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 نخست سخن

شمسـی، نـه 1357  سال درانقالب اسالمی تاب با طلوع خورشید جهان
انفجـار . هان، دچار تحولی شـگر  گردیـدزمین که سراسر جتنها ایران
شکسـت و درهمرا های زمانـه بهمن، هیمنه ابرقدرت 22الله نور در یوم
 وعده حق تعالی مبنی بر پیـروزی مستعـعفان بـر مسـتکبراننویدبخش 

ى یَو ُنر»؛ بود ىیُد َأْن َنُمنَّ َعَلى  لََّّ ال  ف ُُ
ِف ى و َو   َن لْسُتْضى مَّ ِف ْْ َأ َلُهى َِ  لْْلَْرضف َو َنْج

ث ُْ لَّْالرف َلُه َِ ن فرودسـت یم بر کسـانی کـه در آن سـرزمیو خواست 1؛َن یَنْج
شـان را یم و ای[ گـردانان ]مـردمیشـوایم و آنـان را پیشده بودند، منلت نه

 «م.ی[ کننیوارث ]زم
را در  انقالب شکوهمند اسالمی ایـران، آوای اسـالم نـاب محمـدی

ی رونـوینی را فـراافکن سـاخت و عصـر جای دنیای معاصر طنینجای
انقـالب  افتخـارآفرین و اینک که چهل سـال از پیـروزی گشود بشریت

ای هستیم که با خـون گذرد، شاهد به بار نشستن شجره طیبهاسالمی می
                                                                                       

 .5آیۀ ،قصصسورۀ . 1
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هزاران شهید آبیاری شده و دستاوردهای ارزنده و نتـای  ارزشـمندی را 
عنـوان  ه و بـهخواهـان جهـان نمـودمسلمانان و آزادی ،عاید مردم ایران

 .الگویی زنده در منظر جهانیان قرار گرفته است
ی چهـلهاو پیشـرفت دسـتاورها ترینمهم نگاهی است به، روپیش اثر

و  ایسـته توجـهبنظیـر و ساله انقالب اسالمی ایران که در نوع خـود بی
این کتاب، بـه معرفـی برکـات و پیامـدهای نیـک انقـالب  است. تقدیر

مختلفی همچـون: دینـی، اخالقـی، علمـی،  هایاسالمی ایران در حوزه
اختصاص یافته  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و بهداشتی

  است.
احیای اخالق و معنویت و گسترش باورهای دینی، دستیابی به فنـاوری

های خدماتی و توسعه صـنعتی، بهبـود و های نوین، افزایش زیرساخت
سطح بینش سیاسـی مـردم، رشد وضع سالمت و بهداشت کشور، رشد 

یـابی گیری گفتمان فرهنگی وحدت، هویتاستقالل و خودباوری، شکل
ایرانی ـ اسالمی، ایجاد مـو  بیـداری اسـالمی، حمایـت از مظلومـان و 
مستععفان، گرایش زنان به حجاب، اثبـات کارآمـدی دیـن، سـاماندهی 

های علمیه، بسط فرهنگ شهادت و عاشـورای حسـینی، مدیریت حوزه
ای و رشد قـدرت المللی، امنیت ملی و منطقهغان بینذب و تربیت مبلل ج

، از جملـه و فرهنگ شهادت تحکیم روحیه صبر و مقاومت و نیز نظامی
 است که در این اثر ارائه شده است. مفیدی مباحث

و  نیازمنـد هوشـیاری ی افتخارآفرین،حفظ این دستاوردها ،بدیهی است
و نیـز  مسئوالن کشـور ترمناسب تدبیرو  و عملکرد مردم بیشتر وحدت
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شناخت و رفع موانع پیش روی نظام جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت. 
گری، طلبی و اشـرافیزدگی و اختال  میان آحاد مسئوالن، رفـاهسیاست

رو، تبیـین و روند. ازایناز جمله موانع تحقق اهدا  انقالب به شمار می
نمـودن ی بسـزایی در خن ـ تبلیغ دستاوردهای گوناگون انقـالب، نقـش

های شوم دشمنان و معرفی جایگاه و آثار مبارک انقالب ترفندها و طرح
 خصوص نسل جوان دارد. به مردم، به

ى  َو »تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی در راستای عمل به آیۀ شریفه   َأمَّ
َم ف  ِْ نف َک  بف ث َربِّ بـارزه بـا ای در جهـت مگام بلند و اقدام شایسـتهو  1«.َ َحدِّ

ها، همـواره که طی این سال است دشمنان سوگندخورده اسالم و انقالب
های اقتصادی، تهـاجم های مختلفی چون: جنگ تحمیلی، تحریماز حربه

اند تا به گمان خویش، ملـت ییـور و فرهنگی و جنگ نرم استفاده کرده
 شریف ایران را به زانو درآورند؛ ولی به مـدد الهـی و اتحـاد و همـدلی
آحاد جامعه، اهدا  آنان نقش بر آب شد و هر روز بر عـزت، پیشـرفت 
و اقتدار این انقالب بزرگ افزون گردید. امیـد اسـت کـه همـواره نظـام 
مقدس جمهوری اسالمی را قدر بـدانیم و ایـن نعمـت الهـی را کـه بـه 

های پاک شهدا و معمـار کبیـر انقـالب امـام ها و خونبرکت مجاهدت
)مـد ظلـه ایخامنـه العظمی الله کیمانه حعرت آیترهبری حو  خمینی

 به دست آمده، شکرگزار باشیم. العالی(
خواننـدگان،  ارزشـمند هایهتجربـ ونظرهـا  ،هاپیشـنهادگفتنی است که 

و  کـاربردی مطالـب بـا و مفید هایمجموعه تدوین و تهیه در را ما همواره
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االسـالم عرت حجتح ازدانم الزم می ،پایان در .رساند خواهد مدد بهتر
والمسلمین دکتر واعظی رئیس محترم دفتر تبلیغات اسالمی که عالوه بر 

های سودمندشان در تهیه این مجموعه زحمت ارزیـابی برخـی راهنمایی
 مـامچنـین از تسپاسـگزاری نمـایم. هم ،از مقاالت را بر عهده گرفتنـد

 تـالش انهمجموعه، صـادق این سازیآماده در که همکارانی و نویسندگان
االسالم والمسلمین علیرضـا انصـاری و حجت زحمات از ویژهبه کردند،
 تـأمین گـروه محترم رئیس مؤمنی، اکبروالمسلمین علی االسالمجتح نیز
 .نمایممیتقدیر و تشکر  تبلیغی، منابع
 

 سعید روستاآزاد
 معاون فرهنگی و تبلیغی

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
 



 

 ی فرهنگیدستاوردها

 چکیده

از گیـری بهرهی بـا تبیین دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمنوشتار هد  این 

 است. نظرانبه دیدگاه کارشناسان و صاحب و مراجعه اطالعات و آمار موجود

 دگرگـونی سیاسـی و اجتمـاعی، فرهنگی است و انقالب یک انقالب اسالمی

 ،قالل و خودبـاوری فرهنگـیاست شوند.می محسوب ساز انقالب فرهنگیزمینه

، فرهنـگ عاشـورا گسـترشی، رانیـ ا یاسالم یابیتیهو، مبارزه با مظاهر فساد

مجـالت  یو نشر کتب، تحول در محتوا یکتب و متون درس یدر محتوا تحول

در سطح جامعـه،  یو اجتماع یعموم یهایو آگاه نشیب ارتقاء، مایو صدا و س

  .رونده شمار میب یمانقالب اسال یدستاورها نیاز مهمتر

یـابی هویـت، خودباوری فرهنگـی، فرهنگی استقاللانقالب اسالمی : کلیدواژه

 .اسالمی، نشر کتاب، وحدت

 مقدمه

های فکری، سیاسی، اقتصـادی آن را تشـکیل فرهنگ جامعه، زیرساخت
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 ایـن بـر اسـالمی انقـالب رهبـران و پردازاننظریـه از دهد. بسیاریمی
دگرگـونی  فرهنگـی اسـت و انقـالب یـک ب اسالمیانقال کهاند عقیده

انقـالب  اصـلی، یعنـی هـد  بـه ساز رسیدنزمینه سیاسی و اجتماعی،
 ند. وشمی محسوب فرهنگی

 و اسـت ملـت یـک سـعادت فرهنـگ، اسـاس خمینی امام دیدگاه از
اسـت: پـذیر امکان فرهنگـی احیای و اصالح راه از جامعه هر رستگاری

 از بایـد اصـالح؛ اسـت تکـممل آن فرهنـگ ت،کممل کی اصالح راه»
 اصـالح تکـممل کی، بشود درست فرهنگ ؛ اگر...بشود شروع فرهنگ
یکی از دستاوردهای مهم انقالب، استقالل فرهنگـی اسـت؛  1«....شودمی

از این رو، دشمن هویت دینی و فرهنگی انقالب را هد  گرفته اسـت. 
ها اسـت. از بایسـته بر این اساس، بازخوانی دستاورد فرهنگـی انقـالب

 رو در محورهای زیر سامان یافته است:نوشتار پیش

 استقالل و خودباوری فرهنگی  ـ1

های جامعـه از تهـاجم فرهنـگ استقالل فرهنگی حفظ فرهنگ و ارزش
بیگانه است. به تعبیر دیگر، عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای 

های و تمـایالت و خصیصـه بیگانه، به ترتیبی که کشور بتواند بـا افکـار
در مقابل آن، وابستگی و خودباختگی فرهنگی  2کند. فکری خود زندگی

پنداشتند از نظر فرهنگی، حقیرند که مردم پیش از انقالب میاست؛ چنان
و فرهنگ یربی برتری دارد؛ پس باید پیرو آن فرهنگ باشند؛ از ایـن رو، 
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رکت انقالب اسـالمی های اصلی ح، همواره از شاخصفرهنگی استقالل
 تـأمین، اسـالمی جمهـور  کیـ ارکـ اسـاس»بوده است. امام فرمـود: 

 در هکـ اسـت قوانین تدوین و ما... تنظیم ملت آزاد  و تکممل استقالل
 الزم فرهنگی...، اصالحات و اجتماعی، سیاسی، اقتصاد  ها زمینههمۀ 
  1«.آورد عمل به را

 جامعـه هـر موجودیـت در هکـ عنصـر  واالتـرین و باالترین شکبی»

 جامعـه، هر فرهنگ اساسا  . است جامعه آن فرهنگ دارد، اساسی دخالت

، فرهنـگ انحـرا  با و دهدمی یلکتش را جامعه آن موجودیت و هویت

 قدرتمنـد نظـامی و صنعتی، سیاسی، اقتصاد  بُعدها  در جامعه هرچند

 2«.است تهیمیان و پوک و پوچ باشد، قو  و

 طـر  از یربـی فرهنـگ تـروی  و طـر  یک از زداییمتأسفانه اسالم

. بـود گذشته رژیم فرهنگی هایدستگاه تمام کاری هایاز اولویت، دیگر

 مأموریـت همگـی، هاکتاب و مطبوعات، تئاتر، سینما، تلویزیون و رادیو

فرهنگ و سبک زندگی یربی را جـایگزین فرهنـگ و سـبک  تا داشتند

 یربـی مبتـذل فرهنگ تروی  پیشتاز ویپهل زندگی اسالمی کنند. خاندان

از »نـد: کبودند؛ از این رو، امام با تلخی، از آن وضعیت اسـفبار یـاد مـی

شـور عزیـز مـا گذاشـت، که مع األسف تأثیر بزرگی در کها جمله نقشه

زده زده و شـرقشورهای استعمارزده از خـویش و یـربکبیگانه کردن 
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  1«.کردن آنان است...

به خودبـاختگی فرهنگـی پایـان داد و ملـت اسالمی ب اما پیروزی انقال

اسـالمی ه باید بر فرهنگ خـودی و کایران را به این بلوغ فکری رساند 

ه کـنیم کما باید تمام همتمان را صر  »تکیه کند؛ از این رو، امام فرمود: 

رهبر معظـم انقـالب  2«.ری بیرون بیاوریمکخودمان را از این وابستگی ف

روز در حـال امروز استقالل فرهنگی در ایـن کشـور، روزبـه»فرماید: می

به همین جهـت،  3«.شودتر میپیشرفت است و خودباوری فرهنگی بیش

مـی 4ی کنـوام چامسـاستقالل فرهنگی ایران، یرب را نگران کرده بود. 

آمریکا سـر  ۀتا زمانی که ایران، مستقل باقی بماند و در برابر سلط»گوید: 

های آمریکا ادامه خواهد داشت. ها و مخالفتورد، دشمنیتسلیم فرود نیا

پـذیرش اسـت؛ چـون از جمهوری اسالمی ایران از نظر آمریکا، ییرقابل

از موضـع ضـعف  6مارتین ایندایک 5«.کندنمیپوشی استقالل خود چشم

مجـازات و تنبیـه انقـالب : »گویدو عجز حقیقی و گستاخی تصنعی می

کشورهایی خواهد بود که در مسیر اسـتقالل اسالمی، درس عبرتی برای 

 «.دارندآمریکا گام برمی ۀو رهایی از سلط
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 های خودباوری و استقالل فرهنگی عرصه ـ2

 استقالل فکری  الف(

پس از پیروزی انقالب اسالمی، تعمیم استقالل فکری بـه افـراد جامعـه، 
باعث ایجاد جریان خودباوری و حعور آحـاد مـردم در رونـد توسـعۀ 

 برابـر در را خـود هکـ سـانیک از اسـالمی انقالب»دانش و فناوری شد. 
 لکـتو با هک ساخت مستقل و شخصیت با بودند، مردانی باخته بیگانگان

 خـویش درونـی نیروهـای ازگیـری بهره و اسـتعدادها بـر یهکخدا، ت به
 یهـا، موفقیتهازمینـه از بسیاری در و بایستند خود پای روی توانستند
های علمی، فنـی ای که پیشرفتبه گونه 1؛...«آورند دست به گیریچشم

و... بعد از انقالب با تمام قرون گذشـته متفـاوت اسـت و ایـن مرهـون 
 گیری اندیشۀ استقالل فرهنگی در مردم بوده است. شکل

ها آموزان و دانشجویان بسیاری راهی جبههبا وقوع جنگ تحمیلی، دانش
جوانـان، باعـث بـه ثمـر نشسـتن « ی  فرهنگ خودباوری علمـ»شدند و 

هـای فـراوان نخبگـان ایرانـی شـد. استعدادها، قدرت ابتکار و خالقیت
بود که توانست نخسـتین  حسن طهرانی مقدمنمونۀ بارز آن سردار شهید 

روند رو به رشـد مطالعـات دانشـگاهی در  2های ایران را بسازد.موشک
هایی همچـون جشنواره ایران، طی چهل سال گذشته و وجود المپیادها و

های ادبــی، نشــان از تعــالی روزافــزون فرهنــگ خــوارزمی و جشــنواره
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 . 43، ص 1386سیما،  و صدا اسالمی هایپژوهش ایران(، مرکز



26    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

 خودباوری دارد. 

 زبان و ادبیات  ب(

ای شکل گرفتـه بـود کـه بععـی بـه در عصر پهلوی چنان خودباختگی
تقلید از یرب بسنده نکرده و در پـی یـافتن پیشـینۀ مشـترک ایرانیـان و 

ی سعی کردنـد اشـعار فارسـی را بـا آوردن که برخفرنگیان بودند؛ چنان
برخی لغات فرانسوی بسرایند و بدان افتخار کنند. نیز مدعی بودنـد پـن  

بعـد از امـا  1هزار کلمه در ریشۀ فارسـی و فرانسـه یکـی بـوده اسـت؛
بـه زبـان و ادبیـات فارسـی و یـادگیری آن،  روز افـزون توجه ،انقالب

در کشورهای مختلف اشت، بلکه زبانان نداختصاص به ایرانیان و فارسی
دانشگاه در سراسـر جهـان بـه  220. اکنون شدت گرفتبیش از گذشته 

رشـد چشـمگیر گـرایش  ،آموزش زبان فارسی اشتغال دارند که این رقم
این زبان را نسبت به پیش از پیروزی انقالب اسالمی نشـان  به یادگیری

، جمهـوری چـون روسـیه، قزاقسـتانهمهایی کشـور ایـران در .دهدمی
آذربایجان، لبنان، سوریه، پاکستان و ترکیه همه ساله المپیاد زبان فارسـی 

  2.کندبرگزار می

 هنر  ج(

پیش از انقالب، خودباختگی سران رژیم به فرهنگ و تمـدن یربـی بـه 
داد و در نهایت بـه روا  میحدی بود که هنر را به سمت ابتذال حرکت 

بندوباری و تشویق جوانـان زدن به بیهای یربی و دامن فرهنگ و آموزه
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 1و هنرمندان، و خودباختگی در مقابل فرهنگ یرب منجر شد.
 و هنرمنـدان، نویسـندگان رد؛کـ متحـول را وهمند، هنـرکشـ اما انقالب
 و موهــوم و ایافســانه هایداســتان جــای انقــالب، بــه هنــر مخاطبــان
 قـایعو از واقعـی هایسـوژه هنـری، سـراغ مبتـذل و کسـب هایسوژه
 فرمانـدهان و اسـالمی هایشخصـیت زنـدگی و وجنگ جبهه، انقالب
 و و والیـت عشـق( های امـام علـی)مانند سـریال ائمه و بزرگ

 و جانبــازان و آزادگـان میـان در مقاومــت هایسـمبل و آنـان اصـحاب
 و ارزشـی مفـاهیم بـه گـرایش دیگـر، عبارت به. رفتند واالمقام شهدای
  2شد. تربالنده ، بسیارعرصه در این دینی فرهنگ

 پوشش  د(

های ترین نمادها و مؤلفـهلباس عالوه بر پوشش برای بدن، یکی از مهم 
فرهنگی در یک کشور است. متأسفانه حکومت طایوت به از بین بـردن 

اسـالمی و جـایگزین کـردن نمادهـای این نمادهای فرهنگی  ایرانـی ـ 
شف حجـاب و لبـاس فرهنگ یربی همت گماشت. این امر در قالب ک

 3متحدالشکل مردان و روا  مدهای یربی نمود پیدا کرد.
از  زیـادیشـمار ، اسـالمی هـایارزش از با هد  دفاع اسالمی انقالب

هایی کـه نمـاد فرهنـگ یربـی اسـت، بـاز ها و لباسمردم را از پوشش
بـانوان ویژه داشت و از پوشش اقوام و قبایل ایرانـی حمایـت کـرد؛ بـه

نادیـده پـس از آن  کـه ردکـ تشویقرعایت پوشش اسالمی  جوان را به
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د؛ شـگرفتن پوشش اسالمی، نقض معیارهای دینی و اجتماعی تلقـی می
همان پوششی که ـ متأسفانه ـ امروزه برخی زنـان مـا آن را محـدودیت 

، نایبالــداچ وتیــاکــه حجــاب، مصــونیت اســت. داننــد، یافــل از آنمی
تنها انتخاب من اسـت کـه نـهحجاب، »د: گویمسلمان، مییی تازهایاسترال
به من داده است؛  زیتری نبیش یبلکه آزاد ،نکرده جادیا میبرا یتیمحدود

 یچرانـو چشـم یهای ارزان جنسنگاه یپس از انتخاب حجاب، از تمام
و آرامش را تجربه کردم. من حجـاب  تیای از امنآزاد شدم و حس تازه

حجاب بـود کـه  نیدانم و هممیبه زن  یبخشتیدر هو یرا عامل مهم
 قیـمن به ارمغان آورد. من حجاب را به سبب عال یای را براتازه یآزاد

 قـتیحق نبـالانتخاب نکـردم؛ مـن بـه د یاز فرد خاص دیتقل ای یشخص
حجاب را انتخـاب کـردم و آن قت، یحق نیاسالم بودم و پس از کشف ا

  1«.دانماز مسلمان بودن خود می یارا پرچم اسالم و نشانه

 مبارزه با مظاهر فساد  ـ۳

استعمارگران یربی در زمـان پهلـوی، بـا ترفنـد تجـددگرایی، از طریـق 
پرداختنـد تـا تلویزیون، کتاب، رادیو و... به طرح محتواهای مستهجن می

با استحالۀ فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، مظاهر فاسد فرهنگ یربی از جملـه 
ـ  2فریدون هویداباری روا  پیدا کند. بندوگری، و بیگرایی، ا باحیمادی
 هکـ عصرها روز دو یکی شاه»: نویسدـ می ه همراه شاه در پاریس بودهک

 مصـاحبت در را مـدتی و زد سـر شبانه ابارۀک چند به داشت، آزاد وقت
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هـا هـدایایی بـه آن وشده از سوی دوستان خود گذرانـد دختران معرفی
ی از همان کمجلس میهمانی به ی کیقیمت نیز داد. چند ماه بعد در گران

برخـوردم و او بـا افتخـار  ،رده بـودکه مدتی را با شـاه سـرکدخترهایی 
 1«.به مـن نشـان داد ،ه از شاه هدیه گرفته بودکفراوان انگشتر الماسی را 

انـدوزی، بـازی، مـواد مخـدر، ثـروتخواری، قماربازی، سـگمشروب
 هـایعادت دیگـر .. ازو. المـالبیت ومیـلهای پرخـر ، حیفمسافرت
 درباریـان سـایر و نظـام انکار اعماق تا مفاسد این هک بود شاه همیشگی

 2بود. ردهک نفوذ نیز
سـازی اما ظهور انقالب اسالمی مانع یارتگری آنان شـد و بـرای سـالم

های فرهنگی، اقدامات بسیاری همچون برچیدن مراکـز جامعه از آلودگی
و... انجـام شـد و احیـای فرهنـگ  فروشی، مراکز فسـاد و قمـارشراب

نقـالب اسـالمی بـا اسالمی مورد توجه قرار گرفـت. بـر ایـن اسـاس، ا
ثابـت  ،روشنگری خاص ضمن برمال ساختن نقاط ضعف فرهنگ یرب

گرایی و زندگی مصرفی، آدمـی را بـه ه این فرهنگ با تروی  مادیکرد ک
ا  فرهنـگ ه روکـنـد کید مـیکشاند. انقالب تأکپرستی میفساد و لذت
 3.استعمار خزنده در جوامـع ضـعیف اسـت ۀای برای توسعیربی، زمینه
یافل ماند که امروز نیز دشمنان با تروی  مظاهر یربی، به دنبال  البته نباید

 تغییر سبک زندگی مردم ایران هستند. 
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 های تحول استقالل فرهنگیعرصه ـ۴

 تحول در محتوای کتب و متون درسی الف(

ــ داریستیزی و تبلیغ نظام سـرمایهدورۀ پهلوی، دین ویژگی ادبیات
تـر بـه ترجمـۀ آثـار ها بیشکمونیستی بـود؛ از ایـن رو، کمونیسـت

هـای فرهنگـی از طرفی نفوذ فعالیت پرداختد.مارکسیستی و روسی می
ای تمایل ، به انتشار آثار نویسندگان توده20آمریکا در ایران از اوایل دهۀ 

صار انتشار آثار درسی را در دست بگیرد. همچنین داشت و توانست انح
ــه ــوب فرق ــار مکت ــذل و آث ــار مبت ــار آث ــن دوره رد داد.انتش  1ها در ای

ای انتشـار تجدیدنظر دینی همچون آثار کسروی، بدون هیچ مالحظه آثار
یافــت. در مقابــل، ناشــران مــذهبی بــه دلیــل اختنــاق حــاکم می

های قرآنـی و یـا داسـتان تانمطالب خود را در قالب داسـ بودند مجبور
 زندگی پیامبران بنویسند. 

 در الزم علمـی درجـۀ از مـدارس شدگانپس از انقالب نیاز بود تربیت
باشند؛ از ایـن رو، نظـام  برخوردار اسالمی اصیل معار  شناخت حوزه

هـای کتاب اسـالمی، توانسـتهـای آموزه از گیـریبهره ضمن آموزشی
 کشور تدوین کند و توانست نقـش نیازهای و معیارها با متناسب درسی
باشـد.  داشـته جوانـان تفکـر نوجوانـان و و باوری، دانشدر دین مهمی

های دینی های درسی همۀ مقاطع تحصلی، برگرفته از آموزهامروزه کتاب
های های پایهجای کتابو قرآنی است و مفاهیم قرآنی و روایی در جای

شد کودکان، نوجوانان، جوانـان و تحصیلی وجود دارد. همین امر سبب 
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های دینی باشند؛ در حالی که قبل از انقالب این دانشگاهیان پایبند آموزه
رنـگ بـود و گـاهی متـونی ها بسیار کمها و دانشگاهمفاهیم در دبیرستان

 بـدتر همـه از»... شد. امـام فرمـود: های دینی آموزش داده میضدآموزه
 بـه کشـور مقـدرات که آموزشی مراکز و هادبیرستان و هادانشگاه وضع
 یـا زدهیرب استادان و معلمان گرفتن کار به شد، بامی سپرده آنان دست
صـحیح،  ملی بلکه اسالمی فرهنگ و اسالم مخالف درصدصد زدهشرق
 دلسـوز و متعهـد مردانی آنان بین در ، گرچه«گراییملی» و «ملیت» نام با

 م بتـی کـار دادنشـان قـرار تنگنـا در و آنان فاحش اقلیت با بودند، لکن
 1«.دهند انجام توانستندنمی

 تحول در حوزۀ نشر کتب  ب(

ــوی،  دوران در ــای تابکپهل ــادیه ــه در زی ــفهای زمین ــری،  مختل هن
 تصـاویر و ابتـذال از هکـ شـدمـی داستانی منتشـر و اجتماعی، تاریخی،

 محتـوایپرهای تابک چاپ مقابل، با در. بود پر مستهجن و ضداخالقی
 ومـتکح سیاسـت. شـدمـی مخالفت گوناگونهای موضوع در اسالمی

 در حتـی و بـود ضداسالمی و ضداخالقیهای تابک از پهلوی، حمایت
 در شاه شخص خود. ردکمی فعالیت و گذاریسرمایهها تابک این چاپ
 در»: نویسـدمی معتعد خسروداشت.  تریبیش جدیت اسالم با ضدیت
 توسـط افسون، ظـاهرا   و سحر نگهبانان نام به تابیک پهلوی، رژیم دوران

 در و [بود] شده نوشته شوروی شناساناسالم و شناسانشرق از عده کی
 در تـابک ایـن. ببرنـد بـین از را مسـلمانان ایمـان بودند ردهک تالش آن

                                                                                       
 .402، ص21،  صحیفۀ امام. 1



32    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

 بـه شـاه. بود شده ارسال ایران به تعدادی و شده چاپ و ترجمه فرانسه
 و گفتـه را جریـان مزیلنـی چیسـت  تـابک این انجری: گویدمی مزیلنی
 آوریبود، جمـع شده ارسال ایران به هک راها همۀ آن قربان: ندکمی اضافه
 توسـط تـابک ایـن در امشـنیده: گویـدمی و ندکمی اعتراض شاه. ردمک
 را آن انتشـار جلـو چـرا. است شده اسالم به زیادی اهانتها مونیستک

 روحانی، اصنا  محافل در تابک این بودید تهگذاش اشک ای اید گرفته
 الله آیـت بـرای را تـابک ایـن چـرا. شـدمـی منتشر سبهک وها بازاری و
 1.«بخوانند تا نفرستادید بهبهانی آقای و بروجردی الله اشانی، آیتک

ها تابکگیری در محتوای ارزشی های تحول چشمزمینهاسالمی انقالب 
ه وجود آورد. طوفان انقالب سیلی خروشـان ها بو افزایش شمارگان آن

در ادبیات پدید آورد و آن را به ادبیات پویـا، ادبیـات فریـادگر، ادبیـات 
فرمایـد: می مقاومت، ادبیات شیعی و عاشورایی، مبـدل سـاخت. امـام

ها ریختـه ه در جبهـهکـهایی است اهمیت انتشارات، م ل اهمیت خون»
تـر هـا بیشن قلمکـسـازنده اسـت، ل شود؛ اگرچه بسیار ارزشمند ومی
ها هسـتند سازند و قلممیها تواند سازنده باشند و اصوال  شهدا را قلممی
 2«.ه شهید پرورندک

سالۀ چـاپ  200رشد حوزۀ چاپ و نشر بعد از انقالب، به اندازۀ تاریخ 
ای گذرا باید اشاره کـرد کـه از در کشور ما رشد داشته است. در مقایسه

عنوان کتاب چاپ شـده اسـت؛ امـا  52706تعداد  1357تا  1320سال 
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کتـاب بـه چـاپ  میلیون و یکصد هزار عنـوان 1پس از انقالب تاکنون 
 29رسیده است. همچنین به برکت انقالب، ایـران موفـق بـه برگـزاری 

نمایشگاه اسـتانی،  320المللی کتاب تهران، برگزاری دوره نمایشگاه بین
دوره هفتـۀ کتــاب،  24اه قرآنــی، برگـزاری دوره نمایشـگ 24برگـزاری 
 70المللی کتاب خارجی و چـاپ سـالیانۀ نمایشگاه بین 100حعور در 

  1های اخیر شده است.هزار عنوان کتاب در سال
تهـران،  کتـاب باغ ایران مقامات: است آورده خود گزارش در نیوزویک
 «جهــان کتابفروشــی تــرینبزرگ» را آن کــه فرهنگــی عظــیم مجموعــۀ

 ۷00) مترمربـع هـزار 6۵ مساحت باای کردند؛ مجموعه نامند، افتتاحمی
 تئـاتر، سـالن سـالن جمله از متعددیهای مجموعه که( مربع فوت هزار

 نیوزویـک همچنـین. شـودمی شامل و... را درس، رستوران علم، کالس
 شده، گردآوری عظیم مجموعه این در کههایی کتاب افزوده است: تعداد

 از بـیش کودکـان بـرای تنها گذشته، ماه چند گزارش، طی ینبر اساس ا
 کـرده اشـاره نیـز نکته به این نیوزویک .است بوده کتاب جلد هزار 400
 انـد بـارنز» مشهور تهران، کتابفروشی کتاب باغ افتتاح از پیش»که  است
ــل ــا 2«نوب ــوان آمریک ــرینبزرگ عن ــی ت ــان کتابفروش ــاب در را جه  کت

 کتـاب بـاغ افتتـاح با بود، حاال داده اختصاص خود به گینس رکوردهای
 تهـران بـه نیویـورک را از جهـان کتابفروشـی ترینبزرگ تهران، افتخار

 3«.کرد منتقل
                                                                                       



34    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

 تحول در محتوای مجالت  ج(

ها نشـریه وها مجلـه پهلـوی، برخـی ومـتکح زمان درکه  نماند ناگفته
امـام  هکـ ایگونـه داشتند، به اختصاص مستهجن بسیار تصاویر به صرفا  

بـه  را مـا هـا جوان هک بود مطبوعات این و بود مجالت این»فرمودند: 
 بـه، شـدکب ادب و علـم طـر  به، شدکب دانشگاه طر  به هکاین جا 
 یـک بـه خبـر همچنین پیش از انقـالب انتشـار 1«....شاندک فساد طر 

 کـه صورتی در بود؛ منحصر و کنترل تحت صددرصد دولتی خبرگزاری
 هایذائقـههمۀ  و است شده برابر 42 هاخبرگزاری تعداد انقالب، از بعد

ــی ــی و سیاس ــانه دارای فرهنگ ــتند. از رس ــداد هس ــمارانگشت تع  ش
 341 بـه بـود، دولـت کامـل کنترل تحت که انقالب از قبل هایروزنامه
 از بعـد ایم. مطبوعـاترسـیده حاضر حال در مختلف سالیق با روزنامه
 انتشـار اند.شـده تبدیل المللبین معادالت در ذارتأثیرگ عنصر به انقالب
 نظیـرکم جهـان، در و نظیربی منطقه، ایران، در در رسانه و نشریه 9230

 تخصصـی، عنـوان 3۵00 با ایران نشریات موضوعی تک ر و است. تنوع
 12۷2 به کشور علمی نشریات در عناوین تعداد این که است زدنی م ال
 2.شودمی محسوب کشور علمی راتافتخا از که رسیده نشریه

 تحول در محتوای صدا و سیما د(

 سـادۀ و سـریع انتقـال ظرفیت و نقش تربیتی و فرهنگی صدا وسیما در
 اعـم مخاطبـان از وسیعی طیف برای را آن از گوناگون، استفاده هایپیام
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 تربیتـی بنابراین مخاطبان، تأثیرات. است ردهک بزرگ، فراهم و وچکک از
های جمعـی، و از میـان رسـانه کننـددریافت می تلویزیون از را خاصی

 تلویزیون چه در جهت م بت یا منفی بسیار اثرگذار است. 
متأسفانه رژیم پهلوی از این رسانه پراهمیت در جهت منفـی و تخریبـی 

گرفــت؛ و بــا نمــایش تصــاویر مســتهجن و ضــداخالقی و میآن بهــره 
ویژه نسـل جـوان، اثـر افراد جامعه و بهننده، بر کهای مبتذل و گمراهفیلم

عفتی، معرفـی حجابی و بیویرانگری داشت. همچنین تروی  فرهنگ بی
ــده ــل خوانن ــر  از قبی ــد و منح ــراد فاس ــغ اف ــهو تبلی ها و ها، هنرپیش

ــه عنــوان الگــو، از پیامــدهای دیگــر رقاصــه های داخلــی و خــارجی ب
زی انقالب، این وضـعیت بختانه با پیروهای این رسانه بود. خوشبرنامه
های پایان یافت و رادیو و تلویزیـون بـا تولیـد و پخـش برنامـه کاسفنا

های مـؤثری برداشـتند. سازنده و مفید در جهت رشد و تعالی مردم، گام
ه هسـت، کـهایی رادیـو و تلویزیـون از تمـام رسـانه»فرماید: می امام

نـد و کرا اصالح  تکممل کتواند یمیتر است. رادیو تلویزیون حساس
 1«شد.کتواند به فساد بمی

اسالمی الگویی را برای رسانه ترسیم کـرد کـه هـد  آن ایجـاد انقالب 
یه و تعلیم انسان، رشد فعایل اخالقـی و شـتاب کمحیط مساعد برای تز

 اسالمی در سراسر جهان بوده است. املی انقالب کت تکبخشیدن به حر

 گفتمان وحدت  ـ5

یران ـ چه در ایـام مبـارزه بـا اسـتبداد، و چـه در دوران همگرایی ملت ا
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ت بیت نظام جمهوری اسالمی ـ یک ضرورت انکارناپذیر بوده و نباید بـا 
ها، آن را کمرنگ یا محو کرد. شکی نیست که نظریها و تنگسختگیری

حفظ تمامی دستاوردهای انقالب، مشـروط بـه تـداوم وحـدت اقشـار 
بهتـرین ثمـرات »دسـتاورد وحـدت، بـه  . امـام خمینـی ازاستجامعه 
کند که در راه آزادی ملـت تعبیر کرده است و همه را دعوت می« نهعت

  :و استمرار وحدت کوشش کنند
بهترین ثمـرات ایـن  ،توانم بگویمما در این نهعت اخیر، آنچه را که می»

ایـن وحـدتی ]اسـت[ کـه حاصـل شـد بـین قشـرهای  ؛نهعت اسـت
 1.«مختلف...

ساس، فرهنگ گفتمانی بـین ادیـان در اقـوام ایرانـی، توانسـت بر این ا 
در  ای از باورهای اجتماعی برساند که کمتر کشـوریانقالب را به مرتبه

انـد. چهـل جهان حتی با جغرافیای سیاسی لیبرالیسـم، در آن موفـق بوده
سال مسالمت بین ارامنه، عاشوریان، کلیمیان، زرتشـتیان، فـرق مختلـف 

دهندۀ وحـدت یز اقوام کرد، فارس، ترک و بلوچ و... نشانتسنن، و ناهل
فرهنگی است. تجلی این وحدت در حعور مداوم پیروان ادیان و فـرق 

هـای ملـی ـ مـذهبی در مختلف در مبارزه با استکبار و نیز حفظ آرمان
شـود. ماجراهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با نهایت همدلی دیده می

ــاه ــانی ش ــۀ جه ــا جامع ــران در د نقشباره ــردم ای ــونی م ــی میلی آفرین
 ها و... بوده است. پیماییهای ملی همچون انتخابات و راهفراخوان

تراشـی طلبان مانعاگر استکبار جهانی، وهابیـت، صهیونیسـم و سـلطنت
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کردند، تاکنون فرهنگ انقالب اسالمی توانسـته بـود بهتـرین نمونـۀ نمی
گونه لکه به جهانیان معرفی کند؛ همانتنها در جهان اسالم، بگفتمان را نه

وحــدت بــین مــردم ایــران »معتقــد اســت:  1کــه ابــراهیم ســلیمان بــاه
تواند سردمدار اتحاد جهان اسالم و شـیعه برانگیز است. ایران میتحسین

  2«.و سنی باشد

 ایرانی ـ اسالمی یابیهویت ـ6

 یـرانا ملـت یـابیهویت و زادۀ خودآگـاهی سو، یک از اسالمی انقالب
 ـ اسالمی هویت تحکیم و رشد، شکوفایی موجب دیگر سو، از و است؛
یالـب،  تاریخی خود، هویتی گذشتۀ در ایران ملت. است شده آن ایرانی
 و نـاالیق پادشـاهان کـار آمـدن روی بـا داشـت، امـا تأثیرگـذار و ینی
ــنبی ــت، ای ــارا  دســتخوش هویــت کفای ــرار ت ــهرفته و گرفــت ق  رفت

 بـاز بـا زهـر، ازتـر تلخ دوران این. نشست رنجورش تن برها جراحت
 خانـدان حاکمیت مقطع در و گرفت شتاب کشور به بیگانگان پای شدن
 اسالمی سینۀ هویت که برهۀ نابسامان این رسید. در خود او  به پهلوی،

 چـاک خـارجی اسـتعمار و داخلـی استبداد یوغ زیر ایران ملت ایرانی ـ
 ایـران ملـت جان مشرق از اسالمی قالبان خورشید ناگاه، شدمی چاک
 بـه همیشـه از بلنـدتر را خـود خویشتن به بازگشت پرچم و کرد طلوع
ایـران نخسـتین انقـالب سیاسـی » گویـدمی 3. اسـپوزیتوآورد در اهتزاز

                                                                                       
 . استاد دانشگاه مراکش.1

2

 تاون.الملل و مطالعات اسالمی دانشگاه جر بین. استاد امور 3
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 ۀرد و مسلمانان سراسر جهـان از ثمـرکاسالمی موفق را به جهان عرضه 
و بازگشت یرور و اقتـدار ه همانا او  گرفتن مفهوم هویت اسالم کآن، 

 1«.مند شدندهاست، بهرهابرقدرت ۀه تحت سلطکبه مسلمانان در جهانی 

 عاشورا  فرهنگ گسترش ـ۷

 امـام. اسـت عاشـورا فرهنـگ از گرفتهنشأت اسالمی انقالب تردیدبی
 امـام حعـرت 2«.عاشوراست از پرتوی، ایران اسالمی انقالب»فرمود: 

صـحنۀ ، «کـربال ارض کل و عاشورا یوم کل» اناندیشۀ جاوید از الهام با
 اعـالم زمـان یزیـدیان بـا صحنۀ نبـرد را آن یربی اربابان و شاه با مبارزه

و نهعـت امـام  کرد، اما ناگفته نماند که رابطۀ نهعـت امـام حسـین
 قـرار قیـام خـود مبنای را راحل دوسویه است: از سویی امام، قیام کربال

 مسـلمین بـه زمان ستمگران که حالی در ختآمو ما به حسین امام»داد: 
همـین امـر سـبب شـد  3«.خیزیـد پا او... به مقابل در کنند،می حکومت

را ممنوع کنند. امـام  رضاخان و محمدرضا عزاداری برای سیدالشهدا
 4.«ردکـ قدین او را مجالس هک است رضاخان زمان مسألۀ همان»فرمود: 

ا ایجاد کرد که فرهنـگ عاشـورا این ظرفیت ر از سوی دیگر، قیام امام
در جهان گسترش پیدا کند. فرهنگ عاشواریی که قبـل از انقـالب، شـاه 

گذاشت فرهنگ حسینی کرد و نمیهای مختلف با آن مبارزه میدر قالب
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بالنده و پویا در جهان ظاهر شود، اما انقالب، فرهنگ عـزت، حریـت و 
و، انقالب اسالمی با قیام ستیزی... را در جهان گسترش داد؛ از این رظلم

 بـه جملـۀ امـام ایـن در تـوانمـی را پیوند کربال گره خورده است. این
 باشد، یک مستقلی مملکت مملکتمان، یک بخواهیم ما اگر»: دید وضوح
همچنـین  1«.کنـیم حفـظ را( عـزادار ) رمز این باشد، باید آزاد مملکت

در  2کـورزمند. نمـود پیـدا کـر نمونۀ این پیوند در اربعین حسـینی
بـه  یکه هـر دو مـو  بـزرگ منتهـ سدینویم یانقالب باورنکردنکتاب 

 نیمراسـم اربعـ یونیلیم یهازشیخ ونیمد، رانیا 1979 یانقالب اسالم
ـــال ـــرد 15) 1963 یهادر س ـــود. در 1356) 1978( و 1342 ادخ ( ب

 انیعیکـه چگونـه شـ میجهان شـاهد یهاییمایراهپ نیترفهرست بزرگ
 ونیـلیم11 یانـد. از سـوگوارها را به خـود اختصـاص دادههمۀ رکورد

 5با تجمـع  سهیکه در مقا 1989در سال  ینیامام خم یبرا انیرانیا ینفر
( 1995ژان پـل دوم ) پبـه مناسـبت ورود پـا ینیپیلیف کیکاتول ونیلیم
 14در عـراق کـه  نیاربعـ میعظـ ییمـایراهپ نیتا نخست ؛دینمایم میعظ
 ،کشاند. از آن پس انیعیبه حرم امام سوم ش 2009ل نفر را در سا ونیلیم

 ایگونـهبـه  ؛شده است تریافتنینو دست ترریرکورد چشمگ نیهر سال ا
 20 حـدودو سـال گذشـته  دیزائر رسـ ونیلیم 18به  2012که در سال 

  3.ونیلیم
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 شناسی.( پروفسور جامعه. چارلز کورزمن )2
۳
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 گیرینتیجه

ه در موجودیـت هـر جامعـه دخالـت اساسـی دارد، کباالترین عنصر  
امعه است. پس از پیروزی انقالب اسالمی، تعمیم اسـتقالل فرهنگ آن ج

فکری به افراد جامعه، باعث ایجاد جریـان خودبـاوری و حعـور آحـاد 
های ای کـه پیشـرفتمردم در روند توسعۀ دانش و فناوری شد. به گونه

علمی، فنی و... بعد از انقالب با تمام قرون گذشته متفاوت است و ایـن 
انقـالب ت. یشۀ استقالل فرهنگی در مردم بوده اسگیری اندمرهون شکل

هـای فرهنگـی، اقـدامات سازی جامعه از آلودگیسالم به منظوراسالمی 
فروشی، مراکـز فسـاد و قمـار و... بسیاری همچون برچیدن مراکز شراب

ل داد و اسـالمی مـورد توجـه قـرار انجام شد و احیای فرهنگ  در تحـول
گسترش فرهنگ و  توای صدا و سیمامحتوا و نشر کتب و مجالت و مح

 اقدامات ارزشمندی صورت داد.اصیل عاشورا 
 



 
 دستاوردهای اخالقی و معنوی

 چکیده

نوشتار حاضر با مراجعه به آمار و گزارشـهای نهادهـای معتبـر، بـه بـازخوانی  

پردازد. با توجه بـه اخالقی و معنوی انقالب اسالمی میبرخی از دستاوردهای 

آثـار و برکـات انقـالب ذهبی بـود، ماسالمی ایران یک انقالب  انقالباین که 

و  یمعنـو یهـاارزش یر، مرهـون درخشـندگکشه و تفیدر حوزه اند یاسالم

 ، در احیـای معنویـت وگرایی اماماخالقی است. در این میان، نقش معنویت

الت معنوی و تغییـر معـادالت جهـانی بسـیار تعیـین دین اندیشی و ایجاد تحول

از جمله دستاوردهای اخالقی و معنوی انقـالب اسـالمی، گسـترش  .بود کننده

ه، قـرآن از انـزوا ک یافرهنگ قرآن و نماز و دعا در بین آحاد ملت بود؛ به گونه

جمعـه و  یگسـترده نمازهـا یو برگـزار یدرآمد و فرهنگ نماز و نمـازخوان

ل معنوی و خـود ت یافت.یتوسعه و تقو جماعت  جامعـه بـاوری درایجاد تحول

از دیگر برکات انقـالب گسترش فرهنگ ای ار و شهادت نیز و  ان،به ویژه جوان

 اسالمی است.

 گرایی،احیـای معنویـت، فرهنـگ قرآنـی، معنویـتانقالب اسالمی، : کلیدواژه

 ، فرهنگ شهات.جوانان خودباوری



42    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

 مقدمه

ایـران  داخلی انقالب اسالمی ایران، تحوالتی ژر  و بنیادین در ساختار
 تنهانـه . امـروزهومتی الهـی بـه ارمغـان آوردکـح تحوالتی جهانی، و و

دشـمنان، بـه  شـرقی، بلکـه و یربی طر بی سازانو نظریه اندیشمندان
 دارند.  اعترا  عظمت و کارآمدی آن

آسای پیروزی انقالب، معنویت بـود؛ تردید یکی از عوامل مهم معجزهبی

ر انقـالب نقـش بنیـادی معنویتی که هـم در پیـروزی و هـم در اسـتمرا
 کـه بـزرگ انقـالب ایـن کـه دانیممی ما»داشت؛ از این رو، امام فرمود: 

 تأییـدات کرد، بـا کوتاه بزرگ ایران از را ستمگران و جهانخواران دست
 نداشـت امکـان خداوند، توانای دست نبود اگر. گردید پیروز الهی ییبی
ضـدروحانی...  و ضداسـالمی تبلیغـات آن بـا میلیونی 36 جمعیت یک

  1«.)پیروز شود(

 بـه پرامید، نیکوسـت شجرۀ این عمر از دهه چهار گذشت از پس اکنون
 شود.  پرداخته آن دستاوردهای برخی بازخوانی

 اندیشیاحیای معنویت و دین ـ1

امـا بـا  است؛های گوناگونی قابل پژوهش دستاوردهای انقالب در زمینه
ری آن بـیش از کـآثار تربیتـی و فتوجه به ماهیت دینی انقالب اسالمی، 

ای بـاقی چاره« جهانی»و « مللی»و در دو سطح ؛ ندکهمه اهمیت پیدا می
ردی نوین به دین، معنویـت، انسـان و جهـان که رویکنگذاشت، جز این
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 از سـرخورده انسـان است که دورانی اندیشی دراین معنویت 1پدید آید.
 معـرض در قـرار گـرفتن ایبر ایروزنه دنبال به یربی، و شرقی مکاتب
 بـه را جهـانی و کـرد ظهور انقالب خورشید بود؛ و ناگهان حقیقت نور
 دربارۀ اسالم و قرآن واداشت. تفکر

در حقیقت امـام کبیـر مـا بـا قیـام »رهبری فرمود:  مقام معظماز این رو، 
قرآن مهجور را مشهور و سنت مستور را سـنت مشـهور و دیـن ... الهی

او بـه اســالم عــزت بخشـید و پـرچم » 2؛«وس کردمهجور را دین مأن
تأثیرگــذاری امــام، در احیــای  3«.قــرآن را در جهــان بــه اهتــزاز درآورد

ای بود که اندیشـمندان یـرب نیـز بـدان اندیشی به گونهمعنویت و دین

 اند. اعترا  کرده
 هایریشــه از اســتفاده بــا خمینــی الله آیــت» :گویــدمی 4فوســبری دکتـر

 وی. گشـت خـویش ملـت تـاریخی حرکـت موجب می،اسال فرهنگی
 کشـورهای در عظیمی حرکت، مذهبی ـ سیاسی انقالب یک با توانست
 را یـرب معنوی وجدان، راه این بازگشایی و با ...آورد وجود به اسالمی
ترین آثار انقالب اسـالمی، یکی از مهمدرآورد؛ از این رو،  لرزه به شدیدا  

 5«.در جهان استاحیای اندیشه و هویت دینی 

                                                                                       
 .1384، بهمن 98. مجلۀ معرفت، ش 1

 . همان. 3

  های کاتولیک آمریکای التین.. کشیش و رئیس دانشگاه4

 .8و۷. مجلۀ اندیشۀ انقالب اسالمی، ش5
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 گسترش فرهنگ قرآنی ـ2

 در قرائـت بـه تنهـا پهلوی زمان در آن حعور هک است الهی المکقرآن، 
 نـو خانۀ به شیکعروسی، اسباب اموات، سفرۀ قبور سر ختم، بر مجالس

 امور در و بود شده محدود مسافرت، به رفتن برای آن زیر از شدن رد و
 رژیـم سیاسـت نداشت و نقشی اقتصادی و سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

 . بود خصمانه آن به نسبت پهلوی
 قـرآن بـه توجـه در گیریچشـم تحوالت، اسالمی انقالب تکبر اما به 

 گونـاگونهای عرصـه در و درآمد انزوا از قرآنه کای گونه آمد، به پدید
 تـابیکقـرآن،  دریافتند ترتیب، مردم بدین. ردک پیدا حعور مردم زندگی

 هکـنیسـت، بل عقـد سـفرۀ و قبـر سر بر تالوت مخصوص و تشریفاتی
 عملـی، نمونـۀ. بشـر اسـت زندگی برای املک دستورالعمل دارای تابیک

 شـد. وقتـی نمایـان اسـالمی ومـتکح قالب آن در سیاسی و اجتماعی
 و قـرآن فراگیـری به شد، توجه شناخته مردم بین در قرآن واالی جایگاه
 افـزایش عمـومی، مجـامع و شـیآموز زکـمرا سطح در آن مفاد به عمل
  1.یافت گیریچشم

های قرآنی در قالـب حفـظ، از سوی دیگر، انقالب سبب شد که فعالیت
المللی، تدوین تفسیر و تربیت های کشوری و بینقرائت، تالوت، مسابقه

مفسران نمود پیدا کند؛ از این رو، امروزه صدها مرکز قرآنـی و دانشـگاه 
معاون همـاهنگی و   هم اکنون به گفتهاست.  به این امر اختصاص یافته

، هـم اکنـون   نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنـی 
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 1در کشـور داریـم.   "ءجـز  ۳0یک تـا  "میلیون حافظ قرآن از 2حدود 
و  رفتـه انهیفراتر از خاورم یحت یرانیو حافظان ا انیشهرت قارهمچنین 

، ترتیل، معار  فارسـی رادیو تالوت. »در سطح جهان مطرح شده است
قرآنـی  ۀپخش هزاران سـاعت برنامـو انگلیسی و شبکۀ قرآن و معار ، 

ــد فیلمدر زمینــه ــی، تولی هــا و های آمــوزش، مســابقات و محافــل قرآن
های تربیت مدرس و مربـی قـرآن، های فاخر قرآنی و دینی، دورهسریال

 750تأسـیس هـزار تشـکل قرآنـی،  25تأسیس دانشکدۀ علوم قرآنی و 
برپـایی ، های حفظ، تدبر و اندیشه در قرآن کـریممرکز دارالقرآن و طرح

 احـداثکرسی تفسیر قرآن کـریم بـا رویکـرد موضـوعی،  400بیش از 
انتشار مجالت و مقـاالت ؛ های تخصصی علوم و معار  قرآنیکتابخانه

کتاب آمـوزش قـرآن بـرای ، نگارش علمی و فعالیت در فعای مجازی
از  2هـا در ایـن زمینـه اسـت.، از جمله فعالیت«و... سیهای درهمۀ پایه

هایی در المللی قـرآن کـریم و مسـابقهنمایشگاه بین سوی دیگر، چندین
ها، ها، سـازمانهای مختلف قرآنی، در آموزش و پرورش، دانشـگاهرشته

 رادیو و تلویزیون برگزار شده است. 
هـای ه زبانقـرآن مجیـد بـ ۀز ترجمـکـتأسـیس مرتوان از همچنین می
سازی انقـالب اسـالمی نـام به عنوان بارزترین دستاورد فرهنگ خارجی
از دیگر دستاوردهای قرآنی، پژوهشکدۀ فرهنگ و معار  قـرآن از  3برد.

های پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی دفتـر تبلیغـات زیرمجموعه
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اثر قرآنی منتشر نموده است.  120. این پژوهشگاه، تا کنون اسالمی است
ترین دایرةالمعار  قرآنی جهان اسالم دایرةالمعار  قرآن کریم که بزرگ

است، در این پژوهشکده تألیف گردیده و آثار فاخر و ارزشمندی چـون 
فرهنگ قرآن، تفسیر راهنما نیز از سوی این پژوهشـگاه تهیـه و عرضـه 
شده است. افزون بر آن، کتابخانه تخصصـی علـوم و معـار  قـرآن در 

عنـوان کتـاب و  21000رهنگ و معار  قرآن، با بـیش از پژوهشکده ف
های قرآنی کشور بـه شـمار ترین کتابخانهجلد از مهم 50000نزدیک به 

 رود.می

 عنایات الهی  ـ۳

شـود؛ از ایـن رو، ممکـن رو میهر انقالبی با مشکالت و موانعی روبـه
ن است روند انقالب متوقف و یا کند شود. انقـالب اسـالمی نیـز از ایـ

مسأله مصون نیست؛ زیرا انقالب اسالمی با موانـع مهمـی ماننـد جنـگ 
رو شده است. اگر تحمیلی، کودتای نظامی، تحریم و جنگ روانی... روبه

خوردنـد؛ شدند، شکسـت میرو میهای دیگر با این عوامل روبهانقالب
 های موفقیت را فتح کرد و به مسیر خود ادامه داد.اما انقالب اسالمی قله

و حعور مسـتقیم سـربازان الهـی در کنـار این چیزی جز عنایات ییبی 
این همان چیزی است که به هنگـام تحقـق، از آن نبوده است؛ مجاهدان 

شود. خداوند در قرآن از دخالت مستقیم خـود در به معجزۀ الهی یاد می
 ای از وقـایع کـهکه با اشاره به پارهکند؛ چنانمیدان مبارزه و جهاد یاد می

 َرَمیىَ   مى  َو »نهد: میگونه منت در جنگ بدر رد داده بود، بر مؤمنان این



   47  دستاوردهای اخالقی و معنوی

ذْ  هَ  نَّ کف َّ َو  َرَمیَ   إف  بـه سـنگ و خـاک هک پیامبر ا )  نبود تو این 1؛َرم  لَّلَّ
 «.انداخت خدا هکبل انداختی( هاآن صورت

که خداونـد این آیه بیانگر آن است که در برخورد با دشمن، افزون بر آن
کند، با امدادهای ییبی نیـز بـه اهدان راه حق را هدایت و راهبری میمج

رساند؛ از همـین شتابد و ایشان را به سرمنزل پیروزی میها میکمک آن
رو، مجاهدان هر اندازه هم که نسبت به دشمنان اندک باشند، بـا افـزوده 

یابند و بر جبهۀ عظیم دشمن شدن خیل سربازان نامرئی الهی، قدرت می
 آیند. یالب می

 33سالۀ جنگ تحمیلـی و یـا در جنـگ پس از انقالب در دوران هشت
الله لبنان، بارها شاهد امدادهای ییبـی روزۀ رژیم صهیونیستی علیه حزب

ایم. همچنین در حادثۀ طبس و شکست مفتعـحانۀ آمریکـا، چیـزی بوده
بادهـا ها و شن»که امام راحل فرمود: جز امداد ییبی نقش نداشت؛ چنان

بر ایـن  2«.مأمورین خدا در این عملیات )شکست کودتای طبس( بودند
اساس، امام راحل عقیده داشت که این انقالب با امدادها و عنایات ییبی 

؛ خرم شهر را خدا آزاد کـرد»که فرمود: دهد؛ چنانبه مسیر خود ادامه می
ینَّ   ین  ج َهُدول لََّّ یَن  َو »زیرا خداوند فرمود:  ْْ َََّنْهدف   3.«ُسُبَلن  ُه

کـه  6۵سـال  انیـچنـد روز قبـل از پا»فرمایـد: رهبر معظم انقـالب می
و حـا  احمـدآقا  یرفسـنجان یهاشـم یمـن و آقـام، یخدمت امام بود

داشته باشـند.  یداریجماران با مردم د یۀنیدر حس شانیکه ا میاصرار کرد
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هان قلب امـام گفتند: حالش را ندارم. در همان روزها، ناگ با قاطعیتامام 
 بهبـود امـام یرا بـرا لیو حا  احمدآقا همۀ وسا کندیم دایپ یمشکل
شـد و خطـر  یدگیرسـ شـانیا یجسـم تیبه وضع کرده بود، فورا   ایمه

حاضر شـدم، عـرض  شانیا نیبال رب مارستانیدر ب ی. وقتدیبرطر  گرد
مالقـات بـا مـردم  یکردم: چقدر خوب شد که آن شب اصرار ما را بـرا

شـما  ارتیـمردم به زشد، یمالقات اعالم م نیواالل اگر خبر اد؛ یفترینپذ
 دیـمردم را مالقات کن دیتوانستیحال نم نیآمدند و آن وقت شما با ایم

شـما، خواسـت خداونـد و  کـار نیـخوب نبود. ا ایو انعکاس آن در دن
در پاسخ مـن  شانی. ادیگرفت ییبجا میبود و در آن زمان تصم یکمک اله
 کیـکه از اول انقالب تـا حـاال،  نیم ل ادم، یآن طور که من فهمگفتند: 
  1«.کندمی تیکارها دارد ما را هدا ۀدر هم یبیدست ی

ماننـد  حـوادثی جریـان در حالی که ایران تحت سلطۀ سلسلۀ پهلوی در
 بـر شـوروی، عـالوه و ایـران بین هایجنگ و دوم و اول جهانی جنگ
تردیـد گرفـت. بی قرار بیگانگان غالاش ننگین، تحت قراردادهای تحمیل

 ها نادیده گرفتن امدادهای ییبی است. یکی از عوامل این شکست

 تقویت فرهنگ نماز و دعا ـ۴

 تقویـت و اسـالمی، توسـعه انقـالب مهـم دسـتاوردهای از دیگـر یکی
 نمازهــای جمعــه و گســتردۀ برگــزاری و نمــازخوانی و نمــاز فرهنــگ
 حتی. شدنمی داده اهمیت نماز فریعۀ انقالب، به از قبل. است جماعت

 مـورد عمـومی مجـامع در نمـازخوان ضداسالمی، مردم فعای ایجاد با
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 هکـ بود منفیای اندازه به روانی فعای. گرفتندمی قرار توهین و تمسخر
 عمـومی، ماننـدهـای انکم در شیدندکمی خجالت نمازخوانان از بععی
 حتـی افراد از همچنین بععی. انندبخو و مدارس نماز هادانشگاه ها،اداره
مـی بخواننـد، خجالـت نمـاز دیگـران مقابـل درها مهمانی دره کاین از
 و ومتکح دیدگاه شدن متحول اسالمی، با انقالب تکبر اما به. شیدندک

 بـه نمـازبی افراد از بسیاری، فریعه این به نسبت مردم از بسیاری بینش
ای مدرسه از جوان، اعم قشر در یدگرگون این. پیوستند نمازگزاران خیل
 جوانـان حعـور گذشـته، از در. بود گیرچشم و محسوس دانشگاهی، و
 جایگـاه اصـلی اسالمی، مساجد انقالب تکبر به نبود خبری مساجد در
 انقـالب، بـه پیروزی از پس و مبارزه دوران در مساجد. بازیافت را خود
 مـردم بـه اجتمـاعی و سیاسـیهای آگاهی دادن و روشنگریهای پایگاه
 نظـر در راحـل امـام هکـ بـود چیـزی همان این و شدند تبدیل انقالبی
. بـود سیاسـیهـای فعالیت زکاسالم، مر صدر در منبر و مسجد: »داشت

 وهــا دولت امــروز 1«.شــدمــی طــرح مســجد هــا دراز جنگ بســیاری
اند، برخاسـته مسلمانان با جدی جنگ به اگرچهها ابرقدرت سرسپردگان

 همیشـه بـرای را مسلمین معابد و مساجد تعطیل قدرت و جرأت زهرگ
 خـاموش تواننـدنمـی را مسلمانها میلیون معرفت و عشق نور و ندارند

دانشـجویی، شـرکت در راهپیمـایی  و آموزیدانش نمونۀ آن ح  2.نندک
و حعـور در دعاهـای ندبـه،  اربعین، عزاداری در سوگ امام حسین
                                                                                       

 .184، ص8،   صحیفۀ امام. 1

 .338، ص20. همان،   2
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 جوانـان تعـداد کا  است؛ برای م ال افـزایشکمیل، توسل، عرفه و اعت
، 1391سـال در نفـر هـزار 750به 1386 سال در نفر هزار 60از معتکف
کـه مقـام رود؛ چنانمـی به شمار جامعه در معنوی تحول از بارزی نمونۀ

اسـت؛ ی انقالبـی هاشیرو ازی کی دۀ اعتکا یپد»معظم رهبری فرمود: 
 رجب ماه امیای وقت مای جوان زمان. مینداشت را زهایچ نیا انقالب قبل ما
 اصـال   مـن مشـهد قـم، در فقط هم آن ـ قم امام مسجد د، دریرسمی فرا

مـی اعتکـا  طلبـه فقط نفر نفر، صد پنجاه دیشا ـ! بودم دهیند اعتکا 
 اعتکـا  مراسـم در نفـر هـزار هـاکـه ده، اینیدۀ عمومیپد نیا. کردند
  1.«است انقالبی هاشیرو وجوان، جز همه ایلب هم کنند، آن شرکت

 گرایی اماممعنویت ـ5

فقیه  های مهم امام راحل جامعیت ایشان بود؛ یعنی امامیکی از ویژگی
اندیش، سیاستمدار صـاحب اندیشـه و عـار  سن ، فیلسو  ژر نکته

