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چرا انقالب شد؟
طلیعه
دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

طل
با

شد

به راستی چرا در ایران بزرگترین
و مردمیتریــن انقــاب دوران
معاصر شــکل گرفت و پس از یک دوره
مبارزه طوالنی ،در  22بهمن سال 1357
بــه پیــروزی رســید؟ این پرســش ،از
پرسشهای اساسی و مهم نسل جوان در
چله دوم انقالب اســت.برای برخی از
جوانان این سؤال به صورت جدی مطرح
اســت که چرا پدران و مادران ما انقالب
کردند و این انقالب ،زمینهساز پدیدآیی
مشکالتی ،از قبیل بیکاری و نبود رفاه برای
مردم و به ویژه جوانان شده است؟
مســئوالن ،دلســوزان انقالب اسالمی
و جریــان مؤمن انقالبــی ،باید این قبیل
پرسشهای مطرح در جامعه و به ویژه در
میان نسل جوان را جدی گرفته و به دنبال
ارائه پاسخ منطقی ،مســتدل و باورپذیر
باشــند .انتظار نابجا و نادرستی است که
بخواهیم جــوان ما انقالب اســامی و
ضرورت پدیدآیی آن و دســتاوردهایش
را بــه وضــوح درک کنــد؛ درحالی که
در محاصــره روایتهای دشــمن قرار
دارد که برخــوردار از تمامــی امکانات
رسانهای و تبلیغاتی است .اکنون دشمنان
شکســتخورده در تمامــی میدانها و
صحنههای مقابله با جمهوری اسالمی در
بیش از چهار دهه گذشته ،بر روی جنگ
شناختی و جنگ روایتها تمرکز کرده،
به دنبــال تصرف ذهنها و ربودن دلها از
طریق روایتهای غلط از اصل انقالب و
گذشته آن هستند.
دشــمنان ،دوران پهلوی را طوری روایت
میکنند که جوان امروزیتصور میکند
مردم در آن دوران ،غرق در رفاه و آسایش
و برخــوردار از همه نوع امکانات بودند.
دشمنان ،دوران پهلوی و رژیم گذشته را
طوری روایت میکنند که جوان امروزی،
تصور میکند اگر انقالب نشده بود ،ایران
امروز از هر جهت در بهترین شرایط بود

و مردم ایران از بهترین امکانات برخوردار
بودند! از سوی دیگر ،دشمنان دوران پس
از انقــاب و وضعیت کنونــی را طوری
روایت میکنند که گویا،مردم ایران نسبت
به دیگر کشورها و ملتها ،در سختترین
وضعیت به ســر میبرند! بســیار روشن
اســت که اگر نیروهای دلسوز و انقالبی،
روایت درست و بهنگامی از اصل انقالب
و چرایی پدیدآیی آن،از گذشته انقالب و
دستاوردهای آن ،از حال انقالب و قلههای
پیشرو برای نســل جوان نداشته باشند،
بخشی از این نسل تحت تأثیر روایتهای
دشمنان  ،نســبت به اصل انقالب بدبین،
نسبت به مســئوالن بیاعتماد و نسبت به
آینده ناامید شده،طبق طراحی دشمنان،
نه تنها انقالبــی عمل نخواهد کرد؛ بلکه
ممکن است در مسیر مخالفت با انقالب
به حرکت درآید .در چنین شــرایطی چه
باید کــرد؟ نیروهای دلســوز و انقالبی
چگونــه باید ایــن توطئــه خطرناک و
فتنهآفرین دشمن را خنثی کنند؟
پاسخ این ســؤال را رهبر حکیم انقالب
اسالمی بارها بیان فرموده و تکرار کردهاند
و آن چیــزی جــز همت گمــاردن برای
«جهاد تبیین و جهاد روایت» نیســت .با
نگاهی عالمانه و واقعبینانه میتوان گفت،
صدور بیانیه گام دوم از سوی حضرت امام
خامنهای(مدظلهالعالــی) خود مصداق
کامل و برجســتهای از «جهــاد تبیین و
جهاد روایت» در چهل ســالگی انقالب
اسالمی از سوی معظمله است .ایشان در
این بیانیه  ،صحنه و چگونگی تقابل دشمن
با ملت ایران را چنیــن روایت میکنند:
«در طول این چهل ســال ـ و اکنون مانند
همیشهـ سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن
و فعالترین برنامههای آن ،مأیوسسازی
مردم و حتی مســئوالن و مدیــران ما از
آینده است .خبرهای دروغ ،تحلیلهای
مغرضانه  ،وارونه نشــان دادن واقعیتها،
پنهان کردن جلوههای امیدبخش ،بزرگ
کردن عیــوب کوچک و کوچک نشــان
دادن یا انکار محســنات بــزرگ ،برنامه
همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری

و اینترنتی دشــمنان ملت ایران است؛ و
البته دنبالههای آنان در داخل کشــور نیز
قابل مشاه دهاند که با استفاده از آزادیها
در خدمت دشمن حرکت میکنند».
رهبر حکیم انقالب اسالمی در بیانیه گام
دوم  ،به ملت ایران و بــه ویژه جوانان که
مخاطبان اصلی این بیانیه هستند  ،خطر
جریان «تحریف» و «رهزنان فکر و عقیده
و آگاهی» را گوشــزد کرده و مینویسند:
«دشمان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف
و دروغپردازی درباره گذشته و حتی زمان
حال را دنبــال میکننــد و از پول و همه
ابزارها برای آن بهــره میگیرند .رهزنان
فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را
از دشمن و پیاده نظامش نمیتوان شنید».
آری ،در چنین فضا و شــرایطی به ســر
میبریم ؛ شرایطی که دشمنان ملت ما را
در یک محاصره تبلیغاتی و جنگ روانی
پرحجم قرار دادهاند .رهبر حکیم انقالب
اسالمی با ترسیم چنین شرایطی از چهل
سالگی انقالب و برآورد وضعیت از دهه
پنجم عمر با برکت جمهوری اســامی،
خطاب بــه جوانــان در بیانیــه گام دوم
میفرمایند« :شما جوانان باید پیشگام در
شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید .در
خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش
دهید .ترس و نومیدی را از خود و دیگران
برانید .این نخستین و ریشهایترین جهاد
شماست».
به طــور قطــع «جهــاد امیدآفرینی» با
«جهاد تبیین» و «جهاد روایت» عملیاتی
میشــود .متن حاضر که در آســتانه دهه
فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی انتشار مییابد ،گامی کوچک در
راستای این جهاد بزرگ و سرنوشتساز
است.
در این جهاد روایت ،تالش آن است که به
طور مستدل ،به این پرسشها پاسخ داده
شود ک ه «چرا انقالب شد؟» و دیگر اینکه
«این انقالب چه دســتاوردهایی داشــته
است؟»
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امید ملت به رفتن شاه بود
انقالب اسالمی امید ایران

امام خمینی(ره) :حرکت کنونی ایران نمونهای اســت از حرکت
صدر اســام که در یک مــدت کوتاهی ،تأثیری بســیار عمیق و
طوالنی بر جای خواهد گذاشــت ...جزیره ثبات و آرامش ایران
همــراه با اختناق بود .هر اختناقی انفجــاری را به وجود میآورد.
اختناق همگانی بــه دنبالش انفجار همگانی اســت .مردم از هر
جهت در فشار بودند؛ همه انتظار خروج از این فشار را داشتند؛ و
همه امیدشان رفتن شاه شده بود .اگر متوجه و مطلع باشید و به یاد
بیاورید ،در زمان رضاخان بعد از آن همه فشــارها ،وقتی نیروهای
متفقین از سه طرف به ایران حمله کردند و ایران را اشغال کردند،
تمام زندگی مردم ،همه چیز مردم در خطر افتاد؛ اما چون رضا شاه
رفت ،همه خوشحال بودند؛ چرا که فشار و اختناق باعث یک رنج
بزرگی شــده بود که برای رهایی از آن رنج بزرگ رنجهای دیگر را
تحمل میکردند .این حالت اختنــاق و رنج عمومی در زمان این
شاه بیشتر شد .جهات متعددی پیش آمد که مردم به شدت در رنج
بودند .سازمانیها[ساواکیها] و سایر مراکز و عمال دولتی ،چنان با
مردم رفتار کردند که برای همه یک عقده شد ،و این عقده عمومی
شد؛ به طوری که همه منتظر یک نیشتر بودند که این عقده بشکافد
و همه بیرون بریزند .این عقده را روحانیت بیرون ریخت .من زبان
مــردم را میفهمم و نهادهای جامعه را میشناســم .با زبان مردم
صحبت میکنم و از نهان آنها ســخن میگویم .تمام نقاط ضعف
پنجاه ساله راـ که حاضر در قضایا بودهامـ انگشت میگذارم؛ مطلع
بودم ،ناظر بودم .همه مردم در حال انفجار بودند ،همه منتظر بودند.
این حالت اســتبدادی ،انفجار را به فعلیت رساند؛ قیام روحانیت
باعث انفجار شد.
گفتوگو با حسن الهیکل ،روزنامهنگار مصری
فرانسه ،نوفل لوشاتو 1357/10/2

انقالب اسالمی حقیقت زنده

امام خامنهای :انقالب یک موجود زنده اســت؛ اینهایی که خیال
ّ
میکنند انقالب یک جرقه بود ،زد و تمام شد ،از شناخت حقیقت
انقالب خیلی دورنــد .نخیر ّ ،انقالب یک حقیقت زنده اســت،
یک موجود زنده اســت که تولد دارد ،رشد داردِ ،قوام دارد و عمر
طوالنی دارد در صورتی؛ و بیماری دارد ،مرگ دارد ،نابودی دارد،
در صورت دیگری؛ انقالب اینجور اســت؛ مثل هر موجود زنده
دیگری .انقالب چون موجود زنده است ،پس افزایش دارد ،رشد
دارد .ببینید ،قرآن
دارد ،قوامیافتگــی و کمالیافتگی برای آن وجود
خر َج َش َ
ــطئه َف َ
کریم میفرماید«َ :و َم َث ُل ُهم فی االنجیل َک َزرع َا َ
ئاز َره
َ َ َ َ َ َ ّْ َ ّْ ِ ِ ِ
َ
ســوقه»؛( )۱یعنی ٍ َمثل اصحاب پیغمبر،
فاستغلظ فاستوی علی
ِ
ّ
انقالبیونـ مثل یک گیاهی اســت
جامع ه اســامیـ یعنی همان
که از زمین ســر میزند ،خودش را نشــان میدهد ،بعد به تدریج
رشــد میکند ،به تدریج ســاق ه آن محکم میشــود ،به تدریج قد
ّ
بابرکت
مستقر
موجود
میکشد ،به تدریج تبدیل میشــود به یک
ِ
ِ
ِ
شگفتانگیز؛ شگفتانگیزیاش از کجاست؟ دنبال ه آیه میفرماید
کــه ُ«یعج ُب ُّ
که این گیاه را بر زمین
الز ّراع»؛ برای خود آ ن
ِ
َ
کســی ُ ّ
َ
نشانده ،شــگفتآور اســت«ِ ،لیغیظ ِب ِه ُم الکفار»؛ دشمن را هم
به خشــم میآورد؛ انقالب این[طور] اســت؛ روزبهروز میتواند
رشــد و تکامل پیدا بکند .خب شما جوانهایی که اکثر افراد جلسه
را تشــکیل میدهید و عزیزان من هستید و ّبچههای من محسوب
میشوید ،اکثر شماها آن روزها را ندیدهاید؛ حاال روزهای قبل از
انقالب که هیچّ ،اما روزهای ّاول انقالب را هم ندیدهاید؛ پرشــور
بود ،پرحماسه بودّ ،اما امروز قوام انقالب و استحکام انقالب از آن
روز بیشتر است.
بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش
1396/11/19
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دکتر الله افتخاری در گفتوگو با صبح صادق

بیداد اختناق در عصر طاغوت
کشور در این دوران
شاهدمفاسد
ی بود؛
ی بسیار 
مال 
دستگاهحکومتی
فاسد و مستبد ،با
یمالی
سوءاستفادهها 
هر آنچ ه میخواست
برسر ملت مسلمان
ایران میآورد .چنانچه
مقا م و مسئولیت،
ی بههمراه
ت کالن 
ثرو 
ی با
ت و بسیار 
داش 
داد ن رشوه ،ب ه مقامات
ی و حکومتی
دولت 
ت مییافتند و شاید
دس 
ل اصلی
همین هم عام 
یو
ت مردم 
اعتراضا 
ی در زمان
بزرگا ن دین 
طاغوت بود

ی دولتها و حکومتها در زمر ه
فساد مال 
ط به
ت مربو 
ی مطالعا 
اندوهبارتری ن فرازها 
ی ایران
ت سیاسی و اجتماع 
خ تحوال 
تاری 
به ویــژه در دوره پهلوی اســت ؛ بنابراین
ط به
ی مربو 
حج م بســیاری از رویدادها 
خ معاصر ایران در این دوره با زمینهها،
تاری 
ی شــرمآوری
بســترها ،الیهها و نمایهها 
ی و گروهی،
ی دولت 
از انوا ع مفاســد مال 
ی درآمیخته
تبعیــض و اختالف طبقاتــ 
است .برای بررسی بیشتر وضعیت ایران
در دوره پهلوی ،فسادها و تبعیضها صبح
صادق با «اللــه افتخاری» ،عضو هیئت
علمی و استادیار دانشگاه و عضو جمعیت
زنان انقالب اسالمی مصاحبهای داشته که
در ادامه میخوانید.

   B

وضعیــت ایــران را بــه لحــاظ
ناکارآمدیهــای دربار و دولت و
فســادها در دوره پهلــوی چطور
ارزیابیمیکنید؟

اگر بخواهیم نخســت وضعیت مردم در

این دوران را بررســی کنیم ،باید گفت،
مردم در دوره پهلوی وضعیت نابسامانی
داشــتند؛ چنانچــه در همیــن تهــران
حلبیآباد ،گود عربها و مناطق محروم
بسیاری وجود داشت که محرومیتهای
شدیدی داشتند .از طرفی تبعیضاتی که در
طبقات مختلف اجتماعی قائل میشدند و
نگاه تحقیرآمیزی که به زنان در این دوران
ً
وجود داشت ،واقعا شدید بود.
کشــور در این دوران شاهد مفاسد مالی
ی بود؛ دســتگاه حکومتی فاسد و
بسیار 
ی هر آنچه
ی مال 
مستبد ،با سوءاستفادهها 
میخواست برسر ملت مســلمان ایران
میآورد .چنانچه مقا م و مسئولیت ،ثروت
ی با دادن
ت و بسیار 
ی بههمرا ه داشــ 
کالن 
ی دست
ی و حکومت 
رشوه ،ب ه مقامات دولت 
مییافتند و شاید همین هم عام ل اصلی
ی در زمان
ی و بزرگا ن دین 
ت مردم 
اعتراضا 
طاغوت بود.
ی و فساد مالی،
از طرفی ساختار استبداد 
ی به ویژه در دربار
با اختنا ق و مفاسد اخالق 

