرگ  سال سلطنت از سربازى  17اگر رضاشاه پس از حدود 
اش افـزوده نشـد و حتـى چنـد قطعـه زمـین        خمینى (قدس سره) بعد از ده سال رهبرى چیزیبه دارایـى  امام

هاى پس از انقالب اسالمى به محرومان شهرستان خمـین   موروثى که از پدرشان بهایشان رسیده بود، در سال
  119بخشیدند.

نژاد، رئیس جمهور منتخب ملت ایران، فهرست اموال خود را بـه رئـیس    محمود احمدىهمچنین آقاى دکتر 
  کند: قوه قضاییه چنین اعالم مى

سال سابقه ساخت و در منطقه نارمک  40متر زیربنا،  127متر و  175. یک باب منزل مسکونى به مساحت 1
. حساب 3افت حقوق از دانشگاه؛ . حساب جارى بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت براى دری2تهران؛ 

. 4جارى بانک ملى شعبه وزارت کشور مربوط به دوره استاندارى اردبیل که در حال حاضر موجودى ندارد؛ 
  120. دوخط تلفن ثابت شهرى.5سفید رنگ؛  1977مدل  504یک دستگاه اتومبیل پژو 

ه چپاول خارجى و غارت داخلـى بـود،   بنابراین با انقالب اسالمى ایران فساد مالى گسترده در رژیم پهلوى ک
هـاى   مراتب کمتر از آن دوره است. البته در سـال  به» تخلف اقتصادى«پایان یافت و امروز در عرصه داخلى، 

اخیر با تدابیر و دستورهاى مقام معظم رهبرى درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصـادى در برخـورد بـا همـین     
  شک نیازمند تالش بیشتر مسئوالنیم. بىتخلفات، اقدامات خوبى صورت گرفته، ولى 

گفتـه  «پرسـد:   از شاه مـى » وارن اولیویه«این در حالى است که وقتى در دوره پهلوى خبرنگار فرانسوى به نام 
همه چیز ممکن است، «گوید:  شاه پاسخ مى» شود فساد بخشى از اطرافیان شما را در امان نگذاشته است؟ مى

  د بگویم که این فساد نیست،ولى در این مورد به خصوص بای
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  114ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  121؟!»است بلکه مثل بقیه رفتار کردن

همچنین محمدرضا شاه پس از فرار از ایران در کتاب پاسخ بـه تـاریخ در خصـوص فسـاد مـالى در دوران      
فرد فرد ملت هم شد  وقتى فساد رواج یافت نه تنها در سطح دولت بود، بلکه دامنگیر«نویسد:  حکومتش مى

  122؟!»... بنابراین باید بگویم که فساد ذاتى آدمى است ... فساد با استاندارد زندگى متناسب است.

   و) شاخصه میزان کارآمدى

بود که بخشـى از آن را در مباحـث گذشـته بـازگفتیم.     » کفایتى بى«آخرین مشخصه ساختار حکومتى پهلوى 
هاى اقتصادى، نظامى و فرهنگى را در مباحث آینده پى خـواهیم   در عرصهکفایتى و در مقابل آن کارآمدى  بى

  گرفت.

   گفتار دوم: بررسى تغییرات در ساختار اقتصادى ایران

  

انقالب اسالمى ایران، گرچه انقالبى اقتصادى نبود، با سرنگونى رژیم پهلـوى و اسـتقرار جمهـورى اسـالمى     
  ى پدید آورد که هنوز هم ادامه دارد.تغییراتى در وضعیت، موقعیت و ساختار اقتصاد

  پردازیم. ها به نکاتى چندمى تر این تغییر، در قالب دو مقوله اصلى درآمدها و هزینه براى تبیین دقیق

  الف) بررسى تغییرات انباشت سرمایه در اقتصاد ایران (درآمدها)

روز در نظام پهلوى و ایـران امـروز   در بررسى تغییرات اقتصادى، در مقوله انباشت سرمایه به مقایسه ایران دی
  پردازیم تا این تغییر آشکارتر شود. در جمهورى اسالمى مى
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  115ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  

  ): بررسى تغییرات انباشت سرمایه در اقتصاد ایران (درآمدها)4جدول (

  

  در تبیین مباحث این جدول نکاتى درخور توجه است:

  

   . شاخصه جمعیت1

  35درصدى حدود  3/ 2هاى پایانى رژیم پهلوى با نرخ رشد  کشور ایران در سالجمعیت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  116ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

میلیـون نفـر    72سال گذشته به  30هاى پس از انقالب اسالمى در طول  میلیون نفر بود. این جمعیت در سال
هـاى پـیش    درصد است که نسبت به سال 1/ 4د افزایش یافته و نرخ رشد جمعیت نیز در شرایط فعلى حدو

که سازمان جهانى بهداشت چندین بار از جمهورى اسالمى ایران بـه خـاطر ایـن     بسیار کاهش یافته؛ تا جایى
  کاهش قدردانینموده است.

   . شاخصه تولید نفت2

بیشتر شـد؛   روز نقش آن در اقتصاد و سیاست ایران نفت در حدود یکصد سال پیش در ایران کشف و روزبه
ترین عامل درآمد ارزى کشور صادرات نفت خام بوده اسـت. در دوران   که در چند دهه گذشته مهم اى گونه به

میلیون بشکه بود که حتى برخى  6هاى نفت کشور، تولید روزانه حدود  پهلوى با برداشت غیرصیانتى از چاه
ط انگلیس و آمریکا تشکیل شـد، بیشـتر از   توس 1332مرداد  28معتقدند کنسرسیوم نفتى که پس از کودتاى 

هاى نفـت و   کرد. با پیروزى انقالب اسالمى، سیاست برداشت صیانتى از چاه این میزان برداشت و چپاول مى
سو و عوامل دیگرى همانند جنگ تحمیلى و تعیین سهمیه توسـط   حفظ این ثروت ملى براى آیندگان از یک

هـاى جدیـد از    اهش نقش اوپک در نفت جهـانى و توسـعه انـرژى   اوپک، کشف نفت در نقاط دیگر دنیا، ک
شدت کاهش یابد و حتى به زیر یک میلیون بشکه در روز برسد. گفتنـى   دیگرسو، موجب شد تولید ایران به

  میلیون بشکه در روز است. 4است که اینک سهمیه ایران در اوپک حدود 

   . شاخصه مصرف داخلى نفت3

هـا بـه    خام که در پاالیشـگاه  نیافتگى در دوران پهلوى، مصرف داخلى نفت توسعهبا توجه به جمعیت کمتر و 
میلیون بشکه در روز بود که امـروز بـا توجـه بـه رونـد رو بـه        0/ 5شد، حدود  هاى نفتى تبدیل مى فرآورده

توسعه کشور، افزایش جمعیت و برخوردارى بسیارى از مناطق محـروم و روستانشـینان از انـرژى، مصـرف     
میلیون بشکه در روز فزونییافته است، اگرچه هنوز در بخـش   1/ 6ها به حدود  لى نفت خام در پاالیشگاهداخ

  میلیون لیتر واردات داریم. 30بنزین روزانه حدود 

   . شاخصه صادرات نفت4

  2/ 4میلیون بشکه در روز در رژیم پهلوى، اینک به حدود  5/ 5میزان صادرات نفت خام از 
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  میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

   . شاخصه درآمدهاى نفتى5

میلیارد دالر درآمد ارزى ساالنه ایران بود که بـه قیمـت و ارزش    24هاى پایانى رژیم پهلوى، حدود  در سال
افـزایش مصـرف   رفت، ولى با پیروزى انقالب اسالمى کاهش تولید و  شمار مى آن روز درآمد بسیار خوبى به

میلیـارد دالر کـاهش    6ها درآمد ایران به حدود  داخلى و نوسانات قیمت نفت باعث گردید در برخى از سال
در دوران جنگ تحمیلى که کشور به درآمدهاى ارزى بیشترى نیاز داشـت. یکـى از    1365یابد؛ همانند سال 

  نویسد: نویسندگان غربى در همان ایام مى

اى نداده اسـت ... تنهـا یـک روزنـه امیـد       هاى عراق تزریق شده، نتیجه چه پول در رگبا ایران چه کنیم؟ هر
  123افتد .... شود و ماشین جنگى او از کار مى هست: با سقوط قیمت نفت، ایران ورشکست مى

هـاى   هـا و شـوك   هاى پس از جنگ، قیمت نفت و درآمد ارزى ایران رشد بیشترییافت، ولى بحـران  در سال
  میلیارد دالر رساند. 10باز قیمت نفت را کاهش داد و درآمد ارزى ایران را به زیر  1377سال نفتى همانند 

بـه   1383هاى اخیر روند رو به رشد قیمت نفت سبب شد درآمد ارزى ایران براى اولین بار در سال  در سال
میلیـارد دالر   20نه حـدود  میلیارد دالر افزایش یابد در حالى که ساال 70به  1386میلیارد دالر و در سال  30

  هزینه صنعت نفت کشورمان است.

  . شاخصه ارزش دالر6

گیـرد و ارزش دالر در چنـد    صورت مى» دالر«از آنجا که خرید و فروش نفت خام در سطح جهان به واحد 
دهه گذشته رو به کاهش بود، درآمد حقیقى کشـورهاى صـادرکننده نفـت مرتـب پـایین آمـده اسـت؛ زیـرا         

بفروشند و سپس مایحتاج خود » دالر«ادرکننده نفت خام همانند ایران باید نفت خام خود را به کشورهاى ص
بخرنـد. بنـابراین بـا کـاهش ارزش دالر در مقابـل      » یـن «و » یـورو «را از کشورهاى اروپایى و ژاپن با واحد 

یـن ژاپـن برابـرى     300ا یابد. در ایام رژیم پهلوى هر دالر ب ، قدرت اقتصادى ایران کاهش مى»ین«و » یورو«
  کرد؛ حال آنکه امروز مى
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  118ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

یـن کـاهش یافـت. همچنـین در سـال       79حتى به  1374ین ژاپن است که در سال  100هر دالر در حدود 
دالر  1/ 6م یک یورو با حدود  2008کرد که اینک در سال  سنت آمریکا برابرى مى 80م یک یورو با  2000

درصـد   50درصد کاهش یافته و ارزش حقیقى درآمـد نفتـى کشـورمان     50کند، یعنى ارزش دالر  برابرى مى
  طى چند سال کاهش یافته است.

میلیارد دالر یـا بـه    24در دوران پهلوى درآمد ارزى ایران از صادرات نفت خام،  1356گفتنى است در سال 
 7000میلیارد دالر و یـا   70درآمد نفتى ایران  1386سال  که در میلیارد ین بوده است؛ درحالى 7200عبارتى 

جمهـورى اسـالمى فـروش نفـت بـه       1386خوبى محسوس است. از سال  میلیارد ین بوده که این کاهش به
  یورو و ین در کنار دالر آغاز کرده است.

   . شاخصه درآمد سرانه نفتى7

آید.  دست مى به» سرانه نفتى«شور، شاخص با تقسیم درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام بر جمعیت ک
هـزار یـن ژاپـن بـود کـه در       210دالر و یـا   700هاى پایانى رژیم پهلوى سرانه هـر ایرانـى حـدود     در سال

دالرو  120کـم بـه    هاى پس از پیروزى انقالب اسالمى به دلیل کاهش درآمد و افزایش جمعیـت دسـت   سال
  هزار ین ژاپن کاهش یافته است. 70یا دالر و  700به حدود  1386حداکثر در سال 

   . شاخصه تورم جهانى8

همواره بر انباشت سرمایه در کشور ما اثرگذار بوده اسـت. از  » تورم جهانى«از سوى دیگر، شاخصى همانند 
هـا   کند، تورم قیمت آنجا که ایران با صادرات نفت خام، نیازهاى خود را از بازار جهانى خریدارى و وارد مى

گذارد. مثلًا قیمت هر تُن بنزین وارداتى ایران  جهان بر انباشت سرمایه در اقتصاد کشور تأثیر منفیمى در سطح
حتـى بـه    1387در اثر باال رفتن قیمت نفت خام افـزایش یافـت و در سـال     1383دالر در فروردین  270از 

  دالر رسیده است. 1200

ارزى ایران فزونى یابد، در اثر تورم جهانى و افـزایش   بنابراین اگر قیمت نفت خام افزایش یابد و درآمدهاى
  ها در دنیا، تقریباً این افزایش قیمت نفت خام خنثى خواهد شد. قیمت

   . شاخصه توقعات و الگوى مصرف9

  گذارى مناسب در توسعه اقتصادى باید سطح مصرف و براى انباشت سرمایه بیشتر و سرمایه



  119ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

گـذارى   انـداز ملـى و سـرمایه    انتظارات مردم در حد قابل قبولى باشد و اگر میزان مصرف افزایش یابد و پس
درصـد مـردم    60هـاى رژیـم پهلـوى حـدود      شود. در سال رو مى کافى صورت نگیرد، اقتصاد با بحران روبه

تظارات و قدرت خرید زندگى روستایى داشتند و مصرف بسیار ناچیز بود و در شهرها نیز سطح مصرف و ان
پایین بود، اما در دوران جمهورى اسالمى با افزوده شدن بر جمعیـت شـهرى و توسـعه منـاطق روسـتایى و      
باالرفتن قدرت خرید، الگوى مصرفپیچیده شده و انتظارات نیز باالتر رفته است کـه ایـن خـود بـر انباشـت      

  سرمایه تأثیرى منفى دارد.

   . شاخصه موانع توسعه اقتصادى10

هاى پـس   گفته و تغییرات پدیدآمده در آنها که در انباشت سرمایه بسیار مؤثر است، در سال جز موارد پیش به
ایـم کـه موانـع بسـیارى در راه تحـول       رو بوده از پیروزى انقالب اسالمى ایران با حوادث و رخدادهایى روبه

ود نداشت. حال به برخـى از ایـن موانـع    گمان در دوران پهلوى وج اقتصادى ایران پدید آورد؛ موانعى که بى
  پردازیم: مهم مى

ثروت بسیارى از ایران خـارج گردیـد و نظـام جمهـورى      1357یک. با فرار خاندان پهلوى از ایران در سال 
که بنا بـه دادخواسـت دولـت جمهـورى اسـالمى، محمدرضـا و        اسالمى را با خزانه خالى مواجه کرد؛ چنان

  124اند. ل مردم را به سرقت بردهمیلیارد دالر پو 35همسرش 

نام دیوید فراسـت، در پاسـخ بـه ایـن      در مصاحبه با خبرنگارى انگلیسى به 1358محمدرضا پهلوى در سال 
  پرسش که میزان ثروت شما چقدر است، گفت:

کنند من داراى ثروت زیادى هستم. ثروت من از خیلى از میلیونرهاى آمریکایى کمتر اسـت   ها فکر مى خیلى
خـرد.   گویند، نیست. یک روز من به یکى از همین افراد گفتم که چقدر دارایى من را مى بدان مقدار که مىو 

  125میلیارد دالر بفروشم! 56تا  25گویم که حاضرم تمام دارایى خود را  با کمال صراحت مى

ن غارت کافى اسـت  نمایاند. برایروشن شدن ای این اعتراف شاه، عمق غارت و چپاول منابع ارزى ایران را مى
  چند مطلب را نیز بدانیم:
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  C- 031 اند چند فروند هواپیماى شاهدان عینى گفته -

  126اند. نیروى هوایى، اشیاى قیمتى متعلق به اشرف را به خارج حمل کرده

میلیـون دالر بـراى    7ش) یک دالل ناشناس بلژیکـى مبلـغ    1359در یک حراج جواهر در لندن (در سال  -
  127خرید یک جفت گوشواره الماس متعلق به فرح پهلوى پرداخت کرده است.

میلیـون دالر جـواهرات    640ش) همسر صدام حسین  1370به گزارش روزنامه تایمز لندن (در فروردین  -
  128از همسر شاه سابق ایران خریدارى کرده است.

یلیـون دالر اسـت، ارزش طـال، جـواهر و اشـیاى      م 7ش،  1359وقتى ارزش یک جفت گوشـواره در سـال   
  اند، چقدر است؟ ساك و چمدان با خود برده 380قیمتى که شاه و فرح در  گران

هـاى   هاى سنگین و خروج سـرمایه  هاى پایانى رژیم پهلوى، عوامل و وابستگانِ دربار با گرفتن وام دو. در ماه
ى کشور را ورشکسته کردند. روزنامه اطالعات در تـاریخ  هاى خارجى، نظام بانک کشور و انتقال آنها به بانک

  مطلبى را بدین قرار منتشر کرد: 1357/ 10/ 17

تن از عناصر معروف را که هر یک طى دو  178جامعه کارکنان بانک مرکزى ایران با انتشار فهرستى، اسامى 
ودند، منتشـر کـرد. جمـع مبلـغ     میلیون تومان ارز خارج کرده ب 10مبالغى بیش از  1357ماهه شهریور و مهر 

میلیارد تومان است. آنهم در زمانى که حقوق یک  16فقره حواله رمزى، بیش از  17لیست مذکور به انضمام 
  تومان است. 620کارگر ماهانه 

  خوانیم: همچنین در گزارش دیگرى مى

میلیـون دالر پـول    50هاى غیررسمى حاکى است که در روزهاى بحرانـى کشـور، روزانـه بـالغ بـر       گزارش
  129داران و حتى افراد صاحبِ درآمد متوسط، از کشور خارج شده است. وسیله سرمایه به

   هاى سه. با پیروزى انقالب اسالمى ایران و قطع سلطه آمریکا و انگلیس از ایران، توطئه
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هـاى ایـران در اروپـا و آمریکـا      کردن اموال و دارایىآنان علیه ملت ایران آغاز شد که در یک مورد با مسدود
  میلیارد دالر از ثروت ملت ایران را بلوکه کردند. 20نزدیک به 

هاى گذشته، جمهورى اسالمى ایران با طرح شکایت در دادگاه الهه و همچنین قـرارداد الجزایـر در    در سال
گیـرد، ولـى    از این ثروت هنگفت را پس هاى آمریکایى توانست بخشى هنگام آزادسازى گروگان 1359سال 

در اروپـا و آمریکـا مسـدود     -شـود  که به ارزش امروز چند صد میلیـارد دالر مـى   -هنوز بخش زیادى از آن
  استکه این خود در کاهش انباشت سرمایه در کشور تأثیرى بسزا داشته است.

هـاى گذشـته    انـد، ولـى در سـال    ها تمـام طلـب ملـت ایـران را نـداده      چهار. در شرایطى که هنوز آمریکایى
هاى آمریکایى و اروپایى در دادگاه الهه مدعى شدند رژیم پهلوى به آنان بدهى داشته اسـت و بـدین    شرکت

هاى پـس از جنـگ جهـانى دوم     هایى را نیز دریافت کردند. براى مثال، آمریکا مدعى شد در سال ترتیب پول
  اند. اند که هنوز پول آنرا دریافت نکرده ان دادهتعدادى ماشین جیپ نظامى و چادر نظامى به ایر

پنج. یکى دیگر از مسائلى که در انباشت سرمایه و درآمدها و مسـائل اقتصـادى ایـران تـأثیرى منفـى نهـاد،       
هاى پس از پیروزى انقالب اسالمى اسـت کـه در    ها و تهدیدات و محاصره اقتصادى دشمنان در سال تحریم

  شویم: مات را یادآور مىادامه چند نمونه این اقدا

که به امضـاى چهـل دولتمـرد سـابق و فعلـى آمریکـا       » گروه مطالعات ریاست جمهورى آمریکا«در گزارش 
  رسیده است، چنین آمده:

  130گذارى در صنعت نفت ایران شود. دولت آمریکا باید مانع سرمایه

  جمهورى آمریکااعالم کرد: الگور، معاون رئیس

هاى فناوریک سایر کشورهاى صنعتى با ایران ادامـه خواهـد    براى قطع همکارى دولت آمریکا به تالش خود
   هاى آورى دستیابى مردم ایران به فن داد؛ زیرا واشنگتن در عدم
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  131پیشرفته مصمم است.

  گوید: جمهور آمریکا مى کلینتون، رئیس

  132خواهیم که از داشتن مناسبات اقتصادى با ایران اجتناب کنند. مىما از تمامى دوستانمان در جهان 

  کند: رابرت پلیترو، معاون وزیر خارجه آمریکا نیز اعالم مى

هـاى مـالى و    آمریکا مصمم است از تمامى امکانات و ابزارهایى که در اختیار دارد، بـراى تضـعیف توانـایى   
ها ممانعت کردیم و با اعطاى وام به ایران توسـط بانـک    بدهى اقتصادى ایران استفاده نماید ... ما از استمهال

  133المللى پول نیز مخالفت خواهیم کرد. جهانى و صندوق بین

الملـل   در جلسه فرعـى کمیتـه روابـط بـین     -سناتور آمریکایى و پیشنهاددهنده تحریم اقتصادى ایران -داماتو
  مجلس نمایندگان آمریکاگفت:

بار شود. هدف تحریم، تغییر سیاست جـارى ایـران نیسـت،     اى ایرانیان مصیبتباید کارى کنیم که زندگى بر
  134بلکه هدف صدمه زدن به مردم ایران است.

  C. I. A بان کانن، قائم مقام رئیس

  نیز ضمن گزارش به مجلس سناى آمریکا اعالم کرد:

ه و ایـران را بـا مشـکالت    اى به تهران وارد ساخت هاى اقتصادى و روانى عمده هاى ما ضربه فشارها و تحریم
ایـم، باعـث توقـف یـا تـأخیر       هاى مـا و سـایر اقـداماتى کـه انجـام داده      اساسى مواجه ساخته است. تحریم

ها، رشد بیکارى و اختالل در تعمیر و نگهـدارى تأسیسـات    هاى عمده و زیربنایى ایران، افزایش قیمت پروژه
  135شده است.

   استقالل، آزادى«ردادن ملت ایران به جرم اعالم سال گذشته، استکبار جهانى با قرا 30در 
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در محاصره و تحریم اقتصادى، درصددند ایران اسالمى را بـه تسـلیم وادارنـد. اگرچـه     » و جمهورى اسالمى
نیـز  » خودباورى«ها مشکالتى را پدید آورده، اما از سویى دیگر در خودکفایى و استقالل و روحیه  این تحریم

  اثرگذاربوده است.

و خسـارات  » جنگتحمیلـى «گمان از موانع بسیار مهـم در برابـر انباشـت سـرمایه و اقتصـاد ایـران،        شش. بى
  اقتصادى این تهاجم سراسرى بوده است.

در قالب اجـراى بنـد هفـتم قطعنامـه      -با گذشت حدود سه سال از پایان جنگ، هیئتى از سازمان ملل متحد
وارد ایران شدند تا خسارات جنگ تحمیلى در ایران  1370فرح در خرداد  سرپرستى عبدالرحیم ابى به -598

  روز در ایران بودند. 21را برآورد کنند. این هیئت تنها 

ها و بازدیدهاى مفصل، گزارش خود را به دبیرکل سازمان ملـل تسـلیم کـرد. دبیرکـل      هیئت پس از مالقات
م در اختیـار شـوراى امنیـت     1991ژوئیـه   31مـورخ   S/22863د شـماره  گزارش مشروح هیئت را طى سن

اسـتان   11استان کشـور صـحنه نبـرد و     5گذاشت. گزارش هیئت تأیید کرد که براثر حمله رژیم بعث عراق 
هزار روسـتا بـر    4شهر و  50گردد.  دیگر مورد حمله واقع شده است. این دوسوم جمعیت ایران را شامل مى

اند. این هیئت همچنین عمق و وسعت خسارت وارد بر صنایع نفـت، گـاز، حمـل و     دیدهاثر جنگ خسارت 
طورکلى زیربناهاى اقتصـادى را   ها، صنایع خرما و به ها، کشاورزى و زمین نقل، نیرو، مخابرات، بنادر و پایانه

ارات تأیید کرد. هیئت، اقدامات بازسازى از طـرف دولـت جمهـورى اسـالمى ایـران را تحسـین کـرد. خسـ        
  136میلیارد دالر تخمین زده شد. 97اسالمى ایران به نظر هیئت بیش از  مستقیم وارد بر جمهورى

هاى پس از جنگ، سازمان برنامه و بودجه، در برآوردى اعالم کرد خسـارات مسـتقیم و غیرمسـتقیم     در سال
  ت.میلیارد دالر بوده اس 1000اقتصادى جنگ تحمیلى براى جمهورى اسالمى ایران حدود 

هـا سـال    تنها فرصتى هشت سـاله را از ایـران اسـالمى گرفـت، بلکـه بـه میـزان ده        در هر حال این جنگ نه
هـاى محـدود موجـود را     هاى مختلف ایجاد کرد و ظرفیت هاى ایران را نابود و خساراتى را در بخش سرمایه

  نیز از بین برد.

   هایى همانند افزایش شاخصهگیرى تغییرات انباشت سرمایه در اقتصاد ایران: اگر  نتیجه
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  124ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

جمعیت، کاهش تولید و صادرات نفت خام، کـاهش ارزش دالر و افـزایش تـورم جهـانى را توأمـان مـورد       
  تجزیه و تحلیل قرار دهیم، درخواهیم یافت:

بـه میـزان    1386سال  درآمدهاى ارزى کشور تا حدود یک پانزدهم کاهش حقیقى داشته است؛ یعنى اگر در
 70کـه تنهـا    میلیارد دالر دوران پهلوى برابر بوده است، درحـالى  24میلیارد دالر درآمد ارزى داشتیم، با  700

  ایم. دست آورده میلیارد دالر از صادرات نفت درآمد ارزى به

گیرد، عمق فاجعـه   مورد توجه قرار -که در شش مورد بدانها پرداختیم -از دیگر سو، اگر ایجاد موانع متعدد
گیریم که نظام جمهورى اسالمى بـا   مى در کاهش درآمدهاى دولت آشکارتر خواهد شد. در مباحث بعدى پى

  این درآمد کمتر و موانع بسیار، در توسعه و عمران کشور چه اقداماتى انجام داده است.

  ها) اى و عمرانى ایران (هزینه ب) بررسى تغییرات توسعه

گرفته از دوره رژیم پهلـوى تـا    اى و عمرانى، تغییرات صورت هاى توسعه طرح برخى شاخصاینک برآنیم با 
سوى پیشرفت و توسعه بررسـى کنـیم تـا توسـعه و عمـران       نظام جمهورى اسالمى را در راستاى حرکت به

  137کشور با توجه به درآمد کمتر و موانع بیشتر روشن گردد.

  138ست:ده شاخص اصلى توسعه و عمران بدین قرار ا

   زندگى . شیوه1

  نمایش تصویر

  

   میلیونى کشور در روستاها بدون کمترین امکانات 35در رژیم پهلوى بیشتر جمعیت 
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  125ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

ترى برخوردارنـد.   اند و از امکانات مناسب کردند، اما امروز بسیارى از روستاها به شهر تبدیل شده زندگى مى
کننـد و حتـى روسـتاها از نظـر عمرانـى       میلیونى ایران در شهرها زنـدگى مـى   72جمعیت درصد  70حدود 

  اند. ترى دارند و شهرها نیز توسعه بیشترى یافته وضعیت بسیار مناسب

   . عمران روستایى2

  نمایش تصویر

  

سیسـتان و  در دوران پهلوى، روستاییان از حداقل امکانات و رفاه برخوردار نبودنـد. بـراى مثـال، در اسـتان     
روسـتا افـزایش    2778این تعـداد بـه    1383روستا برق داشت که در سال  33تنها  1357بلوچستان در سال 

  یافته است.

بـه  » جهـاد سـازندگى  «هاى پس از انقالب اسالمى در راستاى تحقق عـدالت اجتمـاعى، بـا تأسـیس      در سال
مانده متحـول   ه) چهره روستاهاى عقبخمینى (قدس سره) و کمیته امداد حضرت امام (قدس سر دستور امام

سال پس از پیروزى انقالب اسـالمى کشـف شـد کـه مـردمش       2حدود » بشاگرد«شد و حتى مناطقى مانند 
بسـیار تغییـر یافتـه     -در نزدیکى بنـدرعباس  -کردند. اکنون این منطقه هاى اولیه زندگى مى تقریباً مانند انسان

میلیارد تومان براى بهبود کشاورزى مردم  40اى بالغ بر  با هزینهسد جگین  1385است. براى نمونه، در سال 
  این منطقه افتتاح شد.

تاکنون تنها نیمدرصد رشـد داشـته کـه نشـان از      1375همچنین روند مهاجرت روستائیان به شهرها از سال 
  139باشد. هاى توسعه روستایى مى موفقیت نسبى طرح
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  126ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

   کشاورزى و دامپرورى. 3

  نمایش تصویر

  

یافته است که با اقدامات رژیم پهلوى و نابودى کشاورزى از میان رفت؛  امنیت غذایى از ارکان جامعه توسعه
شـمار   تـرین واردکننـدگان مـواد غـذایى بـه      دست، از بـزرگ  تا آنجا که ایران با وارد کردن محصوالت از این

غ از اسـرائیل، گوشـت از اسـترالیا، گنـدم از آمریکـا، مـرغ از فرانسـه،        مـر  رفت: پنیـر از دانمـارك، تخـم    مى
درصـد مـواد غـذایى را از خـارج وارد      50زمینى و پیاز از پاکستان و جزاینها. ایران در حـالى بـیش از    سیب

میلیونى و بیشتر شهرنشین، حدود  72درصد مردم آن روستا نشین بودند، اما اینک با جمعیت  60کرد که  مى
کنیم؛ ضمن آنکه تراز بازرگانى بخش کشاورزى نیز مثبـت اسـت،    رصد مواد غذایى مورد نیاز را وارد مىد 5

  بدین معنا که بیش از میزان واردات، صادرات کشاورزى داریم.

