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سخن نخست 
مدیر مسئول  

واژه ی »انقالب« از مصدر عربی از ریشــه 
ی انفعــال و در لغــت بــه معنــی برگشــتن، 
گــون شــدن،  کاری و حالــی، واژ برگشــتن از 
ذیــل   :1377 )دهخــدا،  تبــّدل  تحــّول، 
کار رفتــه اســت. ایــن  بــه   .  . »انقــالب«( و. 
مفهــوم  در  اخترشناســی  در  نخســت  واژه 
از  بــه زمســتان و  از تابســتان  تغییــر فصــل 
بهــار به تابســتان، یــا به تعبیر دیگــر انقالب 
کار مــی  زمســتانی و انقــالب تابســتانی، بــه 
رفــت )مصفــی، 1357: ذیــل »انقــالب«(. در 
نوشــته های افالطون و ارسطو و نیز گروهی 
اخــوان  ماننــد  مســلمان  اندیشــمندان  از 
الصفــا، امــام محمــد غزالــی، خواجــه نظــام 
الملک طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، 
ابــن خلــدون و. . . نکاتــی دربــاب دگرگونــی 
هــای سیاســی و عوامــل زوال و بقای دولت 
هــا آمده اســت و می تــوان از آن ها با عنوان 
نظریــه هــای ســّنتی حــوزه ی انقــالب یــاد 

کرد... 
ولــی انقــالب در ایــران ســیال اســت و در 
جریــان،  رکود ندارد و همیشــه جاری اســت 
و ایــن خود را نشــان داد بــه طوری که حتی 

ایــن انقــالب و دگرگونی بر مخالفــان آن هم 
تاثیر گذاشت. 

جریان هایــی کــه تــا ایــن اواخــر حتــی به 
امکان بازگشــت به آرمان های امام خمینی 
اعتقادی  نداشتند و در زیر شعار اصالحات 
به مــردم ایران می گفتند:ادامه مشــروعیت 
انقالبی امام و بهره گیری از منابع مشروعیت 
مذهــب،  و  روحانیــت  بــر  تکیــه  بــا  ســنتی 
کارآمد و ناتوان است و در پروژه اصالحات  نا

محلی از اعراب ندارد،
هیجانــات  بــا  و  حــرارت  بــا  گهــان  نا
منافقانــه ای بــه  مرثیه ســرایی دربــاره امام و 
خــط امام و حتی فراموش شــدن بیت امام 

پرداختند،
کــه  غربگراهایــی  و  غربــی  کارشناســان  
و  انقــالب  و  امــام  پایــان خــط  از  دیــروز  تــا 
دچــار  می گفتنــد،  ایــران  در  فقیــه  والیــت 
احساسات انقابی گری و امام سرایی شدند 
و مطبوعــات غربی و رســانه های زنجیره ای  
چپ و راست با اشتیاق بی سابقه ای دست 
بــه نــگارش مقاالتــی دربــاره از دســت رفتن 
انقــالب  اســالمی و آرمان هــی امــام خمینــی 

زدنــد؛ گویــی هیچ کــدام از مشــکالت کشــور 
بــه دوره ســازندگی و اصالحــات در دولــت 
آقــای هاشــمی و خاتمی مربوط نیســت؛ به 
ویــژه بــا وجــودی کــه دســتگاه  بوروکراتیــک 
و دیوانســاالری ویرانگــر دولــت ســازندگی و 
اصالحــات و وضعیــت پیچیده و نابســامان 
سیاســی،فرهنگی و اقتصــادی کشــور انــکار 
امــا هیــچ منطقــی نمی توانســت  نمی شــد 
کامــی و بدبینی جریان  ایــن  حال و هوای نا
کمیت  اصالحــات را که در طی ســه دهه حا
و  موسوی،هاشــمی  دولــت  ســاختار  بــر 
خاتمی سیطره خود را بر کشور گسترده بود 
و کشــور را به ســمت  بحران های ســاختگی 
ســوق  اجتماعــی  کاذب  جنبش هــای 
می داد،بــه خوش بینــی بــرای یــک رقابــت  
اســالمی  جمهــوری  نظــام  درون  در  ســالم 

تبدیل نماید.

 »مدیر مسئول«
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 پرونده ویژه اول  پرونده ویژه اول 

انقالب اسالمی ایران، بایدها و نباید ها
 نویسنده: هیئت تحریریه
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انقالب اسالمی ایران، قیام مردم ایران به رهبری 
امــام خمینــی، از مراجــع تقلید شــیعه کــه موجب 
ســقوط نظــام پادشــاهی و ایجــاد نظــام جمهوری 
اسالمی ایران در سال 1357ش برابر با 1979م شد. 
آغــاز ایــن حرکت با اعتراضات امــام خمینی و دیگر 
علمــای دینــی بــه رفتارهــای خالف دین دســتگاه 
حکومتی از ســال 1341ش آغاز شــد. در عاشــورای 
ســال 1342ش امــام خمینــی در مدرســه علمیــه 
فیضیه قم ســخنرانی کــرد و در پــی اعتراضات تند 
به حکومت بازداشــت شد. این واقعه موجب قیام 
15 خرداد 1342ش و حرکت های اعتراضی مردم و 
درگیری با مأموران حکومتی در برخی از شــهرهای 
کشــتار برخــی معترضــان  ایــران شــد و در نتیجــه 

گردید.
الیحــه  بــه  خمینــی  امــام  مجــدد  اعتــراض 
در  وی  دوبــاره  دســتگیری  باعــث  کاپیتوالســیون 
ســیزده آبــان 1343ش و تبعیدش بــه ترکیه و پس 
از آن نجف گردید. مبارزات انقالبیون در خفا ادامه 
یافت تا این که درگذشــت مشکوک سید مصطفی 
خمینی فرزند آیت اهلل خمینی در آبان ماه 1356ش 
باعــث علنی شــدن دوبــاره مخالفت های مــردم با 

نظام سلطنتی شد.
انتشار مقاله ای با عنوان ایران و استعمار سرخ 
و ســیاه در روزنامــه  اطالعــات )17دی 1356ش( 
کــه در آن بــه مراجــع تقلید شــیعه و به خصوص 
امام خمینی توهین شــده بود، موجب تشــدید 
حرکت هــای اعتراضــی گردیــد. برخــورد خشــن و 
مســلحانه مأمــوران حکومت پهلــوی در 19 دی 
گســترده شــدن اعتراضــات  1356ش در قــم بــه 
و ســرایت آن به شــهرهای دیگر انجامیــد. از این 
تاریــخ بــه بعــد بــا برگــزاری چهلــم کشته شــدگان 
واقعه 19 دی قم و کشــته شــدن تعدادی در 29 
بهمن در تبریز یکی پس از دیگری با بزرگداشــت 
چهلم کشته شدگان شهر های دیگر، کشور ایران 
گســترده و سراســری  دســتخوش درگیری هــای 
شــد. بــا تشــدید اعتراضــات مردمــی، محمدرضا 

پهلوی در 26 دی 1357ش ایران را ترک کرد.
امام خمینی که از عراق به پاریس تبعید شده 
بــود و بــا مصاحبه هــا و پیام هــای خــود انقــالب 
بــه  1357ش  بهمــن   12 در  می کــرد،  رهبــری  را 
ایران بازگشــت و در 22 بهمن همان ســال نظام 

پادشاهی رسمًا سقوط کرد.

مخالفت ها با حکومت پهلوی  
مخالفــت با حکومــت محمدرضا پهلوی 
در ایــران از دهــه 1330ش آغــاز شــد. ملــی 
شدن صنعت نفت، مبارزات و ابراز مخالفت 
فعالیت هــای  و  کاشــانی  آیــت اهلل  توســط 
انقالبــی جمعیت فدائیان اســالم به رهبری 
سید مجتبی نواب صفوی از این جمله اند. 
این مبــارزات به اســتثنای حرکــت فدائیان 
کمیت در ایران  اسالم، در راستای تغییر حا
کوتاهــی  نبودنــد و عمدتــا در مدت زمانــی 
جریان داشــتند. فدائیان معتقــد بودند که 
حرکت کلی حکومت بر خالف دین اسالم و 
مذهب تشیع است. تا اواسط دهه 1340ش 
مخالفــت مؤثــری بــا حکومــت پهلــوی رخ 
نــداد و قــدرت مطلــق سیاســی و اجتماعی 
در اختیــار شــاه بــود. پــس از آغــاز این دهه 
بود کــه رخدادهایی موجب آغاز اعتراضات 
علمــا و در پی آن عموم مــردم ایران در برابر 

حکومت گردید.

تصویب الیحه انجمن های ایالتی و   

انقالب اسالمی 
هیئت تحریریه   
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والیتی
در 16 مهــر 1341ش الیحــه ای بــا عنوان 
انجمن هــای ایالتــی و والیتــی بــه تصویــب 
هیئت دولت رســید. این قانون در موادی 
مربوط به انتخابات، شرط مسلمان و مرد 
بــودن را از کاندیداهــا و انتخاب کنندگان و 
نیــز ســوگند انتخاب شــوندگان بــه قــرآن را 
حــذف کرده بــود. تصویب چنیــن مواردی 
مخالفت های صریح علمــا به ویژه آیت اهلل 
خمینی را در پی داشت. پس از جلسه ای 
آیــت اهلل  خمینــی،  آیــت اهلل  مشــورتی 
ســید  آیــت اهلل  و  گلپایگانــی  محمدرضــا 
کاظــم شــریعتمداری، طــی تلگراف هایــی 
اعتراض خود را نســبت به الیحه مزبور ابراز 
داشته و خواهان الغای سریع این مصوبه 
شدند. رژیم در هفتم آذر همان سال، طی 
جلســه ای لغو تصویب نامــه 16/7/1341 را 
اعــالم و علمــا و مراجــع قم را شــبانه و طی 

گاه کرد. تلگرف از تصمیم خود آ

انقالب سفید  
تبلیغ برای انقالب سفید با نقش بر فلز

گاهشمار مبارزات امام خمینی
16 مهر 1341 صدرو بیانیه علیه تصویب 

قانون انجمن های ایالتی و والیتی
11 آذر 1341 صــدور بیانیــه بعــد از لغــو 

قانون انجمن های ایالتی و والیتی
2 بهمــن 1341 تحریم رفراندوم »انقالب 

سپید«
2فروردین1342 حمله ماموران امنیتی 

به مدرسه فیضیه
13 خرداد1342 سخنرانی در روز عاشورا 

در مدرسه فیضیه
و  خــرداد   15 قیــام  خــرداد1342   15

بازداشت امام خمینی
4 تیر1342 انتقال امام از پادگان قصر به 

سلولی در عشرت آباد
21فروردین1343 ســخنرانی در مسجد 

اعظم قم پس از آزادی
الیحــه  علیــه  ســخنرانی  آبــان1343   4

کاپیتوالسیون
بــه  آبــان 1343 بازداشــت و تبعیــد   13

ترکیه
21 آبــان 1343 انتقــال از آنکارا به بورســا 

در ترکیه
13 مهــر1344 انتقــال از ترکیه بــه بغداد 

در عراق
16 مهر1344 حرکت از سامرا به کربال

23 مهر1344 ورود به نجف
23 آبــان1344 آغــاز تدریــس در حوزه علمیه 

نجف
1 بهمــن134۸ آغــاز درس هــای والیــت فقیــه 

)حکومت اسالمی( در نجف
ســید  مشــکوک  درگذشــت  آبــان1356   1

مصطفی خمینی فرزند امام خمینی
17 دی1356 انتشار مقاله توهین آمیز نسبت 

به امام خمینی در روزنامه اطالعات
19 دی1356 ســرکوب راهپیمایــی اعتراضــی 

15خــرداد136۸ وداع مردم با پیکر او در 
مصلی تهران

16 خــرداد136۸ تشــییع از مصلی تهران 
تا بهشت زهرا و دفن در بهشت زهرا 

پهلــوی  محمدرضــا  1342ش  ســال 
پــروژه ای با عنــوان انقالب ســفید آغاز کرد 
و قانونی در شــش بند اصلــی که بعدها به 
هجــده بنــد رســید را در معــرض رفرانــدوم 
کــه قرار  عمومی گذاشــت. برخــی تغییراتی 
بــود در ســایه این انقــالب رخ دهد عبارت 
بودنــد از: اصالحــات ارضــی و الغــای نظام 
کــردن جنگل هــا و  اربــاب و رعیتــی؛ ملــی 
بــه  دولتــی  کارخانه هــای  تبدیــل  مراتــع؛ 
شــرکت های سهامی و فروش ســهام آن ها 
جهت تضمین اصالحات ارضی؛ مشــارکت 
کارخانه هــا؛  خالــص  ســود  در  کارگــران 
تجدیدنظــر اساســی در قانــون انتخاب به 
منظور اعطای حقوق کامل و برابر سیاسی 
بــه زنــان؛ ایجــاد ســپاه دانــش، بــه منظــور 

سوادآموزی و اشاعۀ فرهنگ در روستا ها.
بــار دیگر آیت اهلل خمینی اعتراض خود 
را آشــکار نمــود و در پاســخ بــه اســتفتایی 
در زمینــه رفراندوم به دو اشــکال شــکلی و 

ماهوی اشاره کرده بود:
اشــکاالت شــکلی عبارت بودند از: عدم 
پیش بینــی رفرانــدوم در قانــون اساســی و 
در نتیجه عدم صالحیــت رژیم در برگزاری 
گاهی مردم از ماهیت پنهان انقالب  آن، ناآ
ســفید، ارعاب و تطمیع مردم توسط رژیم 
برای شــرکت در انتخابــات، احتمال تقلب 

در رأی گیری.
از لحــاظ ماهوی: این پروژه از آنجا که با 
مشــورت و هماهنگی آمریکا و غرب شــکل 
گرفتــه بود در نتیجه با اســتقالل کشــور در 
تضــاد و در راســتای منافع بیگانگان پیش 

خواهد رفت.
دوم بهمن 1341ش امام در اعالمیه ای 
مخالفــت بــا این طــرح و رفرانــدوم را با ذکر 
را در  انقــالب ســفید  و  کــرد  اعــالم  دالیــل 
برابــر احــکام اســالمی بی اعتبــار دانســت. 
همزمــان چنــد تــن از مراجــع دیگــر مانند 
گلپایگانــی، خویــی، خوانســاری، بهبهانی 
در  اعالمیه هایــی  نیــز  شــریعتمداری  و 
منتشــر  رفرانــدوم  تحریــم  و  محکومیــت 
کردند. شــاه که در یک سخنرانی تبلیغاتی 
مخالفان را ارتجاع ســیاه خطاب کرده بود 