و خاندان پهلوی همرا ه بود و بســیاری از
ی ب ه وجــود آمد ه در
ی اقتصاد 
بحرانهــا 
این دوران هم که فشــارهای بسیاری بر
ی از همین فساد طبقه
مردم وارد کرد ،ناش 
یو
ی و عموم 
ی مل 
حاکم ،چپاو ل ثروتها 
ت بلندپای ه حکومتی
همچنی ن وجود مقاما 
و فاسد بود.
این در حالی بود که فساد و رشوهخواری
ی ب ه
ی خاندا ن ســلطنت 
ت و اعضا 
مقاما 
ی
ی اجتماع 
ت با ارزشها و عادتها 
شد 
یو
ط و پایی ن جامع ه سنت 
ت متوســ 
طبقا 
ض بود.
اسالمی ایرا ن در تعار 
برای نمونه ،در سالهای  1352تا 1354
ی
ی نفت 
شــاه مخلوع گفته بــود درآمدها 
کشور ســ ه یا چهار برابر شد ه است؛ اما
تأثیری بر وضعیت و بهبود شرایط ایجاد
نشد و همواره این سؤال را ایجاد میکرد
که پس چرا دچار فقر و بحرا ن اقتصادی
ت ب ه یکبار ه چ ه شد و
هستیم و آ ن هم ه ثرو 
ی و فساد
کجا رفت؟ از آنجا ک ه رشوهخوار 
ی خاندا ن سلطنتی،
ی از اعضا 
ی برخ 
مال 
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ت رسیده
ی ب ه قدر 
ص شا ه و دولتها 
شخ 
بر همگا ن آشــکار بود ،جامع ه آگا ه ایرا ن
با دید ه شــک ،تردید و انزجــار ب ه رژیم
ی آنان
ت بــرا 
نگا ه میکــرد و ای ن وضعی 
تحملناپذیربود.
ش یافت ه بود که
دامن ه فســاد آنقدر گســتر 
بــه امری عادی مبدل شــده بــود؛ مانند
ک وزیــر یا مقام
ی ک ه ی 
سوءاســتفادههای 
ت میدا د و ب ه راحتی
ی صور 
ی مملکت 
باال 
ک کارمند ساده
از آ ن میگذشــتند ،اما ی 
ی محاکم ه و
ت مختصر رشــوها 
با دریاف 
ی میشد.
زندان 

   B

وضعیت تبعیضات چه نگاه به زن؛
چه طبقات پایینتر و حتی افرادی
که بــه لحاظ اعتقــادی محکمتر
بودند ،چگونه بود؟

تبعیضی که قائل میشدند ،اهانت و نگاه
تحقیرآمیزی که به زنان داشتند ،حکایت
از آن داشت که هیچ کس در جایگاه خود
دیده نمیشــد و ظلم بسیاری بر مردم روا
میشــد؛ در تهران و حتی در بسیاری از
شهرستانها دختران با مشکل تحصیلی
مواجه بودند و با حجاب اجازه امتحان به
عنوان داوطلب آزاد هم به آنها داده نمیشد
و حتی به تقلب متهم میشــدند .بحث
تبعیضات برای دانشجویی که معتقدتر بود
و میخواست نماز بخواند ،خیلی شدید
بود و گاهی به منازل آنها حمله میشد.
مســائلی از ایــن قبیــل ،از جملــه نگاه

تحقیرآمیز به مردم به ویژه طبقات متوسط
و ضعیف جامعــه و نگاه از باال به پایین و
تحقیرآمیز خاندان پهلوی تا عمق جامعه
نفوذ کرده بود و همه از آن ناراضی بودند.
این نگاه تحقیرآمیز خاندان پهلوی از باال
تا پایین زیر مجموعه تسری پیدا کرده بود.
نگاههــای اینچنینــی که کم هــم نبود،
موجبات نارضایتی بســیاری ایجاد کرد؛
بنابراین مردم مایل بودند راه تنفسی برای
خود باز کنند و آزاد باشــند؛ اما خیلی از
کســانی که اندک فعالیتی علیه این ظلم
و تبعیضات داشــتند ،مجبور بودند حتی
از نزدیکتریــن افرادشــان آن را پنهان یا
زندان و نابودی را بپذیرند! کم نداشــتیم
افرادی که بدون اطالع خانواده مدتها به
زندان افتاده بودند و خانواده به دنبالشان
میگشتند.

   B

ناکارآمدیهای دربار پهلوی چطور
مردم را به خشم آورد؟

این جریانها و تبعیضها و ظلم و اهانتها
ادامه داشت تاجایی که مردم حاضر شدند
جان و مالشان را بدهند تا بتوانند به آزادی
برســند؛ چرا که در حکومت پهلوی اوج
اهانت به اســام و مسلمانان و اهانت به
خانــواده و احکام دینــی روی میداد .در
جشن هنر شــیراز هم اوج همه اهانتها
و بیحرمتیهــا اتفاق افتــاد و مهمترین
مسئله این بود که سران سه کشور به ایران
میآیند بدون اینکه شــاه را با خبر کنند و
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حتی اجازه مالقــات به او را ندادند و این
نهایت بیکفایتی و ناکارآمدی مسئول یک
مملکتبود.
اینها نشان میدهد مردم ما در دوره پهلوی
از نوکر بیگانگان هم کمتر بودند که بدون
اجازه به کشــور بیایند و هر کاری دوست
دارند انجام دهند؛ چرا که ایران به حیاط
خلوتی برای کشــورهای مستکبر مبدل
شده بود .اتفاقاتی که در جشن هنر شیراز
روی داد و هتک حرمتی که در ماه مبارک
رمضان از سوی آنها رخ داد و اعمال منافی
عفت در کنار خیابــان خودش ماجرایی
شنیدنی است که خانم طباطبایی در کتاب
«اقلیم خاطــرات» به خوبی روایت کرده
است.
مردم مســلمان به دنبال احتــرام ،هویت
و شــأنیت بودند؛ ولی اینها در حکومت
پهلوی رعایت نمیشــد؛ لذا با اوجگیری
نارضایتیها ،انقالب با اعتراضات گسترده
به رهبری امام(ره) به پیروزی رسید.
ناکارآمدی و بیکفایتیها در دربار شــاه
به خوبی در خاطرات خود اطرافیان شــاه
آمده است ،بیاحترامیهایی که با فرهنگ
ً
اســامی و حتی ایرانی و بشــری اصال
همخوانی نداشت؛ حتی اگر این خاطرات
زودتر نوشــته میشــد ،مردم هم زودتر
اعتراض و انقالب میکردند؛ چون خیلی
از این موارد را مردم نمیدانستند و از عمق
فاجعه خبر نداشتند.

تبعیضی که قائل
میشدند ،اهانت و نگاه
تحقیرآمیزی که به زنان
داشتند ،حکایت از آن
داشت که هیچ کس
در جایگاه خود دیده
نمیشد و ظلم بسیاری
بر مردم روا میشد؛ در
تهران و حتی در بسیاری
از شهرستانها دختران با
مشکلتحصیلیمواجه
بودند و با حجاب
اجازه امتحان به عنوان
داوطلب آزاد هم به آنها
داده نمیشد
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روزگار فالکت
مهدی سعیدی
کارشناس تاریخ

در آَشــفته بازار روزهــای پایانی حیات
سیاسی پادشاهی قاجار و در زمانهای که
کشور به سبب بیلیاقتی احمدشاه روزگار
فالکتباری را میگذرانــد و در فضای
جنگ جهانی اول ،جوالنگاه بیگانگان و
دزدان و غارتگران شــده بود ،انگلیسیها
ســناریوی کثیف و خائنانهای را برای این
سرزمین رقم زدند و آن ،تغییر سلطنت و
به قدرت رساندن عنصری دستنشانده
به نام «رضا میرپنج» بــود! ژنرال ادموند
آیرونســاید ،فرمانده نیروهای انگلیسی
مســتقر در ایران در اولین برخورد ،او را
چنین توصیف میکند« :مــردی بود که
شانههای پهن و قامتی بیش از  180و بینی
عقابی و با چشمهای درخشان که به چهره
او هیجان میداد ،و اگرچه از تب ماالریا
میلرزید ،ولی به روی خود نمیآورد و به
مرخصی استعالجی هم نمیرفت .نامش
رضا بود و من را یاد راجههای مســلمانی
که در هند دیده بودم ،میانداخت».
با به قدرت رســیدن رضاخان در کودتای
ســوم اســفندماه  ،1299دوران جدیدی
از حکمرانی در این کشــور آغاز شد که
میتوان از آن با عنوان «روزگار فالکت»

یاد کرد! در این روزگار به طور غیررسمی
ایران جزء منظومه تحت استعمار بریتانیا
قرار گرفت و برنامهها و جهتگیریهای
حکمرانــی در «تهران» ،تحت نظارت و
هدایت «لندن» در آمد!
حاکمیت حدود شــش دهــهای خاندان
پهلــوی در ایــران زمین دوران ســیاهی
است که حتی با حکومتهای بیلیاقت
قاجار نیز قابل مقایســه نیست .به تعبیر
رهبر حکیم انقالب« :پادشــاهان قدیم
اگــر دیکتاتور بودند ،وابســته و گوش به
فرمان قدرتهای بیگانــه نبودند؛ اما از
اواخر دوران قاجار و همه دوران پهلوی،
پادشــاهان ،هــم دیکتاتــور بودند و هم
وابسته! این شــد بیماری مضاعف نظام
سیاسی حاکم بر ایران در دوران گذشته.
این دیکتاتوری و وابســتگی آثار و تبعات
زیادی در کشــور ما و روی ملت ما داشته
اســت )1382/11/24(».بــه واقع ملت
ایران با این ســناریوی انگیســی از چاله
حکومت قاجار بیرون آمده و به چاه رژیم
دستنشاندهپهلویافتادند!
آثار فســاد و جنایــات حکمرانی رژیم
پهلوی در طول نیم قرن آنچنان در جامعه
هویدا شده بود که جامعه ایران سالها در
آستانه انفجار قرار داشت و این انفجار در
بهمن  1357با قیام بزرگ ملت ایران علیه
پهلوی رخ داد! میزان خشم و کینه ملت تا
آنجا بود که نه تنها ریشــه خاندان پهلوی

کنده شد ،بلکه اســاس و بنیان پادشاهی
برای همیشه از این سرزمین رخت بست!
امــروز پس از گذشــته حدود  43ســال
از ســرنگونی پهلــوی ،شــاهد ظهور و
بروز نســلی هســتیم که آن روزگار را به
خاطر نداشــته و حداکثر شنیدههایی را
مختصروار در کتابهای درســی مرور
کرده است .این در حالی است که دشمنان
نظام اســامی در میدان جنگ تمام عیار
شــناختی و ادراکی ،مدتهای مدیدی
است که سیاست «تطهیر پهلوی» را کلید
زده و تالش دارند با تحریف تاریخ از آن
دوران ســیاه ،چهرهای مطهر ارائه دهند
و در این مســیر از ضعف حافظه تاریخی
ملت و کم عالقگی نسل جوان به مطالعه
تاریخی بهره میجویند! راه مواجهه با این
سناریوی دشمن بازخوانی صحیح گذشته
و یادآوری روزگار فالکتباری است که بر
مردمان این ســرزمین گذشت و آنان را به
قیام سراسری در بهمن  57واداشت.
فرا رسیدن بهمن ماه فرصتی مناسب برای
این بازخوانی است و ما در این مجموعه
تالش کردهایم تا «چهــره بدون رتوش»
خاندان پهلوی را از زبان کسانی بشنویم
که خود جزء دوستان و همکاران خاندان
پهلوی بوده و تعلقی به جمهوری اسالمی
ندارند!
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مملکت در دست بیکفایتها
با گذشــت زمان ،همانند ســایر حکومتهای
خودکامه ،حرص و ولع ،ســوءظن و عیبجویی
رضاشــاه فزونی یافــت .مخالفــان فکریاش،
منتقدانش ،یا کســانی را که بــا او همدل نبودند،
مورد حمله شخصیتی قرار داده ،به زندان انداخت
یا تبعید کرد یا اعدام کرد ...استبداد او سبب شد
تا مجالی برای شکوفایی استعداد مردمی نباشد
و به هیچ ثمری ننشــیند .این مردم ،ســهمی در

فعالیتهای سیاســیـ اجتماعــی نیافتند و هیچ
مفری برای بروز تواناییهای برخی از شهروندان
خاص باقی نماند .در نتیجه ،آدمهای حســاس و
متفکر ،کنج عزلت گزیدند و بیکفایتها ،امور
مملکتی را به دست گرفتند ،مال و منال اندوختند
و معیار اخالقی ،به ســوی قهقرایی کشیده شد.
با عــزل او ،رژیم توخالی او هــم ،از میان رخت
بربست؛ رژیمی که خأل معنوی داشت.

گاوینهمبلی
استاد تاریخ دانشگاه تگزاس داالس
جزء ویراستاران جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج

رژیم وحشت
توسل به ارعاب ،بخشی از خلق و خوی رضاشاه
بود .وقتی هنوز آن قدر نزدیک بود که بتوانم شاهد
وقایع باشــم ،برخی موارد وحشیگری او توجهم
را جلب کرد؛ ولی پس از اولین سال حکومتش،
ً
ارعاب شــدت گرفت .البته ظاهرا او هیچگاه به
پاکسازی عمومی دست نزد ،ولی میگویند یک
بار قتلعام بزرگی کرد .وقتی به ایران بازگشــتم،
اطالع یافتم که هزاران نفر را زندانی کرده و صدها
نفر را کشــته است ،که از میان گروه دوم چند نفر
را با دســتان خودش به قتل رســانده بود .اطالع
یافتم که شخصیتهای برجســتهای را به زندان
انداخته است؛ برای نمونه فیروز ،وزیر سابق مالیه؛
تیمورتاش ،که روزی وزیر دربــار و محرم راز او
بود؛ و سردار اسعد ،یکی از رؤسای ایل بختیاری
ـ آرتور میلسپو
ـ رئیس هیئت مستشاران مالی آمریکا در ایران
ـ مشاور مالی دولت ایران

ً
که ســابقا وزیر جنگش بود .داور نیز که یک مقام
بسیار قابل و توانمند بود ،خودکشی کرد .کیخسرو
شــاهرخ نماینده زردشــتی ،و یک تاجر معتبر و
محترم ،و دوست سابق هیئت نمایندگی آمریکا،
با آمپول هوا به قتل رسید .حرمت مذهبی یا اماکن
مقدســه مذهبی نیز مانعی بر ســر راه این حاکم
مستبد نبود .او حرمتی برای بقاع متبرکه قائل نبود
و روحانیــون را نیز به قتل میرســاند ...ترس بر
جان مردم افتاده بود .به هیچکس نمیشد اعتماد
کرد؛ احدی جرئت اعتراض یا انتقاد نداشت .به
جز همان اوایل که چند نفری جرئت سوءقصد به
جان شــاه را کرده بودند دیگر کسی جرئت آن را
پیدا نکرد .میگویند که خودش معتقد بود خداوند
به او عمر درازی داده است.
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خوی حیوانی
رضاخان ،رئیسالوزرای جدید ایران ،اگر چه به
عالیترین مقام سیاسی کشور رسیده است ،هنوز
نتوانسته الاقل یکی از اخالق روزهای گذشتهاش
را که ســرباز و افســر قزاق بود ،کنار بگذارد. ...
رضاخان هنوز میل دارد اشــخاصی را که خالف
ً
شــخصا تنبیه کند .وقتی

ارادهاش عمل میکنند
وزیر جنگ بود هم به هنگام غضب به صورت فرد

مقابل سیلی میزد یا او را به باد کتک میگرفت؛
حال میخواست طرف رئیسالوزرا باشد یا رئیس
نظمیه ،مدیر روزنامه ،افسر و یا هر مقام دیگر .طی
دو هفته گذشته نیز وی از دست چند نفر غضبناک
ً
شــخصا آنها را کتک زد.

شد ،که البته بالفاصله
طبق گزارشها ،تازهترین قربانیانش یک افســر
پلیس و یک مال بودند.

سروان «فرانک سی .جدلیکا»
وابسته نظامی آمریکا در ایران
به نقل از کتاب «رضاشاه و بریتانیا»

چند قدم تا توحش!
گزارشهــای دیپلماتیــک ســفارت آمریکا در
تهران مملو از اشــاراتی از این دســت به دهاتی
بودن رضاشــاه و نداشــتن تحصیالت رسمی و
بیفرهنگیاش اســت« .هارت» در گزارشــی
محرمانه رضاشاه را «یک دهاتی بیسواد از پدری
به همان اندازه بیسواد» مینامد« :حتی پنج سال
پادشاهی بر تخت طاووس شاهنشاهان ایران نیز
خشونت و وقاحت سرگروهبانی بنیانگذار سلسله
پهلوی را صیقل نداده است».
هارت در گزارشش از اولین مالقاتی که در فوریه
 1930با رضاشاه داشت  ،مینویسد« :البته شاید
نظرم عوض شود ،ولی از نزد رضاشاه که برگشتم،
ایمان داشتم مردی که مالقات کرده بودم چند قدم
بیشتر با توحش فاصله ندارد ».وقتی هارت چهار
چارلز سی .هارت
وزیرمختار آمریکا در ایران
گزارشهای دیپلماتیک سفارت آمریکا در تهران

سال بعد ایران را ترک کرد ،نه فقط نظرش عوض
نشده بود ،بلکه متقاعد بود که برداشت اولیهاش
از شخصیت رضاشاه بسیار بلندنظرانه بوده است.
شــرح موارد متعددی از رفتار وحشیانه و خشن
شخص شاه با نوکران ،باغبانان ،مدیران سالخورده
روزنامهها ،افسران ارشد ارتش ،و وزیران کابینه در
گزارشهای دیپلماتیک ســفارت آمریکا پراکنده
اســت .طبق گزارشها ،هــر وقت اعلیحضرت
گمان میکرد کارگران راهآهن آنقدر که باید تن به
کار نمیدهند ،دستور میداد تا آنها را به باد شالق
بگیرند؛ خود شــاه اگر از کار عمله و بناهایی که
برای اعلیحضرت کاخ میساختند راضی نبود ،
آنها را زیر مشــت و لگد میگرفــت و با مدیران
روزنامهها نیز رفتار خشنی داشت.

