
دعای مطالعه 

»َاللُّٰهمَّ َاْخرِْجنى ِمْن ُظُلماِت اْلَوْهِم َو َاْكرِْمنى ِبُنورِ اْلَفْهِم َاللُّٰهمَّ اْفَتْح َعَلْينا 

َاْبواَب َرْحَمِتَک َو اْنُشْر َعَلْينا َخزاِئَن ُعُلوِمَک ِبَرْحَمِتَک يا َاْرَحَم الّراِحميَن.« 

)خدایا، مرا از تاریکی های َوهم خارج کن و به نوِر فهم گرامی ام بدار.

خدایا، درهای رحمتت را به روی ما بگشا و خزانه های علومت را برایمان باز کن؛

به مهربانی ات، ای مهربان تریِن  مهربانان!(



تقدیــــم به

،ارواح قــدسِی ائــمۀ معصــومین

به ویژه مـوال و مقتـدای زمـان، حضرت بقـیةاهلل  االعـظم

شهدای انـقالب اســالمی و دفاع مــقدس؛

مدافـعان مظلوم حـرم اهل بیـت

و زائران آستان ملکوتِی امام علی بن موسی الرضا
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»مهم تریــن کاری کــه دشــمن می خواهــد بکنــد، تصویرســازِی غلــط از 

ــی  ــه حّت ــا، بلک ــِی دنی ــکار عموم ــوای اف ــرای اغ ــط ب وضــع کشــور اســت؛ نه فق

بــرای اغــوای افــکار عمومــِی داخــل خــود کشــور!«1 »بــا تصویرســازی غلــط ســعی 

می کننــد افــکار ملــت ایــران را منحــرف کننــد: هــم تصویــر غلــط دربــارۀ ایــران، 
هــم تصویــر غلــط دربــارۀ خودشــان، هــم تصویــر غلــط دربــارۀ اوضــاع منطقــه.«2

بنــا بــر بیانــات رهبــر معظــم انقــالب، امام خامنــه ای در ماه هــای 

ــط  ــازی غل ــمن، تصویرس ــی دش ــۀ کنون ــن برنام ــن و اصلی تری ــر، مهم تری اخی

ــن  ــمن از ای ــدف دش ــت. ه ــی اس ــکار عموم ــان در اف ــران و جه ــت ای از وضعی

برنامــه، ایجــاد تصویــری ســیاه و تاریــک و ناامیدکننــده از وضعیــت جمهــوری 

اســالمی و در مقابــل، ســاختن تصویــری ســفید و روشــن و آرمانــی از وضعیــت 

ــۀ  ــا درنتیج ــت ت ــدۀ آمریکاس ــاالت متح ــًا ای ــعه یافته3 خصوص ــورهای توس کش

ــرای خــروج از وضعیــت نابســامان خــود، به ســمت  ایــن تصویرســازی، مــردم ب

توســعه یافتگی4 به ســبک کشــورهای غربــی حرکــت کــرده و به دلیــل نبــود 

ثــروت و تکنولــوژِی الزم بــرای توســعه یافتگی، مجبــور شــوند بــه یکــی از مراکــز 

قــدرت و ثــروت، مخصوصــًا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا وابســته شــوند.

مـقـدمــــــه

1. سیدعلی خامنه ای، 

بیانات در دیدار با نخبگان 

و استعدادهای برتر علمی، 

2۵مهر1397.

2. سیدعلی خامنه ای، 

بیانات در همایش ده ها 

هزار نفری »خدمت 

بسیجیان« در ورزشگاه 

آزادی، 12مهر1397.

3. Developed Countries.

4. Development.
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ایــن مســئله، بدیــن معناســت کــه دشــمنان جمهــوری اســالمی، اســتقالل 

ــالمی  ــوری اس ــد از جمه ــرار داده و می خواهن ــدف ق ــالمی را ه ــوری اس جمه

ــالمی را در  ــران اس ــازند و ای ــی بس ــدۀ جهان ــع در دهک ــهروندی مطی ــران، ش ای

ــد. ــی دچــار اســتحاله کنن هاضمــۀ اســتکبار جهان

بــرای مقابلــه بــا ایــن چالــش فکــری، ضــروری اســت کــه صرفًا بــا اســتفاده از 

منابــع آمــاری پذیرفتــه در نــزد جامعــۀ بین الملــل، کارنامــۀ چهل ســالۀ انقــالب 

اســالمی را بــا کارنامــۀ رژیــم گذشــته و کارنامــۀ کشــورهای دیگــرِ دنیــا، به ویــژه 

ــه  ــری ک ــا نادرســتی تصوی ــم ت کشــورهای به ظاهــر توســعه یافته مقایســه کنی

رســانه های بین المللــی در جنــگ روانــی علیــه انقــالب اســالمی ایــران ســاخته 

ــش آشــکار شــود. ــد، بیش ازپی و پرداخته ان

قــرآن کریــم نیــز در بحــث بــا اهلِ کتــاب بــه کتــب تحریف شــدۀ آنــان اســتناد 

و حقانیــت پیامبــر اکــرم را ثابــت کــرده اســت. ایــن ِبــدان معنــا نیســت کــه 

ــب ایــن کتاب هــای تحریف شــده را قبــول داشــته و آن هــا را  قــرآن همــۀ مطال

ــی در  ــه شــاخصه های بین الملل ــا، رجــوع ب ــن مبن ــر ای ــد؛ ب ــح بدان ــًا صحی تمام

ارزیابــی پیشــرفت جمهــوری اســالمی، بــه هیــچ عنــوان تاییدکنندۀ شــاخص های 
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توســعۀ جهانــی بــرای ارزیابــی میــزان توســعه یافتگی کشــورها نیســت. توجــه 

بــه ایــن شــاخص ها و اســتفاده از آن هــا صرفــًا به علــت مقبولیتشــان در افــکار 

عمومــی جامعــۀ جهانــی اســت.

ــۀ  ــر پای ــًا ب ــا را صرف ــورهای دنی ــیWDI( ۵( کش ــعۀ جهان ــاخصه های توس ش

مفاهیــم اقتصــادی ارزیابــی کــرده و محــور توســعه یافتگی کشــورها را افزایــش 

تولیــد ناخالــص داخلــیGDP( 6( و افزایــش درآمــد ناخالــص ملــی7 )GNI( قــرار 

ــم از  ــک کشــور، اع ــف ی ــر بخش هــای مختل ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب می دهن

آمــوزش، فرهنــگ، سیاســت خارجــی، سیاســت داخلــی، قــدرت نظامــی و ســایر 

حــوزه هــا، در خدمــت افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی قــرار بگیــرد، آن کشــور در 

ــرار گرفتــه اســت. مســیر توســعه یافتگی ق

شــاخص توســعۀ انســانیHDI( 8( نیــز کــه توســط ســازمان ملــل بــرای ارزیابی 

رفــاه جوامــع در نظــر گرفتــه می شــود، فقــط ســرانۀ درآمــد ناخالــص ملــی بــدون 

توجــه بــه نحــوۀ توزیــع آن و تعــداد ســال های تحصیلــی و امیــد بــه زندگــی را 

تعیین کننــدۀ رفــاه افــراد تلقــی می کنــد.

بدیهــی اســت تنظیــم روابط گوناگون فرهنگی و سیاســی و امنیتی کشــور به 

محوریــت اقتصــاد و توجه نکــردن بــه مســائل مهمــی همچــون عدالــت، خانــواده، 

ــا آرمان هــای  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــاه جوامــع، ب ــی رف ــت در ارزیاب اخــالق و معنوی

انقــالب اســالمی تطابــق نداشــته و تاکنــون نیــز از پایــگاه همیــن محاســبات 

غلــط، بالیــا و خســارات جبران ناپذیــری را در جوامــع غربــی به بــار آورده اســت. 

افزایــش روزافــزون فاصلــۀ طبقاتــی، ازبین رفتــن نهــاد خانــواده و رشــد فزاینــده 

ــر  ــش بی حدوحص ــم، افزای ــکاب جرای ــه ارت ــورِ توج ــترش درخ ــالق، گس ــار ط آم

فحشــا و فســاد و آزار جنســی زنــان، افزایــش جمعیــت زیــر خــط فقــر، گســترش 

بی خانمانــی و بســیاری از معضــالت دیگــر، نتیجــۀ دســتگاه محاســباتی غلــط 

و ســودجویانۀ ســرمایه داری در کشــورهای توســعه یافته اســت. توســعۀ منهــای 

ــوب جمهــوری اســالمی  ــوان، پیشــرفت مطل ــه هیــچ عن ــت و معنویــت، ب عدال

۵. World Development 

Indicators.

6. Gross Domestic 

Product.

7. Gross National 

Income.

8. Human Development 

Index
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ایــران نیســت؛ امــا در مقابــل، جمهــوری اســالمی بــا آرمان هــای الهــی و انســانی 

نه فقــط در پــِی رفــع فاصلــۀ طبقاتــی و گســترش رفــاه بــرای مــردم اســت، بلکــه 

ــی انسان هاســت. ــت ذات ــای کرام ــال احی به دنب

در کتــاب پیــش رو کــه ثمــرۀ تــالش نزدیــک بــه 70 نفــر از نخبــگان حــوزوی 

ــالش شــده اســت  و دانشــگاهی و مطالعــۀ بیــش از 17هــزار ســاعت اســت، ت

ــت،  ــل عدال ــی از قبی ــه آرمان های ــران ب ــوری اســالمی ای ــزان دســتیابِی جمه می

ــاه  ــی، گســترش رف ــت زن، مردم ســاالری دین ــت، آزادی، کرام اســتقالل ، معنوی

عمومــی و... را بــا اســتفاده از نزدیک تریــن و متناســب ترین شــاخصه های 

ــود. ــی ش ــالمی، بررس ــالب اس ــای انق ــه آرمان ه ــی ب بین الملل

ــر داده هــای  ــی نظی ــع بین الملل ــن مناب ــه معتبرتری ــاب ب ــن کت ــات ای ارجاع

ــذا و کشــاورزی،  ــی غ ــازمان جهان ــی، س ــک جهان ــل، بان ــازمان مل ــی س اطالعات

ــل متحــد و دیگــر مراجــع  ــر برنامــه توســعۀ مل ــی ســالمت، دفت ســازمان جهان

ــی مســتند شــده اســت. آمــاری جهان

ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه بیــان دســتاوردهای انقــالب، بدیــن 

معنــا نیســت کــه جمهــوری اســالمی در ایــن 40 ســال خالــی از اشــکال بــوده 

اســت؛ بلکــه ِبــدان معناســت کــه در مســیر پیشــرفت قــرار داشــته اســت و بــه 

ــان،  ــی از زم ــه در برهه های ــد ک ــده اســت؛ هرچن ــر ش ــود نزدیک ت ــای خ آرمان ه

ــه  ــد شــده اســت کــه در فصــل آخــر کتــاب، به اختصــار ب ســرعت حرکتــش کن

ــز اشــاره شــده اســت. ــل آن نی دالی

انتشارات معاونت تبلیغات اسالمی

آســــتان قـــــــدس رضــــــــوی
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فصـــل اول

اسـتـقـــــــــــــــالل
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یکــی از بارزتریــن صفــات حکومــت پهلــوی ، وابســتگی بــه دولت هــای 

بیگانــه و بــه ویــژه آمریــکا بــود. ایــن درحالــی  اســت کــه یکــی از اصــول مهــم 

قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران؛ اســتقالل، حاکمیــت و تمامیــت ارضی 

کشــور اســت.

پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، اصــل اســتقالل از چنــان ارج و منزلتــی 

برخــوردار شــد کــه همــراه اصــل آزادی در کنــار اســالم، به عنــوان اصلــی 

تفکیک ناپذیــر، بــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی وارد شــد و حفــظ 

ــاست کشــور  ــِی سیــ ــژۀ اصل ــت و کاروی ــت و دول اســتقالل، وظیفــۀ آحــاد مل

تلقــی شــد.1 مقــــــولۀ اســتقالل از نظــر بنــــیان گذار جمهــوری اســالمی، یکــی 

از شــــاخص های مهــم و جــزو آرمان هــای اصلــی انقــالب به شــــــــمار 

ــی رود. م

ــی دارد. اســتقالل  ــد ســلبی و ایجاب ــام، اســتقالل دو ُبع از نظــر حضــرت ام

ســلبی همــان اســتعمارزدایی اســت کــه زمینه ســاز تحقــق حکومــت نــه شــرقی، 

ــه غربــی محســوب می شــود.2 امــام راحــل یکــی از اهــداف انقــالب اســالمی  ن

را قطــع دســت اجانــب از مملکــت اســالمی، قطــع ریشــه های وابســتگی، 

از وابسـتگی دوران پهلوی تا اسـتقالل ایران  اسـالمی

1. نـک: اصـــل 9 قانـــون 

اساسـی جمهوری اسالمی 

ایـــــران.

2. نـک: مؤسسـۀ تنظيم و 

نشـر آثار امام خمینـی)ره(، 

صحـــیفۀ امـــــام، ج17، 

ص۵6.

1
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ــری از  ــتعمار، جلوگی ــل اس ــی در مقاب ــتی و زبون ــف و سس ــلطه و ضع ــع س رف

ــک کالم،  ــتعمارگران و در ی ــع اس ــع و مطام ــع مناف ــتعباد، قط ــتثمار و اس اس

اســتقالل از اســتعمار خارجــی دانســته اند. ایــن بزرگــوار ضمــن تأکیــد بــر 

ماهیــت ضداســتعماری نهضــت، هــدف انقــالب اســالمی را خارج شــدن از مــدار 

وابســتگی بــه کشــورهای امپریالیســت و درنهایــت، شکســت ابرقدرت هــا دانســته 

و در ایــن زمینــه، بــر کوتاه کــردن دســت جنایتــکاران خارجــی و به انزواکشــاندن 

قدرت هــای اســتعماری در جهــان و نیــز مقابلــه بــا ایــادی منطقه ای امپریالیســم 
ــد. 3 ــیار کرده ان ــد بس ــم تأکی ــژه صهیونیس به وی

ــالب اســالمی  ــدف انق ــی ه ــر امام خمین ــی، به نظ ــتقالل ایجاب در بحــث اس

ــادی  ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــی، نظام ــاد سیاس ــت در ابع ــتقالل مملک ــن اس تأمی

و فکــری اســت. ایشــان »ســپردن کار بــه کاردانــان وطن خــواه امیــن«4 و 

ــتقالل  ــز اس ــردم و نی ــه م ــور ب ــع کش ــازن و مناب ــاص مخ ــی و اختص خودکفای

فکــری مراکــز آموزشــی را از پیش شــرط های الزم بــرای تحقــق اســتقالل 

برشــمرده  و می فرماینــد:

ــع  ــتگی جم ــا وابس ــتقالل ب ــود. اس ــتقل بش ــد مس ــان بای همه چیزم

نمی شــود و مـــا ]اگــر[ فرهنگمــان وابســته بشــود، اســتقالل نداریــم؛ 

اقتصادمان وابسته بـشـــود، اسـتـقـــالل نـداریـــم. اول باید آن مطلب 

را درســتش کــرد: اســتقالل اقتصــادی. اول بایــد او را درســتش کــرد تــا 
مــا بتوانیــم اســم خودمــان را یــک مملکــت بگذاریــم. ۵

3. مؤســــسۀ تنظيـــم و 

نشــر آثار امام خمینی)ره(، 

صحیـــفۀ امــــــام، ج 14، 

ص 13۵.

4. مصاحبه حضرت امام)ره( 

با رادیوتلویزیون فرانسـه در 

23شـهریور13۵7، به نقل از: 

مؤسسـۀ تنظيم و نشـر آثار 

صحیفـۀ  امام خمینـی)ره(، 

امام، ج3، ص468.

۵. مؤسسـۀ تنظيـم و نشـر 

آثـــار امـــام خمیــنی)ره(، 

صحیفـۀ امـام، ج10، ص4

38و439.                           

ســــــتـقالل
ا
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ــک کشــور محســوب  ــن حــق ی انتخــاب و انتصــاب مســئولین، ابتدایی تری

می شــود. وابســتگی در دوران پهلــوی بــه حــدی بــود کــه انتخــاب نخســت وزیر 

و ســایر مســئولین بایــد بــا نظــر مســتقیم غــرب انجــام می شــد. انتخــاب رجــال 

ــان و  ــود رضا خ ــکا، از خ ــس  وآمری ــط انگلی ــرب توس ــه غ ــته ب ــی وابس سیاس

محمدرضــا گرفتــه تــا عناصــر مختلــف دربــار، نکتــه ای تأمل برانگیــز در وابســتگی 

ــر  ــان عناص ــت از زب ــن واقعی ــای ای ــت. افش ــوی اس ــم پهل ــرای رژی بی چون وچ

دربــار، بهتریــن ســند بــرای وجــود وابســتگی در ســران پهلــوی اســت.

در همین زمینه، ملکۀ  پهلوی گفته است:

گاهــی بــه محمدرضــا می گفتــم: »چــرا بــا علــم بــه اینکــه می دانــی 

ایــن پدرســوخته ها نوکــر اجنبــی هســتند، آن هــا را اخــراج نمی کنی؟« 

محمدرضــا می گفــت: »چــه فایــده ای بــر اخــراج آن هــا مترّتــب اســت؟ 

اول  | استـــقالل ســــیاسی
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ــد.  ــرار می دهن ــم ق ــر را اطراف ــر دیگ ــا نف ــم، ده ه ــا را اخــراج کن این ه

ــن  ــی از ُحس ــای خارج ــال دولت ه ــا[ خی ــند ]ت ــا باش ــد این ه بگذاری

انجــام امــور در ایــران راحــت باشــد!«

ــه اینکــه محمدرضــا هــم از ایــن موضــوع آگاه  او در ادامــه، باتوجه ب

بــود، چنیــن نوشــته اســت:

محمدرضــا خصوصــی بــه مــن می گفــت: »همیــن رئیــس ســاواک و 

معــاون او و مدیــران ارشــد، همه شــان بــا آمریکایی هــا ارتبــاط دارنــد و 

بــرای حفــظ ظاهــر می آینــد و از مــن اجــازه می خواهنــد؛ درحالی کــه 

قبــل از کســب اجــازه، اطالعــات مورِدنیــاز را بــه آمریــکا و انگلیــس رد 
کرده انــد.«6

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 می کنــد و از روی نقشــه های 

ــد: ــد، می گوی ــال می کن ــی دوم را دنب آن هــا جنــگ جهان

پــس از بازگشــت، جریــان را بــه محمدرضــا گفتــم. او شــدیدًا جــا خورد 

و پرســید: »انگلیســی ها از کجــا می داننــد کــه مــن بــه رادیــو گــوش 

می دهــم؟... فــردا اولِ وقــت، بــا تــرات تمــاس بگیــر و بگــو محمدرضــا 

نقشــه ها را پــاره کــرد و بــه هیــچ رادیویــی هــم گــوش نخواهــد کــرد؛ 
مگــر رادیوهایــی کــه تــرات اجــازه دهــد!«7

ــی در  ــداد مستشــاران آمریکای ــاالت متحــده، تع ــات ســنای ای ــق تحقیق طب

ــر  ــزار نف ــه 24ه ــال 1976 ب ــود، در س ــر ب ــزار نف ــال 1972، 16ه ــه در س ــران ک ای

افزایــش یافتــه بــود.8 در گــزارش ســنا هــم آمــده بــود کــه تعــداد آمریکایی هــا 

در ایــران، می بایســت به واســطۀ خریــد بیشــترِ اســلحه از آمریــکا، تــا ســال 1980 
بــه 60هــزار نفــر برســد.9

6. ریحــــانه درودی، دربـار 

به روایت دربـــار؛ فســــاد 

سیاسی، ص33.

7. نـک: حسـین فردوسـت، 

ظهـور و سـقوط ســـلطنت 

حسـین  خاطـرات  پهلـوی؛ 

فردوسـت، ج1، ص100تا104.

8. نـک: علـی سـلیمان پور 

»روابـط  اکبـری،  امیـر  و 

خارجـی ایـران و آمریـکا در 

آسـتانۀ انقـالب اسـالمی«، 

فصلــنامۀ علـمی پژوهشی 

پژوهــش نــامۀ تـــــاریخ، 

س11، ش42، بهـار 139۵، 

ص129تـا148.

9. نـک: ابراهیم ســــنجر، 

نفوذ آمریــــکا در ایـــران، 

ص121.

ســــــتـقالل
ا
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حــال بــا ظهــور انقــالب اســالمی، وابســتگی های سیاســی و نظامــِی ایــران از 

کل کشــورهای دنیــا قطــع شــد و شــعار راهبــردی ایــران، یعنــی »نــه شــرقی، نــه 

غربــی، جمهــوری اســالمی« بــه گــوش تمــام کشــورهای جهــان رســید.

مردم ایران با جمهوری اسـالمی، معنای واقعی اسـتقالل در انتخاب مسـئولین 

و سیاسـت گذاران کشـور را درک کرده و به بیگانگان مجال دخالت در امور سیاسـی 

کشـور را ندادنـد. اسـتقالل در روابـط خارجـی ایـران نیـز درخورِتوجـه بـوده و ایـران 

قبـل از انقـالب را کـه صرفـًا پیاده نظـام دولت هـای غربـی در منطقـه بـود، امـروز 

اثرگذارتریـن کشـور منطقـه و بعضًا دنیا می داننـد. طبق گزارش اَِمریَکن اینترسـت، 

در سـال 2017 ایران هفتمین قدرت در دنیا شـناخته شـده اسـت.

تصـویـــر 1

گزارش َاِمریَکن اینترست 

دربارۀ هشت قدرت برتر 

دنیا در سال 2017 که 

ایران در جایگاه هفتم 

دنیا قرار گرفته است.
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قـوای نظامـی هـر کشـور سـتون اقتـدار هـر کشـور تلقـی می شـود. شـاهان 

پهلـوی بـا خرید انواع تسـلیحات غربـی، به ویژه از آمریکا، سـعی در تقویت نیروی 

نظامـی ایـران داشـتند؛ ولـی در واقعیـت، غربی هـا بـا فـروش انـواع سـالح های 

خـود بـا چندبرابـرِ قیمـت به ایران، قصـد به تاراج بـردن ذخایر این ملت را داشـتند 

و از سـویی دیگـر، آن هـا ایـران را انبـاری از مهمـات کـرده  بودنـد و در مواقـع 

مختلـف، بـدون اجـازۀ ایـران، از آن هـا اسـتفاده می کردنـد. بـرای نمونـه، ملکـۀ 

پهلـوی دراین بـاره گفتـه اسـت:

»مادرجان،  گفت:  من  به  بود،  ناراحت  خیلی  که  محمدرضا  یک روز 

مرده شور این سلطنت را ببرد که من شاه و فرماندۀ کل قوا هستم، 

ولی بدون اطالِع من، هواپیماهای ما را برده اند ویتنام! آمریکایی ها 

پیدا  احتیاج  داشتند، هر وقت  نظامی  ]نیروی[  ایران  در  از قدیم  که 

دوم  | استـــقالل نــظامی

ــی دوم در  ــگ جهان ــن در دوران جن ــوی؛ حضــور ســران متفقی ــا پهل ــی ب ــز قدرت هــای جهان ــار تحقیرآمی رفت

تهــران بــدون اطــالع بــه محمدرضــا شــاه و مســئولین ایرانــی
ســــــتـقالل

ا
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می کردند، از پایگاه های ایران و امکانات ایران با صالحدید خود استفاده 

می کردند... حاال بماند که چقدر سوخت مجانی می زدند و اصاًل کل 
بنزین هواپیماها و سوخت کشتی هایشان را از ایران می بردند...!10

اسداهلل علم در خاطراتش دربارۀ گران کردن تجهیزات نظامی چنین نوشته است:

...شاه گفت: »با وجود این که سازنده کتبًا تایید کرده است که قیمت 

هر هواپیما 6/۵میلیون دالر است، چطور آن را به 18میلیون دالر افزایش 

10.  تاج الــملوک پـــهلوی، 

خاطـرات تاج المــــــلوک، 

ص387.

َلم،  ـَ 11. اســــد اهلل عــــــــ

گفت وگوهـای من با شـاه، 

ج2، ص811.

ناوشکن های  درمورِد  که  کاری  »همان  گفتم:  پاسخ  در  دهند؟!...« 

اسپروانس کردند: 6 فروند این کشتی ها 280میلیون دالر برآورد شده بود؛ 

اما ما مجبور شدیم 600میلیون دالر بپردازیم! ...به نظر می رسد که پنتاگون 
در باالکشیدن مابقِی ناچیزِ درآمد نفتی ما وقت را تلف نمی کند.«11

اقتـدار نظامـی ایـران به طـور مفصـل در ادامـه کتـاب تشـریح خواهـد شـد؛ 

بنابرایـن در ایـن بخـش، فقـط بـه ایـن نکتـه اکتفـا می کنیم کـه ایـران به عنوان 

طالیـه دار جبهـۀ مقاومـت در منطقـه، توانسـته اسـت در طـول جنـگ تحمیلـِی 

هشت سـاله، جنـگ 33روزۀ حـزب اهلل، 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 می کنند.
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مصادیـق وابسـتگی پهلـوی بـه غـرب متعـدد بـوده اسـت؛ ازایـن رو به صورت 

مختصـر چنـد نمونـه را بیـان می کنیـم.

ژنرال ویلیامسـون، رئیس هیئت مستشـاران نظامی آمریکا در ایران، در پایان 

مأموریت دوسـالۀ خود می گوید:

سوم  | استــقالل اقتــصادی

12. جیمـز بیـل، عقـاب و 

ص327. شـیر، 

13. مایـکل لدیـن و ویلیام 

سـقوط  و  کارتـر  لوئیـس، 

شـاه، ص30.

این دو سـال 1971تا1973م، به نظرم دویسـت سـال طول کشـید که در 

ایـن مـدت، درمـورِد 700 قرارداد بـه ارزش تقریبِی 4میلیـارد دالر مذاکره 

کـردم... . ایـران مرکـز معاملـۀ خوبـی بـود. ایـن کشـور بوفـۀ بازرگانان 

نـام گرفتـه بود. این بوفه بسـیار بسـیار خـوب بود و منافـع تجاری در 
آن فوق العـاده بود.12

مایـکل لدیـن نیـز نوشـته اسـت: »در برابر هـر دالری کـه ایاالت متحـده برای 

خریـد نفـت ایـران خرج می کـرد، ایرانی هـا دو دالر برای خرید تجهیـزات نظامی و 
سـایر کاالهـا به ایـاالت متحـده برمی گرداندند.«13

حکومت پهلوی مخارج خود و کشـور را از راه فروش نفت خام تأمین می کرد؛ 

ازاین رو به قیمت نفت و افت وخیز بازارهای جهانی به شـدت وابسـته بود.

ســــــتـقالل
ا
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تصـویـــر 2

نمایش رتبه بندی تنوع کاالهای 

صادرشدۀ ایران در سال 1976م

سهم 93 درصدی نفت خام از کل 

صادرات کشور

تصـویـــر 3

نمایش رتبه بندی تنوع کاالهای 

صادرشده ایران در سال 2016م

سهم 63درصدی نفت خام از صادرات 

کشور و کاهش خام فروشی نفت
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تصـویـــر 4

نـمـــودار وابـــسـتگی 

کشورهای عضو ُاپــک 

به قیمت نفــت در سال 

2017 م

جمهـوری اسـالمی بـا رویکرد مبارزه با وابسـتگی بـه نفت، توانسـت روزبه روز 

وابسـتگِی خـود بـه نفت را کاهـش دهد؛ به نحوی کـه در سـال 1976م )13۵۵ش( 

نزدیـک بـه 93درصـد از صـادرات ایـران، سـهم نفـت خام بـوده اسـت و جمهوری 

اسـالمی توانسـت در سـال 2016م )139۵ش( ایـن سـهم را بـه حـدود 63درصـد 

کاهـش دهد.

از مشـکالت کشـورهای نفت خیـز، وابسـتگِی بیش ازحـد بـه قیمـت نفـت 

اسـت؛ ازایـن رو کشـورهای تولیدکننـدۀ نفت همواره سـعی در کاهش وابسـتگی 

بـه قیمـت جهانی نفت دارند. تصویر 4، وابسـتگِی کشـورهای عضـو ُاپک به نفت 

را نشـان می دهد. این اطالعات که مربوط به سـال 2017م اسـت، نشـان می دهد 

که کشـور عربسـتان سـعودی برای  اینکه کسـرِی بودجه نداشـته باشـد، باید نفت 

خـود را بـه قیمـت 83.8 دالر بفروشـد و کشـور ایـران هـر بشـکه نفت خـود را به 

قیمت ۵1.3 دالر؛ این درحالی اسـت که هر بشـکه نفت اپک، ۵2.7 دالر  قیمت 

داشـته اسـت و در این صورت، ایران دچار افزایش ذخیرۀ ارزی شـده و کشـورهای 

عربسـتان و نیجریـه و... بـه کسـری بودجه دچار شـده اند.

ســــــتـقالل
ا
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اســتحالۀ فرهنگ غنی مردم مســــلمان ایـــران در رأس تمـــام فعالیت هــــای 

فرهنــــــگی دوران پهلــوی قــرار داشـــت. در ایــن دوران، غــرب توســط پهلوی ها و 

درباریــان، به عنــوان الگویــی بی بدیــل بــرای تبعیــت بــه مــردم معرفــی می شــد؛ 

ــای  ــه گذار لژه ــن فکری و پایــ ــدر روشـــ ــه پ ــان ک ــه، میرزاملکم خ ــرای نمون ب

ــه  ــم ک ــدر می گوی ــن همین ق ــت: »م ــران اســت، نوشــته اســ فرماســونری در ای

مـــــا در مســــائل حکمرانــی، نــه می توانیــم و نــه بایــد از پیـــش خــود اختراعــی 

نماییــم. یــا بایــد علــم و تجربــۀ فرنگســتان را سرمشــــق خــود قــرار بدهیــم، یــا 
ــرۀ بربری گــرِی خــود قدمــی بیــرون نگذاریــم.«14 ــد از دای بای

چهارم  | استــقالل فرهنـــگی
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ــادالت فرهنگــی و آموزشــی  در گزارش عملکــرد ســال 1962م، کمیســیون مب

ــی فروغــی تأســیس  ــه ریاســت محمدعل ــه در ســال 1304 ب ــکا ک ــران و آمری ای

شــد، به طــور مشــخص از اهدافــی از ایــن دســت نــام بــرده شــده اســت: معرفــی 

آمریــکا به عنــوان ملتــی قــوی و دموکراتیــک و پویــا و معرفــی ارزش هــا و شــیوۀ 
زندگــی آمریکایــی، به عنــوان الگــوی آرمانــِی ایرانیــان. 1۵

ــور،  ــاط کش ــر نق ــاری در اکث ــج بی بندوب ــار و تروی ــمار درب ــادهای بی ش فس

ــالم  ــردن اس ــوی ازبین ب ــم پهل ــت و همّ وغ ــرار گرف ــت ق ــتور کار حکوم در دس

ــی از  ــوی، حت ــاری افسارگســیختۀ پهل ــذال و بی بندوب ــود. ابت ــران ب در کشــور ای

کشــورهای اروپایــی نیــز بیشــتر بــوده کــه از مصادیــق آن می تــوان بــه جشــن 

ــرد. ــاره ک ــازان اش ــیراز و ازدواج هم جنس ب ــر ش هن

آنتونــی پارســونز در دیــدار بــا شــاه بــرای نشــان دادن عمــق فاجعــه ای کــه در 

ــد: ــه او می گوی ــر شــیراز می گذشــت، ب جشــن هن

جشــن هنــر ســال 13۵6 شــیراز، از نظــر کثــرت صحنه هــای اهانت آمیز 

بــه ارزش هــای اخالقــِی ایرانیــان، از جشــن هنــر پیشــین فراتــر رفتــه 

ــرا  ــاده رو اج ــه در پی ــی ک ــی از صحنه های ــال... یک ــوان مث ــود. به عن ب

می شــد، تجــاوز بــه عنــف بــود کــه به طــور کامــل، نــه به طــور نمایشــی 

ــا بدون شــلوار،  ــان ی ــاًل عری ــک مــرد کام و وانمودســازی، به وســیلۀ ی

درســت بــه خاطــر نــدارم، بــا یــک زن کــه پیراهنــش به وســیلۀ مــرد 

متجــاوز چــاک داده می شــود، 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، به طــور مثــال در شــهر منچســتر انگلیــس اجــرا 

می شــد، کارگــردان و هنرپیشــگان آن جــان ســالم بــه در نمی بردنــد!« 
شــاه مدتــی خندیــد و چیــزی نگفــت... .16

14. محمـد محیـط طباطبایی، 

مجموعـه آثـار میرزاملکم خان، 

ص10. 