مردم قم
2 مهــر1357 محاصــره منــزل امــام در نجــف 

توسط ماموران حکومتی عراق
10 مهــر1357 حرکت از عراق به ســمت کویت 
و ممانعت دولت کویت از ورود ایشان به کویت

13 مهر1357 حرکت از عراق به پاریس
22 دی1357 صدور دســتور تشکیل شورای 

انقالب
12 بهمن1357 بازگشت به ایران بعد 15 سال 

تبعید
بــه  بــازرگان  15 بهمــن1357 نصــب مهــدی 

عنوان نخست وزیر دولت موقت
22 بهمــن1357 پیــروزی انقالب اســالمی در 

ایران
10 اســفند1357 بازگشــت به قم و سکونت در 

قم
2 بهمن135۸ انتقال از قم به تهران و زندگی 

در جماران به دلیل بیماری قلبی
11 دی 1367 نامه به گورباچف

بیمارســتان  در  درگذشــت  خــرداد136۸   13
قلب جماران تهران
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کــرد ولــی هیــچ  روز 4 بهمــن بــه قــم ســفر 
یــک از روحانیــون برجســته حتــی تولیــت 
آســتان حضرت معصومه)س(تولیت حرم 
پنجــم،  دوره  در  معصومــه)س(  حضــرت 
ابوالفضــل مصباح التولیــه )2۸/2/1332– 
3/12/1344(در مراســم اســتقبال حاضــر 
نشــدند. شــاه از زیارت حرم نیز خودداری 
کــرد و در برابــر صحــن طــی نطــق تنــدی، 
مجددا به روحانیت توهین کرد و این گروه 
کــرد. رفرانــدوم  را مانــع پیشــرفت خطــاب 
در 6 بهمــن انجــام گرفــت. حکومت اعالم 
کرد که با اســتقبال پرشــور و بی نظیر روبرو 
گردیده و با 5 میلیون و 600 هزار رأی موافق 
در مقابــل 4 هــزار و 150 رأی مخالــف بــه 
تصویب ملت رسید. روحانیون در مواجهه 
بــا این وضعیت به پیشــنهاد امام خمینی 
تصمیــم گرفتنــد کــه مــاه رمضان آن ســال 
را کــه از روز بعد از رفراندوم شــروع می شــد 
به عنــوان اعتــراض بــه دولــت، از رفتــن بــه 
مســاجد خــودداری نماینــد و بــرای جلب 
نظــر عمومی در تمام ماه رمضان مســاجد 

تعطیل شود.

واقعه مدرسه فیضیه  
به دنبــال تنش هــای ایجاد شــده، آیت 
کــرد:  اهلل خمینــی طــی اعالمیــه ای اعــالم 
تمــام  بــا  می خواهــد  کمــه  حا »دســتگاه 
کوشش به َهدِم احکام ضروریٔه اسالم قیام 
و بــه دنبــال آن مطالبــی اســت کــه اســالم 

را بــه خطــر می انــدازد. لــذا اینجانب عید نــوروز را 
به عنــوان عزا و تســلیت بــه امام عصــر )عجل اهلل 
تعالــی فرجــه( جلــوس می کنــم و بــه مــردم اعالم 

خطر می نمایم.«
عصــر 2 فروردیــن 1342 مصــادف بــا شــهادت 
مجلــس  13۸2ق(  شــوال   25( صــادق)ع(،  امــام 
ســوگواری از طرف آیت اهلل گلپایگانی در مدرســه 
فیضیه برگزار شــد. تعدادی از وابســتگان شــاه در 
دو گــروه 70 و 30 نفــری در دو طــرف مجلــس قــرار 
گرفته بودند و به نوبت صلوات می فرستادند. پس 
از پایان سخنرانی حاج شیخ مرتضی انصاری یکی 
از آنها فریاد زد »برای ســالمتی شاهنشــاه آریامهر 
صلوات« مردم به هیجان آمدند و درگیری شروع 
شــد. کماندو هــا و افــراد حکومت به هــر طلبه ای 
کــه می رســیدند از وی می خواســتند کــه »جاوید 
شــاه« بگوید ســپس وی را زیر مشت و لگد گرفته 
و کتــک می زدند. عده ای طالب به طبقه فوقانی 
مدرسه رفته و با پرتاب سنگ و آجر به کماندو ها 
حملــه کردند. مهاجمــان به طبقه بــاال رفته و در 
آنجا ضمن درگیری و مضروب ساختن تعدادی از 
آن هــا، چنــد نفر را از جمله ســید یونس رودباری 
از بــاال به پائین انداختند. مأموران شــاه کتاب ها 
را پــاره کردنــد و لــوازم و اثــاث طــالب را بــه میــان 
صحن مدرســه ریختنــد. در پی ایــن جریان آیت 
اهلل خمینی اعالمیه علیه شــاه صادر کرد: »اینان 
بــا شــعار »شاه دوســتی« بــه مقدســات مذهبــی 
اهانــت می کننــد. شاه دوســتی یعنــی غارتگــری، 
هتک اســالم، تجاوز به حقوق مسلمین، و تجاوز 
کز علم و دانش؛ »شاه دوستی« یعنی ضربه  به مرا

زدن به پیکر قرآن و اســالم، سوزاندن نشانه های 
اســالم و محــو آثــار اســالمیت... با ایــن احتمال، 

تقیه، حرام است؛ و اظهار حقایق، واجب...«

15 خرداد 1۳42  
مدرســه  در  خمینــی  امــام  ســخنرانی 
فیضیــه1342ش آیت اهلل خمینی در بعد از ظهر 
عاشــورای ســال 13۸3ق )13 خرداد 1342 ش( با 
اعالم قبلی برای سخنرانی در مدرسه فیضیه قم 
حاضر شد و در سخنانی پس از شرح رخداد کربال 
بــا تشــبیه حمله مدرســه فیضیــه به ایــن واقعه، 
شاه را مورد انتقاد قرار داد. در پی این سخنرانی، 
نیروهای حکومت پهلوی وی را دستگیر و شبانه 
بــه تهران بردندســید حســن طباطبایــی قمی و 
بهاءالدیــن محالتــی )1313-1401ق.-1360ش.(
دو روحانی دیگری بودند که دستگیر و به تهران 
منتقل شــدند. صبــح روز پانزدهم خــرداد، مردم 
کنش به دستگیری امام  قم و سایر شهر ها در وا
خمینی دست به اعتراض زدند. مأموران نظامی 
کــرده و معترضان  بــه تظاهرکننــدگان تیرانــدازی 
نیز با چوب  و ســنگ به دفاع از خود برخاســتند. 
تعــدادی از مــردم کشــته و مجروح شــدند. علما 
هم با ارســال تلگراف، صدور اعالمیه و فرستادن 
نامــه اعتراض خــود را ابراز نمودند. برخی از علما 
نیــز بــه تهــران مهاجــرت کردنــد. در 1۸ فروردین 
1343ش، پــس از ســالگرد واقعه فیضیه آیت اهلل 
خمینــی آزاد شــد و بــه منزل خــود در قم منتقل 

شد.
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الیحه کاپیتوالسیون  
در تیــر 1343 محمدرضــا شــاه بــه آمریکا 
رفــت و مــورد اســتقبال مقامــات آمریکایــی 
کــرات  قــرار گرفــت. حاصــل ایــن ســفر و مذا
اعطــای کمک هــای نظامــی آمریــکا در برابر 
کاپیتوالســیون) به فرانســوی  وضــع قانــون 
قضایــی  مصونیــت  یــا   )capitulations
مهــر   21 بــود.   ایــران  در  آمریــکا  نظامیــان 
ســال 1343 مجلــس شــورای ملــی الیحــه 
کاپیتوالســیون را تصویب کرد. 4 آبان 1343 
آیــت اهلل خمینــی در ســخنرانی تنــدی بــه 
گر یک خادم آمریکایی،  انتقاد پرداخــت: »ا
گر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را  ا
وسط بازار ترور کند... دادگاه های ایران حق 
گر شــاه ایران یک ســگ  کمه ندارند... ا محا
آمریکایــی را زیــر بگیــرد بازخواســت خواهد 
شــد...«. به دنبــال این ســخنرانی، آیت اهلل 
خمینی شب 13 آبان سال 1343ش شبانه 
دســتگیر و بالفاصلــه بــه ترکیــه تبعید شــد. 
الیحه کاپیتوالسیون با انقالب 57 و تشکیل 

شورای انقالب ملغی شد.

اوج گیری و پیروزی انقالب  
در11 آبــان ســال 1356ش ســید مصطفی 
خمینــی فرزنــد آیــت اهلل خمینــی، بــه طــرز 
حکومــت  مخالفــان  درگذشــت.  مشــکوکی 

عامــل  را  امنیتــی  دســتگاه های  پهلــوی، 
قتــل او می دانســتند. بــا برگــزاری مجالــس 
بزرگداشت برای او، مخالفت ها در ایران اوج 

گرفت.
نــام  »ایــران و اســتعمار ســرخ و ســیاه« 
در   1356 دی   17 در  کــه  بــود  مقالــه ای 
روزنامه اطالعات با امضای »احمد رشیدی 
مطلــق« منتشــر شــد. ایــن مقالــه که بــا نام 
مستعار نوشته شــده بود.) بنابر نقلی پرویز 
نیکخواه)131۸-1357ش.( نویســنده مقاله 
معــاون  ،محمــود،  اســت.جعفریان  بــوده 
پهلــوی،  رژیــم  تلویزیــون  رادیــو  ســازمان 
اســفند1357ش.{{   20 اطالعــات  روزنامــه 
حــاوی مطالبی تنــد علیه آیــت اهلل خمینی 
بــود و او را مــردی »بی اعتقــاد« و »وابســته 
کــز اســتعماری« نامیده  و سرســپرده بــه مرا
بــود. انتشــار این مقاله بــا اعتراضات زیادی 
روبــرو شــد و نقطه عطفی در شــتاب گرفتن 
گهانــی اعتراضــات بــه حکومــت پهلــوی  نا
شــد. مأمــوران دولتــی در 19 دی 1356 بــه 
مــردم و روحانیــون معتــرض قــم تیراندازی 
کردند و تعدادی از مردم نیز کشــته شــدند. 
اعتراض مردم شــهرهای دیگر به این کشتار 
گرفتن درگیر ی ها و اعتراضات  باعث شدت 
شد. در 17 شهریور ســال 1357ش مأموران 
دولتــی تعــداد زیــادی از تظاهر کننــد گان را 

کشتند.
امــام خمینــی مجبــور بــه تــرک عــراق و 
اقامــت در فرانســه شــد. امکانــات ارتباطــی 
در فرانســه باعــث تقویت ارتبــاط انقالبیون 
 1357 26دی  در  شــد.  انقــالب  رهبــری  بــا 
از  خــروج  بــه  مجبــور  پهلــوی  محمدرضــا 
کشــور شد و کمتر از بیست روز در 12 بهمن 
همــان ســال آیــت اهلل خمینــی پــس از 15 
. تبعید  ســال تبعید)دقیقًا 14 ســال و ۸9 روز
بهمــن   12 بازگشــت  و  1343ش.  آبــان   13
1357ش.( بــه ایــران بازگشــت و ده روز بعد، 
در 22 بهمن نظام سلطنتی پهلوی به طور 

رسمی سقوط کرد.

روحانیان مخالف انقالب  
تعــدادی از روحانیون، در قبال حکومت 
پهلــوی، دیدگاهــی متفاوت با دیــدگاه امام 
خمینــی داشــتند. آنــان را می تــوان در ســه 

دسته جای داد:
1- روحانیت وابســته به حکومت:  بیشتر 
میــان روحانیون درجه ســوم و چهــارم و به 
صورت اســتثنا میان روحانیــون درجه دوم 
نیز چنین افرادی وجود داشت. بیشتر افراد 
کــه در ادارات  وابســته، روحانیونــی بودنــد 
اوقــاف یــا دفاتــر ازدواج و طالق مشــغول به 
کار بوده و به نوعی مجبور بودند در خدمت 
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رژیــم باشــند. طبعًا شــمار آنان انــدک نبود. 
چنــدان که نقــش آنان نیز در ایجــاد ارتباط 
میان مردم با دربار به صورت دعا برای شاه 
یا رفتن در مراســم اســتقبال و همراهی شاه 
در حرم های زیارتی برای رژیم ارزشمند بود. 
اینهــا گروهــی بودند کــه دربار بــه حمایت از 
آنها دلبســته بود تا هــم از داخل یکپارچگی 
روحانیــت را در برابــر رژیــم بشــکنند و هــم 

سدی در برابر کمونیست ها باشند.
کــه از دخالــت در سیاســت  گرایشــی   -2
پرهیــز داشــت و تنهــا مواقع بســیار خاصی 
بــه دالیلــی بــرای پادرمیانی یا چیزی شــبیه 
آن، ممکــن بــود بــه نوعــی حرکــت سیاســی 
گونــه ای  کــه بــه  دســت بزنــد. ایــن جریــان 
خــاص تقدس گرا و گاه والیتی بود به دالیل 
مختلــف و از جملــه همیــن تقــدس گرایی، 

غیرسیاسی شده بود. 
برخــی از رهبــران انجمــن حجتیــه نیز به 
لحــاظ فکــری یــا از روی تقیه ظاهــرا همین 
گونه می اندیشــیدند و بر این باور بودند که 
اساســا حکومت را نمی توان به غیر معصوم 

ســپرد. رویکــرد تاریخــی مرجعیــت در روزگار 
پس از مشروطه نیز چنین اقتضایی داشت.

کــه در  از روحانیــون بودنــد  گروهــی   -3
عیــن مخالفــت بــا پهلــوی و مظاهــر فســاد 
آن، حاضــر بــه ورود در یک مبارزه قهرآمیز و 
تنــد نبودند. مبانی این گــروه نیز متفاوت و 
انگیزه هایشــان مختلف و درجه دخالتشان 

هم در سیاست متفاوت بود.