از لحاظ مواد غذایى خودکفـا و حتـى صـادرکننده     1341کشورى که تا پیش از اصالحات آمریکایى در سال 
شود. براى نمونه، در  تبدیل مى 1357ترین واردکننده محصوالت غذایى در سال  به بزرگگندم بود، متأسفانه 

میزان واردات گندم ایران به بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تـن رسـید. همچنـین در سـال      1356سال 
میلیـارد   109/ 7به  1356میلیارد ریال بود، تا اینکه در سال  13/ 7واردات کاالهاى کشاورزى بالغ بر  1351

  140ریال رسید.

با  1383ایم. براى مثال، از سال  رو بوده با پیروزى انقالب اسالمى ایران در کشاورزى با تحوالت بزرگى روبه
بـه   1386سـال بـه خودکفـایى رسـیده و در سـال       40میلیـون تـن گنـدم، پـس از      15ساالنه تولید بیش از 

  ایم. صادرکننده گندم تبدیل شده

خشک قرار گرفتـه و متوسـط بارنـدگى سـاالنه آن کمتـر از       اى خشک و نیمه قلیمى در منطقهایران از لحاظ ا
رو، ایـران نیازمنـد    همـین  متر بسیار کمتر اسـت. بـه   میلى 750متر است که از متوسط جهانى، یعنى  میلى 250

  بردارى کند. هاى سطحى، آن را بهره سدسازى است تا با ذخیره آب
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  127فردا، ص: ایران, دیروز امروز 

اسـتان   12سـد مخزنـى در    13دست مهندسان غربى، تنها  هم به در رژیم پهلوى با همه درآمدهاى زیاد و آن
سال گذشته با کمبود درآمدهاى ارزى و مشـکالتى   30کشور ساخته شد، ولى در جمهورى اسالمى در طول 

ایـم.   استان سـاخته  29سد در  500ى دست جوانان ایران اسالم همانند جنگ تحمیلى و محاصره اقتصادى، به
هـاى   کشور نیز در حال اجـراى پـروژه   12اینک جمهورى اسالمى ایران سومین سدساز بزرگ دنیاست و در 

  141بزرگ آبى هستیم.

ها ساخته شد، اکنـون در   بردارى کانادایى در رژیم پهلوى با طراحى آمریکا، ساخت ایتالیا و بهره» سد دز«اگر 
برابر سد دز ساخته شده  4بردارى ایرانى و ظرفیتى بیش از  با طراحى، ساختو بهره» 3ون سد کار«یک نمونه، 

ترین سد خاکى خاورمیانه و ششمین سـد خـاکى دنیـا، بـه دسـتان       عنوان بزرگ است. سدخاکى کرخه نیز به
  در عمل اثبات گردد.» توانیم ما مى«شود تا شعار  مهندسان ایرانى ساخته مى

   . صنعت ومعدن4

  نمایش تصویر

  

هاى مورد استفاده در ایـن بخـش اسـت. ایـران      یافتگى، صنعت، معدن و فناورى هاى توسعه ازجمله شاخصه
دوران پهلوى از کمترین سطح فناورى و صنعت برخوردار بود و اصولًا صنایع مونتـاژ همـه هویـت صـنعت     

  د توان ملى و تکنولوژیک.هم زیر نظر مستشاران خارجى و با نبو داد؛ آن محدود ایران را شکل مى
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  128ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

پرداخته تـا بـراى ایرانیـان     گرى خود مى تراشى در برابر ایران به غارت و چپاول و سلطه اروپا از قدیم با مانع
زیـر  پیشرفتى حاصل نگردد. زمانى در دوره قاجاریه سرگور اوزلى، سفیر انگلیس در ایران به لرد کاسلرى، و

آنتـونى پارسـونز، آخـرین سـفیر      142»گرى بمانـد.  باید ایران در ناتوانى و وحشى«نویسد:  خارجه انگلیس مى
گونـه تشـریح کـرده     ش) ایـن  1353( 1974انگلیس در رژیم پهلوى نیز در کتابش اوضاع ایران را در سـال  

  است:

توانیـد،   کنید، این است که تـا مـى   مىسوم است. بنابراین اولین کارى که اینجا  ایران یکى از کشورهاى جهان
اى جز این کـار   گذارى کنید که براى فروش کاالهایتان چاره کاالهایتان را بفروشید و فقط در صورتى سرمایه

گذارى نمایید  گذارى کنید، به میزان حداقل ممکن سرمایه نداشته باشید. اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایه
د که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شـود؛ ماننـد صـنایع مونتـاژ کـه درواقـع       و صنایعى را انتخاب کنی

سوارکردن قطعات صادراتى انگلیسى در ایران است. در این محدوده و با توجه به این نکات، من معتقدم که 
  143ا کنید.سوم پید توانید براى مصرف کاالهاى خود در جهان ایران یکى از بهترین بازارهایى است که شما مى

  در ایران اعالم کرد: 1340همچنین ارهارد، معاون صدراعظم آلمان غربى در مهرماه 

  144ایران نیازى به صنایع سنگین و پیشرفته ندارد و باید کشورى کشاورزى باقى بماند.

، نوینى در صنایع و معـادن ایـران آغـاز شـد کههنـوز ادامـه دارد. در نانوفنـاورى        اما با انقالب اسالمى، فصل
رونـد، جایگـاه نسـبتاً     شمار مى اى که از علوم استراتژیک به فناورى، فناورى اطالعات و فناورى هسته زیست
و ایـران   -هاى صنعت دنیاى امروز است ترین بخش اى که از مهم ایم. امروز در فناورى هسته اى یافته شایسته

سـال، همـه مراحـل چرخـه      27سـنى   هم با متوسـط  با همت و تالش جوانان، آن -دیروز از آن محروم بود
روز پرافتخـار ایرانیـان در تکمیـل     1385فـروردین   20کـه   اى را به شکل بومى داراییم؛ چنـان  سوخت هسته

  اى و چرخه سوخت هسته
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ن نیروگاه همچنین مراحل ساخت اولی 145عنوان هشتمین کشور در دنیاست. اى جهان به ورود به باشگاه هسته
نیـز   1385دست متخصصان کشورمان در استان خوزستان شروع شـده اسـت. در شـهریورماه     اتمى ایرانى به

  در اراك افتتاح گردید تا ما در این خصوص نهمین کشور دنیا باشیم.» آب سنگین«پروژه عظیم تولید 

هـاى پـس از    بـودیم، سـال  فضا که در دوران پهلوى از هـیچ توانمنـدى برخـوردار ن    -در عرصه فناورى هوا
سـینا  «نام  اولین ماهواره کشورمان به 1384فضا تأسیس و سپس در آبان  -انقالب اسالمى سازمان صنایع هوا

نیز » زهره«و » مصباح«کیلومترى زمین قرار گرفت. اکنون دو ماهواره  700به فضا فرستاده شد و در مدار » 1
  در حال اتمام است.

ر در فضا ماهواره دارند که همه آنها فناورى ساخت ماهواره را ندارنـد و ایـران   کشو 42در حال حاضر تنها 
  دوازدهمین کشور دنیاست که داراى فناورى ساخت ماهواره است.

جمهورى اسالمى به فضا پرتاب گردیـد و بـدین ترتیـب    » راکت کاوشى«نخستین  1385همچنین در اسفند 
  ) WSCایران به باشگاه فضایى جهان (

  عضوآن (آمریکا، روسیه، ژاپن، هند، چین و آژانس فضایى اروپا) پیوست.و شش 

به فضـا، طراحـى و سـاخت    » سفیر«آمیز ماهواره ایرانى  با پرتاب موفیقت 1386بهمن  15از طرف دیگر، در 
، افتتاح نخستین مرکز فضایى بومى و سامانه پرتاب ماهواره به فضا، جمهورى اسـالمى ایـران   »امید«ماهواره 

بـر سـفیر و قـرار دادن     ر شمار یازده کشور جهان در فناورى پرتاب ماهواره قرار گرفت و با پرتاب ماهوارهد
در جمع هفت کشور برتر جهان در این تکنولوژى قرار  1387مرداد  27ماکت ماهواره امید در مدار زمین در 

  ن قرار دهیم.کیلومترى زمی 700گرفتیم تا در آینده نزدیک ماهواره امید را در مدار 

عنوان دهمین کشور جهان داراى تکنولوژى سـاخت   به 1387همچنین جمهورى اسالمى ایران در اردیبهشت 
  ایستگاه متحرك دریافت تصاویر ماهواره شد.

توانستیم تعمیرات جزئـى   هاى رژیم پهلوى حتى نمى که در سال -در زمینه صنعت و فناورى ساخت هواپیما
  اینک با -اربرى و نظامى را انجام دهیمهواپیماهاى مسافربرى، ب
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  130ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

هستیم که سه فروند آن در ناوگان هـوایى   140همکارى اوکراین در حال ساخت هواپیماى مسافربرى ایران 
پایى کشور مورد استفاده قرارگرفته است. قرارداد صادرات پنجاه فروند هواپیماى دونفره نیز با کشورهاى ارو

  دهیم. پیکر (اورهال) را نیز در ایران انجام مى و آسیایى منعقد گردیده و تعمیرات اساسى هواپیماهاى پهن

طلـوع  «همچنین صنایع هواپیمایى ایران (صها) توانسته است نخستین موتور جت مافوق صوت کشور با نام 
رسـد.   نیز بـه تولیـد مـى   » 5طلوع «ام زودى نوع جدیدتر آن به ن را به دست متخصصان ایرانى بسازد و به» 4

بدین ترتیب، ایران یکى از پنج کشور داراى فناورى ساخت موتور جت است و به پنج کشـور نیـز فنـاورى    
  146کند. هوایى صادر مى

صـد سـاله اکتشـاف     وداراى پیشـینه یـک   -رود شمار مى صنعت نفت که از صنایع مادر کشورمان به در عرصه
درصد خودکفایى در این صنعت رسیده بـودیم، امـا اینـک     4انى رژیم پهلوى به هاى پای در سال -نفت است

المللـى صـنعت نفـت برنـده، و از      هـاى بـین   درصد خودکفاییم و حتى در تعدادى از کشورها در مناقصه 80
  ایم. قابلیت صادرات خدمات فنى مهندسى نیز برخوردار شده

میلیـون تـن    1/ 6صـنایع دنیاسـت، از تولیـد حـدود     تـرین   در صنعت پتروشیمى که در حال حاضر از مهـم 
ایم و در حال سـاخت   میلیون تن در سال رسیده 38محصوالت پتروشیمى در دوران پهلوى به ظرفیت تولید 

مقـام دوممنطقـه در    2004مجتمع پتروشیمیدر سراسر کشور نیز هستیم. این در حالى است که در سـال   20
  گذارى در این صنعت را در جهان کسب کردیم. یهتولیدات پتروشیمى و مقام اول سرما

شود. در نظـام پهلـوى تنهـا     ترین صنایع در توسعه هر جامعه محسوب مى عنوان یکى از مهم صنعت فوالد به
میلیـون تـن تولیـد     0/ 5آهن اصفهان که به دست نیروهاى متخصص شـوروى سـاخته شـد،     کارخانه ذوب

ایم که مقام بیستم تولید دنیـا و مقـام    میلیون تن در سال رسیده 15د داشت، اما اینک در صنعت فوالد به تولی
و  هاى خوبى برخوردار شده است. حتى در فناورى تولید فوالد از توانمندى 2004چهاردهم مصرف در سال 

  ایم. چندین کارخانه تولید آهن و فلزات آلیاژى را ایجاد کرده

   با پایه گازسوز، وارد مرحله» وتور ملىم«سال با تولید  80در صنعت خودروسازى پس از 
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عنوان اولین موتور گازسوز جهـان بـه تولیـد انبـوه رسـیده و بـا        ایم. این موتور به نوینى در سطح جهان شده
به ساالنه  هزار خودرو مونتاژ 100جزو سه موتور برتر دنیاست. همچنین از تولید ساالنه » 4یورو «گواهینامه 

  ایم. درصد تولید داخل رسیده 70میلیون خودرو با حدود  1/ 2

کنـیم کـه کشـورهایى ماننـد ایتالیـا،       کشور جهان خـودرو و قطعـات آن را صـادر مـى     40همچنین اینک به 
بلغارستان و لهستان از اتحادیه اروپـا و روسـیه، چـین، ترکیـه، امـارات، اکـراین، مصـر، آذربایجـان و ... از         

  147باشند. درصد تولید داخل مى 98اران خودرو سمند سورن با خرید

میلیون تن مواد معدنى در پیش از انقالب به ظرفیت تولید  20ایم از تولید ساالنه  در بخش معادن نیز توانسته
  میلیون تن در سال برسیم و معادن کشور را براى مصارف داخلى و صادرات توسعه بخشیم. 220

د وابسته و مونتاژ با حضور مستشاران خارجى، اینک به صادرات خـدمات فنـى و   همچنین از صنعت محدو
میلیـارد دالر افـزایش یافتـه     2به  1385میلیارد دالر و در سال  1/ 5به  1384ایم که در سال  مهندسى رسیده

 همچنـین طـى ده سـال    148میلیارد دالر خدمات فنى و مهندسى داریـم.  7است، اگرچه ظرفیت بالقوه ساالنه 
  149کشور دنیا اجرا شده است. 33هاى ایرانى در  پروژه پیمانکارى از سوى شرکت 233گذشته، حدود 

   . خدمات عمومى5

تنها روستاها، بلکه شـهرها نیـز از ایـن خـدمات      در دوران پهلوى در زمینه خدمات عمومى و رفاهى مردم نه
  اى محروم بودند. صورت گسترده به

درصد داراست. در دوران پهلوى بـا توجـه بـه     17منابع و ذخایر گازى دنیا را با ایران پس از روسیه، دومین 
درآمدهاى ارزى فراوان از صادرات نفت و با داشتن موقعیت مناسب براى تبدیل منابع زیرزمینى به منابع رو 

(تهـران،   اقتصادى، متأسفانه به آن پرداخته نشد و تنها بخشـى از پـنج شـهر    -زمینى به منظور رفاه اجتماعى
اصفهان، اهواز، شیراز و فوالدشهر) داراى گـاز طبیعـى بودنـد. بـراى نمونـه، در شـهر اصـفهان فقـط بـراى          

هاى آمریکاییان ساکن در این شهر و در فوالدشهر نیز براى منازل متخصصان شوروى گازرسـانى شـده    خانه
  بود.
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شهر نیـز در   85گاز طبیعى پیوسته و شهر کشور به شبکه  660، 1385اما در عصر جمهورى اسالمى تا سال 
/ میلیون انشعاب 5هزارروستا نیز در حال اجراست. در حال حاضر  5دست گازرسانى است و این پروژه در 

میلیـون نفـر تحـت     54شـود و بـیش از    گاز واگذار شده و ساالنه یک میلیون انشعاب جدید نیز واگذار مـى 
درصد  60رو، سهم گاز در سبد انرژى کشور از یک درصد به  ینپوشش استفاده از گاز طبیعى قرار دارند. بد

و  -تـرین میـدان گـازى دنیاسـت     فزونى یافته است. از سوى دیگر، در میدان گازى پارس جنوبى که بـزرگ 
بردارى رسیده و پنج فـاز نیـز    فاز تعریف شده که هشت فاز آن به بهره 25 -ایران با قطَر در آن شریک است

/ 5میلیارد متر مکعب مصرف داخلى گاز طبیعى کشور است که معـادل   150االنه حدود در حال اجراست. س
کنیم که تقریبـاً   میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر مى 3/ 5باشد. همچنین  میلیون بشکه نفت در روز مى 3

  معادل همین اندازه واردات از ترکمنستان است.

ایران مقام اول خاورمیانه و نوزدهم دنیا را دارا است. مشـترکان   برابر شده و 12در بخش برق، تولید بیش از 
   % تجهیزات100اند و در صنعت نیروگاهى  برابر شده 7برق نیز حدود 
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% تجهیزات بخش تولیـد در داخـل کشـور    70% از تجهیزات بخش انتقال و بیش از 95بخش توزیع، بیش از 
شـود. در سـاخت    خته و به بسیارى از کشورهاى منطقه و حتى اروپا تجهیزات صـنعت بـرق صـادر مـى    سا

کـه   توربین گازى نیروگاهى نیز جزء ده کشور اول دنیا و پـس از ژاپـن مقـام دوم آسـیا را دارایـیم؛ درحـالى      
  درصد خودکفایى داشتیم. 1هاى قبل از انقالب زیر  سال

هزار خط تلفن ثابت وجود داشت که اولـین خـط تلفـن     800پهلوى تنها درخصوص ارتباطات نیز در رژیم 
میلیون خط تلفن ثابت رسیده است. اکنون با فاصله  40اندازى شد و اینک به  ش در ایران راه 1269در سال 

ایـن   1386میلیون تلفن همراه به مردم واگذار شـده کـه در سـال     30چندسال از کشورهاى اروپایى بیش از 
هزار کیلومتر فیبـر نـورى نیـز     75میلیون رسیده است. این در حالى است که از  1به ماهانه حدود واگذارى 

گیـرى از فیبـر    کـه بهـره   متر نداشـتیم؛ درحـالى   هاى قبل از انقالب حتى یک سانتى ایم که سال برخوردار شده
  م در دنیا آغاز شده است. 1960نورى از دهه 

را حـایز گردیـده کـه در     128در ارتباطات رتبه  2000ایران در سال  طبق گزارش سازمان جهانى ارتباطات،
  ارتقا یافته است. 60نیز به حدود  2004و در سال  77به  2002سال 

هـاى متعـددى در دسـت احـداث اسـت تـا        ایم و پروژه در بخش آب و فاضالب نیز پیشرفت بسیارى داشته
  جمعیت شهرى و روستاهاى بیشترى در رفاه قرار گیرند.

   . حمل و نقل6

  نمایش تصویر

  

هـاى توسـعه و عمـران، در دوران پهلـوى توسـعه و       عنوان یکـى از زیرسـاخت   شبکه حمل و نقل کشور به
هـاى اصـلى و    ظرفیت مناسبى نداشت، اما اکنون از لحاظ کیفى و کمى وضـعیتى نسـبتاً مطلـوب داریـم. راه    

مناطق محروم این تغییر چشمگیرتر است. بـراى   خصوص در فرعى کشور حدود پنج برابر افزایش یافته و به
 3کیلومتر پیش از انقالب اسالمى، اکنون به حـدود   100ها از  مثال، در استان چهارمحال و بختیارى طول راه

  هزار کیلومتر رسیده و بیش از هزار کیلومتر راه در
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آهـن در   هزار کیلـومتر راه  9ز دو برابر رسیده و در حال حاضر آهن به بیش ا دست احداث است. خطوط راه
فـارس و دریـاى    تنها براى داخل کشور، بلکه براى ترانزیت آسیاى میانه بـه خلـیج   دست احداث است که نه

  هاى آتى، در منطقه نقشى محورى خواهد داشت. عمان در سال

ها فرودگـاه داریـم؛    یم و اینک در تمامى استانا در حمل و نقل هوایى نیز از پیشرفت بسیارى برخوردار شده
حال آنکه در دوران پهلوى تنها چند استان فرودگاه داشت و تنها استان مازندران براى ویالهاى کنار دریـاى  

  فرودگاه داشت. 5خاندان پهلوي 

است.  فروند هواپیماى ملکى و استیجارى در ناوگان هوایى کشور در حال تردد 150در حال حاضر بیش از 
روییم، اما با ایـن همـه، از    فروش هواپیما از سوى اروپا و آمریکا به ایران، با مشکالتى روبه البته به دلیل عدم

میلیـون مسـافر در حمـل و نقـل هـوایى       30بـه سـاالنه بـیش از     1357میلیون مسافر در سـال   5/ 7حدود 
  ایم. رسیده

ایران در تخلیه بار کشـتى   1354است. براى نمونه، در سال اى بسیار یافته  کشتیرانى و بنادر کشور نیز توسعه
روز در  160بیش از یک میلیارد دالر جریمه پرداخت کرد؛ زیرا بیش از دویسـت کشـتى در بنـدر خرمشـهر     

نوبت بودند و بسیارى از کاالهاى خوراکى فاسد شده و به دریا ریخته شـد و چـون بـراى تخلیـه کاالهـا از      
بـود کـه   » راننده پایه یـک «، تعدادى کامیون نیز از خارج وارد شد. مشکل بعدى کمبود بنادر کامیون نداشتیم

امـا امـروز در بنـادر و کشـتیرانى      150براى این منظور هشتصد راننده از پاکستان و کـره جنـوبى وارد کردنـد!   
جایى کـه در  گیریم؛ تا  ایم و حتى در برخى موارد براى تخلیه سریع کشتى جایزه مى اى مناسب داشته توسعه
دسـت آوردیـم و از نظـر طـول عمـر       مقام شانزدهم دنیا و مقام اول خاورمیانه را در کشتیرانى به 1383سال 

  ناوگان دریایى نیز با حدود پنج سال، مقام اول جهان را داراییم.

آسـیاى   میلیون تن برسد تا بتوانیم براى 140قرار است در طول برنامه چهارم توسعه، ظرفیت بنادر به حدود 
  خوبى انجام دهیم. میانه ترانزیت کاال را به
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   . بهداشت و درمان7

  نمایش تصویر

  

است. این شـاخص در رژیـم   » بهداشت و درمان«یافتگى هر کشور  هاى مهم در توسعه یکى دیگر از شاخصه
انقالب اسالمى تحولى چشمگیر یافت. ارتقاى امیـد  گذشته در سطحى بسیار پایین قرار داشت که با پیروزى 

میلیـونى امـروز، ایـن     72سـال در جامعـه    74سال بـه   56میلیونى دوران پهلوى از  35به زندگى در جامعه 
  نمایاند. خوبى مى جهش و رشد باال را به

مکانات بهداشـتى  آنکه از حداقل ا کردند، بى بیشتر جمعیت ملت ایران در رژیم پهلوى در روستاها زندگى مى
  اعالم کرد: 1357و درمانى برخوردار باشند. وزیر بهداشت رژیم پهلوى در سال 

میلیـون نفـر روسـتایى فاقـد      20فارس، از مـرز شـرقى تـا مرزهـاى غربـى،       هاى خلیج از رود ارس تا کرانه
  151ترین وسایل بهداشتى هستند. کوچک

روسـتایى و تربیـت پزشـک، وضـعیت بهداشـت و      پس از پیروزى انقالب اسالمى با توسعه شبکه بهداشت 
میلیون روستایى تحـت پوشـش بیمـه درمـانى بـوده و در طـرح پزشـک         24درمان بسیار بهبود یافتو امروز 

انـد. در دوران پهلـوى بـراى مـداواى سـرماخوردگى       هزار پزشک در روستاها مشغول 6خانواده نیز بیش از 
   پزشک مردم، از فیلیپین، هند، پاکستان و بنگالدش
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تنهـا   152آینـد.  هزار نفر از سراسر دنیا براى درمان به ایران مى 30کم سالى  آوردند، اما اینک دست به ایران مى
انـد. بـه هـر روى، در کشـورمان      هزار بیمار خارجى براى جراحى چشـم بـه ایـران آمـده     5، 1385در سال 

تنهـا در حـد    هـاى پزشـکى نـه    و امـروز بـا توسـعه دانشـکده     153 گسـترش اسـت  در حال » توریسم درمانى«
  استانداردهاى جهانى پزشک داریم، بلکه اعزام پزشکان ایرانى به دیگر کشورهاى نیازمند نیز آغاز شده است.

نظیر در جهان، یعنى واکسن فلج  وضعیت واکسیناسیون ایران نیز تحول اساسى یافت و با دو طرح ملى و بى
هاى اخیر، مورد تشویق سازمان جهانى بهداشت قرار گرفتیم و امروز انواع واکسـن   ال و سرخچه در سالاطف

شود. همچنین تولید دارو در کشـور بـه مـرز خودکفـایى رسـیده اسـت،        از ایران به دیگر کشورها صادر مى
  اگرچه باید در تولید مواد اولیه دارو نیز تحول الزم پدید آید.

هـاى بنیـادین    همت جوانان مستعد و باایمانش توانسته است با تولید، انجماد و تکثیر سـلول ایران اسالمى با
هـاى   پدید آورد. اولین رده سـلول » انقالب پزشکى«رو  جنینى در زمره چند کشور اول دنیا قرار گیرد و بدین

 2003یـران در سـال   ها در جمهورى اسالمى ا در آمریکاو اولین رده این سلول 1998بنیادین جنینى در سال 
بـه نـام   » سـاز  انسـولین «هاى بنیادین  دست آمد. اینک سلول وابسته به جهاد دانشگاهى به» رویان«در مؤسسه 

هـاى دیگـر ایـن     براى اولین بار در دنیا با تالش جوانان ایرانى تولید شده است و در بخش» رویان، اچ. وان«
دانشـمندان   1387ایـم. همچنـین تابسـتان     ى گرفتـه انقالب پزشکى نیز در ردیف چند کشور اول جهان جـا 

دسـت   هاى بنیادى به پژوهشگاه رویان موفق شدند که به عنوان ششمین کشور جهان از پوست انسان، سلول
  آورند.

هـاى   کار بزرگ متخصصان ایرانى در ترمیم ضـایعات نخـاعى بـا اسـتفاده از سـلول      1385همچنین در سال 
کننـده   کننـده ویـروس ایـدز و تقویـت     یابى به داروى کنترل در جهان، دست براى نخستین بار» شوان«عصبى 

  IMOD کننده بدن براى اولین بار در دنیا به نام سیستم تقویت

فناورى، تولید  ، همچنین پیوستن ایران به جمع دوازده کشور تولیدکننده داروهاى نوترکیب حاصل از زیست
   یا پس از آمریکا و سوئیسعنوان سومین کشور دن به MS داروى بیمارى
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که تاکنون  -اى ها در پزشکى هسته تکنسیم براى تشخیص و درمان بیمارى -و تولید رادیو ایزوتوپ مولیبدن
هاى بـزرگ علمـى جمهـورى اسـالمى      ازجمله موفقیت -در اختیار کشورهایى مانند انگلستان و آمریکا بوده

نخستین بار در جهان داروى درمان زخم پـاى دیـابتى بـه نـام      1386آید. همچنین در سال  شمار مىایران به 
در ایران تولید شد و هم اکنون پژوهشگران ایرانى در حال مطالعه و تحقیق بر روى سـى نـوع   » آنژى پارس«

  داروى جدید هستند.

سازى گوسفند دسـت یافتـه و بـه     شبیهجمهورى اسالمى ایران نخستین کشور خاورمیانه است که به فناورى 
شده در ایـران در   سازى پیشرفته پیوسته است. اولین گوسفند شبیه جمع هشت کشور دنیا در این فناورى فوق

در پایگاه تحقیقاتى پژوهشگاه رویان در اصفهان  1385در هشتم مهرماه » رویانا«مرداد و دومین آن به نام  11
 1387رود و اولین گوساله در اردیبهشت  شمار مى در جهان به» سازى درمانى یهشب«به دنیا آمد که اولین مورد 

  در همین پایگاه علمى متولد شد.» بوانا«به نام 

   . تأمین اجتماعى8

  نمایش تصویر

  

درآمـد جامعـه را    کند و قشرهاى کـم  ازجمله امورى است که توسعه را با عدالت همراه مى» تأمین اجتماعى«
بگیر وجـود داشـت کـه     هزار نفر مستمرى 89سازد. در رژیم پهلوى تنها  ى خود توانمند مىبراى رفع نیازها
درصـد نزدیـک    100است و بیمـه خـدمات درمـانى بـه مـرز       میلیون نفر افزایش یافته 3/ 2اینک به بیش از 

  اند. مند شده درصد روستانشینان نیز از بیمه خدمات درمانى بهره 95شود و بیش از  مى

  

  

  



  

  137ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

   . ورزش و تربیت بدنى9

  نمایش تصویر

  

کـه جمعیـت    هاى ورزشى حتى در روستاها و شهرهاى کوچک ده برابر دیروز توسعه یافته؛ درحـالى  ظرفیت
هاى ورزشى آسـیایى و جهـانى    هاى پهلوى آمار مدال تنها دو برابر شده است. از سویى دیگر، اگرچه از سال

کارى است بس بزرگ و ارزشـمند. امـروز در ورزش    1382مدال در سال  1400ت نیست، رسیدن به در دس
هـاى بسـیارى پـرچم جمهـورى      همگانى، قهرمانى، اخالق ورزشى و پهلوانى، جوانان برومنـد مـا در رشـته   

  آورند. اسالمى ایران را در سطح جهان به اهتزاز درمى

   . آموزش و پژوهش10

  نمایش تصویر

  

رود، با توجه بـه همـه تأکیـدات     شمار مى که عامل اصلى توسعه و تحول یک جامعه به» آموزش و پژوهش«
 35اى کـه   مهرى قرار گرفـت و در جامعـه   آموزى متأسفانه در دوران قاجاریه و پهلوى مورد بى اسالم بر علم

روزى انقـالب اسـالمى در   درصد باسواد بودند. براى نمونـه، هنگـام پیـ    47میلیون نفر جمعیت داشت، تنها 
نفر دیپلم ریاضى وجود داشت. بـا پیـروزى انقـالب اسـالمى ایـران بـه        70استان سیستان و بلوچستان تنها 

 25آمـوزى پدیـد آورد و حـدود     جهاد بزرگى در علـم » نهضت سوادآموزى«خمینى (قدس سره)  دستور امام
د. امـروز بـا توسـعه آمـوزش و پـرورش نـرخ       ویژه در مناطق محروم و روستایى باسواد شـدن  میلیون نفر به
درصـد   96ساله،  29تا  10درصد رسیده است. این نرخ در جمعیت  82درصد و در زنان به  88باسوادى به 

 درصد 60است. بنابر آخرین گزارش، 

  



  138ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  ایران است. درصد آنها متعلق به 1/ 4سوادان دنیا در قاره آسیا هستند که تنها  بى

هـزار   40واحـد افـزایش یافتـه و حـدود      308واحد در دوران پهلـوى بـه    2همچنین مدارس تیزهوشان از 
آمـوز در المپیادهـاى    تر در دوران پهلوى حتى یـک نفـر دانـش    اند. پیش آموز در آن مشغول به تحصیل دانش

پس از انقـالب اسـالمى از سـال     هاى ) شرکت نکرده بود، اما در سال1958علمى جهانى (آغاز شده از سال 
 1386آموزان ما در بیست و هشتمین المپیاد جهانى ریاضى در کوبا شرکت کردنـد، تـا سـال     که دانش 1366
دست آمده است. گفتنى است ایران رتبه اول کشورهاى اسالمى، رتبـه   دیپلم افتخار به 17مدال و  362تعداد 

  154دوم آسیا و رتبه دهم جهان را داراست.

