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مقدمه

حمن ا َ َّلرحیم
ِسم اهلل ِ ا َ َّلر ِ
ب ِ

مقدمه
َفاما ب ِ ّنعمة َرب َ
ِک َف َح ّدث ( الضحی آیه )۱۲

اخــاص شــرط اصلــی قبــول عمــل اســت و انســان مخلــص پیوســته تــاش

میکنــد نیکیهــا و اعمــال خیــر خــود را پنهــان بــدارد امــا بیــان نعمتهــای

پــروردگار و گفتگــو پیرامــون آن هــم مقدمــه شــکرگزاری و فزونــی نعمتهــا وهــم
یــک تکلیــف قرآنــی اســت و چــه نعمتــی باالتــر از انقالب اســامی و دســتاوردهای

آن کــه در دســتورکار گفتگوهــای مــا ملــت ایــران قــرار گیــرد .باوجــود آنکــه در
طــول ســالهای بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی کتابهــا و منشــورات فراوانــی

بــا ایــن موضــوع منتشــر شــده اســت ،امــا ســیل شــایعات و اتهامــات امپراتــوری
رســانه ای غــرب و دنبالــه هــای داخلــی آنــان علیــه انقــاب اســامی و القــاء

ناکارآمــدی نظــام بــه حــدی زیــاد و پرشــدت بــوده اســت کــه امــام خمینــی

(ره)

را کــه خــود برجســته تریــن نمــاد اخــاص اســت و بیــش از هرکــس در مقــام

پرهیــز از بیــان حســنات خویــش اســت بــه واکنــش وامیدارد.امــام راحــل (ره) کــه
در قلــه اخــاص قرارداشــتند در ایــن خصــوص میفرماینــد« :مــن ایــن را از زمانــى
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کــه آقــاى مهنــدس بــازرگان نخســت وزیــر بودنــد ،بــه ایشــان کــرارا ً گفتــم بــا
یــک َمثَلــى ،و حــاال بــه شــما عــرض مىکنــم .مــن عــرض کــردم بــه ایشــان کــه

یــک مــرغ یــک تخــم مــى کنــد ،ببینیــد چقــدر هیاهــو مىزنــد .چــه اعالمهایــى
مــى دهــد .فریادهایــى مــى زنــد یــک تخــم در مــى آورده! شــما کار مــى کنیــد و

ســکوت .خیــال نکنیــد کــه مــا بــراى خــدا ســکوت مــى کنیــم .خیــر ،بــراى خــدا

بگوییــد .بــراى اینکــه ایــن مملکــت را ایــن شــیاطین دنبــال ایــن هســتند کــه
بگوینــد هیــچ کارى نشــد ،جمهــورى اســامى آمــد و هیچــىِ .م ْثــل ا ّول .ایــن بــى
انصــاف هــا کــه حــاال خودشــان افسارگســیخته هســتند و تــوى خیابانهــا وهمــه

جــا بــا افسارگســیختگى دارنــد هــر شــرارتى مىخواهنــد بکننــد ،و آن وقــت
1
ن َ َفسشـ�ان نمىتوانسـ�ت در آیـ�د ،حـ�اال مىگوینـ�د چیـ�زى نشـ�ده اسـ�ت.
ایــن مطالبــه امــام راحــل (ره) کــه در همــان ســالها بارهــا خطــاب بــه مســئوالن

نظــام تکــرار شــده بیانگــر ســه چیــز اســت:

اول ،شــدت تبلیغــات و جنــگ روانــی دشــمن کــه از همــان روزهــای نخســت

انقــاب ،حتــی قبــل از آنکــه انقــاب نوپــا فرصتــی بــرای خدمــت بیابــد بدنبــال

القــاء ناکارآمــدی نظــام اســامی بــوده اســت.

دوم ،بــا وجــود حجــم عظیــم نقشــه هــا و توطئــه هــای متعــددی کــه علیــه

انقــاب اســامی جریــان داشــته و حتــی در بحبوحــه جنــگ تحمیلــی و ترورهــا
و ناامنــی هــای گســترده در مناطــق مختلــف کشــور ،خدمــات نظــام اســامی در
همــان مــدت کوتــاه بقــدری زیــاد بــوده کــه قابــل افتخــار و بازگویــی بــه مــردم

بــوده اســت.

ســوم ،تکلیفــی اســت کــه امــام (ره) بــرای مشــتاقان انقــاب مشــخص کــرده انــد

کــه همانــا بازگویــی خدمــات و بــرکات انقــاب بــرای مــردم یعنــی صاحبــان اصلــی

انقــاب و دلگــرم نگــه داشــتن آنــان بــا بیــان دســتاوردهای فداکارییهــای ایشــان
 . 1صحیفه امام ،ج  ،۱۳ص۳۷۹ :
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اســتاهمیت ایــن موضــوع از نظــر امــام خمینــی (ره) بــه حــدی اســت کــه یــک بنــد
کامــل از وصیتنامــه خویــش خطــاب بــه نســل حاضــر و نســل هــای آینــده را بــه

ایــن موضــوع اختصــاص میدهنــد و بــا ذکــر شــیوه هــای جنــگ روانــی دشــمن در

ایــن خصــوص در بنــد ج وصیتنامــه مــی فرماینــد:

« و از همیــن قمــاش توطئههــا و شــاید موذیانهتــر ،شــایعههای وســیع

درســطح کشــور ،و در شهرســتانها بیشــتر ،بــر اینکــه جمهــوری اســامی هــم
کاری بــرای مــردم انجــام نــداد .بیچــاره مــردم بــا آن شــوق و شــعف فــداکاری

کردنــد کــه از رژیــم ظالمانــه طاغــوت رهایــی یابنــد ،گرفتــار یــک رژیــم بدتــر
شــدند! مســتکبران مســتکبرتر و مســتضعفان مســتضعفتر شــدند! زندانهــا پــر

از جوانــان کــه امیــد آتیــه کشــور اســت میباشــد و شــکنجهها از رژیــم ســابق

بدتــر و غیــر انســانیتر اســت! هــر روز عــدهای را اعــدام میکننــد بــه اســم اســام!
و ای کاش اســم اســام روی ایــن جمهــوری نمیگذاشــتند! ایــن زمــان از زمــان

رضاخــان و پســرش بدتــر اســت! مــردم در رنــج و زحمــت وگرانــی سرســامآور
غوطــه میخورنــد و ســردمداران دارنــد ایــن رژیــم را بــه رژیمــی کمونیســتی

هدایــت مــی کننــد!امــوال مــردم مصــادره میشــود و آزادی در هــر چیــز از ملــت
ســلب شــده! و بســیاری دیگــر از ایــن قبیــل امــور کــه بــا نقشــه اجــرا میشــود.
و دلیــل آنکــه نقشــه و توطئــه در کار اســت آنکــه هرچنــد روز یــک امــر در هــر

گوشــه و کنــار و در هــر کــوی و بــرزن ســر زبانهــا میافتــد؛ در تاکسـیها همیــن
مطلــب واحــد و در اتوبوسهــا نیــز همیــن و در اجتماعــات چنــد نفــره بــاز همیــن

صحبــت میشــود؛ و یکــی کــه قــدری کهنــه شــد یکــی دیگــر معــروف میشــود.
و معاألســف بعــض روحانیــون کــه از حیلههــای شــیطانی بیخبرنــد بــا تمــاس

ی ـد و نفــر از عوامــل توطئــه گمــان میکننــد مطلــب همــان اســت .و اســاس
یکـ 
مســأله آن اســت کــه بســیاری از آنــان کــه ایــن مســائل را میشــنوند و بــاور

میکننــد اطــاع از وضــع دنیــا و انقالبهــای جهــان و حــوادث بعــد از انقــاب
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و گرفتاریهــای عظیــم اجتنــاب ناپذیــر آن ندارنــد ـ چنانچــه اطــاع صحیــح از
تحوالتــی کــه همــه بــه ســود اســام اســت ندارنــدـ و چشــم بســته و بیخبــر امثــال

ایــن مطالــب را شــنیده و خــود نیــز بــا غفلــت یــا عمــد بــه آنــان پیوســتهاند».

« اینجانــب توصیــه میکنــم کــه قبــل از مطالعــه وضعیــت کنونــی جهــان و

مقایســه بیــن انقــاب اســامی ایــران بــا ســایر انقالبــات و قبــل از آشــنایی بــا

وضعیــت کشــورها و ملتهایــی کــه در حــال انقــاب و پــس از انقالبشــان بــر آنــان
چــه میگذشــته اســت ،و قبــل از توجــه بــه گرفتاریهــای ایــن کشــور طاغوتــزده
از ناحیــه رضاخــان و بدتــر از آن محمدرضــا کــه در طــول چپاولگریهایشــان بــرای
ایــن دولــت بــه ارث گذشــتهاند ،از وابســتگیهای عظیــم خانمانســوز ،تــا اوضــاع
وزارتخانههــا و ادارات و اقتصــاد و ارتــش و مراکــز عیاشــی و مغازههــای مســکرات

فروشــی و ایجــاد بیبندوبــاری در تمــام شــئون زندگــی و اوضــاع تعلیــم و تربیــت

و اوضــاع دبیرســتانها و دانشــگاهها و اوضــاع ســینماها و عشــرتکدهها و

وضعیــت جوانهــا و زنهــا و وضعیــت روحانیــون و متدینیــن و آزادیخواهــان
متع ّهــد و بانــوان عفیــف ســتمدیده و مســاجد در زمــان طاغــوت و رســیدگی بــه

پرونــده اعــدام شــدگان و محکومــانبــه حبــس و رســیدگی بــه زندانهــا و کیفیــت

عملکــرد متصدیــان و رســیدگی بــه مــال ســرمایهداران و زمینخــواران بــزرگ و
محتکــران و گرانفروشــان و رســیدگی بــه دادگســتریها و دادگاههــای انقــاب و
مقایســه بــا وضــع ســابق دادگســتری و قضــات و رســیدگی بــه حــال نماینــدگان

مجلــس شــورای اســامی و اعضــای دولــت و اســتاندارها وســایر مأموریــن کــه در

ایــن زمــان آمدهانــد و مقایســه بــا زمــان ســابق و رســیدگی بــه عملکــرد دولــت
و جهــاد ســازندگی در روســتاهای محــروم از همــه مواهــب حتــی آب آشــامیدنی

و درمانــگاه و مقایســه بــا طــول رژیــم ســابق بــا در نظــر گرفتــن گرفتــاری بــه
جنــگ تحمیلــی و پیامدهــای آن از قبیــل آوارگان میلیونــی و خانوادههــای شــهدا
و آســیبدیدگان در جنــگ و آوارگان میلیونــی افغانســتان و عــراق و بــا نظــر بــه
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حصــر اقتصــادی و توطئههــای پــی در پــی آمریــکا و وابســتگان خــارج و داخلــش
( اضافــه کنیــد فقــدان مبلّــغ آشــنا بــه مســائل بــه مقــدار احتیــاج و قاضــی شــرع)
و هــرج و مرجهایــی کــه از طــرف مخالفــان اســام و منحرفــان و حتــی دوســتان

نــادان در دســت اجــرا اســت و دههــا مســائل دیگــر ،تقاضــا ایــن اســت کــه قبــل از
آشــنایی بــه مســائل ،بــه اشکالتراشــی و انتقــاد کوبنــده و فحاشــی برنخیزیــد؛ و

بــه حــال ایــن اســام غریــب کــه پــس از صدهــا ســال ســتمگری قلدرهــا و جهــل
تودههــا امــروز طفلــی تازهپــا و ولیــدهای اســت محفــوف بــه دشــمنهای خــارج

و داخــل ،رحــم کنیــد .و شــما اشکالتراشــان بــه فکــر بنشــینید کــه آیــا بهتــر
نیســت بــه جــای ســرکوبی بــه اصــاح و کمــک بکوشــید؛ و بــه جــای طرفــداری
از منافقــان و ســتمگران و ســرمایهداران و محتکــران بیانصــاف از خــدا بیخبــر،

طرفــدار مظلومــان و ســتمدیدگان و محرومــان باشــید؛ و بــه جــای گروههــای

آشــوبگر و تروریســتهای مفســد و طرفــداری غیــر مســتقیم از آنــان ،توجهــی

بــه ترورشــدگان از روحانیــون مظلــوم تــا خدمتگــزاران متعهــد مظلــوم داشــته
باشــید»؟

« اینجانــب هیچــگاه نگفتــه و نمیگویــم کــه امــروز در ایــن جمهــوری بــه اســام

بــزرگ بــا همــه ابعــادش عمــل میشــود و اشــخاصی از روی جهالــت و عقــده و

بیانضباطــی بــر خــاف مقــررات اســام عمــل نمیکننــد؛لکــن عــرض میکنــم
کــه قــوه مقننــه و قضاییــه و اجراییــه بــا زحمــات جانفرســا کوشــش در اســامی

کــردن ایــن کشــور میکننــد و ملـ ِ
ـت دههــا میلیونــی نیــز طرفــدار و مــددکار آنــان

هســتند؛ و اگــر ایــن اقلیــت اشــکالتراش و کارشــکن بــه کمــک بشــتابند ،تحقــق

ایــن آمــال آســانتر و ســریعتر خواهــد بــود .و اگــر خــدای نخواســته اینــان بــه خــود
نیاینــد ،چــون تــوده میلیونــی بیــدار شــده و متوجــه مســائل اســت و در صحنــه

حاضــر اســت ،آمــال انســانی ـ اســامی بــه خواســت خداونــد متعــال جامــه عمــل

بــه طــور چشــمگیر خواهــد پوشــید و کجــروان و اشکالتراشــان در مقابــل ایــن ســیل
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خروشــان نخواهنــد توانســت مقاومــت کننــد».

« و اینجانــب در اینجــا یــک وصیــت بــه اشــخاصی کــه بــه انگیــزه مختلــف

بــا جمهــوری اســامی مخالفــت میکننــد و بــه جوانــان ،چــه دختــران و چــه
پســرانی کــه مــورد بهرهبــرداری منافقــان و منحرفــان فرصتطلــب و ســودجو

واقــع شــدهاند مینمایــم ،کــه بیطرفانــه و بــا فکــر آزاد بــه قضــاوت بنشــینید
و تبلیغــات آنــان کــه میخواهنــد جمهــوری اســامی ســاقط شــود و کیفیــت
عمــل آنــان و رفتارشــان بــا تودههــای محــروم و گروههــا و دولتهایــی کــه از

آنــان پشــتیبانی کــرده و میکننــد و گروههــا و اشــخاصی کــه در داخــل بــه آنــان

پیوســته و از آنــان پشــتیبانی مــی کننــد و اخــاق و رفتارشــان در بیــن خــود و
هوادارانشــان و تغییــر موضعهایشــان در پیشــامدهای مختلــف را ،بــا دقــت و بــدون

هــوای نفــس بررســی کنیــد ،ومطالعــه کنیــد حــاالت آنــان کــه در ایــن جمهــوری
اســامی بــه دســت منافقــان و منحرفــان شــهید شــدند ،و ارزیابــی کنیــد بیــن

آنــان و دشمنانشــان؛ نوارهــای ایــن شــهیدان تــا حــدی در دســت و نوارهــای
مخالفــان شــاید در دســت شــماها باشــد ،ببینیــد کــدام دســته طرفــدار محرومــان

و مظلومــان جامعــه هســتند.

بــرادران! شــما ایــن اوراق را قبــل از مــرگ مــن نمیخوانیــد .ممکــن اســت پــس

از مــن بخوانیــد در آن وقــت مــن نــزد شــما نیســتم کــه بخواهــم بــه نفــع خــود و

جلــب نظرتــان بــرای کســب مقــام و قدرتــی بــا قلبهــای جــوان شــما بــازی کنــم.
مــن بــرای آنکــه شــما جوانــان شایســتهای هســتید عالقــه دارم کــه جوانــی خــود را

در راه خداونــد و اســام عزیــز و جمهــوری اســامی صــرف کنیــد تــا ســعادت هــر

دو جهــان را دریابیــد .و از خداونــد غفــور میخواهــم کــه شــما را بــه راه مســتقیم

انســانیت هدایــت کنــد و از گذشــته مــا و شــما بــا رحمــت واســعه خــود بگــذرد.
شــماها نیــز در خلوتهــا از خداونــد همیــن را بخواهیــد ،کــه او هــادی و رحمــان

اســت.
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و یــک وصیــت بــه ملــت شــریف ایــران و ســایر ملتهای مبتــا بــه حکومتهای

فاســد و دربنــد قدرتهــای بــزرگ میکنــم؛ امــا بــه ملــت عزیــز ایــران توصیــه

میکنــم کــه نعمتــی کــه بــا جهــاد عظیــم خودتــان و خــون جوانــان برومندتــان

بــه دســت آوردیــد همچــون عزیزتریــن امــور قــدرش را بدانیــد و از آن حفاظــت و
پاســداری نماییــد و در راه آن ،کــه نعمتــی عظیــم الهــی و امانــت بــزرگ خداونــدی

اســت کوشــش کنیــد و از مشــکالتی کــه در ایــن صــراط مســتقیم پیــش میآیــد
ـت اَقدا َم ُکــم».
ـم َوی َث ِّبـ ْ
نهراســید کــه إن تَ ْنصــروا اهلل ی ْن ُص ْر ُکـ ْ

بــا اوصافــی کــه امــام راحــل فرمودنــد بیــان دســتاوردها و پیامدهــا بلکــه حتــی

کارهــای انجــام شــده نــه تنهــا کاری شایســته کــه امــری واجــب اســت .مــردم

رکــن اصلــی بقــای نظــام اســامی انــد .اســتمرار حضــور مــردم در صحنــه مســتلزم

علــم و آگاهــی آنــان از نتایــج تالشهــا و مجاهدتهایشــان اســت و در شــرایطی
کــه دشــمن بــا همــه قــوا ســعی میکنــد بــا تحقیــر دســتاوردهای ملّــت ایــران و
انــکار پیشــرفتهایی کــه در پرتــو انقــاب اســامی حاصــل شــده اســت بــا تصویــر
ســازی غلــط مــردم را مایــوس و آنهــا را از ادامــه ایــن راه نورانــی بــازدارد تبییــن

واقــع بینانــه پیشــرفتها و ارائــه تصویــری واقعــی از دســتاوردها خــود یــک جهــاد
مضاعــف اســت کــه روح امیــد را در مــردم زنــده نگــه میــدارد و تــداوم انقــاب

اســامی را تضمیــن میکنــد .امــا آیــا بیــان دســتاوردهای انقــاب شــدنی اســت؟!!
برشــماری دســتاوردها و نتایــج حاصــل از پیــروزی انقــاب اســامی

امکانپذیــر نیســت.

انقالبــی کــه مســیر تاریــخ بشــریت را عــوض کــرد ،انقالبــی کــه بــه هــزاران

ســال حاکمیــت طاغــوت و دیکتاتــوری فــردی پایــان داد .انقالبــی کــه هــزاران

ســال مبــارزات آزادیخواهانــه ملــت ایــران بــا رژیــم هــای طاغوتــی و شاهنشــاهی

را بــه نتیجــه رســاند ،انقالبــی کــه همــه مناســبات سیاســی ،اقتصــادی ،امنیتــی،
فرهنگــی ،نظامــی و علمــی جهــان را متحــول کــرد وافــق تمدنــی جدیــدی را پیش
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روی جهانیــان گشــود و ...انقالبــی کــه اقیانوســی بی کرانــه از پیامدها و دســتاوردها

و ذخایــر را بدنبــال داشــته اســت و هیچکــس توانایــی برشــماری آنهــا رانــدارد .لــذا

آنچــه در ایــن مجموعــه گــرد آورده ایــم نــه تمامــی دســتاوردها بلکــه قطــره ای
از دریــای آنهــا و صرفــا اشــاره ای بــه مخــازن عظیــم نتایــج انقــاب اســامی و

حجــم بــی پایــان خدمــات نظــام اســامی بــه مــردم و ولــی نعمتــان خودبلکــه کل

بشــریت اســت .اقدامــی بــرای انجــام تکلیــف در حــد اســتطاعت اســت .ایــن کتــاب
را بخشــی از دســتاوردهای انقــاب اســامی و پیشــرفتهای  ۴۰ســاله

ایــران در پرتــو آن نــام نهــاده ایــم تــا در حــق ایــن انقــاب عظیــم اجحــاف

نکــرده باشــیم و افــرادی کــه آنــرا مطالعــه میکننــد و دســتاوردهای فــراوان دیگــری
را در مقابــل خــود میبیننــد بــه مولفــان ایــن کتــاب بخاطــر ذکــر نکــردن از آن

مــوارد خــرده نگیرنــد.

بلــه ،ایــن کتــاب فقــط ذکــر بخشــی از دستاوردهاســت و نــه همــه آنهــا ،و

همیــن مقــدار هــم از عهــده یــک مولــف خــارج بــود لــذا متخصصیــن فراوانــی در
رشــتههای مختلــف دســت بــکار شــدند تــا هــر یــک در رشــته خــود فهرســتی

از اهــم دســتاوردها را تدویــن کننــد وهــر مــورد را در قالــب گــزارهای کوتــاه
بــه رشــته تحریــر درآوردنــد چــرا کــه شــرح هــر دســتاورد بهویــژه نقــل اینکــه

هــر مــورد تحــت چــه شــرایط ســخت و نفــس گیــر و زیــر چــه کارشــکنیها
و فشــارهایی حاصــل شــد بــرای هــر مــورد کتابــی مســتقل میطلبیــد لــذا بــا

هــدف خالصهســازی و کاهــش حجــم کتــاب و در دســترس بــودن بــرای راویــان

انقــاب اســامی بیــان هــر دســتاورد در کوتاهتریــن عبــارات خالصــه شــد و طبعـاً
بهرهبــرداران کتــاب بایــد بــرای توضیحــات بیشــتر بــه منابــع تخصصــی مربــوط
مراجعــه کننــد .از جملــه منابــع در دســترس متــن یــا فیلــم مذاکــرات نشســت

هــای تخصصــی اســت کــه توســط مولفــان هــر بخــش تحــت عنــوان شــنبه هــای

انقــاب در طــی  ۴۱هفتــه از اردیبهشــت تــا بهمــن ســال  ۱۳۹۷در حضــور رســانه
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هــای مهــم کشــور برگــزار شــد.

در نــگاه بــه کتــب و منشــوراتی کــه در طــی ســالها تحت عنــوان دســتاوردهای

انقــاب منتشــر شــده آســیبهایی هســت از جملــه اینکــه کارهــای کوچــک و کــم

ارزش ماننــد پیشــرفت هــای عمرانــی و علمــی و صنعتــی بعنــوان محــور اصلــی

دســتاوردهای انقــاب پرداختــه شــده و از محــور هــای اساســی و تحــوالت عظیــم

معنــوی کمتــر یــاد شــده اســت حــال آنکــه پیشــرفتهای عمرانــی و صنعتــی
دســتاورد انقــاب نیســتند و مــا بــا تســامح مــی توانیــم آنهــا را دســتاورد انقــاب

بــه حســاب آوریــم چــرا کــه دســتاوردهای انقــاب اســامی اســتقالل ،آزادی،
مردمســاالری دینــی ،زندگــی زیــر پرچــم دیــن و والیــت اســت و پیشــرفتهای
مــادی در حقیقــت غنایمــی اســت کــه مــردم ایــران زیــر ســایه ایــن دســتاوردها

کســب کــرده انــد و نــه اصــل دســتاوردها.

لــذا درانتخــاب عنــوان کتــاب ایــن مــوارد را " گلســتان انقــاب از میــان

آتــش نمرودیــان زمــان" نامیدهایــم.

بــه فضــل پــروردگار هــم دســتاوردهای انقــاب اســامی و هــم پیشــرفتهای

ملــت ایــران در پرتــو ایــن انقــاب بســیار درخشــان و خیــره کننــده اســت امــا ایــن

درخشــش زمانــی بیشــتر جلــوه میکنــد کــه بدانیــم ایــن پیــروزی هــا تحــت چــه
شــرایط ســختی حاصــل شــده اســت.

تمــام توطئههایــی کــه طواغیــت طــول تاریــخ علیــه نهضتهــای مردمــی و

آزادیخواهــان بــکار گرفتــه انــد در ابعــادی بســیار وســیعتر و تکــرار خیلــی بیشــتر

علیــه انقــاب اســامی بــکار گرفتــه شــد .در طــول ایــن چهــل ســال قدرتهــای
ســلطه گــر در هــر چیــز بــا یکدیگــر درگیــر بــوده انــد و در یــک مســئله همــه

ســلطه گــران اتفــاق نظــر داشــته انــد کــه آن هــم چیــزی جــز نابــودی انقــاب

اســامی نبــوده اســت .اگــر نظــام ســلطه جهانــی هــر انقــاب را بــا بــه کارگیــری
یــک اهــرم نظامــی یــا سیاســی یــا ...بــه تســلیم کشــیده اســت علیــه انقــاب
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اســامی تمــام مولفــه هــا و اهرمهــای قــدرت بــکار گرفتــه شــده اســت.

مــرور بــر یــک واقعیــت بخوبــی تفــاوت حجــم توطئــه هــا علیــه انقالب اســامی

را بــا ســایر انقــاب هــا روشــن میکنــد .شــیطان بــزرگ آمریــکا بــرای تاثیــر

گــذاری فرهنگــی و بــه شکســت کشــاندن انقــاب کمونیســتی و فروپاشــی اتحــاد
جماهیــر شــوروی بــا اســتفاده از جنــگ روانــی تنهــا و تنهــا یــک رســانه صوتــی

روســی زبــان بنــام "رادیــو آزادی" را بــکار گرفــت.

امــا امــروز  ۸۰کانــال رادیویــی و  ۱۹۵شــبکه تلویزیونــی ماهــواره ای بــه زبــان

فارســی و گویشهــای ایرانــی مشــغول تهاجــم بــه باورهــای دینــی ،ارزشهــای

اخالقــی و تفرقــه افکنــی قومــی و مذهبــی و ترویــج فســاد و فحشــاء و تخریــب

ســبک زندگــی مــردم ایــران اســت .بــه ایــن ســبب در فصــل دوم کتــاب مــروری بر

توطئــه هــای و نقشــه هــای شــیطانی بــرای نابــود ســازی انقــاب و برانــدازی نظــام

اســامی کــرده ایــم تــا معلــوم باشــد اگــر انقــاب ودســتاوردهای آن حفــظ شــده

و اگــر در ســایه انقــاب اســامی پیشــرفت هــای خیــره کننــده ای نصیــب مــردم
ایــران گردیــده اســت ایــن پیروزیهــا در شــرایط متعــارف و معمولــی نبــوده بلکــه

زیــر ســخت تریــن تهاجمــات حاصــل شــده اســت.

شــبهه افکنــی و تردیــد پاشــی نســبت بــه دســتاوردهای انقــاب اســامی و

پیشــرفتهای چهــل ســاله ملــت ایــران در چهــل ســال پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی همــت بــزرگ مــردم ایــران ضمــن تــاش بــرای حفــظ انقــاب و کمــک

بــه ســایر مســتضعفان در بنــد بــرای وصــول آنــان بــه آزادی ســاختن کشــوری الگو،
پیشــرفته و الهــام بخــش بــوده و در مقابــل دشــمن تمــام تــوان خــود را بــرای مانــع
تراشــی در ایــن مســیر بــکار گرفتــه اســت .ایــن ســنگ انــدازی هــا در مــواردی

کارگــر افتــاده و مشــکالتی را بــرای مــا ایجــاد کــرده اســت لکــن در بســیاری از
مــوارد ملــت مومــن و انقالبــی ایــران بــر موانــع غلبــه کــرده و بــه پیشــرفت هــای
مــورد انتظــار دســت یافتــه اســت .دشــمن کــه از شــکلگیری یــک نظــام الگــوی
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ضــد اســتکباری الهــام بخــش بــرای ملتهــای جهــان بهشــدت وحشــت دارد در

مــواردی کــه موفــق نمیشــود جلــوی پیشــرفت ایــن الگــو را بگیــرد تمــام قــدرت
رســانه ای و ترفنــد هــای روانــی خــود را بــرای انــکار ایــن پیشــرفت هــا و جلــوه

کــردن آن در افــکار عمومــی ملتهــا بــه کار میبنــدد لــذا شــاهد شــبهات فــراوان و
تردیــد افکنــی هــای زیــاد نســبت بــه پیشــرفت هــای ملــت ایــران و دســتاوردهای

انقــاب اســامی بــوده و هســتیم .امــکان پاســخگویی بــه تمــام ایــن شــبهات در

ایــن مجموعــه کوچــک وجــود نــدارد امــا الزم اســت قبــل از پرداختــن بــه متــن
دســتاوردها و پیشــرفت هــا چنــد نمونــه از رایــج تریــن ایــن شــبهات را مطــرح و

پیرامــون آن توضیحاتــی ارائــه کنیــم.

شــبهه اول :بــه دنبــال انقــاب اســامی پیشــرفت مهمــی حاصل نشــده
و پیــش از انقــاب وضع بهتــری داشــتیم!!!...

ایــن شــبهه فقــط در انســان هــای بــی اطــاع و کــم مطالعــه کارســاز اســت
چــرا کــه اوالً از روز روش ـنتر اســت کــه تحقــق دســتاوردهای اصلــی مثــل آزادی
و اســتقالل و تعالــی معنــوی در رژیــم گذشــته محــال بــود ثانی ـاً دسترســی بــه

پیشــرفتهای مــادی هــم در آن شــرایط میســر نمــی شــد.

چپــاول اصــل ثــروت ایــران یعنــی نفــت توســط کنسرســیوم نفتــی( آمریــکا و

انگلیــس و هلنــد) کــه ابتــدا  ۹۰در صــد و اواخــر  ۵۰درصــد نفــت را بهعنــوان

هزینــه اســتخراج برمیداشــتند .غــارت بقیــه درآمــد توســط شــرکتهای
تســلیحاتی آمریــکا و انگلیــس و بــاال کشــیدن الباقــی ثــروت مــردم توســط خانــدان

پهلــوی کــه بــه ســبب حاکــم شــدن بــر مــردم ایــران توســط انگلیــس از یــک
خانــواده فقیــر و نــادار بــه ثروتمنــد تریــن خانــواده جهــان تبدیــل شــدند.

در آن ســالها چهــار برابــر امــروز یعنــی روزانــه شــش میلیــون بشــکه نفــت از

ایــران صــادر مــی شــد و ایــران عزیــز حــدود یــک ســوم امــروز جمعیــت داشــت.
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یعنــی اگــر قــرار بــود درآمــد نفــت ایــران را تقســیم کننــد بــه هــر ایرانــی ده دوازده

برابــر امــروز ســرانه نفتــی میرســید لــذا بایــد ایــران تبدیــل بــه بهشــت مــی شــد
امــا فقــط یــک نــگاه ســطحی بــه آمــار و گزارشــهای مســتند وضعیــت کشــور

پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی بــه خوبــی اوضــاع اســفناک آن دوره را روشــن
میکنــد .در یــک قلــم  ۷۰درصــد مــردم ایــران در روســتاها زندگــی میکردنــد ودر
آن دوران روســتا جایــی بــود کــه روشــنایی اش آفتــاب و مهتــاب بــود ،پولدارهایش
فانــوس و خــان آبــادی یــک چــراغ زنبــوری داشــت .گرمایــش آن هیــزم و فضــوالت

گاو ،خانههایشــان از چــوب و گل و ســنگ تقریبــا همــه روســتاها بــه جــز چنــد

درصــدی فاقــد آب آشــامیدنی ســالم ،بــرق ،مراکــز بهداشــت و درمــان وراه
دسترســی ماشــین رو بودنــد و دسترســی ایــن جمعیــت  ۷۰درصــدی بــه مخابــرات
و گاز لولــه کشــی و تجهیــزات زندگــی بــه روز فقــط یــک رویــا وخــواب وخیــال

بود.ســی درصــد باقیمانــده مــردم کــه در شــهرها زندگــی میکردنــد غالبــا وضــع
خیلــی بهتــری نداشــتند در تهــران کــه پایتخــت بــود دههــا هــزار نفــر در حلبــی

آبادهــا و زاغــه هــا زندگــی میکردنــد ،بســیاری از محــات فاقــد آب لولــه کشــی

بودنــد و آب خــود را از ســکوهای فشــاری ســرکوچه هــا بــا دبــه تامیــن میکردنــد
در خیلــی از محلــه هــا فقــط یــک خــط تلفــن وجــود داشــت و مــردم محــل بــا
رفــت و آمــد بــه خانــه صاحــب تلفــن نیازهــای ارتباطــی خــود را تامیــن میکردنــد

و بســیاری از کوچــه هــا و خیابانهــا آســفالت نداشــتند نیمــی ازپزشــکان انــدک
کشــور غیرایرانــی و وارداتــی از فقیــر تریــن کشــورهای جهــان بودنــد .بجــز
فناوریهــای ســنتی مثــل قالیبافــی ،کفــشدوزی ،نجــاری و ...هیــچ فنــاوری

صنعتــی بومــی در کشــور وجــود نداشــت کشــاورزی ایــران بــا منحنــی نزولــی
مســیر مــرگ را میپیمــود برابــر آمــار فائــو مــردم ایــران بطــور متوســط ۱۷۰۰

کیلــو کالــری مــواد غذایــی مصــرف میکردنــد حــال آنکــه بــرای یــک زندگــی
ســالم  ۲۱۵۰کیلوکالــری متوســط نیــاز غذایــی انســان اســت اکثریــت مــردم ایــران
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بــی ســواد بودنــد و نزدیــک بــه هفتــاد درصــد خانمهــا توانایــی نوشــتن اســم
خودشــان را هــم نداشــتند و ...آزادی و مردمســاالری وجــود نداشــت تــا بــا انتقــاد

بشــود زمینــه برطــرف شــدن نارســایی هــا را فراهــم آورد و اســتعدادهای مــردم
شــکوفا و ظرفیــت هــا فعــال شــود هرچــه بــود نظــام تــک حزبــی و اختنــاق و
شــکنجه بــود و بــس .جــز مغزهــای معیــوب و شــدیدا ً بیاصــاع کســی نمیتوانــد
ایــن شــبهه را بپذیــرد.

شــبهه دوم :بعــد از چهــل ســال ارائــه آمــار پیشــرفتها چیــز مهمــی
نیســت در ایــن چهــل ســال همــه کشــورهای دنیــا پیشــرفت کــرده

انــد مــا هــم پیشــرفت کــرده ایــم!!!...
اوالً پیشــرفتهای مــا بــا حفــظ اســتقالل و آزادی و عــزت و کرامــت ملــی بــوده

اســت و غالــب کشــور هایــی کــه پیشــرفت کــرده انــد هیچکــدام از ایــن مزیــت

هــا را ندارنــد.
ثانیــاً و مهمتــر اینکــه در مســابقه ای کــه ایــن چهــل ســال بــرای پیشــرفت
در جهــان بــوده اســت مــا جلــو زده ایــم ،ایــن درســت اســت کــه در ایــن چهــل
ســال همــه دنیــا پیشــرفت کــرده انــد امــا اگــر پیشــرفتهای ماهــم بــه همــان

انــدازه و بــه نســبت پیشــرفتهای دیگــران بــود ،رتبــه هــای کشــورمان بایــد در

همــان موقعیــت قبلــی مــی مانــد مثــا مــا در ســال  ۵۷درتولیــد علــم رتبــه ۵۳

جهــان بــوده ایــم اگــر در ایــن چهــل ســال پیشــرفتهای علمــی مــا در حــد

ســایر کشــورها بــوده باشــد و دیگــران هــم بــه انــدازه مــا پیشــرفت کــرده باشــند،
جایــگاه علمــی ایــران در جهــان بایــد همــان رتبــه  ۵۳مانــده باشــد یــا یکــی دو

رتبــه باالتــر یــا پایینتــر باشــد ولــی وقتــی بــه رتبــه  ۱۶علمــی جهــان رســیده ایــم

معنــی اش ایــن اســت کــه در مســابقه ای کــه بــرای پیشــرفت علمــی در جهــان

بــوده  ۳۷کشــور را پشــت سرگذاشــته ایــم .ارتقــاء رتبــه ایــران در ایــن چهــل
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ســال در بســیاری از شــاخص هــا کــه هرکــدام در جــای خــود اشــاره خواهــد شــد

مهمتریــن دلیــل بــر رد ایــن شــبهه اســت.

شــبهه ســوم :بــه فــرودگاه هــا ،ســاختمانهاو برجهــا و

خیابانهــای امــارات و قطــر نــگاه کنیــد در ایــن چهــل ســال چــه

بودنــد چــه شــدند؟چرا مــا آنقــدر پیشــرفت نکردیــم؟
اوالً امارات و قطر نه استقالل دارند و نه آزادی

ثانیــاً ایــن ســاختمانها فقــط نمایشــی توخالــی و بــی فایــده از پیشــرفت

اســت و نــه پیشــرفت واقعــی .امــارات متحــده بــا توجــه بــه جمعیــت انــدک،

بــه نســبت جمعیــت خــود  ۱۴برابــر ایــران نفــت و حــدود  ۱۰برابــر ایــران گاز
صــادر میکنــد و قطــر بــه نســبت جمعیــت بســیار انــدک خــود ســرانه صــادرات

نفتــش  ۱۸برابــر ایــران و ســرانه صــادرات گاز آن ۲۲۶برابــر ایــران اســت .بــا
چنیــن ثــروت عظیمــی اگــر ایــن دو کشــور مســتقل بودنــد و میتوانســتند
بــرای درآمدشــان خودشــان تصمیــم بگیرنــد مــی بایــد در تمــام شــئون زندگــی
امــارات الاقــل ده برابــر و قطــر حداقــل پنجــاه برابــر از ایــران پیشــرفته تــر

باشــند امــا حــاال آنهــا بجــز ایــن برجهــا و عمارتهــا و فرودگاههــا کــه همــه
آنهــا را هــم خارجــی هــا بــرای آنهــا ســاخته انــد و حتــی نگهــداری خیلــی

از آنهــا هــم بــا شــرکتهای خارجــی اســت چــه دارنــد؟ آیــا ایــن دو کشــور

میتواننــد مثــل ایــران پیچیدهتریــن تجهیــزات نفتــی را خودشــان بســازند یــا
از ســاخت ســادهترین تجهیــزات و ابــزار اســتخراج نفــت عاجزنــد و صــد درصــد

متکــی بــه واردات هســتند؟ اگــر اروپاییهــا خــاک قطــر و امــارات را تــرک کننــد

آیــا آنهــا خواهنــد توانســت حتــی یــک قطــره نفــت و گاز اســتخراج کننــد؟ آیــا
مثــل ایــران کــه هواپیمــای جنگنــده و نــاو جنگــی و ...مــی ســازد تسلیحاتشــان

بومــی اســت؟یا یــک پیــچ ســاح راهــم نمــی تواننــد بســازند واگــر آمریکاییهــا

و اروپاییهانباشــند همــه سالحهایشــان از کار مــی افتد؟بــا ایــن ثــروت عظیــم
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و جمعیــت انــدک آیــا مثــل ایــران بیشــتر از  ۹۰درصــد غذاهــای اساســی شــان
داخلــی اســت یــا همــه را بایــد وارد کننــد؟ بــا ایــن اوصــاف چنــد دهــه دیگــر

کــه نفــت و گاز بــه پایــان برســد از ایــن گاوهــای شــیرده کــه دیگــر نفتــی بــرای
اربــاب ندارنــد چــه خواهــد مانــد؟ اگــر ایــن کشــورها مســتقل بودنــد بــا ایــن
ســرانه صــادرات نفــت و گاز میبایســت الاقــل دانشــگاههای مــادر نفــت و گاز و

پتروشــیمی جهــان در ایــن کشــورها باشــد و بخــش اعظــم علــوم و فناوریهــای

مربــوط بــه نفــت و گاز و پتروشــیمی جهــان مــی بایســت در ایــن دو کشــور تولیــد
شــود .آیــا از ایــن لحــاظ ایــن دو کشــور بــه گــرد پــای دانشــگاههای ایرانــی

میرســند؟ فــرق اســت میــان یــک کشــور بــا پیشــرفت همــه جانبــه و پایــدار

کــه توانایــی دارد چهــل ســال در ســخت تریــن شــرایط تحریــم بــه پیشــرفتهای
خــود ادامــه دهــد و روی پــای خــود بایســتد بــا کشــورهای کــه بهــره ای از علــم
و فنــاوری و صنعــت بومــی ندارنــد و فقــط عمارتهــای زیبایــی دارنــد کــه آنهــم
توســط اجانــب ســاخته شــده و نگهــداری مــی شــود فــرق اســت بیــن کشــوری که

خــود برابــر منافــع ملــی اش برنامــه ریــزی و منابــع خــود را صــرف میکنــد بــا

کشــورهایی کــه بخــش اعظــم ثروتشــان توســط اجانــب غــارت مــی شــود.

شــبهه چهــارم :اگــر مثــل کــره جنوبــی و ژاپــن رابطــه خوبــی بــا

آمریــکا داشــتیم بیــش از ایــن پیشــرفت مــی کردیــم!!!...

اگــر رابطــه بــا آمریــکا عامــل پیشــرفت بــود ایــران در زمــان شــاه با آن صــادرات

عظیــم نفــت یکــی از بــی ســواد تریــن کشــورهای جهــان نبــود و اکثریــت آن بــی
ســواد نمــی ماندنــد .اگــر رابطــه دولــت هــا بــا آمریــکا منشــا پیشــرفت بــود دههــا

کشــور بســیار عقــب مانــده و فقیــر ماننــد مصــر وپاکســتان و اردن کــه صمیمــی
تریــن روابــط را بــا آمریــکا دارنــد و در نوکــری آمریــکا هیــچ چیــزی کــم نگذاشــته

انــد اینطــور در فقــر و فالکــت و عقــب ماندگــی زندگــی نمیکردنــد .اگــر رابطــه
و صمیمیــت بــا دولــت آمریــکا موجــب پیشــرفت کشــورها میشــد کشــوری
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ماننــد عربســتان ســعودی صمیمیتریــن دوســت آمریــکا بــا صــادرات روزانــه ده

میلیــون بشــکه نفــت کــه او را بــه بزرگتریــن ثروتمنــدان جهــان تبدیــل کــرده
اســت میبایــد امــروز یکــی از برجســته تریــن تولیــد کننــدگان صنعتــی جهــان

و جــزء  ۵کشــور اول در تولیــد خــودرو و لــوازم خانگــی باشــد و اگــر اینچنیــن

نیســت الاقــل بخاطــر اینکــه خــودش بزرگتریــن مصــرف کننــده تجهیــزات نفتــی
جهــان اســت بایــد بزرگتریــن صــادر کننــده تجهیــزات اســتخراج و پاالیــش و
فــرآوری نفــت و گاز جهــان باشــد و برتریــن دانشــگاههای جهــان در تولیــد دانــش

روز پتروشــیمی و نفــت و گاز را در داشــته باشــد .حــال آنکــه نــه فقــط در تمامــی
ایــن مــوارد وابســته محــض خــارج اســت بلکــه حتــی بــرای شناســایی مخــازن

نفــت زیــر پــای خــود هــم محتــاج شــرکتهای خارجــی اســت .کشــوری چــون
عربســتان کــه بــه هــر نفــر از افــراد کشــورش دوازده و نیــم برابــر ایرانیــان ســرانه
صــادرات نفتــی میرســد بایــد مــردم آنجــا حداقــل ده برابــر مــردم ایــران در رفــاه
باشــند نــه آنکــه برابــر آمــار جهانــی  ۳۹درصــد مردمــش زیــر خــط فقــر باشــند.
شــبهه پنجــم :ایــن آمارهــا و پیشــرفتها دروغ و ســاخته و پرداختــه

رســانههای داخلــی اســت و واقعیــت نــدارد!!!...

ایــن شــبهه بقــدری جــدی اســت کــه چنــدی قبــل وقتــی جوانــان دارای رتبــه

تــک رقمــی کنکــور بــا ابتــکار ســازمان بســیج بــرای بازدیــد صنایــع هوافضــا رفتند
صریح ـاً اظهــار داشــتند تــا حــاال فکــر میکردیــم بیشــتر ایــن وســایل وارداتــی

اســت ســر هــم میکنیــم و روی آن تبلیغــات میکنیــم ،امــا اگــر در اینجــا خــط
صنعتــی از صفــر تــا صــد را کــه ایرانیهــا دارنــد میســازند تــا نمــی دیدیــم

باورمــان نمیشــد.

اوال ً ،بســیاری از آمارهــا و گزارشــها بیــن المللــی اســت و توســط دشــمنان مــا

کــه تــا میتواننــد ســعی در کتمــان پیشــرفتهای مــا دارنــد منتشــر شــده اســت.
ثانی ـاً بســیاری از مــوارد قابــل مشــاهده و انــدازه گیــری توســط عمــوم مــردم

مقدمه

23

اســت.

ثالثـاً رقابتهــای حزبی و سیاســی و تالش جناحها برای افشــاگری و رســوا ســازی

یکدیگــر و جابجایــی قــدرت در کشــور درجناحهــای مختلــف کوچکتریــن فرصتــی

بــرای چنیــن مانــوری باقــی نگذاشــته بهویــژه آنکه غالبــا ســعی در ســیاهنمایی دارند.
رابعــاً آمارهــای ارائــه شــده نــه فقــط از منیــع رســمی و مراجــع آمــار مربــوط

اســتخراج شــده بلکــه غالبــا توســط اســاتید بــارز تخصصــی در هــر رشــته بیــان
شــده اســت کــه هیچــگاه شــخصیت علمــی خــود را فــدای آمــار ســازی بــرای خوش
آمــد دیگــران نمیکننــد.

شــبهات بهقــدری زیــاد اســت کــه پاســخ بــه آن خــود کتابــی مجــزا مــی طلبــد.

در اینجــا بــه همیــن بســنده میکنیــم و تــاش میکنیــم بــه بعضــی شــبهات
دیگــر در خــال مباحــث ودر حیــن مطــرح کــردن دســتاوردها و پیشــرفت هــا
پاســخ دهیــم.

ایــن مجموعــه حاصــل همــکاری اســاتید و متخصصانــی اســت کــه هــر یــک در

رشــته تخصصــی خــود جمعبندیهــای صــورت گرفتــه را ارائــه دادهانــد ازهمــه

عالقمنــدان میخواهیــم نقایــص و معایــب ایــن منشــور را بــا ذکــر نظــرات اصالحــی

بــه نشــانی الکترونیکــی chellehenghelab@gmail.comارســال دارنــد تــا در
صــورت تایــد هیئــت تحریریــه در چــاپ نســخههای بعــدی لحــاظ گــردد.
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مقدمه
ایــران کشــوری بــا تاریــخ  7الــی  10هــزار ســاله پیوســته تحــت حاکمیــت

پادشــاهان بــود و شــیوه حکومــت ســلطنتی موروثــی کــه بــا کودتــای سرسلســله

آغــاز و بــا حاکمیــت فرزنــدان و نــوادگان شــاه اســتمرار یافتــه اســت و پادشــاهان

بــا حرمــت وراثــت و اینکــه فرزنــدان شــاه قبلــی بــوده انــد ،بــدون آنکــه هیــچ
مزیتــی از لحــاظ تقــوی و دانــش یــا شــجاعت و تدبیــر داشــته باشــند ،بــر مــردم

حکــم مــی راندنــد؛ گاهــی فــردی بــی ســواد چــون رضاخــان کــه توانایــی خوانــدن
و نوشــتن ســاده را نداشــت ،بــر کشــوری چــون ایــران بــا جماعــت بزرگــی از فقهــا،

حکمــا ،فالســفه ،هنرمنــدان ،اطبــا ،مهندســان و ...حکومــت مــی کــرد و سرنوشــت

جنــگ و صلــح را در دســت داشــت .انتقــاد و مخالفــت بــا شــاهان نتیجــه ای جــز
مــرگ یــا رفتــن بــه ســیاهچال هــا نداشــت .ملــت ایــران مردمــی بیابانگــرد و

بــی اطــاع نبودنــد کــه بــه ایــن ظلــم و خفقــان تــن دهنــد .عظمــت ملــت ایــران
در طــول تاریــخ را از دانشــمندان ،هنرمنــدان و مصلحــان بزرگــی کــه در دامــن
خــود پروریــده انــد ،مــی تــوان بــه خوبــی دریافــت .طبیعت ـاً چنیــن مردمــی تــن

بــه ایــن ظلمهــا نمــی دادنــد و پیوســته بــرای تغییــر وضعیــت و کســب آزادی و
تحقــق عدالــت قیــام مــی کــرده انــد .تاریــخ ایــران در تمــام طــول ایــن هزارههــا

گــواه جنبشهــای بــزرگ آزادی خواهانــه ملــت ایــران اســت .نمونــه ایــن نهضــت

هــا ،نهضــت مشــروطیت ،نهضــت تنباکــو ،نهضــت جنــگل ،نهضــت نفــت و نهضــت
 15خــرداد اســت کــه در کمتــر از یــک قــرن منتهــی بــه پیــروزی انقــاب اســامی
شــده اســت .امــا تمــام ایــن انقالبــات در طــول تاریــخ یــا شکســت خــورده و یــا
همچــون جنبــش مشــروطیت مــدت بســیار کوتاهــی دوام داشــته و خیلــی زود بــه

انحــراف کشــیده شــده انــد .ایــن انقــاب اســامی بــود کــه آرزوی چندهزارســاله

ملــت ایــران یعنــی آزادی را محقــق کــرد.
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برخی از دستاوردهای حوزه " آزادی و حقوق بشر"
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1محمد بهادری  -2حسین شمسیان

 -3حجت االسالم دکتر جلیلمحبی -4حجت االسالم علی جعفری
 -1انقــاب اســامی ،بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ملــت ایــران ،کشــور را از اســتبداد

چندهزارسـ�اله شاهنشـ�اهی نجـ�ات داد.

 -2شــعار آزادی از اصلــی تریــن شــعارهای مــردم انقــاب ،ناظــر بــه مطالبــه
عمومــی مــردم بــرای رفــع خفقــان سیاســی و فکــری بــود.

 -3انقــاب اســامی ملــت ایــران را از حاکمیــت خشــن تریــن دیکتاتــوری هــا کــه
در جهــان بــه کشــتار و شــکنجه شــناخته میشــد ،نجــات داد.

1

 -4ایران اسالمی امروزه آزادترین کشور دنیاست.

 -5در جمهوری اسالمی تفتیش عقاید مطلقا وجود ندارد؛ یعنی هیچکس به خاطر

اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است ،مورد تهدید ،فشار و تعقیب قرار نمیگیرد.
 -6آزادی انتقاد پس از انقالب اسالمی در کل تاریخ ایران بیسابقه است.

2

 -7جمهــوری اســامی یــک نظــام تــک حزبــی را کــه پادشــاه آن صریحـاً مــردم را

بــه پذیــرش اجبــاری عضویــت حــزب رســتاخیز و یــا تــرک ایــران وادار و مجــازات
عــدم عضویــت در حــزب را زنــدان اعــام کــرده بــود ،بــه نظامــی بــا  251حــزب
رســمی و  515انجمـ�ن صنفـ�ی تبدیـ�ل کـ�رد.

3

 .1گــزارش مارتیــن انالــز دبیــرکل وقــت ســازمان عفــو بیــن الملــل در ســال 1975( 1354م)؛ ویلیــام ســولیوان و ســرآنتونی پارســونز
ســفرای آمریــکا و انگلســتان در ایــران در کتــاب خاطــرات خــود رژیــم پهلــوی را بــا واژه هایــی چــون اســتبداد و حکومــت تــرور و
وحشــت یــاد مــی کننــد( .ویلیــام ســولیوان -ســرآنتونی پارســونز ،ترجمــه طلوعــی محمــود ،خاطــرات دو ســفیر :اســراری از ســقوط
شــاه و نقــش آمریــکا و انگلیــس در انقــاب ایــران ،تهــران ،نشــر علــم ،چهــارم ،1384 ،ص  24و )96
 .2بــه عنــوان نمونــه رک :نامــه ســاواک بــه مطبوعــات داخلــی ،مورخــه  « :1355/11/4هیــچ گونــه شــکواییه ،انتقــاد ،گالیــه  -چــه
صراحتـ ًا و چــه تلویحـ ًا  -در هیــچ زمینــه ای نبایــد در مطبوعــات بــه چــاپ برســد»
 .3بهنام حسین ،عضویت اجباری در حزب رستاخیز ،فصلنامه پیام بهارستان ،پاییز  ،1388صص524-517؛ همچنین :پورتال وزارت
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 -8جمهــوری اســامی ،نقــد اجتماعــی را نهادینــه کــرد بــه گونــه ای کــه تمــام
مــردم در محیــط هــای عمومــی در ارتبــاط بــا تمــام مبانــی ،ارکان ،ســاختار و
شــخصیتهای نظــام ،آزادانــه اظهارنظــر مــی کننــد.

 -9انــواع آزادی شــامل آزادی مذهــب ،آزادی اقلیتهــا ،آزادی اقــوام ،آزادی بیــان،

آزادی انتقــاد ،آزادی عقیــده ،اندیشــه و فکــر و آزادی مخالفــت سیاســی در نظــام
جمهــوری اســامی وجــود دارد.

4

 -10غــرب از دیکتاتــوری شــکنجه گــر شــاه حمایــت مــی کــرد ولــی آزادتریــن نظــام
مردمســاالر منطقــه را بــه بهانــه آزادی محکــوم میکنــد؛ چنانچــه امــروز از عربســتان

کــه مظهــر آزادی ســتیزی در برابــر زنــان و مخالفــان اســت ،حمایــت میکنــد.

 -11مقایســه رفتــار رحیمانــه جمهــوری اســامی در مواجهــه بــا کودتاگــران ســال
 ،88بــا رفتــار خشــن اردوغــان در برابــر کودتــای  ،2016نشــانگر ســعه صــدر نظــام
اســامی در برابــر مخالفــان اســت.

 -12ضریــب تحمــل مخالــف در جمهــوری اســامی بــه حــدی اســت کــه حتــی
افــرادی کــه برخــی مبانــی بنیادیــن نظــام را قبــول ندارنــد تــا ســطح رئیــس

جمهــور ،رئیــس مجلــس ،وزیــر و وکیــل بــاال آمــده انــد.

 -13افزایــش تعــداد عناویــن کتــاب منتشــر شــده در ســال ،از  1500عنــوان ســال
 57بــه  107هــزار عنــوان در ســال  96نشــان از ایــن اســت کــه جمهوری اســامی

حــوزه فرهنــگ ملــی را بــر مبنــای سانســور ،اداره نمیکنــد.

5

 -14مــردم ایــران از حیــث دسترســی آزاد بــه اطالعــات و ارتباطــات در رتبــه

هــای برتــر جهانــی هســتند .چنانچــه بیــش از  95درصــد خانوارهــای ایرانــی بــه

اینترنــت پرســرعت دسترســی دارنــد.

6

کشور ،مشخصات احزاب و تشکلهای صنفی کشور ،قابل دسترس درhttps://www.moi.ir/portal/file/?310795/ :
 .4قانون اساسی جمهوری اسالمی ،فصل سوم و اصول 167 ،165 ،3 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،32؛ همچنین قانون مجارات و آئین
دادرسی کیفری
 .5موسســه خانــه کتــاب ،چهــل ســال نشــر کتــاب در ایــران پــس از انقــاب اســامی ( ،1397 ،)1396-1357ص4؛ همچنیــن:
مصاحبــه بــا مســئول اســناد کتابخانــه ملــی ،فروردیــن 97
 .6گزارش آمارگیری برخورداری خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات1394 ،
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 -15میــزان دسترســی مــردم ایــران بــه امــواج ماهــواره ای در جهــان بــی نظیــر
اســت.

 -16انقــاب اســامی در حــوزه فرهنــگ ،آزادی حیوانی و شــهوانی افسارگســیخته،
خانــواده ســتیز و کاالپنــداری زن را بــه آزادی انســانی و عقالنــی تبدیــل کــرد.

 -17حکومــت هــای غربــی بــا مشــغول ســازی مــردم بــه آزادی حیوانــی ،مــردم را
از محدودیــت و ســلب آزادی هــای سیاســی شــان غافــل کــرده انــد امــا بــا انقــاب
اســامی آزادی انســانی مفهــوم تــازه ای یافــت و آزادی از بنــد اســارت در چارچــوب
آزادی هــای فســاد اخالقــی نجــات یافــت.

 -18ســرانه فضــای عبــادی اقلیــت هــای مذهبــی در ایــران دو برابــر ســرانه
مســلمانان ایــران اســت( 250کلیســا 16 ،کنیســه و  78عبادتــگاه زرتشــتیان در

ایــران موجــود اســت کــه هزینــه بازســازی و تعمیــر آنهــا بــا دولــت اســت).7

 -19بیــش از  980هــزار پناهنــده و  2میلیــون اتبــاع خارجــی در ایــران زندگــی

میکننــد.

8

 -20ایران دومین کشور جهان از نظر پذیرش پناهنده محسوب میشود.

9

 -21بیــش از 300هــزار دانــش آمــوز خارجــی درمــدارس ایــران بــه طــور رایــگان
تحصیــل مــی کننــد.

10

 -22بیــش از  40هــزار دانشــجوی خارجــی در ایــران مشــغول بــه تحصیــل اســت

و بیــش از  20هــزار نفــر فــارغ التحصیــل خارجــی وجــود دارد.

11

 -23فعالیــت بیــش از  9000مطبوعــه بــا پوشــش همــه ســایق فکــری و سیاســی،
نشــانه غیــر قابــل انــکار از وجــود آزادی در جمهــوری اســامی ایــران اســت.

12

 284 -24روزنامــه فعــال و  5800هفتــه نامــه کــه بــه راحتــی سیاســت هــای
 .7ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،گزارش میان دوره ای یوپی آر ،2016-2015 ،ص101
 .8همان ،ص96
 .9همان
 .10همان
 .11همان ،ص 97
 .12همان ،ص 109
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حاکمیتــی را نقــد مــی کننــد ،نشــانه پایبنــدی نظــام اســامی بــه اصــل آزادی
اســت.

13

 8000 -25نشــریه دانشــجویی دارای مجــوز ،در کشــور درحــال فعالیــت هســتند

کــه بیــش از  4000نشــریه دانشــجویی فعــال ،آزادانــه همــه مواضــع دســتگاه هــای

نظــام را بــه چالــش مــی کشــند.

14

 -26بیــش از  150رســانه بیــن المللــی در ایــران اجــازه تأســیس دفتــر دارنــد و
ســاالنه بیــش از  300خبرنــگار بــه صــورت آزادانــه از سراســر ایــران ،گــزارش تهیــه
مــی کننــد .در حالــی کــه هیــچ خبرنــگار ایرانــی حــق تــردد آزاد در خــاک آمریــکا

را نــدارد و حتــی خبرنــگار صداوســیما در مقــر ســازمان ملــل ،نمــی توانــد از 40

کیلومتــری ایــن ســازمان فراتــر رود.

15

 -27تنها در استان کردستان ،بیش از  60نشریه اجازه انتشار دارند.

16

 -28تیترهــای متعــارض روزنامــه هــا در ایــران پــس از انقــاب در موضوعــات
مختلــف ،در دنیــا کــم نظیــر اســت کــه نشــانه آشــکاری از فضــای آزاد سیاســی و

اجتماعــی در ایــران اســت.

 -29ایــران آزادتریــن کشــور دنیــا از حیــث امــکان ثبــت نــام و شــرکت بــه عنــوان
نامــزد انتخابــات اســت.

17

 -30ایــران از حیــث برخــورداری از پایینتریــن ســن بــرای رای دهنــدگان و
شــرایط حداقلــی بــرای ثبــت نــام و تاییــد صالحیــت کاندیداتــوری در انتخابــات،
آزادتریــن کشــور سیاســی دنیاســت.

18

 -31نزدیــک بــه  4000ســمن در ایــران فقــط از وزارت کشــور مجــوز فعالیــت
 .13همان
 .14همان ،ص 110
 .15همان
 .16همان
 .17همان ،ص111
به عنوان نمونه رک :پورتال مرکز پژوهشهای مجلس ،قانون انتخابات ریاست جمهوری ،قابل دسترس درhttp://rc.majlis.ir/fa/:
law/show/91088
 .18همان
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دارنــد کــه  58درصــد آنهــا در حــوزه حقــوق بشــر فعــال هســتند.

19

 -32نزدیــک بــه  3000ســمن در کشــور از وزارت ورزش و جوانــان مجــوز فعالیــت

دارند.

20

 -33در ایــران بیــش از  31هــزار وکیــل ،دفتــر وکالــت دارنــد کــه قریــب بــه 10

هــزار نفــر آنهــا خانــم هســتند؛  11هــزار کارآمــوز وکالــت هــم در حــال طــی
مراحــل کارآمــوزی هســتند.

21

 -34مطابــق مــاده  66قانــون آییــن دادرســی کیفــری کــه از ســال  94اجرایــی

شــده اســت ،ســمن هایــی کــه اساســنامه آنهــا در زمینــه حمایــت از اطفــال و

نوجوانــان ،زنــان ،اشــخاص بیمــار و دارای ناتوانــی جســمی یــا ذهنــی ،محیــط
زیســت ،منابــع طبیعــی ،میــراث فرهنگــی ،بهداشــت عمومــی و حمایــت از حقــوق

شــهروندی اســت ،مــی تواننــد نســبت بــه جرایــم ارتکابــی اعــام جــرم کــرده و در
تمــام مراحــل دادرســی شــرکت کننــد.

22

 -35شــورای نگهبــان تــا کنــون بیــش از  100مصوبــه دولــت و مجلــس شــورای
اســامی را بــه دلیــل تعــارض بــا اصولــی مربــوط بــه آزادی هــای ملــت در قانــون

اساســی ،رد کــرده اســت.

23

 -36حتــی در شــدیدترین شــرایط جنــگ و دوران ترورهــا ،آزادی هــای مــردم بــه
بهانــه برقــراری امنیــت ســلب نشــده و حتــی در همــان روزهــای وقــوع کودتــا در

کشــور حالــت فــوق العــاده اعــام نشــده اســت.

 .19همان ،صص141-140
 .20همان
 .21همان ،ص118
 .22همان ،ص139
 .23رک :پورتال پژوهشکده شورای نگهبان ،سامانه جامع نظرات شورای نگهبان ،قابل دسترس درhttp://nazarat.shora-rc.ir/ :
Forms/frmKolNazar.aspx
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برخی از دستاوردهای حوزه " استقالل و اقتدار بین المللی"
شخصیت ها و کارشناسان:
 -1مهدی نوروزی  -2دکتر موسی حقانی  -3دکتر علی باقری
 -4دکتر جواد منصوری  -5دکتر منوچهر محمدی
حاکمیــت دویســت ســاله اســتعمار بــر ایــران زخــم دیگــری بــر درد خفقــان

چندهــزار ســاله افــزوده بــود .اســتعماری کــه در زمــان ســلطنت پهلــوی بــه اوج
رســیده و عــزل و نصــب مســتقیم شــاه توســط انگلســتان را بــه دنبــال داشــت .در
دوران منحــوس پهلــوی نــه فقــط مــردم حــق اظهــار نظــر و مداخلــه در اداره کشــور

را نداشــتند ،حتــی شــاه هــم اختیــاری نداشــت و همــه امــور کشــور تــا ســال 1332

توســط انگلیــس و از آن بــه بعــد بــا مشــارکت آمریــکا و انگلیــس بــا فرماندهــی
رژیــم ســلطه گــر آمریــکا اداره میشــد .شــاه ایــران بــا تعبــد مطلــق نســبت بــه
آمریــکا تمــام ثــروت و امنیــت ملــی ایــران را بــه آمریــکا واگــذار کــرده بــود.