باورهای شیعی در انقالب  
رهبــری انقالب اســالمی مرجع تقلید بود 
و ســایر رهبــران مبــارزه نیــز تحصیل کردگان 
حوزه علمیه بودند. بسیاری از مراجع تقلید 
وقت نیز با انقالب همراهی می کردند. تعداد 
حوزه هــای  مدرســان  و  اســاتید  از  زیــادی 
علمیــه بــه خصــوص حــوزه علمیه قــم جزو 
مبارزان بودند و بیانیه هایی علیه سلطنت 

پهلوی صادر می کردند.
نظــام  علیــه  راهپیمایی هــا  مهم تریــن 
ســلطنتی در روزهای تاسوعا و عاشورا سال 

1357ش اتفاق افتاد که مردم برای عزاداری 
واقعــه کربال و امام حســین)ع( به خیابان ها 
از  حســینیه ها  و  مســاجد  بودنــد.  آمــده 
شــمار  بــه  مخالفــان  اصلــی  پایگاه هــای 

می رفتند.
یکی از مهم ترین شــعارها و خواسته های 
یــا  اســالمی  حکومــت  طلــب  انقالبیــون 

جمهوری اسالمی بود.

نظریه والیت فقیه  
نظریه والیت فقیه از مبانی نظری انقالب 
جمهــوری  نظــام  شــکل گیری  و  اســالمی 
نظریــه  ایــن  اســاس  بــر  اســت.  اســالمی 
حکومــت و اداره جامعــه بــر عهــده فقیهان 
اســت و شــخص دیگــری نمی توانــد متولــی 
حکومــت باشــد. امــام خمینــی کــه رهبری 
بخــش مهمــی از مخالفت هــا بــا حکومــت 
پهلوی را داشــت در دوران تبعید در نجف، 
نظریــه والیت فقیــه را تببین کــرد. مجموعه 
گفته هــای او بــه صورت  کتاب و جــزوه و نوار 

کاست به ایران رسید.
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            انقالب سفید 
                                                                                              هیئت تحریریه   

 انقــالب ســفید یا انقالب شــاه و مــردم )6 
کــه  بهمــن ســال 1341ش(، رفراندمــی بــود 
توســط محمدرضــا شــاه پهلــوی بــه بهانــه 
ایجاد اصالحاتی با هدف تحول در ســاختار 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ایــران، در شــش بهمــن ســال 1341 هجری 
شمســی برگــزار شــد و آن را انقالب ســفید یا 
انقالب شاه و مردم نام نهاد. اساس انقالب 

سفید، اصالحاتی در شش اصل بود.
و  آمریــکا  طــرف  از  کــه  همه پرســی  ایــن 
توســط محمدرضا شــاه در ایران برگزار شــد 
با مخالفت شدید علما و امام خمینی روبرو 
گردیــد و امــام طــی ســخنرانی  و اعالمیــه ای 
گاه نمــود  مــردم را از اشــکاالت ایــن طــرح آ
و ایــن حرکــت امــام آغــازی بــرای مبــارزه بــا 

حکومت پهلوی شد.

ایجاد انقالب  
دولــت علــی امینــی، اصالحــات ارضــی را 
در ســال 1340 ش. اجــرا کرد، امــا اجرای آن، 
منافع و خواسته های شاه را تامین نمی کرد 

و او را به حاشــیه  تحــوالت می راند، از این رو 
شــاه بــه طــور مســتقیم، وارد عمــل شــد و 
اصالحات مورد نظر آمریکا را اجرا کرد. شــاه، 
چند ماه پس از سقوط امینی، طرح خود را 
در قالب لوایح شش گانه و با عنوان »انقالب 
سفید« و یا »انقالب شاه و مردم« اعالم کرد.

2 - انگیزه اجرای انقالب  
اصول شــش گانه  انقــالب ســفید، طرح و 
برنامه ای ریشــه دار و عمیق بود که با هدف 
اقتصــادی،  سیاســی،  ســاختار  در  تحــول 
اجتماعی و فرهنگی ایران در زمان رضاشاه 
تغییــر  کــه ماموریــت  پایه گــذاری شــد. وی 
ســاختار ایــران را در ابعاد مختلــف، وظیفه 
خود می پنداشت، ضربات سنگینی بر نهاد 

مذهب وارد کرد. 
 برنامه اصالحی انقالب سفید، نخستین 
گام عمده  شاه در جدال برای تثبیت قدرت 

خویش بود. 

۳ - طراحی انقالب  
کنــدی" از حــزب دموکــرات در همیــن  "

ســال )1340( بــه ریاســت  جمهــوری آمریــکا 
داشــت  قصــد  وی  بــود.  شــده  انتخــاب 
آنهــا  کــه در  آمریــکا  کشــورهای دوســت  در 
کــم بــود، اصالحاتــی انجام  دیکتاتــوری، حا
دهد. بــه همین منظور، علی امینی، ســفیر 
کنــدی  ســابق ایــران در آمریــکا بــا دســتور 
بــه جــای شــریف  امامــی بــه نخســت وزیری 
منصوب شــد، تا اصالحات مورد نظر آمریکا 

را انجام دهد، 
 اما بعدها شــاه که افزایــش قدرت و نفوذ 
امینــی و حمایت آمریــکا از او را به ضرر خود 
می دیــد، تصمیم گرفت خــود، نقش امینی 
را بــرای آمریــکا بــازی کنــد؛ به همیــن دلیل 
در فروردیــن 1341 طی مســافرتی به آمریکا، 
نظرشان را به سوی خود جلب کرد و انقالب 

سفید در همین مسافرت طراحی شد. 
، تامیــن رفــاه اجتماعــی را  شــاه در ظاهــر
یکی از هدف های اصلی خود اعالم و چنین 
وانمــود کــرد کــه رژیمش بــرای مــردم ایران؛ 
فرهنگ، بهداشت، رفاه و امنیت به ارمغان 
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آورده است. 

4 - جایگاه شاه با اجرای انقالب  
 ، انقــالب ســفید، شــاه را رهبــری مقتــدر
نیک خــواه، متّرقی و روشــنفکر به جهانیان 
کشــاورزان  همچنیــن،  می کــرد.  معرفــی 
چنــد  بــرای  را  حق شــناس  و  ســاده دل 
ســال بــه پشــتیبانی از وی برمی انگیخــت و 
مالــکان و محافظــه کاران منتقد را از ســر راه 
برمی داشــت و قشــرهای متوســط جامعــه، 
بازاریان، کســبه به ویژه پیشــوایان مذهبی، 
و نیروهــای مخالــف رژیــم را ســر جایشــان 

می نشاند. 

5 - اصول انقالب  
ســرانجام شــاه بــا افــزودن مــواد دیگــری 
بــه طــرح اصالحــات ارضــِی امینــی، چهــره  
اصالح طلبانه ای به خود گرفت. سپس وی 
طــرح انقالب ســفید را که بعدهــا به انقالب 
شاه و ملت مشهور شد، در روز 19 دی 1341 

اعالم داشت

 که شش اصل داشت:
1. الغــای رژیــم اربــاب و رعیتــی با تصویب 
اصالحــات ارضی بر اســاس الیحــه اصالحی 
قانــون اصالحات ارضی، مصوب 19 دی ماه 

1340 و ملحقات آن؛
ملی کــردن  قانــون  الیحــه  تصویــب   .2

جنگل ها در سراسر کشور؛
3. تصویــب الیحــه قانونــی فروش ســهام 

و  تولیــدی  کارگاه هــای  منافــع  در  کارگــران 
صنعتی؛

4. الیحه اصالحی قانون انتخابات؛  
5. الیحه ایجاد سپاه دانش برای تسهیِل 

اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری. 
البتــه طــی پانــزده ســال بعد، چنــد اصل 
دیگــر از جملــه تشــکیل ســپاه بهداشــت، 
ایــن  فهرســت  بــه  و...  مراتــع  ملی شــدن 

اصالحات افزوده شد. 

6 - برخورد علما  
رفرانــدوم  بــه  و  ســفید  انقــالب  طــرح 
بــه  بهمــن  ششــم  تاریــخ  در  آن  گذاشــتن 
مــردم ابــالغ شــد. علمــا و روحانیــان بــرای 
روشــن شدن مســئله، نماینده ای )حاج آقا 
روح اهلل کمالونــد از علمــای خرم آبــاد( را نزد 
شــاه فرســتادند و مخالفــت خود را بــا لوایح 
شــاه  اطــالع  بــه  آن  رفرانــدوم  و  شــش گانه 
رساندند، اما او که بقای سلطنت خود را به 
اجرای آن، وابسته می دانست، به مخالفت 

علما و روحانیان توجهی نکرد. 

۷ - اعالن موضع امام خمینی  
از  پــس  )رحمة اهلل علیــه(  خمینــی  امــام 
اعالم انقالب ســفید، مخالفت شــدید خود 
را بــا آن و همچنیــن با رفرانــدوم اعالم کرد و 

فرمود:
بــه نظــر این جانب، ایــن رفرانــدوم که به 

لحاظ رفع برخی از اشکاالت به اسم تصویب 
ملــی خوانــده شــده، رای جامعــه  روحانیت 
کثریت قاطع ملت ایران است، در  اســالم و ا
صورتــی کــه تهدیــد و تطمیع در کار نباشــد 
و ملــت بفهمــد که چــه می کنــد. این جانب 
عجالتــًا از بعضــی جنبه های شــرعی آن... و 
از بعضی اشــکاالت اساســی قانونی آن برای 
مصالحی صرف نظر می کنم، فقط به پاره ای 

اشکاالت اشاره می نمایم.
۷.1 - اشکاالت وارده امام

1. در قوانیــن ایــران، رفراندوم پیش بینی 
کنون سابقه نداشته است؛ نشده و تا

2. معلــوم نیســت چه مقامــی صالحیت 
دارد رفرانــدوم نمایــد و ایــن امری اســت که 

باید قانون معین کند؛
3. در ممالکی که رفراندوم، قانونی است، 
باید به قدری به ملت مهلت داده شــود که 
یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد 
و در جراید و وســایل تبلیغاتی، آراء موافق و 

مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛
معلوماتشــان  بایــد  رای دهنــدگان   .4

به انــدازه ای باشــد کــه بفهمنــد به چــه رای 
کثریت قاطع، حق رای  می دهند؛ بنابراین ا
دادن در ایــن مــورد را ندارند، و فقط بعضی 
اهالی شهرســتان ها که قوه  تشخیص دارند 
آنــان هــم  کــه  صالحیــت رای دادن دارنــد 

بی چون و چرا مخالف هستند؛
5. باید رای دادن در محیط آزاد باشــد و 
هیچ گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام 
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شــود، و در ایران، این امر عملی نیســت که 
کثریت مردم را سازمان های دولتی در تمام  ا
نقاط و اطراف کشــور ارعاب کرده و در فشار 

و مضیقه قرار داده و می دهند. 

8 - اقدامات بعد از بیانیه امام  

بعــد از بیانیــه و اعالمیــه امــام خمینــی 
اتفاقاتی روی داد که از قرار زیر است.

8.1 - مخالفت علما با اقدام رژیم  
در  ســرعت  بــه  خمینــی  امــام  اعالمیــه 
تهــران و شهرســتان ها پخش شــد و مردم و 

روحانیان تظاهرات کردند. 
موضــع برخــی از علمــا در مقابــل اقــدام 
رژیم، موضعی روشــن و مشــخص بود. آنان 
مخالفــت خود را به وضــوح اعالم می کردند. 
آیــت اهلل حکیــم در پاســخ بــه ســؤالی درباره 
اصالحــات ارضــی، اعــالم داشــت: »شــک و 
ک مردم  تردیــدی در حرمــت اغتصاِب امــال

نیست.« 

8.2 - برخورد امنیتی رژیم با   
مخالفان

روحانیــان تهران عصــر 4 بهمن در منزل 
آیــت اهلل غــروری اجتمــاع کردنــد تــا تصمیم 
بــا رفرانــدوم بگیرنــد.  جدیــدی در مقابلــه 
کــره، به منزل  ک هنــگاِم مذا مامــوران ســاوا
هجــوم آوردنــد و هر کس را که توانســتند به 
زندان فرستادند. این عمل، بیش از پیش، 

چهره  انقالب سفید را نمودار ساخت.
در همین روز، قوای انتظامی به دانشگاه 
تظاهــرات  تــا  کردنــد  حملــه  هــم  تهــران 
دانشــجویان علیه ایــن رفرانــدوم را متوقف 
ک هم بیکار نبود. این ســازمان،  کند. ســاوا
مقاله ای خبری بــه روزنامه های عصر داد و 

اجتمــاع مــردم و روحانیان و تعطیــل بازار را 
به آن دلیل دانســت که موقوفات، مشمول 
اصالحــات ارضــی می شــود و اضافــه کرد که 
عده ای از کارگران و کشــاورزان اطراف تهران 
و فرهنگیــان بــه مقام هــای رســمی مراجعه 
و تقاضــا کرده انــد اجازه داده شــود شــخصًا 
کننــد، ولــی مقامــات  بــا مخالفــان مقابلــه 
انتظامی به ایشــان اطالع داده اند که حفظ 

نظم بر عهده دولت است. 
8.۳ - تالش مزدورانه شاه

شــاه کوشــید با مســافرت نمایشــی خود 
بــه قــم، نظر مــردم و علما را جــذب کند، اما 
بــا خیابان هــای خالی شــهر روبه رو شــد که 
ایــن وضعیت بر خشــم او از مــردم و علمای 
قم افزود. او در سخنرانی اش سعی کرد علما 
را وابسته به جمال عبدالناصر معرفی کند و 

ذهن ها را به خارج از مرزها سوق دهد.
رفرانــدوم   1341 بهمــن   6 در  ســرانجام 
انقــالب ســفید شــاه بــا تمــام مخالفت هــا، 
تظاهــرات و تحریم هــا، بــا حضــور نیروهــای 

نظامی و انتظامی انجام شد. 
8.4 - برخورد با مخالفان رژیم

کســانی چــون کنــدی، بی درنــگ، بعــد از 

اعــالم نتایج جعلی رفراندوم ـ کــه از پیروزی 
طرح شــاه حکایت داشت برایش پیام های 

تبریک فرستادند. 
پــس از اعــالم نتایــج و پیــام تشــویق آمیز 
بــا  مخالــف  حرکت هــای  ســرکوب  کنــدی، 
شــدت بیشــتری از ســرگرفته شــد و صدهــا 

نفر از روحانیان، بازاریان و طرفداران جبهه 
ملی، دستگیر و بازداشت شدند. 