زمینه تحصیالت دانشگاهى تنها پانزده واحد دانشگاهى در سراسر کشور وجود داشت کـه در بسـیارى از   در 
واحد دانشـگاهى دولتـى داریـم کـه اگـر واحـدهاى        115ها حتى یک واحد دانشگاهى نبود، اما امروز  استان

واحــد  600ش از دانشــگاه آزاد اســالمى، مؤسســات آمــوزش عــالى غیرانتفــاعى و ... را بــدان بیفــزاییم، بــی
میلیـونى دوران   35دانشگاهى در سراسر کشور خـواهیم داشـت. از لحـاظ تعـداد دانشـجویان در جمعیـت       

درصـد آنـان در تهـران مشـغول بـه       40هزار دانشجو داشتیم کـه   175تنها  1357پهلوى، در سال تحصیلى 
میلیـون دانشـجو در    4از تحصیل بودند و این تعداد محدود نیز توزیـع مناسـبى نداشـت. امـا امـروز بـیش       

درصد دانشجویان  10درصد در تهران هستند. در آن زمان،  20هاى دولتى و غیردولتى داریم که تنها  دانشگاه
اند که از لحاظ درصد ورود دانشـجویان دختـر بـه     درصد افزایش یافته 52از زنان بودند که امروز به بیش از 

  ها در صدر جهانیم. دانشگاه

هاى علمـى   هاى اخیر در مسابقات اختراعات و نمایشگاه موزش عالى، جوانان دانشجو در سالدر بعد کیفى آ
اى، پتروشـیمى و کـامپیوتر    فضـا، فنـاورى هسـته    -معتبر دنیا و در عرصه علوم و فنون گوناگون همانند هوا

هـاى   دانشـگاه  از -اند توانمندى هاى خود را نشان دهند. براى نمونه، جوانان دانشـجوى کشـور مـا    توانسته
در سى و سومین، سى و چهارمین، سى و پنجمین و سى و ششمین دوره مسابقات اختراعات  -دولتى و آزاد

مقام دوم جهان را کسـب نمودنـد. در    1385مقام اول و در سال  1387و  1386، 1384هاى  سوئیس در سال
ه یک نفر از آمریکا مدال طـال و رتبـه   هاى نو، یک دانشجوى ایرانى همرا نیز در مسابقات ایده 1384تابستان 

  اول را کسب کرد.
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  139ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

آمـوزى و   میالدى تا بـه امـروز، بـا حضـور درخشـان دانـش       2000همچنین جمهورى اسالمى ایران از سال 
  155ت.در بخشى از آن به مقام اول جهان نیز دست یافته اس» روبوکاپ«دانشجویى در مسابقات مختلف 

م به عضویت دائم فدراسیون جهانى مختـرعین، زیرنظـر سـازمان     2006جمهورى اسالمى ایران که در سال 
ملل متحد درآمده است در اولین دوره مسابقات اختراعات زنـان و دختـران جهـان کـه در کـره جنـوبى در       

اسالمى ثابـت نمودنـد کـه    برگزار شد، بر سکوى اول جهان ایستاد و زنان و دختران ایران  1387اردیبهشت 
  اند. عصر جدیدى را با انقالب اسالمى و خودباورى حاصل از آن در نهضت تولید علم آغاز نموده

از سوى دیگر تیم جوانان مخترع کشورمان در نوزدهمین دوره مسابقات اختراعـات، نـوآورى و تکنولـوژى    
  ) ITEX 8002مالزى (

  156باشد. هد و ایثارگر مىمدال متعلق به مخترعات شا 53موفق به کسب 

در سازمان یونسـکو وارد مرحلـه نـوینى در    » ژئوبیو تکنولوژى«همچنین جمهورى اسالمى ایران با ثبت علم 
تولید علم شده است. طبق آخرین گزارش یک مؤسسه معتبر انگلیسى درخصوص وضـعیت تولیـد علـم در    

درصد تولیـد علـم جهـان را     98یاست که کشور اول دن 32جزء  2004دنیا، جمهورى اسالمى ایران در سال 
شـده از   ، تعداد مقاالت علمـى چـاپ   ISI المللى اطالعات علمى دهند. براساس گزارش مؤسسه بین انجام مى

درصد رشد داشته که سه برابـر   600م)  -2003المللى در طول ده سال ( محققان ایرانى در مجالت معتبر بین
هزار مقاله در  10به  1357مقاله در سال  300دین ترتیب از حدود رشد متوسط جهانى در این دوره است. ب

  ایم. رسیده 1386سال 

 7000تعداد اختراعات ثبت شـده بـه    1386اى نداریم، اما اینک در سال  شده نیز هیچ اختراع ثبت 1357سال 
 1381در سـال  اختراع به ثبت رسیده است. حال آنکـه   8000نیز  1387ماهه اول  5رسد و تنها در  مورد مى

  شده داشتیم. اختراعِ ثبت 500تنها 

هاى پس از انقالب اسالمى متحول شـده   هاى علمیه کشور نیز از بعد کمى و کیفى در سال از دیگرسو، حوزه
   هاى گوناگون علوم حوزوى و علوم انسانى به و طلّاب فاضل در رشته
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  140ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

بـا بـیش از    -که جوانانى از کشورهاى اروپایى، آسیایى، آمریکایى و آفریقایى تا جایى اند؛ مدارج عالى رسیده
  اند. هاى علمیه ایران مشغول به تحصیل در حوزه -ملیت 90

افزارى و تولید علم با تأکیدات و پیگیرى مقاممعظمرهبرى و همت جوانان ایرانى حرکتـى اسـت    نهضت نرم
  بسیار پربارى درپى خواهد داشت.گمان در آینده، نتایج  که بى

، دوران »هزینـه «و » درآمد«در این فصل به بررسى تغییرات در ساختار اقتصادى کشور پرداختیم و از دو بعد 
  پهلوى و دوران جمهورى اسالمى را با هم مقایسه کردیم.

در اختیـار دولـت   تر گفتیم که از حیث درآمدها، امروز حدود یک پانزدهم دوران پهلـوى درآمـد ارزى    پیش
رفت پیشرفتى حاصل آید،  تنها انتظارنمى قرار دارد و موانع متعددى نیز پدید آمده که طبق معادالت طبیعى نه

هـا برابـر    بینى بود. اما با روى کار آمدن نظام جمهورى اسالمى و تالش ملـت، ده  گرد نیز قابل پیش بلکهعقب
هاى کشاورزى، صـنعتى، علمـى، خـدماتى و ... کـه در      عرصهایم و در  در ابعاد کمى و کیفى پیشرفت نموده

و » خودبـاورى «کرد و یک اقتصاد وارداتـى داشـتیم، اینـک بـا      دوره پهلوى سیر نزولى و وابستگى را طى مى
و » پیشـرفت «پیمـاییم و در تـالش بـراى همراهـى      ، مسیر صعودى، خودکفایى و خوداتکایى را مـى »تالش«
  هستیم.» عدالت«

   امنیتى ایران -بررسى تحوالت ساختار نظامى گفتار سوم:

  

   امنیتى در دوره پهلوى و جمهورى اسالمى -مقایسه ساختار نظامى

گیـرى نیروهـاى مسـلح در هـر      ترین نیازها براى توسعه و تعالى هر جامعه است. اصولًا شـکل  امنیت از مهم
سـفانه در دوران پهلـوى نیروهـاى    کشور براى حفظ امنیت و حراست از منافع ملى آن کشور اسـت. امـا متأ  

  تنها در این خصوص ناکارآمد بودند، بلکه در خدمت منافع بیگانگان نیز قرار گرفتند. مسلح ایران نه

امنیتى ایران (بر اثر انقالب اسالمى) را در قالب ایـن جـدول و    -اینک تحوالت و تغییرات در ساختار نظامى
  چند شاخص تحلیلى تبیین خواهیم کرد:

  



  141ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  

  نمایش تصویر

  

   امنیتى ایران -): بررسى تغییرات در ساختار نظامى5جدول (

  هاى مهم جدول فوق نکات زیر قابل توجه است: در تبیین شاخصه

   امنیتى -الف) هدف نیروهاى مسلح در ساختار نظامى

منافع کشور خود ترسیم کنند و بر همـان مبنـا   مشخصى را در راستاى » هدف«نیروهاى مسلح هرکشور باید 
باره متأسفانه در رژیـم پهلـوى هـدف نیروهـاى مسـلح،       براى ایجاد و حفظ توانمندى نظامى بکوشند. دراین

  بود.» تأمین و حفاظت از منافع غرب«

نظـامى   هـاى  آمریکا و انگلیس براى اینکه بتوانند کمربندى امنیتى در مقابل بلوك شرق ایجـاد کننـد، پیمـان   
  ترین آنها بدین قرار است: متعددى منعقد نمودند که مهم

شد و تا ترکیـه   ) که از اروپاى غربى شروع مى1328/ 1949، سازمان پیمان آتالنتیک شمالى (»ناتو«. پیمان 1
  ادامه داشت.

ـ   ) کـه از پاکسـتان آغـاز مـى    1333/ 1954، سازمان پیمان جنوب شرقى آسـیا ( »سیتو«. پیمان 2 ه گشـت و ب
  شد. اندونزى ختم مى

) و بـین ترکیـه، عـراق، ایـران،     1334/ 1955کـرد (  که فاصله بین ناتو تا سیتو را تکمیل مى» پیمان بغداد. «3
م) پس از وقوع کودتا در عراق، این کشور از این پیمـان   1958( 1337پاکستان و انگلیس منعقد شد. در تیر 

  تغییر یافت.» سنتو«آنکارا، نام این پیمان به پیمان مرکزى  خارج شد و با انتقال مقر پیمان از بغداد به

گرفـت کـه پـس از     هاى نظامى در راستاى حفاظت از منـافع غـرب صـورت مـى     حضور ایران در این پیمان
  انقالب اسالمى با خروج ایران از پیمان سنتو، این پیمان منحل شد.

  شرافت و کرامت ملت ایران ومحمدرضا شاه دوسال پیش از سقوط خود با زیر پا نهادن 



  142ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

تنزل دادن ایرانیان در سطح سربازان مزدور براى حفاظت از منافع آمریکا، خطاب بـه خبرنگـارى آمریکـایى    
  چنین گفت:

اگر شما ایرانى نیرومند نداشته باشید که شایسته تضـمین امنیـت شـما و سراسـر منطقـه باشـد و در مواقـع        
ورى از امنیت اقیانوس هند حفاظت کند، در آینده چه خواهید کرد؟ آیا یک میلیون سـرباز آمریکـایى در   ضر

  157منطقه نگه خواهید داشت و ویتنام دیگرى به وجود خواهید آورد؟

دو «م و طـرح دکتـرین مشـهور او بـه نـام       1972با شـروع ریاسـت جمهـورى ریچـارد نیکسـون در سـال       
  نویسد: یشترى حافظ منافع آمریکا در منطقه گردید. نیکسون در کتابش مىایران با شدت ب 158،»ستونى

عنوان سـتون اصـلى امنیـت غـرب در      ش) ایران تحت رژیم شاه به -1357میالدى ( 1979تا  1953از سال 
خارج شد، ایاالت متحده با بـیش  » شرق سوئز«که انگلیس از  1960هاى دهه  کرد. در سال منطقه خدمت مى

وجودآمده را از میان بردارد. این شاه بود که خأل قـدرت   توانست شکاف به زار نیرو در ویتنام نمىاز پانصد ه
اى را براى نوسازى نیروهاى مسلح خود تقبـل کـرد ... وقتـى حکومـت شـاه در       را پر کرد. او برنامه گسترده

  159وجود آورد. میالدى سقوط کرد، یک خأل قدرت تازه به 1979سال 

  نویسد: پارسونز، سفیر انگلیس در رژیم پهلوى در خاطراتش مىهمچنین آنتونى 

و سلب تعهدات انگلستان براى دفاع از ایـن   1971فارس در سال  با خروج نیروهاى انگلیسى از منطقه خلیج
منطقه، نیکسون تصمیم گرفت این خأل را با تقویت ایران و سایرکشورهاى منطقـه پـر کنـد ... در اسـتراتژى     

رفت و در خـط مقـدم دفـاع از     فارس به شمار مى مریکا، ایران نیروى اصلى ثبات منطقه خلیججدید دفاعى آ
  160منافع حیاتى غرب در این منطقه قرار داشت.

  نویسد: باره ژنرال هایزر، معاون نیروهاى نظامى ناتو مى دراین
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  .ھاى نظامى و اقتصادى آمریكا در خلیج فارس عنوان ستون استفاده از ایران و عربستان بھ). 2(  158
  .پیروزى بدون جنگ، ص 1999ریچارد نیكسون، ). 3(  159
  .318و آنتونى پارسونز، خاطرات دو سفیر، ص  ویلیام سولیوان). 4(  160



  143ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  161براى منافع غرب بسیار حیاتى بود ....نیروهاى نظامى ایران در منطقه خلیج فارس 

  که حتى محمدرضا شاه در کتابش اعتراف کرد: بدین ترتیب، ایران به پایگاه نظامى آمریکا تبدیل شد؛ چنان

کردنـد و خیلـى طبیعـى بـود کـه بتواننـد هنگـام ورود بـه          نظامیان آمریکایى با هواپیماى خودشان سفر مـى 
  162ریفات ادارى معمول را ندیده بگیرند.شان در ایران تش هاى نظامى پایگاه

کـه پـس از پیـروزى     -هاى کـاخ سـفید   اوج این ذلت را کیسینجر، مشاور امنیت ملى نیکسون در کتاب سال
  دارد: چنین بیان مى -انقالب اسالمى نگاشته شد

نظـامى  هاى مربوط به خرید اسلحه و تجهیـز نیروهـاى    خواست و هزینه شاه از ما کمک مالى بالعوض نمى
کرد. براى آمریکا چه بهتر از اینکه نه فقط براى منافع حیـاتى خـود در    خود را از محل درآمد نفت تأمین مى

هـاى   پرداخت، بلکـه تولیـدات کارخانـه    دهندگان آمریکایى نمى اى از جیب مالیات فارس کمترین هزینه خلیج
  163فروخت. سازى خود را هم به قیمت خوب مى اسلحه

فارس بود، بلکـه درآمـدهاى    با امکانات و جوانان سرباز ایرانى درپى حفظ منافع خود در خلیج تنها آمریکا نه
کـرد و در تـالش بـود     هم به چندین برابر قیمت چپاول مى نفتى ایران را با فروش تجهیزات نظامى خود، آن

  اى نپردازد. شهروند آمریکایى براى منافع دولتمردان آمریکا هزینه

 1352تـا   1350هـاى   امسون، رئیس هیئت مستشاران نظامى آمریکا در ایران در فاصله سـال ژنرال الیس ویلی
  گوید: م) در پایان مأموریت دو ساله خود مى 1971 -1973(

 4تقریبـى   قـرارداد بـه ارزش   700این دو سال به نظرم دویست سال طول کشید که در این مـدت در مـورد   
   رکز معامله خوبى بود. این کشور بوفهمیلیارد دالر مذاکره کردم ... ایران م

  

  

                                                             
  .46رابرت ھایزر، مأموریت مخفى در تھران، ص ). 1(  161
  .364محمدرضا پھلوى، پاسخ بھ تاریخ، ص ). 2(  162
  .225، ص 2، ج )مجموعھ مقاالت( ھاى آن معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمى، انقالب اسالمى و ریشھ). 3(  163



  144ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  164العاده بود. بازرگانان نام گرفته بود. این بوفه بسیار بسیار خوب بود و منافع تجارى در آن فوق

  نویسد: باره مى مایکل لدین دراین

هـا دو دالر بـراى خریـد     کـرد، ایرانـى   مـى متحده براى خرید نفت ایران خـرج   در برابر هر دالرى که ایاالت
  165گرداندند. متحده برمى تجهیزات نظامى و سایر کاالها به ایاالت

  باره اسداهللا علم در خاطراتش چنین نوشت: درهمین

دهـد   ام که نشـان مـى   اى از یک منبع انگلیسى دریافت کرده در دیدار شاه به او گفتم اطالعات بسیار محرمانه
را تحت فشار قرار داده تا قیمـت درخواسـتى از ایـران را دو     -اینامیک، شرکت سازنده افپنتاگون، جنرال د

بـه همـین علـت مصـرّانه     » او هم از قبـل مـردد شـده؟!   «باره فکر کرد و گفت:  برابر کند ... شاه مدتى دراین
هواپیمـا را   160خواهد که من از سفیر آمریکا بپرسم که آیا ارقامى کـه در کنگـره بـر زبـان آورده شـده،       مى

 6/ 5فروند [را]. شاه گفت: با وجود این، سازنده کتباً تأیید کرده که قیمت هـر هواپیمـا    300گیرد یا  دربرمى
میلیون دالر افزایش دهند؛ یعنى تقریباً بالغ بر سـه برابـر؟ در    18توانند آن را به  میلیون دالر است. چطور مى

هاى اسـپروانس کردنـد: شـش فرونـد ایـن       ه درمورد ناوشکنپاسخ گفتم که این درست همان کارى است ک
میلیون دالر بپـردازیم. گفـتم: بـه نظـر      600میلیون دالر برآورد شده بودند، اما ما مجبور شدیم  280ها  کشتى

  166کند. رسد که پنتاگون در باال کشیدن مابقى ناچیز درآمد نفتى ما، وقت را تلف نمى مى

اى بـه مجلـس سـناى آمریکـا درخصـوص فـروش        رى آمریکا طـى نامـه  جمهو همچنین جیمى کارتر، رئیس
  نویسد: هواپیماى آواکس به ایران مى

... با توجه به نکات یادشده اطمینان دارم تمامى اعضاى کمیته به این نتیجه خواهند رسید که فروش آواکس 
  167متحده است. به ایران اقدامى در جهت منافع ملى ایاالت

شک بدتر از آمریکا عمل شـده اسـت. بـراى مثـال، در قـرارداد       امى ایران و انگلیس بىاما در قراردادهاى نظ
  در ماده فسخ قرارداد آمده: این قرارداد به هر دلیل و علتى و» تانک شیر«
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وزارت به تشـخیص   -توسط هر یک از طرفین فسخ شود، طرف ایرانى موظف است کلیه خسارات وارده را
تقبل و پرداخت کند. این قرارداد با تأکید شاه و به واسطه شـاپور ریپـورتر، جاسـوس ارشـد      -دفاع انگلیس

  168انگلیس در دربار پهلوى شکل یافت.

بنابراین در ساختار نیروهاى مسلح ایران در دوره پهلوى، هدف اصلى حفاظت از منافع غرب در منطقـه، آن  
درآمدهاى نفتى ایران بود. اما با پیروزى انقالب اسالمى ایران و فروپاشى پیمان سنتو هم با نیرو، تجهیزات و 

و انحالل دکترین دو ستونى نیکسون، امروز نیروهاى مسلح در ارتش، سپاه پاسداران و بسیج مردمى، حـافظ  
  است.» دفاع مقدس«اند که نمونه بارز آن، حماسه  منافع ملى

   امنیتى -ب) فرماندهى در ساختار نظامى

هاى کارآیى و توانمندى نیروى نظامى یـک کشـور اسـت، بـا      ترین شاخصه که از مهم» فرماندهى«در عرصه 
  روییم. تحوالت چشمگیرى روبه

در دوران پهلوى، مستشاران و فرماندهان آمریکایى و انگلیسى، نیروهاى مسـلح مـا را فرمانـدهى و هـدایت     
  نویسد: رانپهلوى مىکردند. سولیوان، سفیر آمریکا در دو مى

ها توجه زیادى به نیروهاى مسلح ایران معطوف داشتند ... میسیون نظامى آمریکا در ایران هم وضع  آمریکایى
هاى نظامى در سایر کشورهاى جهـان   فردى داشت. تفاوت میسیون نظامى آمریکا در ایران با هیئت منحصربه

آمدنـد و در اواخـر    زو نیروهاى مسلح ایران بـه شـمار مـى   این بود که پرسنل نظامى آمریکا در ایران عملًا ج
سلطنت شاه به استثناى شش نفر از افسران ارشد آمریکایى، بقیه مستشـاران و کارکنـان آمریکـایى نیروهـاى     

بگیر دولت ایران بودند. حقوق و مزایا، هزینه ایاب و ذهاب و مخارج تحصـیل فرزنـدان    مسلح ایران، حقوق
شد، آنها را عضو خـانواده   شد و عالیمى که روى اونیفورم آنها دوخته مى یران تأمین مىآنها از طرف دولت ا

  169آورد. نیروهاى مسلح ایران به شمار مى

موجـب شـد سـاختار دفـاعى مملکـت و سـازماندهى        1959متحده در سـال   قرارداد دوجانبه ایران و ایاالت
  حت اختیارنیروهاى مسلح و خالصه همه امور ستادى و اجرایى ارتش ت
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مستشاران نظامى آمریکا قرار گیرد. فرماندهان ارشد ارتش، زیردست مستشـاران آمریکـایى بودنـد و میـدان     
خریـد اسـلحه از آن کشـور از     1356و  1355هـاى   چنانباز شده بود که در سال تاخت و تاز براى آمریکا آن

  170لیارد دالر رسید.می 12میلیارد دالر به  4مبلغ 

گیرى از نیروهاى مسلح ایران درپى تأمین منافع غرب بودند. آنان بـا   مستشاران و فرماندهان آمریکایى با بهره
تردید خسارت اقتصـادى بزرگـى    و از سویى با دریافت حقوق و مزایاى بسیار، بى» مصونیت قضایى«داشتن 

  به ایران وارد کردند.

کردنـد کـه اغلـب آنهـا اروپـایى و       هزار خارجى تنها در تهـران زنـدگى مـى    35حدود  1354تا اواسط سال 
هاى خارجى، و از این جمع عده زیادى مربوط به ارتـش بودنـد.    تکنسین، مدیر، مشاور یا نمایندگان شرکت

هـاى نظـامى    اینها حاضر بودند هر بهایى را براى مسکن بپردازند و این امر اثـرات تـورمى داشـت. تکنسـین    
هزار مستشار نظامى آمریکایى در ایـران   20حدود  1354گرفتند. در سال  دالر در ماه مى 12500یى تا آمریکا
  171بودند.

هزار نفر رسیده بود؛ تـا آنجـا کـه مجلـس      30شمار نظامیان آمریکایى تا پیروزى انقالب اسالمى به بیش از 
ایـن   172نفر نیز تجاوز خواهد کرد.هزار  60ش) از سقف  1359( 1980زده بود در سال  سناى آمریکا تخمین

هزار تومان ارزش داشت؛ حال آنکه حقوق ماهانـه   110دالر معادل  12500ها  در حالى است که در آن سال
  تومان بود. 620یک کارگر ایرانى 

  گوید: وزیر اسبق چنین مى در منزل على امینى، نخست 1357یکى از عوامل رژیم پهلوى در تیرماه 

گیـرد کـه    قدر حقوق مى دادیم! یک گروهبان آمریکایى در ایران آن یم و حق توحش نمىاى کاش نفت نداشت
کنند و هزینه منـزلش برابـر    هایش در مدارس درجه یک تحصیل مى هزار تومان است. بچه 15کرایه منزل او 

  173با حقوق یک ارتشبد ارتش ایران است.

آریانـا، طوفانیـان، فردوسـت و فرمانـدهانى ماننـد      از سوى دیگر، فرماندهان وابسته ایرانى هماننـد ارتشـبد   
  خسروداد، ناجى و نصیرى در اوج تباهى و در خدمت آمریکا و انگلیس بودند.
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رتبه ایرانى، نکاتى را دربـاره حسـین معتمـدى منـوچهرى      براى آگاهى از عمق فساد در میان فرماندهان عالى
تغییـر داد و رئـیس سـتاد    » بهـرام آریانـا  «یم؛ همـو کـه بعـدها نـام و فـامیلى خـود را بـه        گوی تنکابنى بازمى

  ارتشداران شد. بزرگ
ترین افسران ارتش به نـام سـپهبد ورهـرام را     رحم با آغاز قیام عشایرى جنوب، محمدرضا پهلوى یکى از بى

مـأمور  » فرمانـده نیروهـاى جنـوب   «عنوان  بهبا اختیار تام به استاندارى فارس گماشت و سپهبد آریانا را هم 
خـوار و شـهوتران در حـد افراطـى      کشتار و سرکوب عشایر کرد. سپهبد آریانا فردى ازخودراضى و مشروب

دانست و فرم لباس و موى سر خـود   مى» ناپلئون«بود و از زمانى که دانشجوى دانشکده افسرى بود، خود را 
اى که شب را با او گذرانده بود، صبح از سـاختمان   ر همراه با فاحشهبا کرد. وى یک را به سبک او درست مى

گذاشت، همراه بـا آن فاحشـه    که یک دسته موزیک به آریانا احترام مى خوابگاه خود خارج گردید و درحالى
  از نیروهاى نظامى سان دید.

ان را بمباران کرد ... جنـگ  هاى آن العاده خشن با عشایر مواجه شد و خانه رحمانه و فوق آریانا به صورت بى
عشایر جنوب زیر نظر کارشناسان آمریکاازجمله سرهنگ گرایتان یاتسویچ، وابسته نظـامى آمریکـا و رئـیس    

هـاى روسـتایى و عشـایرى در سـازمان      در خاورمیانه و رابرت کومر، کارشـناس جنـگ  » سازمان سیا«پایگاه 
رحمى آریانا در سرکوب عشایر راضـى بودنـد؛    بىشدت از خشونت و  انجام گرفت. آنان به» سیا«جاسوسى 

که رسماً از شاه تقاضاى ترفیع او را کردند و محمدرضا پهلوى هم براساس درخواست آنان آریانـا را   تاجایى
  به درجه ارتشبدى ترفیع داد.

عنـوان   ش یکى از آرزوهاى بزرگ بهرام آریانا تحقـق یافـت و وى از سـوى شـاه بـه      1344سرانجام در آذر 
رئیس ستاد بزرگ ارتشداران منصوب گردید ... او روابط نزدیکى با دولت اشغالگر قـدس برقـرار کـرد و در    

به همراه تیمسار طوفانیان سفرى به اسرائیل رفت و مورد استقبال همتاى صهیونیست خود قـرار   1345سال 
این جنگ، حلقه گل  هاى عربى در گرفت. آریانا پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل و شکست دولت

زیبایى براى یعقوب نیمرودى، وابسته نظامى رژیم اشغالگر قدس در ایران فرستاد که بر روى نوار آن نوشـته  
  174ناپذیر اسرائیل. شده بود: تقدیم به نیروهاى دلیر، قوى و شکست

سـپهبد صیادشـیرازى،   رتبه ایران دوران پهلوى را با شهیدان  کافى است ارتشبد آریانا و دیگر فرماندهان عالى
پور، حاج ابـراهیم همـت، مهـدى     االسالم مصطفى ردانى سرلشکر عباس بابایى، حاج حسین خرازى، حجت

  الدین، محمود کاوه، احمد کاظمى و باکرى، مهدى زین
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تـا ایـن تحـول عظـیم در     هاى پس از انقالب اسالمى مقایسه کنـیم   دیگر فرماندهان نیروهاى مسلح در سال
فرماندهى نیروهاى نظامى ایران را نیک دریابیم؛ ضـمن آنکـه امـروز هـیچ افسـر و مستشـار بیگانـه نیـز در         

  نیروهاى مسلح کشور وجود ندارد.