 -1در دو قــرن پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی نهتنهــا عــزل و نصــب وزیــران
و نخســت وزیــر حتــی عــزل و نصــب شــاه ایــران بــا بیگانــگان بــود.

1

 -2در پنــج قــرن اخیــر مســاحت ایــران از  3/5میلیــون کیلومتــر مربــع از 1/7

کاهــش یافــت .انقــاب اســامی بــا وجــود هجــوم ابرقدرتهــا ،یــک وجــب از
م نــداد.
خاکــش را هــ 

2

 -3رضاخــان طــي قــرارداد ننگيــن ســعدآباد ،بخــش هایــي ازخــاك ايــران را بــه

بيگانــگان واگذاركــرد.

3

 .1رک :شوکراس ویلیام ،ترجمه مهدوی عبدالرضا ،آخرین سفر شاه ،تهران ،البرز ،اول1371 ،؛ همچنین :رک :اسناد ساواک ،پورتال
مرکز بررسی اسناد تاریخی ،بخش اسناد ،قابل دسترس درhttp://historydocuments.ir :
 .2رک :بهمنی قاجار ،محمدعلی ،تمامیت ارضی ایران :سیری در تاریخ مرزهای ایران ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی،
چاپ اول1390 ،
 .3همان ،صص226-710
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 -4رضاخــان بــدون يــك دقيقــه مقاومــت ،ســرزمين ايــران رابــه ارتشهــاي
متجــاوز شــوروي ،انگليــس و آمريــكا تســليم كــرد از مــرز تــا پایتخــت بــدون هیــچ
مقاومــت بهســادگی بــه اشــغال دشــمنان متجــاوز درآمــد.

4

 -5بحريــن اســتانچهاردهم ايــران بــا بيعرضگــي محمدرضــا پهلــوي ،تحويــل انگلیس
شد.

5

 -6ســران كشــورها بارهــا غبطــه خــود از اســتقالل بــي نظيــر ايــران را ابــراز كــرده

گفتهانــد ای کاش ماهــم میتوانســتیم مثــل شــما آزادانــه حرفمــان را مقابــل
آمریــکا بزنیــم.

 -7در ســال  ،56حقــوق مستشــاران نظامــی آمریــکا  17ميليــارد تومــان و حقــوق

كل نظاميــان ايــران 14میلیــارد بــود .آنهــا بــر همــه مقــدرات مــردم حکومــت
مــی کردنــد.

6

 -8ســفارت آمريــكا در تهــران بــا  4000كارمند(بیشــتر کل کارمنــدان امــروز
وزارتخارجــه ایــران در سراســر جهــان) عمــا اداره تمــام امــور ايــران را در اختیــار

داشــت.

7

 -9دخالـت بیگانـه در اداره ایـران به قدری خفت بار بود که ارنسـت پرون مسـتخدم
انگلیسـی تبـار دبیرسـتان محـل تحصیـل شـاه در سـوئیس ،نه تنهـا بـه فرماندهان
ارشـد ایـران و وزرا و مقامـات عالـی رژیـم امـر و نهی می کرد ،بلکه به شـخص شـاه

هـم پرخاشـگرانه دسـتور مـی داد و برابـر خاطرات ثبت شـده از اطرافیان شـاه زنان

دربار و مقامات کش�ور از این پیشخـدمت انگلیسیـ بچه دار ش�ده بودند.بعد از فوت
 .4رک :کامبیــز رزم آرا و کاوه بیــات ،خاطــرات و اســناد ســپهبد حاجعلــی رزم آرا ،تهــران ،شــیرازه۱۳۸۲ ،؛ همچنیــن :شــاهدی
مظفــر ،چــرا ارتــش رضاشــاه در برابــر هجــوم متفقیــن تنهــا چنــد ســاعت دوام آورد ،گفتگــو بــا پایــگاه خبــری مشــرق ،کــد خبــر:
 ،622090قابــل دســترس
درhttps://www.mashreghnews.ir/news/622090 :
 .5رک :ذاکر اصفهانی علیرضا ،روند انفصال بحرین از ایران ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ اول1391 ،
 .6ابراهیــم ســنجر ،نفــوذ آمریــکا در ایــران :بررســی سیاســت خارجــی آمریــکا و روابــط بــا ایــران ،تهــران ،ناشــر ابراهیــم ســنجر،
 ،1368ص 120؛ ازغنــدی علیرضــا ،روابــط خارجــی ایــران و دولــت دستنشــانده  ،1357-1320تهــران ،نشــر قومــس،1376 ،
ص346؛ همچنیــن رک :دهباشــی حســین ،فرماندهــی و نافرمانــی :تاریــخ شــفاهی زندگــی و آثــار ســپهبد خلبــان شــاپور آذربرزیــن
معــاون عملیاتــی و جانشــین فرماندهــی نیــروی هوایــی ارتــش شاهنشــاهی ایــران ،...تهــران ،ســازمان اســناد و کنابخانــه ملــی
جمهــوری اســامی ایــران.1393 ،
 .7بــرای اطالعــات بیشــتر در ایــن بــاره ،ر.ک :آبراهامیــان ،اروانــد؛ ایــران بیــن دو انقــاب؛ ص397؛ ژنــرال هایــزر ،رابــرت؛ مأموریــت
در تهــران؛ ترجمــه :علــی اکبر عبدالرشــیدی ،انتشــارات اطالعــات ،ص54
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ارنسـت بـرون ،او را ماننـد یـك فـرد گمنـام مجهولالهویـه و بیكـس و كار در ضلع
شـمالی قبـر ظهیرالدولـه ،نزدیـك دیـوار دفـن كردنـد و حتـی سـنگ قبـری هم بر

گـور او ننهادنـد و گاهگاهـی در شـبهای جمعـه ،بعضـی از زنـان رجـال سیاسـی و
سـران نظامـی كـه از ارنسـت پـرون (راسـپوتین) دربـار ایـران فرزنـدی داشـتند ،با

دسـته گلی بـر سـر گـور او میرفتند.8

 -10در نتیجــه ســلطه اســتکبار بــر ایــران ،آنهــا تمــام منابــع مــا را غــارت مــی
کردنــد .در یــک قلــم کنسرســیوم نفتــی متشــکل از آمریــکا ،انگلیــس و هلنــد 90

درصــد نفــت تولیــدی ایــران را بــه عنــوان هزینــه اســتخراج مــی خوردنــد و فقــط

 10درصــد آن را بــه ایــران مــی دادنــد.

9

 -11در ســالهای آخــر رژیــم منحــوس پهلــوی ،بــه دنبــال قیــام هــا مــردم بــرای
ملــی شــدن نفــت ،نهایت ـاً ایــن درصــد بــه نزدیــک نصــف رســید .یعنــی حــدود
 50درصــد تولیــد نفــت ایــران توســط کنسرســیوم بــاال کشــیده میشــد .ایــران

حــدود شــش میلیــون بشــکه نفــت در روز صــادر مــی کــرد ،ولــی فقــط مالــک

کمتــر از نصــف آن بــود.

10

 -12همــان نیمــه درآمــد ایــران از فــروش ســنگین شــش میلیــون بشــکه ای
صــرف خریدهــای اجبــاری تســلیحات بــه چنــد برابــر قیمــت متعــارف ،قراردادهای
اســتعماری خریــد خدمــات مهندســی ،اســتخدام مستشــاران آمریکایــی ارســال

نیــرو و ســاح بــه اســرائیل ،ویتنــام ،حبشــه ،ظفــار ،زئیــر و هــر کشــور دیگــر
تحــت ســلطه آمریــکا میشــد.

11

 -13رژیــم پهلــوی عــاوه بــر آبونمــان کــردن تعــداد زیــادی از اعضــای کنگــره
کمــک هــای بالعــوض فراوانــی را تقدیــم مقامــات آمریــکا و نوکــران او در جهــان

.8فردوست 1380 ،صص187تا198
 .9مقصــودی ،تحــوالت سیاســی -اجتماعــی ایــران ،تهــران ،نشــر روزنــه ،1389 ،چــاپ چهــارم ،ص161؛ همچنیــن :رک :قاســمی
صالــح ،کارنامــه شــیطان :جنایــات ایــاالت متحــده آمریــکا در ایــران ،تهــران ،ســلمان پــاک ،دوم1395 ،
 .10تــركان اکبــر ،كارنامــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،در مــروری بــر كارنامــه ســی ســاله
جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران :دانشــگاه تهــران ،1390 ،صــص172-174؛ رک :قاســمی صالــح ،کارنامــه شــیطان :جنایــات ایــاالت
متحــده آمریــکا در ایــران ،تهــران ،ســلمان پــاک ،دوم1395 ،
 .11ازغنــدی علیرضــا ،روابــط خارجــی ایــران و دولــت دستنشــانده  ،1357-1320تهــران ،نشــر قومــس ،1376 ،ص240؛ پهلــوی
محمــد رضــا ،بــه کوشــش شــهریار مــاکان؛ پاســخ بــه تاریــخ ،تهــران  :شــهر آب ،1371 ،ص 246؛ آرشــیو مرکــز اســناد انقــاب
اســامی ،شــماره بازیابــی  ،406ص  19و شــماره بازیابــی  ،247ص  4و ص 23و شــماره بازیابــی  ،1704صــص77-8
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مــی کــرد .فقــط در یــک مــورد شــاه یــک میلیــارد دالر بــرای تشــویق رئیــس

جمهــور مصــر بــه صلــح بــا اســرائیل بــه او واگــذار کــرد.

12

 -14نتيجــه ســلطه آمريــكا و اســرائيل بــر اقتصــاد ايــران برابــر آمارجهانــی ســال

 1357ایــن بــود کــه  45درصــد مــردم ایــران زیــر خــط فقــر بودنــد.

13

 -15نتیجــه ســلطه سیاســی آمریــکا بــر ایــران تصویــب قانــون خفــت بــار

کاپیتوالســیون بــود .انقــاب اســامی ننــگ کاپیتوالســیون را از چهــره ملــت ایــران
پــاک کــرد.

 -16انقــاب اســامی وابســته تریــن و تحــت ســلطه تریــن کشــور جهــان را بــه
مســتقل تریــن کشــور جهــان تبدیــل کــرد.

 -17امــروز ایــران اســامی نــه تنهــا تحــت ســلطه هیــچ قدرتــی نیســت ،بلکــه در

اغلــب میــدان هــای منطقــه ای اراده خــود را بــر تمامــی قــدرت هــای شــیطانی
تحمیــل کــرده اســت.

 -18نظــام اســامی نــه تنهــا در مقابــل چهــل ســال تــاش قــدرت هــای شــیطانی
اســتقالل خــود را حفــظ کــرده اســت ،بلکــه هــر دو ابــر قــدرت را بــه زیــر کشــیده
اســت و امــروز دنیــا ابرقدرتــی نــدارد کــه بتوانــد فراتــر از دیگــران هــر چــه را اراده

میکنــد ،عملــی کنــد.

 -19ایســتادگی و عــزت ملــت ایــران در مقابــل شــیطان بــزرگ چشــم جهــان را
خیــره کــرده و همــه آزادی خواهــان را بــه تحســین واداشــته اســت.

 -20بــدون شــک و بــه شــهادت شــعارها و تصاویــری کــه بســیاری از مبــارزان
راه آزادی در جهــان در میــدان هــای مبــارزه بــا خــود حمــل مــی کننــد ،آزادی

خواهــان جهــان امــروز ایــران اســامی عزیــز را بــه رهبــری خــود برگزیــده انــد.

 -21اســتقالل ایــران موجــب شــد کــه دســت بیگانــگان از ثــروت هــای کشــور
 .12رک :نجاری راد تقی ،مناسبات ایران و اسرائیل در دوره پهلوی دوم ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص93
 .13کاهش فقر در ایران به روایت بانک جهانی ،خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ،به نقل از پژوهشی در دانشگاه ویرجینیای آمریکا،
کد خبر ،82902639 :تاریخ انتشار ،97/2/11 :قابل دسترس درhttp://www.irna.ir/fa/News/82902639:
همچنین :مصباحی مقدم غالمرضا ،پایگاه خبری عصر ایران ،کد خبر ،646659 :تاریخ انتشار ،97/10/5 :قابل دسترس در:
http://www.asriran.com/fa/news/646659
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بــه ویــژه نفــت و گاز قطــع شــود و بــه همیــن جهــت توانســته ایــم بــا کاهــش
صــادرات نفــت بــه یــک ســوم گذشــته بــا وجــود ســه برابــر شــدن جمعیــت ،ایــن
همــه پیشــرفت هــای خیــره کننــده داشــته باشــیم.

 -22تجمــع شــش دولــت بــزرگ جهــان بــرای مقابلــه بــا ایــران در مذاکــرات
هســتهای بیانگــر اقتــدار جهانــی ایــران اســت.

 -23عــزت و اقتــدار نظــام اســامی هیبــت آمریــکا را در هــم شکســته اســت40 .

ســال اســت کــه آمریــکا مــی خواهــد انقــاب اســامی نباشــد و انقــاب زنــده

اســت .حداقــل  30ســال اســت کــه آمریــکا مــی خواهــد حــزب اهلل لبنــان خلــع
ســاح شــود و نمــی شــود 20 ،ســال اســت کــه آمریــکا مــی خواهــد حمــاس را

خلــع ســاح کنــد و نمــی توانــد و. ...

 -24دیــروز اگــر نــاو هواپیمابــر آمریــکا از ســاحل کشــورش بــه ســوی کشــوری
حرکــت مــی کــرد ،دولــت آنجــا از تــرس ســقوط مــی کــرد .امــروز تفنگــداران
آمریکایــی در خلیــج فــارس هنــگام رویارویــی بــا رزمنــدگان اســام ،لبــاس خــود

را خیــس مــی کننــد.

14

 .14اشــکهای تفنگــداران آمریکایــی چگونــه در جزیــره فارســی ســرازیر شــد؟ ،پایــگاه خبــری باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،تاریــخ
انتشــار 23 :دی  ،1396کــد خبــر ،۶۳۹۷۷۳۹ :قابــل دســترس درhttps://www.yjc.ir/00QqLL :؛ همچنیــن :ســردار علیرضــا
تنگســیری ،ماجــرای توقیــف قایــق چهــار ســرباز آمریکایــی توســط یــک رزمنــده ایرانــی در ارونــد ،پایــگاه خبــری راه دانــا ،تاریــخ
انتشــار ،94//7/4 :کــد خبــر ،452856 :قابـ�ل دسـ�ترس درhttp://dana.ir/452856 :
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برخی از دستاوردهای حوزه " حاکمیت والیت فقیه"
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1حجت االسالم احمد جهان بزرگی  -2حجت االسالم حسن ثقفی
 -3حجت االسالم علی ذو علم  -4دکتر سعداهلل زارعی
 -5دکتر مهدی اسماعیلی -6حجتاالسالم علي خاكرنگين
برجسته ترین دستاوردهای انقالب اسالمی و نعمت بی نظیری که پس از حکومت
کوتاه امیرالمومنین (ع) هیچ ملتی از آن برخوردار نبوده است نعمت والیت فقیه است.

در ادبیــات سیاســی جهــان مــادی اخــاق و معنویــت هیــچ جایــی نــدارد و

بههمیــن جهــت تنهــا تعبیــری کــه مــی تواننــد از والیــت فقیــه داشــته باشــند

همــان حکومــت فــردی یــا دیکتاتــوری اســت .از آنجــا کــه ایــن پدیــده فراتــر
از خــرد و معرفــت حامیــان اندیشــههای سیاســی مــادی اســت طبیعتــاً بــا آن
مخالفــت مــی کننــد ،سیاســیون اســتعمارگر هــم کــه پدیــده والیــت فقیــه را در

فتــاوای انقالبــی مراجــع بزرگــوار بــرای دفــاع از ســرزمین هــا و منافــع مســلمین
چشــیده انــد ،از جهــت ضربــه هــای ســختی کــه از آن خــورده انــد بــا آن مخالفــت
مــی کننــد لــذا از ابتــدای انقــاب تاکنــون اولیــن و جــدی تریــن تهاجــم دشــمنان

انقــاب اســامی بــر والیــت فقیــه متمرکــز بــوده اســت و از ابتــدا آنرا دیکتاتــوری
خوانــده انــد و بــا ایــن حربــه بــه آن تهاجــم کــرده انــد .امــام راحــل بزرگــوار
بارهــا و بارهــا در پاســخ ایــن شــبهه شــخصاً وارد عمــل شــدند و ابعــاد مســأله را

تبییــن فرمودنــد ا ّمــا پاس ـخهای امــام خمینــی(ره) صرف ـاً در حــد تئــوری و نظــری
بــود و ابعــاد تجربــی آن بــا اســتناد بــه تاریخهــای دور مطــرح میشــد و بــا
توجــه بــه اینکــه نمونــه هــای مــورد اســتناد امــام خمینــی(ره) معصومیــن(ع) بودنــد
مــورد خدشــه واقــع میشــد .مخالفــان مدعــی بودنــد کــه مگــر مــی شــود ایــن
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اختیــارات عظیــم را بــه کســی واگــذار کنیــم و آن فــرد از آنهمــه قــدرت بــه نفــع
خــود ســوء اســتفاده نکنــد.

امــام خمینــی(ره) مــی فرمودنــد «:شــما از والیــت فقیــه نترســید فقیــه نمــی

خواهــد بــه مــردم زورگویــی کنــد .اگــر یــک فقیــه بخواهــد زورگویــی کنــد ایــن
فقیــه دیگــر والیــت نــدارد  ...پیغمبــر اکــرم(ص) هــم تابــع قانــون بــود .تابــع قانــون
الهــی نمــی توانســت تخلــف بکنــد خــدای تبــارک و تعالــی بــه پیغمبــر اکــرم

(ص)

مــی فرمایــد کــه اگــر چنانچــه چیــزی خــاف آنچــه کــه مــن میگویــم ،تــو بگویی

مــن تــو را اخــذ میکنــم و َوتی َنــت را قطــع میکنــم .اگــر پیغمبــر(ص) یــک شــخص
دیکتاتــور بــود آن وقــت فقیــه هــم مــی توانــد باشــد اگــر امیرالمومنیــن(ع) یــک آدم
دیکتاتــوری بــود آنوقــت فقیــه هــم مــی توانــد دیکتاتــور باشــد .دیکتاتــوری در کار

نیســت مــی خواهیــم جلــوی دیکتاتــوری را بگیریــم».

والیــت فقیــه ،والیــت بــر امــور اســت کــه نگــذارد ایــن امــور از مجــاری خــودش

بیــرون بــرود نظــارت کنــد بــر مجلــس ،بــر رئیــس جمهــور ،کــه مبــادا یــک پــای
خطایــی بــر دارد ...والیــت فقیــه ضــد دیکتاتــوری اســت ،نــه دیکتاتــوری  ...فقیــه

مســتبد نمیشــود» .1امــروز دیگــر دفاعیــات مــا از والیــت فقیــه محــدود بــه منطــق

نظــری امــام خمینی(ره)نیســت بلکــه تجربــه عینــی آزمایــش شــده چهــل ســاله

داریــم .در ابتــدای انقــاب اســامی بعضــی افــراد دیــن دار ولــی غیــر انقالبــی
کــه شــخصیت امــام(ره) را رد نمــی کردنــد مدعــی میشــدند ایــن اظهــارات امــام

خمینــی(ره) در مــورد والیــت فقیــه لباســی اســت کــه فقــط بــه قــواره خــود امــام

میخــورد و هیــچ فــرد دیگــری بــا ایــن خصوصیــات وجــود نــدارد کــه الیــق چنیــن
اختیاراتــی باشــد ،ا ّمــا چهــل ســال تجربــه عملــی نشــان داد کــه اینطــور نیســت.

 -1تجربــه  40ســاله ثابــت کــرد کــه والیــت فقیــه حکومــت بــر قلــب هاســت .بــا

وجــود چهــل ســال جوســازی ،ســیاه نمایــی ،شــایعه پراکنــی ،انداختــن گنــاه همــه
 .1صحیفه نور ج  10ص 29
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مشــکالت کشــور برگــردن والیــت فقیــه و هجمــه هــای ســنگین رســانه ای ،امــروز

هــم والیــت فقیــه محبــوب تریــن شــخص در دل هــای مــردم اســت.

 -2بــه تجربــه ثابــت شــد کــه والیــت فقیــه نهتنهــا دیکتاتــوری نیســت بلکــه

تنهــا تکیــه گاه مســتحکم آزادی و مــردم ســاالری اســت .هــر جــا کــه خواســته
انــد جلــوی آزادی یــا مردمســاالری را بگیرنــد والیــت فقیــه چــون ســد مســتحکم

جلــوی دیکتاتورهــا ایســتاده و از آرای مــردم دفــاع کــرده اســت.

 -3محبت عمیق مردم و حاکم در نظام والیت فقیه در جهان نظیر ندارد.

 -4والیــت فقیــه مظهــر رابطــه تــوأم بــا احتــرام بــا مــردم اســت .بــر خــاف

رفتــار رهبــران متبکــر عالــم در طــول  40ســال مــردم بــه جــز رفتــار محترمانــه و
متواضعانــه نســبت بــه خودشــان از ولــی فقیــه ندیــده انــد.

 -5ما تنها کشور جهان هستیم که شرط رهبر شدن در آن کشور دانشمند بودن است

و دانشمند بودن ولی فقیه پیشران پیشرفت علمی کشور شده است.2

 -6والیــت فقیــه ضامــن اســتقالل کشــور اســت و همــه ملــت مــی داننــد اصلــی
تریــن عامــل موفقیــت مــا در مقابــل اســتعمارگران و مســتبدین داخلــی والیــت
فقیــه اســت.

 -7والیت فقیه ایران را مستقل ترین کشور جهان کرده است.

 -8تجربــه نشــان داد والیــت فقیــه ضامــن حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت خویــش
اســت .مــادام العمــر کــردن ریاســت جمهــوری ،ابطــال انتخابــات  ،76تأخیــر

انتخابــات  ،78ابطــال آرای مــردم در ســال  88بــا ایســتادگی ولــی فقیــه کــه رأی
مــردم را حــق النــاس دانســتند ،خنثــی شــد.

 -9والیت فقیه با آگاهی بخشی قدرت ملت ما را به جهان نمایاند.

 -10ایــن بیدارگــری والیــت فقیــه بــود کــه قــدرت نــرم مردمــی را بــر ســاح
غلبــه داد .ســاح ،رســانه ،پــول ،حمایــت بیــن المللــی ســایر دولــت هــا و ...همــه در

 .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل پنجم
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اختیــار شــاه بــود ،ولــی مــا پیــروز شــدیم.

 -11والیــت فقیــه حافــظ موجودیــت و یکپارچگــی ایــران اســت و مهــم تریــن
عاملــی کــه اقــوام مختلــف و مذاهــب و ادیــان را دور هــم نگــه مــی دارد ،والیــت
فقیــه اســت.

 -12ســاده زیســتی والیــت فقیــه الگــوی بــی نظیــر عدالــت اســت .زندگــی اکثــر

مــردم ایــران از ولــی فقیــه مرفــه تــر اســت و ایــن امــری اســتثنایی درحاکمیتهــای
جهــان اســت.

 -13والیــت فقیــه اداره کشــور را بدســت مــردم داد .حتــی در مــواردی کــه رأی
مــردم بــا خواســته ولــی فقیــه انطبــاق نداشــت ،ولــی فقیــه از منتخــب مــردم
ا حمایــت کــرده اســت .مث ـ ً
کام ـ ً
ا در مــورد بنــی صــدر امــام ســال هــا بعــد از

عــزل او فرمودنــد « :واهلل قســم مــن بــه ریاســت جمهــوری بنــی صــدر رأی نــدادم».

3ولــی بعــد از رأی مــردم ،بــه بنــی صــدر نــه تنهــا افــراد حمایــت کردنــد بلکــه
امــام(ره) حتــی فرماندهــی کل قــوا را بــه او تفویــض کردنــد و حمایتهــا ادامــه
یافــت تــا آنکــه مجلــس او را عــزل کــرد و ایشــان برابــر قانــون عــزل او را تنفیــذ

فرمودنــد .حــال آنکــه صــرف نظــر از اختیــارات قانونــی ،امــام(ره) نفــوذی در جامعــه

داشــتند کــه در همــان اول میتوانســتند او را خلــع کننــد.

 -14تکــرار حمایــت از کســانی کــه والیــت فقیــه آنهــا را قبــول نداشــته ولــی
بــا رأی مــردم روی کار آمــده انــد نــه تنهــا اثبــات فرمایــش امــام(ره) اســت کــه
فرمودنــد والیــت فقیــه دیکتاتــوری نیســت بلکــه معجــزه تقــوا و حلــم رهبــری را

نشــان میدهــد.

 -15والیت فقیه مقوم وحدت ملی و انسجام اسالمی است.

 -16مــردم ســاالری واقعــی در تاریــخ ایــران فقــط در دوره والیــت فقیــه عینیــت
پیــدا کــرد.

 .3صحیفه امام(ره) ،ج ،21ص331
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 -17بــا مدیریــت مدبرانــه والیــت فقیــه ایــران توانســت در نبــرد بــا همــه ابرقــدرت

هــا ســربلند و بــا عــزت بیــرون بیایــد.

 -18همــه عالــم شــاهانی را کــه فقیــر بودنــد و پــس از رســیدن بــه قــدرت،
ثروتمندتریــن فــرد کشــور میشــدند؛ دیدنــد .همــه جهــان دیــد کــه پهلویهــای

فقیــر و پابرهنــه چگونــه از جایــگاه حکومــت ثروتمندتریــن فــرد جهــان شــدند و
والیــت فقیــه را هــم دیدنــد کــه چهــل ســال در رأس قــدرت کشــور قــرار داشــت

ولــی یــک بــال مگــس از بیــت المــال بــه ثــروت او نیفــزود.

4

 -19پایبنــدی والیــت فقیــه بــه قانــون در حــد برخــورد بــا مأمــور راهنمایــی کــه چــراغ
راهنمایــی را بــه خاطــر ایشــان ســبز کــرده اســت ،برخــورد بــا فرزندشــان کــه از غــذای

محافظــان کــه مربــوط بــه بیــت المــال اســت ،خــورده اســت و ...در هیچ مــدل حکومتی
دیــده نشــده اســت.

5

 .4آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،کد بازیابی 1773
 .5خاطــرات بــزرگان دربــاره مقــام معظــم رهبــری ،پایــگاه اطــاع رســانی حــوزه ،تاریــخ انتشــار ،90/7/24 :کــد خبــر ،92474 :قابــل
دســترس درhttps://hawzah.net/fa/Article/View/92474 :

فصل اول /دستاوردهای انقالب اسالمی
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برخی از دستاوردهای حوزه " مشارکت عمومی "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1سردار علیرضا افشار  -2دکتر محسن ردادی  -3دکتر محمد شفیعیفر
 -4دکتر شهریار زرشناس  -5دکتر مهدی جمشیدی

امــام خمینــی(ره) درصــدر وصیتنامــه سیاســی الهــی خویــش دو رکــن اصلــی

پیــروزی انقــاب را کــه بقــای انقــاب هــم وابســته بــه آن دو رکــن اســت ،مقصــد
و انگیــزه الهــی و اجتمــاع مــردم حــول آن انگیــزه دانســتند .یعنــی مــردم و وحــدت
آنــان ،حــول هــدف الهــی رکــن اصلــی انقــاب اســامی اســت .نتیجــه چنیــن

تفکــری در رهبــری کشــور در ایــن چهــل ســال چیــزی جــز اهتمــام جــدی بــه آراء
مــردم و مشــارکت عمومــی در تعییــن سرنوشــت کشــور نبــوده اســت و بحمــداهلل

حضــور حداکثــری مــردم در تمــام عرصــه هــا رابهدنبــال داشــته اســت.

مــردم ســاالری منحصــر بــه فــرد محصــول اســتثنایی انقــاب اســامی اســت.

مردمســاالری واقعــی کــه در آن هیـچگاه نتیجــه انتخابــات از قبــل معلــوم نیســت
و همــه طبقــات اجتماعــی مــی تواننــد در آن نقــش تعییــن کننــده داشــته باشــند.

ایــن مــردم ســاالری صادقانــه دلهــای مــردم را بــه پــای صندوقهــای رأی

کشــانده و در طــول چهــل ســال پــس از انقــاب همــواره میــزان مشــارکت مــردم

در انتخابــات در بــاالی جــدول مشــارکت مــردم در ســایر کشــورها بــوده اســت.

مســأله مهمتــر اینکــه مشــارکت مــردم در اداره کشــور در نظــام اســامی محدود

بــه انتخابــات نبــوده و روابــط محبــت آمیــز مــردم و نظــام موجــب گردیــده کــه
تــوده هــای مــردم در تمامــی مشــکالت و بحرانهــا در صحنــه بــوده انــد .و ایــن

پدیــده ای بــی نظیــر در تمــام عالــم اســت.
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اگــر بخواهیــم در مــورد الگــوی اســامی پیشــرفت ســندی نتظیــم کنیــم بــدون

شــک صــدر ایــن ســند الگــوی مشــارکت عمومــی و حضــور مــردم در همــهی
صحنــه هاســت.

 -1انقــاب ایــران ،انقالبــی بــا دسـتهایخالی ،ولــی برخــوردار از بدنــۀ اجتماعــی

کمنظیــر بــود.

 -2غلبــه بــر حکومــت تــا دنــدان مســلح پهلــوی و رژیــم شــدیدا ً تحــت مــورد
میســر نبــود.
حمایــت آمریــکا ،جــز بــا مشــارکت تمامعیــار مــردمّ ،

حاکمیــت چنــد هــزار ســالۀ شاهنشــاهی ،بــا همراهــی و یکپارچــه و
 -3غلبــه بــر
ّ

متراکــم شــدن ارادۀ مــردم ،ممکــن شــد.

 -4در انقــاب ،امــام خمینــی(ره) بــه مظهــر خواســتههای تاریخــی مــردم ایــران
تبدیــل شــد.

 -5انقــاب ،ســایۀ خودکامگیهــای در اداره کشــور برچیــد .انتخابــات فرمایشــی
و تشــریفاتی را کنــار زد و انتخابــات حقیقــی ،واقعــی و اثرگــذار را حاکــم کــرد.

1

 -6انقالب ،مردمی را که هیچکاره بودند ،همهکاره کرد.

2

.1علــم در خاطراتــش مــی نویســد« :عــرض کــردم :مــردم بایــد بــه حســاب و بــه بــازی گرفتــه شــوند و بــرای آنهــا ســرگرمی و وســیلۀ بــازی
توجــه کردنــد .فرمودنــد :تربیـ ِ
ـن بــازی
ـت بدنــی ،وســائل نــدارد؛ نــه زمیـ ِ
درســت کــرد .نمیدانــم چطــور شــد کــه بــه عـ ِ
ـرض مــن ،طــو ِر دیگــر ّ
داریــم ،نــه بودجــۀ کافــی هســت ،نــه مربّــی داریــم .مــن عــرض کــردم :منظــورم ایــن نبــود ،منظــورم ایــن اســت کــه مــردم بایــد در سیاســت،
توجــه کردنــد .عــرض کــردم :چــه دلیــل دارد کــه دولــت برســرکار باشــد،
بــازی کننــد و خــود را در آن ،شــریک بداننــد .یکدفعــه بــه عـ ِ
ـرض مــن ّ
ـل انتخاباتــی را در دســت بگیــرد و مثـ ً
یوایالتــی ،مداخلــه بکنــد؟! بگذاریــد مــردم حــس
ا در انتخابــاتِ شــهرداری و انجمنهــای والیت 
همــۀ عوامـ ِ
یووالیتــی ،چــه تأثیــری در سیاسـ ِ
ـت کشــور دارد کــه دولــت میخواهــد در دســت
بکننــد کــه انتخابــات ،آزاد اســت .انجمنهــای شــهر و ایالت 
داشــته باشــد؟! بگذاریــد آزادانــه ،ســروکله هــم بزننــد و اگــر انتخابــاتِ مجلــس ،حاالهــا بایــد یکحــدودی داشــته باشــد ،چــرا بایــد در انتخابــاتِ
ـی روزمرهشــان حــرف نزننــد؟! اینکــه بهجایــی صدمــه نمیزنــد .فرمودنــد :چطــور
شــهرداری چنیــن باشــد؟! چــرا بایــد مــردم در مسـ ِ
ـائل زندگانـ ِ
صدمــه نمیزنــد؟! مثــ ً
متأســفانه اینطــور اســت،
ا مزخرفــاتِ عجیبــی در مــور ِد گرانــی میگوینــد ،کــه اینطــور نیســت .عــرض کــردم :اوالً ّ
توپرتــی میگوینــد ،چــه ضــرری دارد یــک دریچــۀ اطمینانــی بــاز میشــود .فرمودنــد :بــه همیــن مناســبت هــم ،مــن
ثانی ـاً بــر فــرض ،چر 
اقلیتــی کــه نتوانــد حــرف بزنــد چــه معنــی
اقلیــت باشــد .عــرض کــردم :فرمودهایــد ،ولــی شــی ِر بییــال و ُدم و ا ِشــکم اســتّ .
گفت ـهام حــزبِ ّ
توجــه ندارنــد؟! عــرض کــردم :تبلیغــات هــم غلــط اســت ،یکمقــداری را درســت
دارد؟! فرمودنــد :آخــر اینهمــه کارهــای بــزرگ را مــردم چطــور ّ
نمیگوینــد ،یکمقــداری را هــم کــه میگوینــد ،آنقــدر مبالغــه میکننــد و آنقــدر تملّــق نســبت بــه اعلیحضــرتِ همایونــی میگوینــد کــه
مــردم را بیــزار میکنند(».اســداهلل َعلَــم؛ یادداشــتها؛ ج  ،2ص .)۲۲۹-۲۲۸
« .2از همهچیــز مهمتــر ،ناتوانــی و شکسـ ِ
ـب همــکاریِ مــردم بــود (».آنتونــی پارســونز؛ غــرور و ســقوط؛ ترجمــۀ ســیدمحمدصادق
ـت شــاه در جلـ ِ
حسینیعســکرانی ،ص .)33

«مــردم در انتخابــات ،یــا شــرکت نمیکردنــد ،یــا تعــدا ِد شــرکتکنندگان ،فوقالعــاده ناچیــز بــود .اگرچــه انتخابــات برگــزار میشــد،
ـامی عــدّ های را تأییــد
امــا کســانی بــه مجلــس میرفتنــد کــه از ســوی نخسـتوزیر ،بهاطــا ِع محمدرضــا میرســید و محمدرضــا ،اسـ ِ
ـاش ســاواک بــر ایــن بــود کــه در شــهرها و شهرســتانها بگــردد و افــرادی را
میکــرد .ایــن اســامی را ســاواک تهیــه میکــرد .تـ ِ
ـندیدگی محلّــی هــم داشــته باشــند(».فریده دیبــا؛ دختــرم فــرح؛ ترجمــۀ
ـن وفــاداری بــه نظــا ِم حکومتــی ،پسـ
پیــدا کنــد کــه ضمـ ِ
ِ
الهــه رییسفیــروز ،ص .)137
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 -7در سیاســت پیــش از انقــاب ،مــردم هیــچکاره بودنــد .انقــاب ،مــردم را از
حاشــیۀ سیاســت ،بــه متــن ســوق داد.

3

 -8در اثــر انقــاب ،مــردم از تماشــاگران سیاســت ،بــه تعیینکننــدگان آن تبدیــل
شد ند .

 -9انقالب ،شکاف میان مردم و حکومت را به اتحاد این دو تبدیل کرد.

مســئولیت مــردم نســبت
 -10شــکلگیری نهادهــای انقــاب ،حاصــل احســاس
ّ

بــه سرنوشــت انقــاب اســت.

 -11تمام نهادهای انقالب ،ریشههای مستحکم مردمی دارند.

سر اقتدار آن در برابر بیگانگان است.
 -12نیرومندی بدنۀ اجتماعی انقالبّ ،

 -13ق ّوت جنبۀ مردمی انقالب ،کشور را از تهدیدهای بنیانبرافکن ،عبور داده است.

 -14راهبــرد دفاعــی انقــاب ،مــردم محــور اســت و پیــروزی درخشــان جمهــوری
اســامی در دفــاع مقــدس حاصــل همیــن راهبــرد و مشــارکت جانانــه مــردم در
تمامــی عرصههــای جنــگ و تحقــق بســیج بیســت میلیونــی اســت.

 -15همدلــی و همراهــی مرزنشــینان ازتمامــی فرقههــای مختلــف اســامی بــا

انقــاب ،غائلههــا را فرونشــانده اســت.

تجسم ساختاری براساس خواست مردم است.
 -16نظام جمهوری اسالمیّ ،

 -17نظــام اســامی ،تبلــور ارادۀ مــردم اســت ،نــه یــک نظــام بوروکراتیــک و
اشــرافی بریــده از مــردم.

4

 -18انقالب ،خواست مردم را جایگزین خودکامگی شاه کرد.

5

 .3اســداهلل َعلَــم؛ یادداش ـتها؛ ج  ،1ص 317؛ بــه عنــوان نمونــه« :مطلبــی [را] نخس ـتوزیر (هویــدا) در کیــش بــه مــن میگفــت کــه خیلــی جالــب بــود و
ـوان رشــوه ،را دارد .آن ،ایــن بــود کــه گفــت :هرکــس را از هرجــا تــو بخواهــی ،مــن وکیــل خواهــم کــرد؛ هرکــس باشــد ،هیــچ فکــر نکــن ،بــه مــن بگــو ،تمام
عنـ ِ
میکنــم [ .]...گفتــم کــه بایــد دیــد سیاسـ ِ
ـی شاهنشــاه و تشــکیالتِ جدیــد چــه خواهــد بــود ،چــه تأثیــری دارد کــه مــن شــخصاً یــک نفــر یــا ده
ـت انتخاباتـ ِ
وکیــل در مجلــس داشــته باشم؟!»(اســداهلل َعلَــم؛ یادداشـتها؛ ج  ،5ص )27

ِ
بوروکراتیــک جــدای از مــرد ِم نشســت ه در کاخهــا و قصرهــا نیســت؛ نظامــی اســت از خــود مــردم
 .4نظــام اســامی یــک نظــا ِم
محبــت و عواطــف مــردم اســت .رهبــر معظــم انقــاب ،بیانــات در
تشــکیلیافته ،متّکــی بــه آحــاد مــردم و بــه ایمــان مــردم و بــه ّ
جمــع دانشــجویان دانشــگاه امــام حســین97/4/9 ،
ـی پانزدهســال ســرکوبِ شــدیدی بــود کــه او بــر مــرد ِم ایــران وارد
« .5طغیــان و فـ ِ
ـوران خش ـمآلو ِد احساســاتِ ملّــت ،نتیجــۀ طبیعـ ِ
کــرده بود(».آنتونــی پارســونز؛ غــرور و ســقوط؛ ترجمــۀ ســیدمحمدصادق حسینیعســکرانی ،ص .)140
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حد نصابهای رایج در دنیا عبور کرده است.6
 -19مشارکت سیاسی مردم ایران ،از ّ

 -20میانگیــن مشــارکت مــردم در هیــچیــک از انتخاباتهــای انقــاب اســامی،

کمتــر از پنجــاه درصــد نبــوده اســت.

7

 -21کمتریــن مشــارکت مــردم در انتخابــات ایــران ،برابــر بــا باالتریــن مشــارکت در
آمریکاســت.

8

 -22پیــروزی جریــان مخالــف دولــت مســتقر و مجــری انتخابــات در بســیاری از
دفعــات ،نشــاندهندۀ ســامت انتخابــات اســت.

ولیفقیــه ،رأی مــردم را از لحــاظ شــرعی ،حــقّ النــاس قلمــداد
 -23اینکــه ّ

خصوصیــت منحصربهفــرد انتخابــات در ایــران اســت.
میکنــد،
ّ

 -24از جملــه دالیــل اعتبــار و ســامت انتخابــات در ایــران ،حــقّ النــاس شــمرده
شــدن رأی مــردم از لحــاظ دینــی اســت.

 -25مردمساالری در انقالب ،مستمر ،صادقانه و حداکثری بوده است.

 -26چهــل ســال حضــور مســتمر و فزاینــدۀ مــردم در راهپیماییهــای ســالیانۀ
 6خبرگــزاریِ فــارس ،مقایســه میــزان مشــارکت مــردم کشــورها در انتخابــات ،تاریــخ انتشــار ،1392/3/29 :کــ ِد خبــر:
13920327000920؛ قابــل دســترس درhttps://www.farsnews.com/news/13920327000920 :
 .7همــان؛ همچنیــن :خبرگــزاریِ ایســنا ،نگاهــی بــه میــزان مشــارکت مــردم در ادوار مختلــف مجلــس ،تاریــخ انتشــار ،94/12/10 :کـ ِد
خبــر94121006855 :؛ قابل دســترس درhttps://www.isna.ir/news/94121006855:
ـی نظــا ِم لیبرالی،
.8همــان؛ همچنیــن :در مقایســه بــا انتخابــاتِ کشــورهای دیگــر ،ح ّتــی آمریــکا و فرانســه بهعنـ ِ
ـوان نمادهــای دموکراسـ ِ
ـن درص ـ ِد
ـزان مشــارکت در ایــران ،بیشــتر اســت .ایــران ،صدرنشــین /قلّهنشــین /ســرآم ِد مردمســاالری در جهــان اســت .میانگیـ ِ
میـ ِ
ـرن اخیــر ،در انتخابــاتِ ریاسـتجمهوریِ
ـن کشــورهای غربــی ،باالتــر اســت .در یکقـ ِ
ـی ایــران ،از میانگیـ ِ
مشــارکت در انتخابــاتِ پارلمانـ ِ
آمریــکا ،همیشــه نیمــی از مــردم شــرکت نکردهانــد .درصـ ِد مشـ ِ
ـن  30تــا
ـارکت مــردم بــرای انتخــابِ اعضــای کنگــره نیــز ،همیشــه بیـ ِ
ـزان مشـ ِ
ـن  40تــا  60درصــد اســت ،ا ّمــا در
ـی فرانســه نیــز ،بیـ ِ
 40درصــد ،در نوســان بــوده اســت .میـ ِ
ـارکت مــردم در انتخابــاتِ پارلمانـ ِ
ـال
متغیــر بــوده اســت .در انتخابــاتِ ریاس ـتجمهوریِ سـ ِ
انتخابــاتِ پارلمانـ ِ
ـی ایــران ،درصــد مشــارکت ،از  51درصــد تــا  71درصــدّ ،
ـال
ـدان شــرایطِ رأیدهــی در آمریــکا ،بــه پــای صندوقهــای رأی رفتهانــد .ایــن عــدد نســبت بــه سـ ِ
 2016آمریــکا ۵۵ ،درص ـ ِد واجـ ِ
ـارکت مــرد ِم ایــران در انتخابــاتِ
ـال  2008کــه  58درصــد بــود ،نرســیده اســت .مشـ ِ
 ،2012رشـ ِد اندکــی داشــته ،امــا بــه رکــور ِد سـ ِ
ِ
ـارکت مــرد ِم بســیاری از کشــورهای توســعهیافته ،ازجملــه
ـزان مشـ
سـ ِ
ـزان  73درصــد بــود ،ایــن عــدد ،باالتــر از میـ ِ
ـال  ،96بــه میـ ِ
ـال  92تــا  ،96درص ـ ِد مشـ ِ
ـارکت مــردم در دو انتخابــاتِ ریاس ـتجمهوری ،روی  73درصــد ،ثابــت مانــده
ایــاالتِ متحــده اســت .از سـ ِ
اســت .ازجملــه کشــورهای غربــی کــه مشـ ِ
ـارکت انتخاباتــی در آنهــا ،کمتــر از ایــران اســت ،میتــوان بــه فرانســه ( ۶7درصــد) ،آلمــان
( ۶۶درصــد) ،انگلیــس ( ۶۵درصــد) ،و کانــادا ( ۶2درصــد) اشــاره کــرد .مقایســۀ مشـ ِ
ـی ایــران بــا فرانســه بهعنــوان مهـ ِد
ـارکت سیاسـ ِ
گســتردگی
دموکراسِ ــی غــرب و ایــاالتِ متحــدۀ آمریــکا ،نشــان میدهــد کــه هیــچگاه ایــن کشــورها نتوانســتند انتخاباتهایــی به
ِ
ِ
سیاســی مــرد ِم ایــران ،حدّ نصابهــای رایــج
مشــارکت
ایــران و بــا رکــورد ِحضــو ِر  ۸۵درصــدیِ مــردم ثبــت کننــد .بهاینترتیــب،
ِ
ِ
مشــارکت مــردم در انتخابــاتِ ایــران ،برابــر بــا باالتریــن مشــارکت در آمریکاســت ،و
را درهمشکســته اســت؛ چنانکــه کمتریــن
ِ
ـی
ـن مشـ
میانگیـ ِ
ـی «مؤسســۀ بینالمللـ ِ
ـارکت مــردم در هیچیــک از انتخاباتهــا ،کمتــر از پنجاهدرصــد نبــوده اســت( .پایــگا ِه اینترنتـ ِ
دموکراســی و کمکبهانتخابــات» ())International Idea
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انقــاب ،در دنیــا نظیــر نــدارد.

9

 -27اســتمرار حضــور مــردم در راهپیماییهــای ســالیانۀ انقــاب ،عمــق بــاور
آنهــا بــه انقــاب را نشــان میدهــد.

 -28یکــی از علــل پایــداری انقــاب در برابــر دشــوارترین توطئههــای اقتصــادی،
مســاعدتهای معیشــتی مــردم نســبت بــه یکدیگــر بــوده اســت.

 -29همراهی مردم ایران در کمک به طبقات محروم و فقیر ،مثالزدنی است.

 -30مشارکت همدالنۀ مردم در حوادث و مواقع بحرانی ،در جهان بی نظیر است.
 -31وجــود دههــا هــزار تش ـ ّکل فرهنگــی ،همراهــی مــردم بــا غایــات اعتقــادی
انقــاب را نشــان میدهــد.

 -32راهبرد امنیت ملی کشور مبتنی بر مشارکت عمومی است و تمامی کودتاها و
امواج تروریستی با مشارکت مردم و عکس العمل فعال اطالعات ده ها میلیونی شکست

خورد .این مردم بودند که تروریست ها را حتی اگر صمیمی ترین دوست یا عضو

خانواده شان بودند را تسلیم قانون کردند.

 -33عامل اصلی بازدارندگی ایران اسالمی در مقابل دشمنان قسم خورده و تا دندان
مسلح اتمی دلدادگی مردم به انقالب اسالمی و آمادگی آنها برای جان فشانی در

راه انقالب اسالمی است.

 -34فتنه های بزرگ و بسیار خطرناک از جمله فتنه بنی صدر در سال  ،60فتنه خاتمی
در سال  78و فتنه  ...در سال  88و فتنه  ...در سال  ،96همگی با مشارکت عمومی و
حضور مردم در صحنه خنثی شدند .نماد این مشارکت حضور چشمگیر مردم در  30تیر

 30 ،59خرداد  23 ،60تیر  9 ،78دی  ،88و  5الی  15دی  96است.
10
 -35به تعبیر رهبر انقالب ،امروز نظام جمهوری اسالمی ،چیزی جز ملّت ایران نیست.

«همراهــی مــردم و جوانهــا بــا نظــا ِم اســامی» اســت .در «راهپیماییهــای رو ِز قــدس»
.9یکــی از بزرگتریــن فرصتهــای مــا،
ِ
و «راهپیماییهــای بیســتود ّو ِم بهمــن» ،عمــدۀ کســانیکه شــرکت میکننــد« ،جوانهــا» هســتند؛ ایــن جوانهــا ،همانهایــی
تخریــب رســانههای دشــمن قــرار دارنــد ،امــا درعینحــال ،دههــا میلیــون از همیــن
بمبــاران
هســتند کــه شــبانهروز ،در زیــ ِر
ِ
ِ
جوانهــا در رو ِز بیســتود ّو ِم بهمــن میآینــد و نســبت بــه نظــا ِم اســامی ،ابــرا ِز ارادت میکنند(رهبــر معظــم انقــاب ،در دیــدا ِر
مــردم در حــر ِم مطهــ ِر رضــوی؛ 1فروردیــن .)1394
 .10نظــام جمهــوری اســامی چیــزی جــز ملّــت ایــران نیســت ،اینهــا قابــل جــدا شــدن نیســتند .رهبــر معظــم انقــاب ،بیانــات در
جمــع دانشــجویان دانشــگاه امــام حســین97/4/9 ،
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برخی از دستاوردهای حوزه " رشد و تعالی انسانی "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1حجت االسالم علی سرلک  -2دکتر محمدرضا مرندی
 -3دکتر احمد نادری  -4دکتر محمد حسینی

پــس از والیــت فقیــه ،اصلــی تریــن دســتاورد انقــاب اســامی کــه خــود

محصــول والیــت فقیــه اســت ،رشــد و تعالــی انســانی اســت.

مواضــع امامیــن انقــاب دربــارۀ انســان و تعالــی انســانی در انقــاب

چنیــن اســت:
« اگــر مقصــد ایــن بــود کــه زاغهنشــینها از زاغهنشــینی بیــرون بیاینــد و یــک
همــت همــه ،بایــد
سروســامانی پیــدا کننــد ،ایــن هــم انشــاءاهلل میشــود و بــا ّ
بشــود ،لکــن بــاز مقصــد ،ایــن نیســت .مقصــد این اســت کــه کشــور ما ،یک کشــور
همتشــان ایــن اســت کــه مرتــع
اســامی باشــد [ .]...مکتبهــای مــا ّدی ،تمــام ّ
همــت ایــن اســت کــه منــزل داشــته باشــند ،رفــاه داشــته
درســت بشــود ،تمــام ّ
باشــند [ .]...اســام ،مقصــدش باالتــر از اینهاســت؛ مکتــب اســام ،یــک مکتــب
مــا ّدی نیســت ،یــک مکتــب مــا ّدی -معنــوی اســت .ما ّدیّــت را در پنــاه معنویّــت،
اســام قبــول دارد .معنویّــات ،اخــاق ،تهذیــب نفــس ،اســام بــرای تهذیــب نفــس
انســان آمــده اســت؛ بــرای انسانســازی آمــده اســت .همــۀ مکتبهــای توحیــدی،
1
بــرای انسانســازی آمدهانــد ،مــا مکلّفیــم انســان بســازیم».
« انســان ،حیــوان نیســت .انســان یــک موجــودی اســت کــه در طــرف ســعادت ،بــه
باالتریــن مقــام میرســد ،در طــرف کمــال ،بــه باالتریــن مقــام موجــودات میرســد
[ .]...انبیــاء بــرای راهنمایــی یــک مقــام باالتــر آمدنــد کــه انســانها را از مملکــت
2
دنیایــی ،بــاال ببرنــد».
 .1صحیفۀ امام ،ج  ،7ص .531
 .2همان ،ج  ،7ص .532
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انســانیت خــودش خلــع کــرده ،بهجــای او ،یــک
تربیــت غــرب ،انســان را از
ّ
حیــوان آدمکــش گذاشــته اســت [ ،]...مــا باورمــان آمــده اســت کــه همــۀ چیزهــا در
غــرب اســت .خیــر ،آن چیــزی کــه در غــرب اســت ،تربیــت حیــوان درنــده اســت .3
اگــر بــرای هــر علمــی موضوعــی اســت [ ،]...علــم همــۀ انبیــاء هــم ،موضوعــش
انســان اســت [ ،]...آمدهانــد انســان را تربیــت کننــد ،آمدهانــد ایــن موجــود طبیعــی
4
را از مرتبــۀ طبیعــت ،بــه مرتبـهای عالــی مافــوق الطبیعــه ،مافــوق جبروت برســانند.
« آنهایــی کــه میگوینــد مــا انســان را شــناختیم ،اینهــا یــک شــبحی از
انســان شــناختهاند و گمــان کردنــد کــه انســان همیــن اســت .انســان مراتبــی دارد
کــه مرتبــۀ نازلــۀ آن ،طبیعــت کــه مــا او را دیــده و تنهــا محســوس ماســت .اینهــا
5
معنویّــت او نیســت ،اینهــا محسوســات اوســت».
انســان ،مثــل حیوانــات نیســت کــه همــان حیــات طبیعــی و دنیایــی باشــد،
بلکــه آنطــور خلــق شــده کــه عــاوه بــر حیــات طبیعــی ،حیــات مابعدالطبیعــه
هــم دارد [ .]...تمــام تعلیمــات انبیــاء ،بــرای نشــاندادن ایــن راهــی اســت کــه
انســان ،بهناچــار بایــد از ایــن راه عبــور کنــد [ .]...اگــر چنانچــه بــه راه انبیــاء
6
انســانیتش ،کامــل میشــود.
بــرود،
ّ
مــا عقــب مانــدگان و حیــرتزدگان و آن ســالکان و چلــه نشــینان و آن عالمــان
و نکتهســنجانو آن متفکــران و اســام شناســان و آن روشــنفکران و قلمــداران و
آن فیلســوفان و جهــان بینــانو آن جامعــه شناســان و انســان یابــان و آنهمــه و
همــه ،بــا چــه معیــار ایــن معمــا را حــل و ایــن مســئلهرا تحلیــل مــی کننــد کــه از
جامعــۀ مســمومی کــه در هــر گوشــۀ آن عفونــت رژیــم ستمشــاهی فضـارا مســموم
نمــوده بــود ،بــازار و مغــازه هایــش مســموم ،خیابانهــا و گردشــگاههایش مســموم،
تفریحگاههــا و ســینماهایش مســموم ،مطبوعــات و رســانه هــای گروهــی اش
مفتضــح ومســموم ،وزارتخانــه هــا و اداراتــش مســموم ،مجلــس شــورا و دادســراها
و دادگاههای ـشمســموم ،مراکــز تعلیــم و تربیتــش از کودکســتان تــا دانشــگاهش
 .3صحیفۀ امام ،ج  ،8ص .96 -95
 .4صحیفۀ امام ،ج  ،8ص .324
 .5صحیفۀ امام ،ج  ،8ص.
 .6صحیفۀ امام ،ج  ،9ص .11
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مســموم و بدتــر از مســموم وفضــای حاکــم بــر سرتاســر کشــور مســموم ،کــه هــر
یــک بــرای مســموم نمــودن جوانــان و بــه فســادکشــاندن آنــان عاملــی فعــال
بــود و نونهــاالن و تــازه جوانــان مــا در یــک چنیــن محیطــی بــه جوان ـیو رشــد
رســیده بودنــد کــه بــه حســب موازیــن و عــادت بایــد سرشــار از مســمومیت و
فســاد اخــاقو عقیــدت باشــند ،کــه اگــر معلــم و مربــی اخــاق و مهــذب نفــوس
بخواهــد تنهــا یکــی از آنهــا را بــاصــرف ســالهای طوالنــی متحــول گردانــد
میســر نگــردد ،چگونــه در ظــرف ســالهای معــدود ازبطــن ایــن جامعــه و انقــاب
ـ کــه خــود نیــز اگــر معیارهــای عــادی را حســاب کنیــم بایــد کمــک ب ـهفســاد
کنــد ـ یــک همچــو جوانــان سرشــار از معرفــت اهلل و ســراپا عاشــق لقــاءاهلل و بــا
تمــام وجــودداوطلــب بــرای شــهادت جــان نثــار بــرای اســام کــه پیــران هشــتاد
ســاله و ســالکان کهنســال بهجلــوهای از آن نرســیده انــد ،بســازد؟ جــز دســت
غیبــی و دســتگیری الهــی و تصــرف ربوبــی ،ب ـاچــه میــزان و معیــار مــی تــوان
7
تحلیــل ایــن معمــا کــرد؟»
(ره)
در اوج شــرایط جنگــی دفــاع مقــدس ،امــام خمینــی مــی فرمایــد «:ایــن
پیــروزی هــا ،فتــح اصلــی نیســت ،فتــح الفتــوح ســاختن جوانانــی محــو جمــال
ازلــی اســت» .ایشــان بعــد از پیــروزی عملیــات طریــق القــدس در بیانیــه خــود
فرمودنــد:
« آنچــه بــرای اینجانــب غرورانگیــز و افتخارآفریــن اسـتروحیــۀ بــزرگ و قلــوب
سرشــار از ایمــان و اخــاص و روح شــهادت طلبــی ایــن عزیــزان ـ ک ـهســربازان
حقیقــی ولــی اهلل االعظــم (ارواحنــا فــداه) هســتند ،و ایــن اســت فتــح الفتــوح .مــن ب ـه
ملــت بــزرگ ایــران و بــه فرماندهــان شــجاع قبــل از آنکــه پیــروزی شــرافتمندانه
و بــزرگخوزســتان را تبریــک بگویــم ،وجــود چنیــن رزمندگانــی را کــه در دو
جبهــۀ معنــوی و صــوری وظاهــر و باطــن از امتحــان ســرافراز بیــرون آمــده انــد،
تبریــک مــی گوی ـم.
مبــارک بــاد بــر کشــور عزیــز ایــران و بــر ملــت شــریف ،رزمندگانــی چنیــن
.7پیام به مناسبت پیروزی در عملیات فتح المبین -دهم فروردین 1361
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قدرتمنــد وعاشــقانی چنیــن محــو جمــال ازلــی و ســربازانی چنیــن دلباختــه
کــه شــهادت را آرزوی نهای ـیخــود و جانبــازی در راه محبــوب را آرمــان اصیــل
خویــش مــی داننــد .افتخــار بــر رزمندگانــی ک ـهجبهههــای نبــرد را بــا مناجــات
خویــش و راز و نیــاز بــا محبــوب خــود عطرآگیــن نمودنــد .فخــر وعظمــت بــر
جوانــان عزیــزی کــه در راهــی قــدم برداشــته و پاســداری از مکتبــی مــی کننــد
8
ک ـهشکســت ناپذیــر و ســرتاپا پیــروزی اســت».
امــام خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب نیــز همیــن دســتاورد را مهمتریــن
دســتاورد انقــاب میخواننــد و بــا اســتناد بــه ایــن بیــان امــام (ره) میفرماینــد«:
امــام بزرگــوار مــا در قضیــه یکــی از عملیــات کــه پیــروزی بــه دســت رزمنــدگان
آمــده بــود ،یــک پیامــی دادنــد .در آن پیــام ایــن نکتــه وجــود داشــت کــه فتــح
الفتــوح انقــاب اســامی ،تربیــت ایــن جوانهاســت .همــه توقــع داشــتند کــه امــام
بگویــد ایــن پیــروزی ای کــه شــما بــه دســت آوردیــد ،فتــح الفتــوح اســت؛ از آن
پیــروزی ســتایش کنــد؛ امــام نــه ،از رزمنــدگان تشــکر کردنــد .امــا گفتنــد فتــح
الفتــوح انقــاب مــا تربیــت ایــن جوانهاســت؛ کــه در آن شــرائط دشــواری کــه همــه
دنیــا در مقابــل مــا بــا چهــره دژم و ســاح آمادهــی شــلیک ایســتاده بودنــد ،اینهــا
توانســتند یــک چنیــن پیــروزی بزرگــی را بــه دســت آورند؛ عملیــات طریــق القدس
بــود .مــن همیــن را تکــرار میکنــم :فتــح الفتــوح انقــاب اســامی اینهاســت.
پیشــرفت واقعــی ایــن اســت کــه جوانهــای مــا ،نخبــگان مــا نســبت بــه آینــده
احســاس مســئولیت کننــد؛ بــرای خودشــان دیــدگاه تعریــف کننــد؛ بــرای کشــور
آینــده ای را تصویــر کننــد و مجســم کننــد و احســاس کننــد و ایــن احســاس را
9
اظهــار کننــد؛ کــه آمــاده انــد بــرای رســیدن بــه ایــن آینــده ،تــاش کننــد».
دســتاورد انقــاب اســامی در قلمــرو معنابخشــی تــازه ،متفــاوت و الهــی
بــه انســان در مقایســه بــا ایدئولوژیهــای غربــی و نظــام فرهنگــی گذشــته

الف) نگاه الهی انقالب اسالمی به انسان

 -1در نگاه انقالب ،اصل ،اساس ،رکن و محور ،انسان است.
.8پیام به مناسبت پیروزی در عملیات طریق القدس -هشتم آذرماه 1360
 .9رهبر معظم انقالب -در دیدار با جوانان نخبه 21 -مهر 1931
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 -2انسان در نگاه انقالب ،امر ثانوی ،عرضی ،فرعی و حاشیهای نیست.
مقدمه برای کمال انسان است.
 -3در تف ّکر انقالب ،همهچیز در حکم بهمثابه ّ
 -4گشودگی امر انسانی در دورۀ انقالب ،عالیترین دستاورد انقالب است.

 -5انقــاب اســامی در کنــار همــه تحــوالت مــادی و زیســتی مــردم ،تحــول

درونــی انســانها را رقــم زد.
تجسم یافتن فطرت الهی انسان بوده است.
 -6انقالب ،بسترساز تح ّققّ ،
تعین و ّ
خصوصیات فطری انسان در سایۀ انقالب ،شکوفا ،بارور و مح ّقق شده است.
-7
ّ

 -8انقلاب در نظـر و عمـل ،مبتنـی بـر کرامـت ،شـرافت و ارزشمنـدی انسـان
بود هاسـت.

 -9انسان در دیدۀ انقالب ،بهسبب هویّت الهیاش ،محترم بوده است.

 -10انقالب ،موجب خودآگاهی تاریخی انسان ایرانی شد.

موقعیت ،زمینه و بستر الزم برای کمالیابی انسانی را فراهم کرد.
 -11انقالب،
ّ

 -12ح ّتــی اگــر انقــاب از هردســتاوردی تهــی بــود ،فراهمســازی بســتر بــرای
اســتکمال انســان ،بــرای اثبــات کامیاب ـیاش کافــی بــود.

 -13در اثــر انقــاب ،انســان غافــل و درخودفرورفتــه ،بــه انســان مطلّــع ،بیــدار و
خــودآگاه تبدیــل شــد.

 -14انقالب ،نتیجه و ارتقاءدهندۀ خودآگاهی تاریخی انسان ایرانی بود.

 -15معنــا اندیشــی انســان انقــاب اســامی ،موجــب معماگونگــیاش در نظــر

غربیهــا شــده اســت.

 -16انقــاب ،انســان تمیزهشــده ،متفــرد ،تنهــا و درخویشفرورفتــه را بــه انســان
جمعاندیــش ،اجتماعــی ،جامعهگــرا و دیگرخــواه تبدیــل کــرد.

 -17از نظــر انقــاب ،غایــت ،فلســفه ،هــدف و مقصــد نهایــی و اصلی جامعــه و حکومت،
خود انســان اســت.

حیثیت ،کرامت و شرافت الهی انسان بوده است.
 -18انقالب ،احیاءکنندۀ
ّ
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 -19انقالب ،موجب برقراری نسبت متفاوت و تازۀ انسان با عالم و آدم شد.
 -20انقالب ،در سطح درونی ،انسانی ،باطنی ،معنوی و روحی نیز رخ داد.

 -21انقالب بهلحاظ تکیهداشتن بر ارزشهای عالی معنوی ،انقالب انسانی بود.
 -22بیتالغزل گشایشهای انقالب ،تولّد انسان انقالبی بود.
مدت اندک ،بهوجود آورد.
 -23انقالب ،تح ّوالت بزرگ انسانی را در ّ

 -24رویشهــا ،فتوحــات ،توفیقــات و دســتاوردهای انقــاب در قلمــرو انســانی،
جهشگونــه و شــگفتانگیزه بــوده اســت.