۹ - ارتباط انقالب با اوضاع کشور  
ضــرورت اصالحــات در ایــران از مدت هــا 
پیش احســاس می شــد، اما این اصالحات 
تنها برای جلوگیری از انفجارهای اجتماعی 
نبود، بلکه برای کشــورهای صنعتی به ویژه 
آمریــکا نیز بایســتی یــک بازار مصــرف ایجاد 
می شــد، بنابرایــن بــرای رژیــم شــاه و آمریکا 
انقالب سفید ایران دو ضرورت در برداشت: 
نخست، ضرورت سیاسی - اجتماعی از نظر 
وضع داخلی ایران و دوم ضرورت اقتصادی 

برای خود آمریکا. 
۹.1 - آثار غربی بودن اصالحات

خاســتگاه  و  منشــا  اصالحــات،  طــرح 
خارجــی داشــت. نتیجــه آن کاهِش ســطح 
بــه  نیــاز  و  ســوم  جهــان  کشــاورزی  تولیــد 
واردات محصوالت کشــاورزی از کشــورهای 
دیگــر به ویژه ایاالت متحده بود. این فرایند 
نــه تنها به تخریب ســاختار اقتصــاد داخلی 
کشــورهای جهــان ســوم می انجامیــد، بلکه 
وابســتگی این کشــورها به آمریــکا را در همه 
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ابعاد تشدید می کرد. 

1۰ - نقشه کنترل ایران با انقالب  
طــرح اصالحــات، هنگامــی ارائه شــد که 
جهان، شــاهد رشد انقالبات و جنبش های 
، انقالب  مردمی بود. قیام جمال عبدالناصر
الجزایــر و ویتنــام و...  انقــالب مــردم  کوبــا، 
دولت های وابسته به آمریکا برای جلب نظر 
مردم و تقویت رژیم خویش با تشویق آمریکا 
به چنین اصالحاتی روی آوردند تا اوضاع را 

تحت کنترل خود بگیرند. 

11 - تحکیم قدرت و نفوذ شاه  
اجتماعــی  رفــاه  تامیــن   ، شــاه در ظاهــر
را یکــی از هدف هــای اصلــی خــود اعــالم، و 
وانمــود کــرد کــه رژیــم او بــرای مــردم ایران، 
فرهنگ، بهداشت، رفاه و امنیت به ارمغان 

آورده است. 
بــه ایــن ترتیــب بــا تغییــر پایــگاه طبقاتی 
وابســته  ســرمایه دار  طبقــه  ایجــاد  و  شــاه 
صنعتی و قشــر متوسط شهری و کشانیدن 
ســرمایه داری بــه روســتاها از طریق نابودی 
طبقه محافظه کار و سنتی زمین دار، قدرت 
شــخصی و اســتبدادی شــاه کامــًا تقویــت، 

تحکیم و تثبیت می شد. 

12 - نتایج انقالب  
برندگان واقعی انقالب ســفید، نه کارگران 
و روستاییان و نه توده کارکنان دولت، بلکه 
زمیــن داران،  اداری،  بلندپایــه  کارفرمایــان 
زمین خــواران، پیمانــکاران و کارخانــه داران 
معینی بودند که ثروت های کالنی به چنگ 

آوردند.
اصــول ظاهــری انقــالب ســفید و نیــات 
باطنــی آنها، نه تنهــا نیازها و انتظــارات آنها 
را بــرآورده نســاخت، بلکه نتایــج این برنامه 
و  سیاســی  اجتماعــی،  اقتصــادی  اوضــاع 

فرهنگی آنها را نیز وخیم تر کرد
 و اســباِب خیــزش سیاســی- اجتماعــی 
گســترش  آورد.  فراهــم  را  ایــران  مــردم 
امــواج مخالفــت و مبــارزه مــردم بــه رهبری 
امــام خمینــی  به ویــژه شــخص  روحانیــت 
)رحمة اهلل علیه( و وقــوع قیام 15 خرداد 42 
پیامد عینی و مهّم آن ماجراســت، بنابراین 
انقالب ســفید برای رژیم شــاه یک شکست 
محسوب می شــود، زیرا رژیم وی به اهداف 
خــود نرســید. در مقابل، نیروهــای مخالف 
شــاه با اســتفاده از فرصت، مرحله جدیدی 
از مبــارزه علیه خاندان پهلوی را آغاز کردند 

که در نهایت به پیروزی منجر شد. 

1۳ - منابع  
انقــالب  ریشــه های   ، نیکــی آر کــدی،   )1(
ایــران، ترجمــه عبدالرحیــم گواهــی، تهران، 

انتشارات قلم، 1369 ش.
تاریــخ  جالل الدیــن،  ســید  مدنــی،   )2(
سیاســی معاصر ایران، قم، دفتر انتشــارات 

اسالمی، 1362ش، چاپ دوم.
، آنتونی،  )3( ســولیوان، ویلیام و رپارسونز
خاطرات دوســفید، اسراری از سقوط شاه و 
نقــش آمریکا و انگلیس در انقالب اســالمی، 
ترجمــه محمــود طلوعی، تهران، انتشــارات 

علم، 1372ش.
)4( خمینی، روح اهلل، صحیفه امام.

)5( مرکــز اســناد انقالب اســالمی، اســناد 
انقالب اسالمی، تهران، 1369ش.

)6( افراســیابی، بهــرام، ایــران و تاریــخ )از 
کودتــا تــا انقــالب(، تهــران، انتشــارات زرین، 

1364ش، چاپ اول.
)7( امینــی، علیرضــا، تحوالت سیاســی و 
اجتماعــی ایــران در دوران پهلــوی، تهــران، 

صدای معاصر، 13۸1ش، چاپ اول.
خاطــرات  نورالدیــن،  کیانــوری،   )۸(
کیانــوری، بــه کوشــش موسســه تحقیقاتــی 
و انتشــاراتی دیــدگاه، انتشــارات اطالعــات، 

تهران، 1371ش.
)9( مصور رحمانی، غالمرضا، کهنه سرباز، 
تهــران،  موسســه خدماتــی فرهنگــی رســا، 

1370ش.

روابــط  رشــد  گر، محمدرضــا،  )10( ســودا
ســرمایه داری در ایــران، تهــران، انتشــارات 

شعله اندیشه، 1369ش.
)11( خلجــی، عبــاس، اصالحــات آمریــکا، 
تهــران،  خــرداد،   15 قیــام  و   1342-1339
اســالمی،  انقــالب  اســناد  مرکــز  انتشــارات 

13۸1ش، چاپ اول.
)12( زونیــس، ماروین، شکســت ماهانه، 
ترجمــه  شــاه،  ســقوط  دربــاره  مالحظاتــی 
اســماعیل زند و بتول سعیدی، تهران، نشر 

نو، 1371ش.
سیاســی  تاریــخ  غالمرضــا،  )13(نجاتــی، 
25 ســاله ایــران )از کودتا تا انقــالب(، تهران، 
موسســه خدمــات فرهنگی رســا، 1371ش، 

چاپ سوم.
)14( روحانی، حمید، بررســی و تحلیلی از 
نهضــت امام خمینی، تهران، انتشــارات راه 

امام، 1360ش، چاپ یازدهم.
پدیده هــای  محمــد،  کشــمیری،   )15(
 1355 مــاه  اســفند  ملــت،  و  شــاه  انقــالب 

شاهنشاهی )1343ش(.
)16( پهلــوی، محمد رضــا، ترجمــه دکتــر 
حســین ابوترابیان، پاســخ به تاریخ، تهران، 

چاپخانه رخ، 1371ش، چاپ اول.
)17( همایون، کاتوزیان، اقتصاد سیاسی 
ایــران، ترجمــه محمد رضا نفیســی و کامبیز 
پاپیــروس،  انتشــارات  تهــران،  عزیــزی، 

136۸ش.

  14   فصلنامه اندیشه نو   سال نوزدهم  شماره چهل ویکم   زمستان 1401 

فصلنامه علمی، فرهنگی و سیاسی



هیئت تحریریه

معیار معمار انقالب 

انقالب ما انقالب اسالمی است چون متکی بر اسالم است  

البته می دانید که بعد از هر انقالبی یک مشکالت زیادی برای   
کشور و برای دولتها پیش می آید این اجتناب ناپذیر است . هیچ 

نمی شود تصور کرد که انقالبی حاصل می شود یک رژیم دو هزار و 
پانصد ساله با همه قدرتی که داشت شکسته بشود و از بین برود و 
آرام باشد و مملکت همه چیز به جای خودش باشد و همه چیزها 
زود اصالح بشود، همه حوائج برآورده بشود اینها یک اموری است 

که هیچ امکان ندارد برای یک انقالبی، بعضی انقالبهایی که در 
حدود 60سال پیش از این شده است االن هم با مشکالت روبرو 
هستند و من گمانم این است که انقالب ما بهترین انقالبی بوده 

کنون برداشتیم و  است که با ضایعاتی کم، نتایج زیادی از آن تا
امیدواریم که بعد از این هم برداشته بشود و نکته اش هم این بوده 

، انقالبهای یک رژیمی بر یک رژیمی، یک  است که انقالبهای دیگر
رژیم مشابه رژیم بوده و انقالب ما انقالب اسالمی است چون متکی 

بر اسالم است .

صحیفه نور، جلد۸، صفحه 167، تاریخ 5۸/4/2۸  

انقالب اسالمی در مقایسه با انقالب های دیگر  

انقالب ما عظیم است و متکی به هیچ قدرتی نیست نه قدرت   
شرق و نه قدرت غرب، انقالب هایی که در دنیا می شود به یکی 
از این دو ابرقدرت متکی است ولی انقالب مردم ما انقالبی است 
متکی به خود مردم، پس مردم باید از پیامدهای انقالبشان گله 

نداشته باشند .

صحیفه نور، جلد19، صفحه 5۸، شماره 3، تاریخ 63/3/1۸  

ره آورد عظیم  

کنون مسلمانان باید با دقت مسایل را بررسی کنند و انقالب    ا
های غیراسالمی را به انقالب اسالمی ایران مقایسه کنند، 

انقالب اسالمی در عین حال که وارث یک کشور صددرصد 
وابسته و مخروبه و عقب رانده شده در تمام جهات بود ... 
. دشمنان ما باید بدانند که هیچ انقالبی در جهان همانند 
انقالب اسالمی ما با ضایعه ای کم و ره آوردی عظیم همراه 

نبوده است و این نیست جز به برکت اسالم .

صحیفه نور، جلد13، صفحه ۸2، شماره 29، تاریخ 59/6/21  

استکبار و انقالب اسالمی  

مملکت آشفته است، مملکت بعد از انقالب است، بعد از   
انقالب آشفتگی است و بحمداهلل انقالب ایران انقالب بزرگی 

بود که ضایعه کم و برداشت زیاد، برداشت قطع ایادی اجانب و 
قطع ایادی خیانتکاران داخلی و خارجی و برداشت های بزرگتر 

در سازندگی است .

صحیفه نور، جلد6، صفحه 103، تاریخ 5۸/2/7  

امروز دنیا با ما به خاطر اسالم بد است بعضی ها که جاهلند   
می گویند اسالم به درد نمی خورد اما بعضی ها که کمی اوضاع 

مردم ایران را می دانند می گویند اسالم خوب است ولی نه 
اسالم اینها بلکه اسالم راستین . امروز تبلیغات علیه من و شما 
گر ما با اسالم کار نداشتیم  نیست تبلیغات علیه اسالم است . ا

کسی با ما بد نبود .

... امروز آمریکا و شوروی را که آنقدر در دنیا فساد می کنند   

کسی محکوم نمی کند ولی تمام محکومیت ها مال 
ماست .

صحیفه نور، جلد17، صفحه 256، تاریخ 62/2/2۸  

هر چیزی که برخالف حق است سفارش کنیم که   
انجام نگیرد و حق در ایران انجام بگیرد و مشکالتی 

که در اثر جنک و در اثر انقالب و در اثر مخالفت با 
ابرقدرتها برای مملکت ما پیش آمده است خودشان 

صبر کنند و دوستان خودشان را به صبر سفارش 
کنند .

صحیفه نور، جلد13، صفحه 245، تاریخ 59/10/11  

ملت عزیز ایران  

بیدار باشید که سالیان دراز مبارزه در پیش دارید،   
ابرقدرتها برای نابودی شما هر روز نقشه می کشند ولی 

"ان کید الشیطان کان ضعیفا"

صحیفه نور، جلد12، صفحه 1، تاریخ 5۸/12/20  

قدرت های بزرگ که دستشان از مخازن بزرگ ایران   
کوتاه شده و سلطه و قدرتشان با همت ملت ایران 
کنون به دست و پا  و قوای مسلح آن قطع گردیده ا

افتاده اند تا با جنگ افرزوی بین برادران سلطه خود را 
اعاده دهند و چپاولگری خود را از سرگیرند .

صحیفه نور، جلد13، صحفه 119، تاریخ 59/7/24  
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اســپوزیتو دربــاره اهمیت انقالب اســالمی 
دشــمن  و  »دوســت  می نویســد:  ایــران 
معتقدنــد انقــالب ایــران، تاثیــر بســزایی بــر 
جهــان اســالم و غــرب داشــته اســت. ایــن 
انقــالب بــرای برخی، منبــع الهــام و انگیزش 

بوده است.«
ایران معاصر، نخســتین دهه حیات خود 
را بــا دو هدف توام »نهادینــه کردن انقالب« 
بــرای جمهــوری  کــرد.  آغــاز  آن«  و »صــدور 
نوپــای اســالمی، قانونــی اساســی فراهم آمد 
کــه یک حکومــت پارلمانی انتخابــی را تحت 
کــرده بود و  ع اســالم پیش بینی  هدایت شــر
آیت اهلل خمینی مقــام والیت فقیه یافت. در 
نتیجــه، تحول چشــمگیری در جامعه ایران 
بــه وقــوع پیوســت. حکومــت بــا در دســت 
گرفتــن بانکــداری، بیمــه، بازرگانــی خارجــی 
و صنایــع عمــده، بدهی هــای خارجــی خود 
را پرداخــت کــرده، اقتصــادی مســتقل پدید 
آورده کــه کمتــر به ســرمایه گذاری و ســرمایه 
خارجی وابسته است. انقالب عالوه بر جنبه 
نظری، به صورت واقعی نیز تغییرات عمیقی 
در چشــم انداز اجتماعــی ایــران پدیــد آورده 

است.