ویژهنامه صبح صادق  /بهمن 1400

بزرگترین زمیندار جهان
رضا در یــک خانواده فقیر روســتایی در منطقه
ســوادکوه مازنــدران به دنیــا آمد .طبق اســناد
آمریکایی ،رضا در نوجوانی به عنوان مهتر (نگهبان
اسب) در هیئت نمایندگی بریتانیا مستخدم بوده
است.
طی دوران بیســت ســالهای که او بــر ایران
حکومــت کــرد ،بــدون تردید بــه یکی از
ثروتمندان درجه ّاول جهان تبدیل شــد .این
موفقیت بزرگی است برای شخصی که زندگی
خود را به عنوان یک روستایی بیسواد شروع
کرده است.
اثبات اینکه رضا شاه یکی از ثروتمندان بزرگ
ً
جهان در زمان خود بود ،نســبتا ساده است.
اجازه دهید به میزان ثروت رضا شــاه اشــاره
کنم:

رضا شاه شــش الی هفت هزار روستا را در ایران
به زور تملک کرد .این امالک از فریمان در استان
خراســان شروع میشــد و تا الهیجان در استان
ً
گیالن امتداد داشت و عمال بیشتر اراضی لرستان،
شــمال خوزستان و بیشــتر کرمانشاهان ،بخش
مهمی از کرمان و تمامی مناطق جنوبی تهران ،به
ویژه ورامین ،جزء امالک شاه بود.
تمامی هتلهای شمال ایران به رضا شاه تعلق
داشت .مناطق پهناوری در تهران و شمیران به
زور از مالکان بیدفاع آنها گرفته شد
و در مالکیت شــخصی
شــاه قرار گرفت .به این
ترتیب ،رضا شــاه نه تنها بزرگترین زمیندار
قاره آسیا ،بلکه بزرگترین زمیندار در سراسر
جهان بود.

دکتر محمدقلی مجد
مورخ و محقق ایرانی مقیم ایاالت متحده آمریکا
استاددانشگاهپنسیلوانیا

هدر دادن منابعکشور

بخش عمده توسعه منابع دولتی صرف طرحهای
زیربنایی شــد که بارزترین آنها راه آهن سراسری
ط آهن  850مایلی سراسری
بود .احداث این خ 
در واقع به هــدر دادن منابع بود؛ طرحی پرهزینه
که پیامدهای ناگوار چندی داشــت .تورمزا بود،
هدفهــای اقتصادی چندی نداشــت و از هیچ
یک از شهرهای عمده کشــور [جز تهران] عبور
جان فوران
استادجامعهشناسیدانشگاهکالیفورنیا
نویسنده کتاب مقاومت شکننده

نمیکرد ،سطح زندگی عمومی را پایین میآورد،
چون هزینه آن از طریق مالیات قند و چای تأمین
میشــد .احداث هر مایل راه آهن  35هزار پوند
اســترلینگ هزینه بــر میداشــت؛ در حالی که
احداث جادههای ماشــین رو با یک تا یک و نیم
درصد این هزینه امکانپذیر بود.
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شاه رشوهخوار
در تهران همه میدانند که راه موفقیت در معامالت،
از طریق جلب حمایت او [شــاه] است؛ آن هم به
ُ
وسیل ه داللهایی که حسن شهرتشان قابل بحث
داده
اســت و بدین ترتیب به تقاضاى آنها اولویت ً
میشود .در این نوع موارد ،منافع سلطنتى معموال
به طور محرمانه تأمین میشــود و شــاه به وسیله
اشخاص و نوکرهایى که به آنها اطمینان دارد ،عمل

میکند .از آن جمله میتوان به بهبهانیان یا اعضاى
خانوادهاش اشــاره کرد که آنها هــم به نوبه خود،
اســتفاده میبرند .تعداد روایتهای رشوهگیری
مستقیم و غیرمســتقیم اعلیحضرت یا مقربین و
فامیل او به حدى زیاد است که دیگر نادیده گرفتن
آن غیرممکن است .متأســفانه دستهای شاه به
احتمال قوى آلوده است.

ابوالحسنابتهاج
مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه در دوران پهلوی دوم

بیگانهای ایرانی
دخالت عمیق ایاالت متحده در زندگی ایرانیها،
ً
عمال در تمام مراحل رژیم شــاه و همچنین وقوع
ً
انقالب ملــت ایران که صراحتــا رژیم را مردود
میدانســت ،مؤثر بود .آمریکا ،مسئول آن چیزی
اســت که در ایران پدید آمد؛ زیرا به شدت خود
را به سلســله پهلوی مربوط ساخته بود ...آمریکا
به نحــوی تعیین کننــده در تبدیل شــاه به یک
مطلقالعنان ،مؤثر بــود ،زیرا رویاهای جاهطلبانه
او را با تقویت بنیة اقتصادی و سیاســی رژیمش،
تشــدید میکرد و از نظــر روانی هم بــه او این
احســاس را داد که میتواند ،هر وقت میخواهد
از آمریــکا و رؤســایجمهوریاش به نحوی که
گویی آنها دارایی شــخصی او بودند بهره بگیرد.
آمریکاییها حتی شــاه را ترغیب مینمودند ،تا
برای افزودن به جالل و شکوه قدرتش ،ایدهآلیسم
ماروین زونیس
استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه شیکاگو آمریکا
نویسنده کتاب شکست شاهانه

فردیاش و همچنین خصلــت یگانه بودنش ،از
آنها اســتفاده کند ،چرا که او بــرای حفظ نقش
سروری و پادشاهی ،به شدت ،نیازمندشان بود...
اگرچه ،هم دولت آمریکا در واشنگتن و هم دولت
بازرگان ،پــس از انقالب ،در تهــران ،هر کاری
صــورت دادند تا این حالت انفجاری که به دنبال
اقامت شاه در آمریکا پیشبینی میشد ،رخ ندهد،
اما به دلیل سماجت شاه ،آنها موفق نشدند از رفتن
او ممانعت کنند .به هنگام مالقاتی که در تاریخ 14
ژانویه  15( 1979دی  )1357با او داشتم ،مردی
را در برابر خود یافتم که نه تنها تحت تأثیر آمریکا،
بلکه به وسیله آن ،تسخیر شده است .اگرچه ،شاه
در درون خود ،ســرنگونیاش را به آمریکاییها
مربوط میدانســت ،اما باز هم ،بــه هنگام رها
ساختن قدرت ترجیح میداد ،به آنجا پناه ببرد.
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شاه ایران ،توریست فرنگ
بر اســاس منابع متعدد ،از جمله گزارشهای
سال  1941رضا
آمریکاییها ،میدانیم که در ّ
شاه  750میلیون ریال در بانک ملی تهران پول
نقد داشــت .این رقم برابر است با  50میلیون
دالر زمان خود .من بر اســاس اسناد وزارت
خارجــه و وزارت خزانهداری آمریکا نشــان
دادهام که رضاشاه حدود  200میلیون دالر در
حسابهای بانکی خود در خارج از کشور پول
نقد داشت.
این پول از کجا به دســت آمد؟ مهمترین منبع
ثروت رضاشــاه درآمدهای نفتی ایران بود که
طی سالیان سال به حســابهای بانکی او در
لندن ،نیویورک ،ســویس و حتی تورنتو واریز
میشد .اسناد آمریکایی ســازوکار انتقال این
پول را به روشنی نشان میدهند .این مکانیسم
ســاده بود .سهمی که کمپانی نفت انگلیس و
ایران به دولت ایران میداد ،هیچگاه وارد ایران
نمیشد.
این پول در بانکهای لندن ذخیره میشد و هر
سال مجلس به اصطالح تصویب میکرد که
درآمدهای نفتی خرج خرید تسلیحات شود.
از این به بعد اتفاق عجیبی میافتاد و پول نفت
ناپدیدمیشد.
طبق گزارش وزارت خزانهداری آمریکا و بانک
جهانی ،طی ســالهای 1921ـ 1941کمپانی
نفت انگلیس و ایران  185میلیون دالر به ایران
پرداخت کرده است .این پول چه شده است؟
طبق گــزارش وزارت خارجه آمریکا در
سال  ،1941رضا شاه در این زمان 100
میلیون دالر در حســابهای بانکی
خارج پــول داشــت .گزارشهای
تکمیلی نشــان میدهد ،او فقط در
بانک لنــدن  150میلیون دالر پول
داشت.
طبق گــزارش وزارت خزانهداری
آمریکا در همین سال ،رضا شاه در
نیویورک  18میلیــون و  400هزار
دالر پول داشت که  14میلیون دالر
آن به صورت پول نقــد و طال و 4/4
میلیون دالر آن به صورت سهام و اوراق
دکتر محمدقلی مجد
مورخ و محقق ایرانی مقیم ایاالت متحده آمریکا
استاددانشگاهپنسیلوانیا

بود.
این گزارشها نشــان میدهد ،رضاشاه مبالغ
هنگفتــی در بانکهــای ســویس اندوخته
شــخصی داشــت و همین طور در تورنتوی
ً
کانادا .طبق این گزارشهای کامال رســمی و
معتبر ،در سال  1941مجموع ثروت رضاشاه
در بانکهای خارج به رقم  200میلیون دالر
رســیده بود؛ یعنی در عمل تمامی درآمدهای
نفتی ایران طــی ســالهای 1921ـ 1941به
سرقت رفته بود.
ً
غارت ایران به وســیله رضاشــاه واقعا عظیم
بود .طبق اســناد آمریکایی ،محصول زراعت
روســتاهایی که رضا شاه غصب کرده بود هر
ساله به روسیه و آلمان صادر میشد و پول آن
به حسابهای بانکی شاه در لندن ،سویس و
نیویورک واریز میشد .درآمد صادرات تریاک
ایران به هنگ کنگ و چین هم در حسابهای
بانکی شاه در لندن و نیویورک ذخیره میشد.
حتی گلههای گوســفند و چوبهای منطقه
دریای خزر هم به روسیه صادر و به دالر تبدیل
شــده و در بانکهای خارج ذخیره میشدند.
توجه کنید که در ســال  1941کل گردش پول
بانک صــادرات و واردات آمریکا صد میلیون
دالر بود .در این زمان رضا شاه دویست میلیون
دالر پول نقد داشــت .من ّ
تصور نمیکنم که
راکفلــر هم در آن زمان چنیــن پول نقدی در
اختیار داشت.

خوشگذرانیشاه
در سواحل میامی آمریکا
در سال 1333

12

سیاه سفید /جهاد تبیین  -جهاد روایت

شاه دزد
در اوایل ســال  1980در زنــدان اوین ،مهندس
محسن فروغی که از متخصصان آثار عتیقه ایرانی
اســت ،برایم تعریف کرد که ده سال قبل ،روزی
پرویز راجی ،منشــی مخصــوص هویدا ،به من
تلفن زد و گفت که نخســتوزیر مایل است در
اســرع وقت با او مالقات کند .طی این مالقات
رئیس دولــت به او میگوید :آقــای فروغی ،من
یک بلیط هواپیما ،برای رفت و برگشت به توکیو
در اختیارتــان میگذارم ،در آنجــا هم اطاقی در
هتل برایتان رزرو کردهاند .مأموریت شــما این
است که شــهرام ،پسر اشرف به طور غیرقانونی،
عتیقههایی را از کشور خارج ساخته است و ظرف

ســه هفته آینده ،میخواهد در حراجی ،آنها را به
فروش برســاند ...فروغی ،پس از بازگشــت از
توکیو ،به هویدا اطالع میدهد که ارزش مجموع
این گنجینه ،حدود شــش میلیون فرانک است.
هویدا میگوید که شــهرام برای آن دوازده میلیون
میخواهــد .در این باره فروغی برایم توضیح داد
که هویدا بنا به پیشنهاد محرمانه شهبانو ،تصمیم
گرفته بود تمام این مجموعــه را بخرد و به ایران
بازگرداند .ضمن آنکه به من گفت ،مدت بیست
سال ،شهرام ،همواره در قاچاق آثار عتیقه ایرانی
دست داشته است(.صص128ـ)127

احسان نراقی
مشاور فرح پهلوی
نویسنده کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوین»

شاه ماهی فساد
به خاطر میآورم که ضمــن مالقات با برادرم در
ماه اوت [ 1976مرداد  ]1355از او پرسیدم :چرا
تجــار و صاحبان صنایع در ایران هیچ نوع کمک
مالی به توسعه امور هنری و فرهنگی نمیکنند؟ و
امیرعباس با لحنی که حکایت از خشم او داشت
در جوابم گفت« :ما به پولشان احتیاجی نداریم.
آنها اگر میخواهند کمک کنند ،فقط کافی است
که دســت از دزدی بردارند .»...با شــنیدن این
پاسخ مسئلهای بسیار بدیهی را مطرح کردم و از
او پرســیدم« :اگر این طور است  ،پس چرا آنها را
به محاکمه نمیکشــید؟» که برادرم ابتدا نگاهی
فریدون هویدا
برادر امیرعباس هویدا ،نخستوزیر عصر پهلوی
نویسنده کتاب سقوط شاه

حاکی از یأس و افسردگی به من انداخت و سپس
گفت« :چرا فکر میکنی که من آنها را به محاکمه
نمیکشــم؟ مگر کار دیگری جز محاکمه کردن
آنها هم میشود انجام داد؟ ...ولی چه فایده! چون
آب از سرچشمه گلآلود است و اگر قصد مبارزه با
این مفسدین باشد ،باید از باال شروع کرد ،و اول از
همه شاه و خانوادهاش و اطرافیانش را به محاکمه
کشید .هر کار دیگری هم که غیر از این انجام شود
بینتیجه است و به هر حال وقتی شاه ماهی از تور
ً
گریخته ،واقعا مسخره است که بچه ماهیها را از
آب صید کنیم...
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رفیق اشغالگران
ویلیام شوکراس
روزنامهنگار انگلیسی
نویسنده کتاب «آخرین سفر شاه»
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رواج اباحیگری
آنتونی پارسونز
آخرین سفیر انگلیس در ایران
نویسنده کتاب «غرور و سقوط»

«در میان کشــورهای خاورمیانه ،ایران تنها کشــوری بود که از ابتدا
ت همکاری پنهانی با اسرائیل را در پیش گرفته بود .اکنون هدف
سیاس 
اصلی سیاســت خارجی اسرائیل شکســتن دیوار انزوای سیاسی در
منطقه بود .نخستین موفقیت در شناسایی کامل دیپلماتیک آن کشور
از جانب ترکیه در  1949به دســت آمد .دومین موفقیت شناسایی دو
فاکتوی ایران در  1950بود ...اســرائیل شناسایی دو فاکتوی خود را با
پرداخت رشوه قابلً توجهی به محمد ساعد ،نخستوزیر وقت ایران
به دست آورد ...اوال ایران میتوانست نفت اسرائیل را تأمین کند و در
مقابل این رژیم قادر بود کاالهای ساخته شده ،از جمله جنگافزار و
ً
نیز انواع کارشناس به ایران بفرستد .ثانیا موساد همراه با سازمان سیا در
نقش مهمی در تأسیس ساواک در سالهای نیمه دهه  50ایفا کرد».

