دعای مطالعه
َ«ا ّٰلله َُّم َا ْخرِجْ نى مِ ْن ُظ ُلماتِ ْال َوهْ ِم َو َا ْكرِ ْمنى ِب ُنو ِر ْال َفه ِْم َا ّٰلله َُّم ْاف َت ْح عَ َل ْينا
ِک َو ا ْن ُش ْر عَ َل ْينا َخزائ َِن عُ ُلومِ َک ِب َرحْ َمت َ
ْواب َرحْ َمت َ
مين».
ِک يا َا ْرح ََم ال ّرا ِح َ
َاب َ
(خدایا ،مرا از تاریکیهای َوهم خارج کن و به نو ِر فهم گرامیام بدار.
خدایا ،درهای رحمتت را بهروی ما بگشا و خزانههای علومت را برایمان باز کن؛
ترین مهربانان!)
به مهربانیات ،ای مهربان ِ

تقدیــــم به
قــدسی ائــمۀ معصــومین،
ارواح
ِ
بهویژه مـوال و مقتـدای زمـان ،حضرت بقـیةاهللاالعـظم
شهدای انـقالب اســالمی و دفاع مــقدس؛
مدافـعان مظلوم حـرم اهلبیـت
ملکوتی امام علیبنموسیالرضا
و زائران آستان
ِ

صـ ــعود چــهل س ـ ــاله
مــروری بـر دســــتاوردهـای
چهـلســاله انقالب اســالمی
براسـاس آمارهای بیـنالمللی
سیــد محمــدحســین راجــی ،سید محــمدرضا خـاتمی

سرشناسـه :راجـی ،سـید محمدحسـین ،- 1364 ،گردآورنـده | عنـوان و نـام پدیدآورنـده :صعـود چه ل سـاله :تبیین دسـتاوردهای انقالب
اسلامی بـه روایـت آمـار بینالمللـی /گردآورنده ،سـید محمدحسـین راجـی ،سـید محمدرضا خاتمـی؛ به سـفارش معاونـت تبلیغات و
ارتباطـات اسلامی آسـتان قدس رضوی؛ ویراسـتار زینبسـادات حسـینی | .مشـخصات نشـر :مشـهد :آسـتان قـدس رضـوی ،معاونت
تبلیغات اسلامی | .1397 ،مشـخصات ظاهری 64 :ص :.مصور (رنگی) ،نقشـه (رنگی) ،جدول ،نمودار (رنگی)؛  21/5 × 14/5سم | .شـابک:
 | 978-622-6090-38-4وضعیـت فهرستنویسـی :فیپـا | عنـوان دیگـر :تبییـن دسـتاوردهای انقلاب اسلامی بـه روایت آمـار بینالمللی.
| موضـوع :شـاخصهای اقتصـادی  --ایـران --آمـار | موضـوع | Economic indicators -- Iran -- Statistics :موضـوع :شـاخصهای
اجتماعـی  --ایـران  --آمـار | موضـوع | Social indicators -- Iran -- statistics :موضـوع :ایـران  --تاریـخ  --جــمهوری اسـلامی| -1358 ،
موضوع | 1979 ,Iran -- history -- Islamic Republic :شناسـه افزوده :خاتمی ،سـید محمدرضا ،-1373 ،گردآورنده | شناسـه افزوده :آسـتان
قـدس رضـوی .معاونـت تبلیغـات و ارتباطات اسلامی | شناسـه افـزودهAstan Qods Razavi . Islamic Relief and Communication :
 | Assistantشناسـه افـزوده :آسـتان قدس رضوی .معاونت تبلیغات اسلامی | ردهبندی کنگـره7 1397 :ص2ر | HC475/رده بندی دیویی:
 | 330/955شـماره کتابشناسـی ملی5559964 :

| صعود چهل ســــاله |
مؤلفان :سید محمدحسین راجی ،سید محمدرضا خاتمی

و به اهتمام جمعی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی :آقایان مجتبی قربانی ،محسن فوجی ،بهنام رضیان ،مصطفی عباسی،
موسیالرضا سلطانزاده ،علی نعمتی ،مهدی شیعهزاده ،امیر باقری ،محمدرضا ریزوندی ،مهدی طالبی ،آرش رازبان ،حمید
باقری ،مصطفی سلیماننسب ،امیر موالیاری ،فضلاهلل طاهری ،محمدجواد علیپور ،علی اسماعیلی ،امیررضا نادری،
محمد عاشوری ،احمد قربانیپور ،احمد محمدآبادی و خانمها ،فاطمه زنگیآبادی ،سحر سلطانینژاد ،نجمه مرتضیپور،
نرگس ایمانی ،عاطفه حسینزاده ،صفیه قنبری ،ریحانه برازنده ،مریم اکبری ،الهام آریانپور ،ایران قاسمپور ،محدثه
اشرفیتبار ،محدثه سلیمانی ،فاطمه حکمآبادی ،عطیه عبدالنوری ،فاطمه صادقی ،زهرا صبوری ،زهرا فسنقری ،عفت
خـادمیپور ،ساجده قربانی ،فاطمه حـجتی ،محبوبه اقتداری ،معصومه رسولی ،فاطمهسـادات غالمی و فاطمه عـباسی.

به سفارش معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی
طراحی و صفحــهآرایی | مهــدی یکپــــسر
ویراســتار زبانی صوری | زینبسادات حسینی
ناشر | انتـشارات معاونت تبـلیغات اســـالمی آستان قدس رضوی
چاپخانه | مؤســـسه فرهنـــگی قـــدس
شمارگان |  3000نسخه
قطع | رقعی
نوبت چاپ | اول1397 ،
شابک978 -622 -6090 -38 -4 :
نشانی | مشــهد ،حــرم مطهر ،صحـن جــامع رضـوی ،بیـن بـابالهـادی و صحن غـدیر،
پالک  ،183مدیریت فرهنگی                             صــندوق پســـتی | 9173-351
تلـفن |                    051-32002567سامانه پیامکی نظرها و پیشنهادها | 3000802222
حـــــــق چاپ محفوظ است.
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تصویرســازی غلــط از
«مهمتریــن کاری کــه دشــمن میخواهــد بکنــد،
ِ
ـی دنیــا ،بلکــه ح ّتــی
وضــع کشــور اســت؛ نهفقــط بــرای اغــوای افــکار عمومـ ِ
ـی داخــل خــود کشــور!»« 1بــا تصویرســازی غلــط ســعی
بــرای اغــوای افــکار عمومـ ِ
میکننــد افــکار ملــت ایــران را منحــرف کننــد :هــم تصویــر غلــط دربــارۀ ایــران،
2
هــم تصویــر غلــط دربــارۀ خودشــان ،هــم تصویــر غلــط دربــارۀ اوضــاع منطقــه».
بنــا بــر بیانــات رهبــر معظــم انقــاب ،امامخامنــهای در ماههــای
اخیــر ،مهمتریــن و اصلیتریــن برنامــۀ کنونــی دشــمن ،تصویرســازی غلــط
از وضعیــت ایــران و جهــان در افــکار عمومــی اســت .هــدف دشــمن از ایــن
برنامــه ،ایجــاد تصویــری ســیاه و تاریــک و ناامیدکننــده از وضعیــت جمهــوری
اســامی و در مقابــل ،ســاختن تصویــری ســفید و روشــن و آرمانــی از وضعیــت
3
ً
خصوصــا ایــاالت متحــدۀ آمریکاســت تــا درنتیجــۀ
کشــورهای توســعهیافته
ایــن تصویرســازی ،مــردم بــرای خــروج از وضعیــت نابســامان خــود ،بهســمت
توســعهیافتگی 4بهســبک کشــورهای غربــی حرکــت کــرده و بهدلیــل نبــود
ـوژی الزم بــرای توســعهیافتگی ،مجبــور شــوند بــه یکــی از مراکــز
ثــروت و تکنولـ ِ
ً
قــدرت و ثــروت ،مخصوصــا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا وابســته شــوند.

ایــن مســئله ،بدیــن معناســت کــه دشــمنان جمهــوری اســامی ،اســتقالل
جمهــوری اســامی را هــدف قــرار داده و میخواهنــد از جمهــوری اســامی
ایــران ،شــهروندی مطیــع در دهکــدۀ جهانــی بســازند و ایــران اســامی را در
هاضمــۀ اســتکبار جهانــی دچــار اســتحاله کننــد.
بــرای مقابلــه بــا ایــن چالــش فکــری ،ضــروری اســت کــه ً
صرفا بــا اســتفاده از
منابــع آمــاری پذیرفتــه در نــزد جامعــۀ بینالملــل ،کارنامــۀ چهلســالۀ انقــاب
اســامی را بــا کارنامــۀ رژیــم گذشــته و کارنامــۀ کشــورهای دیگـرِ دنیــا ،بهویــژه
کشــورهای بهظاهــر توســعهیافته مقایســه کنیــم تــا نادرســتی تصویــری کــه
رســانههای بینالمللــی در جنــگ روانــی علیــه انقــاب اســامی ایــران ســاخته
و پرداختهانــد ،بیشازپیــش آشــکار شــود.
اهلکتــاب بــه کتــب تحریفشــدۀ آنــان اســتناد
قــرآن کریــم نیــز در بحــث بــا ِ
و حقانیــت پیامبــر اکــرم را ثابــت کــرده اســت .ایــن ِبــدان معنــا نیســت کــه
قــرآن همــۀ مطالــب ایــن کتابهــای تحریفشــده را قبــول داشــته و آنهــا را
تمامـ ًـا صحیــح بدانــد؛ بــر ایــن مبنــا ،رجــوع بــه شــاخصههای بینالمللــی در
ارزیابــی پیشــرفت جمهــوری اســامی ،بــه هیــچ عنــوان تاییدکنندۀ شــاخصهای
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5. World Development
Indicators.
6. Gross Domestic
Product.
7. Gross National
Income.
8. Human Development
Index
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توســعۀ جهانــی بــرای ارزیابــی میــزان توســعهیافتگی کشــورها نیســت .توجــه
بــه ایــن شــاخصها و اســتفاده از آنهــا صرفـ ًـا بهعلــت مقبولیتشــان در افــکار
عمومــی جامعــۀ جهانــی اســت.
ً
صرفــا بــر پایــۀ
شــاخصههای توســعۀ جهانــی )WDI( 5کشــورهای دنیــا را
مفاهیــم اقتصــادی ارزیابــی کــرده و محــور توســعهیافتگی کشــورها را افزایــش
تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( 6و افزایــش درآمــد ناخالــص ملــی )GNI( 7قــرار
میدهنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر بخشهــای مختلــف یــک کشــور ،اعــم از
آمــوزش ،فرهنــگ ،سیاســت خارجــی ،سیاســت داخلــی ،قــدرت نظامــی و ســایر
حــوزه هــا ،در خدمــت افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی قــرار بگیــرد ،آن کشــور در
مســیر توســعهیافتگی قــرار گرفتــه اســت.
شــاخص توســعۀ انســانی )HDI( 8نیــز کــه توســط ســازمان ملــل بــرای ارزیابی
رفــاه جوامــع در نظــر گرفتــه میشــود ،فقــط ســرانۀ درآمــد ناخالــص ملــی بــدون
توجــه بــه نحــوۀ توزیــع آن و تعــداد ســالهای تحصیلــی و امیــد بــه زندگــی را
تعیینکننــدۀ رفــاه افــراد تلقــی میکنــد.
بدیهــی اســت تنظیــم روابط گوناگون فرهنگی و سیاســی و امنیتی کشــور به
محوریــت اقتصــاد و توجهنکــردن بــه مســائل مهمــی همچــون عدالــت ،خانــواده،
اخــاق و معنویــت در ارزیابــی رفــاه جوامــع ،بــه هیــچ عنــوان بــا آرمانهــای
انقــاب اســامی تطابــق نداشــته و تاکنــون نیــز از پایــگاه همیــن محاســبات
غلــط ،بالیــا و خســارات جبرانناپذیــری را در جوامــع غربــی بهبــار آورده اســت.
افزایــش روزافــزون فاصلــۀ طبقاتــی ،ازبینرفتــن نهــاد خانــواده و رشــد فزاینــده
آمــار طــاق ،گســترش درخــو ِر توجــه ارتــکاب جرایــم ،افزایــش بیحدوحصــر
فحشــا و فســاد و آزار جنســی زنــان ،افزایــش جمعیــت زیــر خــط فقــر ،گســترش
بیخانمانــی و بســیاری از معضــات دیگــر ،نتیجــۀ دســتگاه محاســباتی غلــط
و ســودجویانۀ ســرمایهداری در کشــورهای توســعهیافته اســت .توســعۀ منهــای
عدالــت و معنویــت ،بــه هیــچ عنــوان ،پیشــرفت مطلــوب جمهــوری اســامی

ایــران نیســت؛ امــا در مقابــل ،جمهــوری اســامی بــا آرمانهــای الهــی و انســانی
ـی رفــع فاصلــۀ طبقاتــی و گســترش رفــاه بــرای مــردم اســت ،بلکــه
نهفقــط در پـ ِ
بهدنبــال احیــای کرامــت ذاتــی انسانهاســت.
در کتــاب پیــش رو کــه ثمــرۀ تــاش نزدیــک بــه  70نفــر از نخبــگان حــوزوی
و دانشــگاهی و مطالعــۀ بیــش از 17هــزار ســاعت اســت ،تــاش شــده اســت
ـتیابی جمهــوری اســامی ایــران بــه آرمانهایــی از قبیــل عدالــت،
میــزان دسـ ِ
اســتقالل  ،معنویــت ،آزادی ،کرامــت زن ،مردمســاالری دینــی ،گســترش رفــاه
عمومــی و ...را بــا اســتفاده از نزدیکتریــن و متناســبترین شــاخصههای
بینالمللــی بــه آرمانهــای انقــاب اســامی ،بررســی شــود.
ارجاعــات ایــن کتــاب بــه معتبرتریــن منابــع بینالمللــی نظیــر دادههــای
اطالعاتــی ســازمان ملــل ،بانــک جهانــی ،ســازمان جهانــی غــذا و کشــاورزی،
ســازمان جهانــی ســامت ،دفتــر برنامــه توســعۀ ملــل متحــد و دیگــر مراجــع
آمــاری جهانــی مســتند شــده اســت.
ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه بیــان دســتاوردهای انقــاب ،بدیــن
معنــا نیســت کــه جمهــوری اســامی در ایــن  ۴0ســال خالــی از اشــکال بــوده
اســت؛ بلکــه ِبــدان معناســت کــه در مســیر پیشــرفت قــرار داشــته اســت و بــه
آرمانهــای خــود نزدیکتــر شــده اســت؛ هرچنــد کــه در برهههایــی از زمــان،
ســرعت حرکتــش کنــد شــده اســت کــه در فصــل آخــر کتــاب ،بهاختصــار بــه
دالیــل آن نیــز اشــاره شــده اســت.

انتشارات معاونت تبلیغات اسالمی
آســــتان قـــــــدس رضــــــــوی
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1

از وابسـتگی دوران پهلوی تا اسـتقالل ایرا ن اسـالمی

 .1نـک :اصـــل  9قانـــون
اساسـی جمهوری اسالمی
ایـــــران.
 .2نـک :مؤسسـۀ تنظيم و
نشـر آثار امامخمینـی(ره)،
صحـــیفۀ امـــــام ،ج،17
ص.۵۶
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یکــی از بارزتریــن صفــات حکومــت پهلــوی ،وابســتگی بــه دولتهــای
بیگانــه و بــه ویــژه آمریــکا بــود .ایــن درحالــیاســت کــه یکــی از اصــول مهــم
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران؛ اســتقالل ،حاکمیــت و تمامیــت ارضی
کشــور اســت.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،اصــل اســتقالل از چنــان ارج و منزلتــی
برخــوردار شــد کــه همــراه اصــل آزادی در کنــار اســام ،بهعنــوان اصلــی
تفکیکناپذیــر ،بــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی وارد شــد و حفــظ
ـی سیــــاست کشــور
اســتقالل ،وظیفــۀ آحــاد ملــت و دولــت و کارویــژۀ اصلـ ِ
تلقــی شــد 1.مقــــــولۀ اســتقالل از نظــر بنــــیانگذار جمهــوری اســامی ،یکــی
از شــــاخصهای مهــم و جــزو آرمانهــای اصلــی انقــاب بهشــــــــمار
مــیرود.
از نظــر حضــرت امــام ،اســتقالل دو بُعــد ســلبی و ایجابــی دارد .اســتقالل
ســلبی همــان اســتعمارزدایی اســت کــه زمینهســاز تحقــق حکومــت نــه شــرقی،
نــه غربــی محســوب میشــود 2.امــام راحــل یکــی از اهــداف انقــاب اســامی
را قطــع دســت اجانــب از مملکــت اســامی ،قطــع ریشــههای وابســتگی،
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رفــع ســلطه و ضعــف و سســتی و زبونــی در مقابــل اســتعمار ،جلوگیــری از
اســتثمار و اســتعباد ،قطــع منافــع و مطامــع اســتعمارگران و در یــککالم،
اســتقالل از اســتعمار خارجــی دانســتهاند .ایــن بزرگــوار ضمــن تأکیــد بــر
ماهیــت ضداســتعماری نهضــت ،هــدف انقــاب اســامی را خارجشــدن از مــدار
وابســتگی بــه کشــورهای امپریالیســت و درنهایــت ،شکســت ابرقدرتهــا دانســته
و در ایــن زمینــه ،بــر کوتاهکــردن دســت جنایتــکاران خارجــی و بهانزواکشــاندن
قدرتهــای اســتعماری در جهــان و نیــز مقابلــه بــا ایــادی منطقهای امپریالیســم
3
بهویــژه صهیونیســم تأکیــد بســیار کردهانــد.
در بحــث اســتقالل ایجابــی ،بهنظــر امامخمینــی هــدف انقــاب اســامی
تأمیــن اســتقالل مملکــت در ابعــاد سیاســی ،نظامــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی
و فکــری اســت .ایشــان «ســپردن کار بــه کاردانــان وطنخــواه امیــن» 4و
خودکفایــی و اختصــاص مخــازن و منابــع کشــور بــه مــردم و نیــز اســتقالل
فکــری مراکــز آموزشــی را از پیششــرطهای الزم بــرای تحقــق اســتقالل
برشــمرد ه و میفرماینــد:
همهچیزمــان بایــد مســتقل بشــود .اســتقالل بــا وابســتگی جمــع
نمیشــود و مـــا [اگــر] فرهنگمــان وابســته بشــود ،اســتقالل نداریــم؛
اقتصادمان وابسته بـشـــود ،اسـتـقـــال نـداریـــم .اول باید آن مطلب
را درســتش کــرد :اســتقالل اقتصــادی .اول بایــد او را درســتش کــرد تــا
5
مــا بتوانیــم اســم خودمــان را یــک مملکــت بگذاریــم.

 .3مؤســــسۀ تنظيـــم و
نشــر آثار امامخمینی(ره)،
صحیـــفۀ امــــــام ،ج،1۴
ص.13۵
 .4مصاحبه حضرت امام(ره)
با رادیوتلویزیون فرانسـه در
23شـهریور ،13۵7بهنقلاز:
مؤسسـۀ تنظيم و نشـر آثار
امامخمینـی(ره) ،صحیفـۀ
امام ،ج ،3ص.۴۶8
 .5مؤسسـۀ تنظيـم و نشـر
آثـــار امـــامخمیــنی(ره)،
صحیفـۀ امـام ،ج ،10ص۴
3۸و.۴3۹
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او ل | استـــقالل ســــیاسی
انتخــاب و انتصــاب مســئولین ،ابتداییتریــن حــق یــک کشــور محســوب
میشــود .وابســتگی در دوران پهلــوی بــه حــدی بــود کــه انتخــاب نخس ـتوزیر
و ســایر مســئولین بایــد بــا نظــر مســتقیم غــرب انجــام میشــد .انتخــاب رجــال
سیاســی وابســته بــه غــرب توســط انگلیــس وآمریــکا ،از خــود رضاخــان و
محمدرضــا گرفتــه تــا عناصــر مختلــف دربــار ،نکتـهای تأملبرانگیــز در وابســتگی
بیچونوچــرای رژیــم پهلــوی اســت .افشــای ایــن واقعیــت از زبــان عناصــر
دربــار ،بهتریــن ســند بــرای وجــود وابســتگی در ســران پهلــوی اســت.
در همین زمینه ،ملکۀپهلوی گفته است:
گاهــی بــه محمدرضــا میگفتــم« :چــرا بــا علــم بــه اینکــه میدانــی
ایــن پدرســوختهها نوکــر اجنبــی هســتند ،آنهــا را اخــراج نمیکنی؟»
محمدرضــا میگفــت« :چــه فایــدهای بــر اخــراج آنهــا متر ّتــب اســت؟
صـــعود چـهل سـاله 14
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اینهــا را اخــراج کنــم ،دههــا نفــر دیگــر را اطرافــم قــرار میدهنــد.
بگذاریــد اینهــا باشــند [تــا] خیــال دولتهــای خارجــی از حُ ســن
انجــام امــور در ایــران راحــت باشــد!»
او در ادامــه ،باتوجهبــه اینکــه محمدرضــا هــم از ایــن موضــوع آگاه
بــود ،چنیــن نوشــته اســت:
محمدرضــا خصوصــی بــه مــن میگفــت« :همیــن رئیــس ســاواک و
معــاون او و مدیــران ارشــد ،همهشــان بــا آمریکاییهــا ارتبــاط دارنــد و
بــرای حفــظ ظاهــر میآینــد و از مــن اجــازه میخواهنــد؛ درحالیکــه
قبــل از کســب اجــازه ،اطالعــات موردِنیــاز را بــه آمریــکا و انگلیــس رد
6
کردهانــد».
نفــوذ تــا جایــی بــود کــه حســین فردوســت در بخشــی از خاطــرات خــود بــا
اشــاره بــه مالقاتــش بــا تــرات ،رئیــس اطالعــات انگلیــس در ایــران و ناراحتــی او
از اینکــه محمدرضــا بــه رادیوهــای آلمــان گــوش میکنــد و از روی نقش ـههای
آنهــا جنــگ جهانــی دوم را دنبــال میکنــد ،میگویــد:
پــس از بازگشــت ،جریــان را بــه محمدرضــا گفتــم .او شـ ً
ـدیدا جــا خورد
و پرســید« :انگلیس ـیها از کجــا میداننــد کــه مــن بــه رادیــو گــوش
اولوقــت ،بــا تــرات تمــاس بگیــر و بگــو محمدرضــا
میدهــم؟ ...فــردا ِ
نقشـهها را پــاره کــرد و بــه هیــچ رادیویــی هــم گــوش نخواهــد کــرد؛
7
مگــر رادیوهایــی کــه تــرات اجــازه دهــد!»
طبــق تحقیقــات ســنای ایــاالت متحــده ،تعــداد مستشــاران آمریکایــی در
ایــران کــه در ســال ۱۶ ،1972هــزار نفــر بــود ،در ســال  197۶بــه ۲۴هــزار نفــر
افزایــش یافتــه بــود 8.در گــزارش ســنا هــم آمــده بــود کــه تعــداد آمریکاییهــا
در ایــران ،میبایســت بهواســطۀ خریــد بیشــترِ اســلحه از آمریــکا ،تــا ســال 1980
9
بــه ۶۰هــزار نفــر برســد.

 .6ریحــــانه درودی ،دربـار
به روایت دربـــار؛ فســــاد
سیاسی ،ص.33
 .7نـک :حسـین فردوسـت،
ظهـور و سـقوط ســـلطنت
پهلـوی؛ خاطـرات حسـین
فردوسـت ،ج ،۱ص100تا.10۴
 .8نـک :علـی سـلیمانپور
و امیـر اکبـری« ،روابـط
خارجـی ایـران و آمریـکا در
آسـتانۀ انقلاب اسلامی»،
فصلــنامۀ علـمیپژوهشی
پژوهــشنــامۀ تـــــاریخ،
س ،۱۱ش ،۴۲بهـار ،139۵
ص129تـا.1۴8
 .9نـک :ابراهیم ســــنجر،
نفوذ آمریــــکا در ایـــران،
ص.121
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ـی ایــران از
حــال بــا ظهــور انقــاب اســامی ،وابســتگیهای سیاســی و نظامـ ِ
کل کشــورهای دنیــا قطــع شــد و شــعار راهبــردی ایــران ،یعنــی «نــه شــرقی ،نــه
غربــی ،جمهــوری اســامی» بــه گــوش تمــام کشــورهای جهــان رســید.
مردم ایران با جمهوری اسلامی ،معنای واقعی اسـتقالل در انتخاب مسـئولین
و سیاسـتگذاران کشـور را درک کرده و به بیگانگان مجال دخالت در امور سیاسـی
کشـور را ندادنـد .اسـتقالل در روابـط خارجـی ایـران نیـز درخو ِرتوجـه بـوده و ایـران
ً
صرفـا پیادهنظـام دولتهـای غربـی در منطقـه بـود ،امـروز
قبـل از انقلاب را کـه
ً
بعضا دنیا میداننـد .طبق گزارش َامِ ری َکن اینترسـت،
اثرگذارتریـن کشـور منطقـه و
در سـال  2017ایران هفتمین قدرت در دنیا شـناخته شـده اسـت.
تصـویـــر 1
گزارش اَمِ ریکَ ن اینترست
دربارۀ هشت قدرت برتر
دنیا در سال  2017که
ایران در جایگاه هفتم
دنیا قرار گرفته است.
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اســــــتـقالل

دو م | استـــقالل نــظامی
قـوای نظامـی هـر کشـور سـتون اقتـدار هـر کشـور تلقـی میشـود .شـاهان
پهلـوی بـا خرید انواع تسـلیحات غربـی ،بهویژه از آمریکا ،سـعی در تقویت نیروی
نظامـی ایـران داشـتند؛ ولـی در واقعیـت ،غربیهـا بـا فـروش انـواع سلاحهای
خـود بـا چندبرابـ ِر قیمـت به ایران ،قصـد بهتاراجبـردن ذخایر این ملت را داشـتند
و از سـویی دیگـر ،آنهـا ایـران را انبـاری از مهمـات کـردهبودنـد و در مواقـع
مختلـف ،بـدون اجـازۀ ایـران ،از آنهـا اسـتفاده میکردنـد .بـرای نمونـه ،ملکـۀ
پهلـوی دراینبـاره گفتـه اسـت:
یکروز محمدرضا که خیلی ناراحت بود ،به من گفت« :مادرجان،
مردهشور این سلطنت را ببرد که من شاه و فرماندۀ کل قوا هستم،
ولی بدون اطال ِع من ،هواپیماهای ما را بردهاند ویتنام! آمریکاییها
که از قدیم در ایران [نیروی] نظامی داشتند ،هر وقت احتیاج پیدا
رفتــار تحقیرآمیــز قدرتهــای جهانــی بــا پهلــوی؛ حضــور ســران متفقیــن در دوران جنــگ جهانــی دوم در
تهــران بــدون اطــاع بــه محمدرضــا شــاه و مســئولین ایرانــی
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میکردند ،از پایگاههای ایران و امکانات ایران با صالحدید خود استفاده
میکردند ...حاال بماند که چقدر سوخت مجانی میزدند و اص ًال کل
10
بنزین هواپیماها و سوخت کشتیهایشان را از ایران میبردند!...
اسداهلل علم در خاطراتش دربارۀ گرانکردن تجهیزات نظامی چنین نوشته است:
...شاه گفت« :با وجود این که سازنده ً
کتبا تایید کرده است که قیمت
هر هواپیما ۶/۵میلیون دالر است ،چطور آن را به 18میلیون دالر افزایش

 .10تاجالــملوک پـــهلوی،
خاطـرات تاجالمــــــلوک،
ص.387
 .11اســــداهلل عــــــــ َـ َلم،
گفتوگوهـای من با شـاه،
ج ،2ص.811
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دهند؟! »...در پاسخ گفتم« :همان کاری که درمور ِد ناوشکنهای
اسپروانس کردند ۶ :فروند این کشتیها 280میلیون دالر برآورد شده بود؛
اما ما مجبور شدیم ۶00میلیون دالر بپردازیم! ...به نظر میرسد که پنتاگون
11
مابقی ناچی ِز درآمد نفتی ما وقت را تلف نمیکند».
در باالکشیدن
ِ
اقتـدار نظامـی ایـران بهطـور مفصـل در ادامـه کتـاب تشـریح خواهـد شـد؛
بنابرایـن در ایـن بخـش ،فقـط بـه ایـن نکتـه اکتفـا میکنیم کـه ایـران بهعنوان
تحمیلـی
طالیـهدار جبهـۀ مقاومـت در منطقـه ،توانسـته اسـت در طـول جنـگ
ِ
هشتسـاله ،جنـگ 33روزۀ حـزباهلل ،جنـگ 22روزه ،فتنۀ داعـش و ،...در مقابل
کشـورهای بـزرگ اسـتعماری ،قـدرت نظامـی و سیاسـی خـود را نشـان دهـد و
امـروزه ،همـگان بـه رشـد روزافزون نفـوذ این کشـور در منطقه اعتـراف میکنند.

اســــــتـقالل

سو م | استــقالل اقتــصادی
مصادیـق وابسـتگی پهلـوی بـه غـرب متعـدد بـوده اسـت؛ ازایـنرو بهصورت
مختصـر چنـد نمونـه را بیـان میکنیـم.
ژنرال ویلیامسـون ،رئیس هیئت مستشـاران نظامی آمریکا در ایران ،در پایان
مأموریت دوسـالۀ خود میگوید:

این دو سـال 1971تا1973م ،بهنظرم دویسـت سـال طول کشـید که در
تقریبی 4میلیـارد دالر مذاکره
ایـن مـدت ،درمـور ِد  700قرارداد بـهارزش
ِ
کـردم . ...ایـران مرکـز معاملـۀ خوبـی بـود .ایـن کشـور بوفـۀ بازرگانان
نـام گرفتـه بود .این بوفه بسـیار بسـیار خـوب بود و منافـع تجاری در
12
آن فوقالعـاده بود.
مایـکل لدیـن نیـز نوشـته اسـت« :در برابر هـر دالری کـه ایاالت متحـده برای
خریـد نفـت ایـران خرج میکـرد ،ایرانیهـا دو دالر برای خرید تجهیـزات نظامی و
13
سـایر کاالهـا به ایـاالت متحـده برمیگرداندند».
حکومت پهلوی مخارج خود و کشـور را از راه فروش نفت خام تأمین میکرد؛
ازاینرو به قیمت نفت و افتوخیز بازارهای جهانی بهشـدت وابسـته بود.