نخســتین  از  ایــران،  اســالمی  جمهــوری 
روزهــای حیــات خــود، هــدف دوم )صــدور 
انقــالب( را از ارکان سیاســت خارجــی خــود 
کــرده اســت. هیــچ جنبــه دیگــری از  اعــالم 
انقــالب، این همه توجه رســانه ها را به خود 
و  غربــی  دولت هــای  تــرس  و  نکــرده  جلــب 

اسالمی را برنیانگیخته است.
گــر بگوییم بدفهمی ها  مبالغــه نکرده ایم ا
مانع آن شده است که غربی ها، به ویژه ایاالت 
متحــده، خــط مشــی هــای ایــران را عمومــا 
و بازتــاب جهانــی انقــالب ایــران را خصوصــا 
درک کننــد. یکــی از ایــن بدفهمی های رایج 
این اســت که انقالب ایران شــدیدا شــیعی و 
فرقه گرایانه است. اما این انقالب از نخستین 
از  جهان شــمول  تصویــری  گاهانــه  آ روزهــا، 
خود ارائه داده و آرزوهایی جهان شــمول در 
کید  سر داشته است. مثال آیت اهلل خمینی تا
داشــت کــه انقالب در اصول اســالمی ریشــه 

دارد و به همه مظلومان جهان
 - چه شیعه و چه غیرشیعه - تعلق دارد.
از ایــن رهگــذر از فــردای پیــروزی انقالب، 
بــدون  مســلمان،  دانشــجویان  از  بســیاری 

توجه به وابســتگی های فرقه ای خود، ایران 
را به چشم سرمشق خود دیدند.

ســّنی  دانشــجویان  ترتیــب،  ایــن  بــه 
»الجماعــه االســالمیه« در دانشــگاه قاهــره 
اعــالم کردنــد انقــالب مــردم ایران، شایســته 
بررســی عمیــق اســت تــا از آن درس بگیریم، 
انگیزه کسب کنیم و از این سرمشق بهره مند 
شویم. در حقیقت، هم نخبگان و هم عموم 
مــردم این انقــالب را بــه ندرت یــک پیروزی 
شــیعی می شمردند. بســیاری از مسلمانان، 
آن را غلبــه اســالم بــر نیروهــای اهریمنــی و 
پیــروزی جهــان ســوم بــر امپریالیســم آمریکا 

می دانستند.«
»بازتاب جهانی انقالب ایران، چهار شکل 
داشــته است: نخســت، در دو کشور لبنان و 
بحریــن، دخالت ایران ملموس و چشــمگیر 

بوده است.
دوم، در تعداد بیشتری از کشورها، الگوی 
جریــان  کشــور،  ایــن  تشــویق های  و  ایــران 
سیاســی اســالمی پیشــین را تقویــت کــرده و 
شــتاب بیشــتری بخشــیده اســت؛ هماننــد 

کستان و فیلیپین. مصر، تونس، نیجریه، پا

انقالب  و نگاه دانشمندان غربی
مه هیئت تحریریه   

ی نا
دگ

زن
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سوم، ایران نقش عام تری در برانگیختن 
ایفــا  اســالمی  سیاســی  تفکــر  و  ایدئولــوژی 
کرده اســت؛ همانند مصر، سودان، مالزی و 

اندونزی.
چهــارم، الگو و فعالیت هــای ایران، دلیل 
و بهانــه الزم را فراهــم آورده اســت تــا بعضی 
حکومت ها )عراق، مصر، تونس و اندونزی( 
جنبش هــای اســالم گرای مخالــف را مهــار و 
کنند. مهم ترین تاثیرگــذاری ایران  ســرکوب 
انقالبــی بــر جهان اســالم در ســطح افــکار و 

ایدئولوژی است.«
هــدف اصلــی سیاســت خارجی ایــران، از 
همــان آغــاز بــه کار حکومــت جدیــد، تبلیغ 
و گســترش اســالم انقالبــی بــود. ایــن هدف 
در وظیفــه ای ریشــه داشــت کــه قــرآن برای 
مســلمانان در جهــت تحقــق و تبلیــغ پیام 
الهــی در سراســر گیتــی معیــن کــرده اســت. 
در حقیقــت، قانــون اساســی جدیــد ایران، 
بــه وضــوح نشــانه وجــه اســالمی سیاســت 
خارجــی پویــا و مبارزه جویانــه ای اســت کــه 
گســترش  هدفــش، اتحــاد دنیــای اســالم و 

کمیت خداوند در روی زمین است. حا

ایــران،  انقالبــی  ایدئولــوژی  و  تجربــه  در 
نشانه های زیادی هست که با موضوعات و 
گرایانه در دیگر جوامع مسلمان  عالیق احیا
شــدت یافت. نخســتین و مهم ترین عاملی 
که موجب شد انقالب ایران به مثابه انقالب 
اســالمی تلقــی شــود، ناشــی از ایدئولــوژی 
اســالمی و رهبران روحانــی و غیرروحانی آن 
بــود کــه ایدئولوگ اولیه جمهوری اســالمی، 

آیت اهلل خمینی بود.
این گونــه بــود که ایــن انقالب، نخســتین 
نمونــه انقالبی موفــق و ُملهم از اســالم بود. 
دوم اینکــه، انقــالب ســفید شــاه بــه مثابــه 
الگــوی اصلــی نوســازی بــه ســبک و شــیوه 
بــرای  غربــی در خاورمیانــه، زمینــه وســیع 
کــرد و ایــن  گســترده ایجــاد  نارضایتی هــای 
خــود منشــأ دیگــری بــرای دامــن زدن بــه 
انقالبــی بــود کــه هیــچ گاه موافــق زندگــی با 

سبک و شیوه غربی نبود.

در حقیقــت، برخــی از اصــول ایدئولــوژی 
انقالب اسالمی ایران از این قرار است:

کیــد مجــدد بــر اســالم بــه مثابــه  الــف( تا
. شیوه زندگی تمام عیار

الگــوی  پذیــرش  اینکــه  بــه  اعتقــاد  ب( 
غیردینــی و غربــی جدایــی دیــن از دولــت، 
سرمنشأ تمام مصائب اجتماعی، اقتصادی، 

نظامی و سیاسی جوامع مسلمان است.

ج( اعتقاد راسخ به اینکه بازگشت قدرت 
و موفقیت های مسلمانان، نیازمند برگشت 
کمیــت دیــن الهی بــه جای  بــه اســالم و حا

سرمایه داری غربی است.

د( معرفی دوباره شریعت )قانون اسالمی( 
بــه مثابه طرح اســالمی جامعــه ای مطلوب 
کــه اجتماعــی عادالنــه و اخالقــی از مومنان 

است.

هـــ( تمایــل بــه نبــرد )جهــاد( علیــه تمام 
تحمــل  آن،  الزمــه  گــر  ا حتــی  ناراســتی ها؛ 
ســختی ها و در صورت لزوم، شهادت در راه 

خدا باشد.«
منبع: اســپوزیتو، جان.ال.13۸۸.انقالب 
ایــران و بازتــاب جهانی آن، ترجمه محســن 
مدیــر شــانه  چی، تهــران: مرکــز بازشناســی 

(، چاپ سوم. اسالم و ایران )انتشارات باز

  فصلنامه اندیشه نو   سال نوزدهم  شماره چهل و یکم  زمستان 1401  17  



مقدمه  
مســاله پیشرفت و توســعه کشور و حرکت 
در مســیر رفــع مشــکالت جامعــه را مي توان 
کــه  دانســت  کشــور  اولویــت  مهمتریــن 
جهت گیــري تمامــي تالش هــاي مســئولین 
کشــور را تعیین مي نماید. همه فعالیت ها در 
عرصه هــاي مختلف، براي آن باید باشــد که 
گره اي از مشــکالت مردم بگشــاید و یک گام 
کشــور را به اهــداف طرحریزي شــده نزدیک 
نمایــد، وگرنــه اقدامــي خــالف میثــاق ملي و 
مصالــح کشــور خواهد بــود. اما ســوق دادن 
بــه ســوي  کشــور  تمامــي جهت گیري هــاي 
کشــور و تجمیــع همــه توان هــا و  پیشــرفت 
انرژي هــا بــراي تعالــي جامعــه نیازمند پیش 
فرض ها و الزاماتي اســت که بدون آن چنین 

رسالت عظیمي به ثمر نخواهد رسید.

اولین تجربه حاصــل آمده در طول چهل 
سال ایســتادگي، درک عمومي این حقیقت 
اســت که پیشــرفت کشــور و تحقــق آرمان ها 
جــز بــه حفــظ و تقویــت روحیــه انقالبــي در 
جامعــه ممکــن نخواهــد بــود. انقالبي گــري 
یعنــي تســلیم وضــع موجــود نشــدن و براي 
انســاني  و  الهــي  بــزرگ  آرمان هــاي  تحقــق 
مجاهــدت و تــالش کــردن و منافع فــردي را 
در راه آرمان ها نادیده گرفتن. لذا باید تالش 
کشــور بــه  نمــود تــا روحیــه انقالبي گــري در 
مثابه یک ارزش قلمداد شود، سبک زندگي 
انقالبــي در جامعــه تبلیــغ گردد و امــور اداره 

کشور در اختیار انقالبیون قرار گیرد!
مهــم تریــن پرسشــی کــه پــس از گذشــت 
اذهــان  در  انقالبــی  هــر  وقــوع  از  مدتــی 

انقالبیــون آن ایجاد می شــود، این اســت که 
انقــالب آنــان چه دســتاوردی برای شــان به 
ارمغــان آورده اســت؟ آیا آن نتایج بر اســاس 
اهــداف اصولــی آن انقــالب بــوده اســت یــا 
نــه؟ انقالب اســالمی ایران نیــز از این قاعده 
مستثنا نیست؛ بلکه طبیعی است که مردم 
ایران نیز از دستاوردهای انقالب خود سؤال 
کنند. از اینجاســت که تبیین دســتاوردهای 
انقالب، اهمیت و بلکه ضرورت می یابد؛ زیرا 
در صــورت تبییــن نکــردن صحیــح و دقیــق 
گاهی مردم، ممکن اســت  آن و درنتیجه، نا آ
ایــن تلقــی در ذهــن آنــان بــه وجــود آیــد که 
ایــن انقــالب هیــچ ثمره ای نداشــته اســت و 
کنــار گذاشــته شــود؛ ازایــن رو، ممکــن  بایــد 
اســت انقالب، به تدریج، به دست فراموشی 

دست آوردهای انقالب اسالمی 
هیئت تحریریه ره

اط
خ
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سپرده شود یا دچار تغییرات ماهوی شده و 
درنهایت، به کلی، نابود گردد. باتوجه به این 
مطلب، آشــکار کردن دستاوردهای انقالب 
اســالمی ایران ضــرورت می یابــد. این مقاله  
در قالب دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگــی، علمی و فناوری و نظامی  امنیتی  
نتایــج حاصــل از انقــالب اســالمی ایــران را 

بیان می کند.
نکته ای قبل از پرداختن به دستاوردهای 
انقالب اســالمی ایران باید توجه داشــت که 
مقولۀ دستاوردشناســی با مسئلۀ کارآمدی 
ارتباطــی تنگاتنــگ دارد. ازاین رو، شــناخت 
دســتاوردهای هر انقالبــی نیازمند توجه به 
کارآمــدی، در  کارآمــدی آن اســت.  مفهــوم 
تعریفــی دقیــق، عبــارت اســت از: موفقیــت 
بــه امکانــات و  در تحقــق اهــداف باتوجــه 
موانــع )فتحعلی، 13۸2: 7(. بنابراین، میزان 
کارآمــدی هــر پدیــده ای از جملــۀ انقــالب، 
بــر اســاس ســه شــاخصۀ اهــداف، امکانات 
و موانــع روشــن می شــود. گفتنــی اســت در 
تبییــن دســتاوردهای انقــالب اســالمی نیــز 
باید به آن ســه شــاخصه توجه شــود و با در 
نظــر گرفتــن هریــک از ابعــاد اصلــی و فرعی، 
و  داخلــی  موانــع  انــواع  موجــود،  امکانــات 
علیــه  دشــمنی ها  و  تهدیدهــا  و  خارجــی 
انقالب اســالمی ایــران به دستاوردشناســی 
ایــن انقــالب پرداخــت )نصــری، 13۸9: 105 

.)106-

1- دستاوردهای سیاسی  
مهم ترین دستاوردهای سیاسی انقالب 

اسالمی ایران به قرار زیر است:
و  دیکتاتــوری  نظــام  ســرنگونی   -1-1

جایگزینی نظام مردم ساالری دینی
رفع خفقان و سرنگونی نظام دیکتاتوری 
ســلطنت پهلــوی و جایگزیــن شــدن نظــام 
تریــن  مهــم  از  یکــی  دینــی،  مردم ســاالر 
اســالمی  انقــالب  سیاســی  دســتاوردهای 
ایــران به شــمار مــی رود. مــردم ایــران، بــه 
22بهمــن  در  امام خمینــی)ره(  رهبــری 
1357 توانســتند رژیــم ســلطنتی پهلــوی را، 
کــه برآمــده از کودتــای انگلیســی  آمریکایــی 
بود، و وابســتگی، استبداد، فساد)سیاسی، 
اخالقی، مالی(، ضّدیت با اسالم و بی کفایتی 
گی هــای بــارز آن به شــمار می  از جملــه ویژ
رفت، ســاقط کننــد و نظامی مردمی مبتنی 
بر قوانین اســالمی، با رهبــری ولی فقیه، بنا 
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کننــد )مصباح یــزدی، 13۸۸: 19؛ محمدی، 
1390: 25-26؛ نصری، 13۸9: 107(.

