ﺑﯿﻨـﺶ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣـﺮدم ،ﻧﺸـﺄت ﮔﺮﻓﺘـﻪ
از دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣــﯽ
اﺳـﺖ؛ از ﺗـﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری وﯾـﮋه ﺑـﺮ
راﻫـﺒﺮد ﻗـﺪرت ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﺗـﺎ ﺑـﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻏﺮب
ﻗﺎﺳﻢ اﻣﯿﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﭼﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﻨﯿﻢ؟
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دو ﺑﺨﺶ اﻋﻢ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﺧﻠﯽ
و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
در ﺣﻮزه داﺧﻠﯽ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻬﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻏﻮت
از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻮده و ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻄﻠﻖ اﻣﻮر را ﺑﻪ
دﺳﺖ داﺷﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و … در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﺴﺎدآور ﺑﻮد.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﯿﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ درﺧﺖ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن از دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدم در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ )ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ ،ﺟﻨﮓ و …( ،ﭘﺎی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی ﻧﺸﺎن از ﺑﯿﻨﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
در ﺑﺮﺧﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ
اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﺮدم85 ،

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﻮد را ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﯿﺶ از  50اﻟﯽ  60درﺻﺪ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﻟﯽ  90درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ؛ در دوران ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﻬﻠﻮی
ﮐﻪ اوج اﻧﺤﻄﺎط اﯾﺮان و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻮده ،اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎه در اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮروی ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در اﯾﺮان ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﻮان اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻧﺪارد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪ ،دﻟﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ژاﭘﻦ و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻘﻼل
دارﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﯿﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ،
ﻗﻄﻊ ﯾﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ راﻫﺒﺮد ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﺮان در
ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮد.

اﯾﺮان در ﺗﺤﻮﻻت ﻫﺴﺘﻪ ای ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد؟
در ﺗﺤﻮﻻت ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آوردﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت
اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ از اﻫﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان
در دوران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ وارداﺗﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
در اﻏﻠـﺐ زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎ ،ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ و ﭘﺰﺷﮑـﺎن را از ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش وارد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب ﭼﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ؟
ﻧﻔﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ،اﻣﺮوز دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻏﺮب را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﮐﻤﺘﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ر ا در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ رخ داده در ﻏﺮب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺎدی ﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺮب را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﺎﻟﺶ
دارﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻏﺮب اﻋﻢ از ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﺮب را و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎدی آﻧﺎن را
ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻘﻼب ﻫﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺧﻮدﺑﺎوری ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﻘﻖ »ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ« از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ و دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری دراز ﻧﮑﻨﺪ.
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