ویژه معنویـت امـام در سـکانوارسته بود. همۀ ابعاد شخصیت ایشان به
والت و معـادالت جهـان، نقـش بنیـادی داری کشتی انقالب، و در تحـ

داشت. تأثیرگذاری امام در تحوالت جهان چنان بـود کـه اسـتکباز از آن 
یـرب را بـا  ینـیالله خمآیت: »گویدیم 2نجریکس یهنر. وحشت داشت

چنان رعدآسا بـود او آن ماتیتصم ؛مواجه کرد یزیربرنامه یبحران جد
 پردازانهیو نظر مداراناستیاز س را یزیرکه مجال هر نوع تفکر و برنامه

شـده شـناخته یهااریاز مع ریی یگرید یهااری. او با معگرفتیم یاسیس
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یالهـام مـ یگرید یاز جا ییگو، کردیعمل م و گفتیسخن م ایدن در
 1«.او بـود یاله میتعال با یرب برگرفته از ینیالله خمآیت یدشمن ؛گرفت
از در  یکـه امـام خمینـزمانی»نویسد: یم 2روبین وودزورث همچنین
الی آن گردبـادی از نیـروی کـردم کـه از البـهشد، احساس میوارد می

ای، عمامۀ مشـکی و ریـش وزد. گویا در ورای آن عبای قهوهمعنوی می
سفید، روح زندگی جریان داشت؛ به طوری که همـۀ بیننـدگان را محـو 

نـور بـود کـه در قلـب و روح  ای ازکرد. آری، او بارقهتماشای خود می
توانم بگـویم، ایـن که می بود...؛ کمترین چیزی همۀ حعار رسود کرده

که او موسای اسالم است و یا اینگذشته است که گویا او یکی از انبیای 
  3«.است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود براند

ه کـرده اسـت؛ حقیقت آن است که رهبر نعمتی است که خدا به ما هدیـ
 ،همان نعمتی که دیگران از آن محرومند؛ از این رو، باید بابت این نعمت

َم ف  َأمَّ  َو »گزاربود: خدا را سپاس ِْ نف ث َک َربِّ  بف  4«.َ َحدِّ
کنیم و بـه خودمـان تبریـک ما خدا را شکر می »...گوید: احمد هوبر می

سـلمانان عنایـت را به ما م ی )امام(گوییم که یک چنین گوهر و نعمتمی
ها که نسبت به سایر مسلمانان افتخار معاعف داریـد. کرد و شما ایرانی

رهبر معظم انقالب نعمت الهی و افتخار برزگی برای ما و جهـان اسـالم 
                                                                                       

 .۷3امۀ حعور، خردادن. فصل1

 .. خبرنگار آمریکایی2

 .25، صخمینی امام عصر. میر احمدرضا حاجتی، 3

 .11. سورۀ ضحی، آیۀ 4



52    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

ها و مسلمانان بایـد افتخـار ایرانی»گوید: می 1عنانکه کوفی است، چنان
ی از جملـه ژاک های مختلفمن با شخصیت ؛کنند که چنین رهبری دارند

شدت تحت تأثیر قرار گرفتـهام که بهکهل دیدار داشته شیراک و هلموت
ولی در مالقات با ایشان احساس کردم هنـوز کسـی را م ـل ایشـان ؛ ام

شخصیت معنوی ایشان چنان مرا تحت تأثیر قرار داد کـه پـیش . امندیده
. باشـدخودم فکر کردم چرا شخصیتی م ل من باید دبیرکل سازمان ملـل 

همـه را بـه ، هایی که مرا جذب کرده بودنـدشخصیت، پس از این دیدار
  2«.فراموشی سپردم

کردند کـه جـز بـه عیاشـی اما آن سوی قعیه، کسانی بر ما حکومت می
ه علـم وزیـر شـد، در کـاز وقتی  گویدمی علی شهبازیکردند. فکر نمی

ه کـه بـود ردکیالتی ویژه برای سرگرمی شاه درست کتش»وزارت دربار 
های شـوهردار و دختـران بخـته خانمکاین بود  یالتکاین تش ۀوظیف

از سـوی دیگـر اشخاصـی  3؛برگشته و یا همسران، بـرای شـاه بیاورنـد
موریـت داشـتند أعبدالرضـا مو همچون فردوست، شمس، علم، اشر ، 

به شاه معرفی کـرده و  ،تیپ و به سبک اروپایی بودندکه زنانی که خوش
وپا کنند تا شـاه بتوانـد بـا زنـان ها دستایی در تهران برای آنهآپارتمان

 از نظر سیاسی وابسـتۀاخالقی،  ابتذال بر شاه افزون 4.«جوان خلوت کند
بقـای  خـود و رسـیدن قـدرت بـه کـه اوچنانا بـود؛ کانگلیس و آمری

                                                                                       
 . دبیر کل سابق سازمان ملل.1

 .319ـ306، ص1های سیاسی،  . سقوط، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش3
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تـایمز  کنیویور ۀروزنام ؛دانستومت خویش را مدیون بیگانگان میکح
رمیـت کودتا، شاه گـیالس خـود را بـا تعـار  بـه کاز پس »نویسد: می

روزولت رئیس بخش سیا در خاورمیانه برداشـت و گفـت: مـن تـا  و 
اگـر  1«.شورم، ارتشـم و بـه شـما مـدیونمکتخت خود را به خدا، مردم 

 امروزه ایران شاهد فاسدترین رهبران بود. ، نبود انقالب اسالمی

 پیوند امام و امت  ـ6

ای دارد؛ بدین بیـان کـه های مردم اهمیت ویژهری و تودهرابطۀ میان رهب
تری برخوردار باشد، یـک هر چه رهبری در میان مردم از محبوبیت بیش

متأسـفانه پـیش از انقـالب ایـن پیونـد  2شود.منبع مهم قدرت تلقی می
ــرا  ــردم ســابق هــایرژیم»وجــود نداشــت؛ زی  جــدا خودشــان از را م

 طـر  دیگـر یـک در هـم بودند، مـردم طر  یک درها . آندانستندمی
اش، یربـی تربیـت دلیـل محمدرضا، بـه: »گویدمی 4دیبا فریدۀ 3«.بودند
 که شاهکرد؛ چنانآنان را تحقیر می انگاشت ومی ذلیل و کوچک را مردم

خوانـد و  «تنبـل» را ایـران مـردم 1353 سـال در مطبوعاتی در کنفرانس
 5«.مانندمی گوسفند م ل، نیستند یزچ هیچ انجام به قادر مردم این: »گفت

 افتـادۀ جهـانعقب ملـل معـدود از ایـران مردم: »گفته بود همچنین شاه
                                                                                       

 .1385نامۀ پرسمان، بهمن . ویژه1

 .48ی، دستاوردهای کالن انقالب اسالمی، صمحمد . منوچهر2

 .253، ص۷،  امام. صحیفه 3

 مادر فرح پهلوی. 4.
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 و نداشـتند خود صورت و دست وشویشست به عادت حتی بودند، که
 نظافـت و صـورت و دسـت شستن به را مردم که بود رضاخان پدرش
نعمـت ه و ولـیبارها مردم را ستون خیم اما امام 1؛«عادت داد شخصی

ای با مردم ارتباط داشت کـه از سوی دیگر، امام به گونه 2انقالب خواند.
کـه ؛ چناندر خوشحالی مردم خوشحال و در ناراحتی ایشان ناراحت بود

نه فقـط بـه  ـامام را  یۀمن چند بار گر... : »فرمایدرهبر معظم انقالب می
یه راجع به فـداکاربودم. هر دفعه ک دهید ـ بتیهنگام روضه و ذکر مص

که  یزمان . م ال  شدندیثر مأمت شانیام، یکردیم تمردم با امام صحب یها
ها به جبهـه را شکسـته بچه ییاهدا یهاتهران، قلک ۀدر محل نماز جمع

ثر أمتـ ونیـزیصـحنه از تلو نیـا ۀبا مشـاهد مارستانیدر ب امام... بودند
ند  در آن لحظـه چشـمها چه کردبچه نیا یدی: دتندشدند و به من گف

کـه سـخن  دمیـامـام را د یۀگر یموقع گریپُر از اشک شد. بار د شانیها
داشتم. بعـد  یسخنران یبازگو کردم: در شهر شانیا یرا برا یدیمادر شه
پشت سر پاسدارها خطاب به من حر   یخانم دمید، یسخنران انیاز پا
: از قول مـن بـه خانم چه کار دارد. جلو آمد و گفت نیا... . گفتمزندیم

 دیمطلـع شـدم کـه او را شـه را  یدشمن بود و اخ ریام اسبچه دییامام بگو
من حاضـرم بچـهد؛ یسرتان، شما زنده باش یفدا دییاند. به امام بگوکرده
آنچه را کـه آن خـانم گفتـه  من. شوند دیدر راه شما شه زین گرمید یها

فـرو  شـانیچشـم ااشـک از  دمی. بالفاصله دکردمنقل  شانیا یبود، برا
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 ش ـلیمها را به تحسـین وا داشـت. محبت امام به مردم، یربی 1«.ختیر
 رایـز ؛زنـدیپهلو به افسانه م ینیخم الله تیآ تیشخص» گوید:می 2فوکو
 یهـاتمام رسـانه تیبا حما یحت یاسیرهبر س چیو ه یدولت سیرئ چیه
 3«.دارد یقـیعم یعاطف وندیپ نیتواند ادعا کند که با مردمش چنینم ایدن

 روزنامـه لبنـانی السـفیراین پیوند در هنگام رحلت امام نیز ادامه داشت. 
کننـده در مراسـم تشـییع پیکـر کران جمعیت شرکتدریای بی» :نوشت

 اشایشان، بیانگر ارتباط عمیق ملت ایـران بـا رهبـر قهرمـان و تـاریخی
  4«.است

  انتحول معنوی و خودباوری جوان ـ۷

ها، فسـاد و فحشـا وانان قبل از انقالب بـه عشـرتکدهمتأسفانه برخی ج
رژیـم شـاه اندیشـیدند. شدند و به خودباوری و معنویت نمیکشیده می

تالش کرد تا جوان ایرانی را از مسیر دین خار  سازد و بـه یـک  بسیار
به شـکل  ،ها، رادیو و تلویزیونجوان یربی تبدیل کند. مجالت، روزنامه

رژیم با احداث کاد جوانان و . همچنین گرفتندمیمخدر توان جوانان را 
؛ های پیشاهنگ و... سعی در تغییر هویت جوانان ایرانـی داشـتسازمان

ناپذیر جوانان و نقش اعجـازآمیز آنـان در نیروی زوالاما انقالب اسالمی 
 کیـ هکاز این باالتر تحولی روند احیای اندیشۀ دینی را متحول کرد؛ چه

                                                                                       

 . فیلسو  فرانسوی.2

 .4، صامام خمینی در حدیث دیگراناکبر مرتعایی، علی. 3
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 عـوض روحم هک نمکمی احساس: »نویسدخود می ۀناموصیت در جوان
می سجده به سر وقتی چرا دانم. نمیاست دیگری حال مرا و است شده

 نمـاز مهـر هایمکاش و شودمی زنده خاطرم در گناهانم اختیارگذارم، بی
خـدایا!  هسـتم  جـاک و هستم چه هک دانمنمی حال آن در و شویدمی را

 راه همانا هک حسین راه رهرو مرا هک رمآو جای به را تو رکش چگونه
 از را جوانـان، معنوی روحیۀ همین 1.«دادی! است، قرار شهادت و خون

. رسـاند حـق وصال و عشق سرزمین به و گذراند طلبیشهادت مرزهای
اگر انقالب دستاوردی جز شهید حججی نداشت، بـرای انقـالب کـافی 

که امام بابت این امـر همچنانبود؛ از این رو، باید شکرگزار انقالب بود، 
الحمدلله تحـول بزرگـی در ملـت مـا : »گزاری کرده استخدا را سپاس

ها و فسـاد و فحشـا هـا کـه بـه عشـرتکدهپدید آمده است و این جوان
رونـد و بـرای اسـالم و مملکـت ها مـیشدند، االن به جبهـهکشیده می

  2«.آفرینند...پیروزی و افتخار می

 ری مردمتحول و خودباو ـ8

 گونه که برخی جوانان به فساد کشـیده شـده بودنـد، بقیـۀمتأسفانه همان
و خودباختـه بـود. ایـن  مـأیوس، سـرخوردهۀ قبل از انقالب هـم جامع

های ایران از ایرانی، ریشه در دوران قاجار و شکست ۀوضعیت در جامع
های روزافـزون قـدرت ۀمشـروطه و سـیطر ۀ، ناکـامی در عرصـیهروس

؛ از رژیم پهلوی داشت ۀسال 57ویژه در دوران کشور ایران به خارجی بر
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 از پـس ردنـد؛ امـاکنمـی مسـئولیت احسـاس دیگران به نسبت این رو،
های ارزش و انقالب راه شد و در زنده آنان میان در انقالب، روحیۀ ای ار

تقـوا،  ردنـد. انقـالب، روحک جهـاد و جانبـازی، مـردم دیـن و، انقالبی
رد؛ کـ زنـده بـین مـردم در را اخالقـی فعـایل دیگـر و مناعت، قناعت

ــیشچنان ــروزی از کــه پ ــان در و زمســتان ســرمای انقــالب، در پی  زم
 تـا ایسـتادندمـی صـف درها سـاعت بوم و مرز این اعتصابات، جوانان

 در. دهنـد قـرار همسـایگان اختیـار در را آن و آورند فراهم نفتی ظر 
 همگـان برای که بندیجیره میزان مانه به تنها، حتی امام زمان کمبودها

 یـذایی جنگ، مواد اثر در که زمان همان در. کردمی داشت، اکتفا وجود
 شـد، امـام از گرفتـه نظـر درهایی بنـدیجیره و شـد محدود کشورمان
می بهره آن از جامعه افراد فقیرترین که کردمی استفادهای زدهیخ گوشت
کـرد؛ از ایـن  وجوجستها افسانه در دبای راها حکایت گونه این. بردند

 اسـالمی جمهـور  ایـن از ا فایـده اگـر مـا»... رو، امام راحل فرمود: 
 نظـارت و صـحنه در همۀ قشرهایش به ملت حعور همین اال نداشتیم،

 1.«...اسـت الهـی هدیـۀ کی و معجزه کی این، همه امور در همۀ قشرها

به من گفت در یکـی کسی »د: کناشاره می یخود به داستان پیرزن امام
از روزهای تظاهرات عمومی پیرزنی در کنار خیابان ایستاده و در دستش 

ای پر از دوریالی بود. من گمان کردم فقیـر اسـت و نزدیـک رفـتم کاسه
گویـد: امـروز تعطیـل عمـومی دیدم این پیرزن محتـرم می ،کمکش کنم
خبر دادن سـالمتی ها بسته است و احتمال دارد کسی برای است و مغازه
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 1.«خود به خانواده و نیافتن دوریالی تلفن دچار مشکل شود

 ایثار  ت ودتقویت فرهنگ شها ـ9

های انقالب اسالمی گسترش فرهنگ ای ـار و شـهادت یکی از دستاورد
مندانه زندگی کرده و انقالب است. این فرهنگ سبب شد که مردم عزت
 سرد شهادت ادامـه یابـد. امـام اسالمی بالنده و پویا ظهور نماید و خط

 این و است؛ علی و محمد آل خط، شهادت سرد خط»فرمود:  خمینی
 پیـروان به و بزرگواران آن طیبۀ ذریۀ به و والیت نبوت خاندان از افتخار
شهید مشعل فروزانی اسـت کـه خـود  2«.است رسیده ارث به آنان خط
 َم َـل»هـری فرمـود: مط شـهید گونه کهسوزد تا دیگران بمانند، همانمی

 و شـدن فانی و شدن سوخته نوع از خدمتش که است شمع م ل شهید،
 شده تمام او نیستی بهای به که پرتو این در دیگران تا است افکندن پرتو
 آری دهنـد. انجام را خویش کار و باشند داشته آسایش و بنشینند است،
 3«.کردند روشن را بشریت محفل و سوختند بشریتند. محفل شمع شهدا

 و عاشـقان مـزار قیامـت تا هک است شهیدان پاک تربت» به همین دلیل،
 حـال بـه خوشـا. بود خواهد آزادگان دارالشفا  و دلسوختگان و عارفان
 و جـان نـور قافلۀ این در هک آنان حال به خوشا! رفتند شهادت با هک آنان
 خـود دامـن در را گوهرهـا ایـن هکـ هـاییآن حال به خوشا! باختند سر

 4«.پروراندند
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 جهـان در آزادگـی و آزادی منادیان شهادت، ایران نیز در پرتو فهیم ملت
 بـا هکـ اسـت ایـران بزرگ ملت این»فرمود:  گونه که امامشد و همان

  1.«است ایستاده ای ار و شهادت بلند بام بر استوار قامتی

 گیرینتیجه

ایران را  تنها کشور نهاسالمی، ساز انقالب آثار و برکات شگر  و انسان
نظـران جهـان را بـه خـود و صاحب دربرگرفت؛ بلکه توجه اندیشمندان

هدایت   به سوی معنویت های پاک و آزاده راهای انساندلجلب کرد و 
بازگشـت زمینـه  با برچیدن مظاهر فساد و تبـاهی، انقالب اسالمینمود. 

فـراهم نمـود و نـدای ا ر هـای انسـانیمردم به سوی معنویـت و ارزش
چـه زیبـا رهبـر گرانقـدرمان  را سـر داد وهـای اسـالمی احیای ارزش
انقالب اسالمی، انقالب اسالم، انقالب قرآن است، برافراشـتن »فرمودند: 

هـای پرچم اسالم است. انقالب اسالمی افتخارش این اسـت کـه ارزش
ا، دارد بـه اسالمی را، توحید را، احکام الهی را و ارزش معنویت اسالم ر

 2«.کنددنیا معرفی می
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 دستاوردهای اقتصادی 

 چکیده

ترین دسـتاوردهای اقتصـادی انقـالب اسـالمی در صدد تبیین مهم نوشتارحاضر

ورزی دشـمنان، بـا عداوته دلیل ب اسالمی پس از پیروزی است. اگرچه انقالب

ـا دسـتاوردها و پیشـرفت قابـل هـای فراز و فرودهای فـراوان مواجـه گشـته، امل

هی در اقتصاد داشته است.  جامعـه بـا تمـام مشـکالت صـادی اقت وضـعیتتوجل

نسـبت گر آن است که زندگی آحاد مردم از نظر معیشتی و رفـاهی، موجود، بیان

انقالب اسالمی در عرصـه اقتصـادی  گیری دارد.تفاوت چشم ،قبل از انقالببه 

زمینـی ایر زیـرجلـوگیری از یـارت ذخـدارای دستاوردهای فراوانی اسـت کـه 

 مختلـف، امکانـات از ها روستا نمودن برخوردارتوسط بیگانگان و است مارگران، 

 ماننـد توسـعه هـای، تقویت زیربناشهری و خدمات امکانات تقویت و نوسازی

 بـه توجه بنادر، و ها  سدسازی، توسعه ارتباطات و راه ماهر، انسانی نیروی تربیت

 تقویـت ،«ملی ناخالص تولید» نظیر ادی،اقتص توسعۀ و رشد اصلی هایشاخص

اتکـایی ودخـ راسـتای در سـعی و سـطوح تمـام در آموزشـی مراکز گسترش و

 هایی از آثار و برکات  اقتصادی انقالب اسالمی است.، نمونهاقتصادی

، خـدمات ، توسـعه صـنایعتوسعه اقتصادیفقرزدایی، انقالب اسالمی، : کلیدواژه

 روستایی.خوداتکایی اقتصادی.
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 مقدمه

گیرد و به سمت اهدا  خـود هر انقالبی با اهدا  و آرمان خود شکل می
کند، امـا گـاهی موانـع و مشـکالت، مـانع تحقـق آن اهـدا  حرکت می

ها به دلیل چیسـتی، عظمـت و شود؛ با این تفاوت که برخی از انقالبمی
شـوند. انقـالب اسـالمی بـه دلیـل رو میتری روبهاهدا ، با موانع جدی

هایی است طلبی، استکبارستیزی و حاکمیت دین، از جمله انقالبتقاللاس
رو است؛ زیرا استکبار چنین انقالبی را که با موانع و مشکالت جدی روبه

شود که انقـالب بـه برخـی اهـدا  تابد. نتیجۀ این موانع سبب میبرنمی
هـا دشـمنان، بـا سـال یطـکـه خود نرسد و یا حرکت آن کند شود. چنان

سـاله، تحمیـل جنـگ هشت ُخرد و کـالن از جملـه ۀها توطئصد یااجر
 یهـارسـاختیز بیـو تخر یگـذاربمـبم، یرتح، هاییبلوکه کردن دارا

 دکنـ ایـتوقف و در صدد ، یفرهنگ خونیشبو ، یو مراکز صنعت یاقتصاد
اگـر دشـمن ». رهبر معظـم انقـالب فرمـود: اندبوده انقالب دن حرکتکر

شـمن بـه رهبـری اسـتکبار جهـانی و در رأسـش اگـر د ،کردتوطئه نمی
الیت نمی کـرد، خیلـی از ایـن امریکای پلید و خبیث، علیه این مملکت فعل

  1«.کارها انجام شده بود

 جایگاه اقتصاد ایران در جهان 

ه پیونـد کـایـت دارد کیافتـه، از ایـن واقعیـت، حهای استقاللتاریخ ملت
ــین اســتقالل و آزادی وجــود دار  ه بــه حقــوق وکــد. ملتــی تنگــاتنگی ب

از جمله  جانبهتواند استقالل همهتردید میهای خود دست یافته، بیآزادی
زیـرا دفـاع از دسـتاوردهای  ؛داردبـرا پاس  شور خودک استقالل اقتصادی
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رو از ایـنگستاخی رویارویی نداشته باشـد. تا دشمن شود ملی، سبب می
 اتیح برا  ما» :ندکمی اتی یادحیامام خمینی، از استقالل به عنوان عاملی 

 استقالل و آزاد  به را اتیح ارزش ما. میستین قائل ارزش ر،یی سلطه ریز
 را مـا راه اسـت، دسـتورات نیترمترقی هک ما، مذهبی دستورات. میدانمی
 ا،یـدن بـزرگ مـرد رهبـر  تحت و دستورات آن با ما. است فرموده نیمع

 مـا، تکـممل بـه ننـدک تجـاوز دبخواهن هک ییهاقدرت تمام با محمد
  1...«.ردک میخواه مبارزه

های استقالل و پیشرفت اقتصادی، قرارگرفتن یک کشـور یکی از شاخصه
قبـل از  دهد که ایـرانهای آماری نشان میبندی جهانی است. دادهدر رتبه

 یصـنعت داتیبوده و تول یجهان گاهیفاقد جا، علم دیتول ۀانقالب، در عرص
خالصـه شـده  محدود و عمدتا  در حـد مونتـاژ اریبس زیآن ن یو تکنولوژ

رژیم طـایوت  در زمان ایران حکومت» رهبری معظم انقالب فرمود:بود. 
منحوس، رژیم ذلیل، رژیم فاسد که تا گردن در لجنزار وابستگی گیر کرده 
بود، اصال  وابسته زاییده شده بود. محملد رضا که پدرش وابستگی داشت، 

ی توللد در محیط وابستگی حرکت و تنفلس کرده بود و اصـال  ییـر از ابتدا
ر نمی ها این ملت را به سوی وابسـتگی سـوق داده کرد. آناز این را تصول

 2«بودند.
یپول نشان مـ یالمللنیصندوق ب یآمار منتشر شده از سو نیدتریجداما 
به  شورک193را در میان  خود گاهیتوانسته جا 201۷در سال  رانیاکه  دهد

وز، ینگـزارش تجـارت بـهحفظ کند.  ایاقتصاد بزرگ دن نیعنوان هجدهم
در سـال  دیـبـر اسـاس شـاخص قـدرت خر رانیا یناخالص داخل دیتول
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رقم نسبت به سـال قبـل از  نیاست. ا دهیدالر رس اردیلیم 1630به  201۷
 بینی کرده اسـتگزارش پیش نیاداشته است.  شیدالر افزا اردیلیم 81 ،آن
 اردیـلیم 94بـا رشـد  زیـن 2018در سـال  رانیـا یناخالص داخل دیتول که
  1دالر برسد. اردیلیم 1۷24مواجه شود و به  201۷نسبت به سال  یدالر

 رسانیفقرزدایی و خدمتسیاست 

جمهور اسالمی بـه منظـور فقرزدایـی و ارائـه خـدمات، تـامین معشـیتی 
 اند:تهای راهبردی ارائه نموده است که برخی عبارسیاست

 فقرزدایی  ـ1

های جمهــوری اســالمی فقرزدایــی اســت؛ از ایــن رو، یکــی از سیاســت
 سازی و عملیاتی مطرح شده است. فقرزدایی در جامعه با دو محور نظریه

 الف( توصیه به حمایت از پابرهنگان

های جدی امام راحل شعار حمایت از پابرهنگان بـود. امـا یکی از دیدیه
موانع، مانند جنگ و یا سوءمدیریت، برخـی از اهـدا   متأسفانه ـ به دلیل

 ما استیس که را یروز آن اوردین خدا»امام محقق نشد. امام راحل فرمود: 
 رو و نیمحـروم از دفـاع بـه کـردن پشـت مـا کشور نیمسئول استیس و

دارها گـردد و اینیـا و ثروتمنـدان از اعتبـار و هیسرما از تیحما به آوردن
وردار بشوند! معاذالله که این بـا سـیره و روش انبیـا و عنایت بیشتری برخ

و از ایـن افتخـارات و  ؛تیسـسـازگار ن معصـوم ۀمنین و ائمؤامیرالم
برکات کشور و انقالب ماست که به حمایت از پابرهنگان برخاسته اسـت 

 2«.و شعار دفاع از حقوق مستععفان را زنده کرده است
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 اقتصـاد  دیشـد محاصـرات ریـم علـی رانیـا شـورک محترم نیمسئول»
 جامعـه ییفقرزدا صر  را خود تالش و وششک تمامی درآمدها، مبودکو
 اسـت مـا شورک نیمسئول و دولت و ملت آرزو  و آرمان همه و اندردهک
 صـبور و زیعز مردم و بربندد رخت ما جامعه از دستییته و فقر روز  هک
  1«.باشند رداربرخو معنو  و ماد  زندگی در رفاه از شورک رتمندیی و

 از یاجتمـاع نیتـأم از یبرخـوردار :آمده است یاساس قانون 29 اصلدر 
 راه در ،یسرپرسـتیبـ ،یارافتـادگک از ،یریـپ ،یارکـیب ،یبازنشستگ نظر
مراقبـت و یدرمـان و یبهداشت خدمات به ازین سوانح، و حوادث ،یماندگ
 موظـف دولت. یهمگان است یحق ره،یی و مهیب صورت به یکپزش یها

 و خدمات مردم، تکمشار از حاصل یدرآمدها محل از نیقوان طبق است
 .ندک نیتأم شورک افراد کی کی یبرا را فوق یمال یهاتیحما

 و برنامـه آن و آمـد اسالمی نظام» بر این اساس مقام معظم رهبری فرمود:
ی هـیچ کـه بـود مملکـت این در که را یلطی نقشۀ  و روسـتا بـرای حقـل

 امـروز. نبودنـد.. قائل محروم طبقات و دست دور شهرهای و روستانشین
 طـول در. اسـت محـروم نقـاط برای ما خدمتگزار دولت اهتمام بیشترین
 و فـراوان کارهـای بودنـد...و طـوراین هـادولت همیشـه انقالب، دوران
 عنصـر همـین برکـت بـه هـااین. اسـت گرفته انجام هم عظیمی خدمات

   2«.ستا امام خطل  در اجتماعی عدالت

 ب( فقرزدایی عملیاتی

در زمان پهلوی، در بسیاری از روستاها توسعه و پیشرفت امکانات رفاهی 
                                                                                       

 همان. 1.



66    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

 پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی و تأکیـدات»امـا صورت نگرفته بود. 
 عمران یبرا یمعنو و یماد اناتکام  یبس بر یمبن ینیخم امام حعرت

 از تیـمحروم و فقـر نزدود صـدد در نظـام روستاها، مسئوالن یآبادان و
تـوان بـارزترین اقـدامات از این رو، می«. برآمدند شورک یروستاها ۀچهر

زدایی اجتماعی انقالب اسالمی فراهم کردن امکانات رفاهی و محرومیـت
 به منظور برقراری آسایش و عدالت اجتماعی در جامعه دانست. 

 ـ تشکیل کمیته امام 

پـس از انقـالب  ینیامداد امام خم ۀتیمکای از فقرزدایی، تشکیل نمونه 
، اشتغالامداد امام ۀتیمک یهد  اصلاست.  1357اسفند  14در  یاسالم
 یارتقـا نیهمچنـ ؛آنهاسـت یالت اساسکو رفع مش نامحروم یبرا ییزا

 جـادیتحـت پوشـش و ا افـراد یو اجتمـاع یفرهنگـ، یعلم یهاآموزش
 ۀتـیمکهـای تیلـه فعالاز جم ،خـانواده میکدر امر ازدوا  و تح التیتسه

ز بـر افـراد کمتمر شتریب امداد امام ۀتیمک نتالش مسئوال .امداد امام است
 نیـموفق ا یهاجمله طرح از ییرجا دیطرح شه .است ریو عشا ییروستا

. شـده اسـت یزیـریبـه افراد سالمند، پـ کمکه به منظور کاست  تهیمک
 ایـبـه صـورت وام  هیـاول یۀگذاشتن سـرما اریبا در اخت امداد امام ۀتیمک

زمینـۀ اشـتغال آنهـا را ار، کـیب ایـبعاعت یبه افراد ب یمال یهاکمک ریسا
 ریـنظ یدیـتول یهـاارگـاهکار م بـت آنهـا را در ک یرویند و نکفراهم می

  1.ردیگار میکبه  یشاورزکو  یدامدار، یدست عیصنا
ی درصـد پرداختـ 14/۵، از افـزایش رئیس کمیتـه امـداد امـام خمینـی

میلیارد تومانی برای اشـتغال  1400مستمری بگیران و تخصیص اعتبارات 
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 خبر داد. 9۷مددجویان در سال 

 های جهاد سازندگیـ فعالیت

های قابل ذکر است که جهاد سازندگی تاکنون خدمات شـایانی در زمینـه
زدایی انجام سازی و کشاورزی را در مسیر محرومیتمختلف از جمله راه

هـای های مختلـف دینـی و ... در موقعیتز این رو، در شاخهداده است. ا
خود به خدماتی دست یازید که کمتر در کشور ایران و منطقـۀ خاورمیانـه 

باعـث »ای که پیش از خود، نمونۀ تاریخی نداشـت: دیده شده بود. تجربه
 نمـودن برخـوردار یبـرا گسـترده یهافعالیت لیدله بباشد که افتخار می
 وکونسـی یسـو ازایـران، ، یمخابرات ارتباطات از ییروستا محروم مناطق
سازمان بهداشت جهانی در گزارشـی در  1.«است کرده افتیدر ریتقد لوح

ای، میـزان در دو دهۀ گذشته با کمک نظام یارانه»مورد ایران نوشته است: 
  2.«کاهش پیدا کرده است هیتوجفقر به شکل قابل
داران از آنها برخوردار اتی که مالکان و زمینحقوق و امتیازقبل از انقالب، 

های مـردم نیـز تصـور بودند، صرفا  مختص به آنها بود و رعیت و یا توده
کردند که روزگاری دیوار و حائل میان آنهـا بـا طبقـات بـاال برچیـده نمی

شود. در سایۀ وقوع انقالب اسالمی، این حائل به طور جدی برداشته شد؛ 
ن بیشـتر از منزلت برابر برخوردار شدند و بلکه مستععفافراد جامعه ا ۀهم
احترام و توجه قرار گرفتند و دیگـر از نظـام امتیازهـای انحصـاری  مورد
 بـه نفتـی ثروت کردن سرازیر رژیم شاه، همچنین استراتژی 3نبود.خبری 
 و هاها، شـرکتکارخانـه بعـدها کـه بـود دربـار به وابسته نخبگان سوی

ت متعددی را تأسیس کردنـد. ثـروت بـه لحـا  صنع و کشت واحدهای
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در عمـل در ایـران  یافت، اماای به پایین جریان مینظری به صورت قطره
همانند بسیاری از دیگر کشورها، همچنان به باال چسبیده بـود و مسـیرش 

شـد. ثـروت، بـه روز کمتـر می تر نردبان اجتمـاعی روزهای پایینبه رده
شـد و فرایند دست به دسـت شـدن، ذوب میهمانند یخ در آب گرم، در 

ایـران یکـی از  ،1950/1330 ۀآور نبود. در دهآن نیز چندان تعجب ۀنتیج
 .دارترین کشورهای جهان سوم به لحا  توزیع نابرابر درآمدها بـودمشکل
بـه یکـی  ، ایران1970/1350 ۀالمللی کار در دهبر گزارش سازمان بین بنا

  1دیل شد.تب از بدترین کشورهای جهان

 وضع معیشتی مردم  ـ2

های مهم اقتصـادی، تـأمین رفـاه و معیشـت مـردم اسـت. یکی از عرصه
ویـژه دهد که قبل از انقالب، وضع تودۀ مردم بههای تاریخی نشان میداده

دهقانان ایران رضایتبخش نبود. بـه اعتقـاد بسـیاری از نـاظران در اواخـر 
یذایی در یک خانوادۀ معمولی سلطنت رضاشاه این وضع بدتر شد؛ رژیم 

 دهقانی به شرح زیر بود:
 «.صبحانه: نان و چای؛ ناهار: نان و ماست؛ شام: نان و ماست و چای» 

همچنین متخصصـان و  3کشید؛دهقان یالبا  گرسنگی می»ید: وگمی 2کدی
گرفتنـد و هـزار تومـان حقـوق می 1348کارمندان ایرانی نهایتا  در سـال 

و متخصصان خارجی، چیزی در حدود شش، هفـت  بععی از مستشاران
  4«.گرفتندهزار تومان حقوق می

                                                                                       
 .252، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، ص تاریخ ایران مدرن. یرواند آبراهامیان، 1
 . تاریخدان آمریکایی.2
 .349، ترجمۀ تدین، ص مقاومت شکننده. جان فوران، 3

 .125385کد خبر  1396بهمن  14. روزنامۀ کیهان، 4
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 .بـوده اسـت میوخ یو رفاه مردم در حکومت پهلو شتیمعبر این اساس 
 یو کشـاورز ی، وضـع اقتصـاد1329سـال در» :دیگویمی زاهد ریاردش
در عذاب بودنـد.  یو قحط ینانیمردم از ب جانیخراب بود. در آذربا رانیا

کـه چنـد نفـر از  میدیـدیم م،یشدیم داریروز صبح که ما از خواب بهر 
 1«اند.مرده یگرسنگ

 :گویـدیتهـران مدر بـاره وضـع  یفرح پهلو المللنیامور ب یمنشهچنین 
شـهرها  یۀمتعدد در حاشـ یآبادهایباعث گسترش حلب انییروستا هجوم»

 دنـدیگز ی، سکنامکانات یۀمناطق فاقد کل نیکه در ا یشد و انبوه کارگران
همه به  دیانقالب درخش ۀجرق یبودند که وقت تابیناراحت و ب یبه قدر
  2.«وستندیانقالب پ
اک ـر  ،آمارها گویای آن است که به ییر برخـی اقشـار جامعـهکه حال این

تـری از وضعیت معیشتی مناسـب ،مردم به خصوص صاحبان مشایل آزاد
به دالیل متعـددی همچـون  اماد. باشننسبت به قبل از انقالب برخودار می

الگوی مسکن، خوراک( و به تبـع آن، افـزایش مانند تغییر الگوی زندگی )
سطح انتظار آنها از زندگی، ابراز نارضایتی و احساس محرومیـت در آنـان 

به عنوان م ال امروزه الگوی مسکن عموم مردم نسبت افزایش یافته است. 
م ال در گذشـته  ،قالب تغییر یافته استهای اول انبه قبل از انقالب و سال

 هـایشـد، در یکـی از اتـاقاگر عروس یا دامادی به خانواده اضـافه مـی
های جوان به زنـدگی  گرفت؛ اما اکنون عموما زو جای می خانواده بسته

در خصوص الگوی خوراک نیز شـاهد  در مسکن مستقل روی می آورند.
                                                                                       

 .34، به کوشش پری اباصلتی و هوشنگ میرهاشم، صرازهای ناگفتهردشیر زاهدی، ا .1

 .16۷-168حسین ابوترابیان، ص ۀ، ترجمتخت طاووس ۀپشت پردمینو صمیمی،  .2
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های اخیر هسـتیم. در حـدود تغییرات اساسی در جامعه خودمان در سال 
سال پیش، قوت یالب خانواده های ایرانـی نـان بـود و بـرن  یـذای  30

در حـالی کـه امـروز الگـوی خـوراک اک ریـت  ،اعیانی محسوب می شد
جامعه تغییر یافته و عموما برن  در یذای روزانه آنان جایگاه خاصی پیـدا 

رفـاه مـردم در  کرده است. آمارهای جهانی نیز گویای بهتر شدن وضعیت
 یهـاازین شیافـزا بیبا در نظر گرفتن ضرهای پس از انقالب است. سال

بـه  تیـواقع نیخدمات و... ا افتیدر، ینوظهور جامعه در بخش اقتصاد
قابـل زانیبه م زیمردم ن دیقدرت خر ،ریاخ ۀکه در چهار ده رسدیاثبات م
، رانیـا از اقتصـاد یبانـک جهـان یاهـگزارش .شده است تیتقو هیتوج

  1حاکی از بهبود وضع معیشتی مرم ایران بعد از انقالب است.
، سرانه قـدرت خریـد خانوارهـای ایرانـی بـر بانک جهانی بر اساس آمار

، در دوران پیش از انقالب اسـالمی همـواره 2010اساس ارقام ثابت سال 
 2500دالر بوده است. اما این شاخص در سالیان اخیر به بـین  1000زیر 
دهد قدرت خرید خانوارها نسبت دالر افزایش یافته که نشان می 3000تا 

 2برابر بیشتر شده است. 3تا  5/2به قبل از انقالب 

 های خدماتی افزایش زیرساخت ـ۳

 هاتوسعۀ راهالف( 

کیلـومتر 4/565حـدود  1357سازی و حمل و نقل تـا سـال در بخش راه
کیلومتر  10،000نزدیک به خطوط ریلی در ایران ساخته شد. اکنون ایران 

اندازی بایـد بـه حـدود خطوط ریلی دارد و این عدد براساس سند چشم
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آهن در ایـران کیلومتر برسد. به عبارتی متوسط ساالنه احداث راه 20000
کیلـومتر  168کیلومتر بوده و این عدد بعد از انقالب به  80قبل از انقالب 

 .افزایش یافته است
 200هزار کیلومتر به بـیش از  36و فرعی کشور از  های اصلیافزایش راه

هزار کیلومتر، ساخت اولین مترو کشور در تهران و توسعه و تعمیم آن بـه 
 100فرودگـاه بـه حـدود  22سایر شهرهای بزرگ، افزایش فرودگاهها از 

میلیون تن به بیش  10فرودگاه، افزایش تعداد بنادر و ارتقاء ظرفیت آنها از 
ن تن، ساخت و توسعه پایانـه هـای مسـافری و بـاربری در میلیو 125از 

بـه  57تن ظرفیـت در سـال  2217اک ر شهرها، توسعه ناوگان دریایی از 
و در اختیار داشتن بزرگترین ناوگان دریایی منطقه  81تن در سال  1۷8۷6

 1.دستاوردهای دیگری است که در عرصه حمل و نقل رد داده است

 ب( گازرسانی 

کشـی شهر از لوله 5 ، فقط، تا قبل از انقالب اسالمی«گازرسانی»در زمینۀ 
سراسـری  ۀدر مسیر خط لولـ مند بودند که این شهرها نیز عمدتا  گاز بهره

 ۀبـه انـداز 1379تا  1357های سال ۀکه تنها در فاصلحال آن؛ قرار داشتند
نـه، اکنونهم 2د.شانشعاب گاز طبیعی نصب ، برابر کل دوران گذشته 62

بلکـه منـاطق ، مندنـدتنها بیشتر مناطق شهری کشـور از ایـن نعمـت بهره
تعـداد مشـترکین  3.کننـدخدادادی استفاده می موهبتاین  از روستایی نیز

 51بـه حـدود  75هزار خـانواده در سـال  15استفاده از گاز طبیعی نیز از 
ا  از آنجـا کـه تقریبـ .برابر رسیده اسـت 263میلیون خانواده یعنی بیش از 

                                                                                       

 .2۷6ـ  2۷4دستاورد انقالب اسالمی، ص  92. معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه، 2
مقایسـۀ رشـد اقتصـادی »، 22/11/1394. باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ دسترسی: 3

  ، نشانی:«قبل و بعد از انقالب
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تمام اقدامات صورت گرفته در طول انقالب اسالمی به شکل جهشی و با 
و پرشتاب صورت گرفته است و توانسته در بسیار امور  العادهسرعت فوق

هـای ارتبـاطی یـا رسـاندن آب مانند توسـعه مخـابراتی یـا گسـترش راه
بهداشتی، برق و گاز به روستاها، جایگاه ایران در بین کشـورها را از قعـر 

کشـور اول جهـان قـرار دهـد، لـذا  20تـا  10جدول خار  و در ردیف 
 1.توان این نتای  را یک روال عادی و معمولی تلقی کردنمی

 رسانیآبج( 

، 1357تولیدی کشور در طول حاکمیت رژیم پهلوی تا سـال « آب»میزان 
ۀ که این مقـدار در طـول دو دهـ حالی در؛ میلیارد مترمکعب رسید 5/1به 

میلیارد مترمکعـب رسـید.  8/3به  ،1375یعنی تا سال ، اسالمیجمهوری 
اما ؛ هزار کیلومتر بود 5/24 به میزان، 1357آب کشور در سال  ۀطول شبک
رسانی شهری و آب ۀهزار کیلومتر شبک 450در کل کشور  1394در سال 

از ، روستایی وجود داشته است. تعداد شهرهای تحت پوشش آب شـهری
رسـانی بـه هر در حال حاضر افزایش یافته است. آبش 1113شهر به  45

روسـتا در سـال  33297بـه  ،1357روسـتا در سـال  12000از ، روستاها
  2رسیده است. 1391

 رسانی د( برق

 3399000ها در زمینــه بــرق، تعــداد مشــترکین از در بخــش زیرســاخت
میلیون مشترک در حال حاضـر رسـیده  30به بیش از  75مشترک در سال 

نیـز بـه بـیش از  75روستای برخوردار از برق در سـال  4367و از  است

                                                                                       

، 102۷4۷5، شناسه خبر: 1395/ 16/11رسانی راه دانا، تاریخ دسترسی: اطالع . شبکۀ2
  ، نشانی:«مقایسۀ وضعیت بهداشت و درمان قبل و بعد از انقالب اسالمی»
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 %99روستا رسیده است، یعنی نه تنها تمام شهرها بلکـه بـیش از  80005
اند و عـالوه بـر ایـن؛ روستاهای کشور نیز از نعمت برق برخوردار شـده

ایران به صادرکننده برق تبدیل شده اسـت و توانسـته در ردیـف سـومین 
 1.های خورشیدی بایستدناوری نیروگاهکشور صاحب ف

 ( سدسازیهـ

های پیشرفت اقتصادی همراه با عوامل مهمی چـون افـزایش یکی از اهرم
. پس استجمعیت و به تبع آن تأمین آب شرب، احداث سدهای مخزنی 

از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل افزایش جمعیت و مشکالت تأمین آب 
، در اولویـت قـرار گرفـت. زرگشرب و کشاورزی، ساخت سـدهای بـ

اکنون جمهوری اسالمی ایران بـا خودکفـایی در صـنعت سدسـازی و هم
های نوین در این امر، به یک شاخص مهـم و اساسـی وریادستیابی به فن
ده و تمـامی مراحـل مطالعـه، طراحـی، نظـارت، سـاخت، کـردست پیدا 

ن ادسـبـه دسـت توانـای مهن ،برداری از سدهای مخزنـیمدیریت و بهره
کشور ایران سـومین کشـور برتـر  ،گیرد. در حال حاضرکشور صورت می

هـای بـزرگ باشد کـه قابلیـت امکـان اجـرای طرحسدسازی در دنیا می
 را دارد؛ سایر کشـورها هب سدسازی و صدور خدمات مهندسی سدسازی

پن  کشور آفریقایی و آسیایی در حال اجـرای سـدهای ایران در  ،از جمله
آمار مربوط به ساخت سدهای بزرگ در ایران قبـل و  ۀایسمقاست. بزرگ 

سـد  19بعد از انقالب اسالمی بسیار جالـب اسـت. تـا قبـل از انقـالب، 
درصد( و ظرفیت  25میلیارد مترمکعب )معادل  13مخزنی با حجم مخزن 

شـد بـرداری میمیلیارد مترمکعب در کشور بهره 14تنظیم ساالنه آب قابل
سـد  165به تعداد  ،1395انقالب و تا بهمن ماه سال  که این میزان پس از
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درصــد( و ظرفیــت آب  75)معــادل  51مخزنــی بــا حجــم کــل حــدود 
 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. 37تنظیم قابل

 مختلـف مراحـل در به ترتیـب کشور در سد 124 و 150 تعداد همچنین
 بـه ترتیـب هـاآن مخـازن احجام ظرفیت که دارد قرار اجرایی و مطالعاتی
 1.است میلیارد مترمکعب 21.6 و 23.7

 و( کشاورزی

های اقتصادی است کـه پـس از انقـالب بخش کشاورزی از جمله بخش
های نادرسـت اسالمی، احیا شد. در دوران پهلوی به علت اتخاذ سیاسـت

م ل انقالب سفید، بخش کشاورزی ایـران تقریبـا  نـابود شـد و ایـران بـه 
 صوالت کشاورزی تبدیل شد.واردکننده بزرگ مح

بـه توسـعه بخـش  اسـالمی پس از انقالب اسالمی با توجـه ویـژه نظـام
کشاورزی، ایران به سمت خودکفایی در کاالهای اسـتراتژیک م ـل گنـدم 

کشـور بـه  ازیـدرصـد از ن 90که امروزه بالغ بر  یبه گونه ا حرکت کرد.
 نـهیدر زمشود. بـه طـور م ـال  یم نیدر داخل تام یمحصوالت کشاورز

 سـال در گندم تن هزار 600 و میلیون 5 تولید از حاکی موجود آمارگندم، 
 انقالب از قبل سالهای در گندم واردات میزان طوریکه به. است 57 و 56
 طـرح اجـرای بـا رسـید مـی تـن هـزار 140 و میلیـون یـک از بیش به

 گنـدم تن میلیون 11.2 خرید و تن میلیون 14.5 با ایران گندم، خودکفایی
 در. رسـید اساسـی محصـول این در خودکفایی به کشاورزان نیاز بر مازاد
 بـا بلکـه اسـت شـده نیـاز بـی گنـدم واردات از تنها نه ایران حاضر حال

 تـن میلیـون 11.53 خرید و تن میلیون 15 از بیش به گندم تولید افزایش
 بـه دمگن تنی میلیون 3تا  2 صادرات شاهد ، کشاورزان نیاز بر مازاد گندم
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دهد به طـوری آمارهای بانک جهانی نشان می 1.استهمسایه  کشورهای
، 2010که با محاسبه ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابـت سـال 

درصدی این شاخص نسـبت بـه اواخـر رژیـم پهلـوی  300شاهد رشد 
 2هستیم.

 توسعۀ صنعتی ـ۴

 صنعتیاستقالل الف( 

سـتقالل صـنعتی اسـت؛ یعنـی یکی از مصادیق مهم پیشرفت اقتصـادی، ا
های مختلـف صـنعتی و که یک کشور، خود تولیدکننـده و در عرصـهاین

در حـالی کـه اقتصادی خودکفا باشـد. متأسـفانه ایـران قبـل از انقـالب، 
میلیون بشکه نفت داشت و درآمـد هنگفتـی از ایـن  5/5صادرات بیش از 

ی از صـنایع   بـود. و بخـش زیـاد، باز وابسته به خارشدتأمین می محل
شد. سران رژیم پهلوی انگیزه چنـدانی بـرای از خار  تأمین می ر نیزکشو

سرمایه گـذاری روی صـنعت و کشـاورزی نداشـتند و بیشـتر بـه دنبـال 
گذاری هـایی هـم کـه سـرمایهواردات کاالهای خارجی بودنـد. در بخش

 3پذیرفت عمدتا صنایع مونتاژ بود.محدودی بر روی صنایع صورت می
 1357 رمـاهی( تزیرسـتاخ ۀروزنامـ) به خبر توانیم مورد این درین همچن

 یگـزا  بـرا مـتیمرغ را بـا ق دیبا یمتأسفانه در وضع کنون» :اشاره کرد
را در  ی. مـرغ مـادر گوشـتمیاز خار  وارد کن یکشمرغ جوجهتخم دیتول
اد ها هفتـمرغ نیا یۀتغذ ی. برامیکن دیتول رانیدر ا میتوانینم یکنون طیشرا

همـه  نیـ. البته بـا امیاز خار  از کشور وارد کن دیرا با وریط یدرصد یذا
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 یانسـان یرویـالزم و ن یصـنعت تکنولـوژ نیـا ۀادار یها براوارد کردن
 کیـبـه  یواحد دامـ 2000هر  یطبق استاندارد معموال ، برا یعنی. میندار

 ی،د دامـواح 43٬196هر  یمتأسفانه برا رانیدر ا یولم، یازمندیدامپزشک ن
 یکیتکنولـوژ یوابسـتگای از خبر نمونـه نیا«. دامپزشک وجود دارد کی

 1است. یخارج دیبه تول
میلیون تـن، افـزایش  80میلیون تن به حدود  3/6افزایش تولید سیمان از 

میلیون تـن، افـزایش و توسـعه  220میلیون تن به  20تولیدات معدنی از 
ی سبک و سـنگین، افـزایش و تولید و صادرات خودرو با انواع خودروها

ها مـورد مشـابه، از توسعه انواع کارخانجات لوازم خانگی و صنعتی و ده
 روند.دیگر افتخارات صنعتی کشور به شمار می

 40ها و مراکز پتروشـیمی و سـاخت بـیش از افزایش و توسعه پاالیشگاه
کارخانه بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی در سه دهه گذشته، بخش دیگری 

اقدامات زیر بنایی انقالب اسالمی است که در مجموع باعث شـده تـا  از
ارتقـاء یافتـه و  %80بـه  %4میزان خودکفایی کشور در صـنعت نفـت از 

میلیـون تـن در  38بـه  57میلیون تن در سال  4تولیدات پتروشیمی نیز از
 بعد از انقالب برسد.

 ( تولید ناخالص ملیب

های اصـلی ر، توجه به شـاخصبرای تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشو
یکی ، «تولید ناخالص ملی»امری ضروری است. ، اقتصادی ۀرشد و توسع

 ۀباشـد کـه بیـانگر انـدازهای اقتصادی هر کشور میترین شاخصاز مهم
، 1356اقتصاد و قدرت تولید آن است. طبق آمار بانـک مرکـزی در سـال 
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هـزار  119، (83هـای ثابـت سـال میزان تولید ناخالص داخلی )به قیمت
 میلیـارد هـزار 203 به 1393میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 

برابـر  7/1 هااقتصاد ایران طی این سال ۀاندازواقع،  در. است رسیده تومان
تولیـد ناخـالص ملـی  6513تا  1342های در دورۀ بین سال 1شده است.

آحـاد  ۀشامل همـ اما این رشد به طور یکسان؛ کشور رشد شایانی داشت
د و ثروتمندان را بیش از طبقات متوسط و پـایین، یـا منـاطق شنمیملت 

های دیگـر برخـوردار اسـتان تر ازخصوص تهران را بیشمرکزی کشور به
تولیـد  5513در سال »نویسد: ویلیام سولیوان سفیر آمریکا می 2ساخت.می

هـزار  800ود که میلیون بشکه ب 5.8 حدل  ، درنفت در ایران ۀمتوسط روزان
میلیون بشـکه در بازارهـای جهـان بـه فـروش  5بشکه مصر  داخلی و 

قریـب ، درآمدی که از این طریق نصیب ایران شـد، رسید. در این سالمی
 ۀتـرین عوامـل توسـعتوانسـت یکـی از بزرگمیلیارد دالر بود که می 24

 3«.اقتصادی و اجتماعی در ایران باشد
به عنوان یک شاخص م بت در اقتصاد کـالن، « صادرات ییرنفتی»افزایش 

اقـالم  ۀریزی مناسب گاه باعث باال رفتن قیمت عمـدبه دلیل فقدان برنامه
امـا عالمــت بســیار ؛ ده اســتشــداخلـی  ۀکنندصـادراتی بــرای مصــر 

های در سـال .ای برای رشد و استقالل اقتصادی کشور اسـتامیدوارکننده
تنهــا درصــد انــدکی از ســهم ، صــادرات ییرنفتــی ایــران 1357و  1356

صـادرات ییرنفتـی ، های اخیردر سال ؛ امادادصادرات ایران را تشکیل می

                                                                                       
 ، نشـانی:6638۵4، کـد خبـر: 1۷/11/139۵. خبرگزاری تابنـاک، تـاریخ دسترسـی: 1

  
 .411ص ،بین دو انقالب؛ از مشروطه تا انقالب اسالمی ایران. یرواند آبراهامیان، 2
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میلیـارد  44به  1395که در سال  ایگونه به؛ ای داشته استسابقهرشد بی
درصـد افـزایش نشـان  54/3 صادرات ییرنفتی، دالر رسید و در این سال

 1دهد.می
یک  بیش ازساالنه  1350 ۀده نخست ۀنیمبر اساس آمار موجود، تنها در 

امـا امـروزه  2؛واردات محصوالت کشاورزی شده بـود ۀهزین، میلیارد دالر
تنها تمامی کاالهای اساسی کشور و محصـوالت کشـاورزی در داخـل نه

برطـر   گیریچشـم شود و وابستگی به خار  از کشور تا حـدل تولید می
به خودکفـایی کامـل ، «گندم»د ده، بلکه در محصوالت استراتژیکی ماننش

 در مرز خودکفایی هستیم.« بنزین»رسیده و در 

 ج( صنعت کشاورزی

 30اکنون تراکتورهای ساخت ایران به بـیش از هم، «صنایع کشاورزی»در 
صددرصد  ۀنیز پروژ« نفت و گاز»در صنایع  و شودکشور جهان صادر می
نفـت و گـاز  ۀپـروژ تـرینعسلویه به عنوان بـزرگ ۀایرانی فاز یک منطق

برداری فازهای دیگـر برداری رسید که با بهرهبه بهره 1383کشور در آبان 
یـک میلیـارد دالر درآمـد نصـیب  افزون بـرساالنه ، های اخیرآن در سال
 3ده است.شکشور 

 برقصنعت ( د

 ۀتوسـع های مهـمل بـه عنـوان یکـی از شـاخص، «صنعت بـرق»در زمینۀ  
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نیروگـاه آبـی بـا  38تعداد  1357تا سال ، وراجتماعی هر کش و اقتصادی

، 1377تـا سـال  فقطکه حال آن؛ ده بودشمگاوات تأسیس  7024ظرفیت 

 1.اندازی شدراهمگاوات  176/53نیروگاه با ظرفیت  122

 ( صنعت فوالدو

فوالد محصولی راهبردی است و در جهان به عنوان صنعت مادر شـناخته 

کشـور در زمینـۀ  ۷0ی فـوالد، کمتـر از شود. بر طبق آمار انجمن جهانمی

بهـره از ایـن صـنعت یـا بایـد از تولید فوالد فعال هستند و کشورهای بی

پوشی کنند و یا باید به کشورهای تولیدکننده وابسـته پیشرفت خود چشم

افزایش قابل توجه تولید فوالد از نیم میلیون تن قبل از انقـالب بـه شوند. 

تولید فوالد جهان قـرار چهاردهم ن در جایگاه ایرا ،میلیون تن در سال 38

برابـر متوسـط  18پس از انقالب اسـالمی، تولیـد فـوالد در ایـران  2دارد.

انگیزی را در تولیـد ایـن محصـول جهانی بوده است که جهـش شـگفت

 3دهد.راهبردی نشان می

 ( تولید آلومینیومز

های در تمامی بخش ترین فلز بعد از آهن است و تقریبا  آلومینیوم کاربردی

بندی، سـاختمان، صنعت اهمیت دارد. آلومینیـوم در حمـل و نقـل، بسـته

تولید وسایل برقی، و خطوط انتقال الکتریکـی، کـاربرد فراوانـی دارد و از 

در جایگاه نـوزدهم  2014باشد. ایران در سال اهمیت باالیی برخوردار می

                                                                                       
 .291، صهمان. 1

 .39، صدستاورد انقالب اسالمی 92. معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه، 3
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 1تولید آلومینیوم جهان قرار داشته است.

 یریگنتیجه

انقالب اسالمی بـه ریـم مشـکالت، موانـع، جنـگ تحمیلـی و تحـریم، 
ندی در عرصه اقتصاد به ارمغـان آورده اسـت، مو ارزشدستاوردهای مهم 

ه با پیش از انقالب قابل مقایس ،ای که زندگی مردم از نظر معیشتیبه گونه
مشاهده مظاهر توسـعه در نقـاط مختلـف کشـور، خودکفـایی در نیست. 
ی گوناگون و خدمات شهری و روستایی، گواه روشنی بـر آثـار و هازمینه

برکات اقتصادی انقالب است. گرچـه مشـکالت و موانـع موجـب شـد 
ایران نباشد، اما مردم با امکانات رفاهی در خور مردم انقالبی و شهیدپرور 

انـد و همواره قدردان انقالب خـویش بـوده بصیرت و همیشه در صحنه،
تنومنـد اسـتوار و اشتند، در چهل سـالگی بـه درختـی نهالی را که خود ک
 تبدیل شده است.

                                                                                       
 .41. همان،ص1



 

 دستاوردهای علمی و فناوری 

 چکیده

انقـالب اسـالمی مـی یو فناور یعلمترین دستاوردهای پژوهش حاضر به مهم

های علمـی و پـس از پیـروزی شـکوهمند انقـالب اسـالمی، پیشـرفتپردازد. 

های اخیـر، هـای نـوین در سـالاوریدستیابی جمهوری اسالمی به برخـی از فن

ت نگران را ها انگیز بوده است که یربیای حیرتگونهبه تشـدید کـرده و به شدل

ای و هایی از جملـه موضـوع هسـتهبـا بهانـهها را و تحریم هاکارشکنی ،فشارها

، افـزایش نـرد رتقـای سـطح علمـی جامعـها موجب شده است. رشد موشکی

ها و رشـد تعـداد دانشـجویان در مدارس و دانشگاهباسوادی، رشد مراکز علمی 

و  های مختلف علمی، رتبه برتر ایران در تعداد مقاالت و ارجاعـات علمـیرشته

از  های بنیـادیای، فعایی و سلولثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو، هسته

 رود.به شمار می انقالب اسالمی ترین دستاوردهای علمی و فناوریمهم جمله
علمی، اختراعات، فناوری نانو، فنـاوری  هایپیشرفتانقالب اسالمی، : کلیدواژه

 .ای، فناوری فعایی، سلولهای بنیادیهسته
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 مقدمه

، برای ایرانیـان بـا شاهیستمماندگی علمی و فناوری ایران در دوران عقب
بســیار آزاردهنــده بــود. یلبــه بــر ایــن کهــن،  فرهنگــی و تمــدنی ۀســابق
ها ترین فناوریبور از مرزهای دانش و دستیابی به پیشرفتهماندگی، ععقب

انقـالب اسـالمی  اصـیل هایبا هد  ایجاد تمدن نوین اسالمی، از آرمان
های علمـی و دسـتیابی جمهـوری اسـالمی بـه برخـی از پیشرفت است.
انگیـز اسـت کـه ای حیرتگونـههای اخیـر، بههای نوین در سـالفناوری
ــه شــدت نگــرانیربی ــا ب ــل تشــدید فشــارهااز شــده و یکــی  ه و  عل

 ایهایی از جمله موضوع هستهبا بهانهاسالمی آنان بر ایران  یهاکارشکنی
کننـد تـا جلــوی تــالش میهـا و... و رشـد موشـکی، و تشــدید تحـریم

توانـد تـا می دسـتاوردهای شـگر  زیـرهای ایـران را بگیرنـد. پیشرفت
 .باشد وری بعد از انقالبی علمی و فنلاهار پیشرفتگانحدودی نمای

  ارتقای سطح علمی جامعهسوادی اکثریت مردم تا از بی ـ1

به ریم هیاهوی زیادی که در تبلیغ ، پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران
شد، درصد بسیار زیـادی از سوادی میرشد فرهنگی کشور و مبارزه با بی
جمعیتی بـالغ بـر  که؛ به طوری سواد بودندمردم ایران، حتی در شهرها بی

 سـواد بـودن، بیانگر بیسوادسواد بودند؛ این تعداد بیمیلیون ایرانی بی 14
پـس از پیـروزی انقـالب بـه برکـت نهعـت  .نیمی از مـردم ایـران بـود

های فراوان مراکز آموزشی، با وجود جنـگ تحمیلـی سوادآموزی و تالش
سانی که از نعمت ها نفر از کمیلیونو مشکالت عدیدۀ دیگر برای کشور، 

گیری موفقیت چشم، باسواد شدند که این خواندن و نوشتن محروم بودند
مرکز فرهنگـی سـازمان گیر بود که های چشمبر پایۀ همین موفقیت است.