1۵. نــک: "انجــــمن ایــران و 

آمریــکا"، فصلــنامۀ مطالعات 

تــاریخی، ش9، پاییـــز1384، 

ص1۵.

16. آنتونی پارســـونز، غــرور و 

سقــوط؛ خاطرات سـفیر سابق 

انگلیـس در ایـران، ص91.

ســــــتـقالل
ا
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یکــی از وقایعــی کــه واقعــًا روحانیــون را بــه خشــم آورد، بــه ماجــرای ازدواج 

دو پســر در ســال 1968 مربــوط می شــد کــه فرزنــدان دو ژنــرال سرشــناس بودنــد 

ــهبانو  ــاس ش ــراح لب ــوان ط ــروانی،ـ به عن ــوان خس ــا، کی ــی از آن ه ــًا یک و اتفاق

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 اســالم بــه ممنوعیــت همجنس بــازی صراحــت داشــت و هــم 

در بیشــتر کشـــورهای اروپایــی، هنــوز همجـــــنس بازی اقـــــدامی غیرقانونــی 
ــد!17 ــی می ش تلق

امــا انقــالب اســالمی در نخســتین روز های تأســــیس، اســالمی کردن امـــــور 

را اصلــی مهــم در فعالیت هــای فرهنـــــگی قــرار داد. انقــالب فرهنگــی به منظــور 

ــف  ــگی، تألی ــالب فرهنـــ ــی انق ــورای عال ــازی دانشــگا ه ها، تأســیس ش پاک س

ــه اقدامــات  ــران و... ازجمل ــا فرهنگــی جمهــوری اســالمی ای کتــب متناســب ب

ــمار  ــالمی ایرانی به ش ــی اس ــج فرهنگ ــتای تروی ــام در راس ــدِی نظ ــم و کلی مه

مــی رود.

اســتقالل فرهنگــی کشــور تــا بــه آن حــد ارتقــا یافــت کــه انقــالب اســالمی، 

ایــران را از کشــوری متأثــر از فرهنــگ مبتــذل غربــی در اواخــر دوران پهلــوی، بــه 

ــل کــرده اســت. فرهنــگ غنــی کشــور  ــر تبدی ــر در ســال های اخی کشــوری مؤث

کــه در ســایۀ انقــالب اســالمی رشــد و نمــود یافتــه، توانســته اســت در قلــب 

کشــورهای غربــی و اســتعماری نفــوذ کنــد و دل هــای بســیاری را مشــتاق تفکــر 

بنیان گــذار انقــالب اســالمی کــرده اســت. ازجملــه اقدامــات دولت هــای غربــی 

ــالمی ایرانی،  ــل اس ــگ اصی ــالل فرهن ــور و اضمح ــی در کش ــوذ فرهنگ ــرای نف ب

ــه  ــرد ک ــام ب ــند 2030 را ن ــل س ــی ازقبی ــای مختلف ــن برنامه ه ــوان تدوی می ت

ــب آن در کشــور  ــا تصوی ــن ســند، ب ــق ای ــا شــناخت دقی ــوری اســالمی ب جمه

مخالفــت کــرد تــا مانــع رســوخ فرهنگــی بیگانــگان در کشــور شــود.

17. نک: میــــنو صمیــــمی، 

تخــــت طاووس،  پشـــت پردۀ 

ص 49 تـا ۵2.
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ســــــتـقالل
ا
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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 وابسـته ترین اقتصادهـا بـه اقتصـاد آمریکا، 

کشـورهای آسـیای شـرقی بـه عنـوان وابسـته ترین کشـورها به تجـارت خارجی 

و همچنیـن وابسـتگی نظامـی کشـور ژاپن بـه ایاالت متحـده آمریکا را بررسـی 

می کنیـم.

اقتصاد کشـور مکزیک، در دنیا به عنوان یکی از کشـورهایی شـناخته می شـود 

کـه بسـیار وابسـته به آمریکاسـت. در ادامـه، برخـی از آمار اقتصادِی مهم کشـور 

مکزیک نشـان داده شـده است.

اول  | وابســتگی اقتـــصادی مـــکزیک

2
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1- رشــد چــشــمگیر تولیـــد ناخالص داخلی مکزیک

اقتصــاد نوظهــور مکزیــک در ســال های اخیــر رشــد فزاینــده ای یافتــه اســت. در ادامــه، نمــودار رشــد 

تولیــد ناخالــص داخلــِی ایــن کشــور در ســال های 1960 تــا 2017م نشــان داده شــده اســت.

تصـویـــر 5

نمودار تولید ناخالص داخلی مکزیک، از سال 1960 تا 2017م

ســــــتـقالل
ا
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2- سهم مهم صادرات مکزیک از افزایش تولید ناخالص داخلی

افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی بــه پارامترهــای مختلفــی وابســته اســت. 

ــد  ــاخص تولی ــت ش ــته اس ــود توانس ــادرات خ ــش ص ــا افزای ــک ب ــور مکزی کش

ــد. ــش ده ــی افزای ــود را به خوب ــی خ ــص داخل ناخال

تصـویـــر 6

نمودار سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی برای کشور مکزیک از سال 1960 تا 2017م
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3- آمریکا مقصد 74درصد از صادرات مکزیک

مکزیک باتوجه به وجود مرز زمینِی مشـترک با کشـور آمریکا توانسته است بیش 

از 74درصـد از صـادرات خود را به کشـور آمریکا ارسـال کند. کشـورهای توسـعه یافتۀ 

کانادا، چین، آلمان و... نیز جزو مهم ترین شـرکای تجاری مکزیک هسـتند.

4- خودرو و محصوالت الکترونیک؛ بیشترین صادرات مکزیک

تنــوع اقــالم صادراتــی مکزیــک گســترده اســت. خــودرو و لــوازم دیجیتالــی و 

هوشــمند از اقــالم صادراتــی مهــم مکزیــک بــوده و نفــت خــام فقــط 4درصــد از 

ســهم صادراتــی ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

تصـویـــر 8

تنــوع محصـوالت 

صادراتی کـشور مکزیک 

در سال 2016م

تصـویـــر 7

سهم کشورهای مختلف 

از واردات محصوالت 

تولیدشده در مکــزیک 

در سال 2016م

ســــــتـقالل
ا
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5- کارگــران مکزیکــی؛ نیــروی کار بســیار ارزان نســبت بــه نیــروی کار کشــور 

همســایۀ خــود، آمریــکا

نکتــۀ درخورِتوجــه بــرای ایــن کشــور، فاصلۀ دســتمزد یــک کارگــر مکزیکی در 

قیــاس بــا یــک کارگــر آمریکایــی اســت. یــک کارگــر در مکزیــک تقریبــًا یک دهــم 

یــک کارگــر آمریکایــی دســتمزد می گیــرد.

تصـویـــر  9

اطلس قیمت کف دستمزد کارگر برای کشورهای مختلف دنیا 

World Crunch منبع: پایگاه خبری

M
exico

USA
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6- شرکت های معروف آمریکایی و بین المللی دارای خط تولید در مکزیک

اختــالف قیمــت در هزینــۀ نیــروی کار در مکزیــک و نزدیکــی بــه بــازار بســیار 

ــه  ــدام ب ــی اق ــزرگ جهان ــرکت های ب ــه ش ــده اســت ک ــث ش ــکا باع ــزرگ آمری ب

تأســیس خطــوط تولیــد محصــوالت خــود در ایــن کشــور کننــد. در تصویــر زیــر، 

ــزرگ نشــان داده شــده اســت. برخــی از ایــن شــرکت های ب

تصـویـــر 10

لوگوی شرکت های بزرگ که در کشور مکزیک اقدام به 

راه اندازی خط تولید محصوالت خود کرده اند.

ســــــتـقالل
ا
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7- روند افزایشی و نرخ 46درصدی جمعیت زیر خط فقر مکزیک

کشــور مکزیــک بنــا بــر افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی و نیز توســعۀ صــادرات 

خــود، می بایســت مردمــی ثروتمنــد داشــته باشــد؛ امــا نکتــۀ مهــم سوءاســتفادۀ 

شــرکت های بــزرگ از مــردم ایــن کشــور به عنــوان نیــروی کار بســیار ارزان اســت. 

ــه  ــر نســبت ب ــا قیمــت تمام شــده ای بســیار کمت ایــن شــرکت ها توانســته اند ب

کشــورهای دیگــر، کاالی خــود را در مکزیــک تولیــد کــرده و بــه بــازار آمریــکا صادر 

کننــد؛ امــا دراین ِبیــن، مــردم مکزیــک کمتریــن ســود را از ایــن صــادرات دریافــت 

ــی در  ــص داخل ــد ناخال ــی تولی ــد افزایش ــم رون ــه علی رغ ــدی ک ــد؛ به ح می کنن

ــز  ــش نی ــه افزای ــه، بلک ــط کاهــش نیافت ــر آن نه  فق ــت فقی ــن کشــور، جمعی ای

یافتــه اســت. در ســال 2018 نزدیــک بــه 46درصــد از مــردم مکزیــک زیــر خــط 

ــد  ــی و تولی ــام از حجــم صادرات ــن ارق ــا ای ــه ب ــد؛ درحالی ک ــه ســر می برن ــر ب فق

ــیار  ــر بس ــد فقی ــور درص ــن کش ــت ای ــع می بایس ــور قط ــی، به ط ــص مل ناخال

ــت! ــری می داش کمت

تصـویـــر 11

نمودار جمعیت زیر خط 

فقر در کشور مکزیک، از 

سال 1998 تا 2018م
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1- وابسته ترین 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 

در کشورهای شرقی که بعضًا به 400 درصد می رسد، نشان از وابستگی سنگین این 

کشورها به تجارت بین المللی دارد. از این رو اقتصاد این کشورها نسبت به حوادث 

مختلف مالی جهان بسیار حساس بوده و با کوچک ترین بحران های مختلف مالی 

شرکای تجاری خود، دچار تزلزل و افول می شود.

تصـویـــر 12

سهم تجارت )مجموع 

واردات و صادرات( از 

تولید ناخالص ملی در 

کشورهای شرق آسیا در 

سال های 1960-2017 

دوم  | کشورهای شرق آســــــیا

ســــــتـقالل
ا
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2- بحران هــای مالــی آمریــکا، 

بــه  التیــن،  آمریــکای  و  اروپــا 

وجــود آورنــده بحــران بــزرگ مالــی 

کشــورهای آســیای شــرقی

بحــران قــرض و ذخایــر آمریــکا 

ــی  ــول مل ــران ارزش پ )S & L(، بح

ــکای  مکزیــک، بحــران بدهــی آمری

التیــن و بحــران سیســتم پولــی 

ــران  ــده بح ــود آورن ــه وج ــا، ب اروپ

شــرق  کشــورهای  مالــی  بــزرگ 

ــوده اســت. در تصویــر زیــر  آســیا ب

رونــد رخــداد ایــن بحران هــا نشــان 

ــت. ــده اس داده ش

تصـویـــر 13

خط زمانی حوادثی که منجر به بحران مالی کشورهای شرق آسـیا گردید. )سال های 1989-1998(

)Elcano Royal Institute( منبع: موسسه سلطنتی الکانو اسپانیا
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3- بحـران های اقتـــصادی پیش 

روی کشور کره جنوبی

طبـــق گزارش پایـــگاه تحــلیلی 

اینوسـتوپدیا )Investopedia( ، اقتصاد 

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، 

مخصوصًا چین و ژاپن و سیاست های 

اقتصادی ایاالت متحده مانند افزایش 

چالــش های  مهم ترین  از  بهره،  نرخ 

پیش روی اقتصاد کره جنوبی است.

تصـویـــر 14

 )Investopedia( گــزارش پایـــگاه تحلیلی اینوســـتوپدیا

دربـاره بحران های پیش روی کره جنوبی
ســــــتـقالل

ا
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سوم  | بالی وابستگی نظامی کشورها
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1- پرداخت ساالنه 5.5 میلیون دالر هزینه های نظامی حضور آمریکایی ها در خاک 

ژاپن توسط دولت ژاپن

2- ممنـوع شـدن مصـرف الـکل بـرای سـربازان آمریکایـی در خـاک ژاپـن پـس از 

تجـاوزات گسـترده بـه زنـان ژاپنـی و قتـل آنها

تصـویـــر 15

گزارش ژاپن تایمز از 

پرداخت هزینه های 

حضور ارتش آمریکا 

در ژاپن توسط دولت 

این کشور

تصـویـــر 16

ممنوع شدن مصرف 

الکل برای نیروی 

دریایی ارتش آمریکا 

در ژاپن پس از وقوع 

تراژدی های پیاپی

ســــــتـقالل
ا
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ــی  ــروی دریای ــط نی ــاوز و قتــل توســ ــه تجــ ــناوا ب ــراض مــردم اوکیــ 3- اعت

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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4- تقاضـای 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
ســــــتـقالل

ا
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فصـــل دوم

گســـترش عـدالت اجـــتماعی
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منظــور از عدالــت اجتماعــی، توزیــع 

عادالنــۀ ثــروت و درآمــد ملــی در میــان 

افــراد جامعــه اســت. بــرای ســنجش 

ــان  ــتی هم زم ــی، بایس ــت اجتماع عدال

بــه »کاهــش نابرابــری« و »کاهــش فقر« 

در میــان مــردم کشــور توجــه کــرد.

بــرای تشــخیص میــزان کاهــش نابرابــری در توزیــع درآمــد و توزیع مناســب 

ثــروت در یــک جامعــه، از شــاخص »ضریــب جینــی«  اســتفاده می شــود. ایــن 

ضریــب یــک واحــد اندازه گیــری اســت کــه بــرای ســنجش میــزان نابرابــری در 

توزیــع درآمــد یــا ثــروت در یــک جامعــۀ آمــاری اســتفاده می شــود.

ضریـب جینـی بیـن صفـر و یـک و یـا صفـر و صـد تعریـف می شـود. اگـر 

ضریـب جینـی برابـر صفـر باشـد، یعنـی درآمـد کشـور بیـن همـۀ افـراد جامعه 

به صـورت یکسـان تقسـیم می شـود. اگـر ضریـب جینـی برابـر صد باشـد، یعنی 

درآمـد کشـور فقـط بـه یـک نفر رسـیده و باقـِی افراد هیـچ سـهمی از آن ندارند؛ 

بنابرایـن اگـر ضریب جینِی کشـوری در طـول بازۀ زمانِی مشـخصی کاهش پیدا 

کنـد، نشـان دهندۀ 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 
کشـور در زمینـۀ عدالـت اجتماعی خواهـد بود.18

نــــــــابـرابری

ــور  ــکان دارد دو کش 18. ام

ضریــب جینــِی یکســان 

ولــی  باشــند؛  داشــته 

ــه دیگــری  یکــی نســبت ب

ثروتمندتــر باشــد؛ بنابراین 

ــت  ــی عمومی ــب جین ضری

رفــاه را در جامعه مشــخص 

ــاه را  ــطح رف ــد و س می کن

نمی کنــد. مشــخص 

درباره شاخص ضـریب جـینی

1
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ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ

دفتــــر برنـــــامه  توسعۀ ]ســازمان[ 

ــل متحــدUNDP( 19(، در ســال 2013  ملـ

گزارشــــی بــا موضــوع افزایــش نابرابــری 

ــه در  ــت ک ــرده اس ــر ک ــا منتش در دنیــ

گــزارش  ایــن  از  ادامــه، بخش هایــی 

ــت. ــده اس آم

19. United Nations 

Development 

Programme.

اول  | روند تغییرات ضریب جینی در دنــــیا
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1- افزایـــش ضریـــب جیـــنی در کل دنـــــیا

تصـویـــر 19

روند تغییرات ضریب جینی )قرمز( و شاخص جهانی شدن )آبی( در همۀ کشورهای جهان، از سال 1992 تا 2005
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2- افزایش ضریب جینی در کشورهای توسعه یافته

تصـویـــر 20

روند تغییرات ضریب جینی )قرمز( و شاخص جهانی شدن )آبی( در کشورهای توسعه یافته، از سال 1992 تا 2005

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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3- افزایش ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه

تصـویـــر 21

روند تغییرات ضریب جینی )قرمز( و شاخص جهانی شدن )آبی( در کشورهای درحال توسعه، از سال 1992 تا 2005
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4- افزایش ضریب جینی در آسیا و اقیانوسیه

تصـویـــر 22

روند تغییرات ضریب جینی )قرمز( و شاخص جهانی شدن )آبی( در کشورهای آسیا و اقیانوسیه، از سال 1992 تا 2005

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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1- افزایـــش ضریـــب جیـــنی در آمـریکا

تغییــرات  نمــودار  ادامــه،  در 

از  برخــی  در  جینــی  ضریــب 

اســاس  بــر  دنیــا  کشــورهای 

آمــده  جهانــی  بانــک  داده هــای 

ســت. ا

دوم  | روند تغییرات ضریب جینی در برخی از کشورهای دنیا

تصـویـــر 23        

روند تغییرات ضریب 

جینی در آمریکا، از سال 

1979 تا 2016م
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2- افزایـــش ضریـــب جیـــنی در آلمان

3- افزایـــش ضریـــب جیـــنی در فرانـــسه

تصـویـــر 24        

روند تغییرات ضریب 

جینی در کشور آلمان، از 

سال 1991 تا 2015م

تصـویـــر 25        

روند تغییرات ضریب 

جینی در کشور فرانسه، 

از سال 2004 تا 2015م

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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5- افزایـــش ضریـــب جیـــنی در سوئــد

4- افزایـــش ضریـــب جیـــنی در اســپانیا

تصـویـــر 27        

روند تغییرات ضریب 

جینی در کشور سوئد، از 

سال 2004 تا 2015م

تصـویـــر 26        

روند تغییرات ضریب 

جینی در کشور اسپانیا، 

از سال 2004 تا 2015م
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6- افزایـــش ضریـــب جیـــنی در دانـــمارک

7- افزایـــش ضریـــب جیـــنی در کانـادا

تصـویـــر 28        

روند تغییرات ضریب 

جینی در کشور دانمارک، 

از سال 2004 تا 2015م

تصـویـــر 29  

روند تغییرات ضریب 

جینی در کشور کانادا، از 

سال 1981 تا 2013م

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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همان طـور 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 اسـالمی ایـران بعد از انقالب اسـالمی، توانسـته 

اسـت ضریـب جینـی را بـه میـزان درخورِتوجهی کاهـش دهد.

کاهـــش ضریب جینی در ایران

در ایـران، تغییرات نرخ ضریب جینی از سـال 136۵ تـا 1393ش، 8.6درصد کاهش 

داشـته اسـت. این در حالی اسـت که بنابر  مقاله ای از بانک جهانی، در سـال های 

آخـر رژیـم پهلـوی، تغییـرات ضریـب جینـی رونـدی افزایشـی داشـته اسـت. )این 

مقالـه در منبع تصویر 31 قابل دسترسـی اسـت.(

سوم  | بررسی روند تغییرات ضریب جینی در کشور ایـــران
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سوم  | بررسی روند تغییرات ضریب جینی در کشور ایـــران

تصـویـــر 30        

روند تغییرات جینی 

در کشور ایران، از سال 

1365 تا 1393ش

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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خـط فقـر عبـارت اسـت از مقـدار درآمـدی کـه بـرای تأمیـن حداقـل نیازهای 

فردی در یک جامعه الزم اسـت و تأمین نشـدن آن توسـط افراد موجب می شـود 

چنیـن افـرادی فقیـر در نظر گرفته شـوند.

بانک جهانی )World Bank( برای سـنجش میزان فقر در کشـورهای دنیا، آن ها 

را بـه چهـار گـروه تقسـیم کرده؛ سـپس بـرای هرکـدام از گروه هـا باتوجه بـه میزان 

درآمـد و نیـز هزینه هـای زندگـی در کشـورها، درآمـد روزانـه الزم بـرای بهره مندی از 

حداقـل نیازهـای فـردی را در نظـر گرفتـه و بـر اسـاس آن، درصد فقرای کشـورها را 

مشـخص می کنـد. تقسـیم بندی گفته شـده بـه این  صورت اسـت:

1. کشورهای با درآمد باال )high income 21.7 دالر(؛

2. کشور های با درآمد بیشتر از متوسط )upper middle income ۵.۵ دالر(؛

3. کشور های با درآمد کمتر از متوسط )lower middle income 3.2 دالر(؛

4. کشورهای با درآمد پایین )low income 1.9 دالر(.

در ایـن تقـــسیم بندی، ایـــــران جـزو گـروه دوم یعنی کشــورهای بـا درآمد 

بیشـتر از متوسـط قـرار دارد.

فقـــیربودن 46درصـــدی مردم ایــــران

بـر اسـاس مسـتندات بانـک جهانی، حـدود 60 درصـد روسـتاییان و 30 درصد 

شهرنشـینان ایـران و بـا توجـه بـه نسـبت بـاالی جمعیـت روستانشـین، تقریبـا 

46درصـد از کل جمعیـت ایـران در سـال 1977م زیـر خـط فقـر قـرار داشـته اند.

اول  | فــــقر ایران در زمان پهلوی

فـــــقـر

2
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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

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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کاهش چشمگیر جمعیت فقیر در ایران

دوم  | فقر در بعد از انقالب

تصـویـــر 32

روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر در ایران، در سال 1986 تا 2014م

منبع: بانک جهانی
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1- باالبودن هزینه های زندگی در کشورهای توسعه یافته

سوم  | فــــقر در دیگر کشورهای جهان

تصـویـــر 33

اطــلس هزینۀ زنـــدگی در کشـــورهای جهان 

در سال 2018م

نکته: هرچه رنگ کشوری به قرمز نزدیـک باشــد، هزینه های زندگی در آن کشور بیشتر است.

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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در ادامــه، درصــد جمعیــت فقیر 

برخــی کشــورهای دنیــا بــر اســاس 

»Povcalnet« )شــبکۀ محاســبۀ فقــر 

بانــک جهانــی(20 بررســی می شــود.

2- فقـر بیـش از 12درصـــدِی مـردم 

آمریــــکا

تصـویـــر 34

روند تغییر درصد افراد 

زیر خط فقر در آمریـکا، 

با خط فــقر 21.7 دالر، 

در سال 1986 تا 2016م

منبع: بانک جهانی

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx :20. لینک سـایت شبکه محاسـبه فقر بانک جهانی



صـــعود چـهل سـاله 59

تصـویـــر 35

 فقر 40میلیونی، یعنی 

بیش از 12درصد مردم 

آمریکا، بر اساس اطالعات 

مرکز آمار ایاالت متحده

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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3- فقر 19درصدی مردم بریتانیا )انگلیس، ایرلند و ...(

تصـویـــر 36

 فقر 19 درصدی مردم بریتانیا تا سال 2016 م

منبع : پارلمان انگلیس
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4- روند افزایشی نرخ فقر در فرانسه؛ 14.2درصد در سال 2015

تصـویـــر 37

روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر در فرانسه، بر اساس اطالعات مرکز آمار 

فرانسه با خط فقر ملی، در سال 2000 تا 2015

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ



62صـــعود چـهل سـاله

5- فقر 15.7درصدِی مردم آلمان

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 

2005 تا 2015م
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6- فقر 18درصدی مردم ژاپن

تصـویـــر 39

روند تغییر درصد افراد 

زیر خط فقر ژاپن، بر 

اساس خط فقر ملی، در 

سال 1985 تا 2007م

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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7- فقر 16.3درصـــدِی کودکان ژاپن

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 1985 تا 2012م
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ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ

8- فقر 50 درصــدِی افراد باالی 65 سال در کــرۀ جنوبی، بر اسـاس خط فقر ملی این کشور

تصـویـــر 41

نمودار درصـــد افراد زیر خـــط فقر در کرۀ جــنوبی، بر اســاس 

گـــروه های ســنی، در ســـال 2013م
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9- فقر 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 2001 تا 2015م

CIA منبع: فکت بوک
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10- فقر 25درصـــدی مردم عربستان

تصـویـــر 43

گزارش روزنامۀ گاردین 

مبنی بر فقر 25درصدی 

مردم عربستان بر اساس 

خط فقر ملی

ی
جتماع

ت ا
ش عدال

ستر
گ
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فصـل ســوم

گسترش برخورداری های عمومی
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بانگاهـی گـذرا بـه وقایـع موجـود در ایـران در دی 1348 می تـوان به خوبـی 

معیشـت و سـطح برخورداری مردم را درک کرد؛ برای مثال، اسـداهلل َعَلم این طور 

تعریـف کرده اسـت:

ســوارِی زیبایــی بــود. آرزو کــردم ای کاش تنهــا نبــودم! دو کامیــون 

در جــاده فرح آبــاد 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 خیابان هایــی کــه 

ــود  ــد، کثیــف و خاکــی هســتند... صبــح زود ب ــزرگ راه می خورن ــه ب ب

ــی یــک پلیــِس  ــود؛ ول ــوز ســر کار نیامــده ب و پلیــس راهنمایــی هن

تنهــا کــه پی درپــی ســیگار می کشــید، بــاد در غبغــب انداختــه بــود و 

چنــان بــا مــردم رفتــار می کــرد کــه گویــی پادشــاهی اســت در حضــور 

رعایایــش! چنــد مــرد و ]چنــد[ زن چــادری بــا بغچه هــای زیرِبغــل از 

ــد.  ــد. ... گروهــی بچــه دور هــم جمــع بودن ــه بودن حمــام عــازم خان

دخترهــا همگــی چــادر بــر ســر داشــتند. طبقــات بــاالی جامعــۀ مــا 

هرگــز چنیــن ســاعتی از خــواب بیــدار نمی شــوند، دخترهایشــان هــم 

چــادر سرشــان نمی کننــد. مــردم دورِ چــرخ لبوفروشــی ازدحــام کــرده 

بودنــد. در گوشــۀ خیابــان، چنــد ســگ ولگــرد و چنــد بچــۀ لخت وعــور 

البــه الی زباله هــا می لولیدنــد. ... ســربازاِن وظیفه با ســرهای تراشــیده، 

ــان قــدم  ــار خیاب شــلوارهای بدقــواره و پوتین هــای بی ریخــت، در کن

ــذت  ــان ل ــح جمعه ش ــی[ صب ــل ]تعطیل ــرًا از تعطی ــد و ظاه می زدن

ــه ای از  ــز: صحن ــم غم انگی ــود و ه ــالت آور ب ــم کس ــد... . ه می بردن

جامعــۀ روبه توســعه ... هیــچ مقــدار خوش بینــی، زندگــی را در ایــن 
ــد.21 ــر نمی ده ــا تغیی خیابان ه

در این فصل، به اختصار نیازهای عمومی مردم در دوران انقالب بررسی می شود.
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ــای آن  ــت و خیابان ه ــت پایتخ ــی وضعی ــه وقت ــت ک ــؤال اینجاس ــال س ح

در دورۀ پهلــوی این گونــه باشــد، وضعیــت روســتاها و شــهرهای دیگــر چگونــه 

خواهــد بــود؟!

بــا وجــود فقــر و عقب ماندگــِی مفــرط مــردم و کشــور در دوره شــاه، پهلــوی 

بــی هیــچ نگرانــی بــه ســفرهای تفریحــِی خــارج از کشــور مــی رود. اســداهلل َعَلــم 

در خاطــرات 30بهمــن1348 نوشــته اســت:

ــاژ و  ــم، وســط کار ماس ــاه رفت ــه حضــور ش ــه ب ــر ک ــروز بعدازظه ام

حمــام بودنــد. دوســاعتی باهــم صحبــت کردیــم. عــرض کــردم بــه 

ــبانه]![  ــای ش ــم در فعالیت ه ــم در ورزش و ه ــان ه ــن ایش ــر م نظ

افــراط می کننــد...! بــه تذکــرم خندیــد... . بــار دیگــر پیشــنهاد کــردم 

ــت  ــر اس ــون بهت ــم و اکن ــت بوده ای ــارج از مملک ــی خ ــد کاف به ح

ــرده  ــراب ک ــرش خ ــر س ــا را ب ــه دنی ــود[ ک ــن ]ب ــل ای ــم. مث برگردی
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21. اســــــداهلل َعــــــَلم، 

گفت وگوهــای مــن و شــاه، 

ج1، ص178و179. 

22. همان، ج1، ص204.

23. همان، ج1، ص207.