ب) نــگاه ایدئولوژیهــای غربــی و نظــام فرهنگــی رژیــم گذشــته بــه
انســان کــه در طــول ایــن چهــل ســال نیــز از طــرق مختلــف ســعی در

تحمیــل آن بــه مــردم انقالبــی ایــران اســامی داشــته انــد:

تمدن غربی ،انسان چونان امر مغفول ،منزوی ،فرعی و در حاشیه است.
 -25در ّ

تمدن غربی ،شأن ،منزلت ،مکانت و جایگاه انسان ،تقلیل یافته است.
 -26در ّ
حیثیت انسانیاش تهی شده است.
 -27انسان غربی ،از هویّت و
ّ
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مقدمه و وسیله تبدیل شده است.
تمدن غربی ،انسان به ابزارّ ،
 -28در ّ

ـدن غربــی ،غریــزه ،وجــه حیوانــی و جنبــۀ مــا ّدی انســان ،بــر فطــرت،
 -29در تمـ ّ
وجــه معنــوی و جنبــۀ الهـیاش ترجیــح داده شــده اســت.

تمدن غربی ،انسان ،حقیقت فراموششده و مغفول است.
 -30در ّ
 -31ایدئولــوژی لیبرالیســتی ،مبتنــی بــر فردیّــت رهــا ،معلّــق و خودخــواه اســت ،و
انقــاب ،مبتنــی بــر فردیّــت جمعاندیــش ،دیگرخــواه و هــدفدار اســت.

 -32انســان پیــش از انقــاب ،بــه دلیــل عــدم تعلــق بــه حاکمیــت و تحــوالت
سیاس��ی ،در بـ�ی خب��ری و غفلــت از سرنوشــت جامعــه خــود بــه ســر مــی بــرد.

 -33انقــاب اســامی ،انســانهای خودباختــه در برابــر غــرب و منقــاد ،مطیــع و ذلیــل

در برابــر فرهنــگ غــرب را بــه انســان خودبــاور عزیــز و دارای اعتمــاد بــه نفــس
انسانی ِ
ِ
حیوان آدمکش گذاشته است [ . ،...ما باورمان آمده است که
ت خودش خلع کرده ،بهجای او ،یک
«تربیت غرب ،انسان را از
.10
ِ
ّ
ِ
تربیت حیوان درنده است»(.صحیفۀ امام ،ج  ،8ص .)69 – 59
همۀ چیزها در غرب است .خیر ،آن چیزی که در غرب است،
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تبدیــل کــرد.
تح ّقق و فعل ّیتبخشیدن به استعدادها و قابل ّیتهای انسان

 -34انقــاب اســامی همچــون نهضــت هــای انبیــاء بــا تربیــت یــک انســان
کمــال یافتــه کــه خــود تالیت ِلــو معصــوم بــود ،آغــاز شــد.
 -35امــام خمینــی(ره) ،بنیانگــذار انقــاب کبیــر اســامی ،خــود یــک انســان
مهــذب و تربیــت یافتــه بــود.

 -36از اصلیتریـن تفـاوت هـای انقالب اسلامی با همه انقالب های مادی در آن اسـت
کـه رهبـر آن یک الگـوی کامل از همه چیزهایی اسـت که می خواهـد پیاده کند.

 -37حضــرت امــام خمینــی(ره) ،نمونــه عالــی و کمــال یافتــه انســان در پرتــو
مکتــب اســام ،در تاریــخ معاصــر اســت.

 -38انقــاب اســامی تنهــا نهضتــی اســت کــه ماننــد نهضــت انبیــاء ،رهبــرش

نمونــه کامــل آرمانهایــی اســت کــه دنبــال تحقــق آن اســت.

 -39هــم امــام خمینــی(ره) و هــم رهبــر انقــاب مــی فرماینــد :فتــح الفتــوح
انقــاب اســامی ،تربیــت جوانــان فــداکار و خودســاخته اســت.

11

 -40انقالب ،انسان دیگرخواه ،ایثارگر و فداکار پدید آورد.
 -41انقالب ،انسان مستقل و م ّتکیبهخویش پدید آورد.

 -42انقالب ،انسان جهانیاندیش و تاریخساز پدید آورد.
 -43انقالب ،انسان مسئول ،تکلیفگراُ ،کنشگر ،عامل و دگرگونکننده پدید آورد.
انقالب ،انسان مقاوم و ساختارشکن پدید آورد.

-44عالیتریــن ،الهیتریــن و کاملتریــن انســانهای دورۀ تاریخــی اخیــر،
حاصــل انقــاب بودهانــد.
 -45انقــاب اســامی ،عالــم مقلــد محــض را بــه دانشــمند نظریــه پــرداز و مولــد علــم
 .11حضرت امام خمینی ،پیام به مناسبت پیروزی در عملیات طریق القدس -هشتم آذرماه  0631و رهبر معظم انقالب -در دیدار با
جوانان نخبه 21 -مهر 1931

فصل اول /دستاوردهای انقالب اسالمی

53

تبدیــل کــرد.

مقــدس ،جوانــان تغییــر هویّــت
 -46برخــی از بزرگتریــن چهرههــای دفــاع
ّ
یافتــه بودنــد کــه از حضیــض ذلــت بــه اوج شــرافت صعــود کردنــد.
 -47شهیدحســن باقــری ،در طــول یکســالونیم ،از یــک جــوان ســاده بــه یــک

راهبردپــرداز نظامــی تبدیــل شــد.

ـدس ،کــه در ســایۀ انقــاب ،متح ـ ّول شــده
 -48چــه بســیار از شــهدای دفــاع مقـ ّ
بودنــد و تــا اوج شــهادت پیــش رفتنــد.

 -49انقــاب ،جوانانــی را کــه غــرق در فســاد و بطالــت بودنــد ،بــه جوانــان
تاریخســاز تبدیــل کــرد .چــه بســیار مردانــی کــه علیــه انقــاب ســاح بــه دســت

گرفتــه و بــا مــا میجنگیدنــد ولــی بــا هدایــت انقــاب اســامی ســاح بــر زمیــن

گذاشــته و همــراه شــدند و چــه بســیار ضــد انقالبیــون مســلمی کــه بــا هدایــت،
فراتــر رفتــه و ســاح انقــاب را بــه دســت گرفتنــد و در راه دفــاع از انقــاب

اســامی شــهید شــدند.

 -50پیدایی جوانان از خویشبرونرفته و خداخواه ،عالیترین نتیجۀ انقالب است.

 -51انقــاب اســامی اعتمــاد بــه نفســی بــه ملــت ایــران داد کــه در عالــی تریــن
ســطوح مدیریــت ،جوانــان زیــر بیســت ســال در فرماندهــی جنــگ ،اداره جهــاد و
مســئولیتهای ســخت اطالعاتــی امنیتــی نقــش آفریــن شــدند و بــا کمتریــن تجربــه

و تخصــص بــزرگ تریــن پیــروزی هــای تاریــخ ایــران را رقــم زدنــد.

 -52فتــح الفتــوح انقــاب ،تربیــت انســانهایی چــون عبدالحســین برونســی ،ابراهیم
همــت ،حســن باقــری ،احمــد متوســلیان ،محســن وزوایــی ،مهــدی زینالدیــن،
محمــود کاوه و  ...بــود.

 -53نمونــه برجســته انســان تربیــت یافتــه انقــاب اســامی ،مــادران و پدرانــی
هســتند کــه چندیــن فرزنــد آنهــا در راه ایــن انقــاب بــه شــهادت رســیده انــد

و آنهــا همچنــان اســتوار ،پــای ایــن انقــاب ایســتاده انــد؛ مــادر پنــج شــهید
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خانــواده جنیــدی و پــدر پنــج شــهید خانــواده افراســیابی از ایــن نمونــه انــد.
 -54درخشــش جوانــان تربیــت یافتــه انقــاب اســامی ،الهــام بخــش جوانــان مبارز
منطقــه بــوده و موجــب شــده اســت ،دشــمن بــا انــگاره ســازیها و آمارســازی
هــای جعلــی ،ملــت ایــران را مردمــی ،مایــوس ،خشــمگین ،غمگیــن ،افســرده و
عصبــی وانمــود کنــد در حالیکــه مشــاهدات میدانــی همــه مــردم ،خــاف ایــن
گزارههــای القائــی را نشــان میدهــد.
 -55انقــاب اســامی ،روحیــه ای عزتمنــد و ذلــت ناپذیــر بــه جوانــان و نوجوانــان
ایــران داد کــه وقتــی  23نوجــوان ایرانــی را نــزد صــدام فرعــون صفــت بردنــد ،نــه
تنهــا مقهــور فضــای حاکــم بــر جلســه نشــدند ،بلکــه حضــرت زینــب(س) گونــه در
مجلــس یزیــد ،صــدام ظالــم را مقهــور شــخصیت خــود کردنــد.
 -56انقــاب اســامی ،انســانهایی ســاخته اســت کــه جمــع بیــن تمــدن و علــم و
تکنولــوژی بــا تهجــد ،معنویــت و ایثارنــد؛ شــهریاری هــا ،تهرانــی مقدمهــا ،کاظمــی
آشــتیانی هــا ،احمــدی روش ـنها و ...
 -57همــه دنیــا از تربیــت اســطوره هایــی ماننــد ســردار شــهید امالکــی کــه در
ســنگینترین بمبــاران شــیمیایی ،ماســک شــیمیایی خــود را از صــورت برمــی
دارد و بــه صــورت همــرزم بســیجی خــود مــی زنــد ،عاجــز اســت و ایــن ماجــرای
حماســی بارهــا در دفــاع مقــدس تکــرار شــد.
 -58بــا وجــود آنکــه اکثریت اســوه هــای اجتماعــی و فرهنگــی جهان از بزرگســاالن
و ریــش ســفیدان هســتند ،انقــاب اســامی بــا تربیــت قهرمانــان12 ،11و 13ســاله،
سرمشــق انقالبیــون آزادی خــواه جهان شــد.
تعینیافتن فطرت انسان ،کامیاب
 -59انقالب در ساخت بستر برای تح ّقق ،تجلّی و ّ
بوده است .تبدیل ارتشیانی که با معیارهای پهلوی گزینش شده بودند تا برای دفاع از
منافع آمریکا بجنگند به نظامیانی منطبق بر ارزشهای اسالمی و ایثارگر در مبارزه با
آمریکا به میدان شهادت می رفتند هنر انقالب اسالمی است .تحول نظامیانی که در
باشگاههای افسرانی آنچنانی رشد کرده بودند به مردانی اهل روزه مستحب و نماز
شب ،درخشش دستاوردهای انقالب اسالمی است.
مقدمهپــردازی و هدایــت ،حــس خداخواهــی را
 -60انقــاب از طریــق بسترســازیّ ،
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در انســان احیــاء کــرد ،نــه از طریــق زور ،اجبــار ،تح ّکــم و تحمیــل.
 -61انقالب اسالمی ،انسان بی خبر از تحوالت سیاسی جهان و ایران را به
پیشتازترین و موثرترین انسانها در تحوالت اجتماعی سیاسی جهان تبدیل کرد.
قضاوت سازمانهای پایشگر غربی
هرچنــد شــاخصهای توســعه انســانی در غــرب از دیــدگاه مــا ناقــص اســت و
مبنــای صحیحــی نــدارد ،امــا بــر همــان مبنــا هــم ایــران پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی جهشهــای چشــمگیری داشــته اســت.
 -62شــاخص توســعه انســانی بــر اســاس چهــار معیــار تعییــن میشــود :امیــد
بــه زندگــی در هنــگام تولّــد ،درآمــد ناخالــص ملّــی هــر فــرد ،متوســط ســالهای
12
ل انتظــار بــرای رفتــن بــه مدرســه.
تحصیلــی و ســالهای قابــ 
 -63بیــن  105کشــور دنیــا کــه از ســال  1980میــادی ،شــاخص توســعۀ انســانی
بــرای آنهــا محاســبه میشــد ،ایــران طــی ایــن  4دهــه ،باالتریــن رشــد را در
13
شــاخص توســعۀ انســانی داشــته اســت.
 -64بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل ،رتبــۀ جهانــی جمهــوری اســامی ایــران
هــم در ایــن  4دهــه ،بیــش از  41رده صعــود داشــته و از جایــگاه  110در ســال
14
 ،1979بــه جایــگاه  69ارتقــاء یافتــه اســت.
 -65بــر اســاس گــزارش دفتــر توســعۀ ســازمان ملــل در ســال  ،2017شــاخص
15
توســعۀ انســانی ( )HDIایــران 798 ،هــزارم درصــد افزایــش داشــته اســت.
 -66بـر اسـاس ایـن آمارهـا ،شـاخص امیـد بـه زندگـی در بـدو تولّـد در ایـران برابر
بـا  76.2سـال ،متوسـط سـالهای تحصیلـی بـرای مـردم ایـران برابـر با  9.8سـال،
سـالهای قابلانتظـار بـرای رفتـن بـه مدرسـه  14.9سـال و درآمـد ناخالـص ملّـی
بـرای هـر فـرد در ایـن کشـور برابـر بـا  19هـزار و  130دالر اسـت.

16

 .12خبرگزاری تسنیم ،گزارش ویژه سازمان ملل /ایران باالترین رشد توسعه انسانی جهان را در  ۴دهه اخیر کسب کرد ،تاریخ انتشار:
 ۱۳بهمن  ،۱۳۹۶کد خبر ،1645345 :قابل دسترس درhttps://www.tasnimnews.com/1644674 :
.13همان
..14همان
 .15باشگاه خبرنگاران جوان ،صعود  ۹پلهای ایران در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل ،تاریخ انتشار ۲۴ :شهريور  ،۱۳۹۷کد خبر:
 ،۶۶۶۷۶۵۶قابل دسترس درhttps://www.yjc.ir/fa/news/6667656 :
..16همان
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برخی از دستاوردهای حوزه " عدالت "
شخصیت ها و کارشناسان:

-1حجت االسالم دکتر هادی صادقی  -2حجت االسالم دکتر بیاتی
 -3دکتر اسماعیل جلیلی  -4دکتر علی بهادری  -5دکتر صارمی
 -6دکتر احمد اسفندیاری  -7دکتر فاطمه آلیا

قـرآن کریـم هـدف از نهضـت هـای انبیاء الهـی را برانگیختـن مردم بـرای تحقق
ـد أَ ْر َسـلْ َنا ُر ُسـلَ َنا ب ِال ْ َب ِّي َنـاتِ َوأَن ْ َزل ْ َنـا َم َع ُه ُم
عدالـت عنـوان میکنـد و مـی فرمایـد «:ل َ َق ْ
ِسـطِ ( »...سـوره مبارکـه حدید ،آیه شـریفه )25
ـاب َوالْمِيـ َز َ
ال ْ ِك َت َ
ان ل َِي ُقـو َم ال َّن ُ
ـاس ب ِالْق ْ

« بــه راســتى [مــا] پيامبــران خــود را بــا داليــل آشــكار روانــه كرديــم و بــا

آنهــا كتــاب و تــرازو [شــاخص هــای ســنجش] را فــرود آورديــم تــا مــردم بــه

انصــاف برخيزنــد »...و موفقیــت انقــاب اســامی در تربیــت مــردم عدالتخــواه اســت
کــه بــرای تحقــق عدالــت برانگیختــه شــده انــد و تحقــق عدالــت از دغدغــه هــای
اصلــی آنهاســت».

عدالت در نظام اسالمی

-1جمهــوری اســامی ایــران تنهــا کشــور در جهــان اســت کــه فلســفه وجــودی آن
تحقــق عدالت اســت.

1

-2تنهــا کشــور جهــان هســتیم کــه عدالــت در اندیشــه حکومــت داری و همچنیــن
2
در عمــل شــخص رهبــری کامـ ً
ا پیــاده شــده اســت.
-3تنها کشورجهان هستیم که شرط رهبری اش عدالت است.

3

 .1جمهوری اسالمی و شرایط برقراری عدالت ،فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره 1389/12/11 ،35
.2همان
 .3اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی
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-4عدالــت در نظــام اســامی اســت نــه سیاســت ،نــه تاکتیــک ،نــه حتی اســتراتژی،

بلکــه یــک اصــل غیرقابــل تغییراســت؛ در واقــع عدالــت اصلــی حاکــم بــر همــه
تاکتیکهــا ،اســتراتژی هــا ،سیاســت هــا و برنامــه هاســت.

4

عدالت در قانون اساسی

 -5محتــوا و اصــول قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ضامــن عدالــت
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی اســت.

5

 -6قانــون اساســی ایــران بهعنــوان مهــم تریــن قانــون کشــور و میثــاق ملــی در
اصــول  57 ،5و  109صراحت ـاً بــه موضــوع عدالــت پرداختــه اســت.
 -7یــازده اصــل از اصــول قانــون اساســی صراحتــا اعمــال عدالــت در خصــوص

حقــوق فــردی را تضمیــن کــرده اســت( .اصــول ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،28 ،22

 39 ،38 ،37و)43

 -8روح حاکــم بــر تمامــی اصــول قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،عدالت
اســت؛ و ایــن در مقایســه بــا قوانیــن رایــج دنیــا بــی بدیــل اســت.
عدالت در قانونگذاری

 -9یکی از مهمترین اهداف انقالب اسالمی در قانونگذاری ،اقامۀ عدالت است.

6

 -10چهـل سـال قانـون گـذاری عادالنه عـاری از تبعیضات قومی ،مذهبـی ،طبقاتی
و منطقه ای در مجلس شـورای اسلامی ،از افتخارات نظام اسلامی اسـت.

 -11تحقــق مــردم ســاالری واقعــی و تاثیــر مســتقیم تــک تــک آراء مــردم در
تعییــن سرنوشــت کشــور فــارغ از حاکمیــت احــزاب و طبقــات اجتماعــی خــاص ،از

برجســته تریــن نمادهــای عدالــت در جمهــوری اســامی اســت.
عدالت قضایی

 -12در عدالــت نظــام اســامی همیــن بــس کــه بــر خــاف روش معمــول انقــاب
 .4جمهوری اسالمی و شرایط برقراری عدالت ،فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره 1389/12/11 ،35
 .5قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصول  57 ،5و  39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،28 ،22 109و 43
 .6جمهوری اسالمی و شرایط برقراری عدالت ،فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره 1389/12/11 ،35
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هــا کــه در بــدو پیــروزی بــا کشــتار گســترده عوامــل رژیــم گذشــته ،جــوی خــون
راه مــی انداختنــد؛ در انقــاب اســامی مجــازات تمــام ســران و بازمانــدگان رژیــم
طاغــوت بــر مبنــای احــکام شــرع مقــدس اســام و بــا تشــکیل دادگاه صالحــه،

اســتماع تمــام دفاعیــات و بــا رعایــت تمــام جوانــب حقوقــی انجــام شــد.

 -13درحالیکــه در رژیــم منحــوس پهلــوی همــه خانــدان ســلطنت و مســئولین
عالــی رتبــه کشــور غــرق در فســاد و مصــون از هــر گونــه پیگــرد قانونــی بودنــد

ولــی درنظــام جمهــوری اســامی بــا بســیاری از افــراد خــاص و حتــی مســئولین
عالــی رتبــه و منســوبین آنهــا برخــورد قضایــی قاطــع شــده اســت.

 -14فرمـان هـای غلیـظ و شـدید امامین انقلاب به دسـتگاههای قضایـی ،انتظامی
و اطالعاتـی در مـورد رعایـت حقـوق افـراد ،در بین رهبـران جهان بی نظیر اسـت.

 .15فرمانهای تفصیلی امامین انقالب در خصوص مبارزه با فساد به سران قوا و دستگاههای
ذیربط از برجستهترین نمادهای عزم و اراده رهبری در تحقق عدالت است.

7

 -16برخــورد قاطــع دســتگاه قضایــی بــا پرنفوذتریــن شــبکه هــای فســاد و
مفســدین بــزرگ ،عینیــت یافتــن آرمــان عدالــت در جمهــوری اســامی اســت.

 -17اعمــال اشــد مجــازات بــرای دانــه درشــت تریــن مفســدین کشــور ،دروغ

بــودن ادعــای امپراطــوری رســانه ای غــرب مبنــی بــر وجــود فســاد سیســتمی در
جمهــوری اســامی را اثبــات میکنــد.

-18تاکیــد مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) مبنــی بــر برخــورد علنــی بــا قضــات
فاســد و عــزم جــدی دســتگاه قضایــی کشــور در ایــن زمینــه ،نشــانه اهتمــام نظــام

اســامی در برقــراری عدالــت اســت.

.19در حالیکــه در رژیــم گذشــته محاکــم قضایــی آنهــم بهصــورت ناکارآمــد،
فاســد ،فرمایشــی و صرف ـاً در نقــاط شــهری خــاص مســتقر بودنــد امــا امــروز بــه
برکــت انقــاب اســامی محاکــم قضایــی در اقصــی نقــاط کشــور گســترش یافتــه و
 .7فرمان هشت ماده ای رهبر انقالب به سران قوا در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی80/2/10 -
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دسترســی و امــکان دادخواهــی بــرای همــه مــردم فراهــم اســت.

عدالت سیاسی

 -20ایســتادگی والیــت فقیــه بــر حفــظ آراء مــردم و حــق النــاس نامیــدن آن،
تجلــی عدالــت سیاســی در نظــام جمهــوری اســامی اســت.

8

 -21عدالــت سیاســی نظــام در بحرانــی تریــن شــرایطی کــه خــواص و متنفــذان
بــزرگ ،خواهــان تاخیــر و یــا ابطــال نتایــج انتخابــات بودنــد بــا حمایــت قاطــع

رهبــری از آراء مــردم ،بــرای جهانیــان اثبــات شــد.

9

 -22رای آوری جنــاح سیاســی مخالــف دولــت مجــری انتخابات ،حتی در شــرایطی

کــه اختــاف آراء در حــد هفــت دهــم درصــد بــود ،دلیــل روشــن و انکارناپذیــر
عدالــت سیاســی در نظــام اســامی اســت.

10

 -23مــردم در دوران رژیــم گذشــته بــا وجــود گســترده تریــن مفاســد و مظالــم
در راس رژیــم و وابســتگی غیــر قابــل تحمــل و آزاردهنــده حاکمیــت بــه بیگانــگان

و دخالــت هــای گســترده اســتعمارگران در امــور کشــور ،فرصــت کوچکتریــن

انتقــادی را نداشــتند و پاســخ هــر انتقــاد یــا اعتــراض از طــرف مــردم ،حداقــل
حبــس و در مــوارد زیــادی قتــل بــود؛ امــا بــه برکــت انقــاب اســامی آزادی نقــد

نســبت بــه کلیــه ســطوح حاکمیــت فراهــم شــده اســت.

11

 -24فعالیــت آزادانــه نزدیــک بــه پانصــد حــزب و گــروه سیاســی در فضــای آرام در
کشــوری کــه پیــش از انقــاب بــا نظــام تــک حزبــی فرمایشــی اداره میشــد ،هنــر

انقــاب اســامی در عرصــه عدالــت سیاســی اســت.

12

 -25در شــرایطی کــه در انقالبهــای مختلــف کشــورها تــا ســالهای طوالنــی
 .8رهبر معظم انقالب ،دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور 10 ،اردیبهشت " ۱۳۹۶رأی مردم حق الناس است؛ اگر کسی تعرض
کند ،به حق الناس تعرض کرده"
 .9به عنوان نمونه :مدیریت رهبر انقالب در فتنه88
 .10انتخابات ریاست جمهوری یازدهم1392 ،
 .11به عنوان نمونه رک :نامه ساواک به مطبوعات داخلی ،مورخه  « :1355/11/4هیچ گونه شکواییه ،انتقاد ،گالیه – چه صراحتاً و چه
تلویحاً «در هیچ زمینه ای نباید در مطبوعات به چاپ برسد»
 .12ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،گزارش میان دوره ای یوپی آر ،2016-2015 ،ص107
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پــس از پیــروزی ،فرمــان رهبــران بــه مثابــه قانــون محســوب میشــود ولــی در

نظــام جمهــوری اســامی در کمتــر از یــک ســال تمــام ارکان نظــام بــا مراجعــه بــه

آراء عمومــی ،مســتقر شــد ،کــه ایــن خــود نمــادی از عدالــت سیاســی بــی ســابقه در
تاریــخ انقالبهــای جهــان اســت.

 -26حضــور حداکثــری مــردم در باالتریــن نصــاب مشــارکت مــردم در انتخابــات

هــا ،نشــانگر مهــر تاییــد عمومــی بــر عدالــت سیاســی جمهــوری اســامی اســت.

13

 -27التــزام صادقانــه امامیــن انقــاب بــه مــردم ســاالری دینــی و صبــر راهبــردی

در برابــر آراء متفــاوت مــردم ،باعــث بلــوغ سیاســی آنهــا ،کســب تجربــه هــای
تاریخــی و بســط پایــدار عدالــت سیاســی شــده اســت.

عدالت جغرافیایی

 -28در حالـی که سیاسـت رژیم گذشـته بـه تمرکز امکانات در پایتخت و شـهرهای
خـاص و بـزرگ بوده؛ اما ملزم نمودن پزشـکان و مسـتخدمین دولت بـرای گذراندن

دوره هـای خدمتـی در مناطق محروم از برکات انقالب اسلامی اسـت.

14

 -29پــس از پیــروزی انقــاب ،نظــام اســامی بــا تخصیــص امتیــازات ویــژه،
تســهیالت و وام هــای بانکــی کــم بهــره و معافیتهــای مالیاتــی بــه فعالیــت

اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در مناطــق محــروم گام هــای بلنــدی در تحقــق
عدالــت برداشــته اســت.

 -30ترجیــح قانونــی دهــک هــای پائیــن جامعــه در تخصیــص خدمــات فــوق
العــاده ،بیانگــر نهادینــه بــودن تفکــر عدالــت در نظــام اســامی اســت.

عدالت اقتصادی
 -31پیــش بینــی بخــش تعاونــی در ســاختار اقتصــادی کشــور کــه منجــر بــه
تشــکیل بیــش از یکصــد هــزار تعاونــی تولیــدی ،توزیعــی و خدماتــی گردیــده اقــدام
 .13خبرگزاریِ فارس ،مقایسه میزان مشارکت مردم کشورها در انتخابات ،تاریخ انتشار ،1392/3/29 :ک ِد خبر13920327000920 :؛
قابل دسترس درhttps://www.farsnews.com/news/13920327000920 :
 .14برای مثال دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیالن رشته های تخصصی پزشکی بالینی
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بزرگــی در راســتای تحقــق عدالــت اقتصــادی اســت.
 -32اصلـی تریـن شـاخص سـنجش عدالـت اقتصـادی در جهـان مفهومـی بـه نـام
ضریـب جینـی اسـت؛ کـه این ضریـب هر میـزان کاهش یابد ،نشـان دهنـده کاهش
فاصلـه طبقاتـی و افزایش عدالت اسـت .ضریـب جینی در ایران از بـاالی پنجاه هزارم
16
در سـال  57بـه کمتـر از سـی و نه هزارم در سـال  96رسـیده اسـت.
 -33شــاخص توســعه انســانی ،نشــان دهنــده تحقــق عدالــت در عرصــه هــای
ســامت ،امنیــت ،خدمــات آموزشــی ،دسترســیهای خدمــات رفاهــی ،ســرانه
هــر فــرد از تولیــد ناخالــص داخلــی و  ...اســت؛ ایــران هــم اکنــون از لحــاظ ایــن
17
شــاخص ،رتبــه دوم جهــان بعــد از کشــور چیــن را دارد.
 -34از عدالـت والیـت اسلامی همیـن بس که شـخص اول کشـور بر خلاف دوران
پیـش از انقلاب اسلامی کـه در  83کاخ با هزاران هکتار مسـاحت در سراسـر جهان
15

سـکنی داشـت ،بـه محقرترین و سـاده ترین خانـه اکتفا کرده اسـت.

 -35مصــادره امــوال نامشــروع طاغوتیــان و ســرمایه داران زالــو صفــت و تجمیــع
آنهــا در نهادهــای خدمــت رســان بــه محرومــان نمونــه ای از تحقــق عدالــت

اقتصــادی در نظــام اســامی اســت.

 -36اســتمرار قبــح اشــرافی گیــری در افــکار عمومــی و حفــظ ســاده زیســتی
اکثریــت اقشــار پیشــتاز انقــاب ماننــد روحانیــون ،پاســداران و  ...پــس از چهــار

دهــه از پیــروزی انقــاب در حالــی کــه در اکثــر انقــاب هــا پیشــتازان انقــاب
بــه طبقــات متمایــز از مــردم تبدیــل شــده انــد ،از برجســته تریــن شــاخص هــای
عدالــت در نظــام جمهــوری اســامی اســت.

 .15کالنتری ،حمید ،گزارش جمهوری اسالمی ( استان البرز ) 22 ،اردیبهشت 1394
GINI index (World Bank estimate), Index Mundi, Data source: World Bank, World Development Indicators - Last updated June 30, 2016 .16
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/compare

 .17خبرگزاری تسنیم ،گزارش ویژه سازمان ملل /ایران باالترین رشد توسعه انسانی جهان را در  ۴دهه اخیر کسب کرد ،تاریخ انتشار:
 ۱۳بهمن  ،۱۳۹۶کد خبر ،1645345 :قابل دسترس درhttps://www.tasnimnews.com/1644674 :
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عدالت خدماتی

پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی فاصلــه دسترســی مــردم پایتخــت بــا شهرســتان

هــا و مــردم روســتاها بــا شهرســتان هــا از عــرش تــا فــرش بــود .بــه برکــت

پیــروزی انقــاب اســامی امــروز تمامــی خدمــات زیربنایــی ماننــد آب ســالم ،بــرق،
مخابــرات ،جــاده آســفالت ،امــواج تلویزیــون ،شــبکه هــای اطــاع رســانی جهانــی،

لولــه کشــی گاز و ...در اغلــب روســتاهای کشــور نــه در ســطح شهرســتان هــا بلکــه

در طــراز پایتخــت قابــل دسترســی اســت.

 -37درابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی فقــط 37درصد شــهرها دارای بیمارســتان

بودنــد کــه علیرغــم افزایــش ســه برابــری تعــداد شــهرها در حــال حاضــر 97درصــد
شــهرهای کشــور دارای بیمارســتان هستند.

18

 -38در دوران رژیــم گذشــته فقــط بخــش اندکــی از مــردم تحــت پوشــش بیمــه
درمانــی قــرار داشــتند ،امــا امــروز 100درصــد ســاکنین روســتاها و بخــش قابــل
توجهــی از شهرنشــینان تحــت پوشــش بیمــه قراردارنــد.

19

 -39در دوران رژیــم طاغــوت بخشــی ازمــردم شــهرها و فقــط یــک درصــد از
روســتاها از آب شــرب ســالم و بهداشــتی برخــوردار بودنــد ولــی امــروز 100درصــد
مــردم شــهرها و  ۹۱درصــد مــردم روســتاها ازایــن نعمــت بهــره منــد هســتند.

20

 -40در دوران قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی همــه مــردم ،بــه ویــژه در روســتاها
و مناطــق محــروم بــه خدمــات اداری دسترســی نداشــتند؛ ولــی امــروز در اقصــی

نقــاط کشــور بــه راحتــی امــکان دسترســی بــه ایــن خدمــات فراهــم اســت.

 -41در دوران رژیــم گذشــته بــه دلیــل در دســترس نبــودن امکانــات تعلیــم و

تربیــت ،فرصــت تحصیــل بــرای همــگان فراهــم نبــود و بیــش از  40درصــد
م بــه مدرســه راه نمییافتنــد ولــی در حــال حاضــر بــه
کــودکان واجــب التعلیــ 
 .18گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت و درمان؛ ص9-1 .
 .19ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،گزارش میان دوره ای یوپی آر ،2016-2015 ،صص39-27
 .20گ��زارش مرــوري ب��ر دس��تاوردهاي انقـلاب اســامي در عرص��ه نظـ�ام ســامت ،وزارت بهداشــت1392 ،؛ کتــاب ســند توســعه
روســتایی ،شــورای برنامــه ریــزی توســعه روســتایی و عشــایری ،1394 ،ص184 :
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دلیــل گســترش امکانــات در اقصــی نقــاط کشــور ،بیــش از  95درصــد مــردم بــا
ســواد و فرصــت تحصیــل بــرای همــه فراهــم اســت.

21

 -42دردوران ستمشــاهی ،بــه دلیــل تمرکــز دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی
در تهــران و برخــی از شــهرهای بــزرگ امــکان تحصیــات عالیــه بــرای همــگان
فراهــم نبــود امــا بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بــا گســترش امکانــات آمــوزش

عالــی در اقصــی نقــاط کشــور و افزایــش پنجــاه برابــری آن ،فرصــت تحصیــات

عالیــه بــرای همــه عالقمنــدان فراهــم اســت.

22

 -43درحالیکــه قبــل از انقــاب فقــط چهــار درصــد روســتاها بــرق دار بــود ولــی
امــروز در ســایه تدابیــر عدالــت محــور نظام جمهــوری اســامی  100درصد روســتاهای

بــاالی 20خانــوار و96درصــد روســتاهای کمتــر از 20خانــوار کشــور از نعمــت بــرق

بهــره منــد هســتند.

23

 -44در زمــان رژیــم گذشــته تعــداد اندکــی از شــهرها و فقــط یــک روســتا از
نعمــت گاز لولــه کشــی بهــره منــد بودنــد؛ ولــی در حــال حاضــر بــا رویکــرد عدالــت
محــور نظــام جمهــوری اســامی ،بخــش قابــل توجهــی از شــهرها و تعــداد 26000

روســتا از نعمــت گاز لولــه کشــی بهــره منــد هســتند.

24

 -5درابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی فقــط  312روســتا تحــت پوشــش شــبکه
مخابراتــی بودنــد ولــی در حــال حاضــر کلیــه روســتاهای کشــور تحــت پوشــش

شــبکه مخابراتــی قراردارنــد.

25

 -46در ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی پوشــش برنامــه هــای صداوســیما

حداکثــر  30درصــد و منحصــر بــه نقــاط شــهری بــود ولــی درحــال حاضــر تمــام
 .21ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،گزارش میان دوره ای یوپی آر ،2016-2015 ،صص26-19
.22گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم سال 96
http://irphe.ac.ir/files/site1/pages/Amar_1Negah/w-br-bru shoor94-95.pdf

 .23گزارش آمار برق روستایی در پایان سال  ،1395وزارت نیرو ،شرکت توانیر ،ص  1و .2
 .24گــزارش اقتصــاد نیــوز ،پایــگاه اطــاع رســانی مرجــع اقتصــاد ایــران ،عنــوان خبــر :توســعه گازرســانی بــه روســتاها در جهــت
محرومیــت زدایــی و گســترش رفــاه؛ تاریــخ  ،1396/02/24کدخبــر ،۱۶۸۴۳۹ :لینـ�ک خبـ�ر:
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-168439

 .25سند توسعه روستایی ،شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری ،1394 ،ص184 :
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شــهرها و بیــش از  98درصــد روســتاها تحــت پوشــش کامــل برنامــه هــای صــدا
و ســیما قــرار دارنــد.

26

 -47قبــل از انقــاب کمتــر از  3درصــد مراکــز آمــوزش عالــی کشــور در اســتان

هــای قومیتــی قــرار داشــتند امــا اکنــون ایــن عــدد بــه بیــش از  31درصــد رســیده
اســت.

27

 -48بیــش از  35درصــد متقاضیــان ورود بــه دانشــگاه هــا از اقــوام و بیــش از 33
درصــد پذیرفتــه شــدگان دانشــگاه هــا از ایــن قشــر هســتند.

28

عدالت خواهی بین المللی

 -49حمایــت ازملــت هــای مظلــوم و ســتم دیــده دنیــا ایــران را بــه رهبــری و

پرچمــداری عدالــت خواهــان جهــان تبدیــل کــرده اســت.

 -50گفتمــان ســازی عدالــت خواهانــه انقــاب اســامی در جهان ،دســت زورگویان
بینالمللــی را از بســیاری از منابــع ملتهــای ســتمدیده ،کوتــاه کــرده اســت.

 -51بــه برکــت اعتمــاد بــه نفــس برخاســته از انقــاب اســامی ،ملــت ایــران بــا

پیشــرفتهای شــگرف علمــی و فناورانــه نظــام تبعیــض آمیــز دسترســی بــه علــم
و فنــاوری پیشــرفته را بــر هــم زد.

 -52ملــت ایــران بــا تقدیــم نزدیــک بــه ســیصد هــزار شــهید و صدهــا هــزار

جانبــاز در راه تحقــق عدالــت جهانــی ،آمادگــی خــود را بــرای ظهــور عدالــت گســتر
جهــان اثبــات کــرده اســت.

 .26راوی صادق ،گزارشی از دستاوردهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،1393 ،ص 415
 .27گزارش میان دوره ای یوپی آر  ،2016-2015ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،ص 104
 .28همان

فصل اول /دستاوردهای انقالب اسالمی

65

برخی از دستاوردهای حوزه " استکبار ستیزی "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1دکتر جواد منصوری  -2کامران غضنفری  -3حسین شیخ االسالم
 -4دکتر ابوالفضل ظهرهوند  -5حجت االسالم حمید رسایی

 -6دکتر فواد ایزدی  -7دکتر شبیر فیروزیان

وقتــی انقــاب اســامی پیــروز شــد دو ابــر قــدرت وجــود داشــت و امــروز هــر دو
ابرقــدرت از مواضــع ابــر قدرتــی ســاقط شــدهاند .فروپاشــی ابــر قــدرت شــرق کــه
بــر همــه واضــح اســت بــرای احــراز ســقوط آمریــکا کافیســت ،وضعیــت آمریــکای
 1979را بــا آمریــکای  2019مقایســه کنیــم تــا ببینیــم چالــش چهــل ســاله
انقــاب اســامی بــا آمریــکا ،چگونــه آمریــکا را بــر خــاک مذلــت نشــانده اســت
و وعــده امــام خمینــی (ره) کــه فرمودنــد «:مــن بــا اطمینــان میگویــم اســام،
ابرقدرتهــا را بــه خــاک مذلــت خواهــد نشــاند » مح َقــق شــده اســت .آمریــکا بــا

صدهــا میلیــارد دالر ذخایــر ارزی امــروز  22هــزار میلیــارد دالر بدهــی خارجــی
و هــزار میلیــارد دالر کســری بودجــه دارد .ارتــش پــر هیبــت آمریــکا در تمــام
عملیــات خــود شکســت خــورده بــه مجموعــه ای پــر هزینــه بــی فایــده تبدیــل
شــده ،آمریکایــی کــه در جهــان سیاســت آب و آتــش را کنــار هــم مــی نشــانده
و بعــد از فروپاشــی شــوروی تنهــا ابــر قــدرت بــود از پــس کشــورهای کوچــک
مثــل بولیــوی و ونزوئــا هــم بــر نمــی آیــد و هــر چــه اراده میکنــد بــر عکــس
میشــود .آمریکایــی کــه آن روز قبلــه آمــال بخــش اعظــم مــردم جهــان بــود،
امــروز بــدون شــک منفورتریــن کشــور جهــان اســت.
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شکســتهای جبهــه اســتکبار از انقــاب اســامی (نظامــی ،سیاســی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و)...

 -1مهمتریــن و اصلیتریــن دســتاورد گفتمــان ضــد اســتکباری انقــاب اســامی،
شکســت هیمنــه نظامــی ،اقتصــادی و سیاســی آمریــکا در ایــران و جهــان بــود.
 -2اخــراج بیــش از  ۵۰هــزار مستشــار آمریکایــی از ایــران و فــرار چنــد هــزار
کارمنــد ســفارت آمریــکا در تهــران کــه در شــئون داخلــی ایــران مداخلــه مــی
کردنــد و همــه شــئون نظامــی ،امنیتــی ،اقتصــادی و سیاســتگذاری کشــور را
در اختیــار داشــتند در ماههــای آغازیــن پیــروزی انقــاب اســامی ،اولیــن ســیلی
انقـلاب اسـلامی بـ�ه جبهـ�ه اسـ�تکبار بـ�ود.

1

 -3انقــاب اســامی ،بــا فــرار  ۲۰۰۰اســرائیلی کــه در کلیدیتریــن مســئولیتهای
کشــور نفــوذ داشــتند ،ســفارت اســرائیل را تعطیــل و ســفارت فلســطین را جایگزین
آن کــرد و بــا ایــن کار مــوج ضــد اســرائیلی را در جهان گســترش داد.
 -4تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا توســط جوانــان انقالبــی ،انقــاب اســامی را
جهانــی و بقــاء آن را تضمیــن کــرد.
 -5انقــاب اســامی توانســت جبهــه اســتکبار را در همــه فتنههــای ســهمگین
از ابتــدای انقــاب تاکنــون ،از فتنههــای قومیتــی اوایــل انقــاب تــا فتنههــای
سیاســی ســالهای  ۸۸ ،۷۸و ۹۶شکســت دهــد.
 -6شکست ناوگان پر تعداد دریایی آمریکا و اروپا در خلیج فارس با ناوهای هواپیمابر
و بیش از  110ناو جنگی در رویارویی با قایقهای معمولی ماهی گیری مسلح شده
توسط بسیجیان و پاسداران ایرانی از بزرگترین افتضاحات تاریخ نظامی آمریکاست.
ناو ساموئل بی رابرنز یک میلیارد دالری آمریکا با مین صد هزار تومانی منهدم شد.

2

 .1برای اطالعات بیشتر در این باره ،ر.ک :آبراهامیان ،ارواند؛ ایران بین دو انقالب؛ ص397؛ ژنرال هایزر ،رابرت؛ مأموریت در تهران؛
ترجمه :علی اکبر عبدالرشیدی ،انتشارات اطالعات ،ص54
 .2سردار علی فدوی ،انهدام ناو یک میلیارد دالری «ساموئل بی رابرتز» ،پایگاه اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان ،تاریخ انتشار،94/6/8 :
کد خبر ،۵۳۰۵۴۴۰ :قابل دسترس درhttps://www.yjc.ir/fa/news/5305440 :
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 -7پاســداران و بســیجیان بــا اســتفاده از قایقهــای ماهیگیــری معمولــی کــه
مســلح کــرده بودنــد ،ابتــدا کشــتی نفــت کــش دشــمن کــه بــا پرچــم شــوروی
تحــت حمایــت نــاوگان شــوروی قــرار گرفتــه بــود را بــه آتــش کشــیدند و ســپس
اولیــن نفــت کــش دشــمن کــه تحــت پرچــم آمریــکا بــا تعــداد زیــادی نــاو رزمــی
آمریکایــی حمایــت میشــد را منهــدم کردنــد .آمریــکا کــه بــا هــدف قــدرت نمایــی
خبرنــگاران زیــادی را روی عرشــه نفتکــش برجســتون مســتقر کــرده بــود و ســرو
صــدای زیــادی در جهــان بــه راه انداختــه بــود بــا آتش کشــیده شــدن ایــن نفتکش
بزرگتریــن شکســت سیاســی روانــی را متحمــل شــد.

3

 -8قبــل از انقــاب ،مستشــاران جبهــه اســتکبار در ایــران دو طــرف قراردادهــای
تســلیحاتی ایــران بودنــد و یــک کارمنــد ســفارت آمریــکا بــرای تغییــر اعضــای
کابینــه و ســایر امــور مهــم کشــور تصمیمگیــری میکــرد ،امــا اکنــون
رئیسجمهــور آمریــکا بایــد بــرای قانــع کــردن کشــورهای زیردســت بــه انجــام
خواســته هــای دولــت آمریــکا خــود وارد عمــل شــود و بــه تملقگویــی و رقــص
شمشــیر بــا آنهــا تــن دهــد.

4

 -9آمریـکا تنهـا کشـوری اسـت کـه رسـماً در حمایت از صـدام وارد جنگ بـا ایران
شـد و بـه خاطـر شکسـتی که خـورد ،به هواپیمـای مسـافربری ما حملـه کرد.
-10فراگیـر شـدن گفتمان« استکبارسـتیزی» ،در طول  ۴۰سـال گذشـته ،آمریکا را

در میـان ملتهـای جهـان هـر روز منفورتـر کـرده اسـت .بهگونـهای کـه ملتهای
 .3بــرای مطالعــه بیشــتر رک :درودیــان ،محمــد؛ شــلمچه تــا حلبچــه؛ انتشــارات مرکــز مطالعــات جنــگ1379 ،ش؛ همچنیــن :رک:
نبردهایــی کــه آمریــکا را در خلیــج فــارس وحشـتزده کــرد ،خبرگــزاری تســنیم ،تاریــخ انتشــار 6 :مهــر  ،95کــد خبــر،1194992 :
قابــل دســترس درhttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/06/1194992 :
 .4ســولیوان و پارســونز آخریــن ســفرای آمریــکا و انگلیــس در حکومــت پهلــوی در خاطراتشــان آورده انــد کــه تقریبــا هــر  10تــا
 15روز یکبــار بــه دیــدار شــاه مــی رفتنــد و بــه او دســتورهایی مــی دادنــد و شــاه نیــز آن هــا را دریافــت مــی کــرد( .رک :ویلیــام
ت دو ســفیر :اســراری از ســقوط شــا ه و نقــش
ن  -ســرآنتونی پارســونز ،ترجمــه طلوعــی محمــود ،خاطــرا 
ســولیوا 
آمریکــا و ان گلیــس در انقــاب ایــران ،تهــران ،نشــر علــم ،چهــارم)1384 ،؛ حســین فردوســت هــم شــبیه همیــن مســاله را در
خاطــرات خــود نقــل میکنــد( .فردوســت حســین ،ظهــور و ســقوط پهلــوی ،تهــران ،اطالعــات).1392 ،31 ،
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جهـان کـه تـا قبـل از انقلاب ،بـا گل از رئیسجمهـور آمریـکا اسـتقبال میکردند،
امـروزه بـا تظاهرات سراسـری و آتـش زدن پرچم آمریـکا به اسـتقبال رئیسجمهور
آمریـکا میرونـد و امـروزه رئیسجمهـور آمریـکا ،در پایتخـت هیـچ کشـوری جرأت
حضـور علنـی میـان مـردم را نـدارد و رئیس جمهـور آمریکا کـه در خـودروی روباز
در کنـار رئیـس کشـورها مـی نشسـت و برای مردم آن کشـور دسـت تـکان می داد
اکنـون جـرأت نـدارد حتـی با ماشـین زرهـی در دیگر کشـورها ظاهر شـود.
 -11آمریــکا بــه برکــت گفتمــان استکبارســتیزی انقــاب اســامی ،بهگونــهای
تحقیرشــده اســت کــه امــروزه رئیسجمهــور آمریــکا مجبــور میشــود ،بــرای
کنتــرل کشــور کوچکــی همچــون کــره شــمالی ،بــه رئیسجمهــور ایــن کشــور
درخواســت مذاکــره دهــد و بــا او دیــدار کنــد.
 -12پیشـرفتها و روشـنگری انقلاب اسلامی بهگونـهای در فضـای منطقـه غلبـه
کـرده اسـت که آمریـکا در تمام تصمیمات سیاسـی مهـم خود مجبور اسـت بین بد
و بدتـر یکـی را انتخـاب نمایـد و هیچ گزینـه مثبتی مقابل او نیسـت.

5

 -13تشــکیل گروههــای مقاومــت همچــون حمــاس ،جهــاد اســامی ،حــزباهلل،
حشــد الشــعبی و انصــار اهلل در جهــان اســام ،محصــول فراگیــر شــدن گفتمــان
«استکبارســتیزی» توســط انقــاب اســامی اســت.

6

 -14شکسـت تفنگـداران اشـغالگر آمریکایـی از مجاهـدان لبنـان و فـرار مفتضحانه
آنـان از خـاک آن کشـور محصـول گفتمـان اسـتکبار سـتیزی انقالب اسلامی بود.

 -15پیــش از انقــاب ،صِ ــرف خبــر حرکــت نــاو آمریکایــی ،دولــت مــورد تهدیــد
آمریــکا را ســاقط میکــرد؛ امــا اکنــون جبهــه اســتکبار ،در مقابــل اســارت
افســرانش در خلیجفــارس ،جــرأت کوچکتریــن واکنشــی ندارنــد.
.5دکتر ابوالفضل ظهره وند ،گزارش بیست و نهمین نشست شنبه های انقالب ،پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار 12 :آبان ،97
کد خبر ،772 :قابل دسترس در/http://farhangesadid.ir/fa/news/772 :
 .6دکتر حسین شیخ االسالم ،همان
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 -16پیــروزی جنبشهــای غیراســامی ،همچــون ســاقط شــدن رژیــم آپارتایــد
آفریقــای جنوبــی مرهــون گســترش گفتمــان ضــد اســتکباری و الهــام بخشــی
نهضــت آزادی بخــش ســیاهان در آفریقاســت کــه بــه رهبــری انقــاب اســامی
هدایــت شــده اســت.
 -17گسـترش بیـداری اسلامی در سراسـر جهان و بـراه افتادن نهضـت های بزرگ
مردمـی و ضـد اسـتکباری در منطقه پیامد پیروزی انقالب اسـامی اسـت.

7

 -18شــعار «استکبارســتیزی» بعــد از انقــاب ،مســئله تمامشــده و فراموششــده
فلسـ�طین را احیـ�اء و بـ�ه مسـ�ئله اول جهـ�ان اسـلام تبدیـ�ل نمـ�ود.

8

 -19جوانــان انقالبــی حــزباهلل لبنــان بــا الهــام از شــعار « استکبارســتیزی» انقــاب
اسـلامی ،لبنـ�ان را پـ�س از سـ�الها ،از اشـ�غال اسـ�رائیل آزاد کردنـ�د.

9

 -20انقــاب اســامی ،آمریــکا را از چرخــه تصمیمگیــری منطقــه غــرب آســیا و...
خــارج کــرد و بــه عبــارت دقیــق تــر آمریــکا را از منطقــه اخــراج کــرد.
 -21بعــد از انقــاب ،نتیجــه همــه تجــاوزات آمریــکا بــه کشــورها ،جــز شکســت
چیــزی نبــود.
 -22دســتاوردهای گفتمــان ضــد اســتکباری انقــاب اســامی در جهــان
بهگونــهای بــود کــه دولتمــردان آمریکایــی را مجبــور کــرد تــا بــرای مهــار
ملتهــا و کشــورهای مختلــف ،بودجههــای نجومــی صــرف نمایــد؛ بهگونــهای
کــه اقتصــاد آمریــکا بــا  22هــزار میلیــارد دالر بدهــی خارجــی کــه روزانــه 2/5
میلیــارد دالر بــه آن اضافــه مــی شــود اکنــون جــزء اقتصادهــای ورشکســته دنیــا
اســت.

10

 .7دکتر جواد منصوری ،همان
 .8دکتر شیخ االسالم ،همان
 .9همان

:10-Forecast of the gross federal debt of the United States for fiscal years 2017 to 2028 (in billion U.S. dollars), The Statistics Portal
/https://www.statista.com/statistics/216998
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 -23شکســت مفتضحانــه آمریــکا در ســوریه ،نتیجــه پایبنــدی عملــی انقــاب
اســامی بــه گفتمــان استکبارســتیزی خــود بــوده اســت.
 -24انقلاب اسلامی آمریـکا را از جایـگاه ابرقدرتـی بـه زیر کشـید و آمریـکا دیگر
ابـر قـدرت نیسـت .چـون تصمیماتی را که اعلام میکنـد ،در عمل نمیتوانـد پیاده
نمایـد و ارادهاش در مسـائل جهانـی جـاری نیسـت .چهل سـال اسـت مـی خواهند
نظـام اسلامی نباشـد نمـی توانـد 25 .سـال اسـت مـی گویـد حـزب اهلل بایـد خلع
سلاح شـود ،نمـی توانـد 20 .سـال اسـت کـه خواهـان خلـع سلاح حماس اسـت،
نمـی شـود 7.سـال اسـت مـی گوید بشاراسـد نباشـد او در جـای خودش هسـت3 ،
سـال تلاش کرد میشـل عـون رئیس جمهـور لبنان نشـود او رئیس جمهور شـد4 .
سـال اسـت میخواهـد نهضت یمـن را تسـلیم کنـد ،نمی توانـد و ...
 -25پیشــرفت هــای ســریع جمهــوری اســامی در عرصــه هــای علمــی ،فنــی،
صنعتــی ،عمرانــی و رفاهــی موجــب شــد کــه آمریــکا و کشــورهای غــرب بــرای
جلوگیــری از درخشــش الگــوی نظــام اســامی در میــان کشــورهای منطقــه از
بخشــی از منابــع ایــن کشــورها صرفنظــر کننــد و اجــازه دهنــد بخشــی از منابعــی
ک�هـ غ�اـرت م��ی کردن�دـ ص��رف پیش��رفت ه��ای ظاه��ری ای��ن کشــورها شــود و
همیــن موجــب شدکشــورهای غربــی کــه بــه ایــن غــارت هــا عــادت کــرده بودنــد
دچــار بحرانهــای اقتصــادی شــدید شــوند.

دستاوردهای گفتمانی

عملــی امامیــن انقــاب و علیرغــم تالشهــای
 -26بــا تالشهــای نظــری و
ِ

چندیــن ســاله جریــان غربگــرا در کشــور « ،استکبارســتیزی» اکنــون یکــی از

اصلیتریــن گفتمانهــای انقــاب اســامی در کشــور تل ّقــی میشــود.

 -27در طــول  ۴۰ســال پــس از انقــاب اســامی ،همــواره بخــش مهــم و
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قابلتوجهــی از ســخنان حضــرت امــام (ره) و رهبــر معظــم انقــاب ،بــه تبییــن
نظــری ،قرآنــی و روایــی «استکبارســتیزی» اختصــاص داشــته اســت.

 -28تطبیــق عینــی مســتکبرین امــروزی بــا نمادهــا و شــخصیتهای قرآنــی
و تاریخــی همچــون «شــیطان»« ،فرعــون»« ،یزیــد» و ،...از تالشهــای گفتمانــی

اختصاصــی امامیــن انقــاب بــوده اســت.

 -29نمادســازی از «آمریــکا» بهعنــوان مظهــر «اســتکبار» و اطــاق عنــوان «شــیطان

بــزرگ» بــه آمریــکا ،توســط امامیــن انقــاب ،بــه ترویــج گفتمــان استکبارســتیزی
در کشــور کمــک شــایانی کــرد.

 -30علیرغــم تالشهــای جریــان غربگــرا بــرای دشــمن ســازیهای انحرافــی،
امامیــن انقــاب اســامی ،ذرهای از معرفــی «آمریــکا» بهعنــوان دشــمن مســتکبر

اصلــی عــدول نکردنــد.

 -31علیرغــم اجازههــای مقطعــی و مصلحتــی رهبــر انقــاب بــه برخــی
مســئولین بــرای مذاکــره بــا آمریــکا ،مفهــوم «استکبارســتیزی» حتــی لحظـهای از

ســپهر گفتمانــی ایشــان فروکــش نکــرد.

 -32برخلاف القـاء جریـان غربگرا در کشـور ،رهبـر انقالب حتـی مفاهیم جدیدی
همچـون نرمـش قهرمانانه را در ذیـل مفهوم استکبارسـتیزی تعریف کردند.
 -33اجــازه رهبــر انقــاب بــه تجربــه شــدن برجــام ،کمــک شــایانی بــه بیــداری
غافــان و تثبیــت گفتمــان استکبارســتیزی در کشــور کــرد.
 -34برتـری گفتمـان استکبارسـتیزی در منطقـه و حتـی جهـان بقـدری غالـب
اسـت کـه حتی سـران کشـورهایی که نوکـر اسـتکبارند ،نیـز مجبورند برای کسـب
محبوبیـت میـان مـردم خـود در مـواردی علیـه آمریـکا موضعگیـری نماینـد.
 -35مراسـم برائـت از مشـرکین در حـج ،مولـود گفتمـان ضـد اسـتکباری انقلاب
اسلامی است.
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 -36رواج روز افــزون راهپیمایــی روز قــدس در کشــورهای مختلــف جهــان ،دلیــل
واضحــی بــر موفقیــت انقــاب اســامی در ترویــج گفتمــان استکبارســتیزی اســت.
 -37جوشــش گفتمــان ضــد اســتکباری در مراســماتی همچــون نمازهــای
ـج ،پیــادهروی اربعیــن و  ،...بیانگــر تعمیــق گفتمــان
جمعــه ،عــزاداری اباعبــداهلل ،حـ ّ

استکبارســتیزی در میــان ملتهــای مســلمان اســت.

 -38انقــاب اســامی ،گفتمــان استکبارســتیزی را حتــی در کشــورهای
غیرمســلمان هــم فراگیــر کــرد.

دستاوردهای داخلی مبارزه با استکبار

 -39حاکمیــت گفتمــان استکبارســتیزی در میــان مســئوالن نظامــی ،منجــر بــه
بــروز دســتاوردهای بینظیــر دفاعــی و خودکفایــی در ایــن عرصــه شــد.
 -40امنیــت بینظیــر حاکــم در کشــور ،مرهــون پایبنــدی بــه گفتمــان ضــد
اســتکباری و مقاومــت در برابر مســتکبرین عالم اســت؛ بــه فرمــوده امیرالمؤمنین(ع):
ـب الســا َم َة ل َـ ِز َم االسـتِقا َم َة.
َمــن َطلَـ َ

ــم
 -41آزادی امــروز مــا نتیجــه آرمــان ضــد اســتکباری ماســتَ ( .و يَضَ ُ
ــع َع ْن ُه ْ
ــم َو ْالَ ْغ َ
ــم )...
ــال ال َّتِــي كان ْ
َــت َعلَ ْي ِه ْ
إ ِ ْص َر ُه ْ

 -42خودکفایــی علمــی و اقتصــادی در  ۴۰ســال گذشــته ،نتیجــه فراگیــر شــدن

گفتمــان استکبارســتیزی اســت.
 -43هــر زمــان شــعار استکبارســتیزی در گفتــار و عمــل مســئولین پررنگتــر
بــوده اســت ،معیشــت و اقتصــاد مــردم هــم بهتــر شــده اســت.
 -44تعییــن آمریــکا بــه عنــوان دشــمن فرضــی و تهدیــد محتمــل نیروهــای مســلح
جمهــوری اســامی ایــران توانایــی هــای دفاعــی جمهــوری اســامی را تــا ســطح
یــک قــدرت جهانــی بپذیــرد.
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برخی از دستاوردهای حوزه " وحدت مذاهب "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1آیت اهلل محسن اراکی  -2حجت االسالم دکتر محمد حسن زمانی

 -3ماموستا محمد امین راستی  -4آخوند عبدالباسط نوری زاد
 -5شیخ خلیل افرا  -6حمیرا ریگی  -7حسین اکبری

 -8مولوی دکتر اسحاق مدنی  -9دکتر مصطفی ذوالفقار طلب
 -10حجت االسالم کاظم لطفیان

یکــی از دو رکــن پیــروزی انقــاب اســامی و تــداوم آن وحــدت مــردم حــول

محــور اســام و والیــت الهــی اســت و ایــن موضــوع بــه جهــت همیــن اهمیــت

فــوق العــاده زیــاد همیشــه محــور شــرارت هــا و توطئــه هــای دشــمن بــوده اســت

در طــول ســالیان متمــادی آمریــکا ،اســرائیل و بهویــژه رژیــم خبیــث انگلیــس
بهدنبــال تفرقــه میــان امــت اســام بــوده انــد .بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایــن
تالشهــا را صــد چنــدان کــرده اســت ایــن دولــت هــای اســتعماری و ســایر

دســتگاههای وابســته بــه ســلطه جهانــی در طــول ایــن چهــل ســال شــدیدترین

توطئههــا را علیــه وحــدت امــت اســامی بــه کار بســتهآند .از تأســیس دههــا
شــبکه رادیــو تلویزیــون و هــزاران ســایت و کانــال فضــای مجــازی کــه مأموریــت

دارنــد بهطــور شــبانه روزی برنامــه هــای تفرقــه انگیــز را تولیــد و منتشــر کننــد،
تــا تشــکیل گروههــای تنــدرو افراطــی بــرای کشــتار شــیعیان و نســبت دادن

آن اعمــال زشــت بــه اهــل ســنت بــرای جریحــه دار کــردن شــیعه و واداشــتن
شــیعیان بــه عکــس العمــل خشــن و یــا راه انــدازی گروههــای افراطــی شــیعه

نمــای انگلیســی بــرای انتشــار ســخنان توهیــن آمیــز و نفــرت انگیــز نســبت بــه
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اهــل ســنت و بــر انگیختــن احساســات آنــان .ا ّمــا خوشــبختانه بــا هدایــت بــی

نظیــر والیــت فقیــه و درایــت علمــای اســام و بصیــرت امــت اســامی نــه تنهــا
ایــن فتنــه هــا خنثــی شــده اســت بلکــه نظــام اســامی بهعنــوان پرچمــدار

وحــدت در میــان امــت اســام مــی درخشــد.

 -1در اوج طوفــان هــای عظیــم و دسیســه هــای نظــام اســتکباری بــرای تفرقــه

انگیــزی میــان اهــل تســنن و تشــیع در جهــان اســام ،نظــام جمهــوری اســامی
ایــران .دســت از پایبنــدی بــه نظریــه وحــدت برنداشــته و پرچمــدار وحــدت

مذاهــب اســامی در جهــان اســام بــوده اســت.

 -2وحــدت اســامی در مبانــی نظــام جمهــوری اســامی نــه بــه عنــوان یــک
تاکتیــک و ابــزار موقتــی بــرای نیــل بــه اهــداف یــا حتــی یــک اســتراتژی ،بلکــه
فراتــر از اســتراتژی ،بــه عنــوان دکتریــن انقــاب اســامی از گذشــته تاکنــون

مطــرح بــوده اســت.

 -3پــس از شــروع نهضــت اســامی توســط امــام خمینــی(ره) ،اهــل ســنت بــه
پشــتیبانی از مبــارزات ایشــان پرداختنــد .از بارزتریــن نمونــه هــای همبســتگی اهل
ســنت بــا انقالبیــون مــی تــوان بــه همراهــی و همــکاری صمیمانــه بــرادران اهــل

ســنت ایرانشــهر در زمــان تبعیــد حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای (از سرشــناس
تریــن مبارزیــن انقالبــی) اشــاره کــرد .بهطــوری کــه ایشــان فرمودنــد « :مــن در

ایرانشــهر احســاس غریبــی و غربــت نداشــتم».

 -4بــرادران اهــل ســنت نیــز بــرای پاســداری از دســتاوردهای ســال هــا مبــارزه از

هیــچ کوشــش دریــغ نکردنــد کــه نمونــه بــارز آن شــرکت فعــال در جبهــه هــای
جنــگ در دوران دفــاع مقــدس دوشــادوش بــرادران شــیعه خــود بــوده اســت.

 -5اکنــون وحدتــی در امــت اســامی شــکل گرفتــه اســت کــه از صــدر اســام
تاکنــون بــی نظیــر اســت ،بــه نحــوی کــه وقتــی یــک ناحیــه از جوامــع اســامی
مــورد هجــوم دشــمنان اســام واقــع میشــود ،کل جریانــات جهــان اســام جهــت

فصل اول /دستاوردهای انقالب اسالمی

75

مقابلــه بــه حرکــت درآمــده و بــه اتخــاذ موضــع مــی پردازنــد.