1-2- افزایش بینش سیاسی مردم
افزایش بینش سیاســی مردم، یکی دیگر 
از دســتاوردهای سیاســی انقــالب اســالمی 
اســت. یکی از اهداف سیاسی رژیم پهلوی، 
دور نــگاه داشــتن مــردم ایــران از مســائل و 
واقعیت هــای جامعــه بــود و از ایــن طریــق 
مــردم  سیاســی  بینــش  تــا  کوشــیدند  مــی 
تعمیــق نیابــد و در بی خبــری به ســر برنــد. 
گاهی ها و  پــس از انقالب اســالمی، افزایش آ
تقویت بینش سیاســی مردم، با اســتفاده از 
گون مانند مطبوعات و رسانه  ابزارهای گونا
های گروهی، به عنوان اصلی مهم در قانون 
کانــون  اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، 

توجه واقع شد.
1-۳- آزادی و مشارک سیاسی مردم

سیاســی  دســتاوردهای  از  دیگــر  یکــی 
انقالب اســالمی، آزادی سیاســی و مشارکت 
سیاســی مردم است. در رژیم پهلوی، مردم 
در عرصۀ تصمیم گیری کشور هیچ جایگاهی 
نداشــتند؛ ازایــن رو، مشــارکت سیاســی، بــه 
معنــای واقعــی کلمه، وجــود نداشــت، ولی 
تعییــن  در  اســالمی،  انقــالب  از  پــس  آنــان 
شــدند،  ســهیم  کشورشــان   سرنوشــت 
به طوری که در مدت بیش از سه دهه پس 
از پیروزی انقالب، به طور متوســط هر سال 
یک انتخابات در عرصۀ تصمیم گیری کشور 
برگزار شد که نشان دهندۀ مشارکت سیاسی 
گستردۀ مردم اســت )مصباح یزدی، 13۸۸: 

20؛ عیوضی و هراتی، 1390: 160(.

1-4- استقالل در سیاست خارجی
اســتقالل در سیاســت خارجی یکی دیگر 
از دســتاوردهای سیاســی انقــالب اســالمی 
ایــران اســت. در دوران پهلوی، در ســاختار 
سیاســی ایــران، به دلیــل نفــوذ کشــورهایی 
نظیر انگلســتان و آمریکا، استقالل سیاسی 
کشــور  وجــود نداشــت و سیاســت خارجــی 
با توجه بــه منافع کشــورهای بیگانه تعریف 
می شــد؛ اما پــس از انقــالب، ایران اســالمی 
ضمــن رهایــی از نفــوذ آمریــکا و انگلیــس، 
اســتقالل سیاســی خــود را بــه دســت آورد و 
سیاســت خارجی خــود را باتوجه به مصالح 
اســالمی و منافع ملی تعریف کرد )عیوضی و 

هراتی، همان(.

1-5- شــکل گیــری جریــان هــا و گــروه 
های سیاسی در جهان

جریان هــا  برخــی  شــکل گیری  بــر  تأثیــر 
نقــش  احیــای  و  سیاســی  گروه هــای  و 
از  دیگــر  یکــی  آزادی بخــش  جنبش هــای 
دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی ایران 
اســت. انقــالب اســالمی ایــران، از یــک ســو، 
باعث موجودیت برخی گروه ها و جریان های 
سیاسی مانند حزب اهلل لبنان، امل اسالمی، 
جنبــش جهــاد اســالمی فلســطین، نهضت 
کستان شد و از سوی  اجرای فقه جعفری پا
، باعــث خــارج شــدن برخــی دیگــر از  دیگــر
گروه هــا و جریان هــا از حالــت انفعــال و رکود 
شد، مانند حرکت اسالمی در بیت المقدس 
و الخلیــل. بــا وقــوع انقــالب اســالمی ایران، 
و  جهــان  در  آزادی بخــش  جنبش هــای 
گرفتنــد.  تــازه ای  جــان  اســالمی  جوامــع 
پیروزی انقالب اســالمی در ایران، با تکیه بر 
ایدئولــوژی اســالمی، باعث احیــای بیداری 
اســالمی در جهــان شــد. جایگزیــن شــدن 
اندیشــه های اســالمی به جای اندیشه های 
مادی همچون ناسیونالیســم و مارکسیسم 
و نیز در جنبش های آزادی بخش اســالمی، 
از جملۀ مصادیق آن بیداری است )همان: 

166 -169؛ محمدی، 1390: 36-2۸(.

1-6- تغییر راهبرد قدرت های بزرگ
تأثیــر بــر راهبــرد قدرت هــای بــزرگ، یکی 
اســالمی  انقــالب  دســتاوردهای  از  دیگــر 
اســت. انقالب اســالمی در کشــوری رخ داد 
که می بایست در برابر حرکت های ضدغربی 
کنش نشــان مــی داد؛ اما خود  در منطقه وا
به کشــوری ضدغربی تبدیل شــد. از ســوی 
، تأثیر انقالب اســالمی بر جنبش های  دیگر
اســالمی موجــود در جوامع اســالمی، تحت 
ســلطۀ ابرقــدرت هــای غــرب و شــرق و نیــز 
طــرح نظریه های جدیــد دربــارۀ حکومت و 
سیاســت، هر دو ابرقدرت)آمریکا و شــوروی 
حفــظ  بــرای  تــا  داشــت  بــرآن  را  ســابق( 
منافــع نامشــروع خــود در خاورمیانه )غرب 
آســیا(، انقالب اســالمی را مهار کننــد و آن را 
ازهرجهت محدود کننــد )عیوضی و هراتی، 

1390: 170-171؛ محمدی، 1390: 40-3۸(.

2- دستاوردهای اقتصادی  
پهلــوی،  رژیــم  کــردن  ســاقط  از  پــس 
انقالب اســالمی ایران، تغییراتــی در اقتصاد 

کــرد. مقایســۀ میــزان درآمدها  کشــور ایجاد 
و عملکردهــا در دورۀ پهلــوی و جمهــوری 
اســالمی، ایــن تغییــرات را روشــن می کنــد. 
گر شــاخصه هایی مانند افزایش جمعیت،  ا
کاهــش تولید و صــادرات نفت خام، کاهش 
هــم  را  جهانــی  تــورم  افزایــش  و  دالر  ارزش 
زمــان تجزیــه و تحلیــل کنیــم، در مــی یابیم 
انقــالب  از  پــس  کشــور  ارزی  درآمدهــای 
اســالمی نســبت به دوران پهلوی، تا حدود 
یک پانزدهم کاهش حقیقی داشــته است. 
گــر بــه حــوادث و رخدادهــای  همچنیــن، ا
پس از انقالب اسالمی  که در دوران پهلوی 
راه  در  بســیاری  موانــع  و  نداشــت  وجــود 
تحــول اقتصادی ایران پدیــد آمده بود  نظر 
بیفکنیم، عمق فاجعه در کاهش درآمدهای 
دولت جمهوری اســالمی آشکارتر می شود. 

برخی از این موانع عبارت اند از:

1- خروج سرمایه های کشور به دست 
خاندان پهلوی به ارزش ۳5 میلیارد دالر

2- ورشکســتگی نظــام بانکــی کشــور بــه 
ســبب خروج ارز در حــدود 1/6 میلیارد دالر 

به دست عناصر معروف
3- مســدود کردن حدود 20 میلیارد دالر 
از اموال و دارایی های ایران در اروپا و آمریکا
4- باقی ماندن بدهی های نظام پهلوی
5- تحریم و محاصرۀ اقتصادی دشمنان
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  خســارات   -6
حدود هزار میلیارد دالر به کشــور به ســبب 

جنگ تحمیلی )نصری، 13۸9: 154- 164(.
2-1- توسعه و عمران

جمهــوری اســالمی ایــران با وجــود کمتر 
شــدن درآمدهای آن و نیــز موانع زیادی که 
بــا آن هــا روبه رو بــوده، در توســعه و عمران 
کشــور کارنامــۀ قابل قبولی برجای گذاشــته 
است. این ادعا با مقایسۀ کارنامۀ اقتصادی 
رژیم پهلوی با نظام جمهوری اسالمی ایران 
بیشــتر آشــکار مــی شــود. در دوران پهلوی 
بیشــتر جمعیــت 35 میلیونی کشــور، که در 
روســتاها زندگی می کردنــد، از حداقل های 
امکانــات رفاهــی محــروم بــوده انــد؛ حتــی 
شــهرها نیــز در زمینــۀ خدمــات عمومــی و 
بودنــد )همــان:  رفاهــی دچــار محرومیــت 

.)165
2-2- محصوالت کشاورزی

بزرگ تریــن  ایــران  پهلــوی،  دوران  در 
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واردکننــدۀ مــواد غذایــی به شــمار می رفت؛ 
غ  به طوری کــه، پنیــر از دانمــارک، تخــم مــر
از  گنــدم  اســترالیا،  از  گوشــت  اســرائیل،  از 
غ از فرانســه، سیب زمینی و پیاز از  آمریکا، مر
کســتان و... وارد می شــد؛ از این رو، کشــور  پا
تنهــا برای 33 روز قــادر بود غذای مورد نیاز 
را در داخل تهیه کند، ولی با پیروزی انقالب 
اســالمی، تحــول چشــمگیری در کشــاورزی 
کشــور به وجــود آمــد؛ به گونه ای کــه، ضمن 
خودکفایی در بیشتر محصوالت کشاورزی، 
تنهــا کمتر از پنــج درصد مــواد غذایی مورد 
نیاز از خارج از کشور وارد می شود؛ از این رو، 
کشــور در حال حاضــر می تواند غذای بیش 
کنــد. در  را در داخــل تهیــه  روز  از ســیصد 
برخی اقالم کشاورزی نیز جمهوری اسالمی 
ایــران در ردیــف صادرکننــدگان قــرار گرفتــه 
اســت )همان: 167-16۸؛ ملکوتیان، 1391: 

.)42
2-۳- صنعت

ایــران در دوران پهلــوی کمتریــن ســطح 
فنــاوری و صنعــت را داشــت. در حقیقــت، 
تمام هویت صنعت ایران را صنایع مونتاژی 
تشــکیل مــی داد که تحت نظر مستشــاران 
خارجــی، و بــا ناتوانــی ملــی و تکنولوژیکــی 
همــراه بــود. پس از انقــالب اســالمی، با اتکا 
بــه تــوان داخلــی، ضمــن اتخــاذ سیاســت 
 ، خودکفایی و بومی ســازی در صنایع کشور
تولیــدات صنایع نیز به صورت چشــمگیری 
فــارس،  )خبرگــزاری  یافــت  افزایــش 

1392/11/14؛ نصری، 13۸9: 16۸(.
2-4- بهداشت و درمان

و درمــان در دوران  بهداشــت  وضعیــت 
کــه بــرای مــداوای  پهلــوی به گونــه ای بــود 
کستان و  ســرماخوردگی، از فلیپین، هند، پا
بنگالدش پزشک به ایران آورده می شد؛ اما 
پــس از انقالب اســالمی در زمینۀ بهداشــت 
داد.  رخ  چشــمگیری  تحــوالت  درمــان،  و 
درحال حاضر، نه تنها سفر به خارج از ایران 
بــرای درمــان به کمتریــن حّد خود رســیده 
اســت، بلکــه ایــن امر معکوس شــده اســت 
، از سراســر  و ســالیانه نزدیــک بــه 30 هزار نفر
دنیــا، بــرای درمان بــه ایران ســفر می کنند. 
تحــوالت  از  گوشــه ای  بــه  زیــر  جــدول  در 
عرصۀ بهداشــت و درمان اشــاره شده است 

)نصری، 13۸9: 179-17۸(.
اســالمی  انقــالب  ابتــدای  از  درمجمــوع 
کنون با وجــود تمام موانعی که جمهوری  تا

اســالمی ایــران در زمینــۀ اقتصــادی، بــا آن 
روبــه رو بوده اســت، به ویژه جنگ تحمیلی 
و تحریم هــای ظالمانــۀ آمریــکا و اروپا، نظام 
جمهــوری اســالمی ایران توانســته اســت با 
صبــوری، همراهــی و همــت مردم کشــور به 
یابــد؛  دســت  چشــمگیری  پیشــرفت های 
قبیــل  از  عرصه هایــی  بــه  کــه،  به گونــه ای 
خدماتــی،  علمــی،  صنعتــی،  کشــاورزی، 
ســیر  پهلــوی  دورۀ  در  کــه   ، و...  درمانــی 
نزولــی و وابســتگی خــود را می پیمود، ســیر 
صعودی بخشید و به تدریج، با خودکفایی 
و خوداتکایــی، اقتصاد وارداتــی ِصرف دورۀ 
پهلوی را به اقتصادی مولد و مقاوم تبدیل 

کرد.

۳- دستاوردهای فرهنگی  
مهم ترین دستاوردهای فرهنگی انقالب 

اسالمی ایران عبارت اند از:
۳-1- نفــی مظاهــر فرهنگــی غــرب و 

اشاعۀ فرهنگ اسالمی
نفــی مظاهــر فرهنگــی غــرب و مقابلــه بــا 
تهاجــم فرهنگــی از دســتاوردهای فرهنگی 
دروان  در  اســت.  ایــران  اســالمی  انقــالب 
پهلــوی، بــر پایــۀ محوریــت نگرش غربــی، از 
یک سو، ارزش های اسالمی نفی و، از سوی 
دیگر، معیارهــا و ارزش های غربی در عرصۀ 
فرهنگی حکم فرما شــد؛ بــه طوری که هنر، 
، رادیــو و تلویزیــون،  ادبیــات، ســینما، تئاتــر
 ، مطبوعات، کتاب، سیســتم آموزش کشــور
مــدارس، دبیرســتان ها و دانشــگاه ها، همه 
تحــت ســیطرۀ فرهنــگ غــرب درآمــد؛ اما با 
وقــوع انقــالب اســالمی، از یــک ســو، مظاهر 
فرهنگی غرب از جامعه نفی شــد و از ســوی 
و  فرهنگــی  خودبــاوری  تعمیــم  بــا   ، دیگــر
گســترش شــعائر دینــی، زمینه بــرای تقویت 

پایه های ایمانی مردم فراهم شد.

۳-2- ارتقای جایگاه زن
ارتقای جایگاه زن در اجتماع و خانواده، 
یکی دیگر از دســتاوردهای فرهنگی انقالب 
اســالمی ایران اســت. هویت زن اســالمی در 
دوران پهلوی، به دلیل سیطرۀ خودباختگی 
فرهنگــی و رواج ارزش هــای غربــی، تهدیــد 
کــه، به جــای ســوق دادن  شــد؛ به گونــه ای 
اجتماعــی  فعالیت هــای  ســوی  بــه  زنــان 
ســودمند، فرهنــگ برهنگــی و بی عفتــی در 
میان آنان گسترش یافت، اما پس از انقالب 

اســالمی این سیاســت، که در تعارض با فرهنگ 
اصیل اسالمی بود، کنار گذاشته شد و زن ایرانی 
در جایــگاه واقعی خود قــرار گرفت؛ به طوری که، 
زن در کنــار وظیفــۀ همســری و مــادری خود، در 
، بــا رعایــت حجاب  فعالیت هــای اجتماعــی نیــز

اسالمی، شرکت می کند.