«گــروه تئاتر در خیابان اصلی و مرکز خرید شــیراز فروشــگاهی را برای
نمایشهــای خود اجاره نموده بود .نیمی از نمایشهای این گروه در داخل
مغازه و نیم دیگر در پیاده رو بیرون مغازه انجام میشد .در یک صحنه که در
پیادهرو اجرا میشــد ،مردی (لخت یا بدون شلوار درست به خاطر ندارم)
لباسهای زنی را پاره میکرد و بــه او تجاوز مینمود (تجاوز واقعی بدون
تظاهر و صحنهسازی) .تأثیر این صحنههای عجیب و مشمئزکننده برمردم
خوب شیراز به ســختی قابل تصور اســت .این نمایشهای شنیع ،توفان
اعتراض مردم را که به مطبوعات و تلویزیون نیز کشیده میشد برمیانگیخت.
به خاطر میآورم که این مسئله را به شاه متذکر شدم و اضافه نمودم اگر همین
نمایش در خیابان اصلی «منچســتر» اجرا میشد ،هنرپیشهها و بانیان این
جریان همه به دردسر میافتادند .شاه با بیخیالی خندید!»

رسیدگی نکردن به مردم!

جواهرات به غارت رفته

مینو صمیمی
منشی مخصوص فرح پهلوی
نویسنده کتاب «پشت پرد ه تخت طاووس»

«در دفتر مخصوص ملکه ،نامهای از یک کشاورز روستایی دیدم که نوشته بود:
کارگزاران یکــی از افراد متنفذ ،او و خانوادهاش را از مزرعهای که چند ســال
پیش در برنام ه اصالحات ارضی نصیبش شــده ،بیرون کردهاند و از شکایت به
دادگاه هم هیچ نتیجهای نگرفته است .پس از خواندن این نامه از محمود مصلح
پرسیدم :شما این نوع نامهها را به اطالع شهبانو میرسانید؟ او خنده تلخی کرد و
بعد در حالی که با دست روی شانهام زد ،با لحنی پدرانه گفت :خیلی خوشخیال
و سادهلوح هســتی .به نظرم هنوز با سیستم حاکم آشنا نشدهای .هیچ میدانی
روزی چند تا از این شکایتنامهها به دستمان میرسد؟ راجع به این نامه هم
ً
مسئله کامال روشن است ،مرد متنفذی که کارگزارانش آن روستایی بدبخت را
از زمینش بیرون کردهاند ،شریک تجارتی یکی از برادران اعلیحضرت است .به
این ترتیب معلوم است که از دست ما هیچ کاری برنمیآید».

احمدعلی مسعود انصاری
از خویشاوندان فرح پهلوی
نویسنده کتاب «پس از سقوط»

«موقع ترک وطن ،شاه و خانوادهاش مقدار زیادی از جواهرات خود را
به همراه آوردند .از جمله شاه به همراه اثاثیه خود چهارجعبه جواهرات
آورد .اســتوار شــهبازی ،که همراه خانم دیبا ،مادر فرح جواهرات را
برای امانت سپردن به بانک سوئیس برده بود ،به من گفت که جواهرات
در چهــار جعبه بزرگ ،هر یک به اندازه نیم قد انســان بود .البته این
جواهرات خود شــاه و فرح بود ،و اال واالحضرتها جواهرات خود
را به طور جداگانهای آورده بودند .به ویژه اشرف ،که پیش از اوجگیری
انقالب از ایران خارج شده بود به سر فرصت عمده جواهرات خود را
از ایران خارج کرده بود.
همچنین ملکه مادر هم ،که حدود یک سال قبل از انقالب به لندن آمده
بود ،بیشتر جواهرات خود را در همان زمان همراه آورده بود».
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عیاشی با پول مردم
منصور رفیعزاده
آخرین رئیس
شعبه ساواک در آمریکا

اعدام بدون محاکمه!
جان گونتر
نویسنده آمریکایی
کتاب «در درون آسیا»

«همه هزینههای ساختوساز در جزیره کیش (میلیونها میلیون دالر) که
باید صرف رفاه مردم مستضعف ایران ـ که قادر به برآورده ساختن نیازهای
اساسی معیشت خود نبودند ـ میشد ،از خزانه دولت تأمین شد .با وجود
این ،عجیبترین مسئله این بود که پرواز بین تهران و کیش رایگان بود و هر
شب افراد ثروتمند  ،از جمله اعضای خانواده سلطنتی برای تفریح شبانه
ی با هواپیما عازم جزیره میشــدند ...شاه عامدانه زمان افتتاح
و قمارباز 
قمارخانه کیش را با یکی از ایام ســوگواری مردم ایران مصادف نمود تا
احساسات آنها را جریحهدار و اعتقادات آنها را لجنمال نماید».

«نــه محاکمهای وجــود دارد ،و نه حکم دادگاهــی .خصم باید
از میان برداشــته شــود و اگر مرگش بنا بــه مصلحت ضرورت
یابد ،نه با تبر میرغضب و گلولــه تفنگ جوخه اعدام که با روش
ملودرامتر خوراندن سم به سراغش میآید .آنهایی که روش فوق
را نمیپسندند ،با مالل خاطر آن را مصونسازی به روش پهلوی
مینامند .یک روز خوب و دلپذیر ّ
حبی در چای ناشتایی میاندازند
ً
و فاتحه .احتماال هم اعالم میکنند که بخت برگشته بر اثر سکته
مغزی مرده است».

سفیران فساد

پادشاهی رمالها

ویلیامشوکراس
روزنامهنگارونویسندهانگلیسی
واشنگتنپستونیوزویک

«همیشه به پنجرههای سفارت ایران در واشنگتن ،قوطیهای خاویار
و بطریهای شــامپاین و بســتههای کادو آویخته بود و تمام شهر به او
تملــق میگفتند تا اینکه انقالب ،همه اینها را از زیر پایش جارو کرد.
آنگاه اعمال نفوذهایی که کرده بود ،بیش از ریخت و پاشهایش نقل
مجالس و محافل شــهر گردید .در واشــنگتن اردشیر زاهدی نقش
یک الواط شــیفته خوشگذرانی را بازی میکرد که سیل اغذیه لذیذ و
اشــربه گرانبها را به حلق قدرتمندان و سرشناسان سرازیر میکرد .او
یک نمایشگر افسانهای بود که از بوسیدن هنری کیسینجر و لیزامینلی
و انــدی وارهول و الیزابت تیلور به یک انــدازه لذت میبرد .الیزابت
تیلور یکی از مشهورترین معشــوقههای بیشمارش بود .هیچجایی
پر ریخت و پاشتر از ســفارت ایران در خیابان ماساچوست با سقف
گنبدی آینهکاری و پردههای ابریشمی مجلل و قالیهای گرانبها وجود
نداشــت که تاالر آن به وسیله شخصیت پرشر و شور زاهدی میزبان
این ضیافتها ،گرم و گیرا میشد .ساعتهای مچی طال و خاویار و
شامپاین و زنان زیبا بخشی از بذل و بخششهای بیحساب زاهدی به
مهمانان او بود».

فریده دیبا
مادر فرح
نویسنده کتاب «دخترم فرح»

«محمدرضا در دو سال آخر حکومت ،به هیچ چیز عالقه و توجه نشان
ً
نمیداد .تعیین دخترم فرح به عنوان نایبالسلطنه و بعدا تعیین شورای
سلطنت ،فقط به این خاطر بود که پزشــکان فرانسوی و اسرائیلی به
محمدرضا گفته بودند او مدت زیادی زنده نخواهد ماند.
محمدرضا در روزهای پایان عمر ســلطنت خود ،فقط شــاهد بر باد
رفتن سلطنت پهلوی نبود؛ او شاهد دود شدن شمع وجود خود نیز بود.
شبها به طور مرتب جلســات جنگیری و احضار ارواح در نیاوران
برگزار میشــد و محمدرضا با اســتفاده از چند حاضرکننده ارواح و
مدیومهای نیرومند ،تالش میکرد روح پدرش را احضار و از او کسب
راهنمایی کند .یکی از این احضارکنندگان ارواح که تبحر زیادی در این
کار داشت ،استوار بازنشسته ارتش شاه و دیگری یک نویسنده کهنسال
روزنامه اطالعات بود که دومی به علت پیری ،قادر به احضار روح نبود
و فقط در جلسات شرکت میکرد تا صحت عمل احضارکننده اولی را
به عینه معاینه نماید .فرح که یک بار در این جلسات شرکت کرده بود،
میگفت :محمدرضا توانست با ارواح چند تن از نخستوزیران سابق
هم ارتباط بگیرد».
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سر مردم بیکاله ماند!
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توسعهمعکوس

جان.دی.استمپل
نویسنده کتاب «درون انقالب ایران»
استاد روابط بینالملل دانشگاه کنتاکی

یرواند آبراهامیان
استاد بازنشسته رشته تاریخ
نویسنده کتاب «ایران بین دو انقالب»

همین که درآمدهای زیاد حاصل از نفت به بازار ســرازیر شد ،بهای
تمام کاالها به شدت باال رفت .قیمتها به طور سرسامآوری باال رفت
و هزینه مسکن در صدر آن جای داشت .شاه مرتب تکرار میکرد که
مشغول ساختن چیزی است که او خود آن را «تمدن بزرگ» مینامید؛
اما تنها نتیجه این تکرارها باال بردن سطح توقع عامه بود .راست است
که  ۱۹۷۴تا  ۱۹۷۸اوضاع اقتصادی بهبود یافت ،اما نه در حق مردم.
در وضع اکثریت مردم تغییر چشــمگیری حاصل نشد .باریکهای از
این جریان توســعه ،به طبقات پایین نشت میکرد ،اما این کافی نبود.
برآوردهای غیررسمی درصد مردمی را که از این اقتصاد داغ بهرهمند
میشــدند ،قریب به  ۱۵تا  ۲۰درصد تخمین میزنند ،حال اینکه ۳۰
میلیون ایرانی باقی مانده که بهبودی ناچیزی در زندگیشــان حاصل
شده بود ،با حسرت فزایندهای بر این جریان مینگریستند».

استراتژی رژیم سرازیر کردن ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته
به دربار بود که بعدها کارخانهها ،شرکتها و واحدهای کشت و
صنعت متعددی را تأسیس کردند .ثروت به لحاظ نظری به صورت
قطــرهای به پایین جریان مییافت ،ام ا در عمــل در ایران همانند
بسیاری از دیگر کشورها ،همچنان به باال چسبیده بود و مسیرش به
ردههای پایینتر نردبان اجتماعی روزبه روز کمتر میشد.
ثروت ،همانند یخ در آب گرم ،در فرآیند دســت به دست شدن،
ذوب میشد و نتیجه آن نیز چندان تعجبآور نبود .در دهه /1950
 1330ایران یکی از مشکلدارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ
توزیع نابرابر درآمدها بود؛ اما بنابر گزارش سازمان بینالمللی کار
در دهه  1350/1970به یکی از بدترین کشــورهای جهان تبدیل
شد.

جوالن انگلیس
حسینفردوست
مشاور برجسته و یار غار شاه پهلوی
نویسندهکتاب«ظهوروسقوطسلطنتپهلوی»

«در سال  ،1349یک روز صبح ،محمدرضا،
وزیر جنگ (ارتشــبد عظیمی) ،رئیس ستاد
ً
ازهاری دقیقا یادم نیست کدام
ارتش (جم یا ً
یک بودند ،احتماال جم بود) ،رئیس ساواک
(نصیری) ،رئیس اداره دوم ارتش (پالیزبان)،
رئیس شهربانی (مبصر) و فرمانده ژاندارمری
(اویسی) را به کاخ مرمر احضار کرد .در این
جلسه من به دالیلی حضور نداشتم .مقامات
پس از حضور نزد شــاه مشــاهده کردند که
شــاپورجی نیز آنجاســت .ابتدا شاپور جی،
به عنوان نماینده دولت انگلســتان ،شروع به
صحبت کرد و مقامات از سخنان او یادداشت

برداشتند .شاپور جی چنین گفت:
«همانطور که مســتحضرید شــورای امنیت
کشــور اهمیت فوقالعاده و حیاتی در حفظ
امنیت کشــور و پیشبینی وقایع در ســطوح
عالی مملکتی دارد .لذا از انگلســتان به من
دســتور داده شــده که اهمیت این شــورا را
به اعلیحضــرت یادآوری کنم (شــاپور جی
ً
نمیگوید کدام مقام انگلســتان ،قاعدتا باید
نخستوزیرباشد).
لذا اعلیحضرت ترجیح دادند که این مطالب
با حضور خودشــان بازگو شــود :اول اینکه،
جلسات شــورا باید منظم تشکیل شود .دوم

اینکه ،همه موضوعات مهم مملکتی و امنیتی
و خارجی باید در آن مطرح شود .سوم اینکه،
هرگاه یکی از اعضای شورا مطلبی را قبل از
ً
تشکیل شورا مســتقیما به اعلیحضرت گفته
باشد دلیل بر این نیســت که در شورا مطرح
ً
نشــود .صورت جلسات شــورا منظما باید
به اطالع اعلیحضرت برســد و دســتورات
ً
صــادره دقیقا باید اجرا گردد و چنین نباشــد
که چون فالن عضو شــورا فالن مطلب را به
اطالع اعلیحضرت رســانده ،دیگر آن را در
شــورا مطرح نکند .اطالع مســتقیم و فوری
اعلیحضرت یک جنبه کار است و اطالع شورا
جنبه دیگر کار ،که با بررسی جوانب مختلف
موضوع مسئله پخته خواهد شد .چهارم اینکه،
مقامات انگلستان سفارش نمودند که عالوه بر
شورای موجود ،یک شورای دیگر نیز مرکب
از معاونین ارگانهــای اطالعاتی و امنیتی و
انتظامی و با شــرکت مسئول شــورای عالی
تشکیل شــود و صورتجلسات ،این شورای
جدید به اطالع اعلیحضرت و اعضای شورای
رده یک برسد».
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از زمین تا فضا
گوشهای از دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران

به استناد آمار بانک جهانی و همه مؤسسات مهم اقتصادی بینالمللی ،اقتصاد ایران با هشت رتبه ارتقا ،از
جایگاه  ۲۶جهانی به رتبه  ۱۸صعود کرده است و جزء  ۲۰قدرت اقتصادی جهان به شمار میآید .ارتقای
ّ
هشت پلهای اقتصاد ایران پس از انقالب اسالمی در حالی محقق شده است که میزان فروش نفت خام به
یک چهارم پیش از انقالب کاهش یافته و جمعیت از  ۳۶میلیون به  ۸۱میلیون نفر افزایش یافته است .ارتقای
هشــت رتبهای اقتصاد ایران در سالهای پس از انقالب اسالمی در حالی اتفاق افتاده است که نظام سلطه
بینالمللــی تمام توان خود را برای فلج کردن اقتصاد ایران به کار گرفته اســت .تحمیل ترورها و کودتاها،
تحمیل هشت سال جنگ ،بمباران بیشتر زیرساختهای اقتصادی کشور و چهل سال تحریم ،به ویژه فشار
حداکثری علیه ملت ایران از اهم این توطئههاست .در ادامه مروری گذرا بر برخی از دستاوردهای انقالب
در سالهای گذشته میکنیم.

B

زیست فناوری

ایران جزء پنج کشور اول آسیا در حوزه زیست فناوری
(بیوتکنولــوژی) و صاحــب رتبه شــانزدهم جهان از
نظر تولید مقاالت علمی اســت ،بر این اساس تا سند
چشمانداز زیست فناوری کشور ،ایران  ۳درصد از سهم
بازار جهانی را به خود اختصاص خواهد داد.

B

سلولهای بنیادی

ایران از لحاظ تولید مقاالت در حوزه علوم سلولهای
بنیادی و پزشکی بازســاختی دارای رتبه نخست میان
کشورهای اســامی ،رتبه اول منطقه و سیزدهم جهان
اســت .بیش از  ۱۶۰شــرکت دانشبنیان در کشور در
حال فعالیت هستند و  ۲۱مرکز پیوند سلولی ،به مردم
خدمات ارائه میکنند؛ خدماتی که مرهون تالشهای
پروفسور آشتیانی و پژوهشگاه رویان است.