   امنیتى -ج) تجهیزات و دانش نظامى در ساختار نظامى

ورد انقالب اسـالمى گویـاتر   تجهیزات و دانش نظامى، شاخص دیگرى است که با بررسى تغییرات آن، دستا
  شود. مى

نیروهاى مسلح ایران در دوران پهلوى توانمندى داخلى درخور توجهى نداشتند و کاملًا وابسته به تجهیـزات  
اى ازدرآمـدهاى دولـت بـه بخـش نظـامى       غربى بودند. در راستاى حفظ منافع غرب در منطقه، بخش عمده

درصد بودجه کل کشور به مخارج نظامى اختصـاص   32نها ت 1353گونه که در سال  یافت؛ آن اختصاص مى
از اروپا و آمریکا وارد ایران شود. براى مثـال،   -آن هم به چند برابر قیمت -تا تجهیزات مختلفى 175یافته بود

  کنیم: دو نمونه را ذکرمى

میلیـارد دالر  م) همه خرید تسلیحاتى ایران از آمریکا به یک  1950 -1971ساله ( در یک فاصله زمانى بیست
سال آخر سـلطنت شـاه، میـزان خریـد      8م، یعنى فقط در مدت  1978تا  1971هاى  هم نرسید، اما بین سال

  176میلیارد دالر بالغ شد. 19سالح ایران از آمریکا به رقم نجومى 

ون مـیالدى پنتـاگ   1974اى پیدا کرده بود و در اواخر سـال   العاده جریان استحاله نفت به اسلحه، سرعت فوق
تقریباً نیمى از کل صادرات اسلحه جهانى خود را به ایران فروختـه بـود ... مخـارج نظـامى ایـران در سـال       

سـوم   میالدى در حدود ده میلیارد و چهارصد و پنج میلیون دالر تخمین زده شده بود که تقریباً یـک  -1976
میلیون دالر) است که تولید ناخـالص   9974تولید ناخالص ملى ایران و کمى بیشتر از بودجه دفاعى بریتانیا (
   سازى به شاه هاى اسلحه ملى آن پنج برابر ایران است ... در این دوران تقریباً همه کمپانى
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  177ایران چشم دوخته بودند.

گرفـت، بـا    آمریکاییان قرار مىفارس مورد استفاده  هاى نظامى که براى تأمین منافع غرب در خلیج این سالح
  شد. قیمتى معادل چندین برابر ارزش واقعى به ایران فروخته مى

ایران که در دوران پهلوى توانمندى داخلى چندانى نداشت، امـروز در عصـر جمهـورى اسـالمى بـا همـت       
تجهیـزات   هاى مختلـف  جوانان باایمان و پراستعداد خود توانسته است از آن وابستگى دور شود و در بخش

دسـت   نظامى به تولیدات خوبى رسد و حتى در عرصه صادرات تسلیحات نظامى در دنیا جایگاه مناسبى بـه 
  آورد. به تعبیر رهبر فرزانه انقالب:

توانیم موشکمان را هم صـادر   کردیم، اما اآلن مى ما همان کشورى هستیم که سیم خاردار را هم باید وارد مى
  178کنیم.

، هواپیماى شکارى »پرستو«، هواپیماى آموزشى »درنا«، جت آموزشى »آذرخش«یماى طراحى و ساخت هواپ
کیلـومتر، بالگردهـاى نظـامى و پشـتیبانى،      700، هواپیماهاى بدون سرنشین بـا سـرعت   »صاعقه«افکن  بمب

عنوان یکى از چند کشـور سـازنده    تعمیرات اساسى هواپیماها (اورهال)، ساخت الستیک و شیشه هواپیما به
ر جهان، ساخت حداکثر قطعات مورد نیاز در صنایع هوایى، رادارهاى اولیـه، ثانویـه و طراحـى و سـاخت     د
هـاى لیـزرى و    کنـد، بمـب   ها را ردیابى مى که انواع هواپیماهاى جنگنده دشمن و تمامى ماهواره» رادار ملى«

و » 3موشـک شـهاب   «ننـد  هـاى دوربـرد و بالسـتیک هما    هاى پدافند هوایى و موشک هوشمند، انواع سامانه
  هایى از این تحول عظیم است. ، ساخت ناو، ناوچه و زیردریایى غدیر و قائم، نمونه»عاشورا«موشک جدید 

با هجده ویژگى ازجملـه مکانیسـم آتـش     2002گوید: سالح خیبر  افزارى کشور مى مدیر عامل صنایع جنگ
هـاى تولیـد    تـرین سـالح   نشینى کم، یکى از مهـم  و با عقب 5/ 56تعویض با کالیبر  چهار وضعیتى، لوله قابل

  179داخل است.

  

  

                                                             
  .282 -286آنتونى سمسون، بازار اسلحھ، ص ). 1(  177
  .1383/ 8/ 6، سخنرانى  www .khamenei .ir سایت). 2(  178
  .4، ص 1383/ 5/ 20روزنامھ كیھان، ). 3(  179



  150ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

در  1385تنها در رزمایش پیامبراعظم (ص) توسط نیروى دریایى سپاه پاسداران انقالب اسالمى در فروردین 
ت دانشـمندان ایرانـى،   دس شده به هاى ساخته فارس و دریاى عمان، تعدادیاز تجهیزات و سالح هاى خلیج آب

هـایى هماننـد    نظیـر بـود؛ سـالح    نظیر و یا کم بردارى قرار گرفت که در سطح جهانى بى آزمایش و مورد بهره
  ) OTHTسرى بدون نیاز به سامانه ماوراى افق ( موشک فوق

شـلیک و  پیشرفته پرنده با سرعت بـاال و امکـان    که براى نخستین بار در جهان ساخته شده است، قایق فوق
هاى فنـى و عملیـاتى منحصـر بـه      داراى قابلیت» 3فجر «مدرن  قدرت گریز از رادارهاى دشمن، موشک فوق

متـر   25هاى مشابه آن در دنیا  متر در ثانیه که سرعت نمونه 100با سرعت » حوت«فرد، موشک زیر سطحى 
  180».میثاق«و دوش پرتاب » کوثر«مدرن، موشک ساحل به دریاى  در ثانیه است، اژدر فوق

، تـوان و  1385همچنین در رزمایش هوایى ضربت ذوالفقار توسط ارتش جمهورى اسالمى ایران در شهریور 
و بمـب هوشـمند و   » صـاعقه «قدرت هوایى ایران اسالمى نمایانده شد. براى مثال، هواپیماى جت شـکارى  

مـى و نظـامى میهنمـان    با طراحى و ساخت متخصصان کشورمان افتخار دیگرى در قـدرت عل » رعد«لیزرى 
  181بود.

بالستیک سـاخت   با شلیک نُه فروند موشک 1385در همین راستا، دومین رزمایش پیامبراعظم (ص) در پاییز 
بخش دیگرى از توان دفاعى ایران اسالمى را به نمایش گذارد. نکته مهـم   -همانند موشک شهاب -کشورمان

کشـور نیـز تسـلیحات     57وابستگى به بیگانگان، بـه   ترین آنکه، جمهورى اسالمى ایران امروز بدون کوچک
  182کند. نظامى صادر مى

با توجه به تجربه عظیم دفاع مقدس، امروز جمهورى اسالمى با ارتش، سپاه و بسـیج، توانمنـدترین نیـروى    
  نظامى را شکل داده که از لحاظ دانش و توانمندى ایرانى در سطح دنیا پرآوازه است.

   اى مسلحد) شاخصه عملکرد نیروه

   امنیتى کشور، عملکرد نیروهاى -ترین شاخص در بررسى تغییرات در ساختار نظامى مهم
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رو بودیم:  طور کلى با سه عملکرد نیروهاى مسلح روبه نظامى و پیامدهاى آن خواهد بود. در دوران پهلوى به
نظامى در دیگر کشورها براى منـافع غـرب و سـرکوب ملـت     از دست دادن سرزمین و عزت ایران، دخالت 
  پردازیم. براى تحکیم رژیم پهلوى. حال به هریک مى

سال عصر قاجاریه و پهلوى بنگریم، درخواهیم یافت که در  200یک. اگر به جغرافیاى ایران در طول حدود 
یس و یا با قراردادهاى ننگین بـیش از  لیاقتى پادشاهان قاجار و پهلوى با تهاجم نظامى روسیه و یا انگل اثر بى

ایم. کافى اسـت   درصد وسعت ایران) را از دست داده 40یک میلیون کیلومتر مربع از سرزمین ایران (بیش از 
، »ترکمنچـاى «، »گلسـتان «تهاجمات و قراردادهاى عصر قاجاریه همانند تهاجم نظامى روسیه و قراردادهـاى  

به یاد آوریم تا عمق ایـن ذلـت را دریـابیم. سـپس دولـت و پادشـاهى       را » گلداسمیت«و » پاریس«، »آخال«
ارتفاعـات  «هـا و امضـاى رضاشـاه، منـاطقى هماننـد       نشانده پهلوى را شاهدیم که با مساعى انگلیسـى  دست

در » بلوچسـتان «به عـراق و بخشـى از    1316در تیرماه » اروندرود«به ترکیه،  1310ماه  در دى» آرارات شرقى
اى تحـت سـلطه    گردد تا با انعقاد پیمان منطقـه  شود و بسترى فراهم مى به افغانستان واگذار مى 1320اسفند 

، منـافع  1316تیـر   17بین وزراى خارجه ایران، افغانستان، ترکیه و عـراق در  » پیمان سعدآباد«انگلیس به نام 
هـا تغییـر یافـت و اتحـاد      بنـدى  انگلیس در مقابل روسیه تأمین گردد. البته با آغاز جنگ جهـانى دوم بلـوك  

بـا   1350رسـد کـه در سـال     و کار به جایى مى 183انگلیس و شوروى این پیمان را از حیز انتفاع خارج نمود
دستور انگلستان و با امضاى محمدرضا پهلوى و تأیید نمایندگان خائن مجلس شوراى ملى، استان چهاردهم 

ان کشورى مسـتقل، پایگـاه انگلـیس و امـروز نیـز پایگـاه       عنو از کشور ما جدا شد و به» بحرین«ایران به نام 
  نظامى آمریکا در منطقه گردید.

درصد بودجه کشور صرف هزینه نیروهـاى نظـامى شـد، ایـن نیـروى مسـلح در        30در شرایطى که بیش از 
از سرزمین ایران؛ نیرویى نظامى کـه حتـى توانـایى     خدمت منافع آمریکا و انگلیس قرار گرفت و نه حراست

گونه که سربازان آمریکـایى،   چند ساعت مقاومت در مقابل هجوم متفقین در جنگ جهانى دوم را نداشت، آن
  کردند. طى چند ساعت ایران را تصرف 1320انگلیسى و روسى در شهریور 
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ویـژه آمریکـا، انگلـیس و رژیـم      دو. در دوره پهلوى، پنج گونه همکارى در زمینه نیروهاى مسلح با غرب به
صهیونیستى صورت گرفت: آموزش نظامى، خرید تسلیحات نظامى، اعطاى پایگاه نظامى، همکارى امنیتى و 

  جاسوسى و نیز عملیات نظامى به صورت پنهان و آشکار در دیگر کشورها در راستاى منافع غرب.

مى ایـران و حتـى جوانـان و سـربازان ایـن      خدمتى به غرب، بارها تجهیزات و امکانات نظـا  شاه براى خوش
در  1352کار گرفت. براى نمونه، مداخله نظامى شـاه از سـال    کشور را در تهاجم نظامى به دیگر کشورها به

که علیه پادشاه آن کشور با حمایت شـوروى اقـداماتى انجـام داده     -براى مقابله با شورشیان کمونیست عمان
هـزار نفـر از نیروهـاى مسـلح ایـران در ظُفّـار بـه کشـتن افـرادى           40 تا جایى پیش رفت که حدود -بودند

سو صدها کشته نیز بـراى ملـت ایـران     پرداختند که منافع انگلیس و آمریکا را به خطر افکنده بودند و از این
درپى آورد. ارسال تجهیزات نظامى از سوى ایران به یمن شمالى، مراکش، اردن و زئیر، درگیرى نظامى ایران 

هاى فانتوم از سوى ایران براى  ر سومالى، عملیات نظامى ایران علیه ناراضیان بلوچ در پاکستان، ارسال جتد
تیو در ویتنام جنوبى، استفاده آمریکاییان از هواپیماهاى ایران براى عملیـات نظـامى و    جمهور وان حفظ رئیس

یسـتى در تصـرف سـرزمین فلسـطین و     کشتن مردم در جنگ ویتنام و نیز کمک نظامى ایران به رژیم صهیون
کشتن مردان آن سرزمین تنها بخشى از صدها دخالت نظامى ایران در دوره پهلوى در راسـتاى منـافع غـرب    

  184بود.

  گوید: الملوك، همسر اول رضاخان و مادر محمدرضا شاه مى تاج

ا ببرد که من، شـاه  یک روز محمدرضا که خیلى ناراحت بود، به من گفت: مادر جان! مردشور این سلطنت ر
انـد ویتنـام! آن موقـع جنـگ ویتنـام بـود و        قوا هستم و بدون اطالع من هواپیماهاى ما را بـرده  و فرمانده کل

هـاى ایـران    کردند، از پایگاه ] نظامى داشتند، هر وقت احتیاج پیدا مى ها که از قدیم در ایران [نیروى آمریکایى
کردند براى پشتیبانى نیروهاى خودشـان در ویتنـام. بمانـد کـه      ده مىدید خود استفا و امکانات ایران با صالح
  185بردند. هایشان را از ایران مى زدند و اصلًا کل بنزین هواپیماها و سوخت کشتى چقدر سوخت مجانى مى
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کـه وضـعیت بهداشـتى،    گرفـت   هاى نظامى در دیگر کشورها صورت مى ها و دخالت در شرایطى این کمک
شـد تـا در خـدمت     علمى و اقتصادى ایران بسیار نامناسب بود و درآمدهاى کشور صرف خرید اسـلحه مـى  

  186دهد. خوبى نشان مى بیگانگان قرار گیرد. جدول زیر این جنایت بزرگ را به

  نمایش تصویر

  

  هاى آنها ): ده قدرت بزرگ نظامى دنیا و رتبه6جدول (

  

  187م) 1975ش ( 1354اقتصادى،  -اجتماعىهاى  بر مبناى شاخص

  

  ها: یادداشت

  کشور جهان بر مبناى هزینه نظامى. 140. رتبه جهانى در بین 1

  هاى جایگاه اقتصادى و اجتماعى در بین کشورهاى مستقل دنیا. . رتبه جهانى بر مبناى متوسط رتبه2

  . رتبه جهانى براساس درآمد ملى سرانه.3

  آموزش و پرورش سرانه.. رتبه جهانى بر مبناى 4

  . رتبه جهانى براساس تعداد جمعیت واجد شرایط سنى ورود به مدارس براى هر معلم.5

  . رتبه جهانى بر مبناى جمعیت واجد شرایط سنى ورود به مدارس.6

  
                                                             

  .495، ارتش و انقالب اسالمى ایران، ص سعیده لطفیان). 1(  186
  .15، ص 1978سیوارد، ). 2(  187



  154ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  ها. نام کرده در دانشگاه . رتبه جهانى براساس درصد زنان در کل افراد ثبت7

  . رتبه جهانى بر مبناى نرخ باسوادى.8

  . رتبه جهانى بر پایه هزینه بهداشت عمومى سرانه.9

  . رتبه جهانى بر مبناى تعداد مردم به ازاى هر پزشک.10

  . رتبه جهانى براساس تعداد مردم به ازاى هر تخت بیمارستانى.11
  تولد زنده. 1000. رتبه جهانى بر مبناى نرخ مرگ و میر اطفال در هر 12
  . رتبه جهانى بر پایه امید به زندگى در بدو تولد.13

کشورهاى داراى رتبه یازدهم تا بیستم بر مبناى هزینه نظامى به ترتیب عبارت بودند از: عربسـتان سـعودى،   
  اسرائیل، کانادا، هندوستان، هلند، آلمان شرقى، لهستان، سوئد، اسپانیا وترکیه.

مسلح را به عامل تحکیم سلطه خود بدل کرده بود و با کشتار مـردم و حملـه بـه    سه. رژیم پهلوى نیروهاى 
شمارى را رقم زد. یکـى از سـناتورهاى آمریکـایى در     مراسم و تجمعات و محافل مذهبى مردم، جنایات بى

  گوید: ش مى 1339سال 

هـاى آمریکـا    علـت کمـک   دانید که فرمانده ارتش ایران به یکى از افراد ما چه گفته است؟ گفته اسـت بـه   مى
  188خوبى با مردم ایران در بیفتد! تواند به اکنون ارتش ایران بهترین شکل را پیدا کرده. اکنون مى

  خسرو داد، از فرماندهان نیروى هوایى نیز به شاه گفته بود:

میلیـون   5حضرت باشند، بهتر است تـا   اگر تهران دویست هزار نفر جمعیت داشته باشد و همه دوست اعلى
جز چند محـل طرفـدار    جمعیت داشته باشد و مخالف باشند. بنابراین اجازه بفرمایید تهران را بمباران کنم، به

  189شاه.

اگرچه بخش عظیمى از بدنه ارتش همراه ملت و مخالف رژیم پهلوى بود، اما فرماندهان وابسته بـه رژیـم و   
  ب درهایى همانند حمله به مدرسه فیضیه و کشتار طال عواملشان جنایت
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  155ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

را پدیـد آوردنـد تـا     1357شـهریور   17و  1356دى  19، 1342خـرداد   15، کشتار مردم در 1342فروردین 
  رژیم پهلوى را تحکیم بخشند.

آنچه گفتیم، تنها بخشى از عملکرد نیروهاى مسلح در رژیم پهلوى بود. اما انقـالب اسـالمى ایـران، تحـولى     
گمان عملکرد نیروهاى مسلح امروز در قالب ارتـش جمهـورى    ساختار نظامى ایران ایجاد کرد. بى بزرگ در

» دفاع مقـدس «نظیر  توان در حماسه بزرگ و بى اسالمى، سپاه پاسداران انقالب اسالمى و بسیج مردمى را مى
بازدارنـدگى در برابـر   ارزیابى نمود. از سوى دیگر، اقتدار نیروهاى مسلح ایران اسـالمى نیـز موجـب ایجـاد     

  دشمنان این ملت گردیده است.

   تحلیل دفاع مقدس

را در » دفاع مقـدس «اختصار افتخار ملى  امنیتى کشور به -تر شدن تحول عظیم در ساختار نظامى براى روشن
  190کنیم. قالب پاسخ به سه پرسش بررسى مى

  . چرا به جمهورى اسالمى ایران تهاجم نظامى صورت گرفت؟1

انقالب اسالمى ایران و پایان یافتن سلطه غرب بر ایران و قطـع شـدن دسـت چپـاول آنـان از ایـن       پیروزى 
ها و تهدیدات گوناگونى را علیه ایـران رقـم    الملل توطئه کشور، موجب شد استکبار جهانى و صهیونیسم بین

صـحرا   ترکمن زند؛ همچون ایجاد آشوب و شورش، کشتن مردم در کردستان، خوزستان، بلوچستان، گنبد و
و درپى آن حرکـات سـازمان منـافقین در دیگـر شـهرها، کودتاهـاى متعـدد، محاصـره اقتصـادى، حرکـات           
تروریستى و به شهادت رساندن یاران انقالب و نیز تهاجم نظامى آمریکا در صحراى طبس که با امداد غیبـى  

و » ایـران «اى دست زدند تـا بـر    ردهخنثى شد. آنان چون از این اقدامات طرْفى نبستند، به تهاجم نظامى گست
  ما چیره گردند.» ایمان«

طراحى عملیات نظامى علیه انقالب اسالمى در شرایطى صورت گرفت که هنوز انقالب اسالمى پیروز نشده 
بود. هارولد براون، وزیر دفاع آمریکا در دولت کـارتر حـدود یـک مـاه پـیش از پیـروزى انقـالب اسـالمى         

  گوید: مى
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  156وز امروز فردا، ص: ایران, دیر

توانـد بـه    ثبـات در آنجـا مـى    شرایط ایران گویاى چیزى است کـه ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد. ادامـه عـدم       
  191هاى قدیمى بینجامد. هایى از جانب عراق براى تصفیه حساب کوشش

  نویسد: همچنین برژینسکى در کتاب قدرت و اصول اخالقى مى

  192اندیشیدم. عملیات نظامى علیه ایران مىاز همان آغاز پیروزى انقالب، به 

نیکسون (ایران و عربسـتان) بـراى پرکـردن    » دو ستونى«آمریکا با فروپاشى رژیم پهلوى و شکست سیاست 
جمهـور پیشـین    شده درپى آن بود تا صدام را به ژاندارم منطقه بدل کند. ریچارد نیکسون، رئـیس  خأل حاصل

  گوید: باره مى آمریکا دراین

تواند جانشین ایران بشود؟ ... دولت  باشد، این است که کدام کشور مى الى که براى همگان مطرح مىتنها سؤ
رود ... بـراى ایـاالت متحـده     فارس به شمار مـى  ترین نیروى نظامى خلیج تندروى عراق در حال حاضر قوى

  193آمریکا دالیل کافى و منطقى زیادى درمورد بهبود روابط با کشور عراق موجود است.

ادموند ماسکى، وزیرخارجه آمریکا پس از شکست تهاجم آمریکا در طبس، سیاست آمریکا در برابر ایران را 
  چنین اعالم کرد:

گسیختگى داخلى، کشاندن اقتصاد رو بـه نـابودى و نیـز تهـاجم و حملـه بـه        تالش براى اضمحالل و ازهم
  194مرزها.

  گوید: مى 1358صدام در فروردین 

نیست که من دست روى دست بگذارم و شاهد و ناظر انقالب ایران باشـم. اینـک موقـع آن    اکنون موقع آن 
بردارى را بکنم و با یک حملـه کـار ایـران را     شده حداکثر بهره رسیده است که از وضع آشفته ایرانِ تضعیف

  195بسازم.
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  157ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  تأکید کرد: 1360ماه  یر عراق در دىوز از سویى دیگر، طه یاسین رمضان، معاون نخست

طـور کلـى    کنیم که جنگ به پایان نخواهد رسید، مگر اینکه رژیم حاکم در ایـران بـه   ما به این نکته تأکید مى
منهدم شود؛ زیرا اختالفات اساسى بر سر چندصد کیلومتر مربع زمین یا نصف شـطالعرب کـه سـبب بـروز     

  196جنگ شده بود، نیست.

  نویسد: مى 1361در سال » نیوزویک«آمریکا در عربستان، در مجله  همچنین سفیر سابق

  197هاى ایران شاهد سقوط جمهورى اسالمى ایران باشد. خواست با هجوم به سرزمین عراق مى

بنابراین تهاجم نظامى گسترده که براى نابودى انقالب اسالمى و سرنگونى نظام جمهورى اسـالمى و سـلطه   
  آفرینى جوانان ایران اسالمیبه نتیجه نرسید. ى شده بود، با حماسهدوباره بر ملت ایران طراح

  . تهاجم نظامى به جمهورى اسالمى ایران چگونه صورت گرفت؟2

یابیم که  هاى قرون اخیر دنیا همانند جنگ جهانى اول و دوم، جنگ ویتنام و جنگ کره درمى با بررسى جنگ
ایستادند و بلوك شرق و غـرب نیـز    قین در مقابل یکدیگر مىتقریباً در دنیا دو دسته در قالب متحدین و متف

کنند. اما در این میان، تنها جنگى که همه دنیاى استکبارى شرق و غـرب بـا    هر کدام از کشورى حمایت مى
هم متحد شدند، تهاجم نظامى استکبار توسط صدام به ملت ایران استکه این خود از بزرگـى ایـن هجـوم و    

  انیان حکایت دارد.عظمت دفاع مقدس ایر

  دارد: کلود شسون، وزیرخارجه وقت فرانسه اعتراف مى

طور مشترك تالش کرده و بـا یکـدیگر    جنگ عراق و ایران، تنها موردى است که در آن آمریکا و شوروى به
  198کنند. همکارى مى
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  158ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

عبـارت اسـت از: نیـروى نظـامى، تجهیـزات نظـامى،       برخى از ابعاد چگونگى تجهیز صدام و حمایت از او 
  المللى. هاى بین اطالعات نظامى، امکانات مالى، تبلیغات جهانى و سازمان

ها کشور و حتى فرستادن نیروى نظامى مزدور به عراق شروع شـد؛   این تهاجم نظامى گسترده با همکارى ده
، اردنى، مصرى و مراکشـینیز وجـود داشـت. از    هایى همچون سومالیایى که در بین اسراى عراقى، ملیت چنان

  ترین تسلیحات روز دنیا در اختیار صدام قرار گرفت. لحاظ تجهیزات نظامى نیز مدرن

  گوید: صدام در مصاحبه با نشریه ایایتالیایى در سال دوم جنگ مى

تمام جهان متمـدن   اى نیست، بلکه امروز عراق به نمایندگى از سوى جنگ عراق با ایران تنها یک نبرد منطقه
  199گزار باشند. جنگد و کشورهاى غربى در این زمینه باید از ما سپاس با نظام ایران مى

  نویسد: کنت آرتیمرمن، محقق آمریکایى، مى

هاى غربى سـاخته شـد ... یـک آمـار سرانگشـتى       حسین تنها و تنها به یارى شرکت آفرین صدام ماشین مرگ
سـوم آنهـا    اند که یک ساختن این ماشین مرگ و پرسود شرکت داشته شرکت غربى در 445دهد که  نشان مى

  200هاى آلمانى هستند. شرکت

  داند: ویژه فرانسه مى وى پایدارى صدام را مرهون حمایت اروپا به

کردند که اگر فرانسه فقط سـه   میالدى چنین برآورد مى 1986هاى سال  هاى اطالعاتى فرانسه در نیمه سازمان
  201الح به عراق خوددارى کند، آن کشور شکست خواهد خورد.هفته از ارسال س

پرداختنـد. طـى    به تجهیـز عـراق مـى   » ورشو«و از دیگرسو شوروى با پیمان » ناتو«از سویى آمریکا با پیمان 
  هاى تسلیحاتى شوروى سابق به صدام آمده است: گزارشى درخصوص کمک

میلیارد دالر شـامل   9/ 2تا  8/ 8ارزش تقریبى هایى به  ش) سالح -1367( -1988هاى  شوروى در بین سال
  هواپیماى جنگنده، حدود 300تانک،  2000
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  159ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  Bموشک زمین به زمین از نوع اسکاد 300

  202سنگین و نفربرهاى مسلح به عراق تحویل دادند. و هزاران قطعات توپخانه

هـاى مرگبـار    نیمى از آنها آلمانى بودند، صدام را به سـالح  از سویى دیگر، چهارصد شرکت غربى که تقریباً
تـوان   رود. البتـه در ایـن میـان نمـى     شمار مـى  ترین جنایات این کشورها به شیمیایى مجهز کردند که از بزرگ

  هاى وسیع رژیم صهیونیستى را نیز نادیده انگاشت. حمایت

» آواکـس «از هواپیماهاى جاسوسى و اطالعـاتى  گیرى  در عرصه اطالعات نظامى، آمریکا و متحدانش با بهره
رادیـو   203دادنـد.  کرد، اطالعات نظامى الزم را در اختیـار عـراق قـرار مـى     هاى عربستان پرواز مى که از پایگاه

  اعالم کرد: 1369در سال » نیویورك تایمز«آمریکا به نقل از 

طالعـات آمریکـا در دوره جنـگ،    گوینـد: سـیا، سـازمان مرکـزى ا     مقامات کنونى و پیشین دولت آمریکا مى
  204بهایى را درباره عملیات نظامى ایران در اختیار عراق گذاشت. اطالعات گران

هاى مالى بسیارى نیز در اختیار صدام  جز نیرو، تجهیزات و اطالعات نظامى، کشورهاى عربى و غربیکمک به
  یو کویت گفت:جمهورى و وزیر دفاع مصر به راد نهادند. ابوغزاله، معاون سابق رئیس

  205اند. میلیارد دالر به عراق کمک کرده 60دانند که تنها کویت و عربستان بیش از  همه مى

ویژه شوراى امنیت سازمان ملـل متحـد بـا نُـه بیانیـه و قطعنامـه بـه         المللى به هاى بین افزون بر این، سازمان
  پرداختند. حمایت از عراق مى

 1385اى در شـهریور   ل متحد در دوران جنگ تحمیلى، طـى مصـاحبه  خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان مل
  گوید: مى

  هاى اول آن نبود و در شوراى امنیت تمایل زیادى براى پایان یافتن جنگ در سال
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  160ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

من براى هاى  هاى شیمیایى توسط عراق استفاده شد، شوراى امنیت به درخواست حتى در زمانى که از سالح
ویژه اعضاى دائم شوراى امنیت به نحوى از عراق حمایـت   انجام اقدامات عملى پاسخى نداد ... اکثر اعضا به

کردند. در سطح جهان اراده قوى براى پایان دادن به این منازعه وجود نداشت و از طرفى حمایت آشـکار   مى
بى، از علل مهم ادامـه یـافتن جنـگ و    هاى بزرگ و کشورهاى غر بسیارى از کشورهاى جهان ازجمله قدرت

  206ادامه روند تخریب و کشتار بود.

  گوید: همچنین برایان اورکهارت، معاون دبیرکل وقت سازمان ملل متحد مى

عنـوان یـک    نفسـه و بـه   بایسـت بـه   اقدام عراق نقض آشکار و گسترده حاکمیت یک کشور دیگر بـود و مـى  
بنـدى را   ناپذیر این جمع در قبال این تجاوز، به طور اجتنابالعمل  شد، ولى عکس موضوع اصولى محکوم مى

کند که اعضاى شوراى امنیت سازمان ملل متحد تحت فشار شدید عراق، دست روى دسـت گـذارده    القا مى
  207بودند، به این امید که شاهد پیروزى سریع و قطعى عراق باشند.