 .12جیمـز بیـل ،عقـاب و
شـیر ،ص.327
 .13مایـکل لدیـن و ویلیام
لوئیـس ،کارتـر و سـقوط
شـاه ،ص.30
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تصـویـــر 2
نمایش رتبهبندی تنوع کاالهای
صادرشدۀ ایران در سال 1976م
سهم  93درصدی نفت خام از کل
صادرات کشور
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تصـویـــر 3
نمایش رتبهبندی تنوع کاالهای
صادرشده ایران در سال 2016م
سهم 63درصدی نفت خام از صادرات
کشور و کاهش خام فروشی نفت

اســــــتـقالل

جمهـوری اسلامی بـا رویکرد مبارزه با وابسـتگی بـه نفت ،توانسـت روزبهروز
وابسـتگی خـود بـه نفت را کاهـش دهد؛ بهنحویکـه در سـال 1976م (1355ش)
ِ
نزدیـک بـه 93درصـد از صـادرات ایـران ،سـهم نفـت خام بـوده اسـت و جمهوری
اسلامی توانسـت در سـال 2016م (1395ش) ایـن سـهم را بـه حـدود 63درصـد
کاهـش دهد.
وابسـتگی بیشازحـد بـه قیمـت نفـت
از مشـکالت کشـورهای نفتخیـز،
ِ
اسـت؛ ازایـنرو کشـورهای تولیدکننـدۀ نفت همواره سـعی در کاهش وابسـتگی
وابسـتگی کشـورهای عضـو ُاپک به نفت
بـه قیمـت جهانی نفت دارند .تصویر ،4
ِ
را نشـان میدهد .این اطالعات که مربوط به سـال 2017م اسـت ،نشـان میدهد
کسـری بودجه نداشـته باشـد ،باید نفت
که کشـور عربسـتان سـعودی برایاینکه
ِ
خـود را بـه قیمـت  83.8دالر بفروشـد و کشـور ایـران هـر بشـکه نفت خـود را به
قیمت  51.3دالر؛ این درحالی اسـت که هر بشـکه نفت اپک 52.7 ،دالر قیمت
داشـته اسـت و در این صورت ،ایران دچار افزایش ذخیرۀ ارزی شـده و کشـورهای
عربسـتان و نیجریـه و ...بـه کسـری بودجه دچار شـدهاند.
تصـویـــر 4
نـمـــودار وابـــسـتگی
کشورهای عضو ُاپــک
به قیمت نفــت در سال
 2017م
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چهار م | استــقالل فرهنـــگی

اســتحالۀ فرهنگ غنی مردم مســــلمان ایـــران در رأس تمـــام فعالیتهــــای
فرهنــــــگی دوران پهلــوی قــرار داشـــت .در ایــن دوران ،غــرب توســط پهلویها و
درباریــان ،بهعنــوان الگویــی بیبدیــل بــرای تبعیــت بــه مــردم معرفــی میشــد؛
بــرای نمونــه ،میرزاملکمخــان کــه پــدر روشـــــنفکری و پایــــهگذار لژهــای
فرماســونری در ایــران اســت ،نوشــته اســــت« :مــن همینقــدر میگویــم کــه
مـــــا در مســــائل حکمرانــی ،نــه میتوانیــم و نــه بایــد از پیـــش خــود اختراعــی
نماییــم .یــا بایــد علــم و تجربــۀ فرنگســتان را سرمشــــق خــود قــرار بدهیــم ،یــا
14
ـری خــود قدمــی بیــرون نگذاریــم».
بایــد از دایــرۀ بربریگـ ِ
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اســــــتـقالل

در گزارشعملکــرد ســال 19۶2م ،کمیســیون مبــادالت فرهنگــی و آموزشــی
ایــران و آمریــکا کــه در ســال  130۴بــه ریاســت محمدعلــی فروغــی تأســیس
شــد ،بهطــور مشــخص از اهدافــی از ایــن دســت نــام بــرده شــده اســت :معرفــی
آمریــکا بهعنــوان ملتــی قــوی و دموکراتیــک و پویــا و معرفــی ارزشهــا و شــیوۀ
15
ـی ایرانیــان.
زندگــی آمریکایــی ،بهعنــوان الگــوی آرمانـ ِ
فســادهای بیشــمار دربــار و ترویــج بیبندوبــاری در اکثــر نقــاط کشــور،
هموغــم پهلــوی ازبینبــردن اســام
در دســتور کار حکومــت قــرار گرفــت و ّ
در کشــور ایــران بــود .ابتــذال و بیبندوبــاری افسارگســیختۀ پهلــوی ،حتــی از
کشــورهای اروپایــی نیــز بیشــتر بــوده کــه از مصادیــق آن میتــوان بــه جشــن
هنــر شــیراز و ازدواج همجنسبــازان اشــاره کــرد.
آنتونــی پارســونز در دیــدار بــا شــاه بــرای نشــاندادن عمــق فاجعـهای کــه در
جشــن هنــر شــیراز میگذشــت ،بــه او میگویــد:
جشــن هنــر ســال  13۵۶شــیراز ،از نظــر کثــرت صحنههــای اهانتآمیز
ـی ایرانیــان ،از جشــن هنــر پیشــین فراتــر رفتــه
بــه ارزشهــای اخالقـ ِ
بــود .بهعنــوان مثــال ...یکــی از صحنههایــی کــه در پیــادهرو اجــرا
میشــد ،تجــاوز بــه عنــف بــود کــه بهطــور کامــل ،نــه بهطــور نمایشــی
و وانمودســازی ،بهوســیلۀ یــک مــرد کام ـ ًا عریــان یــا بدونشــلوار،
درســت بــه خاطــر نــدارم ،بــا یــک زن کــه پیراهنــش بهوســیلۀ مــرد
متجــاوز چــاک داده میشــود ،در مقابــل چشــم همــه صــورت گرفــت؛
ولــی موضــوع بــه شــیراز محــدود نشــد و طوفــان اعتــراض کــه علیــه
ایــن نمایــش برخاســت ،بــه مطبوعــات و تلویزیــون هــم رســید .مــن
بــه ایــن خاطــر ،موضــوع را بــا شــاه در میــان گذاشــته و بــه او گفتــم:
«اگــر چنیــن نمایشــی ،بهطــور مثــال در شــهر منچســتر انگلیــس اجــرا
میشــد ،کارگــردان و هنرپیشــگان آن جــان ســالم ب ـهدر نمیبردنــد!»
16
شــاه مدتــی خندیــد و چیــزی نگفــت. ...

 .14محمـد محیـط طباطبایی،
مجموعـه آثـار میرزاملکمخان،
ص.10
 .15نــک" :انجــــمن ایــران و
آمریــکا" ،فصلــنامۀ مطالعات
تــاریخی ،ش ،9پاییـــز،1384
ص.15
 .16آنتونی پارســـونز ،غــرور و
سقــوط؛ خاطرات سـفیر سابق
انگلیـس در ایـران ،ص.91
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یکــی از وقایعــی کــه واقعـ ًـا روحانیــون را بــه خشــم آورد ،بــه ماجــرای ازدواج
دو پســر در ســال  19۶8مربــوط میشــد کــه فرزنــدان دو ژنــرال سرشــناس بودنــد
ً
اتفاقــا یکــی از آنهــا ،کیــوان خســروانی،ـ بهعنــوان طــراح لبــاس شــهبانو
و
فــرح معروفیــت داشــت .ایــن ازدواج غیرعــادی در هتــل کمــودور تهــران صــورت
گرفــت و پایتخــت کشــور شاهنشــاهی ایــران درحالــی شــاهد ایــن رویــداد بــود
کــه هــم احــکام اســام بــه ممنوعیــت همجنسبــازی صراحــت داشــت و هــم
در بیشــتر کشـــورهای اروپایــی ،هنــوز همجـــــنسبازی اقـــــدامی غیرقانونــی
17
تلقــی میشــد!

 .17نک :میــــنو صمیــــمی،
پشـــتپردۀ تخــــتطاووس،
ص  49تـا .52
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امــا انقــاب اســامی در نخســتین روزهای تأســــیس ،اســامیکردن امـــــور
را اصلــی مهــم در فعالیتهــای فرهنـــــگی قــرار داد .انقــاب فرهنگــی بهمنظــور
پاکســازی دانشــگاهها ،تأســیس شــورای عالــی انقــاب فرهنـــــگی ،تألیــف
کتــب متناســب بــا فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران و ...ازجملــه اقدامــات
کلیــدی نظــام در راســتای ترویــج فرهنگــی اســامیایرانی بهشــمار
مهــم و
ِ
م ـیرود.
اســتقالل فرهنگــی کشــور تــا بــه آن حــد ارتقــا یافــت کــه انقــاب اســامی،
ایــران را از کشــوری متأثــر از فرهنــگ مبتــذل غربــی در اواخــر دوران پهلــوی ،بــه
کشــوری مؤثــر در ســالهای اخیــر تبدیــل کــرده اســت .فرهنــگ غنــی کشــور
کــه در ســایۀ انقــاب اســامی رشــد و نمــود یافتــه ،توانســته اســت در قلــب
کشــورهای غربــی و اســتعماری نفــوذ کنــد و دلهــای بســیاری را مشــتاق تفکــر
بنیانگــذار انقــاب اســامی کــرده اســت .ازجملــه اقدامــات دولتهــای غربــی
بــرای نفــوذ فرهنگــی در کشــور و اضمحــال فرهنــگ اصیــل اســامیایرانی،
میتــوان تدویــن برنامههــای مختلفــی ازقبیــل ســند  2030را نــام بــرد کــه
جمهــوری اســامی بــا شــناخت دقیــق ایــن ســند ،بــا تصویــب آن در کشــور
مخالفــت کــرد تــا مانــع رســوخ فرهنگــی بیگانــگان در کشــور شــود.

اســــــتـقالل
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2

اســـتقالل در کشـــورهای دنیــــا

برای فهم بهتر اهمیت مسـئله اسـتقالل ،الزم اسـت نتیجه وابسـتگی را در
کشـورهای مختلـف دنیـا بررسـی کنیـم .در ایـن پژوهـش ،بـه اختصـار اقتصاد
کشـور مکزیـک بـه عنـوان یکـی از وابسـتهترین اقتصادهـا بـه اقتصـاد آمریکا،
کشـورهای آسـیای شـرقی بـه عنـوان وابسـتهترین کشـورها به تجـارت خارجی
و همچنیـن وابسـتگی نظامـی کشـور ژاپن بـه ایاالت متحـده آمریکا را بررسـی
میکنیـم.

او ل | وابســتگی اقتـــصادی مـــکزیک
اقتصاد کشـور مکزیک ،در دنیا بهعنوان یکی از کشـورهایی شـناخته میشـود
اقتصادی مهم کشـور
کـه بسـیار وابسـته به آمریکاسـت .در ادامـه ،برخـی از آمار
ِ
مکزیک نشـان داده شـده است.
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اســــــتـقالل

 -1رشــد چــشــمگیر تولیـــد ناخالص داخلی مکزیک
اقتصــاد نوظهــور مکزیــک در ســالهای اخیــر رشــد فزاینــدهای یافتــه اســت .در ادامــه ،نمــودار رشــد
ـی ایــن کشــور در ســالهای  19۶0تــا 2017م نشــان داده شــده اســت.
تولیــد ناخالــص داخلـ ِ

تصـویـــر 5
نمودار تولید ناخالص داخلی مکزیک ،از سال  1960تا 2017م
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 -2سهم مهم صادرات مکزیک از افزایش تولید ناخالص داخلی
افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی بــه پارامترهــای مختلفــی وابســته اســت.
کشــور مکزیــک بــا افزایــش صــادرات خــود توانســته اســت شــاخص تولیــد
ناخالــص داخلــی خــود را بهخوبــی افزایــش دهــد.

تصـویـــر 6
نمودار سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی برای کشور مکزیک از سال  1960تا 2017م
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اســــــتـقالل

 -3آمریکا مقصد 74درصد از صادرات مکزیک
زمینی مشـترک با کشـور آمریکا توانسته است بیش
مکزیک باتوجهبه وجود مرز
ِ
از 7۴درصـد از صـادرات خود را به کشـور آمریکا ارسـال کند .کشـورهای توسـعهیافتۀ
کانادا ،چین ،آلمان و ...نیز جزو مهمترین شـرکای تجاری مکزیک هسـتند.
تصـویـــر 7
سهم کشورهای مختلف
از واردات محصوالت
تولیدشده در مکــزیک
در سال 2016م

 -4خودرو و محصوالت الکترونیک؛ بیشترین صادرات مکزیک
تنــوع اقــام صادراتــی مکزیــک گســترده اســت .خــودرو و لــوازم دیجیتالــی و
هوشــمند از اقــام صادراتــی مهــم مکزیــک بــوده و نفــت خــام فقــط ۴درصــد از
ســهم صادراتــی ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
تصـویـــر 8
تنــوع محصـوالت
صادراتی کـشور مکزیک
در سال 2016م
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ico
Mex

USA

 -5کارگــران مکزیکــی؛ نیــروی کار بســیار ارزان نســبت بــه نیــروی کار کشــور
همســایۀ خــود ،آمریــکا
نکتــۀ درخو ِرتوجــه بــرای ایــن کشــور ،فاصلۀ دســتمزد یــک کارگــر مکزیکی در
قیــاس بــا یــک کارگــر آمریکایــی اســت .یــک کارگــر در مکزیــک تقریبـ ًـا یکدهــم
یــک کارگــر آمریکایــی دســتمزد میگیــرد.

تصـویـــر 9
اطلس قیمت کف دستمزد کارگر برای کشورهای مختلف دنیا
منبع :پایگاه خبری World Crunch
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اســــــتـقالل

 -6شرکتهای معروف آمریکایی و بینالمللی دارای خط تولید در مکزیک
اختــاف قیمــت در هزینــۀ نیــرویکار در مکزیــک و نزدیکــی بــه بــازار بســیار
بــزرگ آمریــکا باعــث شــده اســت کــه شــرکتهای بــزرگ جهانــی اقــدام بــه
تأســیس خطــوط تولیــد محصــوالت خــود در ایــن کشــور کننــد .در تصویــر زیــر،
برخــی از ایــن شــرکتهای بــزرگ نشــان داده شــده اســت.

تصـویـــر 10
لوگوی شرکتهای بزرگ که در کشور مکزیک اقدام به
راهاندازی خط تولید محصوالت خود کردهاند.
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 -7روند افزایشی و نرخ 46درصدی جمعیت زیر خط فقر مکزیک
کشــور مکزیــک بنــا بــر افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی و نیز توســعۀ صــادرات
خــود ،میبایســت مردمــی ثروتمنــد داشــته باشــد؛ امــا نکتــۀ مهــم سوءاســتفادۀ
شــرکتهای بــزرگ از مــردم ایــن کشــور بهعنــوان نیــروی کار بســیار ارزان اســت.
ایــن شــرکتها توانســتهاند بــا قیمــت تمامشــدهای بســیار کمتــر نســبت بــه
کشــورهای دیگــر ،کاالی خــود را در مکزیــک تولیــد کــرده و بــه بــازار آمریــکا صادر
ن ِبیــن ،مــردم مکزیــک کمتریــن ســود را از ایــن صــادرات دریافــت
کننــد؛ امــا درای 
میکننــد؛ بهحــدی کــه علیرغــم رونــد افزایشــی تولیــد ناخالــص داخلــی در
ایــن کشــور ،جمعیــت فقیــر آن نهفقــط کاهــش نیافتــه ،بلکــه افزایــش نیــز
یافتــه اســت .در ســال  2018نزدیــک بــه ۴۶درصــد از مــردم مکزیــک زیــر خــط
فقــر بــه ســر میبرنــد؛ درحالیکــه بــا ایــن ارقــام از حجــم صادراتــی و تولیــد
ناخالــص ملــی ،بهطــور قطــع میبایســت ایــن کشــور درصــد فقیــر بســیار
کمتــری میداشــت!

تصـویـــر 11
نمودار جمعیت زیر خط
فقر در کشور مکزیک ،از
سال  1998تا 2018م
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اســــــتـقالل

دو م | کشورهای شرق آســــــیا
 -1وابستهترین کشورهای دنیا به تجارت خارجی
نمودار نسبت تجارت به تولید ناخالص ملی برای کشورهای مختلف شرق آسیا
در تصویر زیر نشان داده شده است .روند رو به رشد این شاخص و عدد نجومی آن
ً
بعضا به  400درصد میرسد ،نشان از وابستگی سنگین این
در کشورهای شرقی که
کشورها به تجارت بینالمللی دارد .از این رو اقتصاد این کشورها نسبت به حوادث
مختلف مالی جهان بسیار حساس بوده و با کوچکترین بحرانهای مختلف مالی
شرکای تجاری خود ،دچار تزلزل و افول میشود.
تصـویـــر 12
سهم تجارت (مجموع
واردات و صادرات) از
تولید ناخالص ملی در
کشورهای شرق آسیا در
سالهای 1960-2017

 33صـــعود چـهل سـاله

 -2بحرانهــای مالــی آمریــکا،
اروپــا و آمریــکای التیــن ،بــه
وجــود آورنــده بحــران بــزرگ مالــی
کشــورهای آســیای شــرقی
بحــران قــرض و ذخایــر آمریــکا
( ،)S & Lبحــران ارزش پــول ملــی
مکزیــک ،بحــران بدهــی آمریــکای
التیــن و بحــران سیســتم پولــی
اروپــا ،بــه وجــود آورنــده بحــران
بــزرگ مالــی کشــورهای شــرق
آســیا بــوده اســت .در تصویــر زیــر
رونــد رخــداد ایــن بحرانهــا نشــان
داده شــده اســت.
تصـویـــر 13
خط زمانی حوادثی که منجر به بحران مالی کشورهای شرق آسـیا گردید( .سالهای )1989-1998
منبع :موسسه سلطنتی الکانو اسپانیا ()Elcano Royal Institute
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 -3بحـرانهای اقتـــصادی پیش
روی کشور کره جنوبی
طبـــق گزارش پایـــگاه تحــلیلی
اینوسـتوپدیا ( ،)Investopediaاقتصاد
کشور کره جنوبی به شدت تحت تاثیر
وضعـیت اقتصـــادی شرکای تجاری
خود ،به خصوص بزرگترین آنها یعنی
چــین و آمریـــکا است .به طوری که
تورم اقتصادی کشورهای همسایه کره،
ً
مخصوصا چین و ژاپن و سیاستهای
اقتصادی ایاالت متحده مانند افزایش
نرخ بهره ،از مهمترین چالــشهای
پیشروی اقتصاد کره جنوبی است.
تصـویـــر 14
گــزارش پایـــگاه تحلیلی اینوســـتوپدیا ()Investopedia
دربـاره بحرانهای پیشروی کره جنوبی
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سو م | بالی وابستگی نظامی کشورها
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 -1پرداخت ساالنه  5.5میلیون دالر هزینههای نظامی حضور آمریکاییها در خاک
ژاپن توسط دولت ژاپن

تصـویـــر 15
گزارش ژاپن تایمز از
پرداخت هزینههای
حضور ارتش آمریکا
در ژاپن توسط دولت
این کشور

 -2ممنـوع شـدن مصـرف الـکل بـرای سـربازان آمریکایـی در خـاک ژاپـن پـس از
تجـاوزات گسـترده بـه زنـان ژاپنـی و قتـل آنها
تصـویـــر 16
ممنوع شدن مصرف
الکل برای نیروی
دریایی ارتش آمریکا
در ژاپن پس از وقوع
تراژدی های پیاپی

 37صـــعود چـهل سـاله

 -3اعتــراض مــردم اوکیــــناوا بــه تجــــاوز و قتــل توســــط نیــروی دریایــی
ارتـــش آمریــکا
تصـویـــر 17
گزارش گاردین از
اعتراضات مردم ژاپن به
حضور نظامیان آمریکا
و اقدامات جنایتکارانه
آنان در خاک ژاپن
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اســــــتـقالل

 -4تقاضـای دولـت ژاپـن از آمریـکا بـرای پایـان دادن به مرگ هـای در اثرتجاوز
سـربازان آمریکایـی بـه دختران و زنـان ژاپنی
تصـویـــر 18
درخواست دولت ژاپن
از آمریکا برای پایان
دادن به مرگ های
در اثرتجاوز سربازان
آمریکایی به دختران و
زنان ژاپنی

 39صـــعود چـهل سـاله
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فص ــل دوم

گس ــترش عـدالت اج ــتماعی

 41صـــعود چـهل سـاله

1

نــــــــابـرابری
منظــور از عدالــت اجتماعــی ،توزیــع
عادالنــۀ ثــروت و درآمــد ملــی در میــان
افــراد جامعــه اســت .بــرای ســنجش
عدالــت اجتماعــی ،بایســتی همزمــان
بــه «کاهــش نابرابــری» و «کاهــش فقر»
در میــان مــردم کشــور توجــه کــرد.

درباره شاخص ضـریب جـینی

 .18امــکان دارد دو کشــور
جینــی یکســان
ضریــب
ِ
داشــته باشــند؛ ولــی
یکــی نســبت بــه دیگــری
ثروتمندتــر باشــد؛ بنابراین
ضریــب جینــی عمومیــت
رفــاه را در جامعه مشــخص
میکنــد و ســطح رفــاه را
مشــخص نمیکنــد.
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بــرای تشــخیص میــزان کاهــش نابرابــری در توزیــع درآمــد و توزیع مناســب
ثــروت در یــک جامعــه ،از شــاخص «ضریــب جینــی» اســتفاده میشــود .ایــن
ضریــب یــک واحــد اندازهگیــری اســت کــه بــرای ســنجش میــزان نابرابــری در
توزیــع درآمــد یــا ثــروت در یــک جامعــۀ آمــاری اســتفاده میشــود.
ضریـب جینـی بیـن صفـر و یـک و یـا صفـر و صـد تعریـف میشـود .اگـر
ضریـب جینـی برابـر صفـر باشـد ،یعنـی درآمـد کشـور بیـن همـۀ افـراد جامعه
بهصـورت یکسـان تقسـیم میشـود .اگـر ضریـب جینـی برابـر صد باشـد ،یعنی
باقـی افراد هیـچ سـهمی از آن ندارند؛
درآمـد کشـور فقـط بـه یـک نفر رسـیده و ِ
زمانی مشـخصی کاهش پیدا
جینی کشـوری در طـول بازۀ
بنابرایـن اگـر ضریب
ِ
ِ
کنـد ،نشـاندهندۀ افزایـش عدالـت اجتماعـی و کاهـش فاصلـۀ طبقاتـی در آن
کشـور خواهـد بـود .مقایسـه و بررسـی تغییرات ایـن معیار در یـک دورۀ زمانی
بـرای هـر کشـور ،مالکی مناسـب برای تشـخیص فاصلۀ طبقاتـی و موفقیت آن
18
کشـور در زمینـۀ عدالـت اجتماعی خواهـد بود.

گسترش عدالت اجتماعی

او ل | روند تغییرات ضریب جینی در دنــــیا

دفتــــر برنـــــامهتوسعۀ [ســازمان]
ملـــل متحــد ،)UNDP( 19در ســال 2013
گزارشــــی بــا موضــوع افزایــش نابرابــری
در دنیــــا منتشــر کــرده اســت کــه در
ادامــه ،بخشهایــی از ایــن گــزارش
آمــده اســت.

19. United Nations
Development
Programme.
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 -1افزایـــش ضریـــب جیـــنی در کل دنـــــیا

تصـویـــر 19
روند تغییرات ضریب جینی (قرمز) و شاخص جهانیشدن (آبی) در همۀ کشورهای جهان ،از سال  1992تا 200۵
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گسترش عدالت اجتماعی

 -2افزایش ضریب جینی در کشورهای توسعهیافته

تصـویـــر 20
روند تغییرات ضریب جینی (قرمز) و شاخص جهانیشدن (آبی) در کشورهای توسعهیافته ،از سال  1992تا 200۵

 45صـــعود چـهل سـاله

 -3افزایش ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه

تصـویـــر 21
روند تغییرات ضریب جینی (قرمز) و شاخص جهانیشدن (آبی) در کشورهای درحال توسعه ،از سال  1992تا 200۵
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گسترش عدالت اجتماعی

 -4افزایش ضریب جینی در آسیا و اقیانوسیه

تصـویـــر 22
روند تغییرات ضریب جینی (قرمز) و شاخص جهانیشدن (آبی) در کشورهای آسیا و اقیانوسیه ،از سال  1992تا 200۵

 47صـــعود چـهل سـاله

دو م | روند تغییرات ضریب جینی در برخی از کشورهای دنیا

در ادامــه ،نمــودار تغییــرات
ضریــب جینــی در برخــی از
کشــورهای دنیــا بــر اســاس
دادههــای بانــک جهانــی آمــده
اســت.

 -1افزایـــش ضریـــب جیـــنی در آمـریکا
تصـویـــر 23
روند تغییرات ضریب
جینی در آمریکا ،از سال
 1979تا 2016م
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گسترش عدالت اجتماعی

 -2افزایـــش ضریـــب جیـــنی در آلمان
تصـویـــر 24
روند تغییرات ضریب
جینی در کشور آلمان ،از
سال  1991تا 201۵م

 -3افزایـــش ضریـــب جیـــنی در فرانـــسه
تصـویـــر 25
روند تغییرات ضریب
جینی در کشور فرانسه،
از سال  200۴تا 201۵م
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 -4افزایـــش ضریـــب جیـــنی در اســپانیا
تصـویـــر 26
روند تغییرات ضریب
جینی در کشور اسپانیا،
از سال  200۴تا 201۵م

 -5افزایـــش ضریـــب جیـــنی در سوئــد
تصـویـــر 27
روند تغییرات ضریب
جینی در کشور سوئد ،از
سال  200۴تا 201۵م
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گسترش عدالت اجتماعی

 -6افزایـــش ضریـــب جیـــنی در دانـــمارک
تصـویـــر 28
روند تغییرات ضریب
جینی در کشور دانمارک،
از سال  200۴تا 201۵م

 -7افزایـــش ضریـــب جیـــنی در کانـادا
تصـویـــر 29
روند تغییرات ضریب
جینی در کشور کانادا ،از
سال  1981تا 2013م
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سو م | بررسی روند تغییرات ضریب جینی در کشور ایـــران
همانطـور کـه مشـاهده شـد ،ضریـب جینـی در اکثر کشـورها سـیر صعودی
داشـته اسـت که نشـانگر افزایش فاصلۀ طبقاتی و دورشـدن از عدالت اجتماعی
اسـت؛ امـا در مقابـل ،جمهـوری اسلامی ایـران بعد از انقالب اسلامی ،توانسـته
اسـت ضریـب جینـی را بـه میـزان درخو ِرتوجهی کاهـش دهد.
کاهـــش ضریب جینی در ایران
در ایـران ،تغییرات نرخ ضریب جینی از سـال  1365تـا 1393ش8.6 ،درصد کاهش
داشـته اسـت .این در حالی اسـت که بنابر مقالهای از بانک جهانی ،در سـالهای
آخـر رژیـم پهلـوی ،تغییـرات ضریـب جینـی رونـدی افزایشـی داشـته اسـت( .این
مقالـه در منبع تصویر  31قابل دسترسـی اسـت).
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گسترش عدالت اجتماعی
تصـویـــر 30
روند تغییرات جینی
در کشور ایران ،از سال
 1365تا 1393ش
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2

فـــــقـر
خـط فقـر عبـارت اسـت از مقـدار درآمـدی کـه بـرای تأمیـن حداقـل نیازهای
فردی در یک جامعه الزم اسـت و تأمیننشـدن آن توسـط افراد موجب میشـود
چنیـن افـرادی فقیـر در نظر گرفته شـوند.
بانک جهانی ( )World Bankبرای سـنجش میزان فقر در کشـورهای دنیا ،آنها
را بـه چهـار گـروه تقسـیم کرده؛ سـپس بـرای هرکـدام از گروههـا باتوجهبـه میزان
درآمـد و نیـز هزینههـای زندگـی در کشـورها ،درآمـد روزانـه الزم بـرای بهرهمندی از
حداقـل نیازهـای فـردی را در نظـر گرفتـه و بـر اسـاس آن ،درصد فقرای کشـورها را
مشـخص میکنـد .تقسـیمبندی گفتهشـده بـه اینصورت اسـت:
 .۱کشورهای با درآمد باال ( 21.7 high incomeدالر)؛
 .۲کشور های با درآمد بیشتر از متوسط ( ۵.۵ upper middle incomeدالر)؛
 .۳کشور های با درآمد کمتر از متوسط ( 3.2 lower middle incomeدالر)؛
 .۴کشورهای با درآمد پایین ( 1.9 low incomeدالر).
در ایـن تقـــسیمبندی ،ایـــــران جـزو گـروه دوم یعنی کشــورهای بـا درآمد
بیشـتر از متوسـط قـرار دارد.

او ل | فــــقر ایران در زمان پهلوی
فقـــیربودن 46درصـــدی مردم ایــــران
بـر اسـاس مسـتندات بانـک جهانی ،حـدود  60درصـد روسـتاییان و  30درصد
شهرنشـینان ایـران و بـا توجـه بـه نسـبت بـاالی جمعیـت روستانشـین ،تقریبـا
46درصـد از کل جمعیـت ایـران در سـال 1977م زیـر خـط فقـر قـرار داشـتهاند.
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گسترش عدالت اجتماعی
تصـویـــر 31
گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر روستایی و شهری در میان افراد و خانوارها در زمان پهلوی و بعد از انقالب اسالمی
منبع :بانــک جهانی
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دو م | فقر در بعد از انقالب
کاهش چشمگیر جمعیت فقیر در ایران

تصـویـــر 32
روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر در ایران ،در سال  1986تا 2014م
منبع :بانک جهانی
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گسترش عدالت اجتماعی

سو م | فــــقر در دیگر کشورهای جهان
 -1باالبودن هزینههای زندگی در کشورهای توسعهیافته
نکته :هرچه رنگ کشوری به قرمز نزدیـک باشــد ،هزینههای زندگی در آن کشور بیشتر است.

تصـویـــر 33
اطــلس هزینۀ زنـــدگی در کشـــورهای جهان
در سال 2018م
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در ادامــه ،درصــد جمعیــت فقیر
برخــی کشــورهای دنیــا بــر اســاس
«( »Povcalnetشــبکۀ محاســبۀ فقــر
بانــک جهانــی) 20بررســی میشــود.

12درصـــدی مـردم
 -2فقـر بیـش از
ِ
آمریــــکا
تصـویـــر 34
روند تغییر درصد افراد
زیر خط فقر در آمریـکا،
با خط فــقر  21.7دالر،
در سال  1986تا 2016م
منبع :بانک جهانی

 .20لینک سـایت شبکه محاسـبه فقر بانک جهانیhttp://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx :
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گسترش عدالت اجتماعی
تصـویـــر 35
فقر 40میلیونی ،یعنی
بیش از 12درصد مردم
آمریکا ،براساس اطالعات
مرکز آمار ایاالت متحده
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 -3فقر 19درصدی مردم بریتانیا (انگلیس ،ایرلند و )...