ــانم  ــالع برس ــه به اط ــد ک ــاب می کن ــن ایج ــۀ م ــا وظیف ــم! ام باش

ــًا  ــد 4۵ روز را خــارج از وطنــش و صرف ــران نمی توان کــه پادشــاه ای

بابــت اســتراحت و ســرگرمی بگذرانــد. مــردم ایــن چیزهــا را تحمــل 
نمی کننــد.22

این هــا مربــوط بــه دورانــی اســت کــه قیمــت برخــی اقــالم ســه برابر شــده 

بــوده اســت. َعَلــم در خاطــرات روزهــــای بعد خود، ضمن تشـــریح ســفر به ژنــــو 

کــه صرفــًا به منظــور معاینــۀ چشــم هایش صــورت گرفتــه بــود، نوشــته اســت:

از تهــران خبرهــای بــد می رســد. بلیــط اتوبوس هــا ناگهــان ســه برابر 

شــده اســت کــه باعــث اعتــراض شــدید مــردم شــده: دانشــجویان از 

ــوس را  ــد اتوب ــد و چن ــودداری کرده ان ــا خ ــر کالس ه ــدن س حاضرش

ــد و تظاهراتشــان  ــت مــردم برخوردارن ــد. آن هــا از حمای آتــش زده ان
رو بــه تشــدید... .23
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امنـــیت غذایی

تصـویـــر 44

شاخص تولید مواد 

غذایی در ایران، از سال 

1960 تا 2016م

منبع: بانک جهانی

اول  | رشد 4برابری شاخص تولید مواد غذایی

1
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دوم  | رشد بیش از 4برابری شاخص تولید محصوالت زراعی

تصـویـــر 45

کشاورزی و توسعۀ 

روستایی، شاخص تولید 

محصول ایران از سال 

1961 تا 2016م

منبع: بانک جهانی

ی
ی عموم

ی ها
خوردار

ش بر
ستر

گ
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سوم  | 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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ی
ی عموم

ی ها
خوردار

ش بر
ستر

گ
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تصـویـــر 47

 تولید مرغ در ایران، 

برحسِب تن، از سال 1961 

تا 2014م

منبع: سازمان جهانی غذا 

و کشاورزی

چهارم  | رشد 10برابری تولید گوشت مرغ
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تصـویـــر 48

سرانۀ عرضۀ روزانۀ 

پروتئین در ایران، از سال 

1961 تا 2013م

منبع: سازمان جهانی غذا 

و کشاورزی

پنجـم  | افزایش سرانۀ عرضۀ پروتئین روزانه

ی
ی عموم

ی ها
خوردار

ش بر
ستر

گ
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تصـویـــر 49

 سرانۀ عرضۀ روزانۀ 

کالری ایران در مقایسه 

با جهان، از سال 1961 

تا 2013م

منبع: سازمان جهانی غذا 

و کشاورزی

ششم  | افزایش سرانۀ کالری روزانۀ عرضه شده در ایران در قیاس با متوسط جهانی

ی
ی عموم

ی ها
خوردار

ش بر
ستر

گ
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تصـویـــر 50

 تأمین گوشت برای هر 

فرد در ایران، ازسال 1961 

تا 2013م

منبع: سازمان جهانی غذا 

و کشاورزی

هفتم  | رشد بیش از 1/۵برابری سرانۀ تأمین گوشت به ازای هر شخص
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تصـویـــر 51

سرانۀ مصرف ماهی و 

غذاهای دریایی در ایران، 

از سال 1961 تا 2013م

منبع: سازمان جهانی غذا 

و کشاورزی

هشتم  | رشد ۵برابری سرانۀ مصرف ماهی و غذاهای دریایی

ی
ی عموم

ی ها
خوردار

ش بر
ستر

گ
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نهم  | روند کاهشی شاخص 

جهانی گرسـنگی در ایران و 

مقدار پایــین آن نسـبت به 

کشـورهای منطقه و جهان

تصـویـــر 52

ایران در زمرۀ کشورهای پایین شاخص جهانی گرسنگی

منبع: گزارش شاخص جهانی گرسنگی در سال 2018م

ــبز  ــگ س ــه رن ــورها ب ــه کش ــه: هرچ نکت

ــنگی در  ــاخص گرس ــند، ش ــر باش نزدیک ت

ــت. ــر اس ــا پایین ت آن ه

ی
ی عموم

ی ها
خوردار

ش بر
ستر

گ
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تصـویـــر 53

روند کاهشی شاخص جهانی گرسنگی در ایران، از سال 2000 تا 2018م

منبع: گزارش شاخص جهانی گرسنگی در سال 2018م
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تصـویـــر 54

نرخ مرگ ومیر بر اثر سوء تغذیۀ ناشی از فقر پروتئین، از سال 1990 تا 2016م

منبع: موسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سالمت

دهـم  | کاهــش مرگ ومـیر 

بر اثر سوء تـغذیه در ایـــران 

و مقدار پایین تر آن نســبت 

به کـل دنیا، آمریکا و ترکیه

ی
ی عموم

ی ها
خوردار

ش بر
ستر

گ



88صـــعود چـهل سـاله

آمـوزش منـاســـب

تصـویـــر 55

نرخ 99.2 درصدی 

تحصیالت ابتدایی در 

ایران، از سال 1971 تا 

2014م

منبع: بانک جهانی

اول  | رشد 1/۵برابری نرخ تحصیالت ابتدایی در ایران

2
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ی
ی عموم

ی ها
خوردار

ش بر
ستر

گ

تصـویـــر 56

نرخ 88.4 درصدی 

تحصیالت متوسطه در 

ایران، از سال 1970 تا 

2014م

منبع: بانک جهانی

دوم  | رشد 2برابری آموزش متوسطه در ایران
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تصـویـــر 57

نرخ فارغ التحصیالن دانشگاهِی ایران در مقایسه با تعدادی از کشورهای دنیا، از سال 1970 تا 2010م

منبع: بانک جهانی

ســوم  | رشــــد 10بــــرابری فـــارغ التحـــــــصیالن دانشــگاهی ایــــــران

          و مـقایســـۀ آن با دیــــگر کشـــورهای دنــــیا
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بهــــداشت

تصـویـــر 58

نمودار تغییرات نرخ امید 

به زندگی در ایران، از 

سال 1960 تا 2017م

منبع: بانک جهانی

اول  | افزایش شاخص امید به زندگی از ۵0 سال به 7۵ سال

امیـد بـه زندگـی یک شـاخص آمـاری اسـت کـه پیش بینی می کند متوسـط 

طولِ عمـر در یـک جامعـه چـه خواهـد بـود  یـا به عبارتِ دیگـر هـر عضـوی از آن 

جامعـه چنـد سـال می توانـد توقـع حیـات داشـته باشـد. هرچـه شـاخص های 

بهداشـتی و نیـز درمانـی بهبـود یابـد، امیـد بـه زندگـی افزایش خواهـد یافت.

3
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تصـویـــر 59

 میزان مرگ ومیر کودکاِن 

زیر 5 سال در ایران در 

جامعۀ آماری 1000نفری

منبع: بانک جهانی

دوم  | کاهش مرگ ومیر کودکان از 120 فوت به 1۵ فوت در هر 1000 نفر
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تصـویـــر 60

 نمودار آمار خودکشی در ایران و آمریکا و متوسط جهانی، از سال 1990 تا 2016م

منبع: مؤسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سالمت

سوم  | کاهش نرخ خودکشی
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تصـویـــر 61

نمودار مرگ ومیر براثر سکتۀ مغزی در ایران و مقایسۀ آن با دنیا، از سال 1990 تا 2016م

منبع: مؤسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سالمت

چهارم  | کاهش سکته مغزی
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)HAQ( پنجم  | افزایش شاخص کیفیت دسترسی به بهداشت و درمان

تصـویـــر 62

 روند تغییرات میزان کیفیت دسترسی به بهداشت و درمان در ایران )HAQ(، از سال 1990 تا 2016م

منبع: مؤسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سالمت
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شــشم  | افزایـــش 6برابری تعداد پزشـــکان

تصـویـــر 63

نمودار تعداد پزشکان به ازای هر 1000 نفر در ایران، از سال 1960 تا 2010م

منبع: بانک جهانی
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دســترسی به آب

تصـویـــر 64

درصد افراد کشور ایران که به آب سالم دسترسی دارند، در مقایسه با متوسط جهانی، در سال های 1990 تا 2015م

منبع: بانک جهانی

اول  | دسترسی 96درصدی مردم به آب سالم آشامیدنی در ایران

4
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تصـویـــر 65

برخورداری از آب آشامیدنی سالم در ایران، قبل از انقالب

منبع: مؤسسۀ پاسیفیک

دوم  | دســـــترسی ۵1درصـــد مــــردم و 30درصــد روســتایــیان بـه آب
       ســالم آشامیدنی در زمان پـــهلوی
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سوم  | جایگاه هفتم ایران در رتبه بندی ارزان ترین آب آشامیدنی دنیا

چهارم  | عملکرد در حوزۀ آب رسانی شهری و روستایی

تصـویـــر 66

رتبه بندی قیمت آب بر 

اساس گران ترین قیمت 

آب در کشورها

بــا اســتناد بــه آمــار منتشرشــده از ســوی مرکــز ملــی آمــار، در ســال 13۵7 

ــون  ــداد انشــعاب آب 2/7میلی ــب و تع ــارد مترمکع ــد آب 1/۵میلی ــزان تولی می

بــوده اســت. تعــداد مشــترکان آب ســالم و بهداشــتی در آن ســال، 2/7 میلیــون 

رشــته بــوده کــه تــا ســال 139۵ بــه 12/۵میلیــون رشــته افزایــش یافتــه اســت. 

تعــداد شــهرهای تحت پوشــش آب شــهری از 4۵ شــهر در ســال 13۵7 بــه 1113 

شــهر درحال حاضــر افزایــش یافتــه و آب رســانی بــه روســتاها از 12000 روســتا در 

ســال 13۵7 بــه 33297 روســتا در ســال 1391 رســیده اســت.

ــتایِی  ــق روس ــالت مناط ــی از معض ــوی، یک ــم پهل ــت رژی ــول حاکمی در ط

ــر  ــه ب ــود؛ به طوری ک ــه آب ســالم و بهداشــتی ب کشــورمان، دسترسی نداشــتن ب

اســاس آمارهــای مرکــز آمــار ایــران، در ســال 13۵۵، از حــدود 2/9میلیــون واحــد 

مســکونِی روســتایی، در حــدود 2/3میلیــون یــا به عبارتــی 79درصــد از جمعیــت 

ــد. ــی الزم بوده ان ــات لوله کش ــد تأسیس ــتایی، فاق روس
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دســترسی به بـــــرق

5

اول | دسترسی 100درصـــدِی کل مردم به برق

تصـویـــر 67

دسترسی کل مردم به 

برق بعد از سال 1990

منبع: بانک جهانی
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دوم | دسترسی 100 درصدی روستاییان به برق درحال حــاضر، 
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 مبنی بر دسترسی 16.2درصدی روستاییان ایران به برق در اوایل انقالب
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تصـویـــر 70

رتبه بندی قیمت برق 

مصرفی در کشورهای 

دنیا، در سال 2018م

سوم | جایــگاه سـوم ایــران در رتبـــه بندی ارزان تـــرین
        کـــشورهای دنیا از نظر قیمت برق

ی
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دســترسی به سوخـت

6

ضعــف در خدمت رســانی بــه مــردم در دوران پهلــوی به حــدی بــود کــه فقــط 

ــوار تحــت  ــود و تنهــا ۵1هــزار خان پنــج شــهر و یــک روســتا گازرســانی شــده ب

پوشــش گاز طبیعــی قــرار داشــتند. بــا سپری شــدن 40 ســال از ظهــور انقــالب 

ــه  ــک ب ــی نزدی ــا جمعیت ــتا ب ــهر و 23206 روس ــون 108۵ ش ــالمی، هم اکن اس

ــه شــبکۀ عظیــم گازرســانی متصــل شــده اند. ــوار، ب 20میلیــون خان

اول | توســعۀ شبکۀ گازرســــانی

دوم | جایگاه دوم ایران در رتبه بندی ارزان ترین کشورهای دنیا در قیمت بنزین

تصـویـــر 71

رتبه بندی ارزان ترین 

کشورهای دنیا در قیمت 

بنزین، در سال 2018م
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سوم | جایگاه سوم ایران در رتبه بندی ارزان ترین کشورهای دنیا در قیمت گازوئیل

تصـویـــر 72

رتبه بندی ارزان ترین 

کشورهای دنیا در قیمت 

گازوئیل، در سال 2018م
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دســترسی به وسایل ارتباطی

7

اول | رشد بیش از 16 برابری مشترکین تلفن ثابت

تصـویـــر 73/1

تعداد اشتراک های تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر در سال 1979م
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تصـویـــر 73/2

تعداد اشتراک های تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر در سال 2015م
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دوم | استفادۀ 90درصدی مردم از تلفن همراه

تصـویـــر 74

مقایسۀ روند رشد اشتراک های تلفن ثابت و همراه در ایران، از سال1960 تا 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 1990 تا 2015

منبع: بانک جهانی
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چهارم | دسترسی رایگان به تلویزیون

تصـویـــر 76

هزینۀ اشتراک ساالنۀ 

تلویزیون در برخی از 

کشور های اروپایی

ــد  ــران، 99.6درص ــار ای ــز آم ــط مرک ــده توس ــات منتشرش ــاس اطالع ــر اس ب

خانوارهــای شــهری و 98.6درصــد خانوارهــای روســتایی، در ســال 1394، در خانــۀ 

ــد. ــتفاده می کردن ــون اس ــود از تلویزی خ

دسترســی رایــگان بــه رادیــو و تلویزیــون در تعــداد زیــادی از کشــورهای دنیــا 

ــد  ــوار ثبت شــده، بای ــر خان ــال در کشــور ســوئیس، ه ــور مث ــدارد؛ به ط وجــود ن

ســاالنه 417 یــورو بابــت حــق اشــتراک رســانه پرداخــت کنــد.
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شاخصــۀ توســـعۀ انســانی

8

تصـویـــر 77/1

رتبۀ 60 ایران 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 120 ایران 

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

اول | ارتقای 60پله ای ایران در دنیا، در 40 سال گذشته
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تصـویـــر 78

رتبه بندی کشورهای دنیا  بر اساس رشد شاخص توسعۀ انسانی، از سال 1980 تا 2017م

محاسبه شده بر اساس گزارش های توسعۀ انسانی در سال 2011 و 2018م

دوم | رتبۀ اول ایران در رشد شاخص توسعۀ انسانی در 40 سال گذشته
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فصـل چهـــارم

عـــــزت و اقـــــــــتدار
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اقــتدار امنیتی

1

اول | اطلس عملیات تروریستی دنیا در سال 2016 میالدی
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ت و اقــتدار
عز

تصـویـــر 79

عملیات های تروریستی 

صورت گرفته در دنیا، در 

سال 2017م

منبع: پایگاه اطالعات 

GTD جهانی تروریسم



120صـــعود چـهل سـاله

دوم | عملیات های تروریستی در کشورهای مختلف



صـــعود چـهل سـاله 121

تصـویـــر 82

عملیات های تروریستی 

در عــراق 

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم

تصـویـــر 80

عملیات های تروریستی 

در ترکیه 

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم

ت و اقــتدار
عز
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تصـویـــر 81

عملیات های تروریستی 

در پاکستان

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم



صـــعود چـهل سـاله 123

تصـویـــر 83

عملیات های تروریستی 

در افغانستان 

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم

ت و اقــتدار
عز
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تصـویـــر 84

عملیات های تروریستی 

در عربستان سعودی

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم
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تصـویـــر 85

عملیات های تروریستی 

در سـوریــه

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم

ت و اقــتدار
عز
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تصـویـــر 87

عملیات های تروریستی 

در فرانســه

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم

تصـویـــر 86

عملیات های تروریستی 

در لبــنان

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم
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ت و اقــتدار
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تصـویـــر 89

عملیات های تروریستی 

در بریتانیا )انگلستان و 

ایرلند و...(

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم

تصـویـــر 88

عملیات های تروریستی 

در  آلمـــان

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم
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ت و اقــتدار
عز

تصـویـــر 90

عملیات های تروریستی 

در آمـــریکا 

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم
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ت و اقــتدار
عز

تصـویـــر 91

عملیات های تروریستی 

در ایــران

منبع: پایگاه اطالعات 

جهانی تروریسم
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اقــتدار نظامی

2

اول | قدرت نظامی در زمان پهلوی

نقــش نیــروی نظامــی ایــران در زمــان پهلــوی و هــدف از توانمندســازی آن، 

صرفــًا حمایــت از منافــع دولت هــای غربــی در منطقــه بــود؛ به طــور مثــال، شــاه 

ــۀ1977م )13۵6(  ــک )Newsweek( در 24ژانوی ــگار نیوزوی ــا خبرن ــو ب در گفت وگ

عنــوان کــرد:

اگــر شــما ایرانــی نیرومنــد نداشــته باشــید کــه شایســتۀ امنیــت شــما 

و سراســر منطقــه باشــد و در مواقــع ضــروری از امنیــت خلیــج فــارس 

ــا  ــد کــرد؟ آی ــده چــه خواهی ــد، در آین ــد حفاظــت کن ــوس هن و اقیان

ــد داشــت؟  ــه خواهی ــه نگ ــی را در منطق ــرباز آمریکای ــون س یک میلی

ــد آورد؟ ــود خواهی ــری به وج ــام دیگ ویتن

ــازمان  ــس س ــش، رئی ــاندر دماران ــت الکس ــا کن ــدار ب ــاه در دی محمدرضاش

جاسوســی فرانســه در 1978م نیــز ادعــا کــرده بــود: »مــن بهتریــن وســیلۀ دفــاع 
ــا هســتم«24 ــن قســمت دنی از غــرب در ای
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ت و اقــتدار
عز

اول | قدرت نظامی در زمان پهلوی

بعــد از روی کارآمــدن ریچــارد نیکســون در آمریــکا، او سیاســت دوســتونی را 

ــران و  ــود کــه ای ــن طــرح، آن ب ــال کــرد. هــدف از ای ــه دنب در منطقــۀ خاورمیان

ــند.  ــه باش ــکا در خاورمیان ــع آمری ــظ مناف ــتون، حاف ــوان دو س ــتان به عن عربس

نیکســون در کتابــش این گونــه نوشــته اســت: »از ســال 19۵3 تــا 1979م، ایــران 

ــه  ــرب در منطق ــت غ ــتون امنی ــوان س ــاه به عن ــاهی محمدرضاش ــت پادش تح

ــاره  ــو، دراین ب ــاون نیروهــای نظامــی نات ــزر، مع ــرال های ــرد.«2۵ ژن خدمــت می ک

نوشــته اســت: »بــرای منافــع غــرب، حضــور نیروهــای نظامــی ایــران در منطقــۀ 
خلیــج فــارس بســیار حیاتــی بــود.«26

موضوعــی کــه در خریــد تجهیــزات نظامــی توســط پهلــوِی دوم درخورِتوجــه 

ــد اســت و اینکــه هزینه هــای پرداختــی، گاهــی  اســت، ولخرجــِی شــاه در خری

خیلــی بیشــتر از قیمــت تجهیــزات در آن زمــان بــوده اســت و آمریکایی هــا کــه 

متوجــه ولــع شــاه بــه خریــد اســلحه شــده بودنــد، ســعی می کردنــد قیمت هــای 

24. الکســاندر دمــارانش، 

جــنگ جــــهانی چهـارم، 

ص2۵9.

2۵. ریچارد نیکسون، 1999 

پیــروزی بــدون جـــنگ، 

ص134.

26. رابـرت هایزر، مأموریت 

مخفی در تهران، ص46.
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ــد.  ــد آن توســط شــاه مطمئــن بودن ــد؛ چــون از خری اســلحه ها را افزایــش دهن

ــکا در  ــی آمری ــاران نظام ــت مستش ــس هیئ ــون، رئی ــرال ویلیامس ــاره ژن دراین ب

ایــران، در پایــان مأموریــت دوســالۀ خــود گفتــه اســت:

ایــن دو ســال، 1971 تــا 1973م، به نظــرم دویســت ســال طــول کشــید 

کــه در ایــن مــدت، دربــارۀ 700 قــرارداد بــه ارزش تقریبی 4میلیــارد دالر 

مذاکــره کــردم. ...ایــران مرکــز معاملــۀ خوبــی بــود. ایــن کشــور، بوفــۀ 

ــود. ایــن بوفــه، بســیار بســیار خــوب بــود و  ــام گرفتــه ب ــان ن بازرگان
منافــع تجــاری در آن فوق العــاده بــود.27

حضور و نقش بیگانگان در ارتش

سولیوان، سفیر آمریکا، در کتاب خاطرات دو سفیر گفته است:

ــا هیئت هــای نظامــی  ــران ب ــکا در ای ــاوت میســیون نظامــی آمری تف

ــکا  ــی آمری ــنل نظام ــه پرس ــود ک ــن ب ــان ای ــورهای جه ــایر کش در س

ــد...  ــران به شــمار می آمدن ــاًل جــزِو نیروهــای مســلح ای ــران عم در ای

مستشــاران و کارکنــان آمریکایــی نیروهــای مســلح ایــران، حقوق بگیــر 

دولــت ایــران بودنــد: حقــوق و مزایــا، هزینــۀ ایاب وذهــاب و مخــارج 

ــد و  ــن می ش ــران تأمی ــت ای ــرِف دول ــا ازط ــدان آن ه ــل فرزن تحصی

عالیمــی کــه روی یونیفــورم آن هــا دوختــه می شــد، آن هــا را عضــو 
ــی آورد.28 ــران به شــمار م ــوادۀ نیروهــای مســلح ای خان

ــران زندگــی  ــا اواســط ســال 13۵4، حــدود 3۵هــزار خارجــی، فقــط در ته ت

می کردنــد کــه بیشــتر آن هــا تکنســین، مدیــر، مشــاور یــا نمایندگان شــرکت های 

خارجــی و از ایــن جمــع، عــدۀ زیــادی مربــوط بــه ارتــش بودنــد. ...تکنســین های 

ــزار  ــدود 20ه ــال 13۵4، ح ــد. در س ــاه می گرفتن ــا 12۵00دالر در م ــی ت آمریکای
مستشــار نظامــِی آمریکایــی در ایــران بودنــد.29

ــه شــاه  ــم اینک ــه علی رغ ــن موضــوع اســت ک ــان شــد، نشــانگر ای آنچــه بی



صـــعود چـهل سـاله 135

ــای  ــلحه به قیمت ه ــد اس ــاد و خری ــۀ زی ــردن هزین ــا صرف ک ــت ب ــت داش دوس

خیلــی گــران، خــود را فــردی قدرتمنــد نشــان دهــد و درحقیقــت او بایــد حافــظ 

منافــع غــرب در منطقــه می بــود! شــاه حتــی در مواجهــه بــا مــردم کشــور خــود 

نیــز تابــع دســتورات بیگانــگان بــود و درحالی کــه آمریــکا و انگلیــس بــرای ایــران 

نخســت وزیر انتخــاب می کردنــد، نحــوۀ رفتــار شــاه بــا مــردم نیــز بــا هماهنگــی 

ــارۀ اعــالم حکومــت  ــرت شــولزینگر درب و حمایــت آن هــا مشــخص می شــد. راب

نظامــی در 16شــهریور13۵7 نوشــته اســت: »در روز هفتــم ســپتامپر )16شــهریور( 
شــاه بــه توصیــۀ برژینســکی، حکومــت نظامــی اعــالم کــرد.«30

ت و اقــتدار
عز

ــود  ــاب خ ــز در کت ــکا، نی ــفارت آمری ــی س ــر اطالعات ــتمپل، افس ــان اس ج

دراین بــاره گفتــه اســت: »دو روز بعــد از جمعــۀ ســیاه، برژینســکی به طــور 

خصوصــی بــه شــاه تلفــن کــرد و گفــت کــه بــرای اعــادۀ نظــم، هــر کاری کــه الزم 
ــده.«31 اســت، انجــام ب

ــازی  ــر فراهم س ــران را ازنظ ــوی ای ــت پهل ــت حکوم ــوان گف ــان، می ت در پای

تجهیــزات نظامــی و هــم ازنظــر نحــوۀ عملکــرد، کشــوری وابســته بــه کشــورهای 

دیگــر به ویــژه آمریــکا کــرده بــود و آن هــا بودنــد کــه نقــش اصلــی را در مدیریــت 

ــد. ــا می کردن کشــور ایف

27. جیمـــز بیل، عـقاب و 

ص327. شیر، 

28. ویلیــام سولیـــوان و 

آنتونـی پارســونز، خاطرات 

دو سـفیر، ص74.

29. رابـرت گراهــام، ایران؛ 

سـراب قدرت، ص107و108.

30. رابــرت شـولـزیـــنگر، 

دیپلماسی آمریــکا در قرن 

بیسـتم، ص۵77.

31. جـان. دی. استـــمپل، 

درون انقـــــالب ایــــران، 

ص169.
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دوم | اقـــتدار نـظامی در
        جمهوری اســالمی
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ت و اقــتدار
عز

1. نیروی انسانی

ــم ترین  ــانی مهــ ــروی انســـ نی

ــت.  ــی اســ ــدرت نظام ــۀ ق مؤلفـــ

نیــروی انســانی کارآمد دو شــاخصه 

بــاال  ورزیدگــی  و  آمــوزش  دارد: 

و انگیــزۀ زیــاد. نیــروی انســانِی 

باانگیــزه، حتــی در کمبــود امکانــات 

مقاومــت خواهــد کــرد و بــا تــالش 

خــود، دســتیابی بــه پیروزی هــا 

امــر  ایــن  زد.  خواهــد  رقــم  را 

به دفعــات بســیار زیــاد در دفــاع 

کشــورهای  از  دفــاع  و  مقــدس 

ــا  محــور مقاومــت، شــامل حــال م

ــت. ــده اس ش

اهمیــت نیــــــروی انســــانی 

ــد  ــان می کن ــود را نمای ــی خ هنگام

ــه  ــک ب ــی نزدی ــرد در موقعیت ــه ف ک

ــرد. در ایــن صــورت،  ــرار گی مــرگ ق

اگــر انگیــزۀ واالیــی نداشــته باشــد، 

ــرد را تــرک خواهــد کــرد.  میــدان نب

ــی اســت کــه نیروهــای  ایــن درحال

ــران به برکــت  ــوری اســالمی ای جمه

انقــالب و بــا روحیــۀ شــهادت طلبی، 

ــدان  ــن قطــرۀ خــون در می ــا آخری ت

ــد. ــرد ایســتادگی کردن نب

بــرای مقایســۀ اقتدار قبــل و بعد 

از انقــالب، تــوان نظامــی جمهــوری 

اســالمی از دو منظــرِ نیروی انســانی 

و تســلیحات ارزیابــی می شــود.
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2. تجــهیزات نــظامی

تجربــۀ گران قــدر دفــاع مقــدس، دیــد مناســبی از نقــش تجهیــزات مختلــف 

ــراه  ــب، به هم ــد مناس ــن دی ــرد. ای ــاد ک ــی ایج ــرد واقع ــۀ نب ــی درصحن نظام

ــوان  ــز ت ــاوری موجــود در کشــور و نی ــای علمــی و فن ــات و محدودیت ه امکان

ــت.  ــور داش ــلیحاتی کش ــۀ راه تس ــن نقش ــری در تدوی ــش مؤث ــادی، نق اقتص
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ت و اقــتدار
عز

ــا گســترش انــواع  هوشــمندی طراحــان ایــن نقشــۀ راه، در ســال های اخیــر و ب

تهدیدهــای نظامــی و مقابلــۀ قاطعانــۀ جمهــوری اســالمی بــا آن هــا نمایان شــد. 

خودکفایــی و دســتیابی بــه تجهیزاتــی کــه تــوان مقابلــۀ نظامــی بــا دشــمن را 

داشــته باشــد، مانــع از حملــۀ مســتقیم دشــمن بــه کشــور می شــود. در ادامــه، 

ــه می شــود. ــزات نظامــی بســیار مهــم کشــور پرداخت ــه بررســی تجهی ب
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2. الف- موشک بالستیک

تأثیرگــذار  فوق العــاده  نقــش  مقــدس،  دفــاع  انتهایــی  ســال های  در 

ابــزار نظامــی  به خوبــی آشــکار شــد. موشــک و هواپیمــا دو  موشــک ها 

ــای  ــا تفاوت ه ــت؛ ام ــمن اس ــاک دش ــق خ ــداف در عم ــب اه ــور تخری به منظ

ــوان  ــک به عن ــاب موش ــه انتخ ــر ب ــه منج ــود دارد ک ــان آن دو وج ــیاری می بس

مهم تریــن ابــزار دفاعــی تاکنــون بــوده اســت:

فنــاوری  و  دانــش  از  ســاده تر  بســیار  موشــک  فنــاوری  و  دانــش   .1

هواپیماســت؛

ــداری موشــک  ــۀ نگه ــا بســیار بیشــتر از هزین ــداری هواپیم ــۀ نگه 2. هزین

اســت؛

3. هزینــۀ ســاخت فــرودگاه نســبت بــه هزینــۀ ســاخت انبار موشــک، بســیار 

ــتر است؛ بیش

ــد  ــکان پدافن ــرار دارد و معمــوال ام ــد ق ــاز و در دی ــط ب ــرودگاه در محی 4. ف

ــک در  ــازی موش ــکان ذخیره س ــه ام ــت؛ درحالی ک ــم نیس ــل در آن فراه غیرعام

ــود دارد؛ ــن وج ــق زمی ــا و عم دل کوه ه

قیمــت  یک پنجاهــم  تــا  یک بیســتم  بیــن  موشــک  هــر  قیمــت   .۵
32 هواپیماســت؛

6. هدف قراردادن موشک نسبت به هواپیما بسیار دشوارتر است؛

7. امــکان دســتیابی بــه مســیرهای دورتــر در موشــک نســبت بــه هواپیمــا 

بســیار راحت تــر اســت؛ چــون در هواپیمــا، بــرای رســیدن و بازگشــت از 

ــت؛ ــاز اس ــوخت گیری نی ــار س ــه چندب ــر، ب ــیرهای دورت مس

8. خطــر ازدســت دادن یــا اســارت نیــروی انســانی در هواپیمــا وجــود دارد؛ 

ــدون خطــر شــلیک می شــود؛ ــه موشــک از خــاک خــود و ب درحالی ک

ــن  ــک ای ــه موش ــت؛ درحالی ک ــاد اس ــیار زی ــا بس ــرواز هواپیم ــۀ پ 9. هزین

ــدارد. ــه را ن هزین
32. mehrnews.com/

news/4465400
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البتــه هواپیمــا هــم برتری هایــی نســبت بــه موشــک دارد کــه از آن جملــه 

می تــوان بــه ایــن نــکات اشــاره کــرد:

1. امکان استفاده از هواپیما در دفعات زیاد وجود دارد؛

ــی وجــود دارد؛  ــر و نگهــداری هواپیمــا در ســال های طوالن 2. امــکان تعمی

ــود؛ ــتفاده می ش ــی، بالاس ــد از مدت ــه موشــک بع درحالی ک

ــا  ــرک، در هواپیم ــداف متح ــه اه ــتیابی ب ــدف و دس ــب ه ــت تخری 3. دق

ــًا بیشــتر اســت. عموم

به عنــوان  موشــک  انتخــاب  دلیــل  گفته شــده،  علت هــای  مجمــوع 

مهم تریــن ســالح دفاعــی جمهــوری اســالمی  شــده اســت کــه از ایــن میــان، 

ارزان قیمتــی و ســطح فنــاوری پایین تــر، امــکان پرتــاب از ســکوی متحــرک و 

همچنیــن مالحظــات پدافنــدی، عوامــل تأثیرگذارتــری بوده انــد.