 -6علیرغــم اختالفــات مذهبــی میــان فرقــه اهــل تســنن و تشــیع ،پــس از

پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون بســیاری از علمــای اهــل ســنت در دفــاع از
انقــاب اســامی در برابــر فتنــه هــای مختلــف اعــام موضــع کــرده و در تبییــن
جایــگاه انقــاب اســامی بــه روشــنگری پرداختــه انــد.

 -7جمهــوری اســامی ایــران بهمنظــور تبییــن و نهادینــه کــردن دکتریــن

وحــدت در داخــل کشــور و سراســر جهــان اســام ،اقــدام بــه تأســیس و راه انــدازی
مجامــع ،کنفرانــس هــا ،کنگــره هــا ،موسســات ،نهادهــا ،ســازمان هــا و دانشــگاه

هــای متعــددی کــرده اســت کــه در نــوع خــود و در ســطح کشــورهای اســامی
بــی ســابقه و کــم نظیــر اســت .اجــاس ســاالنه وحــدت کــه در ســطح بیــن المللــی

بــا حضــور برجســته تریــن علمــای شــیعه و ســنی از جمــع مذاهــب کــه بــدون
تعطیــل در ســالهای پــس از انقــاب تشــکیل گردیــده و هــر ســال مالقــات

ایــن عالمــان بــا مقــام معظــم رهبــری را در پــی داشــته اســت نمونــه ای از ایــن
تجمعــات بــی نظیــر اســت.

 -8فعالیــت عاشــقانه ده هــا هزارنفــر از جوانــان بســیجی اهــل ســنت کشــوردر طرح
امنیــت شــرق و غــرب کشــور و عضویــت گســترده آنــان در نهادهــای اطالعاتــی،

نظامــی و اداری از نتایــج وحــدت اســامی اســت.

-9برابــر قانــون ،اهــل ســنت در مجلــس شــورای اســامی ماننــد شــیعیان بــه
تناســب تعــداد آراء خودشــان نماینــده دارنــد .در حــال حاضــر در مجلــس دهــم

اهــل ســنت دارای  20نماینــده از سراســر کشــور میباشــند ،درحالیکــه در پیــش
از انقــاب اســامی تعــداد نماینــدگان اهــل ســنت در همــان مجلــس فرماشــی

هــم ،کمتــر از تعــداد انگشــتان یــک دســت بــود.

 -10در مجلــس خبــرگان رهبــری کــه وظیفــه نظــارت بــر عملکــرد عالــی تریــن
مقــام رســمی کشــور را دارد ،اهــل تســنن بــه همــان ترتیبــی کــه در بــاال آمــد
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دارای  3نماینــده میباشــند کــه توســط مــردم هــر منطقــه انتخــاب مــی شــود.

 -11حضـور اهـل سـنت ،در پای صندوق های انتخابات ریاسـت جمهـوری به عنوان
بزرگترین جلوه مشـارکت سیاسـی مردمی در تعیین سرنوشـت کشـور ،درسـال 96

بـه باالتـر از  75درصـد رسـید کـه بیشـترین آمار مشـارکت پـس از انقالب اسـت و
بیانگـر اعتمـاد اهل سـنت بـه مدیریت سیاسـی نظام می باشـد.

1

 -12در تمامــی راهپیمائــی هــای پــس از انقــاب ،بــرادران اهــل ســنت دســت
در دســت بــرادران شــیعه خــود حضــوری گســترده داشــته انــد و بــا ایــن کار

همبســتگی و عالقــه خــود را بــه نظــام اعــام نمــوده انــد.

 -13تســاوي در همــه حقــوق انســاني ،سياســي ،اقتصــادي ،اجتماعــي و فرهنگــي

مبتنــی بــر موازيــن اســامي ،براســاس اصــل نوزدهــم و بيســتم قانــون اساســی
بــرای اهــل تســنن محتــرم شــمرده شــده اســت.

 -14احــوال شــخصيه (ازدواج ،طــاق ،ارث و وصيــت) اهــل تســنن و دعــاوي

مربــوط بــه آن در دادگاه هــای مناطــق ســنی نشــین بــر مبنــای احــکام فقهــی
اهــل ســنت قضــاوت میشــود.

2

 -15آزادي تشــکيل احــزاب ،جمعيــت هــا ،انجمــن هــاي سياســي و صنفــي و
انجمــن هــاي اســامي ،براســاس اصــل  26قانــون اساســي بــرای اهــل ســنت بــه

عنــوان حــق قانونــی و رســمی شــناخته شــده اســت.

 -16براســاس اصــل  64قانــون اساســی ،اهــل ســنت هماننــد ســایر هموطنــان،
حــق ثبــت نــام و شــرکت در نمايندگــي مجلــس شــوراي اســامي را دارا بــوده و

اکنــون در مجلــس شــورای اســامی دارای  20نماینــده میباشــند.

 -17حــق نمایندگــی در مجلــس خبــرگان رهبــری برابــر بــا مــاده  3و  ۸از فصــل

پنجــم قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری بــرای اهــل ســنت کشــور بــه
رســمیت شــناخته شــده اســت.

 .1پژوهشکده مطالعات راهبردی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 28 ،خردادماه  ،1396ص 2
.2خدمات ج.ا به اهل سنت کشور ،بی نا :1390 ،ص 3
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 -18بــر اســاس اصــل دوازدهــم قانــون اساســی و بــا اهتمــام جــدی مســئوالن

نظــام جمهــوری اســامی ،نهتنهــا هیــچ مانعــی بــرای آمــوزش علــوم دینــی
بــرادران اهــل ســنت وجــود نــدارد؛ بلکــه تــاش شــده اســت تــا زمینــه و امکانــات
الزم جهــت تحصیــل علــوم دینــی بــرای بــرادران اهــل ســنت فراهــم شــود .تــا

آنجــا کــه در برخــی اســتان هــا ،تعــداد مــدارس علــوم دینــی اهــل ســنت متناســب

بــا جمعیــت منطقــه ،چندیــن برابــر حــوزه هــای علمیــه شــیعی اســت.

 -19اکثــر مســئوالن محلــی شــهرهای ســنی نشــین ،اهــل ســنت هســتند البتــه
تعــداد مســئوالن شــیعه در مناطــق اهــل ســنت و مســئوالن اهــل ســنت در مناطق

شــیعه نشــین وجــود دارنــد کــه ایــن الزمــه تبــادل فرهنگــی و حفــظ دوســتی هــا

و مودتهــا و جلوگیــری از مــرز بنــدی اجتماعــی میــان مذاهــب اســت و بایــد تــا

آخــر ادامــه یابــد.

 -20نظــر بــه تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســامی مبنــی بــر ارائــه خدمــات
علمــی و رفاهــی بــه همــه حــوزه هــای علمیــه اهــل ســنت و شــیعیان ،شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی تشــکیل شــورای عالــی برنامهریــزی مــدارس علــوم دینــی

اهــل ســنت را تصویــب کــرد .ایــن شــورا بــا حضــور چنــد تــن از علمــای اهــل
ســنت در تهــران و در تمامــی اســتان هــای ســنی نشــین وظایــف محولــه را

پیگیــری مــی کننــد.

3

 -21اجــرای طــرح تشــکیل شــورای برنامهریــزی مــدارس علــوم دینــی اهــل
ســنت باعــث شــده اســت کــه جهــت خدمــات رســانی هــای مــورد نظــر بــه طــاب

اهــل تســنن بــه شــکل منســجم ،منظــم و بــه روز رســانی شــده ،برنامهریــزی
صــورت گیــرد.

 -22بــرای رفــع دغدغــه معیشــت طــاب علــوم دینــی اهــل ســنت ،مرکــز خدمات
حــوزه هــای علمیــه سراســر کشــور ،تمامــی طــاب اهــل ســنت را تحــت پوشــش
 .3اساسنامه دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور ،ص ،3بی تا ،قابل دسترس در:
shora.pdfدرصدhttp://www.dmsonnat.ir/Files/59/asasname20
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خدمــات رفاهــی خــود قــرار داده اســت .از جملــه ایــن خدمــات بیمــه عمــر ،بیمــه
تکمیلــی ،اعطــای تســهیالت بانکــی ،وام ازدواج ،ســهمیه عمــره ،بــن معیشــت

طــاب متاهــل ،تجهیــز مــدارس بــه رایانــه و تجهیــز کتابخانــه مــدارس و ...اســت.

هــم اکنــون بیــش از  10000نفــر از طــاب اهــل ســنت از ایــن حمایــت هــا
بهرهمندنــد.

4

 -23تمــام اســاتید و مدرســان مــدارس دینــی اهــل ســنت ماننــد اســاتید دانشــگاه
از شــهریه ماهانــه بــر اســاس ســطح بنــدی انجــام شــده برخوردارنــد.

5

 -24اعطــای شــهریه ماهانــه بــه معمریــن و خانــواده هــای روحانیــون متوفــی اهــل
ســنت ،از دیگــر خدمــات ارائــه شــده از ســوی مرکــز خدمــات حــوزه هــای علمیــه
است.

6

 -25تمامــی محصلیــن مــدارس دینــی اهــل ســنت معــاف از خدمــت ســربازی
میباشــند و مــدرک فــارغ التحصیلــی معتبــر بــه فــارغ التحصیــان اعطــا

میشــود.

7

 -26بســتر مناســب و امکانــات رفاهــی ایجــاد شــده بــرای طــاب اهــل ســنت
موجــب افزایــش تقاضــا بــرای تحصیــل در مــدارس دینــی اهــل ســنت شــده اســت.

بــه طــوری کــه برخــی افــراد کــه بــه دلیــل نبــود امکانــات رغبتــی بــه تحصیــل
در مــدارس علــوم دینــی را نداشــتند اکنــون اشــتغال بــه تحصیــل علــوم دینــی را

بــر دانشــگاه ترجیــح مــی دهنــد و خانــواده هــای اهــل ســنت بــا رغبــت بیشــتر
فرزنــدان خــود را تشــویق بــه تحصیــل در مــدارس علمیــه بــه جــای دانشــگاه هــا
مــی کننــد.

8

 -27رشــد کیفــی حــوزه هــای علمیــه باعــث شــده بســیاری از هموطنــان اهــل
 .4گزارش عملکرد دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور ، ،ص  ،1بی تا ،قابل دسترس در:
 .5همان
.6همان
.7همان
 .8همان

http://www.dmsonnat.ir/Page-568.aspx
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ســنت از نقــاط مختلــف کشــور و حتــی کشــور افغانســتان و ایالــت بلوچســتان

پاکســتان بــرای تحصیــل علــوم دینــی بــه مراکــز دینی کشــور در اســتان سیســتان

و بلوچســتان مراجعــه کننــد .هــم اكنــون عالــي تريــن ســطوح دينــي در حــوزه
هــاي علميــه اهــل ســنت سيســتان و بلوچســتان تدريــس میشــود.

9

 -28راه انــدازی جامعــه المصطفی(تربیــت طــاب اهــل تســنن و تشــیع از

کشــورهای مختلــف و )...و پذیــرش طلبــه از  80کشــور جهــان از دســتاوردهای
انقــاب اســامی اســت.

10

 -29پیــش از انقــاب تعــداد طــاب اهــل ســنت شــاغل به تحصیــل حــدودا ً 3000

نفــر بــوده اســت امــا در حــال حاضــر حــدود  10000طلبــه علــوم دینــی اهــل
ســنت در کشــور بــه تحصیــل اشــتغال دارند(رشــدی در حــدود  330درصــد).

11

 -30تعـداد مـدارس علـوم دینـی اهل سـنت پس از انقالب رشـد قابـل مالحظه ای
یافتـه اسـت بهطوریکـه از میـزان کمتـر از  100حـوزه در سراسـر کشـور به حدود

 358مدرسـه علـوم دینی ارتقـاء یافته است(.رشـدی در حـدود  350درصد).

12

 -31پیــش از انقــاب اقامــه نمازهــای جمعــه و اعیــاد در اهــل ســنت بــه طــور
رســمی انجــام نمــی پذیرفــت ،امــا پــس از انقــاب اســامی در سراســر مناطــق

ســنی نشــین نمازهــای جمعــه و اعیــاد مختلــف اقامــه میشــود(حدود 400

درصــد رشــد)

13

 -32درحالیکـه در بسـياري از كشـورها خطبـه هـا و مضمـون سـخنرانی های ائمه
جمعـه بايـد از سـوي حكومـت هـا تعییـن شـوند ،در ایران هیـچ گونه دسـتوری در

جهـت کنتـرل محتـوای خطبـه ها از سـوی دولـت انجام نمیشـود.

14

 -33اکثــر ائمــه جمعــه دائــم و موقــت اهــل تســنن(باالتر از 95درصــد) ،تحت پوشــش
 .9همان
 .10همان
 .11گزارش مکتوب عملکرد دبیرخانه شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور ،مورخ 97/08/14
 .12همان
 .13همان
.14خدمات ج.ا به اهل سنت کشور ،بی نا :1390 ،ص .)hajij.com ( ،10
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بیمــه و حمایــت هــای مالــی و اقتصــادی نظــام قــرار دارند و مســتمری ماهانــه دریافت
مینماینــد.

15

 -34ایجــاد و راه انــدازی شــبکه هــای رادیــو و تلویزیونــی اســتانی و پوشــش برنامــه

هــای بومــی و مــورد نیــاز محلــی (پخــش اذان ،ســرودهای محلــی ،جشــن هــای
مردمــی و مراســمات قرآنــی و )...از اقدامــات جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه

در اســتان هــای ســنی نشــین و شــیعه نشــین بــه طــور عادالنــه اجــرا گردیــده

اســت.

 -35تعــداد مســاجد اهــل ســنت کشــور بــه نحــو چشــمگیری افزایــش یافتــه
اســت .پیــش از انقــاب حــدود  4000مســجد بــرای اهــل تســنن کشــور وجــود

داشــته اســت امــا در حــال حاضــر حــدود  17148مســجد در سراســر کشــور بــه

اهــل تســنن تعلــق دارد .بــه عبــارت دیگــر بــه ازای هــر  ۵۰۰نفــر بــرادر اهــل
ســنت ،یــک مســجد وجــود دارد.

16

 -36وحــدت اســامی و همزیســتی دینــی و مســالمت آمیــز مســلمانان یکــی از
اولویــت هــای دینــی و از دغدغــه هــای اصلــی و همیشــگی مســئوالن جمهــوری

اســامی ایــران بــوده اســت.

 -37حضــور مستشــاری جمهــوری اســامی ایــران در کشــورهای مســلمان
منطقه(ســوریه و عــراق و ،)...توطئــه هــا و دخالتهــای کشــورهای اســتکباری و
فعالیتهــای وحــدت شــکن آنهــا را بــی اثــر کــرده اســت.

 -38جریــان انقــاب اســامی در عــراق براســاس نظریــه وحــدت ،ارتــش متجــاوز
آمریــکا را شکســت داد و آن را وادار بــه خــروج از کشــور عــراق کــرد.

 40 -39ســال اســت کــه همــه طــرح هــا و برنامــه هــای آمریــکا بــرای فلســطین

بــدون اســتثناء شکســت خــورده اســت؛ امــا در مقابــل سیاســت هــای انقــاب
اســامی همــواره در حــال تحقــق و در مســیر پیشــرفت بــه ســمت اهــداف غایــی

 .15گزارش عملکرد دبیرخانه شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور ،پیشین
 .16همان
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اســت .سیاســت و نظــام اســامی در حمایــت از بــرادران اهــل ســنت در فلســطین

حتــی بــرای یــک روز تعطیــل نشــده اســت.

 -40تمامــی توطئــه هــای وحــدت شــکن اســتکبار بــا ســردمداری آمریــکا بــرای

برانــدازی حکومــت ســوریه بــا دخالــت و پشــتیبانی مستشــاری جمهــوری اســامی
ایــران بــه شکســت انجامیــده اســت.

 -41انقــاب اســامی برنامــه شــیطانی آمریکایــی -اســرائیلی داعــش را بــا نابــودی

داعــش و بربــاد دادن تمــام ســرمایه گــذاری آنهــا بــرای ایجــاد تفرقــه بیــن
مســلمانان شــیعه و س ـ ّنی بــی اثــر کــرد.

 -42انقالبیــون یمــن بــا پشــتوانه تفکــر استکبارســتیزی جمهــوری اســامی ایــران
توانســته انــد در مقابــل چندیــن افراطــی و تروریســتی عربــی -اروپایــی مقاومــت

نمایــد و آنهــا را بــه زانــو درآورنــد.

 -43انقلاب اسلامی بـا برنامهریـزی مناسـب ،مانـع تجزیـه عـراق شـد و در مقابل
تمـام توطئـه هـای وحـدت شـکن اسـتکبار در این زمینـه ایسـتادگی کرد.

 -44تقدیــم بیــش از  11000شــهید اهــل ســنت بهخصــوص  100عالــم اهــل

ســنت منــادی وحــدت در انقــاب اســامی ،بــه خوبــی بیانگــر آن اســت کــه اهــل

ســنت فریــب القائــات مذبوحانــه دشــمنان را نخــورده اســت.

17

 -45دشــمنان وحــدت اســامی بــرای نیــل بــه اهــداف شــوم خــود اقــدام بــه
راه انــدازی صدهــا ســایت و کانــال مجــازی و دههــا شــبکه رادیــو وتلویزیــون بــا
مأموریــت تفرقــه افکــن نمــوده انــد.

 -46جمهــوری اســامی در راســتای بــی اثــر ســاختن نقشــه هــای اســتکباری

وحــدت شــکن میــان مســلمانان اقــدام بــه نــام گــذاری هفتــه وحــدت در جهــان
اســام و برگــزاری برنامــه هــای گوناگــون در ایــن موســم نمــوده اســت .از مهمترین

برنامــه هــای ایــن هفتــه برگــزاری کنفرانــس بیــن المللــی وحــدت اســامی اســت
 .17خدمات ج.ا به اهل سنت کشور ،بی نا :1390 ،ص  ،5و گزارش مکتوب عملکرد دبیرخانه شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت
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کــه باعــث شــکل گیــری ارتبــاط ســازمان یافتــه دولتــی میــان مســئوالن ،علمــا و
نخبــگان جهــان اســام میشــود.

 -47در دفــاع از بــرادران اهــل ســنت در فلســطین و کمــک به اســتقالل و اســترداد
تمامیــت ارضــی ایــن کشــور مســلمان ،بــه دســتور امــام راحــل (ره) آخریــن جمعــه

مــاه مبــارک رمضــان بــه عنــوان روز قــدس تعییــن گردیــده اســت.

 -48مراســم برائــت از مشــرکین در مراســم حــج بهمنظــور جلــب وحــدت
مســلمانان در برابــر دشــمنان وحــدت اســام برگــزار مــی گــردد.

 -49توطئه های شدید آمریکا و استکبار جهانی نتوانسته است خللی در برابر پایبندی
به نظریه وحدت اسالمی در مسئوالن جمهوری اسالمی ایجاد نماید .به نحوی که
علیرغم شکل گیری گروه های تروریستی ضد وحدت مانند طالبان ،داعش و ...با
کشتار وسیع شیعیان و نیز عملیات بمب گذاری در حرم امام رضا(ع) و ،...انقالب
اسالمی نقطه نگاه خود را از اهل سنت افراطی به سمت استکبار جهانی معطوف

داشته و آن را به حساب اهل تسنن قلمداد ننمود.

 -50علیرغــم خطاهــای راهبــردی جبهــه حمــاس در حمایــت از صــدام و داعــش،

در هنگامــی کــه متوجــه اشــتباه خــود شــدند و بــه ســمت جمهــوری اســامی
ایــران گرایــش پیــدا کردنــد .انقــاب اســامی بــا ســعه صــدر و بلنــد نظــری،
حمایــت خــود را از آنهــا منقطــع نســاخت.

 -51در راســتای کمــک بــه تحقــق عملــی وحــدت بیــن پیــروان مذاهــب اســامی،

علیرغــم افراطیگــری هــای برخــی از علمــای تــراز اول ســلفیت ،رهبــر انقــاب
اســامی هرگونــه توهیــن بــه نمادهــای اهــل ســنت را تحریــم و تقبیــح نمــوده انــد.

 -52بــرادران اهــل ســنت کشــور در راســتای حفــظ و تثبیــت وحــدت اســامی بــه
طــور گســترده در نیــروی مقاومــت بســیج حضــور یافتــه و در عرصــه هــای دفــاع از
اســام از بــذل جــان خــود مضایقــه ننمــوده انــد.
 -53اوج وحدت شـیعه و سـنی در حضور داوطلبانه و عاشـقانه جوانان فراوان از اهل
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سـنت بـرای مقابلـه بـا داعـش و حضور جوانـان سـنی در کنـار خیل مدافعـان حرم
18
اسـت کـه تاکنـون حـدود  30نفـر از آنها به جرگه شـهدا پیوسـته اند.
 -54از دســتاوردهای انقــاب اســامی ،تشــکیل نیــروی مقاومــت جهــان اســام
نظیــر بســیج مســتضعفین در ایــران ،حشــد الشــعبی در عــراق و ...متشــکل از جوانان
مســلمان شــیعه و ســنی در کنــار یکدیگــر بــرای مقابلــه بــا دشــمنان اســام اســت.
 -55خدمات جمهوری اسالمی ایران در مناطق سنی نشین به طور عادالنه و همگام
با سایر استان ها ،با رشد چند صد برابری زیرساختهای توسعه ،ارتقای وضعیت
رفاهی مردم تجلی یافته است .این دستاوردهای بزرگ در بخشهای مختلف عمرانی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کشاورزی و برقراری امنیت کامال مشهود و ملموس
است .و همه می دانند که در نظام اسالمی در توسعه زیر ساختهای رفاعی مطلقاً
هیچ تبعیضی میان شیعه و سنی وجود ندارد بهطور مثال راهها به عنوان زیر ساخت
پیشرفت ،در استانهای سنی نشین در دوران قبل از انقالب مغفول مانده بود ،اما هم
اکنون در این حوزه با رشد  1000برابری راه های آسفالته روستایی در این استانها
19
مواجه هستیم.
 -56بــه بركــت رویکــرد عادالنــه در انقــاب اســامي روســتاهای مناطــق ســ ّنی
20
نشــین کشــور از نعمــت بــرق بهــره منــد هســتند.
 -57یکــی از شــاخص هــای پیشــرفت ،لولــه کشــی گاز طبیعــی بــه مناطــق شــهری
و روســتایی اســت .تنهــا بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه اســتان کردســتان بــا
برخــورداری  99/6درصــدی از گاز طبیعــی ،بــه عنــوان ســومین اســتان برتــر کشــور
21
در حــوزه برخــورداری از گاز اشــاره نمــود.
 -58مناطــق ســنی نشــین در حــوزه بهداشــت و درمــان بســیار مــورد توجــه قــرار
گرفتنــد بــه نحــوی کــه خانــه هــای بهداشــت بــا رشــد  700درصــدی ،بیمارســتانها
 .18علیرضا رشیدیان در جمع زائران اهل سنت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی،
tent/5IK6PCO

http://roshtkhar.khorasan.ir/RCon� )96/08/24

 .19گزارشــهای دریافتــی از اســتانداریها ،مــورخ  ،97/8/2اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان ،خراســان هــای رضــوی و شــمالی و
جنوبــی ،گلســتان ،کردســتان ،آذربایجــان غربــی ،کرمانشــاه و هرمــزگان
 .20همان
 .21همان
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بــا رشــد  250درصــدی و تعــداد پزشــکان شــاغل بــا رشــد  850درصــدی در حــال
ارائــه خدمــات بــه مــردم میباشــند .همچنیــن تاکنــون درمانــگاه هــای روســتایی
22
فراوانــی نیــز احــداث شــده اســت.
 -59تاسيســات زيربنايــي جــاده اي ،دريايــي ،ريلــي و هوايــي ،صنايــع كشــتي
ســازي و وجــود مرزهــا و بازارچــه هــاي مــرزي از ديگــر ظرفيــت هــاي اســتانهای
ســنی نشــین اســت كــه پــس از پيــروزي انقــاب اســامي شــكل گرفتــه انــد.
 -60در مناطــق ســنی نشــین بــه شــکل عادالنــه و برابــر بــا ســایر مناطــق کشــور،
اكثــر راه هــاي منتهــي بــه روســتاها آســفالت شــده انــد .همچنیــن توســعه فضاهاي
آموزشــي ،فرهنگــي و دانشــگاهي ،بــه گونــه ای اســت كــه مراكــز دانشــگاهي
23
شهرســتان چابهــار از همــه نقــاط دنيــا دانشــجو مــی پذيــرد.
 -61ســاخت مســکن بــرای محرومیــن یکــی از برنامــه هــای نظــام جمهــوری
اســامی ایــران اســت کــه در مناطــق مــرزی محــل ســکونت اهــل تســنن بــا قــوت
دنبــال میشــود.
 -62حمایــت از اقشــار کــم درآمــد در مناطــق اهــل ســنت بــا نــگاه عادالنــه
در مقایســه بــا اســتانهای شــیعه نشــین ،شــامل پرداخــت مقــرری ماهانــه بــه
خانــواده هــای کــم درآمــد ،حمایــت از مشــاغل خانگــی زنــان سرپرســت خانــوار،
پرداخــت وامهــای بالعــوض ،حمایــت از دانشــجویان تحــت پوشــش ،تهیــه جهیزیــه
عــروس و ...بــرای نمونــه فقــط در اســتان کردســتان بیــش از  ۱۳۳هــزار کردســتانی
از خدمــات کمیتــه امــداد بهــره منــد هســتند .زیــرا ماهیــت کمیتــه امــداد امــام
خمینــی(ره) خدمــت بــه نیازمنــدان ،بــدون توجــه بــه گرایــش سیاســی ،مذهبــی،
دینــی و مــوارد دیگــر اســت و ایــن نهــاد انقالبــی در راســتای خدمــت صادقانــه بــه
اقشــار مختلــف تــاش میکنــد.

24

 .22همان
 .23همان
 .24خدمات جمهوری اسالمی ایرانی به اهل سنت کشور ،بی نا :1390 ،ص hajij.com ،10
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برخی از دستاوردهای حوزه " ادیان و مذاهب "
شخصيت ها و کارشناسان:

 -1حجت االسالم سيد ابوالحسن نواب  -2دکتر احمدرضا مفتاح

 -3مارنرساي بنيامين  -4اسقف اعظم سرکيس داويديان
 -5دکتر همايون سامهيح  -6سيامک مره صدق

 -7موبد پدرام سروشپور  -8تاج گوهر خداداد کوچکي
 -9دکتر عنايت رضايي پور

جایگاه ادیان توحیدی در دکترین انقالب اسالمی

 -1انقالب اسالمی ایران ،ادیان الهی را در جهان زنده کرد.

1

 -2جمهــوری اســامی ایــران الگــوی عینــی همبســتگی و همدلــی بیــن پیــروان

ادیــان توحیــدی اســت.

 -3اندیشــهها و افــکار امامیــن انقــاب ،موجــب همبســتگی و همدلــی میــان

پیــروان ادیــان توحیــدی و نظــام جمهــوری اســامی ایــران شــده اســت.

2

 -4دیدارهــای متعــدد مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه العالــی) از خانوادههــای شــهدا،

جانبــازان و آزادگان اقلیتهــای دینــی ،نمــادی از احتــرام بــه پیــروان ادیــان
توحیــدی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت.

3

 -5در دکتریـــن انقــاب اســامی ،اختــاف میــان پیــروان ادیــان توحیــدی از
لحــاظ اخالقـــي محکــوم اســت.

 -6در جمهــوری اســامی ایــران بــا وجــود حاکمیــت دینــی ،رفتــار بــا اقلیتهــای
دینــی بــا کمــال احتــرام و محبــت میباشــد .در حالــی کــه در کشــورهای غربــی

 .1اشرف بروجردی« ،انقالب اسالمی ایران ،احیا کننده ادیان الهی در جهان» ،پرتال امام خمینی 20 ،دی .1396
«.2برگزاری چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی با حضور پیروان ادیان الهی» ،آلیک آنالین 14 ،آذر .1397
«.3حضور رهبرمعظم انقالب در منزل خانواده شهدای مسیحی» ،پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری 5 ،دی .1394
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کــه مدعــی بیطرفــی دینــی هســتند همــواره تحریــکات دینــی را در دســتور کار
خــود قــرار میدهنــد.

4

 -7رفتـار صمیمانـه نظـام جمهـوری اسلامی ایـران بـا پیـروان ادیـان توحیـدی،
الگـوی مطلوبـی را از همزیسـتی مسـالمتآمیز بـه جامعـه بشـری ارائه کرده اسـت.

 -8کشــورهای لیبــرال در رفتــار بــا اقلیتهــای دینــی ،بــه منشــور ســازمان ملــل

و قوانیــن مختلـــفی کــه خــود وضــع کردهانــد ،هرگــز پایبنــد نبودهانــد ولــی
جمهــوری اســامی ایــران فراتــر از ایــن قوانیــن ،بهتریــن رفتــار را بــا اقلیتهــای

دینــی داشــته اســت.

 -9اعمــال خشــونت علیــه اقلیتهــای دینــی در کشــورهای غربــی امــری رایــج و

روزمــره اســت امــا آنــان در ایــران در صلــح و آرامــش زندگــی میکننــد.

5

 -10کشــورهای غربــی کانــون اســام هراســی ،فِــرق ضالــه و افراطیــون دینــی

هســتند ولــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا برگــزاری اجالسهــای متعــدد
بیــن ادیانــی ،الگــوی تعامــل میــان پیــروان ادیــان الهــی در جهــان اســت.

6

 -11در طــول انقــاب اســامی پیــروان ادیــان توحیــدی همبســتگی خــود را بــا

انقــاب اعــام کردنــد.

 -12بــا پیــروزی انقــاب اســامی ،ســرزمین ایــران همــواره محلــی بــرای اخــوت

بیــن ادیــان توحیــدی شــده اســت.

 -13اقلیتهــای دینــی در ایــران همــواره در عرصههــای سیاســی ،اجتماعــی و

فرهنگــی حضــور فعالــی دارنــد.

 -14بــا پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی رعایــت حقــوق اقلیتهــای دینــی
بــر پایــه همزیســتی مســالمتآمیز بــه عنــوان شـــهروند ایرانـــی ،همـــواره مــورد
توجــه بــوده اســت.

7

 .4اکــرم فضلــی خانــی« ،بررســی حقــوق اقلیــت هــا در غــرب و ایــران» ،فصلنامــه مطالعاتــی صیانــت از حقــوق زنــان ،س ،2ش،1396 ،7
صــص 140-145
. 5اکرم فضلی خانی ،همان ،ص . .139
« .6اقلیتها در جمهوری اسالمی ایران» ،سایت خانه تقریب 26 ،بهمن .1393
 .7اکرم فضلی خانی ،همان ،ص .151
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 -15بــه رســمیت شــناختن حقــوق اقلیتهــای دینــی در قانــون اساســی یکــی از
افتخــارات و دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایران اســـت.

 -16بررســی مقایســهای حقـــوق اقلیتهــای دینــی در آمریــکا کــه دائمــاً در
معــرض خشــونت ،زورگیــری و آزار و اذیــت قــرار میگیرنــد ،برجســتگی برخــورد
منصافــه و عادالنــه جمهــوری اســامی ایــران بــا اقلیتهــای دینــی را بــه خوبــی

نشــان میدهــد.

8

 -17در جمهــوری اســامی ایــران آزادي انجــام مراســم و شــعائر دینــي ،امنیــت
معابــد و اماکــن مقدســه ،حرمــت شــخصیتهاي روحانــي ،اســتقالل قضایــي،
فعالیتهــاي اقتصــادي و آزادي در روابــط اجتماعــي ،بــه طــور مســاوي بــراي

همــه شــهروندان از جملــه پیــروان اقلیتهــای دینــی تضمیــن شــده اســت.

9

 -18حقوقی که برای اقلیتهای دینی در ایران وجود دارد ،با تغییر دولتها تغییری
نمیکند؛ زیرا این حقوق برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسالمی است.

 -19جهــت ارتقــاء حضــور اقلیتهــای دینــی در عرصههــای مختلــف
تصمیمگیــری و نیــز مشــارکت فعــال آنــان در نظــام جمهــوری اســامی ایــران،

اقدامــات اساســی در ســطوح محلــی و ملــی در قالــب قوانیــن اساســی و جــاری

انجــام گرفتــه اســت.

 -20در جمهــوری اســامی ایــران اقلیتهــای دینــی همچــون مســلمانان ،از
مزایــای اقتصــادی برخوردارنــد و مانعــی بــرای فعالیتهــای آنــان وجــود نــدارد.

10

 -21قانون اساسی با پذیرش حفظ و استمرار هویت گروههای اقلیت دینی ،زمینههای

مشارکت عمومی اقلیتهای دینی را در حوزههای انتخابات ریاستجمهوری ،مجلس
شورای اسالمی و شورای شهر و روستا فراهم ساخته است.

11

 .8اکرم فضلی خانی ،همان ،ص .146
 .9حج ـتاهلل ابراهیمیــان« ،حقــوق خــاص اقلیتهــای دینــی در نظــام سیاســی ایــران» ،فصلنامــه مطالعــه انقــاب اســامی ،س  ،9ش ،29
 ،1391ص .249
« .10اقلیتها در جمهوری اسالمی ایران» ،سایت خانه تقریب 26 ،بهمن .1393
 .11خیــراهلل پرویــن و ســیما ســپهریفر« ،حقــوق اقلیتهــا در قانــون اساســی» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق بشــری اســامی ،س  ،3ش ،6
 ،1393ص . 84
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 -22قانــون اساســي جمهــوری اســامی ایــران حقــوق شــهروندی اقلیتهــای
دینــی همچــون تســاوي در برابــر قانــون ،محفــوظ بــودن جــان ،مــال ،شــغل،
مســکن ،آزادي عقیــده ،انتخــاب شــغل ،برخــورداري از رونــد عادالنــه دادرســي،

داشــتن تابعیــت ،مشــارکت در اداره امــور کشـــور و  ...را محتــرم شــمرده اســت.

 -23برخــاف کشــورهای غربــی و بخصــوص آمریــکا ،کــه بــر ســاختن فیلمهــای
ســینمایی بــا هــدف اسالمهراســی و واگرایــی میــان ادیــان اصــرار دارنــد ،انقــاب
اســامی در ایــن چهــار دهــه در تولیــدات ســینمایی خــود بــه تکریــم اقلیتهــای

دینــی و همگرایــی بــا آنــان توجــه داشــته اســت.

12

 -24حضور و جانفشانی اقلیتهای دینی در جنگ تحمیلی ،نشانه عالقه و غیرت
آنان نسبت به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران است.

13

ارتقاء وضعیت حقوق اقلیتهای دینی پس از انقالب اسالمی

 -25اقلیتهــای دینــی در جمهــوری اســامی ایــران از حــق حضــور نماینــده در
مجلــس شــورای اســامی بهرهمنــد هســتند.

14

 -26اقلیتهــای دینــی بــه طــور مســتمر و بــدون هیچگونــه محدودیتــی بــا
مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی ایــران ارتبــاط دارنــد و میتواننــد از طریــق

آنــان ،مســائل و مشکالتشــان را مرتفــع نماینــد.

15

 -27بــا وجــود جمعیــت انــدک اقلیتهــای دینــی در کشــور آنــان دارای 5

نماینــده در مجلــس شــورای اســامی هســتند .نکتــه قابــل توجــه اینکــه 5 ،نماینده
مذکــور حتــی اگــر جمعیــت اقلیتهــای ایرانــی کمتــر از  3درصــد هــم شــود ،بــاز

هــم در تمــام دورههــای مجلــس حضــور دارنــد.

16

 -28طبـق قانـون اساسـی ،اقلیتهـای دینـی در نظام جمهـوری اسلامی ایران از

« .12اقلیتها در جمهوری اسالمی ایران» ،سایت خانه تقریب 26 ،بهمن .1393
 .13محمــد منصورنــژاد« ،بررســی ریش ـههای همگرایــی بیــن اهــل کتــاب بــا ســایر ایرانیــان در دفــاع مقــدس» ،فصلنامــه مطالعــات
ملــی ،س  ،6ش  ،1384 ،2ص .97
 .14قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،اصــل 64؛ « اقلیتهــای دینــی در جمهــوری اســامی ایــران؛ سیاســت هــا و راهبردهــا»،
آلیــک آنالیــن 7 ،اســفند .1393
 .15خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 80
 .16خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص .79
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حـق تشـکیل احـزاب ،تشـکلها و سـازمانهای مردمنهـاد برخوردار هسـتند.

17

 -29وجــود مــدارس اختصاصــی بــرای اقلیتهــای دینــی در جمهــوری اســامی
ایــران نشــانه بــارزی از وجــود عدالــت تحصیلــی بــرای آنــان اســت.

18

 -30بــه برکــت انقــاب اســامی اســتفاده از زبانهــای محلــی و قومــی در
مطبوعــات و رســانههای گروهــی و تدریــس ادبیــات آنهــا در کنــار زبــان فارســی،
در مــدارس اقلیتهــای دینــی آزاد اســت.

19

 -31امــروزه در راســتای تحقــق برابــری و آزادی آموزشــی بــرای همــه افــراد
جامعــه ،اقلیتهــای دینــی نیــز میتواننــد مــدارس غیرانتفاعــی تأســیس نماینــد.

20

 -32در جمهــوری اســامی ایــران امتیــاز تأســیس آموزشــگاه فنــی و حرفـهای بــه

اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی پیــرو یکــی از اقلیتهــای دینــی داده شــده اســت.

 -33پیــروان اقلیتهــای دینــی از حــق ورود بــه دانشــگاه و تحصیــل در مقاطــع
مختلــف دانشــگاهي برخــوردار هســتند.

21

 -34دانشــجویان اقلیتهــای دینــی میتواننــد دروس مــورد نظــر خــود را بــدون

هیچگونـ�ه محدودیت��ی از بی��ن کلی��ه دروس منــدرج در جــدول دروس عمومــی و
معــارف اســامی انتخــاب کــرده و بگذراننــد.

22

 -35بــه منظــور بهبــود کیفیــت آمــوزش در مــدارس ویــژه اقلیتهــای دینــی،
ســهمیهای جهــت اســتخدام معلــم در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بیانگــر توجــه

جمهــوری اســامی ایــران بــه حقــوق آموزشــی آنــان میباشــد.

23

 -36اقلیتهــای دینــی میتواننــد در محــدوده فعالیتهــای اجتماعــی خــود،
مراکــز و موسســات فرهنگــی تأســیس نماینــد.

24

 .17قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل 26؛ حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .254
« .18زندگی اقلیتها در ایران» ،موسسه راهبردی دیدهبان 24 ،تیر .1394
 .19قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل 15؛ خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 81
 .20حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .260
« .21زندگی اقلیتها در ایران ،همان 24 ،تیر .1394
 .22ابراهیمیان ،همان ،ص 261؛ «زندگی اقلیتها در ایران» ،همان 24 ،تیر .1394
 .23خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،صص . 84
 .24حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص.261
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 -37پیــروان ادیــان مســیحی ،کلیمــی و زرتشــتی بــا داشــتن کلیســاها ،کنیسـهها

و آتشــکدههای متعــدد ،میتواننــد مراســم و آیینهــای مذهبــی خــود را بصــورت
فــردی و جمعــی آزادانــه برگــزار کنند.

25

 -38صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران در راســتای همبســتگی بــا پیــروان
ادیــان توحیــدی ،مراســمات مذهبــی آنــان را پخــش میکنــد.

26

 -39ســینمای اخالقگــرای انقــاب اســامی همــواره تولیداتــی بــا موضــوع ارج
نهــادن بــه اقلیتهــای دینــی داشــته اســت.

 -40عالمـان مذهبـی اقلیتهـای دینـی در سـایر کشـورها نه تنها هیـچ محدودیتی
بـرای حضـور در ایـران و برگـزاری مراسـمات دینی ندارنـد ،بلکه جمهوری اسلامی
ایـران بـرای حضـور آنان تسـهیالتی نیـز در نظر گرفته اسـت.

 -41دانشآمـوزان اقلیتهـای مذهبـی شـاغل به تحصیـل در مدارس عـادی ،مجاز

خواهنـد بـود از اعیـاد مذهبی و مناسـبتهای ویـژه خود اسـتفاده نمایند.

27

 -42در جمهــوری اســامی ایــران زندانیــان پیــروان هــر یــک از ادیــان توحیــدی
عــاوه بــر مرخصــی پیشبینــی شــده ،میتواننــد در اعیــاد رســمی خــود،

مرخصــی دریافــت نماینــد.

28

 -43طبـق قوانیـن جمهـوری اسلامی ایـران هـر زندانـي کـه پیـرو یکـي از ادیان
رسـمي کشـور باشـد ،ميتوانـد در آسایشـگاه عمومـي یـا انفـرادي خـود یـک جلد

کتـاب آسـماني ،کتـاب دعا ،سـجاده نمـاز جهت انجـام فرائض دیني داشـته باشـد.

 -44هــر یــک از پیــروان اقلیتهــای دینــی میتواننــد نماینــده مذهبیشــان

در زنــدان حضــور یافتــه و در اجــراي آداب و مســائل مذهبــي ،آنــان را هدایــت و
ارشــاد نمایــد.

 -45کارمنــدان اقلیتهــای دینــی میتواننــد عــاوه بــر مرخصــی اســتحقاقی
 .25خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،صص . 81 -83
« .26اقلیتهای دینی در جمهوری اسالمی ایران؛ سیاستها و راهبردها» ،آلیک آنالین 7 ،اسفند .1393
« .27زندگی اقلیتها در ایران» ،همان 24 ،تیر .1394
 .28حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .258
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در موقــع مراســم و اعیــاد مذهبــی خــود بــا اســتفاده از حقــوق و فوقالعادههــای

منــدرج در حکــم کارگزینــی از مرخصــی برخــوردار شــوند.

29

 -46نظــام جمهــوری اســامی ایــران امکانــات و فرصتهایــی در راســتای

برگــزاری مراســم اقلیتهــای دینــی در نظــر گرفتــه اســت.

30

 -47اقلیتهــای دینــی در راســتای آگاهــی جامعــه و همکیشــان خــود دارای

روزنامــه و ماهنامــه خــاص خــود هســتند.

31

 -48اقلیتهــای دینــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران از حــق اخــذ مجــوز

چــاپ و نشــر کتــاب برخــوردار هســتند.

32

 -49اقلیتهــای دینــی بــا اخــذ مجــوز  12نشــریه ،مــورد حمایــت مــادی و
معنــوی جمهــوری اســامی ایــران هســتند.

 -50نخبــگان و دانشآموختــگان اقلیتهــای دینــی از امــکان اشــتغال در

پســتهاي دولتــي و دانشــگاهي بهرهمنــد هســتند.

33

 -51پــس از انقــاب اســامی تســهیالتی جهــت مرمــت و بازســازی اماکــن
مذهبــی  -تاریخــی اقلیتهــای دینــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

34

 -52امــروزه بــه برکــت انقــاب اســامی موقوفــات ،کمکهــا و هدایــای دریافتــی

نقــدی و غیرنقــدی انجمنهــا و هیئتهــای مذهبــی مربــوط بــه اقلیتهــای

دینــی از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند.

35

 -53اقلیتهـای دینـی میتواننـد عضـو هیئتهـای نظـام پرسـتاری شهرسـتانها
و شـورای عالی نظام پرسـتاری باشـند.

36

 -54در نظــام جمهــوری اســامی ایــران کلیــه وقایــع مدنــی اقلیتهــا از جملــه

 .29حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .258
« .30اقلیتهای دینی در جمهوری اسالمی ایران؛ سیاست ها و راهبردها» ،آلیک آنالین 7 ،اسفند .1393
« .31زندگی اقلیتها در ایران» ،همان 24 ،تیر .1394
 .32مصاحبه با سعید تقوی؛ مسئول ادره امور اقلیتهای دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 26 ،آذر.1397
 .33خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 84
 . 34اقلیتهای دینی در جمهوری اسالمی ایران؛ سیاست ها و راهبردها ،آلیک آنالین 7 ،اسفند .1393
 .35حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .255
 .36حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .257
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ازدواج ،طــاق و ارث کــه مهمتریــن وقایــع شــخصیه تلقــی میشــوند ،تابــع

اصــول و قوانیــن فقهــی دیــن آنهاســت.

37

 -55در جمهـوری اسلامی ایـران معابـد اقلیتهـای دینـی بـرای یـک بـار و یـک
انشـعاب از پرداخـت حـق انشـعاب آب ،دفـع فاضلاب ،بـرق و گاز معاف هسـتند.

38

 -56کلیســاها و معابــد اقلیتهــای دینــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران از

حقالثبــت معــاف هســتند.

39

 -57پیروان اقلیتهای دینی سردفتر ازدواج و طالق خاص خود را دارند.

40

 -58اقلیتهــای دینــی کشــور میتواننــد مجــوز پروانــه کارشناســی رســمی
دادگســتری دریافــت کننــد.

41

 -59اقلیتهــای دینــی از اســامی خــاص متعلــق بــه زبــان خــود در نامگــذاری
محصــوالت ،موسســات و اماکــن مربوطــه اســتفاده میکننــد.

42

 -60اصنــاف و کســبه پیــروان اقلیتهــای دینــی در نظــام جمهــوری اســامی
ایــران میتواننــد مجــوز فعالیــت دریافــت نماینــد.

43

 -61اقلیتهــای دینــی از حــق خریــد و فــروش آزادانــه و تملــک امــوال منقــول

و غیرمنقــول برخــوردار هســتند.

 -62پیــروان اقلیتهــای دینــی ماننــد دیگــر افــراد جامعــه حقــوق و مزایــای
بازنشســتگی دریافــت مینماینــد.

44

 -63پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اقلیتهــای دینــی عــاوه بــر بودجــه و

اعتبــارات دولتــي ،از ردیــف بودجــه اختصاصــی نیــز بهرهمنــد هســتند.

45

 .37قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل .13
 .38حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .256
 .39حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .256
 .40حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .256
 .41حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .257
 .42ابراهیمیان ،همان ،ص .257
 .43خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،صص . 84
 .44خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،صص . 84
« . 45اقلیتها در جمهوری اسالمی ایران» ،سایت خانه تقریب 26 ،بهمن .1393
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نقش انقالب اسالمی در تحقق همدلی و همبستگی با پیروان دین الهی کلیمی

 -64علـی رغـم تعـداد بسـیار انـدک کلیمیـان در کشـور ،طبـق قانـون اساسـي
جمهـوری اسلامی ایـران داراي یک نماینده در مجلس شـوراي اسلامي هسـتند.

46

 -65بــه برکــت انقــاب اســامی ،کلیمیــان در سراســر کشــور دارای  32انجمــن و
ســازمان مــردم نهــاد فعــال هســتند.

47

 -66در نظــام جمهــوری اســامی ایــران کلیمیــان در سراســر کشــور دارای حــدود
 70کنیســه فعــال بــوده و آزادانــه بــه انجــام مناســک مذهبــی خــود میپردازنــد.

48

 -67امروزه کلیمیان در سراسر کشور دارای نشریات تخصصی هستند (افق بینا و.)...

49

 -68کلیمیــان در نمایشــگاههای کتــاب و مطبوعــات جمهــوری اســامی ایــران
محصــوالت خــود را ارائــه میکننــد.

 -69کلیمیــان در نظــام جمهــوری اســامی ایــران از حــق تحصیــل در مــدارس
اختصاصــی خــود بهرهمنــد هســتند.
 -70دانشآموزان کلیمی همانند سایر افراد جامعه دارای مدارس غیرانتفاعی هستند.
50

51

 -71جمهــوری اســامی ایــران بــه خاطــر برگــزاری آییــن و مناســک دینــی ویــژه

کلیمیــان ،روز شــنبه را بــرای آنهــا تعطیــل اعــام کــرده اســت.

52

-72کلیمیــان ایــران در ســایه توجهــات جمهــوری اســامی ایــران دارای کتابخانــه
تخصصــی بــا بیــش از  20هــزار جلــد هســتند.

 -73کلیــه اقشــار کلیمــی در جمهــوری اســامی ایــران از تعطیــات رســمی ویــژه

خــود اســتفاده میکننــد.

53

 .46قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل .64
 .47خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 88
« .48اقلیتها در جمهوری اسالمی ایران» ،سایت خانه تقریب 26 ،بهمن .1393
« .49اقلیتهای دینی در جمهوری اسالمی ایران؛ سیاست ها و راهبردها» ،آلیک آنالین 7 ،اسفند .1393
 .50خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 88
 .52خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 88
 .52حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .260
 .53خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 88
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 -74کلیمیــان در دوران دفــاع مقــدس بــا  11شــهید 328 ،جانبــاز و  34آزاده

حضــور فعالــی داشــتند.

54

 -75اعــزام پزشــك و پرســتار بــه جبهههــاي نبــرد حــق علیــه باطــل از
فعاليتهــاي مهــم ســتادهاي پشــتيباني جبهههــا از ســوی کلیمیــان بــود.
نقش انقالب اسالمی در تحقق همدلی و همبستگی با پیروان دین الهی زرتشت

 -76علیرغــم انــدک بــودن جمعیــت زرتشــتیان ،ایــن اقلیــت دینــی دارای یــک
نماینــده در مجلــس شــوراي اســامي اســت .پــس از پیــروزی انقــاب اســامی

پیــروان زرتشــتی نیــز عضــو شــوراهاي شــهر و روســتا شــدند.

55

 -77زرتشــتیان در قالــب انجمنهــا و ســازمانهای مــردم نهــاد ،آزادانــه بــه
فعالیتهــاي مختلــف اجتماعــي و مدنــي در حــوزه دینــی خــود میپردازنــد.

56

 -78زرتشــتیان عــاوه بــر تهــران دارای انجمنهــای مختلــف در ســایر اســتانهای
زرتشتینشــین ماننــد اصفهــان ،کرمــان ،یــزد ،اهــواز و  ...هســتند.

 -79بــا حمایــت جمهــوری اســامی ایــران زرتشــتیان بــا انتشــارات ویــژه خــود
ســاالنه صدهــا جلــد کتــاب در حــوزه دینــی خــود چــاپ و منتشــر میکننــد
(ماننــد انتشــارت فروهــر ،انتشــارات چیســتی و انتشــارات راســتی).

57

 -80زرتشــتیان همــواره در نمایشــگاههای ملــی و بینالمللــی کتــاب و مطبوعــات
جمهــوری اســامی ایــران حضــور فعالــی دارند.

 -81چــاپ نشــریه یکــی از حقــوق بــه رســمیت شــناخته شــدهی زرتشــتیان در
58
نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت (نشــریه ،هومــن و نشــریه اَمــرداد).
 -82پــس از پیــروزی انقــاب اســامی تعــدادی از آتشــکدههای زرتشــتی در
فهرســت آثــار ملــی قــرار گرفتهانــد (آتشــکده تهــران ،آتشــکده یــزد و .)...

 . 54مهــدی ایــزدی (معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران)« ،جدیدتریــن آمــار خانــواده شــهدا و ایثارگران»،
خبرگــزاری جمهــوری اســامی (ایرنا) 11 ،مهــر .1396
 .55قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل 64؛خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 89
 .56خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص .89
« .57اقلیتها در جمهوری اسالمی ایران» ،سایت خانه تقریب 26 ،بهمن .1393
 .58خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 89
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فصل اول /دستاوردهای انقالب اسالمی

 -83به برکت انقالب اسالمی امروزه  16آتشکده فعال در سراسر کشور وجود دارد.

59

 -84زرتشتیان دارای  38مدرسه اختصاصی در سطح کشور هستند.

60

 -85نظــام جمهــوری اســامی ایــران حــق آزادی آمــوزش خــط دیــن دبیــره

اختصاصــی زرتشــتیان را بــه آنــان داده اســت.

 -86جمهــوری اســامی ایــران در راســتای همبســتگی دینــی اجــازه برگــزاري کنگره
بزرگداشــت ســه هــزار ســال فرهنگ زرتشــتي با حضــور میهمانان زرتشــتي از سراســر
جهــان را بــه آنهــا داده اســت.

61

 -87زرتشـتیان سـاکن در سراسـر ایـران بـه صـورت آزادانه آئینهـای مذهبی خود
را بـر پـا میدارند (جشـن سـده ،مراسـم گاهنبـار در تخت سـلیمان تکاب).

 -88زرتشــتیان ایــران اعــم از دانشآمــوزان ،کارمنــدان و  ...میتواننــد از
تعطیــات ویــژه خــود اســتفاده کننــد.

62

 -89بــر اســاس دکتریــن انقــاب اســامی مبنــی بــر برابــری حقــوق تمــام افــراد
جامعــه ،پیــروان زرتشــتی تاکنــون بــه مناصــب مختلــف دولتــی رســیدهاند.

 -90بــا حمایــت نظــام ج .ا .ا زرتشــتیان همــواره نیروهایــی نخبــه و متهعــد بــه
جامعــه معرفــی میکنــد (دکتــر فرشــاد فالحتــی از زرتشــتیان ایــران مدیــر امــور

بیماریهــا و مراکــز تشــخیص درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز و بهــرام

بختیــاری؛ نخبــه مختــرع و .)...

 -91انقلاب اسلامی بـا ارزش قائـل شـدن بـرای زرتشـتیان نـام برخـی از خیابانهـای
شـهرهای ایـران را بـه بـزرگان دینی و شـهدای زرتشـتی اختصـاص داده اسـت (خیابان

زرتشـت ،کوی زرتشـتیان ،خیابان شهید فرهاد خادم ،خیابان شـهید فریدوننژادکی و .)...

 -92زرتشتیان با همدلی و همبستگی مثالزدنی در هشت سال جنگ تحمیلی همپای
رزمندگان کشور عازم جبهههای جنگ شدند ( 32شهید 209 ،جانباز و  23نفر آزاده).

63

 .59مصاحبه با آقای دکتر سعید زارع؛ مشاور رئیسجمهور در امور اقلیتهای دینی 24 ،آذر . 1397
 .60خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 89
« . 61اقلیتها در جمهوری اسالمی ایران» ،سایت خانه تقریب 26 ،بهمن .1393
 . 62خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 90

 .63مهــدی ایــزدی (معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران)« ،جدیدتریــن آمــار خانــواده شــهدا و ایثارگــران» ،خبرگــزاری جمهــوری اســامی
(ایرنــا) 11 ،مهــر .1396

96

گلستان انقالب از میان آتش نمرودیان زمان

 -93پــس از انقــاب اســامی بــه منظــور ارج نهــادن بــه شــهدای اقلیــت دینــی
همچــون دیگــر شــهدای ایــن مــرز و بــوم آثــار متعــددی منتشــر شــده اســت

(کتــاب «جــای پــای فرهــاد» زندگینامــه شــهید زرتشــتی فرهــاد خــادم کــه ایــن
اثــر مــورد توجــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری قــرار گرفــت).

نقش انقالب اسالمی در تحقق همدلی و همبستگی با پیروان دین الهی مسیحیت
الف) ارامنه:

 -94ارامنــه در نظــام جمهــوری اســامی ایــران در چــاپ مجلــه ،روزنامــه،

هفتهنامــه ،ماهنامــه و فصلنامــه آزاد هســتند.

64

 -95هفتهنامــه آراکــس ،دو هفتهنامــه هویــس ،فصلنامــه پیمــان و  ...از ارگانهــای
رســمی ارامنــه ایران هســتند.

65

 -96بـه برکـت انقلاب اسلامی تاکنـون تعـدادی از کلیسـاها و اماکـن مقـدس
مسـیحیان توسـط سـازمان میراث فرهنگي و شهرداری مرمت و بازسـازی شدهاند.

66

 -97پــس از پیــروزی انقــاب اســامی تعــداد زیــادی از ابنیــه مســیحیان در
شــهرهای مختلــف ایــران در فهرســت آثــار ملــی قــرار گرفتهانــد.

67

 -98در دوره جمهــوری اســامی ایــران ســه کلیســای ارامنــه ایــران ثبــت یونســکو

شــده اســت (قرهکلیســا ،کلیســای اســتفانوس مقــدس و کلیســای ُزر ُزر).

68

 -99ارامنــه ایــران بــا جمعیــت حــدود  150هــزار نفــر قریــب بــه  300کلیســا

دارنــد؛ یعنــی بــه ازای هــر  500نفــر یــک کلیســای ارمنــی در ایــران وجــود دارد.

69

 -100برخــاف دوره پهلــوی کــه بســیاری از مــدارس ارمنــی تعطیــل شــدند ،در
نظــام جمهــوری اســامی ایــران مــدارس اقلیتهــای دینــی رونــق گرفتنــد.

70

« .64زندگی اقلیتها در ایران» ،همان 24 ،تیر .1394
 .65خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 84
« .66اقلیتهای دینی در جمهوری اسالمی ایران؛ سیاستها و راهبردها» ،آلیک آنالین 7 ،اسفند .1393
 .67خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 86
 .68خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 86
 .69خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 86
 .70محمدعلــی اکبــری و عاطفــه حرآبــادی فراهانــی« ،وضعیــت آمــوزش زبــان اقلیتهــای دینــی در مــدارس آنهــا در عصــر پهلــوی دوم (-1357
 1320هـــ  .ش)» ،دوفصلنامــه تاریخنامــه ایــران بعــد از اســام ،س  ،6ش  ،1394 ،11ص .5
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فصل اول /دستاوردهای انقالب اسالمی

 -101پــس از انقــاب اســامی دگرگونــی اساســی در مــدارس ارمنــی صــورت
گرفــت و برخــاف رژیــم شاهنشــاهی بــه تدریــج مدیــران مــدارس از میــان
اقلیتهــای دینــی انتخــاب شــد.

71

 -102پس از انقالب اسالمی میزان ساعات درسي ارامنه در مدارسشان افزایش یافت.

 -103در دوران  40ســاله انقــاب اســامی شــرایط آمــوزش زبــان مــادري بــرای
ارامنــه ايرانــي همــواره مناس ـبتر از ارامنــه ســاير كشــورها بــوده اســت.

 -104امــروزه در حــدود  50مدرســه ویــژه ارامنــه ،دروس دینــي خــاص آنــان بــه
زبــان مــادری تدریــس میشــود.

72

 -105بــه برکــت انقــاب اســامی مســیحیان ارمنــی در انجــام مناســک مذهبــی
خــود آزاد و در اعیــاد و مناســبتهای ویــژه تعطیــل هســتند.

73

 -106در نظــام جمهــوری اســامی ایــران دانشآمــوزان و کارمنــدان ارمنــی از

تعطیــات خــاص خــود اســتفاده میکننــد.

74

 -107در دوران  40ســاله انقــاب اســامی بیــش از  9دوره نشســت بیــن ادیانــی با
محوریــت همبســتگی و همدلــی ادیــان توحیدی در کشــور برگزار شــده اســت.

75

 -108در نظام جمهوری اسالمی ایران ورزشکاران مسیحی در تیم ملی و باشگاههای
ایران حضور گسترده و بدون محدودیتی دارند (ادموند بزیک ،آندرانیک تیموریان در

فوتبال ،آرن داودی چگانی و اوشین ساهاکیان در بسکتبال و .)...

76

 -109هنرمندان مسیحی در عرصههای گوناگون هنری همچون سینما ،موسیقی،
تئاتر ،رادیو و تلویزیون جمهوری اسالمی ایران فعالیت برجسته و مستمری دارند

(مرحوم زاون قوکاسيان ،مرحوم لوون هفتوان ،لوریس چکناواریان و .)...

 -110پــس از انقــاب اســامی بســیاری از خیابانهــای کشــور بــه نــام شــهدا و
« .71زندگی اقلیتها در ایران» ،همان 24 ،تیر .1394
 .72حجت اهلل ابراهیمیان ،همان ،ص .260
 .73خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 87
 .74خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 86
 .75خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 86
« .76زندگی اقلیتها در ایران» ،همان 24 ،تیر .1394

98

گلستان انقالب از میان آتش نمرودیان زمان

مفاخــر مســیحی نامگــذاری شــده اســت (خیابــان شــهید گاگیــک طومانیــان ،و .)...

 -111امــروزه مســیحیان ارمنــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران فعالیــت آزادنه
و بــدون محدودیــت اقتصــادی دارنــد (ماننــد تولیــدی کــت و شــلوار هاکوپیان).

 -112مســیحیان بــا شــیعیان در ایــام ســوگواری ائمــه اطهــار (ع) همدلــی و
همنوایــی دارنــد (ارامنــه هــر ســاله مــاه محــرم در میــدان هفــت تیــر هیئــت
ثــاراهلل را کــه متعلــق بــه خــود آنهــا اســت ،فعــال میکننــد ،از برگــزاری جشــن

و شــادمانی در ایــن ایــام خــودداری میکننــد و در تاســوعا و عاشــورای حســینی

هــر ســاله نــذری میدهنــد).

 -113مســیحیان کشــور در طــول  8ســال دفــاع مقــدس بــه اعتبــار دلبســتگی بــه
میهــن دوشــادوش هموطنــان مســلمان خــود اعــم از شــیعه و ســنی در صحنههــای

دفــاع از عــزت ایــران تاریخســازی کردنــد.

 -114آمــار شــهدای مســیحی اعــم از ارمنــی و آشــوری در جنــگ تحمیلــی 90
نفــر ،جانبــازان  295نفــر و آزادگان مســیحی  58نفــر میباشــد.

77

 -115ارامنــه ایــران بــا تقدیــم  200شــهید ،جانبــاز و مفقوداالثــر باالتریــن آمــار
شــهدا و جانبــازان را در میــان اقلیتهــای دینــی دارا میباشــد.

 -125خلیفــه ارامنــه (شــادروان اســقف اعظــم آرداک مانوکیــان) ،از همــان
نخســتین روزهــای جنــگ تحمیلــی بــا تمــام تــوان خــود در خدمــت نظــام

جمهــوری اســامی ایــران بــود.

 -116در دوران دفــاع مقــدس نخســتین ســتادهای کمکرســانی توســط شــورای
خلیفهگــری در شــهرهای تبریــز ،اصفهــان ،تهــران و ارومیــه تشــکیل شــد.

 -117بــه دلیــل جنــگ تحمیلــی ،شــوراهاي س ـهگانه خليفهگــري ارامنــه ايــران

بــا انتشــار اطالعيههــاي رســمي ،ارامنــه ايــران را از برگــزاري مراســم جشــن ســال
نــو مســيحي بــر حــذر داشــتند.

 .77مهــدی ایــزدی (معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران)« ،جدیدتریــن آمــار خانــواده شــهدا و ایثارگــران» ،خبرگــزاری
جمهــوری اســامی (ایرنــا) 11 ،مهــر .1396

99

فصل اول /دستاوردهای انقالب اسالمی

 -118دردوران دفــاع مقــدس  400ارمنــي كــه قبـ ً
ا دوران خدمــت خود را ســپری
کــرده بودنــد ،بــه صــورت داوطلبانــه راهــی جبهههــای حــق علیــه باطــل شــدند.

 -119هــر ســاله در دهــه فجــر مراســم یادبــود شــهدای مســیحی (مهمانــی
اللههــا) در کشــور برگــزار میشــود.