تصـویـــر 36
فقر  19درصدی مردم بریتانیا تا سال 2016م
منبع  :پارلمان انگلیس
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گسترش عدالت اجتماعی

 -4روند افزایشی نرخ فقر در فرانسه؛ 1۴.2درصد در سال 201۵

تصـویـــر 37
روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر در فرانسه ،بر اساس اطالعات مرکز آمار
فرانسه با خط فقر ملی ،در سال  2000تا 2015
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15.7درصدی مردم آلمان
 -5فقر
ِ
تصـویـــر 38
روند تغییر درصد افراد
زیر خط فقر و تغییرات
توسعۀ اقتصادی آلمان،
بر اسـاس اعالم بانک
مـرکزی آلمـــان بـا
خـط فقر ملی ،در سال
 200۵تا 201۵م
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گسترش عدالت اجتماعی

 -6فقر 18درصدی مردم ژاپن
تصـویـــر 39
روند تغییر درصد افراد
زیر خط فقر ژاپن ،بر
اساس خط فقر ملی ،در
سال  1985تا 2007م
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1۶.3درصـــدی کودکان ژاپن
 -7فقر
ِ

تصـویـــر 40
روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر در کودکان ژاپن ،بر اساس خط فقر ملی و اطالعات وزارت کار ،بهداشت و
خدمات اجتماعی کشور ژاپن ،در سال  1985تا 2012م
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گسترش عدالت اجتماعی

درصــدی افراد باالی  ۶۵سال در کــرۀ جنوبی ،براسـاس خط فقر ملی این کشور
 -8فقر ۵0
ِ

تصـویـــر 41
نمودار درصـــد افراد زیر خـــط فقر در کرۀ جــنوبی ،بر اســاس
گـــروههای ســنی ،در ســـال 2013م
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 -9فقر 21.9درصدی مردم ترکیه ،در سال 2015
تصـویـــر 42
روند تغییر درصــد
افراد زیر خط فـــقر در
ترکــیه ،بر اســاس خط
فقر ملی ترکـــیه ،در
ســال  20۰۱تا 20۱۵م
منبع :فکت بوک CIA
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گسترش عدالت اجتماعی

 -10فقر 2۵درصـــدی مردم عربستان
تصـویـــر 43
گزارش روزنامۀ گاردین
مبنیبر فقر 25درصدی
مردم عربستان بر اساس
خط فقر ملی
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فصـل ســوم

گسترش برخورداریهای عمومی
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در این فصل ،بهاختصار نیازهای عمومی مردم در دوران انقالب بررسی میشود.
بانگاهـی گـذرا بـه وقایـع موجـود در ایـران در دی  1348میتـوان بهخوبـی
معیشـت و سـطح برخورداری مردم را درک کرد؛ برای مثال ،اسـداهلل عَ َلم اینطور
تعریـف کرده اسـت:
ـواری زیبایــی بــود .آرزو کــردم ای کاش تنهــا نبــودم! دو کامیــون
سـ ِ
در جــاده فرحآبــاد تصــادف کــرده بودنــد و ترافیــک [شــده بــود و راه]
را حســابی بنــد آورده بودنــد .صبــر کــردم و در ایــن فاصلــه ،نگاهــی بــه
زندگانــی مــردم ایــن بخــش تهــران انداختــم .تمــام خیابانهایــی کــه
بــه بــزرگراه میخورنــد ،کثیــف و خاکــی هســتند ...صبــح زود بــود
ـس
و پلیــس راهنمایــی هنــوز ســر کار نیامــده بــود؛ ولــی یــک پلیـ ِ
تنهــا کــه پیدرپــی ســیگار میکشــید ،بــاد در غبغــب انداختــه بــود و
چنــان بــا مــردم رفتــار میکــرد کــه گویــی پادشــاهی اســت در حضــور
رعایایــش! چنــد مــرد و [چنــد] زن چــادری بــا بغچههــای زی ِربغــل از
حمــام عــازم خانــه بودنــد ... .گروهــی بچــه دور هــم جمــع بودنــد.
دخترهــا همگــی چــادر بــر ســر داشــتند .طبقــات بــاالی جامعــۀ مــا
هرگــز چنیــن ســاعتی از خــواب بیــدار نمیشــوند ،دخترهایشــان هــم
چــادر سرشــان نمیکننــد .مــردم دو ِر چــرخ لبوفروشــی ازدحــام کــرده
بودنــد .در گوشــۀ خیابــان ،چنــد ســگ ولگــرد و چنــد بچــۀ لختوعــور
ـربازان وظیفه با ســرهای تراشــیده،
البـهالی زبالههــا میلولیدنــد ... .سـ ِ
شــلوارهای بدقــواره و پوتینهــای بیریخــت ،در کنــار خیابــان قــدم
ً
ظاهــرا از تعطیــل [تعطیلــی] صبــح جمعهشــان لــذت
میزدنــد و
میبردنــد . ...هــم کســالتآور بــود و هــم غمانگیــز :صحنــهای از
جامعــۀ روبهتوســعه  ...هیــچ مقــدار خوشبینــی ،زندگــی را در ایــن
21
خیابانهــا تغییــر نمیدهــد.
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حــال ســؤال اینجاســت کــه وقتــی وضعیــت پایتخــت و خیابانهــای آن
در دورۀ پهلــوی اینگونــه باشــد ،وضعیــت روســتاها و شــهرهای دیگــر چگونــه
خواهــد بــود؟!
ـی مفــرط مــردم و کشــور در دوره شــاه ،پهلــوی
بــا وجــود فقــر و عقبماندگـ ِ
َ
ـی خــارج از کشــور مـیرود .اســداهلل عَ لــم
بــی هیــچ نگرانــی بــه ســفرهای تفریحـ ِ
در خاطــرات 30بهمــن 13۴8نوشــته اســت:
امــروز بعدازظهــر کــه بــه حضــور شــاه رفتــم ،وســط کار ماســاژ و
حمــام بودنــد .دوســاعتی باهــم صحبــت کردیــم .عــرض کــردم بــه
نظــر مــن ایشــان هــم در ورزش و هــم در فعالیتهــای شــبانه[!]
افــراط میکننــد !...بــه تذکــرم خندیــد . ...بــار دیگــر پیشــنهاد کــردم
بهحــد کافــی خــارج از مملکــت بودهایــم و اکنــون بهتــر اســت
برگردیــم .مثــل ایــن [بــود] کــه دنیــا را بــر ســرش خــراب کــرده
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باشــم! امــا وظیفــۀ مــن ایجــاب میکنــد کــه بهاطــاع برســانم
کــه پادشــاه ایــران نمیتوانــد  ۴۵روز را خــارج از وطنــش و صرفـ ًـا
بابــت اســتراحت و ســرگرمی بگذرانــد .مــردم ایــن چیزهــا را تحمــل
22
نمیکننــد.
اینهــا مربــوط بــه دورانــی اســت کــه قیمــت برخــی اقــام س ـهبرابر شــده
بــوده اســت .عَ َلــم در خاطــرات روزهــــای بعد خود ،ضمن تشـــریح ســفر به ژنــــو
کــه صرفـ ًـا بهمنظــور معاینــۀ چشـمهایش صــورت گرفتــه بــود ،نوشــته اســت:
از تهــران خبرهــای بــد میرســد .بلیــط اتوبوسهــا ناگهــان س ـهبرابر
شــده اســت کــه باعــث اعتــراض شــدید مــردم شــده :دانشــجویان از
حاضرشــدن ســر کالسهــا خــودداری کردهانــد و چنــد اتوبــوس را
آتــش زدهانــد .آنهــا از حمایــت مــردم برخوردارنــد و تظاهراتشــان
23
رو بــه تشــدید. ...

َ
ــــــلم،
 .21اســــــداهلل عَ
گفتوگوهــای مــن و شــاه،
ج ،۱ص178و.179
 .22همان ،ج ،۱ص.204
 .23همان ،ج ،۱ص.207
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1

امنـــیت غذایی

او ل | رشد 4برابری شاخص تولید مواد غذایی
تصـویـــر 44
شاخص تولید مواد
غذایی در ایران ،از سال
 1960تا 2016م
منبع :بانک جهانی
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گسترش برخورداریهای عمومی

دو م | رشد بیش از ۴برابری شاخص تولید محصوالت زراعی
تصـویـــر 45
کشاورزی و توسعۀ
روستایی ،شاخص تولید
محصول ایران از سال
 1961تا 2016م
منبع :بانک جهانی
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سو م | رشد بیش از3برابری شاخص تولید دام
تصـویـــر 46
کشاورزی و توسعۀ
روستایی و تولید دام
در ایران از سال 1961
تا 2016م
منبع :بانک جهانی
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گسترش برخورداریهای عمومی

چهار م | رشد 10برابری تولید گوشت مرغ
تصـویـــر 47
تولید مرغ در ایران،
برحسب تن ،از سال 1961
ِ
تا 2014م
منبع :سازمان جهانی غذا
و کشاورزی
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گسترش برخورداریهای عمومی

پنجـ م | افزایش سرانۀ عرضۀ پروتئین روزانه
تصـویـــر 48
سرانۀ عرضۀ روزانۀ
پروتئین در ایران ،از سال
 1961تا 2013م
منبع :سازمان جهانی غذا
و کشاورزی
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گسترش برخورداریهای عمومی

شش م | افزایش سرانۀ کالری روزانۀ عرضهشده در ایران در قیاس با متوسط جهانی
تصـویـــر 49
سرانۀ عرضۀ روزانۀ
کالری ایران در مقایسه
با جهان ،از سال 1961
تا 2013م
منبع :سازمان جهانی غذا
و کشاورزی
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هفت م | رشد بیش از 1/۵برابری سرانۀ تأمین گوشت بهازای هر شخص
تصـویـــر 50
تأمین گوشت برای هر
فرد در ایران ،ازسال 1961
تا 2013م
منبع :سازمان جهانی غذا
و کشاورزی
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گسترش برخورداریهای عمومی

هشت م | رشد 5برابری سرانۀ مصرف ماهی و غذاهای دریایی
تصـویـــر 51
سرانۀ مصرف ماهی و
غذاهای دریایی در ایران،
از سال  1961تا 2013م
منبع :سازمان جهانی غذا
و کشاورزی
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گسترش برخورداریهای عمومی

نه م | روند کاهشی شاخص
جهانی گرسـنگی در ایران و
مقدار پایــین آن نسـبت به
کشـورهای منطقه و جهان
نکتــه :هرچــه کشــورها بــه رنــگ ســبز
نزدیکتــر باشــند ،شــاخص گرســنگی در
آنهــا پایینتــر اســت.

تصـویـــر 52
ایران در زمرۀ کشورهای پایین شاخص جهانی گرسنگی

منبع :گزارش شاخص جهانی گرسنگی در سال 2018م
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تصـویـــر 53
روند کاهشی شاخص جهانی گرسنگی در ایران ،از سال  2000تا 2018م
منبع :گزارش شاخص جهانی گرسنگی در سال 2018م
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گسترش برخورداریهای عمومی

دهـم | کاهــش مرگومـیر
بر اثر سوءتـغذیه در ایـــران
و مقدار پایینتر آن نســبت
به کـل دنیا ،آمریکا و ترکیه

تصـویـــر 54
نرخ مرگومیر بر اثر سوءتغذیۀ ناشی از فقر پروتئین ،از سال  ۱۹۹۰تا ۲۰۱۶م
منبع :موسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سالمت
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2

آمـوزش منـاســـب

او ل | رشد 1/5برابری نرخ تحصیالت ابتدایی در ایران
تصـویـــر 55
نرخ  99.2درصدی
تحصیالت ابتدایی در
ایران ،از سال  ۱۹۷۱تا
۲۰۱۴م
منبع :بانک جهانی
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گسترش برخورداریهای عمومی

دوم | رشد 2برابری آموزش متوسطه در ایران
تصـویـــر 56
نرخ  88.4درصدی
تحصیالت متوسطه در
ایران ،از سال  ۱۹۷۰تا
۲۰۱۴م
منبع :بانک جهانی
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ســو م | رشــــد 10بــــرابری فـــارغالتحـــــــصیالن دانشــگاهی ایــــــران
و مـقایســـۀ آن با دیــــگر کشـــورهای دنــــیا

تصـویـــر 57
دانشگاهی ایران در مقایسه با تعدادی از کشورهای دنیا ،از سال  ۱۹۷۰تا ۲۰۱۰م
نرخ فارغالتحصیالن
ِ
منبع :بانک جهانی
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گسترش برخورداریهای عمومی

3

بهــــداشت
او ل | افزایش شاخص امید به زندگی از  50سال به  75سال
امیـد بـه زندگـی یک شـاخص آمـاری اسـت کـه پیشبینی میکند متوسـط
طولعمـر در یـک جامعـه چـه خواهـد بـود یـا بهعبارتِدیگـر هـر عضـوی از آن
ِ
جامعـه چنـد سـال میتوانـد توقـع حیـات داشـته باشـد .هرچـه شـاخصهای
بهداشـتی و نیـز درمانـی بهبـود یابـد ،امیـد بـه زندگـی افزایش خواهـد یافت.

تصـویـــر 58
نمودار تغییرات نرخ امید
به زندگی در ایران ،از
سال  1960تا 2017م
منبع :بانک جهانی
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گسترش برخورداریهای عمومی

دوم | کاهش مرگومیر کودکان از  120فوت به  15فوت در هر  1000نفر
تصـویـــر 59
کودکان
میزان مرگومیر
ِ
زیر  5سال در ایران در
جامعۀ آماری 1000نفری
منبع :بانک جهانی
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سو م | کاهش نرخ خودکشی

تصـویـــر 60
نمودار آمار خودکشی در ایران و آمریکا و متوسط جهانی ،از سال  1990تا 2016م
منبع :مؤسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سالمت
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گسترش برخورداریهای عمومی

چهار م | کاهش سکته مغزی

تصـویـــر 61
نمودار مرگومیر براثر سکتۀ مغزی در ایران و مقایسۀ آن با دنیا ،از سال  1990تا 2016م
منبع :مؤسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سالمت
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پنج م | افزایش شاخص کیفیت دسترسی به بهداشت و درمان ()HAQ

تصـویـــر 62
روند تغییرات میزان کیفیت دسترسی به بهداشت و درمان در ایران ( ،)HAQاز سال  1990تا 2016م
منبع :مؤسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سالمت
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گسترش برخورداریهای عمومی

شــش م | افزایـــش ۶برابری تعداد پزشـــکان

تصـویـــر 63
نمودار تعداد پزشکان بهازای هر  1000نفر در ایران ،از سال  ۱۹۶۰تا ۲۰۱۰م
منبع :بانک جهانی
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4

دســترسی به آب

او ل | دسترسی 96درصدی مردم به آب سالم آشامیدنی در ایران

تصـویـــر 64
درصد افراد کشور ایران که به آب سالم دسترسی دارند ،در مقایسه با متوسط جهانی ،در سالهای  1990تا 2015م
منبع :بانک جهانی
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دو م | دســـــترسی 51درصـــد مــــردم و 30درصــد روســتایــیان بـه آب
ســالم آشامیدنی در زمان پـــهلوی

تصـویـــر 65
برخورداری از آب آشامیدنی سالم در ایران ،قبل از انقالب
منبع :مؤسسۀ پاسیفیک
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سو م | جایگاه هفتم ایران در رتبهبندی ارزانترین آب آشامیدنی دنیا

تصـویـــر 66
رتبهبندی قیمت آب بر
اساس گرانترین قیمت
آب در کشورها

چهارم | عملکرد در حوزۀ آبرسانی شهری و روستایی
بــا اســتناد بــه آمــار منتشرشــده از ســوی مرکــز ملــی آمــار ،در ســال ۱۳۵۷
میــزان تولیــد آب ۱/۵میلیــارد مترمکعــب و تعــداد انشــعاب آب ۲/۷میلیــون
بــوده اســت .تعــداد مشــترکان آب ســالم و بهداشــتی در آن ســال ۲/۷ ،میلیــون
رشــته بــوده کــه تــا ســال  139۵بــه 12/۵میلیــون رشــته افزایــش یافتــه اســت.
تعــداد شــهرهای تحتپوشــش آب شــهری از  ۴۵شــهر در ســال  ۱۳۵۷بــه 1113
شــهر درحالحاضــر افزایــش یافتــه و آبرســانی بــه روســتاها از  ۱۲۰۰۰روســتا در
ســال  ۱۳۵۷بــه  ۳۳۲۹۷روســتا در ســال  1391رســیده اســت.
روســتایی
در طــول حاکمیــت رژیــم پهلــوی ،یکــی از معضــات مناطــق
ِ
کشــورمان ،دسترسینداشــتن بــه آب ســالم و بهداشــتی بــود؛ بهطوریکــه بــر
اســاس آمارهــای مرکــز آمــار ایــران ،در ســال  ،13۵۵از حــدود 2/9میلیــون واحــد
ـکونی روســتایی ،در حــدود 2/3میلیــون یــا بهعبارتــی 79درصــد از جمعیــت
مسـ ِ
روســتایی ،فاقــد تأسیســات لولهکشــی الزم بودهانــد.
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5

دســترسی به بـــــرق

100درصـــدی کل مردم به برق
اول | دسترسی
ِ
تصـویـــر 67
دسترسی کل مردم به
برق بعد از سال 1990
منبع :بانک جهانی
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گسترش برخورداریهای عمومی

دوم | دسترسی  100درصدی روستاییان به برق درحالحــاضر،
در مقایسه با دسترسی 16درصدی آنان به برق در زمان پهلوی
تصـویـــر 68
دسترسی مردم مناطق
روستایی به برق ،بعد از
سال 1990م
منبع :بانک جهانی
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تصـویـــر 69
گزارش بانک جهانی مبنیبر دسترسی ۱۶.۲درصدی روستاییان ایران به برق در اوایل انقالب
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سوم | جایــگاه سـوم ایــران در رتبـــهبندی ارزانتـــرین
کـــشورهای دنیا از نظر قیمت برق
تصـویـــر 70
رتبهبندی قیمت برق
مصرفی در کشورهای
دنیا ،در سال 2018م
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6

دســترسی به سوخـت
اول | توســعۀ شبکۀ گازرســــانی
ضعــف در خدمترســانی بــه مــردم در دوران پهلــوی بهحــدی بــود کــه فقــط
پنــج شــهر و یــک روســتا گازرســانی شــده بــود و تنهــا ۵1هــزار خانــوار تحــت
پوشــش گاز طبیعــی قــرار داشــتند .بــا سپریشــدن  ۴0ســال از ظهــور انقــاب
اســامی ،هماکنــون  108۵شــهر و  2320۶روســتا بــا جمعیتــی نزدیــک بــه
20میلیــون خانــوار ،بــه شــبکۀ عظیــم گازرســانی متصــل شــدهاند.

دوم | جایگاه دوم ایران در رتبهبندی ارزانترین کشورهای دنیا در قیمت بنزین
تصـویـــر 71
رتبهبندی ارزانترین
کشورهای دنیا در قیمت
بنزین ،در سال 2018م
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سوم | جایگاه سوم ایران در رتبهبندی ارزانترین کشورهای دنیا در قیمت گازوئیل
تصـویـــر 72
رتبهبندی ارزانترین
کشورهای دنیا در قیمت
گازوئیل ،در سال 2018م
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7

دســترسی به وسایل ارتباطی

اول | رشد بیش از  16برابری مشترکین تلفن ثابت

تصـویـــر 73/1
تعداد اشتراکهای تلفن ثابت بهازای هر  100نفر در سال 1979م
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گسترش برخورداریهای عمومی
تصـویـــر 73/2
تعداد اشتراکهای تلفن ثابت بهازای هر  100نفر در سال 2015م
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دوم | استفادۀ 90درصدی مردم از تلفن همراه

تصـویـــر 74
مقایسۀ روند رشد اشتراکهای تلفن ثابت و همراه در ایران ،از سال 1960تا 2015م
منبع :بانک جهانی
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سوم | استفادۀ 60درصدی مردم از اینترنت

تصـویـــر 75
مقایسۀ رشد استفاده از اینترنت در ایران و جهان ،در سال  1990تا 2015
منبع :بانک جهانی
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چهارم | دسترسی رایگان به تلویزیون

بــر اســاس اطالعــات منتشرشــده توســط مرکــز آمــار ایــران۹۹.۶ ،درصــد
خانوارهــای شــهری و ۹۸.۶درصــد خانوارهــای روســتایی ،در ســال  ،۱۳۹۴در خانــۀ
خــود از تلویزیــون اســتفاده میکردنــد.
دسترســی رایــگان بــه رادیــو و تلویزیــون در تعــداد زیــادی از کشــورهای دنیــا
وجــود نــدارد؛ بهطــور مثــال در کشــور ســوئیس ،هــر خانــوار ثبتشــده ،بایــد
ســاالنه  ۴17یــورو بابــت حــق اشــتراک رســانه پرداخــت کنــد.
تصـویـــر 76
هزینۀ اشتراک ساالنۀ
تلویزیون در برخی از
کشور های اروپایی
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8

شاخصــۀ توســـعۀ انســانی
اول | ارتقای 60پلهای ایران در دنیا ،در  40سال گذشته

تصـویـــر 77/1
رتبۀ  60ایران در شاخص
توسعۀ انسانی درسال
2017م و رتبۀ اول ایران
در میان کشورهای با
توسعۀ انسانی باال ،بر
اساس گزارش توسعۀ
انسانی سال 2018م
منبع :دفتر برنامۀ توسعۀ
سازمان ملل متحد

تصـویـــر 77/2
رتبۀ حدود  120ایران
در شاخص توسعۀ
انسانی در سال 1980م
و قرارداشتن در ردۀ
کشورهای با توسعۀ
انسانی پایین ،بر اساس
گزارش توسعۀ انسانی
سال 2011م
منبع :دفتر برنامۀ توسعۀ
سازمان ملل متحد
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دوم | رتبۀ اول ایران در رشد شاخص توسعۀ انسانی در  40سال گذشته
تصـویـــر 78
رتبهبندی کشورهای دنیا بر اساس رشد شاخص توسعۀ انسانی ،از سال  ۱۹۸۰تا 2017م
محاسبهشده بر اساس گزارشهای توسعۀ انسانی در سال  ۲۰۱۱و 2018م
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فصـل چه ــارم
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اقــتدار امنیتی

اول | اطلس عملیات تروریستی دنیا در سال  2016میالدی
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عزت و اقــتدار
تصـویـــر 79
عملیاتهای تروریستی
صورتگرفته در دنیا ،در
سال 2017م
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم GTD
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دوم | عملیاتهای تروریستی در کشورهای مختلف
صـــعود چـهل سـاله 120

عزت و اقــتدار
تصـویـــر 80
عملیاتهای تروریستی
در ترکیه
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم

تصـویـــر 82
عملیاتهای تروریستی
در عــراق
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم
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تصـویـــر 81
عملیاتهای تروریستی
در پاکستان
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم
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عزت و اقــتدار
تصـویـــر 83
عملیاتهای تروریستی
در افغانستان
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم
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تصـویـــر 84
عملیاتهای تروریستی
در عربستان سعودی
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم
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عزت و اقــتدار
تصـویـــر 85
عملیاتهای تروریستی
در سـوریــه
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم
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تصـویـــر 86
عملیاتهای تروریستی
در لبــنان
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم

تصـویـــر 87
عملیاتهای تروریستی
در فرانســه
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم

صـــعود چـهل سـاله 126

عزت و اقــتدار
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تصـویـــر 88
عملیاتهای تروریستی
در آلمـــان
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم

تصـویـــر 89
عملیاتهای تروریستی
در بریتانیا (انگلستان و
ایرلند و)...
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم
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عزت و اقــتدار
تصـویـــر 90
عملیاتهای تروریستی
در آمـــریکا
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم
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عزت و اقــتدار
تصـویـــر 91
عملیاتهای تروریستی
در ایــران
منبع :پایگاه اطالعات
جهانی تروریسم
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2

اقــتدار نظامی

اول | قدرت نظامی در زمان پهلوی
نقــش نیــروی نظامــی ایــران در زمــان پهلــوی و هــدف از توانمندســازی آن،
صرفـ ًـا حمایــت از منافــع دولتهــای غربــی در منطقــه بــود؛ بهطــور مثــال ،شــاه
در گفتوگــو بــا خبرنــگار نیوزویــک ( )Newsweekدر 2۴ژانویــۀ1977م ()13۵۶
عنــوان کــرد:
اگــر شــما ایرانــی نیرومنــد نداشــته باشــید کــه شایســتۀ امنیــت شــما
و سراســر منطقــه باشــد و در مواقــع ضــروری از امنیــت خلیــج فــارس
و اقیانــوس هنــد حفاظــت کنــد ،در آینــده چــه خواهیــد کــرد؟ آیــا
یکمیلیــون ســرباز آمریکایــی را در منطقــه نگــه خواهیــد داشــت؟
ویتنــام دیگــری بهوجــود خواهیــد آورد؟
محمدرضاشــاه در دیــدار بــا کنــت الکســاندر دمارانــش ،رئیــس ســازمان
جاسوســی فرانســه در 1978م نیــز ادعــا کــرده بــود« :مــن بهتریــن وســیلۀ دفــاع
24
از غــرب در ایــن قســمت دنیــا هســتم»
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بعــد از رویکارآمــدن ریچــارد نیکســون در آمریــکا ،او سیاســت دوســتونی را
در منطقــۀ خاورمیانــه دنبــال کــرد .هــدف از ایــن طــرح ،آن بــود کــه ایــران و
عربســتان بهعنــوان دو ســتون ،حافــظ منافــع آمریــکا در خاورمیانــه باشــند.
نیکســون در کتابــش اینگونــه نوشــته اســت« :از ســال  19۵3تــا 1979م ،ایــران
تحــت پادشــاهی محمدرضاشــاه بهعنــوان ســتون امنیــت غــرب در منطقــه
خدمــت میکــرد 25».ژنــرال هایــزر ،معــاون نیروهــای نظامــی ناتــو ،دراینبــاره
نوشــته اســت« :بــرای منافــع غــرب ،حضــور نیروهــای نظامــی ایــران در منطقــۀ
26
خلیــج فــارس بســیار حیاتــی بــود».
ـوی دوم درخو ِرتوجــه
موضوعــی کــه در خریــد تجهیــزات نظامــی توســط پهلـ ِ
ـی شــاه در خریــد اســت و اینکــه هزینههــای پرداختــی ،گاهــی
اســت ،ولخرجـ ِ
خیلــی بیشــتر از قیمــت تجهیــزات در آن زمــان بــوده اســت و آمریکاییهــا کــه
متوجــه ولــع شــاه بــه خریــد اســلحه شــده بودنــد ،ســعی میکردنــد قیمتهــای

 .24الکســاندر دمــارانش،
جــنگ جــــهانی چهـارم،
ص.259
 .25ریچارد نیکسون1999 ،
پیــروزی بــدون جـــنگ،
ص.134
 .26رابـرت هایزر ،مأموریت
مخفی در تهران ،ص.46
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اســلحهها را افزایــش دهنــد؛ چــون از خریــد آن توســط شــاه مطمئــن بودنــد.
دراینبــاره ژنــرال ویلیامســون ،رئیــس هیئــت مستشــاران نظامــی آمریــکا در
ایــران ،در پایــان مأموریــت دوســالۀ خــود گفتــه اســت:
ایــن دو ســال 1971 ،تــا 1973م ،بهنظــرم دویســت ســال طــول کشــید
کــه در ایــن مــدت ،دربــارۀ  700قــرارداد بـهارزش تقریبی ۴میلیــارد دالر
مذاکــره کــردم... .ایــران مرکــز معاملــۀ خوبــی بــود .ایــن کشــور ،بوفــۀ
بازرگانــان نــام گرفتــه بــود .ایــن بوفــه ،بســیار بســیار خــوب بــود و
27
منافــع تجــاری در آن فوقالعــاده بــود.

حضور و نقش بیگانگان در ارتش
سولیوان ،سفیر آمریکا ،در کتاب خاطرات دو سفیر گفته است:
تفــاوت میســیون نظامــی آمریــکا در ایــران بــا هیئتهــای نظامــی
در ســایر کشــورهای جهــان ایــن بــود کــه پرســنل نظامــی آمریــکا
در ایــران عم ـ ًا جــز ِو نیروهــای مســلح ایــران بهشــمار میآمدنــد...
مستشــاران و کارکنــان آمریکایــی نیروهــای مســلح ایــران ،حقوقبگیــر
دولــت ایــران بودنــد :حقــوق و مزایــا ،هزینــۀ ایابوذهــاب و مخــارج
ِ
ازطــرف دولــت ایــران تأمیــن میشــد و
تحصیــل فرزنــدان آنهــا
عالیمــی کــه روی یونیفــورم آنهــا دوختــه میشــد ،آنهــا را عضــو
28
خانــوادۀ نیروهــای مســلح ایــران بهشــمار م ـیآورد.
تــا اواســط ســال  ،13۵۴حــدود 3۵هــزار خارجــی ،فقــط در تهــران زندگــی
میکردنــد کــه بیشــتر آنهــا تکنســین ،مدیــر ،مشــاور یــا نمایندگان شــرکتهای
خارجــی و از ایــن جمــع ،عــدۀ زیــادی مربــوط بــه ارتــش بودنــد... .تکنســینهای
آمریکایــی تــا 12۵00دالر در مــاه میگرفتنــد .در ســال  ،13۵۴حــدود 20هــزار
29
ـی آمریکایــی در ایــران بودنــد.
مستشــار نظامـ ِ
آنچــه بیــان شــد ،نشــانگر ایــن موضــوع اســت کــه علیرغــم اینکــه شــاه
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دوســت داشــت بــا صرفکــردن هزینــۀ زیــاد و خریــد اســلحه بهقیمتهــای
خیلــی گــران ،خــود را فــردی قدرتمنــد نشــان دهــد و درحقیقــت او بایــد حافــظ
منافــع غــرب در منطقــه میبــود! شــاه حتــی در مواجهــه بــا مــردم کشــور خــود
نیــز تابــع دســتورات بیگانــگان بــود و درحالیکــه آمریــکا و انگلیــس بــرای ایــران
نخسـتوزیر انتخــاب میکردنــد ،نحــوۀ رفتــار شــاه بــا مــردم نیــز بــا هماهنگــی
و حمایــت آنهــا مشــخص میشــد .رابــرت شــولزینگر دربــارۀ اعــام حکومــت
نظامــی در ۱۶شــهریور 1357نوشــته اســت« :در روز هفتــم ســپتامپر (16شــهریور)
30
شــاه بــه توصیــۀ برژینســکی ،حکومــت نظامــی اعــام کــرد».

جــان اســتمپل ،افســر اطالعاتــی ســفارت آمریــکا ،نیــز در کتــاب خــود
دراینبــاره گفتــه اســت« :دو روز بعــد از جمعــۀ ســیاه ،برژینســکی بهطــور
خصوصــی بــه شــاه تلفــن کــرد و گفــت کــه بــرای اعــادۀ نظــم ،هــر کاری کــه الزم
31
اســت ،انجــام بــده».
در پایــان ،میتــوان گفــت حکومــت پهلــوی ایــران را ازنظــر فراهمســازی
تجهیــزات نظامــی و هــم ازنظــر نحــوۀ عملکــرد ،کشــوری وابســته بــه کشــورهای
دیگــر بهویــژه آمریــکا کــرده بــود و آنهــا بودنــد کــه نقــش اصلــی را در مدیریــت
کشــور ایفــا میکردنــد.

 .27جیمـــز بیل ،عـقاب و
شیر ،ص.327
 .28ویلیــام سولیـــوان و
آنتونـی پارســونز ،خاطرات
دو سـفیر ،ص.74
 .29رابـرت گراهــام ،ایران؛
سـراب قدرت ،ص10۷و.10۸
 .30رابــرت شـولـزیـــنگر،
دیپلماسی آمریــکا در قرن
بیسـتم ،ص.577
 .31جـان .دی .استـــمپل،
درون انقــــلاب ایــــران،
ص.169
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بــرای مقایســۀ اقتدار قبــل و بعد
از انقــاب ،تــوان نظامــی جمهــوری
اســامی از دو منظـ ِر نیروی انســانی
و تســلیحات ارزیابــی میشــود.