کنـد و از   تهاجم به ایـران اسـالمى دفـاع مـى    سان، حتى سازمان ملل متحد از جنایات صدام و غرب و  بدین
  سو عوامل تبلیغاتى دنیا نیز در حمایت از جنایات صدام از هیچ چیز فروگذار نبودند. این

کـه   شایان ذکر است در چنین شرایطى ایران اسالمى در محاصره اقتصادى و نظامى نیـز قـرار داشـت؛ چنـان    
  مقاممعظمرهبرى در جایى فرمود:

شـده توسـط مسـئوالن مـا در زمـان       خریـدارى » سیم خاردار«کنید اگر بدانید  ان! تعجب مىبرادران و خواهر
فروشم! چون  جنگ، اجازه عبور از شوروى سابق را نداشت. از خودش هم نخریده بودند که بگوید مثلًا نمى

دار وجـود  تر از سـیم خـار   اى دفاعى سیم خاردار در جنگ ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد! دیگر وسیله
گذاشـت.   خواستند از داخل کشور شوروى سابق عبور بدهند، نمى داشت؟! از جاى دیگر خریده بودند و مى

  208فروختند! اهمیت را به ما نمى جى دم دستى کم شما ببینید با جمهورى اسالمى چه کردند؟ گلوله آرپى
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  161ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  دفاع مقدس به پیروزى رسید؟. چرا جمهورى اسالمى ایران در 3

  در پاسخ به این پرسش باید گفت چهار عنصر در ارتباطى سیستمى با یکدیگر، این پیروزى را موجب شد:

  نمایش تصویر

  

  فرماید: خداوند در قرآن مجید مى

اید! اگر خدا را یـارى   اى کسانیکه ایمان آورده 209؛ یا أیها الّذینَ آمنُوا إن تَنصروا اهللاَ ینصرکم و یثَبت أقدامکُم
  سازد. هایتان را استوار مى کند و گام تان مى کنید، خدا یارى

  اگر خدا شما را یارى کند، کسى بر شماپیروزنخواهد شد. 210؛ إن ینصرکُم اهللاُ فَالغالب لَکُم

منْ فَورِهم أتُوکُمی تَتَّقُوا و بِرُوا ولَی إنْ تَصمینَ بوسکَۀِ مالئنَ الْمم ۀِ ءآالفکُم بِخَمسبر کُمددمذَا یبلـى!   211؛ ه
] بر سر شما شتابان و خشمگین بیایند، خداوند شما را با  اگر شما صبر کنید و پرهیزکار باشید، چون [کافران

  پنج هزار فرشته نشاندار یارى خواهد کرد.

  شمرد. امداد غیبى را استقامت و تقوا مى که پیداست، خداوند شرط یارى و چنان

تبدیل شد و رزمندگان بـا خودسـازى و   » مسجد«به » سنگرها«خمینى،  هاى دفاع مقدس به تعبیر امام در سال
» جهـاد اصـغر  «شـروع کردنـد تـا در    » جهاد اکبر«تقواى الهى برکات و رحمت الهى را فرود آوردند. آنان با 

  پیروز شوند.

شب، تهجـد خالصـانه و توسـل بـه      ى به برکت نماز اول وقت در میدان جهاد، دعاى نیمهگمان این پیروز بى
  و» والیت«توان نقش  دست آمد. البته در این میان نمى بیت (علیهم السالم) به اهل
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  162ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

و خـاطرات شـهدا نظـرى     هـا  خمینى (قدس سره) را نیز نادیده انگاشت. کافى است به وصیتنامه رهبرى امام
، »فقیـه  ولى«عنوان  هایاین عزیزان را درخصوص اطاعت از حضرت امام (قدس سره) را به بیفکنیم تا سفارش

بهتر دریابیم. براى نمونه، شهید احمدرضا احدى، دانشجوى رتبه اول رشته پزشکى که در عملیـات کـربالى   
  د:نویس اش مى نامه در شلمچه به شهادت رسید، در وصیت 5

  212بسم اهللا الرحمن الرحیم؛ فقط نگذارید حرف امام به زمین بماند، همین! برایم از همگى حاللى بخواهید.

که پس  افزود؛ چنان و فداکارى و ایثارگرى نیز قدرتى شگرف به سپاهیان اسالم مى» شهادت«از سویى دیگر، 
  از میان ببرند. ها هنوز دشمنان درصددند روحیه تفکر و اعتقاد به شهادت را از سال

آمـوز،   هـزار شـهید دانـش    36ساز و همیشه جاوید دفاع مقدس، نزدیک به  هزار شهید حماسه 220از حدود 
اند که جملگیاز روحیه ایثار و  هزار نفر نیز شهید زن 5هزار شهید روحانى و طلبه و  4شهید دانشجو،  3500

  شهادت حکایت دارد.

»ت«شک  ، بى»شهادت«و » والیت«توأم با » عبادتآورد. رزمنـدگان   ناپذیر را درپى مـى  و تالش خستگى» هم
فَاستَقم کَما امرت و من تاب «اسالم با وجود نداشتن امکانات و تجهیزات نظامى، به تأسى از قرآن که فرمود 

کعسخت ایستادند و این تنها با همتى عالى تحقق یافت. 213،»م  

 -مل ما را به پیروزى رساند و از سویى سالمت دوران پس از جنگ را نیـز گمان توأمان بودن این چهار عا بى
شک تهـاجم فرهنگـى و    تضمین نمود و بى -الملل در برابر تهاجم فرهنگى استکبار جهانى و صهیونیسم بین

  دنبال گرفتن این عناصر پیروزى از ملت ایران است. ناتوى فرهنگى به

را شـکل دهـد،   » دفاع مقدس«امنیتى کشور  -با تحول در ساختار نظامىتنها توانست  انقالب اسالمى ایران نه
شـمار   بلکه امروز جمهورى اسالمى با اقتدار خود عاملى بازدارنده در مقابل تهـاجم نظـامى دشـمنان نیـز بـه     

  در» وارهیت«رود. فرناندو کوئن، مدیر نشریه نظامى  مى

  

  
                                                             

  .153احمدرضا احدى، حرمان ھور، ص ). 1(  212
  .112): 11( ھود). 2(  213



  163ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  :گوید اسپانیا مى

هاى اخیر بارهـا مـورد حملـه دشـمنانش      اگر قدرت نظامى و دفاعى ایران بسیار باال نبود، این کشور در سال
کشـور اول جهـان از نظـر قـدرت و تاکتیـک نظـامى اسـت. اکنـون همـه           10گرفت. ایران از جمله  قرار مى

کشـورهایى ماننـد آمریکـا، روسـیه،     کارشناسان نظامى به این واقعیت اعتراف دارند که ارتش ایران در میـان  
  214چین و ژاپن یک نیروى بسیار مجهز و قوى است.

در همین راستا، براى روشن شدن سستى غرب در مواجهه نظامى علیه ایران و اقتدار روزافزون و توانمنـدى  
اى هـ  دربـاره ظرفیـت   215»اینتر پرایـز «و بازدارندگى دفاعى کشورمان، به بخشى از گزارش مؤسسه آمریکایى 

  کنیم: بالقوه و بالفعل جمهورى اسالمى اشاره مى

گرایانه آمریکا، جمهورى اسالمى ایران یک هدف کـانونى و راهبـردى بـه حسـاب      اگرچه در رویکرد نظامى
نیاز آمریکا براى هر نوع اقدام فراگیر علیه ایران است و تا زمانى  گیرییک پایگاه مردمى، پیش آید، اما شکل مى

خلى در امتداد تهدید بیرونى قرار نگیرد، عملیات نظامى علیه یک کشـور، کارسـاز نخواهـد    هاى دا که آسیب
هـاى امنیتـى ایـن رژیـم در بخـش       دهـد مؤلفـه   بود. تأملى بر اوضاع داخلى و محیط امنیتى ایران نشـان مـى  

توان  ىشدت بازسازى و تقویت شده است و دیگر نم المللى، به حکومتى، وحدت و انسجام ملى و محیط بین
با کشورى که از حیث وسعت سرزمین، کمیت جمعیـت، کیفیـت نیـروى انسـانى، منـابع طبیعـى سرشـار و        

هـا در   موقعیت جغرافیایى ممتاز در منطقه خاورمیانه به قدرتى برتر تبدیل شده، یـورش نظـامى بـرد. ایرانـى    
سختى پاسخ حمالت ما را  و بههاى نامتقارن مهارت زیادى دارند  هاى چریکى و به راه انداختن جنگ فعالیت

توانسـت بسـیار    توانستند در عراق جنگ بزرگى علیه ما راه بیندازند که مى خواستند، مى دهند. آنها اگر مى مى
اى ایران داشـته باشـیم و    تر اطالعاتى درباره برنامه هسته وحشتناك باشد. بنابراین پیش از آنکه تصویر روشن

ى دیپلماتیک و مسیر چندجانبه دیپلماسـى را پیمـوده باشـیم، نبایـد بـه فکـر       ها هاى دیگر، یعنى گزینه گزینه
گسترش این بحـران   به کشورى باشیم که اولًا هیچ تضمینى در عدم -ولو به صورت گزینشى -تهاجم نظامى

به خارج مرزهاى ایران وجود ندارد و ثانیاً پایان این جنگ معلـوم نیسـت کـه در دسـتان مـا باشـد. بایـد از        
  وزى قاطع نظامى در هر جنگى مطمئن بود و آنگاه پاى در میدان معرکه گذاشت.پیر
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  164ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

در پایان این گزارش، زبیگنیـو برژینسـکى در گفتگـو بـا روزنامـه آمریکـایى واشـنگتن پسـت بـه مقامـات           
  آمریکایییادآور شد:

نمایشـى از   نگرم. عراق ممکن است پـیش  آمریکا در جهان مىدهنده نقش  عنوان پایان من از حمله به ایران به
تر از آن کشور خـارج شـوند، ایـن مسـئله      پایان نقش آمریکا در جهان باشد. اما اگر سربازان آمریکایى سریع

سال درگیر ماجرا خواهیم بـود و موقعیـت    30تا  20ترمیم است. اگر جنگى با ایران آغاز شود، ما براى  قابل
کند. بـوش نشـان داد کـه در آغـاز      که دنیا هم ما را محکوم مى ا از دست خواهیم داد؛ درحالىجهانى خود ر

کند، اما تدابیرى براى خاتمه آن ندارد و درگیرى با ایران از این قاعده مستثنى نیسـت.   جنگ خوب عمل مى
  216توان کرد؟ اگر کلید پایان جنگ در دستان ایران باشد، چه مى

ــدى و با ــوص توانمن ــان و    درخص ــل کارشناس ــورمان، تحلی ــروز کش ــى ام ــدار مل ــاعى و اقت ــدگى دف زدارن
بـاره بـه    گذاران غربى گویاى صالبت و قدرت ایران اسالمى در سطح منطقه و جهان اسـت. در ایـن   سیاست

  کنیم: چند نمونه اشاره مى

ـ  «نـویس روزنامـه آمریکـایى     توماس فریدمن، کارشناس مسائل خاورمیانه و سـرمقاله  طـى  » ایمزنیویـورك ت
  نویسد: چنین مى 1384در تابستان » ایران، لقمه گلوگیر«اى با عنوان  مقاله

آیـد تـا    بها براى سران کاخ سفید به شمار مى اى گران تجربه حمله نظامى آمریکا به افغانستان و عراق، تجربه
کشورى حمله کنند که از آن مهابا به  هاى مجازى، بى نمایى تأثیر تبلیغات فریبنده و بزرگ مبادا بار دیگر تحت

  عنوان لقمه گلوگیر نام برد. باید به

اى لذیـذ   پیکر، به همان اندازه که ممکن است طعمه ریسک بلعیدن یک گوساله وحشى توسط یک افعى غول
ساله، چنـد   باشد، ممکن است در گلوى او جا خوش کند و منجر به هالکت افعى گردد. تجربه جنگ هشت

هـاى پیچیـده    ، وسعت جغرافیایى، طبیعت وحشى، تسلیحات پیشـرفته نظـامى، آمـوزش   میلیون سرباز فدایى
هـایى اسـت کـه جمهـورى      ها و توانمنـدى  المللى، ازجمله ظرفیت هاى نامتقارن و اوضاع نابسامان بین جنگ

  217اى نموده است. اسالمى ایران را تبدیل به یک قدرت برتر منطقه

  و رئیس فعلى شوراى روابط خارجى آمریکاریچارد هاس، مشاور ویژه جرج بوش پدر 
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  165ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  نویسد: صراحت مى به

پذیر آمریکـا فـراوان اسـت ... جنـگ عـراق نشـان داد کـه در صـورت          جنگ عراق نشان داد که نقاط ضربه
جمعیت، چهار برابـر آن  اى براى ما رخ خواهد داد. کشورى که سه برابر عراق  رویارویى با ایران، چه فاجعه

  218ها فدایى را در خود جاى داده است .... وسعت و میلیون

  گوید: رابرت هانتر، سفیر سابق آمریکا در ناتو مى

ایران با برخوردارى از تمدنى چند هزار ساله و جوانانى که در شوق رسیدن به فیض شهادت لحظه شمارى 
ا به وجود آورده است. پیامـدهاى حملـه نظـامى بـه ایـران      نمایند، شرایط بغرنجى را براى هژمونى آمریک مى

دستانه آمریکا، کار آسـانى   سخت و خطرناك خواهد بود و آرام کردن دفاع نظامى ایران پس از حمالت پیش
  219نخواهد بود.

و  222 ژئواکونـومیکى  221ژئواسـتراتژیکى،  220هاى کشورمان با توجه به موقعیت ژئـوپلتیکى،  بنابراین توانمندى
هاى جغرافیایى، سیاسى، اقتصـادى و فرهنگـى بـه جمهـورى اسـالمى ایـران        که در عرصه 223 ریکىژئوکالچ

قدرت و اقتدار بخشیده، اجازه هرگونه اقدام و تهاجمى را از دشمنان سلب کرده است. مقام معظـم رهبـرى   
  224فرماید: باره مى در همین
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اى اصول فرهنگى حاکم بر آن است کـه در قالـب اعتقـادات و باورهـا،      هر جامعهپیشرفت و توسعه حقیقى 
  یابد. اى تجلى مى ها و هنجارها، رفتارها و دستاوردهاى هر جامعه ارزش

تر ایـن   ترین دستاوردهاى انقالب اسالمى، تغییر در ساختار فرهنگى ایران است. براى تبیین دقیق یکى از مهم
ر به تجزیه و تحلیل وضعیت و ساختار فرهنگـى رژیـم پهلـوى و سـپس تـأثیر      تحول فرهنگى در جدول زی

  پردازیم: انقالب اسالمى در تغییر آن مى

  نمایش تصویر

  

   ): بررسى تغییرات در ساختار فرهنگى ایران7جدول (

  

  در تجزیه و تحلیل عناصر این جدول نکاتیچند در خور توجه است:

   اهداف ساختار فرهنگى الف) بررسی

را مطابق با نیازو روحیات خود یافتند، آزادانه بـه  » اسالم«ایرانیان که با انحطاط ساسانیان و ظلم و ستم آنان، 
اى  رو فرهنگ اسالمى تحولى ریشـه  اسالم پیوستند و فصل نوینى را در تاریخ این سرزمین رقم زدند و بدین

ز هوشمندى و درایـت آنـان حکایـت دارد کـه در     گمان این تصمیم ایرانیان، ا ایرانى پدید آورد. بى در جامعه
در عصـر  » تمدن اسالمى«هاى  طول تاریخ بارها به اثبات رسیده است. بعدها نیز با همت علماى اسالمى پایه

ها از سوى شاهان صـفوى و سـپس حملـه اشـرف افغانبـه       لیاقتى ریزى شد. اما متأسفانه برخى بى صفویه پى
ه و پهلوى در دو قرن گذشته، جریان سلطه استعمارگران انگلیسى، روسـى  ایران و سرانجام حاکمیت قاجاری

  و آمریکایى را پدید آورد و زمینه افول و سقوطایران را شکل داد.

رو بسـیار   یافتنـد، از ایـن   بخـش آن مـى   و فرهنگ آزادى» اسالم«ترین مانع در برابر خود را  استعمارگران مهم
  امعه ایران نابود کرده، یا به تحریف کشانند.را در ج» فرهنگ اسالمى«کوشیدند تا 
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محـور و هـدف سـاختار    » زدایـى  اسـالم «ترتیب، با آغاز سلطه خاندان پهلوى در ایران توسط انگلیس،  بدین
فرهنـگ   تنها هیچ نسبتى با فرهنگى رژیم پهلوى قرار گرفت و آنان در سخنان و عملکرد خود نشان دادند نه

  اند آن را از این سرزمین بزدایند. اسالمى ندارند، بلکه در تالش

گذارى سلسله خود، اسالم را از زندگى مردم ایـران   محمدرضا شاه در مراسم رسمى پنجاهمین سالگرد بنیان
  کنار نهاد و اعالم کرد:

  225ورزیم .... کنم که ما، سلسله پهلوى، به چیزى جز ایران عشق نمى من اعالم مى

و با احیاى مجدد فرهنگ اسالمى، ملـت بـزرگ ایـران را بـه سـوى      » گرایى اسالم«اما انقالب اسالمى برپایه 
  رود. شمار مى ترین دستاورد آن به گمان مهم هاى افتخار و پیشرفت حقیقى سوق داد که بى قلّه

  فرماید: خمینى (قدس سره) مى باره حضرت امام دراین

ها از بـین   کردند؛ قرآن را داشتند زیر چکمه شد؛ اسالم را داشتند منهدم مى [مى]/ فراموش  اسالم داشت منسى
قرآن را زنده کرد؛ اسـالم را زنـده    -که قیام الهى بود -هاى ایران، قیام شما ملتایران بردند. قیام شما جوان مى

  226کرد؛ حیات تازه بهاسالم بخشید.

   هاى ساختار فرهنگى ب) بررسى برنامه

کـار بسـت کـه     اش بـه  خود سه برنامه اصلى را به دستور اربابان غربى» زدایى اسالم«در راستاى رژیم پهلوى 
  پردازیم. بدانها مى

   گرایى . باستان1

بـار در برابـر اسـتبداد داخلـى و اسـتعمار       در عصر قاجاریه ملت ایران به رهبرى علما و روحانیـت چنـدین  
هـاى   و و نهضت عدالتخانه (مشروطیت) کـه براسـاس ارزش  ویژه با نهضت تحریم تنباک خارجى ایستادند؛ به

و » گرایـى  باسـتان «اسالمى شکل یافت، استعمارگران به کمک ایادى داخلى و وابستگان خود جریان انحرافى 
   را شکل بخشیدند که با آغاز سلسله» ناسیونالیسم افراطى«

                                                             
  .152ماروین زونیس، شكست شاھانھ، ص ). 1(  225
  .140، ص 5، صحیفھ نور، ج )امام( اهللا موسوى خمینى روح). 2(  226
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  ت.پهلوى شدت و ژرفایى بیشتر یاف

این جریان بیش از آنکه جنبه ایجابى داشته باشد، بعـد سـلبى داشـت؛ بـدین بیـان کـه از راه نفـى اسـالم و         
که هر آنچـه صـبغه اسـالمى     اى گونه گرفت، به انجام مى» ایرانِ منهاى اسالم«هاى اسالمى و تبلیغ تفکر  ارزش

انه که اسالم فرهنگ ایرانـى نیسـت. آنـان    هم با این به شد؛ آن داشت، به تمسخر گرفته شده و بدان تاخته مى
» اسـالم «نشـاندند، غافـل از اینکـه     کردند و ایـران را در برابـر اسـالم مـى     اسالم را فرهنگ اعراب معرفى مى

  را.» اعراب«را پذیرفته است، نه » اسالم«هاست و ایرانى  فرهنگى الهى مطابق با فطرت انسان

  متقابل اسالم وایران به مقابله با این توطئه برخاست:استاد مرتضى مطهرى با نوشتن کتاب خدمات 

گزارانه بود و از یک نوع توافـق طبیعـى میـان     العاده نجیبانه و سپاس العمل ایرانیان در برابر اسالم فوق عکس
کند ... طبیعت ایرانى مخصوصاً با شرایط زمانى و مکانى و اجتماعى  روح اسالمى و کالبد ایرانى حکایت مى

بل از اسالم، این خوراك مطبوع را به خود جذب کرد و از آن، حیات و نیرو گرفتـه اسـت و حیـات    ایران ق
  227خود را صرف خدمت به آن کرده است.

و ناسیونالیسـم افراطـى   » گرایـى  باسـتان «بـه   -که پان ترکیسم را بنیان نهاده بود -رضاشاه با پیرویاز آتاتورك
  228ایدئولوژى اسالمى نشاند.جاى  پرداخت و ایدئولوژى شاهنشاهى را به

چه «آغاز کرد و سپس ابیاتى را به نام فردوسى جعل نمود؛ همچون: » خدا، شاه، میهن«رژیم پهلوى از شعار 
و » اهللا بسم«ها به جاى  بعدها نیز در ابتداى سخنرانى» فرمان یزدان چه فرمان شاه/ چو ایران نباشد تن ما مباد.

  229و جزاینها.» نام خدایگان شاهنشاهبه «گفتند:  مى» به نام خدا«یا 

، »پهلـوى «و » فـرح «و جعـل ابیـاتى در وصـف    » شاهنامه فردوسى«در همین راستا، رژیم پهلوى با تحریف 
   را برانگیخت؛ چیزى که» الشعراى بهار ملک«اعتراض افرادى همانند 
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» گناهـان  دردنامـه بـى  «و » نامـه عـزل شـاهان    سـتم «شاهنامه خـود را  که  -گمان روح حکیم فرزانه طوس بى
  230از آن بیزار بود. -خواند مى

  دارد: گرى چنین پرده برمى احمد از هدف دستگاه رضاخانى در ترویج زرتشتى مرحوم جالل آل

شـود کـه    مـى بر در و دیوارهـا پیـدا   » فروهر«[از نو سروکله  1320... در دوره بیست ساله پیش از شهریور] 
شـود بـا    ایم و بعد سروکله اربـاب گیـو و اربـاب جمشـید پیـدا مـى       یعنى خداى زرتشت را از گور درآورده

ها در تهران و یـزد. آخـر اسـالم را بایـد کوبیـد و چـه        هاشان و تجدید بناى آتشکده هاشان و انجمن مدرسه
دشتى باشد و کوروش و داریوش [را] اى را که سنت زر هاى پوسیده و ریسیده جور؟ این جور که از نو مرده

  231از نو زنده کنى ....

رو فرح کنگره زرتشتیان جهان را در ماه رمضان در تهران برپا کرد و بدین مناسبت مجلس پذیرایى بـا   از این
شناسى در دانشگاه کمبـریج ومـدرس    پروفسور پیترآورى، استاد ایران 232شامپانى در کاخ سلطنتى ترتیب داد.

  نویسد: ىکینگ م کالج

توان عشایر را شکست داد ... اما مالها باقى  ش) کاملًا آشکار شد که مى -1320( -1941هاى  در فاصله سال
مانده بودند ... مخالفان قوانین شرعى ناگزیر بودند که ابتدا یک نظام حقوقى را جانشین آن سازند، سپس بـه  

که در نظر بود آموزش و پـرورش   را کرد؛ درحالىمتزلزل کردن رکن مذهب بپردازند. رضاشاه نیز همین کار 
براى سست کردن وفادارى مـذهبى   -که ایران پیش از اسالم نمونه آن بود -گرایانه غیرمذهبى و تبلیغات ملى

مـاه   ] آذرمـاه ودى 1936مردم به نهاد روحانیت به کار گرفته شوند ... به این ترتیب بود کـه در اواخـر سـال    
  233طور کامل از دین رها شد .... انونى به[ایران از نظر ق 1315

روى آورد، اما غافل از اینکه به تعبیـر مرحـوم   » گرایى باستان«به » زدایى اسالم«بنابراین رژیم پهلویدر راستاى 
  دکتر شریعتى:
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در قـرن اول و پـیش از قـرن اول     دهـد ... ایرانـى کـه مـا     اسالم روح تاریخ ایران بعد از اسالم را تشکیل مى
کند. این شعارها خـواه نـاخواه    شناسیم، تشنه شعارها و اصولى است که اسالم بیان مى (اواخر ساسانیان) مى

  234توان جلوى مردم را گرفت که بدان نگروند. کند و نمى نفوذ پیدا مى

گرایى ملت بود و خود گواهى بود بـر   اسالمخواهى و  بنابراین انقالب اسالمى ایران احیاگر مجدد روح اسالم
  توان اسالم را از این ملت بازگرفت. اینکه نمى

   گرایى . غرب2

، در برابر اسـالم و فرهنـگ   »گرایى غرب«کوشید با » زدایى اسالم«رژیم پهلوى در ساختار فرهنگى خود براى 
  د.فطرى آن بایستد و ایرانى را با فرهنگ منحرف و مبتذل غربى آشنا ساز

جریان غربزدگى از دوره قاجاریه توسط منورالفکران فراماسونر و وابسـته بـه انگلـیس آغـاز شـد و در دوره      
گـذار لژهـاى فراماسـونرى     زده و پایـه  پهلوى به اوج خود رسید. میرزا ملکم خان که پدر روشنفکرى غـرب 

  نویسد: است، مى

نیم و نه باید از پیش خود اختراعى نماییم. یا باید توا گویم که ما در مسائل حکمرانى نه مى من همین قدر مى
گـرى خـود قـدمى بیـرون      علم و تجربه فرنگستان را سرمشق خـود قـرار بـدهیم، یـا بایـد از دایـره بربـرى       

  235نگذاریم.

کـه روزگـارى در عصـر نهضـت عدالتخانـه از رهبـران مشـروطه         -زاده در دوره پهلوى نیز سیدحسـن تقـى  
  معتقد بود: -لویبه وزارت و سپس به ریاست مجلس سنا رسیدانگلیسى بود و در دوره په

براى ترقى باید از فرق سر تا نوك پا فرنگى شد ... ایران باید ظاهراً و باطناً وجسـماً و روحـاً فرنگـى مـآب     
  236شود و بس.

اى همانند محمدعلى فروغى که در سه مقطع سلسله پهلوى نقش اصـلى داشـت،    همچنین فراماسونر وابسته
  گذارى رضاشاه را الوزراى رضاشاه بود که خطابه مراسم تاج تین رئیسنخس
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ش که رضـاخان بـا سـفر بـه      1314تا  1312هاى  سلطنت را بردوش وى افکند. در سال» آبى شنل«خواند و 
رضاشاه بود و سـپس در شـهریور   وزیر  ترکیه و الگوگیرى از آتاتورك به مبارزه با اسالم پرداخت، او نخست

همو بود که رضاشاه را برد و با گذاردن تاج شاهى بر سر محمدرضا، سلسله پهلوى را در خدمت بـه   1320
  وزیر پهلوى دوم شد. وى نیز چنین معتقد بود: انگلیس تداوم بخشید و اولین نخست

  237ممکن نیست تکان بخورد.حرکت است که تا دست دولت انگلیس در آن نباشد،  ایران مثل آستین بى

بنابراین رژیم پهلوى با هدایت جریان فراماسونرى وابسته تالش کرد با غربگرایى در مقابل فرهنگ اسـالمى  
 -نه عناصر مثبـت و مقبـول آن را   -بایستد. در واقع بر همین اساس بود که خاندان پهلوى فاضالب غرب را

رضـاخانى تـا   » کشـف حجـاب  «ملت بزرگ ایران کوشـیدند.  هویت کردن  به ایران آوردند و در ابتذال و بى
» سوى تمـدن بـزرگ   به«گرفت و شعار  محمدرضا شاهى، جملگى در همین راستا صورت مى» کشف حیاى«

هـم تحـت عنـوان تجـدد و مـدرن شـدن.        پهلوى چیزى نبود جز سرسپردگى در برابر انگلیس و آمریکا، آن
توان چیزى یافت، مگر ایجـاد   ، دانش، انضباط، صنعت و فناورى نمىبنابراین در کارنامه آنان از توجه به علم

هـا قبـل در    عفتى و هرزگى؛ همان اتفاقى که شهید مـدرس سـال   هویتى و بى مراکز فساد و فحشا و رونق بى
  بینى کرده بود: آغاز سلسله پهلوى پیش

کنند، امـا در زیبـاترین    ت خودنمایى مىهاى قراعینى و کنگاور با فُکُل سفید و کراوا هاى قریه ... قریباً چوپان
هـاى   شهرهاى ایران هرگز آب لوله و آب تمیز براى نوشیدن مردم پیدا نخواهـد شـد. ممکـن اسـت شـماره     

گدازى و کارخانه کاغذسـازى پـا نخواهـد گرفـت.      سازى روزافزون گردد، اما کوره آهن هاى نوشابه کارخانه
هـاى   هـا و افسـانه   ها از رمان و اوهام بسته خواهد شد، اما سیل عنوان منع خرافات درهاى مساجد و تکایا به

هاى  وسیله مطبوعات و پرده به -که در واقع حسین کُرد فرنگى و رموز حمزه فرنگى چیزى نیستند -خارجى
هـاى نسـل جـوان مـا از      سینما به این کشور جارى خواهد گشت؛ به طورى که پایه افکار و عقاید و اندیشه

  هاى پوچ قرار خواهد گرفت و مدنیت مغرب و دریجاً بر بنیاد همان افسانهدختر و پسر ت
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ها و مفاسد اخالقى دیگـر   عفتى هاى عجیب آرسن لوپن و بى معیشت ملل مترقى را در رقص و آواز و دزدى
  238خواهند شناخت؛ مثل اینکه این چیزها الزمه متمدن بودن است.