ایـران را بـه عنـوان یکـی از  بارچند ، های گذشتهملل )یونسکو( در سال
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 کـرده اسـت. سـوادی معرفـیترین کشورهای جهان در مبارزه با بیموفق
پـس از انقـالب،  سطح علمـی برای تبیین بهتر نرد رشد باسوادی و رشد
 مراجعه به آمارهای معتبر راهگشاست:

 الف( افزایش نرخ باسوادی

ه بـاالی جمعیـت شـش سـال بـ« باسـوادی»، میزان 1395طبق آمار سال  
رسیده  %88رفت، به حدود فراتر نمی %47/2 ، از1355کشور که در سال 

سـواد بزرگساالن کشور بی %۷0قبل از انقالب اسالمی، نزدیک به  1است.
 2.توانستند به مدرسه بروندکودکان می %40بودند و کمتر از 

 ها و مدارسب( رشد تعداد دانشگاه

واحـد دانشـگاهی  15های کشور که پیش از انقالب حدود تعداد دانشگاه
ین تعداد مـدارس همچن 3واحد رسیده است. 2640بود، امروز به بیش از 

هزار واحد بود، با رشد حدود پن  برابـری،  47که پیش از انقالب حدود 
 4هزار مدرسه رسیده است. 220به 

 ج( رشد بیست و پنج برابری دانشجویان

در  یتوسعه علمـ یهاگر از شاخصید یکیان کشور یدانشجو یرشد کمل 
 یهـادانشگاهان یکه تعداد دانشجو یپس از انقالب است. در حال یهاسال

                                                                                       

 .۵۵، صآثار و نتای  اسالمی ایرانزاده، . محمدباقر حشمت2
، 95050105835: ، کد خبر1395مرداد  10. پایگاه خبرگزاری ایسنا، تاریخ دسترسی: 3

 نشانی: 

، 2241۷3، شناسـۀ خبـر: 6/11/1393رسانی راه دانا، تـاریخ دسترسـی: . شبکۀ اطالع4

 ، نشانی: «مقایسۀ وضعیت علمی کشور در دوران پهلوی و پس از انقالب»



84    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

 1کـرد،یهـزار نفـر تجـاوز نمـ551ش از انقالب حداک ر از مرز یکشور پ
  2باشد.امروز افزون بر چهار میلیون و دویست هزار نفر می

صی اصـال  فـارغ التحصـیل نداشـتیم. در بسیاری از زمینه های علوم تخصل
هـزار دانشـجو،  98در مقطـع کارشناسـی 57شایلین به تحصیل در سال 

نفر و در مقطع ارشد)فوق لیسـانس( در سـال پنجـاه و  2819662امروز 
هــزار ســاالنه فــارغ  720نفــر دانشــجو داشــتیم و امــروزه  6340هفــت 

هزار و در گروه تخصصـی  72ای التحصیل داریم؛ در مقطع دکترای حرفه
هـزار، یعنـی نزدیـک بـه  94فارغ التحصیل داشتیم و اکنون ساالنه  1255

 هـایلتحصیل داریم. اکنـون تعـداد اععـای هیأتصد هزار ساالنه فارغ ا
 90های ایران از چهار هزار نفر در ابتدای انقالب به حـدود علمی دانشگاه

 3هزار پژوهشگر و محقق رسیده است.
آموزان کشـور نیـز کـه تـا قبـل از پیـروزی انقـالب همچنین تعداد دانش

هـزار  ، حدود هفت میلیون و هفتصد57ـ56اسالمی، یعنی سال تحصیلی 
  4میلیون نفر رسیده است. 51اکنون به بیش از بود، هم

مقام معظم رهبری دربارۀ رشد تعداد دانشجویان نسبت به قبل از انقـالب 
ــد:  ــیزم در»فرمودن ــاور و علــم ۀن ل ، ازیفنل ــاکنون] انقــالب اول  ، تعــداد[ت
ل شـده برابر 2۵ انیدانشجو  کشـور انیدانشـجو ۀانقـالب، همـ اسـت؛ اول

                                                                                       
 .394، صایران بین دو انقالب: از مشروطه تا انقالب اسالمی. یرواند آبراهامیان، 1
، 2241۷3، شناسـۀ خبـر: 6/11/1393رسانی راه دانا، تـاریخ دسترسـی: . شبکۀ اطالع2
 ، نشانی: «مقایسۀ وضعیت علمی کشور در دوران پهلوی و پس از انقالب»
لی دبیـر ، سخنان محمد رضـا مخبـر دزفـو. خبرگزاری حوزه: 3

 ش.13/6/139۷شورای عالی انقالب فرهنگی در همایش مبلغان محرم، 
، 2241۷3، شناسـۀ خبـر: 6/11/1393رسانی راه دانا، تـاریخ دسترسـی: . شبکۀ اطالع4
 ، نشانی: «مقایسۀ وضعیت علمی کشور در دوران پهلوی و پس از انقالب»

http://hawzahnews.com/
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 در دانشـجو ونیـلیم پـن  کینزد بود، امروز[ نفر] هزار یاخردهوستیدو
 ؛ و[شـده] برابـر شـانزده یعلمـ هسـتند؛ مقـاالت لیتحص مشغول کشور
 1«.گرید فراوان یفنلاور و یعلم یهافعالیت

 د( دانشمندان ایرانی برتر جهان

 2مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگـی گفـت امـروز حـدود 
 200یـد علـم جهـان بـه کشـورمان تعلـق دارد  و بـیش از درصد از تول

دانشمند ایرانی در سطح دانشمندان برتـر جهـان هسـتند و ایـن نشـان از 
  2شکوفایی استعداد ملی کشور در پرتوی انقالب اسالمی است.

 هـ( پژوهش و تحقیق

همچنین مخبر دزفولی گفت: پـژوهش و تحقیـق مایـه تحکـیم اسـتقالل 
فـرآورده علمی)پتنـت( در جهـان  40شته بـیش از کشور است و سال گذ

 115( هم تـا امـروز بـیش از 97ایم. وی افزود: در سال جاری)ثبت کرده
بـه  3ایم و این روند پرافتخـار ادامـه دارد.فرآورده علمی )پتنت( ثبت کرده

طور کلی باید گفت که تعداد پژوهشگران، حجم سرمایه گـذاری کشـور 
لمی جهانی و مقاالت علمی داخلی و تعـداد در پژوهش، تعداد مقاالت ع

ثبت اختراع به عنوان عوامل مـؤثر بـر پـژوهش رشـد روزافـزون و قابـل 
هـای داخلـی و خـارجی شـاهد درخشـش مالحظه داشـته و در عرصـه

 4.دانشمندان علمی ایرانی خصوصا  در المپیادهای جهانی هستیم

                                                                                       

 . همان.3

 .4/11/138۷ . روزنامه کیهان4
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 ید علم(( رتبۀ ایران در تعداد مقاالت و ارجاعات علمی )تولو

به زبان فارسی و « مقاالت علمی»در دورۀ پیش از انقالب اسالمی، انتشار 
های بزرگ کشور معمـول ییرفارسی و عمدتا  به زبان انگلیسی در دانشگاه
ا آماری که پایگاه تامسـون رویتـرز  از میـزان تولیـدات  ()بوده است؛ امل

کـه حـال آن 1اسـت؛ دهد، بسـیار نـاچیزعلمی ایران در این دوره ارائه می
ایران رتبۀ اول علمی )تعداد مقاالت( در منطقه و رتبۀ شـانزدهم را » اکنون

که تا قبل از انقالب اسـالمی، در  حالی در 2؛«یده استدر جهان حائز گرد
سـهم بنـابراین،  .نداشت هیهیچ جایگا ()المللی مجالت بینبندی رتبه

، در سـال 13۵۷د در سـال ایران در تولید علم جهانی از یک صـدم درصـ
برابری سهم ایـران در تولیـد  180رسیده است. افزایش  %81/1به  1395

 برابری آمار تولید مقاله توسـط محققـان ایرانـی طـی ۵۵علم دنیا و رشد 
ایـن درخـت گیر چشـمرشـد دهنده نشانیان بعد از پیروزی انقالب، سال

 .استتناور 
دارای بیشترین ارجاعات علمـی م ایران 2017بر همین اساس، طبق آمار  

گیر همـین رشـد چشـم 3با رتبۀ هفدهمین کشور محسـوب شـده اسـت.
م گـزارش داه 2010تولیدات علمی است که نشریۀ نیوساینتیست در سال 

ترین نرد رشد علمی و از پیشروترین کشورهای است: ایران دارای سریع
برابـر  11جهان در تولیدات علمـی اسـت. نـرد رشـد علمـی در ایـران 

کـه اعتبـار الزم بـرای میانگین جهانی است. نشریۀ نیوساینتیست برای این
                                                                                       

، نشـانی: 24932۷9، شناسـۀ خبـر: 22/11/1393. خبرگزاری مهر، تاریخ دسترسـی: 1
 

 . ۷0ص، 20ایران ، . دانشگاه امام حسین2
 .۷1. همان، ص3
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این گزارش را حفظ کرده باشد، همچون گذشته به آمـار و ارقـام مسـتند 
( اسـتناد کـرده سایت علم )موجود در پایگاه اطالعاتی وب

 1است.

 ( رتبۀ شانزدهم در ثبت اختراعاتز

بـه قـدری بـا  های علمـیدر عرصـهایران ر فعال روزافزون و حعورشد 
اختـراع  26196افـزون بـر  1392گیر است که تـا سـال سرعت و چشم

پژوهان جوان ایرانی بـه ثبـت رسـیده اسـت کـه بـه علمی از سوی دانش
مدال علمی در المپیادهای مهمل جهان منجر شده است. بر ایـن  362کسب 

المللی، رشـد علمـی ایـران بـا نسنجی بیهای مراکز علماساس، طبق یافته
برابر رسیده اسـت  18( به 1387تا1357سال ) 12معیار جهانی، تنها طیل 

ترین رشد علمی را در میان کشورهای جهـان و از این جهت، ایران سریع
بـیش از  1396تا سـال  شده در کشورتعداد اختراعات ثبت 2داشته است.

شانزدهمین کشـور دنیـا در ن اکنوهمایران بر این اساس  است. هزار 300
اسناد موجود، در رژیـم  این در حالی است که طبق 3ات است.ثبت اختراع

هی در ایران به ثبت نرسـیده اسـت؛ ایـن گذشته، اختراع و ابتکار قابل توجل
تنها بـه دهـد رژیـم وابسـته و خودباختـۀ گذشـته نـهوضـعیت نشـان می

ها و مصـر  ایـدهشکوفایی استعدادهای ملی توجهی نداشـت، فقـط بـه 
کرد. پس از پیروزی انقالب، اعتماد بـه الگوهای وارداتی از یرب تکیه می

                                                                                       
 .۷4. همان، ص1
 ، نشـانی:24932۷9، شناسـۀ خبـر: 22/11/1393ر، تاریخ دسترسـی: . خبرگزاری مه2
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نفس، خودباوری، ییرت دینی و ملی، اسـتقالل و خوداتکـایی، بازیـابی و 
بازتولید تمدن دیرینۀ اسالمی و ایرانی، با روحیه انقالبی در جوانان کشور 

 شکوفا شده است.

 نانو فناوری  ـ2

ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاسـت. هـد   ۀوژی مطالعنانوتکنول 
ترکیبـات جدیـد یـا ایجـاد هی داصلی اک ر تحقیقات نانوتکنولوژی شکل

 .تغییراتی در مواد موجود است
کـه در دوران پـیش از  اسـت ییهـااز معـدود فناورییکـی فناوری نانو 

 درخور توجـه ۀتا نکامل ؛ انقالب اسالمی، حتی در سطح دنیا نیز مطرح نبود

 جمهوری اسـالمی ایـران، این فناوری در دنیا ظهوراین است که از زمان 
ای از پیشـرفت نیز به موقع با فناوری نانو همراه شد و امـروزه بـه درجـه

پیشـرو دنیـا در زمینـۀ تولیـدات  ین کشورشماکنون ایران شهمرسیده که 
 1فناوری نانو است.

ن ایجاد کرده و در ایران این نوع علـم علم نانو تحوالت بزرگی را در جها
هـای از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شده است. با توجـه بـه حوزه

زدایی از ها، سمکاربرد نانو از قبیل تولید و انباشت دارو، تشخیص بیماری
وری در کشـاورزی، انباشـت و نگهـداری محصـوالت آب، افزایش بهره

سازی هوا، در آینده آثار ایـن ات و سالمکشاورزی و مواد یذایی، کنترل آف
 330، لمس خواهد بـود. در حـال حاضـردستاوردها در زندگی مردم قابل

قلم و محصول در حوزۀ فناوری نـانو ایـران تولیـد شـده اسـت کـه ایـن 

                                                                                       
 .4۷ص، 20ایران ، . دانشگاه امام حسین1
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  1.شودکشور صادر می 1۵محصوالت به 

 ایفناوری هسته ـ۳

قالب و به خصوص در ای، ایران بعد از پیروزی اندر حوزۀ فناوری هسته
سازمان انرژی  1353در سال  .های بزرگی برداشته استهای اخیر گامسال

نیـز بـه « بوشـهر»اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمـی 
هی قابـلفعالیـت  1381ا از آن زمان تا سـال امعا رسید. امل  صـورت تـوجل
 ۀاز تهیـجمهـور وقـت کشـور خبـر رئـیس 1381بهمن  20نگرفت. در 
ای ی هسـتههـان ایرانی بـرای نیروگاهامتخصص به دستای هسوخت هست

 اسالمی به هملت ییـور مردانـی چـون ایران 1385ایران داد. در فروردین 
نـژاد و  ییرضـا وشیـدار ،یاریشـهر دیـمج ،یمحمدیمسعود عل دیشه

درصد  5/3 سازی اورانیوم به میزانفق به ینیمول ، روشن یاحمد یمصطف
 اسالمی موفـق بـه( ایران 2012فوریه  15) 1390بهمن  26ر تاریخ شد. د

شـده و بارگـذاری آن در درصـد ینـی 20 ایسوخت هسـته ۀساخت میل
 شد.مگاواتی  ۵۵رآکتور تحقیقاتی 

های موجود در جهان، همانند انـرژی ی از انواع انرژیکای یانرژی هسته» 

مقایسـه بـا انـواع  ه درکـسـنگ و... اسـت آبی، بادی، گـاز، نفـت، زیال

ــدرت بســیار بیشــتری دارد و جــزانرژی ــای انرژی وهــای موجــود، ق ه

بینـی بحـران انـرژی و سـوخت در پیش 2«.رودناپذیر به شـمار مـیپایان

ای در تمـام علـوم روز های آینده و میدان وسیع کاربرد دانـش هسـتهدهه
                                                                                       

، «کارنامۀ علمی ایران در قاب انقـالب». سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1

 :ش، نشانی1395بهمن  20

 .6، صایشکوه ملی در فناوری هسته ،محسن نصری. 2
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پزشکی، کشاورزی، مهندسی سـاخت و...( از جملـه دالیلـی اسـت کـه )

ای را بـرای کشـورها هسـته ۀر تحقیقات گسترددگذاری ضرورت سرمایه

ای و به تکاپوی منطقـه هینگااین رو،  نماید. ازپذیر میچندبرابر و توجیه

دهد که بسـیاری از کشـورها ایـن ضـرورت را درک المللی نشان میبین

وری پـاک آیـاز اهای عملی را در تجهیز و دستیابی به این فنـکرده و گام

ای در های مناسب برای پیشرفت فناوری هسـتهاند. وجود زیرساختردهک

هایی است که عالوه بر نیـاز کشـور، مسـئوالن را داخل ایران نیز از مزیت

جمهـوری ، رو ایـن از .کـرده اسـتعلمی  ۀتشویق به تمرکز بر این زمین

ویژه در بعـد سیاسـی از ها بـهها و کارشـکنیاسالمی به ریم تمام سختی

ای اعـم از ها در ابعـاد مختلـف هسـتهی یـرب و دیگـر محـدودیتسو

افزاری و ساخت تأسیسات ساختمانی، ابزاری و فنلاورانـه و هـم از سخت

هـا و بـه موفقیت، ایافزاری و کشف قوانین علمی جدید هسـتهحیث نرم

. در این زمینه، ایران توانسته اسـت رسیده است هیتوجهای قابلپیشرفت

های شدید آمریکا و کشـورهای یربـی، چرخـۀ سـوخت مبا وجود تحری

گیری افـزایش ای را به هملت دانشمندان داخلی بـه صـورت چشـمهسته

تـرین دهد و با کشف و اسـتخرا  اورانیـوم طبیعـی و فنـاوری آن، بزرگ

ــۀ چرخــۀ ســوخت هســتهگام ــا اســتفاده از هــا را در زمین ــردارد و ب ای ب

ی اورانیوم بپـردازد. همچنـین طراحـی سازهای سانتریفیوژ به ینیدستگاه

رآکتور آب سنگین در اراک و به مرحلۀ نهایی رسـیدن نیروگـاه اتمـی در 

های دیگری بود که نشان از توانمنـدی کشـور در ایـن زمینـه بوشهر، گام
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  1دارد.
ای کشور دارندۀ چرخۀ سوخت هسـته 13ایران در دنیا جزو »به هر حال، 

تخرا ، تولید کیک زرد و تبدیل آن بـه گـاز است که اکتشا  اورانیوم، اس
هـای سـوخت در آن صـورت در حوزۀ تولیـد سـوخت و مجتمع« »
اکنـون ایـران جـزو کشـورهایی اسـت کـه توانـایی گیرد. همچنین هممی
سازی اورانیوم دارند: آرژانتین، برزیـل، چـین، فرانسـه، آلمـان، هنـد، ینی

روسـیه، انگلـیس و آمریکـا،  ایران، ژاپن، هلنـد، کـرۀ شـمالی، پاکسـتان،
مقـام  2«.سازی اورانیوم را دارنـدفهرست کشورهایی است که توانایی ینی

 در»فرماینـد: ای میهسـته گیرچشـم هایمعظم رهبری دربـارۀ پیشـرفت
 ریـمیعل شدند شود، مجبورمی ادی آن از افتخار با ایدن در که برتر یفناور
چرخـۀ  توانسـته کـه اسـت یورکش ده جزو رانیا ندیبگو هایدشمن ۀهم

 مهم یهاپیشرفت نیا... ستین یکم ز  یچ نیا. کند دیتول یاهسته سوخت
آنچـه در »همچنین فرمودند:  3«.است آمده وجود به یاسالم نظام برکت به

ای ها ـ در مـورد انـرژی هسـتهها ـ به خصوص آمریکاییتبلیغات یربی
از یک پیشرفت علمی و  شود، هدفش این است که ملت ایران راگفته می

 4«.فناوری محروم کند

 ییفضافناوری  ـ۴

 بعد رانیا که است ییهاحوزه از گرید یکی (Aerospace) فعاا و حوزۀ هو
 یاکنندهرهیخ یهاپیشرفت ریاخ یهاسال در و یاسالم انقالب یروزیپ از

                                                                                       
ای هـای هسـتهشـمار پرونـده و فعالیتشناسـی، سال. پایگاه تبیینی و تحلیلی جریان1

 ایران، نشانی: 

 .49ص، 20ایران ، . دانشگاه امام حسین2
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بنـا بـه اظهـارنظر » های اخیـرسـالکـه در  ای؛ به گونهاست داشته آن در
های نوظهور در عرصۀ ، ایران یکی از قدرت«فوتون»سسۀ معتبر جهانی مؤ

فناوری هوا و فعا و یازدهمین کشور از نظر توسـعه در عرصـۀ فنـاوری 
فعایی است. همچنین ایران در جمع یازده کشور دارای فنـاوری پرتـاب 

 1«.ماهواره قرار دارد
هایی که از این ورهستند و کش« چشم سوم بشر»ها امروزه در دنیا، ماهواره

 ه،خسـتین پـروژن .شـوندنامیـده می« های کـورکشور»اند، بهرهصنعت بی
با کامیابی در مدار زمـین  1384آبان  6بود که در « 1سینا » ۀپرتاب ماهوار
 کشـورمان ییفعـا متخصصـان و دانشـمندان 91 سـال درقرار داده شد. 

 در را یبزرگ تیوفقم ی،ستیز قاتیتحق و فعا به اتیح ارسال با توانستند
 با 92 سال در تیموفق نیا و ورندآ ارمغان به کشورمان یبرا هوافعا ۀنیزم

 و افـتی ادامـه یی،فعـا مـونیم نیدومـ حامل« پژوهش» کاوشگر پرتاب
 فعـا بـه انسـان اعزام به گرید گام کی رانیا یاسالم یجمهور شد باعث
منـوچهر ) رانس مرکز ملی فعـایی ایـئیربر اساس گفتۀ  2.شود ترکینزد

هـای ها و همچنین در بخـش، ایران در زمینۀ پرتاب و زیرساخت(منطقی
در بخـش سـنجش از راه دور و ، «رتبـۀ دوم»ناوبری و علـوم اکتشـافات 

 3.را از آن خود کرده است« رتبۀ پنجم» های ماهوارهبخش فناوری

 های بنیادیسلولـ فناوری 5

ــلول ــادی، س ــهای بنی ــایی خود ــازیـتوان ــایز( ) نوس  و تم

                                                                                       
 .48ص، 20ایران ، . دانشگاه امام حسین1

 . ر.ک: سایت پژوهشگاه هوافعا، نشانی: 2
، کـد خبـر: 9/4/139۷تـاریخ انتشـار خبـر: رسانی بنیاد ملی نخبگـان، . پایگاه اطالع3

 ، نشانی: ۷6268
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 های خونی، قلبی، عصبی واز جمله سلول هاسلول انواع به ()
 را دارند.بدن  دیدۀآسیب های مختلفبازسازی و ترمیم بافت یعروفی و

ـر  هاین کشورمیادر اکنون ایران هم های در زمینـۀ تحقیقـات سـلولمتبحل
و رتبۀ نخست در منطقـه ر برتر جهان کشو 10جزو (، پرتوان ) بنیادی

با درایت و تالشی در خـور تحسـین، اند محققان ایرانی توانستهقرار دارد. 
ــه داشــته باشــندپیشــرفت اند از آنهــا توانســته :های خــوبی در ایــن زمین
ی در پیونـدهای مغـز و اسـتخوان، پوسـت و تـرمیم های بنیادی حتل سلول

رویـان  ۀهمچنـین در پژوهشـکد قلـب اسـتفاده کننـد. ۀدیـدبافت آسیب
ایـن های بنیادی انجام شـده اسـت. اسـتفاده از سازی سلولشبیه، اصفهان
منظـور  های بنیادی بنـدنا  بـهچشم، تک یر سلول ۀها در پیوند قرینسلول

های اسـتخوانی، درمان سرطان یا صدمات بافـت قلـب، عصـب و سـلول
از  ،های بنیـادی جنـینولسازی و تولیـد سـلنخاعی، شبیه ترمیم ضایعات

هم .ی نوین استهافناوری ۀعرص جمله دستاوردهای بزرگ کشور ما در
سازی نیز در کشور بـه دانشـی های بنیادین جنینی و علم شبیهاکنون سلول

سازی حیواناتی چون بز، گوسفند و گوساله بومی تبدیل شده است و شبیه
های بنیـادی در جمـع نـۀ سـلولهای اخیر باعث شده ایران در زمیدر سال

 1.گیردبقرار  حوزهکشورهای مطرح این 
بـا سـایر  ایـران آمیـز و همزمـانورود موفقیـتافزون بر آنچـه گذشـت، 

، کترونیـکرو الکـلیـزر، میمانند  علوم جدید ۀشورهای پیشرفته به عرصک
هـای جهـانی در مسـابقات سب موفقیـتکورود به علم ساخت ربات و 

افـزاری و نـرم ۀافزاری و سـاخت ابررایانـه، توسـعتسخ ۀ، توسعکتیارب
جهـانی در زیسـت 13، کسب رتبـۀ ایبرداری گسترده از علوم رایانهبهره

                                                                                       
  ، نشانی: رویان گاهپژوهش. ر.ک: سایت 1
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 42در فناوری ارتباطـات بـا  17فناوری و رتبۀ اول در منطقه، کسب رتبۀ 
میلیون کاربر اینترنتی و رتبۀ نهم در عرضۀ خدمات اینترنتی و کسب رتبـۀ 

بخـش دیگـری ، 1شورکدر  میلیون دارنده 74ن همراه با در عرضۀ تلف 22
 ۀقسـاب انقالب اسالمی اسـت کـهدر خور تحسین  علمی از دستاوردهای

 .قبلی نداشته است

 گیرینتیجه

اوری ، علـم و شـورهاهـای مهـم در ارزیـابی قـدرت کجمله مؤللفه از فنـل
ع و ریم تمـامی موانـبهخوشبختانه جمهوری اسالمی ایران  پیشرفته است.
ای اسـت. ها، در این زمینه نیز دارای توانمندی قابـل مالحظـهمحدودیت

دهه، به برکت انقـالب جهشـی بـزرگ در حـوزه  چهارامروزه با گذشت 
هـای افتخـاری علم و فناوری و پژوهش در کشور ایجاد شده است و قله

در انحصار چند کشور پیشرفته بود، در تصر  جوانـان  ،که تا پیش از این
هـای بـه دسـت ها و پیشرفتو انقالبی ایران اسالمی است. موفقیت نخبه
مهم و طی این چهل سال به قدری  ایران از دانشمندان و مراکز علمیمده آ

 است که با هیچ دوره تاریخی قابل قیاس نیست.  ارزشمند
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 پزشکی وبهداشتی  دستاوردهای

 چکیده

دهای معتبـر مـرتبط، در صـدد های نهاحاضر با مراجعه به آمار و گزارش نوشتار

ترین دستاوردهای بهداشتی و پزشکی انقالب اسالمی اسـت. انقـالب تبیین مهم

میلیـون جمعیـت، نیازمنـد ورود 36 حدود ایران بازمانی به پیروزی رسید که در 

پزشک از خار  بود، اکنون با جمعیتی بـیش از دو برابـر، پزشـک مـازاد دارد و 

هـای کند. امروزه ایران بـه یکـی از قطبصادر میخود به دیگر کشورها پزشک 

سالمت، آموزش بهداشت و پزشک در منطقـه تبـدیل شـده تحقیقات، فناوری، 

جهـانی های بـاالی های پزشکی و بهداشتی در ردهاست و در بسیاری از عرصه

قرار دارد. همچنین دستیابی به دانش کشت سـلولهای بنیـادین، قـرار گـرفتن در 

های چشمی، کسـب تجـارب ای برتر پیوند کلیه و درمان بیماریردیف کشوره

ارزشمند برای مقابله با انواع عـوارض و بیماریهـای ناشـی از عوامـل شـیمیائی، 

 ترین دستاوردهای نوین بخش پزشکی کشور است. بخشی از مهم
 .پزشکی، بهداشت، صنعت دارو، درمانهای پیشرفتانقالب اسالمی، : واژهکلید

 مقدمه

 یرا بـرا یمهمـ یهـاتیواقع تواندیقبل و بعد از انقالب، م ران  یا ۀسیمقا
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هـای یدگرگون یانقالب اسـالم؛ زیرا پس از انقالب آشکار کند یهانسل

به وجود آورده است. از ایـن  منطقه یهاو کشور رانیدر ا یادیبن بزرگ و

ن به خواند و از آ 1«اعجاز بزرگ قرن»انقالب اسالمی را  رو، امام راحل

 یاد کرد. 2«نظیرپیروزی بی»عنوان 

 نیـیتب تیـاهمشـود، وارد میکه به کشور  یمختلف یهاهجمه با توجه به

 کـه آنیم بر نوشتار این ها است. دری از بایستهانقالب اسالم یدستاوردها

سـالمت را  و در حـوزۀ پزشـکی اسـالمی انقالب دستاوردهای از برخی

 کنیم. بررسی

 کشور سالمتو  وضعیت پزشکی ـ1

، اسـالمی انقـالب از بعـد پزشـکی ایـران دسـتاوردهایترین مهم از یکی

 از قبـل که است حالی در ایران است؛ این پزشکی جامعۀ مطلوب جایگاه

وجـود داشـته  زیـادی در ایـن زمینـه مشکالت اسالمی، موانع و انقالب

 کمبـود مشـکل بزرگ شهرهای انقالب، از ای که حتی قبلاست، به گونه

گفـت: در  ریزی راهبـردی وزارت بهداشـتمعاون برنامـهداشت.  زشکپ

چهار دهه اخیر اتفاقات مهمی در حوزه سـالمت رد داده اسـت؛ ایـن در 

های زیادی در ایـن حالی است که پیش از پیروزی انقالب اسالمی چالش

  پـیش از پیـروزی انقـالب شـاهد شـیوع وی افزود حوزه وجود داشت.

 کـه طـوری بـه بـودیم؛ عفـونی هایبیماری ویژه به مختلف هایبیماری

شد در کشـور شـایع بـود و طریق حشرات منتقل می از که تراخم بیماری
                                                                                       

 .۷۷، ص14،  صحیفۀ امام .1
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ای بود کـه شد. شرایط درباره این بیماری به گونهمنجر به نابینایی افراد می

 حتی هندوستان در مرزهای ایران قرنطینه ایجاد کرده بود. همچنـین عـده

 1.رفتندهای عفونی از بین میدلیل شیوع بیماریزیادی از مردم به 
یکی از عوامل این مشکالت، کمبود یا عدم تخصص پزشک بود. از ایـن 

و پاکسـتان اسـتفاده  بنگالدش، هند پزشکان کشورهای دیگر، مانند رو، از
 دگرگـون کشـور وضعیت پزشکی اسالمی، انقالب پیروزی شد؛ اما بامی

پزشـکی  کیفی و کمی رشد و پزشکی هایدانشکده گسترش شد، یعنی با
 هـای مختلـف پزشـکی و بهداشـت، نیازهـادر حوزه انسـانی و نیروهای
، تحقیقـات هـایقطب از یکـی بـه ایـران شد. از این رو، امروزه برطر 
 اسـت شـده تبدیل منطقه در بهداشت و پزشک سالمت، آموزش، فناوری

 جهـانی بـاالی هایدهر در های پزشکی و بهداشتیاز عرصه بسیاری در و
صندوق کودکـان سـازمان ملـل )یونیسـف( نیـز در گزارشـی  .قرار دارد

ایران در سه دهـۀ گذشـته » :ایران را ستوده است ۀهای اولیسیستم مراقبت
منظور برطر  کردن نیازهای مردم در سـطح کشـور در هایی را بهسیاست

بکۀ بهداشـتی را پی گرفته است؛ ایران از زمان انقالب اسالمی تـاکنون شـ
در تمــام کشــور و در هــر شــهر و روســتا گســترده کــرده اســت؛ ایــران 

ــاخص ــیش از ش ــوبی دارد؛ ب ــتی خ ــت  85های بهداش ــد از جمعی درص
هـای اولیـه دسترسـی به خدمات مراقبت ،روستایی و مناطق محروم ایران

این سازمان در ادامۀ گزارش خود به وضعیت بهداشـت و درمـان . «دارند
اشت و درمان در جمهوری های بهدشاخص»نویسد: پردازد و میایران می
بهبود فروانی یافته است و در حـال حاضـر  ،سال گذشتهچهل  اسالمی در
های ای آن باالتر است. با توجـه بـه گسـترش خانـههای منطقهاز میانگین
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ها در مناطق شـهری و روسـتایی بهداشت در سراسر کشور، این شاخص
 1«.برابر استبا یکدیگر  ،ایران

 بهبود وضع بهداشت ـ2

 یسـالم دسترسـ یبـه آب بهداشـت رانیدرصد مردم ا 51فقط  55در سال 
بـه  یبـیلو  ریـالجزاه، یـکشـور ترک یرقم بـرا نیداشتند. در همان زمان ا

 نیـا زیـن افتـهیتوسـعه یدرصد بوده و در کشورها 87و  77، 68 بیترت
 جهـانی، بانـک گزارش ساسبر ا درصد بوده است. 100به  کینزد زانیم
 دسترسـی بهداشـتی و سـالم آب به ایران مردم درصد 90 حاضر حال در

 77 درصـد، چـین 85 بـا مکزیـک ماننـد کشورهایی ایران، از پس. دارند
 درصد، نیجریه بـا ۴0 درصد، هند 61 درصد، اندونزی 72 درصد، روسیه

 2.اندگرفته قرار درصد 7 جنوبی با سودان و درصد 29
ایران بعـد از انقـالب اسـالمی در : »نویسدالمانیتور در گزارشی میسایت 
ها ستایشی را در بسیاری از حوزههای قابلمیالدی تاکنون گام 1979سال 

، شـاخص توسـعۀ انسـانی کـه بـه 2012تا  1980است. از سال  برداشته
پردازد، بررسی طول عمر، دسترسی به آموزش و استانداردهای زندگی می

درصدی را تجربه کرده اسـت کـه ایـن میـزان دو برابـر 67ن رشد در ایرا
کشی، دسترسی بـه مراکـز لولهمیانگین جهانی است؛ دسترسی به برق، آب

 3.«یافته است هیتوجبهبود قابل ،بهداشتی

 های بهداشت تأسیس خانه ـ۳

 دکتـر سـوی از 60 دهـۀ هایسـال در بهداشتی هایشبکه گسترش طرح
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 تأسـیس با. شد گذاریپایه بهداری وزیر وقت اونمع افعلی ملک حسین
 بـه روستایی مناطق در درمانی و بهداشتیهای بهداشت، مراقبتهای خانه

 و دیـپلم تحصـیالت بـا منطقـه همـان از افرادی شد که سپرده بهورزانی
 خانـۀ هـزار 18 از بیش اکنون. بودند درمانی و بهداشتی اولیۀهای آموزش
ترین اساسـی کـه دارد وجود کشور سراسر در رزبهو هزار 35 و بهداشت
می کشور روستاهایترین دورافتاده وترین محروم به را بهداشتی خدمات
 هـزار یـک در مـرگ 25 بهداشـت،های خانه وجود دلیل به اکنون .دهند
 بود، کمتر پزشکان از بهورزان سوادکه این وجود با. دارد وجود زنده تولد
ــه ــل ب ــردم بیشــتر دسترســی دلی ــه م ــتی، پیشــگیری،  خــدمات ب بهداش

 بـه بهورزان خدمات کودک، اثربخشی و مادر هایمراقبت و واکسیناسیون
 1.بود پزشکان از بیشتر مراتب

 آمار پزشکان و متخصصان ـ۴

یکی از دستاوردهای مهم حـوزۀ پزشـکی، رشـد پزشـکان و متخصصـان 
 890هـزار و  ۵تنها  ،پیش از انقالب اسالمی در کل کشور کهاست؛ چنان

امـا در حـال ، در تهـران بودنـد اندرصد آن 68متخصص وجود داشت که 
هـزار  36هزار نفر پزشک عمومی،  ۷8حاضر بر اساس آمار نظام پزشکی، 

هزار نفر دندانپزشک عمـومی،  24نفر پزشک متخصص و فوق تخصص، 
هزار نفر دکتری داروسـازی، یـک  19هزار نفر دندانپزشک متخصص،  2

هـزار  1۵هزار نفر مامـا و  3۵نفر دکتری علوم آزمایشگاهی،  200هزار و 
هـزار  30معـادل  ،در حال حاضـر. همچنین دار داریمهای پروانهنفر گروه

دکتری پزشکی عمومی در حـال تحصـیل هسـتند و ۀ نفر دانشجو در رشت
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هزار نفر ساالنه به جمعیـت پزشـکان عمـومی  4شود حدود بینی میپیش
هـزار نفـر از جمعیـت پزشـکان  10حـدود  ،ی دیگـراضافه شود. از سو

های تخصصـی عمومی کشور در حال گذران تحصیالت تکمیلی در رشته
 اسـت. بسـیار مـا حوزۀ پزشکی و جامعه بر این اساس، ظرفیت 1.هستند
 فرزانـۀ انقـالب رهبـر هایحمایت و اسالمی انقالب پشتوانۀ به اکنونهم

 هایرشـته در پزشـک هـزار 5 الـی 4 از بیش ساله هر کشور در اسالمی،
 درمـان و بهداشـت سیستم جذب و التحصیل فارغ پزشکی علوم مختلف

 برابـری 15 افزایشـی انقـالب، از قبـل با مقایسه در آمار این که شوندمی
  2داشته است.

هـایی، چـون پزشکی در جمهوری اسالمی ایران خصوصـا  در حوزهعلم 
هـای راهبـردی، اعی، تولیـد داروهای بنیادین، ترمیم ضـایعات نخـسلول
های چشمگیری داشته و توانسـته رتبـه سازی حیوانات و ... پیشرفتشبیه

جهـانی را بـه خـود  1۷نخست منطقه در تولیدات علمی پزشکی و رتبـه 
 3اختصاص دهد.

 دستاوردهای صنعت دارویی  ـ5

دارد، اما شکوفایی این صنعت پـس  لهسا 80 ۀصنعت دارویی کشور سابق
 6تـا  ۵انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد و بـا تأسـیس از 

صنعت دارویی ایـران بـه حـوزۀ  ،مهم داروسازی، پس از دو دهه ۀکارخان
هـای بیوتکنولوژیـک مـورد تولید داروهای بیوتکنولوژیک وارد و فرآورده

داروی بیوتکنولوژیک  34تا جایی که اکنون  ؛نیاز بیماران خاص تولید شد
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 همـت با کشور همچنین داروسازان 1.شودام ایرانی در کشور تولید میتم
 8 فـاکتور نوترکیـب داروی همچـون داروهایی تولید فناوری به تالش، و

ــرای ــان ب ــایبیماری درم ــونی ه ــوفیلی، خ ــتوزومپ داروی و هم ، تراس
 بـرای آنفـوالنزا هموفیلـوس واکسـن، سینه سرطان درمان برای هرسپیتین
، نابـاروری درمـان بـرای  نوترکیب داروی، اطفال ژیتمنن از پیشگیری

 پک، پاراتیروئید یدد اختالل درمان برای () سینوپار هورمونی داروی
 از پـس بیمـاران بـدن در سـازیخون و اسـتخوان مغز پیوند برای  

 هورمـونی داروی و مفاصـل تـورم درمـان برای اتانرسپت، درمانیشیمی
 عنـوان بـه وارفـارین و ریـه و پروسـتات سـرطان ندرما برای لوپروالید

 2اند.یافته دست اخیر دو سال این در خون کنندۀرقیق

 های علمی پزشکیپیشرفت ـ6

اخیـر  ۀهای مهم فناوری در یک دهفناوری به عنوان یکی از حوزهزیست
هـا، محققـان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با ورود آن به دانشـگاه

به دستاوردهای  هیتوانستند در مدت کوتا ،وجود جدید بودن آنایرانی با 
کسب رتبۀ نخست تولید واکسـن و سـرم در خاورمیانـه از  .خوبی برسند

نـوع  6۵ز واکسـن انسـانی و دامـی در میلیـارد دُ  3طریق تولید بـیش از 
ــاوری اســت. بخشــی از دســتاوردهای محققــان در زیســت ،مختلــف فن
های بنیـادی و طـب ایران در حوزۀ سلولهای جمهوری اسالمی پیشرفت

توانـایی بـاالی  ۀدهنـدنشـان ،بازساختی با وجود نوظهور بودن این حوزه
محققان ایرانی در این حـوزه اسـت کـه بـا توجـه بـه توانمنـدی دانـش
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 ،کـارگیری ایـن دانـشفناوری و پزشکی و بههای زیستآموختگان رشته
 10 ۀدر زمـر ،های بنیـادیسـلولاند در زمینۀ فناوری و تحقیقات توانسته

های اند از سـلولمحققـان ایرانـی توانسـته. کشور برتر جهان قرار گیرنـد
بنیادی حتی در پیوندهای مغز و استخوان، پوست و تـرمیم بافـت آسـیب

های بنیـادی را بـه سـازی سـلولقلب استفاده کنند و همچنین شـبیه ۀدید
ــاانجــام برســانند. اســتفاده از ســلول چشــم،  نیــۀدی در پیونــد قرهای بنی

منظـور درمـان سـرطان یـا  های بنیادی بندنا  بـه، تک یر سلولتزریق
 های اسـتخوانی، تـرمیم ضـایعاتصدمات بافت قلب و عصب و سـلول

از جمله دستاوردهای  ،های بنیادی جنینسازی و تولید سلولنخاعی، شبیه
  1.ها استاین فناوری ۀعرص بزرگ کشور در

هـای بخش در را زیـادی بسـیارهـای موفقیت پزشکی دانش شگرانپژوه
 دسـت بـه نوینهای روش و چشم، کلیه، قلبهای جراحی مانند مختلف
، بافـت مهندسـی ماننـد دیگـرای رشتهمیان علوم از استفاده با که اندآورده
 در تولیداتی بهاند توانسته، بخش این در مؤثرهای حوزه سایر و پایه علوم
 2.اسـت انحصـاری دنیـا درهـا آن از برخـی که شوند نایل پزشکی علوم

ایتالیا )از  از پس کشور دومین استخوان، مغز پیونددر زمینۀ  ایران همچنین
سـال پـیش تـاکنون  26ای که از نظر تعداد پیوند( در جهان است. به گونه

های بنیــادی خــون و مغــز مــورد پیونــد ســلول 3۷3هــزار و  ۵بــیش از 
تنها در بیمارستان شریعتی تهران انجام شده است و سـاالنه بـه  ،استخوان

  3.گیردپیوند در ایران صورت می ۷00طور میانگین
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 درمان بیماران خارجی  ـ۷

های پزشکی، بیماران خـار  جمهوری اسالمی موفق شده است در عرصه
 خدمات عرضۀ از کشور را نیز درمان کند، این در حالی است که ایران در

 ایـن تنهانـه کـه اسـت گفتنـی تحـریم اسـت؛ البتـه وضعیت در یپزشک
زمینـۀ  اکنـونهم بلکه نکرده، وارد حوزۀ پزشکی به جدی آسیب هاتحریم
و  پیچیـده هـایجراحی خصوص به درمان برای خارجی بیماران حعور

 زیـادی تعداد اکنونهم م ال، عنوان به است؛ شده فراهم کشور در یامض،
کشـور  بـه پزشکی پیچیدۀ خدمات دریافت منظور به عراقی شهروندان از
 و خصوصـی، دولتـیهای همچنین برخـی بیمارسـتان. کنندمی مراجعه ما

 هستند.  خزر دریای شمال منطقۀ از بیمارانی میزبان

  افزایش امید به زندگی ـ8

یکی از دستاوردهای مهم بهداشتی و پزشـکی، افـزایش امیـد بـه زنـدگی 
 79.3 متوسط طور به زنان در می، امید به زندگیرس اطالعات طبق است.
 بررسـی یـک در هـم مردان سال، و در 80.۴ بررسی دیگر یک در سال و
 افـزایش 57 بـا سـال مقایسـه در که است 76.3 دیگر بررسی در و 7۴.2
 بـه امیـد میـزان، پزشکی و حوزۀ سالمت کارشناسان گفتۀ به. است داشته
 در اسـت؛ بـوده سـال 57، انقـالب از پـیش هایسال در ایران در زندگی
، سـال 72 انگلیس و آمریکا مانند کشورها از بسیاری در آن میزان کهحالی
 سـال 70 کوبـا در و سال 68 جماهیر شوروی اتحاد در، سال 7۴ ژاپن در
 در ایـران زنـدگی به امید شاخص، آمار این اساس بنابراین، بر. است بوده
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 کـه اسـت حـالی در این 1.است داشتهن مناسبی چندان وضعیت زمان، آن
 از بـیش به سال، 20 الی 10 رشد با زندگی به امید اسالمی انقالب از بعد
 2است. یافته افزایش سال 70

 ومیر مرگ کاهش ـ9

 از واگیـر هـایبیماری بـروز، اسالمی انقالب پیروزی از قبل هایسال در
 از ناشـی ورکشـ در ومیرهـامرگ عمدۀ قسمت و بود کشور اصلی مسائل
بدیهی  بود. ...و حاملگی، زایمان از ناشی هایبیماری و واگیر هایبیماری
 داشـته در پـی وحشـتناکی عوارض توانستمی مسائلی چنین ادامۀ است
  .باشد

 پـیش هایسال در ایران در سالیک زیر کودکان ومیرمرگ میزان همچنین
 کـه بـود کودک 1000 هر در سالیک زیر کودک 102 ساالنه انقالب، از
 کـه ایرانی کودک 10 هر از زمان، آن در یعنی است؛ بوده وحشتناکی آمار
 ومیـرزمینۀ مرگ در. کردمی فوت سالیک زیر کودک یک، شدندمی متولد
 بـین در حتـی ایـران وضـعیت زندگی، به امید و سالیک از کمتر کودکان

 .بود نامناسب نیز یافتهتوسعه کمتر کشورهای
 نفـر 1000 هر در 17۴ سال، پن  زیر نوزادان ومیرمرگ میزان ان،زم آن در
 فـوت سـالگی پـن  تـا نفرشـان یـک ایرانـی کودک پن  هر از یعنی؛ بود
 کـه یافتـه کـاهش 15.6 به رقم این خوشبختانه اکنون کهحالی در. کردمی
 است.  مهمی بسیار رقم
 2016 دکانکو ومیرمرگ تعداد ،1990 سال در جهانی بانک گزارش طبق
رتبـۀ  ایـران و اسـت؛ بـوده نفر 25 ومیرمرگ تعداد ،2015 سال در و نفر
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 کرده کسب 2015 تا 1960 از کودکان ومیرمرگ کاهش به نسبت یازدهم
 1است.

  بیمارستانی هایتخت افزایش ـ10

 تیـوجود داشته، بـا توجـه بـه جمع 55که در سال  یاساس آمار رسم بر
 نیکه ا میداشت تینفر جمع 1000هر  یبه ازا تخت 1.5در آن سال،  رانیا

، اسـاس نیاست. بر ا افتهیصورت تداوم  نیبه هم با  یتقر 91تعداد تا سال 
 2.کردیتکافو م تیفقط در حد رشد جمع مانیهاساخت تخت

 نفـر هـزار هـر ازای بـه اکنـونها نیز حاکی است که همبرخی از گزارش
 و هـزار 120 حـدود کـه ریـمدا کشور در بیمارستانی تخت 1.03 حدود
 سـال تا ایران، درمان ملی سند اساس بر و شودمی بیمارستانی تخت 612
 حـدود و تعرفۀ دولتـی با جدید بیمارستانی تخت هزار 73 حدود 1404
 اضـافه تعـداد این به خصوصی تعرفۀ با جدید بیمارستانی تخت هزار 40
 3.شودمی

 پزشکی و اختراعات هاسایر نوآوری ـ11

  بنیادی هایسلول ف( تولیدال

 کـاظمی سـعید دکتـر مرحومهای تالش با 80 سال در رویان پژوهشکدۀ
 کـه شـد وارد بنیادیهای سلول تحقیقات عرصۀ به همکارانش و آشتیانی
 تولیـد بـا رویان پژوهشکدۀ و رسید نتیجه به 1382 سال در تحقیقات این
 بـه که دنیا برتر کشور 10 بین در را ایران نام جنینی، بنیادیهای سول ردۀ
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آمریکـا،  کشـورهای از بعـد ایـران. داد انـد، قـراریافته دست فناوری این
 به موفق و سنگاپور، ، ژاپنجنوبی ، کرۀ، هندوستاناسترالیا، سوئد، انگلیس

 .است شده هاسلول این تولید
خـشخوب است شما بدانید که در بععی از ب»مقام معظم رهبری فرمود: 

های بسیار حساس علمی  کشور ما کارهایی شده که هنوز در دنیا صورت 
که ، یک مشت ـ است ـ های بنیادی نگرفته است. در فناوری تولید سلول

کنند. اینها همـت کردنـد و رفتنـد از در تهران هستند، فعالیت می...جوان 
ردنـد گذار   فکری کدیگران یاد گرفتند؛ خودشان هم فکر کردند، سرمایه

هـای بنیـادی را و توانستند کلید تولید و انجماد و حفظ و کاشـت سـلول
هـای بنیـاد   ها برای اولین بار در ایران سـلولدست بیاورند. امروز اینبه

 1 .«اند که در دنیا هنوز تولید نشده استساز را تولید کردهانسولین

  نخاعیهای آسیب ترمیم برای شوآنهای سلول ب( تزریق

 یک عنوان به نخاعیهای آسیب ترمیم برای شوآنهای سلول تزریق ژۀپرو
 ایرانـی پژوهشـگران سـوی از جهان در بار نخستین برای خطر،بی درمان
. رسید عموم اطالع به سال 10 از پس تحقیق این بالینی نتای  و شد اعالم
 نخـاعی آسـیب بیمـاران بـه شوآنهای سلول تزریق با درمانکه این برای
 باشـد، ضـایعۀ سال 50 باالی نباید نخاعی آسیب بیمار باشد، آمیزقیتموف

 در محـدودی نورولوژیـک عالئـم و نباشـد خاصی عفونت دچار نخاعی
 وزارت درمـان معاون رضوی، امامی دکتر .باشد داشته وجود ضایعه ناحیۀ

 علـوم دانشـگاه نخـاعی ضـایعات تحقیقـات مرکز: گفت بهداشت وقت
هـای بـه نام پروژه سه روی بر تحقیقاتی کار انجام حال در تهران پزشکی
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 حـسهای سـلول و بنیـادیهای سـلول تزریق و شوآنهای سلول تزریق
 1باشد.می بویایی
 روش یـک نخـاعی، آسـیب بیمـاران بـه شـوآنهای سلول تزریق روش
 بـا ایرانـی دانشـمندان سـوی از بـار اولین برای که است نوین و ابتکاری
های سـلول از چـین و روسـیه کشـور دو در. ته اسـتگرف انجام موفقیت
 در ایـران روش امـا شده اسـت، استفاده نخاعی آسیب درمان برای بنیادی
 چنـد روی بـر تـاکنون نخـاعی آسیب بیماران به شوآن هایسلول تزریق
 تزریـق خصـوص در. است بوده آمیزموفقیت و شده انجام داوطلب بیمار
 پـروژه چـون و است شده انجام نسبی تموفقی با پروژه شوآن،های سلول
 موفقیت تواننمی قطعی طور به است، انجام در حال تحقیقاتی صورت به
 2.کرد اعالم را آن

 خطی دهندۀشتاب دستگاه ج( تولید

 در سـرطان درمـان و تشـخیص بـرای ایرانـی خطی دهندۀشتاب دستگاه
 در و سـرطانی بیمـاران درمـان در دسـتگاه این. است شده ساخته کشور

 بـه اشـعه یـافتن انتشـار از دسـتگاه ایـن دارد. کـاربرد حوزۀ رادیـوتراپی
 از و داراست هم با را دقت و و کیفیت کند،می جلوگیری دیگر هایبافت
 .کندمی نیز جلوگیری ارز خرو 

 داده اسـت قرار خود ویژۀ حمایت تحت بهداشت وزارت را دستگاه این 
 3.بود شده تحریم قبال   دستگاه این البته برسد؛ انبوه تولید به بتواند تا
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 دیابتی بیماران زخم داروی د( تولید

 نـام بـه دارویـی تولیـد به موفق جهان، در بار اولین برای ایرانی محققان 
 داروی کی دارو این. اندشده دیابتی بیماران زخم درمان برای پارس آنژی

 طـی از سپـ و است شده ساخته ساله 7 پروسۀ کی طی که گیاهی است
 تأییدیـۀ انسـان، روی بـر بـالینی هایآزمایش و حیوان بر آزمایش مراحل
 پسول، آمپـولک نوع 3 در پارس آنژی داروی. ردک اخذ را بهداشت وزارت

 هکـ اسـت داده نشـان آن بـالینیهـای ارآزماییک و شودمی عرضه پماد و
 پـای زخم بهبودی درصد 88 تا 57 بین دورۀ دو ماهه کی در آن مصر 
 1.شودمی باعث را دیابتی

  ایدز گیاهی درمان داروی ( تولیدهـ

 کننـدۀتعدیل داروی یک ایدز، درمان برای دنیا در ایران در بار اولین برای
 پژوهشگران توسط 1384 سال در دارو این. ساخته شد آیمود ایمنی با نام

 سـال همـان ،1385 اسـفند در جهـانی ثبـت از پـس و شد ساخته ایرانی
 .شد اییرونم

 بدن داخل دیدۀآسیبهای بافت ترمیم در مؤثرهای نانوکریستال و(

 برایهایی نانوفنجان بافت، ایجاد ترمیم برای جدید هاینانوکریستال تولید
 جملــه از ،هانانوکریســتال کمــک بــه مقــاوم، ســل درمــان و دارورســانی
 .است بافت حوزۀ مهندسی در کشور مهم دستاوردهای
 موجـب ،انـدکرده پیـدا دسـت آن بـه ایرانی محققان کهایی هنانوکریستال

 طور به و شد خواهد طبیعی شکل بهها سلول جذب و بافت، رشد تکامل
 رشد بیولوژیکی صورت به آن بر سوارشدههای سلول و داربست همزمان
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 ایرانـی محققان سوی از نیز دارورسانی برایهایی نانوفنجان ایجاد. کندمی
 .شد محقق
 آن روی بـر بیولوژیک یشاهای کهاند شده طراحیای گونه بهها نجاننانوف
 کـه دارد وجـود توانـایی ایـن آن، ضـخیم بخـش در و است شده ساخته

 نیـاز مـورد هد  سلول به و کرده سوار آن روی بر را نظر مورد داروهای

 بـه را خـود دارویـی عملکـرد بتواند آن به اتصال ضمن تا شودمی ارسال
 سـل بـاکتری تغییـر با توانستند دانشگاهی همچنین محققان. ندبرسا انجام
 آن و بچسـبانند آن بـه زائـده یـک نانوکریسـتال کمک به درمان، به مقاوم
 1.ببرند بین از را باکتری

 گیرینتیجه

توسـعه کشـورها  یهابهداشت و سالمت، یکـی از شـاخصبهبود وضع 

شـتازان ارتقـای و ایران اسـالمی بـه برکـت انقـالب اسـالمی از پیاست 

ها ای که پیشرفت، به گونهرودهای سالمتی در منطقه به شمار میشاخص

و دستاوردهای انقالب در حوزه سالمت، با قبل از انقالب قابـل مقایسـه 

 نیست. 

پیشـرفت در حـوزه  کسب رتبه نخست تولید دارو در سـطح خاورمیانـه،

کـن کـردن های جراحی و ابداع روشهای جدید درمانی، ریشـه تخصص

بععی از بیماریها، بهبـود وضـعیت درمـانی، تأسـیس و گسـترش مراکـز 

همچنـین دسـتیابی بـه دانـش کشـت  ،پژوهشی مورد نیاز جامعه -علمی

های بنیادین، قرار گرفتن در ردیف کشـورهای برتـر پیونـد کلیـه و سلول
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وسعه بهداشتی کشور و موفقیت در اولویـت ، تهای چشمیدرمان بیماری

از دستاوردهای  ،ی بر درمان و در نهایت افزایش امید به زندگیبه پیشگیر

 .چشمگیر پزشکی بعد از انقالب است



 

 المللیدستاورهای سیاسی و بین

 چکیده

سیاسـی و ه حـوزدر تـرین دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی نوشتار حاضـر مهم

از المللی را بررسی کرده و در حد امکان به مقایسه آنهـا بـا وضـعیت پـیش بین

پیش از انقالب اسالمی، ایـران نـه تنهـا در نظـام انقالب اسالمی پرداخته است. 

هـای الملل فاقد هرگونه نقش اساسی بود، بلکه به دلیل دخالت آشکار دولتبین

یربی و شرقی در امور مهمی مانند عزل و نصب شاهان از جملـه پهلـوی اول و 

خـود نیـز اختیـاری نداشـت. گیری در باره امور داخلـی دوم، حتی برای تصمیم

دسـتیابی بـه ، المللـی انقـالب اسـالمیترین دسـتاوردهای سیاسـی و بیناصلی

ــه ســلطه بیگانگــان، تأســیس نظــام اســالمی،  اســتقالل سیاســی و نفــی هرگون

های ساالری دینی، ارتقای آگاهی سیاسی، رشد سیاسی مطبوعـات و رسـانهمردم

های سیاسی، استکبارستیزی شکلامت اسالمی، روا  احزاب و ت جمعی، تقریب

 و تحقیر آمریکا و... بوده است.  

المللـی، دسـتاوردهای سیاسـی، دسـتاوردهای بـینانقـالب اسـالمی، : واژهکلیـد

 ، استکبارستیزی.ساالری دینیمردماستقالل، 
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 مقدمه

هـای انقالب اسالمی ایران که تبلور ارادۀ ملت ایران بـرای احیـای ارزش
گیری، اش، از همان ابتـدای شـکله دلیل ماهیت دینیدینی و الهی است، ب

ای کـه بـا ترفنـدهای رو شد؛ به گونـهبا واکنش منفی دنیای استکبار روبه
جانبه، ترور، های همهساله، تحریمگوناگون از جمله جنگ تحمیلی هشت

قتل و ناامنی، در پی به زانو درآوردن آن برآمدند. با وجود این، با یلبه بـر 
ندها که به طور مستقیم و ییرمستقیم با ارادۀ استکبار جهانی اعمال این ترف

شد، اینک پس از گذشت چهار دهه از عمر انقـالب اسـالمی، بـازخوانی 
ــرای آشــنایی بیشــتر بخش ــاگون جامعــه و دســتاوردهای آن ب هــای گون

 شده، امری بایسته است. های مسیر طیها و قوتشناسایی ضعف

 از انقالب اسالمیکشور قبل وضعیت سیاسی

برای درک بهتر دستاوردهای سیاسی کشور، الزم است ابتـدا مـروری بـر 
شرایط سیاسی کشور قبل از وقوع انقالب اسـالمی داشـته باشـیم تـا بـر 

تری از عظمـت دسـتاوردهای انقـالب اساس آن، بتـوان قعـاوت دقیـق
نها تاسالمی داشت. تا قبل از انقالب اسالمی، ایران کشـوری بـود کـه نـه

گونه نقشی بر عهده نداشت، بلکـه بـا دخالـت المللی هیچدربارۀ نظام بین
های یربی و شرقی در امور مهمی مانند عزل و نصب شـاهان، علنی دولت

گیری در ادارۀ امور داخلـی از جمله پهلوی اول و دوم، حتی امکان تصمیم
پهلـوی  خود را نیز نداشت. مالحظۀ تاریخ سیاسی کشور از دورۀ قاجار تا

دهد که بیگانگان به طور مستقیم، در امور جاری کشـور دخالـت نشان می
کـه خـورد. چنانداشتند و تمشیت امور آن با خواست و ارادۀ آنان رقم می

هـای روسـیه و انگلـیس در امـور شاه قاجار از دخالـت دولتناصرالدین
د؛ کـرکشور حتی برای مسافرت به شمال و جنوب کشور ابراز نگرانی می
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رضاشاه پهلوی با ارادۀ بیگانگان به قدرت نشست و با همان اراده مجبـور 
به ترک کشور شد و بقای محمدرضاشاه بـر اریکـۀ قـدرت نیـز تنهـا بـا 

 میسر شد. 32مرداد  28دخالت مستقیم دولت ایاالت متحده در کودتای 
آمیز دولت ایـاالت متحـده در امـور کشـور، از جملـه های تحقیردخالت
و همچنـین  32مـرداد سـال  28قانون کاپیتوالسیون و یا کودتـای  تحمیل

یارت و چپاول منابع طبیعی کشور توسط بیگانگان نیز از مـواردی اسـت 
 که بیانگر او  ذلت و سرسپردگی حاکمان وقت کشور بوده است.

 استقالل و نفی سلطۀ بیگانگان

دفـع سـلطۀ ترین دستاورد انقالب اسالمی در عرصۀ سیاسی را باید بزرگ

بیگانگان و استقالل کشور از دخالت بیگانگان دانست. بـه طـور معمـول، 

جـویی از بـازار برای دستیابی به منابع اقتصادی و بهـره جهانیهای قدرت

هـای های حاکم و مهرهدولتاز وجود جهان سوم، کشورهای مصر  در 

ان بـر حاکمیـت ارادۀ بیگانگـ. اندی خود در این کشورها بهره گرفتهسیاس

تـرین ارمغـان های کالن، بزرگگیریمقدرات کشور و دخالت در تصمیم

های گذشته برای ملت ایران بود که منجر به خودباختگی فرهنگـی و رژیم

 شد. های بیگانه میاحساس حقارت و ذلت در برابر قدرت

هـای بـزرگ بـه علـت دخالـت قـدرتملـت ایـران را  بدبختیهمۀ  امام

 ابرقـدرت ها دولت هک داد نخواهیم اجازه ما»است:  و فرموده دانستمی

 چون بدون اینها هک زمان آن نند، گذشتک دخالت ما تکممل مقدرات در

انـد: رهبر معظم انقالب نیز فرموده 1«.ردندکمی امور دخالت این در چرا و
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انقالب اسالمی با ایستادگی در مقابل نظام سلطه، توانست به ملت ایران، »

 1«.مان بدهدهویت و آر

 تأسیس حکومت مبتنی بر احکام دین

تجربۀ تأسیس حکومت دینی و آوردن دین به صحنۀ اجتمـاع در جهـانی 
ور شده بود و حتی امکان با دین زیسـتن که در فعای سکوالریسم یوطه

فرد انقالب اسالمی است کرد، دستاورد منحصربهاش خطور نمیبه اندیشه
 داشته است.که در هیچ جای جهان، سابقه ن

 بـا همگـام سیاسـتمداران و اسالمی، حاکمـان انقالب پیروزی از پیش تا

 جـدایی اندیشـۀ تبلیـغ با یربی، برای رسیدن به ایراض خویش هاینظام

 باز خود سرنوشت در دخالت از را مردم کردندمی تالش سیاست، از دین

ه و موضوع توسعا در کآمری توجهجلب با هد  . محمدرضا پهلوی دارند

های ردن سیاسـتکـبـه اجرایـی  ، با حـرص و ولـعشورکردن کمدرنیزه 

ورزید. اما مبادرت میها و هنجارهای ملی و مذهبی ارزش تغییرالئیسم و 

اندیشـۀ جـدایی دیـن از  بـر بطـالن خط کشیدن با ایران اسالمی انقالب

 طبـق تعـالیم را خود و تعیین سرنوشت سیاسی امور در سیاست، دخالت

 شهید معرو  جملۀ پایۀ بر را سیاست و دیانت و شمرد ی ضروریاسالم

 سیاسـت عـین مـا دیانـت و ماسـت دیانـت عین ما سیاست» که مدرس

گســیل داشــتن فکــر و قلــم . دانســت یکــدیگر ملــزوم و ، الزم«ماســت

اندیشمندان و کارشناسان به مطالعه، تحقیق و تدوین آثار علمی در زمینـۀ 

کـه امـروزه بـه یمـن  ایگونـهن رویکرد اسـت؛ بهدین، از آثار و نتای  ای
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حرکت انقالب اسالمی، هزارها کتاب، مقاله، کنفرانس و همـایش علمـی 

جای جهان پهناور امروز در موضوع دیـن نگاشـته یـا بـه سالیانه در جای

 آید.اجرا در می
ای در کالبد اسالم و شیعه دمیـده تنها روح تازهبا ظهور انقالب اسالمی نه 

ای گرفتند و امیدها برای احیای مجـدد بلکه تمام ادیان الهی جان تازه شد،
معنویات در جهان قوت گرفت. با چنین رویکردی، نظام اسالمی توانست 

یت، دین را با سیاست، مبارزه با استبداد و اسـتکبار را بـا مل اسالمیت را با
را بـه  آزادی، استقالل و خودباوریجایگزین کرده،  حمایت از مستععفان

 هدیـههـای آزادانـدیش عنوان ارمغانی بزرگ از سوی دین اسالم به انسان
هـای انسـانی و هـا، توجـه بـه ارزشها به جای دولتتوجه به ملت کند.