ــیاری از موشــک های بالســتیک  ــوع بس ــه تن ــون ب ــوری اســالمی اکن جمه

ــارس  ــح، خلیــج  ف ــار، فات ــام، ذوالفق ــدر، خرمشــهر، قی ــر ســجیل، عمــاد، ق نظی

ــه  ــه اســت ک ــاوت دســت  یافت ــدرت تخریب هــای متف ــا و ق ــا برده ــز، ب و هرم

ت و اقــتدار
عز
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ــواج راداری را  ــب ام ــکان تعقی ــا ام ــته ی ــی داش ــِت نقطه زن ــا  دق ــتر آن ه بیش

نقــاط حیاتــی  امــکان تخریــب  رادارهــا  دارنــد. نقطه زنــی و هدف گیــرِی 

ــی،  ــِی دولت ــار مهمــات، فرودگاه هــا، ســاختمان های حیات ــد انب دشــمنان، مانن

پل هــا، جاده هــای اصلــی، راه آهن هــا، نیروگاه هــا و... را فراهــم می کنــد.

2. ب- موشک کروز

ــد  ــا از دی ــا دری ــن ی موشــک کــروز به دلیــل حرکــت در نزدیکــی ســطح زمی

رادارهــا بــه دور مانــده و بــا اطمینــان بســیار باالیــی خــود را بــه نزدیکــی هــدف 

ــک های  ــد. موش ــی دارن ــی و زمین ــوع دریای ــک ها دو ن ــن موش ــاند. ای می رس

ــا  ــد، قابلیــت پرتــاب از زمیــن، دری کــروز به دلیــل شــکل و ســاختاری کــه دارن

و هــوا را دارنــد و همیــن موضــوع قابلیــت عملیاتــی باالیــی را بــرای کاربــران 

آن هــا ایجــاد می کنــد. ایــران از تنــوع گســتردۀ موشــک های کــروز دریایــی بــه 

ــر، نصــر و نصــرِ بصیــر و موشــک کــروز  ــور، قدی ــر، ن نام هــای قــادر، ظفــر، کوث

زمینــی ســومار برخــوردار اســت. 
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ت و اقــتدار
عز

تصـویـــر 92

معرفی برخی از موشک های ایران تا سپتامبر سال 2017م 

منــبع: الجــــزیره
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2. ج- پهپاد )پرندۀ هدایت پذیر از دور(

در ســال های انتهایــی دفــاع مقــدس، از پهپادهــای نســبتًا ابتدایــی بــا 

قابلیت هایــی محــدود اســتفاده می شــد و قابلیت هــای شــگفت انگیز آن هــا 

ــران و فرماندهــان نظامــی را جلــب می کــرد؛ به طوری کــه از انتهــای  توجــه کارب

جنــگ تحمیلــی تاکنــون، جــزو تجهیــزات دفاعــی مــا قــرار گرفتنــد.

مزایای پهپادها از این قرار است:

1. هزینه و دانش فنی بسیار کمتر نسبت به هواپیما؛

2. ابعاد کوچک تر و صدای کمتر نسبت به هواپیما؛

3. بی نیازی به خلبان و درنتیجه ایمنِی نیروهای خودی؛

4. در بیشتر مواقع، بی نیازی به فرودگاه و باند فرود.

به دالیــل گفته شــده، شناســایی و امــکان هدف گیــری پهپادهــا بســیار 

ــا از  ــری آن ه ــۀ هدف گی ــع، هزین ــتر مواق ــه در بیش ــن آنک ــت؛ ضم ــوار اس دش

ــت. ــتر اس ــان بیش قیمتش

عملیــات پهپادهــای ایرانــی در تصویربــرداری از پایگاه هــای نیروهــای 

در خــاک  تکفیــری  نیروهــای  علیــه  نیــز  و  اطــراف کشــور  فرامنطقــه اِی 

ــان،  ســوریه، همچنیــن عملیــات پهپــادی نیروهــای مقاومــت در حــزب اهلل لبن
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ت و اقــتدار
عز

تصـویـــر 93

ایران بعد از آمریکا و انگلستان، سومین کشوری است که به توانایی تولید پهپاد رسیده است.

ــوری اســالمی اســت.  ــدی در جمه ــن توانمن ــاد ای نشــان دهندۀ رشــد بســیار زی

جمهــوری اســالمی تنــوع گســترده ای از پهپادهــای تولیــد خــود را داراســت کــه 

ــر شــاهد 129،  ــی نظی ــا هســتند: پهپادهای ــای دنی جــزو پیشــرفته ترین پهپاده

ــر و... . ــل، مهاج ــوادۀ ابابی خان
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2. د- پدافند هوایی

ــد دســته بندی  ــاع پســت، متوســط و بلن ــه ســه ردۀ ارتف ــی ب ــد هوای پدافن

می شــود. جمهــوری اســالمی نیــز تقریبــًا بــه همیــن ترتیــب، یعنــی بــا 

درنظرگرفتــن همیــن دســته بندی، بــر ارتقــای ســامانه های خــود تمرکــز کــرده 

اســت کــه از علــل آن، اختــالف ســطح فنــاوری آن هــا و نیــز تکاملی بــودن ایــن 

تجهیــزات اســت. از ســامانۀ ارتفــاع پســت می تــوان بــه ســامانه های میثــاق، 

یــا زهــرا، راپیــر، تــور-ام-1، ســماوات، حائــل، ســعیر و ســراج اشــاره کــرد. 

ســامانه های ســوم خــرداد، طبــس، شــلمچه، مرصــاد، تــالش و صیــاد جــزِو 

ــرد جمهــوری اســالمی هســتند کــه به صــورت پیوســته در  ســامانه های میان ب

ــرد  ــامانۀ ب ــا س ــز تنه ــامانۀ S-300 نی ــد. س ــترش  یافته ان ــر گس ــال های اخی س

ــاخت  ــور س ــیاری به منظ ــای بس ــا تالش ه ــت؛ ام ــور اس ــود در کش ــد موج بلن

ــه  ــه زودی ب ــی رود ب ــد م ــه امی ــده ک ــاور 373 انجام ش ــد ب ــرد بلن ــامانۀ ب س

ســازمان رزم نیروهــای مســلح ملحــق شــود.
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2. هـ- قایق های تندرو و زیردریایی های کوچک

قایـق  تنـدرو از تجهیـزات نظامـی تأثیرگـذار بـر جنگ نامتقـارن در دریاسـت. 

قایـق  تنـدرو به علـت ابعـاد کوچکشـان در رادارها دیـده نمی شـود و می تواند خود 

را بـه هـدف نزدیـک کنـد. آنهـا به تنهایـی امـکان حمـل مقـدار زیادی تسـلیحات 

را ندارنـد؛ امـا به دلیـل هزینۀ سـاخت بسـیار پایینشـان، می تـوان از تعـداد زیادی 

ت و اقــتدار
عز

از آن هـا اسـتفاده کـرد. در اسـتفاده از قایق هـای تنـدرو در جنـگ نفت کش هـا 

و مین ریـزی خلیج فـارس و برخـورد بـا ناوهـای آمریکایـی تجربیـات گران بهایـی 

به دسـت آمـد کـه نشـان دهندۀ کارایـی بـاالی قایق هـای تندروسـت. جمهـوری 

اسـالمی تنـوع گسـترده ای از قایق هـای تنـدرو ماننـد آذرخـش در اختیـار دارد.

زیردریایی هـای کوچـک به علـت حرکـت در نزدیکـی سـطح آب در رادارهـا و 

سـونارهای دریایـی شناسـایی نمی شـوند و امـکان نزدیکـی بـه اهـداف و انجـام 

عملیات هـای خـاص نظامـی، ماننـد مین ریـزی و کماندویـی و نیـز حمـل اژدر را 

دارنـد. چنـد نـوع زیردریایی کوچک در ایران تولید و اسـتفاده می شـود؛ همچنین 

زیردریایی هـای بزرگ تـر، ماننـد غدیـر کـه مناسـب شـرایط اقلیمـی خلیج فـارس 

طراحـی شـده اسـت، توانایـی حمـل اژدر و نیروهـای بیشـتر را دارنـد.
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2. و- سایر تجهیزات

در سـال های اخیـر، بـا رشـد توانمندی هـای علمـی و فنـاوری و صنعتـِی 

کشـور، حرکـت به سـمت سـاخت تجهیـزات نظامـِی دیگـر نظیـر هواپیمـا، نـاو، 

چرخ بـال و تانـک آغـاز شـده اسـت. طراحـی هواپیماهایی نظیر قاهـر و صاعقه و 

کوثـر، ناوشـکن های کالس مـوج ماننـد جمـاران و الونـد و سـهند، ناوشـکن ها و 

زیردریایی هـای بزرگ تـرِ در حـال سـاخت ماننـد خلیج فـارس و فاتـح، تانک هایـی 

ماننـد کـرار و ذوالفقـار و نیـز خودروهـای نظامـی حفاظت شـده ماننـد طوفـان، 

نمونه هایـی از آخریـن دسـتاورد های نظامـی جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت.

3. بودجه دفاعی

ایـن  اسـت.  ایـران  دفاعـی  بودجـه  کـرد،  اشـاره  آن  بـه  بایـد  کـه  نکتـه ای 

موفقیت هـای چشـمگیر بـا بودجه ای اندک در قیاس با کشـورهای دیگر به دسـت 

 آمـده اسـت. بـرای نمونـه می تـوان بـه عربسـتان سـعودی اشـاره کـرد. بـا توجـه 

بـه نمـودار زیـر؛ بودجـۀ دفاعـی عربسـتان در حـدود 7 برابـر ایـران اسـت. ایـن 

کشـور بیشـتر بودجـۀ دفاعـی خـود را صـرف خریـد تجهیـزات از کشـورهای دیگر 

به خصـوص آمریـکا می کنـد. صرفـًا خریـد این تجهیـزات بـرای این کشـور قدرتی 

ایجـاد نکـرده اسـت و باعـث شـده اسـت رئیس جمهـور 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

ت و اقــتدار
عز
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اقــتدار منــطقه ای

3

ــناخته  ــه ش ــکا در منطق ــدارم آمری ــوان ژان ــران به عن ــالب، ای ــل از انق در قب

ــازی  می شــد. در بســیاری از اتفاقــات منطقــه، تنهــا نقــش مــزدور آمریــکا را ب

ــا  ــال های 13۵2 ت ــن س ــان بی ــه عم ــی ب ــروی نظام ــال نی ــد ارس ــرد؛ مانن می ک

ــاب ارزش  ــا احتس ــه، ب ــارد دالر33 هزین ــدود 6میلی ــی در ح ــا رقم ــه ب 13۵4 ک

ــت  ــت از دول ــی. حمای ــته و 700 زخم ــش از 200 کش ــال 2018م و بی دالر در س

ــا دولــت شــرق گرای جنوبــی آن، کمــک  غرب گــرای یمــن شــمالی در مقابلــه ب

ــه ســومالِی تحت حمایــت  ــه ویتنــام جنوبــی تحت حمایــت آمریــکا، کمــک ب ب

ــر و مراکــش  ــه زئی ــِی تحت حمایــت شــرق، کمــک ب ــا اتیوپ غــرب در جنــگ ب

ــری از  ــای دیگ ــم نمونه ه ــادات34 ه ــور س ــه ان ــارددالری ب ــک یک میلی و کم

ــت. ــتور آمریکاس ــاه به دس ــی ش ــای نظام مأموریت ه

پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــا آرمــان کمــک بــه مظلومیــن، جمهــوری 

ــواه  ــای آزادی خ ــه و جنبش ه ــم منطق ــای تحت ظل ــه ملت ه ــک ب ــالمی کم اس

مســتقل را در دســتور کار خــود قــرار داد. بــا پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، آرمان 

و شــعارهای آن در معــرض توجــه بســیاری از ملت هــا قــرار گرفــت و باعــث بیداری 

ــر ضــد نظــام ســلطه و اشــغالگری و اســتعمار  بســیاری از آن هــا و قیامشــان ب

شــد. کمــک بــه حــزب اهلل لبنــان، کمــک بــه جنبش هــای آزادی بخــش فلســطینی، 

ــت از ائتــالف شــمال  ــل صرب هــا، حمای ــت از مســلمانان بوســنی در مقاب حمای

ــوم بحریــن و حمایــت  ــا طالبــان، حمایــت از مــردم مظل افغانســتان در جنــگ ب

از انصــار اهلل یمــن، نمونه هایــی از حرکــت در مســیر ایــن آرمــان مقــدس اســت.

33. https://www.

measuringworth.com/

calculators/uscompare/

relativevalue.php.

34. نک: محمـــدجـــعفر 

چمــن کــار، »مأمــــوریت 

نظامی گری دولت پهلــوی 

دوم و تـــــأثیرات آن بــــر 

ایـران«،  خارجـی  سیاسـت 

مجلـــۀ علــمی پژوهشــی 

پژوهش هــای تــــاریخی، 

س2، ش8 )دورۀ 2، ش4(، 

زمســـــتان 1389، ص۵3 

.78 تا 
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ت و اقــتدار
عز

ــم و  ــرب، ظل ــری توســط غ ــا ایجــاد گروه هــای تکفی ــر، ب در ســال های اخی

جنایــات گســترده ای علیــه مــردم مظلــوم منطقــه صــورت پذیرفــت. داعــش و 

جبهــۀ النصــره دو گــروه تکفیــری شــاخص بودنــد کــه بــا اشــغال مناطــق بزرگــی 

ــر  ــا نف ــته و میلیون ه ــاه را کش ــان بی گن ــزار انس ــراق، صدهاه ــوریه و ع از س

ــورها،  ــن کش ــای ای ــه دولت ه ــک ب ــا کم ــوری اســالمی ب ــد. جمه را آواره کردن

شــر گروه هــای تکفیــری را از بیــن بــرد و در یمــن نیــز بــا حمایــت از انقــالب 

مردمــِی ایــن کشــور، مقابــل حملــۀ کشــورهای دیکتاتــور منطقــه بــه رهبــری 

آمریــکا، در کنــار ملــت یمــن ایســتاد.

نهضت هــای  و  منطقــه  ملت هــای  از  اســالمی  ایــران  حمایت هــای 

آزادی بخــش، باعــث افزایــش عالقــۀ ملت هــای منطقــه بــه جمهــوری اســالمی و 

ــران شــده اســت. ایــن موضــوع،  شــکل گیری گروه هــای مقاومــِت دوســتدار ای

دشــمنان را وادار کــرده اســت کــه هــزاران کیلومتــر دورتــر از مرزهــای ایــران بــا 

جمهــوری اســالمی نــزاع داشــته باشــند و هیــچ موضــوع منطقــه ای نیســت کــه 

بــدون درنظرگرفتــن رأی ایــران بــه ســرانجام برســد.
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فصـل پنــجم

پـــیشرفت های زیرسـاختی
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فصـل پنــجم

پـــیشرفت های زیرسـاختی
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حوزۀ حـــمل ونقل

1
زیرسـاخت در عمومی ترین حالت، دسـته ای از عوامل سـاختارِی به هم پیوسته 

اسـت کـه تکیـه گاه اسـکلت یـک سـاختمان کامـل را فراهـم مـی آورد. اصطـالح 

زیرسـاخت بـرای هـر کشـور، بـه حوزه هـای مختلفـی در آن اطـالق می شـود کـه 

اسـاس و بنیـان حرکـت اقتصـادی کشـور به آن ها وابسـته باشـد.

اول | خطوط ریــــلی



صـــعود چـهل سـاله 155

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی

1. رشـــد 2 برابری خــــطوط راه آهـــــن  در کـــشور

تصـویـــر 95

روند تغییر مقدار طول خطوط ریلی ایران، از سال 1980 تا 2016م

منبع: بانک جهانی
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تصـویـــر 96/1

رتبه 27 ایران در سال 

1990م در رتبه بندی 

کشورهای جهان در زمینه 

احداث خطوط ریلی 

منبع: بانک جهانی

2. ارتقای 12پلــه ای ایران در رتبـــه بندی خـــطوط ریلی جهان
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تصـویـــر 96/2

رتبه 15 ایران در سال 

2016م در رتبه بندی 

کشورهای جهان در زمینه 

احداث خطوط ریلی 

منبع: بانک جهانی

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

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی
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تصـویـــر 97/1

رتبه 31 ایران در سال 

1990م در رتبه بندی 

کشورهای جهان در 

زمینۀ حمل بار توســط 

خطوط ریلی

منبع: بانک جهانی

3. ارتقای 25پله ای ایران در رتبه بندی ترابری خطوط ریلی جهان
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تصـویـــر 96/2

رتبه 6 ایران در سال 

2016م در رتبه بندی 

کشورهای جهان در زمینۀ 

حمــــل بار 

منبع: بانک جهانی

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

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی
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4. رشـــد 6برابــــری تـــرابــری کـــاال به کمک خـــــطوط ریـــلی در کــــشور

تصـویـــر 98

روند تغییر مقدار بار 

جابه جاشده از طریق 

خطوط ریلی در کشور، از 

سال 1980 تا 2016م

منبع: بانک جهانی
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ی زیر

ت ها
شــرف

پی
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دوم | خطوط هــــوایی

تصـویـــر 99

روند تغییر تعداد مسافر جابه جاشده از طریق خطوط هوایی ایران در 40 سال اخیر

منبع: بانک جهانی

1. رشد 25برابری تعداد مســافران جابـه جاشده با استفاده از خطوط هوایی
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تصـویـــر 100

روند تغییر وزن بار جابه جاشده از طریق خطوط هوایی ایران در 40 سال اخیر

منبع: بانک جهانی

2. رشد 18برابری بار جابه جاشده با استفاده از خطوط هوایی

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی
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ســوم | خطوط جـاده ای

تصـویـــر 101

روند تغییر طول همۀ 

راه های ایران، در 

سال های 1358 تا 

1395ش

منبع: کتاب جامع آماری 

حمل ونقل مسکن و 

شهرسازی کشور

1. رشد 4.4برابرِی طول جـــــاده های کشور
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ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی

ســوم | خطوط جـاده ای

تصـویـــر 102

روند تغییر طول همۀ 

راه های روستایِی ایران، 

در سال های 1358 تا 

1395ش

منبع: کتاب جامع آماری 

حمل ونقل مسکن و 

شهرسازی کشور

تصـویـــر 103

روند تغییر طول همۀ 

آزادراه های ایران، در 

سال های 1358 تا 

1395ش

منبع: کتاب جامع آماری 

حمل ونقل مسکن و 

شهرسازی کشور

3. رشد 8برابــــری آزادراه های کشور

2. رشد 12.5برابری جـــاده های روستایی
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علم و فنــــاوری

2

1. ارتقای علمی 36 پله ای ایران در 20 سال اخیر

بر اسـاس نتایجی که پایگاه اسـتنادی اسـکوپوس)Scopus(، منتشر کرده است 

تعـداد مـدارک علمـی ثبت شـده از جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال 1996 برابر با 

842 مـورد بـوده و در سـال 2017، تعـداد مـدارک و مسـتندات علمی کشـور به رقم 

۵4388 مورد افزایش یافته اسـت و نسـبت به سـال 1996، رشـد 64/۵9 برابری را 

نشـان می دهد و در این سـال، جایگاه ایران در دنیا، به رتبه 16 ارتقاء یافته اسـت.

 New ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه بـه گـزارش دو پایـگاه معتبـر علمـی

Scientist و Science Metrix، جمهـوری اسـالمی ایـران بـا نـرخ رشـد 11 برابـر 

متوسـط جهانـی، رتبـه نخسـت رشـد علمـی را در بیـن سـالهای 1980-2009 دارا 

بـوده اسـت.

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



صـــعود چـهل سـاله 167

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی

تصـویـــر 104

وضعیت کشورهای 

جهان در تولید علم، در 

سال 1996م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس
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تصـویـــر 105

وضعیت کشورهای 

جهان در تولید علم، در 

سال 2017م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس
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تصـویـــر 107

وضعیت کشورهای غرب 

آسیا و شمال آفریقا در 

تولید علم، در سال 2017م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

تصـویـــر 106

وضعیت کشورهای غرب 

آسیا و شمال آفریقا در 

تولید علم، در سال 1996م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

2. ارتـــقای علمی ایران از رتبۀ 5 به رتبۀ 1 در منطقه

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی



170صـــعود چـهل سـاله

1. علوم نــــانو؛ ارتـــقا از رتبۀ 58 به 16 در جـــهان

اول | نمونه هایی از پیشرفت های علمی ایران

تصـویـــر 108

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علوم 

نانو، در سال 1996م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس



صـــعود چـهل سـاله 171

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی

تصـویـــر 109

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علوم 

نانو، در سال 2017م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس
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تصـویـــر 110

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علوم 

بیوشیمی، در سال 1996م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

2. علوم بیــوشیمی و زیـــست مولکـــولی؛ ارتقا از رتبۀ 52 به 17 در جهان
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تصـویـــر 111

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علوم 

بیوشیمی، در سال 2017م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی
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تصـویـــر 113

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علم 

هوافضا، در سال 2017م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

تصـویـــر 112

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علم 

هوافضا، در سال 1996م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

3. علوم هوافــــضا؛ ارتقا از رتــــبۀ 45 به رتبۀ 11 در جــــهان

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی



176صـــعود چـهل سـاله

تصـویـــر 114

وضعیت کشورهای جهان در بخش علوم فیزیک و فضانوردی، در سال 1996م

منبع: پایگاه استنادی اسکوپوس

4. علوم فـــیزیک؛ ارتقــــا از رتبۀ 56 به رتبــــۀ 13 در جــــهان
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تصـویـــر 115

وضعیت کشورهای جهان در بخش علوم فیزیک و فضانوردی، در سال 2017م

منبع: پایگاه استنادی اسکوپوس

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی
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تصـویـــر 117

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علوم 

ریاضیات، در سال 2017م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

تصـویـــر 116

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علوم 

ریاضیات، در سال 1996م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

5. علوم ریــــاضی؛ ارتــــقا از رتبــــۀ 47 به رتبۀ 13 در جـــــهان
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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

بـر طبق گزارش همین پایگاه اسـتنادی، همان طور کـه در تصویر 117 می بینید، 

جایگاه ایران در علوم ریاضیات از رتبۀ پنجم در بین کشـورهای منطقۀ غرب آسـیا 

و شـمال آفریقا در سـال 1996 به رتبۀ اول در سـال 2017م ارتقا یافته اسـت.

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی
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تصـویـــر 119

رتبه بندی 10 کشور برتر 

حوزۀ سلول های بنیادی، 

در سال 2016م

منبع: مرکز آزمایش های 

بالینی ایاالت متحدۀ 

آمریکا

6. علوم ژنتــیک و ســلول های بنـــیادی؛ جایـــگاه دوم در دنیــــا
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ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی
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تصـویـــر 120

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علوم 

داروسازی، در سال 1996م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

7. علوم داروســـازی؛ ارتــــقا از رتبـــۀ 49 به رتبۀ 11 در جـــهان
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تصـویـــر 121

وضعیت کشورهای 

جهان در بخش علوم 

داروسازی، در سال 2017م

منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی
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دوم | جایگاه ایران در ثبت اختراع

تصـویـــر 122

نمودار رشد اختراعات 

ایران، از سال 1963 تا 

2016م

منبع: بانک جهانی

1. رشد اخــــتراع های ثـــبت شده در ایران در ســــال های اخـــیر
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ی
خت

سـا
ی زیر

ت ها
شــرف

پی

تصـویـــر 123/1

جایگاه 38 ایران در 

رتبه بندی کشورها از نظر 

تعداد اختراعات، در سال 

1970م

منبع: بانک جهانی

تصـویـــر 123/2

جایگاه 7 ایران در 

رتبه بندی کشورها از نظر 

تعداد اختراعات، در سال 

2016م

منبع: بانک جهانی

2. ارتقـــا از رتبــــۀ 38 به رتبۀ 7 دنـــیا در تعــــداد ثبت اخــــتراع
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فصـل شــشم

پـــیشرفت های صنعتی
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فصـل شــشم

پـــیشرفت های صنعتی
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انـــــرژی

1
از عوامل موفقیت و پیشرفت در هر جامعه، رشد در صنعت و افزایش تولیدات 

صنعتی و معدنی و تنوع بخشی در آن هاست. در این بخش به بررسی صنعت و 

نیز اصلی ترین عامل محرک آن یعنی انرژی پرداخته می شود.

اول | ایران رتبۀ ششم در بین کشورهای تولیدکنندۀ انرژی

تصـویـــر 124

ایران در جایگاه ششِم رتبه بندی کشورهای جهان در تولید انرژی، در سال 2017م 

منبع: آژانس بین المللی انرژی
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ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

دوم | ایجاد تنوع در منابع تأمین انرژی در ایران

تصـویـــر 125

انرژی زغال سنگ عرضه شده در ایران، از سال 1990 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی انرژی

1. زغال سنگ
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تصـویـــر 126

انرژی برق آبی عرضه شده در ایران، از سال 1990 تا 2016م 

منبع: آژانس بین المللی انرژی

2. بـــــرق آبــــــی
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ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

تصـویـــر 127

انرژی فراورده های نفت خام عرضه شده در ایران، از سال 1990 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی انرژی

3. فــرآورده های نفت خام
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تصـویـــر 128

انرژی گاز طبیعی عرضه شده در ایران، از سال 1990 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی انرژی

4. گـــاز طـبیعی
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ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

تصـویـــر 129

انرژی هسته ای عرضه شده در ایران، از سال 1990 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی انرژی

5. ســوخت هســته ای
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تصـویـــر 131

انرژی عرضه شده از منابع مختلف خورشیدی، زمین گرمایی و... در ایران، از سال 1990 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی انرژی

تصـویـــر 130

انرژی عرضه شده حاصل از سوخت های زیستی در ایران، از سال 1990 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی انرژی

7. منابع مختلف خورشیدی، زمین گرمایی و...

6. بیومـــس )ســـــوخت های زیستی(
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ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی
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ــان،  ــول زم ــده در ط ــرژی عرضه ش ــزان ان ــق می ــی دقی ــع بررس ــه موان ازجمل

افزایــش جمعیــت یــک کشــور اســت کــه به صــورت طبیعــی، باعــث افزایــش 

ــرای بررســی بهتــر ایــن نکتــه کــه  ــرژی در آن می شــود؛ بنابرایــن، ب ــه ان ــاز ب نی

ــد  ــرژی دسترســی دارن ــه ان ــدازۀ کافــی ب ــف جامعــه به ان ــراد مختل ــا تمــام اف آی

  )TPES/Capita(یــا نــه، الزم اســت از ســرانۀ انــرژی عرضه شــده بــه ازای هــر نفــر

اســتفاده کــرد.

ــران  ــده در ای ــرژی تأمین ش ــد ان ــان رش ــه ای می ــوص، مقایس ــن خص در ای

وجهــان و اتحادیــۀ اروپــا ارائــه می شــود.

1. سرانۀ انرژی عرضه شده، »          « در کل دنیا

)TPES/Capita( سوم | سرانۀ انرژی عرضه شده به ازای هرنفر

تصـویـــر 132

سرانۀ انرژی عرضه شده 

در کل کشورهای جهان، 

از سال 1990 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی 

انرژی

1.8 toe
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3. سرانۀ انرژی عرضه شده، »        « در ایران

2. سرانۀ انرژی عرضه شده، »        « در کشورهای اروپایی

تصـویـــر 133

سرانه انرژی عرضه شده 

در کل کشورهای عضو 

اتحادیۀ اروپا، از سال 

1990 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی 

انرژی

تصـویـــر 134

روند افزایشی سرانۀ 

انرژی عرضه شده در 

ایران، از سال 1990 تا 

2016م

منبع: آژانس بین المللی 

انرژی

ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

3 toe

3 toe
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چهارم | میزان تولید و پاالیش نفت خام در ایران

1. کاهش 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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ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

تصـویـــر 136

نمودار تولیدات 

پاالیشگاهی ایران، از 

سال 1970 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی 

انرژی

2. افزایش درخورِتوجه تولید فراورده های پاالیشگاهی

باوجــود تولیــد زیــاد نفــت خــام در زمــان پهلــوی، تولیــد پاالیشــگاهی مــا در 

آن دوران کــم و کار اصلــی کشــور خام فروشــی بــوده اســت.
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1. تولید گاز طبیعی در ایران

پنجم | رشـــد تولیــــد گــــاز

تصـویـــر 137

نمودار تولید گاز در ایران، 

از سال 1970 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی 

انرژی

تصـویـــر 138/1

20 کشور بزرگ 

تولیدکنندۀ گاز در سال 

1990م

منبع: آژانس بین المللی 

انرژی
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2. ایران در رتبه بندی کشورهای تولیدکنندۀ گاز

رتبــۀ ایــران در ســال 1990م، در جایــگاه ششــم قــرار داشــته و در ســال 201۵م، 

بــه جایــگاه ســوم دنیــا ارتقــا یافته اســت.

ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

تصـویـــر 138/2

20 کشور بزرگ 

تولیدکنندۀ گاز در سال 

2015م

منبع: آژانس بین المللی 

انرژی
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بیش از 14برابری

1. افزایش تولید انرژی الکتریکی در ایران

شـشم | رشد بیش از 14برابری تولید انرژی الکتریکی

تصـویـــر 139

نمودار تولید انرژی الکتریکی در ایران، از سال 1973 تا 2016م

منبع: آژانس بین المللی انرژی
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ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

2. ارتقا 10پله ای در رتبه بندی کشورهای تولیدکنندۀ انرژی الکتریکی از سال 1990

تصـویـــر 140/2

رتبه بندی کشورهای 

تولیدکنندۀ انرژی، در 

سال 2016م

منبع: آژانس بین المللی 

انرژی

تصـویـــر 140/1

رتبه بندی کشورهای 

تولیدکنندۀ انرژی، در 

سال 1990م

منبع: آژانس بین المللی 

انرژی
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هفتم | رشد علمی در حوزۀ انـــرژی

تصـویـــر 141/2

رتبه بندی کشورهای دنیا 

در تولید مقاالت علمی 

در حوزۀ انرژی، در سال 

2017م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

تصـویـــر 141/1

رتبه بندی کشورهای دنیا 

در تولید مقاالت علمی 

در حوزۀ انرژی، در سال 

1996م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

1. علم انـــرژی؛ ارتـــقا از رتبـــۀ 55 به رتبــۀ 12 در جـــهان
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ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

هفتم | رشد علمی در حوزۀ انـــرژی

تصـویـــر 142/2

رتبه بندی کشورهای 

خاورمیانه در تولید 

مقاالت علمی در حوزۀ 

انرژی، در سال 2017م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

تصـویـــر 142/1

رتبه بندی کشورهای 

خاورمیانه در تولید 

مقاالت علمی در حوزۀ 

انرژی، در سال 1996م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

2. علم انرژی؛ ارتقا از رتبۀ 8 به رتبۀ 1 در منطقه
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تصـویـــر 143/2

رتبه بندی کشورهای دنیا 

در تولید مقاالت علمی در 

حوزۀ انرژی هسته ای، در 

سال 2017م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

تصـویـــر 143/1

رتبه بندی کشورهای دنیا 

در تولید مقاالت علمی در 

حوزۀ انرژی هسته ای، در 

سال 1996م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

3. علم انرژی هسته ای؛ ارتقا از رتبۀ 77 به رتبۀ 12 در جهان
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تصـویـــر 144/1

رتبه بندی کشورهای 

خاورمیانه در تولید 

مقاالت علمی در حوزۀ 

انرژی هسته ای، در سال 

1996م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

تصـویـــر 144/2

رتبه بندی کشورهای 

خاورمیانه در تولید 

مقاالت علمی در حوزۀ 

انرژی هسته ای، در سال 

2017م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

4. علم انرژی هسته ای؛ ارتقا از رتبۀ 13 به رتبۀ 1 در منطقه

جمهــوری اســالمی ایــران تعــداد مقاله هــای خــود در حــوزۀ انــرژی هســته ای 

را از عــدد 1 در ســال 1996 بــه 3۵4 مقالــه در ســال 2017م افزایــش داده اســت و 

از رتبــۀ 13 بــه رتبــۀ 1 در منطقــه ارتقــا یافتــه اســت.
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تصـویـــر 145/1

رتبه بندی کشورهای 

خاورمیانه در تولید 

مقاالت علمی در حوزۀ 

انرژی های تجدیدپذیر، 

در سال 1996م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

تصـویـــر 145/2

رتبه بندی کشورهای 

خاورمیانه در تولید 

مقاالت علمی در حوزۀ 

انرژی های تجدیدپذیر، 

در سال 2017م

 منبع: پایگاه استنادی 

اسکوپوس

5. علم انرژی های تجدیدپذیر؛ ارتقا از رتبۀ 6 به رتبۀ 1 در منطقه

ــای  ــوزۀ انرژی ه ــود در ح ــای خ ــداد مقاله ه ــران تع ــالمی ای ــوری اس جمه

تجدیدپذیــر را از عــدد 9 در ســال 1996م بــه عــدد 1109 در ســال 2017م افزایــش 

ــه رتبــۀ 1 ارتقــا یافتــه اســت. داده و از رتبــۀ 6 در منطقــه ب
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ی 
ت ها

شــرف
پی
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صـــنعت

2

اول | افزایش درخورِتوجه ارزش افزوده در بخش صنعت

تصـویـــر 146

ارزش افزودۀ بخش 

صنعت در ایران، از سال 

1960 تا 2016م

منبع: بانک جهانی
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ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

دوم | صنعت فوالد؛ ارتقا از رتبۀ 30 به رتبۀ 13 در دنیا

تصـویـــر 147

نمایش رتبه بندی صادرکنندگان فوالد در جهان، در سال 2017م 

منبع: انجمن جهانی فوالد
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تصـویـــر 148

رتبۀ 30 ایران در تولید فوالد در دنیا، در سال 1980م

منبع: انجمن جهانی فوالد
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تصـویـــر 149

رتبه بندی کشورهای دنیا در تولید سیمان، از سال 2005 تا 2015م

منبع: مرکز آمار آمریکا

ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

سوم | صنعت سیمان؛ رشد درخورِتوجه تولید و ارتقای ایران به رتبۀ 4 در دنیا
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چهارم | افزایش درخورِتوجه صادرات ایران در صنایع پیشرفته

تصـویـــر 150

صادرات ایران در صنایع 

متوسط و پیشرفته در 

تکنولوژی، از سال 1990 

تا 2015م

منبع: بانک جهانی



صـــعود چـهل سـاله 215

ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

پنجم | رشد 4برابری شاخص تولید مواد غذایی

تصـویـــر 151

شاخص تولید مواد 

غذایی در ایران، از 

سال1961 تا 2016م

منبع: بانک جهانی
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ششم | رشد درخورِتوجه و ارتقا به رتبۀ 16 در دنیا در صنعت تولید وسایل نقلیۀ 

تصـویـــر 152

آمار تولید وسایل نقلیه 

در سال 1999م

منبع: سازمان بین المللی 

تولیدکنندگان وسایل 

نقلیۀ موتوری
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ی
صنعت

ی 
ت ها

شــرف
پی

تصـویـــر 153

آمار تولید وسایل نقلیه 

در دنیا، در سال 2017م

منبع: سازمان بین المللی 

تولیدکنندگان وسایل 

نقلیۀ موتوری

موتوری و از تولید صفر تا رتبۀ 19 دنیا در تولید وسایل نقلیۀ باری و مسافربری
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فصـل هفــــتم

پـــیشرفت  در معنویــت
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فصـل هفــــتم

پـــیشرفت  در معنویــت
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معنویــت در دوران پـــهلوی

1

ــوی  ــز بیــن نظــام اســالمی و حکومــت پهل معنویــت مهم تریــن وجــه تمای

اســت؛ به گونــه ای کــه هــدف اصلــی حــکام پهلــوی مبــارزه بــا دیــن و دیــن داری 

ــج اســالم  ــی نظــام جمهــوری اســالمی تروی ــل، هــدف اصل ــی در مقاب ــود؛ ول ب

نــاب محمــدی اســت. حکومــت پهلــوی بــا تمــام تــوان، فحشــا و ابتــذال را 

ــت  ــا و... حمای ــا، قمارخانه ه ــای فحش ــی ها، کاباره ه ــج و از مشروب فروش تروی

ــد. ــدی می کردن ج

ــا  ــو، ب ــر س ــد و از دیگ ــج می کردن ــا را تروی ــاری و فحش ــویی بی بندوب از س

معنویــت و به خصــوص برگــزاری مجالــس ســید و ســاالر شــهیدان مبــارزۀ 

جــدی می کردنــد؛ به طوری  کــه نخســتین گام هــای 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 

تقلیــل داده و از کارهــای فرعــی و قدیمــِی مرســوم در دســته ها جلوگیــری شــده 

اســت«.3۵ در ســال 1316ش، طــی اطالعیــۀ محرمانــۀ وزارت داخلــه، به طورکلــی 

روضه خوانــی ممنــوع شــد. در ایــن اعالمیــه، هــدف از ممنوعیــت روضه خوانــی، 

ــوان  ــه تمــدن آن روز، به عن خارج کــردن مــردم از خرافــات و آشــناکردن مــردم ب
وظیفــۀ اساســی دولــت در امــور داخلــی دانســته شــده بــود.36

ــه،  ــرای نمون ــدند. ب ــت به کار ش ــان دس ــال رضاخ ــم، عم ــن حک ــال ای به دنب

ــوخ نمودن  ــت: »منس ــهر نوش ــن ش ــهربانی ای ــه ش ــه ای ب ــزد در اعالمی ــم ی حاک

ــس،  ــریت هاکــ 3۵. مــــ

ایران؛ افســانه و واقعــیت، 

ص191و192.  

36. نـــــک: مــــدیریـــت 

پـژوهــــش انتـــشارات و 

ــناد  ــازمان اس ــوزش ســ آم

ملـــی ایـــران، خشــونت و 

ــه  ــناد محرمان ــگ، اس فرهن

کشـــف حجـــــاب )1313-

ص19.  ،)1322
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ت
ت در معنوی

شــرف
پی

روضه خوانــی، حتــی در خانه هــا، از وظایــف اولیــه بــوده و مخصوصــًا مأموریــن 

دولــت وظیفــه دار هســتند کــه موهومــات را از ســر مــردم خــارج و آن هــا را بــه 
اجــرای تمــدن امــروزه آشــنا ســازند«.37

ایــن رونــد، تــا هنــگام ســقوط پهلــوِی اول و تبعیــد او به تبعیــدگاه موریس 

ادامــه داشــت. رضاخــان کــه بحــق، خاطــره ای تلــخ از خــود در تاریــخ به جــای 

 گذاشــته اســت، در اذهــان ملــت مؤمــن ایــران کــه دل در گــرِو امام حســین

ــن دوره  ــد. در ای ــا را آفری ــج و تنگن ــد، ســال هایی از رن ــادارش دارن ــاران وف و ی

تــا می توانســتند مــردم را اذیــت و آزار کردنــد و دیگــر کســی جرئــت نمی کــرد 

ــود کــه حتــی از  ــه ای ب ــرای امام حســــین عــزاداری کنــد. اوضــاع به گون ب

جلســات چندنفــری هــم جلوگیــری می شــد و نمی گذاشـــــتند ســه نفــر باهــم 

ــام امام حســین را  روضــه بخواننــد. اگــر کســی بــه مجلســی می رفــت و ن

ــنش را  ــی محاس ــد: گاه ــتگیر می کردن ــد، او را دس ــزارش می دادن ــرد و گ می ب

می تراشــیدند و گاهــی هــم ]او را[ شــکنجه یــا چنــد مــاه زنــدان می کردنــد؛38 

امــا اوج شــــاهکارهای رضاشــاه در محـــــرم ســال 1319 اتفــاق افتــاد. دولــت 

ــا  ــان ب ــا هم زم ــود ت ــتور داده ب ــا دس ــاف و بنگاه ه ــران اصن ــه س ــی ب رضاخان

مــاه محــرم کارنــاوال شــادی بــه راه بیندازنــد و در ســال 1319، جشــن بــا ایــام 

ــرب و  ــۀ ط ــده ای عمل ــب، ع ــد. در آن شـــ ــادف ش ــورا مص ــوعا و عاشـــ تاس

فواحــــش، ســوار بــر کامیون هــای روبــاز، به رقــص و پای کوبــی در خیابان هــــا 

پرداختنــد... .39 

37. مـــدیـریت پـــژوهش 

ــوزش  ــشارات و آمــ انـتـــ

سـازمـــان اســناد مـــــلی 

ایران، خشـــونت و فرهنگ، 

اســـناد محــرمانه کشـــف 

ــاب )1322-1313(،  حـجــــ

ص317و318.

38. نـــک: حــــمــــیــد 

بصــیرت مــــنش، عــلما و 

رژیــــم شــاه، ص481.

39. نـــک: حســین مکــی، 

ــست ساله، ج1،  ــخ بیــ تاریـ

ص4۵2.
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پروفســور پیتــر آورى، اســتاد ایران شناســى در دانشــگاه کمبریــج و مــدرس 

کالــج کینــگ، نوشــته اســت

در فاصلــه ای 1941م، کامــاًل آشــکار شــد کــه می تــوان عشــایر را 

شکســت داد...؛ امــا ماّلهــا باقــى مانــده بودنــد. ...مخالفــان قوانیــن 

شــرعى ناگزیــر بودنــد کــه ابتــدا یــک نظــام حقوقــى را جانشــین آن 

ــاه  ــد.  رضاش ــب بپردازن ــن مذه ــردن رک ــه متزلزل ک ــازند؛ ســپس ب س

ــرورش  ــود آموزش وپ ــر ب ــه در نظ ــرد؛ درحالی ک ــن کار را ک ــز همی نی

غیرمذهبــى و تبلیغــات ملى گرایانــه کــه ایــران پیــش از اســالم 

نمونــۀ آن بــود، بــراى سســت کردن وفــادارى مذهبــى مــردم بــه 

نهــاد روحانیــت بــه کار گرفتــه شــوند... . بــه ایــن ترتیــب بــود کــه در 

اواخــر ســال 1936م ]آذرمــاه و دى مــاه 131۵ش[ ایــران از نظــر قانونــى 
ــد... .40 ــا ش ــن ره ــل از دی به طورکام

در دوران محمدرضاشـاه نیـز مبـارزه بـا اسـالم و ترویج اباحی گـری ادامه پیدا 

کـرد؛ به طـور 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 اسـالم، سـعی کـرد تـا فرقۀ 

ضالـۀ بهائیـت را تقویـت کند. به گفتۀ مادرزن محمدرضاشـاه، شـاه بدش نمى آمد 
بهایى گـرى در ایـران رشـد کنـد و بـه نیرویـى در برابر اسـالم تبدیل شـود.42

40. پـــــیتر آورى، تـــاریخ 

مــــعاصـــر ایـــــران، ج2، 

ص63تــا72.

41. نــک: ویلیــام ســولیوان 

ــونز،  و آنتـــــونى پــــارســ

ــفیر،  ــاطرات دو ســــ خــــ

ص290.

42. نــک: فریـــــده دیــــبا، 

ــرح، ص32. ــرم ف دختـ
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1. فرهنگ مکتوب

بررسـی نشـریه های دوران زمـان 

شـاه نشـانگر ایـن امر اسـت که این 

فرهنـگ  رواج  در  مکتوبـات سـعی 

برهنگـی داشـتند و از طریـق آن هـا 

مطالب مسـتهجن در جامعه پخش 

می شـد؛ از آن جملـه، می تـوان بـه 

هفته نامـه  ایـن  مسـتهجن  مجلـۀ 

عمــلکرد فرهنگی پهلوی

43. دفــــتر پژوهـــش های 

مؤســـسۀ کیهـــان، نیــمۀ 

پنهــان، ج18، ص13.

اشـاره کـرد کـه جـواد عالمیـر َدَوّلـو به عنوان مدیـر مسـئول و با همـکاری افرادی 

چـون مهرانگیـز کار و سـیامک پورزنـد و نیـز ر.اعتمـادی در آن فعالیت می کردند. 

سـاواک دربـارۀ ایـن افـراد، در 22اردیبهشـت1338 نوشـته اسـت:

جـواد عالمیـر، پسـر احتشام السـلطنۀ معـروف کـه چنـد سـال پیـش 

بـا تهدیـد هفـت تیـر، دختـر خواهـر خویـش را مورِدتجـاوز قـرار داد، 

درحال حاضـر جمعیـت اگزیستانسیالیسـت ها را در ایران تشـکیل داده 

اسـت و آن را رهبـرى مى کنـد.  نامبـرده در روزنامـه و مجلـه و اصـواًل 

مؤسسـۀ اطالعـات، به کار مترجمـى اشـتغال دارد. زن نامبرده معروفه 

اسـت و بـا خودفروشـى زندگـى مى کنـد. عالمیـر مـورد سوءاسـتفادۀ 

مردانـى کـه انحـراف جنسـى دارنـد، قـرار مى گیـرد. محل تشـکیل این 
جمعیـت در شـمیران اسـت... .43

ــۀ  ــز ســردبیر مجل ــى، از جاسوســان ســازمان CIA نی ــد دوام ــن مجی همچنی

فاســد زن روز بــود کــه بــا طــرح مباحثــى ازقبیــل انتخــاب ملکــۀ زیبایــی، بــراى 

بى هویتــى دختــران و پســران مى کوشــید؛ تــا بــه آنجــا کــه برخــی از دوســتانش 

از زن روز بــا عنــوان کابــارۀ کاغــذی یــاد می کردنــد.
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2. فرهنگ الکترونیکی

در ســال 1337، اولیــن فرســتندۀ تلویزیونــی در ایــران راه اندازی شــد. متأســفانه 

ایــن رســانه نیــز بــا پخــش برنامه های ســطحی و مبتــذل باعــث انحــراف مخاطبان 

خــود می شــد. بــارى روبیــن، تحلیلگــر آمریکایى نوشــته اســت:

در دوران ســلطنت پهلــوى در عرصــه و معرفــى فرهنــگ و تمــدن 

غربــى بــه مــردم ایــران، بدتریــن و مبتذل تریــن جنبه هــاى ایــن 

فرهنــگ انتخــاب شــد کــه ضربــۀ حاصــل از آن بــراى جامعــۀ مذهبــى 

ــه  ــى ک ــاى آمریکای ــود. فیلم ه ــی نب ــران  تحمل کردن و ســنت گرایى ای

ــاى  ــد برنامه ه ــش از 30 درص ــد، بی ــذل آن بودن ــواع مبت ــتر از ان بیش

ــت اهلل  ــود و آی ــرده ب ــغال ک ــینماها را اش ــاى س ــى و پرده ه تلویزیون
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خمینــى بــا اشــاره بــه همیــن فیلم هــا، ســینما و تلویزیــون را عامــل 
ــرد.44 ــى مى ک ــران معرف ــا در ای ــاد و فحش ــاعۀ فس اش

3. هـــنر

در جشـن هنـر شـیراز به ریاسـت فـرح پهلـوى، در خیابـان فردوسـى شـیراز، 

برنامـۀ آمیـزش جنسـى زن و مـرد را در مـاه رمضـان 13۵6 به صـورت زنـده و در 

مـأ عـام اجـرا کردنـد. ایـن جشـن کـه به تعبیر فـرح به منظـور 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 می شـد، چیـزى جـز ابتـذال و صحنه هـاى مسـتهجن نبـود.
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44. نــک: بـــارى روبــــین، 

ــدرت ھا در ایـران،  جنگ قــ

ص194.
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4. مدرســه و دانــــشگاه

ــر  ــرای تغیی ــت مدرســه و دانشــگاه ب ــرد از ظرفی ــوی ســعی می ک ــم پهل رژی

فرهنــگ ایــران اســتفاده کنــد و مکانــی را کــه بایــد فرهنگ ســاز و محــل 

ــم  ــد. رژی ــل کن ــا تبدی ــت و حی ــن عف ــرای ازبین رفت ــی ب ــه مکان ــد، ب ــد باش رش

ــپس در  ــاهنگى« و س ــازمان پیش ــیس »س ــا تأس ــاه ب ــر رضاش ــوى در عص پهل

عصــر محمدرضاشــاه بــا ایجــاد کاخ جوانــان و کانــون پــرورش فکــری کــودکان، 

سیاســت ها و برنامه هــای پیش گفتــه 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 به ریاســت شــمس 

ــود. تدیــن، از وزراى معــارف  ــوى نیــز چیــزى جــز مرکــز فســاد و فحشــا نب پهل

عصــر رضاشــاه، پــس از شــهریور 1320 چنیــن 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 به منظــور تظاهــر 

و مســخره بازى درســت شــده بــود، مخالــف بــودم. مــن حاضــر نبــودم 

جوانــان را به دســت اشــخاص ناصالــح بســپارم کــه آن هــا را بــه کــوه 
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و بیابــان بــه گــردش ببرنــد. آن هــا اســتخر درســت کــرده و دختــران را 

در حضــور مــردم لخــت مى کردنــد. نامــوس مملکــت وقتــى خواســت 

در اســتخر عمومــى و در حضــور مــردم شــنا کنــد، ایــن دیگــر بــه درد 
مملکــت نمى خــورد! ایــن خــالف عفــت و شــرافت اســت.4۵

بــراى نمونــه، فــرخ رو پارســا، ایــن بهایــى فاســد، به عنــوان 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 
باکــره هســتند؟...«46

جریــان وابســتۀ فراماســونرى بــا نفــوذ در نظــام دانشــگاهى، مأموریــت تغییر 

ــونر  ــیحون، فراماس ــنگ س ــه، هوش ــراى نمون ــام داد. ب ــى انج ــگ را به خوب فرهن

ــران، در  ــر دانشــگاه ته ــوان اســتاد و رئیــس دانشــکدۀ هن فاســد، ســال ها به عن

ــرد. ــزى ک ــجو برنامه ری ــواِن دانش ــل ج ــردن نس بى هویت ک

دانشــکدۀ هنرهــاى زیبــا در ســال 1343ش، طــى بخشــنامه اى میــزان 

حق الزحمــۀ مدل هــاى زنــده و حتــى عریــان بــراى رشــته هاى نقاشــى و 

مجسمه ســازى را بــه ایــن قــرار اعــالم کــرد:

1. مدل چهرۀ مرد، هر ساعت 100 لایر؛

2. مدل چهرۀ زن، هر ساعت 100 لایر؛

3. مدل زن تمام تنه با لباس، هر ساعت 1۵0 لایر؛

4. مدل برهنۀ مرد، هر ساعت 200 تا 300 لایر؛
۵. مدل برهنۀ زن، هر ساعت 2۵0 تا 400 لایر.47

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 مســخره کردن ایــن دخترهــا و هوکــردن 

کالغ ســیاه و نظیــر آن، کارى کننــد کــه نتواننــد بــا چــادر بیاینــد یــا چــادر را از 
ــد.48 ــد و بیاین ــر بردارن س
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4۵. علیرضــا زھیــرى، عصر 

پهلــوى به روایــت اســناد، 

ص48.

46. محمدحسن طباطبایى، 

نـفـــوذ فرامــاســـونرى در 

مدیریت نــهادهای فرهنگی 

دهۀ 1340، ص209.

ــمدحسن  ــک: محـ 47. نــ

طـبـــاطـــبـایى، نــفــــوذ 

فرامــاسونرى در مــــدیریت 

نهــادهای فرهنـــگی دهــه 

ص137.  ،1340

48. نــک: علیرضـــا زهیرى، 

عصــــر پهلوى به روایـــــت 

ــناد، ص284و28۵. اس
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معنویت در جمهوری اســــالمی

2

انقــالب اســالمی ایــران در دنیــا بــا نــام و تفکــر امام خمینــی شــناخته 

شــده اســت. ایشــان رونــد انقــالب را خــود به طــور موجــز چنیــن بیــان کرده انــد:

شـما ملـت بـزرگ ایـران، همـان معنایی که در صدر اسـالم بـود، محقق 

کردید. ابتدا از مدرسـۀ فیضیه بلند شـد صدا و مدرسـۀ فیضیه را خراب 

کردند. جوان های 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. دعوت هـای اسـالمی را 

به جان خریدند و شـنیدند و این قـطـره هــا بـه هــم پــیوستند و سـیل 

عظیمـی ایجـاد کردنـد: قیام همگانی و برای اسـالم، قیام بــرای خــدا، 

قـیــام بــرای جـمـهــوری اســالم. این قیام در تمام اقشار ملت ریشه 

کرد و تمام اقـشــار را بـه هــم پـیـونــد داد و ایـمــان در هـمـه ظـهـور 

پـیــدا کــرد. یــک تحـول روحی، یـک تحول فکـری، بـا ارادۀ مصمم!... 

 49ِه همـۀ اقشـار باهـم قیام کردند و اسـتقامت کردنـد: اَْن َتُقوُمـوا ِللَّ

قیـام بـرای خـدا، جمعـًا و فـردًا. مادامـی کـه ایـن قیـام برای خداسـت، 
مادامـی کـه ایـن وحـدت باقی اسـت، پیروز هسـتید!۵0

49. سبأ، 46.

۵0. مؤســــسۀ تنــظيـــم و 

نـشر آثار امـــام خمینی)ره(، 

صحیــــفۀ امــــــام، ج7، 

ص24۵.
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شــدیدترین  مقابــل  در  تحسین برانگیزشــان  اســتقامت  بــا  انقالبیــون 

شــکنجه های ســاواک، رزمنــدگان اســالم بــا مجاهــدت در مقابــل جبهــۀ 

ــرم  ــان ح ــر مدافع ــال های اخی ــی و در س ــگ تحمیل ــال جن ــتکبار در 8 س اس

ــدۀ  ــت تربیت ش ــراد واالمنزل ــی از اف ــط بخش ــد، فق ــه آفریدن ــه ای ک ــا حماس ب

مکتــب امام خمینــی هســتند کــه بدون شــک، تربیــت چنیــن انســان های 

خودســاخته ای مدیــون بسترســازی فوق العــادۀ نظــام جمهــوری اســالمی اســت. 

تربیــت ایــن افــراد به حــدی مهــم اســت کــه رهبــر معظــم انقــالب از آن، 

ــد: ــان فرموده ان ــد. ایش ــالب کرده ان ــزۀ انق ــه معج ــر ب تعبی

ــه  ــلمان ک ــن مس ــوان مؤم ــد ج ــما می بینی ــال، ش ــل س ــد از چه بع

ــه انقــالب را دیــده اســت، نــه دوران دفــاع  ــه امــام را دیــده اســت، ن ن

مقــدس را دیــده اســت، نــه آن حماســه ها را از نزدیــک دیــده، امــا امــروز 

بــا روحیــۀ انقالبــی، مثــل همــان جــواِن اوِل انقــالب، مثــل همــت و 

خــرازی و بزرگانــی از این قبیــل، مــی رود وســط میــدان و بــا عالقــه، بــا 

احســاس مســئولیت، بــا شــجاعت تمــام در مقابــل دشــمن می ایســتد! 

ــزه، از  ــاظ انگی ــروز، از لح ــِن ام ــای مؤم ــم جوان ه ــن می گوی ــه م اینک

اول | تربیت انسان های واال در عرصه های مختلف
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جــوان اول انقــالب اگــر جلوتــر نباشــند، عقب تــر نیســتند، یعنــی ایــن. 
ــت... .۵1 ــالب اس ــزۀ انق ــن معج ــد. ای ــای انقالب ان ــا رویش ه این ه

شــهیدحججی و تشــییع پیکــر مطهــر ایشــان، خــود اثباتــی بــر رویش هــای 

تفکــر امام خمینــی در عصــر حاضــر محســوب می شــود.

اســالمی کــه خانــدان پهلــوی و دربــار به دنبــال گســترش آن بودنــد، 

ــا  ــود؛ ام ــه ب ــای منطق ــان و دیکتاتوره ــر ظالم ــورک و دیگ ــالم آتات ــان اس هم

امام خمینــی از ابتــدای ظهــور انقــالب، بــا شــعار اســتراتژیک »نــه شــرقی، 

نــه غربــی، جمهــوری اســالمی« ســعی در ترویــج اســالمی داشــت کــه احــکام 

آن از ناحیــۀ علمــای مکتــب فقــه جعفــری صــادر شــده باشــد؛ بنابرایــن، احیــا و 

گســترش شــعائر و مناســک اســالمی، چــه در عرصــۀ عبــادی و چــه در عرصه های 

سیاســی و اجتماعــی، از بــرکات اولیــه و بســیار مهــم انقــالب اســالمی اســت.

دوم | گسترش اسالم ناب محمدی

۵1. بیانــــات مقام مــعظم 

ــا  ــدار بـ ــبری در دیـــ رهـــ

جمـــعی از خـــانواده های 

ــهدا، 1397/8/21 شـ
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1. مــــلی

ــی نماز هــای  ــا برپای ــن ب ــوان ســتون دی پــس از انقــالب، اقامــۀ نمــاز به عن

جماعــت در هــر کوی وَبــرَزن، از دانشــگاه و مدرســه گرفتــه تــا دورتریــن روســتا 

ــر،  ــال های اخی ــد. در س ــی ش ــعایر دین ــایر ش ــای س ــاز احی ــهرها، زمینه س و ش

برپایــی اعتــکاف در بیــش از ۵۵00 مســجد بــا جمعیتــی بیــش از 800هــزار نفــر 

ــداد  ــاهی، تع ــه در دروان ستم ش ــت؛ درحالی ک ــده اس ــام ش ــوان انج ــرًا ج و اکث

ــه  ــم تعطیل شــدۀ نمازِجمع ــای حک ــد. احی ــکاف آشــنا بوده ان ــا اعت ــدودی ب مع

و احیــای مراســم شــب های قــدر و دعــای عرفــه و بســیاری از مناســک دیگــر، 

ازجملــه مصادیــق گســترش فرهنــگ اســالم نــاب محمــدی اســت کــه پــس از 

انقــالب محقــق شــد.
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2. بین المـــــللی

تبلـور اسـالم نـاب در ایـران و سـیر تحـول مـردم از قبـل تـا بعـد از انقـالب، 

در کانـون توجـه بسـیاری از مـردم حق گـرا و عدالت خـواه منطقـه قـرار گرفـت که 

تشـکیل گروه حزب اهلل در لبنان، به پشـتوانۀ انقالب اسـالمی و الگوبرداری از تفکر 

امام خمینـی از نمونه هـای بـارزِ ایـن توجهات محسـوب می شـود. نفرتی که 

کشـورهای منطقـه از ایـراِن زمـان پهلـوی داشـتند، اکنـون به محبـت و عالقه ای 

شـدید تبدیـل شـده اسـت؛ به طوری کـه مردم کشـورهای عـراق، لبنان، پاکسـتان، 

فلسـطین و... ایـران را بزرگ تریـن حامـی و پشـتیبان خـود تلقـی کرده اند.

ظهـور انقـالب با نظریـۀ جدیدی به نام »اسـتقالل، آزادی، جمهوری اسـالمی« 

روحـی تـازه  در کالبـد جهـان دمیـد و خیـل عظیمـی از حق جویـان را بـا مفاهیـم 

اصیـل اسـالم آشـنا کـرد. از نمونه های شـاخص ایـن حقیقت، به اسـالم گرویدن 

چندمیلیونـی مـردم کشـور آفریقایـی نیجریه اسـت که رهبـر آن ها، شـیخ ابراهیم 

زکزاکـی، خـود را وام دار امام خمینـی و مکتـب انقـالب اسـالمی می داند.

فریضۀ اسـالمِی یارِی مظلوم و آرمان رهایِی مسـلمانان جهان از ستم دشمنان، 

در دکتریـن دیپلماسـی انقـالب اسـالمی، بـه نفی موجودیت اسـرائیل تبدیل شـد. 