 .1نیروی انسانی
نیــروی انســـــانی مهــــمترین
مؤلفـــــۀ قــدرت نظامــی اســــت.
نیــروی انســانی کارآمد دو شــاخصه
دارد :آمــوزش و ورزیدگــی بــاال
انســانی
و انگیــزۀ زیــاد .نیــروی
ِ
باانگیــزه ،حتــی در کمبــود امکانــات
مقاومــت خواهــد کــرد و بــا تــاش
خــود ،دســتیابی بــه پیروزیهــا
را رقــم خواهــد زد .ایــن امــر
بهدفعــات بســیار زیــاد در دفــاع
مقــدس و دفــاع از کشــورهای
محــور مقاومــت ،شــامل حــال مــا
شــده اســت.
اهمیــت نیــــــروی انســــانی
هنگامــی خــود را نمایــان میکنــد
کــه فــرد در موقعیتــی نزدیــک بــه
مــرگ قــرار گیــرد .در ایــن صــورت،
اگــر انگیــزۀ واالیــی نداشــته باشــد،
میــدان نبــرد را تــرک خواهــد کــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه نیروهــای
جمهــوری اســامی ایــران بهبرکــت
انقــاب و بــا روحیــۀ شــهادتطلبی،
تــا آخریــن قطــرۀ خــون در میــدان
نبــرد ایســتادگی کردنــد.
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 .2تجــهیزات نــظامی
تجربــۀ گرانقــدر دفــاع مقــدس ،دیــد مناســبی از نقــش تجهیــزات مختلــف
نظامــی درصحنــۀ نبــرد واقعــی ایجــاد کــرد .ایــن دیــد مناســب ،بههمــراه
امکانــات و محدودیتهــای علمــی و فنــاوری موجــود در کشــور و نیــز تــوان
اقتصــادی ،نقــش مؤثــری در تدویــن نقشــۀ راه تســلیحاتی کشــور داشــت.
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هوشــمندی طراحــان ایــن نقشــۀ راه ،در ســالهای اخیــر و بــا گســترش انــواع
تهدیدهــای نظامــی و مقابلــۀ قاطعانــۀ جمهــوری اســامی بــا آنهــا نمایان شــد.
خودکفایــی و دســتیابی بــه تجهیزاتــی کــه تــوان مقابلــۀ نظامــی بــا دشــمن را
داشــته باشــد ،مانــع از حملــۀ مســتقیم دشــمن بــه کشــور میشــود .در ادامــه،
بــه بررســی تجهیــزات نظامــی بســیار مهــم کشــور پرداختــه میشــود.
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 .2الف -موشک بالستیک

32. mehrnews.com/
news/4465400
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در ســالهای انتهایــی دفــاع مقــدس ،نقــش فوقالعــاده تأثیرگــذار
موشــکها بهخوبــی آشــکار شــد .موشــک و هواپیمــا دو ابــزار نظامــی
بهمنظــور تخریــب اهــداف در عمــق خــاک دشــمن اســت؛ امــا تفاوتهــای
بســیاری میــان آندو وجــود دارد کــه منجــر بــه انتخــاب موشــک بهعنــوان
مهمتریــن ابــزار دفاعــی تاکنــون بــوده اســت:
 .۱دانــش و فنــاوری موشــک بســیار ســادهتر از دانــش و فنــاوری
هواپیماســت؛
 .۲هزینــۀ نگهــداری هواپیمــا بســیار بیشــتر از هزینــۀ نگهــداری موشــک
اســت؛
 .۳هزینــۀ ســاخت فــرودگاه نســبت بــه هزینــۀ ســاخت انبار موشــک ،بســیار
بیشــتر است؛
 .۴فــرودگاه در محیــط بــاز و در دیــد قــرار دارد و معمــوال امــکان پدافنــد
غیرعامــل در آن فراهــم نیســت؛ درحالیکــه امــکان ذخیرهســازی موشــک در
دل کوههــا و عمــق زمیــن وجــود دارد؛
 .۵قیمــت هــر موشــک بیــن یکبیســتم تــا یکپنجاهــم قیمــت
32
هواپیماســت؛
 .۶هدف قراردادن موشک نسبت به هواپیما بسیار دشوارتر است؛
 .۷امــکان دســتیابی بــه مســیرهای دورتــر در موشــک نســبت بــه هواپیمــا
بســیار راحتتــر اســت؛ چــون در هواپیمــا ،بــرای رســیدن و بازگشــت از
مســیرهای دورتــر ،بــه چندبــار ســوختگیری نیــاز اســت؛
 .۸خطــر ازدس ـتدادن یــا اســارت نیــروی انســانی در هواپیمــا وجــود دارد؛
درحالیکــه موشــک از خــاک خــود و بــدون خطــر شــلیک میشــود؛
 .۹هزینــۀ پــرواز هواپیمــا بســیار زیــاد اســت؛ درحالیکــه موشــک ایــن
هزینــه را نــدارد.
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البتــه هواپیمــا هــم برتریهایــی نســبت بــه موشــک دارد کــه از آن جملــه
میتــوان بــه ایــن نــکات اشــاره کــرد:
 .۱امکان استفاده از هواپیما در دفعات زیاد وجود دارد؛
 .۲امــکان تعمیــر و نگهــداری هواپیمــا در ســالهای طوالنــی وجــود دارد؛
درحالیکــه موشــک بعــد از مدتــی ،بالاســتفاده میشــود؛
 .۳دقــت تخریــب هــدف و دســتیابی بــه اهــداف متحــرک ،در هواپیمــا
ً
عمومــا بیشــتر اســت.
مجمــوع علتهــای گفتهشــده ،دلیــل انتخــاب موشــک بهعنــوان
ی شــده اســت کــه از ایــن میــان،
مهمتریــن ســاح دفاعــی جمهــوری اســام 
ارزانقیمتــی و ســطح فنــاوری پایینتــر ،امــکان پرتــاب از ســکوی متحــرک و
همچنیــن مالحظــات پدافنــدی ،عوامــل تأثیرگذارتــری بودهانــد.
جمهــوری اســامی اکنــون بــه تنــوع بســیاری از موشــکهای بالســتیک
نظیــر ســجیل ،عمــاد ،قــدر ،خرمشــهر ،قیــام ،ذوالفقــار ،فاتــح ،خلیــجفــارس
و هرمــز ،بــا بردهــا و قــدرت تخریبهــای متفــاوت دســتیافتــه اســت کــه
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ِ
دقــت نقطهزنــی داشــته یــا امــکان تعقیــب امــواج راداری را
بیشــتر آنهــا
گیــری رادارهــا امــکان تخریــب نقــاط حیاتــی
دارنــد .نقطهزنــی و هدف
ِ
ـی دولتــی،
دشــمنان ،ماننــد انبــار مهمــات ،فرودگاههــا ،ســاختمانهای حیاتـ ِ
پلهــا ،جادههــای اصلــی ،راهآهنهــا ،نیروگاههــا و ...را فراهــم میکنــد.

 .2ب -موشک کروز
موشــک کــروز بهدلیــل حرکــت در نزدیکــی ســطح زمیــن یــا دریــا از دیــد
رادارهــا بـهدور مانــده و بــا اطمینــان بســیار باالیــی خــود را بــه نزدیکــی هــدف
میرســاند .ایــن موشــکها دو نــوع دریایــی و زمینــی دارنــد .موشــکهای
کــروز بهدلیــل شــکل و ســاختاری کــه دارنــد ،قابلیــت پرتــاب از زمیــن ،دریــا
و هــوا را دارنــد و همیــن موضــوع قابلیــت عملیاتــی باالیــی را بــرای کاربــران
آنهــا ایجــاد میکنــد .ایــران از تنــوع گســتردۀ موش ـکهای کــروز دریایــی بــه
نامهــای قــادر ،ظفــر ،کوثــر ،نــور ،قدیــر ،نصــر و نص ـرِ بصیــر و موشــک کــروز
زمینــی ســومار برخــوردار اســت.
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تصـویـــر 92
معرفی برخی از موشکهای ایران تا سپتامبر سال 2017م
منــبع :الجــــزیره
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 .2ج -پهپاد (پرندۀ هدایتپذیر از دور)
ً
نســبتا ابتدایــی بــا
در ســالهای انتهایــی دفــاع مقــدس ،از پهپادهــای
قابلیتهایــی محــدود اســتفاده میشــد و قابلیتهــای شــگفتانگیز آنهــا
توجــه کاربــران و فرماندهــان نظامــی را جلــب میکــرد؛ بهطوریکــه از انتهــای
جنــگ تحمیلــی تاکنــون ،جــزو تجهیــزات دفاعــی مــا قــرار گرفتنــد.
مزایای پهپادها از این قرار است:
 .۱هزینه و دانش فنی بسیار کمتر نسبت به هواپیما؛
 .۲ابعاد کوچکتر و صدای کمتر نسبت به هواپیما؛
ایمنی نیروهای خودی؛
 .۳بینیازی به خلبان و درنتیجه
ِ
 .۴در بیشتر مواقع ،بینیازی به فرودگاه و باند فرود.
بهدالیــل گفتهشــده ،شناســایی و امــکان هدفگیــری پهپادهــا بســیار
دشــوار اســت؛ ضمــن آنکــه در بیشــتر مواقــع ،هزینــۀ هدفگیــری آنهــا از
قیمتشــان بیشــتر اســت.
عملیــات پهپادهــای ایرانــی در تصویربــرداری از پایگاههــای نیروهــای
ای اطــراف کشــور و نیــز علیــه نیروهــای تکفیــری در خــاک
فرامنطقــه ِ
ســوریه ،همچنیــن عملیــات پهپــادی نیروهــای مقاومــت در حــزباهلل لبنــان،
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نشــاندهندۀ رشــد بســیار زیــاد ایــن توانمنــدی در جمهــوری اســامی اســت.
جمهــوری اســامی تنــوع گســتردهای از پهپادهــای تولیــد خــود را داراســت کــه
جــزو پیشــرفتهترین پهپادهــای دنیــا هســتند :پهپادهایــی نظیــر شــاهد ،129
خانــوادۀ ابابیــل ،مهاجــر و. ...

تصـویـــر 93
ایران بعد از آمریکا و انگلستان ،سومین کشوری است که به توانایی تولید پهپاد رسیده است.
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 .2د -پدافند هوایی
پدافنــد هوایــی بــه ســه ردۀ ارتفــاع پســت ،متوســط و بلنــد دســتهبندی
ً
تقریبــا بــه همیــن ترتیــب ،یعنــی بــا
میشــود .جمهــوری اســامی نیــز
درنظرگرفتــن همیــن دســتهبندی ،بــر ارتقــای ســامانههای خــود تمرکــز کــرده
اســت کــه از علــل آن ،اختــاف ســطح فنــاوری آنهــا و نیــز تکاملیبــودن ایــن

تجهیــزات اســت .از ســامانۀ ارتفــاع پســت میتــوان بــه ســامانههای میثــاق،
یــا زهــرا ،راپیــر ،تــور-ام ،1-ســماوات ،حائــل ،ســعیر و ســراج اشــاره کــرد.
ســامانههای ســوم خــرداد ،طبــس ،شــلمچه ،مرصــاد ،تــاش و صیــاد جــز ِو
ســامانههای میانبــرد جمهــوری اســامی هســتند کــه بهصــورت پیوســته در
ســالهای اخیــر گســترشیافتهانــد .ســامانۀ  S-300نیــز تنهــا ســامانۀ بــرد
بلنــد موجــود در کشــور اســت؛ امــا تالشهــای بســیاری بهمنظــور ســاخت
ســامانۀ بــرد بلنــد بــاور  373انجامشــده کــه امیــد مــیرود بــهزودی بــه
ســازمان رزم نیروهــای مســلح ملحــق شــود.
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 .2هـ -قایقهای تندرو و زیردریاییهای کوچک
قایـ ق تنـدرو از تجهیـزات نظامـی تأثیرگـذار بـر جنگ نامتقـارن در دریاسـت.
قایـ ق تنـدرو بهعلـت ابعـاد کوچکشـان در رادارها دیـده نمیشـود و میتواند خود
را بـه هـدف نزدیـک کنـد .آنهـا بهتنهایـی امـکان حمـل مقـدار زیادی تسـلیحات
را ندارنـد؛ امـا بهدلیـل هزینۀ سـاخت بسـیار پایینشـان ،میتـوان از تعـداد زیادی

از آنهـا اسـتفاده کـرد .در اسـتفاده از قایقهـای تنـدرو در جنـگ نفتکشهـا
و مینریـزی خلیجفـارس و برخـورد بـا ناوهـای آمریکایـی تجربیـات گرانبهایـی
بهدسـت آمـد کـه نشـاندهندۀ کارایـی بـاالی قایقهـای تندروسـت .جمهـوری
اسلامی تنـوع گسـتردهای از قایقهـای تنـدرو ماننـد آذرخـش در اختیـار دارد.
زیردریاییهـای کوچـک بهعلـت حرکـت در نزدیکـی سـطح آب در رادارهـا و
سـونارهای دریایـی شناسـایی نمیشـوند و امـکان نزدیکـی بـه اهـداف و انجـام
عملیاتهـای خـاص نظامـی ،ماننـد مینریـزی و کماندویـی و نیـز حمـل اژدر را
دارنـد .چنـد نـوع زیردریایی کوچک در ایران تولید و اسـتفاده میشـود؛ همچنین
زیردریاییهـای بزرگتـر ،ماننـد غدیـر کـه مناسـب شـرایط اقلیمـی خلیجفـارس
طراحـی شـده اسـت ،توانایـی حمـل اژدر و نیروهـای بیشـتر را دارنـد.
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 .2و -سایر تجهیزات
صنعتـی
در سـالهای اخیـر ،بـا رشـد توانمندیهـای علمـی و فنـاوری و
ِ
نظامـی دیگـر نظیـر هواپیمـا ،نـاو،
کشـور ،حرکـت بهسـمت سـاخت تجهیـزات
ِ
چرخبـال و تانـک آغـاز شـده اسـت .طراحـی هواپیماهایی نظیر قاهـر و صاعقه و
کوثـر ،ناوشـکنهای کالس مـوج ماننـد جمـاران و الونـد و سـهند ،ناوشـکنها و
زیردریاییهـای بزرگتـ ِر در حـال سـاخت ماننـد خلیجفـارس و فاتـح ،تانکهایـی
ماننـد کـرار و ذوالفقـار و نیـز خودروهـای نظامـی حفاظتشـده ماننـد طوفـان،
نمونههایـی از آخریـن دسـتاوردهای نظامـی جمهـوری اسلامی ایـران اسـت.

 .3بودجه دفاعی
نکتـهای کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد ،بودجـه دفاعـی ایـران اسـت .ایـن
موفقیتهـای چشـمگیر بـا بودجهای اندک در قیاس با کشـورهای دیگر بهدسـت
آمـده اسـت .بـرای نمونـه میتـوان بـه عربسـتان سـعودی اشـاره کـرد .بـا توجـه
بـه نمـودار زیـر؛ بودجـۀ دفاعـی عربسـتان در حـدود  7برابـر ایـران اسـت .ایـن
کشـور بیشـتر بودجـۀ دفاعـی خـود را صـرف خریـد تجهیـزات از کشـورهای دیگر
ً
صرفـا خریـد این تجهیـزات بـرای این کشـور قدرتی
بهخصـوص آمریـکا میکنـد.
ایجـاد نکـرده اسـت و باعـث شـده اسـت رئیسجمهـور آمریـکا از عربسـتان بـه
گاو شـیرده تعبیـر کـرده و بـه ادعـای مقامات آمریکایی عربسـتان بـدون حمایت
آمریـکا توانایـی مقاومـت  ،بیـش از یـک هفتـه در برابـر ایـران را نـدارد.
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تصـویـــر 94/1
مقایسۀ بودجۀ نظامی
ایران ،عربستان سعودی،
ژاپن ،اگلیس ،آلمان و
کره جنوبی
منبع :بانک جهانی

تصـویـــر 94/2
کاهش شدید واردات
تسلیحات نظامی پس از
انقالب اسالمی
منبع :بانک جهانی
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3

اقــتدار منــطقهای

33. https://www.
measuringworth.com/
calculators/uscompare/
relativevalue.php.
 .34نک :محمـــدجـــعفر
چمــنکــار« ،مأمــــوریت
نظامیگری دولت پهلــوی
دوم و تـــــأثیرات آن بــــر
سیاسـت خارجـی ایـران»،
مجلـــۀ علــمیپژوهشــی
پژوهشهــای تــــاریخی،
س ،۲ش( ۸دورۀ  ،2ش،)4
زمســـــتان  ،1389ص53
تا .78
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در قبــل از انقــاب ،ایــران بهعنــوان ژانــدارم آمریــکا در منطقــه شــناخته
میشــد .در بســیاری از اتفاقــات منطقــه ،تنهــا نقــش مــزدور آمریــکا را بــازی
میکــرد؛ ماننــد ارســال نیــروی نظامــی بــه عمــان بیــن ســالهای  13۵2تــا
 13۵۴کــه بــا رقمــی در حــدود ۶میلیــارد دالر 33هزینــه ،بــا احتســاب ارزش
دالر در ســال 2018م و بیــش از  200کشــته و  700زخمــی .حمایــت از دولــت
غربگــرای یمــن شــمالی در مقابلــه بــا دولــت شــرقگرای جنوبــی آن ،کمــک
ـومالی تحتحمایــت
بــه ویتنــام جنوبــی تحتحمایــت آمریــکا ،کمــک بــه سـ ِ
ـی تحتحمایــت شــرق ،کمــک بــه زئیــر و مراکــش
غــرب در جنــگ بــا اتیوپـ ِ
34
و کمــک یکمیلیــارددالری بــه انــور ســادات هــم نمونههــای دیگــری از
مأموریتهــای نظامــی شــاه بهدســتور آمریکاســت.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا آرمــان کمــک بــه مظلومیــن ،جمهــوری
اســامی کمــک بــه ملتهــای تحتظلــم منطقــه و جنبشهــای آزادیخــواه
مســتقل را در دســتور کار خــود قــرار داد .بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،آرمان
و شــعارهای آن در معــرض توجــه بســیاری از ملتهــا قــرار گرفــت و باعــث بیداری
بســیاری از آنهــا و قیامشــان بــر ضــد نظــام ســلطه و اشــغالگری و اســتعمار
شــد .کمــک بــه حــزباهلل لبنــان ،کمــک بــه جنبشهــای آزادیبخــش فلســطینی،
حمایــت از مســلمانان بوســنی در مقابــل صربهــا ،حمایــت از ائتــاف شــمال
افغانســتان در جنــگ بــا طالبــان ،حمایــت از مــردم مظلــوم بحریــن و حمایــت
از انصــار اهلل یمــن ،نمونههایــی از حرکــت در مســیر ایــن آرمــان مقــدس اســت.

عزت و اقــتدار

در ســالهای اخیــر ،بــا ایجــاد گروههــای تکفیــری توســط غــرب ،ظلــم و
جنایــات گســتردهای علیــه مــردم مظلــوم منطقــه صــورت پذیرفــت .داعــش و
جبهــۀ النصــره دو گــروه تکفیــری شــاخص بودنــد کــه بــا اشــغال مناطــق بزرگــی
از ســوریه و عــراق ،صدهاهــزار انســان بیگنــاه را کشــته و میلیونهــا نفــر
را آواره کردنــد .جمهــوری اســامی بــا کمــک بــه دولتهــای ایــن کشــورها،
شــر گروههــای تکفیــری را از بیــن بــرد و در یمــن نیــز بــا حمایــت از انقــاب
ـی ایــن کشــور ،مقابــل حملــۀ کشــورهای دیکتاتــور منطقــه بــه رهبــری
مردمـ ِ
آمریــکا ،در کنــار ملــت یمــن ایســتاد.
حمایتهــای ایــران اســامی از ملتهــای منطقــه و نهضتهــای
آزادیبخــش ،باعــث افزایــش عالقــۀ ملتهــای منطقــه بــه جمهــوری اســامی و
شــکلگیری گروههــای مقاومـ ِ
ـت دوســتدار ایــران شــده اســت .ایــن موضــوع،
دشــمنان را وادار کــرده اســت کــه هــزاران کیلومتــر دورتــر از مرزهــای ایــران بــا
جمهــوری اســامی نــزاع داشــته باشــند و هیــچ موضــوع منطقـهای نیســت کــه
بــدون درنظرگرفتــن رأی ایــران بــه ســرانجام برســد.
 151صـــعود چـهل سـاله
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فصـل پنــجم

پ ــیشرفتهای زیرسـاختی

 153صـــعود چـهل سـاله

1

حوزۀ حـــملونقل
سـاختاری بههمپیوسته
زیرسـاخت در عمومیترین حالت ،دسـتهای از عوامل
ِ
اسـت کـه تکیـهگاه اسـکلت یـک سـاختمان کامـل را فراهـم مـیآورد .اصطلاح
زیرسـاخت بـرای هـر کشـور ،بـه حوزههـای مختلفـی در آن اطلاق میشـود کـه
اسـاس و بنیـان حرکـت اقتصـادی کشـور به آنها وابسـته باشـد.

اول | خطوط ریــــلی
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پیشــرفتهای زیرسـاختی

ن در کـــشور
 .1رشـــد  2برابری خــــطوط راهآهـــــ 

تصـویـــر 95
روند تغییر مقدار طول خطوط ریلی ایران ،از سال  1980تا 2016م
منبع :بانک جهانی

 155صـــعود چـهل سـاله

 .2ارتقای 12پلــهای ایران در رتبـــهبندی خـــطوط ریلی جهان

تصـویـــر 96/1
رتبه  27ایران در سال
1990م در رتبهبندی
کشورهای جهان در زمینه
احداث خطوط ریلی
منبع :بانک جهانی
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پیشــرفتهای زیرسـاختی

ایــران در طــول  30ســـــال اخیر ،از رتــــــبۀ  27به رتبـــــۀ  1۵ارتقا یافته اســت.

تصـویـــر 96/2
رتبه  15ایران در سال
2016م در رتبهبندی
کشورهای جهان در زمینه
احداث خطوط ریلی
منبع :بانک جهانی

 157صـــعود چـهل سـاله

تصـویـــر 97/1
رتبه  31ایران در سال
1990م در رتبهبندی
کشورهای جهان در
زمینۀ حمل بار توســط
خطوط ریلی
منبع :بانک جهانی

 .3ارتقای 2۵پلهای ایران در رتبهبندی ترابری خطوط ریلی جهان
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پیشــرفتهای زیرسـاختی
تصـویـــر 96/2
رتبه  6ایران در سال
2016م در رتبهبندی
کشورهای جهان در زمینۀ
حمــــل بار
منبع :بانک جهانی

ایــران در طــول  30ســـــال اخیــر ،از رتــــــبۀ  31بــه رتبـــــۀ  6ارتقا یافته اســت.

 159صـــعود چـهل سـاله

 .4رشـــد 6برابــــری تـــرابــری کـــاال بهکمک خـــــطوط ریـــلی در کــــشور

تصـویـــر 98
روند تغییر مقدار بار
جابهجاشده از طریق
خطوط ریلی در کشور ،از
سال  1980تا 2016م
منبع :بانک جهانی
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پیشــرفتهای زیرسـاختی
 161صـــعود چـهل سـاله

دوم | خطوط هــــوایی

 .1رشد 25برابری تعداد مســافران جابـهجاشده با استفاده از خطوط هوایی

تصـویـــر 99
روند تغییر تعداد مسافر جابهجاشده از طریق خطوط هوایی ایران در  40سال اخیر
منبع :بانک جهانی
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پیشــرفتهای زیرسـاختی

 .2رشد 18برابری بار جابهجاشده با استفاده از خطوط هوایی

تصـویـــر 100
روند تغییر وزن بار جابهجاشده از طریق خطوط هوایی ایران در  40سال اخیر
منبع :بانک جهانی

 163صـــعود چـهل سـاله

ســوم | خطوط جـادهای
4.4برابری طول جـــــادههای کشور
 .1رشد
ِ
تصـویـــر 101
روند تغییر طول همۀ
راههای ایران ،در
سالهای  1358تا
1395ش
منبع :کتاب جامع آماری
حملونقل مسکن و
شهرسازی کشور
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پیشــرفتهای زیرسـاختی

 .2رشد 12.5برابری جـــادههای روستایی
تصـویـــر 102
روند تغییر طول همۀ
روستایی ایران،
راههای
ِ
در سالهای  1358تا
1395ش
منبع :کتاب جامع آماری
حملونقل مسکن و
شهرسازی کشور

 .3رشد 8برابــــری آزادراههای کشور
تصـویـــر 103
روند تغییر طول همۀ
آزادراههای ایران ،در
سالهای  1358تا
1395ش
منبع :کتاب جامع آماری
حملونقل مسکن و
شهرسازی کشور

 165صـــعود چـهل سـاله

2

علم و فنــــاوری

اول | تــــولید عـــــلم در جــمهوری اســـــــالمی
رتـــــبه نخــــست رشــد عـــلمی در جــهان

 .1ارتقای علمی  36پلهای ایران در  20سال اخیر
بر اسـاس نتایجی که پایگاه اسـتنادی اسـکوپوس( ،)Scopusمنتشر کرده است
تعـداد مـدارک علمـی ثبت شـده از جمهـوری اسلامی ایـران در سـال  1996برابر با
 842مـورد بـوده و در سـال  ،2017تعـداد مـدارک و مسـتندات علمی کشـور به رقم
 54388مورد افزایش یافته اسـت و نسـبت به سـال  ،1996رشـد  64/59برابری را
نشـان میدهد و در این سـال ،جایگاه ایران در دنیا ،به رتبه  16ارتقاء یافته اسـت.
ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه بـه گـزارش دو پایـگاه معتبـر علمـی New
 Scientistو  ،Science Metrixجمهـوری اسلامی ایـران بـا نـرخ رشـد  11برابـر
متوسـط جهانـی ،رتبـه نخسـت رشـد علمـی را در بیـن سـالهای  2009-1980دارا
بـوده اسـت.
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پیشــرفتهای زیرسـاختی
تصـویـــر 104
وضعیت کشورهای
جهان در تولید علم ،در
سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

 167صـــعود چـهل سـاله

تصـویـــر 105
وضعیت کشورهای
جهان در تولید علم ،در
سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس
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پیشــرفتهای زیرسـاختی

 .2ارتـــقای علمی ایران از رتبۀ  ۵به رتبۀ  1در منطقه
تصـویـــر 106
وضعیت کشورهای غرب
آسیا و شمال آفریقا در
تولید علم ،در سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

تصـویـــر 107
وضعیت کشورهای غرب
آسیا و شمال آفریقا در
تولید علم ،در سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

 169صـــعود چـهل سـاله

اول | نمونههایی از پیشرفتهای علمی ایران

 .1علوم نــــانو؛ ارتـــقا از رتبۀ  58به  16در جـــهان
تصـویـــر 108
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علوم
نانو ،در سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

صـــعود چـهل سـاله 170

پیشــرفتهای زیرسـاختی
تصـویـــر 109
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علوم
نانو ،در سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

 171صـــعود چـهل سـاله

 .2علوم بیــوشیمی و زیـــست مولکـــولی؛ ارتقا از رتبۀ  52به  17در جهان
تصـویـــر 110
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علوم
بیوشیمی ،در سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس
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پیشــرفتهای زیرسـاختی
تصـویـــر 111
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علوم
بیوشیمی ،در سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

 173صـــعود چـهل سـاله
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پیشــرفتهای زیرسـاختی

 .3علوم هوافــــضا؛ ارتقا از رتــــبۀ  45به رتبۀ  11در جــــهان
تصـویـــر 112
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علم
هوافضا ،در سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

تصـویـــر 113
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علم
هوافضا ،در سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

 175صـــعود چـهل سـاله

 .4علوم فـــیزیک؛ ارتقــــا از رتبۀ  56به رتبــــۀ  13در جــــهان

تصـویـــر 114
وضعیت کشورهای جهان در بخش علوم فیزیک و فضانوردی ،در سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی اسکوپوس
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پیشــرفتهای زیرسـاختی
تصـویـــر 115
وضعیت کشورهای جهان در بخش علوم فیزیک و فضانوردی ،در سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی اسکوپوس

 177صـــعود چـهل سـاله

 .5علوم ریــــاضی؛ ارتــــقا از رتبــــۀ  ۴7به رتبۀ  13در جـــــهان

تصـویـــر 116
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علوم
ریاضیات ،در سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

تصـویـــر 117
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علوم
ریاضیات ،در سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس
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پیشــرفتهای زیرسـاختی

بـر طبق گزارش همین پایگاه اسـتنادی ،همانطور کـه در تصویر  ۱۱۷میبینید،
جایگاه ایران در علوم ریاضیات از رتبۀ پنجم در بین کشـورهای منطقۀ غرب آسـیا
و شـمال آفریقا در سـال  199۶به رتبۀ اول در سـال 2017م ارتقا یافته اسـت.
تصـویـــر 118/1
وضعیت کشورهای
منطقۀ غرب آسیا و
شمال آفریقا در بخش
علوم ریاضیات ،در سال
1996م

تصـویـــر 118/2
وضعیت کشورهای
منطقۀ غرب آسیا و
شمال آفریقا در بخش
علوم ریاضیات ،در سال
2017م

 179صـــعود چـهل سـاله

 .6علوم ژنتــیک و ســلولهای بنـــیادی؛ جایـــگاه دوم در دنیــــا
تصـویـــر 119
رتبهبندی  10کشور برتر
حوزۀ سلولهای بنیادی،
در سال 2016م
منبع :مرکز آزمایشهای
بالینی ایاالت متحدۀ
آمریکا
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پیشــرفتهای زیرسـاختی
 181صـــعود چـهل سـاله

 .7علوم داروســـازی؛ ارتــــقا از رتبـــۀ  49به رتبۀ  11در جـــهان

تصـویـــر 120
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علوم
داروسازی ،در سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس
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پیشــرفتهای زیرسـاختی
تصـویـــر 121
وضعیت کشورهای
جهان در بخش علوم
داروسازی ،در سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس
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دوم | جایگاه ایران در ثبت اختراع

 .1رشد اخــــتراعهای ثـــبتشده در ایران در ســــالهای اخـــیر
تصـویـــر 122
نمودار رشد اختراعات
ایران ،از سال  1963تا
2016م
منبع :بانک جهانی
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پیشــرفتهای زیرسـاختی

 .2ارتقـــا از رتبــــۀ  38به رتبۀ  7دنـــیا در تعــــداد ثبت اخــــتراع
تصـویـــر 123/1
جایگاه  38ایران در
رتبهبندی کشورها از نظر
تعداد اختراعات ،در سال
1970م
منبع :بانک جهانی

تصـویـــر 123/2
جایگاه  7ایران در
رتبهبندی کشورها از نظر
تعداد اختراعات ،در سال
2016م
منبع :بانک جهانی
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فصـل شــشم

پ ــیشرفتهای صنعتی

 187صـــعود چـهل سـاله

1

انـــــرژی
از عوامل موفقیت و پیشرفت در هر جامعه ،رشد در صنعت و افزایش تولیدات
صنعتی و معدنی و تنوعبخشی در آنهاست .در این بخش به بررسی صنعت و
نیز اصلیترین عامل محرک آن یعنی انرژی پرداخته میشود.

اول | ایران رتبۀ ششم در بین کشورهای تولیدکنندۀ انرژی

تصـویـــر 124
ششم رتبهبندی کشورهای جهان در تولید انرژی ،در سال 2017م
ایران در جایگاه ِ
منبع :آژانس بین المللی انرژی
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دوم | ایجاد تنوع در منابع تأمین انرژی در ایران
 .1زغالسنگ

تصـویـــر 125
انرژی زغالسنگ عرضهشده در ایران ،از سال  ۱۹۹۰تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی انرژی
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 .2بـــــرقآبــــــی

تصـویـــر 126
انرژی برقآبی عرضهشده در ایران ،از سال  ۱۹۹۰تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی انرژی

صـــعود چـهل سـاله 190

پیشــرفتهای صنعتی

 .3فــرآوردههای نفت خام

تصـویـــر 127
انرژی فراوردههای نفت خام عرضهشده در ایران ،از سال  ۱۹۹۰تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی انرژی
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 .4گـــاز طـبیعی

تصـویـــر 128
انرژی گاز طبیعی عرضهشده در ایران ،از سال  ۱۹۹۰تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی انرژی
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 .5ســوخت هســتهای

تصـویـــر 129
انرژی هستهای عرضهشده در ایران ،از سال  ۱۹۹۰تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی انرژی
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 .6بیومـــس (ســـــوختهای زیستی)

تصـویـــر 130
انرژی عرضه شده حاصل از سوختهای زیستی در ایران ،از سال  1990تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی انرژی

 .7منابع مختلف خورشیدی ،زمینگرمایی و...

تصـویـــر 131
انرژی عرضهشده از منابع مختلف خورشیدی ،زمینگرمایی و ...در ایران ،از سال  ۱۹۹۰تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی انرژی
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سوم | سرانۀ انرژی عرضهشده بهازای هرنفر ()TPES/Capita
ازجملــه موانــع بررســی دقیــق میــزان انــرژی عرضهشــده در طــول زمــان،
افزایــش جمعیــت یــک کشــور اســت کــه بهصــورت طبیعــی ،باعــث افزایــش
نیــاز بــه انــرژی در آن میشــود؛ بنابرایــن ،بــرای بررســی بهتــر ایــن نکتــه کــه
آیــا تمــام افــراد مختلــف جامعــه بهانــدازۀ کافــی بــه انــرژی دسترســی دارنــد
یــا نــه ،الزم اســت از ســرانۀ انــرژی عرضهشــده ب ـهازای هــر نفــر()TPES/Capita
اســتفاده کــرد.
در ایــن خصــوص ،مقایســهای میــان رشــد انــرژی تأمینشــده در ایــران
وجهــان و اتحادیــۀ اروپــا ارائــه میشــود.

 .1سرانۀ انرژی عرضهشده »1.8 toe « ،در کل دنیا
تصـویـــر 132
سرانۀ انرژی عرضهشده
در کل کشورهای جهان،
از سال  1990تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی
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 .2سرانۀ انرژی عرضهشده »3 toe « ،در کشورهای اروپایی
تصـویـــر 133
سرانه انرژی عرضهشده
در کل کشورهای عضو
اتحادیۀ اروپا ،از سال
 1990تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی

 .3سرانۀ انرژی عرضهشده » 3 toe « ،در ایران
تصـویـــر 134
روند افزایشی سرانۀ
انرژی عرضهشده در
ایران ،از سال  1990تا
2016م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی
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چهارم | میزان تولید و پاالیش نفت خام در ایران
 .1کاهش میزان تولید نفت خام
تصـویـــر 135
نمودار تولید نفت خام
در ایران ،از سال 1970
تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی
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 .2افزایش درخو ِرتوجه تولید فراوردههای پاالیشگاهی
باوجــود تولیــد زیــاد نفــت خــام در زمــان پهلــوی ،تولیــد پاالیشــگاهی مــا در
آن دوران کــم و کار اصلــی کشــور خامفروشــی بــوده اســت.
تصـویـــر 136
نمودار تولیدات
پاالیشگاهی ایران ،از
سال  1970تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی
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پنجم | رشـــد تولیــــد گــــاز
 .1تولید گاز طبیعی در ایران
تصـویـــر 137
نمودار تولید گاز در ایران،
از سال  1970تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی

تصـویـــر 138/1
 20کشور بزرگ
تولیدکنندۀ گاز در سال
1990م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی
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 .2ایران در رتبهبندی کشورهای تولیدکنندۀ گاز
رتبــۀ ایــران در ســال 1990م ،در جایــگاه ششــم قــرار داشــته و در ســال 2015م،
بــه جایــگاه ســوم دنیــا ارتقــا یافته اســت.