   گرایى فرقه. 3

هـاى مـذهبى منحـرف،     و ترویج انواع فرقه» گرایى فرقه«کوشید با » زدایى اسالم«رژیم پهلویدر راستاى همان 
  جدا سازد.» اسالم ناب محمدى (ص)«آنان را از 

رضاشاه و محمدرضاشاه که با هرگونه تبلیغ اسالم و برپایى جلسات مذهبى مخـالف بودنـد، در عـین حـال     
آوردنـد تـا دیـن مـردم را بـه تحریـف        خى آخوندهاى دربارى و وابستگان به خود فراهم مىفضا را براى بر
تأثیر تجددگرایى رضاشاه و با حمایت او به مخالفت با برخـى از   که تحت» شریعت سنگلجى«کشانند؛ مانند 

پ رسـاند،  را با حمایت رژیم پهلوى به چـا » اسالم و رجعت«ها و اعتقادات اسالمى پرداخت و کتاب  آموزه
پـردازى و خیانـت    نوشـته یکـى از روحانیـان کـه در آن بـه دروغ     » ایمان و رجعـت «اما اجازه ندادند کتاب 

  239سنگلجى پرداختهبود، منتشر شود.

هـا بـه    به تحصـیل علـوم قـدیم و در مدرسـه آمریکـایى      در این میان، احمد کسروى نیز که در مدرسه طالبیه
ن رضاشاه لباس روحانیت را کنار نهـاد و بـه اسـتخدام دادگسـترى     تحصیل علوم جدید مشغول بود، در زما

درآمد و پس از چندى رئیس عدلیه خوزستان شد. او ازجمله افرادى بود که با نفى اندیشه اسالمى و تـرویج  
گرایى و آراى مدرنیستى به حمایـت از رژیـم پهلـوى پرداخـت. کسـروى ماننـد برخـى از روشـنفکران          ملى

و ادعا داشـت کـه    240عضو افتخارى انجمن سلطنتى لندن بود -اند شه عصرى کردن دینکه در اندی -معاصر
رو وى  اسالم براى پاسخگویى به نیازهاى علمى و فلسفى زمان معاصر، قدیمى و ناتوان گردیده است. از این

میـد و بـا   داعیه ایجاد دین جدیدى داشت که خود پیامبر آن بود! کسروى این دین را آیین پاك یا پاکدینى نا
   سوزى، بسیارى از کتب عرفانى و ادعیه اسالمى را در آتش به راه انداختن جشن کتاب
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  241سوزاند.

رژیم پهلوى به حمایت از فرقه منحرف کسروى پرداخت تا اسالم ناب جایگاه خود را در جامعـه از دسـت   
که با خروج از لباس روحانیـت، کتـاب اسـرار هزارسـاله را برضـد       زاده اکبر حکمى بدهد. در این راستا على

خمینینیـز در سـال    سو، امـام  هاى شیعى نوشت، مورد حمایت رژیم پهلوى قرار گرفت. از این اسالم و ارزش
  األسرار را در پاسخ به او نوشت. کتاب کشف 1322

نیز پرداخت و تـالش  » تصوف«ى همانند هاى منحرف رژیم پهلوى براى مقابله با اسالم حقیقى به ترویج فرقه
مطرح و پایگاه حقیقى اسالم را نابود کنـد. در زمـان حکومـت رضـاخان     » مسجد«را در مقابل » خانقاه«کرد 

بـه  » عرفـانى «شایع شد که ابوالحسن فروغى (برادر محمدعلى فروغى) مأموریت یافته است فلسـفه جدیـد   
دانسـت، او   مـى » ایده مطلـق «ترین تجلى  ت پروس را عالىگونه که هگل سلطن سبک هگل تدوین کند. همان

آنان کوشیدند عرفان اصیل اسالمى را با تصـوف و   242نمایاند. مى» نوراألنوار«را تحقق » شاهنشاهى ایران«نیز 
وزیـر رژیـم پهلـوى و ارتشـبد نصـیرى،       صوفیگرى وابسته به فراماسونرى منحرف کنند. دکتر اقبال، نخست

  243آمدند. شمار مى جمله دراویش مشهور دوره پهلوى بهرئیس جالدساواك از

بـراى مقابلـه بـا فرهنـگ     » بهاییـت «عصر پهلوى ترویج فرقه اسـتعمارى  » پرورى فرقه«هاى  از آخرین نمونه
هـاى گونـاگونى را    سو فرقه سازى سلطه خود در جوامع اسالمى از یک اسالمى بود. استعمارگران براى زمینه

سو به اختالفات دینى و انحرافـات فکـرى و اعتقـادى دامـن زدنـد. انگلـیس در بـین        ایجاد کردند و از دیگر
توسـط روس و  » بهاییـت «و در بـین شـیعیان نیـز     244را توسط مستر همفـر پدیـد آورد  » وهابیت«سنت  اهل

  انگلیس تأسیس و تقویت گردید.

  نویسد: طرات خود مىدر خا -وزیر مختار دولت روسیه تزارى و ایجادکننده بهاییت -کینیاز دالگورکى

  سنت و نیز بر هاى اهل اى شیعه بر تمام گروه من همیشه در فکر بودم که چگونه عده
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انـد و تعـداد    امپراتورى بزرگى چون دولت عثمانى غلبه کردند و چطور این گروه اندك بـا روسـیه جنگیـده   
واسـطه عقیـده و    خاطر وحدت مذهبى آنـان و بـه   دانستم که تمام اینها بهاند؟ و  زیادى از آنان را هالك کرده

شـناخت و مخصـوص یـک     ایمانشان به اسالم است ... من نیز در صدد ایجاد آیین دیگرى بودم که مرز نمى
  245خاطر حب وطن و وحدت مذهبى بوده است. وطن نبود؛ زیرا تمام فتوحات به

تـأثیر تلقینـات    بـا فـوت سـیدکاظم رشـتى تحـت     » بـاب «روف به بر همین بنیاد، سیدعلى محمد شیرازى مع
(مفسر قرآن) شـد و  » ذکریت«ق مدعى  1260او در سال  246دالگورکى ادعاى جانشینى او را مطرح ساخت.

ق  1262زمان (عج) اسـت. او در سـال    ق نیز ادعاى بابیت کرد؛ بدین معنا که وسیله ارتباط با امام 1261در 
ق نیـز ادعـاى الوهیـت     1265ادعاى ربوبیـت و در سـال    1264ادعاى نبوت، در  1263ادعاى مهدویت، در 

  247نمود.

خـان امیرکبیـر    انگیزى و شورش پرداخت، اما به دستور میرزا تقـى  ، به فتنه»بابیت«نهادن فرقه ضاله  او با بنیان
ان او بـه نـام میـرزا    یکى از شـاگرد » باب«ق در تبریز اعدام گردید. با اعدام  1266دستگیر و در شعبان سال 

را برعهده گرفت، اما امیرکبیر او را به عراق تبعید کـرد.   نامید، رهبرى این فرقه» بهاءاهللا«حسینعلى که خود را 
وى با شهادت امیرکبیر به ایران بازگشت و در خـدمت منـافع اسـتعمارگرانى چـون روس و انگلـیس قـرار       

  گرفت.

ش و سپس نـوه دختـرى او شـوقى     1300تا سال » عبدالبهاء«عنوان  بهبا مرگ بهاءاهللا فرزندش عباس افندى 
ش در لنـدن،   1336افندى رهبرى این فرقه ضاله را برعهده داشتند. پـس از مـرگ شـوقى افنـدى در سـال      

کنفرانس  1340رسید. بهاییان در دهه » روحیه (مارى) ماکسول«رهبرى این فرقه ضاله به همسر آمریکایى او 
عنوان اعضـاى   ور سران مهم فرقه بهائیت در لندن تشکیل دادند و در این کنفرانس نُه نفر را بهاى با حض ویژه

العدل به شهر حیفا در رژیم صهیونیستى منتقل شـد کـه تـاکنون     گاه این بیت العدل برگزیدند. آن مجلس بیت
   ن فرقه، برخىدر خصوص وابستگى و خیانت ای 248ش مرد. 1378فعال است. روحیه ماکسول نیز در سال 
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  اند: چنین گفته

  نویسد: دالگورکى در خاطراتش مى

کـدام از آنـان ماننـد میـرزا      کـردم، ولـى هـیچ    عنوان جاسوس تربیت مى اى از یاران همراز خود را به من عده
  249حسینعلى بها و برادرش میرزا یحى صبح ازل، استعداد این کار را نداشتند.

  نویسد: همچنین او به وزیر امور خارجه وقت کشورش مى
  250خیلى خوب است که فرقه بابیه با علماى اسالم مخالفت و مبارزه شدید شروع کرده ....

رفتنـد کـه    م در روسیه، بهاییان کاملًا به دامان انگلسـتان افتادنـد و تـا آنجـا پـیش      1917پس از انقالب اکتبر 
ر «از دولـت انگلـیس لقـب     1920خاطر خـدماتش، در آوریـل   ها به  عبدالبهاء، جاسوس روس و نشـان  » سـ

را دریافت داشت و سپس یکى از مراکز اصلى خود را با حمایت رژیـم صهیونیسـتى در   » شوالیه امپراتورى«
  251فلسطین اشغالى قرار داد.

  است: م او آمده 1911در نطق سپتامبر  -که در مصر چاپ شده -همچنین در کتاب خطابات عبدالبها

ام اینجا. این آمدن من اینجا سبب الفـت بـین ایـران و انگلـیس      اهالى ایران بسیار مسرورند از اینکه من آمده
زودى از افـراد ایـران جـان خـود را بـراى       رسد که به اى مى شود؛ نتیجه به درجه است؛ ارتباط تام حاصل مى

  252کنند. انگلیس فدا مى

العـین، از   اب در ایران توسط زنـى فاسـد بـه نـام طـاهره قـره      بد نیست بدانیم حرکت استعمارى کشف حج
شد و حتى اعالم نمود در شـریعت   اعضاى همین فرقه پدید آمد که خود بدون حجاب در مألعام حاضر مى

  253باب، یک زن را نُه شوهر جایز است و ....

  فریدون آدمیت، فراماسونر معروف چنین معترف است:
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عنوان یکى از عوامل پیشرفت سیاست انگلـیس در ایـران درآمـد.     عنصر بهایى چون عنصر جهود [/ یهود] به
طرفه اینکه از جهودان نیز کسانى به این فرقه پیوستند و همان میراث سیاست انگلیس به آمریکا نیـز رسـیده   

  254است.

پیـامى خطـاب بـه محافـل بهائیـان آمریکـا       م طـى   1967رئیس جمهور آمریکا در سال » لنیدن جانسون«لذا 
رئیس جمهور دیگـر آمریکـا در   » رونالد ریگان«و  255»هدف شما با هدف آمریکا یکى است«کند:  تصریح مى

دادنـد حمایـت    هاى پس از پیروزى انقالب اسالمى از بهائیان که علیه ملت ایران اقداماتى را انجـام مـى   سال
  کرد.

که به گفته ارتشبد فردوست، رضاخان  ، نفوذ بسیارى در دربار یافت؛ چناناین فرقه انگلیسى در عصر پهلوى
خصـوص بـا حضـور عبـدالکریم ایـادى در دربـار        و محمدرضا پهلوى به بهاییان توجهى ویژه داشتند و بـه 

بـاره فریـده    درایـن  256محمدرضا پهلوى، بهاییان یکى از بازیگران اصلى و محورى حکومت پهلـوى شـدند.  
  گوید: مى محمدرضا شاهدیبا، مادرزن 

  257گرى در ایران رشد کند و به نیرویى در برابر اسالم تبدیل گردد. آمد بهایى شاه بدش نمى

هاى منحرف پایان یافت، اگرچه دشمنان در  آفرینى این فرقه اما با پیروزى انقالب اسالمى ایران، نفوذ و نقش
هـاى کـاذب سرخپوسـتى، هنـدى و ...      فـان هـاى منحـرف و طـرح عر    هاى اخیر با حمایت از این فرقه سال

  258درصددند باز در ایران اسالمى به تحریف و بدعت اعتقادات دینى مردم بپردازند.
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  177ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

   ج) بررسى عملکرد ساختار فرهنگى

مـردم مسـلمان   در مورد هدف و برنامه رژیم پهلوى از تغییر در ساختار فرهنگى  -با توجه به مباحث گذشته
تـر شـدن فضـاى     اینک براى روشن -در ایران پدید آمد» انقالب اسالمى«ایران و از سوییتحول عظیمى که با 

هـاى گونـاگون    ضدفرهنگى و اقدامات رژیم پهلوى در این زمینه، به برخى از عملکردهـاى آنـان در عرصـه   
  تر گردد. پردازیم تا تحول پدیدآمده در عصر جمهورى اسالمى روشن فرهنگى مى

   . فرهنگ مکتوب1

در عرصه فرهنگ مکتوب که همان مطبوعات و کتاب اسـت، بـا کارنامـه سـیاه و مبتـذلى از رژیـم پهلـوى        
» این هفته«، »دختران و پسران«، »سپید و سیاه«، »زن روز«روییم. چاپ و توزیع گسترده نشریاتى همانند  روبه

داخالقى توسـط فاسـدترین افـراد، خـود گـواه ایـن       ها و مطالـب مسـتهجن و ضـ    با عکس» تهران مصور«و 
بـراى  » قـوادى «کـه از سـوى هویـدا همـراه بـرادرش در عرصـه        -ادعاست. براینمونـه، جـواد عالمیردولـو   

بود که همکـارانى  » این هفته«صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله مستهجن  259-کرد محمدرضاشاه فعالیت مى
ر. اعتمادى را در کنار خود داشت. ساواك در گزارشى به تـاریخ   همچون مهرانگیزکار، سیامک پورزند و نیز

  نویسد: درباره او مى 1338/ 2/ 22

جوادعالمیر پسر احتشام السلطنه معروف که چند سال پیش با تهدید هفـت تیـر، دختـر خـواهر خـویش را      
اده اسـت و آن را  ها را در ایـران تشـکیل د   مورد تجاوز قرار داد، در حال حاضر جمعیت اگزیستا نسیالیست

کند. نامبرده در روزنامه و مجله و اصـولًا مؤسسـه اطالعـات بـه کـار مترجمـى اشـتغال دارد. زن         رهبرى مى
کند. عالمیر مورد سوءاستفاده مردانـى کـه انحـراف جنسـى      نامبرده معروفه است و با خودفروشى زندگى مى

  260....گیرد. محل تشکیل این جمعیت در شمیران است  دارند، قرار مى

  C. I. A همچنین مجیددوامى، از جاسوسان سازمان

  بود» زن روز«نیز سردبیر مجله فاسد 
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  178ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

کوشـید؛ تـا بـدانجا کـه      هویتى دختران و پسران مى براى بى» انتخاب ملکه زیبایى«که با طرح مباحثى ازقبیل 
  261کردند. نیز یاد مى» کاغذى کاباره«با عنوان » زن روز«برخیاز دوستانش از 

در عرصه کتاب، رژیم پهلوى بر آن بودتا با سانسور شدید، اجازه تولید و نشر کتـب اسـالمى و علمـى داده    
گیـرى   ها و اشعار و تصاویر مبتذل را در سطح وسیع نشر دهد تا ایرانى نتواند با بهره سو رمان نشود و از این

  د و استعمار برخیزد.از فرهنگ اسالمى علیه استبدا

کافى است مطبوعات و کتب دیروز در دوران پهلـوى را بـا مطبوعـات و کتـب امـروز در عصـر جمهـورى        
اسالمى بسنجیم تا این تحول عظیم به سوى فرهنگ اسالمى و ایرانى اصیل را نیـک دریـابیم، اگرچـه هنـوز     

  ابتذال سوق دهد. هایى از همان جریان نیز در تالش است فرهنگ مکتوب را به سوى رگه

   . فرهنگ الکترونیکى2

هـاى   عنوان یکى از ابزارهاى قدرتمند انتقـال مفـاهیم و ارزش   به -هاى همگانى مانند رادیو و تلویزیون رسانه
  هاى ملى و اسالمى ایرانیان بود. در دوره پهلوى در خدمت ابتذال و توهین به ارزش -فرهنگى در هر جامعه

اندازى شد.  اولین فرستنده تلویزیونى در ایران راه 1337تنده رادیویى و در سال ش اولین فرس 1319در سال 
  کوشیدند. ها و ضداخالقیات جامعه ایرانى مى ها در ترویج ضدارزش این رسانه 1357از آن هنگام تا سال 

ى و هـاى سـطح   تلویزیون رژیم پهلوى با مدیریت رضا قطبى، پسردایى فرح دیبا، با تولیـد و پخـش برنامـه   
هاى سیاسى و آشنایى با واقعیـات   کرد با ایجاد غفلت در نسل جوان ایرانى، آنان را از آگاهى مبتذل تالش مى

  جامعه تحت سلطه آمریکا و انگلیس دور سازد.

  نویسد: گر آمریکایى مى بارى روبین، تحلیل

تـرین   ترین و مبتـذل در دوران سلطنت پهلوى در عرصه و معرفى فرهنگ و تمدن غربى به مـردم ایـران، بـد   
   هاى این فرهنگ انتخاب شد که ضربه حاصل از آن براى جنبه
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  179ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

هاى آمریکایى که بیشـتر از انـواع مبتـذل آن بودنـد،      تحمل نبود. فیلم گرایى ایران قابل جامعه مذهبى و سنت
اهللا خمینى با اشاره بـه   سینماها را اشغال کرده بود و آیتهاى  هاى تلویزیونى و پرده درصد برنامه بیش از سى
  262کرد. ها، سینما و تلویزیون را عامل اشاعه فساد و فحشا در ایران معرفى مى همین فیلم

هـاى   خصوص تلویزیـون در دوره پهلـوى از لحـاظ پخـش شـوهاى غیراخالقـى، فـیلم        وضعیت رادیو و به
ها از خرید تلویزیون پشیمان شده بودند و بسـیارى   بسیارى از خانوادهاى بود که  مستهجن و جزاینها به گونه

  نیز تا پیروزى انقالب اسالمى تلویزیون را به منازل خود راه ندادند.

اى و جهـانى   شبکه رادیویى و تلویزیونى استانى، ملى، منطقه 110امروز در عصر جمهورى اسالمى با حدود 
هـاى   شبکه رادیـویى و شـبکه   35نگ ملى و اسالمى ماست. از این تعداد هایى را شاهدیم که گویایفره برنامه

تلویزیونى العالم، سحر، الکوثر، پرس تى وى و جام جـم بـراى مخاطبـان در سراسـر جهـان برنامـه پخـش        
  نگرى و ابتذال قرار داشتند. کنند؛ حال آنکه در رژیم پهلوى دو شبکه تلویزیونى در نهایت سطحى مى

  . هنر3

دهنده پیام، موجب ارتقا و اعتالى فرهنگ جامعه است، امـا   ساز و انتقال عنوان عاملى فرهنگ به» نره«رسالت 
گذارى نادرست، هنر در خدمت انحطـاط اخالقـى جامعـه     ریزى و سیاست متأسفانه در رژیم پهلوى با برنامه

  بود.

هاى آن نهایـت   که گفتارها و صحنهشد  هایى تولید و پخش مى با تأثیر و جذابیت بسیار، فیلم» هنر سینما«در 
اما امروز در عصر جمهورى اسالمى با تحـول مبنـایى در    263گذارد. ابتذال و انحطاط اخالقى را به نمایش مى

عنـوان کشـورى بـا     هایى با محتوا و تکنیک باال را شاهدیم و در سطح جهان نیز به صنعت سینما، تولید فیلم
هایى از وابستگى به سینماى پیش از انقالب در برخى  یم، اگرچه رگها سینماى معنوى و تکنیکى شناخته شده

  ها مشهوداستکه در بین حدود یکصد فیلم سینمایى تولیدى در سال، چنداندرخور توجه نیست. فیلم

   در دوران پهلوى، ابتذال را به جایى رساندند که در یازدهمین دوره» تئاتر«در عرصه هنر 
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  180ص:  ایران, دیروز امروز فردا،

به ریاست فرح پهلوى، در خیابان فردوسى شیراز برنامـه آمیـزش جنسـى زن و    » جشن هنر شیراز«برگزارى 
اهللا  به صورت زنده و در مأل عام اجرا کردند که با اعتـراض کسـانى چـون آیـت     1356مرد را در ماه رمضان 

  264رو شد. اهللا بهاءالدین محالتى روبه دستغیب و آیت

منظور بزرگداشت هنرو هنرمند ایرانى و شناساندن هنر قدیم و جدیـد   که به تعبیر فرح به» جشن هنر شیراز«
شیوه کار آنان به ایرانیان  ایران به ایرانیان و خارجیان و همچنین براى پاسداشت هنرمندان خارجى و نمایاندن

تونى پارسونز، سـفیر  که حتى آن هاى مستهجن نبود؛ چنان چیزى جز ابتذال و صحنه 265شد، طراحى و اجرا مى
  نویسد: انگلیس در دوران پهلوى در کتابش مى

]/ جشن هنر شیراز [را با شاه در میـان گذاشـتم و بـه او گفـتم اگـر چنـین        من به خاطر دارم که این موضوع
شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سـالم بـه در    انگلستان اجرا مى» وینچستر«نمایشى بهطور مثال در شهر 

  266ند. شاه مدتى خندید و چیزى نگفت.برد نمى

هـایى از سـوى    رفـت، نمـایش   شمار مى ترین رویداد هنرى و فرهنگى رژیم پهلوى به در همین جشن که مهم
صورتى کاملًا عریان بـه صـحنه رفتنـد.     کشورهاى غربى در حضور فرح پهلوى به اجرا درآمد که بازیگران به

کننده این نمایشپرسید: آیا شـما حاضـر هسـتید در کشـور      ار، تهیهکه یکى از خبرنگاران از خانم اسکوب زمانى
  خودتان عریان به صحنه بروید، او در پاسخ گفت:

عنوان یک زن نامدار و یک چهره شاخص فرهنگى و هنرى مطرح هستم و عریان شدن من  من در کشورم به
  267وطنانم کار مناسبى نیست. در برابر هم

هاى مبتذل شیراز دفاع نمـود و اظهـار    اى پس از فرار از ایران نیز از جشنه جالب اینکه فرح پهلوى در سال
  داشت:
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  181ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  268این جشن، هنر اصیل و سنتى تمام نقاط جهان را به ایران آورد!

  محمدرضا شاه نیز در کتاب پاسخ به تاریخ چنین نوشت:

هـاى تئـاترى بـود کـه      شهبانو نیروى محرکه هنر مدرن و جشنواره... ما روحاً حالت ضدارتجاعى داشتیم و 
  269آورد. جسورترین و پیشروترین هنرمندان را گردمى

به هر روى، دربار پهلوى و افرادى همانند فرح پهلوى و اشرف پهلوى که نفوذ زیـادى بـر محمدرضـا شـاه     
  270هویتى کشاندند. به ابتذال و بى تنها خود در اوج فساد بودند، بلکه جامعه ایرانى را نیز داشتند، نه

نگـارانى کـه حـدود بیسـت سـال از       پردازیم: یکى از روزنامـه  نیز تنها به یک نمونه مى» عکاسى«درباره هنر 
  کند: اش در روزگار پهلوى گذشته و شاهد حوادث گوناگونى بوده است، چنین نقل مى اى فعالیت حرفه

محـل  » ورك شاپ«یا به قول حضرات روشنفکر » کارگاه نمایش«فرح، ... از دیگر اماکن فساد مرتبط با دفتر 
اجراى تئاترهاى تجربى بود. این مرکز به دستور فرح پهلوى در خیابان جمهورى کنونى ایجاد شده بـود کـه   

هایى در  عکس» پال بابال آشور بانى«یافت ...  گاهى هم بر در و دیوار آن نمایشگاه نقاشى یا عکس ترتیب مى
بسیار بزرگ از ... خود تهیه کرده و بر در و دیوار سالن کارگاه نمایش آویخته بـود. همچنـین در زمـان     قطع

شـد ... فـرح    هاى تبلیغاتى متعددى تهیه و در بین مردم توزیع مـى  برگزارى این نمایشگاه، بروشور و اعالمیه
ورد تفقد و عنایات خاص قرار داد. من پال بابال را م پهلوى از این نمایشگاه عکس نیز دیدن کرد و آشوربانى

اى شـرم بـه تماشـاى ایـن      در جریان بازدید فرح از نمایشگاه حضور داشتم. او خیلى معمـولى و بـدون ذره  
ها و درجه دیافراگم و نور و سرعت دوربـین و چگـونگى زاویـه     تصویرها پرداخت و درباره برخى از عکس

هـا کـه آن را    گونه مراسـم و نمایشـگاه   مولًا در پایان برگزارى اینکرد و مع هایى مى پال سؤال آن از آشوربانى
  271نمود .... نامید، ابراز خوشحالى مى ترافیک اندیشه مى

   نام اى به که برخى به این هنرنماییعصر پهلوى اعتراض کردند، نویسنده هنگامى
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  182ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

/ 12/ 25در روزنامـه کیهـان مـورخ    » زنـدانبان یکـدیگر نباشـیم   «مسعودبهنود با نگارش مطلبى تحت عنوان 
پال پرداخـت و بـه بهانـه آزادى بیـان و اندیشـه، چنـین        به تعریف و دفاع از نمایشگاه آقاى آشوربانى 1356

  ندانست!» عمومى عفت«هایى را مخالف  نمایشگاه

 1357بود، انـدکى بعـد در فـروردین    که از استقبال فرح پهلوى از نمایشگاه عکس او به وجد آمده  آشوربانى
  272هاى مستهجن خود را به معرض تماشاى عموم گذارد. نمایشگاهى از نقاشى» تاالر شهر«در 

  جالب اینکه آشوربانى در باب هنر و موانع آن معتقد بود:

» روآب«بندد، چیزى است که در این اجتماع اسمش را  یکى از آن چیزهایى که دست و پاى بازیگرانمان را مى
آبرو ... عامل دیگرى که دسـت   بى اند. اگر یک بازیگر در صحنه به فکر آبرویش باشد، بازیگرى است گذاشته

  273است.» نجابت«بندد،  و پاى بازیگر ایرانى را مى

عنـوان اسـتاد و کـارگردان بـه ایـن مرکـز        همچنین آربى آوانسیان که از اواسط دهه چهل با کارگاه نمایش به
را به روى صحنه آورد. در این نمـایش بـازیگران   » کالیگوال«ایشنامه ضداخالقى از جمله دعوت شد، چند نم

  274آمدند. به صورت کاملًا عریان و بدون ستر عورت به صحنه مى

نمایاند که چگونه بـا پشـت کـردن بـه فرهنـگ       هاى پهلوى را مى خوبى فضاى هنرى سال این چند نمونه به
هـا و   هویت نمودن نسـل جـوان ایرانـى، بـه ارزش     مریکا و انگلیس و بىاسالمى در راستاى سلطه آ -ایرانى

  شدند. تاختند و موجب ترویج ابتذال فکرى و رفتارى مى هنجارهاى این ملت مى

هـا نمایشـگاه از هنـر     هاى عکاسى، نقاشى و ... در جمهورى اسالمى ایـران ده  اینک هرساله هنرمندان عرصه
دهند که از ارتقا و تعالى واقعـى ایـن هنـر در ایـران و حتـى در       قرار مىمتعالى خود را در معرض دید مردم 

  سطح جهان حکایت دارد.

  

  183ایران, دیروز امروز فردا، ص: 
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   . مدرسه و دانشگاه4

از جایگاه و تأثیر خاصـى  » دانشگاه«و » مدرسه«در بین نهادهاى فرهنگى، تربیتى و علمى هر جامعه دو نهاد 
  برخوردارند.

کـردن نسـل جـوان، ایـن دو نهـاد علمـى و فرهنگـى،         هویت و بى» زدایى اسالم«پهلوى در راستاى در عصر 
  مرکزى شدند براى ترویج ابتذال و انحطاط فرهنگى جوان ایرانى.

سو با تغییر در محتواى کتب درسى و القاى بدبینى نسبت به فرهنـگ اسـالمى و تـرویج     رژیم پهلوى از یک
ستى و از سویى دیگر با سپردن وزارت آموزش و پـرورش بـه افـراد منحـرف و     پر دوستى و شاه فرهنگ شاه

ریزى براى ترویج رفتارهاى غیرارزشى، در انحـراف فکـرى و رفتـارى نسـل جـوان       فاسد و همچنین برنامه
  همت گماردند.

