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 :ارکان انقالب سفيد
 سال ديگر برای تامين بقا و ٢۵قصد داشتم .  دوازده سال می گذشت که برای بقای ايران جنگيده بودم١٩۵٣تا 

در سرتاسر اين مدت . پيشرفت کشور وقت صرف کنم و اينک مايلم مراحل اساسی اين مبارزه را تشريح کنم
نه فقط هرگز آن را پنهان ننموده ام بلکه بر عکس علنا درباره اش همواره تنها به يک هدف فکر می کردم که 

سخن گفته ام و آن هدف اين بود که ايران را به ملتی متجدد مبدل سازم و نخست رفاه مادی 
ملتمان را به صورتی فراهم اورم که روی کره خاکی شايسته داشتن آن می باشند و در همان 

 .ن را تقويت و حفاظت کنمحال، آرمان های اخالقی و روحی انا
 

 : نخستين هدف ها
می دانستم که خواسته هايم با منافع نيرومند کسانی که حياتشان به فقر و جهل مردم وابسته 

ولی به رغم فشارهای خارجی و بی ايمانی و تخصيص نادرست منابع . است در تضاد می باشد
ه به تعقيب مالی عمومی و بی لياقتی بعضی از حکومت هايمان، سرسختان

طی سی  وهفت سال هيچ چيز . به آن بودم ادامه دادموظيفه ای که متعهد 
 .مرا از انجام وظيفه ام باز نداشت نه گلوله تپانچه و نه رگبار مسلسل

 
 با وجود جنگ جهانی که در جريان بود و با وجود مشکالت ١٩۴٣در سال 

ه به موجبات واقعی و دردناکی که بر من هجوم آورده بود تاکيد کردم با توج
 :ريشه های بدبختی های عميقمان بايد به اين پنج هدف برسيم

 
 نان برای همه •
 مسکن برای همه •
 پوشاک برای همه •
 بهداشت برای همه •
 آموزش و پرورش برای همه •

 
از تذکر اين اهداف به دولت هايی که در پی هم آمدند و رفتند هرگز فروگذار نکردم و سرانجام ناچار شدم 

 .ول اين اهداف را با انقالب سفيد بر آنها تحميل کنمحص
به محض .  من به جز فرماندهی کل قوا قدرت قانونی ديگری نداشتم١٩۶٠بايد به خاطر داشت که تا تحوالت 

اينکه قدرت انحالل پارلمان را به دست آوردم يعنی پس از سقوط مصدق می توانستم مراقب باشم که دولتهای 
 . ی سر کار بيايندجديد و ميهن پرست

 
 هدف فوق رفته رفته برنامه کامل تر و پر محتوی تری را طراحی کردم و در عين حال ضرروی ۵با تعقيب 

به اين ترتيب بود که نوزده اصل انقالب سفيد يکی پس . ترين نيازها و و اقعی ترين امکاناتمان را در نظر گرفتم
 .از ديگری شکل گرفتند

 
 .ها متعادل شدسرانجام تراز پرداخت 



 ١٩۵۶ تا ١٩۴٩می دانيم که چرا نخستين برنامه هفت ساله ما که می بايست بين سالهای 
 .ايران برای مصدق ويرانگر بهای گزافی پرداخت کرد. عملی گردد فروپاشيد

 
ز شد حاوی بخشی از برنامه اول بود و هزينه غا آ١٩۵۴دومين برنامه هفت ساله که در سال 

در اصل . برآورد شده بود) اندکی کمتر از يک ميليار دالر( ميليارد ريال  ٧٠آن در حدود 
برنامه دوم نيز می بايست از درآمد نفت تامين مالی بشود و لذا می بايست از منابع نفت و 

با وقوف . گازمان به نحو صحيحی بهره برداری کنيم و ميان درآمد و هزينه تعادل برقرار شود
به همين جهت ايجاد .  برنامه به مدرنيزه کردن زير بنای کشاورزی اولويت داده بودمبر اين نکته برای تحقق

سدها و نيروگاه های هيدروالکتريک و شبکه کاملی از کانال های آب رسانی و کارخانه های توليد کود شيميايی 
 کيلومتر راه ۵٠٠٠ سه برابر شد در همان سال ما ١٩۶۵طول خط آهن ما تا سال . در اولويت قرار گرفتند

 کيلومتر از خطوط لوله ٢۴٠٠به عالوه اينها، .  کيلومتر جاده های درجه دو داشتيم٣٠٠٠٠آسفالته و 
 .سراسری ايران نيز مورد بهره برداری قرار گرفت

 
 .می شد گفت که ايران به يک کارگاه بزرگ ساختمانی تبديل شده بود

 
کسری تراز پرداخت نداشتيم بلکه برای نخستين بار در تاريخ ايران جديد مازاد در همان سال نه تنها ديگر 
 . ميليارد ريال بيش از وارداتمان بود۴ارزش صادرات مان . مثبتی هم در آن ديده می شد