 -120درچهــار دهــه انقــاب اســامی هــر ســاله جهــت برگــزاری آییــن مذهبــی
ســاالنه مســیحیان جهــان در قــره کلیســای چالــدران امکانــات خدماتــی و رفاهــی

فراهــم میگــردد.

 -121مسـیحیان کشـور بـه صـورت آزادانه نسـبت به برگـزاری آئینهـای مذهبی
خـود اقـدام میکننـد (برگـزاری آئین جهانی بـاداراک در قـره کلیسـای چالدران).
ب) آشوری:

 -122آشــوریان در نظــام جمهــوری اســامی ایــران در چــاپ مجلــه ،روزنامــه،

هفتهنامــه ،ماهنامــه و فصلنامــه آزاد هســتند.

78

 -123بــه برکــت انقــاب اســامی تاکنــون تعــدادی از کلیســاها و اماکــن مقــدس
آشــوریان توســط ســازمان میــراث فرهنگــي و شــهرداری مرمــت و بازســازی
شــدهاند.

79

 -124پــس از پیــروزی انقــاب اســامی تعــداد زیــادی از ابنیــه آشــوری در
شــهرهای مختلــف ایــران در فهرســت آثــار ملــی قــرار گرفتهانــد.

 -125تأســیس نهادهایــی همچــون دانشــگاه ادیــان و مذاهــب ،ســازمان فرهنــگ
و ارتباطــات اســامی و  ...نشــانه اهمیــت موضــوع تقریــب ادیــان در جمهــوری

اســامی ایــران اســت.

80

 -126بــه برکــت انقــاب اســامی آشــوریان کشــور در انجــام مناســک مذهبــی
خــود آزاد و در اعیــاد و مناســبتهای ویــژه تعطیــل هســتند.

81
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 -127در نظــام جمهــوری اســامی ایــران دانشآمــوزان و کارمنــدان آشــوری از
تعطیــات خــاص خــود اســتفاده میکننــد.

 -128در دوران  40ســاله انقــاب اســامی بیــش از  9دوره نشســت بیــن ادیانــی با
محوریــت همبســتگی و همدلــی ادیــان توحیدی در کشــور برگزار شــده اســت.

82

 -129پــس از انقــاب اســامی بســیاری از خیابانهــای کشــور بــه نــام شــهدا و
مفاخــر آشــوری نامگــذاری شــده اســت (شــهید آلفــرد ســرکیس اردوشــاهی و .)...

 -130آشــوریان کشــور در طــول  8ســال دفــاع مقــدس بــه اعتبــار دلبســتگی بــه
میهــن دوشــادوش هموطنــان مســلمان خــود اعــم از شــیعه و ســنی در صحنههــای

دفــاع از عــزت ایــران تاریخســازی کردنــد.

 -131آمــار شــهدای مســیحی اعــم از ارمنــی و آشــوری در جنــگ تحمیلــی 90
نفــر ،جانبــازان  295نفــر و آزادگان مســیحی  58نفــر میباشــد.

 -132جامعــه  30هــزار نفــری آشــوریان  65کلیســا در جمهــوری اســامی ایــران

دارنــد .یعنــی هــر  461نفــر یــک کلیســا کــه ایــن آمــار در مقایســه بــا کشــورهای

دیگــر بیســابقه میباشــد.

83

 -133آشــوریان دارای انجمنهــای متعــدد فرهنگــی -اجتماعــی در ســطح کشــور
هســتند کــه نشــانگر آزادی فعالیتهــای مدنــی در جمهــوری اســامی ایــران
میباشــد.

84

 -134در نظــام جمهــوری اســامی ایــران هيــچ محدوديتــي بــراي ادامــه تحصيــل
جوانــان آشــوري وجــود نــدارد و ماننــد هــر ايرانــي ديگــري ميتواننــد مــدارج
علمــی را طــی کننــد.

 -135در دوره جمهــوری اســامی ایــران جوانــان آشــوری برخــاف گذشــته كــه
بيشــتر بــه مشــاغل فنــي و خدماتــی روي ميآوردنــد ،بــه تخصصگرايــي ســوق
 .82خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 86
 .83خیراهلل پروین و سیما سپهریفر ،همان ،ص . 87
 « .84زندگی اقلیتها در ایران» ،همان 24 ،تیر .1394
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پيــدا كــرده انــد؛ يعنــي داراي مشــاغلي هســتند كــه دروس تخصصــي آن را در

دانشــگاهها خواندهانــد.

 -136امــروزه بــه برکــت انقــاب اســامی مــدارس تخصصــي در زمينــه آمــوزش
خــط و زبــان آشــوري وجــود دارد.

 -137بــا حمایــت و همراهــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه طــور متنــاوب
اجــاس سراســری جوانــان کلیســای شــرق آشــور ایــران در آذربایجــان غربــی

برگــزار میشــود.

 -138همــه ســاله رهبــر آشــوریان جهــان در میــان آشــوریان کشــور نشــانگر
تعامــات دینــی و آزادی فعالیتهــای مذهبــی ایــن اقلیــت دینــی در جمهــوری

اســامی ایــران میباشــد.

85
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " بسیج و جوانان "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1سردار محمدحسین سپهر  -2سردار علیرضا افشار
 -3سردار عبدالرضا آزادی -4دکتر محمد رئیس زاده

 -5حمید باالیی  -6فرشاد عالی  -7علی عباسی اصل
 -8علی فالحی  -9دکتر علیرضا معاف

میــدان داری جوانــان در پیشــبرد انقــاب اســامی (از پاســداری

کمیتــه هــای انقــاب تــا مدافعــان حــرم)

 -1جوانــان ،نقــش آفریــن اصلــی بزرگتریــن تحــول تاریخــی جهــان در قــرون

اخیربودنــد.

 -2پیــروزی انقــاب اســامی بــا میــدان داری تظاهــرات ،تجمعــات و تحــرکات

انقالبــی جوانــان حاصــل شــد.

 -3غلبه بر نیروهای تا بن دندان مســلح شاهنشــاهی و فتح و تصرف مراکز حســاس
و مهــم کشــور و اداره آن تــا اســتقرار اوضاع کشــور کار جوانان انقالبی مســلمان بود.

 -4انقــاب اســامی بــه جوانانــی کــه پیــش از آن هیــچ نقشــی در اداره کشــور
نداشــتند ،هویــت و اعتبــار بخشــید و بــا اعتمــاد بــه جوانــان باالتریــن مناصــب
اداره کشــور را بــه آنهــا واگــذار کــرد.
 -5ایــن جوانــان ارزشــمند مســجدی بودنــد کــه بــا تشــکیل کمیتــه هــای انقــاب
اســامی در تمامــی مســاجد شــهرها و روســتاهای سراســر کشــور از آغازیــن روز

پیــروزی ،خــا وجــود دســتگاههای امنیتــی -انتظامــی را پــر کردنــد و امنیــت
کشــور را در دوران بحرانــی پــس از انقــاب تضمیــن کردنــد.

1

 .1سردار محمدحسین سپهر ،جانشین ریاست سازمان بسیج مستضعفین ،گزارش بیست و هشتمین نشست شنبه های انقالب ،پایگاه
تحلیلی فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار ،97/8/5 :کد خبر ،759 :قابل دسترس درhttp://farhangesadid.ir/fa/news/759 /:
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 -6هجــرت عظیــم جوانــان انقالبــی و والیتمــدار بــه مناطــق بحرانــی مــرزی و
جهــاد فداکارانــه آنهــا بــود کــه غائلــه هــای تجزیــه طلبــان آمریکایــی و انگلیســی

را در کردســتان ،خوزســتان ،بلوچســتان ،آذربایجــان و ترکمــن صحــرا شکســت داد
و تمامیــت ایــران را حفــظ کــرد.

2

 -7تمامــی نهادهــای برخاســته از انقــاب اســامی کــه منشــا تحــوالت عظیمــی در

کشــور شــدند بــه دســت جوانــان تأســیس و اداره شــد.

 -8تضمین اسـتمرار انقالب اسلامی ،مدیون فتح النه جاسوسی آمریکا یعنی قرارگاه

طراحی و هدایت براندازی و توطئه علیه انقالب اسالمی توسط جوانان دانشجو است.

 -9انقلاب فرهنگـی بـا پاکسـازی دانشـگاه هـا از اتاق جنگ گـروه های وابسـته به
شـرق و غـرب ،توسـط جوانان آغاز شـد.

 -10مدیریــت کشــور بعــد از انقــاب اســامی بــه دســت جوانــان ســپرده شــد بــه

گونــه ای کــه میانگیــن ســنی کابینــه دولــت اول  ۴۲ســال بــود.

 -11میــدان دفــاع مقــدس را جوانــان انقالبــی اداره کردنــد ،متوســط کل ســن
فرماندهانــی کــه ژنــرال هــای بعثــی بــا  ۳۰ســال ســابقه نظامــی را بــا انبــوه

نیروهایشــان بــه اســارت مــی گرفتنــد ،کمتــر از  ۲۴ســال بــود.

3

 -12تحــوالت گســترده و معجــزه آســای وضعیــت زندگــی مــردم روســتاهای

کشــور در دهــه اول انقــاب ،مرهــون ایثــار و فــداکاری هــای جوانــان ایثارگــری
اســت کــه جهــاد ســازندگی را بنیــان نهادنــد.

 -13جهــش خیــره کننــده علمــی ایــران زیــر ســخت تریــن تحریــم هــای علمــی

و فنــی بدســت دانشــمندان جوانــی چــون کاظمــی آشــتیانی ،احمــدی روشــن،
طهرانــی مقــدم و  ...شــکل گرفــت.

 -14ایــن جوانــان نســل ســوم انقالبنــد کــه بــا بنــای مدافعــان حــرم ،طومــار
 .2همان
 .3دکتر علیرضا معاف ،همان
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جریــان تکفیــری ،مولــود نامشــروع مثلــث شــوم غربــی ،عبــری و عربــی را درهــم

پیچیدنــد و فتوحــات بــزرگ اســام در غــرب آســیا را رقــم زدنــد.

 -15آنــگاه کــه ملــت ایــران بــدون دارا بــودن هیــچ دســتگاه امنیتــی بــا بــه راه
افتــادن کلکســیونی از گــروه هــای تروریســتی ،مــورد یــورش تمامــی ســازمان

هــای جاسوســی شــرق و غــرب واقــع شــد؛ ایــن جوانــان دانشــجو بودنــد کــه بــا راه
انــدازی اطالعــات ســپاه بــا اعجــاز الهــی تمــام شــبکه هــای تروریســتی را ریشــه

کــن کردنــد.

4

 -16گفتگوهـای مکـرر و مفصـل مسـتقیم و بـی رودربایسـتی جوانـان بـا رهبـری
انقلاب بیانگـر جایـگاه رفیـع جـوان در اندیشـه و عمـل رهبـری از سـویی و ارتقـاء
سـطح فهم و درک نسـل جوان کشـور در تراز مباحثه با رهبر از سـوی دیگر اسـت.
بسیج مائده الهی و معجزه ی امام خمینی (ره)

 -17بسیج معجزه امام و دستاورد بی نظیر انقالب اسالمی است.

 -18بیشــترین تهاجــم دشــمنان بشــریت بعــد از والیــت ،متوجــه بســیج اســت و
ایــن واقعیــت دلیــل روشــنی بــر کارآمــدی و تاثیــرات سرنوشــت ســاز بســیج در
تــداوم  ۴۰ســاله انقــاب اســامی اســت.

 -19بسیج مجموعه ای منحصر بفرد و بزرگترین تشکل مردمی در جهان است.

5

 -20هوشمندی والیت در طراحی همه جانبه بسیج ،امکان بهره گیری از تمام
ظرفیت های مردمی برای نیل به آرمانها و اهداف متعالی را فراهم ساخته و راه مانور

دشمنان را از همه جهات مسدود کرده است ،به طوری که از هر راهی برای نابودی

انقالب اسالمی وارد می شوند ،بسیج را در مقابل خود می یابند.

 -21روابــط محبتآمیــز عاطفــی و عشــق و عالقــه قلبــی متقابــل میــان رهبــری و
جوانــان و نوجوانــان کــه در بســیج بــه اوج خــود مــی رســد ،آن هــم در ســختترین

شــرایط کشــور ،پدیــده ای منحصــر بــه فــرد در جهان اســت.
 .4سردار سپهر ،همان
 .5دکتر علیرضا معاف ،همان
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 -22بســیج محــل تجمــع تمامــی اقــوام و طوایــف ،تالقــی همبســتگی همــه نحلــه

هــا و مذاهــب ،ائتــاف همــه اقشــار و اصنــاف ،رابطــه نخبــگان و عــوام ،همــکاری
همــه ســطوح و الیــه هــای اجتماعــی و در حقیقــت ســتون خیمــه وحــدت ملــی و

بــرادری اســامی بــوده و هســت.

 -23تولــد بســیج تفرقــه را بــه وحــدت ،ذلــت پذیــری را بــه عــزت ،تــرس را بــه
شــجاعت و حقــارت را بــه عظمــت یــک ملــت تبدیــل کــرد.

 -24حضــور مــردم در صحنــه ،الزمــه تــداوم انقــاب اســامی و پیشــرفت کشــور
بــوده و بســیچ مســتضعفین تضمیــن کننــده تــداوم حضــور مــردم در صحنــه اســت.

 -25در نظــام اســامی مــردم و دولــت دو مجموعــه جــدا از هــم تعریــف نشــده انــد
و بســیج امتــداد مردمــی همــه نهادهــا و دســتگاههای کشــور اســت.

 -26بســیج نمــاد مــردم ســاالری دینــی و فرصتــی بــرای ایــده پــردازی ،نقــش
آفرینــی و مطالبــه گــری تمــام اقشــار و آحــاد جامعــه در جهــت رشــد و اعتــاء

کشــور اســت.

نقش بسیج در امنیت داخلی

 -27شــبکه اطالعاتــی مردمــی  ۳۶میلیونــی بســیج ،اصلــی تریــن عامــل شکســت

کودتاهــا ،عملیــات هــای تروریســتی و عملیــات هــای برانــدازی اســت.

6

 -28هــزاران شــهید بســیجی در مقابلــه بــا قاچــاق مــواد مخــدر و شــرارت در

مرزهــای مختلــف کشــور ،بزرگتریــن ســند نقــش آفرینــی بســیج در خدمــت بــه
امنیــت مردمــی در کشــوراســت.

 -29وجــود  ۵۰هــزار پایــگاه بســیج در شــهرها و روســتاهای کشــور ،مهمتریــن
مولفــه در قــدرت بازدارندگــی جمهــوری اســامی اســت و دشــمنان را از دســت

انــدازی بــه کشــور مایــوس و امنیــت کشــور را در برابــر تهدیــدات داخلــی و

خارجــی تضمیــن نمــوده اســت.

7

 .6سردار علیرضا افشار ،رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه ،همان
 .7سردار غالمرضا آزادی ،معاون بازرسی سازمان بسیج ،همان
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 -30بســیج فراگیرتریــن چتــر امنیتــی و ســپر دفــاع از مــردم در تمامــی شــهرها و
روســتاها ،از عمــق محلــه هــا تــا حریــم مرزهــا در برابــر تمامــی تهدیــدات اســت.

 -31تشــکل میلیونــی بســیجیان ،ســاختار امنیــت مردمپایــه بــی نظیــری را ایجــاد
نمــوده اســت کــه حاصــل آن تبدیــل ایــران بــه امــن تریــن کشــور در مرکــز ناامــن
تریــن منطقــه جهــان اســت.

8

 -32از اصلــی تریــن مولفــه هــای پیــروزی بــر تجزیــه طلبــان در کردســتان،

بســیجیان جــوان تحــت عنــوان پیشــمرگان مســلمان کــرد بودنــد .هزاران بســیجی

کــرد شــهید ،ســند ایــن نقــش آفرینــی مثــال زدنــی اســت.

9

 -33بســیج عشــایر سیســتانی و بلــوچ از ارکان مهــار شــرارت هــای هدایــت شــده
از آن ســوی مرزهــا و برقــراری امنیــت پایــدار درشــرق کشــور اســت.

 -34نتیجــه نقــش آفرینــی امنیتــی بســیج مســاجد و محــات ایــن اســت کــه

گــزاره مشــترک اکثــر گردشــگران خارجــی در هنــگام تــرک ایــران ،اظهــار تعجــب
از شــدت امنیــت شــبانه محــات ،خیابــان هــا و اماکــن تفریحــی ایــران اســت.

 -35شــبکه عظیــم مردمــی بســیج اصلــی تریــن پشــتوانه نیــروی انتظامــی در
کشــور؛ در کشــف قاچــاق کاال و مــواد مخــدر و انبــار کاالهــای احتــکار شــده اســت.

 -36نقــش آفرینــی مردمــی بســیجیان در صیانــت از تاسیســات نفتــی ،جنــگل

هــا و منابــع طبیعــی و ...در مبــارزه بــا عناصــر ســودجو ضمــن حفــظ منابــع ملــی
کشــور ،هزینــه هــای امنیتــی ایــن بخشــها را بــه حداقــل رســانده اســت.

10

 -37حضــور مردمــی و پیشــگیرانه بســیج در تمــام زوایــای حیــات اجتماعــی،

اغلــب اقدامــات تروریســتی ،خرابکارانــه و کودتاهــای دشــمنان را عقیــم کــرده
اســت.

 -38در طــول  ۴۰ســال انقــاب اســامی ،اطالعــات بســیج مســتحکم تریــن پــل

ارتباطــی مــردم بــا دولــت و بزرگتریــن شــبکه کســب اطــاع از جامعــه و انعــکاس
 .8موسسه گالوپ 1396 ،نقل شده در باشگاه خبرنگاران جوان ،1396/05/21 ،قابل دسترس در:
 .9سردار افشار ،همان
 .10همان

https://www.yjc.ir/fa/news/6199155
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صادقانــه و بــدون سانســور نارســایی هــا ،خطاهــا و گالیههــای مــردم بــه مســئوالن

بــاالی کشــور بودهاســت.

11

 -39حضور و خدمترسانی بسیج به مناطقی که مورد غفلت دستگاهها واقع شده است،
از عوامل اصلی پیشگیری از ایجاد بدبینی و جداشدن مردم محروم از حکومت بوده است.

 -40بسیجیان ،نیروهای منحصر به فرد در جهان هستند که با درک مفهوم شهادت،
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دیگران ،خود را فدای سالمت و امنیت مردم می
کنند( .شهیدان گلدوی ،مرتضی آسوده ،حامد بزی و کیخا نمونه های آن هستند)

 -41تکیــه بــه نیروهــای مردمــی بســیج در برقــراری امنیــت کشــور ،پربــازده ترین،
پایدارتریــن ،موثرتریــن و کــم هزینــه تریــن شــکل امنیــت را رقم زده اســت.
نقش بسیج در دفاع مقدس و امنیت ملی

 -42جلوگیــری از تجــاوز ارتــش بعــث در بخــش اعظــم مرزهــای کشــور توســط
بســیجیان سلحشــور مرزنشــین و جوانــان بســیجی مهاجــر ،همچــون حجه االســام
حیــدری در ایــام ،قهرمانــی هــای بســیجیان ملکشــاهی و خــزل و ســایر ایــات در
میمــک و گنجانچــم ،مقاومــت مــردم از زن و مــرد در مقابــل لشــکر زرهــی دشــمن

درگیالنغــرب ،غیــور مــردی فدائیــان اســام بهفرماندهــی شــهید ســید مجتبــی
هاشــمی در آبــادان ،شــهیدان محمــد جهــان آرا در خرمشــهر و علــی غیوراصلــی

در اهــواز و ...نمادهــای ایــن حقیقــت اســت.

 -43نفــوذ و شــبیخون هــای بســیجیان در خطــوط دفاعــی پــس از توقــف دشــمن،

نقطــه ضعــف و شکســت پذیــری دشــمن را بــه نیروهــای مســلح یــادآوری کــرد و
الهــام بخــش اصلــی شــیوه هــای رزم درشــب یعنــی تاکتیــک اصلــی تمــام عملیات

پیروزمنــد بــزرگ دفــاع مقــدس شــد.

 -44عملیــات هــای پیروزمنــد بــزرگ دفــاع مقــدس از زمانــی آغــاز شــد کــه
نیروهــای مســلح ،بســیجیان را بــه طــور گســترده وارد ســازمان رزم خــود کردنــد.

 .11همان
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هیــچ عملیــات بــزرگ زمینــی دفــاع مقــدس بــدون مشــارکت گســترده بســیج بــه

پیــروزی نرســید.

 -45درحالیکـه رژیـم بعثـی سـربازان خـود را بـا اجبـار و تـرس از اعدام بـه جبهه
مـی فرسـتاد .نوجوانـان بسـیجی برای رفتـن به جبهه شناسـنامه خود را دسـتکاری
مـی کردنـد و بـا اشـک و زاری از والدیـن خـود برای اعـزام رضایت مـی گرفتند.

 -46بسـیاری از نقـاط عطـف و شـیوه هـای غافلگیر کننده دفاع مقـدس که در هیچ
کتـاب جنگـی دیده نشـده ،مرهون خالقیت ها و ابتکارات بسـیجی اسـت.

 -47عظمــت حماســه آفرینــی هــای بســیج درجبهــه هــای نبــرد بــه حــدی اســت
کــه برجســتهترین فرماندهــان نظامــی کشــور خــود را بســیجی مــی داننــد و امــام

خمینــی (ره) بــه بســیجی بــودن خــود افتخــار مــی کردنــد.

 -48وجــود بیــش از  ۸۰هــزار بســیجی شــهید در دفــاع مقــدس ،ســندی روشــن

بــر نقــش بــی نظیــر بســیج در آن حماســه جــاودان اســت.

12

 -49حضــور بــی مــزد و منــت و فداکارانــه بســیج درجبهههــا بــود کــه بــه
جمهــوری اســامی اجــازه داد بــا وجــود همــه تحریــم هــای اقتصــادی بــا کمتریــن

هزینــه دفــاع مقــدس را بــه پیــش ببــرد.

 -50نقــش آفرینــی بســیج در امنیــت ملــی و دفــاع مقــدس محــدود بــه جبهــه هــا

نیســت و تــا عمــق خانــه هــا اســتمرار دارد ،حضــور پروانــه وار بســیجیان بــر گــرد
شــمع وجــود خانــواده هــای شــهدا و جانبــازان عزیــز ،روحیــه و معنویــت ملــی را
اســتحکام مــی بخشــد و ســختی هــای دفــاع را بــر مــردم آســان میکنــد.

 -51بـرای امـکان پذیـر کـردن مقاومـت در مقابـل دشـمنی کـه به دالرهـای نفتی
بـی پایـان مرتجعـان منطقه و تسـلیحات ابرقدرتهـا وصل بود ،بسـیجیان کمک های

بـی انتهـای مردمی را سـرازیر جبهههـا کردند.

 .12پایگاه اطالع رسانی حوزه ،دفاع مقدس به روایت آمار ،تاریخ انتشار ،1397 :کد خبر 95062 :قابل دسترس در:
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/7602/95062
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 -52تنیدگــی بســیج در تمــام بافــت هــای اجتماعــی و پراکندگــی بســیجیان در
تمــام ســطوح جغرافیــای کشــور در کنــار انگیــزه بــاال و روحیــه شــهادت طلبــی از

مهمتریــن عوامــل بازدارندگــی در مقابــل هرگونــه تهاجــم خارجــی اســت.

 -53ســازماندهی و آمــوزش میلیــون هــا بســیجی در راســتای تحقــق دفــاع همــه

جانبــه ،مهمتریــن عامــل بازدارندگــی دشــمن بــرای هرگونــه تعــدی و چشــم طمــع
بــه خــاک کشــور اســت.

 -54بســیج بــا ســازماندهی هــزاران گــردان عاشــورا بــا مأموریــت دفــاع از کــوی

و بــرزن و ســازماندهی بیــش از  ۲۴۰۰گــردان بیــت المقــدس بــه عنــوان گــردان
هــای احتیــاط دفاعــی و صدهــا گــردان رزمــی آمــاده امــام حســین (ع) نیــروی بــی
پایــان رزمــی آمــاده در اختیــار فرماندهــان نیروهــای مســلح اســت.

13

 -55اگــر ایــران امــروز در پــر خطــر تریــن منطقــه جهــان و در مواجهــه بــا پــر
تهدیــد تریــن دشــمنان بشــریت از کــم هزینــه تریــن کشــورهای جهــان در عرصــه

دفاعــی اســت بــه برکــت بســیج بــی مــزد و منــت مردمــی اســت.

 -56واکنــش هــای منبعــث از ایمــان ،تعهــد خودجــوش و غیرقابــل پیــش بینــی
بســیج در مقابــل هــر تهدیــد خارجــی و داخلــی دشــمنان را در طراحــی برنامــه
موفــق بــرای برانــدازی نظــام نــاکام گذاشــته اســت.

نقش بسیج در مقابله با تهاجم فرهنگی

 -57تــراوش و ترویــج تفکــر بســیجی و نشــر رایحــه ایــن تفکــر در جامعــه ،هســته
مرکــزی حفــظ فرهنــگ ملــی و اســامی در مقابــل تهاجــم شکســت خــورده

فرهنگــی دشــمن اســت.

 -58حضــور و همیــاری جوانــان بســیجی بســیاری از مســاجد را کــه صرفــا محــل
حضــور پیــران و بازنشســتگان بــود بــه کانونــی فعــال ،پویــا و اثرگــذار در بهبــود

فرهنگــی و اجتماعــی تمــام رده هــای ســنی جامعــه تبدیــل کــرده اســت.
 .13سردار سپهر ،پایگاه خبری مشرق ،تاریخ انتشار ،97/6/31 :کد خبر ،895228 :قابل انتشار در:

https://www.mashreghnews.ir/news/895228
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 -59برگــزاری ســاالنه دههــا هــزار یــادواره و راه انــدازی کنگــره هــای بــزرگ شــهدا
اثرگذارتریــن برنامــه فرهنگــی ملــی اســت و توانســته زیــر شــدیدترین تهاجمــات

فرهنگــی دشــمن ،فرهنــگ انقــاب ،روحیــه ایثــار و شــهادت طلبــی را ســینه بــه
ســینه تــا نســل چهــارم انقــاب منتقــل کنــد.

 -60بسـیجیان بـا راه انـدازی بزرگتریـن شـبکه تربیتی جهـان در قالـب حلقه های
صالحیـن ،تعالـی معرفتـی و معنـوی خـود ،حفـظ هویـت دینـی و انقالبـی جامعه و
تربیـت نسـل به نسـل کادرهـای اصیـل و ارزشـمند بسـیجی را تضمیـن کردند.

14

 -61خواهــران بســیجی بــا راه انــدازی هــزاران مهــد کــودک قرآنــی در مســاجد
و پایگاههــای بســیج و ارائــه الگــوی بومــی مبتنــی بــر فرهنــگ ملــی و اســامی

بــرای تربیــت کــودکان ،توطئــه بــزرگ یونیســف و نهادهــای اســتعماری دیگــر

بــرای نفــوذ در تربیــت اخالقــی نس ـلهای آینــده ایــران را بــه چالــش کشــیدند.

 -62انــس مــردم بــا زیارتگاههــا و یادگارهــای عملیــات دفــاع مقــدس در قالــب
گردشــگری تعالــی بخــش راهیــان نــور و اســتقبال و اثرپذیــری خیــل عظیــم
جوانــان و نوجوانــان از ایــن برنامــه از بزرگتریــن دســتاوردهای فرهنگــی بســیج

بــرای تــداوم فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه اســت.

 -63حضــور خیــل عظیــم بســیجیان در فضــای مجــازی و انتشــار گســترده
پیامهــای روشــنگرانه و مبتنــی بــر حقیقــت از تبدیــل ایــن فضــا بــه مســیر

یکطرفــه بــرای ترویــج فرهنــگ ابتــذال ،ارتجــاع و ذلــت جلوگیــری کــرده اســت.

 -64کانــون هــا و دارالقــرآن هــای بســیج از مهمتریــن مراکــز فرهنــگ قــرآن و
عتــرت و انــس جوانــان و نوجوانــان شــهرها بــا پیــام الهــی اســت.

 -65جشــنواره هــای بســیج و مقاومــت در تمــام رشــته هــای هنــری ســینما،
تئاتــر ،هنرهــای تجســمی ،شــعر و ادبیــات و راه انــدازی جشــنواره هــای بــزرگ

خودجــوش مردمــی بســیجیان همچــون جشــنواره عمــاردر مقابــل هنــر سرســپرده
 .14حجت االسالم سعید دسمی ،معاون اسبق تعلیم و تربیت بسیج ،خبرگزاری مهر ،تاریخ انتشار ،1393 :کد خبر ، 2471486 :قابل
دسترس درhttps://www.mehrnews.com/news/2471486 :
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بــه قــدرت و مقلــد محــض جشــنواره هــای اســتعماری غــرب قدبرافراشــته و نویــد
بخــش تــداوم حیــات هنــر انســان ســاز انقــاب اســت.

 -66صــف طوالنــی جوانــان مشــتاق نســل ســوم و چهــارم انقــاب کــه بــرای اعــزام

بــه عرصــه هــای شــهادت در جبهــه هــای مقاومــت التمــاس و لحظــه شــماری مــی
کننــد و نمادهایــی چــون احمــدی روشــن و حججــی تقدیــم جبهــه حــق مــی

کننــد ،دلیــل غیــر قابــل انــکار شکســت تهاجــم فرهنگــی دشــمن اســت.

 -67حضــور شــوق انگیــز میلیونــی جوانــان دهــه  ۸۰و  ۹۰در برنامــه هــای عظیــم
معنــوی چــون اعتــکاف و شــب هــای قــدر ،مبیــن انتقــال موفقیــت آمیــز فرهنــگ

بســیج بــه نســل هــای آینــده اســت.

 -68دههــا میلیــون نفــر روز اردوهــای ســازنده تربیتــی و آموزشــی و رزمایــش های
ســاالنه جوانــان بســیجی ،بســتری بــزرگ بــرای کادر ســازی و تولــد کادرهــای

خــط شــکن آینــده اســت.

15

 -69میلیـون هـا خواهر بسـیجی تشـکل یافتـه در دهها هـزار پایگاه و واحد بسـیج،
پرچمـداران اصلـی فرهنـگ اصیل و انسـان سـاز حیا ،حجـاب و عفاف در کشـورند.

 -70عضویــت دههــا هــزار اســاتید حــوزه و دانشــگاه ،هنرمنــدان ،مداحــان و اصحــاب
رســانه و صدهــا هــزار دانشــجو و طلبــه در تشــکل بســیج و کنشــهای انقالبــی و
اصولــی ایــن اقشــار نســبت بــه مســائل روز کشــور ،گویــای نفــوذ تفکربســیجی در

اقشــار فرهیختــه اســت.

 -71حرکتهــای عظیــم روشــنگرانه بســیجیان بــا پوشــش هــای میلیونــی بــرای
انــذار عمومــی نســبت بــه آســیب هــای شــبکه هــای ماهــواره ای ،شــبکه هــای
مجــازی بیگانــه ،ســبک زندگــی غربــی ،آســیب هــای اجتماعــی محــات آلــوده

و ...بعضــی منحنــی هــای ویرانگــر رو بــه بــاال را متوقــف و بعضــا در ســیر نزولــی
قــرارداده اســت.

 .15ایوب سلیمانی ،مسئول سازمان اردویی و گردشگری بسیج1388 ،خبرگزاری فارس ،تاریخ انتشار  ،1388کد خبر،8804310339 :
قابل دسترس درhttps://www.farsnews.com/news/8804310339 :
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 -72حضــور پرنشــاط میلیونــی دانــش آمــوزان در بســیج دانــش آمــوزی ،مســاجد و
اداره برنامــه هــای فرهنگــی ،هنــری و جهــادی بــا مدیریــت نوجوانانــه ،نویــد بخــش

آینــده ای سرشــار از موفقیــت و پیشــرفت بــرای کشــور اســت.

16

نقش بسیج در سازندگی و محرومیت زدایی

 -73بســیجیان بــا اطاعــت از امــام خامنــه ای در راه انــدازی بســیج ســازندگی،
نگذاشــتند مشــعل فــروزان خدمــت بــه محرومــان را کــه امــام خمینــی(ره) بــا
تأســیس جهــاد ســازندگی برافروختــه بــود خامــوش و قربانــی تدبیــری و کــج

ســلیقگی منحلکننــدگان جهــاد شــود.

 -74فعالیــت میلیونــی جوانــان بســیجی در گروههــای جهــادی و خدمــات

بیپایــان آنهــا بــه طبقــات ضعیــف ،نمــاد عینــی و عملــی وحــدت و همبســتگی
ملــی و نویــد بخــش آینــده ای روشــن بــرای کشــور اســت.

 -75مــدل رایــج کمــک بــه مناطــق محــروم در جهــان ،مــدل نمایشــی اســتفاده
از خدمــات اجبــاری ماننــد ســپاه دانــش رژیــم گذشــته بــا اســتفاده از خدمــت

اجبــاری ســربازی اســت و کمیــت عظیــم مشــارکت داوطلبانــه مردمــی جهــادی در
جهــان بــی نظیــر اســت.

 -76حضــور و همیــاری بســیجیان در حــل و مرتفــع نمــودن مســائل و آســیب
هــای اجتماعــی محــات بــا اســتفاده از ظرفیــت پایــگاه هــای بســیج ،عــاوه بــر

کمــک بــه افزایــش عدالــت اجتماعــی ،امیدهــا و نقشــه هــای دشــمن بــرای بهــره

گیــری از آســیبهای حاشــیه نشــینان شــهرها را بــر بــاد داد.

 -77شــور و اشــتیاق امــروز جوانــان بــرای حضــور در مناطــق محــروم و مقابلــه بــا
جنــگ اقتصــادی کمتــر از اشــتیاق جوانــان دوران دفــاع مقــدس بــرای حضــور در

جبهــه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل نیســت.

 .16علــی صابــر ماهانــی ،رئیــس ســازمان بســیج دانــش آمــوزی ،عضویــت  5میلیــون محصــل در بســیج دانشآمــوزی در  60هــزار
مدرســه ،پایــگاه اطــاع رســانی وزارت آمــوزش و پــرورش ،تاریــخ انتشــار ،1395 :کــد خبــر ،100010876 :قابــل دســترس در:
http://medu.ir/fa/news/item/222912?ocode=100010876
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 -78اردوهــای جهــادی بســیج از دســتاوردهای مهــم جمهــوری اســامی در عمــق
بخشــی معنــوی جوانــان جهادگــر و زمینــه ســاز خودســازی آنــان اســت.

 -79همــکاری بســیج ســازندگی بــا همــه دولتهــا از هــر خــط و مشــرب سیاســی
یکــی از برجســتهترین نمادهــای اخــاص بســیجیان نســبت بــه انقــاب اســت.

 -80بســیج ســازندگی بــا نقــش آفرینــی در طرحهــای ملــی بــرای کمــک بــه دولت

بــا کمتریــن هزینــه ،موفقیــت هــای خیــره کننــده ای را رقم زده اســت .ریشــه کنی
فلــج اطفــال در سراســر کشــور ،کویــر زدایــی در مناطــق متعــدد ،واکسیناســیون

فراگیــر دام و طیــور در شــرایط مختلــف از جملــه ایــن موفقیــت هاســت.

17

 -81انجــام بیــش از  ۱۳۰هــزار پــروژه عمرانــی در روســتاها و مناطــق حاشــیه ای،
بخشــی از اقدامــات بســیج ســازندگی در راســتای محرومیتزدایــی بــوده اســت.

18

 -82شناســایی بیــش از  ۴۳۰قطــب صنایــع تبدیلــی و تــاش بــرای فعــال ســازی
و توانمندســازی آنــان در تــراز ملــی بــا بهــره گیــری از تــوان جوانــان کشــور ،گام

بلنــدی در مقابلــه بــا جنــگ اقتصــادی و ترویــج اقتصــاد مقاومتــی اســت.

19

 -83مشــخص نمــودن جغرافیــای مناطــق هــدف  ۵ســاله بــرای گروههــای
جهــادی ،آینــده ای روشــن درایــن مناطــق را نویــد مــی دهــد.

 -84بســیج ســازندگی بــا ایجــاد بیــش از  ۳۰۰هــزار شــغل پایــدار در کمتــر از ۴

ســال ،بــدون اتــکا بــه بودجــه دولتــی قهرمــان اول کار آفرینــی در کشــور در دوره
تحریــم اســت.

20

 -85برقــراری ســاالنه دههــا بیمارســتان صحرایــی ،کلینیــک و درمانــگاه تخصصــی
در دوردســت تریــن و صعــب العبــور تریــن مناطــق محــروم کشــور و ارائــه باالتریــن

 .17غالمــی ،رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی ،پایــگاه خبــری مشــرق نیــوز  :واکسیناســیون دام و طیــور  ۱۳اســتان کشــور توســط
 ۱۰ه��زار بسـ�یجی ،تاریخانتشــار139 :
 .18عالی فرشاد ، ،مدیر فرهنگی سازمان بسیج سازندگی ،خبرگزاری میزان ،تاریخ انتشار ،1397 :کد خبر ،463000 :قابل دسترس در:
https://www.mizanonline.com/fa/news/463000

 .19همان
 .20غالمی ،رئیس سازمان بسیج سازندگی ،پایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگی :اشتغالزایی بسیج سازندگی برای  300هزار ،تاریخ
انتشار ،1397 :کد خبر ،4239 :قابل دسترس درhttp://sazandegi.ir/story/4239 :
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خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی بــی مــزد و منــت بــه مــردم و اعــزام هــزاران

پزشــک بــرای خدمــت در ایــن مناطــق ،از افتخــارات بــزرگ بســیج جامعه پزشــکی
است.

21

 -86صدهــا هــزار نفــر از مــردم بــه ویــژه جوانــان بــا آمــوزش ،راهنمایــی ،هدایــت
تخصصــی و حمایــت هــای بســیج ســازندگی موفــق بــه راه انــدازی کســب وکارهای

تولیــدی شــدهاند.

22

نقش بسیج در حوادث و بحران های طبیعی

 -87شــبکه بســیج بــه جهــت مزیــت پراکندگــی در تمامــی ســرزمین ،اولیــن واحد
ســازماندهی شــده ای اســت کــه در نخســتین لحظــات بــروز بحــران هــای طبیعــی

در محــل حادثــه حضــور مــی یابــد و بــا بهــره منــدی از آشــنایی کامــل بــه محیــط،
ضمــن برقــراری امنیــت ،بــا بیشــترین اســتفاده از زمــان طالیــی بــرای خدمــات

اضطــراری بــه آســیب دیــدگان ،خســارات جانــی را بــه حداقــل مــی رســاند.

 -88پایــگاه هــای بســیج نقــش اول را در جمــع آوری ،دســته بنــدی و ارســال
کمــک هــای مردمــی بــه مناطــق بحــران زده دارا هســتند.

 -89ســازمان یافتگــی ،تعهــد و امانــت داری بســیجیان بهتریــن یــاور نهادهــای
خدمترســانی و امــدادی در شــرایط بحرانــی اولیــه بــرای ســاماندهی توزیــع

احتیاجــات اولیــه ،اســکان موقــت و پاکســازی صحنــه عملیــات اســت.

-90کنــش هــای صمیمانــه ،محبــت آمیــز مردمــی و فــارغ از دیــوان ســاالری
بســیجیان بهتریــن آرامــش بخــش مــردم داغــدار و مصیبــت زده در مناطــق بحــران
زده اســت.

 -91شــبکه گســترده بســیج جامعــه پزشــکی و پیراپزشــکی نهتنهــا در ایــران بلکــه
در حــوادث کشــورهای منطقــه ،پــای کارتریــن واحــد واکنــش ســریع درمانــی در
رســیدگی بــه مصدومیــن و مجروحیــن حــوادث غیــر مترقبــه اســت.

 .21عالی فرشاد ،پیشین
 .22عالی فرشاد ،پیشین
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 -92وجــود متخصصــان بســیجی بومــی در همــه مناطــق کشــور فرصتی اســتثنایی

بــرای ارائــه مشــاوره هــای روانشناســانه موثــر و اقدامــات فرهنگــی ســازگار بــا
محیــط بــرای بازمانــدگان و مصدومــان حــوادث طبیعــی اســت.

 -93بســیجیان پایدارتریــن نیروهــای داوطلبــی هســتندکه از آغازیــن لحظــات
حادثــه تــا آخریــن مرحلــه اســکان دائــم و اتمــام ســاخت مســکن ،بــی مــزد و

منــت در کنــار آســیب دیــدگان حــوادث خدمــت صادقانــه را اســتمرار مــی دهنــد.

نقش بسیج در پیشرفت های علمی

 -94حماســه هــای بســیجیان محــدود بــه میــدان هــای رزم و جهــاد فرهنگــی

نیســت ،برجســتهترین دســتاوردهای علمــی کشــور محصــول جهــاد علمــی
بســیجیان اســت ،شــهیدان شــهریاری ،طهرانــی مقــدم ،مســعود علــی محمــدی،
مصطفــی احمــدی روشــن و داریــوش رضایــی نــژاد نمادهــای ایــن حقیقــت انــد.

 -95ســازمان یافتــن اقشــار دانشــور ماننــد طــاب و فضــا ،اســاتید ،پزشــکان،
مهندســان ،حقوقدانــان ،دانشــجویان و دانــش آمــوزان فضــای ارزشــمند خودبــاوری

و ایجــاد نشــاط در مراکــز علمــی را فراهــم کــرده اســت.

 -96موفقیــت هــای شــگفت انگیــز در تولیــد بومــی پیچیدهتریــن تســلیحات
دفاعــی جهــان در کشــور ،نــه محصــول هزینــه هــای گــزاف نظامــی بلکــه ثمــره

جهــاد علمــی مخلصانــه دانشــمندان بســیجی اســت.

 -97حمایــت بســیج از ایــده هــای نــو و طرحهــای جوانــه زده و مراقبــت از آنهــا تا

حصــول فرصــت ایســتادن مبتکــران روی پــای خــود ،ســهم زیــادی در شــکوفایی
اســتعدادهای ناشــناخته و ارتقــای روحیــه خودبــاوری آنــان داشــته اســت.

 -98ســازمان علمــی بســیج پلــی میــان دســتگاهها و نهادهــای کشــور بــا نخبــگان
جــوان و پناهگاهــی بــرای اســتعدادهای برتــر جوانــان ناشــناخته اســت.

 -99ایجــاد مراکــز هدایــت و حمایــت فـنآوران بهصــورت موضوعــی وتشــکیل فــن

بازارهــا ،حمایــت از شــکلگیری پارکهــا دانشبنیــان و تأســیس نمایشــگاه و
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فروشــگاه مرکــزی ارائــه محصــوالت مخترعــان ،مبتکران و نــوآوران از دســتاوردهای

بســیج در دوران جهــاد علمــی اســت.

23

 -100ترویــج جهــاد علمــی در مراکــز آموزشــی و پژوهشــی توســط بســیج بــه
تأســی از تدابیــر والیــت ،درخشــانترین دوره پیشــرفتهای علمیکشــور را در

دو دهــه اخیــر رقــم زد.

 -101برگــزاری ســاالنه جشــنواره هــای علمــی بســیج در ابعــاد تخصصــی و
قشــری و جشــنواره ملــی جهادگــران علــم و فنــاوری باهــدف بــه نمایــش درآمــدن
ظرفیتهــا و توانمندیهــای مخترعــان و مبتکــران ،جریــان ســاز جهــد علمــی و

مبــارزه موفــق بــا مخالفــان پیشــرفت هــای علمــی جوانــان کشــور اســت.

 -102درحالــی کــه دشــمن بــه دنبــال تحریــم دانشــمندان و جامعــه علمــی کشــور
اســت ،بیــش از  ۱۷مرکــز هدایــت و حمایــت از تحقیقــات تجربــی و فنــی بــا

شبکهســازی بیــش از  ۲۴۰هــزار نفــر از متخصصیــن بــرای رفــع نیازهــای فنــاوری

کشــور و حــل  ۲۵مســئله کالن نقشآفرینــی کــرده انــد.

24

ح نوآورانــه مبتکــران و
 -103بســیج بــا حمایــت ســاالنه مســتقیم از  ۱۰۰۰طــر 

مخترعــان جــوان و معرفــی  ۳۵۰۰طــرح واجــد شــرایط بــه مراکــز صنعتــی و اجرایی
مربــوط گام مؤثــری در ارتبــاط معنــی دارجامعــه علمــی و ســازمان هــای متولــی در

کشــور برداشــته اســت.

25

نقش بین المللی بسیج

 -104نوجوانــان بســیجی چــون محمــد حســین فهمیــده هــا و بهنــام محمــدی
هــا بــا پایــه گــذاری مکتــب جهــاد شــهادت طلبانــه ،الگــوی جهــاد موفــق بــا
دســتهای خالــی ،بــرای احمــد قصیــر هــا و منیــف اشــمرها شــدند و زمینــه
اخــراج متجــاوزان آمریکایــی و اســرائیلی از لبنــان و غــزه را فراهــم کردنــد.

 .23حمیــد باالیــی ،جانشــین ســازمان بســیج دانشــجویی ،گــزارش بیســت و هشــتمین نشســت شــنبه هــای انقــاب ،پایــگاه تحلیلــی
فرهنــگ ســدید ،تاریــخ انتشــار ،97/8/5 :کــد خبــر ،759 :قابــل دســترس درhttp://farhangesadid.ir/fa/news/759/100 :
 .24همان
 .25همان
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 -105دختــران و زنــان بســیجی بــا ارائــه عملــی الگــوی رعایــت حجــاب و عفــاف
تــوام بــا فعــال تریــن کنشــگری اجتماعــی ،مســیر فعالیــت صحیــح و اثــر بخــش

اجتماعــی زنــان جهــان اســام را گشــودند.

 -106بهــره گیــری از شــیوه هــای رزم بســیج در لبنــان و فلســطین ،ارتــش
صهیونیســتی را کــه هیـچگاه شکســت نخــورده بــود بــا طعــم شکســت آشــنا کــرد

و پــوزه هــای ایــن ارتــش را نــه یــک بــار بلکــه  ۵بــار در مرزهــای لبنــان و غــزه
بــه خــاک مالیــد.

 -107پیشــروی بــرق آســای داعــش در عــراق از زمانــی متوقــف و بــه عقــب
نشــینی و فــرار بــدل شــد کــه نســخه عراقــی بســیج یعنــی حشــد الشــعبی متولــد
شــد و پــا بــه میــدان جنــگ گذاشــت.

 -108بــن بســت مبــارزه بــا تروریســت هــای تکفیــری دســت نشــانده آمریــکا در
ســوریه کــه  ۹۰درصــد خــاک ایــن کشــور را اشــغال کــرده بودنــد تنهــا بــا الهــام از

ســازماندهی و رزم بســیج و تشــکیل ارتــش مردمــی ســوریه شکســته شــد.

 -109مقاومــت ســه ســاله اســطوره ای مــردم قهرمــان یمــن تحــت شــدیدترین
حصــار اقتصــادی و زیــر وحشــیانه تریــن بمبــاران هــا ،تکــرار درس هــای مقاومــت

بســیجیان در جزایــر مجنــون ،شــلمچه و ایســتادگی قهرمانانــه دزفــول ،ایــام،

اهــواز ،اندیمشــک ،خــرم آبــاد ،کرمانشــاه ،مریــوان و ...اســت.

 -110حماســه هــای عظیــم بســیجیان نســل ســوم و چهــارم در دفــاع از حــرم اهل

بیــت(ع) بزرگتریــن پیــروزی هــای اســام را در منطقــه رقــم زد و بــه جهانیــان
نشــان داد ،تفکــر و عمــل بســیجی نهتنهــا بــه تاریــخ نپیوســته بلکــه همچنــان
تاریــخ ســاز اســت.

 -111بــه راه افتــادن گــروه هــای جهــادی و محرومیتزدایــی در کشــورهای
منطقــه توســط جوانــان انقالبــی از دســتاوردهای بــزرگ بیــن المللــی بســیج اســت،
امســال جوانــان مســلمان انقالبــی چنیــن اردوهایــی را در ده کشــور آســیایی و
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آفریقایــی برگــزار کردنــد.

 -112شــیوه هــای بســیجی نهتنهــا در ابعــاد رزمــی و جهــادی بلکــه در تمامــی
شــئون فرهنگــی و اجتماعــی از رســیدگی بــه خانــواده شــهدا تــا برگــزاری یــادواره

هــا و شــب هــای خاطــره وحتــی راهیــان نــور ،الگــوی جوانــان انقالبــی در سراســر

منطقــه شــده اســت.

 -113اجــرای طــرح مــادران آســمانی و شــرف یابــی بــه محضــر مــادران معظــم
شــهیدان در ســالروز میــاد حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا درکشــورهای منطقــه،
نمونــهای از الهامبخشــی بیــن المللــی حرکتهــای فرهنگــی بســیجیان اســت.

 -114الگــوی بســیج بــرای مبــارزان راه آزادی و مبــارزه بــا اســتکبار آن چنــان
جــذاب بــوده اســت کــه حتــی بســیاری از ســرودهای انقالبــی جوانــان مبــارز
کشــورها حتــی در بعضــی کشــورهای غیــر مســلمان ،بــر وزن ســرودهای بســیجیان
ســاخته میشــود.

 -115در حــوادث و وقایــع سیاســی مهــم بیــن المللــی ،موضــع گیــری هــا و کنــش
هــای بــه موقــع میدانــی بســیجیان ،موجــب بیــداری منطقــه و جهــان و برهــم
خــوردن بســیاری از توطئــه هــا علیــه مســلمانان شــده اســت.
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برخی از دستاوردهای حوزه " قانون گذاری "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1سید فضل اهلل موسوی  -2فیروز اصالنی  -3محمد حسن پیرزاده
 -4محمد علی پورمختار  -5حجت االسالم و المسلمین سالک

 -6مسعود اخوانفرد -7سردار مهدی جمشیدی

ویژگیهــای قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان

یکــی از مترقیتریــن قوانیــن اساســی دنیــا

 - 1انقــاب اســامی تنهــا انقالبــی اســت کــه در کوتــاه تریــن زمــان بــه قانــون
اساســی مــورد تاییــد آحــاد مــردم دســت یافــت.

 - 2در کمترین زمان ممکن تمام نهاد های برخاسته از نظر مردم استقرار یافتند.
 - 3ملتزم ترین فرد به قانون اساسی شخص رهبری است.

 - 4قانــون اساســی جمهــوری اســامی تنهــا قانــون اساســی اســت کــه حاکمیــت
مطلــق بــر جهــان و انســان را از آن خــدا مــی دانــد و انســان را بــر سرنوشــت

اجتماعــی خــودش حاکــم مــی دانــد.

1

 - 5نهادینــه ســازی مشــارکت سیاســی مــردم و نقــش آفرینــی مــردم در تدویــن
قانــون اساســی بــا تعییــن مســتقیم خبــرگان قانــون اساســی و شــرکت در همــه

پرســی قانــون اساســی لحــاظ گردیــده اســت.

2

 -6قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مترقی ترین قانون اساسی دنیا است.

 - 7قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تنها قانونی است که برخاسته از ارزش های
اسالمی است و حکومتی با شاخصه مردم ساالری دینی ایجاد کرده است.

3

.1مقدمه قانون اساسی
 .2اصل  107قانون اساسی
. 3اصل سوم قانون اساسی
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 - 8قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران هــر گونــه ســلطه گــری و ســلطه

پذیــری را نفــی نمــوده اســت.

4

 -9در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه مــردم جهــت اداره شــهر و

روســتا نقــش مســتقیم داده اســت و تصمیــم گیــری محلــی در ســطح اســتان هــا
و شهرســتان هــا در قانــون اساســی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.

5

 -10در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بیــن حقــوق عامــه مــردم و
رهبــران حکومــت ،هیــچ گونــه تفاوتــی وجــود نــدارد .بــه صورتــی کــه طبــق اصــل

 107قانــون اساســی ،رهبــری در برابــر قوانیــن بــا ســایر افــراد جامعــه برابــر اســت.

6

 -11در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،نظــارت عمومــی مــردم در اصــل

هشــتم بیانگــر نقــش نظارتــی مــردم در اداره جامعــه اســت .اصــل هشــتم بــر

نظــارت عمومــی و مســئولیت متقابــل همگانــی بــه عنــوان نیرومندتریــن اهــرم

کنتــرل قــدرت توســط مــردم تأکیــد دارد.

7

 -12در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،دولــت مکلــف اســت کلیــه

امکانــات اعــم از آمــوزش ،بهداشــت ،درمــان ،مســکن و زمینــه اشــتغال را بــرای
همــگان فراهــم نمایــد.

8

 -13قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ســندی اســت قانونــی و شــرعی کــه

بــا پشــتوانه ای مردمــی ،چارچــوب نظــام اســامی ایــران را ترســیم و اهــداف انقــاب
اســامی را کــه خــود مؤلفــه ای از قــرآن و ســنت و کالم معصومیــن و خواســت مــردم

مــی باشــد بیــان کــرده اســت.

9

 -14در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران توجــه جــدی بــه حفــظ و
اســتفاده صحیــح از انفــال و ثــروت هــای عمومــی بــر طبــق مصالــح عامــه و محیــط

. 4اصل  152قانون اساسی
. 5اصل  6و  7قانون اساسی
 .6اصل  107قانون اساسی
 .7اصل  8قانون اساسی
 .8اصل  29قانون اساسی
 .9مقدمه قانون اساسی
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زیســت بــه عنــوان ســرمایه ای تجدیــد ناپذیــر شــده اســت.

10

 -15قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران ،همه پرسـی و مراجعه به آرای عمومی
مـردم را در مسـائل بسـیار مهم اقتصادی ،سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگی پیش بینی

کرده اسـت که این خود نشـانگر نقش مردم در اداره کشـور اسـت.

11

 -16فصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تحــت عنــوان «حقــوق
ملــت» در برگیرنــده حقــوق مــردم شــامل احتــرام بــه حقــوق زن و مــرد ،احتــرام

بــه حقــوق هــر شــهروند ایرانــی بــا رنــگ و نــژاد و زبــان متفــاوت ،حــق اشــتغال،
حــق مســکن ،حــق اجتماعــات قانونــی ،حــق تامیــن اجتماعــی ،حــق تابعیــت و

غیــره اســت.

12

 -17در قانــون اساســی بــا محوریــت عدالــت خواهــی بــه اقلیــت هــای دینــی
کرســی مجلــس و حــق تعییــن سرنوشــت هماننــد ســایرین اعطــا شــده اســت.

بهطــوری کــه زرتشــتیان ،کلیمیــان ،مســیحیان آشــوری کلدانــی ،مســیحیان

ارمنــی جنــوب و شــمال در مجلــس شــورای اســامی صاحــب کرســی هســتند.

13

 -18قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه معنــای واقعــی ،حاکمیت اســام
وتجلــی و بــروز آن بــه عنــوان دیــن و مذهــب رســمی کشــور را محقــق ســاخت.

قوانیــن حامــی حقــوق عامــه مــردم در نظــام جمهــوری اســامی ایــران
بــر اســاس عدالــت محــوری

 -19تأســیس و تشــکیل نهــاد هــای قضایــی و شــبه قضایــی بــه منظــور تظلــم

خواهــی مــردم از زمامــداران حکومــت از جملــه دیــوان عدالــت اداری ،شــورای حــل
اختــاف و ...از ویژگــی هــای منحصربــه فــرد قانــون اساســی جمهــوری اســامی
اســت.

14

 .10اصل  45قانون اساسی
 .11اصول 177 -132 -123 -110 – 99 – 59 – 6 – 1
 .12فصل سوم قانون اساسی
 .13اصل  64قانون اساسی
.14اصل  173قانون اساسی
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 -20تصویــب قوانیــن حمایتــی از مــردم بــه خصــوص قشــر آســیب پذیــر جامعــه
از جملــه قانــون کار(حمایــت از کارگــر در برابــر کارفرمــا) یکــی از امتیــازات مثبــت
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اســت.

15

 -21طبق اصل  170قانون اساسی «هرکس» میتواند ابطال آییننامهها و تصویبنامههایی
را که با احکام اسالمی و با قوانین مغایرت داشته باشد ،را از دیوان تقاضا کند.

 -22امــکان شــکایت از تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای دولتــی اعــم از وزارتخانــه

هــا و ســازمانها و مؤسســات دولتــی و شــهرداری هــا و ســازمان تأمیــن اجتماعــی
و تشــکیالت و نهادهــای انقالبــی و مؤسســات وابســته بــه آنهــا در دیــوان عدالــت
اداری وجــود دارد و هــر شــخصی مــی توانــد اقــدام بــه شــکایت نمایــد.

16

 -23دیــوان عدالــت اداری حــق رســیدگی ماهــوی بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی

در صــورت عــدم تمکیــن آن مراجعــه بــه رای دیــوان را دارد.

17

 -24ایجــاد ســاز و کار قانونــی تفســیر دقیــق قوانیــن کشــور بــه نحــوی کــه امــکان
جلوگیــری از تفاســیر نادرســت از قانــون وجــود دارد.

18

 -25پیــش بینــی تأســیس دفاتــر نمایندگــی دیــوان عدالــت اداری در همــه اســتان

هــای کشــور بــه منظــور دسترســی آحــاد جامعــه از مزیــت هــای قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران اســت.

19

 -26ابطـال و جلوگیـری از تصمیمات غلط اداری واحد های دولتی در تمام سـطوح مدیریتی
کشـور از ویژگی های برجسـته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

20

 -27دیــوان عدالــت اداری وظیفــه رســیدگی بــه شــکایات مــردم از مصوبــات
خــاف قانــون را دارد.

21

 .15قانون کار
 .16اصل  170قانون اساسی
. 17قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392/3/25
 .18همان
 .19همان
 .20همان
 .21همان
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 -28رســیدگی بــه اعتراضــات و شــکایات از آرا و تصمیمــات قطعــی هیئــت هــای
رســیدگی بــه تخلفــات اداری و کمیســیون هایــی ماننــد کمیســیون هــای مالیاتــی،

هیــات حــل اختــاف کارگــر و کارفرمــا ،کمیســیون مــاده ( )100قانــون شــهرداری
هــا منحصــرا ً از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات بــه عهــده دیــوان عدالــت اداری
اســت و شــهروندان حتــی پــس از صــدور رای مراجــع مذکــور ،حــق تظلــم خواهــی

در دیــوان را دارنــد.

22

 -29در تمام قوانین عام و مادر در جمهوری اسالمی ایران اعم از قانون اساسی ،قانون
مدیریت خدمات کشوری ،قانون کار و  ...تعداد موادی که به حقوق ملت پرداخته
است ،چشمگیر است و بعضا شاهد اختصاص فصلی در این خصوص هستیم.

23

 -30در ســیره حضــرت امــام (ره) و رهبــری ،همــواره بــر حقــوق عامــه تاکیــد
شــده اســت و در ایــن خصــوص نهادســازی(معاونت حقــوق عامــه قــوه قضائیــه)

بــرای تحقــق ایــن امــر شــده اســت.

صیانت از قانون اساسی و شرع مقدس اسالم در فرآیند قانون گذاری کشور

 -31همــه قوانیــن کشــور بایــد بــا مبانــی دیــن مبیــن اســام (دیــن رســمی

کشــور) مطابقــت داشــته باشــد.

24

 - 32هیــچ قانــون مغایــری بــا قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران قابلیــت
تصویــب نخواهــد داشــت و ایــن خــود تضمیــن کننــده حراســت از قانونــی اســت

کــه اکثریــت مطلــق ایرانیــان آن را بــه عنــوان میثــاق ملــی پذیرفتــه انــد.

25

 -33اصــل تراز(اصــل دوم متمــم قانــون اساســی مشــروطه یعنــی نظــارت فقهــاي
تــراز اول بــر امــر قانونگــذاري) کــه در طــول ســالیان دراز پــس از مشــروطه،

متــروک مانــده بــود ،در انقــاب اســامی احیــاء شــد.

26

 .22قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392/3/25
 .23قانون اساسی ،قانون مدیریت خدمات کشوری
 .24اصل  72قانون اساسی
 .25همان
 .26اصل  91قانون اساسی
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 -34در جمهــوری اســامی نقــش علمــای دیــن در تدویــن قوانیــن ،بــا اســتفاده از

اجتهــاد فقهــی ،بســیار پررنــگ تــر شــده اســت.

27

 -35در کشور آمریکا سه واژه حمایت ،صیانت و دفاع از قانون اساسی بر عهده یک

نفر (رئیس جمهور) است اما در کشور ما این وظیفه خطیر را شورایی مرکب از فقها
و حقوقدانان انتخابی توسط وکالی ملت ،انجام می دهند.

28

 -36بــر خــاف قانــون اساســی آمریــکا کــه هیــچ گونــه ســاز و کاری بــرای
پاســداری رئیــس جمهــور از قانــون اساســی پیــش بینــی نکــرده اســت و ایــن مهــم

را طبــق ســلیقه رئیــس جمهــور قــرار داده اســت ،در جمهــوری اســامی ســاز وکار

دقیقــی بــرای ایــن مهــم وجــود دارد.

29

 -37شورای نگهبان قانون اساسی ،وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد و رویه
شورا بر این منوال بوده است که از تفاسیر ناصحیح جلوگیری شود.

30

 -38ســاز و کار تفســیر قانــون اساســی در جمهــوری اســامی ایــران در قیــاس بــا
ســایر کشــورها ،رویــه مناســب تــری را اتخــاذ کــرده اســت.

31

 -39ترکیــب شــورای نگهبــان متشــکل از فقهــا و حقوقدانــان بــه منظــور صیانــت از
شــرع و قانــون اساســی ،ترکیبــی منســجم و متناســب اســت کــه بــا اســتفاده از دو

بــازوی مشــورتی (مجمــع مشــورتی فقهــی و پژوهشــکده حقوقــی) وظایــف محولــه
را بــه بهتریــن نحــو انجــام داده اســت.

32

نظریه پردازی و سیاست های کالن راهبردی در نظام جمهوری اسالمی ایران

 -40جمهــوری اســامی بــا تولیــد سیاســت هــای کلــی بومــی ،زمینــه تمــدن
نویــن اســامی را فراهــم کــرده اســت.

33

..27اصل  96قانون اساسی
 .28فصل نامه سیاست خارجی ،مجله علمی ترویجی ،سال بیست و ششم پاییز 1391
 .29همان
 .30اصل  98قانون اساسی
 .31دکر فیروز اصالنی ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 .32اصل  91قانون اساسی
 .33دکتر اخوان فرد ،دکتری حقوق بین الملل.استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
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 -41وجـود اسـناد باالدسـتی و سیاسـت های کلی تضمیـن کننده اسـتقالل و عدم
دخالـت بیگانه(اعـم از شـرق و غـرب) در نظام تصمیم گیری کشـور اسـت.

34

 -42سیاسـت هـای کلـی نظـام ،منجـر بـه ریل گـذاری سیاسـت تقنینی کشـور بر
اسـاس آرمـان هـای انقالب اسلامی و اهـداف بلند مـدت ،میان مـدت و کوتاه مدت

گردیده اسـت.

35

 - 43وجود برنامه ها و سیاست های کلی و بلند مدت ،شاخصه اصلی کشور های
مستقل است و این کشور ها از این طریق اقدام به تصمیم گیری های اساسی می

نمایند که خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران در تعیین مسیر حرکت خود به سمت
اهداف وآرمان های انقالب اسالمی از استقالل تام برخوردار است.