تصـویـــر 138/2
 20کشور بزرگ
تولیدکنندۀ گاز در سال
2015م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی
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بیش
14برابریبیش از 14برابری تولید انرژی الکتریکی
شـشماز| رشد
 .1افزایش تولید انرژی الکتریکی در ایران

تصـویـــر 139
نمودار تولید انرژی الکتریکی در ایران ،از سال  1973تا 2016م
منبع :آژانس بین المللی انرژی
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تصـویـــر 140/1
رتبهبندی کشورهای
تولیدکنندۀ انرژی ،در
سال 1990م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی

 .2ارتقا 10پلهای در رتبهبندی کشورهای تولیدکنندۀ انرژی الکتریکی از سال 1990
تصـویـــر 140/2
رتبهبندی کشورهای
تولیدکنندۀ انرژی ،در
سال 2016م
منبع :آژانس بین المللی
انرژی
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هفتم | رشد علمی در حوزۀ انـــرژی
 .1علم انـــرژی؛ ارتـــقا از رتبـــۀ  55به رتبــۀ  12در جـــهان
تصـویـــر 141/1
رتبهبندی کشورهای دنیا
در تولید مقاالت علمی
در حوزۀ انرژی ،در سال
1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

تصـویـــر 141/2
رتبهبندی کشورهای دنیا
در تولید مقاالت علمی
در حوزۀ انرژی ،در سال
2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس
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 .2علم انرژی؛ ارتقا از رتبۀ  8به رتبۀ  1در منطقه
تصـویـــر 142/1
رتبهبندی کشورهای
خاورمیانه در تولید
مقاالت علمی در حوزۀ
انرژی ،در سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

تصـویـــر 142/2
رتبهبندی کشورهای
خاورمیانه در تولید
مقاالت علمی در حوزۀ
انرژی ،در سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس
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 .3علم انرژی هستهای؛ ارتقا از رتبۀ  77به رتبۀ  12در جهان
تصـویـــر 143/1
رتبهبندی کشورهای دنیا
در تولید مقاالت علمی در
حوزۀ انرژی هستهای ،در
سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

تصـویـــر 143/2
رتبهبندی کشورهای دنیا
در تولید مقاالت علمی در
حوزۀ انرژی هستهای ،در
سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس
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 .4علم انرژی هستهای؛ ارتقا از رتبۀ  13به رتبۀ  1در منطقه
تصـویـــر 144/1
رتبهبندی کشورهای
خاورمیانه در تولید
مقاالت علمی در حوزۀ
انرژی هستهای ،در سال
1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

تصـویـــر 144/2
رتبهبندی کشورهای
خاورمیانه در تولید
مقاالت علمی در حوزۀ
انرژی هستهای ،در سال
2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

جمهــوری اســامی ایــران تعــداد مقالههــای خــود در حــوزۀ انــرژی هســتهای
را از عــدد  1در ســال  199۶بــه  3۵۴مقالــه در ســال 2017م افزایــش داده اســت و
از رتبــۀ  13بــه رتبــۀ  1در منطقــه ارتقــا یافتــه اســت.
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 .5علم انرژیهای تجدیدپذیر؛ ارتقا از رتبۀ  6به رتبۀ  1در منطقه
جمهــوری اســامی ایــران تعــداد مقالههــای خــود در حــوزۀ انرژیهــای
تجدیدپذیــر را از عــدد  9در ســال 199۶م بــه عــدد  1109در ســال ۲۰۱۷م افزایــش
داده و از رتبــۀ  ۶در منطقــه بــه رتبــۀ  1ارتقــا یافتــه اســت.
تصـویـــر 145/1
رتبهبندی کشورهای
خاورمیانه در تولید
مقاالت علمی در حوزۀ
انرژیهای تجدیدپذیر،
در سال 1996م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس

تصـویـــر 145/2
رتبهبندی کشورهای
خاورمیانه در تولید
مقاالت علمی در حوزۀ
انرژیهای تجدیدپذیر،
در سال 2017م
منبع :پایگاه استنادی
اسکوپوس
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2

صـــنعت

اول | افزایش درخو ِرتوجه ارزش افزوده در بخش صنعت
تصـویـــر 146
ارزش افزودۀ بخش
صنعت در ایران ،از سال
 1960تا 2016م
منبع :بانک جهانی
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دوم | صنعت فوالد؛ ارتقا از رتبۀ  30به رتبۀ  13در دنیا

تصـویـــر 147
نمایش رتبهبندی صادرکنندگان فوالد در جهان ،در سال 2017م
منبع :انجمن جهانی فوالد
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تصـویـــر 148
رتبۀ  30ایران در تولید فوالد در دنیا ،در سال 1980م
منبع :انجمن جهانی فوالد
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سوم | صنعت سیمان؛ رشد درخو ِرتوجه تولید و ارتقای ایران به رتبۀ  4در دنیا

تصـویـــر 149
رتبهبندی کشورهای دنیا در تولید سیمان ،از سال  ۲۰۰۵تا ۲۰۱۵م
منبع :مرکز آمار آمریکا
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چهارم | افزایش درخو ِرتوجه صادرات ایران در صنایع پیشرفته
تصـویـــر 150
صادرات ایران در صنایع
متوسط و پیشرفته در
تکنولوژی ،از سال ۱۹۹۰
تا ۲۰۱۵م
منبع :بانک جهانی
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پنجم | رشد 4برابری شاخص تولید مواد غذایی
تصـویـــر 151
شاخص تولید مواد
غذایی در ایران ،از
سال 1961تا 2016م
منبع :بانک جهانی
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ششم | رشد درخو ِرتوجه و ارتقا به رتبۀ  1۶در دنیا در صنعت تولید وسایل نقلیۀ
تصـویـــر 152
آمار تولید وسایل نقلیه
در سال 1999م
منبع :سازمان بینالمللی
تولیدکنندگان وسایل
نقلیۀ موتوری
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موتوری و از تولید صفر تا رتبۀ  19دنیا در تولید وسایل نقلیۀ باری و مسافربری
تصـویـــر 153
آمار تولید وسایل نقلیه
در دنیا ،در سال 2017م
منبع :سازمان بینالمللی
تولیدکنندگان وسایل
نقلیۀ موتوری
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فصـل هفـ ــتم

پ ــیشرفت در معنویــت
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1

معنویــت در دوران پـــهلوی

 .35مــــــریت هاکــــس،
ایران؛ افســانه و واقعــیت،
ص191و.192
 .36نـــــک :مــــدیریـــت
پـژوهــــش انتـــشارات و
آمــوزش ســــازمان اســناد
ملـــی ایـــران ،خشــونت و
فرهنــگ ،اســناد محرمانــه
کشـــف حجـــــاب (-1313
 ،)1322ص.19

صـــعود چـهل سـاله 220

معنویــت مهمتریــن وجــه تمایــز بیــن نظــام اســامی و حکومــت پهلــوی
اســت؛ بهگونـهای کــه هــدف اصلــی حــکام پهلــوی مبــارزه بــا دیــن و دیـنداری
بــود؛ ولــی در مقابــل ،هــدف اصلــی نظــام جمهــوری اســامی ترویــج اســام
نــاب محمــدی اســت .حکومــت پهلــوی بــا تمــام تــوان ،فحشــا و ابتــذال را
ترویــج و از مشروبفروشــیها ،کابارههــای فحشــا ،قمارخانههــا و ...حمایــت
جــدی میکردنــد.
از ســویی بیبندوبــاری و فحشــا را ترویــج میکردنــد و از دیگــر ســو ،بــا
معنویــت و بهخصــوص برگــزاری مجالــس ســید و ســاالر شــهیدان مبــارزۀ
جــدی میکردنــد؛ بهطوریکــه نخســتین گامهــای مبــارزه بــا معنویــت نیــز در
ابتــدا بــا تقلیــل ایــام عــزاداری محــرم برداشــته شــد .مطابــق گــزارش یکــی از
ســیاحان از مراســم محــرم در ســال 1311ش چنیــن آمــده اســت« :امســال ،شــاه
روزهــای تعطیــل را از چهــار روز [چهــار روز آخــر دهــۀ اول محــرم] بــه ســه روز
ـی مرســوم در دســتهها جلوگیــری شــده
تقلیــل داده و از کارهــای فرعــی و قدیمـ ِ
اســت» 35.در ســال 131۶ش ،طــی اطالعیــۀ محرمانــۀ وزارت داخلــه ،بهطورکلــی
روضهخوانــی ممنــوع شــد .در ایــن اعالمیــه ،هــدف از ممنوعیــت روضهخوانــی،
خارجکــردن مــردم از خرافــات و آشــناکردن مــردم بــه تمــدن آن روز ،بهعنــوان
36
وظیفــۀ اساســی دولــت در امــور داخلــی دانســته شــده بــود.
بهدنبــال ایــن حکــم ،عمــال رضاخــان دســتبهکار شــدند .بــرای نمونــه،
حاکــم یــزد در اعالمیــهای بــه شــهربانی ایــن شــهر نوشــت« :منســوخنمودن
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روضهخوانــی ،حتــی در خانههــا ،از وظایــف اولیــه بــوده و مخصوصـ ًـا مأموریــن
دولــت وظیفـهدار هســتند کــه موهومــات را از ســر مــردم خــارج و آنهــا را بــه
37
اجــرای تمــدن امــروزه آشــنا ســازند».
ـوی اول و تبعیــد او به تبعیــدگاه موریس
ایــن رونــد ،تــا هنــگام ســقوط پهلـ ِ
ادامــه داشــت .رضاخــان کــه بحــق ،خاطــرهای تلــخ از خــود در تاریــخ بهجــای
گذاشــته اســت ،در اذهــان ملــت مؤمــن ایــران کــه دل در گــر ِو امامحســین
و یــاران وفــادارش دارنــد ،ســالهایی از رنــج و تنگنــا را آفریــد .در ایــن دوره
تــا میتوانســتند مــردم را اذیــت و آزار کردنــد و دیگــر کســی جرئــت نمیکــرد
بــرای امامحســــین عــزاداری کنــد .اوضــاع بهگون ـهای بــود کــه حتــی از
جلســات چندنفــری هــم جلوگیــری میشــد و نمیگذاشـــــتند ســه نفــر باهــم
روضــه بخواننــد .اگــر کســی بــه مجلســی میرفــت و نــام امامحســین را
میبــرد و گــزارش میدادنــد ،او را دســتگیر میکردنــد :گاهــی محاســنش را
38
میتراشــیدند و گاهــی هــم [او را] شــکنجه یــا چنــد مــاه زنــدان میکردنــد؛
امــا اوج شــــاهکارهای رضاشــاه در محـــــرم ســال  1319اتفــاق افتــاد .دولــت
رضاخانــی بــه ســران اصنــاف و بنگاههــا دســتور داده بــود تــا همزمــان بــا
مــاه محــرم کارنــاوال شــادی بـهراه بیندازنــد و در ســال  ،1319جشــن بــا ایــام
تاســوعا و عاشـــــورا مصــادف شــد .در آن شـــــب ،عــدهای عملــۀ طــرب و
فواحــــش ،ســوار بــر کامیونهــای روبــاز ،به رقــص و پایکوبــی در خیابانهــــا
39
پرداختنــد. ...

 .37مـــدیـریت پـــژوهش
انـتـــــشارات و آمــــوزش
سـازمـــان اســناد مـــــلی
ایران ،خشـــونت و فرهنگ،
اســـناد محــرمانه کشـــف
حـجــــــاب (،)1322-1313
ص317و.318
 .38نـــک :حــــمــــیــد
بصــیرتمــــنش ،عــلما و
رژیــــم شــاه ،ص.481
 .39نـــک :حســین مکــی،
تاریـــخ بیــــستساله ،ج،1
ص.452
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پروفســور پیتــر آورى ،اســتاد ایرانشناســى در دانشــگاه کمبریــج و مــدرس
کالــج کینــگ ،نوشــته اســت
ً
کامــا آشــکار شــد کــه میتــوان عشــایر را
در فاصلــهای 19۴1م،
شکســت داد...؛ امــا ّ
ملهــا باقــى مانــده بودنــد... .مخالفــان قوانیــن
شــرعى ناگزیــر بودنــد کــه ابتــدا یــک نظــام حقوقــى را جانشــین آن
ســازند؛ ســپس بــه متزلزلکــردن رکــن مذهــب بپردازنــد .رضاشــاه
نیــز همیــن کار را کــرد؛ درحالیکــه در نظــر بــود آموزشوپــرورش
غیرمذهبــى و تبلیغــات ملىگرایانــه کــه ایــران پیــش از اســام
نمونــۀ آن بــود ،بــراى سســتکردن وفــادارى مذهبــى مــردم بــه
نهــاد روحانیــت بـهکار گرفتــه شــوند . ...بــه ایــن ترتیــب بــود کــه در
اواخــر ســال ۱۹۳۶م [آذرمــاه و دىمــاه 131۵ش] ایــران از نظــر قانونــى
40
بهطورکامــل از دیــن رهــا شــد. ...
در دوران محمدرضاشـاه نیـز مبـارزه بـا اسلام و ترویج اباحیگـری ادامه پیدا
کـرد؛ بهطـور مثـال ،فـرح کنگرۀ زرتشـتیان جهـان را در مـاه رمضان در تهـران برپا
کـرد و بـه ایـن مناسـبت ،مجلـس پذیرایـى بـا شـامپانى (شـراب فرانسـوی) در
کاخ سـلطنتى ترتیـب داد 41.پهلـوی بـرای مقابلـه بـا اسلام ،سـعی کـرد تـا فرقۀ
ضالـۀ بهائیـت را تقویـت کند .بهگفتۀ مادرزن محمدرضاشـاه ،شـاه بدش نمىآمد
42
بهایىگـرى در ایـران رشـد کنـد و بـه نیرویـى در برابر اسلام تبدیل شـود.
 .40پـــــیتر آورى ،تـــاریخ
مــــعاصـــر ایـــــران ،ج،۲
ص۶۳تــا.۷۲
 .41نــک :ویلیــام ســولیوان
و آنتـــــونى پــــارســــونز،
خــــــاطرات دو ســــــفیر،
ص.290
 .42نــک :فریـــــده دیــــبا،
دختـــرم فــرح ،ص.۳۲
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عمــلکرد فرهنگی پهلوی
 .1فرهنگ مکتوب
بررسـی نشـریههای دوران زمـان
شـاه نشـانگر ایـن امر اسـت که این
مکتوبـات سـعی در رواج فرهنـگ
برهنگـی داشـتند و از طریـق آنهـا
مطالب مسـتهجن در جامعه پخش
میشـد؛ از آن جملـه ،میتـوان بـه
مجلـۀ مسـتهجن ایـن هفتهنامـه
اشـاره کـرد کـه جـواد عالمیـر َد َو ّلـو بهعنوان مدیـر مسـئول و با همـکاری افرادی
چـون مهرانگیـز کار و سـیامک پورزنـد و نیـز ر.اعتمـادی در آن فعالیت میکردند.
سـاواک دربـارۀ ایـن افـراد ،در 22اردیبهشـت 1338نوشـته اسـت:
جـواد عالمیـر ،پسـر احتشامالسـلطنۀ معـروف کـه چنـد سـال پیـش
بـا تهدیـد هفـت تیـر ،دختـر خواهـر خویـش را موردِتجـاوز قـرار داد،
درحالحاضـر جمعیـت اگزیستانسیالیسـتها را در ایران تشـکیل داده
اسـت و آن را رهبـرى مىکنـد .نامبـرده در روزنامـه و مجلـه و اصـو ًال
مؤسسـۀ اطالعـات ،به کار مترجمـى اشـتغال دارد .زن نامبرده معروفه
اسـت و بـا خودفروشـى زندگـى مىکنـد .عالمیـر مـورد سوءاسـتفادۀ
مردانـى کـه انحـراف جنسـى دارنـد ،قـرار مىگیـرد .محل تشـکیل این
43
جمعیـت در شـمیران اسـت. ...
همچنیــن مجیــد دوامــى ،از جاسوســان ســازمان  CIAنیــز ســردبیر مجلــۀ
فاســد زن روز بــود کــه بــا طــرح مباحثــى ازقبیــل انتخــاب ملکــۀ زیبایــی ،بــراى
بىهویتــى دختــران و پســران مىکوشــید؛ تــا بــه آنجــا کــه برخــی از دوســتانش
از زن روز بــا عنــوان کابــارۀ کاغــذی یــاد میکردنــد.

 .43دفــــتر پژوهــشهای
مؤســـسۀ کیهـــان ،نیــمۀ
پنهــان ،ج ،18ص.13
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 .2فرهنگ الکترونیکی
در ســال  ،1337اولیــن فرســتندۀ تلویزیونــی در ایــران راهاندازی شــد .متأســفانه
ایــن رســانه نیــز بــا پخــش برنامههای ســطحی و مبتــذل باعــث انحــراف مخاطبان
خــود میشــد .بــارى روبیــن ،تحلیلگــر آمریکایى نوشــته اســت:
در دوران ســلطنت پهلــوى در عرصــه و معرفــى فرهنــگ و تمــدن
غربــى بــه مــردم ایــران ،بدتریــن و مبتذلتریــن جنبههــاى ایــن
فرهنــگ انتخــاب شــد کــه ضربــۀ حاصــل از آن بــراى جامعــۀ مذهبــى
و ســنتگرایى ایــرانتحملکردنــی نبــود .فیلمهــاى آمریکایــى کــه
بیشــتر از انــواع مبتــذل آن بودنــد ،بیــش از ۳۰درصــد برنامههــاى
تلویزیونــى و پردههــاى ســینماها را اشــغال کــرده بــود و آیــتاهلل
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خمینــى بــا اشــاره بــه همیــن فیلمهــا ،ســینما و تلویزیــون را عامــل
44
اشــاعۀ فســاد و فحشــا در ایــران معرفــى مىکــرد.
 .3هـــنر
در جشـن هنـر شـیراز بهریاسـت فـرح پهلـوى ،در خیابـان فردوسـى شـیراز،
برنامـۀ آمیـزش جنسـى زن و مـرد را در مـاه رمضـان  ۱۳۵۶بهصـورت زنـده و در
ملأ عـام اجـرا کردنـد .ایـن جشـن کـه بهتعبیر فـرح بهمنظـور بزرگداشـت هنر و
هنرمنـد ایرانـى و شناسـاندن هنـر قدیـم و جدید ایران بـه ایرانیـان و خارجیان و
نیـز بـراى پاسداشـت هنرمنـدان خارجـى و نمایانـدن شـیوۀ کار آنـان بـه ایرانیان
طراحـى و اجـرا میشـد ،چیـزى جـز ابتـذال و صحنههـاى مسـتهجن نبـود.

 .44نــک :بـــارى روبــــین،
جنگ قــــدرتھا در ایـران،
ص.۱۹۴
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 .4مدرســه و دانــــشگاه
رژیــم پهلــوی ســعی میکــرد از ظرفیــت مدرســه و دانشــگاه بــرای تغییــر
فرهنــگ ایــران اســتفاده کنــد و مکانــی را کــه بایــد فرهنگســاز و محــل
رشــد باشــد ،بــه مکانــی بــرای ازبینرفتــن عفــت و حیــا تبدیــل کنــد .رژیــم
پهلــوى در عصــر رضاشــاه بــا تأســیس «ســازمان پیشــاهنگى» و ســپس در
عصــر محمدرضاشــاه بــا ایجــاد کاخ جوانــان و کانــون پــرورش فکــری کــودکان،
سیاســتها و برنامههــای پیشگفتــه را اجــرا کــرد.
لیلــى امیرارجمنــد ،از دوســتان قدیمــى فــرح پهلــوى و از فاســدترین زنــان
دربــار ،مســئول کانــون پــرورش فکــرى کــودکان شــد تــا کــودکان ایــن ســرزمین
زیــر نظــر چنیــن فــردی آمــوزش ببیننــد! پیشــاهنگى دختــران بهریاســت شــمس
پهلــوى نیــز چیــزى جــز مرکــز فســاد و فحشــا نبــود .تدیــن ،از وزراى معــارف
عصــر رضاشــاه ،پــس از شــهریور  ۱۳۲۰چنیــن گفتــه اســت:
وزارت فرهنــگ کــه در ابتــداى دورۀ رضاشــاه به نــام وزارت معارف بود،
طــورى شــده بــود کــه هــدف آن تحصیــل نبــود . ...مــن با پیشــاهنگى
مخالــف نیســتم؛ امــا بــا ایــن پیشــاهنگى کــه فقــط بهمنظــور تظاهــر
و مســخرهبازى درســت شــده بــود ،مخالــف بــودم .مــن حاضــر نبــودم
جوانــان را بهدســت اشــخاص ناصالــح بســپارم کــه آنهــا را بــه کــوه
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و بیابــان بــه گــردش ببرنــد .آنهــا اســتخر درســت کــرده و دختــران را
در حضــور مــردم لخــت مىکردنــد .نامــوس مملکــت وقتــى خواســت
در اســتخر عمومــى و در حضــور مــردم شــنا کنــد ،ایــن دیگــر ب ـهدرد
45
مملکــت نمىخــورد! ایــن خــاف عفــت و شــرافت اســت.
بــراى نمونــه ،فــرخرو پارســا ،ایــن بهایــى فاســد ،بهعنــوان وزیــر آمــوزش و
پــرورش در دولــت هویــدا ،در تربیــت و پــرورش فرزنــدان ایــران چنیــن دیدگاهــی
داشــت« :بــکارت بــراى دختــران چــه معنــا دارد؟! مگــر در اروپــا و آمریــکا دختران
46
باکــره هســتند؟»...
جریــان وابســتۀ فراماســونرى بــا نفــوذ در نظــام دانشــگاهى ،مأموریــت تغییر
فرهنــگ را بهخوبــى انجــام داد .بــراى نمونــه ،هوشــنگ ســیحون ،فراماســونر
فاســد ،ســالها بهعنــوان اســتاد و رئیــس دانشــکدۀ هنــر دانشــگاه تهــران ،در
جــوان دانشــجو برنامهریــزى کــرد.
بىهویتکــردن نســل
ِ
دانشــکدۀ هنرهــاى زیبــا در ســال ۱۳۴۳ش ،طــى بخشــنامهاى میــزان
حقالزحمــۀ مدلهــاى زنــده و حتــى عریــان بــراى رشــتههاى نقاشــى و
مجسمهســازى را بــه ایــن قــرار اعــام کــرد:
 .۱مدل چهرۀ مرد ،هر ساعت  ۱۰۰لایر؛
 .۲مدل چهرۀ زن ،هر ساعت  ۱۰۰لایر؛
 .۳مدل زن تمامتنه با لباس ،هر ساعت  ۱۵۰لایر؛
 .۴مدل برهنۀ مرد ،هر ساعت  ۲۰۰تا  ۳۰۰لایر؛
47
 .۵مدل برهنۀ زن ،هر ساعت  ۲۵۰تا  ۴۰۰لایر.
ریاســت ســازمان اطالعــات و امنیــت کشــور (ســاواک) در پاســخ بــه
درخواســت شــهربانى در ســال 13۵۵ش ،بــراى جلوگیــرى از ورود دختــران
چــادرى بــه دانشــگاه پیشــنهاد کــرد بــا مســخرهکردن ایــن دخترهــا و هوکــردن
کالغســیاه و نظیــر آن ،کارى کننــد کــه نتواننــد بــا چــادر بیاینــد یــا چــادر را از
48
ســر بردارنــد و بیاینــد.

 .45علیرضــا زھیــرى ،عصر
پهلــوى بهروایــت اســناد،
ص.48
 .46محمدحسن طباطبایى،
نـفـــوذ فرامــاســـونرى در
مدیریت نــهادهای فرهنگی
دهۀ  ،1340ص.209
 .47نــــک :محـــمدحسن
طـبـــاطـــبـایى ،نــفــــوذ
فرامــاسونرىدرمــــدیریت
نهــادهای فرهنـــگی دهــه
 ،1340ص.137
 .48نــک :علیرضـــا زهیرى،
عصــــر پهلوى بهروایـــــت
اســناد ،ص۲۸۴و.۲۸۵
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معنویت در جمهوری اســــالمی

 .49سبأ.۴۶ ،
 .50مؤســــسۀ تنــظيـــم و
نـشر آثار امـــامخمینی(ره)،
صحیــــفۀ امــــــام ،ج،7
ص.245
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انقــاب اســامی ایــران در دنیــا بــا نــام و تفکــر امامخمینــی شــناخته
شــده اســت .ایشــان رونــد انقــاب را خــود بهطــور موجــز چنیــن بیــان کردهانــد:
شـما ملـت بـزرگ ایـران ،همـان معنایی که در صدر اسلام بـود ،محقق
کردید .ابتدا از مدرسـۀ فیضیه بلند شـد صدا و مدرسـۀ فیضیه را خراب
کردند .جوانهای ما را بعضشان را شهید کـردنــد؛ لکــن اسـتـقـامــت
اسـبــاب ایـن شـد که شکسـت روحـی نخورنـد .این اسـتقامت موجب
شـد کـه اقشـار ،بعضـی بـه بعضـی پیوسـتند .دعوتهـای اسلامی را
بهجان خریدند و شـنیدند و این قـطـرههــا بـههــم پــیوستند و سـیل
عظیمـی ایجـاد کردنـد :قیام همگانی و برای اسلام ،قیام بــرای خــدا،
قـیــام بــرای جـمـهــوری اسـلام .این قیام در تمام اقشار ملت ریشه
کرد و تمام اقـشــار را بـههــم پـیـونــد داد و ایـمــان در هـمـه ظـهـور
پـیــدا کــرد .یــک تحـول روحی ،یـک تحول فکـری ،بـا ارادۀ مصمم!...
49
همـۀ اقشـار باهـم قیام کردند و اسـتقامت کردنـدَ :
ا ْن َت ُقو ُمـوا ل َِّلهِ 
جمعـا و ً
ً
فـردا .مادامـی کـه ایـن قیـام برای خداسـت،
قیـام بـرای خـدا،
50
مادامـی کـه ایـن وحـدت باقی اسـت ،پیروز هسـتید!

پیشــرفت در معنویت

اول | تربیت انسانهای واال در عرصههای مختلف
انقالبیــون بــا اســتقامت تحسینبرانگیزشــان در مقابــل شــدیدترین
شــکنجههای ســاواک ،رزمنــدگان اســام بــا مجاهــدت در مقابــل جبهــۀ
اســتکبار در  8ســال جنــگ تحمیلــی و در ســالهای اخیــر مدافعــان حــرم
بــا حماســهای کــه آفریدنــد ،فقــط بخشــی از افــراد واالمنزلــت تربیتشــدۀ
مکتــب امامخمینــی هســتند کــه بدونشــک ،تربیــت چنیــن انســانهای
خودســاختهای مدیــون بسترســازی فوقالعــادۀ نظــام جمهــوری اســامی اســت.
تربیــت ایــن افــراد بهحــدی مهــم اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب از آن،
تعبیــر بــه معجــزۀ انقــاب کردهانــد .ایشــان فرمودهانــد:
بعــد از چهــل ســال ،شــما میبینیــد جــوان مؤمــن مســلمان کــه
نــه امــام را دیــده اســت ،نــه انقــاب را دیــده اســت ،نــه دوران دفــاع
مقــدس را دیــده اســت ،نــه آن حماسـهها را از نزدیــک دیــده ،امــا امــروز
اول انقــاب ،مثــل همــت و
ـوان ِ
بــا روحیــۀ انقالبــی ،مثــل همــان جـ ِ
خــرازی و بزرگانــی ازاینقبیــل ،مـیرود وســط میــدان و بــا عالقــه ،بــا
احســاس مســئولیت ،بــا شــجاعت تمــام در مقابــل دشــمن میایســتد!
مؤمــن امــروز ،از لحــاظ انگیــزه ،از
اینکــه مــن میگویــم جوانهــای
ِ
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جــوان اول انقــاب اگــر جلوتــر نباشــند ،عقبتــر نیســتند ،یعنــی ایــن.
51
اینهــا رویشهــای انقالبانــد .ایــن معجــزۀ انقــاب اســت. ...
شــهیدحججی و تشــییع پیکــر مطهــر ایشــان ،خــود اثباتــی بــر رویشهــای
تفکــر امامخمینــی در عصــر حاضــر محســوب میشــود.

دوم | گسترش اسالم ناب محمدی

 .51بیانــــات مقام مــعظم
رهـــــبری در دیـــــدار بـــا
جمـــعی از خـــانوادههای
شـــهدا1397/8/21 ،
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اســامی کــه خانــدان پهلــوی و دربــار بهدنبــال گســترش آن بودنــد،
همــان اســام آتاتــورک و دیگــر ظالمــان و دیکتاتورهــای منطقــه بــود؛ امــا
امامخمینــی از ابتــدای ظهــور انقــاب ،بــا شــعار اســتراتژیک «نــه شــرقی،
نــه غربــی ،جمهــوری اســامی» ســعی در ترویــج اســامی داشــت کــه احــکام
آن از ناحیــۀ علمــای مکتــب فقــه جعفــری صــادر شــده باشــد؛ بنابرایــن ،احیــا و
گســترش شــعائر و مناســک اســامی ،چــه در عرصــۀ عبــادی و چــه در عرصههای
سیاســی و اجتماعــی ،از بــرکات اولیــه و بســیار مهــم انقــاب اســامی اســت.