۳-۳- ایجاد روحیۀ خودباوری
ایجــاد روحیــۀ خودبــاوری و »مــا می توانیــم« 
انقــالب  فرهنگــی  دســتاوردهای  از  دیگــر  یکــی 
به دلیــل  پهلــوی،  دوران  در  اســت.  اســالمی 
بزرگ نمایــی جهــان غــرب در نظــر مــردم ایــران، 
نوعی خودباختگی و ضعف در جامعه حکم فرما 
بود و نوعی فرهنگ وابستگی به غرب در اذهان 
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عمومــی ایجــاد شــد، امــا بــه برکــت انقــالب 
اســالمی، روح خودبــاوری و خوداتکایــی در 

بین افراد جامعه دمیده شد.
۳-4- گســترش فرهنگ مردم ساالری 

دینی
گســترش فرهنگ مردم ســاالری دینی در 
جهان، یکی دیگر از دســتاوردهای فرهنگی 
انقــالب اســالمی اســت. انقــالب اســالمی با 
ایجــاد نظام جمهــوری اســالمی ضمن نفی 
اسالم متحجر و قشر گرا، بر تفکر جدایی دین 
از سیاســت نیز خط بطالن کشید. درواقع، 
نظــام نوینی ایجاد کرد که مشــروعیت آن بر 
کمیت الهی و ارزش های اســالمی و  پایــۀ حا

مقبولیت آن بر اساس ارادۀ مردمی است.
اســتقالل  فرهنــگ  گســترش   -5-۳

خواهی و استکبارستیزی
و  اســتقالل خواهی  فرهنــگ  گســترش 
استکبارستیزی، یکی دیگر از دستاوردهای 
فرهنگی انقالب اســالمی ایران اســت. مردم 
ایران با الهام از آموز های اســالمی همچون: 
 َ ِن اعُبُدوا اهَّلّلَ

َ
 أ

ً
ۀ َرسوال ّمَ

ُ
»َوَلَقد َبَعثنا فی کّلِ أ

َواجَتِنُبــوا الّطاغــوَت« )نحل: 36(، شــعار نه 
شرقی و نه غربی سردادند و خواستار آزادی 
ایــران از نفوذ و دخالــت طاغوت ها و قدر ت 
هــای خارجی شــدند.... )عیوضــی و هراتی، 

.)165-161 :1390
درمجموع، دربارۀ دستاوردهای فرهنگی 

انقــالب اســالمی می تــوان گفت که بــا وقوع 
انقــالب در ایــران، تغییــر و تحــول اساســی 
در ســاختار فرهنگــی ایــران در ســه ســطح: 
هــدف، برنامــه و عملکــرد بــه وجــود آمــد. 
در ســطح هــدف، انقــالب اســالمی اســالم 
گرایی را جایگزین اســالم زدایی رژیم پهلوی 
کــرد. در ســطح برنامــه نیز انقالب اســالمی، 
را   غرب گرایــی  و  فرقه گرایــی  باســتان گرایی، 
کــه از مهــم تریــن برنامه های فرهنگــی رژیم 
پهلــوی بــه شــمار مــی رفــت  بــه اســتقالل 
فرهنگی، تبادل فرهنگی و توســعۀ فرهنگی 
تبدیــل کــرد. در ســطح عملکرد نیــز انقالب 
اســالمی   ارزش هــای  گســترش  اســالمی، 
ابتــذال  را جایگزیــن  ملــی و هویت بخشــی 
کــرد )نصــری،  و هویت زدایــی رژیــم پهلــوی 

.)21۸ :13۸9

4- دستاوردهای علمی و فناوری  
از  کشــوری علــم و فنــاوری یکــی  در هــر 
مهم ترین مؤلفه های قدرت ملی محسوب 
می شــود؛ درواقع، نســبت عرصۀ تولید علم 
و فنــاوری با دیگر عرصه ها به گونه ای اســت 
کــه زمینه ســاز پیشــرفت و افزایــش قــدرت 
در دیگــر عرصه هــای ملــی اعــم از نظامــی، 
اقتصــادی می گــردد.  و  فرهنگــی  سیاســی، 
ازاین رو، امام خامنه ای )دام ظله( به کرات 
بــر لــزوم تکیــه بــر علــم و جنبــش نرم افزاری 

کید می فرماید. تأ

... دانش مایۀ اقتدار اســت؛ ثروت آفرین 
اســت؛ قــدرت نظامــی آفرین اســت؛ قدرت 
سیاســی آفریــن اســت. یــک روایتی هســت 
کــه می فرماید: »الِعلُم ُســلَطاٌن« علم قدرت 
اســت: »مــن َوَجَدُه َصاَل ِبــِه َو َمن َلم یجدُه 
صیــَل َعَلیــِه«. ]ابن ابی الحدیــد، 1404: ج20: 
گر علم  319[؛ یعنی مســئله دو طرف دارد: ا
داشــتید، می توانیــد ســخن برتــر را بگویید، 
دســت برتر را داشته باشــید.  »َصاَل« یعنی 
نــدارد؛  میانــه  حالــت  نداشــتید  گــر  ا ایــن، 
»صیــل علیــه«. پس کســی که علــم دارد، او 
دست برتر را بر روی شما خواهد داشت؛ در 
مقدرات شما دخالت می کند، در سرنوشت 
شــما دخالت می کند. )امام خامنــه ای)دام 

ظله( 13/ 11/ 13۸۸(.

مهم ترین دستاوردهای علمی و فناوری 
انقالب اسالمی عبارت اند از:

و  آمــوزش  عرصــۀ  در  پیشــرفت   -1-4
پژوهش

باتوجــه بــه چنیــن دیدگاهــی نســبت به 
علــم، پــس از انقــالب اســالمی بــرای جبران 
گذشــته،  ادوار  علمــی  عقب ماندگی هــای 
به ویــژه دوران پهلــوی، ســرمایه گذاری های 
چشــمگیری در عرصــۀ آمــوزش و پژوهــش 
محدودیت هــا  وجــود  بــا  و  گرفــت  صــورت 
به ویــژه  خارجــی،  و  داخلــی  مشــکالت  و 
اســالمی،  انقــالب  دشــمنان  تحریم هــای 
شــگرفی  و  نگــرش  درخــور  پیشــرفت های 
در ایجــاد و توســعۀ زیرســاخت های عرصــۀ 
دانش به دست آمد؛ برای نمونه، در نتیجۀ 
توجــه نظام به دانش، تعداد مدارس کشــور 
از 47 هــزار واحد قبــل از انقالب، به بیش از 
کز  194 هــزار واحــد افزایش یافت. تعــداد مرا
آمــوزش عالــی و دانشــگاهی نیــز از 15 واحد 
دولتــی در قبــل از انقالب به حــدود دو هزار 
و هفتصد واحــد دولتی و غیردولتی افزایش 
یافــت. تعــداد دانشــجویان نیــز از 175 هــزار 
نفــر در قبل از انقالب بــه بیش از 4 میلیون 
نفــر پــس از انقالب اســالمی افزایــش یافت؛ 
درنتیجــه، میزان باســوادی از 47 درصد در 
قبل از انقالب، به بیش از 90 درصد در حال 
حاضر رســید. تعداد مــدال در المپیادهای 
جهانی نیز  که قبل از انقالب صفر بود  پس 
از انقــالب اســالمی بــه بیــش از پانصــد عدد 
رســید. تعــداد اختراعات ثبت شــده از عدد 
صفــر در قبــل از انقالب، به بیــش از 26 هزار 
اختراع پس از انقالب رســید )نصری، 13۸9: 
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باشــگاه  43؛   -42  :1391 ملکوتیــان،  1۸2؛ 
خبرنگاران جوان، ۸/ 1/ 1393(.

4-2- دســتیابی بــه علــوم و فنــاوری 
های سطح اول جهان

بــه برکــت آزادی و خودبــاوری حاصــل از 
انقالب اســالمی، جمهوری اسالمی ایران با 
حضور فعال در عرصه های علمی، توانست 
در بســیاری از علــوم و فناوری هــای ســطح 
اول روز جهان، پیشــرفت های چشمگیر به 
دست آورد و ضمن درخشیدن پژوهشگران 
و دانشــمندان ایــران در میان پژوهشــگران 
و دانشــمندان ممتاز دنیــا، رتبه های باالی 
جهــان،  در  نیــز  را  دو رقمــی  و  رقمــی  تــک 
منطقه و در میان کشورهای اسالمی کسب 
، بایو و  کــرد. دانش و فنا وری هســته ای لیزر
نانــو تکنولــوژی، میکــرو الکترونیــک، دانش 
فنــی اســتفاده از پلیمرهای گیاهــی، دانش 
شــبیه  و  ژنتیــک  دانــش  روبــات،  ســاخت 
گوســفند  ســازی)تولید نخســتین مــوش و 
شبیه ســازی شــده( و... از جملــۀ افتخارات 
اســت  جهــان  در  ایــران  اســالمی  انقــالب 
)افشــون، 13۸7: 11؛ خبرگــزاری فــارس، 14/ 

.)92 /11
عرصــۀ  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
دانش و فناوری اتمی  که بســیار در صنعت 
پزشــکی،  کشــاورزی،  ک،  پــا انرژی هــای 
بــه  توانســت  دارد،  فوایــد  و...  داروســازی 
کامــل  دانــش  و  فنــاوری  بــه  بومــی  شــکل 
در  و  یابــد  دســت  اتمــی  ســوخت  چرخــۀ 
کنــار پنــج کشــور برتــر دنیــا در ایــن فنــاوری 
قــرار گیــرد. در عرصــۀ دانش روباتیــک نیز با 
کســب موفقیت هــای جهانی در مســابقات 
روباتیک در کنار هشــت کشور اول روبوکاپ 
دنیــا قرار گرفت )افشــون، همان(. در عرصۀ 
فناوری هــوا فضا، که در دوران پهلوی هیچ 
توانمنــدی ای نداشــتیم، ســال هــای پــس 
از انقالب اســالمی ســازمان صنایع هوا فضا 
کنون چندین ماهواره به  تأســیس شــد و تا
فضــا پرتاب کرده اســت. جمهوری اســالمی 
ایران از معدود کشورهایی است که فناوری 
ســاخت ماهواره، فنــاوری پرتــاب ماهواره و 
تکنولوژی ســاخت ایستگاه دریافت تصاویر 
ماهــواره، پرتاب موفقیت آمیــز موجود زنده 

به فضا را دارد )نصری، 13۸9: 171-170(.

4-۳- کســب رتبــه های برتــر در تولید 
علم

اســکوپوس]1[،  داده هــای  بــر  مبتنــی 

 1190 تولیــد  بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
مدرک در رشــتۀ ســلول های بنیــادی، رتبۀ 
2۸ جهــان و مقــام دوم منطقــه را به دســت 
آورده است. در حوزۀ هوا  فضا نیز جایگاه 19 
تولیــد علم را در جهان و مقام نخســت را در 
بین کشورهای اسالمی و منطقه در کارنامۀ 
خود دارد. جمهوری اســالمی ایران با تولید 
470 مــدرک در حوزۀ بیوتکنولــوژی رتبۀ 23 
جهــان و رتبــۀ نخســت در میان کشــورهای 
اســالمی را بــه خــود اختصاص داده اســت. 
در رشــتۀ شــیمی نیز با تولید 4 هزار و 473 
مقالــه در ســال 2012 رتبــۀ 13 تولیــد علم در 
کــرده  کســب  جهــان و رتبــۀ اول منطقــه را 
و  آموزشــی  )پایــگاه خبــری علمــی،  اســت. 
سالمت، 4/ 1/ 1393؛ پایگاه استنادی علوم 
جهــان اســالم)ISC(، بی تــا(. در حــوزۀ نانــو 
نیــز تا مــارس 2015 جمهوری اســالمی ایران 
با انتشــار 4 هــزار و 661 مقاله، رتبۀ پانزدهم 
پایــگاه  1394/2/5؛  )مشــرق،  دارد.  را  دنیــا 

استنادی علوم جهان اسالم)ISC(، بی تا(.
ســهم جمهــوری اســالمی ایــران از تولید 
علم دنیا طی پانزده سال گذشته، بر اساس 
مــدارک علمــی ثبــت شــده در پایگاه هــای 
اســکوپوس  و  آی]2[  اس.  آی.  اســتنادی 
تــا 1 اردیبهشــت 1394، رشــد چشــمگیری 

داشــته اســت. ســهم تولید علــم جمهوری 
اســالمی ایــران از ســال 2000 تــا 2014 دارای 
ســیر صعودی می باشــد؛ به گونه ای که هم 
کنون جمهوری اسالمی ایران تولید کنندۀ  ا
یک و نیم درصد از علم دنیاست. باتوجه به 
داده های پایگاه اســکوپوس، در ســال های 
2000 تــا 2014 رتبــۀ بین المللــی تولیــد علــم 
جمهــوری اســالمی ایــران از 4۸ بــه 16 ارتقــا 
یافتــه اســت. همچنیــن باتوجه بــه مدارک 
نمایه شــده در پایــگاه آی. اس. آی، جایگاه 
ایران از رتبۀ 49 در نخســتین ســال بررســی 
شــده بــه رتبۀ 21 در واپســین ســال بررســی 
کــرده اســت. جمهوری اســالمی  ارتقــا پیــدا 
ایرن در ســال 2014 به نسبت ســال 2013، از 
لحــاظ رشــد علمــی در دنیا، مقام چهــارم را 
بــه خود اختصاص داده و در ســال 2014 نیز 
در جایــگاه 16 کمیت تولیــد علم جهان قرار 
، از نظر تولید  داشــته اســت. در حال حاضر
علم، جمهوری اسالمی ایران از یک جایگاه 
رفیــع بین المللی برخــوردار اســت و دومین 
عضــو  کشــورهای  بیــن  در  علمــی  قــدرت 
جنبش عدم تعهد می باشــد. همچنین، در 
طی سال های متمادی برترین کشور علمی 
در بیــن کشــورهای عضو اوپک بوده اســت. 
کنون، جمهوری اسالمی ایران با کسب  هم ا