اسالمی، حمایت از ستمدیدگان، دفاع از کرامت انسانی، اعـالم برائـت از 
هــای هــا و حاکمــان دیکتــاتور، حمایــت از مبــارزات و حرکتحکومت

بخش و ضداستبدادی، گسترش ارتباطات با کشـورهای ضـعیف، و ادیآز
مقابله با خوی استکباری کشورهای یربـی، از اهـم محورهـای سیاسـت 
خارجی نظام اسالمی در پرتو به صحنه آوردن دین در ساحت اجتمـاع و 

 سیاست بوده است.

 ساالری دینیمردم

دسـتاوردهای سـاالری، از دموکراسی به مفهـوم حکومـت مـردم یـا مردم
های اصـلی رشـد و های اخیر است و از پایـهبزرگ جامعۀ بشری در قرن
ساالری دینـی در آید. سابقۀ دموکراسی و مردمتوسعۀ کشورها به شمار می

بـه « انتخابـات»فرد انقالب اسالمی اسـت. های منحصربهایران، از ویژگی
الن نظـام عنوان رکن اصلی دموکراسی، از همان ابتدا مـورد توجـه مسـئو
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شـده، بـار بـا رعایـت معیارهـای شناخته 40واقع شد و تـاکنون بـالغ بـر
پرسی نظام جمهوری اسـالمی در فاصـله انتخابات برگزار شده است. همه

درصدی مردم در فـروردین  98کمتر از دو ماه از انقالب اسالمی، با رأی 
بـه دنبـال ساالری بوده است. ، اولین نشانۀ اهمیت و استقبال از مردم1358
پرسی قانون اساسی، تشکیل مجلـس شـورای اسـالمی، انتخـاب آن، همه
جمهور، اععای خبرگان رهبری و نمایندگان شوراهای اسـالمی بـه رئیس

سـالۀ انقـالب اسـالمی، از  38صورت منظم و در موعد مقـرر، در عمـر 
ها در حـالی اتفـاق رود. همۀ این پدیـدههای این اهتمام به شمار مینشانه

افتاد که قبل از انقالب اسالمی، ادارۀ امـور کشـور توسـط اقلیتـی نظـامی 
گونـه مراجعـه بـه رأی و نظـر تحت عنوان رژیم شاهنشاهی و بدون هیچ

بر همین پایه، رهبر معظم انقالب همواره بـر اهمیـت  1شد.مردم انجام می
کـس در نظـام هـیچ»انـد: اند و فرمودهرأی و نظر مـردم پافشـاری داشـته

بـدون آراء  ... سالمی نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کنـدا
ق خواسـت مـردم، خیمـ نظـام  ۀمردم، بدون حعور مـردم و بـدون تحقـل

 2«.ماندشود و نمیاسالمی سر  پا نمی
مـیالدی  1789بر همین پایه، باید یادآور شد اگر انقالب فرانسه در سـال 

پا به شمار آوریم، سابقه دموکراسی در را نقطه آیاز تحوالت جدید در ارو
 گـردد، بـا وجـود ایـن،سـال بـاز می 200کشورهای یربـی بـه بـیش از 

دستاوردهای دموکراسی در این کشورها با فراز و نشـیب فـراوان روبـرو 
شـماری اتفـاق افتـاد کـه بـا بوده است. در همین دوران وقایع نـاگوار بی
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( و 1918-1914جهـانی اول )های ماهیت دموکراسی در تعاد بود. جنگ
( که خانمان سوزترین حوادث بـرای بشـریت بـود و 1945-1939دوم )
در همـین دوران بـه وقـوع ، گناه را به کام مرگ فرستادها انسان بیمیلیون

پیوست. حتی در خود ایـاالت متحـده آمریکـا کـه امـروز خـود را مهـد 
ای خویش بـه ایـن کند و دیگر کشورها را با معیارهدموکراسی قلمداد می

خواند، سابقه واگذاری حق رأی به زنان به کمتر از یکصد سـال امر فرا می
گردد، آن هم تـازه میالدی پس از مبارزات فراوان باز می 1920یعنی سال 
 1پوست شده بود.سال که این حق قانونا  شامل مردان سیاه 55پس از 

 ارتقای آگاهی سیاسی

مشـارکت سیاسـی و  جامعه بـه منظـورقشرهای گوناگون  آگاهی سیاسی
فراوانـی اهمیـت گری سیاسی و اجتمـاعی، پذیرفتن نقش مسئوالنۀ کنش

، جامعـه امـور عمـومینسبت به شناخت دارد. از این رو، کسب آگاهی و 
تعامـل مناسـب مـردم و حکومـت، ، سیاسیو کارگزاران شناخت رهبران 

ه منظور تربیت نسـلی مانند آن، بو های اجرایی آگاهی از عملکرد دستگاه
ملت برای آحاد جامعۀ اسـالمی، ضـرورتی ـمسئول و تقویت رابطۀ دولت

 ناپذیر است.اجتناب
ینش سیاسی اععـای جامعـه فرمـوده رهبر انقالب دربارۀ لزوم آگاهی و ب

گوناگون را مـی هایاین یک چیز مهمی است وقتی انسان جریان» :است
ا  کند که این پدیده چیست، چه شد که ها را استنتتواند پدیدهشناسد، می

 2«.شوداین اتفاق افتاد، در تحلیل، دچار خطا و اشتباه نمی
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گری سیاسی و ععـو مفیـد، به صحنه آوردن ملت برای ایفای نقش کنش
مؤثر و مسئول جامعـۀ اسـالمی بـودن کـه در اصـطالح علمـی از آن بـه 

هـا و شـود، از ارمغانمی( یـاد پـذیری سیاسـی )جامعه
هـای نـاب دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی است که برگرفتـه از آموزه

ه  اتَّقُوا»اند: فرموده که امیرمؤمناناسالمی است. چنان ِِ ِ  ِفی الّلَ ِِ ِ  وه  ِعبهاد  ِبااه
ئُولُونه  م  کُ فهِإنَّ  س  تَّی مه نِ  حه دئِم وه  ال بِقهدعِ  عه  و بنـدگان حـق بترسید، در خدا از 1؛ال بههه

 «.هستید چارپایان مسئول ها ومکان برابر در حتی بالدش؛ زیرا شما
بخشی اقشار مختلف جامعه، توجه ویژه به رشـد و آگـاهی در کنار آگاهی

سیاسی زنان مسلمان و قرار دادن آنان در کانون توجه جهانیان، در حرکت 
ای نقـش انقالب اسـالمی، از اهمیتـی بسـزا برخـوردار بـوده اسـت. ایفـ

بـرای آنـان، مشـارکت سیاسـی گری سیاسی برای زنان و تشویق به کنش
های اسالمی و تأسی از سیرۀ بانوان بزرگ اسالم هماننـد برگرفته از آموزه

حعـرت و تـالش آشـکار  خـدا حعرت خدیجه و همسران پیـامبر
بـوده اسالمی  ۀدر حفظ حیات سیاسی جامع حعرت زینب و زهرا
 است.

 های جمعیانهمطبوعات و رس

 و فـراز پـر تـاریخ ایـران در دموکراسـی، چهارم رکن عنوان به مطبوعات
 رسـیده، آزادی او  بـه اسـتبداد و اختنـاق گـاه هـر داشته اسـت. نشیبی

زمانی که فعای مناسـب سیاسـی بـر  تحدید شده است؛ و مطبوعات نیز
 ند. اکشور حاکم شده، مطبوعات نیز از آن بهره گرفته

ها و مطبوعات، بـه لحـا  کمـی و توسعۀ رسانه قالب اسالمی،با وقوع ان
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کـه امـروز ــ چنانهای نشریات مکتـوب و ییرمکتـوبکیفی و در بخش
، رادیـو، تلویزیـون، ــ1اسـت 1700از بـیش مجوز  یدارا یعلم اتینشر

گیری های اجتمـاعی، بـا گسـترش چشـمرایانه، فعای مجازی و شـبکه
کـه امـروزه هـر یـک از اععـای جامعـه، ای به گونه رو بوده است؛روبه
ها دسترسـی دارنـد. اهمیـت نشـریات و کم به یکی از ایـن رسـانهدست
های آزاد برای نظام اسالمی از آن جهت است که اگر امروز موضوع رسانه

رسـانی از مجـاری، فساد و قاچاق ذهن جامعـه را درگیـر سـاخته، اطالع
ا آن، تنها به همت مطبوعـات، های مرتبط بهای عمل و شبکهعوامل، شیوه

نهـاد صـورت گرفتـه اسـت؛ و خـود های اجتماعی مردمها و شبکهرسانه
همین وضع، فعایی است که انقالب اسالمی در اختیـار مطبوعـات قـرار 

هـا، از آزادی داده است؛ و اگرچه گاهی به دلیل فشار برخی افـراد و گروه
ت کلی نظام و مسئوالن شود، حرکها ممانعت میعمل مطبوعات و رسانه

ها در چـارچوب مـوازین آن تاکنون در جهت تحقق آزادی کامـل رسـانه
 شرع و مصالح کلی نظام اسالمی بوده است. 

 محور مقاومت اسالمی تقویتِ

ــیش در ســال  12حــدود  ــا  1385ســال پ ــی صهیونیســتی ب ــم جعل رژی
های خود به قصد نـابودی جنـبش مقاومـت اسـالمی ترین سالحپیشرفته

، به جنوب لبنان حمله کرد. امـا رژیـم صهیونیسـتی از موسوم به حزب الله
آفـرین رزمنـدگان این تجاوز آشکار طرفی نبسـت و بـا مقاومـت حیرت

نشـینی روز نبرد، با شکست مفتعحانه عقب 33جنبش مقاومت و پس از 
کرد و هرچند پس از آن دیگر سودای تجاوز به جنـوب لبنـان را در سـر 
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الله به عنوان محور مقاومت اسـالمی، َدینـی ا حمایت از حزبنپروراند، ام
بزرگ بر دوش همۀ ملل اسالمی است تا به تقویـت آن در برابـر دشـمن 
صهیونیستی به عنـوان مهـرۀ اسـتکبار جهـانی در منطقـه ـ کـه سـودای 

 پروراند ـ همت گمارند. را در سر می «خاورمیانۀ بزرگ»
هبـری هوشـمندانۀ حعـرت امـام، تحـت ر و با پیروزی انقالب اسالمی

ــۀ ــواهی و ظلمآزادی روحی ــتمدیدۀ خ ــلمانان س ــان مس ــتیزی در می س
و تمـامی ملـل  خواهـانحمایـت از آزادیشد. از ایـن رو،  متجلی جهان

دسـتاوردهای  هـا وآرمان ازویژه مسلمانان در سراسر جهـان، ستمدیده به
جهـت، از  رود. به همـینبه شمار می سیاست خارجی جمهوری اسالمی

به جـای تعهد کشورهای ییرمچرخش به سوی گیری، همان ابتدای شکل
در صـدر  ،بخـشهای آزادیو حمایـت از نهعـتهای اسـتکباری دولت
 ها قرار گرفت.ها و سیاستبرنامه

هـای مقاومـت هـا و دالورمردیآفرینیبر همین اسـاس، اگـر نبـود نقش
خورد. از این رو، قم میاسالمی، سرنوشت امت اسالمی به گونۀ دیگری ر

های نظام جمهوری اسالمی به دفاع از مـردم سـوریه و عـراق در حمایت
کـه کشـورهای مسـلمان را از خطـر تجزیـه و برابر داعش، عالوه بـر این

نابودی نجات داد، باعث شد تا از زبانه کشیدن آتش خشم دشمنان تشـیع 
 به سرحدات نظام اسالمی نیز جلوگیری شود.

 یزیاستکبارست

ناپذیر حاکم بر سیاسـت خـارجی کـه در قـانون از اصول مسلم و خدشه
« نـه یربـی، نه شرقی»اساسی جمهوری اسالمی به آن تصریح شده، اصل 

بلوک شرق و یرب تقسیم شده بـود و  دوجهان به در شرایطی که است. 
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هـای اصـلی آمریکـا در خاورمیانـه، نیز به عنـوان یکـی از مهرهایران شاه 
 و کـردیرب و به خصوص آمریکـا را پیـاده می ۀی تجاوزگرانهاسیاست
تحـت قرار گرفتن ای جز کشورهای مسلمان و جهان سوم نیز چارهدیگر 
نـه »انقـالب اسـالمی بـا شـعار نداشـتند،  قطب حاکم دویکی از  ۀسیطر
 وبـه چـالش کشـید نظام سـلطه در جهـان را ، در واقع، «نه یربی، شرقی

 کرد.کشور را تعمین استقالل 
اتلکا در جهان معاصر، با تکیـه احیای اسالم سیاسی به عنوان یک مدل قابل

و همراه با آن، ارتقای سـطح امیـد و آگـاهی « نه شرقی، نه یربی»بر اصل 
های مردمـی ویژه جهان اسالم و تأثیر بـر نهعـتسیاسی در ملل جهان به

لطۀ جهان از جمله کمک به بیداری اسالمی، موجب به چالش کشیدن سـ
المللــی و اســتکبار جهــانی و در رأس آن ایــاالت متحــده در عرصــۀ بین

 ای ایران شده است. افزایش نفوذ و اقتدار جهانی و منطقه
الملل در مصـاحبه بـا کارشناس روابط بین« جیمز ریچارد»به همین دلیل، 

ایران قـدرت اول منطقـه و بـازیگر بسـیار »خبرگزاری فارس گفته است: 
گذار در سطح جهان است؛ و قـدرت و نفـوذی کـه ایـران در فعال و تأثیر

کشورهای منطقه دارد، آمریکا ندارد؛ این نشانۀ دیپلماسـی فعـال ایـران در 
 1«.سال گذشته بوده است 30بیش از 

ما نه تحت حمایـت آمریکـا و »فرمایند: امام راحل دربارۀ این سیاست می
نیسـتیم... آن  نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هـیچ قـدرتی

آن چیزی را کـه شـما ؛ جمهوری اسالمی بود ،خواستیدچیزی که شما می
 2«.این را حفظش کنید، نه شرقی و نه یربی بود ،خواستیدمی
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 تحقیر آمریکا

آن ،چه قبل و چه بعد از انقـالب ،آمریکا نسبت به مردم ایران هایجنایت
کـرده یطان بزرگ یاد عنوان ش امام از آمریکا بهحعرت قدر زیاد است که 

سیاسـت  ۀهمواره یکی از اصول عمـد آن مبارزه با ،به همین جهت است.
 .خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است

 انقالب اسـالمی نتوانسـته ۀای به اندازدر طول نیم قرن گذشته، هیچ حادثه
المللی آمریکا ضربه وارد کند. سقوط رژیم شاهنشاهی به حی یت بین است
کـرد، اخـرا  عنوان مدافع و حافظ منافع آمریکا در منطقه عمـل می که به
ها هزار کارشناس و مستشار آمریکایی از ایران، خرو  از پیمـان سـنتو ده

جاسوسـی و  ۀالنـ تسـخیرکه برای حفظ منافع آمریکا تشکیل شده بـود، 
از جملـه مـوارد  ،دیگـر ۀهـا نمونـهای جاسوس و دهدستگیری دیپلمات

نامشروع اعالم کردن اسرائیل و به رسـمیت نشـناختن  .استتحقیر آمریک
مذاکرات صلح خاورمیانه و اعالم مبارزه تا سرنگونی ایـن رژیـم یاصـب 

 ،یرب و به خصوص آمریکا برخوردار است ۀجانبهای همهکه از حمایت
از دیگر محورهای اصلی سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی بـه شـمار 

 رود.می

 گیرینتیجه

انقـالب اسـالمی در عرصـه یـابیم کـه یادشده به روشنی درمی از مطالب
فروپاشی نظـام  المللی، دستاوردهای ارزشمندی داشته است.سیاسی و بین

ساله و برقـراری حکومـت  2500سلطنتی و دیکتاتوری طایوت با سابقه 
تـرین دسـتاوردهای از مهـمبا محوریت والیت فقیـه ، مردم ساالری دینی

از جمله فروریختن  ،تأثیر بر مسایل راهبردی جهان . همچنینداخلی است
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هـای بازتـاب و تـأثیر جـدی بـر حرکتدنیـا، نظام دو قطبی حـاکم بـر 
بخش در جهان اسالم، معرفی اسالم نـاب بـه عنـوان یـک مکتـب رهایی
از آثار و برکات انقالب اسـالمی در عرصـه بـین  سازبخش و تمدنتعالی

 رود.المللی به شمار می





 

 رهای امنیتی و نظامیدستاو

 چکیده

صـدد  این نوشتار با بررسی دستاوردهای امنیتـی و نظـامی انقـالب اسـالمی، در

ترین دسـتاوردهای ایـن حـوزه را است با استفاده از اطالعات، آمار و اسناد، مهم

بررسی و در برخی موارد به صورت تطبیقی وضعیت پیش و پـس از انقـالب را 

امنیــت »، «امنیـت ملــی»دسـتاوردها در ســه حــوزۀ ترین مقایسـه نمایــد. اصــلی

شود و بـر امـوری ماننـد امنیـت بندی میصورت« المللیامنیت بین»و « ایمنطقه

کار، سالمت زیسـتی وونقل، کسبوآمد، امنیت حملمجامع عمومی، امنیت رفت

هـا و روانی، و دفاع از کشورهای منطقه، به عنوان محورهای مرتبط با ایـن بخش

ریزی، شود. در حوزۀ دستاوردهای نظامی نیـز اسـتقالل نظـامی، برنامـهمی تأکید

 خودباوری و خودکفایی نظامی طرح و بررسی شده است.

ی، نظـام یدسـتاوردها المللـی،امنیت بین امنیت ملی،انقالب اسالمی، واژه:  کلید

 ینظام عیصنا

 مقدمه

ولـین و بـه معنـای حفاظـت و مراقبـت از منـابع حیـاتی کشـور، ا امنیت
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 زنـدگی اجتمـاعیدر نیـاز بشـر  تـرینحیاتیها و ترین دیدیۀ دولتمهم
ای که میزان قدرت و اقتدار هر کشور با میزان توفیـق آن در است؛ به گونه

شـود. یکـی از دسـتاوردهای مهـم تأمین امنیـت شـهروندان سـنجیده می
انقالب اسـالمی حفـظ و مراقبـت از منـافع ملـت ایـران در برابـر زیـاده

های بیگانگان در بیرون مرزها و ایجـاد ثبـات و امنیـت در داخـل خواهی
 شود.جا به برخی از ابعاد آن پرداخته میکشور است که در این

 های امنیتحوزه

المللـی ای و بینبندی کلی، امنیت به سه حوزۀ ملی، منطقـهدر یک تقسیم
 دسـت از یـد  تهد از فارغ ملتی که است شود. امنیت ملی حالتیتقسیم می

 امنیـت. بـرد سـر به خود خاک یا جمعیت، دارایی از بخشی یا تمام دادن
کشورهای همسایه نسبت به یکدیگر احسـاس  است که ای هنگامیمنطقه

 و حملـه مـورد امنیت و آرامش داشته باشند؛ بر این اساس، اگر کشـوری
 بـه خطـر کشـور آن ایمنطقه امنیت گیرد، یک یا چند کشور قرار تهاجم

 حالـت در هاقـدرت آن در کـه اسـت حالتی المللبین امنیت .افتاده است
 موجـود وضـع و ببرند سر به یکدیگر قلمرو به یازیدست بدون و تعادل
 گـذارد، از پا فراتر خود محدودۀ از هاقدرت از یکی هرگاه نیفتد؛ خطر به

ه افتـاد خطـر به المللیبین مخالف، امنیت( هایقدرت یا و) قدرت لحا 
 1.است

 امنیت ملی ـ1

امنیت ملی معانی و کاربردهای متعددی دارد و از امنیت نظامی تـا امنیـت 
سیاسی، اقتصادی، قعایی، اجتماعی، اخالقی، زیستی و ییـر آن را شـامل 
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 شود.می

 امنیت سیاسی الف(

ــورها، نظام ــازمانی کش ــات س ــه ثب ــی ب ــت سیاس ــت و امنی ــای دول ه
بخشد، مربوط ها مشروعیت میا و دولتههایی که به حکومتایدئولوژی

ترین دستاورد انقالب اسالمی به لحـا  سیاسـی کـه ثبـات مهم 1شود.می
نسبی نظام اسالمی را عینیت بخشیده، مردمی بودن آن است. ثبات نظام از 

کـه آن بـود وقوع انقالب اسـالمی آن جهت است که یکی از علل اصلی 
کـه نظـام حـال آنکودتـا بـود، متکـی بـه ریشـه و رژیم پهلوی رژیم بی
بر همین اسـاس، بایـد دار و مردمی است. ریشه یجمهوری اسالمی رژیم

گفتمـان،  هرچند دارای مخالفانی اسـت، ایـن سیاسی اسالم گفت گفتمان
نفـوذ داده و پایگـاه مردمـی آن را  جامعـه اعمـاق تا را اسالمی جمهوری

 .ت بیت کرده است

 امنیت مجامع عمومی ـ

هـای ادث ناگواری که طی چهار دهـۀ گذشـته از سـوی گروهبه ریم حو
سیاسی و تشـکیالتی وابسـته بـه بیگانـه و رژیـم گذشـته بـرای مـردم و 
مسئوالن نظام به وقوع پیوست و با ایجاد درگیری، ترور، ارعـاب و ماننـد 
آن، فعای سیاسی کشور را به شـدت مـتالطم و ملتهـب کـرد، مـدیریت 

ران حتی بدون یک روز اعالم حکومـت ترین دوسیاسی کشور در سخت
نظامی، در تأمین امنیت عمومی کشور سعی خود را به کار گرفت و حتـی 
در کوران جنگ تحمیلی، برگزاری انتخابات به تـأخیر نیفتـاد و ایـن امـر 

 شود. دستاورد بزرگی برای امنیت کشور محسوب می
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، بـه صـحنه نهـاد اسـتجا که انقـالب اسـالمی مردمافزون بر این، از آن

ــاندن توده ــهکش ــت از برنام ــرای حمای ــی ب ــای مردم ها و ها، سیاســته

فرد آن هـای منحصـربهها، از ویژگیتصمیمات کالن نظام در همـۀ زمینـه

 22های ملی و مـذهبی ماننـد ها و در مناسبتاست. حعور در راهپیمایی

بـه های جمعه که در تمام نقاط کشـور ، روز قدس، انتخابات و نمازبهمن

 شـود. مقـامشود، در آرامش کامل برگـزار میاجتماع عظیم مردم منجر می

 فعای آرامش و کنیم، امنیت شکر را خدا واقعا   باید»رهبری فرمود:  معظم

 م ـل دارد؛ وجود اختال  هایانگیزه که جاهاییآن در حتی بود؛ انتخابات

 شـهر دو هست، بین اختال  شهر دو هست، بین هاییقومیت که مواردی

در حالی که در حـوزۀ  1..«..نیفتاد اتفاق تلخی حادثۀ جاهیچ هست؛ رقابت

 معـرض در مردم، مدام عرض و ، در رژیم گذشته جان، مالیعموم تیامن

 سیپلـ وی انتظام مراکز با که بود اوباش ای حکومت عوامل میمستق دیتهد

 :اسـت آمـدهی پهلـو محمدرضـا بـه هـاگزارش ازی کی در بودند. مرتبط

 تمـام چه هر شدت با سیپل افسران نظر تحت تهران در قاچاق اکنونهم»

 حـد بـه رهیی و اماکن ریسا و هارستوران کافه ازی مقرر دارد، اخذ انیجر

 دنیکش نفس و تیشکا جرأت و]هستند[  وحشت در مردم و دهیرس اعال

 2«.ندارند

ی اماندهسـ بـا کـه کندیم اشارهیی هاسرقت به افتخارزادهیی حی سرلشکر

 و شـده بـود انجـامی رینص استیر دوران دری شهربانی آگاهۀ ادار سیرئ

 کننـدهگزارش اخـرا    به دیتهد و تیعصبان به افسر نیا تخللفات گزارش
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 1.شد منجر

ی کسـ وقـت آن: »کننـدیم فیتوص نیچن را هایکالنتری راحل فعا امام

 نیـا و ، خیکالنتر به برود خواستیم داشتی کس از تیشکا کی که

ی کالنتر از مردم. شود دایپ شیبرای گرفتاری کالنتر خود در که داشت را

 2«.هاچاقوکش محله، از سری دزدها از که دندیترسیمی طور آن

 امنیت اجتماعی ب(

ها و هنجارهای اجتمـاعی امنیت اجتماعی ناظر به اطمینان از حفظ ارزش
زبـان و فرهنـگ های اجتمـاعی ماننـد دیـن، بخش گروهو عناصر هویت

نیاز به امنیت اجتماعی پس از نیازهای زیسـتی و فیزیولوژیـک، از  3است.
نجـات از گرسـنگی را بـا که قـرآن ترین نیازهای انسانی است؛ چنانمهم

ى » :نجات از ناامنی در کنار هم قرار داده اسـت ْْ  یلََّّ َمُهى َِ ىْن  َأْط  َو  ُجىا    مف
 ْْ ْن  آَمَنُه  داد طعامشـان گرسـنگی هنگام را( به)قریش  هکخدایی  4؛َخْاف   مف
 «.داشت امانشان در میب از و

 آمد عمومیوامنیت رفت ـ

های تأمین امنیت راه یکی از کارکردهای حاکمیت از نگاه امیرالمؤمنین

جای کشور پهناور ایران تحـت مراقبـت و امروزه جای 5مواصالتی است.

ــد ــی اســت و ب ــرل نیروهــای نظــامی، انتظــامی و امنیت ــه ون هیچکنت گون
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محدودیت یا مزاحمت برای اععای جامعه، وظایف خویش را بـه شـکل 

دهند و در همۀ کشور امنیت وجـود دارد، در حـالی کـه مطلوب انجام می

 در رژیم گذشته چنین امنیتی وجود نداشت.
ی مـرز مناطق گذشته، در میرژ زمان در من»فرماید: مقام معظم رهبری می

 چگونـهجا آن وضع که دمیدیم و کردمیمی گزند دیتبع صورت به کشور
 سـپرده منطقـهی رهـایگبا  و هاکلفتگردن دست به تیجا امنآن در. بود
 دارانهیسـرما و بزرگـان و نیخـوان تیـامن از بود عبارت تیامن. بود شده
 منـاطق در خـاطر، اگـر نیهمـ بـه. نداشتند تیامن ازی حق گرانید منطقه؛
ذ دوردسـت، آدم منـاطق در صخصـو بـه و کشـور نیا مختلف ی متنفـل
ها آن تیامن ..،.کردیم کشت، حبسیزد، ممی را خود ردستانیز و نوکران

 هـم پاسـگاه بـه اگـر. نبـودی رادیـکـرد، ایم سلب را فرزندشان و زن و
 ژهیـو طبقات ت  یامنی عنی شد؛یم محکوم کنندهتیکردند، شکایم تیشکا

 1«.یعموم ت  یامن بود، نه
های مذهبی اک ر جامعۀ ایرانی، زمینـۀ اشـتغال در ریم حساسیت امروزه به

جایی برای همـۀ اقشـار جامعـه خار  از محل سکونت، مسافرت و جابه
که ویژه زنان و دختران در دورترین نقاط کشور فراهم است و بدون اینبه

تعرض یا تهدیدی متوجه آنان شود، از شـرق تـا یـرب و از جنـوب تـا 
کـه  اسـت نایی موارد امکانی فراهم است. البته در برخیشمال کشور چنین 

گیـرد، نبایـد آن را بـه کلیـت ای شرور شکل میهایی از سوی عدهناامنی
در تـاریخ  امنیت کشور بار کرد؛ در حالی کـه بنـا بـه گـزارش یورونیـوز

 و بزهکـاری ملـی باندیـده کـه ، بر اساس نتـای  تحقیقـی25/09/2018
بیش از یک چهارم زنان انجام داده است، ( ) فرانسه کیفری حقوق
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اند که به دالیـل امنیتـی و نگرانـی از تـوهین، آزار و اعالم کردهفرانسوی 
 1های خود را ترک کنند.حاضر نیستند به تنهایی خانه ،اذیت و تجاوز

 وکارهای آموزشی و کسبآرامش محیط ـ

ینـده اسـت و ایـن های آفعاهای آموزشی در هر کشور بستر تربیت نسل
هـای امر تنها در سایۀ امنیـت ایـن فعـاها میسـر اسـت. همچنـین محیط

ترین بسترهای رونـق اقتصـادی هـر جامعـه بـه شـمار وکار اصلیکسب
روند که بدون وجود امنیت کافی، امکـان تحقـق چنـین امـری میسـر می

 نیست.
ترین های آموزشی در ایران از بـاالامروزه به برکت انقالب اسالمی محیط
ها با آسایش و آرامش کامل از حعـور درجۀ امنیت برخوردارند و خانواده
ها مطمئن هستند. صاحبان مشـایل در فرزندان خود در مدارس و دانشگاه

گونـه مزاحمـت یـا عـدم اطمینـان، وکار نیز بـدون هیچهای کسبمحیط
یی در شوند. طبعا  اگـر اسـت ناهاروزانه با خیال آسوده بر سر کار حاضر می

برخی مناطق وجود داشته باشد، نیاز به بررسی علل خـاص آن اسـت؛ در 
آنجلـس در هـای آموزشـی در کالیفرنیـا و لسحالی که ناامن بودن محیط

هاسـت. کمتـر روزی اسـت کـه ایاالت متحده، در صدر اخبار و گزارش
گیری در مدارس این شـهرها هایی از درگیری مسلحانه یا گروگانگزارش
  2داشته باشد.وجود ن

 ایامنیت منطقه ـ2

برخورداری از قدرت بازدارندگی در برابر تعدی بیگانگان و داشتن دست 
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برتر برای حمایت از منافع ملی، برتـرین امتیـاز بـرای یـک کشـور تلقـی 
شود و جمهوری اسالمی از معـدود کشـورهایی اسـت کـه در منطقـۀ می

د بوده است. این امر حـاکی از منخاورمیانه تاکنون به شایستگی از آن بهره
ای ایـران المللی و برخورداری از امنیت داخلـی و منطقـهاقتدار ملی و بین

 است.
های تروریستی منافقان و گماشتگان داعش به گویی قاطعانه به حملهپاسخ

، کشـتار 1396و مجلس شـورای اسـالمی در سـال  حرم حعرت امام
و حملـۀ تروریسـتی بـه رژۀ  1397نیروهای مرزبان در مریـوان در سـال 

در اهواز، از طریق مقابلـۀ موشـکی  1397شهریور  31نیروهای مسلح در 
های روشنی از اقتدار ملی و احسـاس و بمباران مواضع آنان با پهباد، نمونه

: ه اسـتگفتـ محمدجواد ظریـفبه همین دلیل،  امنیت درون مرزهاست.
تـرین و لمللـی، امـناجمهوری اسالمی ایران بـا وجـود فشـارهای بـین»

در حالی که برخی کشـورهای منطقـه  1«.قدرتمندترین کشور منطقه است
کرد دالرهای نفتی، بـرای کشـور خـویش امنیـت خریـداری تنها با هزینه

یکی از مشاوران امنیت ملـی  بن رودزروزنامه گاردین،  ۀبه نوشتکنند. می
بـه عربسـتان  خـود 2009ت آمریکایی در سفر سـال أهی»: گویداوباما می

او «. ارزش صدها هزار دالر هدیـه گرفتنـدبه های پر از جواهرات چمدان
پـس از نشسـتن هواپیمـا در عربسـتان در ژوئـن » نویسد:در این باره می

هـای گلـف بـه واحـدهای ما را با خودروهـای مخصـوص زمین 2009
مجتمعـی متعلـق بـه پادشـاه.  ؛مسکونی خاصی در وسط یک بیابان بردند

یک چمدان بزرگ دیدم که داخلش  ،واحد خودم را باز کردم که در   زمانی
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ت نماینـدگی آمریکـا أا دریافتم که دیگر اععای هیهبعد .پر از جواهر بود
هـای پـر از جـواهرات ما چمـدان ۀاند. همهدایای مشابهی دریافت کرده

ها را تحویل دفتر پروتکل دولت دادیم کـه مسـئول گرفته بودیم و البته آن
 1«.ایا استهد
ایران اسالمی امنیت منطقه را نیز بر عهـده دارد. ایـن  کهتر از همه اینمهم

امر به دو منظور حفظ امنیت ایـران و حفـظ امنیـت کشـورهای همسـایه 
گیرد؛ زیرا اگر منطقه ناامن باشد، جمهوری اسالمی نیـز دچـار صورت می

 شود. در گزارشی آمده است:مشکل امنیتی می
 ماننـداز نخبگـان،  ایعـده آمـد، وجـود انقالب اسالمی بـهکه  ۵۷سال »
ل انقـالب منتشـر یـسلسله مقاالتی را در همان اوا، نوهانتینگت و سینجریک

ایـن بـه  :دادنـداین مقاالت به دستگاه سیاسـی یـرب هشـدار در  کردند؛

. پس به ناچار به مقابله است معنای ظهور یک قدرت جدید در خاورمیانه
یکـی از « بزرگ ۀخاورمیان»ها برخاستند. طرح ها و نقشهطرح با آن با انوع

هـایی کـه در ایـن دولـت ۀهمـ»هد  از این طرح آن بود کـه  ؛ها بودآن
بـه  اسرائیل تبدیل شـوند. ۀنشاندهای دستکشورها هستند، باید به دولت

تبع همین طرح بود که حمله به فلسطین و لبنان توسط رژیم صهیونیسـتی 
روزه وقتـی از کانـدولیزا  33آمریکا شدت گرفت. در جنـگ و با حمایت 

وقت آمریکا سؤال شـد ایـن وضـعیت تـا کـی ادامـه ۀ رایس، وزیرخارج
بـزرگ اسـت و وضـعیت  ۀاین زاییدن خاورمیان»خواهد یافت، پاسخ داد: 

 2«.جا نیز درد این زایمان استآن
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 اهتمام به امنیت دریای خزر الف(

هـای از مسائل بسـیار مهـم و از نگرانـی موضوع امنیت دریای خزر یکی

طی بیست سال اخیر بوده اسـت. از ایـن رو،  این دریا کشورهای ساحلی

 دراز سوی کشوهای ساحلی دریای خزر  اینطقهتوافق در بخش امنیت م

دسـتاورد به دست آمد،  1397که در مردادماه  «مذاکرات قزاقستان» جریان

از سـوی بیگانگـان اد پایگاه نظامی ایجکه به موجب آن بسیار بزرگی بود 

این نکته از آن جهت اهمیت دارد کـه  .شددر سواحل دریای خزر ممنوع 

و فراوان در صدد ایجاد پایگاه نظامی  با توطئۀو حتی ناتو از دیرباز امریکا 

خـود در سـواحل ایـن دریـا بالگردهـا و هواپیماهـای ، هـاناوچهاستقرار 

 اند.بوده

 ی منطقهدفاع از کشورها ب(

مقاومت اسالمی محدود به رویارویی با دشمن صهیونیستی نیست، بلکـه 

مقابله با همۀ تهدیدهایی که از سوی استکبار جهـانی متوجـه کشـورهای 

های مقاومـت اسـالمی قـرار دارد. از جملـۀ ایـن اسالمی است، در برنامه

های اسـتکبار گیری پدیدۀ داعش بـود کـه خـود از توطئـهها، شکلتهدید

هـای ها و دالورمردیآفرینیبرای تهدید کیان امت اسالمی بود و اگر نقش

مقاومت اسالمی نبود، سرنوشـت امـت اسـالمی بـه گونـۀ دیگـری رقـم 

هـای جمهـوری اسـالمی در دفـاع از مـردم خورد. از این رو، حمایتمی

کـه کشـورهای مسـلمان را از سوریه و عراق در برابر داعش عالوه بر این

و نابودی نجات داد، باعث شد از زبانه کشیدن آتـش خشـم  خطر تجزیه

 دشمنان به سرحدات نظام اسالمی نیز پیشگیری شود.
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 المللیامنیت بین ـ۳

های المللـی، بـه چـالش کشـیدن سیاسـتتأثیرگـذاری بـر معـادالت بین
ای استکبار جهانی، حمایت از کشورهای اسالمی در برابر متجاوزان منطقه

های هـای تکفیـری داعـش، پیشـرفتسـاختن گروه و تالش در منـزوی
چشمگیر در عرصۀ قدرت نظامی و دفاع موشکی، برخـورداری از ذخـایر 
قابل توجه نفت و گـاز و دسترسـی بـه فنـاوری مربـوط بـه اسـتخرا  و 

فرد ایران در شـرایط کنـونی اسـت کـه ها از امتیازات منحصربهپاالیش آن

 ساخته است. های بزرگ را به خود معطو توجه قدرت
ای در قالـب گیری بـرای موضـوع فعالیـت هسـتهبه همین دلیل، تصـمیم

مذاکرات برجام با حعور و مشارکت فعال کشـورهای بـزرگ اروپـایی و 
ها به طول انجامید و زمانی که آمریکا بـه سال 5+1ایاالت متحده به عنوان 

متشــکل از  4+1دلیــل تــوهم ضــرر، از ایــن پیمــان خــار  شــد، گــروه 
ها در قالب برجام ورهای اروپایی آمادگی خود را برای تداوم همکاریکش

ها نیز در حال انجـام اسـت و طبـق آخـرین اند و مذاکرات آناعالم کرده
اظهارات مقامات اروپایی، اتحادیۀ اروپا در جریان بستۀ حمایتی خـود بـه 

کـه  بدیهی است 1دنبال مکانیزمی است که انتقال پول به ایران تسهیل شود.
های جهـانی دارد. نکتـۀ این امر نشان از اهمیت کشور ایران برای قـدرت

نـه برجام  رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیۀ اروپا به نگاهکه جالب توجه آن
او در ایـن بـاره  نگـاه صددرصـد امنیتـی اسـت. ، بلکهنگاه اقتصادییک 

اسـت. المللـی برجام یکی از دستاوردهای بزرگ دیپلماسی بین»گوید: می
سف اسـت. برجـام بـرای أجمهور آمریکا متاتحادیۀ اروپا از خرو  رئیس
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 1«.امنیت منطقه، اروپا و تمام جهان ضروری بود
َو »از این رو، برای ایران اسالمی ضرورت دارد تا با تمسک به آیۀ شـریفۀ 

بى  ف لََّْ   ىْن رف ة  َو مف ْن ُقاَّ ْْ مف ُت ِْ ْْ َم  لْسَتَط ول ََُّه دُّ ىهف َو لف ُتْر ْیىَأعف ىهف َعىُدوَّ لَّلَّ ُبىاَن بف هف
به تالش خود برای تأمین و تجهیز قدرت نظامی مورد نیاز ادامه  2«ْْ کُ َعُدوَّ 
 د.ید و برای حفظ و صیانت امنیت جهانی ایفای نقش کنیده

 دستاوردهای نظامی

اگر امـروزه تردید یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت، قدرت نظامی است. بی
کانون توجه خویش در یرب آسیا قرار داده، بدان جهـت آمریکا، ایران را 

است که ایران به قدرت نظامی منطقه تبدیل شده است. مگر نه این اسـت 
کردند گزینۀ حملۀ نظامی به ایـران که سردمداران آمریکا هر روز اعالم می

اما بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسـالمی اعـم از روی میز است. 
هـا را از حملـه بـه مریکـاییآمانع این اقدام شـد و  ،ی ارتش، سپاه و بس

آتالنتیـک اعتـرا   شورای   مریکایی  آ کارشناسان   3.سرزمینمان پشیمان کرد
ایــران در محــیط اســتراتژیک پــرتالطم و متغیــر یــرب آســیا »کننــد: می

)خاورمیانه( عملکرد موفقی داشته است. ایـن کشـور امـروز بـا تهدیـدی 
  4«.تهاجم توسط یک قدرت خارجی مواجه نیست جدی مبنی بر حمله یا

 استقالل نظامی ـ1

زات و یـران در بعـد تجهیـمسـلح ا یروهـاین ،ش از انقـالبیپـمتأسفانه 
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کشـور قـرارداد ۀ ادار یبـرا یپهلو میرژ 1.به یرب وابسته بودند ،آموزش
 یهـارا در بخـش یهزار مستشار و کارشناس خـارج 50از  شیحعور ب

بـروز  ۀاجـاز یرانیکه متخصصان ا یدر حال، امعا کرد ...و یمختلف نظام
 ییهـوا یرویـدر ن یرانیمهندسان ابرای نمونه،  خود را نداشتند. تیخالق
را  14ـا  یماهایهواپ یو نگهدار ریتعم یهاحعور در محل ۀاجازحتی 

توسـط  ،هنگفـت یهـابا رقـم یسازو آماده رینداشتند و تمام مراحل تعم
شـهریور  درارتـش ایـران از ایـن رو،  2.شدیانجام م ییکایمستشاران آمر

بـدون در جریـان جنـگ دوم جهـانی،  متفقـین ۀو به دنبـال حملـ 1320
اسـتقالل و تمامیـت ، هـای یـربخواهیگونه مقاومتی در برابر زیادههیچ

پـس از انقـالب در حـالی کـه  3؛دادالمصالحه قـرار ارضی کشور را وجه
پیشرفت ایـران گوناگون، های ون تحریمگسترش روزافزبا وجود اسالمی 
قـدری ه ها و تجهیـزات نظـامی بـساخت و تولید انـواع سـالح ۀدر زمین
ارتش ایـران در  :اعالم کرد «گلوبال فایرپاور»مؤسسۀ  انگیز بوده کهشگفت
مؤسسـۀ واشـنگتن در مـارس همچنین  4جهان قرار گرفته است. 23رتبه 
تنهـا معـدود  مطمئنـا  »فنـد نوشـت: پدا ۀدربارۀ توان ایران در عرص 2017

های مجموعه رادارها و موشـک ۀکشورهایی وجود دارند که قادر به توسع
برد متوسط و برد بلنـد دفـاع هـوایی خـود هسـتند و اگـر ۀ شوندهدایت
بتوانند بر موانـع موجـود در ایـن راه  ،اندکه وعده داده گونهها همانایرانی

 ،شوندبینی در دفاع هوایی خودکفا میل پیشقاب ۀتنها در آیندیلبه کنند، نه
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 1.«خود را حتی صادر کنند« تالش و باور»های توانند سامانهبلکه می
 از یکی»بر این اساس، امام از استقالل نظامی به عنوان تحفۀ الهی یاد کرد: 

 از کـه اسـتی اهیـداده، هد ما به انقالب نیا کهی باارزش اریبسی هاتحفه
 کـه اسـت نیاست، همـ فرموده تیعنا ما بهی تعال و رکتبای خدا جانب
 رونیـبهـا ی آنمستشـارها و شد دهیبر ارتش از بزرگی هاقدرت دست
 ارتـش کیـ دیـبا کـه ارتـش ؛...دیهسـت خودتان االن شما و شدند رانده
 2«.است حاصل مطلب نیا بحمدالله  باشد، االنی مستقل

 های استقالل نظامیعرصه ـ2

 یت نظامیانآموزش و ترب الف(

 بـا متناسـب یرانـیا انیـپیش از انقالب اسالمی، آمـوزش و تربیـت نظام
 نظر از ردندکیم تالش آنان. بود انییایکآمر اهدا  مریکا، ازآ یهااستیس
 تیـترب ییایکـمرآ رسـوم و آداب با منطبق را انی، ارتشیفرهنگ و یاسیس
 از گـروه نی، اولـ1327 بهشـتیارد 11 خیتـار بر ایـن اسـاس، در. نندک

ژه، یـو یهـاآموزش سبک یبرا رانیا ییهوا یروین داراندرجه و افسران
 ینظام پرسنل و افسران از هزار ازدهی، 1353 سال تا شدند و ایکآمر یراه
 آمـوزش مورد در ایکمرآن، یا بر عالوه. دندید آموزش این کشور در رانیا

 منعقـد لیاسرائ لتدو با ییل، قراردادهایاسرائ ارتش از طریق رانیا افسران
 بـه نسـبت آمـوزش طـول در یرانیا ینظام تا دندیوشکیم آنان. بود ردهک

 برتـر فرهنـگ را ییایکـآمر فرهنگ و ندک حقارت احساس خود فرهنگ
 ایکـآمر کـه در یعـیرب نیرحسـیام مساریت» :دیگویم زریها ژنرال. بشمارد
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 ن رو، اماماز ای 1؛«دیورزیم عشق شورک آن به بود، همواره شده تیترب
 .؛..ردندک تیر تربیی بر کیمت و یرملیی ارتش یک را ما ارتش» :دیفرمایم
 در ایکـند، آمرکن تصر  آن در لیباشد، اسرائ آزاد ما ارتش میخواهیم ما
 2«.ندکن تصر  آن

امروزه به برکت انقالب اسالمی هرگونه آموزش و تربیت نیروهای نظامی 
فرمانـدهان سـپاه پاسـداران و  ود.شـتوسط متخصصان داخلی انجام مـی
هـای بزرگـی بـرای تعلـیم و تربیـت ارتش، در پرتو ایمان بـه خـدا، گام
هـا تـا کنـون اند. نتیجـۀ ایـن آموزشنیروهای نظامی و انتظـامی برداشـته

ساخت ها موشک، تانک، و هواپیمای نظامی است. برای نمونه ساخت ده

مــا و یخت انــواع هواپاز جملــه ســا یزات نظــامیــها و تجهانــواع ســالح
)ماننـد صـاعقه و آذرخـش(،  گریـز  رادار   صوت   جنگندۀ مافوق   یهاجت
 یماهـاید و ساخت انـواع هواپیدر تول ییفاک)مانند پرستو(، خود یآموزش

شـاهد،  ین مدرن، سـاخت انـواع بـالگرد )ماننـد بالگردهـایبدون سرنش
مـا و یهواپ ر انواعی( و تعم2091 کو بالگرد ضدتان 2061و 20۷5ز یشباو

بالگرد با کسب رتبۀ پنجم جهانی بخشی از دستاوردهای صـنعت هـوایی 

 است. 
ــردریســاخت ز ــ، ســاخت و تعمییای ــاخت ی ــاو و ناوچــه، س ــواع ن ر ان

ق یتنـدرو و قـا یهـاقیهای دوزیست(، ساخت انواع قاهاورکرافت )قایق
در سـاخت  ییفـاکو خود کپوش و تانـر انواع زرهیپرنده، ساخت و تعم

                                                                                       
، ترجمـۀ زریخـاطرات ژنـرال هـا :در تهـران یت مخفـیمأموررابرت ا.داچ هایزر، . 1

 .81ـ66، صین عادلیدمحمدحسیس

 .82و 44از کالم امام، دفتر هجدهم، ص ،راه یوجودر جستالله خمینی، روح. 2
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ن ماننـد انـواع ین و سـنگیسـنگمهی، نکسـب یهازات و سالحیع تجهانوا
های پدافنــد ها و ســالحمــدرن، انــواع ســامانه یهــاانــداز و توپخمپاره

و سـاخت  یع مخابراتیضدهوایی و مهمات سبک و سنگین و توسعۀ صنا
هـای و ساخت انواع دوربین یکع اپتیت و توسعۀ صنایو تقو سیمانواع بی

شـور ک 32ن محصوالت بـه یاز ا یدر شب و صدور برخمعمولی و دید 
 1شود.یمحسوب م یع نظامیصنا یجهان، از دیگر دستاوردها

 ریزی و تهیۀ وسایل نظامی برنامهب( 

 نییران، تعیا ارتش و ینظام امور در هاییایکآمر دخالت یهاجنبه از یکی
 بیـرقیب کمال را خود هکها . آنبود خار  از رانیا سالح دیخر استیس

 سـالح دیـخر یهابرنامـه اختیارصاحب را پنداشتند، خودیم رانیا ارتش
 شـاه هکـ 1332 سال از» :دیگویم 2بال جر  نمونه یبرا دانستند؛یم رانیا
 شما )شاه( به میگفتیم هک میبود ما نی، ا1351 سال بازگشت، تا قدرت به

ب، یـترت نیبـد. دیـدار ا یاحت سالح فالن به ای دیندار ا یاحت سالح فالن
 یـک رد، ازکـ یداریخر ایکآمر از شاه هک یااسلحه لکسال،  19 طول در
 و سـونیکن هکـآن از بعـد یرد، ولکینم تجاوز دالر ونیلیم 300ارد ویلیم
 7 مـدت در ایکآمر از شاه اسلحۀ دیخر زانیدادند، م اریاخت او به نجرییسک

  3«.شد برابر 20سال، 
در تولیـد  توجهیهای قابـلپیشـرفتالب اسالمی اما امروزه به برکت انق 

قطعات یدکی بـالگرد و هواپیمـا و  ۀانداز، تهی، خمپاره، توپانواع موشک

                                                                                       
 .4۷89096 ، کد خبر:1393ن یفرورد 8. مجلۀ شبانۀ باشگاه خبرنگاران، 1
 کا.ی. معاون سابق وزارت خارجۀ آمر2
 .4۷، صکایران و آمریا یانقالب اسالم ییارویروجملیه کدیور،  3.
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های روشـنی از نمونـه است کـه های کنترل راداری صورت گرفتهسیستم
د یـنۀ ساخت و تولیپس از انقالب است. پیشرفت در زم خودکفایی نظامی

ن بـه هـوا و انـواع ین، زمین به زمیدوربرد، زم، یکبالست یهاکانواع موش
انگیز بـوده بر( به قدری شگفتهای دریایی )مانند موشک ماهوارهموشک

دارنـدۀ تکنولـوژی سـاخت  یشورهاکاست که ایران را در ردیف معدود 
ق سطح به سطح قرار داده اسـت. همچنـین سـاخت یهای فوق دقکموش

کیلومتر و پرتـاب چنـدین مـاهواره بـا انواع رادار با بُرد بیش از یک هزار 
سرنشین و بدون سرنشین به فعا از جمله مواردی هستند که کسب رتبـۀ 
هفتم جهان در سامانۀ کامل پرتـاب مـاهواره و رتبـۀ دوازدهـم جهـان در 
طراحی و ساخت ماهواره را برای یازدهمین ععو باشگاه فعـایی جهـان 

 1 یعنی ایران، به ارمغان آورده است.
عــالم ســازمان صــنایع هوافعــای وزارت دفــاع، یکــی از آخــرین طبــق ا

بـه « فـاتح مبـین»دستاوردهای نظامی کشور با عنوان موشک جسـتجوگر 
زن با طراحی کـامال  بـومی بـه دسـت های نقطهعنوان نسل جدید موشک

مـرداد  31متخصصان سازمان صنایع هوافعـای وزارت دفـاع در آسـتانۀ 
ی شد. این موشک که رادارگریز، تـاکتیکی بردار)روز صنعت دفاعی( بهره

زن است، با فناوری پیشرفتۀ بومی طراحی و ساخته شـده اسـت و و نقطه
روز و شرایط محیطی و جنگ الکترونیک قادر است در همۀ ساعات شبانه

ها دشمن، اهدا  خاص مورد نظر را در زمین و دریا تشخیص داده، به آن
  2اصابت کند.

                                                                                       
 .4۷89096 ، کد خبر:1393ن یفرورد 8ه خبرنگاران، . مجلۀ شبانۀ باشگا1

  .2، ص11226، ش 139۷مرداد  23شنبه . روزنامۀ جمهوری اسالمی، سه2
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 ری و نوآوری صنایع نظامی های خودباوعرصه ـ۴

 خودباوری و خالقیت  الف(

 در تیـخالق و ارکـابت ۀیـروح جـادیانقـالب، ا مهم یدستاوردها از یکی

، یاسـالم انقـالب تکـبر به. است مسلح یروهاین متخصصان و نانکارک

 مینـکمی افتخار ما» :فرمایدمی که امامدند؛ چنانیرس یخودباور به انینظام

 و ارخانجـاتک انـداز راه لیـقب از صـنعتی شـگر  تحـوالت .. بـه.هکـ

 و شـرفتهیپ لیوسـا هـاده اختـراع و ساختن و دیتول خطوط در دگرگونی

 کمک گونهچیه بدون و مستشار  چیه حعور بدون هم آن، نظامی مدرن

 1«.میاافتهی دست خارجی

 خودکفایی صنایع نظامی ب(

با « کوثر»ایرانی به نام  ۀنخستین هواپیمای جنگندعالوه بر موارد ذکرشده، 

ایـران در بـین ممالـک . تالش متخصصان صنعت دفـاعی رونمـایی شـد

 سـایت 2کنـد.اسالمی، اولین کشوری است که موتور هواپیما تولیـد مـی

شمالی، هیچ کشـوری در دوران  ۀبه است نای کر: »نوشت« ل اینترستانشن»

 .«چـالش بکشـد تر از ایران، آمریکا را بـهپس از جنگ سرد نتوانسته بیش

ایـران » :دتـرا  کـردانیل کوتسی مدیر اطالعات ملی آمریکـا اع همچنین

خاورمیانه است و می های بالستیک درترین زرادخانه موشکدارای بزرگ

  3.«هزار کیلومتر از مرزهای خود ضربه بزند دو ۀتواند به اهدافی تا فاصل

                                                                                       
 .326، ص20امام،  فۀ یصح .1
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 گیرینتیجه

ای و امنیت بینامنیت منطقه های امنیت ملی،جمهوری اسالمی، در حوزه
به شدت افـزایش آن المللی قدرتمند ظاهر شده و قدرت نظامی و دفاعی 

کند. همچنـین ای که ایران امنیت منطقه را نیز تأمین مییافته است؛ به گونه
المللـی و تحـول نظـامی در عرصـۀ امنیـت بـین جمهوری اسالمی ایران،

، جمهوری اسـالمی بـه قـدرت جهانی نیز تأثیرگذار است. از سوی دیگر
های نظامی خودکفا شـده نظامی منطقه تبدیل و در صنایع، ادوات و سالح

در حالی که امنیت، صنایع و ابزار نظامی ایران قبـل از انقـالب، بـه  است؛
 های بزرگ، مانند آمریکا وابسته بود.قدرت





 

 های علمیههحوزآورد انقالب اسالمی برای ره

 چکیده

ترین دستاورهای انقالب اسالمی بـرای حـوزهمهم در صدد تبیین نوشتار حاضر

که در دو مبحث داخلی و خارجی مورد بررسـی قـرار گرفتـه  استهای علمیه 

علمیه، رهـایی از فشـار حکومتهـا، ایجـاد  یهاسازماندهی مدیریت حوزه است.

های فرهنگی و پژوهشی، توسعۀ دفاع از باورهـای فعالیت مراکز تخصصی، رشد

جذب و تربیـت مبلغـان رود. ترین دستاوردهای داخلی به شمار میاز مهمیعه، ش

یافتگان، تربیت سیاستمداران موفـق المللی، جذب مستبصران و هدایتموفق بین

باشـد. بعـد از انقـالب اسـالمی، میآورد خارجی انقالب هر ،در خار  از کشور

 های ها علمیه در بخشهای حوزهفعالیت

هـای گسـترش حوزههـای علمیـه، حوزهدهـی ساماننقالب اسالمی، ا: واژهکلید

 علمیه.