پیشــرفت در معنویت

 .1مــــلی
پــس از انقــاب ،اقامــۀ نمــاز بهعنــوان ســتون دیــن بــا برپایــی نمازهــای
جماعــت در هــر کویو َبــر َزن ،از دانشــگاه و مدرســه گرفتــه تــا دورتریــن روســتا

و شــهرها ،زمینهســاز احیــای ســایر شــعایر دینــی شــد .در ســالهای اخیــر،
برپایــی اعتــکاف در بیــش از  ۵۵۰۰مســجد بــا جمعیتــی بیــش از 800هــزار نفــر
ً
اکثــرا جــوان انجــام شــده اســت؛ درحالیکــه در دروان ستمشــاهی ،تعــداد
و
معــدودی بــا اعتــکاف آشــنا بودهانــد .احیــای حکــم تعطیلشــدۀ نما ِزجمعــه
و احیــای مراســم ش ـبهای قــدر و دعــای عرفــه و بســیاری از مناســک دیگــر،
ازجملــه مصادیــق گســترش فرهنــگ اســام نــاب محمــدی اســت کــه پــس از
انقــاب محقــق شــد.
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 .52مؤســــسۀ تنــــظيم و
نـــشر آثار امامخمینــی(ره)،
صحیـــــفۀ امـــــــام ،ج،۹
ص.۲۷۸
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 .2بینالمـــــللی
تبلـور اسلام نـاب در ایـران و سـیر تحـول مـردم از قبـل تـا بعـد از انقلاب،
در کانـون توجـه بسـیاری از مـردم حقگـرا و عدالتخـواه منطقـه قـرار گرفـت که
تشـکیل گروه حزباهلل در لبنان ،بهپشـتوانۀ انقالب اسلامی و الگوبرداری از تفکر
امامخمینـی از نمونههـای بـار ِز ایـن توجهات محسـوب میشـود .نفرتی که
ایـران زمـان پهلـوی داشـتند ،اکنـون به محبـت و عالقهای
کشـورهای منطقـه از
ِ
شـدید تبدیـل شـده اسـت؛ بهطوریکـه مردم کشـورهای عـراق ،لبنان ،پاکسـتان،
فلسـطین و ...ایـران را بزرگتریـن حامـی و پشـتیبان خـود تلقـی کردهاند.
ظهـور انقلاب با نظریـۀ جدیدی به نام «اسـتقالل ،آزادی ،جمهوری اسلامی»
روحـی تـازه در کالبـد جهـان دمیـد و خیـل عظیمـی از حقجویـان را بـا مفاهیـم
اصیـل اسلام آشـنا کـرد .از نمونههای شـاخص ایـن حقیقت ،به اسلام گرویدن
چندمیلیونـی مـردم کشـور آفریقایـی نیجریه اسـت که رهبـر آنها ،شـیخابراهیم
زکزاکـی ،خـود را وامدار امامخمینـی و مکتـب انقلاب اسلامی میداند.
رهایی مسـلمانان جهان از ستم دشمنان،
یاری مظلوم و آرمان
فریضۀ
ِ
ِ
اسلامی ِ
در دکتریـن دیپلماسـی انقلاب اسلامی ،بـه نفی موجودیت اسـرائیل تبدیل شـد.
1۶مـرداد 13۵8امامخمینـی در پیامـی ،آخرین جمعۀ ماه رمضـان را روز قدس
نامگـذاری کردنـد .در آن زمـان ،کمتـر کسـی فکـر میکـرد کـه چنـد سـال بعـد ،در
بیش از  80کشـور اسلامی و غیراسلامی ،یعنی مالزی ،هند ،سـنگاپور ،اندونزی،
ترکیـه ،آمریـکا ،کانادا ،نروژ ،آذربایجان ،انگلیس ،اسـترالیا ،آلمان ،اسـپانیا ،آفریقای
جنوبـی ،سـوئد ،ونزوئلا و ،...در ایـن روز تظاهـرات برگـزار شـود! امـام به ایـن روز،
فراتر از موضوع فلسـطین و اسـرائیل نگریسـته و فرمودهاند:
روز قدس فقط روز فلسطین نیست :روز اسالم است ،روز حکومت
اسالمی است ،روزی است که باید جمهوری اسالمی در سراسر کشورها
بیرق آن برافراشته شود ،روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که
52
دیگر آنها نمیتوانند در ممالک اسالمی پیشروی کنند.
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سوم | ترویج پاسداشت ایام شهادت و اعیاد

 .53مؤســــسۀ تنــــظيم و
نـــشر آثار امامخمینــی(ره)،
صحیـــفۀ امـــــــام ،ج،15
ص.330
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عجینشــدگی مــردم ایــران بــا حماســۀ حســینی ،از دیربــاز وجــود داشــته
اســت .مــردم نیــز بهپشــتوانۀ روحیــۀ ظلمســتیزی کــه در مکتــب حســینی
آموختــه بودنــد ،علیــه دســتگاه ستمشــاهی قیــام کردنــد .امامخمینــی
فرمــوده انــد« :مح ـ ّرم و صفــر اســت کــه اســام را نگــه داشــته اســت . ...بایــد
بدانیــد کــه اگــر بخواهیــد نهضــت شــما محفــوظ بمانــد ،بایــد ایــن ســنتها را
53
حفــظ کنیــد».
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مراســم ایــام شــهادت حضــرت زهــرا هــم کــه در دوران پهلــوی
بهنوعــی بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود ،در دوران پــس از انقــاب ،احیــا
شــده اســت و بــه آن توجــه ویــژه میشــود .در دوران نظــام اســامی ،تاکنــون
بیــش از 100هــزار هیئــت ،بــا هــدف ترویــج هرچهبیشــتر و بهتــر شــعائر
فرهنگــی در اعیــاد مذهبــی و ایــام شــهادت اهلبیــت تأســیس شــده
اســت.
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کیفی فرهنگ وقف و نذورات
چهارم | گسترش ّ
کمی و ِ

 .54ویلیــام سولیــــوان و
آنتــونی پاسونز ،خــاطرات
دو ســفیر ،ص88و.89
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در زمــان پهلــوی ،بســیاری از موقوفــات مــردم در جهــت نیــت واقفانشــان
اســتفاده نمیشــد .بهطــور مثــال ،در ضیافتــی کــه ولیــان ،نایبالتولیــۀ
آســتان قــدس رضــوی ،بهمناســبت ورود ســفیر آمریــکا و همســرش بــه مشــهد
برقــرار کــرد ،هدایایــی بــه زنــان اهــدا کــرد؛ ازجملــه بــه همســر ســولیوان «یــک
دســت جواهــرات ،مرکــب از گردنبــد و گوشــواره و انگشــتری از طــا و فیــروزه
و المــاس هدیــه کــرد .همســر ســولیوان از پذیرفتــن ایــن هدایــا امتنــاع کــرد؛
ولــی بــه ســولیوان گفتــه شــد« :آســتان قــدس آنقــدر ثــروت دارد کــه هدایــای
54
ـزاردالری مــا در نظــر آنهــا بیــش از یــک فنجــان قهــوه ارزش نــدارد».
چندهـ
ِ
اکنــون ،مــردم متدیّــن ایــران بــا اعتمــاد بــه ســازمان اوقــاف ،هرســاله
میــزان درخو ِرتوجهــی از امــوال و داراییهــای خــود را بــرای توســعۀ آبادانــی و
ترویــج اســام وقــف میکننــد .وجــود هــزاران مســجد موقوفــه ،ثبــت بیــش از
 ۶۸۰۰موقوفــۀ علمیآموزشــی و پژوهشــی و فرهنگــی در ســطح کشــور ،ســهم
ـدی وقــف در حــوزۀ درمــان ،وجــود هــزاران کتــاب و کتابخانــۀ وقفــی و
۲۵درصـ ِ
بهرهمنــدی دانشــجویان از  ۴۰دانشــگاه موقوفــه و ،...فقــط بخشــی از مصادیــق
مختلــف وقــف در جمهــوری اســامی اســت .نکتــۀ جالــب در ایــن زمینــه ،رشــد
ـری وقــف در دهــۀ گذشــت ه اســت کــه ایــن خــود ،گــواه موفقیــت انقــاب
10برابـ ِ
ـایانذکر در نظــام اســامی،
در ترویــج فرهنــگ وقــف اســت .از دیگــر نــکات شـ ِ
افزایــش نــذورات مــردم ،بهمناســبت ایــام مختلــف ملــی و مذهبــی اســت.
اطعــام خیــل عظیمــی از عــزادارن در هیئــات و توزیــع بســتههای مختلــف
فرهنگــی و اقداماتــی ازایندســت ،نمونههایــی از ایــن حرکــت خودجــوش و
برخاســته از اعتقــاد اســت.
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کیفی فرهنگ احسان و نیکوکاری
پنجم | گسترش ّ
کمی و ِ

عمــر جمهــوری اســامی هنــوز بــه یــک مــاه نرســیده بــود کــه در
۱۴اســفند ،۱۳۵۷امامخمینــی بــرای پشــتیبانی از محرومــان و مســتضعفان
و خودکفاکــردن آنهــا ،طــی حکمــی دســتور تأســیس کمیتــۀ امــداد را صــادر
کــرد .ایــن نهــاد ،دومیــن نهــاد تشکیلشــده پــس از انقــاب اســت کــه
بهدســتور امــام تأســیس شــد؛ بنابرایــن ،ایــن خــود گــواه اهمیــت حمایــت از
نیازمنــدان در نظــر بنیانگــذار انقــاب اســامی اســت .ســاالنه ،بخــش عظیمــی
از کمکهــای مردمــی ،توســط کمیتــۀ امــداد و ســایر نهادهــای خیریــه توزیــع
میشــود و همــواره ،قشــر مســتضعف جامعــه در کانــون توجــه مســئوالن ایــن
نهادهــا قــرار داشــتهاند.
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کیفی زیارت معصومان و امامزادگان
شـشم | گسترش ّ
کمی و ِ
زیــارت قبــور مطهــر اهلبیــت از مصادیــق بــارز شــدت عالقــه و ارادت
مــردم بــه اســام اســت .در دوران ستمشــاهی بــا اینکــه امــکان زیــارت وجــود
فرهنگــی ضــد اســامی و نیــز ســنگاندازیهای
داشــت ،تبلیغــات مســموم
ِ
مختلــف ،باعــث کمرونقشــدن زیــارت اهلبیــت میشــد؛ بهحــدی کــه
توفیــق زیــارت ،بعضـ ًـا جــز ِو آرزوهــای محــال مــردم تلقــی میشــد!
بــا ظهــور انقــاب اســامی ایــران ،اهمیتــی ویــژه بــه اماکــن مذهبــی داده
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شــد .تبلیغــات فرهنگــی و تســهیل امــور بــرای فراهـمآوردن زمینههــای زیــارت،
ازجملــه علــل اســتقبال بینظیــر مــردم از ایــن اماکــن بهشــمار مــیرود .از
شــدت اســتقبال مــردم اکتفاکــردن بــه همیــن آمــار بــس کــه در ایــام ســال
بیــش از 30میلیــون زائــر بــه حــرم مطهــر امامرضــا و بیــش از 10میلیــون
زائــر بــه حــرم حضــرت معصومــه مشــ ّرف شــدهاند .بهبرکــت انقــاب
اســامی ،فقــط در نــوروز  ،۱۳97بیــش از یکمیلیــون زائــر بــه حــرم حضــرت
شــاهچراغ مشــرف شــدهاند .زیــارت عتبــات عالیــات نیــز دیگــر بــرای مــردم
آرزویــی محــال بهشــمار نرفتــه و فقــط در ایــام اربعیــن حســینی ســال ،۱۳97
نزدیــک بــه 2میلیــون ایرانــی بــه زیــارت عتبــات مشــرف شــدند.
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کیفی برنامـــههای تبلیغی در
هفـتم | گســـترش ّ
کمی و ِ
صداوســیما و رشــد روزافزون مخــــاطبان آنها
مــاک و معیــار برنامــه و فعالیــت هــای صداوســیمای جمهــوری اســامی
ایــران همســو بــا ســایر نهادهــای فرهنگــی ،بــر اســاس مبانــی اســام پایهگذاری
و بــا اســتفاده از نیــروی بومــی توانســته اســت در تولیــد فیلــم و ســریال ،الگــوی
تمــام کشــورهای اســامی قــرار گیــرد .ایــن ارگان ،متناســب بــا ایــام مذهبــی،
خصوصـ ًـا مــاه مبــارک رمضــان ،برنامههــای متنــوع هنــری تولیــد کــرده اســت و
ـن وجــود برنامههــای مبتــذل
اســتقبال 80درصــدی مــردم از ایــن برنامههــا ،درعیـ ِ
شــبکههای ماهــوارهای ،نشــان اقبــال روزافــزون مــردم ایــران بــه برنامههــای
مذهبــی و معنــوی اســت.

صـــعود چـهل سـاله 242

پیشــرفت در معنویت
 243صـــعود چـهل سـاله

هشـتم | تغییر نامگذاریها
پهلــوی و دربــار ســعی در غربیســازی فرهنــگ ملیمذهبــی کشــور داشــت؛
ازای ـنرو از هیــچ فرصتــی بــرای ترویــج فرهنــگ کشــورهای غربــی و تخریــب
اعتقــادات ملیمذهبــی فروگــذار نبــود .تغییــر مبنــای تقویــم از هجــری بــه
شاهنشــاهی ،ازجملــه نمونههــای بــارز ایــن مبــارزه بــود .بــا ظهــور انقــاب
بازگردانــی مفاهیــم غنــی ملــی و دینــی در دســتور کار
اســامی ،ســعی در
ِ
متولیــان امــر قــرار گرفــت و برخــاف دوران پهلــوی کــه مــاک نامگذاریهــا
اغلــب مفاهیــم قدرتمآبانــه و لذتطلبانــه بــود ،در ایــن دوران ،موضوعــات
مرتبــط بــا مبانــی اســامی و اخالقــی مــاک نامگــذاری قــرار گرفــت.
بــرای مثــال ،قبــل از انقــاب ،روز تولــد رضاشــاه روز پــدر نامگــذاری شــده
بــود؛ ولــی بعــد از انقــاب ،روز میــاد اســوۀ تقــوا  ،امیرالمؤمنیــن علــی ،روز
پــدر نــام گرفــت؛ همچنیــن روز دعــا بــرای ســامتی شــاه در 21فروردیــن ،یعنــی
روزی کــه شــاه در ســال  ۱۳۴۴از تــرور جــان ســالم بـهدر بــرد و 1۵بهمــن ،روز رفع
خطــر از شــاه در ســال  ،1327از فرهنــگ ایرانیــان حــذف و باتوجهبــه آموزههــای
اســام ،روزهــای عرفــه و ش ـبهای قــدر بــرای دعــا و نیایــش انتخــاب شــد.
روزهــای جشــن هــم از 28مــرداد بهمناســبت کودتــای 28مــرداد؛ 2۵شــهریور ،روز
آغــاز ســلطنت محمدرضــا پهلــوی؛ ۶مهــر ،بهمناســبت ســالروز ســروش آریامهــر؛
21مهــر ،روز تولــد فــرح؛ 1۴آبــان ،روز تولــد شــاه؛ 1۶آبــان ،روز تولــد ولیعهــد)؛
۶بهمــن بهمناســبت انقــاب شــاه و ملــت و 3اســفند بهمناســبت کودتــای
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 3اســفند ،بــه روزهــای جش ـنهای ملــی ،ماننــد نــوروز و پیــروزی انقــاب و
جشـنهای مذهبــی ،مثــل مبعــث پیامبــر اکــرم و اعیــاد اســامی و میــاد
ائمــۀ اطهــار تغییــر کــرد.
ـی درباریــان ،حتــی در انتخــاب نــام میادیــن شــهرها نیــز نمایــان
خودباختگـ ِ
بــود و بیشــتر میدانهــای مهــم شــهرها بــه نــام ســردمداران مســتکبر ُد َول
اســتعماری نامگــذاری شــده بــود؛ ِ
ازطرفدیگــر ،شــاه و درباریــان همــواره ســعی
در نفــوذ در بــاور داشــتند؛ بهحــدی کــه فقــط در تهــران ۶۶ ،خیابــان بــه نــام
شــخص شــاه یــا خانــدان پهلــوی بــود .جمهــوری اســامی نیــز بــا تغیــر نــام این
میدانهــا ســعی کــرد فرهنــگ ایثــار و آزادیخواهــی و انقالبیگــری را ترویــج
دهــد .از ایــن میــان میتــوان بــه تغییــر نــام خیابــان الیزابــت دوم بــه کشــاورز،
آیزنهــاور بــه آزادی ،روزولــت بــه مبــارزان و بعــد شــهیدمفتحِ ،کنــدی بــه توحیــد
و چرچیــل بــه بابیســاندز اشــاره کــرد.
درحالحاضــر ،بیشــتر مؤسســات و مراکــز علمــی و فرهنگــی ،بــه نــام ائمــۀ
اطهــار ،علمــا ،شــهدا و شــخصیتهای انقالبــی و مذهبــی نامگــذاری
شــده اســت .طرحهــای نظامــی و عملیاتهــای رزمــی هــم قبــل از انقــاب بــه
نــام حیوانــات وحشــی نامگــذاری میشــد؛ ولــی بــا پیــروزی انقــاب اســامی
همــۀ ایــن نامهــا بــه آرمانهــای بــزرگ انســانی اشــاره دارد .انقــاب اســامی
ـی ایــام ،عنصــر زمــان را بســتر رشــد و تذکــر فضایــل دینــی
بــا نامگــذاری ارزشـ ِ
در جامعــه کــرد؛ نظیــر دهــۀ بصیــرت ،دهــۀ فجــر ،هفتــۀ دفــاع مقــدس ،هفتــۀ
بســیج مســتضعفین ،روز مــادر ،روز دختــر ،روز جــوان و روز معلــم.
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کیفی اردوهای راهــــیان نـــور و
نهم | گســترش ّ
کمی و ِ
پاســـداشت ارزشهـــای دفـــاع مــقدس

ارجمنــدی مقــام شــهدا در بیــن آحــاد مــردم ایــران ،از شــاخصههای
بیبدیــل انقــاب اســامی محســوب میشــود .مــردم ایــران بــرای حفــظ نظــام
نوپــای جمهــوری اســامی ،شــهیدان بســیار زیــادی تقدیــم کردهانــد؛ امــا ایــن
اهتمــام ،محــدود بــه دوران جنــگ تحمیلــی نشــده و کمــاکان روحیــۀ ایثــار
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و شــهادتطلبی در ایــن ملــت مجاهــد ،بهویــژه جوانانــش مــوج میزنــد .از
مصادیــق ایــن پاسداشــت میتــوان اردوهــای راهیــان نــور ،برگــزاری یادوارههــا
و کنگرههــای شــهدا  ،تشــییع پیکــر مطهــر شــهدا و ...را نــام بــرد.
در اوج شــبیخون فرهنگــی دشــمن ،مشــارکت عاشــقانۀ میلیونهــا جــوان
در ســفر عارفانــۀ راهیــان نــور مانــع انقطــاع نســل ســوم انقــاب از خــط جهــاد
و شــهادتطلبی شــده و ایــن طریــق مقــدس را اســتمرار بخشــیده اســت؛
بهطوریکــه میــزان حضــور مــردم در یادمانهــای عملیاتــی دوران دفــاع
مقــدس از ۴00هــزار نفــر در ســال  ۱۳8۴بــه بیــش از 7میلیــون نفــر در ســال
 ۱۳9۶افزایــش یافتــه اســت.
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کیفی تشکلهای مذهبی
دهم | گسترش ّ
کمی و ِ
افزایش تعداد مسـاجد کل کشـور از 30هزار در سـال  ۱۳۵7به 7۴هزار و ۲۲۹
مسـجد در سـال  1397و تأسـیس و تجهیـز  7۵28حسـینیه و گسـترش تعـداد
هیئـات مذهبـی به حـدود 100هزار هیئت ،فقط بخش کمی از تشـکیل گروههای
ی اسـت کـه بخـش درخو ِرتوجهـی از گروههای
فعـال مذهبـی اسـت .ایـن درحالـ 
خودجـوش فرهنگیمذهبـی ،بهصـورت محلـی فعالیت مـی کنند؛ بنابرایـن ،آمار
دقیقـی از ایـن تشـکلها در اختیـار نیسـت .ایـن حجـم از تشـکلهای فعـال در
قیـاس با دوران ستمشـاهی ،خود نمایانگر عمق اهمیتورزی جمهوری اسلامی
بـه دیـن و اعتقادات مردم محسـوب میشـود.
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کیفی فعالیتهای قرآنی
یازدهم | ارتقای ّ
کمی و ِ
تقویـت و ارتقـای کمـی و کیفـی فعالیتهـای قرآنـی کشـور ،در مقایسـه بـا
قبل از انقالب اسلامی بسـیار چشـمگیر اسـت .فعالیتهای قرآنی مولود انقالب
اسلامی عبارتانـد از:
 .۱پایهگذاری برنامههای قرآنی نوین؛
 .۲برگزاری  3۵دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم؛
 .۳برگزاری  ۴0دوره مسابقات کشوری ،ویژۀ برادران و خواهران؛
 .۴تأسیس سازمانهای متعدد قرآنی در سطوح سیاستگذاری و اجرایی؛
 .۵برگزاری  2۶دوره نمایشگاه قرآن کریم و صدها نمایشگاه قرآن استانی؛
 .۶ترجمۀ قرآن کریم به  130زبان زندۀ دنیا؛
 .۷چاپ قرآن کریم با شمارگان200میلیون ،پس از انقالب اسالمی؛
 .۸چاپ 37هزار عنوان کتاب قرآنی؛
 .۹ایجاد بیش از  ۴00سایت قرآنی؛
 .۱۰تأسیس شبکههای رادیویی قرآن ،معارف ،تالوت ،ترتیل ،اربعین و...؛
 .۱۱تأسیس شبکۀ تلویزیونی قرآن؛
 .۱۲راهاندازی مؤسسات و مدارس و کانونهای قرآنی؛
 .۱۳فعالیتهای قرآنی گسترده و ویژۀ بانوان ،ازجمله مسابقات و محافل؛
 .۱۴تأسیس دانشکدههای قرآنی و دانشگاه قرآن و معارف اسالمی؛
دولتی قرآنی در سطوح مختلف؛
 .۱۵ایجاد دستگاهها و مراکز
ِ
 .۱۶تولید سریالها و فیلمهای فاخر قرآنی ،نظیر فیلم محمد و حضرت یوسف؛
 .۱۷برگـزاری بزرگتریـن رویـداد قرآنـی جهان اسلام ،یعنی مسـابقات بینالمللی
قـرآن کریـم در جمهوری اسلامی ایران؛
 .۱۸تأسیس جامعة المصطفی العالمیه ،با بیش از  ۵0شعبه در سطح جهان؛
 .۱۹ترجمۀ قرآن کریم به بیش از  130زبان زندۀ دنیا.
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تأثیر جمهوری اسالمی بر معنویت دنــیا

55. Peter Roman
Scholl-Latour.
 .56میراحمدرضـا حاجتی،
عصـر امـــامخمینی،
ص.۶۹
57. Anthony Giddens.
 .58آنـــتــونی گیـــدنــز،
جامـعهشــــناسی ،ص.75
 .59احـمـــــد امیـــدوار و
حسین یــکتا ،امامخمینی
و انقلاب اسلامی؛ روایتی
جهانی ،ص265و.266
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جمهــوری اســامی ایــران بــا اســتفاده از تمــام ظرفیتهــای ممکــن ،در
جهــت ارتقــای دیـنداری مــردم کوشــیده اســت .تأثیرگــذاری انقــاب اســامی در
عرصــۀ معنویــت ،نهفقــط بــر مــردم ایــران ،بلکــه در زندگــی فــردی مــردم جهــان
نیــز درخو ِرتوجــه اســت .بهعنــوان مثــال ،جمهــوری اســامی فضــای نامگــذاری
کــودکان را از نامهــای غربــی بــه نامهــای اســامی تغییــر داد؛ بهصورتیکــه
عالوهبــر ایــران ،حتــی بــر کشــورهای دیگــر نیــز اثــر گذاشــت و در ســال 2014م
بیشــترین نــام فرزنــدان تازهمتولدشــده در انگلســتان ،محمــد بــود.
تأثیرگــذاری جمهــوری اســامی ،بــه مباحــث فــردی مثــل نامگــذاری
محــدوده نشــده و دیــن را از فضــای فــردی بــه عرصههــای اجتماعــی و محافــل
مهــم بینالمللــی کشــانده اســت .دنیایــی کــه بهســمت بیخدایــی مطلــق
پیــش میرفــت ،بهوســیلۀ انقــاب تغییــر کــرد .در ایــن زمینــه بــه ســخن
برخــی از مشــاهیر بســنده میکنیــم.
55
ـی
ِپ ِتــر رومــن شــول -التــور اســتاد دانشــگاه و نویســنده و مفســر سیاسـ ِ
مشــهور کشــور آلمــان« :اکنــون نهضــت بازگشــت بــه دیــن و مدینــۀ فاضلــه آغــاز
شــده اســت؛ بنابرایــن جهانیــان بهبرکــت انقــاب اســامی یافتهانــد کــه تنهــا
56
راه ســعادت ،اســام اســت».
آنتونــی گیدنیــز 57جامعهشــناس مشــهور انگلیســی« :انقــاب اســامی دنیــا
58
را بهســمت دینیشــدن پیــش میبــرد».
محمداالمیــن خلیفــه ،رئیــس مجلــس شــورای اســامی ســودان« :انقــاب
59
اســامی ایــران پرچمــدار تجدیــد حیــات اســامی در ایــن قــرن اســت».
پروفسور حمید موالنا:
...اخیـ ً
ـرا کــه پــس از بیســت ســال ،هنگامــی کــه بــرای شــرکت در
کنفرانــس بــزرگ بینالمللــی در همیــن رشــته [علــوم ارتباطــات
روابــط بینالملــل] ،در دانشــگاه الیبزیــک ،بــه آلمــان شــرقی رفتــه
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بــودم .بــرای اولینبــار در عمــر 43ســالۀ انجمــن علــوم ارتباطــات
آنجــا ،اعضای انجمن جلســۀ خودشــان را در کلیســای ســن نیکســولی
تشــکیل دادنــد .آنجــا کشیشــی بــرای مــا ســخنرانی میکــرد کــه
بهقــول خــودش انقــاب آلمــان شــرقی را بــه شــیوۀ حضــرت امــام
60
هدایــت کــرده بــود.
پروفســور توشــیو کــورودا ،مترجــم نهــج البالغــه بــه زبــان ژاپنــی و اســتاد
برجســتۀ مطالعــات اســامی در ژاپــن:
قبــل از انقــاب اســامی ایــران ،هــر کتابــی کــه بــا عنــوان و محتــوای
اســامی در ژاپــن چــاپ میشــد ،تیــراژش کمتــر از هــزار نســخه بــود.
شــکر خــدا بعــد از پیــروزی انقــاب کتابهــای اســامی در ژاپــن
رو بــه گســترش رفتــه اســت . ...مدتــی پیــش ،کتابــی دربــارۀ روح
و معنویــت اســام بــه زبــان ژاپنــی نوشــتم کــه در عــرض یــک مــاه،
61
بیــش از ۲۰هــزار نســخۀ آن بــه فــروش رســید.
پیتر لودویگ برگر 62جامعهشناس آمریکایی:
میــل بــه دیــن همــواره در بشــر وجــود داشــته اســت؛ ولــی ظهــور
پدیــدۀ انقــاب ایــران و ظهــور افــکار رهبــر آن در جهــان ،تمایــل بــه
دیــن را دوبــاره در دلهــای مــردم سراســر جهــان شــعلهور ســاخته
اســت و آنانکــه از نقــش امامخمینــی در دنیــای اســام غفلــت
63
میورزنــد ،در تحلیــل مســائل جهــان دچــار اشــتباه میشــوند.

 .60میراحمدرضـا حاجتـی،
عصـر امـــامخمینی،
ص.71
 .61نک :ژیــل کپــل ،ارادۀ
خــداوند ،ص.11
62. Peter L. Berger.
 .63نک :مؤسسۀ تنظيم و
نشـر آثار امامخمینـی(ره)،
امـام خمینـی(س) از
نـگاه نخبـگان جهـان ،ج،1
ص275تـا.305
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4

بحران معنویت در غرب

بــا صنعتیشــدن کشــورهای غربــی ،بهمــرور توجــه بــه بُعــد اقتصــادی
بیشــتر شــد .یکبعدیشــدن نگــرش کشــورهای توســعهیافته بــه مفهــوم
پیشــرفت ،باعــث شــد کــه ایــن کشــورها رشــدکردن و توســعهیافتگی را فقــط در
اقتصــاد و صنعــت معنــا کننــد و بهمــرور ،توجــه بــه ســایر ابعــاد ،ازجملــه ابعــاد
ً
بعضــا بیرنــگ شــد .برژینســکی ،نظریهپــرداز و
معنــوی و روحــی کمرنــگ و
سیاسـتمدار معــروف آمریکایــی ،در بیــان اهمیــت معنویــت گفتــه اســت« :خأل
پوچــی معنــوی اســت :همــان پوچــی معنــوی
معنــوی ،تعبیــر دقیقتــری از
ِ
64
کــه بخــش بزرگــی از تمــدن غــرب را فراگرفتــه اســت ».بنجامیــن اســپاک،
روانشــناس آمریکایــی کــه برخــی از کتابهــای او در زمینــۀ روانشناســی
از کتابهــای بســیار پرفــروش تاریــخ اســت ،در تحلیــل وضعیــت اجتماعــی
جامعــۀ آمریــکا گفتــه اســت« :جامعــۀ مــا بهشــدت از فقــدان ارزشهــای
65
معنــوی رنــج میبــرد».

اول | نرخ باالی خودکشی در جهان
 .64زبیگنــیو برژیــنسکی،
خارج از کنـترل ،ص.84
ن اســـپاک،
 .65بنجـــامی 
دنـیـــای بـــهـتر بـــــرای
کودکانمـان ،ص.153
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در تصویــر  ،154آمــار خودکشــی برخــی از کشــورهای دنیــا نشــان داده شــده
اســت ،ایــن نمــودار کــه نــرخ تعــداد افــراد خودکشـیکرده در هــر 100هــزار نفــر را
نشــان میدهــد ،کمتریــن نــرخ ،یعنــی حــدود  ۵نفــر را بــرای ایــران و بیشــترین
نــرخ ،یعنــی حــدود  2۵نفــر را بــرای کــرۀ جنوبــی معرفــی کــرده اســت.

پیشــرفت در معنویت
تصـویـــر 154
نمودار نرخ خودکشی در کشورهای مختلف ،از سال  1990تا 2016م
منبع :موسسه جهانی آمارو ارزیابی سالمت
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دوم | شیوع بیمایهای روانی

تصـویـــر 155
بیشترین تعداد
بیماریهای روحی و
روانی در پردرآمدترین
کشورهای دنیا
توضیح :گزارش سازمان
جهانی سالمت از رابطه
مستقیم سطح درآمد
کشورها و افزایش
بیماریهای روحی و
روانی
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پیشــرفت در معنویت

روان آمریــکا کــه توســط اتحادیــۀ
بــر اســاس آمــار مؤسســۀ ملــی ســامت ِ
ملــی بیماریهــای روانــی منتشــر شــده اســت ،شــاخص ســامت روان
بزرگســاالن در آمریــکا بــه شــرح زیــر اســت:
 .1تجــربۀ بیمــاری روحـی و روانـی؛  ۱نفـر از هر  5نفــر در آمریـــکا
تصـویـــر 156
43.8میلیون نفر دارای
تجربۀ بیماری روحی و
روانی در آمریکا
منبع :اتحادیۀ ملی
بیماریهای روانی آمریکا

 .2بیماریهای روحی و روانی بین سفیدپوستان ،بیشتر از سیاهپوستان
تصـویـــر 157
درصد شیوع بیماریهای
روحی و روانی بر اساس
نژاد در آمریکا
منبع :اتحادیۀ ملی
بیماریهای روانی آمریکا
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 .4خودکشـی؛ سـومین عامـل مرگ
جوانـان آمریکایی
تصـویـــر 158
90درصد افرادی که
خودکشی کردهاند ،از
بیماری روحی و روانی
رنج میبردهاند.
منبع :اتحادیۀ ملی
بیماریهای روانی آمریکا

سوم | بحران خانواده
 .1افزایــــش درخـــو ِرتوجه نــــرخ طــــالق در دنــــیا
تصـویـــر 159
روند افزایش نرخ طالق
در دنیا
منبع ،OECD :اتحادیه
اروپا و ...
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پیشــرفت در معنویت

 .2باالتریــن رتبههــای طــاق از ِآن کشــورهای توســعهیافته و ایــران در زمــرۀ 10
کشــور کمطــاق دنیــا
تصـویـــر 160
بیشترین و کمترین
میزان طالق در دنیا
منبع ،OECD :اتحادیه
اروپا و ...
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 .3عمر کوتــاه ازدواج در کشـــورهای پـــردرآمد دنیــــا

تصـویـــر 161
میانگین بازۀ زمانی بهطولانجامیدن زندگیهای مشترک در کشورهای مختلف
منبع ،OECD :اتحادیه اروپا و ...
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پیشــرفت در معنویت

 .4نرخ طالق در افراد معتقد به دین ،پایین تر از نرخ متوسط جهانی طالق

تصـویـــر 162
نـرخ طـالق در ادیــان مخـتلف
منبع ،OECD :اتحادیه اروپا و ...