36

 - 44تعییــن سیاســت هــای کلــی نظــام در ایــن ســال هــا پلــی بــه ســوی عقــل

گرایــی بــوده اســت.

37

 - 45در دنیــا تنهــا کشــورهای انگشــت شــماری هســتند کــه داعیــه تمــدن ســازی
دارند(آلمــان ،آمریــکا ،انگســتان ،روســیه ،اتحادیــه اروپــا ،چیــن ،ژاپــن و فرانســه) و
اقــدام بــه نظریــه پــردازی و تببیــن دکتریــن مــی کننــد ،کــه جمهــوری اســامی

نیــز جــز ایــن کشــورها اســت.

38

 - 46قبــل از انقــاب ،شــش برنامــه بــه اصطــاح میــان مــدت تصویــب شــد کــه
تغییــرات سیاســی ،نفــوذ عمیــق قــدرت بیگانــه در نظــام تصمیــم گیــری ایــران،
خودخواهــی و بلنــد پــروازی شــاه و عوامــل دیگــر هیــچ گاه اجــازه تاثیــر مثبــت

ایــن برنامــه هــا را نــداد امــا در جمهــوری اســامی ایــران ،اســناد بلنــد مــدت پــس
از مشــورت بــا صاحــب نظــران و کارشناســان در رونــدی قانونــی تصویــب و پــس از

آن ،نظــارت کافــی جهــت اجــرای ایــن اســناد وجــود دارد.
 .34همان
 .35همان
 .36همان
 .37همان
 .38همان
.39همان
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 - 47سیاســت هــای کلــی نظــام ،ضامــن اصــل آینــده نگــری و برنامــه ریــزی

کشــور اســت.

40

 - 48در جمهــوری اســامی ایــران ،اســناد باالدســتی در بخــش هــای قضایــی،

فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیربنایــی ،علمــی و پژوهشــی بــا توجــه بــه مصالح
کشــور و در چارچــوب شــرع مقــدس اســام وجــود دارد.

41

 - 49در دنیــا کشــورهای انگشــت شــماری هســتند کــه داعیــه اســتقالل داشــته
و اقــدام بــه تهیــه اســناد اساســی ماننــد دکتریــن ،چشــم انــداز و سیاســت هــای

کالن مــی کننــد و ایــران بــه دلیــل اســتقالل تــام ،اســناد باالدســتی از جملــه

دکتریــن ،سیاســت هــای کالن و برنامــه هــای کلــی را تدویــن میکنــد.

42

 - 50سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رژیم گذشته تابع برنامه ریزی آمریکایی ها
بوده است ولی در جمهوری اسالمی ایران ،الگوی پیشرفت ایرانی  -اسالمی  50ساله
توسط کارشناسان و حقوقدانان کشور نوشته شده است .به نحوی که دکترین دفاعی

مستقل ،دکترین اقتصادی مستقل ،دکترین وحدت اسالمی بر اساس سیاست های
کالن نظام تدوین می شود.

43

قوانین فرهنگی تعالی بخش در نظام جمهوری اسالمی ایران

 - 51در چهــل ســال عمــر انقــاب اســامی روح حاکــم بــر قوانیــن ،مبتنــی بــر
رشــد فضائــل معنــوی و فرهنــگ دینــی بــوده اســت.

44

 - 52در قانــون اساســی ،ارزش هــای دینــی از جملــه؛ موضــوع حجــاب و عفــاف در
زمــره قوانیــن و مقــررات کشــور در آمــده اســت.

45

 - 53موضوعــات حســاس و مهمــی از جملــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه
یکــی از سفارشــات موکــد بــزرگان دینــی بــوده اســت ،جلــوه قانونــی پیــدا کــرده

 .40همان
 .41همان
 .42همان
 .43همان
 .44اصل سوم قانون اساسی
 .45اصل سوم قانون اساسی
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اســت و افــرادی کــه بــر حســب وظیفــه شــرعی اقــدام بــه احیــای امــر بــه معــروف

و نهــی از منکــر نمــوده انــد مــورد حمایــت قانــون و دســتگاه هــای دولتــی قــرار

گرفتــه انــد.

46

 - 54همــواره ابعــاد فرهنگــی زندگــی فــردی و اجتماعــی مــردم دارای اهمیــت
شــایانی در نظــام قانــون گــذاری کشــور بــوده اســت .

47

 - 55تشــکیل کمیســیون هــا و کمیتــه هــای تخصصــی در حــوزه فرهنگــی در
مجلــس ،یکــی از کارکردهــای مجلــس در ایــن حــوزه بــوده اســت.

48

 - 56در اصل دهم قانون اساسی آمده است؛ همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای

مربوط به خانواده باید در جهت آسـان کردن تشـکیل آن ،پاسـداری از قداسـت آن
و اسـتواری روابط خانوادگی بر پایهحقوق و اخالق اسلامی باشـد.

49

 - 57جمهــوری اســامی از طریــق بســط فرهنــگ اســامی در قوانیــن موضوعــه

کشــور در جهــت غنــای زندگــی اجتمــاع ایرانــی بــه عنــوان جزئــی از امــت
مســلمان کوشــیده اســت.

50

ارتقا و بهبود فرآیند قانون گذاری در کشور

 - 58در قیــاس بــا رژیــم پهلــوی کــه مــردم عمــا هیــچ نقشــی در تعییــن
نماینــدگان مجلــس نداشــتند ،در جمهــوری اســامی نقــش مــردم در تعییــن
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه عنــوان اصلــی تریــن نهــاد قانــون گــذار

کشــور ،نقشــی عینــی و حقیقــی اســت.

51

 - 59هــر فــرد ایرانــی از هــر قــوم و نــژاد و طبقــه ای مــی توانــد (بــا احــراز شــرایط
قانونــی) کاندیــدای نمایندگــی مجلس شــود.

52

 .46اصل هشتم قانون اساسی
 .47اصل سوم قانون اساسی
 .48آیین نامه داخلی مجلس
 .49اصل دهم قانون اساسی
 50اصل سوم قانون اساسی
 .51علی نقی عالی خانی ،یادداشتهای اسداهلل علم ،انتشارات کتاب سرا ،1393 ،چاپ هفتم
 .52اصل  64قانون اساسی
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 - 60بــر خــاف رژیــم پهلــوی ،مجلــس شــورای اســامی بــا تشــکیل کمیســیون

هــای تخصصــی بــه ســمت تخصصــی شــدن پیــش رفتــه اســت.

53

-61مجلــس در رأس امــور اســت و بــر اســاس قانــون اساســی هیــچ مرجعــی حــق
انحــال مجلــس را نــدارد.

54

 -62باال بودن تعداد طرح ها و لوایح ،حاکی از نشاط قانون گذاری است.

55

 -63قــوه مقننــه در ایــن ســال هــا بــا توجــه بــه اینکــه اکثریــت مــردم کشــور
مســلمان هســتند بــه ســمت اســامی نمــودن قوانیــن گام برداشــته اســت.

56

 -64مجلــس شــورای اســامی بــا ســازمان دادن مرکــز پژوهــش هــا ،رونــد علمــی

شــدن ،هــم افزایــی و عمــق بخشــی قوانیــن را عملــی نمــوده اســت.

57

 - 65نهــاد قانــون گــذاری کشــور ،دارای اســتقالل تــام اســت و هیــچ شــخص

حقیقــی و حقوقــی حــق دخالــت در مصوبــات مجلــس برخاســته از آرای مــردم را
پــس از تصویــب شــورای نگهبــان نــدارد.

58

 -66اضافــه شــدن اختیــار نظارتــی بــه مجلــس شــورای اســامی بــه طــوری کــه
مجلــس حــق تحقیــق و تفحــص در تمــام امــور کشــور را دارد ،از ویژگــی هــای

ممتــاز قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اســت.

59

 - 67در چهــل ســال انقــاب اســامی فعالیــت هــای تقنینــی و نظارتــی مجلــس

هــم از بعــد کیفــی و هــم از بعــد کمــی افزایــش داشــته اســت.
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به عنوان مثال:

الف  -تا پایان سال  1384مجموع قوانین و مصوبات مجلس 33.256 ،مورد بوده است.
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 .53مرکز پژوهش های مجلس ،آیین نامه داخلی مجلس ،محمد علی پور مختار ،عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی
 .54حضرت امام خمینی (ره)
 .55آمار مرکز پژوهش های مجلس
 .56اصل سوم وهفتاد و دوم قانون اساسی
 .57آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،مصوبات هیات رئیسه مجلس سال 1371
 .58اصل  86قانون اساسی
 .59اصل  76قانون اساسی
 .60قوانین منتشره در پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش های مجلس
 .61همایش یکصدمین سال قانون گذاری .مرکز پژوهش های مجلس
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ب  -از نظــر تعــداد صفحــات ،مجلــس شــورای ملــی (در زمــان پهلــوی) در دوره
هــای اول تــا ششــم ،تعــداد  1877صفحــه قانــون گــذاری داشــته اســت در صورتی
کــه فقــط در یکــی از دوره هــای مجلــس پــس از انقــاب اســامی 2200 ،صفحــه
قانــون گــذاری شــده اســت.

 - 68رونــد تبدیــل الیحــه یــا طــرح بــه قانــون ،بــه تفکیــک جــزء بــه جــزء مراحــل
در دســترس عمــوم اســت.

62

 -69در چهــل ســال انقــاب اســامی ،مجلــس شــورای اســامی بــا همــکاری
مراکــز علمــی و دانشــگاهی در جهــت متناســب ســازی قوانیــن بــرای بــه اجــرا
در آمــدن ،تنقیــح و پاالیــش آن بــا اولویــت قوانیــن پرکاربــرد در دســتور کار قــرار

گرفتــه اســت.

 -70مــوارد بیشــماری از قوانیــن مزاحــم و یــا بــدون اســتفاده ،پــس از انقــاب
اســامی نســخ و یــا اقــدام بــه اصــاح شــده اســت.

 .62سایت مرکز پژوهش های مجلس
 .63پایگاه اینترنتی معاونت قوانین مجلس ،اداره تنقیح قوانین

63
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مقدمه

انقالب اسالمی در چهل سالگی
ایــن واقعیــت را همــه میدانیــم کــه حفــظ پیــروزی از کســب پیــروزی بهمراتــب

ســخت تــر و مهمتــر اســت .در طــول تاریــخ اکثــر انقالبهــا شکســت خــورده و بــه

نتیجــه نرســیده انــد و تقریبــا تمامــی آن انقــاب هایــی هــم کــه پیــروز شــده اند به
انحــراف کشــیده شــدهاند و غالبـاً نتوانســته انــد بــا حفــظ اصــول و معیارهــای اولیه
خــود را بــه چهــل ســالگی برســانند در ایــن زمینــه امــام خمینــی (ره) مــی فرماینــد:

ـل یــک پیــروزی مشــکلتر اســت
حفــظ یــک نظامــی ،حفــظ یــک پیــروزی ،از اصـ ِ

و نکتــه اش هــم ایــن اســت :در آن وقتــی کــه یــک جمعیتــی دارنــد حملــه
میکننــد بــرای گرفتــن یــک قلعــه ای ،همــه توجهشــان بــه گرفتــن قلعــه اســت،

هیــچ توجــه دیگــری ندارنــد ،هیــچ یــک فکــرش ایــن نیســت کــه مــا امشــب
وقتــی شــب شــد شــام چــه داریــم ،ناهــار چــه داریــم ،بچهمــان کســالت دارد،

هیــچ در فکــر نیســتند ،تمــام قــوای هــر فــرد دنبــال ایــن اســت کــه ایــن فتــح

را بکنــد؛ ایــن قلعــه را بگیــرد .و یــک گروهــی کــه بــا هــم مجتمــع شــدند ،همــه
یکصــدا و قــوای مختلفــه جمــع شــده اســت و بــه حــال حملــه اســت ،همــه قــوا
مجتمــع شــده اســت و همــه هــم نظرشــان یــک چیــز اســت و آن ایــن اســت

کــه ایــن قلعــه را بایــد مــا فتــح بکنیــم ،تــا وقتــی رســیدند و فتــح کردنــد و آن
وقتــی کــه در داخــل قلعــه بودنــد و نشســتند و دیدنــد الحمـ ِ ّ
ـدل فتــح کردیــم،
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سســتیها شــروع میکنــد پیــدا شــدن ،خســتگیها ،سســتیها ،اختالفهــا در

داخــل همــان قلعــه ممکــن اســت کــه هــم سســتی بــرای ایــن افــرادی کــه آن
وقــت بــا ایــن قــدرت پیــش رفتنــد پیــش بیایــد و قــدرت خودشــان را از دســت

بدهنــد و هــم تــا حــاال همــه م ّتحدالکلمــه بــرای ایــن فتــح و پیــروزی بودنــد ،حــاال
کــه خودشــان را پیــروز میبیننــد ،مــی افتنــد بــه گلــه هایــی کــه از هــم دارنــد؛
اشــکاالتی کــه برایشــان هســت :زندگیمــان چــه جــوری هســت ،بچــه هایمــان چــه

طــوری شــد .مناقشــاتی کــه بعضــی بــا بعضــی دارنــد؛ اغراضــی کــه دارنــد.

1

انقــاب اســامی بــه چهــل ســالگی رســید انقــاب اســامی در حالــی بــه ۴۰

ســالگی رســید کــه رهبــری آن و نیروهــای پیــرو والیــت بــه صــد در صــد تمــام
مبانــی و اصــول و ارزش هــای اساســی کــه امــام خمینــی ایــن انقــاب را براســاس

آن پــی ریــزی کــرد وفادارنــد .رســیدن انقــاب اســامی بــه چهــل ســالگی مثــل

اصــل پیــروزی انقــاب یــک اســتثنا اســت.

رهبــری فرانســه در ده ســالگی انقــاب آن کشــور بــه جــاد اروپــا و دیکتاتــور

خونریــز فرانســه ناپلئــون بناپــارت رســید .انقــاب بلشــویکی در پنــج ســالگی بــا
مــرگ لنیــن بنیانگــذار انقــاب کمونیســتی بــه دســت اســتالین افتــاد ،فــردی

کــه تمــام دســتاوردهای انقــاب لنیــن را بــر بــاد داد و ضــرب المثــل تاریــخ در
جنایــت و کشــتار و اســراف در خونریــزی شــد.

بــا مــرگ مائــو در چیــن تنــگ شــیائو پینــگ سردســته مخالفــان انقــاب

فرهنگــی مائــو علیــه فرهنــگ غربــی کــه دوبــار توســط مائــو بــه اردوگاه کار
اجبــاری تبعیــد شــده بــود ســکان سیاســی کشــور را در دســت گرفــت و نتیجــه
آن شــد کــه جــز عکســی بــر اســکناس اثــری از تفکــرات مائــو در اداره چیــن

بــزرگ بــر جــا نمانــد .انقــاب مشــروطه خودمــان خیلــی زود ســر از ســفارت

انگلیــس درآورد و دیکتاتورهایــی بــر کشــور حاکــم شــدند کــه روی شــاهان قبلــی
 .1صحیفه امام ج  ۸ص۵۰۱
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را ســفید کردنــد .پیــروزی نهضــت اخــوان المســلمین در مصــر بــه رهبــری مرســی

بــه دو ســال نرســید .ایــن سرنوشــت تمامــی انقــاب هــای بــوده کــه بــه پیــروزی
رســیدند بزرگتریــن انقــاب تاریــخ بشــریت نهضــت پیامبــر مکــرم اســام اســت

کــه همــه انقــاب هــا بــا همــه عظمتشــان ذره کوچکــی در مقابــل آن خورشــید
درخشــان هــم نیســتند انقالبــی کــه طــراح آن خــدای متعــال و مجــری میدانــی
آن اشــرف خالیــق بــود امــا دیدیــم کــه چگونــه در مــدت بســیار کوتاهــی بــه

انحــراف کشــیده شــد و جانشــینان و فرزنــدان همــان پیامبــر کــه ادامــه دهنــده

حقیقــی راه بودنــد یکــی پــس از دیگــری بــه اســم اســام و توســط کســانی کــه

بــر منبــر پیامبــر تکیــه زده بودنــد بــه شــهادت رســیدند .امــا انقــاب اســامی
در ایــران در حالــی بــه چهــل ســالگی مــی رســد کــه رهبــر بزرگــوار آن پــس از

رحلــت بنیانگــذار ســر ســوزنی اســت مواضــع انقــاب و شــاخص هــا و معیارهایــی

کــه بنیانگــذار انقــاب آن را ترســیم نمــوده بــود عقــب ننشســته اســت .انقــاب
اســامی ایــران در حالــی بــه  ۴۰ســالگی مــی رســد کــه بــر خــاف بســیاری از
انقــاب هــا کــه بــه یــک قــدرت تکیــه داده و بــر قــدرت دیگــر شــوریده انــد و بــه

چهــل ســالگی هــم نرســیده انــد ایــن انقــاب نهضتــی نــه شــرقی نــه غربــی بــوده

و همزمــان بــا همــه ابــر قــدرت هــا رویــا رو شــده اســت و بــا اســتواری راه خــود
را ادامــه میدهــد.

انقــاب اســامی در حالــی بــه  ۴۰ســالگی مــی رســد کــه نــه تنهــا آثــار

فرســودگی و خســتگی در آن دیــده نمیشــود بلکــه نســل چهــارم انقــاب مــا

همــان شــور و عشــق انقالبــی گــری نســل اول از خــود نشــان دادنــد در صــف هــای
طوالنــی بــرای حضــور در جبهههــای مقاومــت پافشــاری و اصــرار میکننــد و

بــرای وصــول بــه شــهادت اشــک مــی ریــزد و التمــاس میکننــد انقــاب اســامی
در چهــل ســالگی خــود نــه تنهــا خســته و از پــا افتــاده نیســت بلکــه بــا پیــروزی

هــای شــگفت انگیــز همچنــان بــه پیروزیهــای خــود ادامــه میدهــد در چهــل
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ســالگی انقــاب اســامی در عــراق عزیــز بســیج مســتضعفین تشــکیل شــد و خــاک

ســرزمین مقدســات کــه  70درصــد آن توســط تروریس ـتهای آمریکایــی اشــغال
شــده بــود تمام ـاً پاکســازی شــد .ســوریه کــه بخــش اعظــم ســرزمینهای آن بــا

پولهــای سرشــار و دالرهــای نفتــی مرتجعــان عــرب و هدایــت ســازمان هــای

جاسوســی اروپــا و اســتفاده از زور نظامــی آمریــکا بــه اشــغال تروریســت هــای

تکفیــری در آمــده بــود پاکســازی شــده و عــاوه بــر تشــکیل بســیج مردمــی،
ســوریه بــه اردوگاه بــزرگ مجاهــدان جهــان اســام از افغانســتان و پاکســتان و

عــراق لبنــان و ایــران تبدیــل شــده اســت .ارتــش پیــروز مقاومــت در مرزهــای
فلســطین اشــغالی مرزهــای اردن و مرزهــای عــراق مســتقر شــده اســت توطئــه

اســرائیلی ،امریکایــی کــه بــه دســت آل ســعود بــرای ایجــاد جنــگ داخلــی در
لبنــان بــا گروگانگیــری نخســت وزیــرآن کشــور آغــاز شــد بــه حاکمیــت حــزب اهلل

بــر بیــش از  ۷۰درصــد کرســی هــای مجلــس نماینــدگان لبنــان انجامیــد نــه تنهــا
توطئــه ایجــاد اســرائیل دوم در خــاک کردســتان عــراق بــا شکســت مفتضحانــه
مواجــه شــد و بلکــه ســرزمینهای نفتــی کرکــوک هــم کــه در دســت عوامــل

امریــکا در منطقــه بــود بــه دســت دولــت قانونــی عــراق افتــاد ...و زنجیــرهای
از پیروزیهــای فــراوان دیگــر کــه تبییــن آن خــود کتابــی مفصــل اســت

رســیدن انقــاب اســامی بــه چهل ســالگی خــود یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای

انقــاب اســت دســتاوردی کــه امیدبخــش تریــن پیــام الهــام بخــش را خطــاب بــه
همــه نهضتهــای بــه پــا خواســته مســتضعفین منتشــر میکنــد.

ملــت مومــن و انقالبــی بــزرگ ایــران همانطــور کــه امــام (ره) فرمودنــد ملتــی

واالتــر و باالتــر از مــردم حجــاز در عهــد پیامبــر(ص) و مــردم کوفــه در دوران

امیرالمومنیــن (ع) هســتند ،بــه فضــل پــروردگار لیاقــت آن را داشــتند کــه انقــاب

خــود را بــا حفــظ صــد در صــد ارکان ،بــه چهــل ســالگی برســانند .انقــاب در

چهــل ســالگی بــدون هیــچ خدشـهای بــه ارکان خــود بــه پیــش مـیرود و امــروز
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مســتقلترین کشــور جهــان هســت .در آزادی هماننــد نداریــم و بــدون هیــچ
شــکی نمونــه مــردم ســاالری کــه امــروز در کشــور مــا جریــان دارد در هیــچ جــای

دنیــا یافــت نمــی شــود و پایبنــدی بــه اســام در راس نظــام و انقــاب کامــل
اســت .بــا وجــود توطئــه هــای بــی حــد و حســاب ،ملــت ایــران نــه تنهــا ارکان

اصلــی انقــاب خــود را حفــظ کــرده بلکــه بــه پیشــرفت هــای خیــره کننــده مــادی

و معنــوی نائــل آمــده اســت.

عظمــت دســتاورد وصــول انقــاب اســامی به چهــل ســالگی زمانی خــود را بهتر

مــی نمایانــد کــه بــر توطئــه هــا و نقشــه هــای پیچیــدهای کــه توســط دشــمنان

بــه ویــژه شــیطان بــزرگ در ایــن چهــل ســال بــرای نابــودی انقــاب اســامی و
برانــدازی نظــام منبعــث از آن بــه اجــرا گذاشــته شــده مــروری داشــته باشــیم تــا

همــه بداننــد اگــر ملــت ایــران چهــل ســال پیــش تاختــه اســت دونــدهای ســبک

بــار نبــوده ،بلکــه دشــمنان داخلــی وزنــه هــای ســنگینی بــه پــای او بســته انــد و
دشــمنان خارجــی تــا جاییکــه توانســته انــد در مســیر او ســنگ انداختــه و مانــع
تراشــیده انــد.
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توطئه ها و دسیسههای دشمنان علیه انقالب اسالمی ایران
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1سردار حسین سالمی  -2حجت االسالم روحاهلل حسینیان

 -3سردار احمد وحیدی  -4دکتر سعید جلیلی  -5دکتر فرهاد رهبر

 -6حسن عباسی -7دکتر شهریار زرشناس  -8دکتر حمید نیکرو
برخی اقدامات تجزیهطلبانه علیه جمهوری اسالمی ایران

اقدامــات تجزیهطلبانــه در دوره چهــل ســاله پــس از پیــروزی انقــاب اســامی را
میتــوان بــا عنــوان دو مــوج اول و دوم تجزیــه طلبــی مــورد اشــاره قــرار داد:
موج اول اقدامات تجزیه طلبانه علیه نظام جمهوری اسالمی
 -1تــاش بــرای تجزیــه و خودمختــاری کردســتان بــا ایجــاد غائلــه:
گروهکهــای کوملــه ،دموکــرات ،رزگاری ،خبــات ،چریکهــای فدایــی خلــق ،حــزب
تــوده ،مجاهدیــن خلــق و ...بــا پشــتیبانی آمریــکا ،رژیــم صهیونیســتی ،عــراق و ناتــو
از  24بهمــن  1357تــا ســال  1364آشــوب و غائلـ ه تجزیــه کردســتان را در مهابــاد،
ســنندج ،مریــوان ،بانــه و ســقز در کردســتان؛ پــاوه ،نوســود ،جوانــرود و ثــاث باباجانی
2
در کرمانشــاه؛ و سردشــت ،بــوكان و نقــده در آذربایجــان غربــی ایجــاد کردنــد.
 -2غائلــه ترکمــن صحــرا و گنبــد کاووس بــا هــدف خودمختــاری ایــن
منطقــه :گروههــای ضدانقــاب کانــون فرهنگــی و سیاســی خلــق ترکمــن،
چریکهــای فدایــی خلــق شــاخه گنبــد کاووس و جنبــش ملــی مجاهدیــن بــا
 - 2کلونــدی علــی ( ،)1395فریــاد آزادی پیشــمرگ مســلمان ُکــرد ،چــاپ چهــارم ،تهــران :فاتحــان .ص  - 34مقصــودی مجتبــی
( ،)1380تحــوالت قومــی در ایــران «علــل و زمینههــا» ،تهــران :موسســه مطالعــات ملــی .ص  - 303اســناد النــه جاسوســی آمریــکا/
دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام (کتــاب ســوم) ( ،)1389تهــران :موسســه مطالعــات و پژوهشــهای سیاســی .صــص -718 ،713
 787 ،717و  - .811اســناد النــه جاسوســی آمریــکا /دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام (کتــاب اول) ( ،)1386تهــران :موسســه
مطالعــات و پژوهشــهای سیاســی .صــص  563و .570
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پشــتیبانی آمریــکا ،شــوروی و عناصــر باقیمانــده رژیــم پهلــوی و ســاواک از 23
بهمــن  1357تــا بهمــن  1358غائلــه و آشــوب بــا هــدف خودمختــاری را در
ترکمــن صحــرا و گنبــد کاووس راه انداختنــد .تمــام نــوار مــرزي ايــران و شــوروي
بــه غيــر از دو پاســگاه اينجــه بــرون و داشــمند بــه دســت گروههــاي چپگــرا
3
افتــاد.
 -3غائلـه خوزسـتان و اقدامـات تجزیهطلبانه :سـازمان سیاسـی خلـق عرب،
اتحادیـه عـرب خوزسـتان ،جنبـش ناسیونالیسـت عـرب ،جبهـه تحریـر خوزسـتان،
فدائیـان خلـق و حـزب کارگـران سوسیالیسـت و ...بـا پشـتیبانی آمریـکا ،عـراق و
کشـورهای عـرب منطقـه از ماههای اولیه سـال  1358با هدف جدایی خوزسـتان از
ایـران و «اسـتقالل خلـق عـرب» اقدام به انجـام ده ها بمبگـذاری در اسـتان ،ایجاد
4
رعـب و وحشـت میـان مـردم و شـهادت دهها نفـر کردند.
 -4تــاش بــرای تجزیهطلبــی در آذربايجــان و غائلــه حــزب جمهــوري خلــق

مســلمان :حــزب جمهــوري خلــق مســلمان  6اســفند  1357بــا توافــق آیــت ا...
کاظــم شــریعتمداری ،پشــتیبانی آمریــکا و عناصــر بازمانــده رژیــم پهلــوی تشــکیل
و در  16دی  1358منحــل شــد .بســیاری از عناصــر سرشــناس ســلطنتطلب،
لیبــرال ،چپگــرا بــه آن پیوســتند و در شــهرهای تبریــز ،قــم ،مشــهد و تهــران اقــدام
 - 3فاطمی امیرعلی ( ،)1388عبور از بحران؛ بازنگاهي به ناآراميهاي قومي و منطقهاي پس از پيروزي انقالب ،روزنامه رسالت ،شماره  ،6750تاريخ
 ،88/4/22صفحه ( 17تاريخ) .قابل دسترس در -http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1902259 :مقصودی مجتبی ( ،)1380تحوالت قومی
در ایران «علل و زمینهها» ،تهران :موسسه مطالعات ملی .ص  330 ،327 ،325و  - 331روزنامه کیهان ،نظر رادیو مسکو درباره حوادث گنبد ،شماره
 14 ،10673فروردین  .1358ص  - 2بازرگان مهدی ( ،)1362مسائل و مشکالت نخستین سال انقالب از زبان رئیس دولت موقت ،تهران :نشر
عبدالعلی بازرگان .صص  - 13-14اسناد النه جاسوسی آمریکا /دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (کتاب چهارم) ( ،)1389تهران :موسسه مطالعات و
پژوهشهای سیاسی .ص  - 247روزنامه کیهان ،آنها کـه عـلیه دولـت انقالبـی مـیجنگـند ،تـرکمن نیسـتند ،شماره  14 ،10673فروردین .1358
ص2
 -4قصودی مجتبی ( ،)1380تحوالت قومی در ایران «علل و زمینهها» ،تهران :موسسه مطالعات ملی .صص  363 ،362 ،361 ،360 ،358 ،357و
 - 364الفت پور محمدعلی ( ،)1389چهل تدبیر (مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری اسالمی ایران) ،تهران :پرستا .ص  - 22امیر احمدی
هوشنگ ( ،)1377قومیت و امنیت ،ترجمه حسن شفیعی ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،پیش شماره دوم ،تابستان .ص  - 233اسناد النه جاسوسی
آمریکا /دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (کتاب چهارم) ( ،)1389تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی .ص  561 ،285 ،284 ،272 ،271و
 - 567دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ،احزاب سیاسی در ایران ( ،)1367جلد  ،2تهران :مرکز نشر اسناد النه جاسوسی آمریکا .صص  167و 168
 فاطمی امیرعلی ( ،)1388عبور از بحران؛ بازنگاهي به ناآراميهاي قومي و منطقهاي پس از پيروزي انقالب ،روزنامه رسالت ،شماره  ،6750تاريخ ،88/4/22صفحه ( 17تاريخ) .قابل دسترس در - http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1902259 :روزنامه کیهان ،عراق به  11جوان ایرانی
آموزش خرابکاری داد ،شماره  .1358/8/21 ،10854ص  - 11روزنامه کیهان ،رایزن فرهنگی عراق در خرمشهر به علت فعالیتهای مشکوک از
ایران اخراج شد ،شماره  .1358/8/16 ،10850ص  - 12روزنامه کیهان ،امام :مسأله ما و کردها ،همان مسأله بین ما و فارسهاست ،شماره ،10852
 .1358/8/19ص  - 5روزنامه کیهان ،حزب دموکرات کردستان ،کمیته کشاورزان و چریکهای فدایی خلق متحدا علیه دولت جنگ میکنند ،شماره
 .1358/7/17 ،10826ص 2
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بــه آشــوب و تخریــب امــوال عمومــی و ایجــاد رعــب و وحشــت کردنــد.

5

-5آشــوبهای تجزیهطلبانــه ضــد انقــاب در بلوچســتان :جبهــه

آزادیبخــش بلوچســتان ،جبهــه وحــدت بلــوچ ،پیشــمرگ بلــوچ ،جبهــه خلــق بــرای
آزادی بلــوچ ،ســازمان دموکراتیــک مــردم بلوچســتان ،ســازمان دموکراتیــک خلــق

بلوچســتان ،ســتاره ســرخ ،نبــرد بلــوچ و کانــون سیاســی – فرهنگــی خلــق بلــوچ
در ســال  1358بــا هــدف ایجــاد بلوچســتان بــزرگ متشــکل از نواحــی بلوچنشــین

ایــران ،پاکســتان و افغانســتان و بــا پشــتیبانی آمریــکا ،عــراق ،عربســتان ســعودی

و برخــی کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،احــزاب بلــوچ پاکســتانی ،ســازمان
چریکهــای فدایــی و پیــکار و ســلطنتطلبها اقــدام بــه ســازماندهی سیاســی

– نظامــی بلوچهــا و آشــوب علیــه نظــام جمهــوری اســامی کردنــد.

6

 -6غائلــه تجزیهطلبانــه فــارس :پــس از انقــاب ،خســرو و ناصــر قشــقايي
(ســاکن آمريــكا و آلمــان غربــي) از رؤســاي ســابق ايــل قشــقايي بــا ورود بــه

فــارس مدعــي رياســت ايــل قشــقايي شــدند و بــا پشــتیبانی آمریــکا و حمايــت

بنــي صــدر در تــاش بــرای گردهــم آوردن عشــاير فــارس زيــر پرچــم خــود و
ایجــاد آشــوبی تجزيــه طلبانــه در منطقــه كــوچ ايــل قشــقايي از جنــوب اصفهــان
تــا خليــج فــارس بودنــد.

7

 - 5مقصودی مجتبی ( ،)1380تحوالت قومی در ایران «علل و زمینهها» ،تهران :موسسه مطالعات ملی .ص  333و  - 336اهوازی عبدالرزاق (،)1385
امام خمینی(س) به روایت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) .ص  - 116مسعود انصاری محمدعلی
( ،)1384پس از سقوط :سرگذشت خاندان پهلوي در دوران آوارگی ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسی .ص  - 136حقگو جواد (،)1393
آمریکا و تجزیهطلبی قومی در ایران ،تهران :موسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی .ص  - 85اسناد النه جاسوسی آمریکا/
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (کتاب اول) ( ،)1389چاپ جدید جلدهای اول تا دوازدهم ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی .ص ،53
 104 ،54و  - 106اسناد النه جاسوسی آمریکا /دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (کتاب ششم) ( ،)1389چاپ جدید جلدهای پنجاه و یکم تا شصت و
دوم ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی .صص  273 ،285 ،284و  - 274اسناد النه جاسوسی آمریکا /دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
(کتاب سوم) ( ،)1389چاپ جدید جلدهای بیست و سوم تا سی و یکم ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی .صص  446 ،439 ،438 ،176و
 - 447ردادی محسن ،آیت اهلل شریعتمداری؛ از مدرسه طالبیه تا کودتای نوژه ،پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای
سیاسی .قابل دسترس در - http://pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=17812 :روزنامه کیهان ،حزب جمهوری خلق مسلمان تشکیل شد ،شماره ،10646
 .1357/12/6ص  - 2روزنامه کیهان ،حزب جمهوری خلق مسلمان تشکیل شد ،شماره  .1357/11/29 ،10640ص 2

 - 6مقصودی مجتبی ( ،)1380تحوالت قومی در ایران «علل و زمینهها» ،تهران :موسسه مطالعات ملی .ص  355و 356
 - 7اســناد النــه جاسوســی آمریــکا /دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام (کتــاب ششــم) ( ،)1389چــاپ جدیــد جلدهــای پنجــاه و یکــم تــا شــصت و دوم،
تهــران :موسســه مطالعــات و پژوهشــهای سیاســی .صــص  380 ،379 ،375 ،370و  - 381موسســه مطالعــات و پژوهشــهاي سياســي ( ،)۱۳۸۴كودتــاي نــوژه،
تهــران :موسســه مطالعات و پژوهشــهاي سياســي .ص 58
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موج دوم اقدامات تجزیه طلبانه علیه نظام جمهوری اسالمی

 -1اقدامــات تروریســتی جندالشــيطان (بــه اصطــاح جنــدا )...در

جنــوب شــرق ایــران :گــروه تروریســتی جندالشــيطان (جنــدا )...بــه ســرکردگی
عبدالمالــک ريگــي بــا پشــتیبانی آمریــکا و عربســتان ســعودی در ســال  1382در

جنــوب شــرق ایــران شــکل گرفــت و تــا زمــان دســتگیری ریگــی در اســفند 1388

دههــا عمليــات ضــد مردمــي و جنايــت ضــد بشــري را بــا هــدف ناامــن ســازي
جنــوب شــرق ایــران و ايجــاد تفرقــه قومــي مذهبــي انجــام داد.

8

 -2اقدامــات گروهــک جیــش الظلــم (جیــش العــدل) در شــرق کشــور:

گــروه تروريســتي وهابــي جيشالظلــم پــس از نابــودي جندالشــیطان بــا پشــتیبانی
مالــی و تســلیحاتی آمریــکا ،رژیــم صهیونیســتی ،عربســتان ســعودی ،منافقیــن و

برخــی کشــورهای عربــی منطقــه بــه ســرکردگی عبدالرحيــم مــازاده (صالحالديــن
فاروقــي) در شــرق کشــور بــه اعــام موجوديــت کــرد .ایــن گروهــک از ســال 1391

تاکنــون بــا هــدف ایجــاد تفرقــه قومی و مذهبــی چندین اقــدام تروریســتی و ربایش

مرزبانــان ایرانــی را در مناطــق مــرزی سیســتان و بلوچســتان انجــام داده اســت.

9

 -3اقدامــات تروریســتی پــژاک در غــرب و شــمال غــرب کشــور:

گروهــک تروریســتی پــژاک فعالیــت غیررســمی خــود را از ســال 1377

آغــاز کــرد امــا  16فرورديــن  1382بــا هــدف تجزیــه طلبــی و جدایــی

کردســتان از ایــران بــه صــورت رســمی اعــام موجودیــت کــرد .عبدالرحمــان
حاجــي احمــدي آلمانــي کردتبــار ســرکرده ایــن گروهــک اســت .پــژاک بــا

پشــتیبانی آمریــکا ،رژیــم صهیونیســتی و عربســتان ســعودی بارهــا دســت
بــه اقدامــات تروریســتی علیــه شــهروندان و نیروهــای نظامــی و انتظامــی در
 - 8حقگو جواد ( ،)1393آمریکا و تجزیهطلبی قومی در ایران ،تهران :موسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی .ص  - 127پایگاه خبری
تابناک ،داستان عبدالمالک ریگی و جنداهلل به زبان ساده ،کد خبر ،۷۰۳۱۸ :تاریخ انتشار ۶ :آبان  .۱۳۸۸قابل دسترس در - http://yon.ir/hXVFR :پایگاه
خبری تحلیلی مطالعات تروریسم (هابیلیان) ،آشنایی با گروهک تررویستی جندالشیطان ،قابل دسترس درhttp://yon.ir/s2H0D :
 . 9پایگاه خبری تحلیلی مطالعات تروریسم (هابیلیان) ،جیش العدل 26 ،تیر  .1395قابل دسترس در - http://yon.ir/JoZyv :پایگاه خبری مشرق ،آلسعود
«فاروقی» را رسانهای کرد؛ چرا سرکرده «جیشالعدل» پس از سالها از پشت پرده بیرون آمد ،کد خبر  ،357684تاریخ انتشار ۵ :آبان  .۱۳۹۳قابل دسترس
در - http://yon.ir/WFsti :پایگاه خبری تابناک« ،تابناک» کسب اطالع کرد؛ احتمال همکاری منافقین با تروریستها در حادثه تروریستی میرجاوه ،کد
خبر ،۶۸۸۸۳۰ :تاریخ انتشار ۰۷ :ارديبهشت  .۱۳۹۶قابل دسترس درhttp://yon.ir/teDA0 :
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گلستان انقالب از میان آتش نمرودیان زمان

غــرب کشــور زد ه و دههــا نفــر از هموطنــان را بــه شــهادت رســانده اســت.
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 -4اقدامــات گروهــک االحوازیــه :گروهــک تروریســتی االحوازیــه اواســط

 1375بــا هــدف مقابلــه بــا جمهــوری اســامی و تجزیــه خوزســتان اعــام
موجودیــت کــرد .مقــر اصلــی تجزیــه طلبــان االحوازیــه ،شــهر لنــدن انگلیــس

اســت و ســران آن در دانمــارک و هلنــد نیــز مســتقر و فعــال هســتند .ایــن

گروهــک مــورد حمایــت و پشــتیبانی مالــی ،تجهیزاتــی و رســانهای آمریــکا ،رژیــم
صهیونیســتی ،انگلیــس ،عربســتان ســعودی و  ...اســت.

11

 -5اقدامــات تجزیــه طلبانــه جریــان پــان ترکــی :یکــی از جریانهــای
فعــال تجزیهطلــب پــان تــرک ،گــروه «بیــداری ملــیآذربایجــان جنوبــی (گامــوح)»

اســت کــه در ســال  2002میــادی 1381 /شمســی بــا هــدف تجزیــه آذربایجــان
از ایــران تشــکیل شــد .ایــن گــروه ،مــورد حمایــت مالــی ،آموزشــی و تجهیزاتــی
آمریــکا ،البیهــای یهــودی و کشــورهای اروپایــی اســت.
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 . 10پایگاه خبری تحلیلی مطالعات تروریسم (هابیلیان) ،پژاک 23 ،تیر  .1395قابل دسترس در - http://yon.ir/uFFPs :حقگو جواد ( ،)1393آمریکا و تجزیهطلبی قومی در ایران،
تهران :موسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی .صص  - 123-117باشگاه خبرنگاران جوان ،باشگاه خبرنگاران بررسي کرد؛ پرونده سیاه گروهکهای تروریستی
علیه ایران /تروریستها به بهانهای واهی قلب مردم ایران را نشانه رفتهاند ،کد خبر ،۴۶۱۴۷۴۲ :تاریخ انتشار ۱۱ :آبان  .۱۳۹۲قابل دسترس در - http://yon.ir/Vlk2k :خبرگزاری
تسنیم ،حمایت آمریکا از رویایی که تعبیر نشد؛ پرونده پژاک ۰۸ ،تير  .۱۳۹۵قابل دسترس در - http://yon.ir/GJhrG :خبرگزاری تسنیم ،نگاهی به علت شکل گیری گروهک
پژاک /پیاده سربازان طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا ۲۷ ،تير  .۱۳۹۵قابل دسترس در - http://yon.ir/SMU3C :خبرگزاری مهر ،سرلشگر رضایی خبر داد؛ جلسه مقامات عربستان با
دموکرات ،کومله و پژاک در اربیل عراق ،کد خبر  ،3710779تاریخ انتشار ۲۱ :تیر  .۱۳۹۵قابل دسترس در - http://yon.ir/bFGqb :پایگاه خبری تابناک ،تأیید تلویحی حمایت مالی
و نظامی عربستان از گروهکهای تروریستی کرد+ویدیو ،کد خبر ،۶۰۶۱۶۲ :تاریخ انتشار ۲۵ :تير  .۱۳۹۵قابل دسترس در - http://yon.ir/NnTH5 :خبرگزاری مهر ،درخواست کمک
گروه تروریستی پژاک از اسرائیل برای مقابله با ایران ،کد خبر  ،3940053تاریخ انتشار ۷ :فروردین  .۱۳۹۶قابل دسترس در - http://yon.ir/2BSB7 :پایگاه خبری تحلیلی کوردی
کورد پاریز ،چرایی چرخش پ.ک.ک و پژاک به سمت اسرائیل ،کد خبر  ۲۰ ،30803آذر  .۱۳۹۶قابل دسترس درhttp://yon.ir/XujB4 :

 - .11خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،با گروهک تروریستی «االحوازیه» آشنا شوید ،کد خبر ،97063115237 :تاریخ انتشار31 :
شهریور  .1397قابل دسترس در - http://yon.ir/z1Vbz :سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز ،نقش انجمن دوستی االحوازی-انگلیسی
در تجزیه طلبی؛ االحوازی در فکر تجزیه طلبی و جنایت در اهواز ،کد خبر ،۴۵۳۹۷ :تاریخ انتشار ۳۰ :فروردين  .۱۳۹۰قابل دسترس
در - http://yon.ir/oCSGy :خبرگزاری تحلیلی خبرآنالین« ،االحوازی» ،پیمانکار ترور! ،کد خبر  ،806891تاریخ انتشار ۲ :مهر
 .۱۳۹۷قابل دسترس درhttp://yon.ir/D9WYT :

 .12مگردیچیان سرکیس ( ،)1393جریان های پان ترکیستی در ایران معاصر ،فصلنامه فرهنگی پیمان ،شماره  ،67سال هجدهم ،بهار .قابل دسترس در:
 - http://yon.ir/PxeyPپایگاه آپارات ،چهرگانی :با قویترین البی یهود دیدار داشتم (فیلم) .قابل دسترس در - http://yon.ir/PmAMK :پایگاه گاموح وابسته به
جریان پان ترک بیداری ملی آذربایجان جنوبی ،معرفی محمدعلی چهرگانی .قابل دسترس درhttp://yon.ir/JFprw :
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برخی اقدامات تفرقه افکنانه مذهبی علیه جمهوری اسالمی ایران
 -1فعالیــت جریانهــای ســلفی و وهابــی :جریانهــای ســلفی و وهابــی در

ایــران بــا پشــتیبانی مالــی ،رســانهای و تجهیزاتــی آمریــکا ،رژیــم صهیونیســتی،

عربســتان ســعودی و برخــی کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و بــا هــدف ایجــاد
تفرقــه قومــی و مذهبــی از طریــق اقدامــات تروریســتی عمدتــا در کردســتان،

خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان فعالیــت میکننــد.

13

 -2فعـال کـردن گسـلهای مذهبـی از طریـق ایجـاد نهلهها در تشـیع و

اهـل سـنت :آمریـکا ،انگلیـس ،رژیـم صهیونیسـتی و همراهـی اذنـاب منطقهای،

بـا اشـراف بـه مـوارد اختالفـی شـیعیان و اهـل سـنت ،همـواره در صدد نهلهسـازی

و گروهسـازی ،کادرسـازی ،رسانهسـازی و تشکیالتسـازی در شـیعه و سـنی در

ایـران بـا هـدف تفرقهافکنـی و فعـال کـردن گسـلهای مذهبـی بودهانـد .راهاندازی
و حمایـت از شـبکههای ماهـوارهای ،پایگاههـای اینترنتـی ،وبالگهـا ،کانالهـا و
صفحـات تفرقهافکـن در شـبکههای اجتماعـی ابزارهای ترویج اختلاف و دامن زدن

بـه آنهـا بوده اسـت.

14

 -3راهانـدازی و حمایـت از شـبکههای ماهـوارهای تفرقهافکـن :مهمتریـن
شـبکههای تفرقهافکـن وابسـته بـه جریـان سـید صـادق شـیرازی معروف به شـیعه

انگلیسـی و مورد حمایت مالی و رسـانهای انگلیس و کشـورهای غربی هسـتند که بر
اختالفات شـیعه و سـنی دامـن میزند 19 .شـبکههای ماهوارهای اصلـی این جریان

 .13موسسه مطالعات ملی ( ،)1396-1397تحوالت هویتی در جمهوری اسالمی ایران در سال  1396و چشم انداز ( 1397دسترسی محدود) ،تهران:
موسسه مطالعات ملی .ص 228
 .14بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای استان سیستان و بلوچستان 16 ،بهمن  .1396قابل دسترس در:
 -38907=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?idبیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 6 ،دی .1396
قابل دسترس در - 38575=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id :بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس
وحدت اسالمی 27 ،آذر  .1395قابل دسترس در - 35186=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id :بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اقشار
مختلف مردم به مناسبت عید غدیر 30 ،شهریور  .1395قابل دسترس در - 34429=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id :بیانات رهبر معظم انقالب
اسالمی در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر 15 ،آذر  .1388قابل دسترس در - 8485=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id :بیانات رهبر معظم
انقالب اسالمی در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد امیرالمؤمنین(ع) 17 ،مرداد  .1385قابل دسترس درhttp://farsi.khamenei.ir/speech- :
3345=content?id
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عبارتند از :فدک (زیر نظر یاسـر الحبیب داماد برادر صادق شـیرازی)؛ سلام  1و 2؛

األنـوار  1و 2؛ أنـوار الحسـين؛ امـام حسـين  2 ،1و 3؛ الزهراء؛ المهـدي؛ امام صادق؛
حضـرت خديجـه؛ مرجعيـت؛ أباالفضل العباس؛ ظهـور؛ امام زمان؛ العقيلـة؛ و بقيع.

15

 .15پایگاه خبری تحلیلی پارسینه ،یک گزارش خواندنی :شبکه هاي ماهواره اي شيعي وابسته به کيست؟ ،کد خبر ،۱۸۵۵۳۵ :تاریخ انتشار ۱۸ :فروردين  .۱۳۹۳قابل دسترس در:
 - http://yon.ir/S05Yrپایگاه خبری مشرق ،گزارش ویژه مشرق؛ «تشیع انگلیسی»؛ از تکفیر اهل سنت تا انحراف در اعتقادات شیعیان +عکس و فیلم ،کد خبر ،378305 :تاریخ
انتشار ۱۹ :اسفند  .۱۳۹۶قابل دسترس درhttp://yon.ir/bLIEy :
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برخی توطئه های چهل ساله نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران
 -1حملــه طبــس :حملــه نظامــی آمریــکا بــه طبــس بــا عنــوان «عملیــات پنجــه

عقــاب» در  3آذر  1359بــا هــدف برانــدازی انقــاب اســامی از طریــق کودتــا و
آزادســازی گــروگان هــای النــه جاسوســی بــود کــه بــا امــداد الهــی بــا شکســت
مواجــه شــد.

16

 -2حملــه عــراق و اشــغال خــاک ایــران :رژیــم بعــث عــراق  31شــهریور

 1359جنگــی  8ســاله را بــا هــدف برانــدازی جمهــوری اســامی ایــران بــا
پشــتیبانی همهجانبــه قدرتهــای شــرق و غــرب و مرتجعیــن منطقــه راه انداخــت

کــه بــا پیــروزی رزمنــدگان اســام بــه پایــان رســید.

17

-3تحریــم تســلیحاتی ایــران :بــا وقــوع انقــاب مجموعــه معامــات
تســلیحاتی ایــران بــا آمریــکا و غــرب یــا بــا نفــوذ در دولــت موقــت لغــو شــدند

18

یــا محمولــه هــای آنهــا مــورد توقیــف قــرار گرفتنــد .ایــن کشــورها پــس از آن از

فــروش طیــف گســتردهای تســلیحات و مــواد اولیــه آنهــا بــه ایــران طــی  40ســال

گذشــته ممانعــت کردنــد.

19

-4جنــگ شــهرها :رژیــم بعــث عــراق در طــول جنــگ تحمیلــی عــاوه بــر

درگیریهــای خطــوط مقــدم ،شــهروندان عــادی را در شــهرهای مختلــف ایــران
مــورد بمبــاران و موشــکباران وحشــیانه قــرار داد.

20

 - 16عباس آقایی ،عقاب در آتش (روایتی از شکست آمریکا در طبس) ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.1390 ،
 - 17محمدمهدی بهداروند ،انقالب اسالمی ،آمریکا و جنگ تحمیلی ،قم :دانشگاه قم.1384 ،
 - 18عبداهلل آذربرزین ،فرماندهی و نافرمانی ،به کوشش حسین دهباشی ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.1393 ،
 - 19به عنوان نمونه نگاه کنید به:

رهبر معظم انقالب ،بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان.1389 ،
محســن رفیقدوســت ،بــرای تاریــخ میگویــم :خاطــرات محســن رفیــق دوســت ( ،)1368-1357بــه کوشــش ســعید عیالمیــان ،تهــران :ســوره
مهــر.1393 ،
 - 20محمدحســین پیکانــی ،جنــگ شــهرها و دفــاع موشــکی :بررســی تحلیلــی حــوادث سیاســی ،نظامــی و اجتماعــی دوران جنــگ شــهرها،
تهــران :بنیــاد حفــظ آثــار و ارزشــهای دفــاع مقــدس.1391 ،
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-5جنــگ شــیمیایی :رژیــم بعــث عــراق بارهــا بــا اســتفاده از ســاحهای
شــیمیایی اهدایــی غــرب برخــی از مناطــق و شــهرهای ایــران و عــراق را مــورد

هجمــه قــرار داد و هــزاران نفــر را شــهید و مجــروح کــرد.

21

-6هجــوم منافقیــن :گروهــک تروریســتی منافقیــن بــا پشــتیبانی همــه جانبــه

صــدام و کشــورهای غربــی ،پــس از پذیــرش قطعنامــه  598و پایــان جنــگ طــی
یــک عملیــات موســوم بــه «فــروغ جاویــدان» بــه کشــور حملــه کــرد کــه طــی

عملیــات مرصــاد شکســتی ســخت را متحمــل شــدند.

22

-7جنگ نفتکشها:رژیم جنایتکار آمریکا در سال  1367در پشتیبانی و حمایت

همهجانبه از صدام ناو سهند یکی از ناومحافظهای کالس سام نیروی دریایی

جمهوری اسالمی را مورد هجمه ناجوانمردانه قرار داد که به شهادت  57نفر از

دریادالن غیور جمهوری اسالمی منجر شد .این کشور در همان سال و سال ،۱۳۶۸

 4سکوی نفتی ایرانی رشادت ،رسالت ،نصر و سلمان را بمباران کرد.

23

-8هــزاران عملیــات هوایــی علیــه یــک جزیــره :جزیــره «خــارک» کــه

حــدود  90درصــد نفــت خــام ایــران از طریــق آن صــادر میشــد ،در طــول هشــت
ســال دفــاع مقــدس  2هــزار و  834بــار مــورد هجــوم هوایــی و موشــکی قــرار

گرفــت.

24

 -9حملــه بــه هواپیمــای مســافربری ایــران :نــاو آمریکایــی وینســنس

 12تیــر  1367هواپیمــای مســافربری جمهــوری اســامی ایــران را مــورد حملــه
موشــکی قــرار داد کــه بــه شــهادت  290سرنشــین بیگنــاه آن انجامیــد.

25

 -10آرایــش جنگــی  40ســاله علیــه ایــران :آمریــکا بــا هــدف محاصــره

نظامــی جمهــوری اســامی ایــران و تحدیــد منافــع کشــورمان ،در  40ســال

 - 21محمدباقر نیکخواه ،جنایت جنگی :حمالت شیمیایی عراق در جنگ با ایران ،تهران :مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.1394 ،
 - 22محمدعلی صدرشیرازی ،عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.1392 ،
 - 23روح الــه شــجاعیان" ،بررســی حملــه بــه ســکوهای نفتــی جمهــوری اســامی ایــران در ســال هــای  1366و  1367از دیــدگاه حقوقــی" نخســتین کنگــره بیــن
المللــی حقــوق ایــران.1394 ،
 - 24غالمحسین حسنتاش " ،روایت حسنتاش از سکوهای نفتی که طعمه عراق شد 2800 :حمله به خارک" روزنامه شرق ،96/7/10 ،ص.5
 - 25رضــا جهانفــر" ،بــاز خوانــي پرونــده يــك جنايــت ؛ بررســي فنــي عملكــرد نــاو وينســنس در حملــه بــه هواپيمــاي مســافربري ايــران" مجلــه مطالعــات تاریخــی،
بهــار  1395شــماره.52
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گذشــته ،بــه طــور مســتقیم در حــدود  10کشــور آســیای غربــی و مرکــزی حضــور

دائمــی داشــته کــه بــا اشــغال دو کشــور عــراق و افغانســتان همــراه بــوده اســت.

26

-11تجــاوز مکــرر پرندههــای جاسوســی :آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی در

نوبــت هــای مختلــف اقــدام بــه تجــاوز بــه خــاک ایــران بــه وســیله بالــون هــا و

هواپیماهــای جاسوســی از جملــه ،بالــون آمريکايــي  ،JLensهواپیماهــا و پهپادهــای
آمریکایــی و صهیونیســتی نظیــر اســکن ایــگل ،آر کیــو  170و هرمــس ،فانتــوم
دیدهبــان و اژدهــا ،کــرده انــد؛ کــه بســیاری از آنهــا توســط ایــران بــه غنیمــت
27
گرفتــه شــده اســت.
 -12ایجــاد طالبــان در افغانســتان :آمریــکا و متحــدان منطقــه ای ایــن کشــور
بــه ویــژه عربســتان ،پــس از خــروج شــوروی از افغانســتان ،پشــتیبانی خــود از گــروه
طالبــان در ایــن کشــور را بــه گونــه ای تقویــت کردنــد کــه توانســت قــدرت را در
دســت بگیــرد و بــه عنــوان یــک تهدیــد جــدی در مرزهــای شــرقی ایــران خــود
28
نمایــی کنــد.
 -13تــاش بــرای محاصــره دریایــی ایــران :نیــروی دریایــی آمریــکا و برخــی
از دیگــر دولــت هــای غربــی ،پــس از جنــگ نفتکــش هــا در  1367تــا کنــون و بــا
هــدف ایجــاد تهدیــد علیــه منافــع حیاتــی ایــران ،بــه طــور مــداوم در خلیــج فــارس
و دریــای عمــان حضــور داشــته و مشــغول گشــت زنــی هســتند و در مــواردی بــه
29
حریــم دریــای ایــران تجــاوز کــرده انــد.
 -14تقویــت تروریســم تکفیــری در منطقــه :جبهــه اســتکبار بــه ســرکردگی
آمریــکا بــا ایجــاد و تقویــت گروههــای تروریســم تکفیــری در ســوریه و عــراق ،و
ایجــاد بیثباتــی در منطقــه ،منافــع حیاتــی جمهــوری اســامی ایــران را بــا تهدیــد
30
جــدی مواجــه کــرد.
 - 26علــي محمدپــور و محمداميــن عطــار " ،توزيــع فضايــي پايــگاه هــاي نظامــي آمريــكا در آســياي مركــزي و خاورميانــه" ،مطالعــات اوراســیای مركــزی ،پاييــز و
زمســتان  ،1396شــماره.21
 - 27رادیو فردا" ،هواپیماهای آمریکا «سالهاست» بر فراز ایران جاسوسی میکنند" 9 ،دسامبر  ،2011نمایه در:
https://www.radiofarda.com/a/f2_iran_drone_us_rq170_cbs_spying_for_years/24416895.html

 - 28میرآقاحق جو ،افغانستان و مداخالت خارجی ،قم :نشر مجلسی.1380 ،
 - 29امیر اسدیان ،سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.1381 ،
 - 30سعد اهلل زارعی" ،دوستی و دشمنی آمریكا و داعش (الگوی رفتاری آمریكا با تروریزم)" ،مطالعات راهبردی جهان اسالم ،بهار  1393شماره .1
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 -15حملــه رژیــم صهیونیســتی بــه مستشــاران ایرانــی در ســوریه:
رژیــم صهیونیســتی در بهــار ســال  1396بــا حمایــت آمریــکا و غــرب مجموع ـهای
از حمــات موشــکی را علیــه مستشــاران ایرانــی مســتقر در پایگاههــای نظامــی
ســوریه در شــرق ایــن کشــور انجــام داد؛ عملیاتــی کــه بــا هــدف تضعیــف محــور
31
مقاومــت صــورت گرفــت.
 -16ســاماندهی جنــگ هیبریــدی علیــه ایــران :آمریــکا و متحدانــش در
طــول ســالهای گذشــته بــه ویــژه در یــک ســال گذشــته ،در تــاش بــوده انــد تــا
از طریــق راهانــدازی جنــگ هیبریــدی علیــه انقــاب اســامی ایــران ،نظــام اســامی
32
در ایــران را ســاقط کننــد.

 - 31اســپوتنیک ،حمــات اســرائیل بــه مواضــع ایــران در ســوریه ،2018/5/10 ،نمایــه درhttps://ir.sputniknews.com/near_east/201805103555399- :

اسرائیل-ایران-ســوریه
 - 32غالمرضــا جاللــی" ،مفســدان اقتصــادی ســربازان آمریکایــی هســتند /ایــران در جنــگ زمینــی و دریایــی بــه بازدارندگــی کامــل رســیده اســت"،97/5/13 ،
نمایــه در:
/http://fa.alalam.ir/news/3704996مفسدان-اقتصادی-سربازان-آمریکایی-هستند--ایران-در-جنگ-زمینی-و-دریایی
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برخی توطئه های چهل ساله فرهنگی علیه جمهوری اسالمی ایران

 -1راهانــدازی شــبکه هــای ماهــوارهای و رادیویــی معانــد :از ابتــدای

پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون ،صدهــا شــبکه ماهــوارهای و رادیویــی وابســته
دولــت هــای غربــی بــه زبــان هــای فارســی ،کــردی ،ترکــی ،عربــی و ...در راســتای

اثرگــذاری مخــرب در جامعــه ایــران و شــبههافکنی علیــه نظــام اســامی ،فعــال
بودهانــد.

33

 -2توطئــه در شــبکههای اجتماعــی :دشــمنان انقــاب اســامی طــی

ســالهای اخیــر بــا راهانــدازی و توســعه شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی در صــدد
تأثیرگــذاری منفــی و مخــرب بــر افــکار عمومــی ایرانیــان بودهانــد.

34

 -3توطئه از طریق بازیهای رایانهای :دشمنان انقالب اسالمی از طریق

تولید بازیهای رایانهای جهتدار با محتوای جنسیت زده و خشونتآمیز ،در صدد

تأثیرگذاری منفی و مخرب بر نوجوانان و جوانان ایرانی بودهاند.

35

 -4امنیتیسازی تحوالت فرهنگی :کانونهای فرهنگی و رسانهای وابسته به
دشمنان انقالب ،در راستای ایجاد اختالل در تحوالت فرهنگی کشور ،به دنبال

امنیتی کردن رخدادها و پدیدههای فرهنگی و اجتماعی بودهاند.

36

 -5توطئه حقوق بشری :کانونهای فرهنگی و رسانهای کشورهای غربی در

چارچوب عملیات روانی ،فرهنگ ایرانی-اسالمی و مردم ایران را ناقض حقوق بشر

معرفی کردهاند.

37

 .33خبرگزاری مشرق؛ «فعالیت  260شبکه ماهوارهای فارسی زبان علیه ایران»؛
 .34لطیفی مهر ،مژگان و همکاران()1393؛ «نقش و جایگاه شبکههای اجتماعی در جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران»؛ فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات
رسانهای؛ دوره  ،9شماره (3پیاپی  ،)26ص 40-29؛

 .35بنیاد بازیهای رایانهای؛ «بازی های رایانه ای وارداتی دریچه ای برای ترویج فرهنگ بیگانه»؛

 .36سپهوند ،عزیزاهلل()1395؛ «فرایند غیرامنیتی کردن پدیدههای فرهنگی»؛ فصلنامه دانش انتظامی خوزستان؛ سال سوم؛ شماره 16؛ ص 114-91؛
 .37اسالم تایمز" ،بازی در آفساید ،نگاهی به پرونده حقوق بشر ایران" ،1390/12/20 ،نمایه درhttp://yon.ir/skomA :
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 -6تصویرسازی منفی علیه انقالب :دشمنان ایران اسالمی در چهار دهه

گذشته با استفاده از ظرفیت و امکانات رسانهای خود ،علیه جمهوری اسالمی ایران
اقدام به تصویرسازی منفی و مخرب ،در سطوح ،ملی ،منطقه ای و بینالمللی

کردهاند.

38

 -7تولید و ترویج روایات فرهنگی معاند :کانونهای فرهنگی و رسانهای

دولتهای غربی ،در خصوص موضوعات مختلف فرهنگی اقدام به ساخت و ترویج
روایات دروغین در برابر روایات رسمی نظام جمهوری اسالمی کرده است.

39

 -8تطهیــر چهــره دشــمن:کانونهای فرهنگــی و رســانهای دشــمن ضمــن
شــبههافکنی در افــکار عمومــی ایــران ،بــه تطهیــر چهــره رژیــم منحــوس پهلــوی

40

و بــزک کــردن چهــره آمریــکای جنایتــکار 41پرداختهانــد.

 -9نــا امیــد کــردن مــردم نســبت بــه آینــده :آمریــکا و متحدانــش از
طریــق تولیــدات فرهنگــی و رســانهای در چهــار دهــه گذشــته بــه دنبــال القــاء و

ترویــج ناامیــدی از آینــده در جامعــه ایــران بــوده انــد.

-10تبلیــغ و ترویــج ســبک زندگــی اشــرافی و غربــی :دشــمنان انقــاب

اســامی از طریــق تولیــد و نشــر محتــوای فرهنگــی مخــرب در چهــل گذشــته بــه

دنبــال تبلیــغ و ترویــج ســبک زندگــی غربــی ،اشــرافیگرایی و مصرفزدگــی در
جمهــوری اســامی ایــران بودهانــد.