 مقدمه 

گاه و سرچشـمۀ علمیۀ مکتب تشیع در جهان اسالم، تنها تکیـههای حوزه
صـدر  از نهـاد باورهای پیروان این مکتب در عصر ییبت کبراسـت. ایـن
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 طـول در و شـیعه امامـان از بعـد و دورۀ اسالم و عصـر ائمـۀ اطهـار
 در کـه هـاییحوزه نخستین. است یافته گسترش و ال ایجاد شدهس1400

و امامان  در عصر پیامبر مدینه و حوزۀ مکه گرفت، شکل جهان اسالم
تـری بیش رونق صادق امام و باقر امام عصر بعدی بود. این حوزه در

های علمیه بود و در رتبۀ بعـدی قـرار دارد. همرکز بعدی حوز کوفه. یافت
 بـن آدم، اسـحاق بـن زکریـا همچون همان دوران محدثانیدر  حوزۀ قم
 از برخـی حعـور. کرد تربیت را اشعری یسع بن اشعری، و سهل عبدالله 
 ظهـور و بغـداد در دوازدهـم امـام اربعۀ نواب فعالیت و شیعه امامان
 شـیخ و مرتعـی مفیـد، سـید جنیـد، شـیخابن ماننـد تأثیرگذاری عالمان
. رسـاند شکوفایی او  دوم به قرن در اواخر را حوزۀ علمیۀ بغداد طوسی،

پا گرفت.  پنجم قرن هایمیانه طوسی در حوزۀ شهر نجف با هجرت شیخ
 شـیعه علمیۀ معتبر هایحوزه از هشتم قرن تا ششم قرن حوزۀ حله هم از

 از حلـی، و فخـرالمحققین حلـی، عالمـه نما، محقـقادریس، ابنابن. بود
 جبل شیعی عالمان از برخی نهم قرن در. دبودن التحصیالن حوزۀ حلهفارغ
ای همانند عالمان برجسته حوزۀ اصفهان کردند. اصفهان مهاجرت به لعام  

بهـایی، میـر دامـاد، میرفندرسـکی، مالصـدرا، و  مجلسی، شیخ محمدتقی
 را تحویل جامعه داد.  کرکی محقق
با  ش.1301 سال شیخ عبدالکریم حائری، در الله دوران معاصر هم آیت در

 اقامـت مـدت در او. نهاد این حوزه را بنا جدید استقرار در شهر قم، دورۀ
 طـالب روحانیـت، شـمار بـر حکومـت فشار وجود با و خود سالۀپانزده

 مسـتقر بـا شمسـی بیسـت دهـۀ اوایل در. رساندنفر  900 به را حوزۀ قم
ا تـ. کرد تجربه را طالییای دوره قم، حوزۀ قم در بروجردی الله آیت شدن
ــااین  ش. تحــوالتی1357اســالمی ایــران در ســال  انقــالب وقــوع کــه ب
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 1.شـد ایجـاد روحانیـت و طـالب وضعیت در کملی و کیفی و ساختاری
گذشـته از  2هزار نفر رسـید. 051تعداد طالب این حوزه تا این اواخر به 

ارتقای کملی و کیفی حوزۀ علمیه، سـایر دسـتاوردهای حـوزوی انقـالب 
طلبد. اما در ایـن نوشـتار ترده است که مجال وسیعی میاسالمی بسیار گس

 پردازیم. به برخی از دستاوردهای داخلی و خارجی می

 دستاوردهای داخلی 

 را فـراهم آورد کـه طلبـه هـزاران جـذب اسـالمی، زمینـۀ تحقق انقالب
 پیـروزی از پـس دوران را بـه عهـده بگیرنـد. در هدایتگری امت اسـالم

 فراگیـری بـرای جوانـان ۀانگیـز و عالقه ۀسابقبی اسالمی افزایش انقالب
 نهادهـای و زکـمرا در تبلیغـی و فرهنگـی تقاضـای رشد و اسالمی علوم

 گسترش عوامل وها علمیه، زمینههای حوزه از جامعه انتظارات و مختلف
های ساخت، در حـالی کـه قبـل از انقـالب چنـین زمینـه فراهم حوزه را
 رونـق و گسـترش تنهانـه ایران اسالمی بانقال. ای وجود نداشتگسترده
 دینـی   مـدارس   وهـا حوزه هکـشد، بل سبب را ایرانهای حوزه روزافزون

 ۀتوسـع ۀزمینـ و داد قـرار خـود تأثیر تحت را جهان نشینشیعه نقاط ۀهم
به وجود آورد که در بخش دوم به آن خواهیم پرداخت.  راها آن چشمگیر

 پردازیم.های علمیه میوزهدر این بخش به تحوالت داخلی ح

 علمیه یهاسازماندهی مدیریت حوزه ـ1

هـا، حوزه در تحول اساسیهای عرصه از یکاسالمی، ی انقالب پیروزی با
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 یالتکتشـ تـدریجیگیری لکشـ وهـا آن ساختارمندی برای زمینه ایجاد
 مـدیریت زکـمر تأسـیس. بـود آن اجرایـی و علمی مدیریت در، منسجم
 از بکــ مر علمیـههای حوزه عالی شورای اشرا  با هکقم  ۀعلمی ۀحوز
سان و علما  سـایر و انقـالب معظـم رهبـری قبـول مورد و رتبهعالی مدرل
 ارتقـای و رشد برای اسالمی انقالب نتای  شود، ازمی عظام ـ اداره مراجع
های ریزیبرنامـه وها یگذارسیاست مسیر، با این البته. است بودهها حوزه
 1.شود ترکنزدی مطلوب ارامدیک و مالک به تواندتر، میدقیق و تراساسی
 480 حـدود کشـور سراسر در علمیۀ فعال هایحوزه تعداد 1394 سال در

 استاد هزار ۷ کشور علمیۀ سراسر هایحوزه در فعال اساتید مدرسه، تعداد
 2.است شده اعالم واحد 1۷0 ساختدردست علمیۀ هایحوزه تعداد و

 هااز فشار حکومترهایی  ـ2

هــای علمیــه، رهــایی از فشــار از برکــات انقــالب اســالمی بــرای حوزه
هـای هـای گذشـته اسـت. حکومتهای جائر و طـایوتی رژیمحکومت
 و علمیـههـای حوزه املک حذ  جهت شدید محدودیت ایجاد گذشته با
داشتند. شهادت برخـی از عالمـان انقالبـی بـه دسـت برمی گام روحانیت
ها بـود؛ ولـی بعـد از پیـروزی گیریقبلی نتیجۀ همـین سـخت هایرژیم

 ها آزادی خود را بازیافتند.انقالب اسالمی حوزه

 ایجاد مراکز تخصصی در حوزه  ـ۳

 گوییپاسـخ منظور به تخصصی مراکز، اسالمی انقالب از بعد هایسال در
 ایـن یافـت. گسـترش و شد های علمیه ایجاددر حوزه جامعه نیازهای به
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 آموزشی سیستم از تربیش اما هستند، حوزه به وابسته قوانین نظر از اکزمر
 مرکـز 21حـوزۀ علمیـۀ قـم  در. کننـدمی استفاده دانشگاهیشبه و جدید

؛ بیـتاهل امامـت تخصصـی دارد: وجـود حوزه به وابسته تخصصی
تبلیـغ؛  ؛ تخصصـیبـاقرالعلوم ؛ تخصصـیاطهـار ائمـۀ تخصصـی
 ؛ تخصصـیمهـدی حعـرت ن؛ تخصصیقرآ علوم و تفسیر تخصصی
شناسـی؛ شیعه دار الهـدی؛ تخصصـی اسالمی؛ تخصصی قعای و حقوق

 کـالم اسـالمی؛ تخصصـی فلسـفۀ حدیث؛ تخصصـی و علوم تخصصی
؛ بیـتاهل معـار  اسـالمی؛ تخصصـی مـذاهب اسالمی؛ تخصصـی

سـراء؛ مؤسسـۀ ا   حـوزوی عـالی البالیه؛ مؤسسۀ آمـوزش نه  تخصصی
 تربیت حوزوی عالی ؛ مؤسسۀ آموزشرضا ماما حوزوی عالی آموزش

؛ و مؤسسـۀ النبیـین خـاتم حـوزوی عـالی مدرس؛ مؤسسۀ آمـوزش
 برخـی در اما دارد، قرار قم در مراکز این اک ر. اسالمی مطالعات المللیبین
 شـده تأسـیس نیـز دارنـدای علمیۀ گسـترده مدارس که هااستان مراکز از

 1.است
دانشـگاه،  عنوان با مراکزی اسالمیـ  انسانی علوم تولید هد  همچنین با
 بعـدها کـه شـد تأسـیس حـوزۀ علمیـه حاشیۀ در پژوهشکده، و مؤسسه
 پژوهشـی و مؤسسـۀ آموزشـی، بـاقرالعلوم دانشگاه. کرد پیدا گسترش

 و قـرآن مـذاهب، دانشـگاه و ادیـان مفید، دانشگاه ، دانشگاهخمینی امام
اسـالم،  اندیشـۀ و فرهنـگ هاسالمی، پژوهشـگا معار  حدیث، دانشگاه

دینـی،  نگاریدانشـنامه اسـالمی، پژوهشـکدۀ فرهنـگ و علوم پژوهشگاه
 ایـن جملۀ از جامعة المصطفی العالمیه اسالمی، و پژوهشگاه مؤسسۀ فکر
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 1.است مراکز

 های فرهنگی و پژوهشیفعالیت رشد ـ۴

 تـوایمح و عناوین بینیپیش وها حوزه آموزشی نظام یابیسامان بر عالوه
 ورود و حـوزه آموختگاندانش علمی توان ارتقای برای نیاز مورد دروس
ــمی ــدنهادینه و رس ــا حوزه ۀش ــه دره ــاخه وها عرص ــف، های ش مختل

 ۀزنـدهای زبان به تخصصی مجالت علمی، انتشارهای انجمنگیری لکش
 تبـادل وها مباح ـه بـرای دوسـویه رسـانیاطالعهـای پایگاه دنیا، تأسیس
هــای حوزه در ســال، در تــابک عنــوان هــزاران علمــی، انتشــار نظرهــای

هـا ده سـاالنۀ اسـالمی، برگـزاری علـوم و مباحث با مرتبط و پژوهیدین
 موضـوعات در تحقیقـاتیای هـپروژه پژوهشی، اجرای و علمی همایش
 وها دانشـگاه بـا پژوهشی و علمی، آموزشیهای اریکبنیادین، هم و مهم
 زکـمرا بـه میهمـان اسـتاد شور، اعـزامک خار  و لداخ علمی معتبر زکمرا

 مختلـفهای عرصـه در ارسـازک و بـدیعهای پردازیجهان، نظریه علمی
ــت، ــن دس ــواردی از ای ــی، و م ــادی، تربیت ــاعی، اقتص ــفی، اجتم  از فلس

 علمیـههـای حوزه یفـیک رشد ۀدهندنشان هک استای عمدههای شاخص
 ۀعرضـ و مختلفهای هعرص در حوزوی پژوهشگر هزاران حعور. است
 سـطوح در حوزه فعالی مؤثر و عینی حعور نیز وها پژوهش و مقاالت

ــه و نظــام،  مــدیریت و فرهنگــی و علمــیهــای تالش مختلــفهای الی
ایـن،  وجـود بـا. اسـت علمیههای حوزه یفیکهای توانمندی ۀدهندنشان
 از پـیش دوران به نسبت علمیههای حوزه اجتماعی و علمی عظیم جهش

های مانـدگیعقب جبـران بـرای و مطلـوب وضـع با مقایسه انقالب، در
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 نیازهـای بـه گوییپاسـخ نیـز و سـاله چنـد صـدهـای یفلت و تاریخی
 راهـی ، هنـوز«اجتمـاعی مهندسـی» عظـیم مسـئولیت انجام و روزافزون

اس و نشده، طوالنی، دشوارطی  قـرار علمیـههای حوزه پای پیش در حسل
 1.داده است

 علمیه یهااز حوزهصیانت  ـ5

ـ  بود علمیههای حوزه ریکف تحول ۀخود، نتیج البته هک اسالمی ـ انقالب
 فـراهمهـا حوزه وفاییکو رفع موانع ش اصالح برای الزم ۀزمین شد باعث

بـه . گرفـترنگی صـورت میشود که متأسفانه قبل از انقالب صیانت کم
هـای ز حی یـت حوزهاین منظور، نهادهایی در این زمینه تشکیل شد کـه ا

علمیه صیانت کند و هـم از جهـت اخالقـی و هـم از جهـت انحرافـات 
بـه  روحانیت ویژۀ ها باشد. تشکیل دادسرایفکری و علمی، مراقب حوزه

 2یکی از این مراکز صیانت است. دستور امام

 ها انسجام نظارت بر تهذیب حوزه ـ6

هایی برای تهذیب طالب از سوی مسـئولین قبل از انقالب اسالمی تالش
هـا برگـزار های اخالق مـؤثری در حوزهگرفت و درسحوزه صورت می

هایی از سـوی مراجـع وجـود داشـت، ولـی ایـن شد و گاهی نظارتمی
ها به صورت منسـجم نبـود و ایـن مهـم بعـد از انقـالب انسـجام تالش
ه شده است که این نیـز از دیگـر برکـات انقـالب تری یافته و نهادینبیش

 های علمیه است. اسالمی در حوزه
 هامهارت طلبگی، ارتقای زیل  و معنویت تعمیق و تروی  برای ریزیبرنامه
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ایشـان، هـای خانواده و حوزویـان بـین در اسالمی سنن و آداب تروی  و
 ورانمشـا و اسـاتید اخـالق، جـذب اساتید مهارت و دانش سطح ارتقای

 از حوزویـان، پیشـگیری به اخالقی هایاسوه معرفی و اخالقی، شناسایی
 طــالب تلـبس دهی بـهطـالب، و ســامان تهـذیبیـــ تربیتـی هایآسـیب
 برخی از وظایف معاونت تهذیب حوزه است. ، علمیه هایحوزه

 توسعۀ دفاع از باورهای شیعه  ـ۷

ن اهـدا  تأسـیس تـریمطمئنا  دفـاع از باورهـای ارزشـمند شـیعه از مهم
تا امروز بوده است. قبل از انقـالب،  بیتهای علمیه از زمان اهلحوزه

نظیـری علما و متکلمان شیعه زحمات زیادی را متحمـل شـده و آثـار بی
 خمینی امام ارزندۀ اقدامات و اسالمی انقالب پیروزی اند. باپدید آورده
 و شـد ترنزدیـک خـود متعـالی اهدا  سوی به حوزۀ علمیه هایفعالیت

از باورهـای اصـیل مکتـب  هاهجمـه و حوزه توانست در مقابل شـبهات
شیعه دفاع کند. عالوه بر نشر آثار فـراوان در ایـن بـاره، مراکـزی در ایـن 
زمینه تشکیل شد و نیروهای زیادی پرورش یافتنـد تـا در مقابـل هجمـۀ 

 و تمطالعـا گویی، مرکـزفرهنگی دشمن مقاومت کنند. مرکز ملی پاسـخ
گویی بـه سـؤاالت و حـوزۀ علمیـه، پایگـاه پاسـخ شبهات به گوییپاسخ

گویی دینی و اعتقادی در مراکز فرهنگی سراسر کشـور از شبهات، و پاسخ
های اخالقـی، فقهـی، این موارد است. در کنار این مهم پاسخ بـه پرسـش
 اجتماعی و تربیتی هم گسترش فراوانی یافته است. 

 شهادت  نهادینه شدن فرهنگ ـ8

افتـاده  فرهنگ شهادت در میان عالمان شیعه و سازمان روحانیت امری جا
و رسمی دیـرین بـود و ایـن قشـر فرهیختـه در مسـیر اعـتالی فرهنـگ 
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ولـی بـا او  گـرفتن  1شهیدان فراوانی تقـدیم کـرده اسـت، بیتاهل
تری گرفت و گستره آن بـه انقالب اسالمی ایران این موضوع شتاب بیش

ای کـه از آیـاز انقـالب های علمیه کشیده شد. به گونهیای حوزهتمام زوا
ی علمیـه بـه قـدر شـهدای هـااسالمی ایران )در حدود نـیم قـرن( حوزه

قرن(، شـهید داشـته  14روحانیت در طول تاریخ دین مبین اسالم )حدود 
شـهید )اعـم از شـهیدان قبـل و بعـد از  روحانی 5000است. آمار حدود 

دهندۀ ایـن ی، شهدای ترور و مدافعان حـرم( نشـانانقالب، جنگ تحمیل
این آمار حاکی از حعور پررنـگ حوزویـان در مبـارزات  2واقعیت است.
های نبرد حق و باطل و همچنین در دفاع از فرهنگ و حـرم سیاسی، جبهه

ها بوده و تقدیم شهیدان واالمقام در این مسیر، و سایر عرصه بیتاهل
انگیزی در تحکیم باورهای شـیعه در کات شگفتعالوه بر آثار معنوی، بر

جامعه داشـته اسـت؛ چراکـه روحانیـت در انقـالب اسـالمی نسـبت بـه 
ترین شهید را تقدیم جمعیت خود و در مقایسه با سایر اقشار جامعه، بیش

  3کرده است.

 ی روحانیتهاتکمیل قیام ـ9

تـاریخ  هـای علمیـه در طـولهـای حوزهانقالب اسالمی ایران مکمل قیام
های جاویـدان روحانیـت، در است. از برکات این انقالب تکمیل حماسه

هاست. اهدا  قیام تنباکو، قیام مردم عراق، قیام شـیخ محمـد تاریخ حوزه
خیابانی، قیام مشروطیت، مبارزات شهید مدرس، قیام فدائیان اسـالم، قیـام 

                                                                                       
. م ال  عالمه شبخ عبدالحسین امینی، کتاب ُشَهداُء الفَعیلَة را ـ که مشـتمل بـر شـرح 1

 تن عالم شهید و چگونگی شهادت آنان است ـ در همین زمینه تألیف کرد.  130حال 

  .نقش روحانیت در دستاوردهای انقالب اسالمیمحمدمهدی بهداروند، ر.ک:  .3
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زوهـای عالمـان الله کاشانی و... را انقالب اسالمی به ثمر نشـاند و آرآیت
با تجلیل از اقـدام در این باره  امام خمینیمبارز و مجاهد را عملی کرد. 

 سـبب همچنـین انقـالب 1توجهی دارند.عالمان مبارز نکات قابلوه کباش
 قیـام بـارز آن مصـداق یابد؛ ادامه روحانیت رهبری به متعددهای قیام شد
در  دیگـرهـای و نهعـت هـاو قیام روحانیـت رهبـری به فلسطین مردم

 است.  روحانیت رهبری کشورهای اسالمی به

 گسترش حوزهای علمیه در خارج

هـای علمیـه در خـار  از کشـور هانقالب، گسترش حوز برکات جمله از
بـه همـین  جامعة المصطفی العالمیه ازیانداست که قبال  بسیار کم بود. راه
 در رانـیییرای طلبـۀ هـزار 25 از اکنـون بـیشمنظور صورت گرفـت. هم

بـه نسـبت  2.هستند تحصیل مشغول کشور مختلف علمیۀ نقاطهای حوزه
افزایش طالب، افزایش مدارس نیز در داخل و خار  کشور افزایش یافتـه 

های علمیۀ معاصر در خـار  است. شکوفایی استعدادهای درخشان حوزه
ای از تأثیرگذاری انقالب اسـالمی در ایـران اسـت؛ بـرای از کشور نمونه

توان از شیخ عبدالله دهدوه در بلژیک، شیخ زکزاکی در نیجریـه، ونه مینم
شیخ عیسی قاسم در بحرین، سیدحسن نصـرالله در لبنـان و شـیخ نمـر و 

کرده شیخ محمد علی العمری در عربسـتان یـاد کـرد کـه همـه تحصـیل
 های علمیۀ ایران و عراق هستند. حوزه

 و هـاحوزه سـازمان» تلفیـق با ش1386 سال در جامعة المصطفی العالمیه
 دسـتور بـا «اسالمی علوم جهانی مرکز» و «کشور از علمیۀ خار  مدارس

                                                                                       
 .1341آذر  11، سخنرانی 115و  114، ص1،  صحیفۀ امام. 1

 .96مرداد 28؛ خبرگزاری ایرنا، 1396بهمن  2. المصطفی نیوز، دوشنبه 2
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آموزشـی،  آن رویکرد و شده تشکیلای خامنه الله معظم انقالب آیت رهبر
 و اسـت تابعه واحد 1۷0 دارای جامعة المصطفی. است تربیتی و پژوهشی

 تعـداد جامعـة المصـطفی اعـالم بنا بـه. دارد آموزشی واحد کشور 60 در
 2۵000 تعـداد بوده است کـه تحصیل به مشغول مرکز این در نفر ۵0000
 رهبـری دفتـر نظر زیر و امنا هیأت توسط مرکز. اندشده التحصیلفارغ نفر
 1.شودمی اداره

 المللی جذب و تربیت مبلغان موفق بین ـ1

ان معـار  های علمیه، آشـنایی مشـتاقاز برکات انقالب اسالمی به حوزه
و جذب آنان در حوزۀ علمیه و سپس تأثیرگـذار بـودن آنـان  بیتاهل

 شود: هایی اشاره میدر کشورشان بوده است که به نمونه

  دَهْدوه شهید عبداهلل ـ

 معـار  تـأثیر بلژیک بوده است. او تحـت در شیعه مبلغان و روحانیان از
 بلژیـک در ،حوزۀ علمیـۀ قـم تحصیل در از پس و شد شیعه بیتاهل
 بروکسـل شـهر در رضـا امـام مسـجد و اسـالمی مرکـز اندازیراه با

  .کرد ای را آیازهتبلیغات گسترد

  زَکزاکی ابراهیم ـ

 دینـی علـوم تحصـیل ایران، بـرای در اسالمی انقالب از پیروزیزکزاکی 
 با وی. شد شیعه خمینی امام با دیدار از پس و شد حوزۀ علمیۀ قم وارد

 و نیجریـه در اسـالمی مدرسـۀ نیجریـه، سیصـد اسـالمی بشجن تأسیس
 . کرد تأسیس ایخیریه و مؤسسات آن همسایۀ کشورهای

                                                                                       
 : . دانشنامۀ مجازی مکتب اهل بیت1
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 قاسم  احمد عیسی شیخ ـ

 و دارد را نجـف و 1حوزۀ علمیۀ قـم در تحصیل این عالم برجسته، سابقۀ
 او. اسـت بـوده بحـرین ملـی مجلس و گذاریقانون مجلس ععو مدتی
 شـورای ععـو و شودمی شناخته بحرین مردم قیام معنوی رهبر اکنونهم
 .است بیتاهل جهانی مجمع عالی

  النمر باقر شهید نمر ـ

 شـیعه روحانی( ش1394ـ1338) نمر شیخ به مشهورشهید نمر باقر النمر 
 تحصیالت وی. به شهادت رسید سعودی دادگاه حکم با که عربستان اهل
 از پـس و کـرد تکمیـل سـوریه و های علمیۀ ایرانحوزه در را خود دینی

 پرداخت.  سیاسی و دینی، اجتماعی هایفعالیت به عربستان به بازگشت

 سلمان علی شیخ ـ

 اکتبـر 30 در که است بحرینی مذهب شیعه و دینی عالم سلمان علی شیخ
 رهبـر و بحـرین کشـور نظام مخالفان از وی. شد متولد بحرین در 1965
 کشور آن شیعه اپوزیسیون رهبران از و بحرین اسالمی ملی وفاق جمعیت
 2کرده حوزۀ علمیۀ قم است.او تحصیل. است

 یافتگان جذب مستبصران و هدایت ـ2

در سایۀ انقالب اسالمی افراد زیادی آگاه شده، به مـذهب تشـیع گـرایش 
هــای علمیــه شــدند. آنــان بعــد از تکمیــل پیــدا کردنــد، و جــذب حوزه

                                                                                       
برای تحصیل به قـم هجـرت کـرد. اسـاتید  1990. شیخ عیسی قاسم در ابتدای دهۀ 1

عمدۀ وی در قم عبارت بودند از: محمد فاضل لنکرانی، سیدکاظم حائری، سیدمحمود 
 شاهرودی.
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شته و مؤثرترین حرکـات را انجـام تحصیالت خود به منطقۀ خویش بازگ
برخی دیگر نیز بدون تحصیل در حوزۀ علمیه، از برکت انقـالب  1اند.داده

 اند. اسالمی مستقیما  بهره برده و بیدار شده
 شویم:مواردی را برای نمونه یادآور می

اته؛ ابـراهیم حسـن محمد دکتر عماد؛ شهید عالمه یحیی دکتر عصام  شـحل
 محمـد فلسـطینی عبـدالعال؛ رهبـر محمـد شیخ سطینیفل ؛ عالم2َزکزاکی

اده؛ طبیب البـدر   معیـو  یاسـین قاسم؛ سید وحید اسعد فلسطینی شحل
شـیخ محمـود معاصـر؛  عبدالحمید نویسندۀ ؛ صائب3سوریه اهل نویسندۀ
هـا  نوآور  و هـاکـه دارا  کتـاب مصـر  ؛نویسـند دانشـمند و ابوریه

شیخ  ةابوهریر»کتاب  و «ةسنة المحمدیاضواء على ال»فراوانی است از جمله 
 شـیعنی لقد»صاحب کتاب  عربی مغرب از حسینی ادریس ؛ سید«ةالمضیر
)الگـار  حامـد ؛ دکتـر(گردانید شیعه مرا حسین شکبی) «الحسین
 و اسـالمی مطالعـات انگلستان، استاد در ش.ه1319م، 1940 متولد( 
 ازای عـده ایشـان دنبـال بـه نیـا،کالیفر برکلـی دانشـگاه در فارسـی زبان

 از اردن خلیفات ؛ مروان4شدند شیعه نیز آن دانشگاه استادان و دانشجویان
                                                                                       

ر . به این جهت وحشت وهابیان از گسترش تشیع امروزه علنی شده است. شیخ ناص1

نویسد: اخیرا  تعداد زیادی از اهل سنلت به مـذهب های مدینه میقفاری، استاد دانشگاه

را « المجد فـی تـاریخ البصـرة و النجـد»اند و اگر کسی کتاب شیعه گرایش پیدا کرده

افتد که چگونه برخی از قبایل عربی به صورت کامل مذهب مطالعه کند به وحشت می

 اند.شیعه را پذیرفته

 :1392رگزاری فارس، چهارم تیر . خب2
 دانستند( منتشر کرده است.)ای کاش قوم من می« یا لیت قومی یعلمون». وی کتابی به نام 3

 . الگار بارها با امام خمینی دیدار داشته است: 4

http://fa.wikishia.net/
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 کـه 1حیـدره علی محمد ؛ شریف«شدم کشتی بر سوار و» کتاب نویسندۀ
 روز عاشـورا آیـا» نـام وی به است و کتاب سنگال شیعیان رهبر اکنونهم

و  2اسـت؛ شـده چـاپ فرانسه و عربی زبان به «اندوه روز یا است جشن
 طلبد. ها مستبصر دیگر که نوشتاری مستقل میده

 گیری نتیجه

هـای مختلـف هـا در بخشهـای حوزهبه برکت انقالب اسـالمی فعالیت
 گونـاگون نیازهـای رصـد بـر عـالوه ،های علمیهحوزه و گسترش یافت
عـائیه، ق دانشـگاه، قـوۀ ماننـد مختلف و نهادهایها سازمان جامعه، برای

افزون بـر آن . اندکرده کادرسازینظامی نهادهای دولتی و  سیاسی عقیدتی
های علمیه در خـار  از کشـور، طـی چهـار دهـه، بسـیار خدمات حوزه

 چشمگیر و تأثیرگذار بوده است.

                                                                                       
و مـذهب شـیعه بـا انقـالب ایـران و  بیـتگوید: اما آشنایی مـن بـا اهلمی . او1

 آیاز شد. مند شدن من به امام خمینیعالقه
 شدگان: . وبالگ شیعه2



 

نقش انقالب اسالمی در 
 گرایی جهانی دین

 چکیده

ایی جهـانی و احیـای گراین پژوهش با هد  تبیین نقش انقالب اسالمی در دین

هـای اصـیل مطالعه و بررسـی آمـوزهدر جهان، تدوین شده است. اندیشه دینی 

دهد که انقـالب شـکوهمند اسـالمی ایـران از جـوهره انقالب اسالمی نشان می

ل  دینی و فرهنگی عمیقی برخوردار اسـت کـه نـه تنهـا جامعـه ایـران را متحـول

و بازتعریف جایگاه دیـن در عرصـه ای را در احیا ساخت، بلکه تأثیرات گسترده

ضـمن تبیـین کارآمـدی، جامعیـت و  ایـن تحقیـق .جهانی به همراه داشته است

در عصری که دین افیون ملتهـا خوانـده کند میشمولی دین اسالم، تصریح جهان

باتی مکاتب الحادی و کمونیسـتی  سشد، با وقوع انقالب اسالمی، خطای محامی

گیری انقـالب اسـالمی، نـه تنهـا باعـث د. شـکلو سیوسیالیستی آشـکار گردیـ

عام گردید، بلکه انقالب اسـالمی، طرفـداران  ین به معنایروآوردن جهانیان به د

ادیان دیگر را نیز به تکاپو انداخت و آنان را نسبت به دینـداری خـویش مفتخـر 

 نقـش امـام ،و اسـالم آمریکـایی ساخت. مرزبندی بین اسالم ناب محمدی

، از رشد فزاینـده جهـانی جمعیـت مسـلماناننیز یداری اسالمی و در ب خمینی
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 دیگر مباح ی است که در این تحقیق بدان پرداخته شده است.

 ،نـاب محمـدیاسالم دین،  انقالب اسالمی، کارامدی دین، احیای :واژهکلید

 گرایی، بیداری اسالمی.اسالم ،خمینی امام

 مقدمه

های زنـدگی مهم انقـالب در صـحنه احیای  اندیشۀ دینی از دستاوردهای
شد تنهـا دیـن مسـجد و عبـادت اسـت، بـه است. اسالمی که وانمود می

در جهـان  شپـرچمبرکت انقالب اسالمی و رهبری حکیمانۀ امام راحل، 
المللی به عنـوان نیـاز به اهتزاز درآمد، از انزوا نجات یافت و در سطح بین

انقالب هیچ دسـتاوردی جـز  های مختلف مطرح شد. اگرانسانی در زمینه
توجه جدی به اسالم نداشت، این دستاورد برای انقالب کـافی بـود؛ چـه 

او ]امـام[ بــه اسـالم عـزت بخشـید و »اندیش که زیبا فرمود رهبر ژر 
های دست ۀپرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد. او در عصری که هم

هـای ویـت و ارزشقدرتمند سیاسی بـرای مـنــزوی کـردن دیـن و معن
هـای معنویـت و ارزش کردند، نظامی بر اساس دین وتالش می، اخالقی

 1«.اخالقی پدید آورد و دولت و سیاستی اسالمی بنیان نهاد

 دین ارآمدیک ـ1

؛ از دارد شـمولیجهان و جامعیت ادعای هک است آسمانی دین تنها اسالم
 مسـلمانان، القـای نیدی هویت محو برایها راه مؤثرترین از یکیاین رو، 

 بشـر نیازهـای و التکمشـ بـه پاسخگویی توان اسالم هک است تهکن این
دین در بسیاری از جوامع، منـزوی و یـا  به همین جهتندارد؛  را امروزی

بــه صــورت مراســم و اعمــال عبــادی فــردی مطــرح بــود؛ زیــرا نظریــۀ 
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دگی ید داشت، دین را از زنـکه بر جدایی دین از سیاست تأکوالریسم کس
هـا خوانـده مونیسـتی نیـز دیـن افیـون ملتکهـای نار زده بود. در نظامک
شد. اما با وقوع انقالب اسـالمی، دیـن بـه صـورت نیـروی عظـیم و می
رد و خطـای کـهای عظیم انسانی را در ایـران متحـول آفرین، تودهتکحر
مونیستی و سوسیالیستی را در افیـون خوانـدن دیـن کهای الحادی تبکم
وبی مسـلمانان را که سـرکـبار چنان به وحشت افتاد ک. استاختسار کآش

همچنین انقالب موفـق شـد اثبـات  1های اصلی خود قرار داد.جزو برنامه
 تواند به نیازهای همۀ جوامع در هر زمانی پاسخ دهد. ه دین میککند 

 اسالم و حکومت اسالمی پدیدۀ الهی... اسـت کـه بـر: »امام راحل فرمود
ی ییرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مـادی هاخال  مکتب

و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظـامی و اقتصـادی دخالـت و نظـارت 
 تـا شـود وسـیله هکـ مـذهبی، آر »البته ایشان یادآور شـدند کـه  2؛«دارد

 اختیـار در، ییراسـالمی و اسـالمی شورها ک معنو  و ماد  ها سرمایه
 واقعـی مـذهب دیگر این ولی. است جامعه مخدر گیرد، قرار هاابرقدرت
  3.«نیست...

گذار جمهوری اسالمی، اسـالم را از انـزوا بنیان»گوید: می 4احمد جبرئیل
نجات داد. دیدگاه مرتجعانه نسبت به دین را که دشمنان در طـول صـدها 

هـا را منسـود سال ارائه کرده بودند، از میان برد و مقولۀ دین افیـون ملت
های المللی به عنوان یک نیاز انسانی در زمینهم را در سطح بینکرد و اسال

                                                                                       
 .92، صایراندستاورد انقالب اسالمی . جمعی از محققان، 1

 .403، ص 21،  صحیفۀ امام. 2
 .225. همان، ص3
 .. دبیرکل جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین4
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  1«.سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مادی و معنوی مطرح کرد...

 احیای جهانی دین  ـ2

حرکـت تـاریخ در تمـدن یـرب بـه سـمت  مسـیر اپس از قرون وسـط
نفرت را در انسان مدرن ایجـاد  ۀزمین ؛رویارویی علم با مذهب کشیده شد

ه نحوی که با رونمایی از نخستین دستاوردهای علمی بشر در عصـر کرد ب
سان برخی نسبت به دین مسـیح و . بدینجدید، روند تحقیر دین آیاز شد
گیری انقالب اسالمی، جهانیان بـه دیـن بـه یهود بدبین شدند؛ اما با شکل
 بـه نیـز را دیگـر ادیان اسالمی، طرفداران معنای عام رو آوردند و انقالب

 بـه سـاخت مفتخـر خـویش دینـداری به نسبت را آنان و انداخت کاپوت
 اسـبق جمهـوراروپـا، ماننـد، رئیس جمهـور رؤسای از برخی که ایگونه

خـود،  بودن دیندار ایران، به در امام از حرکت بعد که کرد اتریش، اعترا 
 2.کنندمی افتخار

ه طـی دهـۀ کسلی ا، نکدر آمری»نویسند: می پاتریشیا آبردینو  جان نیزبیت
شـمرد، امـروز همـراه بـا یافته را مردود میهرگونه مذهب سازمان 1970

ه کـگـردد... یهودیـان تجدیـدنظرطلب، ها بازمیفرزندان خود به نیایشگاه
پنجاه سـال پـیش هرگونـه اشـاره بـه رویـدادهای مـاورای طبیعـی را از 

د بـه معجـزات کرده بودنـد، اینـکـهای دعا حذ  تابک ، ارجـاع مجـدل
ــطوره ــتور اس ــیح را در دس ــور مس ــها و ظه ــرار دادهک ــود ق ــد... ار خ ان
( در ژاپـن همزمـان « )شینتو»ای مذهب های محلی و ناحیهجشنواره

های زندگی و بازگشت به معابد، رونقی تـازه یافتـه با مراسم آیینی چرخه
است...؛ جوانان چینی و اتحاد شوروی )سابق( به ریم فعای ضـدمذهبی 
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   163 گرایی جهانی نقش انقالب اسالمی در دین

شلوغ شدن  1«.انداوی به مجامع مذهبی نظر دوختهکنجکرس خود، با مدا
هایی ، نظرسنجی«رابطۀ علم و دین»هایی دربارۀ لیساها، برگزاری همایشک
عالقـۀ  2گرایی در متن تمدن یرب هسـتند،دهندۀ انفجار معنویته نشانک

هـای هـای دینـی در مـدارس، توسـعۀ انجمنوالدین به افـزایش آموزش
هـای انتخابـاتی ریاسـتداری و یاد خدا در نطقحتی ابراز دین مذهبی و

ــا ا و رشــد شــاخص تولیــد و اســتقبال از فیلمکــجمهــوری آمری هــایی ب
های مذهبی در برابـر تابکدرصدی چاپ  20موضوعات دینی و افزایش 

آوری ی از رویکا، همـه حـاکـهـا در آمریتابکدرصـدی سـایر  6رشد 
  3جهانی به دین است.

جـان  سـاهایزنده شده است، کل نید: »دیگویم 4لبسیک لیاسماع پرفسور
بـا  ینـیبوده که امام خم ینیاز دعوت نو یهمه ناش نیا ...؛اندتازه گرفته
 5«.آیـاز کـرد یجهـان ۀجامعـ تیـافکار و ذهن ۀاش در عرصینیانقالب د

ه کـاین افتخـار مخصـوص شماسـت »گوید: ی میکیمکز یحیاسقف مس
شـورداری را بـا دیـنکه کینا نید و باالترکا در دنیا زنده توانستید ایمان ر

ه ایمان را در مردم حفظ کنید. ما مسیحیان این توان را نداریم کداری توأم 
ه نتوانستیم دیـنکه مردم دیگر اطمینانی به ما ندارند. باالتر اینکنیم؛ چراک

 6«.نیمکشورداری توأم کداری را با 
                                                                                       

 .419و  418، ص، ترجمۀ ناصر موفقیان2000دنیای . جان نیزبیت و پاتریشیا آبردین، 1
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 .۷5، صعصر امام خمینیحاجتی، 
 .9۷ـ85. همان، ص3
  () . فیلسو  اسپانیایی4
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 و اسالم امریکایی یمرزبندی اسالم ناب محمد ـ۳

اسـالم راسـتین و اسـالم های مهـم انقـالب، مرزبنـدی یکی از دسـتاورد
است. اگر این مرزبندی نبود، مردم در شناخت دین واقعی دچار  آمریکایی
کـه گونه که قبل از انقالب این امراتفاق افتاد؛ چنانشدند، همانمشکل می

کـرد. در زمـان یت میشاه خود را حامی دین معرفی و یرب از دین حما
داستان شد و مذاکراتی داشتند که مطابق آن، امریکا با عربستان هم 1ریگان،

کنـد تـا قرائـت سـلفی از اسـالم را در دنیـا یرب به عربستان کمـک می
هـا امکانـات دادنـد و در گسترش دهد؛ لذا به طور وسیع در یرب بـه آن

غ درسـت کردنـد؛ نماینـدۀ ریگـان در مـذاکرات بـا  اروپا مسـجد و ُمبلـل
عربستان، چند سال پیش اعالم کـرد کـه عربسـتان در طـول بیسـت سـال 
گذشته، هشتاد میلیارد دالر برای گسترش اسالم به قرائت سـلفی در دنیـا 

متأسفانه حاکمیت اسالم امریکایی و سـلفی، شـناخت  2خر  کرده است.
 با مبارزه راه .»..اسالم ناب را مشکل کرده بود؛ از این رو، امام یادآور شد: 

 بـرا  هنـوز ه...کـ اسـت برخـوردار خاصی پیچیدگی از اییکامری اسالم
 نـاب اسـالم» و «اییکـامری اسـالم» بین مرز اسالمی ها ملت از بسیار 
 متحجـر نماها مقدس اسالم و، محرومان و پابرهنگان اسالم و «محمد 

 شــدهن مشــخص امال  کــ، دردبــی مــرفهین و خدانشــناس دارانســرمایه و
اســالم نــاب »در معرفــی اســالم حقیقــی، اصــطالح  لــذا امــام 3؛«اســت
هـا، مآبـان و التقاطین و مقـدساو در معرفی اسالم متحجر« محمدی
بـرد و بازشناسـی اسـالم نـاب را به کـار مـی« اسالم آمریکایی»اصطالح 

                                                                                       
 ق امریکا.جمهوری سابرئیس. 1
 .33، صانقالب اسالمی و تداول قدرت. سیدمحمدمهدی میرباقری، 2
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منظـور از  کنـد کـهبر آن تأکید می ،دانستهاز واجبات سیاسی  را محمدی
هیچ بـی همان اسـالم حقیقـی اسـت کـه از پیـامبر اکـرم ،اباسالم ن
معصـوم  ۀو سپس به ائم، صحابۀ منتخب طالببن ابی به علی ایپیرایه

 1.نسل به ما رسیده است به بعدی منتقل شده و از آن بزرگواران نسل
، انقالب اسالمی توانست اسـالم واقعـی را زنـده کنـد و از دیدگاه امام

در پرتـو  ،ترین دستاورد انقـالب اسـالمیبه عنوان مهمجمهوری اسالمی 
شـیعی و مـدل  ۀبه عنـوان نظریـرا تجدید حیات اسالم ناب، والیت فقیه 

 داد.حکومت اسالمی در دوران ییبت مورد توجه قرار 

 دعوت جهانی به اسالم ـ۴

های اسـالم قبل از انقالب اسالمی باور عمومی این بود که بایدها و نبایـد
 غرافیای جهان اسالم است؛ اما امام عقیده داشت کـه قـوانینمخصوص ج

ها در همـۀ فرامکـانی و پاسـخگوی نیـاز همـۀ انسـان و فرازمانی اسالم
. بـود جهـانی سیاست کی بود، اسالم صدر در هک سیاستی»عصرها است: 

 داشـت را عـالم و عـالم اطرا  در بود ردهک دراز را دستش اسالم پیغمبر
 ومـتکح و اسالمی سیاست به ردکمی دعوت و؛ الماس به ردکمی دعوت
ّلَّ  َک َأْرَسىْلن  مى  َو : »به بیان قرآن خطاب به پیـامبر اکـرم 2؛«داد یلکتش  إف

یَن  َرْحَم و  ْلِ ََّمف  جهـان امـروز»معتقد اسـت:  بر این اساس، امام راحل 3؛«َّف
امـام »نوشـت:  آبزرور ۀنامهفته 4«.است محمد  ناب اسالم فرهنگ تشنۀ
از اصـول  رو یـرا بـه پ ایـکهن است که دن امبرانیپا  پمرد  هم نییمخ

                                                                                       

 .204، ص1۷،  صحیفۀ امام. 2

 .10۷. سورۀ انبیا، آیۀ 3

 .88، ص21،  صحیفۀ امام. 4
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نامۀ امام به گوربـاچف نیـز بـدین منظـور صـورت  1.«...دعوت کرد نیید
خواهم دربـارۀ اسـالم جناب آقای گورباچف، اکنون... از شما می: »گرفت

و این نه به خاطر نیـاز اسـالم و  ؛به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید
شمول اسـالم اسـت های واال و جهانه شما، که به جهت ارزشمسلمین ب
 یونیزیتلو ۀشبک 2.«...ها باشدتواند وسیلۀ راحتی و نجات همۀ ملتکه می

نـه ،رد داد 1979در سـال  رانیآنچه در ا» ی اذعان کرده است کهسیبیب
 ۀنقطـ ؛عطـف بـود ۀنقطـ ی،جهـان انیتمام اد یبلکه برا انیرانیا یتنها برا
 یمـذهب ییگرابه اصول ایننفر در سراسر د هاونیلیکه از بازگشت م یعطف
 تیهود، یتیحیمانند مس انیاد گرید روانیدر سراسر جهان پ؛ دهدیخبر م

 3«....نداهآورد یرو یمذهب ییگرابه اصول زیو هندو ن

 گرایی جهانی اسالم ـ5

 ینـید تیهوو  شهیاند یایاح، یانقالب اسالم دینیترین آثار از مهم یکی
  یتـدرکـه بـه قبل از انقـالب سخت و دشوار طیدر جهان است. در شرا

 کیـهای طایوت و سـردمداران الئبا تالش حکومت ینید یاصول و مبان
در  یمـیتحـول عظ ینـینهعت امـام خم، شدمسخره می ایجرم بود و 
ل  یاسالم تیرا به ماه کیالئ تیکرد و ماه جادیا یسطح جهان  4.کـردمبدل

 5یالعاصـ محمدامر سبب شد مردم جهان به اسالم گرایش پیدا کنند. این 
سـاخت و  یرا متالش ییاگرایو دن یما، جهان المذهب زیعز امام»: دیگویم

                                                                                       
 . همان.1

 .221و  220، ص21،   صحیفۀ امام. 2

  .8و۷. مجلۀ اندیشۀ انقالب اسالمی، ش 4

 . امام جمعه واشنگتن. 5
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تنهـا نـه، یانقـالب اسـالم یروزیـاز پ شیهای پـخال  سال اکنون برهم
در  انیـاد ریسا «انیادگرایبن»و  «ادگرایبن» انیحیبلکه مس «ادگرایبن»مسلمانان 

  1.«اندجهان فراوان شده
مردم انگلستان به جای تفـریح و »دهد که روزنامۀ انگلیسی نیز گزارش می

های شبانه و عیش و نوش، تـرجیح حد و اندازه در درون کلوپشادی بی
دهنــد تــا بــا آمــدن بــه زیــر پــرچم اســالم، ســعی در برخــورداری از می

هـزار نفـر در  ۵ا سـاالنه های این دین داشته باشـند. طبـق آمارهـفعیلت
درصد از آنان را سفیدپوستان این کشـور  ۷۵شوند و انگلستان مسلمان می

از آیـاز دهـۀ هشـتاد و بـا »نویسـد: می 3آنتونی گیدنز 2«.دهندتشکیل می
انقالب اسالمی، فرایند عمومی جهان، روند معکوسی را آیاز کـرده و بـه 

را  تأکید کـرده اسـت کـه تلگروزنامۀ دیلی 4«.رودسمت دینی شدن می
نفر یک نفر دیـن مسـیحیت را رهـا  10سال، از هر  2۵در ردۀ سنی زیر »

تحقیقـات »؛ و بـه اذعـان همـین روزنامـه «آوردکرده و به اسالم روی می
دهد که گرایش به اسالم در میـان جوانـان روز بـه روز افـزایش نشان می

  5«.یابدمی

 نقش امام در بیداری اسالمی  ـ6

های رهبـری های مهم انقالب، شناخت جایگاه و ویژگیاز دستاوردیکی 
دانسـتند و تر مردم جایگاه رهبر در اسالم را نمیاست. قبل از انقالب بیش

گذاشتند که مردم رهبر واقعی و واجد شـرایط را بشناسـند؛ از ایـن یا نمی
                                                                                       

 .13۷1، خردادماه 211نشریۀ شاهد، ش  1.

 شناس معرو  انگلیسی.. جامعه3
 .20، صشی امام خمینی. مجلۀ یک گام تا ظهور، مؤسسۀ آموزشی و پژوه4
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کردند که شاه شایسـتگی رهبـری دارد؛ امـا انقـالب رو، برخی تصور می
تنها لیاقت رهبری را نـدارد، بلکـه او یاصـب رهبـری ان داد که شاه نهنش

 مـدتی این در هک دیدید شما»خوانیم: که در عبارتی از امام میاست؛ چنان
از سوی دیگر، امام بـا  1«.را ایران ومتکح بود ردهک یصب محمدرضا هک

چـون حکومـت اسـالمی حکومـت »طرح والیت فقیه یادآوری کرد کـه 
لکه حکومت قانون الهی است، پس حاکم باید دو صـفت داشـته قانونی ب

باشد که آن دو، اساس حکومت قانونی است و بدون آن حکومت قـانونی 
  2«.است معقول نیست: یکی از آن صفات، علم  به قانون )فقاهت(

این همـان رهبـری اسـت کـه در معـادالت فرهنگـی و سیاسـی جهـان 
پـائیس ال ۀروزنامـکنـد. جـذب می تأثیرگذار است و جهانیان را به خـود

او  ۀخمینـی در شخصـیت و خمیـرامام راز پیروزی : »ه استاسپانیا نوشت
امـروز  ؛امـا راه او ادامـه خواهـد داشـت... ،خمینی فوت کـردامام  ؛بود...

تأثیرات پیام امام در الجزایر، تونس، مصـر، فلسـطین، افغانسـتان و دیگـر 
مذهب هسـتند، بـه اک ریت سنلیدارای ها که کشورهای مسلمان، حتی آن

 3«.خورد...چشم می
بایـد اعتـرا  کنـیم کـه پـیش از پیـروزی انقـالب »: 4دانیل پـایپزبه بیان 
 ولـی از ؛ما برای افکار دینی و مذهبی هیچ جایی باز نکرده بودیم، اسالمی
ای جهـت مطالعـه و ها ضروری است که زمینهبرای ما آمریکایی ،پس این

اندیشـه و  ۀزمینـ طور خاص در رامون مذهب فراهم آوریم و بهتحقیق پی
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 ؛مشی و هد  امام خمینـی تحقیقـاتی بـه عمـل آوریـم اعتقادات و خط
راحتی گذشـت امام خمینی در جهان به ۀتوان از تأثیرات اندیشچراکه نمی

دلیل نفوذ افکار امام خمینی بار دیگـر اسـالم را کشـف  و دنیای یرب به
 1«.کندها را با مشکل مواجه میما آمریکایی کرده است و این
بعـد از انقـالب نیکاراگوئـه، شـدیدا  تحـت »گوید: می 2ارنست کاردیناله

در سفری بـه ایـران، خـدمت رهبـر انقـالب  ؛اقتصادی بودیم... ۀمحاصر
رهبـر  ۀوخم جمـاران گذشـتم. خانـهای پُـرپیچاسالمی رسیدم. از کوچه

کـه شـرق و یـرب را بـه لـرزه تم. مردی انقالب را در نهایت سادگی یاف
کـه  بود، پیرمردی است با لباس ساده و در اتاقی محقلر. تنها حرفیانداخته 

ایـن «. ما در کنار مبارزان علیـه سـتمکاران هسـتیم»ایشان گفتند، این بود: 
ت قلبی بود که با هیچ سفر بـه  ۀچیز قابل مقایسه نیست. در ادام سخن، قول

هـای جهـان رفـتم. آن کـاد تودرتـو و آن مقـرل تولیـکمقرل پاپ، رهبر کا
قیمت و فاخر و رفتار تند و برخورد تلخ پـاپ های گرانباشکوه، آن لباس

شـما بشـود، نبایـد بـه خواهی کمکی از جانب کلیسا به اگر می»که گفت 
مـن گفـتم:  ؛«باشید و همچنین، با آمریکـا درنیفتیـد سیاست، کاری داشته
اسـت  یاید شما باشید؛ اما نیستید. رهبر من امام خمینرهبر من قاعدتا  ب

رود و را مـی کند و واقعا  راه حعرت مسیحکه به آن سادگی زندگی می
حـاال بـود، رفتـار امـام  با آمریکا دشمن اسـت. اگـر حعـرت مسـیح

 مسـیحی یک من»: گویدمی 4موستاکیس جر  دکتر 3«.را داشت خمینی
 کنندۀاصـالح او. دارم زیـادی بسـیار عالقۀ یخمین الله آیت به ولی هستم،
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 وظیفـۀ خـود آزاده، مسـیحیان سایر و من. است بوده اسالمی امت بزرگ
 محمدرضا شـاه این در حالی است که 1«.کنیم پیروی ایشان از که دانیممی
 و راا تنها در معادالت و تحوالت جهـان، تأثیرگـذار نبـود، بلکـه خـودنه

 2.داندنبیگانگان به قدرت رس

 افزایش جهانی جمعیت مسلمانان  ـ۷

افتد، گرایش برخی پیروان ادیان به دین دیگر است. آنچه معموال  اتفاق می
گیرد، اما گـرایش مـردم بـه این گرایش محدود و به مرور زمان شکل می

تنها در اسالم به شدت افزایش پیدا کرده است؛ یعنی انقـالب اسـالمی نـه
ذار بـود، بلکـه در رشـد و افـزایش چشـمگیر گرایش مردم به دین تأثیرگ

در حوزۀ مطالعات آینـده تـا سـال . جمعیت مسلمانان نقش کلیدی داشت
هـا حـاکی از رشـد جمعیـت مسـلمان و متعاقـب آن همۀ گزارش 2025

هـای بر اسـاس تخمین 3تقویت جایگاه و توان اثرگذاری مسلمانان است.
میلیـارد مسـلمان در  1.6تعـداد  ،2010در سـال  4،پیـو تحقیقات مؤسسۀ

درصد جمعیت جهـان را تشـکیل  23اند که حدود کردهجهان زندگی می
اسالم دومین گروه مذهبی جهان  ،که در حال حاضر دهند. اما در حالیمی

ترین مـذهب در حـال رشـد در پس از مسیحیت است، این مذهب سریع
وال اگر نرد رشد جمعیت مسلمانان به همین منـ ،. در حقیقتاستجهان 

تعداد مسلمانان از تعداد مسـیحیان جهـان  ،ادامه یابد، در پایان قرن حاضر
 پیشی خواهد گرفت.
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 ـخاورمیانه و شـمال آفریقا ۀهرچند جمعیت بسیاری از کشورها در منطق
مسـلمانند، ایـن  یالبا   ـ گرددها به قرن هفتم میالدی بازمیکه اسالم در آن

جمعیـت بزرگـی از انان جهان است. درصد از مسلم 20منطقه موطن تنها 
 هنـد و اقیـانوس ۀحـوز در آسـیا ۀدرصد( در منطقـ 62جهان ) انمسلمان

بــنگالدش زنــدگی  و در انــدونزی، هندوســتان، پاکســتان ،آرام اقیــانوس
 کنند.می

کـه پـیش بینـی  یانهوگبه  ؛جمعیت مسلمان اروپا نیز در حال رشد است
 مسلمان خواهد بود. 20۵0اروپا در سال  جمعیت درصد 10 ،دشومی
کـه از سـوی مرکـز  2014انـداز مـذهبی آمریکـا در سـال چشـم ۀمطالع

درصـد بزرگسـاالن  0.9دهـد کـه نشـان می ،تحقیقات پیـو انجـام شـده
 1.8دهـد کـه نشان می 2011آمریکایی مسلمانند. بررسی دیگری در سال 

در ایـن  میلیون نفر از تمـامی سـنین 2.۷۵کلی  میلیون بزرگسال و به طور
 درصد این افراد مهاجرند. 63کشور مسلمان هستند. به عالوه 

شـود کـه در سـال شناسی تخمین زده میهای جمعیتبینیبر اساس پیش
ل دهنـد کـه در ایـن یشکتدرصد جمعیت آمریکا را  2.1مسلمانان  20۵0
 1ها از یهودیان پیشی خواهد گرفت.تعداد آن ،صورت

حاکی از آن اسـت کـه تعـداد  2013ر سال همچنین آمارهای ارائه شده د
نفر در  3۷.3درصد کاهش یافته و از  11مسیحیان انگلیس در دهۀ گذشته 

رسیده است؛ در حـالی کـه  2011میلیون نفر در سال  33.2به  2001سال 
میلیـون نفـر در سـال  1.2درصـد افـزایش یافتـه و از  80تعداد مسلمانان 

ای که اسالم در جایگاه سیده، به گونهر 2011میلیون نفر در  2.۷به  2001
دوم ادیان در انگلیس قرار گرفته است. اما از نظر تعداد جمعیت انگلـیس 
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درصـدی مسـیحیان در  ۷۵شـود، نسـبت میلیون نفر می ۵6.0۷که بالغ بر 
 ۵تا  3درصد کاهش یافته، در حالی که نسبت مسلمانان  ۵6به  2001سال 

 1درصد افزایش یافته است.
تـر ها از کلیسـا نیـز بیشکه احداث مساجد و حسـینهقابل توجه ایننکتۀ 

گسترش احداث مسـاجد در آمریکـا و » هاشده است. طبق برخی گزارش
ای است که بسیاری از کلیساها تبدیل بـه مـوزه شـده و در اروپا به اندازه

رسـانۀ  2«.عوض مساجد، گنجـایش حجـم انبـوه نمـازگزاران را ندارنـد
میل گزارش قابـل تـأملی را منتشـر کـرد و آن را در صـدر انگلیسی دیلی

یـک »صفحۀ اینترنتی خود قرار داد. تیتر قابل تأمل این گزارش ایـن بـود: 
های خـالی در کلیسـا کجـا! کشور، دو دین و تصویر متمایزکننده: صندلی

میل در ایـن گـزارش بـه افـزایش دیلی 3؛«های طوالنی مساجد کجا!صف
ر انگلیس و کاهش استقبال عمومی مردم این کشور بـه کنندۀ اسالم دخیره

وقتی این کلیسا در قـرن »اشاره کرده است:  های مذهبی آنکلیسا و مراسم
نفـر را داشـته باشـد؛ امـا  1230ساخته شد، قرار بود گنجایشی برابر  18

شاهد حعور حداک ر بیست نفر در کلیسـای هـزار نفـری مـریم مقـدس 
تر در خیابان، مکانی مقدس وجـود دارد کـه بـا هستیم، اما کمی آن طر 

نفـر گنجـایش دارد؛ امـا  100مشکل کمبود جا مواجه است. مسجد، تنها 
برابر گنجایش مسجد  4تا  3زنیم، جمعیتی جا سر میها به آنوقتی جمعه

شوند و مجبورند بیرون از مسجد نمـاز را برای اقامۀ نماز جمعه جمع می
  4«.برپا کنند
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 تمدن اسالم و غرب تقابل ـ8

یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی تقابل تمدن یـرب و اسـالم اسـت؛ 
شد که اسالم دینی منزوی اسـت و قـدرت زیرا قبل از انقالب وانمود می

مقابله با هیچ تمدنی را ندارد؛ از این رو، یرب از اسالم هراسـی نداشـت، 
تمدن یـرب را بـه  ناب، اسالمب، تمدن انقال بلکه حامی آن نیز بود. پس

تنها مـانع کـه دیـن نـه، نشـان داد ناب محمـدی اسالم مبارزه طلبید؛ زیرا
در ادبیـات  ساز است؛ از این رو،خود تمدنها نیست، بلکه پیشرفت ملت

اسالم ناب و اسـالم آمریکـایی در  ۀجانبامام خمینی مسألۀ رویارویی همه
مرکـز ثقـل  ۀم ابـبه قالب تقابل اسالم آمریکایی و اسالم ناب محمدی

 ،یـن روااز  1؛رویارویی گستردۀ فرهنگی و سیاسـی مطـرح و تبیـین شـد
سـتیزی سیاست اسالم، یرب به رهبری امریکا در بعد تبلیغاتی و فرهنگی

هـای انقـالب را به عنوان یکی از راهبردهای خود در قبال گسترش آرمان
مریکـا در سـال آیـازده سـپتامبر  پس از حـوادث   در پیش گرفت.اسالمی 
در کشـورهای  تـرسـتیزی بـا شـدت بیشو اسـالم هراسـیاسالم، 2001

و « نظـم نـوین جهـانی»؛ زیرا یرب که در صدد ایجاد اسالمی ادامه یافت
تنها تمدنی که تمدن آن را نابود »بود، احساس کرد « قطبی شدن جهانیک

پیـامبر اهانت بـه قـرآن کـریم،  خواهد کرد، تمدن اسالم است؛ از این رو،
 ۀسـتیزاناسـالمهای س سیاسـتأو دیگر مقدسـات اسـالمی در ر 2اسالم
 فـاز از سـوی دیگـر، یـرب درهای یربی قرار گرفـت. و رسانهها دولت
 بـه و کرد خار  تبلیغاتی صر  مجاری از را هراسیاسالم راهبرد، جدید
 1993 سـال کـه درداد؛ چنان فرهنگی و علمی اصطالح به زیرساخت آن
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. شــد مطـرح هـانتینگتون سـاموئل سـوی از «هاتمـدن برخـورد» تئـوری
 نظـر شرق بلوک فروپاشی از پس جهان به ـ که خود نظریۀ در هانتینگتون
هشـت تمـدن را مطـرح  وی 1ها سخن گفت.تمدن گیریشکل دارد ـ از

 کـه است معتقد ورزد ومی تأکید اسالمی تمدن به همه از و بیش 2کندمی
قطبی زیرا عصـر تـک 3کند؛ مهار را تمدن اینای نهگو به باید یرب جهان

آمریکا به سوی چندقطبی در حرکت است و این ساختار به زودی آشکار 
و ممکن است در این تعاد، تمدن اسالم پیروز شود؛ از این رو،  4شودمی
تــرین از مهم کــمیوســتیجهــان اســالم را در قــرن ب» کســونین چــاردیر
 6«موشه بیجلـین» 5.دانست «کایآمر یخارج استیس ییهای زورآزمادانیم
آمریکا با همۀ توان نظامی و اقتصادی و اروپا بـا همـۀ سیاسـت»گوید: می

 انـد.های زیرکانه و مرموز خود، توان مقابله با مو  انتشار اسالم را نداشته
ای نه چنـدان دور، حـر  اول را این یک واقعیت است که اسالم در آینده

بـه عقیـدۀ »ویـد: گمی 8مایکل دینس برداین 7«.زد در جهان یرب خواهد
بست خواهد رسید و به جـایش من مدنیت و تمدن یرب به زودی به بن

 9«.تمدن اسالمی خواهد نشست...

های اقتصادی، سیاسی، نظـامی و امروزه تقابل ایران و یرب، تقابل عرصه
                                                                                       

 به بعد. 115، از صدستاوردهای کالن انقالب اسالمی. ر.ک: منوچهر محمدی، 1
 .4۵، صانقالب اسالمی و تداول قدرت. سیدمحمدمهدی میرباقری، 2

 
 .1۷8، صهمان. محمدرحیم عیوضی و محمدجواد هراتی، 4

 . پژوهشگر یهودی. 6

 . استاد دانشگاه آریزونای آمریکا.8

 .24/۷/1380. روزنامۀ کیهان 9



   175 گرایی جهانی نقش انقالب اسالمی در دین

 هـایی اسـت. جنگو اعتقـاد کیدئولوژیـااجتماعی نیست، بلکه تقابـل 

از  یبرخـ نظامی، اقتصادی و ...، ابزاری برای نابودی تمدن اسالمی است.

 ۀ، عمـدانـددهکراسالم و یرب را مطالعـه ، یتمدن کردیکه با رو یمتفکران

 کـه؛ چنانکننـدیم یتلق یو اعتقاد یتیدو را از نوع هو نیا نیتعارضات ب

؛ است نیادیو یرب بن المتعارض اس»که  باور است نیبر ا یالبرت حوران

 1«.دارد یتیو هو یاعتقاد یتیها ماهآن نیجدال باز این رو، 

امام معتقد است که در تقابل تمدن اسالم و یرب، تمدن یـرب شکسـت 

 بـه را جهـانخوار ا کآمری آن رأس در و، یرب هک اسالمی »...خورد: می

ى ی ُهىَا »که این وعدۀ الهـی اسـت:  2نشاند، خواهد مذلت خاک  َأْرَسىَل  لََّّ
َرهُ  لََّْحقِّ  دینف  َو  بف َُّْهدی ُساََّهُ َر  ُیْظهف ینف  َعَل  َّف هف کُ  لَّدِّ

هَ کَ  ََّْا  َو  لِّ   3«.اَن کُ لَُّْمْشرف  رف

 گیرینتیجه

در عصر انزوای دین و یلبه تفکر جدایی دین از سیاست، انقالب اسالمی 

چون خورشیدی عالم تاب، طلوع نمـود و بـا گفتمـانی متفـاوت، ضـمن 

گویی این دین الهی بـه نیازهـای لی دین اسالم و پاسخشموتأکید بر جهان

های آزاده را به سوی خود جذب نمود و لرزه بر انـدام های انسانبشر، دل

استکبار انداخت. انقالب اسالمی با مرزبندی میـان اسـالم نـاب و اسـالم 

آمریکایی، اسالم راستین را بـه جهانیـان معرفـی کـرد و بـا ارایـه الگـوی 

حاکمان ناالیق کشورهای اسالمی را تحقیر نمود. پیروزی حکومت دینی، 
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، در گرایش جهانیان بـه انقالب اسالمی به رهبری حکیمانه امام خمینی

اسالم و افزایش چشمگیر جمعیت مسـلمانان نقـش کلیـدی ایفـا نمـوده 

 است.



 

 یابی زننقش انقالب اسالمی در هویت

 چکیده

بـه دیـدگاه ضمن مراجعه و آمار موجود اطالعات  ازگیری نوشتار حاضر با بهره

ــاحب ــان و ص ــالمی در کارشناس ــالب اس ــش انق ــین نق ــدد تبی نظران، در ص

ترین دستاورد انقالب مهماز  ،یابی زنانزن است. هویتو کرامت یابی شخصیت

است. جایگاه زن قبل از انقالب بـا جایگـاه زن بعـد از انقـالب بسـیار اسالمی 

همند انقالب، زنـان ثابـت کردنـد کـه، یـک زن متفاوت است؛ در پیروزی شکو

ایمان و آگاهی و به دور از منجالب فسادی که دنیـای یـرب و  مسلمان در سایه

در تحـوالت اساسـی تواند نقش می تدارک دیده بودند،عصر ستمشاهی برای او 

عرصۀ سیاسـی و اجتمـاعی،  علمـی،  حعور زنان درتاریخی و جهانی ایفا کند. 