B

صنعت نانو

ایران در صنعت نانو پس از کشورهای چین ،آمریکا و

هند توانسته به رتبه چهارم برسد و از کشورهای اروپایی،
ژاپن و کره جنوبی جلوتر باشــد .در حال حاضر ،ایران
 ۷۱۱محصول تأیید شــده در بیش از  ۱۸حوزه صنعتی
در بــازار دارد کــه این محصوالت در  ۲۹۴شــرکت
دانشبنیان تولید شــدهاند .این محصــوالت نه تنها به
صورت گسترده در کشور استفاده میشود ،بلکه اقتصاد
 ۴هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی را در حوزه نانو تشــکیل
داده است و به  ۴۹کشــور دنیا صادر میشود و از نظر
ً
کیفیت و قیمت کامال قابلیت رقابتی دارد.

B

دانش هستهای

در دانش هســتهای با وجود همه دشمنیها و تحریمها
و کارشکنیها ایران جزء هشت کشور برتر دنیاست که
چرخه کامل سوخت هســتهای دنیاست .افزون بر آن،
تنها کشوری هستیم که نیروگاه  1000مگاواتی هستهای
ً
داریــم؛ این نیــروگاه در حال حاضر تماما به دســت
نیروهای ایرانی بهرهبرداری میشود.
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B

صنعت حمل و نقل دریایی

طبق جدیدترین ردهبندی شــرکتهای
کشتیرانی ،شــرکت جمهوری اسالمی
ایران در رتبه چهاردهم جهان قرار گرفت.
ایــران اکنــون بــا اســتفاده از نیروهای
متخصص داخلی قادر به ساخت شناورها
و کشــتیهای زیر  ۱۰هزار تن در داخل
ایران اســت؛ تواناییای که کشــورهای
انگشتشــماری در جهان به آن دســت
یافتهاند.

B

بایو دیزل

ایران با شکســتن انحصار آمریکا دومین
کشــور دارنده فناوری برتــر بایو دیزل در
جهان است .گفتنی است ،مکمل سوخت
بایو دیزل یا گازوئیل زیستی ،یک سوخت
گازوئیلی پاک اســت که از منابع طبیعی
و قابل تجدید ،مانند روغنهای پســماند
خوراکی تولید میشــود .بیو دیزل مانند
گازوئیل نفتی عمل میکند و قابل استفاده
در هر دستگاه دیزلی با سوخت گازوئیل
است.

B

صنعت فوالد

بر اســاس گزارش انجمن جهانی فوالد،
ایران در فوریه  ،2021در جایگاه دهم در
میان بزرگترین تولیدکنندگان فوالد جهان
قرار گرفته اســت؛ همچنیــن در ماههای
منتهی به ســال  2022کشورمان با ثبت
رشــد  11/5درصدی ،در رتبه نخســت
بیشــترین میزان رشــد تولید فوالد قرار
گرفت.

B

سدسازی

طبق آمارهــای بینالمللــی ،جمهوری
اســامی ایران هم اکنون پــس از چین و
ترکیه ،رتبه سوم سدســازی را در جهان
دارد.

B

قدرت دفاعی

براســاس اعــام مراکــز ارزیابیکننده
بینالمللی ،بودجه نظامــی ایران حدود
 ۱۷میلیارد دالر بوده کــه این رقم حدود

حداقل یکچهارم بودجه نظامی عربستان
ســعودی ،امارات و ...است .در سنجش
میزان توانمندی نظامی کشورها ،مراکزی
مانند گلوبال فایرپاور Global Firepower
با بررسی  ۵۵مؤلفه ،از جمله تجهیزات و
فناوریهای پیشرفته ،جزئیات توان نظامی
نیروهای هوایی ،زمینی ،دریایی و ســایر
امکانات نظامــی و دفاعی و نیز امکانات
اقتصــادی ،ثبات مالــی و منابع طبیعی،
قدرت نظامی کشورهای مختلف را مورد
ارزیابی قرار داده که در جدیدترین گزارش
این مرکز ،ایران در ســال  ۲۰۲۰در رتبه
چهاردهــم قدرتهای نظامــی جهان و
باالتر از کشــورهایی همچون عربستان،
رژیم صهیونیســتی ،اســترالیا ،امارات،
کویت ،عراق ،قطر ،پاکستان ،آذربایجان،
قزاقســتان ،عمان و ...قــرار دارد .گفتنی
اســت ،ایران در این ردهبنــدی جهانی،
پنجمین قدرت نظامی آسیا و بعد از مصر،
دومین قــدرت برتر نظامی منطق ه پرتنش
غرب آسیا (خاورمیانه) است.

B

صنعت پزشکی

صنعت پزشکی یکی دیگر از عرصههایی
اســت که ایران پس از انقالب پیشرفت
شــگرفی را در آن تجربه کرده است؛ در
حالــی که پیــش از انقالب حتــی برای
ســادهترین امور پزشکی دکترهای هندی
و دیگر کشورها به استخدام در میآمدند؛
اما اکنون ایران در بین  200کشور جهان
در رتبه بیستم پزشکی ایستاده است و در
بخشهایی مانند درمان ناباروری ،پیوند
اعضــا و ...رتبه منحصر به فــردی را در
منطقه و جهان دارد .همچنین در صنعت
تولید دارو در جایگاه شــانزدهم دنیا قرار
دارد .ناگفته نماند که ایران در تولید بسیاری
از داروهای خاص ،مانند داروی بیماری
اماس ،ایدز ،داروهای شیمی درمانی ،پماد
زخمهای دیابتی ،پروتزهای عصبی و...
جزء سه کشور برتر جهان است.

B

صنعت فضایی

جمهوری اســامی ایران اکنون یکی از
معدود کشورهایی است که چرخه کامل
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پرتاب موشــک به فضا را دارد و جزء 10
کشــور برتر در جهان در صنعت فضایی
اســت؛ موضوعی که تعجب و تحسین
ناظران بینالمللی را برانگیخته اســت؛
چنانکــه «الکســاندر الکســاندروف»
فضانــورد بزرگ روس درباره پیشــرفت
ایران گفت ه بود پیشرفتهای فضایی ایران
که در محاصــره اقتصادی اســت ،قابل
تحسیناست.

B

کشاورزی

جمهوری اسالمی ایران که اکنون سومین
کشــور بزرگ از نظر مساحت زیر کشت
جهان است ،در این سالها توانسته است
رتبههای اول تا هفتم جهــان را در تولید
زعفــران ،پســته ،گردو ،خرما ،ســیب،
مرکبات ،هلو ،زردآلو ،خیار و هندوانه را
محقق کند .گفتنی اســت ،امروزه بالغ بر
 ۹۰درصد از نیاز کشــور به محصوالت
کشــاورزی ،نظیر گندم ،برنــج و جو در
داخل تأمین میشود و در مرز خودکفایی
قرار داریم.

B

پیشرفت معنوی

بصیرتافزایــی و ارتقــای معنویــت در
کشــور یکی از بزرگتریــن و مهمترین
دستاوردهای انقالب اســامی به شمار
مــیرود .ایــن موضــوع از آن نظر حائز
اهمیت است که پس از انقالب اسالمی،
همگام با رشــد کمی و کیفی هیئتهای
مذهبی ،برای اولیــن بار واژههایی ،مانند
ایمــان ،تقوا ،وحدت ،ایثار و شــهادت و
موضوعاتــی ،مانند حــج دانشآموزی و
دانشــجویی یا مراسم اعتکاف و امثال آن
در جامعه مورد توجه جــدی آحاد مردم
به ویژه جوانان قــرار گرفت .برای نمونه،
افزایش تعداد جوانان معتکف از 60هزار
نفر در ســال  1386به بیش از 8۵0هزار
نفر در ســال 139۵نمونه بارزی از تحول
معنوی در جامعه به شــمار میرود و این
مورد نمونهای است که پیش از این هرگز
در کشور مصداق نداشته است.

صنعت پزشکی یکی
دیگر از عرصههایی
است که ایران پس
از انقالب پیشرفت
شگرفی را در آن تجربه
کرده است؛ در حالی
که پیش از انقالب
حتی برای سادهترین
امور پزشکی دکترهای
هندی و دیگر کشورها به
استخدام در میآمدند؛
اما اکنون ایران در بین
 200کشور جهان
در رتبه بیستم پزشکی
ایستاده است
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عباس سلیمینمین در گفتوگو با صبح صادق مطرح کرد

پیشرفت شتابان در بزرگراه انقالب
ملیحه زرینپور
خبرنگار

به جز دستاوردهای
سیاسی و بینالمللی،
ما دستاوردهای
بسیاری در عرصههای
پزشکی ،فناوری ،علمی
و صنعتی و نظامی
کسب کردهایم و به
عبارتی پس از انقالب
با سرعت بیشتری در
مسیر کسب موفقیت
حرکت کردهایم؛ هر
چند نواقصی هم وجود
دارد.

ایــران اســامی در  22بهمن 1357
پس از ســالها مبارزه ملت مسلمان
با طاغــوت و ظلم و جور و ســتم به
پیروزی رســید؛ مبــارزهای که در پس
خود پر از دســتاوردهای ریز و درشت
در زمینههای سیاسی ،علمی و فناوری
بود ،اما این موفقیتها در حالی برای
این انقــاب جهانی رقم خــورد که
دشمنان قســمخوردهای چشم دیدن
آن را نداشــتند و با انواع کارشکنی و
تحریم به دنبال ضربه زدن به آن بودند.
برای بررسی بیشــتر این دستاوردها و
آینده روشن انقالب اسالمی با وجود
همه دشمنیها ،تحریمها و تجاوزها،
صبح صادق با «عباس سلیمینمین»
پژوهشــگر و مدیر دفتــر مطالعات و
تدوین تاریخ ایران مصاحبهای داشته که
در ادامه میخوانیم.

   B

دشمنیها ،تحریمها و تجاوزاتی
که اســتکبار جهانــی از ابتدای
راه بــر انقالب اســامی تحمیل
کرد ،چگونــه بزرگراهــی برای
نیل به پیروزیهای بیشــتر شد؟
دستاوردهای ایران پس از انقالب
چه بود؟

ایران اســامی بــا وجود همه شــرایط
ســخت دســتاوردهای متعددی داشته
اســت؛ با وجود اینکه اقدامات بســیار
پیچیــدهای ،مانند کودتا ،جنگ و ...علیه
نظام جمهوری صورت گرفت تا حرکت
ملت ایران متوقف شود ،جامعه ما نه تنها
متوقف نشده؛ بلکه دستاوردهای بسیاری
در عرصههــای گوناگون علمی ،فناوری،
صنعتی ،تکنیکی و ...داشــته اســت؛ از
جملــه مهمتریــن آن ،این اســت که ما
توانستهایم به ساختار سیاسی منسجمی
دست پیدا کنیم و روز به روز حرکتمان
رو به جلو باشد.
توسعه سیاســی که ما امروز رقم زدهایم،
بسیار ارزشمند اســت؛ به ویژه اینکه در
ابتدای انقــاب حــرف و حدیثهای

بسیاری در شکســت نظام سلطه و کنار
زدن آن زده میشد؛ برای نمونه ،اینکه اگر
شما نظام استبداد را به هم بزنید و سلطه
آمریکا را نفی کنید ،موجبات تجزیه ایران
را فراهم میکنید که میبینیم نه تنها چنین
نشد؛ بلکه ما توانستیم با ساختار سیاسی
منسجم از تمامیت ارضی خودمان دفاع
و حتی آن بذل و بخششها و خیانتهای
بزرگــی را کــه در دوران پهلوی صورت
گرفته بود ،تا حد زیادی ترمیم کنیم.
به جز دستاوردهای سیاسی و بینالمللی،
ما دستاوردهای بســیاری در عرصههای
پزشــکی ،فناوری ،علمــی و صنعتی و
نظامی کســب کردهایم و به عبارتی پس
از انقالب با ســرعت بیشــتری در مسیر
کسب موفقیت حرکت کردهایم؛ هر چند
نواقصی هم وجود دارد.
یکی دیگر از دستاوردها ،حاکمیت ملت
ایران بر جزایر ســهگانه بــوده که امروز
خدشهناپذیر است .یکی از خواستههای
صدام این بود که این سه جزیره به امارات
برگردد؛ ولی برخورد بســیار قاطع ما در
این زمینه اجازه این کار را نداد؛ در حالی
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که رژیم پهلوی در پشت پرده توافق کرده
بود که این ســه جزیره در اختیار امارات
باشــد ،منتهی بــرای مــدت کوتاهی با
پرداخت رقمی ،شــاه بتوانــد در مناطق
غیرمسکونی یک واحد نظامی مستقر کند،
آن هم برای اینکه اندکی افتضاح واگذاری
بحرین ترمیم شود؛ اما امروز میبینید که
هیچکس نمیتواند کوچکترین نگاهی
نسبت به حاکمیت ایران به این سه جزیره
داشته باشد .صدام یکی از افرادی بود که
در این زمینه ادعاهایی را مطرح کرد؛ اما
سرنوشت بسیار شومی برایش رقم خورد.

   B

منظورتــان را از دســتاوردهای
سیاسی بیشتر توضیح میدهید؟

امروز همه اذعان دارنــد که تعامالت ما
در داخل از نظر سیاسی روزبهروز قویتر
میشود .اشتباهاتمان را جبران میکنیم
و الگوهایی مانند شهید ســلیمانی را به
رسمیت میشناسیم و سعی میشود برآیند
چرخش قدرت تقویت و دستاوردهایش
فزونی یابــد .در اوایل این تعامالت وقتی
جریانــی رأی میآوردنــد ،جریان مقابل
سعی میکرد آن را تخريب یا سنگاندازی
کنــد و نگذارد آن دولت موفق شــود؛ اما
ً
امروز تقریبا این موضوع برای جریانهای
متعدد جا افتاده که نمیتوانند سنگاندازی
کنند و دولتی را که با رأی مردم بر سکوی
امور اجرایی کشــور قرار گرفته ،تخريب
کنند و این دســتاورد بســیار باالیی برای
کشوری اســت که تجربه و ســابقه اداره
کردن به دســت نیروهای داخلی نداشته
است.

   B

آینده سیاســی و دستاورد ایران را
چطور ترسیم میکنید؟

ً
امــروز ما پس از  ۴۰و اندی ســال کامال
میتوانیــم بگوییم که همــه جریانهای
سیاسی در برابر رأی مردم خاضع و ناگزیر
به پذیرش این معنا شــدهاند .این دستاورد
بســیار باالیی اســت و افق آینده را بسیار
روشن نشان میدهد؛ یعنی اگر کسانی که
امروز با رأی مردم روی کار آمدهاند ،بتوانند
از همه استعدادهای جامعه استفاده یا آن را
تقویت کنند ،موفقیتهای بیشتری حاصل
میشــود .با تضعیف و تخریب به جایی

نمیرســند و باید الگوی شهید سلیمانی
را در پیش بگیرند؛ چرا که مردم این الگو
را میپســندند .اختالف داریم ،اما سعی
میکنیم آن دولتی را که با رأی مردم مستقر
شده ،تقویت کنیم .اقبال مردم به این نگاه
ً
قطعا دستاوردهای بیشتری رقم خواهد زد.
شــاید یکی از عواملی که ما نتوانســتیم
به دســتاوردهای حداکثری در چرخش
قــدرت و نظام سیاســی برســیم ،عدم
رشدیافتگی است؛ ولی امروز پیامهایی از
مردم دریافت میکنیم که اندیشه ،تفکر و
نقد خودتان را داشته باشید؛ اما سعی کنید
کشــور گامهای بلندی روبه جلو بردارد؛
یعنی حاصل چرخش قدرت مثبت باشد
که دعواهای گروهــی و جریانی به منافع
ملی لطمه نزند.
فکر میکنــم تحول بســیار بزرگی که با
انقالب رقم خورد ،این اســت که ایران را
به یک قدرت و بنیانگــذار تمدن جدید
تبدیل کرد؛ چرا که ما از نظر اندیشهای نه
تفکر سوسیالیسم را پذیرفتهایم و نه تفکر
سرمایهداری را و هر دو مدلهایی هستند
که کاستیهای فراوانی از خودشان نشان
دادهاند؛ لذا الگویی کــه بتواند مالکیت
خصوصی را به رسمیت شناخته و اجازه
تعرض سرمایه به منافع اکثریت جامعه را
ً
ندهد ،طبیعتا یک مدل جدید است.
مــن ادعا نــدارم که در این مــدل جدید
موفق شدهایم؛ اما در ابتدای کار هستیم،
به نظر مــن باید بتوانیم این الگو را تثبیت
کنیــم؛ اقبال به ایــن الگوها در ســطح
جهانی بســیار زیاد است ،اینکه میبینیم
اســامی با رویکرد امام خمینی(ره) در
اروپا یک تهدید به حساب میآید و خیلی
از دولتمــردان اروپایی امــروز از گرایش
به اســام ابراز نگرانی میکنند و در آینده
نزدیــک جمعیت مســلمانان اروپایی بر
جمعیت سایر ادیان فزونی خواهد یافت،
واقعهای اســت که ادعای من آن را تأیید
میکند ،یعنی این الگــو نهتنها در ایران،
بلکه در سایر کشورها هم با اقبال مواجه
است.