خ کا«و سپس در عصر محمدرضا شاه با ایجاد » سازمان پیشاهنگى«رژیم پهلوى در عصر رضاشاه با تأسیس 
  گفته را به اجرا نهادند. هاى پیش ها و برنامه سیاست» کانون پرورش فکرى کودکان«و » جوانان

کانون پرورش فکـرى  «مسئول  275لیلى امیرارجمند، از دوستان قدیمى فرح پهلوى و از فاسدترین زنان دربار،
  شد تا کودکان این سرزمین را به انحطاط اخالقى کشاند.» کودکان

به ریاست شمس پهلوى نیز چیزى جز مرکز فساد و فحشا نبود. تدین، از وزراى معـارف   پیشاهنگى دختران
  گوید: چنین مى 1320عصر رضاشاه، پس از شهریور 

طـورى شـده بـود کـه هـدف آن       -که در ابتداى دوره رضاشاه به نام وزارت معـارف بـود   -وزارت فرهنگ
بـازى   ین پیشاهنگى که فقط به منظور تظاهر و مسخرهتحصیل نبود ... من با پیشاهنگى مخالف نیستم، اما با ا

درست شده بود، مخالف بودم. من حاضر نبودم جوانان را به دست اشخاص ناصالح بسپارم کـه آنهـا را بـه    
کردند. نـاموس   کوه و بیابان به گردش ببرند. آنها استخر درست کرده و دختران را در حضور مردم لخت مى

خـورد؛   ر عمومى و در حضور مردم شنا کند، این دیگر به درد مملکت نمـى مملکت وقتى خواست در استخ
  276این خالف عفت و شرافت است.
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  184ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

توسعه بیشترى یافت. حضور افراد منحـرف و  » کاخ جوانان«گونه اقدامات در عصر پهلوى دوم در قالب  این
و منوچهر گنجى در رأس وزارت آموزش و پرورش، خـود گویـاى ایـن     277 فاسدى همچون فرخ روپارساى

  انحرافات است.

عنوان وزیر آموزش و پرورش در دولت هویدا، دیدگاهش در  روپارساى، این بهایى فاسد به براى نمونه، فرخ
  تربیت و پرورش فرزندان ایران چنین است:

  278آمریکا دختران باکره هستند؟! ....بکارت براى دختران چه معنا دارد؟! مگر در اروپا و 

هاى فاسد را از نظام آموزشى و پرورشى کشـورمان حـذف کـرد.     انقالب اسالمى، این جریان، افراد و برنامه
آمـوزى،   هاى اسـالمى، بسـیج دانـش    هزار شهید در دفاع مقدس، تأسیس انجمن 36آموز با  نسل جوان دانش

ا، جملگى بیانگر ارتقاى آموزش و پـرورش در ایـران اسـالمى    ورزشى، علمى و جزاینه -هاى فرهنگى کانون
مدال المپیادهاى علمى جهان در این دوره در مقایسه با عصر پهلوى و عـدم حضـور حتـى یـک      362است. 

  آموز در المپیادهاى علمى دنیا، حکایتگر تربیت علمى و فرهنگى ایران امروز است. جوان دانش

تر بود. در نظام دانشگاهى عصر پهلوى  ل جوان دانشجو وضعیت اسفناكو نس» دانشگاه«اما درخصوص نهاد 
گرایى و ترویج ابتذال به جاى خودباورى و توسعه علم و فرهنگ حاکم بود. سولیوان، سفیر آمریکا در  غرب

  نویسد: تهران درباره نظام دانشگاهى ایران مى

له رضاشاه تأسیس شده و هدف وى از تأسیس ... دانشگاه تهران که در مرکز این سیستم قرار داشت، به وسی
  279این دانشگاه ترویج فرهنگ غربى در ایران بود ....

خوبى انجام داد. براى  در این راستا، جریان وابسته فراماسونرى با نفوذ در نظام دانشگاهى این مأموریت را به
شـکده هنـر دانشـگاه تهـران در     عنوان استاد و رئـیس دان  ها به نمونه، هوشنگ سیحون، فراماسونر فاسد، سال

  ریزى نمود. هویت کردن نسل جوان دانشجو برنامه بى

   هاى زنده مدل الزحمه اى میزان حق ش طى بخشنامه 1343دانشکده هنرهاى زیبا در سال 
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  185ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  280سازى را بدین قرار اعالم داشت: هاى نقاشى و مجسمه و حتى عریان براى رشته
  ریال؛ 100. مدل چهره (مرد) هر ساعت 1
  ریال؛ 100. مدل چهره (زن) هر ساعت 2
  ریال؛ 150. مدل زن تمام تنه با لباس هر ساعت 3
  ریال؛ 300تا  200. مدل لخت (مرد) هر ساعت 4

  ریال؛ 400تا  250. مدل لخت (زن) هر ساعت 5

» هاى سطح بـاال و واجـد شـرایط    مدل«به  هاى درس شدن زنان و مردان در کالس در این بخشنامه، از عریان
  یاد شده است.

شـد، بلکـه از رفتارهـاى ارزشـى و      تنها ابتذال و رفتارهاى غیرادبى ترویج مى در این نظام فاسد دانشگاهى نه
آمـد. از سـویى بـا تبلیغـات و جنـگ       عمل مى نیز جلوگیرى به» حجاب دختران«اسالمى دانشجویان همانند 

دختران دانشجو از حجاب دست بشویند و از سویى دیگر بـا تصـویب قـوانین بـراى      کردند روانى تالش مى
  جوانان مؤمن محدودیت و ممنوعیت ایجاد کردند.

براى نمونه، ریاست سازمان اطالعات و امنیت کشور (ساواك) در پاسخ بـه درخواسـت شـهربانى در سـال     
  کند: ن پیشنهاد مىش براى جلوگیرى از ورود دختران چادرى به دانشگاه چنی 1355

با مسخره کردن این دخترها و هو کردن کالغ سیاه و نظیر آن، کارى کنند که نتوانند با چادر بیایند یـا چـادر   
  281را از سر بردارند.

ها همانند دانشگاه شیراز به صورت رسمى ورود دختران باحجاب به دانشـگاه ممنـوع    در بسیارى از دانشگاه
بـراى  » چـادر «اى دستور ممنوعیـت پوشـیدن    طى بخشنامه 1352یز در سال شد و وزیر آموزش و پرورش ن

مسئوالن کانون پـرورش فکـرى کودکـان و نوجوانـان تصـمیم گرفتنـد        282دختران دبیرستانى را صادر نمود.
   هاى کانون دخترانى را که با روسرى به کتابخانه
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  186ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

قدرى ننگین  به هر روى، کارنامه سیاه رژیم پهلوى در عرصه مدرسه و دانشگاه به 283آیند، راهشان ندهند. مى
  است که قلم از بیان بسیارى از مسائل شرم دارد.

هـاى محـرم    اینک در عصر جمهورى اسالمى شاهد گرایش جوانان به مراسم مذهبى و عبادى، سوگوارى ماه
سیارى از شئون اخالقى هسـتیم کـه روز بـه روز    هاى قدر، خودباورى علمى و رعایت ب و صفر، احیاى شب

کنندگان دانشـجو، علـم و ایمـان را توأمـان بـه       ها نیز نمازگزاران و اعتکاف رو به فزونى است و در دانشگاه
  گذارند. نمایش مى

   . انحطاط اخالقى و اجتماعى5

لیس، براى عقـب نگـاه   هاى آمریکا و انگ رژیم پهلوى تمام همت خود را به کار بست تا در راستاى سیاست
  ها و امکانات بهره گیرد. داشتن فرهنگ ملت ایران و رواج فساد و ابتذال از تمامى ظرفیت

ریخت. مستر همفر، جاسوس انگلیس نیـز کـه    پایه انحطاط وسیع اخالقى را پى» کشف حجاب«رضاخان با 
ع را بررسـى نمایـد، چنـین    هاى سلطه بـر ایـن جوامـ    م به کشورهاى اسالمى سفر کرد تا راه 1710در سال 

  باورى داشت:

  284باید حجاب و چادر را از سر زن مسلمان برداشت تا بر او سلطه یافت.

وزیر فراماسـونر، محمـدعلى    اى که نخست طبق برنامه 1313رضاشاه پس از سفر به ترکیه در تیر و مردادماه 
زور، چـادر را   را مطرح نمود و به» بکشف حجا«فروغى تدارك دیده بود، با الگوگیرى از آتاتورك در ایران 
رضا (ع) و مسجد گوهرشاد بـه   در حرم امام 1314از سر زنان ایران برکشید و مردم معترض را نیز در تیرماه 
  گوید: گلوله بست. حکمت، از وزراى معارف دوره رضاشاه مى

ـ   راى رفـع روپوشـیدن زنـان    رضاشاه رو به وزیر معارف کرده، فرمودند: سابقاً به کفیل معارف دسـتور دادم ب
اقدام نماید، اما او نخواست یا نتوانست و کارى نکرد. اقدام کنید که این رسـم دیـرین کـه بـرخالف تمـدن      

  است، از میان برداشته شود. وزیر
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  187ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

اسـت، بلکـه بـرخالف    تنها بـرخالف تمـدن    کنم. این رسم نه دهد: امر مبارك را اطاعت مى معارف پاسخ مى
قانون طبیعت است؛ زیرا که در دنیا هیچ دو جنس ذکور و اناث در نباتات و حیوانات خلق نشده که جـنس  

  285ماده از جنس نر روى خود را پنهان کند!

پهلوى و عوامل آنها متأسفانه نکوشیدند عناصر مثبت و سازنده فرهنگ غرب را برگیرند، بلکه تنهـا عناصـر   
الـوزراى   ا تمام توان در ایران گستردند. مخبر السلطنه هدایت کـه بـیش از شـش سـال رئـیس     منفى آنان را ب

  نویسد: رضاشاه بود، در خاطرات خود چنین مى

] روزى به شاه عرض کـردم: تمـدنى   1307هاى بعد از تصویب تغییر لباس در دى ماه  در این اوقات [/ سال
ظاهرات در بلوارها [و] یکـى تمـدن ناشـى از البراتورهـا.     گیر است، دو تمدن است: یکى ت اش عالم که آوازه

هاست. آثارى کـه بیشـتر ظـاهر شـد،      تقلید، تمدن ناشى از البراتورها و کتابخانه تمدنى که مفید است و قابل
  286بندوبار خواستار بودند. خورد و مردم بى زار مى تمدن بلوارها بود که به کار الله

بـه تعبیـر    -تالش کردنـد » کشف حیا«تر دنبال شد و با  دیدتر و گستردهدر دوره پهلوى دوم، این سیاست ش
برند. بنابراین با توسعه مراکز  زدایى در ایران را پیش حجاب 287،»دموکراتیک«هاى  که با شیوه -محمدرضا شاه

ى گیرى از فرهنگ مکتوب و الکترونیک ها و از سویى بهره زدایى از مدارس و دانشگاه فساد و فحشا و فرهنگ
تحقـق  » زدایـى  حجـاب «خود  هاى هنرى، به حیازدایى از دختران و زنان ایرانى پرداختند تا خودبه و جشنواره

  288یابد.

گونـه   این» زن«محمدرضا شاه در مصاحبه با اوریانافاالچى، خبرنگار معروف ایتالیایى، دیدگاه خود را درباره 
  دارد: بیان مى

مگر وقتى که زیبا و دلربا باشد و خصوصیات زنانه خود را حفظ آید،  در زندگى یک مرد، زن به حساب نمى
اید، یا حتـى یـک آشـپز بـزرگ؛ ... هـیچ چیـز        آنژ یا یک باخ نداشته کرده باشد ... شما زنان هرگز یک میکل

   اید. راستى شما در طى بزرگى نداشته

  

                                                             
  .215سازمان مدارك فرھنگى انقالب اسالمى، واقعھ كشف حجاب، ص ). 1(  285
  .383یت، خاطرات و خطرات، ص خان ھدا قلى مھدى). 2(  286
  .172فاطمھ استادملك، حجاب و كشف حجاب در ایران، ص ). 3(  287
  .رسول جعفریان، داستان حجاب در ایران پیش از انقالب: بنگرید بھ). 4(  288



  188ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  289اید؟ .... ره یک کشور را دیدههایتان چند زن قادر به ادا این مصاحبه

ء، تنها براى هوسرانى دربار پهلـوى و وابسـتگان بـه آنـان      بسان یک شی» زن ایرانى«این دیدگاه موجب شد 
  باشد و از هویت و استقالل و انسانیت خود فاصله گیرد.

شوراى همـاهنگى  «ش  1355زدایى و ترویج ابتذال تا بدانجا پیش رفتند که در سال  رژیم پهلوى در حجاب
آمـوزان، دانشـجویان،    بـراى دانـش  » چـادر «طرحى را به تصویب رساند که در بخشـى از آن  » امور اجتماعى

هـاى شـرکت واحـد،     هاى دولتى، اتوبوس ها و سازمان کارمندان ممنوعشد و ورود زنان چادرى به وزارتخانه
مع عمـومى ممنـوع اعـالم شـد و اینـان از      هـا و مجـا   هاى تعاونى شهر و روستا، کتابخانه سینماها، فروشگاه

اما عمر رژیـم اجـازه نـداد ایـن گونـه       290هاى اجتماعى محروم شدند مسافرت با هواپیما، و خدمات سازمان
  صورت کامل اجرا شود. مصوبات ننگین به

آفرینـى حقیقـى در    ترین دسـتاوردهاى انقـالب اسـالمى بازگردانـدن عـزت و شـرافت و نقـش        یکى از مهم
  علمى، فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى به زنان بود. هاى عرصه

درخصـوص   292 و مقـاممعظمرهبرى  291خمینى (قـدس سـره)   باید نگاه شاهان پهلوى به زن را با دیدگاه امام
آفرینـى   لـذا نقـش   293زنان مقایسه کرد تا تحول فرهنگى و ارزش یافتن زناندر انقالب اسالمى آشکارتر شود.

هـا اجتمـاع در    زى انقالب اسالمى، دفاع مقدس و نهضت تولید علم و سـایر عرصـه  زنان و دختران در پیرو
  294هاى اخیر حکایت از تحولى دارد که انقالب اسالمى در دختران و زنان ایران زمین پدید آورده است. سال
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  189ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

هـا چنـان گسـترش یافـت کـه       هـا و در جشـن   کابـاره بنابراین در عصر پهلوى مراکز فساد در کنار دریاها و 
ریزى براى ارتقاى فرهنگ  ها شد. اما در عصر جمهورى اسالمى، تدبیر و برنامه تعدادشان بیش از کتابفروشى

  بیگانگان را نادیده انگاشت.» تهاجم فرهنگى«توان  و اخالق جامعه ایرانى است. که البته نمى

موادمخدر کافى است بدانیم در عصر پهلوى کشت خشخاش و خرید  درخصوص ترویج اعتیاد و استفاده از
  بودند.» تریاك«ها به صورت رسمى توزیع کننده  و فروش موادمخدر در ایران آزاد بود و حتى داروخانه

عنوان نماینـده ایـران در    به -دکتر احمد هومن، استاد اعظم لژ فراماسونرى و استاد دانشگاه و نماینده مجلس
کنـد و در گـزارش خـود بـه کلـوپ       از آزادى مصرف موادمخـدر دفـاع مـى    -شناسى المللى جرم نسمینار بی

  گوید: ش مى 1351روتارى تهران در سال 

در این سمینار دو طرز تفکر وجود داشت کـه یـک گـروه طرفـدار ممنوعیـت خریـد و فـروش و مصـرف         
ستار آزادى خرید و فروش و مصرف هاى شدید در این مورد، و گروه دیگر خوا موادمخدر و اعمال مجازات

موادمخدر و لغو هرگونه مجازات در این زمینه بودند. من در سلک گروه دوم قرار داشتم و معتقد بـه آزادى  
  295مصرف موادمخدر هستم.

در عصر پهلوى در رأس باندهاى قاچاق موادمخدر، دربار پهلوى و وابستگان به آنها همانند اشرف پهلوى و 
  نویسد: در کتابش مى -آخرین رئیس شعبه ساواك در آمریکا -زاده ر داشتند. منصور رفیعهوشنگ دولو قرا

کـه توسـط    -هاى اروپایى پاى اشرف پهلوى را در یک معاملـه موادمخـدر   میالدى روزنامه 1972... در سال 
شـت:  به میان کشیدند. در پنجم مارس همان سال روزنامـه لومونـد نو   -یکى از همراهان شاه صورت گرفت

مـیالدى را بـه    1967همه، واقعه گیر افتادن شاهدخت اشرف، توسط مأمورین گمرك فرودگاه ژنو در سـال  
خاطر دارند. مأمورین گمرك در چمدانى حامل برچسب شاهدخت اشرف چند کیلو هروئین کشف کردنـد.  

   شاهدخت منکر مالکیت چمدان شد. باالخره شاه به کمک خواهرش شتافت و مسئله
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  190, دیروز امروز فردا، ص: ایران

  296سروصدا خاتمه یافت. بى

و هـم از سـویى دیگـر رئـیس      297 رفـت  شـمار مـى   المللى موادمخـدر بـه   اشرف پهلوى هم از قاچاقچان بین
م)، نماینـده و رئـیس    1975هجدهمین شوراى وضعیت زنان، نماینده و رئیس کنفـرانس جهـانى سـال زن (   

م و نماینـده و رئـیس اجـالس بیسـت و      1979تا  1970هیئت ایران در مجمع عمومى سازمان ملل از سال 
  م بود! 1970ششم کمیسیون حقوق بشر در سال 

جـز او، از   تفصیل در خاطرات خود از مافیاى موادمخدر در دربار پهلوى سخن گفته و به ارتشبد فردوست به
تـرین قاچاقچیـان دوره پهلـوى نـام بـرده       عنـوان بـزرگ   امیر هوشنگ دولو و ارتشبد غالمعلى اویسى نیز بـه 

  298است.

پایه کـه تنهـا    اما با پیروزى انقالب اسالمى، کشت خشخاش و خرید و فروش موادمخدر ممنوع شد؛ تا بدان
هزار جانباز در مبـارزه بـا سـوداگران مـرگ و      12شهید و بیش از  3600نیروى انتظامى طى دو دهه گذشته 

  299قاچاقچیان موادمخدر تقدیم کرده است.

سـنگین و سـنگین    هـاى سـبک، نیمـه    المللـى مجهـز بـه سـالح     باند بین 170از دیگر سوى، در شرایطى که 
میلیون دالر براى مبارزه بـا موادمخـدر    600د، جمهورى اسالمى ایران ساالنه کنن موادمخدر به ایران حمل مى

شـود.   درصد در اروپا کشف مى 2درصد از کشفیات موادمخدر دنیا در ایران و تنها  94کند. حدود  هزینه مى
متحد در زمینه مبـارزه بـا مـواد مخـدر و کـاهش آسـیب از آن رتبـه         جمهورى اسالمى از سوى سازمان ملل

  300دست آورده است. ست را بهنخ

میلیون معتاد در سراسر ایران داشتیم و در بسیارى از روسـتاها   2میلیونى عصر پهلوى بیش از  35در جامعه 
اى  تنهـا مبـارزه   شـد و نـه   روز در شهرها به شمار معتادان افزوده مى استفاده از تریاك امرى عادى بود و روزبه

میلیون  2میلیونى ایران، همان حدود  72گرفت. اما اینک در جامعه  د قرار مىنبود، بلکه آزادانه در اختیار افرا
  معتاد را داریم که با وجود فزونى جمعیت و
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  191ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  افزایش کشت موادمخدر در افغانستان همچنان ثابت مانده است.

تن بود، اما امـروز بـه    200افغانستان ساالنه  هاى پایانى رژیم پهلوى تولید موادمخدر در گفتنى است در سال
تنهـا کشـت و    نـه  -دنبال سرنگونى طالبـان  به -هزار تن رسیده است که با حضور آمریکاییان در افغانستان 8

  ) UNODCتوزیع موادمخدر کم نشده، بلکه بنا به گزارش دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل (

مـیالدى   2006شود، در سال  درصد از کل تأمین تریاك جهانى را شامل مى 92که تولید تریاك در افغانستان 
هـا اسـتفاده کـرده و سـازمان      چراکه آمریکا همواره از موادمخدر علیه ملت 301درصد افزایش یافته است؛ 49

ترین دالل و قاچاقچى موادمخدر است. کنت دومارانش، رئـیس سـابق سـازمان جاسوسـى      خود بزرگ» سیا«
  نویسد: در کتابش مى فرانسه

جمهورى آمریکا، طرحى را براى مبارزه با مخالفان و دشمنان آمریکـا مطـرح کـرده     در دیدار با ریگان، رئیس
 CIA رئیس وقـت سـازمان   بودم که یک محور آن توزیع مجانى موادمخدر بود که مورد استقبال ویلیام کیسى

  302قرار گرفت.

کتاب مرگ سفید؛ سیا و مواد مخدر به پنجاه سال رابطه سازمان  همچنین الکساندر چاکبرن و جفرى کلر در
  303سیا با فروش موادمخدر پرداخته است.

هـاى   ، بـا برنامـه  »زدایـى  اسـالم «در بررسى ساختار فرهنگـى رژیـم پهلـوى دریـافتیم کـه آنـان در راسـتاى        
ویتى، ملـت بـزرگ ایـران    هـ  کوشیدند بـا تـرویج ابتـذال و بـى    » گرایى فرقه«و » گرایى غرب«، »گرایى باستان«

خصوص نسل جوان را به انحطاط اخالقى کشانند تا بتوانند اسـتبداد پهلـوى و اسـتعمار غربـى را تـداوم       به
  بخشند.

اما انقالب اسالمى با استقرار نظام جمهورى اسالمى، نقطه عطفى درتحول عمیق فرهنگى در ایـران بـود کـه    
ها، هنجارها و باورهـاى اسـالمى و اصـیل     و تکیه بر ارزش» هنگىاستقالل فر«آغاز شد و با » گرایى اسالم«با 

  ملى ادامه یافت.
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گذار نهضـت علمـى و جنـبش     نشسته و نسل جوان ایرانى پایه» از خود بیگانگى«جاى  به» خودباورى«امروز 
  گردیده است. از سوى دیگر، -با جهش و سرعت بسیار -افزارى نرم

  192ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

هاى اسالمى بیش از هـر زمـان توسـعه     هویت اسالمى در قالب مراسم و مجالس دینى، کتب دینى و فعالیت
  یافته و الگویى از جوانان ایرانى به منطقه و دنیا صادر شده است.

دشمنان ایستاد و اجازه نداد هویـت و فرهنـگ ایرانـى    » تهاجم فرهنگى«، در مقابل »دفاع فرهنگى«اما باید با 
بـرد،   به فرهنگ اسالمى و ایرانى هجـوم مـى  » حاکمیت«جمه قرار گیرد. اگر دیروز در دوران پهلوى، مورد ه

اند و جمهورى اسالمى در تالش براى دفاع و مهندسى فرهنگى  اینک دشمنان بیگانه درصدد تهاجم فرهنگى
  است.

هنگـى کاویـده شـد و    در این بخش تا بدینجا تغییرات در چهار سـاختار حکـومتى، اقتصـادى، نظـامى و فر    
دریافتیم چرا مردم ایران نسبت به انحطـاط سـاختارهاى اجتمـاعى دوره پهلـوى معتـرض بودنـد و انقـالب        

  اسالمى نیز چه تحولى در این ساختارها ایجاد نمود.

   گفتار پنجم: بررسى تغییرات در ساختار منطقه و جهان

ى پدید آورد، بلکه فراتر از مرزهاى ایـران در سـطح   تنها در تحوالت ایران فصل نوین انقالب اسالمى ایران نه
فارس و خاورمیانه و کشورهاى اسـالمى تـا دیگـر نقـاط جهـان در غـرب و شـرق         منطقه استراتژیک خلیج

حـال بـه برخـى از     304هاى فکرى و سیاسى پدید آورد و روابط و معادالت جهانى را متحول نمود. دگرگونى
  پردازیم. سطح منطقه و جهان مى ها و تأثیرات این انقالب در بازتاب

   . انقالب اسالمى؛ شروع عصر جدید در جهان1

بود » عصرى جدیدى«انقالب اسالمى ایران در مسیر حرکت و تحوالت جوامع بشرى نقطه عطف و سرآغاز 
انداز ساخت. چنانچه مقام معظـم رهبـرى در ایـن     و در سطح جهان و در ابعادى گوناگون پیام خود را طنین

  فرماید: مى باره
کـه ملـت مـا     با انقالب اسالمى در ایران و با تشکیل نظام اسالمى در این نقطه از عالم و با مبارزات طـوالنى 

پشت سر رهبر عظیم الشأنش براى حفاظت از انقالب و اسالم انجـام داد، عصـر جدیـدى بـا خصوصـیاتى      
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هـاى ضـعیف و    ها و دولت جدید روى ملتمتمایز با دوران قبل، در عالم به وجود آمد و تأثیرات این عصر 
ها محسوس است [و] حتى نقشه سیاسى دنیا عوض شـده اسـت. ایـن     هاى قوى و ابرقدرت نیز روى دولت

   عصر و این دوران

  193ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  305نامید ....» خمینى دوران امام«جدید را باید 

غـرب و شـرق بـه عظمـت و تـأثیر انقـالب اسـالمى اعتـراف         پردازان  امروزه بسیارى از تحلیلگران و نظریه
، 21هاى قرن  پس از چند دهه تحلیل ویژگى» شناسى آینده«پرداز  شناس و نظریه اند. آلوین تافلر، جامعه نموده

  نویسد: اى چنین مى در آغاز این قرن طى مقاله

هـاى   کنند ... اکنون اگر پیام خطر جدى این است که جوانان حتى در آمریکا به سوى مذهب گرایش پیدا مى
هـاى فراملـى جوانـان را درك     ] خمینى را مطالعه کنید، خواهید دید که او قبل از هرکس دیگر، گرایش [امام

] خمینـى را دوبـاره    هـاى [امـام   هاى او نه مختص به یک ملت، که درباره جهان است. پیـام  کرده است و پیام
  306یست و یکم است، اگرچه در قرن بیستم از دنیا رفت.] خمینى مرد قرن ب مطالعه کنید. [امام

امروز نـداى الهـى انقـالب اسـالمى در طراحـى نقشـه سیاسـى و فرهنگـى جهـان، معـادالت و محاسـبات            
گر را به چالش کشیده و ایران اسالمى مرکزى اثرگذار در تحوالت جهـانى شـده اسـت. از     هاى سلطه قدرت

  نویسد: یمز مىرو روزنامه آمریکایى نیویورك تا این

  307ترین چالش فراروى واشنگتن، یافتن راهى براى توقف روند افزایش قدرت ایران است. فورى

 308خوانـد.  هـاى تـاریخ بشـر مـى     ترین جهـش  گاردى نیز انقالب اسالمى ایران را یکى از مهم پروفسور روژه
  گوید: همچنین لنسر، پروفسور اتریشى مى

  309انسان را تغییر داد.خمینى حتى سیر تطورى  انقالب امام

شناس مشهور انگلیسى، برخالف دیدگاه مارکس، دورکهایم و مـاکس وبـر کـه     به تعبیر آنتونى گیدنز، جامعه
  دانستند، انقالب اسالمى ایران فرآیند ناپذیر مى دنیوى شدن را فرآیندى اجتناب
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  194ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

بر این اسـاس، روزنامـه    310تغییر داد.» دین«معکوس کرد و به سوى  »سکوالر«هاى  عمومى جهان را از نظام
  نویسد: آمریکایى واشنگتن تایمز در گزارش خود مى

سازد، داراى عنصر نیرومند مذهبى است. هنگامى که آمریکـا   هایى که اکنون چهره دنیا را دگرگون مى حرکت
بینیم کـه قشـرهاى    پندارند، ناگهان مى هد مىو اروپا خود را به حکومت غیردینى (سکوالریسم) وابسته و متع

  311عظیمى در حال دگرگون کردن جهان هستند.

  نویسد: مى 1368/ 3/ 15در یک جمله، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در تاریخ 

تنهایى بتواند مسیر تاریخ را عوض کند، اما این کار درست همان کـارى   افتد که یک مرد به ندرت اتفاق مى به
  312اهللا خمینى از عهده آن برآمد. آیتبود که 

   . انقالب اسالمى؛ احیاى دین و معنویت در جهان2

» مرگ خدا«و » اومانیسم«که در  -بود» سوسیالیسم شرقى«و » لیبرالیسم غربى«انسانى که اسیر دو ایدئولوژى 
که قرن بیستم را قـرن   رو شده بود؛ تا آنجا هاى پایانى قرن بیستم با بحران هویتى روبه در دهه -ریشه داشت

  هاى روحى نامیدند. اضطراب و بیمارى

هاى مادى و دنیاگرایى که با حذف معنویت و دین،  انقالب اسالمى ایران آغازى بود بر پایان تمام ایدئولوژى
رو، این انقالب سبب شد دین و معنویت در سطح جهان احیا  بشر را در سلطه خود قرار داده بودند. از همین

  گوید: روفسور محمدحسین هدى، اندیشمند مسلمان مقیم اتریش مىشود. پ

مـیالدى   1979اگر بنا باشد تاریخى را براى احیاى هویت دینى (در جهان معاصر) در نظر بگیریم، آن تاریخ 
است؛ یعنى مقارن با پیروزى انقالب اسالمى ایران که خیزش عظیمى را براى تفکّرات دینى در تمام ادیان به 

  313آمده است و انقالب اسالمى ایران موجب احیاى تفکّر دینى در جهان گشت.وجود 
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  گوید: باره مى دکتر سعید الشهابى، سردبیر مجله معروف العالم دراین

  195یران, دیروز امروز فردا، ص: ا

هیچ حرکتى به اندازه انقالب ایران نتوانسته است بر جامعه بشـرى تأثیرگـذار باشـد. دیـن نقـش اساسـى و       
  314حیاتى در اجتماع دارد و انقالب اسالمى این نور را بر بشریت تاباند و روشنى بخشید.