  فصلنامه اندیشه نو   سال نوزدهم  شماره چهل و یکم  زمستان 1401  23  



رتبۀ نخســت تولید علم در بین کشــورهای 
منطقــۀ خاورمیانــه و نیــز رتبــۀ اول در بیــن 
57 کشــور اسالمی، ســرآمد منطقه و جهان 
اســالم است )پایگاه اســتنادی علوم جهان 
اسالم )ISC(، اردیبهشت 1394؛ همان، 12/ 
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5- دستاوردهای نظامی  امنیتی  
مهم ترین دســتاوردهای نظامی  امنیتی 

انقالب اسالمی ایران عبارت اند از:

5-1- محوریــت تأمیــن منافــع ملــی و 
اسالمی

امنیت از نیازهای ضروری برای پیشرفت 
و تعالــی هــر جامعــه اســت؛ درواقــع، ایجــاد 
نیروهــای مســلح در هــر جامعــه ای بــرای 
منافــع  و  امنیــت  از  حراســت  و  حفاظــت 
پهلــوی،  دوران  در  اســت.  کشــور  آن  ملــی 
نیروهــای مســلح ایــران نه تنهــا درایــن باره 
کارآمــد بودنــد، بلکــه در خدمــت منافــع  نا
بیگانگان قرار داشتند. در آن دوران، هدف 
اصلــی نیروهای مســلح، حفاظــت از منافع 
غــرب در منطقــه آن هــم بــا نیــرو، تجهیزات 
حتــی  و  بــود،  ایــران  نفتــی  درآمدهــای  و 
حضورشــان در پیمان هــای نظامی، مانند 
پیمان ســنتو]3[، در آن راســتا بوده اســت؛ 
ولــی بــا پیروزی انقالب اســالمی و فروپاشــی 
پیمان ســنتو و انحالل »دکترین دو ستونی 
نیکســون« )ســتون نظامــی ایــران و ســتون 
اقتصادی عربستان(، امروز نیروهای مسلح 
در ارتش، ســپاه پاســداران و بسیج مردمی، 
حافظ اسالم و منافع ملی هستند که نمونۀ 

آشکار آن حماسۀ »دفاع مقدس« است.
5-2- استقالل در فرماندهی

و  مستشــاران  پهلــوی،  دوران  در 
فرماندهــان آمریکایی و انگلیســی نیروهای 
مســلح ایــران را فرماندهــی و هدایــت مــی 
کردند. آنان با بهره گیری ازاین نیروها در پی 
تأمیــن منافع غــرب بودند و ضمن داشــتن 
و  و دریافــت حقــوق  »مصونیــت قضایــی« 
مزایای بسیار، خسارت اقتصادی فراوانی به 
ایران وارد می کردنــد؛ ولی با پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، تحول عظیمی در فرماندهی 
نیروهای مسلح ایران اسالمی به وجود آمد، 
به گونه ای که با خروج افســران و مستشاران 
بیگانــه از نیروهای مســلح ایران، اشــخاص 
شایســته ای همچون: حــاج ابراهیم همت، 
کــری، مهــدی زین الدیــن، احمد  مهــدی با

کاظمی، صیاد شــیرازی، عبــاس بابایی و... 
فرمانده شدند.

5-۳- پیشــرفت و خودکفایی نسبی 
در تولید تجهیزات نظامی

پهلــوی،  دوران  در  مســلح  نیروهــای 
توانمنــدی داخلــی چشــمگیری نداشــتند 
و بــه طور کامل وابســته به تجهیــزات غربی 
منافــع  حفــظ  بــرای  زمــان  آن  در  بودنــد. 
بخــش  منطقــه،  در  غربــی  هــای  دولــت 
عمــده ای از درآمدهــای دولــت بــه بخــش 
از  پــس  امــا  می یافــت؛  اختصــاص  نظامــی 
انقــالب اســالمی، بــا از بیــن رفتــن روحیــۀ 
حقــارت و خودکــم بینــی، روحیــۀ ابتــکار و 
خالقیت در کارکنان و متخصصان نیروهای 
مســلح بــه وجــود آمــد. جمهــوری اســالمی 
ایــران با تالش جوانــان با ایمان و سرشــار از 
اســتعداد، توانســت ضمن فاصلــه گرفتن از 
بخش هــای  در  پهلــوی،  دوران  وابســتگی 
تولیــدات  بــه  نظامــی  تجهیــزات  گــون  گونا
چشــمگیری دســت یابــد و حتــی در عرصۀ 
صادرات تســلیحات نظامی در دنیا جایگاه 
مناســبی به دســت آورد، از آن جمله اســت: 
موشــک های  و  بمب هــا  انــواع  ســاخت 
هــزار   3 حــدود  بــرد  بــا  مدرن)بالســتیک 
کیلومتر، کروز، ضدهوایی، دریایی، میان برد 
و کوتاه برد، لیزری و هوشــمند، اژدر حوت(، 
هواپیما)آموزشــی)درنا،  انــواع  ســاخت 
پرستو(، جنگی)صاعقه(، بدون سرنشین(، 
ســاخت  هواپیماهــا،  اساســی  تعمیــرات  و 
بالگردهــای نظامــی و پشــتیبانی، ســاخت 
پیشــرفته)رادار  فــوق  رادارهــای  انــواع 
ملــی(، ســاخت زیردریایــی، ســاخت نــاو و 
ناوشکن)جماران(، ساخت قایق های فوق 
پیشرفتۀ پرنده با سرعت باال و امکان شلیک 
نفربــر،  تانــک،  انــواع  ســاخت  رادارگریــز،  و 
ســالح های ضدتانــک، ســاخت تجهیــزات 
پیشرفتۀ جنگ الکترونیک و سایبری، تنها 
گوشه ای از دســتاوردهای تسلیحاتی بومی 

جمهوری اسالمی ایران می باشد.
بــه طور کلی، می تــوان عملکرد نیروهای 
مســلح در دوران پهلوی را در این سه مورد 
کــرد: 1- از دســت دادن ســرزمین  خالصــه 
و عــزت ایــران 2- دخالــت نظامــی در دیگــر 
کشــورها بــرای منافــع غــرب 3- ســرکوب و 
کشتار ملت ایران برای تحکیم رژیم پهلوی. 
با انقالب اسالمی تحولی شگرف در عملکرد 
نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران به 
وجــود آمــد؛ به گونــه ای که، با وجــود جنگ 

تحمیلــی هشــت ســالۀ تمــام عیــار عــراق و 
حمایت همه جانبۀ تســلیحاتی، اطالعاتی، 
نیرویــی، مالــی و تبلیغاتــی غــرب و شــرق و 
ارتجاع عرب علیه جمهوری اســالمی ایران، 
جــدا  کشــور  ک  خــا از  وجــب  یــک  نه تنهــا 
، او  نشــد، بلکه با شکســت دشــمن متجــاوز
را بــه پرداخــت خســارات وارد شــده مجبــور 
کنــون جمهــوری اســالمی ایــران  کــرد. هــم ا
کــه  بــه چنــان اقتــداری دســت یافته اســت 
ضمن بازدارندگــی در مقابل تهاجم نظامی 
جبهــۀ  در  کــه  کشــورهایی  بــه  دشــمنان، 
مقاومــت علیــه اســتکبار جهانــی آمریکایی  
صهیونیستی قرار دارند، کمک های نظامی 
 :13۸9 )نصــری،  دهــد.  مــی  مستشــاری  و 
1۸6-217؛ مؤسســۀ فرهنگــی قــدر والیــت، 
43؛   :1391 ملکوتیــان،  331-36۸؛   :13۸2

خبرگزاری فارس، همان(.

نتیجه گیری  
انقــالب  دســتاوردهای  مقالــه  ایــن  در 
گــون  گونا عرصه هــای  در  ایــران  اســالمی 
و  علمــی  فرهنگــی،  اقتصــادی،  سیاســی، 
گردیــد.  فنــاوری و نظامــی  امنیتــی تبییــن 
ایــن  رو  پیــش  مقالــۀ  نتیجــۀ  تریــن  مهــم 
اســت که انقــالب اســالمی ایــران باتوجه به 
کــه برخــی از آن هــا میــراث  وجــود موانعــی 
دوران گذشــته، به ویــژه دورۀ پهلــوی، بوده 
و برخــی دیگــر نیز خارجی بوده و به دســت 
قدرت هــای اســتکباری بــه وجــود آمــده، و 
نیــز بــا توجه بــه امکانــات محــدودی که در 
اختیــار داشــته اســت، توانســت مبتنــی بــر 
آموزه هــای اســالمی و تکیه بر تــوان داخلی، 
پیشرفت های چشمگیری را در عرصه های 
گون سیاســی)نظام مردم ســاالر دینی،  گونا
اســتقالل سیاســی و...(، اقتصادی)حرکــت 
در مســیر اقتصاد اســالمی، توسعۀ صنایع و 
بومی ســازی، خودکفایی در برخی عرصه ها 
و..(، فرهنگی)آزادی فرهنگی در چهارچوب 
اســالم، گســترش فرهنگ اســتکبار ستیزی 
 ، لیــزر فناوری)هســته ای،  و  علمــی  و...(، 
 ، پزشکی و...( و نظامی  امنیتی)ایجاد اقتدار
بالســتیک،  موشــک های  انــواع  ســاخت 

ناوشکن، هواپیما و...( به دست آورد.
برخــی از مهمتریــن نکات قابــل تأمل در 

مورد انقالب اسالمی:
همان گونه که گفته شــد، برای درک بهتر 
و قضــاوت دقیق تــر در مورد دســتاوردهای 
انقــالب اســالمی، باید ســایر جنبه هــای کار 
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نیز مورد توجه قرار گیرد، برخی از مهمترین 
آنها عبارتند از:

شــرایطی  در  مورداشــاره  دســتاوردهای 
حاصل شــده است که جمعیت ایران که در 
ابتدای انقالب اســالمی حــدود 3۸ میلیون 
نفــر بــود، پس از انقــالب به ســرعت افزایش 
کنون بدون وجود مشــکل جدی و  یافت و ا
اساسی در خصوص تأمین مایحتاج آنها، به 

بیش از ۸0 میلیون نفر رسیده است.
بــا بروز انقالب و توســعه و گســترش راه ها 
گاهــی  و وســایل ارتباطــی، طبیعتــًا ســطح آ
افزایــش یافــت و  عمومــی مــردم به شــدت 
البته به  شــکل تقریبــًا یکبــاره و روزافزون، بر 
دامنــه انتظــارات و توقعــات عمومــی بــرای 
، زندگــی راحت تر  دســتیاابی به شــرایط بهتر
و برخورداری از تســهیالت و امکانات بیشتر 

افزوده شد.
برخالف شرایط پس از انقالب که همواره 
بــرای صدور نفــت و یا در مــورد قیمت آن با 
ســنگ اندازی دشــمنان مواجــه بوده ایــم، 
انقــالب  از  قبــل  در  نفــت  صــدور  جریــان 
اســالمی بــدون هر گونــه مانــع و توقفــی بــه 
طور مستمر جریان داشته و تقریبًا در تمام 
دوران حکومــت پهلــوی دوم، درآمــد نفتی 

کشور چند برابر شرایط پس از انقالب بود.
بــا توجــه بــه این کــه گاهــی توســط برخی 
از افــراد جامعــه، فعالیت های شهرســازی و 
رفرم هــای شــهری کشــورهای حــوزه خلیــج 
فارس با دســتاوردهای عظیم و کامًا بومی 
ایــران اســالمی مورد مقایســه قــرار می گیرد، 
ذکــر ایــن موضــوع ضروری اســت کــه برتری 
کثر کشــورهای عرب  درآمــد نفتــی در مورد ا
ایــران(  بــه  )نســبت  فــارس  خلیــج  حــوزه 
کــه  نیــز مصــداق داشــته و دارد، به طــوری 
ماننــد؛  کشــوزی  نفتــی  درآمــد  کنــون  هم ا
عربستان نسبت به جمعیت ایران 4 برابر و 
درآمد نفتی امارات نیز در قیاس با جمعیت 

ایران بیش از 16 برابر است.
حکــوت پهلــوی دوم بــا هیچ گونه تهدید 
و  اقتصــادی  سیاســی،  بحــران  و  فشــار  و 
امنیتــی مثــل ۸ ســال جنــگ تحمیلــی کــه 
بخش عمــده ای از بودجه کشــور را به خود 
اختصاص داده بود، یا تخریب و ترور مواجه 

نبود.
از آنجــا کــه تقریبــًا تمام اقدامــات صورت 
گرفتــه در طــول انقــالب اســالمی بــه شــکل 
جهشــی و با ســرعت فوق العاده و پرشــتاب 
صورت گرفته است و توانسته در بسیار امور 

مانند توســعه مخابراتی یا گسترش راه های 
ارتباطی یا رساندن آب بهداشتی، برق و گاز 
به روستاها، جایگاه ایران در بین کشورها را 
از قعر جدول خارج و در ردیف 10 تا 20 کشور 
اول جهــان قــرار دهــد، لــذا نمی تــوان ایــن 
نتایــج را یــک روال عــادی و معمولــی تلقــی 

کرد.
در عین حــال برخــی از دســتاوردها مثــل 
دستیابی به چرخه کامل دانش هسته ای، 
شــبیه ســازی، ســلول های بنیادیــن، نانــو، 
یــا  و  داروســازی  ماهــواره،  پرتــاب  و  تولیــد 
پیشرفت بی نظیر صنایع نظامی، پدیدهای 
جدیــد و نوینــی هســتند کــه یــا در گذشــته 
ایــران مطلقــًا جایگاهــی نداشــته اند و یــا در 

حد بسیار جزئی مطرح بودند.
و  فهیــم  مــردم  شــآن  این کــه؛  آخــر  کالم 
ایثارگــر ایــران اســالمی به مراتب بیــش از آن 
کنون کســب شــده است  چیزی اســت که تا
امــا بــه دالیــل مختلــف داخلــی و خارجــی، 
هنــوز آرمان هــای انقــالب به شــکل کامل و 

مطلوب محقق نشده است.
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