 ات انقالب اسالمی است. فرهنگی از برک
سیاسـی هـای کرامت زن، فعالیـتیابی زن، ، شخصیتاسالمی انقالب :واژهکلید

 های علمی زنان، حجاب.فعالیت، زنان اجتماعی هایزنان، فعالیت

 همقدم

؛ اسـت یکی از رخـدادهای بـزرگ جهـان معاصـر، انقالب اسالمی ایران
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یرگـذاری در معـادالت تأثبـه دلیـل ، یربـیصاحبان اندیشـۀ  ای کهپدیده
یکـی از . آن چشـم بپوشـند توانسـتند ازآن، نمی دسـتاوردهای و جهانی
؛ همـان زنـانی کـه قبـل از اسـتیابی زنـان هویت های انقالب،دستاورد
( هویت آنـان را فمینیسم) گراییزنهمچون  با شعارهاییها یربیانقالب، 

دان ایـن سـناریو گـرزیر سؤال بردند. رژیم پهلوی نیز به عنوان عروسـک
 یمهم بـرا یو نقش گاهیجا یانقالب اسالم کهکرد؛ در حالی نقش ایفا می

خـود را در  یهایتوانمند یاسالم یزنان در نظر گرفت. زنان در جمهور
 . رسانندیمختلف اجتماع به اثبات م یهاعرصه

 یابی زنهویت ـ1

ه زنـان و بـنسبت ، ییتجددگرا ۀومت به بهانکحی، از انقالب اسالم پیش
 نیپـروجویی جنسـی داشـت. لـذت و دختران، دیـدگاه ابـزاری، مـادی

 هایشـب یبـود کـه بـرا عیدر تهران آن روزگـار شـا: »گویدمی 1ییفار
 ینـام دختـر ی. حتـبرنـدیرا به دربـار مـ ییبایدختران ز )شاه( او ییتنها
، از ایـن رو 2.«شـاه بـود یهامعشـوقه ستیدر ل اکیی به نام فرانچیسایتالیا

 بایـد او هک است آن زن از من کدر است گفته شاه: »فرمود خمینی امام
 راهـا آن و شـاندکمی فساد به را هازن هک است شاه این. باشد فریبا و زیبا
چنـین یـاد  آن روزگار امام ازهمچنین  3.«...بیاورد بار خواهدمی کعروس
بع ـت  عصـرجاهلیـت  ی درکـی :مظلوم بود زن در دو... ]برهه[»ند: کمی

 زن را از آن مقــام شــاه ؛شــاه... ۀدیگــر در جاهلیــت دور اســالم و پیــامبر
                                                                                       

 . معشوقۀ شاه.1

 «.مفاسد اخالق». پایگاه جهان نیوز، بازخوانی پهلوی، پروندۀ دوم: 2
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 شـاههمچنـین  1.«حیـوان کیـ ۀبـه مرتبـ ،شید...کعزت پایین  شرافت و
 او دانسـت؛نمی ازدوا  الیق جوانی ابتدای در را ایران دختران از یکهیچ
 دختـر با گرفت تصمیم سپس و کرد ازدوا  فوزیۀ مصری شاهزاده با ابتدا
 2.«کند ازدوا  ایتالیا پادشاه

 شـانواقعی جایگـاه را از جاهلیت مدرن، به ایران زنان اسالمی اما انقالب
زن مانند مرد انسانی است که هیچ خللی در گوهر وجـود برگرداند، یعنی 

َه  َی : »او نیست نَّ  لَّنَّ ُس  َأیُّ ْن  ْْ کُ َخَلْقن  إف نَّ  ُأْنث ...  َو  ر  کَ ذَ  مف ْنىَد  ْْ کُ َرَم ْکىأَ  إف ىهف  عف  لَّلَّ
 3«ْْ کُ َأْتق 

 نسـل و خـانواده اصالت، سالمت هک فهماند زن به انقالب بر این اساس،
: دارد فرزنـد پـرورش در را سهم ترینبیش مادر اوست و عهدۀ به انسان،

 و زنـانبزرگ تربیـت محـل زن دامـن. رودمی معرا  به مرد زن دامن از»
 مربـی زن. بزرگ انسان کی هم آن؛ است نانسا زن» ؛4«است مردانبزرگ
 5.«است جامعه

الانرربال رر   الاگررفالطن ررسالرالطرروفا ال رر   الالال
ال

ال

ال رر   ال رر   الافطرررد الایررف  الا  ررد الال
ال

الچهالاهل ا الرالچهالطدلک،الچرهالاادربالرالچرهالطو رهالالالال
ال

ال

الشبنبال کسرف الشردگف الا رسال   فطررد الالالالال
ال
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الدم  رررهال اررررفالاارررفراالارررد  الطف اطررر الال
ال

ال

ال1ااد  طرر الا رسررف،ال   گررنالاسررفا الالال
ال

 تحول روحی و فکری ـ2

تغییر نگـرش بـه نقـش و  ،یکی از تحوالتی که در خصوص زنان رد داد
قبـل از پیـدایش . جایگاه زنان در اجتماع از طـر  مجـامع مـذهبی بـود

نشینی و انجام وظایف مربـوط نگرش جدید، نگاه یالب بر ضرورت خانه

 ،حکومت ردکیزن با توجه به روگر، ید یسو از؛ داری بودبه خانه و خانه
شده بود. اما بعـد از  دهیکش یوبند فساد فکردیدور و به ق یاصل تیاز هو
، بـه دلیـل شـناخت جایگـاه زن و آشـنایی بـا معـار  اسـالمی، انقالب
کـه زن در اسـالم  افتنـدیهـا درکرد و آن رییزنان تغ یارهایها و معنگرش

 ،تحـول روحـی کیـ»فرمود:  راحلامام ؛ دارد هویت و شخصیت الهی
تا مردهـا  بـزرگ،  کوچکها  . از بچهصممم ۀر ، با ارادکتحول ف کی

 2؛«ردنـدکهمۀ اقشار، بـا هـم قیـام  ؛  بزرگهاتا خانم کوچک اناز دختر
اگـر ایـن نهعـت و انقـالب اسـالمی هـیچ : »انـدهفرمود نیهمچنایشان 
 کایـن یـ ،ه در بانوان و در جوانان ما پیدا شـدکجز این تحولی  ،نداشت
 3.«شور ماکافی بود برا  که کد امر  بو

کنـد کـه حـاکی از تحـول زن ایرانـی اسـت: امام نمونۀ خوبی را نقل می
 و خــواهران و مــادران از هــاییصــحنه جنــگ ایــن طــول در جانــباین»
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 انقـالب ایـن ییـر در نـدارم گمـان هک امدیده دادهازدست عزیز همسران
بـا ـ است نشدنیموشفرا خاطرۀ کی من برا  آنچه باشد؛ و داشته نظیر 
 پاسـدار کی با جوان دختر کی ازدوا ـ  است چنین هاصحنه تمام هکاین
 دو هـر از و داده دسـت از را خـود دست دو هر جنگ در هک است عزیز
 صـفا از سرشـار و بزرگ روحی با شجاع دختر آن. بود دیده آسیب چشم

 ازدوا ، ایـن بـا بگذار، بروم جبهه به نتوانستم هک حال: »گفت صمیمیت و
 ایـن روحـانی عظمـت باشـم ردهکـ ادا دیـنم به و انقالب به را خود دین
، شـاعران، نویسـندگان را آنـان الهـی هـا نغمه و انسانی ارزش و صحنه

 هک را سک هر و فقیهان، فیلسوفان، عارفان، هنرپیشگان، نقاشان، گویندگان
 و ار کافـد و ننـد؛ک ترسـیم یـا و بیـان تواننـدنمـی، نیـدک فرض شماها

 معیارهـا  بـا تواندنمی سکهیچ را بزرگ دختر این معنویت و خداجویی

  1.«ندک ارزیابی رای 

 نقش زن در اصالح جامعه الف(

متأسفانه زنان قبل از انقالب در روند اصـالحی جامعـه نقـش پررنـگ و 
زن،  یآزاد شـعاربـه  یاندازبا دست یپهلو میرژای نداشتند؛ زیرا گسترده
 انیـابتذال کشاندن زنـان و تزلـزل در بن برای بهخود را  یهاستایس عمال  

زن  یانسان یشأن واال، که انجام داد یکرد و با اقدامات یزیرهیها پاخانواده
امـا . این امر، زن را از اصالح و هدایت جامعه یافـل کـرد؛ دیکش نییرا پا

 انقالب اسالمی این رشـد و بلـوغ فکـری را بـه وجـود آورد کـه زن در
 هـازن»اصالح جامعه، تربیت فرزند و هـدایت فـرد، نقـش بنیـادی دارد: 

                                                                                       
 .194، ص16،  همان. 1



182    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

ساز است و انسان ریمک قرآن. نندکمی بزرگ خود دامن در را شجاع مردان
 ها گرفتـهملت از سازانسان ها زن اگر. است ساز نیز انسان هازن وظیفۀ
و  صـالح ...» ؛1«شـد خواهنـد مبـدل انحطاط و ستکش به هاملت، بشود
ــ فســاد ــان فســاد و صــالح از جامعــه، کی  سرچشــمه جامعــه آن در زن
زنان جوامع دیگر را به الگوپذیری از بانوان  از این رو، امام 2؛«...گیردمی

 از، اسـالمی شـورها ک سـایر زنـان هک است امید»ایران سفارش کردند: 
 جامعـۀ گرفتـه، عبـرت، ایـران رد داده زنـان برا  هک آساییمعجزه تحول
 3.«نمایند اصالح را خود

 پاسداری از کرامت زن ب(

زن در آیاز پیدایش اسالم، به کرامت انسانی خـویش دسـت یافـت، و از 
هــا و . اســالم همــۀ ســتمشــدهــای حقیقــی برخــوردار حقــوق و آزادی

جاهلیت نسبت بـه زنـان صـورت  انای که در دوربرخوردهای وحشیانه
 َتْقُتُلىال ّل َو » :ر حـذر داشـتفرزنـدان بـ از کشـتن از بین برد وگرفت، می

ْمالق   َخْشی َ  ْْ کُ َأْوّلَد   «!شیدکن، فقر ترس از را فرزندانتان و 4؛إف
ضربۀ بزرگی به حرمت و متأسفانه رژیم پهلوی به بهانۀ نوگرایی و آزادی، 

 و تـرین ضـربهبزرگ»کرامت زن وارد کرد. رهبر معظـم انقـالب فرمـود: 
یـرب، بـه  در. دهدمی انجام یربی تسیاس همین را زن کرامت به اهانت

 اصـال   کـه دارد وجـود مهمی مراکز اروپا شمال در و آمریکا در خصوص
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 بـرا  ا ضـربه است؛ چه مرد مقابل در زن جنسی عرضۀ بر کارشان بنا 
 و گمراهــی یــک خــانواده، در و قعــیۀ زن در یــرب بــاالتر  ایــن از زن

 1.«بردمی سر به عمیقی ضاللت
 اوست که به انسانی رامتک و اسالمی، احیا انقالب پرتو در زن اما جایگاه

 سـعادت مبـدأ هکـنیسـت، بل نگاه، زن، ابـزار این در. شد بازگردانده وی
امـام . اسـت وابسـته وی به شورک و پیشرفت های موفقیتاست. فتح قله

ها ؛ آن...است ردهک خلق رامتک با را شما خداوند»خطاب به زنان فرمود: 
 بدهنـد، قـرار فاسد ها جوان ملعبۀ و مردان ملعبۀ خواهندمی را هازن هک

 بیـرون ردهکـکبز هک است زن مقام این هک نندکن گمان هازن؛ ارندکخیانت
 2.«زن نه است باز کعروس این! لخت و باز سر   با برود

 زنان از حمایت ـ۳

کند؛ امـا حقیقـت ایـن کرد که از زنان حمایت میرژیم پهلوی وانمود می
ست که ایـن حمایـت بـرای اطرافیـان و وابسـتگان حکومـت صـورت ا

گرفت و بانوان دیگر، از حقـوق اولیـه خـود محـروم بودنـد. بـر ایـن می
 یهادر عرصـه از زنـان انقـالب، حمایـت اساس، یکی از دسـتاوردهای

اساسـی،  قـانون درهـا حمایت ایـن. اسـت اجتماعی و فردی، خانوادگی
های نامـهآیین وها مصـوبه نیـز و میاسـال شورای مجلس مصوب قوانین
طـالق،  و رفـاهی، ازدوا  مختلـف ابعاد در و است شده بینیپیش دولت

خـانواده، نفقـه،  بارداری، دادگـاه دوران فرزندان، حمایت مهریه، حعانت
 اصـل چهـاردهم بنـد در. اسـت یافته تجلی قانون، برابر در مرد با تساوی
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 مـرد و زن از افراد جانبۀهمه حقوق نتأمی» :اساسی آمده است قانون سوم
قـانون  برابـر در عمـوم تساوی و همه برای عادالنه قعایی امنیت ایجاد و

 نیز را زنان جانبۀهمه حقوق است موظف بند، دولت بر اساس این. «است
اساسی، بدان تصـریح  قانون 21 در اصل کهند؛ چنانک تأمین مردان همانند

در یرب این تبلیغ زیاد شده است به »...  فرمود: شهید مطهریشده است. 
اسـالمی از  ۀطوری که برای آنان تبدیل به یک باور شده که زن در جامعـ

هـا عناصـر ناراضـی در میـان حقوق خویش محروم بوده و هسـت و زن
بنابراین در این انقالب شرکت نخواهند کرد. ولـی در ؛ مسلمانان هستند...

حعـور آنـان  بلکـه اگـر ،ب شرکت کردندتنها در این انقالها نهعمل، زن
 1.«رسیدگاه انقالب به ثمر نمیهیچ ،نبود

 زن در عرصۀ سیاسی و اجتماعی ـ۴

 زن گاهیجا شناخت الف(

اجتمـاعی محـروم  به نیم قرن، زنان ایرانی از بستر رشد عقالنی و کنزدی
گیری ای شفا  از بهرهها، آینهشدند. هنر و ادبیات داستانی روزگار پهلوی

؛ دهـدانحطاطی زنان از آزادی پوشش و روابط ناسالم جنسی به دست می
 رد. درکـدرسـت  کعروسـ کشاه[ زن را م ل ی: »]فرمود اماماز این رو، 
 ایـن پـدر و ؛انسان بـزرگ... کانسان است وآن هم ی که زن یکصورتی 

ه بـه زن کـآن قـدر جنایـت  پسر ]پهلوی اول ودوم[، و خصوصا  این پسر
ان کـام نیـ، ایانقالب اسـالم یریگلکبا شاما  2.«ردندکبه مردان ن ردند،ک
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خود را بهتر بشناسـند و  یو اجتماع یفرد گاهیزنان فراهم شد تا جا یبرا
ــا اســتفاده از توانمنــد فعــال در  یخــود، حعــور یو اســتعدادها هــایب

 ریـزنـان در مشـایل مختلـف نظ امروزههای مختلف داشته باشند. صحنه
 تنهانه اینک 1.دارند حعور ...،یپرستار، یداروساز، یکنپزشدندا، یکپزش
ویـژه مصـر، لیبـی، بحـرین، مسلمان در منطقـه بـه ایران، بلکه بانوان زنان

اینـان  ؛تونس و یمن، همچون سمیه در مقابل دشمن سینه سپر کرده اند...
ثابـت کردنـد آنچـه یربیـان دربـارۀ ات با حعور پررنگ خود در تظـاهر

 2.«درویی بیش نیست ،گویندن مسلمان میانزوای زنا

 انقالب اسالمیپیروزی نقش زن در  ب(

جنبشدیگر  خ  تاری   یست و درسابقه نای بیانقالب، پدیده زنان در حعور
شعور زنـان مسـلمان  از شور و نیز آمیز ملت ایرانهای سیاسی و اعتراض

 شـیرازی یمیـرزا توسط تنباکو تحریم فرمان از . پسایت داردکایرانی ح
 نهعـت در و کردنـد؛ اقـدام هـاقلیان شکستن به شاه ناصرالدین همسران
 یـاری را مبارزان خویش، معنوی و مادیهای کمک با گیالن زنان جنگل،

 بـه اعتراض و مشهد در تظاهرات زنان حجاب، کشف توطئۀ رساندند. در
زنـان ایرانـی در تمـام . شـودنمـی محـوهـا خاطره از هرگـز وضـع، این
مانع از شـرکت در  آناند و اعتقادات دینی نحعور دارزندگی های صهعر

 هـا زن امـروز»های اجتماعی نخواهد شد. امام خمینی فرمودنـد: فعالیت
 کتانـ و مسلسـل میـدان بـه و شـیدهک آیـوش در را خـود طفل، شیردل

 زنان از ار کفدا و مردانگی چنین تاریخ دامک در. روندمی رژیم دژخیمان
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 انقـالب رهبر»نویسد: شهید مطهری نیز در این باره می 1.«است شده ثبت
 انقـالب هک بودند دریافته خود خاص تیزهوشی و تیزبینی با ایران اسالمی
از ایـن رو،  رسـید؛ نخواهـد ثمـر بـه بـانوان تکشر بدون ایران، اسالمی
رهبـر معظـم  2.«شـمردند الزم و واجب انقالبی مراسم در را آنان تکشر

 ۀنقش زنان در انقالب ثابـت کـرد کـه زن در سـای»اند: ز فرمودهانقالب نی
ایمان و آگاهی و به دور از فسادی که دنیای یرب برای او درسـت کـرده 

 3«.تواند نقش اول را در تحوالت تاریخی و جهانی ایفا کندمی ،است

 سازی مرداننقش زنان در انگیزه ج(

ه آنـان سـبب تقویـت کچرا؛ دشماردار زنان میامام خمینی انقالب را وام
، استبداد به اعتراض برای هک زنی هرروحیه و انگیزۀ انقالبی مردان شدند. 

 دیگـر هکـ بـود دختـری و خواهر و همسر یا مادر، آمدمی بیرون خانه از
 کـردۀ زنـانگره هایمشـت. بود شانیدهک خود دنبال به را خانواده اععای
 را امگـانکخود هایگلوله و ساختمی استوار را ایرانی مردان پای ایرانی،
اشـتند برجسته دسال دفاع مقدس نقشی  8در دوران  همچنینزنان ثمر. بی

و اثبات کردند که شخصیت زن در تبعیت از الگوهای یربـی و مـدگرایی 
افزاید، ییرت، فـداکاری ها میبلکه چیزی که بر اعتبار و ارزش آن ،نیست
ه کـبانوان عزیز ما اسباب این شدند »ود: امام فرم .های دینی استو آرمان

هـا خانم شـما زحمـات مرهون ما. نندک پیدا شجاعت و أتمردها هم جر
، بـانوان. هسـتید نهعت رهبران شما» اند:فرموده ایشان همچنین 4«.هستیم
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 قبـول رهبـر  به را شما من. هستیمها آن دنبالۀ ما هستند؛ ما نهعت رهبر
 1«.شمایم خدمتگزار و دارم

 در انتخابات و مدیریتزن  حضور د(

 یعموم مردم ارزش یاسیمشارکت س یکه برا یپهلو میرژکه  مسلم است

 ،سـبب نیبـود و بـه همـ اعتنـایزنان هـم بـ یاسیقائل نبود، به حقوق س

ن حال، ی. با اافتیتحقق ن یدر دوران پهلو گاهچیزنان، ه یاسیمشارکت س

تنها نـه ی،غـاتیتبل یهااسـتیس یتالش داشت با اتخاذ برخـ یپهلو میرژ

 نیزنان متعهد نشان دهـد، بلکـه چنـ یـ اجتماع یاسیخود را به حقوق س

 ییهـاهـا، در تـالش اسـت گامکه با وجود مشکالت و مخالفت کندادعا 

البتـه حعـور برخـی زنان بـردارد.  یـ اجتماع یاسیتحقق حقوق س یبرا

 هایسـازمان کـه بود این دلیل به موارد زنان در عرصۀ سیاسی و اجتماعی

 زنـان حعـور بـه اعتقادیها آن کهاین داشتند، نه را مطالبه این المللیبین

 باشند.  داشته
بـه شـمار  بـانوان سیاسـی مشارکت در نوین فصلی اسالمی آیاز انقالب

بــه  بلکــه حـق به م ابۀ یک نه را زنان سیاسی رود. انقالب مشارکتمی

 صـدر الگوهـای ارائـۀ بـا د. امـام خمینـیکر فراهم اسالمی م ابـۀ تکلیف

 2فراخواند؛ها عرصه همۀ در جدی مشارکت و حـعور بـه را زنان اسالم،

 در روزافـزون زنـان مشـارکت اسـالمی شـاهد انقالب از از این رو، پس

مانند نمایندگی مجلس، شرکت در انتخابـات شـوراها  مختلفهای عرصه
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».. گویـد: می 1پال اسـپراکمن دکترخبرگان هستیم.  انتخابات در و شرکت

زنان ایرانـی در ۀ های گستردشاهد فعالیت ،در سفرهایی که به ایران داشتم

 2..«..ترندمن معتقدم زنان ایرانی از مردان قوی ؛جامعه بودم...

 های علمیعرصه در زن ـ5

؛ وجـود نـدارد لیدر تحصـ یتیممنوع چیه یرانیعموم زنان ا یبرا هامروز
خـود  یو هنـر یعلمـ هـایییتواننـد از تواناکـه می دنـدیزنان فهمزیرا 
 یهـایاز کرس یادیدرصد ز داشته باشند؛ از این رو،استفاده را  نیتربیش

، 2012بر اساس گـزارش یونسـکو در سـال  ند.اهکرد کسبرا  یدانشگاه
جمهوری اسالمی ایران جزو شش کشور برتر جهان از حیث دسترسی به 

 3آموزش است.برابری جنسیتی در امر 

 تعداد طلبۀ خواهر الف(

یکـی از دســتاوردهای انقـالب اســالمی تربیـت خــواهران طلبـه اعــم از 
های حوزهسابق  مدیربر اساس گزارش های خارجی و داخلی است. طلبه

 ۀخـواهر در مـدارس علمیـ ۀزار طلبـه 80امروز حدود »علمیه خواهران 
دو؛ ر مقطع سـطح مدرسه د 394 تحصیل هستند؛ و سراسر کشور مشغول

و سـه مدرسـه در مقطـع  ؛رشـته 13در  سـه،مدرسه در مقطع سطح  54
 4.«به هفت مدرسه افزایش خواهد یافت به زودی سطح چهار است که
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 اعضای هیأت علمی  ب(

ها ت علمـی در دانشـگاهأبرابـری تعـداد زنـان هیـ 1۷رشد امروزه شاهد 

 4/1، ۵۷کـه در سـال ای گونـهبه هستیم  نسبت به قبل از انقالب اسالمی

ها زن ت علمـی دانشـگاهأدرصد از اععای هیـ 24، 96درصد و در سال 

  اند.بوده

 تدوین آثار ج(

 ی و مقـاالتعلمـ یهااز کتاب یادیست که امروزه تعداد زا مهم آن ۀنکت

از  یادیـز تیـشود. جمعترجمه می ایدر سطح کشور توسط زنان نوشته 

را زنـان  یارتبـاط جمعـ لیو وسـامطبوعـات  سـندگانیگزارشگران و نو

 یبـانوان بـه حـد یسطح علم زیدهند. در آموزش و پرورش نمی لیتشک

آمـوزش  یزن بـرا رانیـبدخترانـه یالبـا  از د یهـارستانیکه در دب دهیرس

و  یفـیرشـد ک ۀدهنـددختران در کنکور نشان تیو موفق ؛شوداستفاده می

 1بانوان در امر آموزش است. یکم

 ان دخترآموزدانش د(

 در نفـر 724 و هزار 777 و میلیون دو از دختر آموزاندانش امروزه تعداد

 و رسـیده 1396 سـال در نفـر 34 و هزار 956 و میلیون 6 به 1۳55 سال

 44 بـه 1۳55 سـال در درصـد 6 از زن دانشـگاهی آموختگاندانش تعداد

 2است. یافته افزایش حاضر زمان در درصد
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 دانشجویان دختر هـ(

 کـل عـالی، تعـداد آموزش ریزیبرنامه و پژوهشی مؤسسۀ معاون فتۀگ به
 کـه بـوده نفـر 248 و هـزار 54، 57ـ58 تحصیلی سال در زن دانشجویان

 سال در رقم این اما است؛ بوده درصد 9/30 دانشجویان کل به آنان نسبت
 بـه که یافته افزایش نفر 375 و هزار 200 و میلیون 2 به 93ـ94 تحصیلی
 1دهند.می تشکیل را دانشجویان درصد 854. عبارتی
ــۀ معــاون حــال در ــه گفت ــی داشــته اســت؛ ب ــم تغییرات ــن رق  حاضــر، ای

 دولتـی هایدانشـگاه دانشجویان از درصد 56زنان،  امور در جمهوررئیس
 کــل از دختــران ســهم میــان، ایــن دهنــد؛ ازمی تشــکیل زنــان را کشــور

 انسانی علوم هایرشته درصد، در 53 پزشکی علوم هایرشته دانشجویان
 همچنین 2است. رسیده درصد 69 به پایه علوم هایگروه در و درصد 85
 مبتکـر و خالق دختران استعدادهای شدن شکوفا شاهد اخیر هایسال در
 حعور ارتقای و رشد. هستیم علمی جهانی المپیادهای درها آن حعور و

، اختراعات ثبت ونهمچ تکنولوژیک و علمی مختلف ابعاد در ایرانی زنان
 علـوم، فعا و هوا، ایهسته انرژی، نانوهای عرصه در نوآوری و ابتکارات

 از پـس هـایسـال در ایرانـی زنـان هـایپیشرفت از بخشی، ییره و پایه
 است.  اسالمی انقالب

 اساتید زن و(

 امـروز امـا بودنـد؛ زنها دانشگاه اساتید درصد 13/6 تنها انقالب از پیش
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 نفـر هزار هفت شوند. امروزمی شامل راها دانشگاه اساتید ددرص 20 زنان
 علمیـه، زنـان حوزۀ استادان از نفر 700 و هزار دو وها دانشگاه استادان از

 30 بـه نزدیـک کشـور هایدانشگاه علمی هیأت اععای جمع هستند. در
بـانوان،  از درصـد 40 از بـیش نیـز دانشـگاهی همکاران بین در و درصد
 شـاهد نیـز اجرایـی و مـدیریتی هایزمینه در و هستند عالیتف به مشغول
 1هستیم. زنان تعداد رشدروبه روند

 حافظان قرآن ز(

 یـۀریسازمان اوقـا  و امـور خ یقرآن مرکز امور سیرئبر اساس گزارش 
حعـور دارنـد و  یدرصد از بـانوان در مجـامع قرآنـ ۷0از  شیب» ،کشور
 2.«بانوان هستند یر مسابقات قرآنکنندگان دو شرکت یتر حفا  قرآنبیش

هایی بـه منظـور ها و مسابقهوالیفست یبرگزاردر حالی که قبل از انقالب، 
 «سـتهیدختر شا»تحت عنوان  ییبایزنان و دختران از نظر ز نیانتخاب برتر
کرد. بـر شرکت می زین یهای جهاندر رقابت دهینفر برگز و شدبرگذار می

دختـران هـم از  نیـاز ا یادیهای زسوءاستفاده ،آمدهدستهاساس اسناد ب
 3.گرفتصورت می رو هم در خار  از کشو انیدربار یسو

 فرهنگ و هنر ۀدر عرص زن ـ6

های صـحنه بـه را خـود اخالقی، جایهای متأسفانه قبل از انقالب صحنه
های سـتاره» بـه بـازیگران از بسـیاری کـه نحـوی بـه بودند؛ داده جنسی
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 رفتارهـای و دختـران عریان کامال   بدن دادن نشان. دبودن معرو  «جنسی
 کـه بـود شـده تبـدیل فیلمهای صحنهترین رای  بهها آن با مردان جنسی
 ایـن تولیـد در یکـدیگر بـا تـربیش فـروش برایها کارگردان از بسیاری
 آن سـینماییهای روزنامـه کردنـد. تیتـرمی رقابت ییراخالقیهای صحنه

 و آمریکـا با ایران سینمای برهنگی»دهد: را نشان میدوران این ناهنجاری 
 را خـودهـا ! اینشوید آشنا ایران جنسی ستارگان با»، «کندمی رقابت اروپا
 هـر فـیلم... دل در بوسـه دقیقـه پـن »، «داننـدمی جنسی روابطهای بمب
  1«.برد خواهد را عامی و عار 

ه خصـوص سـینما و فرهنگ و هنر و بـ ۀزنان در عرصاما بعد از انقالب 
های مانـدگار و بـهاز گرداب ابتذال و فساد خار  شده و نقش ،تلویزیون

اند. البته امـروزه سـینماهای مـا آسـیب ذاشتهجای گ یادماندنی از خود بر
 دارند، اما این آفات با آفات قبل از انقالب قابل قیاس نیست. 

 زنان به اسالمجهانی گرایش  ـ۷

بـه  در جهـان رو گرایش به اسالمآن است که  ،ددهیآنچه آمارها نشان م
دو برابـر مـردان  با  یتقر ،گروندیکه به اسالم م یزنان تعداداست و  شیافزا
ماترز اعالم کرد کـه تعـداد کسـانی کـه در تحقیقاتی فیث ۀسسؤم 2.است

هـزار نفـر 100انـد، کرده پیدا سال گذشته به اسالم گرایش 10انگلیس در 
 دهند. در این میان، تعداد دختـران  ن را زنان تشکیل میتر آناکه بیش است
ســاله و دارای تحصــیالت دانشــگاهی کــه بــه اســالم  30تــا  20 جــوان  
 ۀعالقـ: »گویدمی (کایامراز ) ینیحس هاجر 3.اند، چشمگیرتر استگرویده
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 نیاوربـ گلندا 1«.داشت ییدر مسلمان شدنم نقش بسزا، ینیمن به امام خم
 کایامام هستم. در آمر مدیون را تمیهمۀ موفق من» گوید:مینیز  (کایمراز ا)

تـر مـن را شیب نیبود. هم سیدر پار ایاما مرکز اخبار دن ،خواندمدرس می
از ) یهاشـم هیمرضـ 2.«ممسـلمان شـد جهیدر نت کرد...می شانیمجذوب ا

اخبـار دربـارۀ انقـالب  دنیبـا شـن 19۷9سال  در: »نیز گفته است (کایآمر
قرار گـرفتم و اسـالم را  ینیامام خم تیتحت تأثیر شخص رانیا یاسالم
آن را  یو رهبـر یکـه خداونـد، انقـالب اسـالم می. قاطعانه بگودمیبرگز

 3.«جذب من به اسالم قرار داد یمحور اصل

 زنان به حجابجهانی گرایش  ـ8

قبل از انقالب شاهد دو جریان شیرین و تلخ هستیم. شیرین بدان جهـت 
ن و زنان ما سخت از حجاب دفـاع و بـدان پایبنـد بودنـد. که برخی مردا

)بعـد از کشـف حجـاب(  در شهر تهران: »گویدشیخ محمدتقی بهلول می
کـه زنانی دیده شدند که مدت پن  سال از خانه بیرون نیامدنـد، بـرای این

بـا ایـن کـه حمـام  ،حجاب دیده نشوند و حتی به حمـام هـم نرفتنـدبی
هـای سـخت بـا آب سـرد یسـل در زمستان؛ دهم نداشتن ]خانگی[منزلی

 4«.گرم کردند و از منزل خود بیرون نرفتند آب   کردند یا با دیگ  
تـرین جنایـت )کشـف اما جریان تلـخ آن اسـت کـه پهلـوی اول، بزرگ
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زدایی پدرش حجاب( را به وجود آورد و پهلوی دوم نیز سیاست حجاب
  خوانیم:را ادامه داد. در گزارشی می

دادند و در معابر پاسـبانان از اهانـت وس زنان باحجاب را راه نمیدر اتوب»
 یبرخ یکردند. حتفروگذار نمی ،هایی که چادر داشتندو کتک زدن به زن

هـایی را کـه پارچـه سـر به خصـوص در شـهرها و دهـات زن نیمورأم
و اگـر زن  ؛کردنـدپـاره پـاره می و دهیآن را از سرشان کش ،انداخته بودند

هـا و صـندوق و اتـاق زن ؛کردندمی بیاش تعقکرد او را تا خانهفرار می
امـام  1«.کردنـدپـاره می ،دندیدکرده، اگر چادر را می شیها را تفتلباس آن
 را اسمشـان و ردنـدکهـا این هک حجابی شفک این تلخی من اما»فرمود: 
 در بـاز اشتلخی من، گذاشت رضاخان پسر «مردان آزاد و زنان آزاد» بعدا  
 2...«.هست امذائقه

رنگ شده است و گفتنی است که امروزه متأسفانه حجاب در جامعۀ ما کم
تـر زنـان بیش شیعوامل گرا نیترمهم دهدینشان م قاتیتحقکه حال این

یهـا مـکه محجبه بودن به آن ی استحجاب و آرامش تیبه اسالم، جذاب
آوردن  یاز رودهـد کـه یـرب آمارهـا نشـان میدر عین حـال،  3...؛دهد

موجـب  مسـأله نیدختران و زنان جوان به حجاب در هراس اسـت. همـ
سـنتیال سـان ۀروزنامـکار کند.  یهراساسالم ۀبرنام یتر بر روشده تا بیش

سال که در ایالت فلوریدا با حجاب  30تا  18تعداد دختران بین »گوید: می
 گذشــته افــزایش ۀنســبت بــه یــک دهــ، شــوندو روســری مشــاهده می
بیـانگر آن اسـت کـه نسـل « آیجی»آمار پایگاه  4.«چشمگیری داشته است
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 بـه چندانی ۀهای قبلی عالقخال  نسل بر ،جدید دختران جوان نیویورک
تـر روی بیش ،نما ندارنـد و مـردم بـه پوشـیدگیهای بـدنپوشیدن لباس

ی است که در چنـد سـال اخیـر یبندوباربی ،اند. علت اصلی این امرآورده
تـر العمل به آن، گرایش به پوشیدگی بیششده بود و اکنون در عکسرای  

گویـد: می 2هـوبر احمـد 1.«گیرددر میان دختران جوان و نوجوان او  می
آنان  ؛ زیرااندزنان ترک در سوئیس و آلمان و اروپا به حجاب روی آورده»

آور است که خدا اند که حجاب یک سالح پرقدرت و شگفتمتوجه شده
اکنون زنان سوئیسی تقاضا دارند که برای آنان لبـاس ...؛ ان داده استبه زن

از ) نیفـرانکل تیـویا یملـوم 3«.تری تهیـه گـرددبا پوشش و حیای بیش
بودم و حجاب داشتن امـروز مـن بـه  یحیمن ابتدا مس: »گویدمی (کایآمر

 4.«گرددبرمی رانیا یطور کامل به انقالب اسالم
حجـاب، از  یهـاییبایبه ز یفتگیمن به خاطر ش»: دیگویمنیز نام  .. مس
 5.«دمیاسالم مشر  شده و حجاب کامل را برگز نیبه د یحیمس نید
نـور  ،چـون حجـاب ،باحجاب شـدم: »دیگویمسلمان متازهی بانو .. م 

حجـاب  شناسمیکه م یاسالم است. کسان نید ۀاست! چون حجاب الزم
افتخـار اسـت کـه  کیـهـا آن یبـرا نیچراکه ا ؛خوشحالند اریبس ،دارند

 6.«دارندینگه م دهیپوش گرانیخودشان را از نگاه د
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 گیرینتیجه

کرامـت و ارزش واقعـی را بـرای  احیای شخصیت زن،انقالب اسالمی با 
هـای زنـان در زنان به ارمغان آورد. در پرتو انقـالب اسـالمی، توانمنـدی

برکـت انقـالب  ت رسید و بـانوان ایرانـی بـههای گوناگون به فعلیعرصه
زن مسلمان  های افتخار را در ابعاد مختلف زندگی فتح کردند.اسالمی قله

که به برکت انقالب اسالمی شخصـیت حقیقـی خـویش را بازیافتـه، بـه 
 الگویی برای زنان جهان تبدیل شد. 



 
های فرانسه و مقایسه انقالب اسالمی با انقالب

مقام و  مینیخروسیه با تأکید بر دیدگاه امام 
 )دام ظله العالی(معظم رهبری

 چکیده

انقـالب فرانسـه و روسـیه از  حاضر در صدد مقایسه انقالب اسالمی بـا تحقیق

آنچـه انقـالب  اسـت. )دام ظلـه العـالی(و مقام معظـم رهبـری منظر امام خمینی

های بزرگ دنیا همچون انقالب کبیر فرانسه و انقـالب اسالمی را از سایر انقالب

 سازد تا حد زیادی به ویژگی و ماهیت دینی ایـن انقـالب بـازایز میروسیه، متم

هایی که انقالب اسالمی ایـران را از انقـالب فرانسـه و روسـیه گردد. ویژگیمی

گرایی رهبر، نقـش امنیت و آزادی، معنویت و مردم :اند ازسازد عبارتمتمایز می

انقـالب، تاثیرگـذاری رهبر و مردم در استمرار انقالب اسالمی، همگـانی بـودن 

انقالب اسالمی در بیداری اسالمی و تحوالت جهانی، تأثیر امـدادهای ییبـی در 

دهد انقـالب اسـالمی، از جهـات متعـدد، نشان می این مقایسه . انقالب یپیروز

روی انسـان  بوده و گفتمـان سـومی را پـیش انقالب فرانسه و روسیه،تر از مهم

 .داده است معاصر قرار
، مقـام انقالب اسالمی، انقالب فرانسه، انقالب روسیه، امام خمینـی :هواژکلید

 معظم رهبری.
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 مقدمه

جهان دانسـت.  و انقالب اسالمی را باید سرآیاز تحوالت بنیادین در ایران
انفجـار »و « قـرن ۀمعجـز»با عناوینی چون  آن از امام خمینی انقالبی که

یبـ حرکت «ایران اسالمی قالبان»توان گفت ؛ از این رو، مییاد کرد« نور
هــایی دارد کــه آن را از بــود و ویژگی جهــان سیاســی تــاریخ در نظیــری
روسـیه  1917 اکتبر انقالب و فرانسه 1789 انقالبهمچون  یهایانقالب

 ایـران اسـالمی انقـالب»شهید مطهری فرمـود:  کهکند؛ همچنانمتمایز می
 جهـان همـۀ انقالبـات میـان در را آن، مجمـوع در هکـ دارد هاییویژگی
بعد از گذشت چهل سال بایسته اسـت  1«.است ساخته رقیببی و نظیربی

انقالب اسالمی بازخوانی شود تا نسل جوان، بدانند کـه اینـان  های  ویژگی
ها، با خـون خـود سـند دار معجزۀ قرن هستند و جوانان پیش از آنمیراث

اینان هستند کـه بایـد بـا  پرافتخار انقالب اسالمی را امعا کردند و اکنون
صیانت از دستاوردهای انقالب اسـالمی، نگذارنـد انقالبشـان بـه دسـت 

ایـن خواران استکبار جهانی آسـیب ببینـد. دشمنان، منافقان کوردل و جیره
 هیبا انقالب فرانسه و انقالب روسـ رانیا یانقالب اسالم ۀسیبه مقا نوشتار
 آن تـر ازمتعدد، مهـم جهات از، اسالمی انقالب که دهدمی نشان پرداخته،

 قرار داده است.  معاصر را پیش روی انسان سومی گفتمان و بوده دو

 ماهیت دینی انقالب ـ 1

هـا مقایسـه در بعد فرهنگی، نقش ایدئولوژی و نقـش مـذهب در انقالب
ها ناشی از نـوع ایـدئولوژی بندی، تفاوت اصلی آنشود. به لحا  طبقهمی

ها است. لیبرالیسم، ایدئولوژی انقـالب فرانسـه بـود. بحاکم بر این انقال
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های فـردی و حمایـت ویژگی اصلی این ایدئولوژی، اصالت فرد و آزادی
گرایی است. این ایدئولوژی در پیشبرد انقالب از بخش خصوصی و مادی

معتقـد اسـت کـه  1«آلکسـی دوتوکویـل»فرانسه نقشی نداشـت.  1789
برالیسم دارد، نظام استبداد مـذهبی کلیسـایی انقالب فرانسه که زیربنای لی»

 2«.را از خدا و پادشاهان گرفت و به مردم داد
مارکسیسم، ایدئولوژی انقـالب روسـیه بـود کـه بـر پایـۀ اصـالت مـاده، 
دیکتاتوری طبقۀ کارگر و تمرکز و انحصار ابزار تولید، اسـتوار بـود. ایـن 

را مارکسیسـم، دیـن نقشی نداشت. زی 1917ایدئولوژی در انقالب فوریۀ 
ناپذیر تلقـی دانست و ضدیت با ادیان الهی را اجتنابها میرا، افیون توده

  3کردند.می
اما ایدئولوژی انقالب اسالمی بر پایۀ خداباوری بنا شده و ویژگی مهم آن 

کـه بعـد از این است که حاکمیت اسالم، خواست همۀ مردم اسـت؛ چنان
تقرار نظام جمهـوری بـر مبنـای قـوانین پیروزی انقالب، مردم خواهان اس
جمهـوری دموکراتیـک »های داخلـی از الهی اسالم بودند. بععی از گروه

دانست که افزودن هرگونه پسـوند یـا گفتند، اما امام میسخن می« اسالمی
پیشوندی بر جمهوری اسالمی، به منزلۀ کارگذاردن خشت کجی است که 

و انقـالب اسـالمی را از رشـد و  مبنای نظام را به اعوجا  خواهد کشـید
منحر  خواهد ساخت؛ از ایـن رو، « نه شرقی نه یربی»بالندگی در بستر 

 اسـالمی؛ ایـن جمهور  به بدهید رأ ه کاین به نندک دعوت»امام فرمود: 
 4«.مترک حر  کی نه و زیادتر حر  کی نه: لمهک همین با هم
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 امنیت و آزادی  ـ2

می بـا دو انقـالب روسـیه و فرانسـه، در های انقالب اسالیکی از تفاوت
کند؛ یعنی در فرانسـه برقراری امنیت و آزادی بعد از پیروزی نمود پیدا می

اختالفـات،  هـا ویریدرگ لیـبه دل مردمو روسیه، بعد از پیروزی انقالب، 
کشـور کشـته  دو نیای که صدها نفر در ابه گونهنداشتند،  یآزاد و تیامن

 از بعـد سـال سـتیشـما ب: »... فرمـود یرهبر معظم مقامه کچنان، شدند
 بـر نیاسـتال اهیسـ یکتاتورید؛ دیکن نگاه را «یشورو 1917 اکتبر انقالب»

 مخالفـت جرم به آدم هزار صدها که بود حاکم سال ستیب آن در یشورو
اعدام و نابود شدند! و چند برابـر آن مخالفت،  توهلم ای نیاستال حکومت با
ای معتقـد اسـت کـه الله خامنـههمچنین آیـت 1 «.دندش دیتبع، یبریس به

انقالب فرانسه نیز پیش از انقـالب روسـیه، سرنوشـتی از همـین دسـت 
در طول ده سال از انقالب فرانسه حدود دوازده هزار نفـر زیـر »...  داشت:

 2.«این دوازده هزار نفر نیز از رهبران انقالب بودند ۀتیغ گیوتین رفتند. هم
خـورد؛ یمعرو  است که انقـالب فرزنـدان خـود را مـ ر،به عبارت دیگ

 نیـو ا کننـدیرا نـابود مـ گریکـدی انیانقالب ی،که در هر انقالب گونهنیبد
تر ناظر م ل معرو  بیش نیسرنوشت محتوم هر انقالب است. استناد به ا

 یهـارهبـران در انقالب ژهیوو بـه انیـاست کـه همـۀ انقالب یبه سرنوشت
دو  نیـانقـالب ا خیتار مطالعات کهچناندچار آن شدند؛  هیفرانسه و روس
دو کشور  نیانقالب ا یروزیادعاست: هنوز ده سال از پ نیا یایکشور گو

انقـالب دچـار چنـان  ۀشـدهمـۀ رهبـران شـناخته با  ینگذشته بود که تقر
و انقـالب  استیس ۀاز صحن گریکدیجز حذ   یشدند که راه یاختالفات

هر روز  نیوتیگ غی. در انقالب فرانسه تدندیدیر نمروزگا ۀو بلکه از صحن
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که تا روز قبل  یکسان یحت ؛بود یاز رهبران انقالب یسر تعداد دنیبر ۀآماد
 . شدندیسپرده م نیوتیگ غیبودند، روز بعد به ت تیدر او  قدرت و حاکم

چنان به جان هم افتادند که هم زمینـه در انقالب روسیه رهبران انقالب آن
ای صعود استالین به دیکتاتوری مطلق فراهم کردند و هم خود را بـه را بر

سالۀ اول بعد از پیروزی انقالب روسـیه نابودی کشاندند. البته در دوران ده
عامی مشابه انقالب فرانسه صورت نگرفت، ولی بـه مجـرد برقـراری قتل

ــا تشــکیل دادگاه ــق اســتالین، ب ــت مطل هــای فرمایشــی و ایجــاد حاکمی
های بسـیاری صـورت عامویژه در سیبری، قتلهای کار اجباری بهاردوگاه

گرفت و شمار زیادی از رهبران انقالب یکی پس از دیگـری بـه جوخـۀ 
 اعدام سپرده یا ترور شدند. 

در انقالب اسالمی بسیاری از رهبران انقالب به شـهادت رسـیدند، ولـی 
ب صورت گرفت. ها نه از سوی انقالبیان، بلکه به دست ضدانقالهمۀ این

های مخالف با انقالب که نـه از همان آیاز پیروزی انقالب اسالمی، گروه
هـای در پیروزی انقالب نقشی داشتند و نه پایگـاه چنـدانی در میـان توده

مردم انقالبی، وقتی از تحصیل قدرت به طریق مبـارزۀ سیاسـی و مردمـی 
تـی مـردم عـادی رحمانۀ رهبران انقالبـی و حمأیوس شدند، به کشتار بی
الله مطهری، دکتر بهشتی، رجایی، بـاهنر و... را روی آوردند. شهادت آیت

توان از نمونه خساراتی دانست که به کـادر رهبـری انقـالب اسـالمی می
وارد آمد. اما در دو انقالب فرانسه و روسـیه، ضـدانقالب از همـان آیـاز 

رروی انقـالب وقمع شدند و دیگر محلی از اعـراب نداشـتند تـا رودقلع
بایستند. بنابراین اگـر بـرای انقـالب فرانسـه و روسـیه عبـارت معـرو  

صادق باشد، در انقالب اسـالمی بایـد « خوردانقالب فرزندان خود را می»
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امـام  ،اسـاس نیبر همـ 1«.خوردضدانقالب فرزندان انقالب را می»گفت 
تفـاوت  هیروسـ انقـالب فرانسـه و بـا دو یاسـالمدارد که انقالب  دهیعق
شد. امام  برقرار یآزاد و تیامن ،انقالب یروزیبه مجرد پ رایز ؛دارد یادیبن

 هـاراه تمـام شـدیم، پیروز و شد واقع انقالب هک مجرد  به ما ...»د: فرمو
؛ ...بودنـد آزاد هـاجمعیت تمـام و بودنـد آزاد احزاب تمام. دنیا بر بود باز

 واقـع تبـرکا انقـالب م ـل در هک طور  آن نظمیبی و بود؛ برقرار نظمش
 2«.ایران در نبود هایارت و قتل این، شد واقع فرانسه انقالب م ل، شد

 گرایی رهبر معنویت و مردم ـ۳

توان مشاهده کرد کـه عبـارت یدر سه بعد مهم م انقش رهبران انقالب ر
و  «عنـوان فرمانـدهه رهبـر بـ»، «ئولوگ انقالبدیرهبر به عنوان ا»است از 

 یاجمـال ۀسـیمقا در«. انقـالب یروزینوان معمار نظام بعد از پرهبر به ع»
انقـالب رهبـر  کرد که میمشاهده خواه ،نقش رهبران در سه انقالب انیم

بود که دو انقالب  ییاست نا ییهاو ویژگی ازاتیقدرت، امت یدارا ی،اسالم
 بهره بودند. یاز آن ب هیفرانسه و روس

رهبران انقـالب از طبقـات متوسـط و  هیهای فرانسه و روس. در انقالب1
رهبـران انقـالب  ،رانیا یانقالب اسالم در کهیدر حال ،جامعه بودند یباال

 وابسته به طبقات محروم جامعه بودند. 
، رهبـران ،هیدر انقـالب روسـ ژهیـوبه هیهای فرانسه و روس. در انقالب2

 یدر حال ،ودندمتعلق به آن طبقه نب بودند که خود یاطبقه ۀندیمدافع و نما
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از آن خود بودند که  یامدافع طبقه، رهبران انقالب ی،که در انقالب اسالم
 طبقه برخاسته بودند. 

 یکرده رهبرلیروشنفکر و تحص ۀطبق هیفرانسه و روس یها. در انقالب3 
نقـش ضـدانقالب را  نیـاانقالب را بـر عهـده داشـته و اشـرا  و روحان

ضدانقالب را روشنفکران  یرهبر ی،اسالم که در انقالب یدر حال ،داشتند
 وابسته به چپ و راست بر عهده داشتند. 

کـه همـۀ  یـابیمی را نمیشاخصـ ۀما چهـر هی. در انقالب فرانسه و روس4
 ییهـاچهـره ه. در انقالب فرانسباشدرا داشته  یرهبر ۀگانسه یهاویژگی
 یرهبـر کـدامچیمطرحند که ه اورلئان دوک شارلر، یت، روبسپیمانند الفا

 درآن در دست نداشـتند.  یروزیو پ یریگانقالب را در تمام دوران شکل
 بـرایکه  بودانقالب  نیهای شاخص ااز چهره نیلن ۀچهر هیانقالب روس
 میـدر سـقوط رژ کهی در حال ؛داشت یتمحور، عمل درآوردن ۀبه مرحل
ف، کـامنف، یـنوویهـایی ماننـد زچهره. نداشت ینقش مطلقا   ها رومانو
 نداشتند.  میدر سقوط رژ یدخالت ...یو کرنسک یتروتسکن، یاستال
ای با به چهره ،هیطور خالصه نه در انقالب فرانسه و نه در انقالب روس به

 هنـامبرد . افـرادمیکنـیو فرمانده انقالب برخورد نم دئولوگیهای اویژگی
و زندگان بلکـه سـا، انقالب بودند و نه فرمانـده آن دئولوگیکدام نه اچیه

که بر اسب سرکش تحوالت بعد  بودند انقالبعد از های بمعماران دولت
و حـال  1از سقوط نظام سوار شدند و در تحوالت بعـدی اثـر گذاردنـد؛ 

ه ئولوگ انقـالب، رهبـر بـدیـاز رهبر به عنـوان ا که در انقالب اسالمیآن
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یـاد  البانقـ یروزیـعنوان فرمانده و رهبر به عنوان معمار نظـام بعـد از پ
 یروزیـتـا پ 1342در سـال  یاز آیاز حرکـت اسـالم رانیدر ا 1شود.می

 رهبـر بالمعـارض خمینـی امـام ز آنو بعـد ا 1357انقالب در سـال 
، یمعنو گاهیاز پا یبرخوداری، نید تیکسب مرجع با شانی. اانقالب است

 زیـبعـد از رحلتشـان نحتـی  ؛دنـدکر فـایای نقش مهم در رهبری نهعت
 جـرأت به بر این اساس، 2.شودیتار، راه و اهدا  امام دنبال مهمچنان گف

 همـان بـه نیـز مـا، نداشـت وجـود فقیـه والیت اگر که بگوییم توانیممی
 3.شدیممی دچار سرنوشت )روسیه و فرانسه(

 نقش رهبر و مردم در استمرار انقالب  ـ۴

بقـا و های انقالب اسالمی با انقالب فرانسـه و روسـیه در یکی از تفاوت

شود؛ یعنی انقالب فرانسه و روسیه دوام پیـدا نکردنـد، امـا زوال ظاهر می

انقالب اسالمی استمرار یافـت. مقـام معظـم رهبـری در ایـن خصـوص 

ـا ، دیرسـ یروزیـباالخره بـه پ م ال  انقالب معرو  فرانسه...»... فرمود:  امل

ود؛ کمتـر ب سلطنت. انقالب ضدل دیانقالب به پانزده سال هم نرس نیا یبقا

 کیـاز پانزده سال بعد از شروع انقـالب، سـلطنت نـاپلئون شـروع شـد؛ 

 یانقالب فراموش شـد! همـان کسـان یکلل هسلطنت مطلقۀ کامل؛ بعد هم ب

هـا برگشـتند، که با انقالب برافتاده بودند، همان یاکه رفته بودند، خانواده

سـال  در حدود صـد، و حکومت کردند یمتماد یهاسلطنت کردند، سال

کـه  یتیکشمکش در فرانسـه وجـود داشـت تـا بـاالخره آن جمهـور نیا
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. صـد سـال برقـرار شـد ایانقالب به دنبال آن بود، بعد از حدود نود سال 

انقالب  کیکه جور. ایننیآن هم همگر، یجور  د کیهم  یانقالب شورو

 اما انقـالب اسـالمی بـا اقتـدار و 1؛«است یمسألۀ مهمل  یلیبتواند بماند، خ

دهد. از این رو، امام از انقالب اسـالمی عزت هنوز مسیر خود را ادامه می

 کی ایران انقالب این هک دانیدمی شما»کند: به عنوان انقالب نمونه یاد می

اسـت...  بـوده دنیا در هک هاییانقالبه کاین حیث از؛ است نمونه انقالب

 کیـ و، است شدهیم واقع اوقات از نظامی، بسیار  ودتا ک کی ها بااین

 آمـدهمـی جـایش دیگر شیطانی قدرت کی، است رفتهمی شیطانی قدرت

 پیـدا تحقـق ودتـاک ایـن و است شدهمی انقالبه کاین مجرد به و است؛

  2«.ستندکشمی را همه قلم و دهان و دست، است ردهکمی
د بـو نیـدر انقالب مـا ا یاساس ۀنکت»... اند: مقام معظم رهبری نیز فرموده

بودنـد  هایهمان روزها بعع...؛ انقالب تمام نشد یروزیکه نقش مردم با پ
شـد، مـردم برگردنـد برونـد  روزیـخـوب، انقـالب پ یلـیخ گفتندیکه م
پنجـاه روز  یعنـیو کارها را به مردم سپرد.  ستادیهاشان. امام محکم اخانه

 نییتع رفراندوم مردم ۀلیکشور به وس یاسیانقالب، نظام س یروزیبعد از پ
 فتـادهین یاتفـاق نیچنـ یانقالبـ چیدر هـ ریسال اخ ستیدو نیدر ا؛ شد...
در  بارهـا های مردم بعد از پیروزی انقالب اسالمیتودههمچنین  3«.است

اند و حتلی در شرایط بحرانی و بمباران شهرها، هیچانتخابات شرکت کرده
همـه  از تاده است.متوقف نشده یا به تأخیر نیف های الزم...یک از انتخابات
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تظـاهرات میلیـونی بـه  مـردم در اجتماعـات و ۀسـالتر حعور همـهمهم
های مـردم مناسبت سالگرد پیروزی انقالب، نشانۀ بیداری و حمایت توده

 ها حعور عظیم ده میلیـونیاز این حمایتنمونۀ دیگر . استاز انقالبشان 
ی خود را به اصـول در مراسم تشییع پیکر رهبر انقالب بود که پایبندمردم 
 های انقالب نشان دادند. و آرمان
انقالبـی در مـردم ۀ با گذشت بیش از چهار نسل، همچنان روحی نیز امروز

، 57آبـان، ماننـد سـال  13زنده است. همچنان جوانان حاضر در مراسـم 
انقالب مـا ماننـد دیـگ جوشـانی ؛ دهند...سر می« مرگ بر آمریکا»شعار 

 1ماند.اندازد و زالل باقی میها را بیرون میاست که دائما  تفاله

 همگانی بودن انقالب  ـ5

های فرانسه، در میان رویدادهای بزرگ اجتماعی و سیاسی جهان، انقالب 
شـوند. مـردم فرانسـه در ها محسوب میترین آنروسیه و ایران، شاخص

ــه 1917هــا در ســال و روس 1789ســال  جــایی قــدرت در شــاهد جاب
مبـارزات و همگـانی  دامنـۀ گسـتردگی نظر ودند؛ اما آن دو ازکشورشان ب

میلیونی مردم ایران قابل مقایسه  حعور و اسالمی انقالب بودن انقالب، با
میزان مشارکت مردم در کشور فرانسه محدود به یک درصد  زیرا 2نیست؛

اشـرا   ،از جمعیت اشرا  بود که با نظام همکاری نکردنـد. در حقیقـت
فعـالل انقالبـی در فرانسـه،  ۀداد و منطقـمین را تشکیل اخالفاصلی م ۀطبق

لذا میـزان مشـارکت مـردم در برانـدازی رژیـم  ؛آمدپاریس به حساب می
 3.بسیار اندک بود ،مستبد
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 ،ها و از طریق اعتصابمعدودی از کارگران کارخانه نیز در انقالب روسیه
اصـلی انقالبـی  ۀدر سقوط نظام شرکت داشتند و کارگران و سربازان طبق

سـنفعـال انقالبـی در ایـن کشـور محـدود بـه  ۀرا تشکیل دادند و منطق
سـنهای همـین کـارگران کارخانـه ،رزبورگ و مسکو بود. در حقیقتتپ
رزبورگ و سربازان پادگان این شهر سر به شورش برداشـتند و اسـباب تپ

ر را فراهم کردنـد. بعـد از پیـروزی انقـالب د« رومانو »سقوط خاندان 
 ۀزمینـاگرچـه فرانسه و روسیه و با گسسته شدن زنجیرهای دیکتـاتوری، 

؛ های مردم، هموار شـدمناسب برای رشد آگاهی سیاسی و مشارکت توده
هـای میلـی حاکمیتتدری  و در اثر بیباز به که مطالعات بعدی نشان داد

 یافت؛ اما در انقالب اسالمی ایران بعد از انقالب، مشارکت مردمی کاهش
به است نای اقلیتی محدود و بخش اعظم ارتش که وابسته به نظـام گذشـته 

هـای اجتمـاعی در سراسـر بودند، جملگی مردم از همـۀ طبقـات و گروه
هـای کشور ـ اعـم از شـهرها وروسـتاها، کـارگران و کارمنـدان ـ چرد
  1اقتصادی و اداری کشور را از کار انداختند و... آن را ساقط کردند.

همـۀ مـردم، همـۀ ی، در انقـالب اسـالم»ظـم انقـالب فرمـود: رهبری مع

و جـوان، از  ریـاز زن و مـرد، از پ، ییو روسـتا یمردم، از شهر یقشرها
 ؛ و توانستندکردند... دایهمه در کنار هم حعور پسواد، یو ب کردهلیتحص
و  ورندآرا از پا در یاستکبار یهابه قدرت یمسلح متکتا دندان میرژ کی

 2«.کنند روزیا پانقالب ر
امـا  ؛انقالب ایـران مردمـی و فراگیـر بـود معتقد است که... 3یدیهال فرد
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ی به هستۀ حزبی بـود و فقـط در چنـد شـهر کمت انقالب شوروی عمدتا  
از سـوی دیگـر، نقـش بـارز مـردم ایـران در دوران بعـد از  1.ز بودکمتمر

نـوع  بـرای تعیـین 1979پرسـی مـارچ پیروزی انقالب و برگزاری همـه
جمهوری اسالمی را انتخاب کردند(، نشـان  2/98حکومت دلخواه مردم )

نظیـر اسـت، بـه هـای جهـان، بیداد که انقالب اسالمی در تاریخ انقالب

ی که در تاریخ، هیچ حاکمیـت برآمـده از یـک انقـالب مردمـی را اگونه
توان یافت که م ل انقالب ایران، پس از سـرنگون کـردن نظـم کهـن، نمی
تار نظر ملت دربارۀ شکل و ساختار نظام جدید شده باشـد. تجربـۀ خواس
ها دهد که انقالبهای فرانسه و روسیه، نشان میویژه انقالبها، بهانقالب

معموال  با اتکـا بـه یـاری مـردم، البتـه در سـطوح مختلـف، بـه پیـروزی 
اند؛ اما زمانی که سکانداران انقالب، یا حاکمـان جدیـد کشـور، از رسیده

نگرانی اند، دلهای مردم به زیر آمده و در قصرهای دولتی مستقر شدهشانه
  2و دیدیۀ اصلی آنان، حفظ قدرت بوده است.

 تأثیرگذاری انقالب اسالمی در بیداری اسالمی و تحوالت جهانی  ـ6

هـای مسـلمان های عمیقی که در میان ملتانقالب اسالمی ایران با آگاهی
ــ ــود آورد، زمین ــه وج ــهت ۀب ــی ریش ــوالت سیاس ــا و دار و حرکتح ه

گیـری را فـراهم آورد و امـروز در قالـب های سیاسـی چشـمسازماندهی
های وابسته به یـرب را بیداری کشورهای اسالمی منطقه، موجودیت نظام

به نظر »: ه استگفت 3الکساندر هیگ، متزلزل ساخته است. بر همین اساس
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المللـی، عواقـب گسـترش ینتر از این مشـکالت بتر و مهممن خطرناک
بنیادگرایی اسالمی است که در ایـران پـا گرفتـه اسـت و اکنـون عـراق و 

کنـد. اگـر ایـن از کنتـرل رو را در منطقـه تهدیـد میهای عرب میانهرژیم
ترین وجـه، بـه مخـاطره ها را بـه خطرنـاکخار  شود، منـافع ابرقـدرت

در » گوید:مریکا میهای آیکی از استراتژیست همچنین 1«.خواهد انداخت
توان ردپایی از انقـالب های اسالمی پدیدآمده، به نحوی میتمامی نهعت

تـوان انعکـاس عـالم می ۀاینـک در چهارگوشـ؛ اسالمی را مشاهده کرد...
روشـنی مشـاهده های اسالمی ملهم از انقالب اسالمی ایران را بـهگرایش
ســی، نظــامی و از ســوی دیگــر، امــروزه ایــران در تحــوالت سیا 2«.کــرد

ای اسـت کـه ایـران بـه اقتصادی جهان تأثیرگذار است. این امر بـه گونـه
عنـوان قـدرت مهـم در منطقــه و حتـی جهـان، مطـرح و مواضــع آن در 

 خمینـی که امـاممعادالت و تحوالت جهان نقش اساسی دارد، همچنان
، اسـت جهـان شورها ک قدرتمندترین از یکی امروز شما شورک»فرمود: 
کـه تـر ایـناز همـه مهـم 3...«.نـیمک حفـظ را قـدرت این نیمک عیس باید

استراتژی ایران، امریکا را منزوی و تمدن آن را به چـالش کشـیده اسـت. 
البته این عزت و قدرت، تحریم و بحران اقتصادی را در پـی داشـت، امـا 
این موفقیت ارزش آن را دارد که مردم انقالبی ایران فشارهای اقتصادی را 

ای کنار بیایند کـه در پـی هـر سـختی آسـانی کنند و با هر سختیتحمل 
نَّ »است:  ْسرف  َمَع  إف ُِ 4«یْسرلو  لَّْ
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 امدادهای غیبی  ـ۷

باوری است؛ معنویتی که قافلـۀ یکی از امتیازهای انقالب اسالمی، معنویت
اندیشی نبود، ممکن بود انقـالب انقالب را به مقصد رساند و اگر معنویت

شود؛ زیرا انقالب اسـالمی بـا مـوانعی بسـیار، ماننـد  دچار مشکل جدی
توانست منجـر رو شد و این موانع میجنگ تحمیلی، تحریم و کودتا روبه

به شکست انقالب شود و یا آن را دچار بحران جدی کند؛ بحرانی کـه در 
ساله قالب حملۀ نظامی، مانند حملۀ امریکا به ایران در طبس، جنگ هشت

روانی نمود پیدا کرد؛ از این رو، بارها امـام امـدادهای و جنگ اقتصادی و 
 قشـرها دیگـر»... ییبی را یکی از عوامل پیروزی و دوام انقالب دانسـت: 

 و کتبـار خـدا  و، چیـز هـیچ از نترسیدند و ردندک نهعت، ردندک قیام
 را مـا معنـو  هـا جلـوه و ییبی امدادها  به و ردک امداد راها آن تعالی
  1«.شدیم آزاده کاین به اندرسانده
توان گفت که یکی از عوامل پیروزی و بقای انقالب اسالمی، ، میبنابراین

 کـهامدادهای ییبی است که انقالب فرانسه و روسیه فاقد آن بودنـد؛ چنان
 هـاییآن ها نهعت م ل نهعت. بود الهی نهعت کی این» :فرمود امام
 جهـت ها نهعـت هایشاننهعت هک هاییآن یا ندارند اعتقاد خدا به هک

 کتبـار خـدا  هک بود نهعتی ایران، نهعت. است نبوده، است بوده ماد 
  2«.داشت نقش آن در تعالی و

برخی اندیشمندان یربی نیز معتقدند که بـرای انقـالب اسـالمی پشـتوانۀ 
است این انقـالب نمـی تقدمع 3وکفو میشلکه ییرمادی وجود دارد، چنان
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الت کاقتصاد  و ماد  صورت گرفته باشد؛ زیـرا مشـ ها هانگیز با تواند
هـا ایرانـی بـه آن، میلیون ۀه در نتیجکبزرگ نبود  ین در حدایرااقتصاد  
 گرید ییدر جا دیانقالب را با نیا ۀشی، رپسکنند.  امیو ق زندیها برخیابان
 1جو کرد.وجست

 تحقق اهداف انقالب ـ8

های فرانسه و روسیه در های مهم انقالب اسالمی با انقالبیکی از تفاوت
کند؛ یعنی آن دو انقالب به اهدا  کالن خـود تحقق اهدا ، نمود پیدا می

 کیـنظـام دموکرات یسـازادهیـپ؛ زیرا انقالبیان فرانسه که خواهان نرسیدند
بودنـد، بـه  یسـتیالیهای سوسسیاسـت خواسـتار که هاکیبودند و بلشو

که توانسته هر دو انقالب مزبور بدون آن وزامر»هد  خود نرسیدند؛ زیرا 
انـد. نـه دهیراه خود رسـ یکنند، به انتها هئباشند بهشت موعود خود را ارا

 نیروح بشر باشد، توانست تـأم خواست را که اییواقع یآزادسم، یبرالیل
و  ؛نمود یجوامع صنعت اتیماد یوبندهادیق ۀعکس او را برد رکند، بلکه ب
تـر از همـه مهم 2«.کنـد نیرا تأم یتوانست عدالت اجتماع سمیالینه سوس
طلبد و نه دیگر امیدی های انقالب فرانسه را میلآامروز نه اید بشرکه این

ای را بشر امروز جامعـه .های روسیه بسته استبه بهشت موعود بلشویک
ها و آرامـش روحـی و موجبات ارتقـای انسـان ،خواهد که از یک سومی

های سیاسـی و آزادی ،فراهم شده باشد و از سوی دیگردر آن جسمی او 
هایی هرگـز یک قربانی دیگری نشود. چنین خواستهعدالت اجتماعی هیچ
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هـای فرانسـه و های مادی و دنیـایی مکاتـب انقـالبلآدر چارچوب اید
. دنیای مادی برای روح الهی، بلندپرواز و در عـین بودی نشدنروسیه تأمین

حال کنجکاو بشر، دنیایی تنگ و تاریک شده است. بـدیهی اسـت کـه در 
ای ما شاهد بازگشت بشر به جانـب مـذهب و کنندهچنین شرایط مأیوس

شاهد پیروزی انقالب اسالمی به عنوان انقالبی بشری باشیم که با تکیه بر 
 بیسـت سـال بعـد از انقـالب» از سوی دیگـر، 1است. مذهب تحقق یافته

آن و هـای انقـالب از لحـا  آرمان یبرای بناپارت هـیچ افتخـار فرانسه،
در حکومـت  ،گفتنـدو دیگـران می« ولتر»و « ژان ژاپلوسه»هایی که حر 

گونه که مقام معظم رهبـری فرمـود: همان 2«.شتفرانسه، مطلقا  وجود ندا
شود و مجددا  یکتاتوری مطلقه در فرانسه حاکم میساله د24 ۀیک دور»... 