افزایــش حــدود  ۴برابــری نــرخ طــاق در جهــان ،از ســال  19۶0تــا 2017م
نشــاندهنده بحــران شــدید خانوادگــی اســت .شــیوع فاجعهبــار طــاق در
جهــان ،متأثــر از عوامــل بســیاری اســت؛ البتــه بــر اســاس همیــن پژوهــش
صورتگرفتــه ،خیانــت و ناســازگاری کــه بهشــدت متأثــر از فضــای فرهنگــی
و ســبک زندگــی جامعــه اســت ،مهمتریــن عوامــل طــاق شــمرده شــده اســت.
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فصـل هشـ ــتم

کرامـ ـ ـ ــت زن
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1

زن در نگاه سران ایران

اول | زن از نگاه شاه و دربار

در طــول تاریــخ ،حکومتهــا و نظامهــا ،ادعاهــای مختلفــی را دربــارۀ زن
مطــرح کردهانــد؛ ولــی الزم اســت تــا بــرای صحتســنجی گفتــار آنهــا ،بــه
عملکردشــان نیــز توجــه شــود .شــاهان پهلــوی نهفقــط در عمــل بــه منزلــت زن
توجهــی نمیکردنــد ،بلکــه حتــی در گفتــار نیــز از دیــدگاه خــود دفــاع کــرده و بــا
وقاحــت تمــام ،زن را فقــط محــدود در ارضــای نیــاز جنســی مــردان متصور شــده
و هیــچ بــاوری بــه موفقیــت بانــوان در امــور مختلــف نداشــتند .بــرای مثــال،
محمدرضاشــاه در مصاحبــه بــا خانــم اوریانــا فاالچــی 68خبرنــگار ایتالیایــی ،در
ســال  13۵2دربــارۀ زن اینگونــه اظها ِرنظــر کــرد:
در زندگــى یــک مــرد ،زن بهحســاب نمیآیــد؛ مگــر وقتــى کــه زیبــا
و دلربــا باشــد و خصوصیــات زنانــه خــود را حفــظ کــرده باشــد... .شــما
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کرامت زن

زنــان هرگــز یــک میکلآنــژ یــا یــک بــاخ نداشــتهاید یــا حتــى یــک
آشــپز بــزرگ؛ هیچچیــز بزرگــى نداشــتهاید .راســتى شــما در طــى ایــن
69
زن قــادر بــه ادارۀ یــک کشــور را دیدهایــد؟
مصاحبههایتــان چنــد ِ
دربــارۀ فســاد اخالقــی و جنســی شــاه بهکـ ّرات ســخن گفتــه شــده اســت؛ امــا
بــرای نمونــه میتــوان ســخن تــاج الملــوک ،مــادر محمدرضاشــاه را بیــان کــرد
کــه فرزنــد خــود را اینطــور توصیــف کــرده اســت:
محمدرضــا عاشــق ســینهچاک زن اســت؛ شــوهردار یــا بیشــوهر،
ایرانــی یــا خارجــی... 70.و ناگفتــه نگــذارم کــه محمدرضــا در برابــر
دختــران موطالیــی تســلیم محــض بــود .یکبــار کــه در جوانــی ،بــا
هواپیمــای آلمانــی مســافرت میکــرد ،عاشــق میهمــانداران موطالیی
هواپیمایــی لوفتهانــزا شــده بــود ...و همیــن مســئله مدتهــا
موجــب بدبختــی محمدرضــا شــده بــود و پولهــای زیــادی را صــرف
میهمــانداران لوفتهانــزا میکــرد و یــک قســمت از دربــار مســئول
71
دعــوت و پذیرایــی از ایــن میهمــانداران بــود!...

68. Oriana Fallaci.
 .69فـــاالچی ،اوریــــانــا،
مصاحبههـای تاریـــــخی،
ص.74
 .70دیبـا ،فریــده ،دختــرم
فـرح ،ص.470
 .71پـــهلوی ،تاجالمـلوک،
خاطـــرات ملـــکۀ پهلوی،
ص.364
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دوم | زن از نگاه امامخمینی

 .72مؤســـسۀ تنـــظيم و
نشـــــر آثـــــار امــــــام
خــمیـنی ،صـحیــفۀ
امـام ،ج ،11ص.253
 .73همان ،ج ،14ص.316
 .74همان ،ج ،6ص.521
 .75همان ،ج ،18ص.404
 .76همان ،ج ،18ص.404
 .77همان ،ج ،19ص.281
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امامخمینــی ،معمــار انقــاب اســامی ایــران ،زن را یــک انســان و
مربــی بــزرگ معرفــی کــرده و در معرفــی بُعــد انســانی زن فرمودهانــد « :قــرآن
کریــم انسانســاز اســت و زنهــا نیــز انسانســاز ...اگــر زنهــای انسانســاز از
72
ملتهــا گرفتــه بشــود ،ملتهــا بــه شکســت و انحطــاط مبــدل خواهنــد شــد».
ایشــان نقــش زن در تاریــخ اســام را نیــز بســیار پررنــگ دانســتهاند« :تاریــخ
اســام گــواه احترامــات بیحــد رســول خــدا بــه ایــن مولــود شــریف اســت
تــا نشــان دهــد کــه زن ،بزرگــی ویــژهای در جامعــه دارد کــه اگــر برتــر از مــرد
73
نباشــد ،کمتــر نیســت».
حضــرت امــام زن را هماننــد مــردان دانســته؛ ازایـنرو بــه آنــان تکلیــف
میکننــد کــه بایــد در عرصههــای مختلــف علمــی ،فرهنگــی ،سیاســی و ...بــا
قــدرت تــاش کننــد:
شــماها در تحصیــل کوشــش کنیــد کــه بــراى فضایــل اخالقــى،
[بــر] فضایــل اعمالــى مجهــز شــوید .شــما بــراى آتیــۀ مملکــت مــا
جوانــان نیرومنــد تربیــت کنیــد[ 74.در بُعــد اجتماعــی] شــما بایــد در
همــۀ صحنههــا و میدانهــا آنقــدرى کــه اســام اجــازه داده ،وارد
باشــید[ 75... .در بعــد سیاســی] همانطــورى کــه مردهــا بایــد در امــور
سیاســى دخالــت کننــد و جامعــۀ خودشــان را حفــظ کننــد ،زنهــا هم
بایــد دخالــت کننــد و جامعــه را حفــظ کننــد[... 76.در بعــد فرهنگــی]
ایــن فرهنــگ را بایــد زنــده کــرد و شــما خانمهــا همانطــورى کــه
آقایــان مشــغول هســتند ،همانطــورى کــه مردهــا در جبهــۀ علمــى و
77
فرهنگــى مشــغول هســتند ،شــما هــم بایــد مشــغول باشــید.

کرامت زن
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سوم | زن از نگاه رهبر معظم انقالب
رهبــر معظــم انقــاب در طــول  40ســال اخیــر ،در دیدارهــای مختلفــی
کــه بــا اقشــار مختلــف جامعــه بهویــژه بانــوان داشــتهاند ،بارهــا دربــارۀ
شــخصیت زن و فضیلــت مقــام او صحبــت کردهانــد کــه بــرای نمونــه فقــط بــه
یکــی از ســخنان ایشــان اشــاره میشــود:
در حقــوق اجتماعــی ،فرقــی بین زن و مرد نیســت .در حقوق شــخصی
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و فــردی ،بیــن زن و مــرد تفاوتــی وجــود نــدارد .در چنــد مســالۀ
اختصاصــى شــخصی امتیازاتــی بــه زن داده شــده اســت ،در چنــد
ِ
مســأله امتیازاتــی بــه مــرد داده شــده؛ آن هــم بــر اســاس اقتضــای
طبیعــت زن و مــرد؛ ایــن اســام اســت؛ متینتریــن ،منطقیتریــن،
عملیتریــن قوانیــن و حــدود و مرزهائــی کــه ممکــن اســت انســان
78
در زمینــۀ مســألۀ جنســیت فــرض کنــد.

 .78بیانـات مقـام معظـم
رهبـری11 ،ا.۱۳92/2/
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2

بررسی وضعیت زنان

اول | تحصیالت بانوان
زنان باالتر از  15سال نسبت به کشورهای دنیا
 .1کاهش بیسوادی ِ

تصـویـــر 163/1
نمایش درصد زنان بی سواد بزرگتر از  15سال در دنیا ،در سال 1975م
منبع :بانک جهانی
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تصـویـــر 163/2
نمایش درصد زنان بی سواد بزرگتر از  15سال در دنیا ،در سال 2010م (1389ش)
منبع :بانک جهانی
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 .2رتبۀ اول نسبت دختران به پسران در تحصیالت ابتدایی در دنیا
در ســال  1350نســبت دختــران درحالتحصیــل در مقطــع ابتدایــی بــه پســران
درحالتحصیــل در همیــن مقطــع ،نزدیــک بــه 35درصــد بــوده اســت .در ســال
 1393ایــن عــدد بــه  50رســید کــه نشــاندهندۀ تــوازن و برقــراری عدالــت
آموزشــی بیــن پســران و دختــران در کشــور اســت.

تصـویـــر 164
نسبت دختران به پسران در تحصیالت ابتدایی ،در ایران ،از سال  ۱۹۷۰تا ۲۰۱۵م
منبع :بانک جهانی
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 .3افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیالت متوسطه در ایران

تصـویـــر 165
نمایش درصد زنان درحالتحصیل در مقطع متوسطه نسبت به مردان درحالتحصیل در همین مقطع در ایران ،از
سال  1971تا 2014م

منبع :بانک جهانی
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 .4افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیالت دانشگاهی

تصـویـــر 166
نمایش درصد زنان درحالتحصیل در دانشگاه نسبت به مردان درحالتحصیل در دانشگاه در ایران ،از سال  1971تا
2014م
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منبع :بانک جهانی

کرامت زن

 .5افزایش اساتید زن در دانشگاهها
تصـویـــر 167
نسبت زنان به مردان در
مدرسین دانشگاههای
ایران ،از سال  1971تا
2014م
منبع :بانک جهانی
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دوم | عرصـــۀ اجـــتماعی
 .1فعالیت سازمانهای مردمنهاد (سمن) و نهادهای خیریهای
بهدنبــال تصمیــم محمدرضاشــاه بــرای کنتــرل فعالیتهــای مســتقل زنــان
از طریــق همگرایــی و تمرکــز تدریجــی فعالیتهــای آنــان ،بهجــز گروههــای
زیرزمینــی مخالــف شــاه ،اثــری از ســازمانهای سیاســی مســتقل و جنبشهــای
واقعــی بــرای کســب حقــوق زنــان باقــی نمانــد.
بعــد از انقــاب اســامی ،زنــان نهادهــای بســیاری را بــا رویکردهــای
فرهنگیتربیتــی ،کارآفرینــی ،خیریــهای و حتــی پژوهشــی راهانــدازی کردهانــد
کــه درحالحاضــر ،تعــداد آنهــا بــه هــزاران کانــون و نهــاد غیردولتــی میرســد.
حضــور زنــان در نهادهــای خیریـهای و غیردولتــی ،از عرصههــای بســیار تأثیرگــذار
حضــور اجتماعــی بانــوان محســوب میشــود.
طبــق آمــار معاونــت امــور زنــان و خانــواده در ســال  1397بیــش از 2700
ســمن مربــوط بــه امــور زنــان در اســتانهای مختلــف کشــور فعالیــت میکننــد.
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 .2ورزش بــــانـوان
قبــل از انقــاب اســامی ،ورزش بانــوان بهصــورت رســمی و ملــی جایــگاه
چندانــی در میــان سیاســتها و اقدامــات رژیــم پهلــوی نداشــت .در ابتــدای
دهــۀ  60بــا تشــکیل کمیتــۀ ورزش بانــوان ،فعالیتهــای ورزشــی زنــان آغــاز شــد
و آنــان دســتاوردهای زیــادی را کســب کردنــد.
حضــور زنــان در ورزش حرف ـهای در قبــل و بعــد از انقــاب ،در جــدول زیــر
مقایســه شــده اســت.
موضـــــوع

قبل از انقالب اسالمی

بعد از انقالب اسالمی

رشتههای فعال

 ۷رشته

 ۳۸رشته

مربیان فعال

 ۹نفر

۳۵هزار نفر

داوران فعال

 ۷نفر

۱۶هزار نفر

ورزشگاههای اختصاصی

 ۱ورزشگاه

 ۳۰ورزشگاه

جدول 1
مقایسۀ ورزش بانوان
قبل و بعد از انقالب
اسالمی در ایران
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سوم | بهداشت و سالمت بانوان

 .1افزایش امید به زندگی بانوان در ایران ،از  57.6سال به  77.1سال

تصـویـــر 168
نمودار تغییرات امید به زندگی زنان در ایران و جهان ،از سال  ۱۹۶۰تا ۲۰۱۶م
منبع :بانک جهانی
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 .2افزایش نسبت پزشکان متخصص زن به مرد از 15درصد به 40درصد

تصـویـــر 169
مقایسۀ نسبت متخصصهای زن و مرد
منبع :دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 .3افزایش نسبت پزشکان فوقتخصص زن به مرد از 9درصد به 30درصد

تصـویـــر 170
مقایسۀ نسبت فوقتخصصهای زن و مرد
منبع :دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد
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 .4افزایش نسبت پزشکان متخصص زن در حوزۀ زنان ،از 16درصد به 98درصد

تصـویـــر 171
مقایسۀ درصد زنان متخصص در حوزۀ زنان و زایمان
منبع :دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 .5کاهش 90درصدی مرگومیر مادران هنگام زایمان
تصـویـــر 172
نمودار تغییرات مرگومیر
مادران هنگام زایمان ،در
ایران ،از سالهای 1990
تا 2015م
منبع :بانک جهانی
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3

کرامت زن در غرب

بــرای بررســی کرامــت زن در غــرب،
در ایــن پژوهــش بــه بررســی مختصــر
مســئله خشــونت جنســی ،خودکشــی
و ســربازی اجبــاری زنــان بســنده شــده
اســت.

اول | رشد سریعتر درصد خودکشی در زنان نسبت به مردان

بیــن ســالهای  2000تــا 2016م ،باوجــود اینکــه آمــار خودکشــی در مــردان
نیــز بــا نــرخ 21درصــد رو بــه افزایــش بــوده اســت ،افزایــش ایــن آمــار بــرای
بانــوان ،نزدیــک بــه 50درصــد اســت .آمــار خودکشــی در غــرب و افزایــش
چندبرابــری درصــد خودکشــی زنــان در قیــاس بــا مــردان ،نشــاندهندۀ افزایــش
بیماریهــای روحــی و روانــی ناشــی از بحــران معنویــت در میــان زنــان در
کشــورهای غربــی اســت.
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تصـویـــر 173
رشد سریعتر درصد
خودکشی در زنان نسبت
به مردان در آمریکا
منبع :رادیو ملی آمریکا
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دوم | گزارش سازمان ملل متحد دربارۀ زنان سرپرست خانوار
در کشــور آمریــکا ،سرپرســت اقتصــادی  47درصــد از خانوارهــا ،زنان هســتند.
ایــن آمــار بــرای کشــور فرانســه  49درصــد و بــرای کشــور مرفــه لوکزامبــورگ،
 59درصــد اســت کــه نشــان از تحمیــل وظایــف ســنگین اقتصــادی بــر زنــان در
کشــورهای غربــی میباشــد.
آمار فوق در جمهوری اسالمی ایران  12درصد میباشد.

صـــعود چـهل سـاله 282

کرامت زن

 .1درصد زنان سرپرست خانوار در کشورهای آمریکای شمالی

 .2درصد زنان سرپرست خانوار در کشورهای اروپای غربی

 .3درصد زنان سرپرست خانوار در جمهوری اسالمی ایران

تصـویـــر 174
گزارش سازمان ملل متحد دربارۀ وضعیت خانوارها ،در سال 2017
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سوم | خشونت جنسی علیه زنان
80

در آمــار منتشرشــده توســط مرکــز ملــی خشــونت جنســی در آمریــکا
اطالعــات زیــر بیــان شــده اســت.

ً
تقریبا  ۱نفر از هر  5نفر زن در آمریــکا
 .1تجربۀ در معــرض تـجاوز قرارگرفتن

تصـویـــر 175
جدول آماری خشونت علیه زنان در آمریکا
منبع :مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری دولت آمریکا

80. National Sexual Violence Resource Center.
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بــر اســاس ایــن آمــار ،یــک نفــر از هــر  4دختــر و  1نفــر از هــر  6پســر ،پیــش
81
از ســن 18ســالگی در معــرض سوءاســتفادۀ جنســی قــرار میگیرنــد.
 .2یکچهارم سوء استفادههای جـنسی از کـودکان تـوسـط اعضای خـانــواده

تصـویـــر 176
ارائۀ گزارش ارتباط بین متعرضین و قربانیان جنسی
منبع :دپارتمان قضایی دولت آمریکا

81. Finkelhor, D., Hotaling, G., Lewis, I. A., & Smith, C. (1990). Sexual abuse in a national survey of
adult men and women: Prevalence, characteristics and risk factors. Child Abuse & Neglect 14, 19-28.
doi:10.1016/0145-2134(90)90077-7.
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 ســالگی17  الی11  درصــد از تجاوزات جنـسی بیـن سنین29.9  صورتگرفتن.3
،درصــد از تجاوزهــای صورتگرفتــه توســط کســانی بــوده اســت کــه قربانیان80
82
.آنهــا را میشــناختهاند
83
.درصد تجاوزهای صورتگرفته در محل کار قربانی صورت گرفته است8

177 تصـویـــر
سن قربانیان در هنگام اولین تجاوز
 مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری دولت آمریکا:منبع
82. Miller, T. R., Cohen, M. A., & Wiersema, B. (1996). Victim costs and consequences: A new look (NCJ
155282). Retrieved from the U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of
Justice: https://www.ncjrs.gov/pdffiles/victcost.pdf.
83. Duhart, D. T. (2001). Violence in the workplace, 1993-99. Retrieved from the U.S. Department of Justice,
Bureau of Justice Statistics: http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vw99.pdf.
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 ۱نفــر از هــر  ۵دانشــجوی زن ،در طــول دوران تحصیــل خــود در معــرض تعرض
84
جنســی قــرار گرفتهانــد.
ـان تعــرض جنســی در دانشــگاه ،واقعــۀ تعــرض بــه
بیــش از 90درصــد از قربانیـ ِ
85
خــود را گــزارش نمیکننــد.

چهارم | سربازی اجباری زنان
در بســیاری از کشــورهای دنیــا ســربازی اجباری بــوده و بانــوان را در بعضی از
مواقــع ،مجبــور بــه انجــام کارهایــی برخــاف طبیعــت و روحیــۀ آنهــا میکننــد.
در تصویــر  ،۱۷۸نمونــۀ کشــورهایی کــه ســربازی زنــان در آنهــا اجبــاری اســت،
بنــا بــه گــزارش ســایت ســازمان « »CIAآمریــکا آمــده اســت.

تصـویـــر 178
اسامی کشورهایی که در آنها زنان موظف به گذراندن دوران سربازی هستند.
منبعCIA :
)84. Krebs, C. P., Lindquist, C., Warner, T., Fisher, B., & Martin, S. (2007). The campus sexual assault (CSA
study: Final report. Retrieved from the National Criminal Justice Reference Service: http://www.ncjrs.gov/
pdffiles1/nij/grants/221153.pdf.
85.Fisher, B., Cullen, F., & Turner, M. (2000). The sexual victimization of college women (NCJ 182369). Retrieved from the National Criminal Justice Reference Service: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/182369.pdf.
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1

آزادی و مردمساالری در دوران پهلوی

اول | احـــزاب
خفقـان سیاسـی در ایـن دوران بهحـدی بـود کـه درنهایـت دو حـزب «مـردم»
بهرهبـری اسـداهلل عَ َلـم و «ایـران نویـن» کـه بهجـای حـزب «ملیـون» توسـط
حسـنعلی منصور با حمایت شـاه تشـکیل شـده بود ،در انتها بهدسـتور شاه منحل
شـد و تنها حزب «رسـتاخیز» بهعنوان تنها حزب کشـور معرفی شـد .در این حزب
هـم علیرغـم ادعـای مردمیبـودن ،نقش شـاه ،نقـش اصلی بـود .در جـواب انتقاد
بـه عملکـرد شـاه و تحمیلیبودن احزاب ،شـاه مـردم ایـران را دارای سـواد الزم برای
شـناخت درسـت و تشـکیل حزب از درون مردم ندانسـت 86.محمدرضاشـاه هنگام
معرفـی حـزب رسـتاخیز بهعنـوان تنهـا حـزب در کشـور ،به منتقدیـن گفت:
کســیکه وارد ایــن تشــکیالت سیاســی نشــود و مؤمــن بــه ایــن
ســه اصلــی کــه مــن گفتــم ،نباشــد ،دو راه برایــش وجــود دارد :یــا
یــک فــردی اســت متعلــق بــه یــک تشــکیالت غیرقانونــی ،یعنــی
بهاصطــا ِح خودمــان «تــودهای» ،یعنــی بــاز بهاصطــاح خودمــان و
بــا قــدرت اثبــات« ،بــی وطــن» [کــه] او جایــش یــا در زنــدان ایــران
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اســت یــا اگــر بخواهــد ،فــردا بــا کمــال میــل ،بــدون اخــذ عــوارض،
گذرنامــه در دســتش میگذاریــم و بــه هــر جایــی کــه دلــش
87
میخواهــد ،بــرود؛ چــون ایرانــی کــه نیســت!
در جایــی دیگــر نیــز گفــت« :آنهاییکــه بــه رســتاخیز نمیپیوندنــد ،بایــد
از هــواداران حــزب تــوده باشــند .ایــن خائنــان یــا بایــد بــه زنــدان برونــد یــا
اینکــه همیــن فــردا کشــور را تــرک کننــد!» 88ایــن درحالــی بــود کــه شــاه هنــگام
دوحزبیشــدن در جــواب منتقدیــن گفتــه بــود« :اگــر مــن یــک دیکتاتــور بــودم،
89
رهبــری یــک حــزب واحــد را بهدســت میگرفتــم».
ِ
ایــن رویــۀ خفقــان و ســرکوب شــدید فعالیتهــای سیاســی ،پــس از انقــاب
اســامی بهکلــی تغییــر کــرده و بــا رویکــردی آزاداندیشــانه زمینــۀ فعالیــت
و بیــان آزادانــه گروههــای مختلــف فراهــم شــده اســت؛ بهگونــهای کــه تــا
تیــر 2۴8 ،1397تشــکل سیاســی در جمهــوری اســامی بهوجــود آمــده اســت
کــه آزادانــه و بــا مجــوز قانونــی درحــال فعالیتانــد.

 .86محمـــدرضا پهـــلوی،
مأمــوریت بـــرای وطــنم،
ص336و.337
 .87روزنـــامه اطـــالعات،
12اردیبهشـت.1353
.88کیهان انترناسیونال۸ ،
مارس،۱۹۷۵ ،
 .89محمدرضـــا پـــهلوی،
مأموریــت بـرای وطنـــم،
ص.336
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 .90فریده دیـــبا ،دختـــرم
فــرح ،ص.338
 .91تــاجالمــلوک پهـلوی،
خــاطرات مــلکۀ پهــلوی،
ص.392
 .92همان ،ص.332
 .93عــــلی شـــهــــبازی،
محـــافظ شـــاه (خاطرات
علی شـــهبازی) ،ص.234
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فــارغ از عرصــۀ انتخابــات و در عمــل ،حــکام پهلــوی حتــی در گفتــار خــود
نیــز نشــان میدادنــد کــه کمارزشتریــن موضــوع در نــزد آنهــا نظــر و رأی
مــردم اســت .شــاه چنــان خــود را از مــردم بینیــاز میدیــد کــه گاه بهصراحــت
بــه آنــان توهیــن میکــرد؛ ازجملــه دربــارۀ مــردم ایــران میگفــت« :ایــن مــردم
90
قــادر بــه انجــام هیچچیــز نیســتند :مثــل گوســفندان میماننــد!»
روحیۀ نخوت و تحقیر مردم ایران نهفقط در رضاشـاه و محمدرضاشـاه ریشـه
زده بـود ،بلکـه اغلـب درباریـان هم بـه این بیماری مبتال شـده بودنـد .ملکۀ مادر
مـردم ایـران را مردمـی حسـود 91و مذبـذب میدانسـت که حتـی حکومتکردن بر
آنـان افتخـار نداشـت 92.فـرح هم که سـعی میکرد خـود را تافتۀ جدابافتـۀ دربار
نشـان بدهـد ،از ایـن امر مسـتثنا نبـود .بهروایت علی شـهبازی ،سـرتیپ محافظ
93
شـاه ،فـرح مردم جنـوب تهـران را کمتر از حیوان میدانسـت.
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 .1تعداد انتخابات
در دوران پهلــوی ،مــردم فقــط در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی نقــش
داشــتند؛ اگرچــه انتخابــاتِ محــدو ِد انجمــن شــهر و نماینــدگان ســنا نیــز برگــزار
میشــد کــه تمامـ ًـا بــا دخالــت دربــار و ســاواک صــورت میگرفــت .در دوران
پــس از انقــاب اســامی ،تنــوع انتخابــات بســیار بیشــتر از دوران پهلــوی شــد
و مــردم بــه هشــت صـ ِ
ـورت مختلــف مشــارکت سیاســی کردنــد:
 .۱همهپرسی تأسیس جمهوری اسالمی؛
 .۲همهپرسی قانون اساسی؛
 .۳همهپرسی تقنینی «اصل  ۵9قانون اساسی»؛
 .۴همهپرسی مجلس خبرگان قانون اساسی؛
 .۵همهپرسی مجلس خبرگان رهبری؛
 .۶همهپرسی ریاستجمهوری؛
 .۷همهپرسی مجلس شورای اسالمی؛
 .۸همهپرسی شورای اسالمی شهر و روستا.
 .2میزان حــضور مـردم در انتـخابات
میـزان حضـور مـردم در آخریـن انتخابـات مجلـس شـورای ملـی در دوران
پهلـوی ،در سـال ۲ ،13۵۴میلیـون و 800هـزار نفـر بـوده اسـت؛ درحالیکـه در
اولیـن انتخابـات انقلاب اسلامی در سـال  13۵8بیـش از ۲۰میلیـون نفر و در
طـول  ۴0سـال بعـد از پیروزی انقالب اسلامی ،میزان متوسـط حضـور مردم در
انتخابـات بیـش از ۶0درصـد بوده اسـت.
 .3دخالت در انتـــخابات در دوران پــــهلوی
برگـزاری انتخابـات ،بهتنهایی ارزش نیسـت؛ بلکه باید آزادبـودن و قانونمندی
در انتخابـات را مدنظـر گرفـت کـه در ایـن زمینـه کارنامۀ رژیم پهلـوی ،کارنامهای
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تیرهوتـار اسـت .بـرای نمونـه ،رضاخـان در سـال  ،۱۳۰۲در مقـام فرماندهـی کل
قشـون ،در تلگرافـی بـه والـی ایالـت فـارس دسـتور داد« :ایالت جمیلۀ فـارس در
تعقیـب تلگـراف سـابق مقتضـی اسـت قدغـن فرمایید کـه در انتخـاب نوبخت از
بوشـهر مسـاعدت نشـود .حکمت هم که جز ِو کاندید شـهر شـیراز اسـت ،از جهرم
بفرماییـد بشـود .راجع به ضیاءالواعظین بایسـتی هرطور اسـت ،اقدامی بفرمایید
94
کـه از انتخـاب مشـاراِلیه جلوگیری بهعمـل بیاید».
در دورۀ پهلــوی دوم نیــز برگــزاری انتخابــات بســتهتر و فرمایشــیتر از
پیــش تــداوم یافــت و حتــی چنــد نوبــت ،مجلــس توســط شــاه منحــل شــد.
محمدرضاشــاه در کتــاب «پاســخ بــه تاریــخ» کــه پــس از فــرار از ایــران نوشــته
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اســت ،اینطــور اقــرار کــرده اســت:
انگلیســیها ایــن امــر را کامــ ًا عــادی و طبیعــی میدانســتند
کــه انتخابــات در ایــران مطابــق نظــر و خواســتههای خودشــان
صــورت بگیــرد .در زمــان جنــگ [جهانــی دوم] انتخابــات ایــران بــه
ایــن صــورت انجــام میگرفــت کــه مث ـ ًا صبــح ،مستشــار ســفارت
انگلیــس بــا لیســتی حــاوی هشــتاد نامــزد نمایندگــی مجلــس
بــه دیــدار نخســتوزیر میرفــت و بعدازظهــر همــان روز ،کاردار
ســفارت شــوروی نــام دوازده نفــر از نماینــدگان موردِنظــر خــود را بــه
95
نخســتوزیر مــیداد.

اســداهلل عَ َلــم ،از افــراد بســیار
بــا نفــوذ در دربــار پهلــوی ،در
خاطراتــش نوشــته اســت« :دولــت
مــا از انتخابــات مجلــس گرفتــه تــا
انتخابــات محلــی و انجمــن شــهر،
آزادی را از مــردم ســلب کــرده و ارادۀ
خــود را تحمیــل و نامزدهــای خــود
96
را از صنــدوق بیــرون مــیآورد»

 .94علیرضـا زهیـری ،عصر
پهلوی بـــهروایت اســناد،
ص.28
 .95محـــمدرضا پــهلوی،
پاســـــخ بـــه تــــاریــخ،
ص11۶تـا.11۸
 .96اســـــداهلل عـــــــلم،
گفتوگوهـای من با شـاه،
ج ،2ص.236
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 .97نــک :مـــرکز بررســی
اســـناد تــاریـــخی وزارت
اطـالعات ،مطبوعات عـصر
پهلوی به روایــت اســـناد
ساواک.
 .98عبدالرحیم ذاکر حسین،
مطبوعات سـیاسی در عصر
مشروطیت ،ص.87
 .99علیاصغـر زرگـر ،تاریخ
روابـط ســـیاسی ایــران و
انگلیــس در دورۀ رضاشاه،
ص.452
 .100نــک :عبـــدالرحیــــم
ذاکـر حســـین ،مطبوعات
ســــیـاسی در عـــصــــــر
مشـــروطیت ،ص.119
 .101نـــک :مرکـــز بررسـی
اســـــناد تاریـــخی وزارت
اطـالعـــات ،یــاران امـــام
بهروایـــت اســناد ساواک
(شـهید آیـتاهلل محمدرضا
سعیدی).
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 .4مطبوعات و کتاب
یکــی دیگــر از شــاخصهای آزادی ،وضعیــت مطبوعــات و نشــر کتــاب
اســت .در دوان پهلــوی تعــداد نشــریات کاهــش شــدیدی داشــت؛ بهطوریکــه
 ۵۴0نشــریه در اواخــر ســلطنت احمدشــاه ،در پایــان رژیــم پهلــوی بــه  8۶نشــریه
کاهــش یافــت 97.بهطــور متوســط 2هــزار عنــوان کتــاب در ســال چــاپ میشــد
کــه بیشــتر آنهــا از محتــوای مناســبی برخــوردار نبود .رضاخــان که بعــد از کودتا
همــۀ مطبوعــات را تعطیــل کــرده بــود ،در 17اســفند 1300در اعالمی ـهای اعــام
کــرد...« :قلــم مخالفیــن را میشــکنم و زبــان میبــرم 98».همچنیــن ســاواک
طــی دســتوری در ۴بهمــن 13۵۵خطــاب بــه مطبوعــات نوشــت« :هیچگونــه
شــکواییه ،انتقــاد ،گالیــه ،چــه صراحتـ ًـا و چــه تلویحـ ًـا ،در هیــچ زمینـهای نبایــد
در مطبوعــات چــاپ شــود».
روزنامــۀ اطالعــات در 20شــهریور 1320بهدنبــال اشــغال ایــران توســط
متفقیــن ،در ســرمقالۀ خــود نوشــت« :انتظــار مــردم ایــران از دولتیــن شــوروی و
انگلیــس در عالــم همســایگی و دوســتی ،بیــش از اینهــا بــود!» دولــت انگلیس
بــه ایــن نوشــته اعتــراض کــرد و فروغــی نیــز در مقــام نخســتوزیر ،دســتور
توقیــف روزنامــه را صــادر کــرد 99.کار سانســور کلمــات بــه آنجــا کشــیده شــد کــه
وقتــی یکــی از مأموریــن سانســور در عصــر رضاشــاه در یکــی از روزنامههــا ،ایــن
مصــرع معــروف حافــظ را میبینــد کــه گفتــه اســت« :رضــا بــه داده بــده ،وز
جبیــن گــره بگشــا!» فـ ً
ـورا بــه مدیــر روزنامــه تعــرض کــرده ،روی کلمــۀ «رضــا»
خــط میکشــد تــا نکنــد منظــور ،رضاشــاه و توهیــن بــه او باشــد و بــاالی آن
100
مینویســد« :حســن»!
ازجملـه محدودیتهـای دیگـر ،برخـورد جـدی با کسـانی بـود که منتقـد امور
جـاری کشـور بودند؛ بهعنـوان مثال ،آیتاهلل سـعیدی بهجرم نوشـتن اطالعیهای
در اعتراض به سـفر سـرمایهداران صهیونیسـت به ریاسـت راکفلر به ایران در سـال
101
 ،13۴9توسـط سـاواک دسـتگیر و شـکنجه شد و به شـهادترسید.
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از دیگـر محدودیتهـا میتـوان بـه ممنوعیـت در همراهداشـتن بعضـی از
کتابهـا ،مثـل تحریـر الوسـیلة امامخمینـی اشـاره کـرد .سانسـور در عصـر
پهلـوی ،در کتـاب و ادبیات به جایی رسـید که اسـتفاده از کلماتی همانند شـب،
سـیاهی ،سـرما ،زمسـتان ،گل سـرخ ،جنگل ،پنجرۀ بسـته و شـقایق ممنوع شـد؛
102
چراکـه مدعـی بودنـد ایـن واژگان در ادبیـات انقالبـی بهکار مـیرود.
اجتماعی ُم َمیــزان ،در دو دهــۀ آخــر رژیــم
از حساســیتهای سیاســی
ِ
پهلــوی ،میتــوان بــه نــکات زیــر اشــاره کــرد:
 .۱بهکارگیــری نامهــا و لقبهایــی کــه ویــژۀ خانــدان ســلطنتی بــود یــا
بــه آنهــا اشــاره داشــت ،ممنــوع بــود ،ماننــد حــذف کلمــۀ «ســلطنت» از کتــاب
«صلــح امامحســن.»
 .۲هــر نــوع کتــاب مذهبــی و تحلیلــی سانســور میشــد و در بیشــتر مواقــع
هــم برچســب «خــاف مصلحــت نظــام» و «مارکسیســت اســامی» میخــورد؛
مثــل کتابهــای والیــت فقیــه و بعثــت و ایدئولــوژی و بتشــکن کــه گرفتــار
ایــن برچســب شــدند.
 .۳هرگونــه نقــد و انتقــاد بــه حکومــت پهلــوی و پیشــنهاد برای اصــاح وضع
موجــود در کتابهــا ،باعــث میشــد آن کتابهــا هیـچگاه منتشــر نشــود.
 .۴نــام بعضــی افــراد و نیــز بعضــی اس ـمهای خــاص سانســور میشــدند،
ماننــد عبدالحســین نوشــین و حســینیۀ ارشــاد و گل ســرخ.
 .۵هرگونــه انتقــاد بــه عملکــرد بعضــی کشــورها ماننــد اســرائیل و ایــاالت
متحــده سانســور میشــد.
 .۶نشــر هــر نــوع مطلــب پیرامــون مفهــوم انقــاب و انقالبهــای
صورتگرفتــه در دیگــر کشــورها و در ُکل ،هــر نوشــتهای کــه بهنوعــی بــا
حرکتهــای اجتماعــی ارتبــاط داشــت ،ممنــوع بــود.
 .۷نشــر کتــاب بــه زبانهــای غیرفارســی ،ماننــد عربــی ،ترکــی ،کــردی و
بلــوچ ،ممنــوع بــود.