16مـرداد13۵8 امام خمینـی در پیامـی، آخرین جمعۀ ماه رمضـان را روز قدس 

نام گـذاری کردنـد. در آن زمـان، کمتـر کسـی فکـر می کـرد کـه چنـد سـال بعـد، در 

بیش از 80 کشـور اسـالمی و غیراسـالمی، یعنی مالزی، هند، سـنگاپور، اندونزی، 

ترکیـه، آمریـکا، کانادا، نروژ، آذربایجان، انگلیس، اسـترالیا، آلمان، اسـپانیا، آفریقای 

جنوبـی، سـوئد، ونزوئـال و...، در ایـن روز تظاهـرات برگـزار شـود! امـام به ایـن روز، 

فراتر از موضوع فلسـطین و اسـرائیل نگریسـته و فرموده اند:

روز حکومت  است،  اسالم  روز  نیست:  فلسطین  روز  فقط  روز قدس 

اسالمی است، روزی است که باید جمهوری اسالمی در سراسر کشورها 

بیرق آن برافراشته شود، روزی است که باید به ابرقدرت ها فهماند که 
دیگر آن ها نمی توانند در ممالک اسالمی پیشروی کنند.۵2

۵2. مؤســــسۀ تنــــظيم و 

نـــشر آثار امام خمینــی)ره(، 

ــام، ج9،  ــفۀ امـــــ صحیـــ

ص278.
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ــاز وجــود داشــته  ــا حماســۀ حســینی، از دیرب ــران ب ــردم ای عجین شــدگی م

ــینی  ــب حس ــه در مکت ــتیزی ک ــۀ ظلم س ــتوانۀ روحی ــز به پش ــردم نی ــت. م اس

 ــی ــد. امام خمین ــام کردن ــاهی قی ــتگاه ستم ش ــه دس ــد، علی ــه بودن آموخت

فرمــوده انــد: »محــّرم و صفــر اســت کــه اســالم را نگــه داشــته اســت... . بایــد 

بدانیــد کــه اگــر بخواهیــد نهضــت شــما محفــوظ بمانــد، بایــد ایــن ســنت ها را 
حفــظ کنیــد.«۵3

سوم | ترویج پاسداشت ایام شهادت و اعیاد

۵3. مؤســــسۀ تنــــظيم و 

نـــشر آثار امام خمینــی)ره(، 

ــام، ج1۵،  صحیـــفۀ امـــــ

ص330.
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ــوی  ــه در دوران پهل ــم ک ــرا ه ــرت زه ــهادت حض ــام ش ــم ای مراس

ــا   ــالب، احی ــس از انق ــود، در دوران پ ــده ب ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــی ب به نوع

شــده اســت و بــه آن توجــه ویــژه می شــود. در دوران نظــام اســالمی، تاکنــون 

ــعائر  ــر ش ــتر و بهت ــج هرچه بیش ــدف تروی ــا ه ــت، ب ــزار هیئ ــش از 100ه بی

ــام شــهادت اهل بیــت تأســیس شــده  ــی و ای ــاد مذهب فرهنگــی در اعی

اســت.
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ــات مــردم در جهــت نیــت واقفانشــان  ــوی، بســیاری از موقوف در زمــان پهل

اســتفاده نمی شــد. به طــور مثــال، در ضیافتــی کــه ولیــان، نایب التولیــۀ 

آســتان قــدس رضــوی، به مناســبت 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 طــال و فیــروزه 

و المــاس هدیــه کــرد. همســر ســولیوان از پذیرفتــن ایــن هدایــا امتنــاع کــرد؛ 

ولــی بــه ســولیوان گفتــه شــد: »آســتان قــدس آن قــدر ثــروت دارد کــه هدایــای 
چندهــزاردالرِی مــا در نظــر آن هــا بیــش از یــک فنجــان قهــوه ارزش نــدارد.«۵4

ــاله  ــاف، هرس ــازمان اوق ــه س ــاد ب ــا اعتم ــران ب ــن ای ــردم متدّی ــون، م اکن

ــی و  ــرای توســعۀ آبادان ــزان درخورِتوجهــی از امــوال و دارایی هــای خــود را ب می

ترویــج اســالم وقــف می کننــد. وجــود هــزاران مســجد موقوفــه، ثبــت بیــش از 

ــۀ علمی آموزشــی و پژوهشــی و فرهنگــی در ســطح کشــور، ســهم  6800 موقوف

2۵درصــدِی وقــف در حــوزۀ درمــان، وجــود هــزاران کتــاب و کتابخانــۀ وقفــی و 

بهره منــدی دانشــجویان از 40 دانشــگاه موقوفــه و...، فقــط بخشــی از مصادیــق 

مختلــف وقــف در جمهــوری اســالمی اســت. نکتــۀ جالــب در ایــن زمینــه، رشــد 

10برابــرِی وقــف در دهــۀ گذشــته  اســت کــه ایــن خــود، گــواه موفقیــت انقــالب 

در ترویــج فرهنــگ وقــف اســت. از دیگــر نــکات شــایانِ ذکر در نظــام اســالمی، 

ــت.  ــی اس ــی و مذهب ــف مل ــام مختل ــبت ای ــردم، به مناس ــذورات م ــش ن افزای

ــف  ــته های مختل ــع بس ــات و توزی ــزادارن در هیئ ــی از ع ــل عظیم ــام خی اطع

ــوش و  ــت خودج ــن حرک ــی از ای ــت، نمونه های ــی ازاین دس ــی و اقدامات فرهنگ

برخاســته از اعتقــاد اســت.

چهارم | گسترش کّمی و کیفِی فرهنگ وقف و نذورات

ــوان و  ــام سولیــ ۵4. ویلی

آنتــونی پاسونز، خــاطرات 

دو ســفیر، ص88و89.
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عمــر جمهــوری اســالمی هنــوز بــه یــک مــاه نرســیده بــود کــه در 

14اســفند13۵7، امام خمینــی بــرای پشــتیبانی از محرومــان و مســتضعفان 

و خودکفاکــردن آن هــا، طــی حکمــی دســتور تأســیس کمیتــۀ امــداد را صــادر 

کــرد. ایــن نهــاد، دومیــن نهــاد تشکیل شــده پــس از انقــالب اســت کــه 

به دســتور امــام تأســیس شــد؛ بنابرایــن، ایــن خــود گــواه اهمیــت حمایــت از 

نیازمنــدان در نظــر بنیان گــذار انقــالب اســالمی اســت. ســاالنه، بخــش عظیمــی 

از کمک هــای مردمــی، توســط کمیتــۀ امــداد و ســایر نهادهــای خیریــه توزیــع 

می شــود و همــواره، قشــر مســتضعف جامعــه در کانــون توجــه مســئوالن ایــن 

ــته اند. ــرار داش ــا ق نهاده

پنجم | گسترش کّمی و کیفِی فرهنگ احسان و نیکوکاری
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زیــارت قبــور مطهــر اهل بیــت از مصادیــق بــارز شــدت عالقــه و ارادت 

مــردم بــه اســالم اســت. در دوران ستم شــاهی بــا اینکــه امــکان زیــارت وجــود 

ــنگ اندازی های  ــز س ــالمی و نی ــد اس ــِی ض ــموم فرهنگ ــات مس ــت، تبلیغ داش

ــه  ــد؛ به حــدی ک ــت می ش ــارت اهل بی ــث کم رونق شــدن زی ــف، باع مختل

توفیــق زیــارت، بعضــًا جــزِو آرزوهــای محــال مــردم تلقــی می شــد!

بــا ظهــور انقــالب اســالمی ایــران، اهمیتــی ویــژه بــه اماکــن مذهبــی داده 

شـشم | گسترش کّمی و کیفِی زیارت معصومان و امامزادگان
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شــد. تبلیغــات فرهنگــی و تســهیل امــور بــرای فراهــم آوردن زمینه هــای زیــارت، 

ــی رود. از  ــمار م ــن به ش ــن اماک ــردم از ای ــر م ــتقبال بی نظی ــل اس ــه عل ازجمل

ــام ســال  ــه در ای ــس ک ــار ب ــن آم ــه همی ــردن ب ــردم اکتفاک شــدت اســتقبال م

ــه حــرم مطهــر امام رضــا و بیــش از 10میلیــون  ــر ب بیــش از 30میلیــون زائ

ــالب  ــت انق ــده اند. به برک ــّرف ش ــه مش ــرت معصوم ــرم حض ــه ح ــر ب زائ

ــه حــرم حضــرت  ــر ب ــون زائ ــوروز 1397، بیــش از یک میلی اســالمی، فقــط در ن

شــاهچراغ مشــرف شــده اند. زیــارت عتبــات عالیــات نیــز دیگــر بــرای مــردم 

آرزویــی محــال به شــمار نرفتــه و فقــط در ایــام اربعیــن حســینی ســال 1397، 

نزدیــک بــه 2میلیــون ایرانــی بــه زیــارت عتبــات مشــرف شــدند.
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مــالک و معیــار برنامــه و فعالیــت هــای صداوســیمای جمهــوری اســالمی 

ایــران همســو بــا ســایر نهادهــای فرهنگــی، بــر اســاس مبانــی اســالم پایه گذاری 

و بــا اســتفاده از نیــروی بومــی توانســته اســت در تولیــد فیلــم و ســریال، الگــوی 

تمــام کشــورهای اســالمی قــرار گیــرد. ایــن ارگان، متناســب بــا ایــام مذهبــی، 

خصوصــًا مــاه مبــارک رمضــان، برنامه هــای متنــوع هنــری تولیــد کــرده اســت و 

اســتقبال 80درصــدی مــردم از ایــن برنامه هــا، درعیــِن وجــود برنامه هــای مبتــذل 

ــای  ــه برنامه ه ــران ب ــردم ای ــزون م ــال روزاف ــان اقب ــواره  ای، نش ــبکه های ماه ش

مذهبــی و معنــوی اســت.

هفـتم | گســـترش کّمی و کیفِی برنامـــه های تبلیغی در
           صداوســیما و رشــد روزافزون مخــــاطبان آن ها
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پهلــوی و دربــار ســعی در غربی ســازی فرهنــگ ملی مذهبــی کشــور داشــت؛ 

ــب  ــی و تخری ــگ کشــورهای غرب ــج فرهن ــرای تروی ــی ب ــچ فرصت ــن رو از هی ازای

ــه  ــری ب ــم از هج ــای تقوی ــر مبن ــود. تغیی ــذار نب ــی فروگ ــادات ملی مذهب اعتق

ــالب  ــور انق ــا ظه ــود. ب ــارزه ب ــن مب ــارز ای ــای ب ــه نمونه ه ــاهی، ازجمل شاهنش

اســالمی، ســعی در بازگردانــِی مفاهیــم غنــی ملــی و دینــی در دســتور کار 

ــه مــالک نام گذاری هــا  ــوی ک ــت و برخــالف دوران پهل ــرار گرف ــر ق ــان ام متولی

ــات  ــن دوران، موضوع ــود، در ای ــه ب ــه و لذت طلبان ــم قدرت مآبان ــب مفاهی اغل

ــت. ــرار گرف ــذاری ق ــالک نام گ ــی م ــی اســالمی و اخالق ــا مبان ــط ب مرتب

ــدر نام گــذاری شــده  ــد رضاشــاه روز پ ــل از انقــالب، روز تول ــال، قب ــرای مث ب

بــود؛ ولــی بعــد از انقــالب، روز میــالد اســوۀ تقــوا ، امیرالمؤمنیــن علــی، روز 

پــدر نــام گرفــت؛ همچنیــن روز دعــا بــرای ســالمتی شــاه در 21فروردیــن، یعنــی 

روزی کــه شــاه در ســال 1344 از تــرور جــان ســالم بــه در بــرد و 1۵بهمــن، روز رفع 

خطــر از شــاه در ســال 1327، از فرهنــگ ایرانیــان حــذف و باتوجه بــه آموزه هــای 

ــش انتخــاب شــد.  ــا و نیای ــرای دع ــدر ب ــه و شــب های ق اســالم، روزهــای عرف

روزهــای جشــن هــم از 28مــرداد به مناســبت کودتــای 28مــرداد؛ 2۵شــهریور، روز 

آغــاز ســلطنت محمدرضــا پهلــوی؛ 6مهــر، به مناســبت ســالروز ســروش آریامهــر؛ 

ــد(؛  ــد ولیعه ــان، روز تول ــد شــاه؛ 16آب ــان، روز تول ــرح؛ 14آب ــد ف ــر، روز تول 21مه

ــای  ــبت کودت ــفند به مناس ــت و 3اس ــاه و مل ــالب ش ــبت انق ــن به مناس 6بهم

هشـتم | تغییر نامگذاری ها
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ــالب و  ــروزی انق ــوروز و پی ــد ن ــی، مانن ــه روزهــای جشــن های مل 3 اســفند، ب

جشــن های مذهبــی، مثــل مبعــث پیامبــر اکــرم و اعیــاد اســالمی و میــالد 

ائمــۀ اطهــار تغییــر کــرد.

خودباختگــِی درباریــان، حتــی در انتخــاب نــام میادیــن شــهرها نیــز نمایــان 

ــتکبر ُدَول  ــردمداران مس ــام س ــه ن ــهرها ب ــم ش ــای مه ــتر میدان ه ــود و بیش ب

اســتعماری نام گــذاری شــده بــود؛ ازطرِف دیگــر، شــاه و درباریــان همــواره ســعی 

ــام  ــه ن ــان ب ــران، 66 خیاب ــط در ته ــه فق ــاور داشــتند؛ به حــدی ک ــوذ در ب در نف

شــخص شــاه یــا خانــدان پهلــوی بــود. جمهــوری اســالمی نیــز بــا تغیــر نــام این 

ــار و آزادی خواهــی و انقالبی گــری را ترویــج  میدان هــا ســعی کــرد فرهنــگ ایث

دهــد. از ایــن میــان می تــوان بــه تغییــر نــام خیابــان الیزابــت دوم بــه کشــاورز، 

آیزنهــاور بــه آزادی، روزولــت بــه مبــارزان و بعــد شــهیدمفتح، ِکنــدی بــه توحیــد 

ــه بابی ســاندز اشــاره کــرد. و چرچیــل ب

درحال حاضــر، بیشــتر مؤسســات و مراکــز علمــی و فرهنگــی، بــه نــام ائمــۀ 

ــذاری  ــی نام گ ــی و مذهب ــخصیت های انقالب ــهدا و ش ــا، ش ــار، علم اطه

شــده اســت. طرح هــای نظامــی و عملیات هــای رزمــی هــم قبــل از انقــالب بــه 

نــام حیوانــات وحشــی نام گــذاری می شــد؛ ولــی بــا پیــروزی انقــالب اســالمی 

همــۀ ایــن نام هــا بــه آرمان هــای بــزرگ انســانی اشــاره دارد. انقــالب اســالمی 

بــا نام گــذاری ارزشــِی ایــام، عنصــر زمــان را بســتر رشــد و تذکــر فضایــل دینــی 

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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ارج منــدی مقــام شــهدا در بیــن آحــاد مــردم ایــران، از شــاخصه های 

بی بدیــل انقــالب اســالمی محســوب می شــود. مــردم ایــران بــرای حفــظ نظــام 

نوپــای جمهــوری اســالمی، شــهیدان بســیار زیــادی تقدیــم کرده انــد؛ امــا ایــن 

ــار  ــۀ ایث ــاکان روحی ــی نشــده و کم ــگ تحمیل ــه دوران جن ــام، محــدود ب اهتم

نهم | گســترش کّمی و کیفِی اردوهای راهــــیان نـــور و
        پاســـداشت ارزش هـــای دفـــاع مــقدس
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ــد. از  ــوج می زن ــش م ــژه جوانان ــد، به وی ــت مجاه ــن مل ــهادت طلبی در ای و ش

مصادیــق ایــن پاسداشــت می تــوان اردوهــای راهیــان نــور، برگــزاری یادواره هــا 

ــرد. ــام ب ــر شــهدا و... را ن ــر مطه ــای شــهدا ، تشــییع پیک و کنگره ه

ــا جــوان  در اوج شــبیخون فرهنگــی دشــمن، مشــارکت عاشــقانۀ میلیون ه

در ســفر عارفانــۀ راهیــان نــور مانــع انقطــاع نســل ســوم انقــالب از خــط جهــاد 

و شــهادت طلبی شــده و ایــن طریــق مقــدس را اســتمرار بخشــیده اســت؛ 

به طوری کــه میــزان حضــور مــردم در یادمان هــای عملیاتــی دوران دفــاع 

ــر در ســال  ــون نف ــش از 7میلی ــه بی ــر در ســال 1384 ب ــزار نف ــدس از 400ه مق

ــت. ــه اس ــش یافت 1396 افزای
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افزایش تعداد مسـاجد کل کشـور از 30هزار در سـال 13۵7 به 74هزار و 229 

مسـجد در سـال 1397 و تأسـیس و تجهیـز 7۵28 حسـینیه و گسـترش تعـداد 

هیئـات مذهبـی به حـدود 100هزار هیئت، فقط بخش کمی از تشـکیل گروه های 

فعـال مذهبـی اسـت. ایـن درحالـی  اسـت کـه بخـش درخورِتوجهـی از گروه های 

خودجـوش فرهنگی مذهبـی، به صـورت محلـی فعالیت مـی کنند؛ بنابرایـن، آمار 

دقیقـی از ایـن تشـکل ها در اختیـار نیسـت. ایـن حجـم از تشـکل های فعـال در 

قیـاس با دوران ستم شـاهی، خود نمایانگر عمق اهمیت ورزی جمهوری اسـالمی 

بـه دیـن و اعتقادات مردم محسـوب می شـود.

دهم | گسترش کّمی و کیفِی تشکل های مذهبی
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یازدهم | ارتقای کّمی و کیفِی فعالیت های قرآنی

تقویـت و ارتقـای کمـی و کیفـی فعالیت هـای قرآنـی کشـور، در مقایسـه بـا 

قبل از انقالب اسـالمی بسـیار چشـمگیر اسـت. فعالیت های قرآنی مولود انقالب 

اسـالمی عبارت انـد از:

1. پایه گذاری برنامه های قرآنی نوین؛

2. برگزاری 3۵ دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم؛

3. برگزاری 40 دوره مسابقات کشوری، ویژۀ برادران و خواهران؛

4. تأسیس سازمان های متعدد قرآنی در سطوح سیاست گذاری و اجرایی؛

۵. برگزاری 26 دوره نمایشگاه قرآن کریم و صدها نمایشگاه قرآن استانی؛

6. ترجمۀ قرآن کریم به 130 زبان زندۀ دنیا؛

7. چاپ قرآن کریم با شمارگان200میلیون، پس از انقالب اسالمی؛

8. چاپ 37هزار عنوان کتاب قرآنی؛

9. ایجاد بیش از 400 سایت قرآنی؛

10. تأسیس شبکه های رادیویی قرآن، معارف، تالوت، ترتیل، اربعین و...؛

11. تأسیس شبکۀ تلویزیونی قرآن؛

12. راه اندازی مؤسسات و مدارس و کانون های قرآنی؛

13. فعالیت های قرآنی گسترده و ویژۀ بانوان، ازجمله مسابقات و محافل؛

14. تأسیس دانشکده های قرآنی و دانشگاه قرآن و معارف اسالمی؛

1۵. ایجاد دستگاه ها و مراکز دولتِی قرآنی در سطوح مختلف؛

16. تولید سریال ها و فیلم های فاخر قرآنی، نظیر فیلم محمد و حضرت یوسف؛

17. برگـزاری بزرگ تریـن رویـداد قرآنـی جهان اسـالم، یعنی مسـابقات بین المللی 

قـرآن کریـم در جمهوری اسـالمی ایران؛

18. تأسیس جامعة المصطفی العالمیه، با بیش از ۵0 شعبه در سطح جهان؛

19. ترجمۀ قرآن کریم به بیش از 130 زبان زندۀ دنیا.
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تأثیر جمهوری اسالمی بر معنویت دنــیا

3
ــن، در  ــای ممک ــام ظرفیت ه ــتفاده از تم ــا اس ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه

جهــت ارتقــای دیــن داری مــردم کوشــیده اســت. تأثیرگــذاری انقــالب اســالمی در 

عرصــۀ معنویــت، نه فقــط بــر مــردم ایــران، بلکــه در زندگــی فــردی مــردم جهــان 

نیــز درخورِتوجــه اســت. به عنــوان مثــال، جمهــوری اســالمی فضــای نام گــذاری 

ــه  ــر داد؛ به صورتی ک ــالمی تغیی ــای اس ــه نام ه ــی ب ــای غرب ــودکان را از نام ه ک

عالوه بــر ایــران، حتــی بــر کشــورهای دیگــر نیــز اثــر گذاشــت و در ســال 2014م 

بیشــترین نــام فرزنــدان تازه متولدشــده در انگلســتان، محمــد بــود.

تأثیرگــذاری جمهــوری اســالمی، بــه مباحــث فــردی مثــل نام گــذاری 

محــدوده نشــده و دیــن را از فضــای فــردی بــه عرصه هــای اجتماعــی و محافــل 

ــق  ــی مطل ــمت بی خدای ــه به س ــی ک ــت. دنیای ــانده اس ــی کش ــم بین الملل مه

ــخن  ــه س ــه ب ــن زمین ــرد. در ای ــر ک ــالب تغیی ــیلۀ انق ــت، به وس ــش می رف پی

ــم. ــنده می کنی ــاهیر بس ــی از مش برخ

ــور۵۵ اســتاد دانشــگاه و نویســنده و مفســر سیاســِی  ــر رومــن شــول- الت ِپِت

مشــهور کشــور آلمــان: »اکنــون نهضــت بازگشــت بــه دیــن و مدینــۀ فاضلــه آغــاز 

ــد کــه تنهــا  شــده اســت؛ بنابرایــن جهانیــان به برکــت انقــالب اســالمی یافته ان
راه ســعادت، اســالم اســت.«۵6

آنتونــی گیدنیــز۵7 جامعه شــناس مشــهور انگلیســی: »انقــالب اســالمی دنیــا 
ــرد.«۵8 ــش می ب ــدن پی ــمت دینی ش را به س

محمداالمیــن خلیفــه، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ســودان: »انقــالب 
اســالمی ایــران پرچمــدار تجدیــد حیــات اســالمی در ایــن قــرن اســت«.۵9

پروفسور حمید موالنا:

ــرای شــرکت در  ــه ب ــی ک ــس از بیســت ســال، هنگام ــه پ ــرًا ک ...اخی

کنفرانــس بــزرگ بین المللــی در همیــن رشــته ]علــوم ارتباطــات 

ــه  ــرقی رفت ــان ش ــه آلم ــک، ب ــگاه الیبزی ــل[، در دانش ــط بین المل رواب

۵۵. Peter Roman 

Scholl-Latour.

۵6. میراحمدرضـا حاجتی، 

 ،امـــام خمینی عصـر 

ص69.

۵7. Anthony Giddens.

۵8. آنـــتــونی گیـــدنــز، 

جامـعه شــــناسی، ص7۵.

۵9. احـمـــــد امیـــدوار و 

حسین یــکتا، امام خمینی 

و انقـالب اسـالمی؛ روایتی 

جهانی، ص26۵و266.
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ــات  ــوم ارتباط ــن عل ــالۀ انجم ــر 43س ــار در عم ــرای اولین ب ــودم. ب ب

آنجــا، اعضای انجمن جلســۀ خودشــان را در کلیســای ســن نیکســولی 

ــه  ــرد ک ــخنرانی می ک ــا س ــرای م ــی ب ــا کشیش ــد. آنج ــکیل دادن تش

ــام  ــه شــیوۀ حضــرت ام ــول خــودش انقــالب آلمــان شــرقی را ب به ق
ــود.60 ــرده ب ــت ک هدای

ــان ژاپنــی و اســتاد  ــه زب پروفســور توشــیو کــورودا، مترجــم نهــج البالغــه ب

ــن: برجســتۀ مطالعــات اســالمی در ژاپ

قبــل از انقــالب اســالمی ایــران، هــر کتابــی کــه بــا عنــوان و محتــوای 

اســالمی در ژاپــن چــاپ می شــد، تیــراژش کمتــر از هــزار نســخه بــود. 

ــن  ــالمی در ژاپ ــای اس ــالب کتاب ه ــروزی انق ــد از پی ــدا بع ــکر خ ش

ــارۀ روح  ــی درب ــی پیــش، کتاب ــه اســت... . مدت ــه گســترش رفت رو ب

و معنویــت اســالم بــه زبــان ژاپنــی نوشــتم کــه در عــرض یــک مــاه، 
بیــش از 20هــزار نســخۀ آن بــه فــروش رســید.61

پیتر لودویگ برگر62 جامعه شناس آمریکایی:

ــور  ــی ظه ــواره در بشــر وجــود داشــته اســت؛ ول ــن هم ــه دی ــل ب می

پدیــدۀ انقــالب ایــران و ظهــور افــکار رهبــر آن در جهــان، تمایــل بــه 

ــاخته  ــعله ور س ــان ش ــر جه ــردم سراس ــای م ــاره در دل ه ــن را دوب دی

اســت و آنان کــه از نقــش امام خمینــی در دنیــای اســالم غفلــت 
ــوند.63 ــتباه می ش ــار اش ــان دچ ــائل جه ــل مس ــد، در تحلی می ورزن

60. میراحمدرضـا حاجتـی، 

 ،امـــام خمینی عصـر 

ص71.

61. نک: ژیــل کپــل، ارادۀ 

خــداوند، ص11.

62. Peter L. Berger.

63. نک: مؤسسۀ تنظيم و 

نشـر آثار امام خمینـی)ره(، 

از  خمینـی)س(  امـام 

نـگاه نخبـگان جهـان، ج1، 

ص27۵تـا30۵.
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بحران معنویت در غرب

4

ــادی  ــد اقتص ــه ُبع ــه ب ــرور توج ــی، به م ــورهای غرب ــدن کش ــا صنعتی ش ب

بیشــتر شــد. یک بعدی شــدن نگــرش کشــورهای توســعه یافته بــه مفهــوم 

پیشــرفت، باعــث شــد کــه ایــن کشــورها رشــدکردن و توســعه یافتگی را فقــط در 

اقتصــاد و صنعــت معنــا کننــد و به مــرور، توجــه بــه ســایر ابعــاد، ازجملــه ابعــاد 

ــرداز و  ــکی، نظریه پ ــد. برژینس ــگ ش ــًا بی رن ــگ و بعض ــی کم رن ــوی و روح معن

سیاســت مدار معــروف آمریکایــی، در بیــان اهمیــت معنویــت گفتــه اســت: »خأ 

ــوی  ــان پوچــی معن ــوی اســت: هم ــِی معن ــری از پوچ ــر دقیق ت ــوی، تعبی معن

ــن اســپاک،  ــه اســت.«64 بنجامی ــرب را فراگرفت ــدن غ ــی از تم ــه بخــش بزرگ ک

روان شــناس آمریکایــی کــه برخــی از کتاب هــای او در زمینــۀ روان شناســی 

ــی  ــت اجتماع ــل وضعی ــخ اســت، در تحلی ــروش تاری ــیار پرف ــای بس از کتاب ه

جامعــۀ آمریــکا گفتــه اســت: »جامعــۀ مــا به شــدت از فقــدان ارزش هــای 
ــرد.«6۵ ــج می ب ــوی رن معن

در تصویــر 1۵4، آمــار خودکشــی برخــی از کشــورهای دنیــا نشــان داده شــده 

اســت، ایــن نمــودار کــه نــرخ تعــداد افــراد خودکشــی کرده در هــر 100هــزار نفــر را 

نشــان می دهــد، کمتریــن نــرخ، یعنــی حــدود ۵ نفــر را بــرای ایــران و بیشــترین 

نــرخ، یعنــی حــدود 2۵ نفــر را بــرای کــرۀ جنوبــی معرفــی کــرده اســت.

اول | نرخ باالی خودکشی در جهان

64.  زبیگنــیو برژیــنسکی، 

خارج از کنـترل، ص84.

6۵. بنجـــامین  اســـپاک ، 

دنـیـــای بـــهـتر بـــــرای 

کودکانمـان، ص1۵3.
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تصـویـــر 154

نمودار نرخ خودکشی در کشورهای مختلف، از سال 1990 تا 2016م

منبع: موسسه جهانی آمارو ارزیابی سالمت
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دوم | شیوع بیمای های روانی

تصـویـــر 155

بیشترین تعداد 

بیماری های روحی و 

روانی در پردرآمدترین 

کشورهای دنیا

توضیح: گزارش سازمان 

جهانی سالمت از رابطه 

مستقیم سطح درآمد 

کشور ها و افزایش 

بیماری های روحی و 

روانی
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بــر اســاس آمــار مؤسســۀ ملــی ســالمت رواِن آمریــکا کــه توســط اتحادیــۀ 

ملــی بیماری هــای روانــی منتشــر شــده اســت، شــاخص ســالمت روان 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــکا ب ــاالن در آمری بزرگس

1. تجــربۀ بیمــاری روحـی و روانـی؛ 1 نفـر از هر 5 نفــر در آمریـــکا

2. بیماری های روحی و روانی بین سفیدپوستان، بیشتر از سیاه پوستان

دوم | شیوع بیمای های روانی

تصـویـــر 156

43.8میلیون نفر دارای 

تجربۀ بیماری روحی و 

روانی در آمریکا

منبع: اتحادیۀ ملی 

بیماری های روانی آمریکا 

تصـویـــر 157

درصد شیوع بیماری های 

روحی و روانی بر اساس 

نژاد در آمریکا

منبع: اتحادیۀ ملی 

بیماری های روانی آمریکا 

ت
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1. افزایــــش درخـــورِتوجه نــــرخ طــــالق در دنــــیا

تصـویـــر 159

روند افزایش نرخ طالق 

در دنیا 

منبع: OECD، اتحادیه 

اروپا و ...

سوم | بحران خانواده

4. خودکشـی؛ سـومین عامـل مرگ 

جوانـان آمریکایی

تصـویـــر 158

90درصد افرادی که 

خودکشی کرده اند، از 

بیماری روحی و روانی 

رنج می برده اند.

منبع: اتحادیۀ ملی 

بیماری های روانی آمریکا
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تصـویـــر 160

بیشترین و کمترین 

میزان طالق در دنیا 

منبع: OECD، اتحادیه 

اروپا و ...

2. باالتریــن رتبه هــای طــالق از آِن کشــورهای توســعه یافته و ایــران در زمــرۀ 10 

کشــور کم طــالق دنیــا

ت
ت در معنوی

شــرف
پی
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3. عمر کوتــاه ازدواج در کشـــورهای پـــردرآمد دنیــــا

تصـویـــر 161

میانگین بازۀ زمانی به طول انجامیدن زندگی های مشترک در کشورهای مختلف

منبع: OECD، اتحادیه اروپا و ...
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4. نرخ طالق در افراد معتقد به دین، پایین تر از نرخ متوسط جهانی طالق

ــا 2017م  ــال 1960 ت ــان، از س ــالق در جه ــرخ ط ــری ن ــدود 4 براب ــش ح افزای

نشــان دهنده بحــران شــدید خانوادگــی اســت. شــیوع فاجعه بــار طــالق در 

ــن پژوهــش  ــر اســاس همی ــه ب ــل بســیاری اســت؛ البت ــر از عوام ــان، متأث جه

ــی  ــای فرهنگ ــر از فض ــدت متأث ــه به ش ــازگاری ک ــت و ناس ــه، خیان صورت گرفت

و ســبک زندگــی جامعــه اســت، مهم تریــن عوامــل طــالق شــمرده شــده اســت.

تصـویـــر 162

نـرخ طـالق در ادیــان مخـتلف

منبع: OECD، اتحادیه اروپا و ...

ت
ت در معنوی

شــرف
پی
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فصـل هشــــتم

کرامــــــــت زن
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زن در نگاه سران ایران

1

ــارۀ زن  ــی را درب ــای مختلف ــا، ادعاه ــا و نظام ه ــخ، حکومت ه ــول تاری در ط

ــه  ــا، ب ــار آن ه ــنجی گفت ــرای صحت س ــا ب ــت ت ــی الزم اس ــد؛ ول ــرح کرده ان مط

عملکردشــان نیــز توجــه شــود. شــاهان پهلــوی نه فقــط در عمــل بــه منزلــت زن 

توجهــی نمی کردنــد، 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، 

ــا فاالچــی68 خبرنــگار ایتالیایــی، در  محمدرضاشــاه در مصاحبــه بــا خانــم اوریان

ــه اظهارِنظــر کــرد: ــارۀ زن این گون ســال 13۵2 درب

ــا  در زندگــى یــک مــرد، زن به حســاب نمی آیــد؛ مگــر وقتــى کــه زیب

و دلربــا باشــد و خصوصیــات زنانــه خــود را حفــظ کــرده باشــد. ...شــما 

اول | زن از نگاه شاه و دربار



صـــعود چـهل سـاله 263

ن
ت ز

کرام

ــاخ نداشــته اید یــا حتــى یــک  ــژ یــا یــک ب ــان هرگــز یــک میکل آن زن

آشــپز بــزرگ؛ هیچ چیــز بزرگــى نداشــته اید. راســتى شــما در طــى ایــن 
مصاحبه هایتــان چنــد زِن قــادر بــه ادارۀ یــک کشــور را دیده ایــد؟69

دربــارۀ فســاد اخالقــی و جنســی شــاه به کــّرات ســخن گفتــه شــده اســت؛ امــا 

بــرای نمونــه می تــوان ســخن تــاج الملــوک، مــادر محمدرضاشــاه را بیــان کــرد 

کــه فرزنــد خــود را این طــور توصیــف کــرده اســت:

ــوهر،  ــا بی ش ــوهردار ی ــت؛ ش ــینه چاک زن اس ــق س ــا عاش محمدرض

ــر  ــا در براب ــه محمدرض ــذارم ک ــه نگ ــی.70 ...و ناگفت ــا خارج ــی ی ایران

ــا  ــار کــه در جوانــی، ب دختــران موطالیــی تســلیم محــض بــود. یک ب

هواپیمــای آلمانــی مســافرت می کــرد، عاشــق میهمــان داران موطالیی 

هواپیمایــی لوفت هانــزا شــده بــود... و همیــن مســئله مدت هــا 

موجــب بدبختــی محمدرضــا شــده بــود و پول هــای زیــادی را صــرف 

ــار مســئول  ــزا می کــرد و یــک قســمت از درب میهمــان داران لوفت هان
ــود...!71 دعــوت و پذیرایــی از ایــن میهمــان داران ب

68. Oriana Fallaci.

69. فـــاالچی، اوریــــانــا، 

مصاحبه هـای تاریـــــخی، 

ص74.