42

 -11نفــوذ فکــری و فرهنگــی در حــوزه تعلیــم و تربیــت :دشــمنان انقــاب

اســامی از ظرفیــت مراکــز آموزشــی ماننــد آمــوزش و پــرورش ،دانشــگاهها،

مهدکودکهــا ،آموزشــکدههای خصوصــی و  ...در راســتای اســتحاله نظــام
.38رهبر معظم انقالب ،دردیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور ،97/7/25 ،نمایه در:
 - 39ابوالفضل امیری ،تهدید نرم :تهاجم فرهنگی ،ناتوی فرهنگی ،تهران :پگاه.1396 ،

http://yon.ir/MQBi1

 - 40خبرگزاری تسنیم« ،نگاهی به دالیل تالش رسانه های بیگانه برای تطهیر رژیم پهلوی» ،94/1/10 ،نمایه درhttp://yon.ir/RLsPM :

 - 41خبرگزاری فارس" ،خطای راهبردی تطهیر چهره آمریکا " ،94/8/14 ،نمایه درhttp://yon.ir/HDrIE :
 - 42موســی رزقــی ،امیــر نصــر آبــادی و علیرضــا خــدادادی " ،بررســی تاثیــر تهاجــم فرهنگــی بــر ســبک زندگــی ایرانــی اســامی " ،همایــش
سراســری علمی-پژوهشــی ســبک زندگــی.1395 ،
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آموزشــی و تربیتــی کشــور بهرهبــرداری کــرده اســت.

43

 -12نفــوذ در ســاحت هنــر :اســتکبار جهانــی در راســتای ایجــاد تغییــرات

فرهنگــی مخــرب در کشــور و ترویــج فرهنــگ غربــی ،از ابــزار هنــر بــه ویــژه
ســینما ،چــه در تولیــدات داخلــی و چــه تولیــدات خارجــی و نشــر آنهــا در داخــل،
اســتفاده کــرده اســت.

-13ترویـج ابتـذال و اباحیهگـری :تلاش برای حیـا زدایـی از زنان و هـم زمان

غیـرت زدایـی در میـان مـردان از جملـه جهتگیریهـای اصلـی دشـمنان انقلاب
اسلامی در راسـتای تضعیـف فرهنـگ اسلامی ایرانی در کشـور بوده اسـت.

44

-14گســترش مصــرف مــواد مخــدر :دشــمنان انقــاب اســامی تــاش

کردهانــد تــا از طریــق ترویــج مــواد مخــدر ارزان در جامعــه ظرفیتهــای اجتماعــی
جمهــوری اســامی ایــران بــه ویــژه جوانــان را تضعیــف کننــد.

45

-15توطئــه فرهنگــی ســفارتخانهها :ســفارتخانه هــای غربــی در ایــران ،بــه

بهانــه برگــزاری کالس بــا موضوعــات مختلــف ،اقــدام بــه ارتبــاط گیــری بــا جوانــان
ایرانــی و تبلیــغ و ترویــج فرهنــگ غربــی در کشــور کردهانــد.

46

-16ترویــج فســاد و فحشــاء :کانونهــای فرهنگــی و رســانهای وابســته بــه

دشــمنان انقــاب اســامی ،در چهــار دهــه گذشــته و در قالبهــای گوناگــون بــا
ترویــج فســاد و فحشــاء در راســتای تضعیــف هنجارهــا و نهادهــای اجتماعــی بــه

ویــژه نهــاد خانــواده در جامعــه ایــران تــاش کردهانــد.

47

-17پــرورش گروههــای فرهنگــی مــزدور :دشــمنان انقــاب اســامی از
طریــق تشکلســازی و صنــف ســازی از منحرفیــن عرصههــای مختلــف فرهنگــی،

 - 43علی اکبر رشاد" ،سند  ۲۰۳۰یادآور قراردادهای عهد قجری و پهلوی است" ،خبرگزاری مهر ،96/2/20 ،نمایه درyon.ir/xaTFa :

ت اهلل سیداحمد علمالهدی" ،حیازدایی و غیرتزدایی از جوانان نقشه دشمن است" ،خبرگزاری صدا و سیما ،1397/2/7 ،نمایه درyon.ir/ :
 - 44آی 
lChFp

 - 45امام خمینی (ره) " ،نقشه و توطئه استعمار برای اشاعه و ترویج مواد مخدر و معتاد کردن جوانها" ،سخنرانی در دیدار با اعضای مؤسسه اسالمی
مستضعفان مبارزه با اعتیاد ،58/10/5 ،نمایه درhttp://yon.ir/DWohf :
 - 46روزنامه کیهان " ،پای دراز سفارت آلمان در گلیم فرهنگ ایران ".96/8/10 ،
 - 47حســین افالکــی فــرد و مریــم مــرادی " ،تهاجــم فرهنگــی یــا تبــادل فرهنگــی وعوامــل گرایــش نوجوانــان وجوانــان بــه فرهنــگ بیگانــه" ،نخســتین همایــش
ملــی علــوم تربیتــی و روان شناســی.1393 ،
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زیســت محیطــی و ...همــواره بــه دنبــال تقویــت جریانــات مــزدور و ضــد انقــاب
فرهنگــی در کشــور بودهانــد.

 -18توطئــه از طریــق آمــوزش زبان:کشــورهای غربــی از طریــق نمایندگیهــا

و عوامــل مــزدور خــود در کشــور و تحــت پوشــش آمــوزش زبانهــای خارجــی بــه

دنبــال ایجــاد و توســعه اســتحاله فرهنگــی اســامی مــردم ایــران بودهانــد.

48

-19توطئـه فرهنگـی در مسـابقات بینالمللـی :کشـورهای غربـی از طریـق

تصویـب قوانیـن مغایـر ارزشهای اسلامی و انقالبی در مجامـع بینالمللی و میادین

ورزشـی ،ورزشـکاران ایرانـی را وادار بـه تبعیـت از ارزشهای غربـی کنند.

 -20تخریــب فرهنــگ فرزندپــروری :دشــمنان انقــاب اســامی ،بــا القــای

بهبــود رفــاه اقتصــادی و اجتماعــی بــا پاییــن آمــدن نــرخ رشــد جمعیــت مبتنــی
بــر طــرح کســینجر ،بــه دنبــال تضعیــف مولفــه جمعیــت در ایــران اســامی
بودهانــد.

49

 -21الگوســازی کاذب فرهنگــی :کانونهــای فرهنگــی و رســانهای وابســته

بــه غــرب ،و در راســتای افزایــش اثرگــذاری مخــرب در جامعــه ایــران ،اقــدام بــه
الگوســازی و مرجــع ســازی از عناصــر و شــخصیتهای غربــی و غربگــرا بــا

هویــت هنرمنــد و ســلبریتی کــرده انــد.

50

 -22تخریــب چهــره هــای اثرگــذار فرهنگــی :دشــمنان انقــاب اســامی
ایــران ،بــا هــدف تحقیــر هویتــی ملــت ایــران ،تــاش کردهانــد تــا اعتبــار و
اهمیــت الگوهــای دینــی ،ملــی و انقالبــی کشــور را کاهــش داده و از ایــن چهــره

ـدس زدایــی کنــد.
هــا تقـ ّ

51

 -23مدیریــت هدفــدار شــبکه هــای اجتماعــی :شــبکههای اجتماعــی کــه
عمدت ـاً در اختیــار دولتهــای غربــی اســت ،سیاس ـتها و مؤلفههــای فنــی خــود
48
49
50
51

 باشگاه خبرنگاران جوان " ،جاسوسی در پوشش آموزش زبان انگلیسی +تصاویر" ،97/3/11 ،نمایه درhttp://yon.ir/V3EIA : مشرقنیوز" ،پشت پرده طرح کاهش جمعیت در جهان از زبان سیاستمداران غربی  +عکس و سند"  ،94/6/30نمایه درhttp://yon.ir/GPgG3 : جهاننیوز " ،برند ضدانقالب در دست برخی بازیگران " ،94/1/19 ،نمایه درhttp://yon.ir/8knUc : -خبرگزاری فارس " ،گام دوم امپراطوری رسانه ای غرب در تخریب چهره امام خمینی(ره) " ،95/4/5 ،نمایه درyon.ir/j0mHH :
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را بــا هــدف کاهــش میــدان مانــور نیروهــای منتقــد غــرب بــه ویــژه نیروهــای
انقــاب اســامی ،تنظیــم کردهانــد.

52

 -24ایجـاد شـبکههای موسـیقی زیرزمینـی :سرویسـهای جاسوسـی غرب از
برخـی جریانـات موسـیقی مخـرب در کشـور پشـتیبانی کـرده کـه عمدتـاً بـا هدف

حیـا زدایی و تضعیـف هنجارهای فرهنگ ایرانی-اسلامی تولید محتـوا میکردند.

53

-25توطئــه علیــه اســتکبار ســتیزی :کانونهــای فرهنگــی و رســانه هــای

غربــی در راســتای تضعیــف روحیــه مقاومــت مــردم ایــران و بــا هــدف تضعیــف

روحیــه اســتکبار ســتیزی و دشــمن ســتیزی ایرانیــان ،بــه تولیــد و ترویــج محتوای
فرهنگــی پرداختــه انــد.

54

 -26توطئــه علیــه فرهنــگ جهــاد و شــهادت :کانونهــای فرهنگــی و

رســانهای غربــی ،تــاش کردهانــد دالهــای محــوری انقــاب اســامی ماننــد

استکبارســتیزی و شــهادت طلبــی را مخــدوش و تضعیــف کننــد.

 -27ایجــاد ســمنهای وابســته بــه دســتگاههای جاسوســی دشــمن:

ســرویسهای جاسوســی غربی-صهیونیســتی ،بخــش وســیعی از ســازمانهای

مردمنهــاد در ایــران را بــا هــدف اثرگــذاری منفــی بــر جامعــه و فرهنــگ کشــور،
از طــرق گوناگــون مالــی و دیپلماتیــک ،پشــتیبانی کردهانــد.

55

 -28نفــوذ در حــوزه نشــر و ادبیــات :دشــمنان انقــاب اســامی از طریــق

جریانــات نزدیــک بــه خــود در داخــل و در راســتای ترویــج فرهنــگ غربــی در برابــر
فرهنــگ اســامی ،حجــم گســتردهای از ُکتــب گمراهکننــده را در ایــران ترجمــه
و منتشــر کردهانــد.

56

 - 52مــژگان لطیفــی مهــر ،بــي بــي ســادات ميراســماعيلي و همــکاران" ،,نقــش و جايــگاه شــبکه هــاي اجتماعــي در جنــگ نــرم عليــه جمهــوري اســامي ايــران"
مطالعــات رســانهای ،دوره  ،9شــماره  ،26پاییــز .1393

 - 53خبرگزاری فارس" ،نگاهي به وضعيت خوانندگان رپ زيرزميني در ايران" ،90/4/22 ،نمایه درhttp://yon.ir/9mkE5 :
 - 54طیبــه کرانــی« ،تضعیــف روحیــه ی اســتکبار ســتیزی بــا حــذف شــعار «مــرگ بــر آمریــکا» ،پایــگاه خبــری دفــاع پــرس ،94/5/26 ،نمای��ه در5p�/ir.yon :
K4I

 -55حوراء" ،سازمانهای غیردولتی ،ما و نظام سرمایه داری" ،فصلنامه حوراء ،شماره .1383 ،7

 - 56مشرقنیوز" ،فاجعه فروش کتاب های غیراخالقی در انقالب" ،93/8/9 ،نمایه درyon.ir/WldR0 :
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برخی توطئه های چهل ساله اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران
 -1تحریمهــا بالفاصلــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی از ســوی آمریــکا آغــاز
شــد و در طــول چهــل ســال پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا همــکاری

شــرکای غربــی بــه طــور مــداوم ادامــه داشــته و پیوســته در حــال افزایــش بــوده
اســت .بخشــی از ایــن تحریمهــا شــامل مــوارد ذیــل اســت:

 قراردادفــروش صدهــا میلیــون دالر تجهیــزات نظامــی کــه در زمــان شــاه

معــدوم بــه امضــا رســیده بــود ،توســط کنگــره آمریــکا لغــو شــد.

1

کارتر در  4نوامبر سال  1979واردات نفت از ایران را ممنوع اعالم کرد.

2

واردات مســتقیم و غیــر مســتقیم از ایــران و هــر گونــه پرداخــت بــه ایــران حتــی

بــرای واردات قبلــی از ســوی آمریــکا ممنــوع شــد.

3

مجوزهــای قبلــی صــادرات کاالهــای مرتبــط بــا صنایــع هوایــی صنایــع نفــت و

گاز بــه ایــران از ســوی آمریــکا باطــل گردیــد.

4

ریــگان در  28فوریــه ســال  1987ایــران را در لیســت ترافیــک مــواد مخــدر
قــرار داد و از ایــن طریــق بانــک هــا و موسســات از ســرمایه گــذاری خارجــی بــه

ایــران ممنــوع شــد.

5

ممنوعیــت ارائــه وام هــای بالعــوض خارجــی ،کمــک هــای کشــاورزی و تضمیــن

هــای اعتبــاری و تحریــم تســلیحاتی علیــه ایــران اجــرا شــد.

6

 .1طاهــری فــرد علــی ،مهــدوی روحا ،...حصــاری امیــن و عــرب صالحــی علــی ( ،)1396بازخوانــی پرونــده ایجابــی عملکــرد انقــاب اســامی؛
عملکــرد اقتصــادی از ســال  57تــا  ،95تهــران :انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق(ع).
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.
 .6همان.
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وزارت بازرگانــی آمریــکا در  30مــارس  1984طــرح نظــارت ضــد تروریســم را
علیــه ایــران اعمــال کــرد و در نتیجــه صــادرات هواپیمــا بالگــرد و قطعــات آن بــه
ایــران ممنــوع شــد.

7

کلینتــون بــه بهانــه مقابلــه بــا توســعه ســاح هــای هســته ای شــیمیایی و

بیولوژیــک بــا صــدور فرمــان  12938اقــدام بــه تحریــم کشــورهایی کــرد کــه در
فعالیــت هــا مذکــور دخالــت داشــتند.

8

بــه دنبــال رســوایی ایرانگیــت ،ریــگان در  23ســپتامبر  1987صــادرات
مجــدد تجهیــزات غواصــی بــه ایــران را ممنــوع کــرد.

9

آمریــکا صــادرات ماشــین آالت و تجهیزاتــی را کــه بــه طــور غیرمســتقیم دارای

کاربــرد نظامــی میباشــد را منــع کــرد.

10

 -2در طــول چهــل ســال گذشــته ،بیــش از  12میلیــارد دالر از داراییهــای ایــران
توســط آمریــکا بلوکــه شــده کــه بــا احتســاب ســود ،رقــم قابــل توجهــی اســت.

آمریــکا تمــام دارایــی هــای بانــک مرکــزی و دولــت ایــران بــه ارزش حــدود 12

میلیــارد دالر را در دســامبر  1979مســدود نمــود کــه  6میلیــارد دالر از ایــن مبلــغ
در خــارج از آمریــکا نــزد شــعب بانــک هــای آمریکایــی قــرار داشــت.

11

 -3تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران در ابتــدای انقــاب بــا هــدف برانــدازی نظــام
جمهــوری اســامی بــود امــا در ادامــه ،بــا شکســت اثــر تحریــم بــه منظــور کنــد

کــردن رونــد پیشــرفت ایــران اســتمرار یافــت.

12

 -4تحریــم کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم ایــران از ســال  1359از ســوی
آمریــکا و شــرکایش انجــام شــد.

 .7همان.
 .8همان.
 .9همان.
 .10همان.
 .11همان.
 .12همان.
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آمریــکا در آوریــل  1980صــادرات انــواع کاال بــه ایــران بــه جــز مــواد غذایــی و

دارویــی را تحریــم کــرد.

13

کاالهــای دارای کاربــرد دوگانــه ،صنعــت هســته ای ،صنعــت نفــت و گاز و

پتروشــیمی ،فلــزات پرکاربــرد ،فلــزات گرانبهــا ،مــواد اولیــه و تجهیــزات صنایــع
دریایــی ،تجهیــزات مرتبــط بــا بخــش حمــل و نقــل ،کاالهــا و خدمــات بخــش

خودروســازی ،مــواد خــام و نیمــه ســوخته معدنــی ،فنــاوری الکترونیــک ،فنــاوری
ارتباطــات و امنیــت اطالعــات ،فنــاوری کشــتی ســازی ،فنــاوری تولیــد مــواد

پیشــرفته و مــواد شــیمیایی در مقاطــع مختلــف از دورههــای زمانــی تحریــم شــد.

14

انــواع واردات کاال و خدمــات ماننــد نفــت و فــروش از ایــران بــه آمریــکا ممنــوع
شد.

15

ســرمایه گــذاری در بخــش نفــت و گاز ایــران در مــارس  1995و ژانویــه 1996

و ژانویــه  2012توســط آمریــکا و اتحادیــه اروپــا تحریــم شــد.

16

فــروش اقــام و تکنولــوژی هــای مرتبــط بــا صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی در

جــوالی  2010و ژانویــه  2012از ســوی آمریــکا و اتحادیــه اروپــا تحریــم شــد.

17

 -5آمریــکا و شــرکای غربــی بــا ســوء اســتفاده از تســلط بــر بانکهــای جهــان در
رونـ�د همکاریهـ�ای بانکـ�ی ایـ�ران بـ�ا سـ�ایر کشـ�ورها ممانعـ�ت ایجـ�اد کردهانـ�د.

18

آمریــکا محدودیــت و مســدود کــردن دارایــی هــای افــراد و موسســاتی کــه بــا

ایــران همــکاری مــی کننــد را مصــوب کــرد.

19

آمریــکا نظــارت بــر معامــات بانکــی ایــران بــه منظــور ایجــاد اختــال در

 .13همان.
 .14همان.
 .15همان.
 .16همان.
 .17همان.
 .18همان.
 .19همان.
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مــراودات مالــی ایــن کشــور را افزایــش داد.

20

آمریــکا فعالیــت شــعب خارجــی بانــک هــای ایرانــی را بــا ایجــاد محدودیــت در
تعامــات مالــی محــدود کــرد.

21

معامله غیر مستقیم با برخی بانک های خاص ایرانی را تحریم نمود.

22

بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در نوامبــر  2008و اکتبــر  2012در دو

مقطــع در داخــل آمریــکا و اتحادیــه اروپــا تحریــم شــد.

23

دولــت آمریــکا اســتفاده از ریــال در مبــادالت بــا ایــران را در تحریــم هــای
فراســرزمینی خــود قــرار داد.

24

 -6جلوگیــری از رشــد اقتصــادی و پیشــرفت ایــران بــرای آمریــکا بــه قــدری

اهمیــت داشــت کــه آمریــکا بــا تحریــم ارزی ایــران ،خطــر حــذف و تضعیــف دالر
از مبــادالت جهانــی را بــه جــان خریــد.

25

 -7رئیــس جمهــور آمریــکا ،وزارت خزانـهداری و وزیــر خارجــه آمریــکا بــرای اقنــاع

کشــورها و جلــب مشــارکت آنهــا در تحریــم ایــران اقــدام بــه ســفر بــه کشــورها
و دادن امتیــازات بــه آنهــا کــرده اســت.

26

 -8آمریــکا اتــاق جنگــی را بــا حضــور  270کارشــناس و متخصــص اقتصــادی بــا

هــدف پیگیــری لحظــه بــه لحظــه مبــادالت ایــران و اجــرای تحریمهــا و فشــار
اقتصــادی بــر مــردم راه انــدازی کــرده اســت.

27

 -9آمریــکا اقــدام بــه طراحــی توطئــه کاســتن از ســهم فــروش نفــت ایــران بــا
 .20همان.
 .21همان.
 .22همان.
 .23همان.
 .24همان.

 .25خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) ،ایرنا گزارش میدهد؛ حذف دالر از مبادالت نفتی ،آغازگر افول هژمونی اقتصادی آمریکا در عرصه بین الملل ،کد خبر:
 ،82775797تاریخ انتشار 5 :دی  .1396قابل دسترس درhttp://www.irna.ir/fa/News/82775797 :
 .26خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) ،سفر مقام های آمریکا و ناکارآمدی دیپلماسی تحریم ،کد خبر ،82957312 :تاریخ انتشار 9 :تیر  .1397قابل دسترسhttp:// :
www.irna.ir/fa/News/82957312
.27خبرگزاری فارس« ،اتاق جنگ ساکت» آمریکا برای نبرد اقتصادی با ایران را بشناسید  +مستندات ،شماره خبر ،۱۳۹۷۰۵۰۳۰۰۱۰۵۰ :تاریخ انتشار 4 :مرداد  .1397قابل
دسترس درhttp://fna.ir/bnr9fu :
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ایجــاد شــوک نفتــی و افزایــش ســهم تولیــد نفــت کشــورهای وابســته بــه خــود

کــرد.

28

آمریــکا بــا بهــره بــرداری از فضــای جنــگ تحمیلــی و نفــوذ در بــازار نفــت
جهانــی و همچنیــن ترغیــب دولــت هــای وابســته بــه افزایــش عرضــه نفــت،
تحــوالت بــازار نفــت را علیــه ایــران مدیریــت کــرده اســت.

29

 -10آمریــکا بــا اســتفاده از اهــرم دالر و ایجــاد نوســانات ســاختگی و شــوک ارزی

در بــازار مالــی ایــران اختــال ایجــاد کــرده اســت.

30

آمریــکا بــا اعــام نرخهــای ترجیحــی و نــه واقعــی از نیمــه دوم ســال 1368
دالر را کــه بــرای  20ســال قیمــت ثابــت داشــت تــا نــرخ  70ریــال تعدیــل نمــود.

31

 -11جبهــه اســتکبار پــس از ســالهای  1357و  1358از طریــق حملههــای
موشــکی و هوایــی بــه وســیله رژیــم بعــث عــراق علیــه زیرســاختهای حیاتــی و

اقتصــادی کشــور اقــدام کــرد.

بــا تحمیــل جنــگ توســط دولــت عــراق و تحریــک آمریــکا معــادل  627میلیــارد
دالر خســارت بــه اقتصــاد کشــور وارد شــد.

32

 -12آمریــکا در ســال  1365بــا اســتقرار حــدود  100نــاو جنگــی در منطقــه خلیج
فــارس بــرای جلوگیــری از صــدور نفــت ایــران تــاش کــرد و جزیــره خــارک بــه

عنــوان تنهــا نقطــه صــادرات نفــت در طــول جنــگ عــراق علیــه ایــران حــدود

 2800بــار مــورد حملــه قــرار گرفــت.

33

 -13خروج سرمایههای ملی ایران با توطئه آمریکا و عوامل رژیم گذشته

 .28پایگاه خبری اقتصاد آنالین ،خواب آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران تعبیر نمیشود ،کد خبر ،302738 :تاریخ انتشار 3 :مهر  .1397قابل
دسترس درhttps://www.eghtesadonline.com/n/1Vva :

 .29طاهــری فــرد علــی ،مهــدوی روحا ،...حصــاری امیــن و عــرب صالحــی علــی ( ،)1396بازخوانــی پرونــده ایجابــی عملکــرد انقــاب اســامی؛ عملکــرد اقتصــادی از
ســال  57تــا  ،95تهــران :انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق (ع).

 .30روزنامه شرق ،شوك ترامپ در بازار ارز ،شماره ،2981 :تاريخ انتشار 17 :مهر  ،1396صفحه ( 4اقتصاد) .قابل دسترس درmagiran.com/n3641172 :

 .31همان.
 .32طاهــری فــرد علــی ،مهــدوی روحا ،...حصــاری امیــن و عــرب صالحــی علــی ( ،)1396بازخوانــی پرونــده ایجابــی عملکــرد انقــاب اســامی؛
عملکــرد اقتصــادی از ســال  57تــا  ،95تهــران :انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق (ع).
 .33سعید رضایی ،جزیره خارک نماد استقامت و پایداری /ثبت  2800بمباران در دوران جنگ ،خبرگزاری مهر ،کد خبر ،1706246 :تاریخ انتشار۶ :
مهر  .۱۳۹۱قابل دسترس درmehrnews.com/news/1706246 :

157

فصل دوم /چهل سال توطئه و چهل سال مقاومت

فــرار  30تــا 100میلیــارد دالر ســرمایه از کشــور بــا خــروج خانــدان پهلــوی از
ایــران باعــث کاهــش ذخایــر ارزی کشــور گردیــد.

34

 -14دامپینگ مخرب و تخریب فضای صنعت داخلی ایران به منظور جلوگیری از

فروش تولیدات داخلی ایران از طریق پایین آوردن قیمت کاالهای قابل تولید و در

آستانه تولید در داخل کشورکه بعضی از صنایع را زمین زدند.

 پایینتــر آوردن قیمــت فــروش فــوالد وارداتــی و ارائــه آن بــا قیمــت ارزانتــر
از بهــای تمــام شــده دســتمزد و اقــام مصرفــی در مــورد صنعــت فــوالد توســط

کشــورهای معانــد منطقــه بــه رهبــری آمریــکا بخشــی از تــورم بــه شــرایط

اقتصــادی کشــور تحمیــل گردیــد.

35

آمریــکا بــا فشــار آوردن بــر ســایر کشــورهای مــورد معاملــه ایــران نیــز مانــع از

بســتن قراردادهــای تجــاری ایــران بــا ســایر کشــورها شــده اســت.

36



ســاالنه حــدود  15تــا  25میلیــارد دالر کاالی قاچــاق وارد کشــور میشــود

کــه بیشــتر از نیمــی از ایــن قاچــاق توســط باندهــای ســازمان یافتــه دشــمن و

بوســیله عوامــل نفــوذی صــورت میگیــرد و باعــث رکــود اقتصــاد داخلــی و ضربــه
بــه تولیــد داخلــی میگــردد.

37

آمریــکا و دشــمنان ایــران بــا هــدف ایجاد اختــال در نظــام اقتصــادی و تعامالت
اقتصــادی افــراد حقیقــی و حقوقــی ،بســیاری از افــراد و مجموعــه هــای کارآمــد

نظــام جمهــوری اســامی را تحریــم نمــوده اســت.

38

 .34طاهــری فــرد علــی ،مهــدوی روحا ،...حصــاری امیــن و عــرب صالحــی علــی ( ،)1396بازخوانــی پرونــده ایجابــی عملکــرد انقــاب اســامی؛
عملکــرد اقتصــادی از ســال  57تــا  ،95تهــران :انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق (ع).
 .35خبرگزاری فارس ،فارس گزارش میدهد؛ اتهام دامپینگ و حربه جدید علیه صادرات ایران /با  500هزار تن صادرات فوالد نمیتوان قیمت
شکنی کرد ،کدخبر ،۱۳۹۵۱۲۱۱۰۰۱۵۶۰ :تاریخ انتشار 12 :اسفند  .1395قابل دسترس درhttp://yon.ir/wROHq :
 .36پایگاه خبری فرارو ،ترامپ :هر کس با ایران معامله کند با آمریکا معامله نخواهد کرد ،کد خبر ،۳۷۰۰۱۱ :تاریخ انتشار ۱۶ :مرداد  .۱۳۹۷قابل
دسترس درhttp://yon.ir/Ub6S8 :
 .37پایگاه خبری تابناک ،رقم دقیق قاچاق کاالها در ایران چقدر است؟ ،کد خبر ،۶۵۹۴۰۱ :تاریخ انتشار ۰۶ :بهمن  .۱۳۹۵قابل دسترس درhttp:// :
yon.ir/d0Pgl

 .38طاهــری فــرد علــی ،مهــدوی روحا ،...حصــاری امیــن و عــرب صالحــی علــی ( ،)1396بازخوانــی پرونــده ایجابــی عملکــرد انقــاب اســامی؛
عملکــرد اقتصــادی از ســال  57تــا  ،95تهــران :انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق (ع).
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پرــوژه وابســته ســازی اقتصــادی در صنایــع بــرای جلوگیــری از پیشــبرد اقتصــاد
مقاومتــی :دشــمن بــه وســیله تنظیــم ســندهای ســلطه جویانــه همچــون FATF

جهــت نفــوذ در سیاســت هــای داخلــی کشــور بــه دنبــال وابســته ســازی اقتصــادی
کــه وابســتگی علمــی و فنــی و تکنولوژیــک را نیــز بــه همــراه دارد ،مــی باشــد.

39

 -15خرابــکاری آمریــکا در کارخانجــات کشــور از طریــق عوامــل نفــوذی خــود در
ابتــدای انقــاب بــرای تعطیــل کــردن آنهــا و آتــش زدن خرمنهــای کشــاورزی

از دیگــر فعالیتهــای دشــمنان بــرای شکســت اقتصــاد ایــران بــوده اســت.

 -16آمریــکا بــا فشــار بــر دیگــر کشــورها از معاملــه آنهــا بــا ایــران ممانعــت
میکنــد کارشــکنی در فعالیــت خــط لولــه گاز ایــران بــه پاکســتان و اروپــا از
جملــه ایــن اقدامــات اســت.

 -17انجــام پــروژه وابســته ســازی اقتصــادی ایــران در صنایــع از طریــق ایجــاد
شــبکههای مقابلــه باخودکفایــی و آلــوده ســازی مامــوران خریــد.

 -18ایجــاد جنــگ روانــی و رســانهای علیــه بــازار ســرمایه و مالــی ایــران تحــت

عنــوان جنــگ ارزی.

40

 -19ایجاد جریانهای نفوذی در حوزههای اقتصادی از سوی جبهه استکبار

 -20تضعیــف موقعیــت شــرکتها ،موسســات و صنایــع پیشــرو ایــران ماننــد مپنــا،

هوافضــا از طریــق قــرار دادن لیســت آنــان در تحریــم و محــدود ســازی ارتبــاط

 -21ایجــاد تنشهــای شــدید در بــازار ارز ایــران از طریــق قرارگاههــا و ســتادهایی

در کشــورهای همســایه بــرای اخــال در بــازار ارز و قاچــاق ارز .تشــکیل شــده
اســت.

 .39همان.
 .40بهزاد خسروی ،تاکتیک نبرد «ارزی چریکی» توسط آمریکا« 200 /هدفیاب» در اتاق جنگ وزارت خزانهداری ،خبرگزاری دفاع مقدس ،کد خبر:
 ،۲۹۱۷۰۶تاریخ انتشار ۲۹ :ارديبهشت  .۱۳۹۷قابل دسترس درhttp://dnws.ir/291706 :
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برخی توطئه های چهل ساله امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران
ترور و انفجارات تروریستی

 -1بزرگتريــن حادثــه تروريســتي در قــرن بيســتم در ايــران روي داد كــه طــي
آن  72تــن در انفجــاري مهيــب در دفتــر حــزب جمهــوري اســامي بــه شــهادت
رســيدند .تعــداد شــهدای تــرور در کشــور مــا پــس از پیــروزی انقــاب اســامی

 159 ،17نفــر میباشــند کــه توســط گروههــای تروریســتی ســازمان مجاهدیــن
خلــق (منافقیــن) کوملــه دموکــرات ،فرقــان ،اشــرار ،جنــداهلل (جندالشــیطان)،

گروههــای تروریســتی تجزیــه طلــب ،انجمــن پادشــاهی ،خلــق بلــوچ و...کــه
همگــی تحــت حمایــت شــدید آریــکا و اروپــا قــرار دارنــد .بــه شــهادت رســیده انــد.

 -2جبهــه اســتکبار از طریــق ســازمان منافقیــن و دیگــر گروهکهــا و افــرادی چون
کشــمیری ،کالهــی ،ســعادتی ،زریبــاف و ...با نفوذ در دســتگاهها و ســازمانهای مهم

کشــور اقــدام بــه بمبگــذاری و تــرور دههــا تن از شــخصیتهای ارشــد نظــام نمود.

 -3ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق از جملــه نخســتین گروههــای مارکسیســتی
بــود کــه موضعــی خصمانه نســبت بــه انقالب اســامی داشــت و در شــهرهای گنبد،

کردســتان ،خرمشــهر و بنــدر انزلی و آمل اقــدام به تحرکات مســلحانه علیه نظام زد.

-4گروهــک تروریســتی ســازمان مجاهدیــن خلــق (منافقیــن) در طــول چهل ســال
اخیر ،مجموع عملیات تروریســتی گوناگونی را با پشــتیبانی ســازمانهای جاسوســی
آمریــکا و اســرائیل صــورت داده اســت کــه دسـتکم 12هــزار شــهید تــرور ،نتیجــه

اقــدام شــرورانه و تروریســتی ایــن ســازمان پــس از پیــروزی انقــاب بــوده اســت.

 -5یکــی از مهمتریــن حربههــای آمریکاییهــا در ایــران بــرای متوقــف کــردن
حرکــت انقــاب اســامی ،جلوگیــری از تکویــن نظــام فکــری اســامی از طریــق
حــذف نخبــگان فکــری و فرهنگــی جریانســاز اســامی و شــخصیتهای
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تأثیرگــذار در انقــاب همچــون شــهیدان مفتــح ،بهشــتی ،مطهــری ،اشــرفی

اصفهانــی و مدنــی توســط منافقیــن بــوده اســت.

 -6پرونــده حــزب منحلــه تــوده و چپگرایــان در تاریــخ معاصــر ایــران ،مشــحون
از خیانتهــای اعضــای آن بــه مــردم ایــران و انقــاب اســامی اســت .بــه

شــهادت رســاندن علمــای مبــارز مســلمان هماننــد آی ـتاهلل بهبهانــی و آی ـتاهلل

نــوری توســط چــپ گرایــان ،و همچنیــن اتهــام وقاحــت بــار از مســیر انقــاب

خــارج شــدن حضــرت امــام خمینــی(ره) و تــاش بــرای کودتــا و برانــدازی انقــاب

مبتنــی بــر پشــتیبانی همــه جانبــه شــوروی از جملــه ایــن خیانتهــا اســت.

 -7از جملــه توطئههــای جبهــه اســتکبار علیــه نظــام جمهــوری اســامی ،تــرور
اندیشــمندان ،متفکــران و نخبــگان حوزههــای مختلــف؛ بهویــژه دانشــمندان
هســتهای نظیــر شــهیدان اردشــیر حســینپور ،مســعود علیمحمــدی ،مصطفــی
احمدیروشــن ،مجیــد شــهریاری ،داریــوش رضایینــژاد و ...میباشــد.

 -8هــدف آمریــکا از ایجــاد گروهــک تروریســتی «انجمــن پادشــاهی ایــران» و

بــازوی تــرور آن یعنــی «تنــدر» ،کشــاندن اقدامــات تروریســتی از مناطــق مــرزی به
شــهرهای پرجمعیــت ایــران بــود .بمبگــذاری ســال  1387در حســینیه رهپویــان

وصــال در شــیراز ،عملیــات تروریســتی در حــرم حضــرت امــام خمینــی(ره) در 30

خــرداد  ،۱۳۸۸انفجــار در مقابــل منــزل امــام جمعــه نهاونــد در  ۲۴دی  ،۱۳۸۸بــا
ایــن هــدف انجــام شــد .از طرحهــای تروریســتی ناموفــق ایــن گروهــک میتــوان

بــه طــرح انفجــار مخــازن و خطــوط انتقــال نفــت در بنــدر گنــاوه ،بمبگــذاری
در حــرم حضــرت معصومــه(س) و مجلــس شــورای اســامی اشــاره کــرد کــه ایــن
طرحهــا نیــز عقیــم مانــد و اجرایــی نگردیــد.

 -9بیوتروریســم شــامل انتشــار عمــدی عوامــل بیولوژیــک چــون باکتریهــا،
ویروسهــا یــا ســموماند کــه بــه شــکل طبیعـی یــا فــرم دســتکاری شــده توســط
باشــند .بــه احتمــال زیــاد شــماری از افــراد تأثیرگــذار در ایــران از جملــه دکتــر
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کاظمــی آشــتیانی ،رئیــس موسســه رویــان بــا اســتفاده از ابــزار بیوتروریســم
دشــمن دچــار آســیب شــدهاند و بــه شــهادت رســیدند.

کودتا

 -10در ســال  1361صــادق قطــب زاده بــا حمایــت ســيدكاظم شــريعتمداري،
برنامــه کودتــا علیــه نظــام جمهــوری اســامی و نیــز انفجــار محــل اســتقرار
حضــرت امــام(ره) در حســینیه جمــاران را طراحــی نمــود.

 -11کودتــای نقاب(معــروف بــه کودتــای نــوژه) بــا هــدف ب رانــدازی جمهــوری

اســامی توســط عناص ــر وابس ــته بــه رژیــم منحــوس پهلــوی در  18تیرمــاه 1359

بــا پشــتیبانی ســازمان ســیا و هدایــت ســتادی متمرکــز از پاریــس بــه رهبــری
شــاهپور بختیــار (آخریــن نخســت وزیــر نظــام پادشــاهی) صــورت پذیرفــت.

 -12پیــش از همــه کودتاهــا در 21بهمــن  ،1357ژن رالهــای شــاه و اربابــان
آمریکای یشــان بــا هــدف جلوگیــری از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی ،بــا

فرماندهــی ژنــرال هایــزر کودتایــی موســوم بــه نجــات و یــا کورتــاژ را بــه اجــرا

گذاشــتند کــه بــا درایــت حضــرت امــام(ره) ،بــا شکســت مواجــه شــد.

جاسوسی

 -13در دوره دوم دولــت اصالحــات« ،بنیــاد اوراســیا» و «بنیــاد اعانــه ملــی
بــرای دموکراســی» بهنمایندگــی از وزارت خارجــه و کنگــره آمریــکا بــا
همــکاری شــورای ملــی ایرانیــان آمریــکا (نایــاک) بهعنــوان حلقــه واســط

بیــن دســتگاههای دولتــی ایــران و اتاقهــای فکــر آمریکایــی ،بــا صــرف

هزینــه هــای ســنگین وارد پــروژهای در ایــران میشــوند .هــدف ایــن پــروژه
کــه در قالــب تأســیس مــدارس اینترنتــی و اجــرای پروژههــای مختلــف نظیــر
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی تولیــد فیلــم ،فیلمنامهنویســی و گرافیــک انجــام
میشــد ،نفــوذ در الیههــای اجتماعــی ایــران بــا هــدف شبکهســازی اجتماعــی
و تشــکیل گروههــای خــارج از حاکمیــت بــا کمــک برخــی نهادهــای ایرانــی
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بــود تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــا وارد کــردن فشــار بــه نظــام ،ســاختارهای
سیاســی و اجتماعــی ایــران را مطابــق بــا سیاســتهای غــرب تغییــر دهنــد.

 -14ســازمانهای جاسوســی موســاد ،ســیا و  MI6بــا هــدف هدایــت گروهکهــای
تروریســتی ،خرابــکاری و جاسوســی در نــوار مرزی ایران با  5کشــور همســایه عراق،
افغانســتان ،امارات ،ترکمنســتان و آذربایجان ،پایگاههای جاسوســی تشــکیل دادهاند.

 -15طبــق گزارشــات منتشــر شــده توســط شــبکههای خبــری ،نزدیک بــه صد نفر
از عناصــر گروهــک تروریســتی منافقیــن بــا هماهنگــی نیروهــای امنیتــی امــارات و

ســازمان جاسوســی آمریــکا در دبــی وارد خــاک امــارات شــدهاند تــا در ایــن کشــور

علیــه کارکنــان ســفارت ایــران ،کارگــران و بازرگانــان ایرانــی جاسوســی کننــد.

در ســالهای اخیــر ،جاسوســان آمریکایی-انگلیســی نظیــر کاووس ســیدامامی

در پوشــش فعالیتهــای  -97تحقیقاتــی و NGOهــای زیســت محیطــی نظیــر
رصــد گونههــای جانــوری یــا پوشــش هــای گیاهــی تحــت انقــراض ،اهــداف

مدنظــر ســرویسهای اطالعاتــی ســازمان ســیا و موســاد و جم ـعآوری اطالعــات
طبقهبنــدی شــده در حوزههــای دفاعــی و موشــکی کشــور را پیگیــری میکردنــد.

 -16جیســون رضاییــان کــه تابعیــت دوگانــه ایرانــی و آمریکایــی دارد ،مدتــی
مســئول پایــگاه اطالعاتــی آمریکاییهــا در تهــران بــود و نزدیــک شــدن بــه تیــم

هســتهای و جم ـعآوری اخبــار تیــم مذاکــرات هــم در تیــم ســابق و هــم در تیــم
فعلــی ،یکــی از کارویژههــای اصلــی ایــن جاســوس بــود.

 -17طبــق اذعــان ســازمان ســیا ،آمریــکا در تمامــی مقاطــع بعــد از پیــروزی
انقــاب اســامی ،از طــرق مختلفــی نظیــر شــنود تلفنهــای رؤســای جمهــور
ایــران ،کنتــرل و شــنود شــبکههای اجتماعــی ،سیســتم عاملهــای نصــب شــده
روی رایانههــا و گوشــی هــای تلفــن همــراه و نیــز اجیــر نمــودن جاسوســانی

نظیــر امیرانتظــام ،قط ـبزاده ،بنیصــدر ،جهانبگلــو ،میرزایــی حکمتــی ،کــوروش
احمــدی ،جیســون رضاییــان و ...بــه جاسوســی مســتمر از ایــران پرداختــه اســت.
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 -18از جملــه ترفندهایــی کــه ســازمانهای جاسوســی در ســالهای اخیــر
جهــت ضربــهزدن بــه فعالیتهــای هســتهای کشــورمان از آن بهــره گرفتهانــد،
ایجــاد بازارهــای صــوری بــرای فــروش وســایل و ابــزارآالت غیرقابــل اســتفاده و

مســموم بــه ســازمان انــرژی اتمــی ایــران اســت .علــی اشــتری ،جاســوس دســتگیر
شــده اســرائیل در ایــران ،از جملــه مهرههــای ایــن سیســتم تــازه جاسوســی بــود.

نفوذ امنیتی

 -19جبهــه اســتکبار طــی چهــار دهــه اخیــر ،تــاش زیادی بــرای نفــوذ عوامل خود
در دســتگاههای دولتــی و دیگــر نهادهــا و اماکــن حیاتــی ،حســاس و مهــم کشــور

نظیــر نیروهــای مســلح بــه منظور اثرگــذاری و انحراف در مســیر انقالب کرده اســت.

 -20دســتور بمبــاران محــل ســقوط هواپیماهایــی در صحــرای طبــس و انهــدام
اجســاد باقیمانــده و الشــه هواپیماهــا و هلیکوپترهــای آمریکایــی کــه منجــر بــه

از بیــن بــردن اطالعــات بــاارزش بــه جامانــده از متجــاوزان دربــاره توطئههــای
آمریــکا علیــه جمهــوری اســامی بودنــد ،از اقدامــات فتنهانگیــز بنیصــدر بــود

کــه در ســایه ارتبــاط وی و جاسوســان آمریــکا در نیــروی هوایــی بــا آمریــکا
صــورت گرفــت

 -21ســید مهــدی هاشــمی بــا نفــوذ در بیــت آیـتاهلل منتظــری و ایجــاد شــکاف

بیــن انقــاب و بیــت ایشــان ،اهــداف خویــش را دنبــال کــرد و خیانتهــا و
جنایتهایــی را در جهــت تضعیــف نظــام اســامی و ایجــاد انحــراف در مســیر

انقــاب اجــرا نمــود.

 -22در ســال  ،1365رابــرت مــک فارلیــن بــا حمایــت ســازمان ســیا ،تــاش نمــود
بــا حربــه فــروش اســلحه بــه ایــران در صــدد نفــوذ و ایجــاد ارتبــاط بــا مقامــات
کشوــر برآیــد .طبــق اســناد ،روزی کــه مــک فارلیــن بــه تهــران میآیــد سراســر

بنفــش پوشــیده بــوده اســت و یــک بــار کــه در حضــور روحانــی بــا حراســت
فــرودگاه جروبحــث میکنــد بــه او میگویــد :مــن ســرهنگ نیســتم ،دیپلماتــم.
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 -23گــروه معــروف بــه «جنــداهلل» کــه بــا ســرکردگی عبدالمالــک ریگــی در شــرق
کشــور فعالیــت میکــرد ،مــورد حمایــت ســرویسهای جاسوســی اســرائیل،
آمریــکا ،انگلیــس و برخــی از کشــورهای مرتجــع عربــی ماننــد عربســتان بــوده و بــا

نفــوذ در بیــن تودههــای مــردم ،اقــدام بــه شــرارت و اعمــال جنایتکارانــه نمــود.

 -24آمریــکا بــه عنــوان ســردمدار غــرب بــه همــراه شــرکای اروپایــی خــود از
زمــان شــکلگیری و گســترش بحــران ســوریه و عــراق ،بــه پشــتیبانی و حمایــت

گســترده از تروریس ـتها در جهــت نفــوذ و ایجــاد اقدامــات خرابکارانــه در داخــل

کشــور نمــوده اســت.

 -25در طــول ســالهای اخیــر بــا همــکاری مشــترک آمریــکا و رژیم صهیونیســتی،

حمــات ســایبری مهمــی علیــه کشــورمان از طریــق بدافزارهایــی نظیــر اســتاکس
نــت ،وایپــر ،دوکــو و فلیــم صــورت گرفتــه اســت .هــدف اصلــی ایــن حمــات ،آلوده

کــردن و نفوذ در زیرســاخت شــبکه ارتباطی ،مراکــز دارای سیســتم کنترل صنعتی،
ســامانههای الکترونیکــی و نیــز مراکــز حساســی چــون شــبکه داخلــی وزارت نفــت

و پارکهــا تابعــه آن ،تأسیســات هســتهای و مرکــز آمــار کشــور بــوده اســت.

نفوذ سیاسی

 -26بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ،دولــت آمریــکا از طریــق ســفارت خــود در
تهــران بــا پشــتیبانی همــه جانبــه از احــزاب و گروههــای ضــد انقــاب و معانــد،
تمــام تــاش خــود را بــرای انحــراف مســیر انقــاب بــه کار بســت.

41

 -27پــس از انقــاب ،دولــت آمریــکا بــراى ســلطه مجــدد بــر ایــران ،در کادر
مدیریــت کالن نظــام افــرادی چــون بنــی صــدر ،احمــد مدنــی؛ قطــب زاده،

امیرانتظــام و ...را نفــوذ داد.

42

 -28تــاش اعضــای حــزب کارگــزاران بــرای تغییــر قانــون اساســی بهمنظــور

 . 41رجایی ،الهام و منصوری ،توران ()1397؛ پرتال امام خمینی(ره)؛ «اقدامات ایاالت متحده آمریکا و متحدان داخلی اش در تقابل با انقالب
اسالمی ایران»؛ کد خبر170490 :؛ 2/3/1397؛  yon.ir/jCBxkو خبرگزاری فارس؛ « ۱۰شکست تاریخی آمریکا در چالش  ۴۰ساله با ایران»؛ کد خبر:

۱۳۹۷۰۸۱۷۰۰۰۰۶۷؛ 17/8/1397؛ yon.ir/FIemo

 .42سیدروحاهلل امینآبادی؛ روزنامه کیهان؛ «یک انتخابات و سه نفوذی»؛ کد خبر:

۵۹۲۵۴؛ 6/8/1394؛ yon.ir/lgJTT
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تمدیــد دوره ریاســت جمهــوری ،عمــق اســتراتژی سیاســی کارگــزاران در میــل بــه

دیکتاتــوری و تــداوم قــدرت و همچنیــن نفــوذ ایــن جریــان سیاســی در حکمرانــی

کشــور را نشــان میدهــد.

43

 -29شــاخصترین بخــش «مرکــز مطالعــات اســتراتژیک ریاســت جمهــوری» در

حجاریــان ،علــوی تبــار ،عبــدی،
دول ـ 
ت کارگــزاران« ،معاونــت سیاســی» بــود کــه ّ
مصطفــی تاجــزاده ،بهــزاد نبــوی ،محســن ســازگارا ،محســن امیــن زاده ،محســن
آرمیــن و هاشــم آغاجــری در آن رســماً پــروژه «توســعه سیاســی» بــا هــدف تغییــر

انحــراف در مســیر انقــاب و نظــام متناســب بــا ایــدهآل هــای غــرب را دنبــال مــی

کردنــد.

44

 -30جریــان اصالحــات بــه عنــوان پیــاده نظــام آمریــکا و غــرب ،بــا پیگیــری
موضــوع «فشــار از پاییــن و چانهزنــی در بــاال»« ،حاکمیــت دوگانــه در کشــور» و

«فتــح ســنگر بــه ســنگر» ،در پــی ایجــاد دگرگونیهــای ســاختاری (اســتحاله) در

نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــود.

45

 -31در ســالهای اخیــر ،نفــوذ در حــوزه مباحــث زنــان بــا تأثیرگــذاری بــر مراکز و

نهادهــای تصمیمگیــر در ایــن حــوزه از طریــق مســئلهآفرینی کاذب و غیرمنطبــق
بــا مســایل واقعــی جامعــه ایــران و نیــز ارائــه راهحلهــای نامناســب و غیرمنطبــق با
فرهنــگ اســامی -ایرانــی صــورت گرفتــه اســت .تــاش گســترد ه دولــت اصالحات

بــرای الحــاق ایــران بــه «کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان» و

نیــز اولویــت دادن بــه مســئله اشــتغال زنــان نســبت بــه مســئله خطیــر ازدواج و
تشــکیل خانــواده ،از مصادیــق نفــوذ در حــوزه زنــان بــه شــمارمیرود.

46

 -32ظهــور حلقــه انحرافــی در دوره نهم و بــه خصوص دوره دهم ریاســت جمهوری
خبر4967452 :؛ 12/6/1393؛ yon.ir/lgJTT

 .43باشگاه خبرنگاران جوان؛ «مبانی فکری حزب کارگزاران سازندگی چیست؟»؛ کد
 .44سعید حجاریان؛ خبرگزاری ایسنا؛ «ناگفتههايي درباره خاتمي (گفتگو)»؛ کد
 .45خبرگزاری تسنیم؛ «حجاریان:حضور عناصر سفارتخانهها در آشوبهای  /۸۸آموزش براندازی نرم به برخی عناصر»؛ 27/8/1392؛  yon.ir/iCUXdو
امیرعلی فاطمی؛ «فرار به جلو دربازي زودهنگام انتخابات»؛ روزنامه رسالت ،شماره 6574؛  ،87/8/25صفحه 7؛  yon.ir/LwcELو روزنامه کیهان؛ «اصالح
طلبان و تئوري فشار ازبيرون فروپاشي از درون»؛ شماره 19827؛ 1389 /10/9؛ yon.ir/EfYgi
 .46سایت خبری انصار حزب اهلل؛ «برخی مصادیق «نفوذ دشمن» در حوزه زنان»؛ کد خبر115649 :؛ 1394/08/16؛ yon.ir/rKfmq
خبر8404-08769 :؛ 21/4/1384؛ yon.ir/ypawj
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و اندیشــه و عملکــرد آن نشــان میدهــد کــه ایــن حلقــه یکــی از حلقههــای نفــوذ

نظــام ســلطه پــس از انقــاب بــا هــدف ترویــج اومانیســم ،تحریــف گفتمــان انقــاب
اســامی ،کاهــش ضریــب وحــدت ملــی و نخبگانــی و نیــز القــاء ناکارآمــدی نظــام
جمهــوری اســامی بوده اســت.

47

 -33ارتبــاط جریــان انحرافــی دولــت دهــم بــا «بنیــاد مطالعــات ایــران» وابســته
بــه اشــرف پهلــوی و واســطههای آمریکایــی و انگلیســی؛ نظیــر هوشــنگ امیــر
احمــدی ،علیرضــا نــوری زاده ،شــهرام همایــون ،واســطههای دیویــد کامــرون و

الگــور و پریــوش ســطوتی ،در جهــت نفــوذ عوامــل بیگانــه و تضعیــف انقــاب
صــورت گرفتــه اســت.

48

متعــددی از جملــه «پــروژه دلتــا» و بســته موســوم
 -34ســناریوهای برانــدازی
ّ

بــه «کــدام راه بــه ســوی ایــران؟» ،پــروژه «یــازده ســپتامبر» و ...از ســوي مراکــز و
موسســات تحقیقاتــی و عملیاتــی وابســته بــه آمریــکا و صهیونیــزم جهانــی همچون
موسســه بروکینگــز بــه منظــور تغییــر رفتــار و ســاختار نظــام جمهــوری اســامی

طراحــی و اجــرا شــد.

49

 -35توطئــه و هجمــه چهــل ســاله جبهــه اســتکبار بــه ســرکردگی آمریــکا بــا
بهرهگیــری از عوامــل داخلــی علیــه نهادهــای کلیــدی و ســازمان هــای حاکمیتــی
از جملــه شــورای نگهبــان ،ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ،نیــروی انتظامــی،
قــوه قضائیــه و شــخصیتهای برجســته نظــام ،در راســتای تضعیــف نظــام و

انقــاب صــورت پذیرفتــه اســت.

50

است(گفتگو)»؛ 30/2/1390؛ yon.

 .47خبرگزاری خانه ملت؛ حمید رسایی؛ «مهمترین هدف جریان انحرافی ناکارآمد نشان دادن مدیریت انقالبی و والیی
 ir/JYSBzو خبرگزاری مشرق؛ «چرا میتوانیم مشایی را مروج «اومانیسم» بدانیم؟»؛ کد خبر909483 :؛ 1397/8/18؛  yon.ir/vgdlBو خبرگزاری تابناک؛
«رمزگشایی از تفکرات و اهداف جریان انحرافی»؛ کد خبر۱۶۵۶۵۹ :؛ 1390/2/29؛ yon.ir/ABrMl
 48رضا سراج؛ خبرگزاری فارس؛ «نفوذ به قلب اسالم ،تأملي بر جريان انحراف»؛ کد خبر۹۰۰۲۳۱۵۵۸۶ :؛ 1390/2/31؛  yon.ir/YJukbو خبرگزاری
فارس؛ «نامههای خصوصی احمدینژاد به استراتژیست »CIA؛ 1392/3/4؛ کد خبر۱۳۹۲۰۳۰۴۰۰۰۳۰۲ :؛ yon.ir/NiCjQ
کد خبر ۸۷۱۱۰۱۰۵۵۳ :؛ 1387/11/1؛ yon.ir/JNQpy
 49خبرگزاری فارس؛ «نگاهي به پروژه بي ثبات سازي آمريكا در ايران»؛
 50بیانات رهبر فرزانه انقالب در دیدار مردم قم؛ 1395/10/19؛  yon.ir/jMVfNو رجانیوز؛ «تخریب سپاه نزد افکار عمومی پروژه شکست خورده رسانه
های بیگانه»؛ کد خبر238091 :؛ 1395/1/17؛  yon.ir/qwtkJو خبرگزاری صدا و سیما؛ «تضعیف اقتدار قوه قضاییه ،هدف اصلی دشمنان»؛ کد خبر:
۲۱۵۸۸۴۷؛ 1397/4/1؛ yon.ir/ZIPUR
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ایجاد فتنه و آشوب

 -36در دولــت ســازندگی و اصالحــات ،برنامههایــی بــا حمایتهــای بنیادهــای
آمریکایــی و صهیونیســتی؛ همچــون بنیــاد جســتجو ،بنیــاد کارنگــی ،بنیــاد
ســوروس ،خانــه آزادی ،صنــدوق اعانــه م ّلــی بــرای دموکراســی ،مؤسســه بروکینگز،
مؤسســه ممــری ،مؤسســه هیووس و مؤسســه هوفر مســتقیماً در راســتای اســتحاله
فرهنگــی و زمینهســازی بــرای ایجــاد فتنــه و آشــوب و نهایتــاً برانــدازی نظــام

جمهــوری اســامی انجــام شــد.

51

 -37دولــت آمریــکا در جریــان فتنههــای  82 ،78و  ،88بــا هــدف برانــدازی نظــام
جمهــوری اســامی بــه حمایــت از فتنهگــران و نیــز پشــتیبانی و کمــک مالــی از
ســران فتنــه پرداخــت.

52

 -38غــرب و در رأس آنهــا آمریــکا بــا همراهــی جریانهــای معــارض و مدعــی
اصــاح طلبــی ،در ســال  88بــا طــرح موضــوع «دروغ بــزرگ تقلــب» در انتخابــات
ریاســت جمهــوری دهــم ،فتنــه  88را ایجــاد کردنــد کــه بــا خســارتهای جانــی

و مالــی و آســیب بــه وحــدت ملــی همــراه شــد.

53

« -39جمهوریــت» و «اســامیت» نظــام بــر اســاس گونهشناســی شــعارهایی کــه

در فتنــه  88توســط فتنهگــران مطــرح شــد ،یکســان مــورد هجــوم قــرار گرفــت.
آنهــا میخواســتند بــا تیــر خــاص بــه جمهوریــت و اســامیت نظــام ،پرچــم
جمهــوری اســامی در ایــران را بهزیــر بکشــند و پرچــم کفــر و الحــاد و نفــاق را

کــه توســط رســانههای اهریمنــی غــرب تقویــت میشــد ،بهاهتــزاز در آورنــد.

54

 -40در چهــل ســال گذشــته ،پروژههــای ضــد انقالبــی بــا ســناریوی نظــام ســلطه
و عوامــل داخلــی از جملــه مطبوعــات زنجیــرهای ،قتلهــای زنجیــرهای ،رفرانــدوم

 51خبرگزاری فارس؛ «متن گزارش کمیسیون اصل  90درباره فتنه »88؛ کد خبر۱۳۹۰۱۰۰۷۰۰۱۲۷۱ :؛ 1390/10/7؛ yon.ir/TObrB
 52علی شیرازی؛ «فتنه های آمريكايي در آستانه انتخابات»؛ روزنامه کیهان؛ شماره 21130؛ 1394/5/24؛ ص  8و خبرگزاری مشرق؛ «ابعاد شكل
گيری فتنه بزرگ و موج سوم براندازی»؛ کد خبر454230 :؛ 1394/5/26؛ yon.ir/hZVsK
 53خبرگزاری فارس؛ «دروغ بزرگ تقلب چگونه شکل گرفت؟» کد خبر۱۳۹۳۱۰۰۴۰۰۰۴۶۷ :؛ 1393/10/4؛ yon.ir/zHIfM
 54محمدکاظم انبارلویی؛ «بازخوانی جنگ نرم دشمن و فتنه »۸۸؛ روزنامه رسالت؛ شماره 9114؛ 1396/10/5؛ ص 1؛ yon.ir/YBUqw
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قانــون اساســی ،غائلــه کــوی دانشــگاه ،تحصــن مجلــس ششــم ،تئوریســازی

اســام خشــونت -اســام تســامح ،پلورالیســم دینــی ،لوایــح دوقلــو ،افشــای برنامــه
هســتهای و نهایتــاً فتنــه پــس از انتخابــات دهــم ریاســت جمهــوری  1388و...
صــورت گرفتــه اســت.

55

 -41در فتنــه  ،88شــوراي بــه اصطــاح ملــي ايرانيــان آمريــکا ( )NIACبــا حمایت
مالــی بنیــاد آمریکایــی «صنــدوق اعانــه ملــی بــرای دموکراســی» ،نقــش اصلــی

را در پــروژه انقــاب رنگــی در ایــران داشــت .انعــکاس نقطــه نظــرات "شــیرین

عبــادی" پیرامــون حقــوق بشــر در ایــران ،اســتقبال از انتصــاب "احمــد شــهید"؛
عروســک منافقیــن و "گروهکهــای ضــد انقــاب" بــه عنــوان گزارشــگر ویــژه
حقــوق بشــر در امــور ایــران ،حمایــت از آشــوبگران داخلــی ،محکــوم کــردن اعــدام
قاچاقچیــان و تبهــکاران ،ســکوت در قبــال تــرور دانشــمند هســتهاي کشــور ،از

جملــه مواضــع ضــد ایرانــی شــورای ملــی ایرانیــان آمریــکا بــوده کــه تاکنــون

مطــرح شــده اســت.

56

 -42در جریــان فتنــه  ،88پیــرو مذاکــرات و هماهنگیهــای صــورت گرفتــه بیــن
ســران فتنــه بــا جــرج ســوروس و شــاه عربســتان ،کمکهــای مالــی فراوانــی

بــه فتنهگــران بــا هدایــت ایــن ســرمایهدار صهیونیســتی آمریکایــی و مؤسســات
پوششــی ســازمان ســیا تحــت عنــوان مؤسســات مطالعاتــی صــورت گرفــت.

57

 -43جبهــه اســتکبار بــه ســرکردگی آمریــکا در جریــان اغتشاشــات دیمــاه ،1396
از طریــق ســتادهایی در آمریــکا ،ســرزمینهای اشــغالی ،انگلیــس و عربســتان و

نیــز قرارگاههایــی در اربیــل اقلیــم کردســتان عــراق و هــرات افغانســتان تــاش
کــرد امنیــت داخلــی ایــران را مختــل نمایــد.

58

 55مرتضی امینی؛ «رفتار شناسی و عملکرد خط نفوذ در مجلس ششم»؛ خبرگزاری فارس؛ کد خبر۱۳۹۴۱۱۰۶۰۰۱۸۰۲ :؛ 1394/11/7؛
و مهدی جمشیدی؛ «نقدی بر پنج مؤلفه اسالم رحمانی(یادداشت)»؛ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنهای 1394/9/25؛
 56خبرنامه دانشجویان ایران؛ «حـلـقـه نـیـویـورکـیهـا»؛ کد خبر174476 :؛ 1394/5/10؛ yon.ir/kspXj
 57خبرگزاری فارس؛ «متن گزارش کمیسیون اصل  90درباره فتنه »88؛ کد خبر۱۳۹۰۱۰۰۷۰۰۱۲۷۱ :؛ 1390/10/7؛ yon.ir/TObrB
 58خبرگزاری مهر؛ «اتاق عملیات اغتشاشات ایران در اربیل و هرات است»؛ کد خبر4189391 :؛ 1396/10/12؛ yon.ir/yJvlz

yon.ir/xUWGa

JKbnv/ir.yon
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برخی توطئه های چهل ساله سیاسی علیه جمهوری اسالمی ایران
مشروعیتزدایی از نظام جمهوری اسالمی

 -1گفتمـان تجدیدنظرطلبـی در آرمانهـا و اندیشـههای انقلاب اسلامی بـا

شـکلگیری طیـف جدیـدی از روشـنفکران غربگـرا نظیـر سـروش ،یوسـفی
اشـکوری ،محسـن کدیـور ،محمدجـواد اکبرین ،مجتهد شبسـتری ،اکبـر گنجی و...

کـه در نقـش پیـاده نظام جبهه اسـتکبار در پی نفـوذ در حاکمیت و تغییـر باورهای
59
مـردم و متعاقبـاً تضعیـف و مشـروعیتزدایی از انقلاب بودنـد ،همـراه بـود.
 -2دکتــر ســروش بــا اســتفاده از نظریــات گادامــر در هرمنوتیــک ،تــاش زیــادی
نمــود تــا حرب ـهای بــه ظاهــر عقالیــی بــرای توجیــه تکثرپذیــری و قرائتپذیــری
فهــم دیــن و متــن دینــی بیابــد .گفتمــان تجدیدنظرطلــب بــا مطــرح کــردن ایــن

مباحــث ،هدفــی جــز مشــروعیتزدایی و بــه زیــر ســؤال بــردن ارکان گفتمــان
اســام نــاب از طریــق ایجــاد امــکان قرائتپذیــری فهــم از دیــن داشــت.