گیـرد. پـس از نـاپلئون نیـز همۀ منابع کشـور در اختیـار جنـگ قـرار می
رسـانند کـه کار را بـه جـایی می ،رسد. در واقعاو به قدرت می ۀبرادرزاد

کنند. به این ترتیب، مردم خواهان بازگشـت مردم را از انقالب پشیمان می
گویند. کرین برینتـون می« ترمیدور»شوند که به این دوره به دوران قبل می

پـاتولوژی »ۀ نظریـ ،بر همـین اسـاس کالبدشکافی چهار انقالبدر کتاب 
کند. او بر این باور است که انقالب مانند تبی است که را ارائه می« انقالب

کنـد و پـس از یـک شود، بدن را دچار بحران میدر بدن سالمی وارد می
گردد. در انقالب فرانسه نیز واقعـا  نی، به دوران قبلی خود بازمیبحراۀ دور

انقالبی پس از چهل سـال بـا کشـورهای  ۀهمین اتفاق افتاد؛ چراکه فرانس
 3.«اروپایی که انقالب نکرده بودند، هیچ تفاوتی نداشت
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موفـق بـود؛ زیـرا از تر اهدا  کالن خـود اما انقالب ایران در تحقق بیش
الب اسالمی که احیای دین، گرایش جهانیـان بـه اسـالم، اهدا  کالن انق

اندیشـی و اسـتقالل بـود؛ تحقـق یافـت. ایجاد حکومت اسالمی، معنویت
برخی اندیشمندان یرب نیز معتقدند که انقالب اسالمی به اهـدا  کـالن 

انقـالب اسـالمی بـه »نویسد: می 1پول اسکاچخود دست یافته است. تدا 
های هـای انقـالب دموکراتیـک فرانسـه یـا برنامـهدنبال پیروی از برنامـه

ای اسـتقرار جامعـه... بلکـه بـه دنبـال، سوسیالیستی انقالب روسـیه نبـود
 همچنـین 2«.اسـالم بـود ۀاساس مکتب پویا و سازند مستحکم و نوین بر

نظـر محافـل سیاسـی، ارزشـمندترین از نقطـه... »گویـد: مـی 3بیل جیمز
توان در بیداری مسـلمین جهـان و احیـای دستاورد انقالب اسالمی را می
هـا سیاسی مکتبی خالصه کرد و همۀ این ۀاسالم به عنوان نظام یک جامع

 برخاسته از روح متعالی و تفکر ناب اسـالمی و سیاسـی امـام خمینـی
 ،در دنیای اسالم و دنیای عرباز سوی دیگر، انقالب اسالمی  4.«باشدمی

وقتـی » انـد:هبـر معظـم انقـالب فرمـودهکه ر؛ همچنانامیدها را زنده کرد
طور کللی دنیای عرب و دنیای اسالم در یک حال  انقالب ما پیروز شد، به

ها کـار خودشـان را برد؛ صهیونیستمی سر رکود و سکوت و نومیدی به
کـرد در  امیـدی پیش برده و همه را ترسانده بودند و هیچ ملتی گمان نمی

ها امید پیـدا عظیم فََر  گشوده شد و ملت برایش باز باشد. ناگهان دروازۀ
وجود وسط میـدان آمـده  ۀشما ببینید امروز ملت فلسطین با هم؛ کردند...

                                                                                       
 شناس آمریکایی.. جامعه1

 پرداز آمریکایی.. نظریه3

 .1۷1، صه مقاالت چهارمین سمینار بررسی سیرۀ نظری و عملی امام خمینیمجموع. 4

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_138225/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1373_#page171
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البته  1«.این فقط شکست اسرائیل نیست؛ این شکست  امریکاست ؛است...
معظـم  بایـد تـالش کـرد؛ از ایـن رو، مقـام 2برای رسیدن به همۀ اهدا 

دم این است که در بسـیاری از اهـدا   خـود من اعتقا» اند:رهبری فرموده
بسیار روشنی پیش روی ماست، کـه  ۀآینداما  3...؛راه هستیم ۀهنوز در نیم

ای که ملت ایران خواهد توانست به برکـت به سمت آن در حرکتیم؛ آینده
اجتماعی و رفاه مـادلی داشـته باشـد، و  اسالم و نظام اسالمی، هم عدالت

  ۴«.ت یابدهم به استقالل کامل دس

 انفحمایت از مظلومان و مستضع ـ9

یکی از امتیازات انقالب اسالمی حمایت از مظلومان و مستعـعان جهـان 
ی ومبتنـی بـر حفـظ ا، یعنی استراتژی جمهوری اسـالمی فرامنطقـهاست

اصـل سـوم  در کـهباشـد، چنانکرامت وحمایت از مستععفان جهان می
موظـف اسـت  یاسـالم یهـورآمده است؛ دولت جم رانیا یقانون اساس

 یهـااریکـه بـر اسـاس مع دیـنما میتنظ یکشور را طور یخارج استیس
از  غیـدربی تیـنسـبت بـه همـۀ مسـلمانان و حما اسالم، تعهد برادرانـه

 رانیـا یاسالم یجمهور یقانون اساس 154 اصلمستععفان جهان باشد. 
از مبـارزه  و دانـدیرا آرمان خود م یسعادت انسان در کل جامعه بشر زین

. نمونـه کنـدیمـ تیجهان حما نیدر برابر مستکبر نیحق طلبانه مستععف
امـروز »فرمـود: مقام معظـم رهبـری  5است، نیفلسط حمایت از آن ینیع

                                                                                       

 مراجعه شود.از همین کتاب  «اسالمی انقالبپیشرفت موانع »به مقالۀ  2
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ت اسـت و ایسـتاده  در جمهوری اسالمی بحمدالله  منتهـای قـدرت و قـول
ایسـتیم و هـر زنـیم و پـای حرفمـان میاست. و ما حرفمان را صریح می

ی که احتیا  به حعور ما باشد، هر جایی که احتیا  باشـد بـه کمـک جای
  1.«کنیممان را به آنجا میبا کفر و استکبار، کمک ۀمواجهه و مقابل در ما

 گیرینتیجه

 ادر مقایسـه بـ دارای امتیـازات گونـاگونی اسـت و انقالب اسالمی ایران
 ینـید تیـماه: شودزیر متمایز می هایانقالب فرانسه و روسیه در ویژگی

رهبـر و مـردم  نقش، رهبر ییگراو مردم تیعنوی، مو آزاد تیامن، انقالب
 یداریـانقالب در ب یرگذاریتاث، بودن انقالب یهمگان، در استمرار انقالب

   .اهدا  انقالب تحققی و بیی یامدادهای، و تحوالت جهان یاسالم

 

 

                                                                                       





 

 انقالب اسالمیپیشرفت موانع 

 چکیده

پـردازد. انقـالب بررسی موانع پیشرفت انقـالب اسـالمی مـیپژوهش حاضر به 

وردهای بسیاری کـه در جهـت تحقـق اهـدا  خـود اریم دستاسالمی ایران به

داشته است، با موانع بسیاری نیز روبرو بوده است. این موانـع موجـب شـده تـا 

تمام اهدا  انقالب آن گونه که شایسته و مورد انتظار بوده اسـت، تحقـق نیابـد. 

توانستیم انقـالب را در تحقـق اهـدا  خـود تردید با فقدان چنین موانعی مییب

تـوان بـه بسیار فراتر از آنچه امروز وجود دارد، مشاهده کنیم. ایـن موانـع را مـی

توان به زمـان موانع درونی و موانع بیرونی تقسیم کرد. از جمله موانع درونی، می

ایران  قبل از انقالب؛ نبـود الگـو و بر بودن تحقق اهدا  انقالب؛ عقب ماندگی 

زدگـی؛ اخـتال  مسـئوالن؛ هـای داخلـی؛ سیاسـتافزار؛ نـاامنی و درگیرینرم

گری و سوء مـدیریت اشـاره کـرد. در موانـع خـارجی نیـز زدگی و اشرافیرفاه

هـای بسـیاری از جانـب دشـمنان مواجـه بـوده اسـت. تهـاجم انقالب با توطئه

اند کـه ترین عوامل خارجی بودهگ تحمیلی مهمفرهنگی؛ تحریم اقتصادی و جن

ای در جهت پیشرفت کشـور و پیشـبرد اهـدا  انقـالب موانع جدی و گسترده

 اند.ایجاد کرده

 کلید واژه: انقالب اسالمی، اهدا  انقالب، موانع پیشرفت.



218    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

 مقدمه

گـوییم، بایـد توجـه هنگامی که از موانع تحقق اهدا  انقالب سـخن می
اوال  مقصود تنها برخی از اهدا  انقالب است؛ و ثانیـا  در  داشته باشیم که

همان مواردی که اهدا  انقالب به طور کامل برآورده نشـده، بـه تحقـق 
 ها صادر کرد.ها توجه شود و نباید حکم کلی در مورد آننسبی آن

یکی از اشتباهات در داوری نسبت به تحقق یک هـد  یـا هـر موضـوع 
به آن، به صورت سیاه یا سفید، و همـه یـا هـیچ  دیگر، این است که نگاه

باشد؛ یعنی اعتقاد بر این باشد که آن موضوع یا هد  مذکور، یا بـه طـور 
کامل به سرانجام رسیده، یا اصال  تحقق نیافته است، حتی اگـر بـه بخـش 
اعظم آن دست یافته باشیم؛ یا گاهی کـه اهـدا  دارای مراحلـی اسـت و 

ته، اما چون به مرحلـۀ آخـر نرسـیده، داوری در برخی از مراحل تحقق یاف
ای باشد که گویا هیچ توفیقی در آن حاصل نشده اسـت؛ مورد آن به گونه

ها و کوتاه شدن دست خیانتکـاران از م ال  عدالت اجتماعی و رفع تبعیض
تردیـد المال مسلمانان یکی از اهدا  انقالب اسالمی بوده است و بیبیت

ازۀ خاصی تحقق یافته است؛ اما افراد بسیاری بدون این هد  تا حد و اند
توجه به دستاوردهای بسیاری در این زمینه، به آن بـه طـور کامـل پاسـخ 

دهند؛ یعنی گویا انقالب در تحقـق چنـین هـدفی هـیچ تـوفیقی منفی می
ای از این مراحل نرسیده است؛ زیرا نگاه آنـان بـه نداشته یا به هیچ مرحله

( %100انداز )کامـل و اک ری است و چون ایـن چشـماین مسأله نگاه حد
ی اشـتباه یـکنند. چنین داورتحقق نیافته، پس آن را به طور کامل انکار می

ای دربارۀ تحقق اهدا ، حتی حکومت امـام بزرگی است. با چنین داوری
نیز حکومت عادالنه نخواهـد بـود، یـا آن حعـرت را در تحقـق  علی
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بدانیم؛ زیرا در زمـان حکومـت حعـرت آن حکومت عادالنه نباید موفق 
خواست، به دالیـل بسـیار، عـدالت و اهـدا  فرهنگـی، گونه که امام می

اقتصادی و... به طور کامل تحقق نیافـت و مدینـۀ فاضـلۀ مـورد نظـر آن 
حعرت محقق نشد. برخی از فرمانداران حعـرت بـه مـردم ظلـم و بـه 

عـرت از ایـن امـر آگـاه کردند و تنها زمـانی کـه حالمال خیانت میبیت

کردنـد؛ ماننـد شـکایتی کـه سـودۀ همـدانی از ها را عزل میشدند، آنمی
یا فرماندارانی که خائن بودند و پـس  1فرماندار شهر نزد امیرالمؤمنین برد،

هـایی کـه بـه ها و خیانتو نیز برخی از ظلم 2از مدتی به معاویه پیوستند،
ن در ابتـدای حکومـت شد. آن حعرت همچنـیآن حعرت گزارش نمی

المـال مسـلمانان بـه وعده داده بودند که تمام اموالی که بـه نـاحق از بیت
ها موفق اما عمال  به دلیل کارشکنی 3المال برگرداند،تارا  رفته بود، به بیت

به انجام ایـن هـد  نشـدند؛ یـا آن حعـرت تـالش داشـتند برخـی از 
 اصـالح کننـد، امـا بـهگرفته در دین را های صورتها و تحریفکجروی

 همچنین برخـی 4ها منصر  شدند.دلیل عدم پذیرش مردمان از انجام آن
با این  5ها نشدند.موفق به انجام آن ،از اهدافی که امام به دلیل سستی یاران

حکومـت عادالنـه و الگـوی  تردید حکومت آن حعـرتاین همه بی

                                                                                       
 .61ـ60، ص3،  الفتوحاع م، ابن 1

 .419، ص2،  مرو  الذهبمسعودی،  2

 .15. نه  البالیه، خطبۀ 3

 .58، ص8،   الکافیینی، ؛ کل16۷، ص34،   بحار االنوار. مجلسی، 4

نخستین نیم قرن اول از اسالم در آیینۀ نه  خواه، ؛ معادی189ـ188. نه  البالیه، ص5
 .338، صالبالیه
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و در شـرایط موفق در تحقق اهدا  اسالم بوده است؛ زیرا به طور نسـبی 
 خاص خود توانست اهدا  اسالم را محقق سازد.

 اکرم یحقلۀ نب تحکوم لیپس از تشک»فرماید: رهبر معظم انقالب می
 ریـو فق فیهنوز در جامعـه افـراد ضـع، ها بعد از آن بزرگوارسال یو حت
و فقـرا  تامیا ۀخان هکه ب میکنیرا مشاهده م نیرالمؤمنیامشدند؛ یم دهید
کـه  یهاشان شب شام نداشتند و مادر با آب گرمکه بچه یکسان؛ رفتندیم
حـوادث مربـوط بـه  نی! اکردیها را سرگرم مچراغ گذاشته بود، آن یرو

به چهـل  کیگذشته بود  نزد امبریهایی است  چقدر از انقالب پچه سال
  1.«افتاده بود قحوادث اتفا نیگذشته بود و ا امبریسال از هجرت پ

ریم علی»اند: ین در مورد تحقق نسبی اهدا  انقالب فرمودهایشان همچن 
ایم. کنند، ما پیشـرفت کـردهخواستند و امروز تبلیغ میآنچه دشمنان ما می
ایم. مـن های خود رسـیدهها این نیست که ما به هد معنای این پیشرفت

بـه  گویم، بنده به عنوان یک طلبۀ انقالبی  معتقـدام، اآلن هم میبارها گفته
اسالم و انقالب، اعتقادم این است که در بسیاری از اهدا   خود هنـوز در 

ــان ــا عــدالت اجتمــاعی و بنی کنی  فقــر و آبادســازی نیمــۀ راه هســتیم. م
ایشان  2«.ایمخواستیم؛ اما هنوز به آن مقاصد نرسیدهجانبۀ کشور را میهمه

رهای سـخت با بیان این سخن، در عین حال تأکید دارد که برخی از مسـی
و بـه  3ایمها عبـور کـردهانقالب و اهدا  آن را پشت سر گذاشته و از آن

ایم؛ اگرچه بـه هـد  یـا اهـدا  نهـایی اهدا  میانی انقالب دست یافته
 4ایم.انقالب نرسیده
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با توجه به این نکته، مقصود از بررسی موانع تحقـق اهـدا  انقـالب، آن 
الب به نتیجۀ مطلوب نرسد و است که چه موانعی موجب شده اهدا  انق

به طور کامل تحقق نیابد؛ این موانع در دو بخش موانـع درونـی و موانـع 
 بیرونی تنظیم شده است.

 موانع درونی  ـ1

 بر بودن تحقق اهداف انقالبزمان الف(

ای و عمیق هستند، برای برخی از اهدا  انقالب که اهدا  بنیادین، ریشه
از دارنـد؛ زیـرا انقـالب بـه معنـای تغییـر تحقق خود به زمان طوالنی نیـ

ای و عمیق ساختار گذشته و کاشتن نهال جدید و تازه است و بایـد ریشه
مدتی بگذرد تا این نهال رشد کنـد و بـه ثمـر رسـد. تفـاوت انقـالب بـا 
اصالحات دیگر در ساختار یک نظام، این است که اصـالحات دیگـر بـا 

ب تغییر سـاختار و زیربنـا را هـد  ظاهر و روبنا سروکار دارند؛ اما انقال
 فقـط شـورش انقالب»گونه که رهبر انقالب فرمودند: دهد؛ همانقرار می

کردن، به خیابان ریختن و جنجال کردن نیست. انقالب یعنی تغییر بنیادین  
همۀ نهادهای اصلی زندگی جامعـه؛ تغییـر بنیـادین  آنچـه یلـط و کـ  و 

م و بجاسـت...؛ ایـن امـری اسـت کـه نابجاست، به آنچه صحیح و مستقی
گیـرد؛ تدری  و در طول زمان با تـالش و مجاهـدت دائمـی انجـام میبه

که روح و خواسـت و ضـرورت انقـالب در مـردم بـاقی مشروط بر این
 1«.بماند

ایشان همچنین در مورد فرایند تدریجی و گسترده بودن اهـدا  انقـالب 
دفعی نیست؛ یک امر تدریجی عزیزان من! انقالب یک امر »فرموده است: 
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است. یک مرحلۀ انقالب که تغییر نظام سیاسی است، دفعی است؛ امـا در 
ق چگونـه اسـت  ایـن  طول زمان، انقالب باید تحقلق پیدا کند. ایـن تحقـل

ل پیـدا نکـرده تحقلق به آن است که آن بخش هایی که عقب مانده و تحـول
ل پیدا کنـد؛ و روز بـه روز راه جدیـد، کارهـای جدیـد، هـای است، تحول

هـا های جدید، در چارچوب و بر پایـۀ آن ارزشفکرهای جدید و روش
در جامعه به وجود بیاید و پیش برود، تا آن ملـت بتوانـد بـا نشـاط و بـا 
قدرت به سمت هد   خودش حرکت کند. آینـدۀ بسـیار روشـنی پـیش 

د ای که ملـت ایـران خواهـروی ماست که به سمت آن در حرکتیم؛ آینده
اجتمـاعی و رفـاه  توانست به برکت اسالم و نظام اسـالمی، هـم عـدالت

مادلی داشته باشد، و هم به استقالل کامل دست یابد. از روز اول پیـروزی 
 1«.ایم، ما به سمت این آینده حرکت کردهانقالب

ای است که از اهدا  ابتـدایی، آیـاز در واقع اهدا  انقالب دارای گستره
بر شـود؛ و چنانچـه از زمـانسط و سپس نهایی، خـتم میو به اهدا  متو

گوییم، مقصـود رسـیدن بـه اهـدا  نهـایی بودن تحقق اهدا  سخن می
بر بودن تحقق اهـدا  نهـایی انقالب است. رهبر انقالب با اشاره به زمان

های اسالمی، یک فراینـد طـوالنی و البتـه فرایند تحقلق هد »فرماید: می
ق سبی انسان به آن اهدا  نزدیک میدشوار است. به طور ن شود؛ اما تحقـل

ل که پُرهیجانآن تر و پُرسروصداتر از همـه ها، بسیار طوالنی است. قدم اول
ترین است، ایجاد انقالب اسالمی است. کار آسانی نبود؛ لیکن ایـن آسـان

است. قدم بعدی، ترتلب نظام اسالمی بـر انقـالب اسـالمی اسـت، یعنـی 
عه، اسالمی بشود؛ که این هم شد. قدم بعدی ـ کـه از هندسۀ عمومی جام
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ها دشوارتر است ـ ایجاد دولت اسالمی اسـت. دولـت نـه بـه معنـای این
هیئت وزیران؛ یعنی مجموعۀ کارگزاران حکومت؛ یعنـی مـن و شـما. مـا 
باید به معنای واقعی کلمه، در درون این نظام  اسالمی، اسالمی شویم. این 

  1«.بلی استتر از مراحل قمشکل
مانــدگی زیــاد ایــران از بری تحقــق اهــدا ، عقبیکــی از دالیــل زمــان

کشورهای پیشرفته در گذشته بوده اسـت. وضـعیت سیاسـی، اجتمـاعی، 
فرهنگی و اقتصادی جامعه در زمان طایوت، با اهدا  مورد نظر انقـالب 

ر تنها در سیاست، بلکه داسالمی فاصله بسیار زیاد داشت. رژیم گذشته نه
اقتصاد، فرهنگ، آموزش، علم و تکنولوژی و... وابسـته بـود. ایـن مسـأله 

ها از کشـورهای موجب شده بود تا این رژیم و این کشور در همۀ عرصه
پیشرفته بسیار عقب بماند؛ و پر شدن این فاصله، به طور طبیعی بـه زمـان 

 هـای بسـیارریم تالشبسیار نیاز دارد. در حوزۀ علمی و آموزشی، علـی
هـای بسـیار در عرصـۀ پس از انقالب برای بهبود این وضعیت و موفقیت

علم و فناوری، کشـور مـا همچنـان از برخـی از کشـورهای پیشـرفته در 
مواردی عقب مانده اسـت. اگرچـه امـروز در آمارهـای رسـمی جهـانی، 

های رشد علمی و فناوری ایران از بسیاری از کشـورهای جهـان، شاخصه
اما این رشـد هنـوز  2تر است؛ته و صنعتی نیز بیشحتی کشورهای پیشرف
ها و فاصلۀ زیاد در گذشته را به طـور کامـل جبـران نتوانسته است کاستی

 کند. 
از نظر روابط اجتماعی و سیاسی و تعامل دولت و ملـت، بـا یـک تـاریخ 

رو هسـتیم کـه پـر ساله از بدبینی و فاصله میان دولت و ملت روبه 2500
کنـد. در عرصـۀ فرهنگـی ای را طلـب میان طـوالنیشدن این خأل، زمـ
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ای هستیم که خالقیت و پیشرفت در آن کمتر مبنـا دار نظام آموزشیمیراث
های اصلی بوده است کـه متأسـفانه گرایی از شاخصهقرار داشت و مدرک

همچنان سایۀ آن بر سر نظام اسالمی باقی مانده است. از نظر اقتصادی نیز 
لۀ توسعه، بر اساس ساخت فیزیکی جامعه و توجه به نظام گذشته در مسأ

سطح و ظواهر استوار بوده است. تغییر بنیادین چنین ساختاری، بـا توجـه 
به مشکالت بسیاری که پس از انقالب و در طول جنگ تحمیلی به وجود 

هـای مـدنی و بر خواهد بود. رسـیدن بـه آزادیآمد، بسیار مشکل و زمان
با توجه به متغیرهـای بسـیاری کـه در آن وجـود  اجتماعی و عقیدتی و...

 طلبد.ای را میدارد، زمان طوالنی
جا حائز اهمیت است، این است که نظام اسـالمی در بنابراین آنچه در این

کنـد و اگرچـه در مقـاطعی مسیر رسیدن به اهـدا  انقـالب حرکـت می
متوقف گاه حرکت نظام به سوی آن اهدا ، کند بوده، اما این حرکت هیچ

نشده است و برخی از اهدا  ابتدایی و متوسط را نیز پشت سـر گذاشـته 
کدا  یادآور شویم که هد  نهایی ؤکه باید این نکته را نیز ماست. ضمن آن

ای نزدیـک یـا دور بـا اسالم و رسیدن به جامعۀ فاضله و کامـل در آینـده
تحقق خواهد یافت و نباید کسـی داعیـۀ تحقـق آن  ظهور ولی عصر

نظام عادالنۀ جهانی، یا حتی در سطح کشور ایران را داشـته باشـد و تنهـا 
تر شـدن باید خود را در مسیر رسیدن به آن هد  نهایی و هر چه نزدیک

بارها فرمودند که باید نهایت تـالش مـا  گونه که امامبه آن بدانیم؛ همان
نقـالب و این ا 1این باشد تا انقالب را به دست صاحب اصلی آن برسانیم

 2را به جایی برسانیم که مقدمۀ ظهور فراهم شود.
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 افزار فقدان الگو و نرم ب(

تردید هر نظام و کشوری برای دستیابی به اهـدا  و توسـعه در ابعـاد بی
افزارهایی نیاز دارد و نظام اسـالمی ایـران نیـز از آن مختلف، به الگو و نرم

ه در صدر اسالم و بـه شـکل افزار و الگو ـ جز آنچنیاز نیست. این نرمبی
ساده و بسیط شکل گرفته بود ـ وجود نداشـت، بـه صـورت اجرایـی در 

هـای آن جهان امروز، دارای سابقه نبود و پیش از انقـالب نیـز چارچوب
اگرچه امام به عنوان معمار انقـالب و بـا طـرح نظریـۀ  1ترسیم نشده بود.

ظام اسالمی، کلیـات آن والیت فقیه و نیز رهبری با تدوین و ابالغ اصول ن
ها و الگوی عملی و جزئـی ها به طرحسازی آناند، اما پیادهرا بیان فرموده

و مشخص نیاز دارد؛ بنابراین الزم است این موضوع توسط اندیشمندان و 
متخصصان اندیشیده، ساخته و کامل شود تا بر اساس آن انقالب اسـالمی 

خود حرکت کند. این الگو و در مسیر درست به سوی دستیابی به اهدا  
تـدری  و گـاهی بـه صـورت سال انقالب به 40افزارهای آن در طول نرم

ای نیـز موفـق بـوده مقطعی طراحی و اجرا شده است و تا حـد و انـدازه
است؛ اما فراهم آمدن الگوی کامل و جامع توسعۀ اقتصادی و فرهنگـی و 

ن عامـل نیـز از عوامـل کنـد ها به سالیان بسیار نیاز دارد. ایسازی آنپیاده
 شدن دستیابی به برخی از اهدا  انقالب بوده است. 

 داخلی هایدرگیری و ناامنی ج(

پس از وقوع انقالب، در حالی که برای پیشبرد اهدا  انقالب به حعـور 
همۀ اقشار جامعه و امنیت و شروع سـازندگی نیـاز بـود، ایـن کشـور بـا 

های بسیاری بـا له مخالفت گروهکهای بسیاری مواجه شد؛ از جمتوطئه
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نظام و انقالب که از پیش وجود داشتند یا پس از انقالب به وجود آمدنـد 
و بععا  به جنگ و درگیری مسلحانه با انقالب نیز اقدام کردند که برخـی 

ها مانند سازمان مجاهدین خلق )منافقین( هنوز وجود دارند و به این از آن
زنند؛ ایجاد یائله و شورش و نـاامنی در میکشور و اهدا  انقالب ضربه 
های مـرزی کشـور، ماننـد یائلـۀ بلوچسـتان، بسیاری از شهرها و اسـتان

آذربایجان، ترکمن صحرا، کردستان که مورد اخیر تا سـالیان درازی ادامـه 
یافت و خسارات بسـیاری بـر ایـن کشـور تحمیـل کردنـد؛ و بـا تـرور 

ارشناسان، انقالب و ملت مـا های بزرگ نظام و متخصصان و کشخصیت
های ارزشمندی محروم کردند که برای تحقق اهدا  انقـالب را از سرمایه

 از اهمیت بسزایی برخوردار بودند و نقش بسیاری داشتند. 

های مادی، معنوی، این موارد و موارد مشابه دیگر، موجب نابودی سرمایه

توسعۀ کشور و  توانست در جهتاقتصادی و... بسیاری شده است که می

 تحقق اهدا  انقالب به خدمت گرفته شود.

 زدگیسیاست د(

بزرگ شدن نقش سیاست در اندیشه و عمل و افکـار مسـئوالن، یکـی از 

موانع تحقق اهدا  انقالب در ابعاد دیگر خـود بـوده اسـت. ایـن عامـل 

موجب شده عوامـل اقتصـادی، فرهنگـی و... پیشـرفت جامعـه و تحقـق 

ورد توجه قرار گیرد یا مغفول واقع شود. پررنـگ شـدن اهدا  آن کمتر م

های متخصصان که بایـد در شود افکار و اندیشهنقش سیاست موجب می

خدمت پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و...، به کار گرفته شـود، در خـدمت 

اهدا  سیاسی و یا حتی استحکام موقعیت سیاسی یـک گـروه و حـزب 

ــین موجــب می ــد. همچن ــشــود طرحدرآی ــای اقتصــادی، ه ا و راهکاره
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اجتمـاعی، فرهنگــی و... بــرای تحقــق اهـدا  انقــالب کــه افــراد دیگــر 

 کنند، نادیده گرفته شود. های سیاسی طرح میگروه

در جامعۀ ما پس از انقالب، متأسفانه سیاست بیش از حد فربه شده و بـه 

و  نوعی زیربنای تمام امور دیگر )اقتصاد، فرهنگ و...( قرار گرفتـه اسـت

کننـد؛ در حـالی کـه عدۀ بسیاری از دریچۀ سیاست به همه چیز نگـاه می

انقالب پیامبر، یک انقالب فرهنگی و بع ت ایشان بـرای تکمیـل اخـالق 

بـوده اسـت، امـا پرداخـت  2و گسترش عدالت در تمام ابعاد آن 1هاانسان

تـوجهی بـه اهـدا  دیگـر بیش از حد به سیاست، موجب یفلت، یـا کم

 ه است.انقالب شد

 گری مسئوالنزدگی و اشرافیرفاه (هـ

مسئوالن نظام اسالمی به اندازۀ عوامل رژیم گذشـته بـه ایـن آفـت آلـوده 
بیش و با شدت و ضـعف وهایی از این آفت، کماند؛ اما متأسفانه رگهنشده

و رهبـری  در میان برخی از مدیران نظام راه یافته و بارها در کالم امـام
 ار داده شده است. نسبت به آن هشد

از جمله چیزهایی کـه رونـد حرکـت بـه »فرماید: رهبر معظم انقالب می
گری در مسـئوالن کنـد، نمـود اشـرافیسمت عدالت را در جامعه کُند می

گری دو عیب دارد؛ عیب دومش از عیب اولش باالی کشور است. اشرافی
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ها کتاب و میزان نازل کردیم تا با دالیل روشن فرستادیم و به آن. ما پیامبران خود را 2

 (.25مردم به عدالت قیام کنند )سورۀ حدید، آیۀ 
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یـب دوم اسـت؛ امـا ع و... گری، اسـرا تر است. عیب اول اشرافیبزرگ
و هنگامی که چنـین  1؛«کندسازی میبدتر است و آن این است که فرهنگ

تنها مسئوالن، بلکه تمام مـردم بـه سـوی آن سازی شود، نهچیزی فرهنگ
طلبی خواهی، موجـب راحـتشوند. عالوه بر تععیف عـدالتکشیده می

ها را شـوند، طبعـا  سـختیشود و مسئوالنی که به این آفـت آلـوده میمی
حمل نخواهند کرد؛ در حالی که الزمۀ تحقق اهـدا  انقـالب، تحمـل و ت

 ها و مشکالت است. بردباری در برابر سختی
طلبان و افراد فاقد صالحیت به سـاختار نظـام جا باید رخنۀ فرصتدر این

ها صدر. اگرچه این رخنـهاسالمی را نیز یادآور شویم؛ کسانی همچون بنی
اندازۀ خود موجب مشـکالتی بـرای کشـور و  گسترده نبود؛ اما در حد و

ماندگی انقالب در دستیابی به اهدا  خود شـده اسـت. دلسـوزان و عقب
اند. اسـتاد متفکران نظام اسالمی از ابتدا خطر چنین عاملی را گوشزد کرده
طلبان، ایـن مطهری با یادآوری انقالب مشروطه و قدرت گـرفتن فرصـت

 2و حتی پیش از آن یادآور شده بود.خطر را از همان ابتدای انقالب 

 سوء مدیریت مدیران (و

هـا توجـه نداشـتن برخـی از سوء مدیریت ابعاد مختلفی دارد. یکی از آن
مسئوالن نظام به موضوعات و اهدا  اهـم و مهـم انقـالب بـوده اسـت. 

تـر را واگذاشـته و بـه مسـائل های مهمبرخی از مسئوالن نظام، موضـوع
م ال  یکی از موضـوعات مهمـی کـه از اهـدا  اصـلی تر پرداختند. فرعی

انقالب نیز بوده، توجه و گسترش عدالت در جامعه بوده است؛ اما اموری 
زدگی بیان شد یا پـرداختن بـه موضـوعات دیگر ـ مانند آنچه در سیاست
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دیگر یا سختی تالش برای گسترش عدالت در جامعه ـ موجـب شـد از 
نسبت به آن، اهمال و سستی بورزنـد. رهبـر  تر سر باز زنند یااین امر مهم

عدالت از چیزهایی است که »فرماید: انقالب با اشاره به همین موضوع می
بینیـد در کنید، مینباید آن را فراموش کرد. شما نه  البالیه را که نگاه می
ی بنده این اسـت کـه  سرتاپای نه  البالیه عدالت وجود دارد. اعتقاد جدل

های انقـالب و های امروز ما در عرصۀ رسیدن به هد امیبسیاری از ناک
 1«.اعتنایی به عدالت استادارۀ مطلوب کشور، به دلیل کم

 عوامل خارجی ـ2

ترین موانع تحقق اهدا  انقـالب، عوامـل تردیدی نیست که یکی از مهم
خارجی و دشمنان این نظام و انقالب بودند و هستند که در ابعاد مختلف 

اند؛ بـه بیـان نقالب به اهدا  انقالب، کارشکنی و توطئه کردهدر رسیدن ا
کرد، اگر دشمن بـه رهبـری اسـتکبار اگر دشمن توطئه نمی»رهبر انقالب 

الیـت  جهانی و در رأسش امریکای پلید و خبیث، علیـه ایـن مملکـت فعل

 2«.کرد، خیلی از این کارها انجام شده بودنمی
از اهدا  آن و توسعۀ کشـور در  دشمنان خارجی انقالب برای جلوگیری

فرهنگی،  ها را در تهاجمترین نمود آناند که مهمابعاد مختلف توطئه کرده
  توان دید.اقتصادی و جنگ تحمیلی می

 تهاجم فرهنگی  الف(

اصالح فرهنگ طایوتی به فرهنگ اسالم ناب و انقالب، یکـی از اهـدا  
گیـری از ابزارهـای هرههای مختلف و بـا بنظام اسالمی است که به شکل
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ای و تبلیغی، مورد تهاجم دشمنان نظام اسالمی قرار گرفتـه مختلف رسانه
ای که دارند و با اسـتفاده ای گستردهاست. دشمنان با توجه به حجم رسانه

هـای هـا و تشـکیل اتاقاز کارشناسان در امور مختلف و برپایی کنفرانس
های موجـود در نظـام و ضـعف هاریزی، به شناسایی آسیبفکر و برنامه

ها برای ضربه زدن به انقالب و کند کـردن قطـار اسالمی پرداختند و از آن
 اند.انقالب در رسیدن به اهدا  خود بهره گرفته

 تحریم اقتصادی  ب(

استفاده از این ابزار نیز یکی دیگر از ابعاد تهاجم و توطئـۀ دشـمنان بـرای 
هـا و بـوده اسـت. ارتبـاط بـا ملتایجاد مانع در تحقق اهـدا  انقـالب 

های جهانی، یکی از ابزارهای مهم پیشرفت و دسـتیابی ها و سرمایهدولت
هـا و هـای اقتصـادی مـانع ایـن ارتباطبه اهدا  اقتصادی اسـت. تحریم

گذاری های جهان و کاهش سرمایهدادوستد ایران با دیگر کشورها و ملت
ظام اسالمی شـده اسـت. خارجی شده و باعث تحمیل شرایط سخت بر ن

این مسأله مانع ورود بسیاری از ابزارها و مـواد مـورد نیـاز بـرای توسـعۀ 
ها گیری از سـرمایهاقتصادی کشور است. تحریم اقتصادی حتی برای بهره

های علمی کشورهای دیگر، مانع ایجاد کرده است؛ و بـه بیـان و پیشرفت
که شـاید بتواننـد رای اینکنند، بمحاصرۀ اقتصادی می»مقام معظم رهبری: 

وضع اقتصادی کشور را خـراب و بحرانـی کننـد و مـردم را دلسـرد و از 
 1«.انقالب جدا کنند

 جنگ تحمیلی  ج(

ســاله بــر ملــت ایــران، بســیاری از  8تهــاجم نظــامی و تحمیــل جنــگ 
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توانسـت بـرای پیشـبرد اهـدا  های انسانی و اقتصادی را کـه میسرمایه
ری قرار گیرد، از بین برد یا به شـدت بـه آن آسـیب برداانقالب مورد بهره

سـاله را بـر مـا اگر جنگ هشت»گونه که رهبر انقالب فرمودند: زد؛ همان
تحمیل کردند، به خاطر این بود که ما دیرتر بـه بازسـازی کشـور و زنـده 

دانند که اگر ملـت های عمران بپردازیم. استعمار و استکبار میکردن زمینه
ئوالن و گردانندگان و مدیران دلسوز کشـور بتوانـد ایرانـی ما به کمک مس

 آباد و آزاد بسازد و آحـاد جامعـه را کـامال  مرفـه و برخـوردار از عـدالت
های اسالمی کند و در زیر چتـر شـریعت مقدسـۀ اجتماعی و سایر ارزش

بزرگ و شکوهمند ما بـه خـودی  اسالم نگهدارد، در آن صورت، انقالب
ه کسی تالش کند، به همـۀ کشـورهای اسـالمی صـادر کخود و بدون آن

 1«.خواهد شد و الگوی دیگران قرار خواهد گرفت
های اقتصـادی و انسـانی تنها بسیاری از سـرمایهنهساله، هشتاین جنگ 

های روانـی، اقتصـادی و کشور را به خـود اختصـاص داد، بلکـه آسـیب
 است.  سال نیز کامال  التیام نیافته 30انسانی آن بعد از 

ای داشت که تنها خسارت اقتصـادی آن خسارات این جنگ ابعاد گسترده
این مقدار خسارت در حالی اسـت  2ملیارد دالر برآورد شده است. 1100

ملیـارد  120ها تنها در حـدود که بودجۀ یک سال کشور برای همۀ بخش
شود. اگر آن سرمایۀ عظیم در آن صر  عمران می %20دالر است که تنها 

سـال  35رفت، نزدیـک بـه اه عمران و آبادانی و توسعۀ کشور به کار میر
برد و تحقـق اهـدا  انقـالب تـا حـد عمران و آبادانی کشور را پیش می
 یافت.بسیار وسیع و گسترده تحقق می
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 گیرینتیجه

بـرای تحقـق هـا بـود و انقالب اسالمی ایران، در حقیقت انقـالب ارزش
و بسیاری از آنهـا  ی فراوانی صورت گرفتههاواالی انقالب تالشاهدا  
 رو،به دلیل موانع پـیش اهدا  انقالب،محقق شده است، اما برخی از نیز 

 افـزارنرم و الگـو فقـدان اهـدا ، تحقـق بودن برزمان تحقق نیافته است.
ــاامنی ،مناســب ــی، هــایدرگیری و ن ــاه زدگی،سیاســت داخل  و زدگیرف
مدیران، موانع داخلی تحقـق کامـل  یتمدیر سوء و مسئوالن گریاشرافی

 فرهنگـی، مشـکالتی ماننـد: تهـاجم رونـد واهدا  انقالب به شمار مـی
تحمیلی، موانع خارجی تحقـق اهـدا  انقـالب  جنگ اقتصادی و تحریم

  شوند.  محسوب می



 

 یدصبر و استقامت در برابر فشارهای اقتصا

 چکیده

و تغییـر  یـک ملـت انـو درآوردنهای دشمن برای به زترین سالحمهم از جمله

بـی بخش اقتصادی اسـت.  تحریم و تشدید فشار در ،ساختار سیاسی و فرهنگی

قوام و دوام نظـام اجتمـاعی بـر پایـۀ اقتصـاد اسـت؛ بنـابراین فروپاشـی تردید 

ترین حربـه نابودی آن را در پی خواهد داشت و این مهم ،اقتصادی هر اجتماعی

ای اقتصادی دشمنان داخلـی و خـارجی علیـه هـر هها و تحریمو دلیل محاصره

که تنها با مقاومت و صبر و اسـتقامت  دهدنشان می ،تاریخ تأملی در .ملتی است

 ناکام گذاشت.  رزوهایشتوان دشمن را در رسیدن به آمی

تـرین مقالۀ حاضر ضمن توجه به اهمیت و ضرورت استقامت، به برخـی از مهم

ترین موانع استقامت در روحیۀ استقامت و نیز مهم ساز برای افزایشعوامل زمینه

 پردازد.عرصۀ اقتصاد می

 صبر، استقامت، موانع استقامت، عوامل استقامت.انقالب اسالمی، : واژهکلید



234    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

 شناسی صبر و استقامتمفهوم

 صبر در لغت به معنای حبس کردن و حفـظ نفـس از اظهـار جـزع آمـده
ها، و پرهیـز ها و دشوار سختیتحمل  پایداری و ،و در اصطالح 1است؛

بنابراین موضوع اساسی صبر، امور ناخوشـایندی  .تابی استاز جزع و بی
 2.آوردبه جزع و فزع رو  می ،تاب شدهها بیه نفس در برابر آنکاست 

در هر امـری، خـواه ارادی، و ایستادن طلب قیام »لغت بر  استقامت نیز در
دارد کـه دوام و اسـتمرار از لـوازم خواه طبیعی و خـواه عملـی... داللـت 

ل ودر اص پایداریبه معنای پافشاری و  ،و در اصطالح 3؛«حقیقی آن است
 نفـاقو  شـرکو  کفرهای به بیراهه راه حقاز  انحرا ها و عدم و ارزش

 4تر بعد فکری و عقیدتی در آن لحا  شده است.ت که بیشاس
ها و مصـائب و واژۀ بنابراین واژۀ صبر بـه بعـد عملـی و تحمـل سـختی

ها و عدم انحـرا  از راه حـق استقامت به بعد نظری و پایداری در ارزش
 اشاره دارد. 

 اهمیت و ضرورت صبر و استقامت

ای در اسالم داشـته ه ویژهصبر و استقامت از جمله اموری است که جایگا
است؛ تا جایی کـه خداونـد متعـال در  فراوانی بر آن شده یاهو سفارش

خـال   و بـر 5قرآن کریم اجر و پاداش صابران را مخـتص خـود دانسـته
و بـدون حسابرسـی و  یسـتاجرشان همسنگ اعمالشـان ن ،دیگر مردمان
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 فرمایند: می لیع ،در روایتی زیبا امیر بیان که؛ چنانمحاسبه خواهد بود
ه وقتی سـر از بـدن ک گونهارها همانند سر در بدن است، همان کصبر در 

ارهـا تبـاه و کارها جدا شود، کگردد، اگر صبر از جدا شود، بدن فاسد می
 1فاسد خواهد شد.

 ،دهکـرصـبر را الزمـۀ ایمـان معرفـی  و در روایتی دیگر امـام صـادق
ۀ سر در بدن است؛ چنانچه سر از بـین صبر از ایمان و به منزل» فرمایند:می

برود بدن نیز از بین رفته و اگـر صـبر نباشـد ایمـان نیـز از بـین خواهـد 
 2«رفت.

ذکر این مقدمه اهمیت و ضرورت صبر و استقامت را در تمامی امـور بـه 
تـرین اقتصـاد یکـی از مهم ،گونه که بیـان شـدهمان .دهدخوبی نشان می

جایی که از آن به ستون فقـرات جامعـه  های جوامع بشری است تاعرصه
و واضـح  3دانـدو خداوند متعال آن را مایۀ قوام جامعـه می است یاد شده

ترین اهدا  دشمنان بـرای برانـدازی جامعـۀ است که اقتصاد یکی از مهم
ارکان حکومـت و  کهآن دارند  و از این طریق سعی بر است اسالمی بوده

 از بین ببرند.  ،داده جامعۀ اسالمی را مورد هجمه قرار
هـا و فشـارهای با این توضیح اهمیت صـبر و اسـتقامت در برابـر تحریم

 اقتصادی دشمنان بیش از پیش آشکار خواهد شد. 

                                                                                       
أس  من الجَسد  فاذا ف. »1 بُر فی االمور بمنز لَة  الرل اَرَق الرأُس الجَسَد فََسَد الجسُد فاذا الصَّ

بُر االموَر فسَدت  االمورُ   (.90، ص2الکافی،  محمد کلینی، « )فارَق الصل

أ ُس َذَهَب ال َجَسـُد کَـَذل َک . »2  فَإ َذا َذَهَب الرَّ
أ س  م َن ال َجَسد   الرَّ

یَمان  ب َمن ز لَة  ب ُر م َن اْل   الصَّ

ب ُر َذهَ  یَمانُ إ َذا َذَهَب الصَّ   (.89، ص2)محمد کلینی،  « َب اْل  
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 ساز افزایش روحیۀ استقامتـ عوامل زمینه1

ادبیـات پارسـی نیـز  هـا بـوده ورمز دستیابی به موفقیت ،صبر و استقامت
 همچون:  ؛هایی در این باره استالم لمملو از اشعار و ضرب

نابرده رن  گن  میسر »و یا  ؛1«جور هندوستان کشدباید، س هرکه را طاوُ »
 2«.که کار کرد !مزد آن گرفت جان برادر ،شودنمی

ره » فرمایند:در این باره می علی ،امیر بیان ب ِر تُد  ُُماورِ  کُ بِدلصَّ ادلِی اأ  عه بـا  3؛مه
  «ن رسید.تواصبر، به مقامات بلند می

گذاشـتن موانـع و رسـیدن بـه  بدون شک پیمودن قلل مرتفع و پشت سر
شـود و اگر مالحظـه می های اقتصادی نیز با صبر ممکن خواهد بودآرمان

اند به اهدا  بلند خـود، دسـت پیـدا کننـد، که انبیا و اولیای دین توانسته
یل به اهدا  ترین عامل موفقیتشان صبر و استقامتی بود که به منظور نمهم

مزبور از خود نشان دادند و از این رو، قرآن کریم معیار انتخاب امـام را از 
 4داند.میان پیامبران، صبر می

ــی از مهم ــل زمینهبرخ ــرین عوام ــۀت ــزایش روحی ــاز اف ــتقامت در  س اس
 های اقتصادی از این قرار است: عرصه

 در عرصۀ اقتصادباور به لزوم استقامت جهت دستیابی به اهداف واال الف( 

بدون شک یکی از ارکان مهـم پیشـرفت و اقتـدار هـر کشـوری توسـعۀ 
اقتصادی آن بوده و دستیابی به این مهم نیز مانند دیگر امور در گـرو صـبر 
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و استقامت در برابر نامالیمـات و تـالش در جهـت رفـع موانـع توسـعه 
کشــور ژاپــن کــه امــروزه بــه عنــوان یکــی از  بــرای م ــال ؛خواهــد بــود

از لحـا  منـابع طبیعـی در  ،جهـان مطـرح اسـت یهای اقتصادبرقدرتا
و خاک آن نیز کوهستانی و آتشفشانی اسـت؛  ردوضعیت نامطلوبی قرار دا

میلیون 13 ،از لحا  سیاسی نیز پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن
و شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه کردند؛ تا جـایی  ندنفر بیکار شد
هـا داد و قیمتکردن شکمشان را نیز نمی راد حتی کفا  سیرکه حقوق اف

میلیـون کشـته و  8برابر قیمت رسمی دولت بود. جنگ به جـز  60تا  30
 41 های ییرنظـامی و نـابودیدرصد از دارایی 25به بهای ویرانی  ،زخمی

سـو و پرداخـت  های جنگ از یکدرصد از ثروت ملی تمام شد. ویرانی
ولـی  ؛یکی از هزاران مشکل مردم آن زمان بـود ،ینیرامت جنگی به متفق
با وحدت و صبر و استقامت در برابر تمامی فشـارها، دولت و مردم ژاپن 

د و با فرهنـگ مصـر  صـحیح و قناعـت و کردنشروع به تولید داخلی 
اعتدال و مصر  کاالی وطنی و تالش و کوشش در راستای رفـع موانـع 

  1هان تبدیل شدند.به دومین قطب اقتصادی ج ،اقتصادی
شود که صـبر و در انقالب اسالمی ایران نیز این مسأله به وضوح دیده می

های ظالمانه سبب شـده اقتصـاد ها و تحریماستقامت مردم در برابر هجمه
و  باشـد ایران نسبت به دوران پیش از انقـالب رشـد چشـمگیری داشـته

 ای بهبود یابد. ظهقابل مالحبه شکل وضعیت معیشی مردم نیز به تبع آن، 
آماری چون افـزایش هـزار درصـدی صـادرات کـاال، افـزایش چندصـد 

برابـر شـدن  7ــ6برابر شدن درآمد ناخالص ملی،  2ملی،  ۀدرصدی سران
                                                                                       

 .34۷ـ325، راهبرد، دی آنتوسعۀ اقتصادی ژاپن و عوامل کلی. ایمان حقیقی، 1
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کـه  ،درصـدی بخـش کشـاورزی و... 300تولید ناخالص داخلی، رشـد 
حاکی از آن است کـه صـبر و اسـتقامت  ،توسط بانک جهانی مطرح شده

  1است. ها سبب رشد روزافزون اقتصادی شدهدر برابر تحریم ملت ایران
این دسـتاوردها نتیجـۀ صـبر و اسـتقامت ملـت ایـران در رویـارویی بـا 

های مرتفـع و بدون شک زین پس نیز رسیدن به قلهاست مشکالت بوده 
و بایـد  پایداری آحاد مـردم خواهـد بـود در گرو صبر و ،اقتدار اقتصادی
کـه بر این باشد تر باور عمومی سازی بیشت نهادینهها در جهتمام تالش

  .امکان دستیابی به توسعۀ اقتصادی با جدیت و استقامت وجود دارد

 و اصحاب باوفایش در برابر فشارهای اقتصادی اکرم الگو قرار دادن استقامت نبیب( 

دهندۀ این واقعیت است که مشرکان قـریش تورق تاریخ صدر اسالم نشان
های ها و توطئـهبـه نقشـه ابودی اسالم و تسلیم کردن پیامبربه قصد ن
هـای اقتصـادی علیـه نظـام ویژه اعمال فشار و تهدیـد و تحریمفراوان به

ای در ایـن بـاره اسالم و مسلمانان پرداختند؛ تا جایی کـه قطعنامـه دبنیانو
و  اکـرم آن پیـامبر طبقو آن را در خانۀ کعبه آویختند که کردند صادر 
ارتبـاط و معاشـرت  ،یشاوندان وی از هرگونه خرید و فروش، ازدوا خو

 2محروم شدند.
ان مشرکان قریش با اقداماتی چون نظارت و مراقبت برای اجرا و عدم رس

ها، پایین آمدن قـدرت خریـد مسـلمانان و گـران فـروختن نقض تحریم
بـه  کاالها در بازار مکه به مسلمانان و ممانعـت از رسـیدن آذوقـه و کـاال

طالب، وضـعیتی بغـرن  را بـرای مسـلمانان پدیـد آوردنـد؛ بـه شعب ابی
                                                                                       

 .829965انقالب اسالمی در آمارهای جهانی؛ کدخبر:  عملکرد. 1

 .214، ص1،  سیرة محمد رسول الله )از تبارشناسی تا هجرت(هشام، . ابن2

https://www.mashreghnews.ir/news؛829965%20%20)عملکرد
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 1رسید.ای که هیچ چیز مگر در نهان به ایشان نمیگونه
و  2این شرایط تا جایی ادامه داشت که تمامی اموال حعـرت خدیجـه

شدگان در شـعب ابوطالب مصر  شده و کار به جایی رسید که محاصره
کردنـد و کودکـان در فشـار یـذا اسـتفاده میاز برگ درختان بـه عنـوان 

گرسنگی ناله سـر داده و مشـرکان صـدای ایشـان را از آن سـوی شـعب 
شدگان از و حتی تعدادی از محاصره 3کردندبرای یکدیگر نقل می ،شنیده

  4گرسنگی جان باختند.
و دیگر مسلمانان برای حراسـت از اسـالم و  پیامبر اکرم ،در آن دوران
تنهـا نـه .ندهایی را در پیش گرفتدراهبراستراتژی و مسلمانان تعداد اندک 
گذاری هجـرت بـه مدینـه و گسـترش اسـالم در بلکه پایه ،تسلیم نشدند
 5العرب و دیگر کشورها از آن زمان آیاز شد.ةسراسر جزیر

تحمل و صبر و استقامت مسلمانان صدر اسالم سبب شد که نـدای  ،آری
ان رسیده و وعدۀ حق پروردگار مبنـی بـر توحید تا امروز به گوش جهانی

بـر  کـهچنان 6؛داشـظهور اسالم به عنوان واالترین دین در حـال تحقـق ب
ترین رشد را در میـان ادیـان اساس اعالم مرکز تحقیقاتی پیو، اسالم سریع

 به پرطرفدارترین دیـن جهـان تبـدیل خواهـد 0520جهان دارد و تا سال 
                                                                                       

 .312و 66، ص2،  دالئل النبوةبیهقی،  حسین احمد ابن. 1
 .22ص  16،   بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .234، ص1،  141۷، انساب االشرا . احمد بالذری، 3
 .505، صالکامل فی التاریخاثیر، . عزالدین ابن4
در مقابله  سیرۀ پیامبر اکرمزاده، زاده یزدی و محمدجواد شریف. سعید سیدحسین5
 .30ـ5، صتهدیدهای اقتصادی با
 َولَـو  کَـر َه . »6

ه  ین  کُلِـّ ه ـَرُه َعلَـی الـدِّ َسَل َرُسولَُه ب ال ُهَد  َو د ین  ال َحـقِّ ل یظ  ُهَو الَّذ ی َأر 
ر کُونَ   (.33توبه، آیۀ  سورۀ« )ال ُمش 
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  1.شد
 اهای واال از این قاعـده مسـت نبا اهدا  و آرمان انقالب اسالمی ایران نیز

بـا اعمـال فشـارها و محاصـرۀ  کـهنـد ابوده و دشمنان بـر آن است نبوده
 از ایـن فشـارهاآیاز  ، جمهوری اسالمی را به زانو درآورند.اقتصادی خود

آنچـه ایشـان را در ایـن  .داردو تا امروز نیـز ادامـه  2بوده 85سال  خرداد
ها و روحیـۀ صـبر و اسـتقامت و تحمـل سـختی ،گذاشـته ها ناکامتوطئه

 است.  بودهویژه در آیاز ایجاد حکومت اسالمی مشقات به

 توجه به پیامدهای منفی ترک استقامتج( 

فکران و البتـه بـر اثـر یکی از اشتباهات رایجی که در بین برخـی از کوتـه
ر مـا بـا مقایسۀ شرایط کنـونی کشـو ،تبلیغات مسموم دشمنان روا  یافته

پذیر در منطقه است که بـه ظـاهر در رفـاه بـه سـر دیگر کشورهای سلطه
واقع قادر به ایسـتادگی در برابـر اسـتعمارگران نبـوده و در  اما دربرند می

آن هـم  ،نداشدهنتیجه مجبور به خرید تسلیحات از ایشان به قیمت گزا  
 انـددهورود آهایشان به وجاساسی که سران سلطه در دلبه دلیل هراس بی

 ،دهی به ایشان ندارند. بـرای نمونـهای جز تحمل بار تحقیر و با و چاره
میلیـارد دالری بـا  460 یتوافـق تسـلیحات 2017کشور عربستان در سال 

در ویژه افروزی در منطقه بهاین تسلیحات در راه جنگ 3.آمریکا امعا کرد
جمهور آمریکـا یسئکه پیش از آن رجالب این .شودکشور یمن صر  می

تهدید و تحقیر دربارۀ عربستان گفت: عربستان بـرای مـا همراه با با لحنی 
 بریم. آن را سر می ،وقت شیرش تمام شود گاوی شیرده است که هر

                                                                                       
  945125؛کدخبر:1/3/201۷ 
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هـا و شـرایط کشور ایران که از آیاز انقالب تاکنون طعم تحریم ،در مقابل
قامت و تسـلیم در ، به پیامدهای منفی ترک استاقتصادی ناگوار را چشیده

این تهدیـدها را تبـدیل بـه فرصـت  برابر مستکبران جهانی توجه داشته و
هـای نـوین بـه بسـیاری از فناوری ،ده و با تقویت روحیۀ خودبـاوریکر

 دست یافته است. 