70. دیبـا، فریــده، دختــرم 

فـرح، ص470.

71. پـــهلوی، تاج المـلوک، 

خاطـــرات ملـــکۀ پهلوی، 

ص364.
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ــان و  ــک انس ــران، زن را ی ــالمی ای ــالب اس ــار انق ــی، معم امام خمین

ــد: » قــرآن  ــزرگ معرفــی کــرده و در معرفــی ُبعــد انســانی زن فرموده ان ــی ب مرب

ــر زن هــای انسان ســاز از  ــز انسان ســاز... اگ ــم انسان ســاز اســت و زن هــا نی کری

ملت هــا گرفتــه بشــود، ملت هــا بــه شکســت و انحطــاط مبــدل خواهنــد شــد.«72  

ــخ  ــگ دانســته اند: »تاری ــز بســیار پررن ــخ اســالم را نی ــش زن در تاری ایشــان نق

اســالم گــواه احترامــات بی حــد رســول خــدا بــه ایــن مولــود شــریف اســت 

ــر از مــرد  ــژه ای در جامعــه دارد کــه اگــر برت ــا نشــان دهــد کــه زن، بزرگــی وی ت
نباشــد، کمتــر نیســت.«73

حضــرت امــام زن را هماننــد مــردان دانســته؛ ازایــن رو بــه آنــان تکلیــف 

ــا  می کننــد کــه بایــد در عرصه هــای مختلــف علمــی، فرهنگــی، سیاســی و... ب

قــدرت تــالش کننــد:

ــى،  ــل اخالق ــراى فضای ــه ب ــد ک ــش کنی ــل کوش ــماها در تحصی ش

ــا  ــۀ مملکــت م ــراى آتی ــز شــوید. شــما ب ــى مجه ــل اعمال ــر[ فضای ]ب

جوانــان نیرومنــد تربیــت کنیــد.74 ]در ُبعــد اجتماعــی[ شــما بایــد در 

ــازه داده، وارد  ــالم اج ــه اس ــدرى ک ــا آن ق ــا و میدان ه ــۀ صحنه ه هم

باشــید. ...7۵ ]در بعــد سیاســی[ همان طــورى کــه مردهــا بایــد در امــور 

سیاســى دخالــت کننــد و جامعــۀ خودشــان را حفــظ کننــد، زن   هــا هم 

بایــد دخالــت کننــد و جامعــه را حفــظ کننــد.76 ...]در بعــد فرهنگــی[ 

ــه  ــرد و شــما خانم هــا همان طــورى ک ــده ک ــد زن ــگ را بای ــن فرهن ای

آقایــان مشــغول هســتند، همان طــورى کــه مردهــا در جبهــۀ علمــى و 
فرهنگــى مشــغول هســتند، شــما هــم بایــد مشــغول باشــید.77

دوم | زن از نگاه امام خمینی

72. مؤســـسۀ تنـــظيم و 

نشـــــر آثـــــار امــــــام  

خــمیـنی، صـحیــفۀ 

امـام، ج11، ص2۵3.

73. همان، ج14، ص316.

74. همان، ج6، ص۵21.

7۵. همان، ج 18، ص404.

76. همان، ج 18، ص404.

77. همان، ج19، ص281.
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رهبــر معظــم انقــالب در طــول 40 ســال اخیــر، در دیدارهــای مختلفــی 

کــه بــا اقشــار مختلــف جامعــه به ویــژه بانــوان داشــته اند، بارهــا دربــارۀ 

شــخصیت زن و فضیلــت مقــام او صحبــت کرده انــد کــه بــرای نمونــه فقــط بــه 

ــود: ــاره می ش ــان اش ــخنان ایش ــی از س یک

در حقــوق اجتماعــی، فرقــی بین زن و مرد نیســت. در حقوق شــخصی 

سوم | زن از نگاه رهبر معظم انقالب
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78. بیانـات مقـام معظـم 

11ا/1392/2. رهبـری، 

ــالۀ  ــد مس ــدارد. در چن ــود ن ــی وج ــرد تفاوت ــن زن و م ــردی، بی و ف

ــد  ــت، در چن ــده اس ــه زن داده ش ــی ب ــخصی امتیازات ــِى ش اختصاص

مســأله امتیازاتــی بــه مــرد داده شــده؛ آن هــم بــر اســاس اقتضــای 

ــن،  ــن، منطقی تری ــن اســالم اســت؛ متین تری طبیعــت زن و مــرد؛ ای

عملی تریــن قوانیــن و حــدود و مرزهائــی کــه ممکــن اســت انســان 
در زمینــۀ مســألۀ جنســیت فــرض کنــد.78
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بررسی وضعیت زنان

2

1. کاهش بی سوادی زناِن باالتر از 15 سال نسبت به کشورهای دنیا

اول | تحصیالت بانوان

تصـویـــر 163/1

نمایش درصد زنان بی سواد بزرگ تر از 15 سال در دنیا، در سال 1975م

منبع: بانک جهانی
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تصـویـــر 163/2

نمایش درصد زنان بی سواد بزرگ تر از 15 سال در دنیا، در سال 2010م )1389ش(

منبع: بانک جهانی
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تصـویـــر 164

نسبت دختران به پسران در تحصیالت ابتدایی، در ایران، از سال 1970 تا 2015م

منبع: بانک جهانی

2. رتبۀ اول نسبت دختران به پسران در تحصیالت ابتدایی در دنیا

در ســال 13۵0 نســبت دختــران درحال تحصیــل در مقطــع ابتدایــی بــه پســران 

درحال تحصیــل در همیــن مقطــع، نزدیــک بــه 3۵درصــد بــوده اســت. در ســال 

ــت  ــراری عدال ــوازن و برق ــان دهندۀ ت ــه نش ــید ک ــه ۵0 رس ــدد ب ــن ع 1393 ای

آموزشــی بیــن پســران و دختــران در کشــور اســت.
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تصـویـــر 165

نمایش درصد زنان درحال تحصیل در مقطع متوسطه نسبت به مردان درحال تحصیل در همین مقطع در ایران، از 

سال 1971 تا 2014م      منبع: بانک جهانی

3. افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیالت متوسطه در ایران

ن
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تصـویـــر 166

نمایش درصد زنان درحال تحصیل در دانشگاه نسبت به مردان درحال تحصیل در دانشگاه در ایران، از سال 1971 تا 

2014م        منبع: بانک جهانی

4. افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیالت دانشگاهی
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تصـویـــر 167

نسبت زنان به مردان در 

مدرسین دانشگاه های 

ایران، از سال 1971 تا 

2014م

منبع: بانک جهانی

5. افزایش اساتید زن در دانشگاه ها

ن
ت ز

کرام
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1. فعالیت سازمان های مردم نهاد )سمن( و نهادهای خیریه ای

به دنبــال تصمیــم محمدرضاشــاه بــرای کنتــرل فعالیت هــای مســتقل زنــان 

ــای  ــز گروه ه ــان، به ج ــای آن ــی فعالیت ه ــز تدریج ــی و تمرک ــق هم گرای از طری

زیرزمینــی مخالــف شــاه، اثــری از ســازمان های سیاســی مســتقل و جنبش هــای 

واقعــی بــرای کســب حقــوق زنــان باقــی نمانــد.

بعــد از انقــالب اســالمی، زنــان نهادهــای بســیاری را بــا رویکردهــای 

ــد  ــدازی کرده ان ــی پژوهشــی راه ان ــه ای و حت ــی، خیری ــی، کارآفرین فرهنگی تربیت

کــه درحال حاضــر، تعــداد آن هــا بــه هــزاران کانــون و نهــاد غیردولتــی می رســد. 

حضــور زنــان در نهادهــای خیریــه ای و غیردولتــی، از عرصه هــای بســیار تأثیرگــذار 

ــوان محســوب می شــود.  ــی بان حضــور اجتماع

ــش از 2700  ــال 1397 بی ــواده در س ــان و خان ــور زن ــت ام ــار معاون ــق آم طب

ســمن مربــوط بــه امــور زنــان در اســتان های مختلــف کشــور فعالیــت می کننــد.

دوم | عرصـــۀ اجـــتماعی
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دوم | عرصـــۀ اجـــتماعی

بعد از انقالب اسالمیقبل از انقالب اسالمیموضـــــوع

38رشته7رشتهرشتههایفعال

35هزارنفر9نفرمربیانفعال

16هزارنفر7نفرداورانفعال

30ورزشگاه1ورزشگاهورزشگاههایاختصاصی

جدول 1

مقایسۀ ورزش بانوان 

قبل و بعد از انقالب 

اسالمی در ایران 

2. ورزش بــــانـوان

ــگاه ــیجای ــوانبهصــورترســمیومل ــلازانقــالباســالمی،ورزشبان قب

ــدای ــت.درابت ــوینداش ــمپهل ــاترژی ــانسیاســتهاواقدام ــیدرمی چندان

دهــۀ60بــاتشــکیلکمیتــۀورزشبانــوان،فعالیتهــایورزشــیزنــانآغــازشــد

وآنــاندســتاوردهایزیــادیراکســبکردنــد.

ــر ــلوبعــدازانقــالب،درجــدولزی ــهایدرقب ــاندرورزشحرف حضــورزن

مقایســهشــدهاســت.
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ن
ت ز

کرام

سوم | بهداشت و سالمت بانوان

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

تصـویـــر 168

نمودار تغییرات امید به زندگی زنان در ایران و جهان، از سال 1960 تا 2016م

منبع: بانک جهانی
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تصـویـــر 169

مقایسۀ نسبت متخصص های زن و مرد

منبع: دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد

2. افزایش نسبت پزشکان متخصص زن به مرد از 15درصد به 40درصد

تصـویـــر 170

مقایسۀ نسبت فوق تخصص های زن و مرد

منبع: دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد

3. افزایش نسبت پزشکان فوق تخصص زن به مرد از 9درصد به 30درصد
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تصـویـــر 171

مقایسۀ درصد زنان متخصص در حوزۀ زنان و زایمان

منبع: دفتر کمیساریای  حقوق بشر سازمان ملل متحد

4. افزایش نسبت پزشکان متخصص زن در حوزۀ زنان، از 16درصد به 98درصد

5. کاهش 90درصدی مرگ ومیر مادران هنگام زایمان

تصـویـــر 172

نمودار تغییرات مرگ ومیر 

مادران هنگام زایمان، در 

ایران، از سال های 1990 

تا 2015م 

منبع: بانک جهانی

ن
ت ز

کرام
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کرامت زن در غرب

3

اول | رشد سریع  تر درصد خودکشی در زنان نسبت به مردان

ــرای بررســی کرامــت زن در غــرب،  ب

ــه بررســی مختصــر  ــن پژوهــش ب در ای

ــی  ــی، خودکش ــونت جنس ــئله خش مس

و ســربازی اجبــاری زنــان بســنده شــده 

اســت.

ــار خودکشــی در مــردان  ــا 2016م، باوجــود اینکــه آم بیــن ســال های 2000 ت

ــرای  ــار ب ــن آم ــش ای ــوده اســت، افزای ــش ب ــه افزای ــرخ 21درصــد رو ب ــا ن ــز ب نی

بانــوان، نزدیــک بــه ۵0درصــد اســت. آمــار خودکشــی در غــرب و افزایــش 

چندبرابــری درصــد خودکشــی زنــان در قیــاس بــا مــردان، نشــان دهندۀ افزایــش 

ــان در  ــان زن ــت در می ــران معنوی ــی از بح ــی ناش ــی و روان ــای روح بیماری ه

ــی اســت. کشــورهای غرب
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ن
ت ز

کرام

تصـویـــر 173

رشد سریع تر درصد 

خودکشی در زنان نسبت 

به مردان در آمریکا 

منبع: رادیو ملی آمریکا
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در کشــور آمریــکا، سرپرســت اقتصــادی 47 درصــد از خانوارهــا، زنان هســتند. 

ــورگ،  ــرای کشــور مرفــه لوکزامب ــرای کشــور فرانســه 49 درصــد و ب ایــن آمــار ب

۵9 درصــد اســت کــه نشــان از تحمیــل وظایــف ســنگین اقتصــادی بــر زنــان در 

ــی می باشــد. کشــورهای غرب

آمار فوق در جمهوری اسالمی ایران 12 درصد می باشد.

دوم | گزارش سازمان ملل متحد دربارۀ زنان سرپرست خانوار
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ن
ت ز

کرام

1. درصد زنان سرپرست خانوار در کشورهای آمریکای شمالی

2. درصد زنان سرپرست خانوار در کشورهای اروپای غربی

3. درصد زنان سرپرست خانوار در جمهوری اسالمی ایران

تصـویـــر 174

گزارش سازمان ملل متحد دربارۀ وضعیت خانوارها، در سال 2017
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در آمــار منتشرشــده توســط مرکــز ملــی خشــونت جنســی در آمریــکا80 

ــت. ــده اس ــان ش ــر بی ــات زی اطالع

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

سوم | خشونت جنسی علیه زنان

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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2. یک چهارم سوء استفاده های جـنسی از کـودکان تـوسـط اعضای خـانــواده

بــر اســاس ایــن آمــار، یــک نفــر از هــر 4 دختــر و 1 نفــر از هــر 6 پســر، پیــش 
از ســن 18ســالگی در معــرض سوء اســتفادۀ جنســی قــرار می گیرنــد.81

ن
ت ز

کرام

سوم | خشونت جنسی علیه زنان

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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3. صورت گرفتن 29.9 درصــد از تجاوزات جنـسی بیـن سنین 11 الی 17 ســالگی

80درصــد از تجاوزهــای صورت گرفتــه توســط کســانی بــوده اســت کــه قربانیان، 
ــا را می شــناخته اند.82 آن ه

8درصد تجاوزهای صورت گرفته در محل کار قربانی صورت گرفته است.83 

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.

تصـویـــر 177

سن قربانیان در هنگام اولین تجاوز 

منبع: مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری دولت آمریکا
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ن
ت ز

کرام

تصـویـــر 178

اسامی کشورهایی که در آن ها زنان موظف به گذراندن دوران سربازی هستند. 

CIA :منبع

در بســیاری از کشــورهای دنیــا ســربازی اجباری بــوده و بانــوان را در بعضی از 

مواقــع، مجبــور بــه انجــام کارهایــی برخــالف طبیعــت و روحیــۀ آن هــا می کننــد. 

در تصویــر 178، نمونــۀ کشــورهایی کــه ســربازی زنــان در آن هــا اجبــاری اســت، 

بنــا بــه گــزارش ســایت ســازمان »CIA« آمریــکا آمــده اســت.

چهارم | سربازی اجباری زنان

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.

8۵.Fisher, B., Cullen, F., & Turner, M. )2000(. The sexual victimization of college women )NCJ 182369(. Re-

trieved from the National Criminal Justice Reference Service: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/182369.pdf.

1 نفــر از هــر ۵ دانشــجوی زن، در طــول دوران تحصیــل خــود در معــرض تعرض 
جنســی قــرار گرفته انــد.84

بیــش از 90درصــد از قربانیــاِن تعــرض جنســی در دانشــگاه، واقعــۀ تعــرض بــه 
خــود را گــزارش نمی کننــد.8۵
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فصـل نهــــــم

آزادی و مردم ساالری
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فصـل نهــــــم

آزادی و مردم ساالری
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آزادی و مردم ساالری در دوران پهلوی

1

اول | احـــزاب

خفقـان سیاسـی در ایـن دوران به حـدی بـود کـه درنهایـت دو حـزب »مـردم« 

َعَلـم و »ایـران نویـن« کـه به جـای حـزب »ملیـون« توسـط  به رهبـری اسـداهلل 

حسـن علی منصور با حمایت شـاه تشـکیل شـده بود، در انتها به دسـتور شاه منحل 

شـد و تنها حزب »رسـتاخیز« به عنوان تنها حزب کشـور معرفی شـد. در این حزب 

هـم علی رغـم ادعـای مردمی بـودن، نقش شـاه، نقـش اصلی بـود. در جـواب انتقاد 

بـه عملکـرد شـاه و تحمیلی بودن احزاب، شـاه مـردم ایـران را دارای سـواد الزم برای 

شـناخت درسـت و تشـکیل حزب از درون مردم ندانسـت.86 محمدرضاشـاه هنگام 

معرفـی حـزب رسـتاخیز به عنـوان تنهـا حـزب در کشـور، به منتقدیـن گفت:

ــن  ــه ای ــن ب ــود و مؤم ــی نش ــکیالت سیاس ــن تش ــی که وارد ای کس

ــا  ــم، نباشــد، دو راه برایــش وجــود دارد: ی ــی کــه مــن گفت ســه اصل

ــی  ــی، یعن ــک تشــکیالت غیرقانون ــه ی ــق ب ــردی اســت متعل ــک ف ی

ــان و  ــاز به اصطــالح خودم ــی ب ــوده ای«، یعن ــان »ت به اصطــالِح خودم

ــا قــدرت اثبــات، »بــی وطــن« ]کــه[ او جایــش یــا در زنــدان ایــران  ب



صـــعود چـهل سـاله 291

ی
ساالر

ی و مردم 
آزاد

اول | احـــزاب

اســت یــا اگــر بخواهــد، فــردا بــا کمــال میــل،  بــدون اخــذ عــوارض، 

گذرنامــه در دســتش می گذاریــم و بــه هــر جایــی کــه دلــش 
ــت!87 ــه نیس ــی ک ــون ایران ــرود؛ چ ــد، ب می خواه

ــد  ــد، بای ــه رســتاخیز نمی پیوندن ــز گفــت: »آن هایی کــه ب ــی دیگــر نی در جای

ــا  ــد ی ــدان برون ــه زن ــد ب ــا بای ــان ی ــن خائن ــوده باشــند. ای از هــواداران حــزب ت

اینکــه همیــن فــردا کشــور را تــرک کننــد!«88 ایــن درحالــی بــود کــه شــاه هنــگام 

دوحزبی شــدن در جــواب منتقدیــن گفتــه بــود: »اگــر مــن یــک دیکتاتــور بــودم، 
ــم.«89 ــد را به دســت می گرفت ــزب واح ــک ح ــرِی ی رهب

ایــن رویــۀ خفقــان و ســرکوب شــدید فعالیت هــای سیاســی، پــس از انقــالب 

ــت  ــۀ فعالی ــانه زمین ــردی آزاداندیش ــا رویک ــرده و ب ــر ک ــی تغیی ــالمی به کل اس

ــا  ــه ت ــه ای ک ــت؛ به گون ــده اس ــم ش ــف فراه ــای مختل ــه گروه ه ــان آزادان و بی

ــوری اســالمی به وجــود آمــده اســت  ــر1397، 248 تشــکل سیاســی در جمه تی

ــد. ــی درحــال فعالیت ان ــا مجــوز قانون ــه و ب کــه آزادان

86. محمـــدرضا پهـــلوی، 

مأمــوریت بـــرای وطــنم، 

ص336و337.

87. روزنـــامه اطـــالعات، 

12اردیبهشـت13۵3.

88.کیهان انترناسیونال، 8 

مارس، 197۵،

89. محمدرضـــا پـــهلوی، 

مأموریــت بـرای وطنـــم، 

ص336.
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فــارغ از عرصــۀ انتخابــات و در عمــل، حــکام پهلــوی حتــی در گفتــار خــود 

ــر و رأی  ــا نظ ــزد آن ه ــوع در ن ــن موض ــه کم ارزش تری ــد ک ــان می دادن ــز نش نی

مــردم اســت. شــاه چنــان خــود را از مــردم بی نیــاز می دیــد کــه گاه به صراحــت 

بــه آنــان توهیــن می کــرد؛ ازجملــه دربــارۀ مــردم ایــران می گفــت: »ایــن مــردم 
ــد!«90 ــز نیســتند: مثــل گوســفندان می مانن ــه انجــام هیچ چی ــادر ب ق

روحیۀ نخوت و تحقیر مردم ایران نه فقط در رضاشـاه و محمدرضاشـاه ریشـه 

زده بـود، بلکـه اغلـب درباریـان هم بـه این بیماری مبتال شـده بودنـد. ملکۀ مادر 

مـردم ایـران را مردمـی حسـود91 و مذبـذب می دانسـت که حتـی حکومت کردن بر 

آنـان افتخـار نداشـت.92 فـرح هم که سـعی می کرد خـود را تافتۀ جدابافتـۀ دربار 

نشـان بدهـد، از ایـن امر مسـتثنا نبـود. به روایت علی شـهبازی، سـرتیپ محافظ 
شـاه، فـرح مردم جنـوب تهـران را کمتر از حیوان می دانسـت.93

90. فریده دیـــبا، دختـــرم 

فــرح، ص338.

91. تــاج المــلوک پهـلوی، 

خــاطرات مــلکۀ پهــلوی، 

ص392.

92. همان، ص332.

93. عــــلی شـــهــــبازی، 

محـــافظ شـــاه )خاطرات 

علی شـــهبازی(، ص234.

دوم | مردم ساالری
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ی
ساالر

ی و مردم 
آزاد

1. تعداد انتخابات

در دوران پهلــوی، مــردم فقــط در انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی نقــش 

داشــتند؛ اگرچــه انتخابــاِت محــدوِد انجمــن شــهر و نماینــدگان ســنا نیــز برگــزار 

ــار و ســاواک صــورت می گرفــت. در دوران  ــا دخالــت درب می شــد کــه تمامــًا ب

پــس از انقــالب اســالمی، تنــوع انتخابــات بســیار بیشــتر از دوران پهلــوی شــد 

و مــردم بــه هشــت صــورِت مختلــف مشــارکت سیاســی کردنــد:

1. همه پرسی تأسیس جمهوری اسالمی؛

 2. همه پرسی قانون اساسی؛

 3. همه پرسی تقنینی »اصل ۵9 قانون اساسی«؛

4. همه پرسی مجلس خبرگان قانون اساسی؛

۵. همه پرسی مجلس خبرگان رهبری؛

6. همه پرسی ریاست جمهوری؛

7. همه پرسی مجلس شورای اسالمی؛

8. همه پرسی شورای اسالمی شهر و روستا.

2. میزان حــضور مـردم در انتـخابات

میـزان حضـور مـردم در آخریـن انتخابـات مجلـس شـورای ملـی در دوران 

پهلـوی، در سـال 13۵4، 2میلیـون و 800هـزار نفـر بـوده اسـت؛ درحالی کـه در 

اولیـن انتخابـات انقـالب اسـالمی در سـال 13۵8 بیـش از 20میلیـون نفر و در 

طـول 40 سـال بعـد از پیروزی انقالب اسـالمی، میزان متوسـط حضـور مردم در 

انتخابـات بیـش از 60درصـد بوده اسـت.

3. دخالت در انتـــخابات در دوران پــــهلوی

برگـزاری انتخابـات، به تنهایی ارزش نیسـت؛ بلکه باید آزادبـودن و قانون مندی 

در انتخابـات را مدنظـر گرفـت کـه در ایـن زمینـه کارنامۀ رژیم پهلـوی، کارنامه ای 
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تیره وتـار اسـت. بـرای نمونـه، رضاخـان در سـال 1302، در 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 جزِو کاندید شـهر شـیراز اسـت، از جهرم 

بفرماییـد بشـود. راجع به ضیاءالواعظین بایسـتی هرطور اسـت، اقدامی بفرمایید 
کـه از انتخـاب مشـارِالیه جلوگیری به عمـل بیاید.«94

در دورۀ پهلــوی دوم نیــز برگــزاری انتخابــات بســته تر و فرمایشــی تر 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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ی
ساالر

ی و مردم 
آزاد

94. علیرضـا زهیـری، عصر 

پهلوی بـــه روایت اســناد، 

ص28.

9۵. محـــمدرضا پــهلوی، 

پاســـــخ بـــه تــــاریــخ، 

ص116تـا118.

96. اســـــداهلل عـــــــلم، 

گفت وگوهـای من با شـاه، 

ج2، ص236.

ــت: ــرده اس ــرار ک ــور اق ــت، این ط اس

انگلیســی ها ایــن امــر را کامــاًل عــادی و طبیعــی می دانســتند 

کــه انتخابــات در ایــران مطابــق نظــر و خواســته های خودشــان 

ــه  ــران ب ــات ای ــی دوم[ انتخاب ــگ ]جهان ــان جن ــرد. در زم صــورت بگی

ــح، مستشــار ســفارت  ــاًل صب ــه مث ــت ک ــن صــورت انجــام می گرف ای

انگلیــس بــا لیســتی حــاوی هشــتاد نامــزد نمایندگــی مجلــس 

بــه دیــدار نخســت وزیر می رفــت و بعدازظهــر همــان روز، کاردار 

ســفارت شــوروی نــام دوازده نفــر از نماینــدگان مورِدنظــر خــود را بــه 
مــی داد.9۵ نخســت وزیر 

ــیار  ــراد بس ــم، از اف ــداهلل َعَل اس

در  پهلــوی،  دربــار  در  نفــوذ  بــا 

ــت  ــش نوشــته اســت: »دول خاطرات

مــا از انتخابــات مجلــس گرفتــه تــا 

ــی و انجمــن شــهر،  ــات محل انتخاب

آزادی را از مــردم ســلب کــرده و ارادۀ 

خــود را تحمیــل و نامزدهــای خــود 
ــی آورد«96 ــرون م ــدوق بی را از صن
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4. مطبوعات و کتاب

یکــی دیگــر از شــاخص های آزادی، وضعیــت مطبوعــات و نشــر کتــاب 

اســت. در دوان پهلــوی تعــداد نشــریات کاهــش شــدیدی داشــت؛ به طوری کــه 

۵40 نشــریه در اواخــر ســلطنت احمدشــاه، در پایــان رژیــم پهلــوی بــه 86 نشــریه 

کاهــش یافــت.97 به طــور متوســط 2هــزار عنــوان کتــاب در ســال چــاپ می شــد 

کــه بیشــتر آن هــا از محتــوای مناســبی برخــوردار نبود. رضاخــان که بعــد از کودتا 

همــۀ مطبوعــات را تعطیــل کــرده بــود، در 17اســفند1300 در اعالمیــه ای اعــالم 

ــاواک  ــن س ــرم.«98 همچنی ــان می ب ــکنم و زب ــن را می ش ــم مخالفی ــرد: »...قل ک

ــه  ــت: »هیچ گون ــات نوش ــه مطبوع ــاب ب ــن13۵۵ خط ــتوری در 4بهم ــی دس ط

شــکواییه، انتقــاد، گالیــه، چــه صراحتــًا و چــه تلویحــًا، در هیــچ زمینــه ای نبایــد 

در مطبوعــات چــاپ شــود.«

ایــران توســط  روزنامــۀ اطالعــات در 20شــهریور1320 به دنبــال اشــغال 

متفقیــن، در ســرمقالۀ خــود نوشــت: »انتظــار مــردم ایــران از دولتیــن شــوروی و 

انگلیــس در عالــم همســایگی و دوســتی، بیــش از این هــا بــود!« دولــت انگلیس 

ــام نخســت وزیر، دســتور  ــز در مق ــی نی ــرد و فروغ ــراض ک ــن نوشــته اعت ــه ای ب

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 روزنامه هــا، ایــن 

ــده، وز  ــه داده ب ــه اســت: »رضــا ب ــه گفت ــد ک ــظ را می بین مصــرع معــروف حاف

جبیــن گــره بگشــا!« فــورًا بــه مدیــر روزنامــه تعــرض کــرده، روی کلمــۀ »رضــا« 

ــاالی آن  ــه او باشــد و ب ــد منظــور، رضاشــاه و توهیــن ب ــا نکن خــط می کشــد ت
ــن«!100 ــد: »حس می نویس

ازجملـه محدودیت هـای دیگـر، برخـورد جـدی با کسـانی بـود که منتقـد امور 

جـاری کشـور بودند؛ به عنـوان مثال، آیت اهلل سـعیدی به جرم نوشـتن اطالعیه ای 

در اعتراض به سـفر سـرمایه داران صهیونیسـت به ریاسـت راکفلر به ایران در سـال 
1349، توسـط سـاواک دسـتگیر و شـکنجه شد و به شـهادت  رسید.101

97. نــک: مـــرکز بررســی 

اســـناد تــاریـــخی وزارت 

اطـالعات، مطبوعات عـصر 

پهلوی به روایــت اســـناد 

ساواک.

98. عبدالرحیم ذاکر حسین، 

مطبوعات سـیاسی در عصر 

مشروطیت، ص87.

99. علی اصغـر زرگـر، تاریخ 

روابـط ســـیاسی ایــران و 

انگلیــس در دورۀ رضاشاه، 

ص4۵2.

100. نــک: عبـــدالرحیــــم 

ذاکـر حســـین، مطبوعات 

ســــیـاسی در عـــصــــــر 

مشـــروطیت، ص119.

101. نـــک: مرکـــز بررسـی 

اســـــناد تاریـــخی وزارت 

اطـالعـــات، یــاران امـــام 

به روایـــت اســناد ساواک 

)شـهید آیـت اهلل محمدرضا 

سعیدی(.



صـــعود چـهل سـاله 297

از دیگـر محدودیت هـا می تـوان بـه ممنوعیـت در همراه داشـتن بعضـی از 

کتاب هـا، مثـل تحریـر الوسـیلة امام خمینـی 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؛ 
چراکـه مدعـی بودنـد ایـن واژگان در ادبیـات انقالبـی به کار مـی رود.102

ُمَمیــزان، در دو دهــۀ آخــر رژیــم  از حساســیت های سیاســی   اجتماعِی 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــکات زی ــه ن ــوان ب ــوی، می ت پهل

ــا  ــود ی ــلطنتی ب ــدان س ــژۀ خان ــه وی ــی ک ــا و لقب های ــری نام ه 1. به کارگی

بــه آن هــا اشــاره داشــت، ممنــوع بــود، ماننــد حــذف کلمــۀ »ســلطنت« از کتــاب 

.»ــن ــح امام حس »صل

2. هــر نــوع کتــاب مذهبــی و تحلیلــی سانســور می شــد و در بیشــتر مواقــع 

هــم برچســب »خــالف مصلحــت نظــام« و »مارکسیســت اســالمی« می خــورد؛ 

مثــل کتاب هــای والیــت فقیــه و بعثــت و ایدئولــوژی و بت شــکن کــه گرفتــار 

ایــن برچســب شــدند.