 .102روزنامـۀ اعتماد ملی،
ش 5 ،472مهـــــر ،۱۳86
ص« .10گفــتوگو با یداهلل
رؤیـــایی ،عـــضو کـــانون
نویسـندگان دورۀ پهلوی»
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 .5فضای عمومی جامعه
در دوران پهلـوی ،خفقـان بهحـدی زیـاد بـود کـه حتـی مهمتریـن
همپیمانـان شـاه هـم مجبـور بـه اعتـراف دراینبـاره میشـدند؛ بـرای مثـال
جیمـى کارتـر ،رئیسجمهـور اسـبق آمریـکا ،در خاطراتـش نوشـته اسـت« :در
103
زندانـى سیاسـى در ایـران وجـود داشـت».
دوران شـاه ،حداقـل 2۵هـزار
ِ
فِ ـ ِرد هالیــدی ،در ســال 197۵( 13۵۴م) تعــداد زندانیــان سیاســى در ایران
را بیــن 2۵هــزار تــا ۱۰۰هــزار نفــر اعــام میکنــد و در گزارشــى مینویســد:
کارنامــۀ هیــچ کشــورى در جهــان ســیاهتر از کارنامــۀ ایــران در زمینۀ
حقــوق بشــر نیســت ...جـ ّـادان ســاواک افزونبــر شــوک الکتریکــى
و ضربوشــتم مخالفــان ،از انــواع وحشــیگرىها اســتفاده
مىکردنــد؛ ازجملــه فروبــردن بطرىهــاى شکســته در نشــیمنگاه،
آویختــن وزنــه بــر بیضههــا ،پوشــاندن کالهخودهــاى ویــژه ،مــورد
ـران فــرد
تجــاوز جنســى قــراردادن زندانیــان و تجــاوز بــه زنــان و دختـ ِ
104
دستگیرشــده در مقابــل چشــم وى بــراى گرفتــن اعتــراف.
 .103ویلیام سولیوان و آنتونى پارسونز ،خاطرات دو سفیر ،ص.447
 .104فرد هالیدى ،دیکتاتورى و توسعۀ سرمایهدارى در ایران ،ص.92
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آزادی و مردمساالری در زمان انقالب اسالمی

 .105اصل  ۱۹قانون اساسی.
 .106اصل  ۲۰قانون اساسی.
 .107دکتر مـــــره صــدق،
ریاســـت بیـــــمارســتان
یهــــودی دکــــتر
خیریـۀ
ِ
ســـپیر...« :بـا تـــوجه بـه
نزدیکـی این بیـــمارستان
به محـــــلهای تــــجمع
ّ
ضـــد رژیـم
و تـظاهــرات
طاغـوت ،تعــــداد بســیار
زیــــادی از مجـــروحیــن
حـوادث سـالهای انقلاب
به ایــــن بــیــمارســـتان
منــتـــقل و تـحت درمـان
قـــرار گرفتـــند و حــــتی
یکبـار نیروهـای حکومت
نظامـــی بــه بیــمارستان
هجــوم آورنــد و تـــالش
کردند مجــروحین انـقالبی
را از بیـــمارستان خــــارج
کنــند کـه رئیـس آنموقع
بیمارســـتان با مــقاومت
جـــدی کـه صـــــورت
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آزادی ملــت
انقــاب اســامی شــعار اساســی خــود را بــر پایــۀ اســتقالل و ِ
در پنــاه اســام تعریــف کــرده اســت؛ بنابرایــن داشــتن آزادی بــرای هــر فــرد
و اقلیــت را از اصــول و قوانیــن خــود میدانــد .بــا بررســی قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران بهراحتــی میتــوان متوجــه شــد کــه در قانــون
جمهــوری اســامی ایــران ،بــه حقــوق اقلیتهــا در کشــور توجــه شــده اســت؛
بهعنــوان نمونــه بــه ایــن دو قانــو ن توجــه کنیــد:
 .۱مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه کــه باشــند ،از حقــوق مســاوی برخوردارند
105
و رنــگ ،نــژاد ،زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهــد بــود؛
 .۲همــۀ افــراد ملــت ،اعــم از زن و مــرد ،یکســان در حمایــت قانــون قــرار
دارنــد و از همــۀ حقــوق انســانی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــا
106
رعایــت موازیــن اســام برخوردارنــد.
مجموعــۀ آزادیهــا و رعایــت حقــوق اقلیتهــای مذهبــی ســبب شــد کــه
جهانــی آشــوریان ،مقــر ایــن جامعــه را از آمریــکا بــه تهــران منتقــل
جامعــۀ
ِ
کنــد .از دیگــر نــکات شــایانذکر در زمینــۀ اصــل آزادی و مردمســاالری نظــام در
مواجهــه بــا کلیمیــان در ایــران ،تشــکر امامخمینــی از مســئوالن بیمارســتان
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خیریــۀ یهــودی دکتــر ســپیر 107اســت .ایــن بیمارســتان کمــاکان فعــال بــوده
و بهگفتــۀ ریاســت فعلــی بیمارســتان ،بخــش اعظمــی از مراجعــان بــه ایــن
بیمارســتان را مســلمانان تشــکیل میدهنــد.
بــر اســاس اصــل  13قانــون اساســی[ ،دربــارۀ کلیمیــان] صــدور رأی در احــوال
شــخصیه ،بهوســیلۀ مرجــع دینــی کلیمیــان ایــران اعــام میشــود و دادگاه و
قــوۀ قضاییــه بــر اســاس نظرمرجــع دینــی کلیمیــان رأی نهایــی را صــادر میکنــد
کــه ایــن در میــان همــۀ کشــورهای جهــان ،کام ـ ًا استثناســت؛ 108بهطوریکــه
ـودی وابســته بــه گــروه تتوریاکارتــا پــس از بازدیــد از ایــران ،در
خاخامهــای یهـ ِ
بازگشــت بــه آمریــکا اعــام کردنــد« :یهودیــان ایــران نســبت بــه یهودیــان ســایر
109
کشــورها از وضــع بهتــری برخوردارنــد».
ســرانۀ فضــای عبــادی اقلیتهــای دینــی ،نزدیــک بــه دوبرابــر مســلمانان
اســت .مســیحیان بیــش از  ۲۵۰کلیســا در ســطح کشــور در اختیــار دارنــد و
تقریبـ ًـا بـهازای جمعیتــی کمتــر از  ۵۰۰نفــر ،یــک کلیســا بــرای آنــان وجــود دارد.
اماکــن مذهبــی اقلیتهــا همچنیــن بهطــور پیوســته از ســوی دولــت و بــا
هزینــۀ عمومــی ترمیــم و بازســازی میشــود.

داد ،مانـــع از ایــــن کار
شـــد .بـه همیــن علـت
حضرت امامخمـــینی
قبــــل از ایــنکه به ایـران
تشـریف بیـــاورند ،نامـۀ
تـشکرآمـــــیزی خـــطاب
به رئیــــس بیـــمارستان
میفرســـتند و طــــی آن
از زحــــمات بیمـــارستان
و حمایـــت از انقـــالبیون
مجــروح تشـــکر میکنند
کـه ایـــن نامـه اکنـون در
اختیـــار یکـی از اعضـای
هیـــئتمـــــدیرۀ ســابق
بیـــمارســـتان است کــه
اکنــون در خارج از کشــور
زنـــدگی میکـند( » ...وب
سـایت انجمـن کلیمیـان:
.)www.iranjewish.com
 .108روزنامـۀ اعتمـاد ملی،
7آبان ،1386ص.9
 .109عبــادی ،چالــشهای
ایران و آمریکا ،ص.188

 301صـــعود چـهل سـاله

 .110روزنـــــامــــۀ جــــم،
9بهمن ،1384ص.9
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از حقــوق سیاســی بســیار مهــم کــه اقلیتهــا در ایــران دارنــد ،حــق حضــور
در مجلــس شــورای اســامی بهعنــوان نماینــده اســت .ایــن حــق در اصــل ۶۴
قانــون اساســی بهرســمیت شــناخته شــده اســت .مطابــق ایــن اصــل ،زرتشــتیان
و کلیمیــان هرکــدام یــک نماینــده ،مســیحیان آشــوری و کلدانــی مجموعـ ًـا یــک
ـی جنــوب و شــمال نیــز هرکــدام یــک نماینــده در
نماینــده و مســیحیان ارمنـ ِ
مجلــس شــورای اســامی خواهنــد داشــت.
یوناتــن بــت کلیــا ،نماینــدۀ آشــوریها و کلدانیهــا در دورۀ هفتــم و هشــتم
و نهــم مجلــس شــورای اســامی چنیــن گفتهانــد« :اگــر نســبت جمعیــت
یــک دیــن را بــه نمایندههایــش در نظــر بگیریــم ،بایــد بگویــم مــا چندبرابــر
مســلمانان در مجلــس نماینــده داریــم و داشــتن ایــن حــق بــرای مــا بــاارزش
اســت و دیــدگاه نظــام جمهــوری اســامی همــواره در قبــال اقلیتهــای دینــی و
مذهبــی بســیار مثبــت و احترامآمیــز بــوده و حــق مشــارکت مــا در برنامههــای
110
فرهنگیاجتماعــی همــواره فراهــم شــده اســت». ...

آزادی و مردم ساالری

اول | انتخابات
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در اصــل ششــم ،از ویژگــی
عمومیبــودن رأی ســخن بهمیــان آورده اســت .ایــن اصــل ،مقــرر مــیدارد
کـــه در جمهــوری اســامی ایــران ،امــور کشــور بایــد بــه اتــکای عمومــی ،از راه
انتخابــات اداره شــود؛ همچنیــن قوانیــن و مقــررات انتخاباتــی ازجملــه مــادۀ 10
قانــون انتخابــات ریاسـتجمهوری و مــادۀ  7قانــون انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی و نیــز مــادۀ  17قانــون تـــشکیالت ،وظایــف و انـــتخابات شــوراهای
اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران ،بــه ایــن خصیصــه نیــز اشــاره میکنــد؛
ازای ـنرو شــهروندان ایرانــی ،از هــر قــوم ،دیــن ،جنســیت و ...بـــاشند ،از حـــق
شــرکت در انتخابــات بهرهمندنــد .برگــزاری  3۶مرتبــه انتخابــات در طــول ۴0
ســال پــس از انقــاب اســامی ،نشــاندهندۀ اهمیــت و توجــه جمهــوری
ِ
اســامی بــه آرای مردمــی اســت.
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آزادی بیان
دوم | قانون اساسی و ِ
تشــکیل اجتماعــات و راهپیماییهــا ،بــدون حمــلســاح ،بهشــرط آنکــه
مخــل بــه مبانــی اســام نباشــد ،آزاد اس ـت .جمهــوری اســامی ،ایــران را از
یــک نظــام تکحزبــی بــه نظامــی بــا بیــش از  2۵0حــزب رســمی و ۵۱۵
ب منتشرشــده در
انجمــن صنفــی تبدیــل کــرد .افزیــش تعــداد عناویــن کتــا 
ســال  ۱۳۵7از  1۵00عنــوان بــه 107هــزار عنــوان در ســال  ۱۳9۶افزایــش یافتــه
اســت .فقــط در اســتان کردســتان ،بیــش از  ۶0نشــریه اجــازه انتشــار دارنــد.
فقــط نزدیــک بــه ۴هــزار ســمن در ایــران از وزارت کشــور مجــوز فعالیــت
دارنــد کــه ۵8درصــد آنهــا در حــوزۀ حقــوق بشــر فعــال هســتند و بهطــور
پیوســته گزارشهــا و اطالعــات خــود را بــه ســازمان ملــل ارائــه میکننــد.
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3

نقد شاخصهای آزادی در غرب

اول | انتقاد غربیها از آزادی در ایران؛ بهدلیل رعایتنکردن حقوق ســیاسی
همجــنسبازان

تصـویـــر 179
گزارش مؤسسۀ « »Freedom Houseاز نداشتن آزادی همجنسبازان در برخورداری از حقوق و موقعیتهای
سیاسی در جمهوری اسالمی ایران
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دوم | جایــگاه جمهوری اسالمی ایــران ،از نظر آزادی ،پایــینتر از حکومت
استبدادی عربستان سعودی!

تصـویـــر 180
گزارش مؤسسۀ کاتو ( )Catoاز آزادی انسانی در کشورهای دنیا
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سوم | دخالت آمـریکا در  ۵0انتـخابات کشورهای مخــتلف
جـــهان ،تحت عنوان ترویج دموکراسی!

تصـویـــر 181
کشورهایی که آمریکا در انتخابات آنها دخالت کرده است.
منبع :اسپوتنیک
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چهارم | منــع حجــاب دخـــتران در مــدارس فرانــــــسه
آزادی دنیا
مهد ِ

تصـویـــر 182
تصویر قانون منع حجاب
در مدارس فرانسه،
مصوبۀ سال 200۴
منبع :ژورنال رسمی
جمهوری فرانسه
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پنجم | گاردیــن :دموکـراسی آمریـــکایی در بــحران است
و ترامپ فقط نشانهای از آن است.

تصـویـــر 183
گزارش گاردین از
وضعیت دموکراسی در
آمریکا
منبع :گاردین

صـــعود چـهل سـاله 310

آزادی و مردم ساالری

روزنامــۀ گاردیــن در مقالــهای بهقلــم یکــی از نویســندگان خــود ،تحــت
عنــوان «دموکراســی در آمریــکا رو بــه بحــران هســت؛ ترامــپ فقــط نشــانهای
از آن اســت» بــه نقــد سیســتم انتخاباتــی آمریــکا میپــردازد و بــا اشــاره بــه
نکاتــی از انتخابــات ریاسـتجمهوری گذشــتۀ آمریــکا ،از دموکراســی در آمریــکا
از حیــث تأثیرنداشــتن آرای تمــام مــردم انتقــاد میکنــد:
«در ســال  201۶ترامــپ حــدود 3میلیــون رأی کمتــر از کلینتــون
کســب کــرد؛ امــا اکنــون ترامــپ در کاخ ســفید اســت ،ولــی کلینتــون
نــه... .جــورج دبلیــو بــوش نیــز در انتخابــات رأی کمتــری نســبت
بــه الگــور کســب کــرده بــود؛ امــا درنهایــت ایــن الگــور بــود کــه بــه
بــوش میگفــت` :رئیسجمهــور´!»
در پایــان مقالــه نیــز بــا اشــاره بــه سیســتم انتخــاب الکتــرال در آمریــکا
نوشــت:
ً
«سیســتمی کــه مرتبــا قــدرت را بــه جنــاح بازنــده واگــذار میکنــد،
بــا ترجیـحدادن اقلیتــی ســفید نســبت بــه اکثریتــی درحال گســترش
و متنــوع ،بـهزودی مقبولیــت را در انظــار شــهروندان خــود از دســت
میدهــد .ایــن بحــران حقیقــی قانــون اساســی در آمریکاســت».
آری! از آزادی و دموکراســی تنهــا پوســتهای در غــرب باقــی مانــده اســت و
باطــن دموکراســی غربــی ،چیــزی جــز حاکمیــت ســرمایهداران نیســت.
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علل تحقق نیافتن کامل اهداف انقالب اسالمی
اول | موانع طبیعی
زمـــانبــر بودن دستیابی به اهداف بلند؛

دوم | موانع بیرونی
برنامهریزی برای براندازی نظام اسالمی؛
ایجاد گروهکهای تروریستی و تفرقۀ قومی؛
حملۀ نظامی ناجوانمردانۀ 8ساله به کشور؛
تحریم و محاصرۀ اقتصادی؛
تهاجم فرهنگی و هجمه به باورها و اعتقادات مردم؛
جلوگیری از پیشرفت علمی و صنعتی کشور؛
نفوذ برای تغییر محاسبات مسئوالن و از طریق باورهای مردم؛
تحریف حقایق تاریخی؛
الــــقای نــاتوانی؛
تــزریق ُ
نــاامیدی؛
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سوم | موانع درونی
 .1ضعفهای فکری در حوزۂ ادارۂ کشور
باورنداشتن به کارآمدی نسل جوان؛
غفلت از ثروتهای عظیم انسانی و طبیعی کشور؛
اعتماد به نسخههای پیچیدهشده از سوی بیگانگان؛
متـــکیبودن به نـــفت؛

 .2عدم اهتمام به همه آرمانهای انقالب
نداشتن اهتمام جدی در مبارزه با فساد؛
نداشتن اعتقاد به استقالل؛
فقدان عدالتمحوری؛

 .3عادتهای غلط اجتماعی
ی و کمکاری؛
تنبل 
بیصبری؛
سرگرمی به امور گمراهکننده؛
رفاهطلبی؛
اشرافیگری؛
ترجیح کاالهای خارجی بر کاالهای داخلی؛
فقدان اعتمادبهنفس ملی؛

 .4قبیلهگرایی سیاسی و جناحی
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فهرست منابع و مآخذ
اول | منابع مکتوب
 .1قرآن کریم.
 .2آورى ،پیتـر ،تاریـخ معاصـر ایران ،ترجمـۀ محمد رفیعـی مهرآبـادی ،ج ،۲چ ،۱تهران:
عطائی.۱۳۶۰ ،
 .3اسپاک ،بنجامین ،دنیای بهتر برای کودکانمان ،ترجمۀ منصوره حکمی ،تهران :نی.1375 ،
 .4اسـتمپل ،جـان .دی ،درون انقلاب ایـران ،ترجمۀ منوچهر شـجاعی ،تهـران :خدمات
فرهنگی رسـا.1378 ،
 .5اللهیاری ،احمد ،روایت سانسور (نیمۀ پنهان  ،)۲۴چ ،۴تهران :کیهان.۱۳۸۷ ،
 .6امیـدوار ،احمـد و حسـین یکتـا ،امامخمینـی و انقلاب اسلامی؛ روایتـی جهانـی،
تهـران :سـازمان عقیدتیسیاسـی ناجـا.1379 ،
 .7برژینسـکی ،زبیگنیـو ،خارج از کنتـرل ،ترجمۀ عبدالرحیم نوه ابراهیم ،تهران :سـازمان
انتشـارات و آموزش انقالب اسلامی.1368 ،
 .8بصیرتمنش ،حمید ،علما و رژیم شاه ،تهران :عروج.1378 ،
 .9بیل ،جیمز ،عقاب و شیر ،ترجمۀ مهوش غالمی ،تهران :کوبه.1371 ،
 .10پارسـونز ،آنتونـی ،غـرور و سـقوط؛ خاطرات سـفیر سـابق انگلیس در ایـران ،ترجمۀ
منوچهـر راسـتین ،تهران :هفتـه.13۶3 ،
 .11پهلوی ،محمدرضا ،مأموریت برای وطنم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1349 ،
 .12چمنـکار ،محمدجعفـر« ،مأموریـت نظامیگـری دولت پهلـوی دوم و تأثیـرات آن بر
سیاسـت خارجـی ایـران» ،مجلـۀ علمیپژوهشـی پژوهشهـای تاریخـی ،س ،۲ش۸
(دورۀ  ،2ش ،)4زمسـتان  ،1389ص 53تـا .78
 .13حاجتی ،میراحمدرضا ،عصر امامخمینی ،چ ،۱۱قم :بوستان کتاب.1384 ،
 .14درودی ،ریحانـه ،دربـار بـه روایـت دربـار؛ فسـاد سیاسـی ،چ ،۳تهـران :مرکز اسـناد
انقلاب اسلامی.۱۳۹۴ ،
 .15دفتـر پژوهشهـای مؤسسـۀ کیهان ،نیمـۀ پنهـان (روزنامهنگاران جاسـوس) ،ج،18
تهران :کیهـان.1383 ،
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 .16دمارانـش ،الکسـاندر ،جنـگ جهانـی چهـارم؛ دیپلماسـی و جاسوسـی در عصـر
خشـونت ،ترجمـۀ سـهیال کیانتـاژ ،تهـران :اطالعـات.1372 ،
 .17ذاکرحسـین ،عبدالرحیـم ،مطبوعات سیاسـی در عصر مشـروطیت ،تهران :دانشـگاه
تهران.1370 ،
 .18روبیـن ،بـاری ،جنـگ قدرتھا در ایـران ،ترجمۀ محمود مشـرقی ،تهران :آشـتیانی،
.1363
 .19روزنامۀ اطالعات.
 .20روزنامۀ کیهان.
 .21روزنامۀ اعتماد ملی.
 .22روزنامۀ جم.
 .23روزنامۀ آیندگان.
 .24زرگـر ،علیاصغـر ،تاریـخ روابط سیاسـی ایـران و انگلیـس در دورۀ رضاشـاه ،ترجمۀ
کاوه بیـات ،تهـران :پروین.1372 ،
 .25زهیری ،علیرضا ،عصر پهلوی بهروایت اسناد ،قم :دفتر نشر معارف.1379 ،
 .26سـلیمانپور ،علـی و امیـر اکبـری« ،روابط خارجی ایـران و آمریکا در آسـتانۀ انقالب
اسلامی» ،فصلنامـۀ علمیپژوهشـی پژوهشنامـۀ تاریـخ ،س ،۱۱ش ،۴۲بهـار ،139۵
ص129تا.1۴8
 .27سـنجر ،ابراهیـم ،نفـوذ آمریـکا در ایـران؛ بررسـی سیاسـت خارجی آمریـکا و روابط
بـا ایران ،تهـران.13۶8
 .28سـولیوان ،ویلیـام و آنتونـی پارسـونز ،خاطـرات دو سـفیر ،ترجمۀ محمـود طلوعی،
تهران :علـم.1373 ،
 .29شـولزینگر ،رابـرت ،دیپلماسـی آمریـکا در قـرن بیسـتم ،ترجمـۀ محمـد رفیعـی
مهرآبـادی ،تهـران :وزارت خارجـه.1390 ،
اهلقلم.1377 ،
 .30شهبازی ،علی ،محافظ شاه (خاطرات علی شهبازی) ،تهرانِ :
 .31صمیمـی ،مینـو ،پشـتپردۀ تختطـاووس ،ترجمـۀ حسـین ابوترابیـان ،تهـران:
اطالعـات.1370 ،
 .32طباطبایـى ،محمدحسـن ،نفـوذ فراماسـونرى در مدیریـت نهادهـای فرهنگی دهۀ
 ،1340چ ،۱تهـران :مرکـز اسـناد انقالب اسلامی.1380 ،
 .33عبـادی ،حمیـد ،چالشهـای ایـران و آمریـکا ،تهران :مرکز اسـناد انقالب اسلامی،
.1381
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َ .34علَ م ،اسداهلل ،گفتوگوهای من با شاه ،ج۱و ،۲تهران :طرح نو.1371 ،
 .35فردوسـت ،حسـین ،ظهور و سـقوط سـلطنت پهلوی؛ خاطرات حسـین فردوسـت،
ج ،۱تهـران :اطالعات.1373 ،
 .36فصلنامۀ مطالعات تاریخی ،ش ،9ص.1۵
 .37قطبی ،فریده ،دخترم فرح ،ترجمۀ الهه رئیسفیروز ،تهران :بهآفرین.1381 ،
 .38قـوی ،نیـره ،درآمـدی بـر کارآمـدی نظام جمهـوری اسلامی در قلمرو زنـان ،تهران:
معارف.1395 ،
 .39گراهام ،رابرت ،ایران؛ سراب قدرت ،ترجمۀ فیروز فیروزنیا ،تهران :سحاب.1358 ،
 .40گیدنز ،آنتونی ،جامعهشناسی ،چ ،۱ترجمۀ منوچهر صبوری ،تهران :نی.1373 ،
 .41لدیـن ،مایـکل و ویلیـام لوئیس ،کارتر و سـقوط شـاه ،ترجمـۀ ناصر ایرانـی ،تهران:
امیرکبیر.1363 ،
 .42محیـط طباطبایـی ،محمد ،مجموعـ ه آثار میرزاملکمخـان ،تهـران :کتابخانۀ دانش،
.1327
تاریخـی وزارت اطالعـات ،انقلاب اسلامی بهروایـت اسـناد
 .43مرکـز بررسـی اسـناد
ِ
تاریخـی وزارت اطالعـات ،بـی تا.
سـاواک ،تهـران :مرکـز بررسـی اسـناد
ِ
تاریخـی وزارت اطالعـات ،یاران امام بهروایت اسـناد سـاواک
 .44مرکـز بررسـی اسـناد
ِ
تاریخـی وزارت
(شـهید آیـتاهلل محمدرضـا سـعیدی) ،تهـران :مرکـز بررسـی اسـناد
ِ
اطالعـات.1376 ،
 .45مکی ،حسین ،تاریخ بیستسالۀ ایران ،چ ،۵تهران :علمی.1374 ،
 .46مؤسسـۀ تنظيـم و نشـر آثار امامخمینـی ،صحیفۀ امـام ،ج ،3بهنقـلاز :نرمافزار
صحیفۀ امام ،نسـخۀ .۳
 .47نیکسـون ،ریچـارد 1999 ،پیـروزی بـدون جنـگ ،ترجمـۀ فریـدون دولتشـاهی،
تهـران :اطالعـات.1374 ،
 .48هاکـس ،مریـت ،ایـران :افسـانه و واقعیـت؛ خاطـرات سـفر بـه ایـران ،ترجمـۀ
محمدحسـین نظرینـژاد و محمدتقیاکبـری ،مشـهد :معاونـت فرهنگی آسـتان قدس
رضـوی .1368 ،
 .49هالیـدی ،فـرد ،دیکتاتـوری و توسـعۀ سـرمایهداری در ایـران ،ترجمـۀ فضـلاهلل
نیکآئیـن ،تهـران :امیرکبیـر.1358 ،
 .50هایـزر ،رابـرت ،مأموریـت مخفی در تهران ،ترجمۀ سیدمحسـن عادلـی ،چ ،۲تهران:
مؤسسـۀ خدمات فرهنگی رسـا.1366 ،
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worldwater.org .60
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freedomhouse.org .14
globalhungerindex.org .15
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healthdata.org .17
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insee.fr .20
ir.sputniknews.com .21
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iresearch.worldbank.org .23
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مسابقۀ فرهنگی «صعود چهلساله»
توضیحات شرکت در مسابقه
 پرسـشها از متـن موجـود طرح شـده اسـت و افـرادی که بیـش از دوازده سـال دارند،میتواننـد در مسـابقه شـرکت کنند.
* روشهای شرکت در مسابقات فرهنگی:
 .1سـامانۀ پیامکـی :بـرای ایـن کار ،کافی اسـت بهترتیب نام مسـابقه و شـمارۀ گزینههای
صحیـح پرسـشها را بهصـورت یـک عـدد دورقمـی از چـپ بـه راسـت ،همراه بـا نام و
ِ
نـام خانوادگی خـود ،به سـامانۀ پیامکی  3000802222بفرسـتید.
مثال :صعود چهلساله  ۳۲محمد عظيمی
 .2پرتال جامع آسـتان قدس رضوی ،بخش مسابقات ،بهنشانیwww.razavi.aqr.ir :
 .3پاسخنامه :پاسخنامۀ تکمیلشده را میتوانید به صندوقهای مخصوص مستقر در
پایگاههای اطالعرسانی فرهنگی بیندازید یا به صندوق پستی  9173۵-3۵۱بفرستید.
 هزینـۀ ارسـال پاسـخنامه ،از طریـق قـرارداد «پسـت جواب قبول» پرداخت شـده اسـتو الزم نیسـت از پاکـت و تمبر اسـتفاده کنید.
 آخرین مهلت شرکت در مسابقه ،يک ماه پس از دريافت كتاب است. قرعهکشـی از بیـن پاسـخهای کامـل و صحیـح و بهصـورت روزانـه انجـام میشـود وپیامکـی گفتهشـده بـهاطلاع برنـدگان میرسـد.
نتیجـۀ آن نيـز از طریـق سـامانۀ
ِ

پرســشها
پرســش اول :ایــران در علــوم ژنتیــک و ســلولهای بنیــادی ،در دنیــا ،در چــه
جایگاهــی قــرار دارد؟
 .2جایگاه نـــهم در دنـــیا
 .1جایــگاه دوم در دنـــیا
 .۴جایگاه سیزدهم در دنیا
 .3جایگاه یازدهم در دنیا
ـی تحققنیافتــن کامــل اهــداف و
پرســش دوم :کــدام گزینــه از موانــع درونـ ِ
آرمانهــای انقــاب اســت؟
 .2تحریم و محاصرۀ اقتصادی
 .1تــزریق نـــاامیـــــدی
 .۴فقدان عدالتمحوری
 .3تحریف حقایق تاریخی
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پاسخنامۀ مسابقۀ فرهنگی صعود چهل ساله
نام و نام خانوادگی ................................................... :نام پدر.................................. :
تحصیالت ............................ :استان ........................ :شهر...................................... :
تلفن ثابت با کد شهر .................................... :شماره همراه...................................... :

گزینه

پرسش

1

2

4

3

اول
دوم

نظرســــنجی کتاب صعود چهل ساله
ردیف

خیلی کم

کـــــم

متوســط

زیـــــــاد

1
2
3
4
5
6
7
8

خیلی زیاد

مــوضـــــــوع
میزان رضایت از جذابیت ظاهری (طرح جلد ،اندازه و )...
میزان شیوایی مطالب
قابلیت فهم مطالب
میزان جذابیت و تازگی موضوع و مطالب
میزان تأثیرگذاری و مفیدبودن مطالب
میزان تناسب محتوا با نیاز شما
میزان تناسب پرسشها با موضوع
میزان رضایت کلی

پیشنهادها و انتقادها..................................................................................................................... :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

لبۀ کاغذ را پس از برش ،تا زده و بچسبانید

پست جواب قبول
نیـــازی به
الصاق تمــبر نیست

فرستنده........................................................................................................................ :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
کد پستی..................................................................................................................... :

از این قسمت تا شود

هزینۀ پستی بر اساس قرارداد شمارۀ  91734-251پرداخت شده است.
طرف قرارداد :ادارۀ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی
صندوق پستی91735-351 :