   B

برای کسب دستاوردهای بیشتر در
بزرگراهی که انقالب اسالمی پی 
ش
رویمان باز کرده ،چه باید کرد؟

در ابتدای امر فکــر میکردیم که اعتماد
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کافی اســت ،یعنی اگر یک فرد صالحی
را انتخاب کردیم ،باید به او اعتماد کنیم و
نظارت بر حسن اجرای آنچه به او سپرده
شــده ،ضرورت ندارد؛ امــا امروز به این
تجربه رســیدهایم که اعتماد و نظارت در
جای خود بســیار ضروری است .اعتماد
رشــددهندهاســت و نظارت الزمه کار
مجموعهایاست.
ما در  ۴۰سال گذشته غفلتهای بسیاری
در زمینه نظارت داشــتهایم و این ســبب
شده است که آســیبهای جدی ببینیم؛
اما امیدوارم ســاختارهای مناسبی برای
نظارت پیدا کنیم .مســلم است که الگو
در ایران اســتقرار یافته و دیگر نمیتوانند
برای براندازی آن نــه تنها در ایران ،بلکه
در کشورهای همســایه کودتا کنند؛ چرا
که نگاه ما در همه دنیا ،به ویژه کشورهای
منطقه بســط پیدا کــرده و ایــن برای ما
کارتهای برندهای را رقم زده است.
در واقع ،ما از طریق بسط اندیشه «برگشت
به خویشتن» صاحب نفوذ شدهایم و این
موجب شده است برخالف یک صد سال
گذشــته که هر موقع غرب میخواســت
در ایــران کودتــا و ســرکوب میکــرد،
دیگر شاهد چنین مســئلهای نباشیم .در
حالی که تحت فشــارهای بیســابقه از
نظر سیاســی ،اقتصادی و ...بودهایم ،اما
امروز به قدرتی تبدیل شــدهایم که اراده
قدرتمندان را میشــکنیم و اجازه بحث
در منطقه نمیدهیم؛ این تحول و دستاورد
بسیار عظیمی در سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی است که باید قدردان آن باشیم و
این اندیشه را در نسلهای بعد بسط دهیم.
آنچه موجب شد ملت ایران سایر الگوها،
از جمله سرمایهداری ،سوسیالیست و ...را
که قبل از انقالب ارائه میشدند ،پس بزنند
و الگوی امام را بپذیرند ،احترامی بود که
امام(ره) برای افکار و اندیشههای گوناگون
قائــل و معتقد بودند اگــر ما میخواهیم
دیگران را به الگوی فکری خودمان سوق
دهیم ،باید تعامل فکری با آنها برقرار کنیم.

ما در  ۴۰سال گذشته
غفلتهای بسیاری در
زمینه نظارت داشتهایم
و این سبب شده است
که آسیبهای جدی
ببینیم؛ اما امیدوارم
ساختارهایمناسبی
برای نظارت پیدا کنیم.
مسلم است که الگو
در ایران استقرار یافته و
دیگر نمیتوانند برای
براندازی آن نه تنها در
ایران ،بلکه در کشورهای
همسایه کودتا کنند
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غربیها درباره دستاوردهای انقالب اسالمی چگونه میاندیشند؟!

انقالب اسالمی به اعتراف غرب
نوید کمالی
کارشناسرسانه

انقالب اسالمی ایران نه تنها مهمترین و
بزرگترین رخداد انقالبی نیمه دوم قرن
بیستم به شــمار میآید؛ بلکه مهمترین
انقالب مردمی تمام ادوار تاریخی است؛
چرا که در جریان ایــن انقالب مردمی،
یک ملت بدون حمایت و پشتیبانی هیچ
یک از قدرتهای غالب و حاکم بر نظام
بینالملل توانست قدرت طاغوتی و تا بن
دندان مسلح حاکم بر جان و مال خویش
را در هم شکسته و با استقرار نظام سیاسی
جدید به مثابه قدرتی مســتقل در عرصه
بینالملل اعالم وجود کند.
انقالب اســامی ایــران در زمانهای به
وقوع پیوست که جهان و همه تمدنهای
ً
موجود در آن عمال بین دو ابرقدرت شرق
و غرب ،یعنی اتحاد جماهیر شــوروی و
ایاالت متحده آمریکا تقســیم شده بود و
هیچ ملتی جز به خواســت و اراده این دو
نظام استکباری امکان و فرصت حرکت

در مسیر تعالی و پیشرفت را نداشت .در
واقع ملتهای تحت استعمار و استثمار
این دو رژیم نه تنها عالقهای به پیشــرفت
و توسعه این قبیل ملتها نداشتند؛ بلکه
هر گونه حرکت رو به جلو آنها را تهدیدی
علیه منافع خود ارزیابــی میکردند ،لذا
ملتهای تحت سیطره دو ابرقدرت شرق
و غرب همواره فرودست باقی میماندند.
بــرای نمونه ،دولت آمریــکا با همکاری
دولت انگلیس به این دلیل کودتای ســیاه
 28مرداد ســال  1332را طراحی و اجرا
کــرد که دولت وقــت ایران به پشــتوانه
خواست و اراده ملت ،درصدد ملیسازی
صنعــت نفت و بهرهبــرداری از مواهب
اقتصادی این ســرمایه ملی در راســتای
منافع عمومی آحاد ایرانیــان بود ،آن هم
در حالی که «هری ترومن» رئیسجمهور
مسئول «کودتای  28مرداد» کمی پیشتر
از پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا در مجلس ســنای این کشــور و
در جریــان یک نطق تاریخــی گفته بود:
ش از پیش در
«سرمایهداری آمریکا باید بی 
استخراج منابع نفتی به کار افتد و ذخایر

نفتی سایر کشــورها ،بهویژه خاورمیانه،
باید بیش از این در اختیار آمریکاییان قرار
گیرد» ،لذا با به قدرت رســیدن ترومن،
براندازی هر گونه اقدام ضد استعماری در
خاورمیانه دور از انتظار نبود.
خوشــبختانه ملت ایــران در پی انقالب
شــکوهمند ســال  1357خورشیدی و
طی  43ســال آزادگی خود توانسته است
به ســرعت در مسیر توســعه و پیشرفت
همهجانبه قــرار گیــرد و در عرصههای
گوناگــون نظامــی ،علمــی ،اقتصادی،
فرهنگــی و حتی ورزشــی بــه یکی از
قدرتهای برتر جهان بدل شود.
از آنجایی که شناخت انقالب اسالمی و
معرفی دستاوردهای چهل و سه ساله آن
به نسل جوان از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت ،در این نوشــتار بــه اختصار به
برخی از مهمترین اعترافات رســانهها،
اندیشکدهها و اندیشمندان جهان درباره
دستاوردهای انقالب اسالمی ایران اشاره
میشود.
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اندیشکده مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک

قدرت برتر منطقه

«مؤسســه بینالمللی مطالعات استراتژیک» در
گزارش راهبردی سالیانه خود درباره کشورمان و
نقش آن در منطقه غرب آسیا نوشته است« :ایران
که همــواره به عنوان قدرت نظامی منطقه در نظر
گرفته میشــود ،اگرچه بنا بــه دالیلی ،برخالف
سایر همسایگان عرب خود به تسلیحات پیشرفته
غربی دسترســی ندارد؛ اما پیشــرفت زیادی در
عرصه موشکهای بالستیک و کروز و تسلیحات

نامتقارنی داشــته و میتواند گسترهای به وسعت
سراسر خلیج فارس ،دریای عمان و دریای سرخ
را تحت پوشــش خود قــرار دهد .ایــن توانایی
نظامی ایران در کنار ضعف همسایگانش در مورد
ایجاد اتحاد مستمر و مؤثر و نیز هدر دادن مقادیر
هنگفتی برای خرید تسلیحات سبب شده تا ایران
به برترین قدرت منطقه مبدل شود».

نشریه آمریکایی فارین پالیسی

در مسیر توسعه اقتصادی

«فارین پالیســی» ،نشــریه تخصصی سیاست
بینالملل که  ۵3سال قبل «ساموئل هانتینگتون»
آن را بنیانگذاری کرده اســت ،با اشاره به کمپین
فشــار حداکثری کاخ سفید در چند سال گذشته
علیه ایــران و تأثیر این کمپین بر جامعه و اقتصاد
کشورمان مینویســد« :ایران در برابر فشارهای
آمریکا مقاومت نشــان داده اســت .در حالی که
بســیاری از ایرانیان از فشــارهای اقتصادی رنج
میبرندّ ،اما اقتصاد این کشــور در حال سقوط و
نابودی نیســت .این برخالف آن چیزی است که
بسیاری از دولتمردان آمریکایی در واشنگتن انتظار
داشتند».

نویســنده گزارش مذکور در ادامــه به بعضی از
تأثیرات معکوس این فشــارها هم اشــاره کرده
است؛ اشــاراتی که اگر منبع آن ذکر نشود شاید
خیلیها تصور کنند در یک رسانه داخلی به چاپ
رسیده اســت« :در عوض ایران با افزایش تولید
داخلی و اشتغال ،عالیم بهبود اقتصادی را نشان
داده اســت .بانک مرکزی ایران ،تولید ناخالص
داخلی غیرنفتی این کشــور را در سال گذشته با
رشد  1/1درصدی نشان داده است .اقتصاد ایران
همزمان با تحریمهای همهجانبه آمریکا توانسته
است فشار همهگیری ویروس کرونا را نیز تحمل
کند».

اندیشمند روس قسطنطین سیفکوف

عامل وحشت صهیونیستها

«قسطنطین سیفکوف» نایب رئیس آکادمی دانش
موشکی و توپخانهای روسیه ،ایران را جزء چهار
قدرت موشکی دنیا دانســت .وی تصریح کرد:
«ایران توانایی این را دارد که اسرائیل را غیر قابل
ســکونت کند .اســرائیل در حال حاضر توانایی
رصد موشــکهای ایران را ندارد ».نایب رئیس

آکادمی دانش موشکی و توپخانهای روسیه با اشاره
به تواناییهای دفاعی ایــران  ،افزود« :در صورت
حمله اســرائیل به ایــران ،این کشــور میتواند
نیروگاههای هستهای اسرائیل را هدف قرار دهد و
سرزمین کوچک اسرائیل را در عرض چند دقیقه
غیر قابل سکونت کند».
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نشریه اسپانیایی کن نوئسترو پرو

عضو باشگاه واکسنسازان جهان

مجله پژوهشی «کن نوئســترو پرو» در گزارشی
با عنوان «واکسن ایرانی شش برابر اثربخشتر از
آسترازنکا در برابر ویروسهای جهش یافته است»
درباره واکسنهای ایرانی توضیح داد.
مجله تحقیقاتی پرو در ابتدا به واکســن پاســتور
ایرانی اشاره کرده که با اثربخشی  ۶۲درصدی در
برابر گونههای جهش یافته ویروس کرونا از واکسن
آسترازنکای انگلیسی ســوئدی با تنها  ۱۱درصد
کارایی در برابــر ویروسهای جهش یافته جدید
کرونا پیش افتاده است.
این نشریه دانشــگاهی کشور اسپانیا با بیان اینکه

«کووایران برکت» نخستین واکسن ایرانی است
که محققان ستاد فرمان اجرایی امام ساختهاند و
مجوز اســتفاده عمومی خود را در  ۱۴ژوئن (۲۴
خرداد) دریافت کرده ،به سایر انواع واکسنهای
داخلی در دست ساخت ،مانند رازی کووپارس،
ُ
فخرا و اســویدـ 19اشــاره کرد و نوشت« :ایران
همچنین در همکاری با سه کشور کوبا ،روسیه و
اســترالیا تولید واکسن های مشترک ایرانی را در
دستور کار قرار داده است ».این نشریه اسپانیایی
کشــورمان را یکی از برترین واکسنسازان حال
حاضر جهان معرفی کرده است.

اندیشکده آمریکایی امریکناینترپرایز

رتبه برتر بومیسازی دانش دفاعی

اندیشکده «مؤسسه امریکناینترپرایز» که یکی از
شناختهشدهترین و تأثیرگذارترین اندیشکدههای
آمریکایی به شــمار میآید ،در یکی از مهمترین
ی نظامی کشورمان را بررسی
گزارش خود توانمند 
کرده است« .مکاینیس» تحلیلگر نظامی شناخته
شــده و نویســنده این گزارش مدعی شده است،
نیروهای نظامی ایران حدود  20درصد از بودجه
رسمی خود را صرف خریدهای خارجی و تحقیق،
توســعه ،تمرین و آموزش میکند« :بین  12تا 17
درصد به خرید فناوری و تسلیحات میرسد و بیش
از  3درصد به تحقیق ،توســعه ،تمرین و آموزش؛
آماری که بر اســاس برخی برآوردها ،نســبت به
قرار گرفته ،به مراتب
منطقهای که ایران در آن ً
باالســت و احتماال نشاندهنده عزم
راسخ این کشور در زمینه بومیسازی
بسیاری از زیرساختهای تسلیحاتی
خود است ».این تحلیلگر در توضیح
بیشتر حرکت شتابان کشورمان به سوی
بومیســازی صنایــع دفاعی تصریح
شمالی (آن
میکند« :به استثنای کره ً
هم احتماال) ،هیچ

قدرت متوسط دیگری در دنیا به اندازه ایران روی
تعمیقبومیسازیمحصوالتنظامیخودمتمرکز
نیســت .این نوع از بومیســازی بدون در اختیار
داشتن منابع قدرتهای جهانی نظیر آمریکا ،چین و
ً
روسیه ،کاری تقریبا غیرممکن است .با این وجود،
ایران بر اساس یک تمایل ایدئولوژیک به استقالل
از نفوذ خارجی رو به سوی خودکفایی نظامی آورده
است ».نویسنده این گزارش یکی دیگر از عوامل
تصمیم تهران به بومیســازی نظامی را وابستگی
ارتش رژیم ســابق شاهنشاهی به آمریکا و غرب و
مشکالتی میداند که در جنگ تحمیلی بالفاصله
پس از انقالب اســامی دامنگیر کشورمان شد.
وی مینویسد« :این انزوای نسبی در دوران جنگ،
ایران را به سرمایهگذاری گسترده در صنایع دفاعی
داخلی با هدف تولید سالحهای کوچک ،مهمات،
راکت ،شناورهای کوچک و تندرو ،مین ،قطعات
الزم برای ســرپا نگه داشــتن تجهیزات موجود و
نمونههای اولیه برخی از پهپادهای مورد استفاده در
جنگهای مدرن سوق داد ».به اذعان مکاینیس،
«وقتیمهندسانایرانیتوانستندموشکهایاسکاد
را خودشــان تولید کنند ،زرادخانه موشــکهای
بالستیک ایران به نگین انگشتری صنایع دفاعی این
کشور تبدیل شد».
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اندیشکده آمریکایی میدل ایست

تأمینکننده امنیت خلیجفارس

اندیشکده «میدل ایست» در گزارش خود به ابعاد
قدرت دریایی ایران در خلیجفارس اشاره کرده و
برتری قدرت نظامی ایران در خلیجفارس و تنگه
هرمز را تأیید کرده است .در این گزارش با اشاره
به اهمیت راهبردی خلیجفارس و تنگه هرمز آمده
است« :تنگه هرمز یکی از مهمترین نقاط حیاتی
دریایی برای تأمین نفت و گاز طبیعی مایع است.
مسئله آزادی ناوبری در این تنگه دیر زمانی است
که محل تنش بوده است؛ اما تا این اواخر هرگونه
تالش از سوی ایران برای بستن فیزیکی آن تا حد
زیادی نامحتمل به نظر میآمد؛ مگر آنکه در سایه

تحریم عمده یا محاصره کامل بنادر ایران از سوی
غرب و یا یک رویارویی نظامی گسترده این مسئله
رخ میداد».
در ادامه این گزارش ادعا شده است« :با این حال
حوادث سه سال گذشته نشان داد ایران در صورت
هرگونه تجاوز آمریــکا و متحدانش میتواند به
راحتی کنتــرل خلیجفارس را بــر عهده گرفته و
اختاللی عمده را در جریان انرژی (در این منطقه)
بدون بســتن رســمی تنگه و بــدون خطر باالی
رویارویی نظامی با غرب درست کند».