درمورد نقش انقـالب اسـالمى   » قرن مردم«اى به نام  وچهارم از مجموعه سى در قسمت بیست بى تلویزیون بى
  گوید: ایران در بازگشت جهان به مذهب مى

تنها براى ایرانیان، بلکه براى تمام ادیان جهـان نقطـه عطفـى     میالدى رخ داد، نه 1979آنچه در ایران در سال 
  315بود.

خـط بطالنـى بـود بـر     » نقش مـردم «و » خمینى رهبرى امام«، »مکتب اسالم«انقالب اسالمى ایران با سه رکن 
هاى الهى و رهبرى دینى نمایانده شود.  ها و مکاتب مادى تا دیگربار قدرت و توانمندى دین و ارزش اندیشه

که جـان نیزبیـت و باتریشـیا     رایندین و معنویت از استقبال عظیمى در سطح جهان برخوردار شد؛ تا جایىبناب
  نویسند: آبردین در کتاب خود درباره اثرگذارى انقالب اسالمى ایران چنین مى

ه شمرد، امـروز همـرا   یافته را مردود مى میالدى هرگونه مذهب سازمان 1970در آمریکا نسلى که در طى دهه 
ها و ظهور مسـیح   گردد ... یهودیان اینک ارجاع مجدد به معجزات، اسطوره با فرزندان خود به نیایشگاه بازمى

رغـم فضـاى ضـدمذهبى     ] بـه  اند ... جوانان چینى و اتحـاد شـوروى [سـابق    را در دستور کار خود قرار داده
  316اند .... مدارس خود، با کنجکاوى به مجامع مذهبى نظر دوخته

  گوید: همین مبنا، دانیل پایپز از سیاستمداران مطرح آمریکایى مىبر 

باید اعتراف کنیم که پیش از پیروزى انقالب اسالمى، ما براى افکار دینـى و مـذهبى هـیچ جـایى بـازنکرده      
  317بودیم.
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  196ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  . انقالب اسالمى؛ احیاى اسالم ناب محمدى (ص)3

ترین انقالب قرون معاصر، معنویت را در بین کشورهاى  مسلمان ایران در تحقق بزرگ حرکت پرشکوه ملت
اى بـه اسـالم بخشـید و آن را از تحریـف، بـدعت و       مسلمان و حتى غیرمسلمان احیا کرد و حیـات دوبـاره  

  انحراف رهانید.

  نماید: چند ضرورى مى ها و اعترافاتى براى درك بهتر این کارکرد عظیم انقالب اسالمى پرداختن به دیدگاه

  گوید: دکتر کلیم صدیقى، رهبر مسلمانان انگلیس مى

توانیم با صراحت چنین اظهار کنیم که دوره زمانى میان حکومت حضرت على (ع) و انقالب اسـالمى   ما مى
خمینـى (قـدس سـره) بـه اسـالم       درواقع دوره گمراهى و انحراف اسالم بوده است که اکنون با رهبرى امـام 

  318ایم. رو آورده واقعى

  گوید: شناسان غربى مى ترین خاورشناسان و ایران پروفسور کارستن کوپله، یکى از برجسته

انقالب اسالمى و رهبر آن خمینى که بسیارى از مسلمانان مقیم خارج ... را در مسیر بازیابى هویت اسـالمى  
اثرگـذارى فراملیتـى داشـته     خویش قرار داده، بدون تردید آغازگر جنبش تجدیـد حیـات اسـالم اسـت کـه     

  319است.

  نویسد: یک روزنامه آرژانتینى مى

هـا انسـان،    شده میلیـون  هاى فراموش خمینى دارد. او بود که با احیاى ارزش اسالم تولد مجدد خود را از امام
  320تعجب رهبران غرب و جهانیان را برانگیخت.

  گوید: مریکا مىدکتر عبدالعزیز ساشادنیا، از استادان دانشگاه ویرجینیاى آ
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شد، ولـى در   هاى بزرگ تدریس مى شناسى در آمریکا فقط در بعضى از دانشگاه در بیست سال گذشته، اسالم
   هاى کوچک و بزرگ درس حال حاضر تمام دانشگاه

  

  197ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  321دهنده تأثیر انقالب اسالمى ایران است. شناسى دارند و این نشان اسالم

  اى تصریح کرد: گذار بنیاد معروف هریتیج طى مقاله ویریج، رئیس بنیاد کنگره آزاد آمریکا و بنیانپل 

بعد از حدود سیصد سال که اسالم استراتژى دفاعى داشت، حاال استراتژى تهـاجمى را اتخـاذ کـرده اسـت.     
شرق به طـرف جنـوب    اآلن اسالم در حال گسترش به همه جهان است: از پایین به هر دو ساحل آفریقا، از

  322متحده. دریاى چین تا استرالیا، از شمال به سمت اروپاى شرقى و غربى و از غرب به سمت ایاالت

در جهان گردید. فرانسوا تـوآل فرانسـوى   » شیعه«همچنین انقالب اسالمى ایران باعث ظهور مجدد و توسعه 
  نویسد: باره مى دراین

الملل، شـیعیان یـک    گرى گردید و امروز در صحنه روابط بین شیعىانقالب اسالمى ایران باعث ظهور مجدد 
  323آنان دارد.» مهدویت«باشند که قدرت آنان ریشه در اندیشه  بازیگر اصلى مى

رو  زمان (عـج) شـکل یافتـه اسـت. از ایـن      به باور میشل فوکو، انقالب اسالمى ایران با اعتقاد ایرانیان به امام
هاى بریسـتول   شدت توسعه یافت. به عنوان نمونه دانشگاه اسالمى در غرب به تأثیر انقالب پژوهى تحت شیعه

  اند. اندازى نموده شناسى را راه گیل کانادا مراکز شیعه و منچسترانگلستان، دانشگاه پرینستون آمریکا و مک

ایـن  نشین و رشد هویت دینى موجـب شـد    در کشورهاى مسلمان» اسالم«بنابراین انقالب اسالمى با احیاى 
جمهور اسبق آمریکا،  آیین الهى در اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا و استرالیا گسترش یابد. به تعبیر کلینتون، رئیس

  324تر از دیگر ادیان است. آهنگ رشد و گسترش دین اسالم در آمریکا سریع

   عنوان موضوعى بسیار مهم خواهى در همه کشورهاى اروپایى به بنابراین روند اسالم
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  198ان, دیروز امروز فردا، ص: ایر

نامـه فرانسـوى    کانون بحث و بررسى محافل علمى، سیاسى و فرهنگى اروپا قرار گرفته است. به تعبیر هفتـه 
  325گرایى در فرانسه رشدى فزاینده داشته است. گیرى جمهورى اسالمى در ایران اسالم لویوئن، با شکل

   . انقالب اسالمى؛ بیدارى اسالمى در منطقه4

هـاى صـلیبى و تهـاجم     هاى متمادى کشورهاى اسالمى مورد تاخت وتاز بیگانگان قرار داشـتند. جنـگ   قرن
تیمور و مغول و سپس استعمارگران اروپایى و غربى همانند هلندیان، فرانسویان و در قرون اخیر انگلیسیان، 

راتژیک خاورمیانه و کشورهاى الملل، موجب سلطه بر منطقه ژئوپلتیک و ژئواست آمریکاییان و صهیونیسم بین
  هاى مسلمان و سرانجام مانع رشد، توسعه و استقالل آنان شد. شدن ملت اسالمى، به بردگى کشیده

اما پدیده انقالب اسالمى ایران فصل نوین و الگویى بود کـه بـا ایجـاد امیـدو نشـاط بـراى ملـل اسـالمى و         
گونه که امروز در حال  تحوالت منطقه را تغییر داد؛ آنکننده با استعمارگران، صحنه  هاى مردمى مبارزه جنبش

انـد و هـر روز پیـروزى جدیـدى را      بازگشت به هویتو قدرت خود و مقابله جدى با غـرب و اسـتعمارگران  
  آفرینند. مى

  گوید: دکتر تقى منگش، رئیس بخش تاریخ دانشگاه پیشاور مى

خمینى به پیروزى رسید، معادالت جهان کنونى را  انقالب اسالمى ایران که به رهبرى خردمندانه حضرت امام
جز دو قطب شرق و غـرب، راه سـومى را در    دگرگون کرد و افرادى که تا قبل از پیروزى انقالب اسالمى به

  326گنجاندند، راه سوم و راه رستگارى و نجات مشکل بشر را دریافتند. ذهن نمى

بنـان، فلسـطین، عـراق، مصـر، سـوریه، تـونس،       دهه گذشته در کشـورهایى ماننـد ل   کافى است تحوالت سه
عربستان سعودى، الجزایر، مراکش، پاکستان، کشمیر، آذربایجان، ترکیه و آسیاى مرکزى را بررسـى کنـیم تـا    

  هم تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم انقالب اسالمى را بر مردم،
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  199ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  328آنها را.» بیدارى اسالمى«و هم  327 این کشورها دریابیمهاى اسالمى  ها و جنبش دولت، گروه

انگلیس و آمریکا که از اواخر قرن نوزدهم مقدمات پدید آوردن صهیونیسم را در خاورمیانه فـراهم آوردنـد،   
از آغاز قرن بیستم با زور اسلحه و کشتار مردم فلسطین این سرزمین مقـدس را اشـغال کردنـد و سـپس در     

را ایجـاد  » اسـرائیل «استفاده از نفوذ و قدرت خود در سازمان ملل متحد، رژیـم جعلـى   م با سوء 1948سال 
جامه عمل پوشانند  -با تصرف کشورهاى اسالمى -ها را رو تفکر از نیل تا فرات صهیونیست نمودند تا بدین

  سلطه یابند.» قلب دنیا«و بر این منطقه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، معروف به 

کـه بـا وسـاطت آمریکـا     » کمپ دیوید«اسالمى و قرارداد ننگین  -ها بر کشورهاى عربى ستپیروزى صهیونی
منعقد گردید منجر به پایـان مبـارزات کشـورهاى عربـى علیـه       1356بین مصر و رژیم صهیونیستى در سال 

بخـش فلسـطین    کارانـه در سـازمان آزادى   هاى سـازش  رژیم اشغالگر قدس شد. از سویى دیگر، آغاز گرایش
ساف) به رهبـرى یاسـر عرفـات، پرهیـز سـوریه از ادامـه مبـارزه مسـلحانه و اقـدامات اردن در سـرکوب           (

تنها امیـدى بـه نجـات فلسـطین و کشـورهاى       هاى فلسطین در آن کشور شرایطى را فراهم آورد که نه پایگاه
و کشورهاى اسالمى  اسالمى نبود، بلکه رژیم صهیونیستى با حمایت آمریکا و اروپا سلطه خود در خاورمیانه

هـا و   را توسعه بخشید. اما انقالب اسالمى ایران آغازى بر بیدارى اسالمى در سـطح منطقـه و حرکـت ملـت    
هاى اسالمى براى مقابله با صهیونیسم و استعمار بود و صحنه تحوالت خاورمیانه را دگرگون سـاخت.   گروه

  گوید: رشناس ایران مىدکتر ماروین زونیس، استاد دانشگاه میشیگان آمریکا و کا

هاى سیاسى و  دهنده براى جنبش ترین منبع الهام آثار انقالب اسالمى از مرزهاى ایران فراتر رفته است. بزرگ
  329اسالمى در خاورمیانه و جهان بوده است.

  شناس معروف آمریکایى معتقد است: باره پیتر. ال. برگر، جامعه دراین
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  200ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

خیـزش اسـالمى پهنـه جغرافیـایى وسـیعى را دربرگرفتــه و کلیـه کشـورهاى اسـالمى از شـمال آفریقـا تــا           
  330کند. دهد و هر روز طرفداران بیشترى در مناطق مختلف پیدا مى تأثیر قرار مى شرق آسیا را تحت جنوب

شدت یافت و با تأسـیس  هاى مبارز اسالمى  گیرى و رشد گروه بنابراین درپى پیروزى انقالب اسالمى، شکل
در لبنان و آغاز انتفاضه ملت فلسطین، ناقوس افـول و  » حزب اهللا«در فلسطین و » حماس«و » جهاد اسالمى«

 22بار رژیم صهیونیستى از جنـوب لبنـان پـس از     نشینى ذلت نابودى رژیم صهیونیستى به صدا درآمد. عقب
در » نـوار غـزه  «سـال از   38یم صهیونیستى پس از نشینى رژ ) و عقب1379م (خرداد  2000سال در تابستان 

روزه بـه   33) در تهـاجم  1385م (تیر و مرداد  2006) و شکست سنگین تابستان 1384م (مرداد  2005بهار 
  لبنان، گواهى است بر این ادعا.

روزه، کشـورهاى عربـى را شکسـت داد و     6م معـروف بـه جنـگ     1967رژیم صهیونیسـتى کـه در جنـگ    
م با تمام قـوا و بـا    2006فلسطین، سوریه، مصر و اردن را تصرف نمود، زمانى که در تابستان  هایى از بخش

روز  33رو گردید کـه حتـى در طـول     حمایت انگلیس و آمریکا دیگربار به لبنان هجوم برد، با مقاومتى روبه
اهللا لبنـان بـا   را تصـرف کنـد. زیـرا جوانـان حـزب      » بنـت جبیـل  «نتوانست یک روستاى مرزى لبنان به نام 

الگوگیرى از ملت ایران و شهداى دفاع مقدس، مقاومت و قدرت خود را به نمایش گذاشـتند. پـس از ایـن،    
ترین چهره عرب شد. به تعبیر شـیخ اسـعد تمیمـى، از رهبـران      اهللا محبوب سیدحسن نصراهللا، دبیرکل حزب

  فلسطینى:

شده بـود ... انقـالب ایـران ایـن واقعیـت اصـیل کـه        تا پیش از انقالب ایران، اسالم هنوز وارد عرصه نبرد ن
  331را به سرزمین فلسطین وارد کرد.» حل، و جهاد وسیله اصلى است اسالم، راه«

  گوید: شهید دکتر فتحى شقاقى، رهبر سابق سازمان جهاد اسالمى فلسطین مى
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رو،  ره) اسـت. از همـین  خمینـى (قـدس سـ    این انقالب به ما فهماند که پیروزى ما در گرو پیروى از راه امام
ویژه مسجداألقصى با تصـاویر حضـرت امـام تـزیین شـد.       هاى اشغالى به ناگهان در و دیوار مساجد سرزمین

   اى همان اهللا خامنه امروز نیز شاهد هستیم که آیت

  

  201ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  332دهند. امام (قدس سره) را ادامه مى مشى

  حل اسالمى و جایگزین را منتشر کرد و اعالم نمود: وى بعدها کتاب خمینى، راه

ها معنا بخشـید، بـه زنـدگى مـا در فلسـطین نیـز چنـین مفهـومى          گونه که امام راحل به زندگى ایرانى همان
  333بخشید.

تنها در بیدارى اسالمى فلسطین و لبنان اثرگذار بود، بلکه امروز مقاومت در برابـر اشـغالگران    انقالب ایران نه
آمریکایى و انگلیسى در افغانستان و عراق، در انقالب اسالمى ریشه دارد و در دیگر کشـورها ماننـد ترکیـه،    

  گیرى است. پاکستان، اندونزى و مالزى نیز تفکّر و الگوى انقالب ایران در حال اوج

  کنند: ظهارنظر مىگونه ا روست که سران امپریالیسم جهانى با وحشت از به خطر افتادن منافعشان این از همین

  گوید: ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا مى

ثباتى منطقه خاورمیانه، انقالب کمونیستى نبود، بلکه خطر عمده انقـالب بنیـادى اسـالمى     ترین عامل بى مهم
  334است.

  دارد: جرج شولتز، وزیر امورخارجه اسبق آمریکا نیز اظهار مى

منافع استراتژیک آمریکا آسیب خواهد دید و بدیهى اسـت کـه منـافع     اگر خمینیسم در منطقه پیشرفت کند،
  335اسرائیل نیز ضربه خواهد خورد.
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  نویسد: توماس فریدمن، تحلیلگر برجسته آمریکایى در روزنامه نیویورك تایمز مى

دینى شـدن  گرایى و  کند، بلکه این بیدارى، آرمان اکنون در خاورمیانه این بمب نیست که آمریکا را تهدید مى
هاى آمریکا، به تقابل با دنیاى غرب برخاسته  نسل امروز دنیاى اسالمى است که با تنفر روزافزون از سیاست

  است. بدون شک مهد این تفکر،

  202ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  336جمهورى اسالمى ایران است و الگوى آنان جوانان مسلمان ایرانى است.

  نویسد: اسبق سازمان سیا در امور خاورمیانه مىرئول مارك گرچت، تحلیلگر 

خواهنـد فاصـله خـود را از     مشکل آمریکا (در سلطه به عراق) این است که بعضـى از روحـانیون شـیعهنمى   
  337اهللا خمینى هستند. سیاست حفظ کنند. اینها فرزندان معنوى آیت

  نویسد: رانسوا توآل مىاین بیدارى اسالمى، در تفکر شیعى از چنان ژرفایى برخوردار است که ف

گرى را به صورت یک عامل ژئـوپلتیکى در خـط    انقالب اسالمى در ایران و یا جنگ داخلى در لبنان، شیعى
  338المللى قرار داده است. مقدم صحنه بین

، نفـوذ و  »بیـدارى اسـالمى  «بنابراین انقالب اسالمى در سطح منطقه خاورمیانه و کشورهاى اسالمى با ایجاد 
ترتیب، هویت اسالمى روزافزون در این کشـورها،   را با چالشى جدى مواجه ساخته است. بدینسلطه غرب 

م ریچـارد هـاس، رئـیس     2006افول قدرت آمریکا و سلطه صهیونیسم را موجب شد؛ تا جایى که در سـال  
ان صراحت اعتراف نمود که انقالب اسالمى ایران بـا سـقوط یکـى از حامیـ     شوراى روابط خارجى آمریکا به

رو خاورمیانـه جدیـدى بـا     هاى آمریکا در منطقه، نقش آمریکا در خاورمیانه را به قهقرا برده و بـدین  سیاست
  339گیرى است. محوریت ایران در حال شکل

   . انقالب اسالمى؛ شکست ابهت غرب و شرق5
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اى قدرتمنـد،  هـ  گیرى از نفوذ سیاسى، سلطه اقتصادى، قـدرت نظـامى و رسـانه    امپریالیسم جهانى که با بهره
هاى بسیارى را در سیطره خود قرار داده بود، با لگدکوب کردن هویتشان حتى به آنها اجـازه   ها و ملت دولت

   شان بیندیشند. با انقالب اسالمى ایران داد براى رهایى نمى

  

  

  203ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

هـا دریافتنـد کـه     هـا و دولـت   شد و ملت ، شکوه و قدرت پوشالى آنان شکسته»نه شرقى، نه غربى«و شعار 
جمهـور وقـت    توان براى رهایى از استعمارگران کوشید و سرانجامى نیکو یافـت. جیمـى کـارتر، رئـیس     مى

  گوید: آمریکا در جلسه شوراى امنیت ملى آمریکا مى

  340خاطر انقالب اسالمى به خطر افتاده است. آبرو و حیثیت ملى ما به

  گذرانیم: د جهانى انقالب اسالمى، برخى اظهارات و اعترافات را از نظر مىتر شدن دستاور براى روشن

  نویسد: مرکز مطالعات استراتژى ملى آمریکا در گزارش خود مى

شکند و ایـن چیـزى اسـت کـه آمریکـا بـا پیـروزى         آسانى مى حرمت و اعتبار مانند ظرف چینى است که به
  341ست داده است.فارس از د انقالب اسالمى ایران در منطقه خلیج

  نویسد: گونه مى بابى سعید با تحلیل انقالب اسالمى ایران این

هاى بسیارى که هر چند وقت یکبار در تمدن غربى پیدا شده، شاید هـیچ یـک بـه انـدازه      از مجموع کابوس
  342تر نبوده است. تر و غیرقابل جبران تر، عجیب احیاى اسالمى در عصر حاضر، گیج کننده

  گوید: رادیو نروژ مى

خمینى رهبر و شخصیتى بود که طى ده سال بارها آمریکا را تحقیـر کـرد و آبـروى آن کشـور را      اهللا امام آیت
  343ها پایدارى کنند. توانند در قبال ابرقدرت خمینى نشان داد محرومین مى اهللا امام برد. آیت
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نویسـنده یهـودى و اسـتاد تـاریخ     شائول بخاش (همسر هاله اسفندیارى از مأموران مخملى ناتوى فرهنگى) 
  نویسد: دانشگاه جرج ماسون درباره انقالب اسالمى ایران چنین مى

  

  

  204ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

اى را  هـا نفـر را تجهیـز و حکومـت مطلقـه      انقالب ایران نشان داد که اسالم توانـایى آن را دارد کـه میلیـون   
مرزهاى ملى دفاع نماید؛ جنگ خارجى با عـراق را ادامـه دهـد و     سرنگون نماید؛ آمریکا را تحقیر کند و از

  344دست به کار تحقق حکومت اسالمى شود.

  گوید: رادیو آمریکا به نقل از روزنامه شیکاگوتریبون مى

اهللا خمینى آمریکا را بارها با ناتوانى مواجه سـاخت و در ایـن مـورد بـه آمریکـا درس داد و دو رئـیس        آیت
ریـزان   هاى اخیر برنامه اى از سال روساخت. شاید تا به حال در هیچ دوره با ناامیدى روبه جمهورى آمریکا را

رو نشده بودند که کشورى در مقابل نفوذ سیاسـى، نظـامى و اقتصـادى     سیاسى آمریکا با چنین وضعیتى روبه
  345آمریکا مصونیت داشته باشد.

  وزیر اسبق انگلیس معتقد است: مارگارت تاچر، نخست

از وسایل نظامى و ابزار جنگى شوروى و اقمارش واهمه نداریم؛ زیـرا اگـر بلـوك     1980ها در دهه  غربىما 
هاى نظامى بوده و به ادوات مخرب ویرانگر مسـلح هسـتند، مـا     شرق و اعضاى پیمان ورشو مجهز به سالح

الب ایـران  هـاى مـدرن و پیشـرفته مسـلح و مجهـزیم، لـیکن از حضـور فرهنـگ اسـالمى انقـ           نیز به سالح
  346ترسیم. مى

  نویسد: روزنامه تایمز لندن نیز مى
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هاى بزرگ غربى را به مبارزه طلبید؛ آنـان را   آمیزى قدرت براى اولین بار یک کشور مسلمان به طور موفقیت
  347شان خسارت وارد کرد. تحقیر کرد و به منافع مادى

  تأثیر انقالب اسالمى است:تمامى بیانگر  اعتراف مقامات اطالعاتى و سیاسى آمریکا نیز به

  آمدهاى آن، وضعیت ما را نابود کرد و افراد ما را پراکنده ساخت و این انقالب و پیش

  

  205ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  348هاى باثبات ما را به هیچ و پوچ تبدیل کرد. سازمان و روش

   هاى اجتماعى . انقالب اسالمى؛ انقالب در نظریه6

ایران ضمن آنکه ساختار نظام شاهنشاهى وابسته و فاسد را ویـران نمـود و سیاسـتمداران و    انقالب اسالمى 
هـاى   حاکمان ظالم را به وحشت افکند و نظام سلطه جهانى را بـه چـالش کشـید، نسـل جدیـدى از نظریـه      

  وجود آورد. اجتماعى را نیز به

باطـل اعـالم کردنـد و شـمارى بـه      » بانقال«هاى خود را درخصوص پدیده  پردازان، تئورى بسیارى از نظریه
  هاى اجتماعى سخن گفتند. هاى خود پرداختند و برخى نیز از آغاز نسل جدید نظریه تعدیل دیدگاه

الملل دانشگاه کلمبیا در نیویورك و نماینده ویژه بـوش در افغانسـتان    استاد روابط بین -زاد دکتر زلماى خلیل
در کتـاب دولـت، خـدا، جمهـورى      -ه آمریکا در سازمان ملل متحدهاى اخیر و اینک نمایند و عراق در سال

  نویسد: اسالمى مى

تنها سیاستمداران جهان را غافلگیر کرد، بلکه دانشگاهیان و محققان مسائل سیاسـى غـرب    انقالب اسالمى نه
  349اعتبار ساخت. هایشان را بى را نیز گمراه نمود و فرضیه

ب مهـم قـرون اخیـر (در فرانسـه، روسـیه و چـین) کـه بـا الهـام از          عکس سه انقال انقالب اسالمى ایران به
و حذف خداوند پدید آمده بود، بـر پایـه دیـن و قـوانین اسـالمى شـکل       » اومانیسم«گرایى و براساس  مادى
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گرفت؛ آن هم در ایامى که به تعبیر هانا آرنت، عصر تحوالت و انقالبات دینى به پایان رسیده بـود. بنـابراین   
  رو شد. شناسان و تحلیلگران انقالب با بحران روبه جامعه هاى نظریه

انقـالب اسـالمى و   «اى با عنـوان   لى، پروفسور علوم سیاسى در دانشگاه کلرادوى آمریکا، در مقاله رابرت دى
  نویسد: مى» اصالت

دموکراتیـک  حال سوسیالیست یا  طلب است، اما درعین نماید؛ مساوات انقالب اسالمى پیچیده و اسرارآمیز مى
ندرت انزواگراست، و نمایـانگر   گریز است، اما به رسد؛ بیگانه نیست؛ رادیکال است، اما سنتى نیز به نظر نمى

  هاى فرانسه، روسیه و یا انقالب

  206ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

  تجربه آمریکا نیست.

نتوانسـتند   -دارى لیبرال از سرمایهخواه مارکسیست، خواه ملهم  -هاى علوم اجتماعى راجع به نوسازى نظریه
اند. انقالب اسـالمیدر جسـتجوى    اى براى آن ارائه نکرده کننده بینى کنند و هنوز توضیح قانع وقوع آن را پیش

یک آغاز تازه، یک تأسیس مجدد، بازآفرینى و فعال کردن دوباره اقدامات انقالبى محمد [ (ص)] اسـت کـه   
  350ملهم از کالم قرآن بود.

پرداختند، این بـار بـا انقالبـى عظـیم      پردازان انقالب که در حوزه معرفتى غرب و یا شرق به تحلیل مى نظریه
دسـت   اندیشه و الگوى جدیدى به» نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى«رو شدند؛ انقالبى که با شعار  روبه
  بررسى نبود. پذیر و قابل هاى آنان فهم داد که در قالب نظریه مى

هـا و   هـاى کهـن: افسـون    شناسى دانشگاه نیویورك، در کتاب پیامبران نوین و مثل مل، استاد جامعهمایکل کی
  نویسد: تقالید در انقالب ایران مى

انقالب اسالمى ایران براى تحلیلگران سیاسى و اجتماعى منطقه به صورت معمـایى درآمـده اسـت؛ زیـرا بـا      
خصوص آمریکا ایستاد، در همـان حـال و بـه همـان میـزان       اینکه انقالب اسالمى رودرروى امپریالیسم و به
  351هاى سوسیالیستى در سیاست و اقتصاد آشکار ساخت. نفرت و دشمنى خود را با شوروى و استراتژى
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پـردازان وارد   ویـژه اسـالم را در تحلیـل نظریـه     بنابراین پدیده انقالب اسالمى، عنصر دین، رهبرى دینى و به
  پیش است. اجتماعى پدید آورد و هنوز هم رو به نمود و تحولى جدى در علوم

  نویسد: کریستین دالنوآ، مورخ فرانسوى در کتاب خود مى

هـاى نیرومنـد    هـا، همـه دسـتگاه    با وضعى که با مداخله عنصر دینى در ایران پدید آمـده بـود، همـه تحلیـل    
د، فوران عنصرى ملى بـود کـه   هاى شاه و ساواك را زیر و رو کر اثر شدند ... آنچه نقشه جاسوسى پوچ و بى

  352خاست. دوانیده در اسالم برمى از اعماق جامعه ریشه

  در این فصل تالش کردیم وضعیت ایران دیروز در عصر قاجاریه و بخصوص پهلوى را در

  207ایران, دیروز امروز فردا، ص: 

انقالب اسـالمى ایجـاد    هاى گوناگون بررسى کنیم تا تحوالت و تغییرات بنیادین و شگرفى که ابعاد و عرصه
ماندگى تاریخى ملـت مـا در سـلطه آمریکـا، انگلـیس و شـوروى بـا         کرده بخوبى تبیین گردد، چرا که عقب

انقالب اسالمى و تأسیس نظام جمهورى اسالمى به پایان رسید و عصر جدیدى رقم خورد کـه حرکـت بـه    
  گردد.» ایران فردا«ویژگى » مهدوى جامعه«در » حیات طیبه«براى رسیدن به » تمدن ایران اسالمى«سوى 

را، گـامى بـزرگ بـه سـوى     » منجـى «پایان سخن اینکه، انقالب اسالمى ایران بشر سرگردان و جستجوکننده 
» انتظـار ظهـور  «در » انفجـار نـور  «روسـت کـه آن را    و رستگارى حقیقى به پیش برد و به همـین » مهدویت«

  ى (قدس سره) فرمود:خمین خوانند. معمار بزرگ انقالب اسالمى، امام

هاى زیر ستم ایجاد نماید و  اى الهى باشد که انفجارى عظیم در توده امید است که این انقالب، جرقه و بارقه
  353منتهى شود. -ارواحنا لمقدمه الفداء -اهللا به طلوع فجر انقالب مبارك حضرت بقیه
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