 ـ موانع استقامت2

ها به عنوان موانـع اسـتقامت یـاد کـرد، توان از آنترین اموری که میمهم
 :اند ازعبارت

 ف( جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنانال

و جـزع و فـزع در  ،ترین دالیل سستی و عدم پایداری و صبریکی از مهم
شـیوع ضـعف در ایمـان و  ،ویژه مشـکالت اقتصـادیبه ،برابر مشکالت

 میدی در جامعه است. ااعتقادات و تروی  روحیۀ نا
ه ویژدر دنیای کنونی و با گسترش و توسـعۀ وسـایل ارتبـاط جمعـی بـه

از بـین بـردن عالوه بر ای و اجتماعی و دنیای مجازی، های ماهوارهشبکه
قوا و نیروهای انسانی و دفاعی به وسیلۀ جنگ واقعـی از سـوی دشـمنان 

آثار مخرب این نوع  است.تر به نام جنگ روانی جنگی مهلک ،رو به افول
من دشـ .براندازتر از جنگ واقعی اسـتتر و خانمانتهاجم بسیار گسترده

هایی چـون هزینـه اسـت؛ در نظر گرفته زمینههای گزافی را در این هزینه
هـزار دالری بـه بخـش فارسـی  133میلیون و  1۵تخصیص بودجۀ مالی 

تنهـا  کـه هـزار دالری بـه رادیـو فـردا 967میلیون و  6صدای آمریکا و 
علیه جمهـوری اسـالمی ایـران  2015بخشی از جنگ نرم آمریکا در سال 

و البته این تنها بخشی از خبرهای مطـرح شـده در ایـن زمینـه است بوده 
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 1شود.های محرمانه را شامل نمیهزینه .است
زمانی که افراد جامعه متوجه هجـوم دشـمن بـا اسـلحۀ  ،در جنگ واقعی

دشـمن را از  کوشـندمـیشـده و   همه برای دفاع بسـی ،شوندواقعی می
ولی در جنگ نـرم بسـیاری  ؛د و بر آن یلبه کنندنرانبخاک خویش بیرون 

و  2تنها به فرمودۀ مقام معظـم رهبـری متوجـه شـبیخونافراد نه ،از اوقات
مـیبلکه تحت تأثیر القائـات آن قـرار  ،دونشمیعام فرهنگی دشمن نقتل
های فکـری و عقیـدتی و و این، سبب بروز بسـیاری از نابسـامانی ند؛ریگ

تنها نه . در این نبرددوشمی فرهنگی و روا  تفرقه و ترویح ناامیدی جامعه
د و ایمـان و وشـمـیرنـگ تهاجم فرهنگـی دشـمنان کـم بر اثرها ارزش

انتشار اخبار ناامیدکننده و تبلیغـات  ، بلکهگرایداعتقادات نیز به سستی می
های ها در زمینـهمنفی در برابر حکومت اسالمی و نادیده گرفتن پیشـرفت

جامعـه را بـه  ،تار و مملو از فقر و یأسای تیره و گوناگون و ترسیم آینده
دهد. الحق که اینان کارگزاران شـیطان انحطاط فکری و عقیدتی سوق می

ىیط ُن » فرمایـد:رجیمی هستند که خداوند متعـال در قـرآن کـریم می لََّشَّ
ْحش ءف  َُ ْْ بف َّْ ْقَر َو یْأُمُرُک َُ ُْ لَّْ ُدُک ِف  دهـدتنگدسـتی می ۀشیطان به شما وعد 3؛ی

 «.کندبه بدکاری امر می شما را

 گراییطلبی و تجملب( ترویج روحیۀ رفاه

افرادی که بـه ، یعنی ،است یاد شده «فینترَ مُ »طلبان به در قرآن کریم از رفاه
طلبی منفـی، کـامروایی، خوشـگذرانی و جویی، رفاهدنبال کامجویی، لذت

                                                                                       
 

 
 .268بقره، آیۀ  سورۀ .3



   243 ت در برابر فشارهای اقتصادیصبر و استقام

 کند.میافل ایشان را از آخرت و یاد خدا ی، و این اعمال وندرمیمانند آن 
 1،ند از: فسـاد و فحشـااطلبی( بیان شده که عبارتترا  )رفاهآثاری برای ا  
تحقیــر  5،شــادمانی هیجــانی 4،یــرور و تفــاخر 3،عجــب 2،ظلــم و فســق

 7،های هشـداردهندهتحلیل نادرست نسبت به حوادث و سختی 6،دیگران
ی کـه در نهایـت نـابود 10کفـران نعمـتو  9،ترک جهاد 8،هاین زشتیئتز

  11جامعه را در پی خواهد داشت.
و در جوامــع  ردطلبی رابطــۀ تالزمــی داگرایــی بــا رفــاههمچنــین تجمــل

گرایی یالب است. نتیجـۀ ایـن فرهنـگ آسـیبفرهنگ تجمل ،طلبرفاه
وبـرق بـا ویژه مصر  کاالهای لـوکس و پـرزرقگرایی بهمصر  ،رسان

کاالی ملـی، از  برندهای خارجی و عدم اهتمام به تولید داخلی و مصر 
تـروی  بـالی  ،بین رفتن روحیۀ جدیت و تـالش و قناعـت و در نتیجـه

چشمی است که خود سرآیاز انواع مشکالت روانی وهمسوز چشمجامعه
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چــه بســا بســیاری از  .و رفتــاری و اختالفــات خــانوادگی خواهــد بــود
 و افراد برای تـأمین ردگرایی داریشه در تجملکه های اقتصادی نارضایتی

رو نیسـتند و در حقیقـت نیازهای اساسی خویش با مشکل چندانی روبـه
های نـاب فقر فرهنگی و دوری از آموزه ،آن هستیم آنچه در جامعه شاهد

 نه فقر اقتصادی.  ،استاسالمی

 ج( الگودهی نامناسب 

های تربیتی بـرای تغییـر یکی از بهترین روش ،الگودهی مناسب و شایسته

ــار اجتمــا ــهفعالیــت رســانه دگیگســتر.ع استنگــرش و رفت ویژه ها و ب

دهـی یکـی از عوامـل تأثیرگـذار در شـکل این ابزار زیون سبب شدهیتلو

های پژوهشـی طـی یافتهمتأسفانه  .فرهنگ مصر  در جامعه به شمار آید

تـر بـه زیـونی بیشیهای تلودهندۀ آن است کـه برنامـهنشان دو دهۀ اخیر

تـه و عناصـر مصـر  تجملـی را بـه بازنمایی سبک زندگی مرفـه پرداخ

گرایـی در افـراد روحیـۀ تجمـل ،ایـن عـالوه بـر 1.نمایش درآورده است

تأثیرگذار، بیش از دیگر افـراد جامعـه ظهـور و بـروز داشـته و حتـی در 

دولتمردان و کارگزاران حکومتی نیز این نوع الگودهی بـه وفـور مشـاهده 

در برابـر مشـکالت پـذیر صبری اقشـار آسـیبشود که خود سبب کممی

گرایی به وسیلۀ الگوها سبب از بـین اقتصادی است. تروی  فرهنگ تجمل

جامعه در پرتگـاه  ،د و در نتیجهوشمیرفتن روحیۀ کار و تالش و قناعت 

. بـدون شـک ارائـۀ الگوهـای گیـردمیانحطاط اخالقی و عقیـدتی قـرار 
                                                                                       

در  ای الگوهای مصر نقش بازنمایی رسانهو عرفان ناصری،  . شیرزاد خوانچه سپهر1
  .119، صو رفتارهای مصرفی مخاطبان هاگیری نگرششکل
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ا  الگوهـای افراد مؤثری که سبب رو مناسب و برخورد قاطع و کوبنده با

بسیاری از مشکالت و آفات اقتصـاد سـالم  ،شوندنامتناسب در جامعه می

خویش خطاب به ع مـان  ۀدر نام را از بین خواهد برد. امیرمؤمنان علی

ف که کارگزار ایشان در بصره بود و در مهمـانی اشـرافی شـرکت ی  نَ حُ بن 

 د: کنگونه معرفی میخود را به عنوان الگو اینبود، ده کر

نـد و از نـور دانـش او که بدو اقتدا میکس را امامی است که هر کبدان » 

امام شما از همۀ دنیایش به پیرهنی و ازار  و از همۀ  کگیرد. اینفروغ می

رده است. البته شما را یارا  آن نیسـت کتفا کهایش به دو قرص نان اطعام

و درسـتی دامنی کـنید، ولی مرا بـه پارسـایی و مجاهـدت و پاکه چنین ک

  .خویش یار  دهید
ام و از همـۀ ینـایم آن، زر  نیندوختـه ۀبه خدا سوگند، از دنیا  شما پار

ا  هنه شده است، جامهک که اینکو به جا  این جامه،  ردهکمالی ذخیره ن

 «.امدیگر آماده نساخته

 فرمایند:و در مورد صاحب آن مهمانی و سفرۀ رنگین می

مۀ اعراب پشت به پشت هم دهنـد و بـه نبـرد ه اگر هکبه خدا سوگند، » 

بـه جنـگ  ،من برخیزند، رو  برنخواهم تافت و اگر فرصت به چنگ آید

یزه کاندیش پـا کار کوشم تا زمین را از این شخص تبهکخیزم و میبرمی

لـود را از آن بیـرون کها  ننـد و دانـهک که گنـدم را پـاکـچنـان ؛سازم

به همـان چنـد قـرص نـان  !خدا بترساندازند...؛ پس ا  پسر حنیف، از 

 1«.ن تا از آتش رهایی یابیکتفا کا
                                                                                       

 .45. نه  البالیه، نامۀ1
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 گیرینتیجه

هـای اصـیل اسـالمی صبر و استقامت از جمله اموری است که در آمـوزه
ای دارد؛ تا جایی که خداونـد متعـال در قـرآن کـریم اجـر و جایگاه ویژه

ر و بر خـال  دیگـر مردمـان، اجـ 1پاداش صابران را مختص خود دانسته
باور به لزوم استقامت جهت دستیابی به  .صابران همسنگ اعمالشان نیست

افـزایش سـاز جمله عوامل مهـم و زمینـه، از اهدا  واال در عرصۀ اقتصاد
صبر و استقامت مـردم در برابر فشارهای اقتصادی است.  روحیۀ استقامت
بـه های ظالمانه سبب شده اقتصاد ایران نسـبت ها و تحریمدر برابر هجمه

دوران پیش از انقالب رشد چشمگیری داشته باشـد و وضـعیت معیشـی 
الگـو افزون بر آن،  ای بهبود یابد.مردم نیز به تبع آن، به شکل قابل مالحظه

وفـایش در برابـر فشـارهای  و اصحاب با دادن استقامت نبی اکرمقرار
 ، تأثیر بسزایی در افزایش روحیه استقامت دارد. اقتصادی

  گراییطلبی و تجمـلتروی  روحیۀ رفـاه ،و تبلیغاتی دشمنان جنگ روانی
، از موانع استقامت در برابر اقـدامات و فشـارهای الگودهی نامناسبو نیز 

تـوان بـا اندیشـی، مـیروند که با شناسایی آنها و چارهدشمن به شمار می
 عزت و اقتدار از مشکالت فرارو عبور کرد.

 

                                                                                       
 .111. سورۀ مؤمنون، آیۀ 1



 

 المیپرسمان اقتصادی انقالب اس

 چکیده

به سؤاالت و شبهات مهم پیرامون دستاوردهای اقتصادی انقـالب نوشتار حاضر 

دشـمنان اسـالم و انقـالب بـر اسـاس نظریـه چـرخش  دهد.اسالمی پاسخ می

نمـایی و بـه گیری از بستر فعای مجازی دائم به دنبـال سـیاهها و با بهرهانقالب

دشـمنان تـالش . ان هسـتندتصویر کشیدن آینده تاریک و مبهم در ذهـن جوانـ

 .ای، مانع شناخت دستاوردهای جمهوری اسالمی شـوندقدرت رسانهبا کنند می

ویژه برای نسل جوان ضـروری رو تبیین دستاوردهای انقالب برای همه، بهازاین

این راستا در قالب پرسش و پاسخ به تشریح دستاوردهای اقتصـادی و در است. 

را وضعیت فعلی کشـور و پردازیم میقتصادی انقالب های ازدایی از فعالیتابهام

 .نماییممیمقایسه قبل از انقالب 

 ۀسـرمای ،ایرانآبادانی ، صنعتاقتصادی، دستاوردهای نقالب اسالمی، ا :واژهکلید

 ، محرومیت زدایی.ملی

 مقدمه

جنگ نرم علیه انقالب اسالمی، ایجاد  یکی از اهدا  راهبردی دشمنان در
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و یـا  نماییویژه در نسـل جـوان از طریـق سـیاهعـه و بـهناامیدی در جام
کنند از است. دشمنان تالش می ارزش جلوه دادن دستاوردهای انقالبکم

دسـتاوردهای جمهـوری اسـالمی  مـانع شـناختای، طریق قدرت رسانه
تبیـین بر این اساس،  نظام اسالمی خلل وارد سازند. کارآمدیو در شوند 

بایسته اسـت.  جوانهای برای نسل ویژههمه به انقالب برای دستاوردهای
 ایـن نوشـتار در توان در قالب پرسش و پاسـخ طـرح کـرد.این امر را می

رویکرد اقتصادی رژیم پهلوی و دستاوردهای اقتصـادی انقـالب بررسـی 
 شود. می

 نوضال  اقصاالادم دال ده ب صال  بالید. ییالا ایال، ایم که قبل از انقالب را بارها شنیده ادعااین  .1
 واقعیت دارد؟ دسأله

باید نخست به درآمد ایـران از فـروش نفـت در پاسخ به این سؤال، برای 
 یم.بیفکنکشور نگاهی اجمالی فعلی  انقالب و شرایطقبل از  هایسال
در  1بـود،  بشـکه میلیـون 5/5 ایران نفت صادرات میزان 6513 سال ـ در

میلیـون  2.6صادرات نفت کشورمان بـه حـدود  1396سال  حالی که در
برابـر  2رژیم پهلـوی بـیش از  صادرات نفت ایران در؛ یعنی بشکه رسید

 2.ه استبودحاضر  زمان
در حـالی کـه ، میلیون نفر بود 35، حدود 1357جمعیت کشور در سال ـ 

نیازهای کشور بـه یـذا،  ؛ یعنیمیلیون نفر است 80 اکنون این رقم، حدود
 .است هز دو برابر شدبیش ا، …بهداشت، درمان، مسکن، آموزش و

مـواد یـذایی شـامل یـالت، مـواد  در 1390 سـال در کشـور ـ مصر 
پروتئینی، لبنیات، میوه و سبزیجات، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی 
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 ایـن وضـع . بـااست شده برابر چهار از بیش 1357 سال به ، نسبت…و
آمـدهای مردم ایران در حال حاضر نسـبت بـه در ۀشود که سرانمعلوم می

برابر کاهش یافته است. اما بـا وجـود  16بیش از ، حاصل از فروش نفت
 رفاهی، آموزشـی، که وضعیت اقتصادیدهد نشان می، آمار یچنین کاهش

 بهداشتی مردم ایران بهبود یافته است. و

 دوران در مـردم اقتصادی ـ رفاهی شرایط از ونهنم چند به نخست گام در
 :کنیمپهلوی اشاره می رژیم
 جمعیـت   درصد   65 شهری و جمعیت   درصد   40در زمان رژیم پهلوی ـ 

 کردند.کشور زیر خط فقر زندگی می روستایی  
 درصد مردم ایران باسواد بودند. 45تنها ـ 
 رفتند.درصد کودکان واجب التعلیم به مدارس می 75ـ 

 .داشتشهر کشور گاز  5تنها ـ 
 کرد.روز مردم را تأمین می 33تولیدات کشاورزی ایران تنها مصر  ـ 
 هزار مستشار نظامی آمریکایی در ایران حعور داشتند. 40ـ 
هـزار متخصـص خـارجی در صـنایع نفـت، مخـابرات، پزشـکی،  35ــ 

 کشور حعور داشتند.  در… خودروسازی، برنامه و بودجه و
درصـد،  16کشور با یک اقتصاد بیمار که با تورم بیش از  1357در سال ـ 

رو خارجی، کسری بودجه و کاهش تولید ناخالص ملـی روبـه استقراض
دست دادن کـار و  بسیاری از ایرانیان با از بود که چنین شرایطی در 1 بود.

و اقشـار  ندیط سـخت زنـدگی مواجـه شـدادرآمدهای سنتی خود، با شر
از هـا مهـاجرت عمـدۀند. داشـت یشهرنشین زندگی مرفهـ ۀکمی از جامع
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و فقر  انجامید؛میشهرها  ۀه بدترین نوع زندگی در حاشیروستاها، اجبارا  ب
ایرانـی در دوران قبـل از انقـالب  ۀبخش اعظم جامع ، وضعو محرومیت

که بـه  شدهایی هزینه می. بسیاری از درآمدهای ارزی کشور، در حوزهبود
 سیو انگلـ کایآمر ریو پارسونز، سف وانیرفاه عمومی ارتباطی نداشت. سول

درصـد  یو نـرد آن بـه سـ افـتی یااو  تازه تورم»گویند: در تهران می

، بـه مراتـب بـدتر بـود. 1976و  1975 یهـاکـه نسـبت بـه سـال دیرس
 یدر شـهرها عملـ مـتیقارزان یهااحداث خانـه یدولت برا یهابرنامه

 1.«بار بود...در تهران فعاحت ینشده و وضع زندگ

 ؟اندت  شدهگ ان و بعد از انقب  بیدندت  ها قبل از انقب  ارزانچ ا کاال. 2

  بررسی شود:این مسأله از دو جهت باید 
ها نشـان ای کشـور؛ بررسـیهای اقتصادی توسعهاز جهت سیاست (الف
های گمرکی پایین دولـت اعمال تعرفه، این امر مهم دهد یکی از دالیلمی

از  بعـدها نسبت به کاالهای وارداتی قبل از انقالب و افزایش ایـن تعرفـه
های گمرکـی عمـال تعرفـها   ۀدر نتیجـ ،به عبارت دیگر .انقالب بوده است

شـد. و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می زیاد پایین، کاالهای خارجی
تععیف  و موجب ارزانی ییرمعقولسبب  این سیاست اقتصادی نامناسب

قتصـادی، ا ۀدر اک ر کشورهای پیشرفت ،رو این از؛ شودتولیدات داخلی می
را  (پایتخت ژاپـن)نک جهانی چندین بار توکیو ؛ م ال  باگرانی وجود دارد

 .ترین شهر جهان اعالم کرده استگران
 این مسأله از جهت قدرت خرید اک ریت افراد جامعه نیز قابـل تأمـل (ب

 یـاشنویم که در گذشته م ال  قیمـت گوشـت بسیار میرا گفته این است. 
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بسـیار افـزایش  امـروزهای قیمت ،مقایسه و دره ودب بسیار کمترتخم مرغ 
د که قدرت خریـد مـردم کـاهش نگیرمی نتیجه است؛ از این سخن، تهفیا

 مردم بدتر شده است. یوضع معیشت و به تبع آن، یافته
عینی وضعیت جامعه و آمارها، نشـان  ۀمشاهد در پاسخ باید توجه کرد که

اد جامعـه دارد. بـه عبـارت از بهتر شدن نسبی وضع معیشت اک ریت افـر
ها پایین بوده ولی قـدرت خریـد گذشته قیمت دیگر، درست است که در

رسمی و ییررسمی گویـای ی آمارها .از آن بوده است ترمردم بسیار پایین
اک ر مردم بـه خصـوص صـاحبان  ،جامعه برخی اقشار از آن است که ییر
از انقـالب  تری نسـبت بـه قبـلاز وضـع معیشـتی مناسـب ،مشایل آزاد
به دالیل متعددی همچون تغییـر الگـوی زنـدگی )الگـوی  اما ؛برخودارند

هـا از زنـدگی، ( و به تبع آن، افزایش سـطح انتظـار آن... مسکن، خوراک
در ؛ مـ ال  ابراز نارضایتی و احساس محرومیت در آنان افزایش یافته اسـت

هسـتیم. های اخیـر شاهد تغییرات اساسـی در سـال ،الگوی خوراک مورد
هـای ایرانـی نـان بـود و بـرن  سال پیش، قوت یالب خانواده 30حدود 

در حالی که امروز الگوی خوراک اک ریـت ؛ شدیذای اعیانی محسوب می
آنان جایگاه خاصی پیـدا  ۀبرن  در یذای روزان جامعه تغییر یافته و عموما  

در کرده است. آمارهای جهانی نیز گویای بهتر شدن وضعیت رفـاه مـردم 
درصـد  46اساس آمـار بانـک جهـانی،  های پس از انقالب است. برسال

 1378خط فقر بودند؛ اما این رقم در سـال  زیر 1356مردم ایران در سال 
 برابـر 8/2بـیش از  یکاهشـشاهد یعنی  است؛ درصد کاهش یافته 16به 
 1ایم.بوده

                                                                                       



252    ) انقالب چهل ساله )نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 

ریالیم یال  شاه در حالا  یالیشد وضعیت اقصاادم د ده ب ص  از حاال بید. اگ  انقب  نمیال 3
 ؟دا االن وض  ب ص م داشصیم ،ک داقصااد قیم در کشیر بید که اگ  ف صت ییدا دی

مبتنـی بـر عوامـل ، و قـوی بهتـر یک اقتصـاد سـالم   لوازم برخورداری از
دوری از  و صنعت، خودباوری و اعتماد به نفس ۀهمچون روحی، مختلفی

تحقـق نیافـت.  رژیـم پهلـویدر امـور  این است؛ اما محوریاقتصاد تک
 برخی از این موارد به این شرح است: 

 خودباوری ۀاعتماد به نفس و روحی عدمالف( 

اعتماد به نفـس و خودبـاوری بـرای سـاخت  ،سران رژیم پهلویمیان در 
 ریم برخورداری ایران از کارشناسـانبه  ،از این رو؛ شدایران مشاهده نمی

بـود  شده داده ایکارشناسان خارجی کشور به ۀ، اداران داخلیمتخصصو 
 حعـور قـرارداد پهلوی رژیم .بودند که در صدد عقب نگاه داشتن کشور

 مختلـفهـای بخش در را خارجی کارشناس و مستشار هزار 50 از بیش
 متخصصان که حالی کرد؛ در نظامی، نفت، مهندسی، سدسازی، و ... امعا

 م ـال، داشـتند؛ بـراین را خـود خالقیـت و مهـارت بـروز اجـازۀ ایرانی
 را هواپیماهـا نگهـداری و تعمیـر اجازۀ هوایی نیروی در ایرانی مهندسان
 بـه دسـتهای هنگفت با رقم، سازیآماده و ل تعمیرمراح تمام و نداشتند

قصـد نماینـدگانی کـه بر سر  2آرارزم 1شد.مستشاران آمریکایی انجام می
توانـد یـک که نمی ایرانیای: »، فریاد زدداشتند ملی کردن صنعت نفت را

این نوع خودباختگی  «ید پاالیشگاه را اداره کند!هخواآفتابه بسازد، شما می
 ، ماننــدبســیاری از مشــکالت در کشــور أهــای او، منشــدر شــاه و دولت

                                                                                       

 ر وقت.یوز. نخست2



   253 پرسمان اقتصادی انقالب اسالمی

 1.اجانب بر مقدرات کشور بود ۀملی و سلط یهاافتادگیعقب
 شـما هکـپیروز   این»امام راحل دربارۀ خودکفایی بعد از انقالب فرمود: 

 آمـده باورتـان؛ توانیدمی هک بود آمده باورتان هکاین برا ، آوردید دست به
 مـا شورک در سال دو این در. ندکب تحمیل شما به تواندنمی اکآمری هک بود

 و دهنـدمـی انجـام خودشـان، دادندمی انجامها آن هک زیاد  ها صنعت
 تـوانیممـی و باشـیم داشـته صنعتی توانیممی هم ما خود هک باشد باورتان

 2«.باشیم داشته ار کابت

 ب( صنعت مونتاژ و وابسته

یلیون بشکه نفت و درآمـد هنگفـت رژیـم م 5/5به دلیل صادرات بیش از 
گذاری چندانی برای سرمایه ۀپهلوی از این محل، سران رژیم پهلوی انگیز

االهـای تـر بـه دنبـال واردات کصنعت و کشـاورزی نداشـتند و بیش در
صـنایع  درگذاری محـدودی هایی هم که سرمایهخارجی بودند. در بخش

شـده صنایع مونتاژ بود که تمام قطعات ساخته عمدتا   ،پذیرفتصورت می
اگـر انقـالب  گویـدمی 4علی مسـعود انصـاریاحمد 3شد.وارد کشور می

 ؛کـردتا مدتی پیشرفت اقتصاد  و نظامی ایـران ادامـه پیـدا می ،نشده بود
ل یـتوانست ادامـه داشـته باشـد. یکـی از دالولیکن به دالیل فراوانی نمی
ربـاب و ملـت را رعیـت اخـود را  ،ت حاکمهأبسیار مهم این است که هی

در حال رشد ایـران، قابـل  کرد و این نوع برخورد از طر  ملت  فرض می

                                                                                       

 .308، ص14،  صحیفۀ امام. 2

 .ی. پسرخالۀ فرح پهلو4
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 1.تحمل نبود

 دربار و دولتمردان  اختصاص ثروت ملی بهج( 

 .دادش عظیمی از ثـروت را بـه خـود اختصـاص مـیبخی سلطنت ۀخانواد
 همچنین 2رسید.جمع ثروت این خانواده به بیش از بیست میلیارد دالر می

 مقامـات بـا دولتـی پرمنفعـتهای طرح و پرسودهای کاریمقاطعه عمدۀ
 هایســالتنهــا در  ،دبــرآور بــر اســاس یــک. شــدمــی منعقــد حکــومتی
دولتـی از یـک میلیـارد دالر فراتـر  هایحق کمیسیون مقام 1355ـ1352
مبلغ  ،شرکت ملی نفت به صورت محرمانه و دائمی، از سوی دیگر رفت.

 ۀای کـه سـرماید بـه گونـهکـرکالنی به حساب شخصی شاه واریـز مـی
 3رسیده بود. دالر شخصی شاه به یک میلیارد

  بسـیار ۀسهامداران عمد از نیزها ادران و خواهران شاه و وابستگان آنبر
بودند و از ایـن رهگـذر، صـدها میلیـون دالر بـه  ...ها  داخلیاز شرکت
 متعلـق بهـادار اوراق ... فقط»: نیویورک تایمز نوشت ۀروزنام جیب زدند.

آخـر،  سـال دو طـی تنهـا و است دالر میلیارد یک از بیش شاه شخص به
 کـاآمری بـه ایـران سلطنتی خانوادۀ سو  از دالر میلیارد 4 تا 2 بین مبلغی
 4«.است شده منتقل

 فقیرمحروم و  ۀبه طبقاعتنایی د( بی

، گانرویکرد اقتصـادی رژیـم پهلـوی مبتنـی بـر میـدان دادن بـه شـاهزاد
ها، عناصر دربار، سران ارتش و سـاواک بـود. عـدم شاهپورها، شاهدخت
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خـاص  ۀثروت عمومی باعث رشـد اقتصـادی یـک طبقـ ۀتوزیع منصفان
که عمـدتا  صـنایع مونتـاژ و  گفته استدا شد. هویوابسته به حکومت می
 ۀهـا طبقـهای وابسته به دربار واگـذار شـده بـود و آنوارداتی به خانواده

رضا پهلوی بر تمـامی  ۀدادند. سلطبورژوای وابسته به پهلوی را شکل می
در عمـل بـا توزیـع  ،ایرانی، اقتصاد، سیاسـت و فرهنـگ آن ۀارکان جامع

های ه همین دلیل با وجـود اجـرای برنامـهموازی ثروت منافات داشت. ب
 مردم قاطبۀ زندگی در( و ...سفید ـ اصالحات ارضی  انقالبپرسروصدا )

محـالت جنـوب شـهر] تهـران[ بـا »به اعترا  ثریا  1داد.نمی رد تغییری
ها و آلـوده خانـههای سرباز که آب ک یف آن پس از عبور رختشویجوی

رسـد، ه مصـر  خـوراک مـردم میها بـشدن به ک افات ولگردان و سگ
ــلبچــه ــنه، گ ــردان گرس ــان و پیرم ــو ، زن ــه والی کوچــههای مفل ها ک
هـا حکـمهایشان شباهتی به خانه ندارد، محالتی که فقر کامل بـر آنخانه

 از رانیا مردم ازی کم درصد طایوت دوران بر این اساس، در 2.«فرماست
امکانـات، خـدمات  بـه دلیـل نبـودو  بودنـد برخوردار گوناگون خدمات

ــرای بســیاری از  ــدگی ب ــرق و... زن ــانی، راه مناســب، ب بهداشــتی و درم
ومیر باال یکـی از نتـای  با مشکالت فراوان همراه بود که مرگ ،روستائیان

بر  1353ویژه در نوزادان و خردساالن بود. در سال طبیعی این وضعیت به
ه به سن مدرسـه روستایی ک کودکاندرصد از  39اساس آمار رسمی تنها 

از ایـن رو،  3؛های دولتی را داشـتندرسیده بودند، امکان استفاده از آموزش
ه ... کداند خدا می»کردند: از وضع رژیم شاه شدیدا  انتقاد می امام راحل

خـواهیم فـالن جـا آب انبـار ه مـیکـشود، راجع به اینبه من مراجعه می
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جـا فرسخی بایـد برونـد آن کها از یبسازیم، مردمش آب ندارند؛ این زن
آب بیاورند. آب ندارند ... شما بروید آن طر  تهران را ببینید. شما بروید 

مقـام معظـم 1...«.جاهـا را ببینیـد هـا  آنه هست، گودالکهایی آن گودال
یلطی را کـه در ایـن  ۀنظام اسالمی آمد و آن برنامه و نقش»رهبری فرمود: 

ســتا و روستانشـین و شــهرهای مملکـت بـود کــه هـیچ حقلــی بـرای رو
ترین اهتمـام بیش تغییر داد. امروز ،دوردست و طبقات محروم قائل نبودند

و کارهای فراوان و خدمات  ؛دولت خدمتگزار ما برای نقاط محروم است
  2.«عظیمی هم انجام گرفته است

 گری بر آبادانی کشور( اولویت نظامیه

شـد کـه ختصـاص داده میکشور به ارتش ا ۀحدود چهل درصد از بودج
 بر این اسـاس رویکـرد 3.شدتر میتعداد نیروها و پرسنل آن هر روز بیش

 سـال در هکـ ایران بودجۀ نظامی هک بود ایط نظامی گری شاه به گونهفر  مُ 
میلیـارد  8/566بـه  1355د، در سـال بو ریال میلیارد صد حدود در 1350

 بـرای گـریآور نظـامیسرسامرد. این رقم بیانگر رشد کریال افزایش پیدا 
 دهندۀ نـابودینشـان و منطقـه در اکـامری برای ایران ژاندارمی نقش ایفای

 4.بود شاه طلبیقدرت بیماری در ملی درآمدهای

 ملی  ۀوپاش سرمایو( ریخت

حدوحصـر هـا و اتـال  بیشاهنشاهی با ولخرجی ۀسال2500های جشن
کـه متجـاوز از نیمـی از  حـالی های ملی کشورمان انجام شـد، درسرمایه
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بردنـد. شهرهای بزرگ در فقـر بـه سـر می ۀدر روستاها و حوم ،جمعیت
 خریدهای بخش از لیستی»: نویسدمی شاه دربارۀ جشن 1زادهرفیع منصور
 رستوران به جشن ایذیۀ طبخ ارکآن،  اساس بر هک آوردم دست به ساواک

 سلطنتی چادر 3 وا همیهمان چادر 59 تزئین. شد محول پاریس در زیمکما
 تکشـر عهـدۀ صـحرا، بـه در بودنـد، مطبـوع تهویه به مجهز همگی هک

 ورکـد مسـئولیت ت،کشـر ایـن. شد گذارده پاریس در جانسن فرانسوی
 ازهـا حمام. داشـت عهـده بـر نیز را ندیک لینکژا برای سفید ادک مجدد
 ریسـتالیک ظـرو  و چینـی لیمـوگیسها دانفرانسوی، شمع مرمر سنگ
 25مــرد،  و زن خــدمتپیش 165ها جشــن ایــن بــرای. بودنــد اراتکــبا

ــایی متخصــص ــرد و زن) زیب ــیسالهک 1500، (م ــه،  گ ــیم 300مردان ن
 طبـق. شد گرفته نظر در فرانسوی یهالباس و مژه جفت 400گیس، الهک

 بطری 250خامه،  تن پنیر، نیم و رهک تن 5/3تایم،  مجلۀ تبرکا 15 گزارش
 بـرای قالیچـه و فـرش و رنگـی یهادالر، المپ 000/840 معادل شراب
 چند و سبز فعای قطعه هزار چند شامل هک سازیچادرها، محوطه تمامی
 شده آورده پاریس از ایران هوایی نیروی توسط شد، همهمی گل تا  هزار
 مـورد اقـالم لیـۀکها امیونک ستون و هواپیما ماه در دوبار پروازهای... بود
 مـن گفت ایرانی خلبانان از یکی. نمودند حمل صحرا به پاریس از را نظر
 ریستال، مشـروبکفرش،  ،پرواز سال کی اندازۀ به خود 707 هواپیمای با
 جشـن این یهاهزینه ؛ مجموع...امردهک حملها حمام برای مرمر سنگ و

 مبلـغ از بیش مراتب به واقعی یهاهزینه شد، اما برآورد دالر میلیون 300
 هزینـه جشـن این در دالر میلیون 800 تقریبی برآورد کی طبق. بود فوق
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 1«.شد

 رژیم ی لیم چیست؟ اقصااد انقب  اسبدی با اقصاادم تفاوت رویک د .4

 پردازیم: میبرخی از آن های زیادی دارد به توضیح این دو رویکرد تفاوت
  :محورهای رویکرد انقالب اسالمی

 ؛رفع تبعیض ـ عدالت اقتصادی و1
 ؛ رزه با زراندوزیـ مبا2
 ؛ـ تأمین رفاه و عزت انسانی3
 المال؛بیت یارت از ـ جلوگیری4
 اقتصادی؛ ریزیبرنامه طریق از شورک صنعتی پیشرفت راه در ـ تالش5
 وخودکفایی. ـ استقالل اقتصادی6

 رژیـم بـا را خـود اقتصـادی و سیاسی روابط یربی طلبسلطه هایرژیم
 نظـر از رانیـا دولـت شـهیهم کـه بودنـد کـرده میتنظـی اگونهبه پهلوی
به ایـن  یابیدستی برا جوسلطهی هاقدرت. باشدها آن به وابستهی اقتصاد

 بــه دنیرســ اســتعدادهـا آن کــه بودنــد باورانـده متخصصــان هـد ، بــه
 ینیبۀ خودکمیروح القای با هاآن .ندارند رای اقتصاد استقالل ویی خودکفا

تبه کـه بودنـد آورده وجود به ار احساس نیدرمتخصصان ایرانی، ا  شـدل
ای در مقالـه 3513در سـال  2فـرانس فیتزجرالـد، .کننـد حقارت احساس

وضعیت ایران به طور کلی بـه مراتـب بـدتر از کشـوری »که  آورده است
به این دلیل که شـاه  ؛مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد

ی کـیکه و حال آن 3؛«است...کشور هرگز تالش جدی نکرده  ۀبرای توسع
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 قـانون در استقالل اقتصادی بود؛ از این رو، کسب انقالب، مهم اهدا  از
 از« کشـور اقتصـاد بـر گانـهیبی اقتصـاد سـلطۀ ازی ریجلوگ» زینی اساس
ل، یـدل نیهمـ به. است ذکر شده رانیای اسالمی جمهور اقتصادی ضوابط

 و اسـتقالل جهـت در نظـام انقـالب، مسـؤالنی روزیـپی ابتـدا همان از
 . برداشتند گامی اقتصادیی خودکفا

  ثروت عمومیۀ عادالن ـ توزیع7
سی درصد جمعیت کشور را خانوارهای ثروتمند تشـکیل پیش از انقالب 

درصد کل درآمد کشور را به خـود اختصـاص داده  90دادند که معادل می
ار درصـد درآمـد کشـور را در اختیـ 10تنهـا  دیگـر،درصـد  70بودند و 

دچـار فقـر و نفـر  هـاونیلیم کـه سبب شد ،درآمد نامتعادل عیداشتند. توز
مقام معظم رهبری در مقایسه قبل و بعد از انقـالب  .شوند یکاریتورم و ب
بله، ما از لحا  توزیع منابع عمومی به همۀ منـاطق کشـور، »... اند: فرموده

ور در منـاطق ترین منابع ایـن کشـایم. یک روز بود که بیشپیشرفت کرده
شـد؛ دربار آن روز، صر  می رایقدرتمندان آن روز و ب رایمخصوصی ب

ای نداشـتند! ها و شهرها هم از منابع عمومی کشور بهـرهبسیاری از استان
بینیم از لحـا  خـدمات، از لحـا  عدالتی بـود. امـروز وقتـی مـیاین بی
هـای راحـت، ههـا و جادها و آزادراهسازی، از لحا  ساختن بزرگراهجاده

  1«.سرتاسر کشور برخوردارند
 زدایی محرومیتـ 8

زدایی فعالیـت مناسـبی نداشـت. امـام متأسفانه رژیم پهلوی در محرومیت
 کیـ که دیدانمی شما» فرماید:راحل دربارۀ وضع قبل و بعد از انقالب می
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 کردنـد... خـراب را شیجـا همه کهی بزرگ و طول و عرض نیا به کشور
 پنجـاه طول در ؛...دیاکرده عمل هم ن قدریا که دیاکرده اعجاز حال تا شما
 همـۀ در خدمات و کارها همه آن سال دو طول در و شد هایخراب آن سال
 گـرفتن انجـام دسـت در ایـ است گرفته انجام... روستاها خصوصا   کشور
  1«.است

آبـاد به  ،ناهای آکنده از عشق به محرومجهاد سازندگی با دل زمینهدر این 
  .بود سابقهبی انقالب از ؛ و این امر قبلها پرداختندن خرابیدکر

 کننالد کاله درها قبل داشصند، عنیان دیب خی در بازگشت از دکه با اشاره به سف م که سا  .6
کاله حالا  ین ؛ی  ریا  سعیدم بید و این  نیالی همالان یال  ریالا  اسالت ،ین زدان ه  نیشابه

 ؟  ای ان( افیایش چشمگی م داشصه استقیمت نیشابه در ای ان )به ریا

میلیـون نفـری  24باید توجه داشت که عربستان با جمعیتـی  زمینهدر این 
، تقریبا هشت برابر ایران نفت صادر مـی(حدود یک سوم جمعیت ایران)

برابر  24عربستان از نفت صادراتی، حدود  ۀکند و به عبارتی، سهم هر تبع
این ثروت عظیم، قیمت نوشـابه را یـک به اتکا  اسهم هر ایرانی است و ب
ایـن در ایـران بـا وجـود افـزایش  عـالوه بـراند. ریال سعودی نگاه داشته
تـر شـده و ها بیشدسترسی مردم به انـواع نوشـابه ،ظاهری قیمت نوشابه

ای است که مردم بسیار فراتر از قبل از انقالب به مصر  گونهه وضعیت ب
به معنـی افـزایش قـدرت  ؛ اینپردازندـ میآن  ضررهای   ۀنوشابه ـ با هم

که عربستان م ل ایران موانع اقتصـادی تر ایناز همه مهم خرید مردم است.
 ساله، تحریم و فشارهای اقتصـادی نداشـته اسـت. طبیعـی 8مانند جنگ 

بسیار و افـزایش قیمـت اجنـاس در پـی  مشکالت موانع، این بروز است
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 مسـئوالن از را فراوانی هایفرصت ،جامعه پیشرفت و رشد برای و داشته
ها و استقالل اقتصادی ما کرده است. از سوی دیگر، پیشرفت سلب کشور

: انـدانقـالب فرموده معظـم رهبـر کـهبا عربستان قابل قیاس نیست؛ چنان
 اتفـاق تحـریم شرایط در فنی و اجتماعی و علمی هایپیشرفت این همۀ»

 فنـاوری هایرا، دروازه علم هایزهدروا. است مهم خیلی است؛ این افتاده
 بـه را ما نیاز مورد کردند، محصوالت مسدود را هابستند، راه ما روی به را
 1.«ایمکرده پیشرفت این طور ما و نفروختند ما
به امارات متحده عربـی سـفر کـرده و شـاهد پیشـرفت ای همچنین عده 

 ،یسـه بـا ایـرانانـد و در مقاسازی و تجارت در این کشور بودهساختمان
در حـالی کـه . شـوندخلی  فارس دچار توهم می ۀویژه شهرهای حاشیبه

برابـر امـارات  7برابر امارات و جمعیـت ایـران حـدود  21وسعت ایران 
میلیـون  2/ 5 میزان صادرات نفـت آن کشـور حـدود ؛عربی است ۀمتحد

ر سـهم هـ ،. در حقیقـتاستتر از دو برابر ایران بشکه در روز یعنی بیش
 برابر سهم هر ایرانی است.  16حدود  ،اماراتی از میزان صادرات نفت خام

گوینــد کشــور آلمــان از تــأمین اجتمــاعی وســیعی می نیــز برخــی دیگــر

شده به نحـوی اسـت کـه ایـن م ال  حقوق بیکاری وضع ؛برخوردار است

تـر مقدار حقوق از حقوق بسیاری از کارمندان و حتی مدیران ایـران بیش

مـردم در  ۀو هم ای وجود داردانگلستان سیستم درمانی پیشرفته است. در

 تحت پوشش درمان رایگان قرار دارند. ،بسیاری از موارد

این نکته توجه داشـت کـه اوال  انگلسـتان به معقول باید  ۀبرای یک مقایس

ها مستعمرات زیادی در جهان داشته و این کشـور بـا سوءاسـتفاده و قرن
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خـود را سـاخته اسـت.  تمـام زیربناهـای کشـور یارت منابع کشـورها،

انگلستان هنوز هم مستعمراتی دارد و با نفوذی که در بسیاری از کشـورها 

ه آلمـان نیـز بـرای بـ سازد.دارد، درآمدهای نامشروعی را نصیب خود می

دست آوردن چنین موقعیتی تالش ناموفقی را در دو جنگ جهانی تجربـه 

 ؛گیرنـدان مالیات بسیار سنگینی از مردم خـود میآلم ثانیا  انگلستان و .کرد

رسد. میـزان ها میدرصد تولید ناخالص داخلی آن 42به نحوی که گاه به 

 میلیـارد دالر اسـت کـه ایـن مقـدار 400مالیات دریافتی در آلمان حدود 

( اسـت. طبیعـی اسـت کـه 1384برابر او  درآمد نفتی ایران در سال )10

ند، سهم هر بخش از کشـور کنمالیات دریافت میمیلیارد دالر  400وقتی 

از جمله سهم تأمین اجتماعی آن بزرگ خواهد بود. کـل تولیـد ناخـالص 

شـود کـه از میـزان میلیـارد دالر ارزیـابی می 300 تـا 200داخلی ایـران 

ترین حالـت کمتـر و در خوشـبینانه ،های دریافتی از مردم در آلمانمالیات

 ۀه این آمارها بستر قعاوت صـحیح در مقایسـبا آن مساوی است. توجه ب

 1آورد.کشورها را فراهم می

از ب خالی کالارگیاران جم الیرم اسالبدی،  نایالیی هام انکار چ ا با وجید دسصاوردها و تبش. 7
 کنند؟د ده از وض  دیجید اظ ار نارضایصی دی

 ازنقـش دارنـد؛  عوامل متعددی در ایـن قعـاوت که در پاسخ باید گفت
 جمله: 

تغییر الگوی مصر  جامعه و بهتر شدن نسبی سطح زندگی مردم، بـه ـ 1
تـدری  باعـث افـزایش سـطح دوم انقالب به بعد، که به ۀخصوص از ده

 انتظارات آنان از زندگی شده است.
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های اجتماعی و اقتصادی افـراد جامعـه افزایش چشمگیر سطح آگاهیـ 2
تـر آنـان بـه نقـاط بیشتوجـه  گرایـی وپس از انقالب و در نتیجه، آرمان

 ضعف به جای توجه به نقاط قوت آن.
های اخیر، به صورتی که افراد، تروی  فرهنگ نادرست اجتماعی در سالـ 3

ــ انتظـار مـدتـ آن هـم در کوتـاهرفع تمامی مشکالت را تنها از حکومت
 دارند.
 دسـتاوردها و آمارهـای دقیـق، شـفا  و تطبیقـی از ابعـاد ۀارائـ ـ عدم4

نظام اسالمی، بـه خصـوص در مقایسـه به دست پذیرفته ات صورتاقدام
 با قبل از انقالب و کشورهای منطقه.

رسانی مناسب به مردم در خصـوص مشـکالت موجـود از عدم اطالعـ 5
هـای نفتـی کشـور و ورود خسـارت ۀجمله کاهش شـدید درآمـد سـران

ان هنگفت به دلیل جنگ تحمیلی که در کاهش توان و عملکـرد کـارگزار
 نظام و کارآمدی آنان بسیار مؤثر بوده است.

تـوجهی های اقتصادی دولت که بیسیاست بارۀتوجیه نکردن مردم درـ 6
 کند.میتداعی  را دولت به مشکالت مردم

تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی نظـام  ۀفعاسازی و فعالیت گستردـ 7
ش سـطح افـزای نمـایی مشـکالت.نمایی وضع موجـود و بـزرگدر سیاه

ها و برنامـهتوقعات و مطالبات جمعیت روستایی کشور تحت تأثیر رسانه
های تلویزیونی و باال رفتن سطح معلومات و ارتباطـات فراگیـر آنـان بـا 

  شهرها.
سـال ـ کـه  30زیر  ،درصد جمعیت 65جوان بودن جمعیت کشور ـ ـ 8

هــای تخصـیص بودجــه و امکانــات در حوزه بــهایجـاد نیــاز روزافــزون 
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ویژه اشتغال و ازدوا  تفریحی و رفاهی، مسکن و به ،آموزشی و تحصیلی
 1را به دنبال دارد.

ها نیز به جـای نقـد سـازندۀ طـر  از سوی دیگر، متأسفانه امروزه جناح
نمـایی در پردازند. این سـیاهنمایی و تخریب رقیب خود میمقابل، به سیاه

و مجلس شورای اسالمی  ایام انتخابات، مانند انتخابات ریاست جمهوری
ها در مـورد عملکـرد مسـئوالن رسد و هر کدام از کاندیدبه او  خود می

هـای کننـد. نمونـۀ ایـن امـر در مناظرهقبل و رقیبـان خـود تشـکیک می

کنـد؛ بـه تـر نمـود پیـدا میو تبلیغات انتخاباتی کاندیدها بیش تلویزیونی
وردی نداشته اسـت؛ و کنند انقالب هیچ دستاای که برخی تصور میگونه

دهد که با توجه بـه شـرایط بینانه، به وضوح نشان میتأمل واقعکه حال آن
بهبود وضـعیت  و در اصالح جمهوری اسالمی ،های موجودو محدودیت

مقام معظم رهبری فرمـود:  .ته استشدا معیشتی مردم نیز توفیقات فراوانی
 دوران در هکـ هـاییولتد همۀ از اسالمی نظام هک است این اعتقادم بنده»

 تـرداشـته، قـوی وجـود ما شورک در استعمار به کنزدی دوران و استعمار
پرداختن به اقـدامات م بـت نظـام، بـه گفتنی است که  2.«است ردهک عمل

یست؛ همچنین کسـی ادعـا معنی نفی یا نادیده گرفتن مععالت موجود ن
 ۀیجـاد جامعـانکرده است که همۀ اهدا  انقالب محقق شده است؛ زیرا 

مقام معظم به بیان  است؛ های اساسی دیگرگام نیازمندو مطلوب،  اسالمی
بختی دنیـا و آخـرت که نیکاسالمی  امال  ک ۀجامع کما هنوز تا ی» رهبری

این فاصله بایـد بـا  ؛زیادی داریم ۀفاصل ند...کامل تأمین کمردم را به طور 
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   1«.همت مردم و تالش مسئوالن طی شود

 ریگینتیجه

، بایـد بـه ایـن مربوط به انقالب اسالمی در مواجهه با سواالت و شبهات
های فکـر خـار  از در اتاق انقالب اسالمی دشمناننکته توجه داشت که 

نمـایی و بـه گرفتن از بستر فعای مجازی، دائم به دنبال سیاهکشور با بهره
جـوان تصویر کشیدن آینده تاریک و مبهم در ذهن همگان، به ویژه نسـل 

انقالب اسـالمی هـیچ دسـتاوردی نداشـته تا چنین القا کنند که  ما هستند
یافت که با  توانمیبینانه، به روشنی در حالی که با اندکی تأمل واقع؛ است

های موجود، جمهوری اسالمی در اصالح و توجه به شرایط و محدودیت
معظـم  بهبود وضعیت معیشتی مردم، توفیقات فراوانی داسته اسـت. مقـام

بنده اعتقادم این است که نظام اسالمی از همـۀ »رهبری در این باره فرمود: 
هایی که در دوران استعمار و دوران نزدیک به استعمار در کشور مـا دولت

 2«.تر عمل کرده استوجود داشته، قوی
لوازم برخورداری از یک اقتصـاد سـالم  بهتـر و قـوی، مبتنـی بـر عوامـل 

ۀ خودباوری و اعتماد به نفس، صنعت و دوری از مختلفی، همچون روحی
ولـی  محوری است؛ اما این امور در رژیم پهلوی تحقق نیافـتاقتصاد تک

 ،های چشمگیری به دست آمده اسـتدر نظام جمهوری اسالمی موفقیت
مشاهدۀ عینی وضعیت جامعه و آمارها، نشان از بهتر شـدن ای که به گونه

 جامعه دارد. نسبی وضع معیشت اک ریت افراد
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  ش.1386سیما،  و صدا اسالمی هایپژوهش اسالمی ایران(، مرکز

الله ، بــه کوشـش ولــیدیــوان پـروین اعتیـامیاعتصـامی پـروین،  .10

 ش.1394درودیان، تهران: نشر نی، چاپ ششم، 

، تهران: معاونت آموزش نیروی ها و رهنمودهادیدگاهباقری، محمد،  .11

 ش.1380انتظامی، 

، بیروت: دار الفکر، چـاپ انساب االشرافبالذری، احمد بن یحیی،  .12

 ق. 141۷اول، 

، تهران: نشـر بنیـاد دانونامۀ جهان اسالملمعار  اسالمی، بنیاد دایرةا .13

 .1362دایرةالمعار  اسالمی، از سال 

، ترجمـۀ محمـود مهـدوی دالئـل النبـو بیهقی، احمد بـن حسـین،  .14

 ش. 1361دامغانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 

 ش. 1388، تهران: سمت، پژوهی حدیثیاخالقپسندیده، عباس،  .1۵

تیـنی  رـرر الحکـم و درر دالواحد بن محمـد، تمیمی آمد ، عب .16

 ش. 1366، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، الکلم
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، تهـران: تجـدد بـومی و بازاندیوـی تـاریختوکلی طرقی، محمد،  .1۷

 ش.139۵پردیس دانش، 

، ترجمـۀ انقـالب ایـران و بازتـاب جهـانی آنجان ال. اسـپوزیتو،  .18

 ش.1382چی، تهران: باز، محسن مدیر شانه

، ترجمۀ ناصر موفقیـان، 2000دنیای و پاتریشیا آبردین،  جان نیزبیت .19

 ش. 13۷8تهران: نشر نی، 

، تهـران: کـانون بحـران در خلـیا فـارسجعفری ولدانی، اصـغر،  .20

 ش.13۷۷سازمان انتشارات کیهان، 

انقالب اسـالمی و چرایـی و چگـونگی ر  جمعی از نویسندگان،  .21

انشگاه ها معاونت امور نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در د :، قمداد آن

  .تااساتید و دروس معار  اسالمی، چاپ یازدهم، بی

، قـم: بوسـتان کتـاب، عیـر امـام خمینـیحاجتی، میراحمدرضـا،  .22

 ش.1381

چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقالب حشمت زاده، محمـدباقر،  .23

مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشـه معاصـر، اول،  :، تهراناسالمی در ایران

 .ش13۷8

، تهـران: مؤسسـه آثار و نتایا اسالمی ایران، ـــــــــــــــــــــ .24

 ش.13۷9فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 

حدیث والیت و مجموعه رهنمودهای مقام معظـم ای، علی، خامنه .2۵

 . ش13۷8سازمان تبلیغات اسالمی،  :، تهرانرهبری
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26.  ، ، تهــران: در جســت وجــوی راه از کــالم امــامخمینــی، روح الله

 ش.1361یر، امیرکب

، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، البیع، ــــــــــــــــ .2۷

 ش.1386

حکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیوـۀ امـام ، ـــــــــــــــ .28

 ش.1384، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، خمینی

امـام  ، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشـر آثـارصحیفۀ امام، ــــــــــــــ .29

 ش.13۷8خمینی، 

ای نقش بازنمـایی رسـانه»خوانچه سپهر، شیرزاد؛ و عرفان ناصری،  .30

هــا و رفتارهــای میــرفی گیری نگرشالگوهــای میــرف در شــکل

 ش. 1389، 61، پیاپی 1های ارتباطی، ش، فصلنامۀ پژوهش«مخاتبان

، تهـران: چـاپ دانشـگاه امـام 20ایـران ، دانشگاه امـام حسـین .31

 .حسین

)مجموعـه رهنمودهـای مقـام  حدیث والیـترهبری، معظممدفترمقا .32

(، تهـران: سـازمان معظم رهبـری: از ارتحـال تـا اربعـین امـام خمینـی

 ش.13۷۷تبلیغات اسالمی، چاپ دوم، 

، تهـران: امیرکبیـر، چـاپ پـنجم، امثـال و حکـماکبـر، دهخدا، علی .33

 ش.1361

: انتشـارات ، ترجمۀ الهه رئیس فیروز، تهـراندخترم فرحدیبا، فریده،  .34

 آفرین، بی تا.به
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، پایگـاه هـاحـوزه در انقـالب و انقـالب در حوزهذوعلم، علـی،  .3۵

 .ش1390رسانی دستاوردهای انقالب اسالمی، نشر سلمان فارسی، اطالع

ماموریت مخفی در تهـران: خـاترات رنـرال رابرت ا. داچ هایزر،  .36

 ش.1365، ترجمۀ سیدمحمد حسین عادلی، تهران: رسا، هایزر

)آخرین رئیس شـعبه خاترات منیور رفیع زاده ع زاده، منصور، رفی .3۷

 . ش13۷6اهل قلم،  :ساواک در امریکا(، تهران

ترجمــۀ ، شناســی در دوران معاصــرنظریــه جامعهریتـزر، جــور ،  .38

 ش.1393علمی، چاپ نوزدهم،  محسن ثالثی، تهران:

)خاطرات اردشیر زاهدی(، با مقدمـه  رازهای ناگفتهزاهدی، اردشیر،  .39

 ش.1381ویرایش محمود طلوعی، تهران: نشر علم،  و

، به کوشش پری اباصلتی و هوشـنگ رازهای ناگفتهزاهدی، اردشیر،  .40

 ش.1381ن، ریآفه: برانهمیرهاشم، ت

،سعدی مصلح .41 به اهتمام فرویی، تهران:  ،کلیات سعدی الدین، عبدالله

 ش.1363، 4امیرکبیر، چاپ 

، ترجمـۀ سـیدجعفر ا البالرـهنهشریف الرضی، محمد بن الحسن،  .42

 ش.1368شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

، تصــحیح صــبحی نهــا البالرــه، ــــــــــــــــــــــــــــــــ .43

 ق.1395، صالح، قم: انتشارات هجرت

، صافی گلپایگانی، لطف .44 ، قـم: مرکـز های علمی شـیعهسیر حوزهالله

 ق. 1430ی، الله العظمی صافنشر آثار حعرت آیت
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، ترجمۀ حسین ابوترابیـان، پوت پرده تخت تاووسصمیمی، مینو،  .4۵

 . ش13۷2اول، چاپ انتشارات تهران،  :تهران

، قم: انتشارات المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، سید محمدحسین، .46

 ق.141۷جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

، تحقیـق سـیداحمد حسـینی، مجمـع البحـرینطریحی، فخرالدین،  .4۷

 ش. 13۷5تهران: کتابفروشی مرتعو ، 

، ترجمـۀ احمـد تـدین، تهـران: رسـا، مقاومت شکنندهفوران، جان،  .48

 ش. 1394

جـا: ، بیرویارویی؛ انقالب اسالمی ایران و آمریکـاکدیور، جمیله،  .49

 ش.1396امید ایرنیان، چاپ اول، 

اکبر یفـاری ، تحقیق و تصحیح علیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .۵0

 ق.140۷وندی، تهران: دار الکتب اْلسالمیه، چاپ چهارم، و محمد آخ

،  ترجمـۀ سیاسـت خـارجی آمریکـا و شـاهگازیوروسکی، مارک،  .۵1

 ش.13۷1فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، 

تجدد و توخص؛ جامعه و هویت شخیی در عیر گیدنز، آنتونی،  .۵2

 ش.1383، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نشر نی، چاپ سوم، جدید

 ق. 1404، بیروت: مؤسسة الوفاء، بحار األنوار، محمدباقر، مجلسی .۵3

ــوار، ـــــــــــــــــــ .۵4 ، تحقیــق و تصــحیح جمعــی از بحــار األن

 .ق1403، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، محققان

مجموعه مقاالت چهارمین سمینار بررسی سـیرۀ نظـری و عملـی  .۵۵

 ش.13۷3پ اول، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عرو ، چا ،امام خمینی
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همایش بررسـی علـل فروپاشـی سـلطنت ، سقوط، مجموعه مقاالت .۵6

 ش.1384های سیاسی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشپهلوی، تهران: 

های فرانسه انقالب اسالمی در مقایسه با انقالبمحمدی، منوچهر،  .۵۷

 ش. 1391، قم: دفتر نشر معار ، و روسیه

، قـم: نشـر اسـالمی دستاوردهای کـالن انقـالب، ـــــــــــــــ .۵8

 ش.139۷، 4معار ، چاپ 

تهـران: پیـام امام خمینی در حـدیث دیگـران،  اکبر،مرتعایی، علی .59

 .ش1378 آزادی،

 روایت به حجاب کو  و لباس تغییرمرکز بررسی اسناد تاریخی،  .60

 ش. 13۷8، بی جا، بی نا، اسناد

، تحقیق محمـد مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، ابوالحسن،  .61

 م.1984الدین، بیروت: دار المعرفه، یمحی

، قـم: های آنانقـالب اسـالمی و ریوـهمصباح یزدی، محمـدتقی،  .62

 ش.1395، انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

، تهران: التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی تبریزی، حسن،  .63

 ق. 1416وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

، تهـران: ای اسالمی در صد سـالۀ اخیـرهنهضتمطهری، مرتعی،  .64

 ش.13۷3، 18صدرا، چاپ 

 ، قم: انتظارات صدرا.مجموعه آثار، ــــــــــــــ .6۵

نخستین نیم قرن اول از تـاریخ اسـالم در خواه، عبدالمجید، معادی .66

 ش.1380، قم: دفتر نشر معار ، آیینۀ نها البالره



   273  کتابنامه

 ش.13۷5زرین،  :، تهرانناکامان کا  سعدآبادمعتعد، خسرو،  .6۷

 ش.13۷5، 9، تهران: امیرکبیر، چاپ فرهنح فارسیمعین، محمد،  .68

، تهـران: انتشـارات دار الکتـب تفسـیر نمونـه، ناصر، مکارم شیرازی .69

 ش.1382، االسالمیة

امیـر  :، تصحیح: نیکلسـون، تهـرانمثنوی معنویالدین، مولوی، جالل .۷0

 ش.1361کبیر، چاپ هشتم، 

 ش.1372، تهران: انتشارات نگاه، مثنوی معنوی، ـــــــــــــــــ .71

، آیـین انقـالب اسـالمی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی .۷2

مؤسسـه تنظـیم و نشـر  :، تهرانای از اندیشه و آرای امام خمینیگزیده

 . ش13۷3، آثار امام خمینی

مجموعه مقـاالت کنگـرۀ  ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینـی .۷3

 ش.13۷۷، چاپ اول، ی و احیای تفکر دینیالمللی امام خمینبین

، اسـالمیآیین انقـالب ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۷4

 ش.13۷3: عرو ، تهران

، دستاورد انقالب اسـالمی ایـران 92مؤسسه فرهنگی قدر والیـت،  .۷۵

 ش. 1382معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه، اداره تبلیغات، چاپ دوم، 

، قـم: انقالب اسالمی و تـداول قـدرتمهدی، میرباقری، سیدمحمد .۷6

 ش.139۷تمدن نوین اسالمی، چاپ اول، 

جـا: حـدیث راه بی، ایشکوه ملی در فناوری هسته محسن، نصری، .۷۷

 ش.1395عشق، چاپ سوم، 
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نشـر حـدیث جا: بی، ایهستهی شکوه ملی در فناور، ـــــــــــــ .۷8

 ش.ه.1385راه عشق، 

، ترجمۀ ناصر موفقیـان، 2000دنیای  نیزبیت، جان و پاتریشیا آبردین، .۷9

 ش.13۷8تهران: نشر نی، 

جـا: بی، اسـالمی ایـرانحقوق اساسی جمهـوری هاشمی، محمد،  .80

 ش.1380دادگستر، چاپ سوم ، 

درآمـدی تحلیلـی بـر هراتی، محمدجواد؛ و محمدرحیم عیوضـی،  .81

 ش.1395، ۷2، قم: دفتر نشر معار ، چاپ انقالب اسالمی ایران

 نشریات

، بازگفت «توسعۀ اقتیادی راپن و عوامل کلیدی آن»ایمان،  حقیقی، .1

 تا. ، بی4راهبرد یاس، سال اول، ش

وچهارم، شـماره ، سـال بیسـت139۷مرداد  25شنبه روزنامۀ ایران، پن  .2

6854. 

، 11226، ش 139۷مــرداد  23شــنبه روزنامــۀ جمهــوری اســالمی، سه .3

 . 2ص

 . 8/8/1392، 20628روزنامۀ کیهان، ش  .4

 .۷415، شمارۀ 139۷تیر  5ۀ همشهری، روزنام .۵

تاریخ حوزۀ علمیۀ قم از تأسـی  تـا سـدۀ اکبر، زهره کاشانی، علی .6

، بهـار و 8 ماره، دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تربیـت اسـالمی، شـچهارم

 . ش1388تابستان 
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ــریفسیدحســین .۷ ــدجواد ش ــعید؛ و محم ــزدی، س ــیرۀ »زاده، زاده ی س

ــامبراکرم ــدهای پی ــا تهدی ــه ب ــادی در مقابل ، فصــلنامۀ «اقتی

 ش.1395، 62پژوهشی اقتصاد اسالمی، شعلمی

، فصلنامۀ «امنیت در فقه سیاسی شیعه»شریعتمدار جزایری، نورالدین،  .8

 ش. 13۷9، تابستان 9مارهعلوم سیاسی، ش

، «وظای  نهادهای قرآنی در برابر تحقق شعار سال»پور، مجید، عنان .9

 .1395فروردین  28

 .۷3نامۀ حعور، خردادفصل .10

 یبـه نـام فضـا یبـا سـالح یسم فرهنگیالیامپر»فالطونی، فائزه،  .11

  .29ش  ا،یفصلنامه فرهنگ پو، «یمجاز

 .243ماهنامۀ پیام زن، ش .12

 266، شماره  1382بهمن ماه  ،مجله پاسدار اسالم .13

امام و انقـالب در »، مطلبی تحت عنوان، 133مجله سروش، شماره  .14

 «.آینه اندیوه جهان

 .2خرداد، ش  15مجلۀ  .1۵

 .8و۷مجلۀ اندیشۀ انقالب اسالمی، ش .16

 . 111، ش 1391مجلۀ پرسمان، فروردین ماه  .1۷

 .13۷5، فروردین 1، ش 5مجلۀ پیام زن، سال  .18

 ش.1393فروردین  8تاریخ انتشار: مجلۀ شبانۀ باشگاه خبرنگاران،  .19

 .24و  23، ش 1368مجلۀ مشکوة، تابستان و پاییز  .20

 .1384، بهمن 98مجلۀ معرفت، ش  .21
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 .جلۀ یک گام تا ظهور، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیم .22

 .13۷1، خردادماه 211شریۀ شاهد، ش ن .23
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