اندیشکده آمریکایی استفراتفور

تحریمناپذیرترینکشور دنیا

اندیشکده آمریکایی «اســتفراتفور» در گزارش
راهبردی خود وضعیت آینده غرب آسیا و همچنین
روابط ایران و آمریکا را مطالعه و اعالم کرده است،
تحریمهای یکجانبه واشنگتن علیه ایران هیچ یک
از دو هدف فروپاشــی جمهوری اسالمی ایران یا
پای میــز مذاکره آوردن ایران را محقق نمیکنند.
در بخشــی از این گزارش آمده اســت« :کارزار
تحریمی تحت رهبری ایــاالت متحده به ایران
لطمه میزند ،اما با وجود مشکالت اقتصادی ،به
فروپاشی حکومت ایران منجر نمیشود .ایاالت
متحده امیدوار اســت با افزایش تحریمها ،ایران
را به بازگشت به میز مذاکره وادار کند .این اتفاق
نخواهد افتاد؛ هرچند که ایران به مناقشات سیاسی
داخلی شناخته شده ،اما جناحهای سیاسی در این
کشور ثبات نظام سیاسی را بر سیاستبازی ارجح
قرار خواهند داد».
«استراتفور»همچنیننوشتهاست،بروزمشکالت
اقتصادی به تقویت محافظهکاران و منتقدان دولت
در ایران منجر میشــود و نهادهای اطالعاتی نیز
برای مقابله با فشار رو به افزایش خارجی ،قدرت
بیشتری خواهند یافت.
این اندیشکده شناختهشــده آمریکایی همچنین
مدعی شده است ،ایران ممکن است در واکنش به

فشار آمریکا و در صورت ناکامی
اروپا در تضمین منافع اقتصادی
ایــران از توافــق هســتهای،
اقدامــات تالفیجویانهای را
علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی
در دستور کار قرار دهد.
در بخش دیگری از این گزارش به راهبرد
منطقهای آمریکا در غرب آسیا برای مقابله با ایران
اشاره شده است .اندیشکده «استراتفور» از رژیم
صهیونیستی ،عربســتان سعودی و امارات عربی
متحده به منزله ســه رژیم همســو در منطقه یاد
کرده که در خصومت با ایران اشتراک نظر دارند
و واشــنگتن برای مهار ایران روی آنها حســاب
میکند .عمان ،کویت و قطر کشــورهای دیگری
هستند که به نوشته «اســتراتفور» ،برای ایاالت
متحده آمریــکا از ارزش راهبردی ،دیپلماتیک و
اقتصادی برخوردار هســتند؛ اما رغبت چندانی
برای اتخاذ سیاســت تقابلی با ایــران ندارند .به
نوشته این اندیشکده ،هرچند واشنگتن خواهان
اتحاد میان اعضای شورای همکاری خلیجفارس
است ،اما پیشبینی میشــود اختالف درونی در
این سازمان همچنان ادامه یابد.
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نشریه آمریکایی اکونومیست

پهپادها ،تلفیق قدرت و سادگی

نشریه «اکونومیســت» به نقل از «آرون استین»
در مؤسسه پژوهشی سیاست خارجی فیالدلفیا،
مینویســد« :ایــران در حوزه پهپــادی با روش
مهندســی معکوس به پیشرفتهایی دست یافته
اســت .ایران که فاقد نیروی هوایی مدرن است،
روی موشکهای بالستیک ،موشکهای کروز و
پهپادها سرمایهگذاری هنگفتی انجام داده است.
برخالف هواپیماهای بدون سرنشین کشورهای
پیشــرفته ،پهپادهای ایرانی هم برای پایش و هم
برای حمله استفاده میشــوند؛ سادگی پهپادها
باعث میشود خطر واقعی آنها به چشم نیاید .این

موضوع باعث نگرانی اسرائیل شده است بویژه از
زمانی که یک پهپاد ســاخت ایران بر فراز آسمان
این کشــور پرواز کرد آن هم بــدون اینکه ردیابی
شود .اسرائیل پیشــگام استفاده از پهپادهای یک
بار مصرف و انتحاری بــرای از بین بردن پدافند
هوایی اعــراب در دهههای  1970و  1980بود و
اکنون یکی از رژیمهایی اســت که برای دفاع در
برابر پهپادهای ایرانی بهسختی تالش میکند .اما
ردیابی پهپادها دشــوار است؛ چرا که آنها اغلب
کوچک هســتند ،در ارتفاع پایین و با سرعت کم
پرواز میکنند و هیچ سیگنالی نمیدهند».

سیاستمدار برجسته آمریکایی نوام چامسکی

دموکراسی واقعی در قلب خاورمیانه

«نوام چامسکی» سیاستمدار برجسته آمریکایی
درباره جایگاه ایران در ناظام بین الملل مینویسد:
«ایران کشــوری مســتقل و قدرتمند است و این
استقالل برای آمریکا قابل تحمل نیست .آمریکا
نمیتواند یک کشــور مستقل را در منطقه تحمل
کند .ایران مجهز به توان بازدارنده هستهای برای
کشــورهای سرکشــی که میخواهند در سراسر
منطقه غرب آســیا طغیان کنند ،غیرقابل پذیرش
است».
وی همچنیــن در زمینه دالیل دشــمنی غرب با
انقالب اســامی اضافه میکنــد« :علت اصلی

مخالفت ایاالت متحده آمریکا با ایران این است
که آنهــا منابع انرژی و نفــت و گاز منطقه غرب
آســیا را میخواهند حتی اگر آمریــکا از انرژی
خورشیدی اســتفاده کند ،باز هم به منابع انرژی
این منطقه چشم دوخته است و یک کشور مستقل
مانند ایران که جلوی اهداف آمریکا در منطقه را
بگیرد ،برای ســردمداران کاخ سفید قابل تحمل
نیست».
این نظریهپرداز شــهیر آمریکایی تأکید میکند:
«آیتالله خامنهای ،رهبری مقتدر و سیاستمداری
برجســته اســت؛ زیرا در هنگام انتخابات حتی
دشــمنان بزرگ ملتش هم برای حضور مردمش
در صحنــه انتخابــات تبلیــغ میکننــد .امروز
سیاســتمداران دنیا با تأیید دموکراسی واقعی در
ایران ،حقارت خود را در برابر آیتالله خامنهای
به تصویر کشیدند».
چامسکی همچنین میگوید« :اقتدار ایران باعث
شــده که دولت آمریکا به نــدرت روزی را بدون
تالش برای ضربه زدن به ایرانیها ســپری کرده
باشــد و به جز حمله عراق به ایران که با حمایت
آمریکا صورت گرفت و مســائل دیگر ،تحریمها
علیه ایران بهترین مثال برای دشمنی تمام نشدنی
با ایران است».
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اندیشکده دانشگاه هاروارد

قدرت بزرگ سایبری جهان

اندیشکده دانشگا ه هاروارد ،در یکی از مهمترین
گزارشهای خود در سال  2021میالدی به طور
ریشهای تواناییها و منطق حاکم بر فعالیتهای
سایبری کشورمان را بررسی کرده است« .جیمز
شــایرز» و «مایکل مکگتریک» نویسندگان این
مقاله پژوهشــی اعتقاد دارند« :ســرعت فزاینده
ی از ســوی ایران و
تحوالت ســایبری تهاجمــ 
دشــمنانش از جمله ایاالتمتحده و اســرائیل،
باعث شــد ه است تا بسیاری از تحلیلگران غربی
این فعالیتها را به عنوان اقدامات تالفیجویانه
برچسبگذاری کنند؛ با این حال ،چنین تفسیری

کاستیهای نظری و تجربی قابل توجهی را با خود
به همراه دارد .در یک دهه گذشته آمریکا ،اسرائیل
ی سایبری گوناگونی
و دیگر کشورها ،عملیاتها 
را علیه ایــران ترتیب دادهاند و تهران نیز اقدامات
متعددی را در همین حوزه علیه دشمنانش انجام
داده که در برخی مواقع از ســوی کارشناســان به
عنوان پاســخی به تجاوزات تعبیر شدهاند .با این
حال نمیتــوان اقدامات ایران را بــا بیان روایتی
انتقامی از عملیات ســایبری خالصه کرد ،بلکه
اقدامات ایران آفندی و ناشی از قدرت فزاینده این
کشور در عرصه سایبری است».

نشریه آمریکایی نشنال اینترست

خودکفا در ساخت سامانههای دفاعی

نشــریه آمریکایی «نشنال اینترست» در گزارشی
نیروی دفاعی ایران را تحلیل کرده است .بر اساس
این گــزارش ،ایران اکنون ســامانههای دفاعی و
پهپادهای قدرتمندی دارد که مقابله با این کشور
را سخت میکند .عالوه بر این ،سامانه موشکی
ایران نیز میتواند به خوبــی در مقابل تهدیدات
آمریکاایستادگیکنند.
این نشــریه آمریکایــی در ادامه گــزارش خود
میافزاید« :ایران سامانههای جدیدی دارد که از
قابلیتهای باالیی برخوردار هستند .سامانه باور
 ۳۷۳از ســامانههای پرقدرت ایران اســت .این
ســامانه اجرای هرگونه بمباران هوایی در آسمان
ایران را بسیار دشوار میکند و این گونه اقدامات
را به عملیاتی پرهزینه و پر تلفات تبدیل خواهد
کرد .این گونه ســامانهها نیازمند منابع بســیار
وسیعی خواهد بود .از سوی دیگر این سامانه
جدید توانایی بازدارندگی نظامی ایران
را افزایش میدهد».
«نشــنال اینترست» همچنین مدعی شده
است« :ایران نشــان داده و اثبات کرده است که
توانایی نظامــی و دفاعی باالیی در مقابل آمریکا
دارد.سرنگونیپهپادآمریکایییکیازتواناییهای
نظامی جدید ایران را در برابر واشــنگتن آشکار

کرده است .ایران سیستم پدافند بسیار پیشرفتهای
دارد و به راحتی میتوانند تهدیدات احتمالی را
شناسایی کنند و بالفاصله هرگونه پهپاد متجاوز یا
هواپیماهای دشمن را هدف قرار دهد .ایران اکنون
به واسطه توانمندیهای نظامی و دفاعی خود به
راحتی میتوانــد در مقابــل تهدیدهای نظامی
آمریکا ایســتادگی کنند و با اتکا به پدافند قوی و
سامانه موشکی پیشــرفته با خطرهای احتمالی
مقابلهکند».
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اندیشکده کنگره آمریکا

شکستناپذیرتر از همیشه

«ســرویس تحقیق کنگره» که آن را «اندیشکده
کنگره آمریکا» میدانند ،در گزارش خود با عنوان
«سیاســتهای خارجی و دفاعی ایــران» ،ابعاد
گوناگونی از سیاســتهای داخلی و بینالمللی
کشورمان را بررسی کرده و در خالل این بررسی،
توانایی دفاعــی ایران را تصورناپذیر معرفی کرده
است .در بخشی از گزارش این اندیشکده قدرت
موشکی کشــورمان اینگونه توصیف شده است:
«مقامات آمریکا میگویند زرادخانه موشکی ایران
در منطقه تهدید بالقوهای برای متحدان منطقهای
آمریــکا و همچنین ناوها و نیروهــای آمریکا در

منطقه است» ،این کشور «همین اآلن هم دارای
بزرگترین زرادخانه موشــکهای بالستیک در
خاورمیانه است ».عالوه بر این ،جامعه اطالعاتی
آمریکا نیز معتقد است ،ایران «میتواند اهدافی
با فاصله  ۲۰۰۰کیلومتری از مرزهایش را هدف
قرار دهد».
«کنت کتزمن» نویســنده این گزارش با اشاره به
توانایی ایران در دفع هر گونه تهدید نظامی ،یادآور
میشــود« :ایرانیها توانایی بالقوه آن را دارند که
آسیبهای چشمگیری به نیروهای آمریکایی وارد
کنند.

اندیشکده آمریکایی شورای آتالنتیک

قدرت غیر قابل مهار

اندیشــکده آمریکایی «شــورای آتالنتیک» در
گزارشــی به بیتأثیر بودن تحریمهای آمریکا در
جلوگیری از افزایش نفوذ منطقهای ایران اعتراف
کرده اســت .اندیشــکده شــورای آتالنتیک در
این تحلیل مینویســد« :دولــت دونالد ترامپ،
رئیسجمهور ســابق آمریکا خروجش از توافق
هســتهای برجام و بازاعمال تحریمها علیه ایران
را اینطور توجیه کرد کــه رفع این تحریمها نفوذ
ایران در منطقه را افزایش داده است؛ در حالی که
تحریمها نتوانست مانع از افزیش نفوذ منطقهای
ایران شود».
این اندیشکده مدعی شده است ،ترامپ و مقامات
دولت او اســتدالل میکردند که با اعمال «فشار
حداکثری» علیه ایران میتوانند این کشــور را از
منابع مالی الزم برای تأمین مالی فعالیتهایش در
منطقه محروم کنند.
اندیشکده «شورای آتالنتیک» در ادامه با بیان اینکه
تحریمها توانستهاند به اقتصاد ایران لطمه بزنند،
ً
نوشته است« :اثرات اقتصادی تحریمها لزوما به
ایجاد دستاوردهای راهبردی برای سیاستهای
آمریکا تبدیل نشده است».
این اندیشکده در ادامه با ارائه مصادیقی از اثرات
تحریمهای آمریکا در ســالهای گذشــته وجود

ارتباط میان تحریمها و سیاســتهای منطقهای
ایران را زیر ســؤال برده و مینویســد« :اگر قرار
بود تحریمها به تغییر در رفتارهای منطقهای ایران
منجر شوند ،انتظار میرفت نفوذ منطقهای ایران
طی سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۶میالدی لطمه ببینند.
ً
با وجود این ،رویدادها و روندها نشان داد که دقیقا
عکس این اتفاق میافتد و در بهترین حالت ،نفوذ
منطقــهای ایران و تحریمها مســتقل از یکدیگر
هستند».
این اندیشــکده آمریکایی یادآوری کرده در سال
 ۲۰۱۳میالدی در اوج اثرات تحریمها بر اقتصاد
ایران این کشور توانست در جنگ سوریه از سقوط
دولت بشار اســد جلوگیری کند .افزون بر این،
ایران سال  ۲۰۱۴هم توانست از پیشروی داعش
در عراق جلوگیری کند .در بخش دیگری از این
گزارش ،ادعاهــای مقامات دولت ترامپ درباره
اینکــه تحریمها به کاهش نفــوذ منطقهای ایران
منجر شــده ،زیر سؤال برده شــده است .در این
مطلب آمده اســت« :هیچ شواهدی وجود ندارد
که در پی اعمال تحریمها توانمندیهای ایران یا
حزبالله یا عزم آنها برای کمک به دولت سوریه
تغییر کرده باشد».
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رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

قدرت شگفتیآفرین

«جوزف دانفورد» رئیس ســتاد مشــترک ارتش
آمریکا در نشســت اندیشکده «شــورای روابط
خارجی آمریکا» دربــاره توانمندیهای نظامی
ایران و ماجــرای ســرنگونی فضاحتبار پهپاد
آمریکایی به دســت کشــورمان مدعی شد« :آن
تجهیزات (پهپــاد آمریکایی) برای اســتفاده در
مبارزههای پیشرفته طراحی نشده بود .تجهیزاتی
که آنها ســرنگون کردند ،ابزارهــای الزم برای
محافظت از خــودش را نداشــت و برای تأمین
آگاهی از مسائل دریانوردی در یک منطقه بیخطر
طراحی شده بود .این را میتوانم بگویم که ایران

تالشهای زیادی برای توسعه
توانمندیهــای خــود در زمینه
موشکهای بالســتیک ،توانمندی
موشــکهای کــروز و توانمندیهــای
سایبری کرده است .من به این توانمندیها احترام
میگــذارم .ما پول میگیریم کــه توانمندیهای
بالقوه دشــمنانمان را شناســایی کنیم؛ ولی از
توانایی ایران در سرنگون کردن آن سامانه خاص
(پهپاد آمریکا) شگفتزده شدم؛ اینکه این اقدام
نشــاندهنده بلوغ آنها از لحــاظ توانمندیهای
نظامی است هم مایه شگفتی من بود».