 
 اصالحات ساختاری 

 :در کتاب انقالب سفيد چنين نوشته ام
 
اعی را برای پيشرفت ظاهری خود ما شيوه اختناق افکار و سلب آزادی های فردی و اجتم«

به عکس آنچه ما به عنوان اصول کار خويش برای آينده در نظر گرفته ايم . برنگزيده ايم
اصالحات وسيع اجتماعی، سازندگی اقتصادی، توام با اقتصاد دموکراتيک، پيشرفت های 

و اجتماعی فرهنگی، همکاری بين المللی، احترام به معتقدات معنوی و به آزادی های فردی 
 »....است

 
 در برابر اولين کنگره تعاونی های کشاورزی که در تهران تشکيل شد ١٩۶٣ ژانويه ٩در 

 : نخستين شش اصل الزم برای انقالب را ارائه نمودم
 

 .تقسيم زمين ميان کسانی که در آن کار می کنند: اصالحات ارضی •
 ملی کردن جنگل ها و مراتع •
ه شرکت های سهامی و فروش سهام آنها به عنوان پشتوانه اصالحات تبديل کارخانه های دولتی ب •

 ارضی
 مشارکت کارگران در سود کارخانه ها •
 .مشارکت همگانی و به خصوص زنان در انتخابات. اصالح قانون انتخابات •
ايجاد سپاه دانش از سربازان وظيفه فارغ  •

 .التحصيل تا در روستاها به تدريس بپردازند
 

صل برنامه ای عملی بود و در پاسخ اين برنامه در ا
به نيازمندی های ما و متناسب با ذهنيت و سنت 

اين شش . هايمان و بر اساس اهميت طراحی شده بود
نکته يا اصل با سيزده اصل ديگر که نخست بر اساس 
امکاناتمان و سپس در پاسخ به نيازهای تازه ای که 

 : از اين رهگذر پيدا شده بود کامل گرديد
 



دانشجويان فارغ التحصيل پزشکی و دندان پزشکی ). ١٩۶۴ ژانويه ٢١. ( جاد سپاه بهداشتاي •
  .مشمول خدمت وظيفه و پرستاران و غيره به رايگان به خدمت و آموزش در روستاها می پرداختند

مشموالن وظيفه برای مدرنيزه کردن کشاورزی در ) ١٩۶۴ پتامبر ٢٣( ايجاد سپاه ترويج و آبادانی •
 .اها و شهرها به خدمت می پرداختندروست

•  
زنان و دختران . اعضای اين سه سپاه مشترکا به سپاهيان انقالب مشهور شدند

در قانون پيش بينی شده بود که در صورت . داوطلب به آنان کمک می کردند
کمبود داوطلب دختران جوان برای خدمت به ميهن در يکی از سپاه ها به خدمت 

 .شه داوطلب کافی، و اگر نگوييم بيش از اندازه موجود بوداحضار شوند ولی همي
 

 تاسيس دادگاه های روستايی مشهور به خانه های انصاف •
 ملی شدن آب ها  •
 نوسازی و عمران شهری با همکاری سپاه ترويج آبادانی •
 انقالب اداری و آموزشی •

 
 : اين اصول اضافه شد١٩٧۵در 
 
سهام اين کارخانه ها را کارگران با استفاده . های بزرگ به کارگران درصد سهام کارخانه ۴٩فروش تا حداکثر *

از اوراق قرضه دولتی که به آنان داده می شد خريداری می کردند و از محل درآمد کارخانه اين وام را می 
 )ماه اوت. (پرداختند

 
 .مبارزه با تورم و گرانفروشی از طريق کنترل قيمت ها. حمايت از مصرف کننده •
 و پرورش رايگان و اجباری هشت ساله و ادامه آن مشروط به اينکه فارغ التحصيالن مازاد آموزش •

 )ماه دسامبر.(اين هشت سال را که در دبيرستان و دانشگاه ها تحصيل کرده اند به کشور خدمت کنند
 )ماه دسامبر.(تغذيه رايگان برای مادران نيازمند و نوزادان تا سن دو سالگی •
 )ماه دسامبر.(ماعی و مستمری دوران پيری به همه ايرانيان شمول تامين اجت •
 : دو اصل جديد ديگر هم به کار گرفته شد١٩٧٧و سرانجام در سال  •
اين اصل به منظور . مبارزه با معامالت سوداگرانه ارضی و اموال غيرمنقول •

 .بود... جلوگيری از افزايش بی رويه قيمت زمين و آپارتمان  و اجاره بها و 
  .رزه با فساد و رشوه خواریمبا •
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