3. هرگونــه نقــد و انتقــاد بــه حکومــت پهلــوی و پیشــنهاد برای اصــالح وضع 

موجــود در کتاب هــا، باعــث می شــد آن کتاب هــا هیــچ گاه منتشــر نشــود.

ــز بعضــی اســم های خــاص سانســور می شــدند،  ــراد و نی ــام بعضــی اف 4. ن

ماننــد عبدالحســین نوشــین و حســینیۀ ارشــاد و گل ســرخ.

۵. هرگونــه انتقــاد بــه عملکــرد بعضــی کشــورها ماننــد اســرائیل و ایــاالت 

ــد. ــور می ش ــده سانس متح

انقالب هــای  و  انقــالب  مفهــوم  پیرامــون  مطلــب  نــوع  هــر  نشــر   .6

صورت گرفتــه در دیگــر کشــورها و درُکل، هــر نوشــته ای کــه به نوعــی بــا 

بــود. ممنــوع  داشــت،  ارتبــاط  اجتماعــی  حرکت هــای 

ــردی و  ــی، ک ــی، ترک ــد عرب ــی، مانن ــای غیرفارس ــه زبان ه ــاب ب ــر کت 7. نش

ــود. ــوع ب ــوچ، ممن بل

ی
ساالر

ی و مردم 
آزاد

102.  روزنامـۀ اعتماد ملی، 

ش472، ۵ مهـــــر 1386، 

ص10. »گفــت وگو با یداهلل 

رؤیـــایی، عـــضو کـــانون 

نویسـندگان دورۀ پهلوی«
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5. فضای عمومی جامعه

مهم تریـن  حتـی  کـه  بـود  زیـاد  به حـدی  خفقـان  پهلـوی،  دوران  در 

هم پیمانـان شـاه هـم مجبـور بـه اعتـراف دراین بـاره می شـدند؛ بـرای مثـال 

جیمـى کارتـر، رئیس جمهـور اسـبق آمریـکا، در خاطراتـش نوشـته اسـت: »در 
دوران شـاه، حداقـل 2۵هـزار زندانـِى سیاسـى در ایـران وجـود داشـت.«103

ِفــرِد هالیــدی، در ســال 13۵4 )197۵م( تعــداد زندانیــان سیاســى در ایران 

را بیــن 2۵هــزار تــا 100هــزار نفــر اعــالم می کنــد و در گزارشــى می نویســد:

کارنامــۀ هیــچ کشــورى در جهــان ســیاه تر از کارنامــۀ ایــران در زمینۀ 

حقــوق بشــر نیســت... جــاّلدان ســاواک افزون بــر شــوک الکتریکــى 

اســتفاده  وحشــی گرى ها  انــواع  از  مخالفــان،  ضرب وشــتم  و 

ــیمنگاه،  ــته در نش ــاى شکس ــردن بطرى ه ــه فروب ــد؛ ازجمل مى کردن

ــژه، مــورد  ــر بیضه هــا، پوشــاندن کاله خودهــاى وی ــه ب آویختــن وزن

تجــاوز جنســى قــراردادن زندانیــان و تجــاوز بــه زنــان و دختــراِن فــرد 
دستگیرشــده در مقابــل چشــم وى بــراى گرفتــن اعتــراف.104

103. ویلیام سولیوان و آنتونى پارسونز، خاطرات دو سفیر، ص447.

104. فرد هالیدى، دیکتاتورى و توسعۀ سرمایه دارى در ایران، ص92.
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آزادی و مردم ساالری در زمان انقالب اسالمی

2

ــت  ــۀ اســتقالل و آزادِی مل ــر پای انقــالب اســالمی شــعار اساســی خــود را ب

ــرد  ــر ف ــرای ه ــن داشــتن آزادی ب ــرده اســت؛ بنابرای ــف ک ــاه اســالم تعری در پن

ــی  ــون اساس ــی قان ــا بررس ــد. ب ــود می دان ــن خ ــول و قوانی ــت را از اص و اقلی

جمهــوری اســالمی ایــران به راحتــی می تــوان متوجــه شــد کــه در قانــون 

جمهــوری اســالمی ایــران، بــه حقــوق اقلیت هــا در کشــور توجــه شــده اســت؛ 

ــد: ــه کنی ــون  توج ــن دو قان ــه ای ــه ب ــوان نمون به عن

1. مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه کــه باشــند، از حقــوق مســاوی برخوردارند 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد این هــا ســبب امتیــاز نخواهــد بــود؛10۵

ــرار  ــون ق ــت قان ــرد، یکســان در حمای ــم از زن و م ــت، اع ــراد مل 2. همــۀ اف

دارنــد و از همــۀ حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا 
رعایــت موازیــن اســالم برخوردارنــد.106

مجموعــۀ آزادی هــا و رعایــت حقــوق اقلیت هــای مذهبــی ســبب شــد کــه 

ــل  ــران منتق ــه ته ــکا ب ــه را از آمری ــن جامع ــر ای ــوریان، مق ــِی آش ــۀ جهان جامع

کنــد. از دیگــر نــکات شــایان ذکر در زمینــۀ اصــل آزادی و مردم ســاالری نظــام در 

مواجهــه بــا کلیمیــان در ایــران، تشــکر امام خمینــی از مســئوالن بیمارســتان 

10۵. اصل 19 قانون اساسی.

106. اصل 20 قانون اساسی.

107. دکتر مـــــره صــدق، 

ریاســـت بیـــــمارســتان 

خیریـۀ یهــــودِی دکــــتر 

ســـپیر: »...بـا تـــوجه بـه 

نزدیکـی این بیـــمارستان 

به محـــــل های تــــجمع 

و تـظاهــرات ضـــّد رژیـم 

طاغـوت، تعــــداد بســیار 

زیــــادی از مجـــروحیــن 

حـوادث سـال های انقـالب 

به ایــــن بــیــمارســـتان 

منــتـــقل و تـحت درمـان 

قـــرار گرفتـــند و حــــتی 

یک بـار نیروهـای حکومت 

نظامـــی بــه بیــمارستان 

هجــوم آورنــد و تـــالش 

کردند مجــروحین انـقالبی 

را از بیـــمارستان خــــارج 

کنــند کـه رئیـس آن موقع 

بیمارســـتان با مــقاومت 

صـــــورت  کـه  جـــدی 



صـــعود چـهل سـاله 301

ی
ساالر

ی و مردم 
آزاد

ــوده  ــن بیمارســتان کمــاکان فعــال ب ــر ســپیر107 اســت. ای ــودی دکت ــۀ یه خیری

ــن  ــه ای ــان ب ــی از مراجع ــتان، بخــش اعظم ــی بیمارس ــۀ ریاســت فعل و به گفت

ــد. ــتان را مســلمانان تشــکیل می دهن بیمارس

بــر اســاس اصــل 13 قانــون اساســی، ]دربــارۀ کلیمیــان[ صــدور رأی در احــوال 

ــران اعــالم می شــود و دادگاه و  شــخصیه، به وســیلۀ مرجــع دینــی کلیمیــان ای

قــوۀ قضاییــه بــر اســاس نظرمرجــع دینــی کلیمیــان رأی نهایــی را صــادر می کنــد 

کــه ایــن در میــان همــۀ کشــورهای جهــان، کامــاًل استثناســت؛108 به طوری کــه 

خاخام هــای یهــودِی وابســته بــه گــروه تتوریاکارتــا پــس از بازدیــد از ایــران، در 

بازگشــت بــه آمریــکا اعــالم کردنــد: »یهودیــان ایــران نســبت بــه یهودیــان ســایر 
کشــورها از وضــع بهتــری برخوردارنــد.«109

ــر مســلمانان  ــه دوبراب ــک ب ــی، نزدی ــادی اقلیت هــای دین ســرانۀ فضــای عب

ــد و  ــار دارن ــور در اختی ــطح کش ــا در س ــش از 2۵0 کلیس ــیحیان بی ــت. مس اس

تقریبــًا بــه ازای جمعیتــی کمتــر از ۵00 نفــر، یــک کلیســا بــرای آنــان وجــود دارد. 

ــا  ــت و ب ــوی دول ــته از س ــور پیوس ــن به ط ــا همچنی ــی اقلیت ه ــن مذهب اماک

ــود. ــازی می ش ــم و بازس ــی ترمی ــۀ عموم هزین

ایــــن کار  از  داد، مانـــع 

علـت  همیــن  بـه  شـــد. 

 امام خمـــینی حضرت 

قبــــل از ایــنکه به ایـران 

نامـۀ  بیـــاورند،  تشـریف 

تـشکرآمـــــیزی خـــطاب 

به رئیــــس بیـــمارستان 

می فرســـتند و طــــی آن 

از زحــــمات بیمـــارستان 

و حمایـــت از انقـــالبیون 

مجــروح تشـــکر می کنند 

کـه ایـــن نامـه اکنـون در 

اختیـــار یکـی از اعضـای 

هیـــئت مـــــدیرۀ ســابق 

بیـــمارســـتان است کــه 

اکنــون در خارج از کشــور 

زنـــدگی می کـند... « )وب 

سـایت انجمـن کلیمیـان: 

.)www.iranjewish.com

108. روزنامـۀ اعتمـاد ملی، 

ص9. 7آبان1386، 

109. عبــادی، چالــش های 

ایران و آمریکا، ص188.



302صـــعود چـهل سـاله

از حقــوق سیاســی بســیار مهــم کــه اقلیت هــا در ایــران دارنــد، حــق حضــور 

در مجلــس شــورای اســالمی به عنــوان نماینــده اســت. ایــن حــق در اصــل 64 

قانــون اساســی به رســمیت شــناخته شــده اســت. مطابــق ایــن اصــل، زرتشــتیان 

و کلیمیــان هرکــدام یــک نماینــده، مســیحیان آشــوری و کلدانــی مجموعــًا یــک 

ــده در  ــِی جنــوب و شــمال نیــز هرکــدام یــک نماین ــده و مســیحیان ارمن نماین

مجلــس شــورای اســالمی خواهنــد داشــت.

یوناتــن بــت کلیــا، نماینــدۀ آشــوری ها و کلدانی هــا در دورۀ هفتــم و هشــتم 

ــت  ــبت جمعی ــر نس ــد: »اگ ــن گفته ان ــالمی چنی ــورای اس ــس ش ــم مجل و نه

ــر  ــا چندبراب ــم م ــد بگوی ــم، بای ــر بگیری ــش در نظ ــه نماینده های ــن را ب ــک دی ی

ــاارزش  مســلمانان در مجلــس نماینــده داریــم و داشــتن ایــن حــق بــرای مــا ب

اســت و دیــدگاه نظــام جمهــوری اســالمی همــواره در قبــال اقلیت هــای دینــی و 

مذهبــی بســیار مثبــت و احترام آمیــز بــوده و حــق مشــارکت مــا در برنامه هــای 
فرهنگی  اجتماعــی همــواره فراهــم شــده اســت... .«110

110. روزنـــــامــــۀ جــــم، 

ص9. 9بهمن1384، 
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اول | انتخابات

قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران در اصــل ششــم، از ویژگــی 

عمومی بــودن رأی ســخن به میــان آورده اســت. ایــن اصــل، مقــرر مــی دارد 

کـــه در جمهــوری اســالمی ایــران، امــور کشــور بایــد بــه اتــکای عمومــی، از راه 

انتخابــات اداره شــود؛ همچنیــن قوانیــن و مقــررات انتخاباتــی ازجملــه مــادۀ 10 

قانــون انتخابــات ریاســت جمهوری و مــادۀ 7 قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 

ــتخابات شــوراهای  ــف و انـ ــشکیالت، وظای ــون تـ ــادۀ 17 قان ــز م اســالمی و نی

اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران، بــه ایــن خصیصــه نیــز اشــاره می کنــد؛ 

ازایــن رو شــهروندان ایرانــی، از هــر قــوم، دیــن، جنســیت و... بـــاشند، از حـــق 

ــول 40  ــات در ط ــه انتخاب ــزاری 36 مرتب ــد. برگ ــات بهره مندن ــرکت در انتخاب ش

ســاِل پــس از انقــالب اســالمی، نشــان دهندۀ اهمیــت و توجــه جمهــوری 

ــی اســت. ــه آرای مردم اســالمی ب

ی
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تشــکیل اجتماعــات و راه پیمایی هــا، بــدون حمــل  ســالح ، به شــرط آنکــه 

مخــل بــه مبانــی اســالم نباشــد، آزاد اســت . جمهــوری اســالمی، ایــران را از 

ــزب رســمی و ۵1۵  ــش از 2۵0 ح ــا بی ــی ب ــه نظام ــی ب ــام تک حزب ــک نظ ی

انجمــن صنفــی تبدیــل کــرد. افزیــش تعــداد عناویــن کتــاب  منتشرشــده در 

ســال 13۵7 از 1۵00 عنــوان بــه 107هــزار عنــوان در ســال 1396 افزایــش یافتــه 

اســت. فقــط در اســتان کردســتان، بیــش از 60 نشــریه اجــازه انتشــار دارنــد. 

ــت  ــران از وزارت کشــور مجــوز فعالی ــزار ســمن در ای ــه 4ه ــک ب ــط نزدی فق

ــد کــه ۵8درصــد آن هــا در حــوزۀ حقــوق بشــر فعــال هســتند و به طــور  دارن

ــد. ــه می کنن ــل ارائ ــه ســازمان مل پیوســته گزارش هــا و اطالعــات خــود را ب

دوم | قانون اساسی و آزادِی بیان
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نقد شاخص های آزادی در غرب

3

تصـویـــر 179

گزارش مؤسسۀ »Freedom House« از نداشتن آزادی هم جنس بازان در برخورداری از حقوق و موقعیت های 

سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

اول | انتقاد غربی ها از آزادی در ایران؛ به دلیل رعایت نکردن حقوق ســیاسی
       هم   جــنس بازان
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تصـویـــر 180

گزارش مؤسسۀ کاتو )Cato( از آزادی انسانی در کشورهای دنیا

دوم | جایــگاه جمهوری اسالمی ایــران، از نظر آزادی، پایــین تر از حکومت
        استبدادی عربستان سعودی!
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تصـویـــر 181

کشورهایی که آمریکا در انتخابات آن ها دخالت کرده است. 

منبع: اسپوتنیک

سوم | دخالت آمـریکا در ۵0 انتـخابات کشورهای مخــتلف
        جـــهان، تحت عنوان ترویج دموکراسی!
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تصـویـــر 182

تصویر قانون منع حجاب 

در مدارس فرانسه، 

مصوبۀ سال 2004 

منبع: ژورنال رسمی 

جمهوری فرانسه

چهارم | منــع حجــاب دخـــتران در مــدارس فرانــــــسه
          مهد آزادِی دنیا

ی
ساالر

ی و مردم 
آزاد
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پنجم | گاردیــن: دموکـراسی آمریـــکایی در بــحران است
         و ترامپ فقط نشانه ای از آن است.

تصـویـــر 183

 گزارش گاردین از 

وضعیت دموکراسی در 

آمریکا 

منبع: گاردین
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ی
ساالر

ی و مردم 
آزاد

ــت  ــود، تح ــندگان خ ــی از نویس ــم یک ــه ای به قل ــن در مقال ــۀ گاردی روزنام

عنــوان »دموکراســی در آمریــکا رو بــه بحــران هســت؛ ترامــپ فقــط نشــانه ای 

ــه  ــا اشــاره ب ــردازد و ب ــه نقــد سیســتم انتخاباتــی آمریــکا می پ از آن اســت« ب

نکاتــی از انتخابــات ریاســت جمهوری گذشــتۀ آمریــکا، از دموکراســی در آمریــکا 

ــد: ــاد می کن ــردم انتق ــام م ــث تأثیرنداشــتن آرای تم از حی

ــون  ــر از کلینت ــون رأی کمت ــدود 3میلی ــپ ح ــال 2016 ترام »در س

کســب کــرد؛ امــا اکنــون ترامــپ در کاخ ســفید اســت، ولــی کلینتــون 

ــات رأی کمتــری نســبت  ــوش نیــز در انتخاب ــه. ...جــورج دبلیــو ب ن

بــه الگــور کســب کــرده بــود؛ امــا درنهایــت ایــن الگــور بــود کــه بــه 

بــوش می گفــت: `رئیس جمهــور´!«

ــکا  ــرال در آمری ــه سیســتم انتخــاب الکت ــا اشــاره ب ــز ب ــه نی ــان مقال در پای

نوشــت:

»سیســتمی کــه مرتبــًا قــدرت را بــه جنــاح بازنــده واگــذار می کنــد، 

بــا ترجیــح دادن اقلیتــی ســفید نســبت بــه اکثریتــی درحال گســترش 

و متنــوع، بــه زودی مقبولیــت را در انظــار شــهروندان خــود از دســت 

می دهــد. ایــن بحــران حقیقــی قانــون اساســی در آمریکاســت.«

آری! از آزادی و دموکراســی تنهــا پوســته ای در غــرب باقــی مانــده اســت و 

باطــن دموکراســی غربــی، چیــزی جــز حاکمیــت ســرمایه داران نیســت.
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برنامه ریزی برای براندازی نظام اسالمی؛

ایجاد گروهک های 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 نــاُامیدی؛

زمـــان بــر بودن دستیابی به اهداف بلند؛

علل تحقق نیافتن کامل اهداف انقالب اسالمی

اول | موانع طبیعی

دوم | موانع بیرونی
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سوم | موانع درونی

1. ضعف های فکری در حوزۂ ادارۂ کشور

باورنداشتن به کارآمدی نسل جوان؛

غفلت از ثروت های عظیم انسانی و طبیعی کشور؛

اعتماد به نسخه های پیچیده شده از سوی بیگانگان؛

متـــکی بودن به نـــفت؛

2. عدم اهتمام به همه آرمان های انقالب

نداشتن اهتمام جدی در مبارزه با فساد؛

نداشتن اعتقاد به استقالل؛

فقدان عدالت محوری؛

3. عادت های غلط اجتماعی

تنبلی  و کم کاری ؛

بی صبری؛

سرگرمی به امور گمراه کننده؛

رفاه طلبی؛

اشرافی گری؛

ترجیح کاالهای خارجی بر کاالهای داخلی؛

فقدان اعتمادبه نفس ملی؛

4. قبیله گرایی سیاسی و جناحی
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1. قرآن کریم.

۲. آورى، پیتـر، تاریـخ معاصـر ایران، ترجمـۀ محمد رفیعـی مهرآبـادی، ج۲، چ1، تهران: 

.1۳۶۰ عطائی، 

۳. اسپاک ، بنجامین ، دنیای بهتر برای کودکانمان، ترجمۀ منصوره حکمی، تهران: نی، 1۳75.

4. اسـتمپل، جـان. دی، درون انقـالب ایـران، ترجمۀ منوچهر شـجاعی، تهـران: خدمات 

فرهنگی رسـا، 1۳78.

5. اللهیاری، احمد، روایت سانسور )نیمۀ پنهان ۲4(، چ4، تهران: کیهان، 1۳87.

۶. امیـدوار، احمـد و حسـین یکتـا، امام خمینـی و انقـالب اسـالمی؛ روایتـی جهانـی، 

تهـران: سـازمان عقیدتی سیاسـی ناجـا، 1۳79.

7. برژینسـکی، زبیگنیـو، خارج از کنتـرل، ترجمۀ عبدالرحیم نوه ابراهیم، تهران: سـازمان 

انتشـارات و آموزش انقالب اسـالمی، 1۳۶8.

8. بصیرت منش، حمید، علما و رژیم شاه، تهران: عروج، 1۳78.

9. بیل، جیمز، عقاب و شیر، ترجمۀ مهوش غالمی، تهران: کوبه، 1۳71.

1۰. پارسـونز، آنتونـی، غـرور و سـقوط؛ خاطرات سـفیر سـابق انگلیس در ایـران، ترجمۀ 

منوچهـر راسـتین، تهران: هفتـه، 1۳۶۳.

11. پهلوی، محمدرضا، مأموریت برای وطنم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1۳49.

1۲. چمنـکار، محمدجعفـر، »مأموریـت نظامی گـری دولت پهلـوی دوم و تأثیـرات آن بر 

سیاسـت خارجـی ایـران«، مجلـۀ علمی پژوهشـی پژوهش هـای تاریخـی، س۲، ش8 

)دورۀ ۲، ش4(، زمسـتان 1۳89، ص5۳ تـا 78.

1۳. حاجتی، میراحمدرضا، عصر امام خمینی، چ11، قم: بوستان کتاب، 1۳84.

14. درودی، ریحانـه، دربـار بـه روایـت دربـار؛ فسـاد سیاسـی، چ۳، تهـران: مرکز اسـناد 

انقـالب اسـالمی، 1۳94.

15. دفتـر پژوهش هـای مؤسسـۀ کیهان، نیمـۀ پنهـان )روزنامه نگاران جاسـوس(، ج18، 

تهران: کیهـان، 1۳8۳.

اول | منابع مکتوب

فهرست منابع و مآخذ



صـــعود چـهل سـاله 315

الکسـاندر، جنـگ جهانـی چهـارم؛ دیپلماسـی و جاسوسـی در عصـر  1۶. دمارانـش، 

تهـران: اطالعـات، 1۳7۲. کیانتـاژ،  ترجمـۀ سـهیال  خشـونت، 

17. ذاکرحسـین، عبدالرحیـم، مطبوعات سیاسـی در عصر مشـروطیت، تهران: دانشـگاه 

.1۳7۰ تهران، 

18. روبیـن، بـاری، جنـگ قدرت ھا در ایـران، ترجمۀ محمود مشـرقی، تهران: آشـتیانی، 

.1۳۶۳

19. روزنامۀ اطالعات.

۲۰. روزنامۀ کیهان.

۲1. روزنامۀ اعتماد ملی.

۲۲. روزنامۀ جم.

۲۳. روزنامۀ آیندگان.

۲4. زرگـر، علی اصغـر، تاریـخ روابط سیاسـی ایـران و انگلیـس در دورۀ رضاشـاه، ترجمۀ 

کاوه بیـات، تهـران: پروین، 1۳7۲.

۲5. زهیری، علیرضا، عصر پهلوی به روایت اسناد، قم: دفتر نشر معارف، 1۳79.

۲۶. سـلیمان پور، علـی و امیـر اکبـری، »روابط خارجی ایـران و آمریکا در آسـتانۀ انقالب 

تاریـخ، س11، ش4۲، بهـار 1۳95،  اسـالمی«، فصلنامـۀ علمی پژوهشـی پژوهش نامـۀ 

ص1۲9تا148.

۲7. سـنجر، ابراهیـم، نفـوذ آمریـکا در ایـران؛ بررسـی سیاسـت خارجی آمریـکا و روابط 

بـا ایران، تهـران1۳۶8.

۲8. سـولیوان، ویلیـام و آنتونـی پارسـونز، خاطـرات دو سـفیر، ترجمۀ محمـود طلوعی، 

تهران: علـم، 1۳7۳.

۲9. شـولزینگر، رابـرت، دیپلماسـی آمریـکا در قـرن بیسـتم، ترجمـۀ محمـد رفیعـی 

.1۳9۰ خارجـه،  وزارت  تهـران:  مهرآبـادی، 

۳۰. شهبازی، علی، محافظ شاه )خاطرات علی شهبازی(، تهران: اهلِ قلم، 1۳77.

۳1. صمیمـی، مینـو، پشـت پردۀ تخت طـاووس، ترجمـۀ حسـین ابوترابیـان، تهـران: 

.1۳7۰ اطالعـات، 

۳۲. طباطبایـى، محمدحسـن، نفـوذ فراماسـونرى در مدیریـت نهادهـای فرهنگی دهۀ 

1۳4۰، چ1، تهـران: مرکـز اسـناد انقالب اسـالمی، 1۳8۰.

۳۳. عبـادی، حمیـد، چالش هـای ایـران و آمریـکا، تهران: مرکز اسـناد انقالب اسـالمی، 

.1۳81

خذ
ت منابع و مآ

س
فهر



316صـــعود چـهل سـاله

۳4. َعَلم، اسداهلل، گفت وگوهای من با شاه، ج1و۲، تهران: طرح نو، 1۳71.

۳5. فردوسـت، حسـین، ظهور و سـقوط سـلطنت پهلوی؛ خاطرات حسـین فردوسـت، 

ج1، تهـران: اطالعات، 1۳7۳.

۳۶. فصلنامۀ مطالعات تاریخی، ش9، ص15.

۳7. قطبی، فریده، دخترم فرح، ترجمۀ الهه رئیس فیروز، تهران: به آفرین، 1۳81.

۳8. قـوی، نیـره، درآمـدی بـر کارآمـدی نظام جمهـوری اسـالمی در قلمرو زنـان، تهران: 

.1۳95 معارف، 

۳9. گراهام، رابرت، ایران؛ سراب قدرت، ترجمۀ فیروز فیروزنیا، تهران: سحاب، 1۳58.

4۰. گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، چ1، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نی، 1۳7۳.

41. لدیـن، مایـکل و ویلیـام لوئیس، کارتر و سـقوط شـاه، ترجمـۀ ناصر ایرانـی، تهران: 

.1۳۶۳ امیرکبیر، 

4۲. محیـط طباطبایـی، محمد، مجموعـه  آثار میرزاملکم خـان، تهـران: کتابخانۀ دانش، 

.1۳۲7

4۳. مرکـز بررسـی اسـناد تاریخـِی وزارت اطالعـات، انقـالب اسـالمی به روایـت اسـناد 

سـاواک، تهـران: مرکـز بررسـی اسـناد تاریخـِی وزارت اطالعـات، بـی تا.

44. مرکـز بررسـی اسـناد تاریخـِی وزارت اطالعـات، یاران امام به روایت اسـناد سـاواک 

)شـهید آیـت اهلل محمدرضـا سـعیدی(، تهـران: مرکـز بررسـی اسـناد تاریخـِی وزارت 

اطالعـات، 1۳7۶.

45. مکی، حسین، تاریخ بیست سالۀ ایران، چ5، تهران: علمی، 1۳74.

4۶. مؤسسـۀ تنظيـم و نشـر آثار امام خمینـی، صحیفۀ امـام، ج۳، به نقـل از: نرم افزار 

صحیفۀ امام، نسـخۀ ۳.

47. نیکسـون، ریچـارد، 1999 پیـروزی بـدون جنـگ، ترجمـۀ فریـدون دولت شـاهی، 

تهـران: اطالعـات، 1۳74.

48. هاکـس، مریـت، ایـران: افسـانه و واقعیـت؛ خاطـرات سـفر بـه ایـران، ترجمـۀ 

محمدحسـین نظری نـژاد و محمدتقی اکبـری، مشـهد: معاونـت فرهنگی آسـتان قدس 

رضـوی ، 1۳۶8.

49. هالیـدی، فـرد، دیکتاتـوری و توسـعۀ سـرمایه داری در ایـران، ترجمـۀ فضـل اهلل 

.1۳58 امیرکبیـر،  تهـران:  نیک آئیـن، 

5۰. هایـزر، رابـرت، مأموریـت مخفی در تهران، ترجمۀ سیدمحسـن عادلـی، چ۲، تهران: 

مؤسسـۀ خدمات فرهنگی رسـا، 1۳۶۶.
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مسابقۀ فرهنگی »صعود چهل ساله«
توضیحات شرکت در مسابقه

- پرسـش ها از متـن موجـود طرح شـده اسـت و افـرادی که بیـش از دوازده سـال دارند، 

می تواننـد در مسـابقه شـرکت کنند.

* روش های شرکت در مسابقات فرهنگی:

1. سـامانۀ پیامکـی: بـرای ایـن کار، کافی اسـت به ترتیب نام مسـابقه و شـمارۀ گزینه های 

صحیـِح پرسـش  ها را به صـورت یـک عـدد دو  رقمـی از چـپ بـه راسـت، همراه بـا نام و 

نـام خانوادگی خـود، به سـامانۀ پیامکی ۳۰۰۰8۰۲۲۲۲ بفرسـتید.

مثال: صعود چهل ساله ۳۲ محمد عظيمی

www.razavi.aqr.ir :۲. پرتال جامع آسـتان قدس رضوی، بخش مسابقات، به نشانی

در  مستقر  مخصوص  صندوق های  به  می توانید  را  تکمیل شده  پاسخ نامۀ  پاسخ نامه:   .۳

پایگاه های اطالع رسانی فرهنگی بیندازید یا به صندوق پستی ۳51-917۳5 بفرستید.

- هزینـۀ ارسـال پاسـخ نامه، از طریـق قـرارداد »پسـت جواب  قبول« پرداخت شـده اسـت 

و الزم نیسـت از پاکـت و تمبر اسـتفاده کنید.

- آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت كتاب است.

- قرعه کشـی از بیـن پاسـخ های کامـل و صحیـح و به صـورت روزانـه انجـام می شـود و 

نتیجـۀ آن نيـز از طریـق سـامانۀ پیامکـِی گفته شـده بـه  اطـالع برنـدگان می رسـد.

پرســش ها

پرســش اول: ایــران در علــوم ژنتیــک و ســلول های بنیــادی، در دنیــا، در چــه 

جایگاهــی قــرار دارد؟

1. جایــگاه دوم در دنـــیا           2. جایگاه نـــهم در دنـــیا

3. جایگاه یازدهم در دنیا           4. جایگاه سیزدهم  در دنیا

ــل اهــداف و  ــن کام ــِی تحقق نیافت ــع درون ــه از موان ــدام گزین پرســش دوم: ک

ــت؟ ــالب اس ــای انق آرمان ه

1. تــزریق نـــاامیـــــدی   2. تحریم و محاصرۀ اقتصادی

3. تحریف حقایق تاریخی           4. فقدان عدالت محوری



پاسخ نامۀ مسابقۀ فرهنگی صعود چهل ساله

نام و نام خانوادگی: ................................................... نام پدر: ..................................

تحصیالت: ............................ استان: ........................ شهر: ......................................

تلفن ثابت با کد شهر: .................................... شماره همراه: ......................................

نظرســــنجی کتاب صعود چهل ساله
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میزان رضایت از جذابیت ظاهری )طرح جلد، اندازه و ...(1

میزان شیوایی مطالب2

قابلیت فهم مطالب3

میزان جذابیت و تازگی موضوع و مطالب4

میزان تأثیرگذاری و مفیدبودن مطالب5

میزان تناسب محتوا با نیاز شما6

میزان تناسب پرسش ها با موضوع7

میزان رضایت کلی8

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

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1234

اول

دوم

گزینهپرسش



لبۀ کاغذ را پس از برش، تا زده و بچسبانید

هزینۀ پستی بر اساس قرارداد شمارۀ 251-91734 پرداخت شده است.

طرف قرارداد: ادارۀ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی

صندوق پستی: 91735-351

نیـــازی به

الصاق تمــبر نیست

از این قسمت تا شود

فرستنده: ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

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

پست جواب قبول