نشریه آمریکایی اینساید عربیا

برنده تعامالت منطقهای

نشــریه آمریکایی «اینســاید عربیا» در گزارشی
ویژه دســتاوردهای ایران را از پیوستن به سازمان
همکاری شانگهای بررســی کرده است .در این
گزارش تأکید شــده ،این عضویت دستاوردهای
سیاســی ،دیپلماتیک ،اقتصادی و امنیتی خاصی
بــرای ایران به همراه خواهد داشــت که شــاید
مهمترین آن تقویت موقعیت کشورمان در مقابل
غرب به ویژه در خصوص گفتوگوهای متوقف
شده احیای برجام در وین باشد.
بر اســاس ایــن گزارش ،هــدف این ســازمان
چندجانبه نظارت بر تحوالت منطقه وســیعتر و
در عین حال مبارزه با «سه شر» به ویژه تروریسم،
افراطگرایــی و جداییطلبی بود .امروزه اعضای
بزرگترین سازمان منطقهای جهان یک سوم کل
زمین و  ۴۰درصد از جمعیت جهان را تشــکیل
میدهند .در ســال  ۲۰۰۵میالدی ،ایران عضو
ناظر سازمان همکاری شانگهای شد .تالشهای
ایران برای تبدیل شــدن به یک عضو کامل که در
سال  ۲۰۰۸میالدی آغاز شد ،به دلیل تحریمهای
سازمان ملل علیه تهران شکست خورد.
به گزارش این رســانه آمریکایی ،در ســالهای
2017ـ ۲۰۱۶میــادی ،زمانــی کــه همــه
امضاکنندگان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)

منطبق با توافقنامه بودند ،چین و روسیه حمایت
خــود را از عضویت ایران در ســازمان همکاری
شــانگهای اعــام کردند .حتی پــس از خروج
یکجانبه آمریکا از توافق هستهای ایران در ماه مه
سال  ۲۰۱۸میالدی و اعمال مجدد تحریمها علیه
تهران ،پکن و مسکو مواضع خود را به نفع ورود
ایران به پیمان اوراسیا حفظ کردند.
آنچه مشخص است تمایل نه تنها از سوی چین،
بلکه از سوی روسیه برای ایجاد مشارکت عمیقتر
با تهران وجود دارد و این عضویت با چراغ سبز این
دو کشور امکانپذیر شده است.
بــه گفته «بختیــار خاکیمــوف» نماینــده ویژه
رئیسجمهور روسیه در ســازمان همکاریهای
شــانگهای ،با توجه بــه اظهــارات و تعهدات
دولت قبلی ایران و ســخنرانی ابراهیم رئیســی،
رئیسجمهور جدید ایران مبنی بر اینکه کشورش
آماده اســت تا همه قابلیتهای بالقوه خود را به
روی سازمان همکاری شانگهای باز کند ،دالیل
بسیار جدی برای این باور وجود دارد که ایران در
پیام شانگهای بسیار مفید و مؤثر خواهد بود .طبق
گزارش این نشریه آمریکایی ،پیوستن به سازمان
همکاری شــانگهای به ارتقای جایگاه ایران در
تجارت منطقهای کمک میکند.
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صبح صادق دستاوردها
و چشمانداز انقالب اسالمی
را بازنمایی میکند

کارنامه
انقالب
مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی
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با بررســی وضعیت کشور در زمان رژیم
شــاه متوجه میشــویم که با تداوم رژیم
شــاه ،اوضاع کشــور در ســطح کالن و
اقتصاد و معیشــت مردم در سطح خرد،
نه تنها بهبود نمییافت ،بلکه وخیمتر هم
میشد؛ زیرا با وجود سیطر ه سرمایهداری
بینالمللی بر ســرمایه و ثروت کشور و
مکیدن مؤلفههای حیاتی اقتصاد کشور از
سوی آنها و حاکمیت دولتی دستنشانده
که خود را موظف به تأمین منافع اربابان
ً
خارجی خود میدید و اتفاقا هم از منابع
درآمــدی هنگفتی برخــوردار بود که آن
را بینیــاز از جامعه و نیروهای اجتماعی
میکــرد و هــم مجهز به پیشــرفتهترین
سالحها و دســتگاههای سرکوب بود که
هرگونه تحــرک را از نیروهای اجتماعی
ســلب میکرد ،امکانی برای پیشــرفت
کشــور وجود ندشــت .افزون بر این ،در
نگاهی بنیادیتر ،توجه بــه این نکته نیز
ضروری اســت که پیشرفت هر کشوری
در ســای ه خودباوری و خودشــکوفایی
میسر است و در شــرایطی که رژیم شاه
با تقلید کورکورانــه از غرب درصدد بود
تا در خودآگاه و ناخــودآگاه ایرانیان« ،ما
نمیتوانیم» و برتــری فرهنگ ،تمدن و
تکنولوژی غرب را حک کند ،اقدام برای
توسعه و پیشرفت کشور به مراتب دشوارتر
بود.
انقالب اســامی ،در حالی پیروز شد و
موفق به تشــکیل و پایداری نظام سیاسی
شد که کشور اینگونه وضعیتی داشت .با
وجود این ،با گذشــت بیش از چهل سال
از پیروزی این انقــاب ،اکنون میتوان
کارآمــدی آن را در حوزههــای مختلف
بررسی کرد .در واقع ،کارنامه ،دستاوردها
و کارآمدی انقالب اســامی ،در برخی
حوزهها همچون حوز ه دفاعی ،توســعه

عمق راهبردی و علم و فناوری درخشان
و متمایز بوده ،در حوز ه اقتصادی به ترمیم
و توجــه بیشــتری نیــاز دارد و در حوزه
فرهنگیـ هویتــی ،با وجــود تحوالت
عمیقی کــه در اثر انقالب اســامی در
این حــوزه رخ داده ،اما بــا چالشهای
متعددی مواجه اســت .این به معنای آن
است که نظام جمهوری اسالمی در حوزه
کارآمدی نه موفقیت مطلق ،بلکه موفقیت
نسبی داشته است؛ منظور این است که با
وجود کسب موفقیتهای متعدد ،آرمانها
و افقهای تعیینشده در چارچوب گفتمان
انقالب اسالمی هنوز به طور کامل محقق
نشــده اســت .با وجود این ،در تحلیل و
ارزیابی کارآمدی نظــام و انقالب ،نباید
به خطا رفت و ایــن دو را ناکارآمد تلقی
کرد .از اینرو ،برای جلوگیری از خطا در
تحلیل کارآمدی نظام اسالمی ،توجه به
نکات روششناختی زیر ضروری به نظر
میرسد:
1ـ برای ارزیابی کارآمدی نظام جمهوری
اســامی ایــران ،باید وضعیــت کنونی
ایران را با گذشته مقایســه کرد ،نه آن را
با کشــورهای دیگری که سیر تحوالت،
اهداف و امکانات متفاوتی در مقایســه
با کشــورمان دارند .به بیــان دیگر ،اگر
به صورت ُبرشــی و منقطع از گذشته به
ایران کنونی نگاه کنیم ،ممکن است سیر
تحوالت این کشور و دستاوردهای نظام
سیاســی حاکم بر آن را چندان مطلوب
ارزیابــی نکنیم؛ اما اگر ایــران کنونی را
در ادامــه ایران گذشــته در نظر بگیریم و
به عبارتــی ،وضعیت کنونی ایــران را با
وضعیت ایران در گذشــته مقایسه کنیم،
کشوری را مشاهده میکنیم که تحوالت
آن در ســیر منطقــی خود قــرار گرفته و
دستاوردهای بیشــماری را کسب کرده
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اســت .عقالنی و منطقی آن است که از
شیوه دوم استفاده شود؛ زیرا نظام سیاسی
هر کشــوری را محصول تاریخ آن کشور
میداننــد و به طور طبیعی ،برای ارزیابی
کارآمدی و دستاوردهای هر نظام سیاسی
منطقیتر آن است که وضعیت کنونی آن
کشــور با گذشــته خودش مقایسه شود.
ضمن اینکه مقایســه با کشورهای دیگر،
به منظور آگاهی از وضعیت خود در نظام
بینالملل نیز چندان بیفایده نخواهد بود.
2ـ همانگونه که انقالب اسالمی ایران را
تجلی معنویتگرایی سیاسیدانستهاند،
نظام برآمده از این انقالب نیز میکوشــد
در همین چارچــوب به راه خــود ادامه
دهد .ضمن اینکه این نظام به پیشــرفت
توجه و دقت کافی دارد ،در کنار پیشرفت،
عزت ،اقتدار ،اســتقالل و حفظ اصول و
ارزشهای اسالمی و انســانی نیز برای
این نظام اهمیت دارد .منظور این اســت
کــه همانگونه کــه کارآمدی هــر نظام
سیاســی در چارچوب نظام ارزشــی آن
تعریف میشود ،کارآمدی نظام جمهوری
اســامی ایران نیــز اینگونه اســت؛ از
ایــن رو ،در ارزیابی کارآمدی جمهوری
اســامی باید به این نکته توجه داشت؛
زیرا برای نمونه براســاس مبانی ارزشی
لیبرال  ،کیفیت استخدام وسایل و ابزارها
برای تحقق کارآمدی محدود به ســود و
لذت اســت و بر همان اســاس ،هرگونه
سود و لذتی مشروعیت دارد ،در حالی که
براساس مبانی ارزشی و عقیدتی اسالم،
هرگونه ســود و لذتی مشروعیت ندارد.
بنابراین ،اسالم در اســتخدام ابزارها به
منظور تحقق کارآمــدی برای هر ابزاری
شــرافت قائل نیست و اســتفاده از همه
ابزارهای ممکن را تجویز نمیکند.
3ـ در رهیافــت کارآمدی مســتخرج از

اگر ایران کنونی را در
ادامه ایران گذشته در
نظر بگیریم و به عبارتی،
وضعیت کنونی ایران
را با وضعیت ایران در
گذشتهمقایسهکنیم،
کشوری را مشاهده
میکنیم که تحوالت آن
در سیر منطقی خود قرار
گرفته و دستاوردهای
بیشماری را کسب کرده
است
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چشمانداز روشن
انقالب ،نظام و
کشور اگرچه در سایه
پیشرفتهایموجود
میسر است ،اما
همانگونه که گفته شد،
موانعی هم در این مسیر
وجود دارد که حل
و رفع آنها بایستهای
اساسی برای تحقق
سریعترچشمانداز
مطلوب انقالب و
کشور است

سیاه سفید /جهاد تبیین  -جهاد روایت

گفتمان اصیل انقالب اســامی ،ضمن
اهمیت داشــتن کارآمدی ،ابزاری برای
اســتحکام و تقویت ارزشهای اسالمی
است .به بیان دیگر ،در چارچوب گفتمان
اصیــل انقــاب اســامی ،ارزشهای
اســامی ،جهتدهنده و مشخصکننده
کیفیت تحقق کارآمدی هســتند؛ یعنی
در اینجا این ارزشها هستند که اصالت
و اعتبــار حقیقی دارنــد و اگر از اصالت
کارآمــدی بحــث میشــود ،بــه دلیل
نقشــی اســت که میتواند در استحکام
ارزشهای اســامی داشــته باشــد .از
ایــنرو ،در چارچــوب گفتمــان اصیل
انقالب اســامی ،چنانچــه تالش برای
تحقق کارآمدی به خدشه دار شدن عزت
اســامی ،اســتقالل ،هویت اسالمی و
ایرانی و ...منجر شود ،آن کارآمدی فاقد
است .بنابراین ،در چارچوب این
اصالت ً
ً
گفتمان ،اوال ،کارآمدی اساســا با نگاه به
درون و تقویــت ظرفیتهــای درونزای
ً
داخلــی تعریف میشــود و ثانیا ،تحقق
هر چه بیشــتر کارآمدی باید بتواند منجر
به تقویت ارزشهای اســامی و ساری و
جاری شدن هر چه بیشــتر آن در جامعه
و در نظام بینالملل شــود .به بیان دیگر،
مدل و رهیافت کارآمــدی در چارچوب
گفتمان اصیل انقالب اســامی مبتنی بر

توسعه کوثری است .این رهیافت ،حاصل
پردازش عقالنی دادههای وحیانی و نقلی
است و هم «تولید سرمایه و رونق فضای
کسبوکار» را در نظر دارد و هم «دغدغه
کرامت انسانی و عدالت اجتماعی» را در
نظر میگیرد .نکته پایانی اینکه از آنجا که
گفتمان اصیل انقالب اسالمی ،کارآمدی
را مبتنی بر ظرفیتهــای درونی تعریف
میکند ،بر این اســاس ،نظام اســامی
خود را مجبور به ســرخم کردن در مقابل
مستکبران و پذیرش شرایط حاکم بر نظام
بینالملل نمیبینــد .از این رو  ،کارآمدی
مســتخرج از این گفتمان به بهترین وجه
میتواند عزت ملی و اسالمی را تضمین
کند و مانع نفوذ بیگانگان در کشور شود.
4ـ پیشرفتهای همهجانبه در عرصههای
گوناگون نشان میدهد ،ظرفیتهای بالقوه
جمهوری اسالمی ایران به مراتب فراتر از
آن چیزی است که امروز مشاهده میکنیم؛
زیرا به واســط ه این پیشــرفتها ،نه تنها
اکنون ساخت درونی منسجمی در کشور
شــکل گرفته ،بلکه با ورود به عرصههای
راهبردی و انحصاری قدرتهای بزرگ،
مانند پیشرفتها در حوزه هایتک یا صنایع
دفاعی ،میتوان امیــدوار بود که حتی در
افق کوتاهمدت وضعیت کشور بهتر شود.
5ـ بــا وجــود مشــکالت ،چالشها و

آســیبها در وضعیت کنونــی ،اما نباید
فراموش کرد که به سبب هویت ارزشیـ
اعتقادی نظــام و انقــاب و پیوند آن با
تودههای مردم ،کشور حالت خودترمیمی
داشته و مشکالت موجود نمیتواند سد
راه انقالب شود .درواقع ،به سبب تطابق
هویتی انقالب بــا مردم و نخبگان از یک
سو و افزایش آگاهیهای نخبگی و عمومی
از ســوی دیگر ،هنوز هم مطالب ه مبارزه با
فساد و تالش برای حل مشکالت در میان
نخبگان انقالبی و مردم پررنگ اســت؛
از اینرو ،در افق بلندمدت ،مشکالت و
موانع موجود نمیتواند تداوم پیدا کند.
6ـ چشــمانداز روشــن انقــاب ،نظام
و کشــور اگرچه در ســای ه پیشرفتهای
موجود میسر است ،اما همانگونه که گفته
شد ،موانعی هم در این مسیر وجود دارد
که حل و رفع آنها بایستهای اساسی برای
تحقق سریعتر چشمانداز مطلوب انقالب
و کشــور اســت .در صدر این بایستهها
میتوان به قطع امیــد از بیرون برای حل
مشکالت کشور ،اعتماد به ظرفیتهای
داخلــی ،چرخش نخبــگان ،تمرکز بر
توســع ه ظرفیتهای علمی و درنوردیدن
افقهای علم و فناوری و ...در کنار تالش
برای تقویت فرهنگ خودباوری و ...اشاره
کرد.