60

 -3یکــی از توطئههــای اصلــی دشــمن در طــول چهــل ســال اخیــر،
مشــروعیتزدایی از نظــام و انقــاب اســامی و ســلب اعتمــاد عمومــی از طریــق

القــای وجــود فســاد سیســتمی ،ناکارآمــدی نظــام جمهــوری اســامی (در چهــار
رکــن ایــده ،ســاختار ،رفتــار و کارگــزار) بــوده اســت.

61

 -4یکــی از اصلیتریــن ســناریوهای دشــمن بــرای ایجــاد فاصلــه میــان مــردم و
حاکمیــت اســامی ،اعتمادزدایــی ،اعتبارزدایــی ،ســیاهنمایی و ناامیدســازی مــردم
اســت.

62

 59خبرگزاری مشرق؛ «جمالتی که اصالحطلبان را به نابودی کشاند»؛ کد خبر184059 :؛ 1391/10/17؛
 60سروش ،عبدالکریم؛ «صراطهای مستقیم»؛ مؤسسه فرهنگی صراط؛ تهران؛ 1384؛ ص 7
 61خبرگزاری برنا؛ «دشمن به دنبال القای فساد نظام در جامعه است»؛ کد خبر762994 :؛ 1397/7/18؛  yon.ir/MywZHو خبرگزاری مشرق؛ «چرا فساد
در ایران ،سیستماتیک نیست؟»؛ کد خبر884315 :؛ 1397/5/24؛  yon.ir/KWrfMو خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ «حجت االسالم مصلحی :استکبار
جهانی انقالب اسالمی را مانع اهداف خود می داند»؛ کد خبر82527791 :؛ 1396/2/23؛ yon.ir/hWsiu
 62خبرگزاری رسمی حوزه؛ «دشمنان پروژه اعتبار زدایی و اعتماد زدایی از انقالب و نظام را کلید زده اند»؛ کد خبر456482 :؛ 1397/4/29؛ yon.ir/
yon.ir/LMPBL
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 -5راهبـرد حلقـه کیـان ،متشـکل از لیبرالهـا و عمدتـاً چپگرایـان سـابق و

انقالبیـون پشـیمان و روشـنفکران غربگـرا بـرای نفـوذ و تقابـل بـا انقالب اسلامی،
راهبـرد اسـتحاله و تضعیـف اسلام نـاب بـه عنـوان مؤلفـه اصلـی گفتمـان انقلاب
اسلامی از طریـق ترویـج مؤلفههای گفتمـان تجدیدنظرطلبی همچـون هرمنوتیک،

سکوالریسـم و عرفـی شـدن ،پلورالیسـم یـا تکثرگرایی ،لیبـرال دموکراسـی ،جامعه
مدنـی ،تسـاهل و تسـامح ،اصالـت سـرمایه و فردگرایـی در جامعـه بـود.

63

 -6یکــی از اســتراتژیهای امپریالیســم جهانــی بــرای اجــرای طــرح فروپاشــی
جمه�وـری اسلـامی ،تضعیــف نهادهــای امنیتــی ،قضایــی ،انتظامــی ،بســیج ،ســپاه
پاســداران ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،شــورای نگهبــان ،رســانه ملــی و

از همــه مهمتــر ،والیــت فقیــه ،بــا هــدف بــی اعتبــار کــردن ،از کار انداختــن و
منفعــل ســاختن آنهاســت.

64

 -7نفــی تمــام دســتاوردهای نظــام جمهــوری اســامی در طــول  40ســال اخیــر از

طریــق زیــر ســؤال بــردن افتخــارات نظــام و ملــت و نیــز ابهــام آفرینــی نســبت بــه
قوانیــن و لوایــح منبعــث از متــن اســام و ضروریــات دیــن ،یکــی از توطئههــای

اصلــی دشــمن بــرای مشــروعیتزدایی از نظــام و انقــاب اســامی بــوده اســت.

65

 -8تطهیــر چهــره دشــمنان داخلــی و خارجــی کشــور نظیــر رژیــم پهلــوی و

فتنهگــران ،بــا هــدف کاســتن از حساســیتهای مــردم و نظــام بــر ضــد دشــمنان
و توطئههــای خصومــت آمیــز آنــان ،یکــی از راهبردهــای جریــان نفــوذ در داخــل

کشــور بــرای اســتحاله نظــام اســامی بــوده اســت.

66

 VgqsOو خبرگزاری جممهوری اسالمی؛ «شفاف سازی و رابطه همبسته مردم و مسووالن امری گریزناپذیر»؛ کد خبر83074943 :؛ 1397/7/30؛
ir/WqwGf

yon.

 63طاهری ،سیدحامد و نوروزی ،محمدجواد()1395؛ «مبانی التقاط در حلقه كيان و بازتاب آن در جمهوری اسالمی ایران»؛ فصلنامه مطالعات
راهبردی بسیج؛ سال نوزدهم؛ شماره 73؛ ص 60-29؛  yon.ir/FahaRو پایگاه خبری تحلیلی طراط؛ «از حلقه كيان تا حزب مشاركت»؛ کد خبر۲۱۰۳۰ :؛
1390/2/19؛ yon.ir/AYDlL
 64بیانات رهبر فرزانه انقالب در دیدار مردم قم؛ 1395/10/19؛  yon.ir/jMVfNو رجانیوز؛ «تخریب سپاه نزد افکار عمومی پروژه شکست خورده رسانه
های بیگانه»؛ کد خبر238091 :؛ 1395/1/17؛  yon.ir/qwtkJو خبرگزاری صدا و سیما؛ «تضعیف اقتدار قوه قضاییه ،هدف اصلی دشمنان»؛ کد خبر:

۲۱۵۸۸۴۷؛ 1397/4/1؛ yon.ir/ZIPUR

 65بیانات رهبر فرزانه انقالب در دیدار جمعی از دانشجویان؛ 1396/3/17؛
 66روزنامه دنیای اقتصاد؛ «چه کسانی در آرزوی فتنه جدیدند؟»؛ کد خبر۳۳۳۳۴۳۹ :؛ 1396/10/8؛ yon.ir/TqJMQ
yon.ir/pUWuO
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ایدئولوژیزدایی از انقالب اسالمی

 -9یکـی از اصلیتریـن محورهـای راهبـردی حلقـه کیـان ،هجمـه بـه اصـل والیت
فقیـه بـه عنـوان یکـی از مهمترین مؤلفههـای گفتمان انقالب اسلامی بود .بشـیریه

ماهیت جمهوری اسلامی را به «سلطانیسـم» توصیف نمود و پس از وی شـاگردانش
چون «سـعید حجاریان» آن را به «بناپارتیسـم» و یا همان شـکل خفیف «فاشیسـم»!
تعبیـر کردنـد .حکومـت مطلقـه ،حکومـت اسـتبدادی ،توتالیتاریسـم ،اقتدارگرایـی

کامـل ،دیکتاتوری لیبرال ،دمکراسـی نمایشـی ،شـبه دمکراسـی و ...دیگـر مصادیق
ایـن تعبیـر هسـتند که بارها و بارها توسـط شـاگردان خلـف وی بـه کار رفتند.
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 -10ایدئولوژیزدایــی و کنــار گذاشــتن تفکــر و مشــی انقالبــی از سیاســت و
دیپلماســی ،از توطئههــای دشــمنان در طــول چهــل ســال گذشــته بــوده اســت

کــه بــا هــدف هضــم نظــام اســامی در هاضمــه جهانــی صــورت گرفتــه اســت.

68

 -11یکــی از مهمتریــن ارزیابیهــای دشــمن ایــن اســت کــه از اصلیتریــن
عوامــل شکســت فتنـه  ،88اقتــدار رهبــری ،اشــراف ایشــان بــر ســاختار حاکمیــت،

محبوبیـ�ت اجتماعـ�ی وسـ�یع و قـ�درت ایشـ�ان در مدیریـ�ت بحـ�ران بـ�وده ،بنابرایـ�ن

طــرح تخریــب والیــت فقیــه بــه عنــوان ســتون نظــام و مانــع اصلــی توطئــه علیــه

نظــام را کلیــد زده اســت.
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 -12دولــت دهــم بــا طــرح مســائلی چــون «مکتــب ایرانــی»« ،پایــان اســامگرایی»،
«مدیریــت انبیــاء» و ...در صــدد ایجــاد انحرافاتــی در مبانــی ارزشــی اســامی و
انقالبــی بــود کــه بــا حمایــت رســانهای و تبلیغــی کشــورها و جریانهــای معــارض

انقــاب اســامی همــراه شــد.
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 67الهه خانی؛ «نظامجمهوریاسالمی ،سلطانیسم یا والیت الهی؟»؛ پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان؛ کد خبر2216 :؛
 68حسین عبداللهیفر؛ «دیپلماسی ایدئولوژیک؛ مختصات و الزامات»؛ خبرگزاری فارس؛ کد خبر۱۳۹۷۰۵۰۲۰۰۱۳۰ :؛ 1397/5/3؛
 69خبرگزاری رسمی حوزه؛ «دشمن در صدد تخریب جایگاه والیت فقیه است»؛ کد خبر440884 :؛ 1396/11/26؛  yon.ir/oCvHmو پایگاه خبری
سیاست روز؛ «هجوم به جایگاه والیت فقیه»؛ کد خبر103885 :؛ 1397/1/20؛  yon.ir/HKwNYو خبرگزاری تسنیم؛ «هدف فتنه  ۸۸براندازی نظام و
تضعیف والیت فقیه بود»؛ 1393/7/21؛ yon.ir/myNXG
 70خبرآنالین؛ «مشایی :دیگر طرح کلیتی به نام اسالم جواب نمیدهد»؛ 1396/2/12؛ کد خبر290379 :؛  yon.ir/HbDdiو پایگاه بدون روتوش در
پاسداشت حقیقت؛ «بازخوانی طرح مکتب ایران /مشروح»؛ 1392/2/23؛ yon.ir/giSYm
yon.ir/pSOIs
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اپوزیسیونسازی علیه نظام جمهوری اسالمی

 -13نماینــدگان جریــان موســوم بــه اصالحطلــب بــا اقداماتــی از جملــه تحصــن،

پیگیــری قوانیــن مغایــر بــا ارزشهــای انقــاب و ...مجلــس ششــم شــورای اســامی
را بــه اپوزیســیون نظــام و همراهــی بــا دشــمن و فتنــه علیــه انقــاب اســامی
تبدیــل کردنــد.
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 -14در ســال  ۱۳۷۹بــا حمایــت اپوزیســیون خارجنشــین و حضــور  17تــن از
شــخصیتهای سیاســی ،مطبوعاتــی ،علمــی و ادبــی ســکوالر و مخالــف نظــام،

کنفرانســی مفتضــح در شــهر برلیــن برگــزار و در آن طــرح برانــدازی نظــام،
حمایــت از نیروهــای معانــد نظــام مقیــم خــارج ،حمایــت از آشــوبهای خیابانــی

تیرمــاه ســال  ،78تبــادل نظــر در زمین ـ ه دگرگونــی در حکومــت دینــی و قانــون

اساســی و تســریع در رونــد حاکمیــت لیبرالیســم و ارائــه چهــره خشــن و دیکتاتــور
از جمهــوری اســامی مطــرح شــد.
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 -15در ســالهای اخیــر ،جبهــه اســتکبار بــه ســرکردگی آمریــکا در تــاش بــوده
اســت تــا بــا اختصــاص بودجههــای کالن و ارائــه برنامــه جدیــد بــه گروهکهــای
محــارب نظــام ،ســازمان اپوزیســیون خــارج از کشــور را بــرای مقابلــه کارآمدتــر

بــا جمهــوری اســامی آمــاده کنــد .طــرح جدیــد ســرویسهای جاسوســی غــرب
و مؤسســات تخصصــی برانــدازی نظیــر «جــورج ســورس» ایــن بــوده اســت تــا

مجموعـه جریاناتــی را کــه تحــت عنــوان اپوزســیون در خــارج فعالیــت میکننــد،

از وضعیــت  30ســال گذشــته خــارج کنــد و بــا یــک ســاختمان قدرتمنــد مقابــل

نظــام ایــران قــرار دهــد.
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 71پایگاه خبری جوان آنالین؛ «بازخوانی ماجرای تحصن نمایندگان مجلس ششم»؛ کد خبر415302 :؛ 1389/7/17؛  yon.ir/iozrFو خبرگزاری مشرق؛
«تعبیر جالب آیتاهلل جنتی در مورد مجلس ششم /پاسخ رهبر انقالب به جام زهر اصالحطلبان»؛ کد خبر539841 :؛ 1394/12/6؛ yon.ir/vqgFx
 72خبرگزاری مشرق؛ «خدمت یا خیانت؛ بررسی تاریخی کنفرانس برلین»؛ کد خبر298702 :؛ 1393/1/19؛ yon.ir/AwMoa
 73خبرگــزاری خانــه ملّــت؛ «جزئیــات نحــوه نفــوذ دســتگاه امنیتــی ایــران در اپوزیســیون خارجنشــین و انهــدام دولــت در تبعیــد»؛ 1390/3/19؛
EOhom/ir.yon
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اخالل در انتخابات

 -16دشــمن همــواره درصــدد اســت ،از انتخابــات بــه عنــوان ابــزاری بــرای براندازی

نظــام اســامی اســتفاده کنــد و فتنــه ســال  88نمونـهای از ایــن تالشهــا بــود.

74

 -17زیــر ســؤال بــردن ســامت انتخابــات ایــران ،متهــم کــردن دخالــت
نهادهــای انقالبــی در انتخابــات ،القــاء شــبهه انتخابــات مهندســی شــده ،تــاش
بــرای مخدوشســازی مشــارکت حداکثــری و برگــزاری بیرمقانــه انتخابــات بــا
مشــارکت حداقلــی از جملــه توطئههــای دشــمنان بــرای برانــدازی نظــام اســامی

از طریــق ایجــاد اخــال در رونــد انتخابــات اســت.
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 74سایت اطالعرسانی شورای نگهبان؛ «سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با جامجم 9 :دی ادامه دارد»؛
 75خبرگزاری تسنیم؛ «هجمه به نهادهای انقالبی ،تاکتیک تکراری تجدیدنظرطلبان»؛ 1395/9/30؛

yon.ir/kLDeR
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برخی توطئه های چهل ساله بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران
 -1حمایـت سیاسـی و اعطـای اقامـت به شـاه مخلـوع :آمریـکا در  29مهر

 1358بـرای شـاه مخلـوع ایـران و اطرافیان جنایتـکارش امکان اقامـت در آمریکا را
فراهـم کـرد و از آنـان حمایـت سیاسـی و امنیتی به عمـل آورد .اقدامی که با خشـم

انقالبـی ملـت ایران در تسـخیر النه جاسوسـی همـراه بود.

 -2تشــکیل شــورای همــکاری خلیــج فــارس :ســال  1360بــا حمایــت
سیاســی و امنیتــی آمریــکا و همچنیــن گســترش ایــران هراســی در منطقــه،

کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس اقــدام بــه تشــکیل یــک شــورای
همــکاری امنیتــی بــا هــدف مقابلــه بــا تهدیــدات ایــران و عــراق کردنــد.

 -3توطئــه ایــران کنتــرا :آمریــکا در جریــان جنــگ تحمیلــی بیــن ســالهای

 4631و  5631تحــت پوشــش فــروش ســاح بــه ایــران بــه دنبــال نفــوذ در
ســاختارهای جمهــوری اســامی ایــران و بدنــام کــردن نظــام اســامی بــود کــه بــه
ماجــرای مــک فارلیــن یــا ایــران کنتــرا معــروف اســت.

 -4کشــتار حجــاج بیــت اهلل الحــرام :نیروهــای نظامــی رژیــم ســعودی در

ایــام حــج ســال  1366و در حالــی کــه حجــاج ایرانــی بــا لبــاس احــرام مشــغول

اعــام برائــت از مشــرکین و راهپیمایــی علیــه سیاســت هــای آمریــکا و رژیــم

صهیونیســتی بودنــد ،بــه آنهــا حملــه کــرده و بــه طــور وحشــیانه  275نفــر از
حجــاج ایرانــی را بــه شــهادت رســاندن

 -5جلوگیــری از احقــاق حقــوق ایــران در جنــگ تحمیلــی :آمریــکا و

دیگــر قدرتهــای بینالمللــی در طــول جنــگ تحمیلــی در تــاش بودنــد تــا
ایــران نتوانــد از نهادهــای حقوقــی و بیــن المللــی بــه ویــژه ســازمان ملــل ،بــرای
احقــاق حقــوق خــود ،از جملــه تعییــن عــراق بــه عنــوان متجــاوز اســتفاده کنــد.
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 -6عقــد قراردادهــای امنیتــی نظامــی بــا همســایگان ایــران :آمریــکا

پــس از پیــروزی انقــاب بــا کشــورهای همســایه ایــران در خلیــج فــارس و بــر

علیــه منافــع ایــران ،بــه طــور جداگانــه اقــدام بــه برقــراری روابــط نزدیــک نظامــی

 -امنیتــی کــرده و در اکثــر کشــورهای منطقــه دارای پایــگاه نظامــی اســت.

 -7پرونـده سـازی علیه مسـئوالن جمهوری اسلامی ایران :دیپلمـات ها و
مسـئولین جمهوری اسلامی بارها از سـوی کشـورهای غربی یا دولت های وابسـته

بـه غـرب بـه اقـدام تروریسـتی متهم شـده و علیه آنها پرونده سـازی شـده اسـت.

نظیـر پرونـده میکونـوس  ،1371پرونـده آمیـا  ،1373پرونـده بمب گـذاری بانکوک

 ،1390پرونـده بمـب گـذاری دهلـی  ،1390پرونده ترور سـفیر عربسـتان در آمریکا
 ،1390پرونـده بمبگـذاری در اجالس منافقیـن  1397و...

 -8اعمــال فشــار بــه متحــدان جمهــوری اســامی ایــران :دولــت هــای

غربــی بارهــا متحــدان جمهــوری اســامی ایــران ماننــد حــزب اهلل لبنــان ،حمــاس،
دولــت انقالبــی یمــن ،دولــت ســوریه و دولــت عــراق از نظــر سیاســی و امنیتــی
را تحــت فشــار گذاشــته و بــرای برانــدازی یــا تضعیــف آنهــا تــاش کــرده انــد.

 -9تـرور نخبـگان خارجـی عالقهمند بـه انقالب اسلامی :دولتهـای غربی

بـا حمایـت از گروههای تروریسـتی و رژیم صهیونیسـتی بارها اقدام بـه ترور نخبگان
عالقمنـد بـه انقالب اسلامی در دیگر کشـورها از جملـه برهان الدیـن ربانی و احمد
شـاه مسـعود در افغانسـتان ،سـید عباس موسـوی و عماد مغنیـه در لبنـان ،آیت ا...

حکیم در عراق ،شـیخ احمد یاسـین و فتحی شـقاقی در فلسـطین ،ادواردو آنیلی در
ایتالیا ،سـید عارف حسـین حسـینی در پاکسـتان ،شـیخ نمر باقر النمر در عربسـتان
سـعوی و ...کردهانـد .شـیخ زکزاکـی رهبر شـیعیان نیجریه و شـیخ عیسـی قاسـم و

شـیخ علی سـلمان در بحرین نیز در بازداشـت هسـتند.

 -10اعمــال فشــار بیــن المللــی علیــه برقــراری امنیــت داخلــی در

ایــران :غــرب بارهــا علیــه اقدامــات جمهــوری اســامی در داخــل در مقابلــه بــا
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فتنههــای  88 ،82 ،78و اغتشاشــات  96و  97اقــدام بــه اعمــال فشــار سیاســی و

بیــن المللــی علیــه تهــران کــرده اســت.

 -11منــزوی ســازی ایــران در نهادهــای بیــن المللــی :آمریــکا و متحــدان

ایــن کشــور در راســتای منــزوی ســازی جمهــوری اســامی ایــران از یــک ســو

دولــت هــای دیگــر را تحــت فشــار گذاشــتهاند تــا بــه نهادهــای بیــن المللــی

علیــه ایــران موضعگیــری کننــد و از ســوی دیگــر از عضویــت یــا ارتقــاء جایــگاه
کشــورمان در ایــن نهادهــا جلوگیــری کردهانــد.

 -12حملــه بــه نمایندگیهــای ایــران در کشــورهای مختلــف :ســفارتخانه

هــای جمهــوری اســامی ایــران در برخــی کشــورها ماننــد افغانســتان ،عــراق،
فرانســه ،انگلســتان و  ...از ســوی گــروه هــای مــورد حمایــت غــرب مــورد حملــه

قــرار گرفتــه انــد.

 -13پرونــده ســازی علیــه ایــران بــا موضــوع حقــوق بشــر :غــرب بــه

رهبــری آمریــکا بارهــا جمهــوری اســامی ایــران را در مجامــع بیــن المللــی بــه ویــژه

کمیســیون حقــوق بشــر ســازمان ملــل بــه نقــض حقــوق بشــر متهــم کــرده اســت.

 -14پرونــده ســازی علیــه ایــران بــا موضــوع انــرژی هســته ای :غــرب

بــه رهبــری آمریــکا در طــول ســال هــای  1380تــا  1394در مجامــع بیــن المللــی
جمهــوری اســامی ایــران را بــه تــاش بــرای دســتیابی بــه ســاح هســته ای

متهــم کــرده اســت.

 -15تحمیــل ادوار مذاکــرات هســتهای بــه ایــران :غــرب بــه رهبــری آمریکا

بــه بهانــه پرونــده هســته ای ،ادوار مختلــف مذاکــره را بــر جمهــوری اســامی
تحمیــل کــرده کــه عمدتــا بــا هــدف نفــوذ و برانــدازی صــورت گرفتــه اســت.

 -16توســعه ایــران هراســی :غــرب و برخــی کشــورهای منطقــه در ادوار

مختلــف و بــه بهانــه هــای گوناگــون بــه اســام هراســی ،ایــران ســتیزی ،ســپاه

هراســی و والیتســتیزی در ســطح منطقــه و جهــان پرداختــه انــد و تــاش کــرده
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انــد ایــران بــه عنــوان دشــمن جایگزیــن رژیــم صهیونیســتی شــود.

 -17پشــتیبانی بیــن المللــی از گروههــای تروریســتی علیــه ایــران:

آمریــکا و برخــی از کشــورهای اروپایــی و منطقــه ای طــی چهــل ســال اخیــر

از گروهــک هــای تروریســتی معانــد نظــام از جملــه منافقیــن و ...حمایــت همــه
جانبــه دیپلماتیــک ،مالــی ،تســلیحاتی و  ...کردهانــد.

 -18پشــتیبانی بیــن المللــی از گــروه هــای سیاســی معانــد انقــاب

اســامی :بســیاری از گروهــک هــا و جریانــات سیاســی معانــد نظــام از ســلطنت

طلــب هــا گرفتــه تــا فرقــه شــیعه انگلیســی و ســنی آمریکایــی آشــکارا مــورد

حمایــت سیاســی و دیپلماتیــک جبهــه اســتکبار غربــی و منطقـهای بوده و هســتند.

 -19تــاش بــرای واگرایــی میــان ایــران و جنبــش حمــاس :برخــی دولــت

هــای غربــی و عربــی در جریــان جنــگ علیــه دولــت مرکــزی ســوریه تــاش

کردنــد میــان جمهــوری اســامی ایــران و جنبــش حمــاس فاصلــه ایجــاد کننــد و
از ایــن طریــق محــور مقاومــت را تضعیــف کننــد.

 -20حمایــت از دولتهــای اســتبدادی منطقــه علیــه ایــران :دولــت هــای
غربــی بــه ویــژه آمریــکا همــواره از تــداوم حیــات دولــت هــای اســتبدادی منطقــه

بــا هــدف جلوگیــری از قــدرت گیــری جمهــوری اســامی ایــران حمایــت کــرده انــد.

 -21ایجــاد انحــراف در بیــداری اســامی علیــه ایــران :دولــت هــای غربــی

و عربــی از ســال  2011تاکنــون تــاش کردنــد تــا پدیــده بیــداری اســامی در
منطقــه را بــه ضــرر منافــع جمهــوری اســامی ایــران منحــرف کننــد.

 -22تحمیــل برجــام :دولــت هــای غربــی در جریــان مذاکــرات هســته ای
معاهــده برجــام را بــا هــدف تضعیــف ،نفــوذ و اســتحاله نظــام اســامی بــر ایــران
تحمیــل کردنــد.

 -23تــاش بــرای جلوگیــری از قدرتمندشــدن جمهــوری اســامی

ایــران :دولــت هــای غربــی بــه ویــژه آمریــکا بارهــا جمهــوری اســامی ایــران را
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بــه دالیلــی همچــون افزایــش نقــش منطقــه ای ،پیشــرفت هــای تســلیحات دفاعــی
و موشــکی ،تحــت فشــار سیاســی و بیــن المللــی قــرار داده انــد.

 -24فشــار بــه جمهــوری اســامی ایــران بــه بهانــه تروریســم :دولــت

هــای غربــی بــه رهبــری آمریــکا بارهــا جمهــوری اســامی ایــران را بــه بهانــه
حمایــت از تروریســم ،تحــت فشــار سیاســی و بیــن المللــی قــرار داده انــد.

 -25تــاش بــرای تحمیــل معاهــدات مالــی بــا هــدف نفــوذ :غــرب در
ســال هــای پــس از برجــام تــاش کــرد تــا در لــوای مبــارزه بــا پــول شــویی و
شــفافیت مالــی ،قــرارداد  FATFرا بــه جمهــوری اســامی ایــران تحمیــل کنــد.

 -26طــرح معاملــه قــرن علیــه منافــع منطقــه ای ایــران :دولــت هــای

غربــی و عربــی بــه رهبــری آمریــکا در تــاش انــد در چارچــوب آنچــه بــه معاملــه
قــرن معــروف شــده ،شناســایی رژیــم اشــغالگر قــدس را در جهــان عــرب توســعه

داده و گــروه هــای فلســطینی مــورد حمایــت ایــران و جبهــه مقاومــت را بــه شــدت

تضعیــف کننــد.
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برخی توطئه های چهل ساله در حوزه علم و فناوری علیه جمهوری اسالمی ایران
 -1اخــراج و ممانعــت از تحصیــل دانشــجویان ایرانــی در کشــورهای
غربــی :نــروژ ،انگلیــس ،آلمــان و هلنــد از ســال  1387بــه بعــد و بــه طــور
متنــاوب از تحصیــل دانشــجویان ایرانــی شــاغل در رشــتههای فیزیــک هســتهای و

فناوریهــای نویــن مرتبــط نظیــر الکترونیــک ،متالــوژی و مکانیــک در دانشــگاههای
ایــن کشــور ممانعــت و آنهــا را اخــراج کردنــد.

 -2تحریــم دانشــمندان و دانشــگاههای ایرانــی :سـ�ازمان  CNRSفرانســه،
بزرگتریــن ســازمان پژوهــش علمــی اروپــا ،در ســال  ۲۰۰۸دانشــمندان ایرانــی

در تمــام رشــتهها را تحریــم کــرد .در ســال  1385بــا فشــار غــرب ۳۵ ،دانشــمند

ایرانـ�ی از شـ�رکت در اجـلاس پـ�روژه  SESAMEدر مصر منــع شــدند .چنــد هــزار

اســاتید دانشــگاههای ایــران همچــون صنعتــی شــریف ،شــهید بهشــتی و تهــران
تحریــم شــدند .ایالــت فلوریــدا در ســال  ۲۰۰۶تحریمهایــی علیــه صنایــع انــرژی و

تحریمهــای علمــی و آکادمیــک علیــه ایــران وضــع کــرد.

 -3جلوگیـری از چـاپ مقـاالت ایرانـی در مجلات علمی غـرب :آمریـکا در
سـال  1392از مجلات علمـی خواسـت بـه تشـدید تحریمهـای تجـاری علیـه ایران

کمـک کننـد .انتشـارات «الزویـر» هلنـد اعالم کـرد کـه نمونهخوانهـا و ویرایشگران
آمریکایـی از پذیـرش آثـاری که نویسـنده آن از کارکنان دولت ایران اسـت ،خودداری

کننـد .هیـات علمـی دانشـگاهها در اسـتخدام دولت هسـتند .کنگره آمریـکا با مصوبه
ی پارکها انتشـاراتی علمی خارج
قانونـی خواسـتار ممانعـت از تعامل پرسـنل آمریکای 

از ایـن کشـور بـرای تعامـل بـا دولـت ایران شـد .گـروه انتشـاراتی بینالمللـی تیلور و
فرانسـیس ( )Francis & Taylorدر انگلسـتان از مجالت زیرمجموعه خود خواسـت
از انتشـار مقـاالت ایرانی خـودداری کنند.
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 -4جلوگیــری از انتقــال فنــاوری بــه ایــران :ایــران در ســالهای ،1995

ی هســتهای ،فنــاوری نظامــی
 2010 ،2007 ،2006و  2012در عرصههــای فنــاور 

و موشــکی ،فنــاوری تولیــد مــواد پیشــرفته و مــواد شــیمیایی ،فنــاوری الکترونیــک و
کامپیوتــر ،فنــاوری ارتباطــات و امنیــت اطالعــات ،فنــاوری ســاخت هواپیمــا ،فناوری
حــوزه نفــت و گاز ،فنــاوری کشــتی ســازی و فنــاوری مرتبــط بــا خودروســازی مــورد

تحریمهــای داخلــی و خارجــی آمریــکا ،شــورای امنیــت ســازمان ملــل و اتحادیــه

اروپــا قــرار گرفــت .ژاپــن نیــز در ســال  2007میــادی انتقــال هرگونــه فنــاوری

حســاس بــه ایــران را منــع کــرد.

 -5حــذف فیزیکــی دانشــمندان ایرانــی :عوامــل ســیا و موســاد بــا هــدف
متوقــف کــردن حرکــت علمــی ایــران در ســالهای گذشــته اقــدام بــه تــرور و

حــذف فیزیکــی دانشــمندان ایرانــی همچــون شــهید اردشــیر حســینپور متخصــص
الکترومغناطیــس ( ۲۶دی  ،)۱۳۸۵شــهید مســعود علیمحمــدی ،اســتاد فیزیــک

دانشــگاه تهــران ( 22دی  ،)1388شــهید مجیــد شــهریاری اســتاد فیزیــک دانشــگاه
شــهید بهشــتی ( 8آذر  ،)1389شــهید داریــوش رضایینــژاد ( 1مــرداد ،)1390
شــهید مصطفــی احمــدی روشــن مســئول بازرگانی ســایت هســتهای نطنــز ( 21دی

 )1390و شــهید ســعید کاظمــی آشــتیانی ،رئیــس پژوهشــکده رویــان بــا اســتفاده
از ابــزار بیوتروریســم کــرد .دکتــر فریــدون عباســی از متخصصیــن لیــزری دانشــگاه

شــهید بهشــتی ( 8آذر  )1389در حمل ـهای تروریســتی مجــروح شــد.

 -6ممانعــت از دریافــت خدمــات رایانــهای و اینترنتــی :در ســال ،2002

انجم��ن مهندس��ین ب��رق و الکترونی��ک آمری��کا ( )IEEEاقــدام بــه تحريــم علمــي

عليــه ايــران کــرد .فــروش ابررايانههــاي قويتــر از  ۱۹۰ميليــارد عمــل در ثانيــه
(دارای کاربــرد در محاســبات شبيهســازيهاي هســتهاي) بــه ايــران ممنــوع شــد .در
ســال  2013میــادی امــکان دريافــت فايلهــاي نــرم افــزاري شــرکتهايي ماننــد

،Symantec ،AVAST ،AVG ،AMD ،Adobe ،Samsung Apps ،NVIDIA
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 ،MATLAB ،McAfeeبرخــي از خدمــات گــوگل ،برخــي از خدمات مايکروســافت،

 ESETو Oracleاز درگاه اصلــي ايــن شــرکتها توســط آيپيهــاي ايــران

ت آمریکایــی «یاهــو» ایــران را از
امکانپذيــر نبــود .در ســال  2007میــادی ،شــرک 
لیســت کشــورهایی کــه خدمــات وب دریافــت میکننــد ،خــارج کــرد.

 -7نفــوذ و ترویــج علــوم انســانی غربــی و الحــادی در دانشــگاههای
ایــران :محتــوای بســیاری از متــون علــوم انســانی در دانشــگاههای ایــران غربــی

اســت و از طریــق برنامهریــزی دولتهــای غربــی با همراهــی و همــکاری غربگرایان

در دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ایــران در صــدد ترویــج افــکار و اندیشـههای خــود

هســتند و هرگونــه اقــدام بــه اصــاح ایــن شــرایط و ترویــج علــوم انســانی مبتنــی بــر
اســام را بــا جنــگ روانــی علیــه اســاتید بــه شــدت ســرکوب مــی کننــد.

 -8خریــد «اســتارتآپ»های ایرانــی توســط ســرمایهداران چندملیتــی:

تعــداد قابــل توجهــی از «اســتارت آپ»هــای موفــق ایرانــی بــه شــکل نیم ـهکاره یــا
واگــذاری ایــده توســط ســرمایهداران چندملیتــی بــا قیمتهــای گــزاف پیشخریــد

شــدهاند؛ ایــن رونــد باعــث تســریع پروســه کــوچ مغزهــا در ایــران خواهــد شــد.
برخــی مراکــز تحــت عنــوان کانــون کارآفرینــی ایــران ،آواتــک و مرکــز کارآفرینــی

ملیــت آمریکایی بخشــی از مربیــان و ارتباط ســاختاری
دانشــگاه شــریف ،بــه واســطه ّ

بــا گــوگل و برخــی دیگــر از پارکهــا آمریکایــی حامیــان مالــی اســتارت آپهــا،
دانســته یــا نادانســته مجــری پــروژه نفــوذ هســتند.

 -9تــاش بــرای فــراری دادن اســتعدادها از ایــران و جــذب نخبــگان

علمــی در کشــورهای غربــی :ســازمانهای اطالعاتــی و جاسوســی از قبیــل ســیا

در برنامـهای بــا نفــوذ بــه تشــکیالت دانشــگاهی ،اســتفاده از ابــزار تبلیغــات ،برگزاری

همایشهــای علمــی بینالمللــی در تــاش بــرای وسوســه کــردن اســتعدادها و
دانشــمندان ایرانــی بــرای خــروج از کشــور هســتند.
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برخی توطئه های چهل ساله علیه اندیشه اسالمی و ایده حکومت در نظام اسالمی
 -1هجمـه به نظریـه و نهاد والیـت فقیه و مصـداق آن :کلیه گـروه های ضد

انقلاب اعـم از ملـی گراهـا ،نهضـت آزادی و روحانیـون وابسـته علیه نظریـه والیت
فقیـه و شـئونات و حـدود اختیـارات آن بـه طـور مسـتمر هجمـه کردنـد و همـه

دسـتگاههای فرهنگـی تبلیغـی غـرب از ایـن تهاجـم پشـتیبانی کـرده و میکنند.

76

 -2تحریــف شــخصیت ومکتــب امــام خمینــی(ره) :جبهــه ی اســتکبار جهانی

و عوامــل نفــوذی باهــدف اعتبــار زدایــی ازگفتمــان انقــاب و ایجــاد انحــراف در
مســیر انقــاب اقــدام بــه تحریــف شــخصیت ومکتــب امــام نمودنــد.

77

 -3هجمــه بــه جایــگاه و پایــگاه اجتماعــی روحانیــت متعهــد وانقالبــی

بــا هــدف تضعیــف ارکان انقــاب اســامی :عوامــل اســتکبار و نفــوذی بــه
منظــور کاهــش اعتمــاد مردمــی و تقــدس زدایــی از پایــگاه معنــوی ،اقــدام بــه
تخریــب چهرههــای برجســته معنــوی و تاثیرگــذار نظیــر مرجعیــت نمــوده اســت.

78

 -4تضعیــف گفتمــان انقــاب اســامی از طریق :طــرح و ترویــج پلورالیســم

دینــی ،نســبیت گرایــی ،اباحــه گــری ،تســاهل و تســامح خشــونت اجتماعــي و
درگيــري هــاي دينــي و قومــي گــردد و انقــاب اســامي و جامعــه دينـيرا از درون
آســيب پذيــر ســازد.

79

 -5هجمــه بــه احــکام دینــی :دشــمن و عوامــل نفــوذی بــرای مقابلــه بــا

احــکام شــریعت اقدامــات متعــددی همچــون صــدور الیحــه حقوقــی علیــه قصاص،

اعتبارزدایــی از حجــاب را در دســتور کار خویــش قــرار داده اســت.

80

 76تداوم حیات سیاسی در اختناق تاریخ شفاهی نهضت مقاومت ملی ایران -وحید میرزاده -تهران 1379-
 77نظام سازی ،طرح سازی و تثبیت والیت فقیه ،موسسه فرهنگی هنری قدر والیت ،چاپ دوم1394 ،
78محسن ،کدیور ،1394 ،ابتذال مرجعیت ،تهران ،انتشارات معارف
79رابطــه ی امــر بــه معــروف بــا تکثــر دينــي و اجتماعــي در مبانــي انقــاب اســامي -رضايــي راد عبدالحســين* -مطالعــات انقــاب اســامي
زمستان 1388
 80نظام سازی ،طرح سازی و تثبیت والیت فقیه ،موسسه فرهنگی هنری قدر والیت ،چاپ دوم1394 ،
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 -6هجمــه بــه مبانــی اســامی تشــکیل حکومــت در عصــر غیبــت:

در راســتای مهجوریــت آمــوزه هــا و اندیشــه هــای اســامی در عرصــه سیاســت

و حکومــت ،طــرح ناکارامــدی ماهیــت حکومــت دینــی توســط روشــنفکرنماهای
داخلــی بــا حمایــت معاندیــن ترویــج شــد

81

 -7هجمــه بــه اســام نــاب محمــدی (ص) از طریــق طــرح اســام

آمریکایی-اســام تحجــر ،اســام رفــاه ،اســام رحمانــی -اســام غیــر

رحمانــی :دشــمن و عوامــل نفــوذی آن بــه منظــور جلوگیــری از ترویــج اســام

نــاب و انحــراف انقــاب اســامی از مســیر اصیــل آن ،بــه طــرح دوگانــه هــای

دروغیــن و مجعولــی همچــون اســام تحجر-اســام آمریکایــی ،اســام رحمانــی-
اســام غیــر رحمانــی و ...روی آورده انــد.

82

 -8هجمــه بــه گفتمــان انتظــار و مهدویــت بــا هــدف آرمــان زدایــی از

انقــاب اســامی :جبهــه اســتکبار و ایــادی آن در داخــل بــا زیــر ســوال بــردن

ارزش هــای حکومــت مهــدوی و ســعی در انحــراف مســیر انقــاب و جلوگیــری از
تحقــق تمــدن نویــن اســامی داشــته انــد.

83

 -9بــه شــهادت رســاندن علمــای مجاهــد جهــان اســام بــا هــدف

جلوگیــری از بیــداری ملتهــا :بــه منظــور تضعیــف و جلوگیــری از گســترش

جبهــه مقاومــت و ظلــم ســتیزی ملــت هــای مســلمان و ایجــاد رعــب و وحشــت،
پــروژه قتــل علمــا و رهبــران سیاســی اســام توســط دولــت هــای معانــد منطقــه
در دســتور کار دشــمن قــرار گرفــت.

84

 -10طراحــی ســناریوی دوگانهســازی اســامیت و ایرانیــت بــا هــدف

تضعیــف اســام نــاب :دشــمن بــا ایجــاد شــکاف هویتــی و اعتقــادی در بیــن
 81نظام سازی ،طرح سازی و تثبیت والیت فقیه ،موسسه فرهنگی هنری قدر والیت ،چاپ دوم1394 ،
 82بیانات در دیدار دانشحویان ،تفاوتهای اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی1394/04/
 83نظام سازی ،طرح سازی و تثبیت والیت فقیه ،موسسه فرهنگی هنری قدر والیت ،چاپ دوم1394 ،
 84خبرگــزاری فــارس ،کشــتن مســلمانان بــه دســت مســلمان دسیســه آمریکاســت  /لــزوم تقویــت وحــدت امــت اســام بــرای مقابلــه بــا
توطئههــای دشــمنان۱۳۹۷۰۸۲۵۰۰۰۳۷۶ ،1397/08/ 25 ،
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مــردم و طــرح شــبهاتی همچون«اســام عربــی» ،بــه دنبــال ایجــاد تقابــل میــان
ارزش هــای اســامی و فرهنــگ ملــی بــوده اســت.

85

 -11طــرح شــبهه حکومــت اســتبدادی :دشــمن بــا هــدف تضعیــف نظــام
سیاســی مبتنــی بــر اصــل والیــت فقیــه ،اقــدام بــه طــرح شــبهاتی همچــون

اســتبداد در تصمیــم و بــه کارگیــری تعیبراتــی نظیــر فاشیســم ،بناپارتیســم،
توتالیتاریســم و ...نمــوده اســت.

86

 -12ایجــاد فرقــه هــا و عرفــان هــای نوظهــور :دشــمن بــه وســیله افــراد

نقــوذی بــه دنبــال ایجــاد انحــراف در عقایــد دینــی و گســترش افــکار ضالــه و
تخدیــر افــکار جوانــان از طریــق تشــکیل حلقــات منحــرف ســعی در تخریــب

عقایــد و ارزش هــای اســامی دارنــد.

87

 85بیانات در دیدار دانشحویان ،تفاوتهای اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی1394/04/
 86ابتــذال مرجعیــت شــیعه .اســتیضاح مرجعیــت مقــام رهبــری .حجــت االســام والمســلمین ســید علــی خامنــه ای .محســن کدیــور .ویرایــش
چهــارم .اردیبهشــت ۱۳۹۴
 87فرقه های نوظهور ،نگارش ،حمید ،انشارات زمزم هدایت ،ویرایش دوم ،اردیبهشت 1397
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برخی از دستاوردهای حوزه " امنیت "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1حسین ذوالفقاری  -2سردار احمدرضا رادان

 -3سردار حسن رستگار پناه  -4محمد حسین الیاسی  -5علی ثابت
بـا توصیفـی کـه بـا برشـماری بخشـی از توطئه های چهل سـاله دشـمن نسـبت

بـه انقلاب اسلامی صورت گرفته شـده اسـت حفـظ انقالب تـا چهل سـالگی واقعا
معجـزه بزرگـی اسـت .امـا مرور توطئـه های بزرگ نشـان می دهد انقالب اسلامی

اگـر هـم توانسـته باشـد از این همـه توطئه جان سـالم به در برده باشـد امـا معجزه
بـزرگ تـر آن اسـت کـه علیرغـم چهـل سـال هجوم مسـتمر سـلطه جهانـی و تمام
دسـتگاه هـای اسـتعماری و جاسوسـی آنها و علیرغـم تحمیل جنگ هـای متعدد
تمـام محیـط پیرامونـی ایـران و بـه آتـش کشـیدن سراسـر منطقـه توسـط آمریکا،

علیرغـم راه انـدازی دههـا گروهـک و شـبکه تروریسـت و جنایـات ،علیرغـم انجـام
بزرگتریـن جنـگ هـای روانـی تاریخ علیـه ملت ایـران و علیرغـم توطئه هـای همه

جانبـه سیاسـی ،فرهنگـی ،اقتصـادی ،امنیتـی ،نظامی و ...توسـط همـه قدرت های
جهـان صـورت مـی گیـرد .ایران اسلامی امـروز در وسـط منطقه آتش یکـی از امن

تریـن کشـورها در جهان اسـت.

 -1انقــاب اســامی تنهــا انقالبــی اســت کــه بــا وجــود جنایــات گســترده

رژیــم ســابق و عوامــل آن در حــق مــردم ،از حرکــت هــای انتقــام جویانــه و
خــون ریــزی هــای گســترده پــس از انقــاب خبــری نیســت وصرفــا تعــداد

بســیار اندکــی از ســران رژیــم و عوامــل شــکنجه و قتــل پــس از طــی
محاکمــه قانونــی بــا رعایــت جهــات شــرعی و حقوقــی مجــازات شــدند.
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 -2انقــاب اســامی تنهــا انقالبــی اســت کــه یــک روز بعــد از پیــروزی ســاح

هــا را جمــع آوری و بــا ســاماندهی کمیتــه هــای انقــاب؛ اســتفاده از ســاح را

قانونمنــد کــرد.

 -3انقــاب اســامی امنیــت خشــن شــکنجه محــور شــاه را بــه امنیــت معنــوی
مبتنــی بــر اعتمــاد ،ایمــان ،عشــق و ایثــار بــدل کــرد.

 -4بــا وجــود پشــتیبانی همــه قــدرت هــای جهانــی از شــاه مــردم درخانــه خــود

هــم امنیــت نداشــتند و بــا وجــود توطئهگــری همــه قــدرت هــای شــیطانی علیــه
جمهــوری اســامی ایــران ،امــروز ایــران از امنتریــن کشــورهای جهــان اســت.

 -5همــه غائلــه هــای قومــی و مذهبــی ،کودتاهــای زنجیــره ای ،امــواج تــرور و

بمــب گــذاری ،آشــوبهای طراحــی شــده بــا حضــور آگاهانــه مــردم شکســت خــورد.

 -6جمهــوری اســامی در وســط بحرانیتریــن منطقــه جهــان امنتریــن
کشورهاســت.

 -7نظــام امنیتــی انقــاب اســامی برخــاف همــه انقــاب هــا مبتنــی بــر رأفــت

و دعــوت اســت.

 -8امنیــت جمهــوری اســامی بــر ســه رکــن آمــوزه هــای اســام ،اتــکاء بــه مــردم
و پیــروی از والیــت استواراســت.

 -9از معجــزات انقــاب اســامی ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران درعیــن
مبــارزه مســتمر بــا دولتهــای ظالــم و مســتکبر از امــن تریــن کشــورهای جهــان
اســت.

 -10امنیــت وآرامــش امــروز مــا مدیــون ایثــار و جانفشــانی شــهدا و رواج فرهنــگ
شــهادت بــه عنــوان عاملــی بازدارنــده اســت.

 -11جمهــوری اســامی ایــران در چهاردهــه ســنگین تریــن تهاجمــات نظامــی،
تروریســتی ،سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی را بــا صالبــت در هــم شکســت و

پیروزمندانــه در منطقــه و جهــان بــه پیــش مــی رود.
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 -12امــروزه مردمــی بــودن امنیــت در نظــام اســامی ،شــاخصه ای منحصــر بــه
فــرد در امنیــت کشــور اســت و در زیــر شــدیدترین و گســتردهترین توطئههــا ایــن

حضــور مــردم در صحنــه اســت کــه امنیــت پایــدار را تضمیــن کــرده اســت.

 -13مقاومــت قهرمانانــه و هوشــیارانه مرزبانــان دلیــر جمهــوری اســامی از ســپاه،
ناجــا و ارتــش اســت کــه عمــق کشــور را از دسترســی آرزوهــای تروریســت هــای
آمریکایــی مصــون داشــته اســت.

 -14امنیت امروز ایران نتیجه حضور مقتدرانه نیروهای انقالب درکنار مقاومت
منطقه و جان بازی مدافعان حرم است.

 -15الگوی امنیتی ایران ،منطقه را از خطر آمریکا و داعش نجات داد.

 -16تجربــه 40ســاله نشــان دادکــه ســازش امنیــت ســوز و مقاومــت امنیــت ســاز
اســت.

 -17کشــتی ایــران در طوفانــی تریــن حــوادث  40ســاله بــا ســکانداری والیــت
فقیــه بــه ســاحل امــن رســیده اســت.

فصل سوم
پیشرفت های ایران در سایه
انقالب و تحقق نظام اسالمی
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مقدمه

اگــر انقــاب اســامی جــز پایــان دادن بــه چنــد هــزار ســال رژیــم اختنــاق و
حکومــت فــردی پادشــاه ،هیــچ فایــده دیگــری بــرای ملــت ایــران نداشــت،
جاداشــت تــا قرنهــا شــکرگذار پیــروزی انقــاب باشــیم.

اگــر انقــاب جــز قطــع دســت اســتعماگران و پایــان دادن بــه حاکمیــت بیگانــگان
بــر ایــران ،هیــچ کار دیگــری نکــرده بــود ،ایــن حجــم عظیــم فــداکاری هــا و
ایثارهایــی کــه بــرای تحقــق انقــاب صــورت گرفــت ،ارزشــش را داشــت.

اگــر انقــاب اســامی هیــچ کاری نکــرده بــود مگــر آنکــه شــاهی بــی ســواد و
شــدیدا ً فاســد و شــهوتران ،دزد و غارتگــر امــوال مــردم ،شــکنجه گــر و ظالــم را

کنــار بزنــد و رهبــری دانشــمند ،منــزه ،بــا تقــوا ،شــجاع و زاهــد را جایگزیــن آن
کنــد ،افتخــاری جاودانــه را رقــم زده بــود.

اگــر نظــام اســامی در چهــل ســال گذشــته زیــر رگبــار توطئــه هــا و نقشــه هــای

شــیطانی بــی پایــان دشــمنان ســلطه جــو ،فقــط توانســته باشــد ،اســتقالل و آزادی

ایــران را حفــظ کــرده باشــد و در ایــن مــدت هیــچ پیشــرفتی هــم در کشــور رخ

نــداده باشــد ،بازهــم یــک معجــزه بــزرگ اســت.

امـا انقلاب در ایـن چهل سـال در عمـل چه کرد؟ هم بـه حکومت دیکتاتوری پایـان داد،

هم دسـت اسـتعمار از کشـور قطع کرد ،هم برجسته ترین شـخصیت علمی ،مدیر و مدبر
را در رهبـری کشـور قـرار داد و هم تمام توطئه ها و تهاجمات نظامی ،سیاسـی ،فرهنگی،

اقتصـادی و  ...را خنثـی کرد و باالترین سـطح امنیت را برای ایران بـه ارمغان آورد.
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و عــاوه بــر تمــام ایــن هــا بــا وجــود همــه فشــارهای مســتکبران عالــم و علیرغــم

توطئــه هــای گســترده ایــران در ســایه انقــاب اســامی بــه پیشــرفت هــای خیــره

کننــده و چش ـمگیری رســیده کــه دنیــا را شــگفت زده کــرده اســت و در میــان
آتشــی کــه نمــرود و فرعونیــان عصــر بــرای ســوزاندن انقــاب اســامی و نظــام

بــر آمــده از آن برافروختنــد ،گلســتانی عظیــم بــه پــا کــرد کــه همــه موجودیــت
مدعیــان مدیریــت جهــان را بــه چالــش کشــیده ،بــه گونــه ای کــه شــیطان بــزرگ
تــداوم حیــات خــود را در نابــودی ایــن گلســتان مــی بینــد و بــه هــر ترفنــدی

بــرای پژمــردن آن چنــگ مــی زنــد.

دامنــه ایــن پیشــرفت هــا بــه حــدی اســت کــه حتــی ذکــر عناویــن آنهــا هــم
در یــک کتــاب و دو کتــاب نمــی گنجــد .در اینجــا ســعی شــده اســت بــا کمــک

صاحبنظــران و متخصصــان هــر بخــش ،عناویــن و کلیاتــی کــه مــی توانــد مــا را

بــا ســاحت عظیــم ایــن موفقیــت هــا آشــنا کنــد ،گــردآوری شــود .امیــد اســت بــا
کمــک شــما بتوانیــم در نســخههای آتــی ایــن کتــاب ،آن را تکمیــل کنیــم.

در بیــان دســتاوردهای انقــاب اســامی آنچــه مصطلــح و رایــج شــده ایــن اســت
کــه غالب ـاً پیشــرفت هــای کشــور را دســتاوردهای انقــاب اســامی مــی خواننــد
و هرجــا ســخن از دستاوردهاســت اینگونــه آمــار را ارائــه مــی کننــد ،حــال آنکــه
دســتاوردهای انقــاب اســامی از جنــس مــواردی اســت کــه در فصــل اول آمــده و
آنچــه در ایــن فصــل مــی آیــد غالبـاً پیشــرفت هــای ایــران در زیــر ســایه انقــاب
اســامی اســت کــه در مــواردی بــرای حفــظ انســجام موضوعــی ،دســتاوردها هــم
تــوأم بــا پیشــرفت هــا نقــل شــده اســت.

در چهــل ســاله بعــد از انقــاب اداره کشــور بــه دســت مــردم بــوده اســت و ایــن
مــردم بــوده انــد کــه بــا انتخــاب رئیــس جمهــور ،دولــت ،نماینــدگان مجلــس و
شــورای شــهر ،کشــور را اداره کــرده انــد ،پیشــرفت هایــی کــه مدیریــت مــردم

بــر کشــور حاصــل کــرده اســت ،بــه میــزان بهــره بــرداری اســت کــه مــا مــردم
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توانســته ایــم از دســتاوردهای انقــاب خودمــان داشــته باشــیم.

دســتاوردهای انقــاب اســامی ایــن اســت کــه دانشــمند تریــن و باتقــوا تریــن
افــراد در رأس جامعــه اســامی قــرار گیرنــد تــا بتواننــد مــردم را بــه درســتی بــه

مســیر خــوب بــرای اداره کشــور هدایــت کننــد و شــجاع تریــن افــراد در رهبــری
قــرار گیــرد تــا بتوانــد از حقــوق ملــت در مقابــل قلدرهــا ،منفعــت طلبــان ،قــدرت
طلبــان داخلــی و اســتعمارگران خارجــی دفــاع کنــد.

دســتاورد انقــاب اســامی ایــن اســت کــه بــرای مــا آزادی آورده اســت تــا یــک
دیکتاتــور اراده خــود را تحمیــل نکنــد.

دسـتاورد انقلاب اسلامی ایـن اسـت که برای ما اسـتقالل آورده اسـت تـا بیگانه بر
مـا حکومـت نکنـد و منافـع و منابـع ملت ،به نفـع اجانب غارت نشـود.

دســتاورد انقــاب اســامی ایــن اســت کــه بــرای مــا مردمســاالری دینــی آورده

اســت تــا مــردم در چارچــوب دیــن ،خودشــان بــرای کشــور تصمیــم بگیرنــد و
سرنوشــت خویــش را رقــم بزننــد.

پیشــرفت هــای حاصلــه کشــور دســتاوردهای انقــاب نیســت بلکــه میــزان بهــره
ای اســت کــه ملــت توانســته از آزادی ،اســتقالل و والیــت اســامی ببــرد.

ایــن پیشــرفت هــا مــی توانســت خیلــی بیشــتر از اینهــا باشــد؛ اگــر مــا در
مدیریتهایمــان بهــره بیشــتری از هدایــت والیــت مــی گرفتیــم .مثــا اگــر

هدایــت هــای والیــت در خصــوص پرهیــز از مذاکــره بــا آمریــکا و بــی نتیجــه

بــودن آن و عــدم بهبــود اقتصــاد بــا مذاکــرات برجــام و بــی نتیجــه بــودن مذاکــرات
را جــدی مــی گرفتیــم و بــه توصیــه والیــت توجــه بیشــتری مــی کردیــم امــروز
ایــن مشــکالت اقتصــادی و گرانــی هــا و بیــکاری هــا را نداشــتیم.

ایــن پیشــرفت هــا مــی توانســت خیلــی کمتــر هــم باشــد اگــر راهــی را کــه
والیــت هدایــت مــی کــرد ک ً
ال کنــار مــی گذاشــتیم کــه بحمــدهلل اینطــور نیســت و

پیشــرفت هــا نشــان مــی دهــد در مجمــوع مــردم و مســئولینی کــه انتخــاب کــرده
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انــد ،توانســته انــد بــه خوبــی از موقعیتــی کــه انقــاب اســامی و نظــام بــر آمــده
از آن ،برایشــان ایجــاد کــرده انــد ،اســتفاده کننــد و کشــور را بــه پیــش ببرنــد.

تجربــه چهــل ســاله بــه مــا نشــان مــی دهــد هــر جــا توفیــق بیشــتری در بــه کار

بســتن راهنمایــی هــا و هدایــت هــای والیــت داشــته ایــم پیشــرفت هــا خیــره

کننــده تــر اســت و هرجــا عقــب ماندگــی وجــود دارد نتیجــه ضعــف در فهــم و
اجــرای منویــات والیــت بــوده اســت .امیــد اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن تجربــه
چهــل ســاله ،دهــه پنجــم انقــاب اســامی ،دهــه جهــش هــای بزرگتــر باشــد.
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " قرآن "
شخصیتها و کارشناسان:

 -1دکتر محمد بنیادی  -2عبدالهادی فقیهی زاده

د زاده  -4استاد ملک شاهی
 -3دکتر محمد حسین محم 

 -5احمد حاج شریف  -6زهرا صریحی نژاد -7احمد حاج شریف
 -8استاد سید محسن موسوی بلده  -9ولی اهلل یاراحمدی

 -1انقــاب اســامی قــرآن را از حاشــیه و مجالــس ختــم بــه عرصــه زندگــی و از
ســاحت فــردی بــه ســاحت اجتماعــی کشــاند.

 -2انقالب اسالمی قرآن را از کنج خانه ها به عرصه جهانی آورد.

 -3عینیــت یافتــن قــرآن در عرصــه سیاســت و آثــار ظلــم ســتیزانه آن ،دشــمنان
ظالــم را بــه قــرآن ســوزی واداشــت.

 -4ایران تنها کشوری است که قانون اساسی آن بر مبنای قرآن است.

 -5جمهــوری اســامی ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه قابلیــت تفســیر قــرآن

کریــم ،شــرط انتخــاب رهبــری اســت.

 -6انقالب اسالمی پرچمدار تشکیل حاکمیت بر مبنای قرآن کریم است.
 -7بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی توجه جدی به قرآن است.

 -8مبنای آرمان های انقالب اسالمی ایران ،قرآن و آموزه های قرآنی است.

 -9قــرآن در جوامــع اســامی و ایــران قبــل از انقــاب در حاشــیه و در عــرض

نهادهــا بــود ولــی پــس از انقــاب اســامی قــرآن فــرا نهــاد و در راس امــور قــرار
دارد و امــری راهبــردی اســت.

 -10پیشــرفت هــای جمهــوری اســامی پــس از انقــاب اســامی در ســایه توجــه

بــه مفاهیــم و آمــوزه هــای قرآنــی اســت.
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 -11انقالب اسالمی با بازگشت به قرآن مایه عزت مسلمین شد.
 -12انقالب اسالمی قرآن را پر تیراژ ترین کتاب جهان کرد.

 -13جمهوری اسالمی علمدار جریان ترجمه و تفسیر در جهان است.

 -14ایــران اســامی تنهــا کشــوری اســت کــه قوانیــن آن از جهــت انطبــاق بــا
قــرآن کنتــرل میشــود و قوانیــن مغایــر قــرآن لغــو میشــود.

 -15تأســیس رادیــو قــرآن ،تأســیس شــبکه تلویزیونــی قــرآن و ایجــاد حداقــل

 400ســایت قرآنــی از بــرکات توجــه انقــاب اســامی بــه قــرآن اســت.

 -16احداث دارالقرآن در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ از دستاوردهای قرآنیاست.
 -17راه اندازی صدها موسسه قرآنی از خدمات انقالب اسالمی است.

 -18تأسـیس دانشـگاه قـرآن و دانشـکده هـای قرآنـی از بـرکات انقلاب اسلامی
ا ست .

 -19بزرگتریــن و پردامنــه تریــن کتــاب تفســیر قــرآن تاریــخ اســام ،پــس از

پیــروزی انقــاب اســامی تألیــف شــد.

1

 -20پرمخاطبتریــن ســریال هــای تلویزیونــی در جهــان اســام را صــدا و ســیمای
جمهــوری اســامی بــر اســاس قصص قــرآن ســاخت.

2

 -21بــه برکــت انقــاب اســامی مســابقات بیــن المللــی قــرآن در ایــران تأســیس

و بــه بزرگتریــن رویــداد قرآنــی جهــان تبدیــل شــد.

 -22عطــش فهــم قــرآن در اثــر پیــروزی انقــاب اســامی ترجمــه قــرآن بــه 130
زبــان زنــده دنیــا را موجــب شــد.

3

 -23راه انــدازی نمایشــگاه ســاالنه بیــن المللــی قــرآن کریــم پدیــده منحصــر بــه
فــرد جهانــی و مولــود انقــاب اســامی اســت.

 -24پــس از انقــاب تاکنــون  37هــزار عنــوان کتــاب قرآنــی چــاپ و نشــر شــده
 .1تفسیر تسنیم آیت اهلل جوادی آملی
 .2سریال یوسف پیامبر ،مردان آنجلس و مریم مقدس
.3پایگاه اطالع رسانی مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی
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اســت.

4

 -25حفــظ قــرآن کــه پیــش از انقــاب پدیــدهای بســیار نــادر و اســتثنایی بــود

امــروز امــری رایــج شــد و دههــا هــزار نفــر را در بــر میگیــرد.

 -26بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی تنهــا در ایــران قریــب  200میلیــون نســخه
قــرآن کریــم طبــع و نشــر شــده اســت.

5

 -27روخوانــی جمعــی چندیــن میلیونــی قــرآن کریــم در مــاه رمضــان پدیــده
منحصــر بــه فــرد جمهــوری اســامی ایــران اســت.

 -28فعالیــت هــای قرآنــی را همــه کشــورهای اســامی دارنــد اما گســترش فرهنگ
قرآنــی خــاص جمهــوری اســامی اســت زیــرا سیاســت هــا ،قوانیــن و آرمــان هــای

انقــاب مبتنــی برقــرآن اســت.

 -29انقــاب اســامی قــرآن را مردمــی کــرده و بــه داخــل جامعــه و زندگــی مــردم

بــرده اســت .بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه رشــد کمــی و کیفــی موسســات
مردمــی و فعالیتهــای مردمــی در عرصــه قرآنــی اشــاره کــرد.

 -30انقــاب اســامی ،بــا عبــور از مقدمــات و فــاز ظاهــری فعالیــت هــای
قرآنی(روخوانــی ،چــاپ قــرآن و ،)...اصالــت را بــه تدبــر و مفاهیــم و عمــل و رفتــار

قرآنــی داد.

 -31قــرآن و رهبــری قرآنــی عامــل جــدی وحــدت بیــن شــیعه و ســنی در ســطح
ملــی و جهانــی اســت.

 -32بیداری اسالمی منبعث از پیام قرآنی انقالب اسالمی است.

.4موسسه خانه کتاب ،چهل سال نشر کتاب در ایران پس از انقالب اسالمی (1397 ،)1396-1357
.5گزارش مرکز طبع و نشر قرآن کریم؛ گزرش سازمان دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسالمی
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " روحانیت و حوزه های علمیه "
شخصیتها و کارشناسان:

-1حجت االسالم دکتر محمدحسن زمانی -2حجت االسالم دکتر مهدی رستمنژاد
 -3حجت االسالم سعید روستا آزاد  -4حجت االسالم محسن قنبری
 -5معصومه ظهیری  -6حجتاالسالم هادی خمیسی

حوزه علمیه و علماء و روحانیت که مهد استقالل طلبی و عزت بخشی جریان شیعی

در طول تاریخ بوده ،به عنوان کانون حرکت ،هدایت و جریان سازی انقالب اسالمی
در ادوار مختلف  55ساله انقالب بوده و هست که عالوه بر بهره بردن از زحمات و
تجارب و میراث ماندگار گذشتگان به پویایی خود و رهبری حرکت مردمی انقالبی و

ُرشد و ارتقاء و به روز بودن خود ادامه داده است .

 -1حوزه های علمیه ،روحانیت و تحوالت بنیادین:

 - 1در سازماندهی و هدایت انقالب کبیر اسالمی روحانیت شیعه توانسته بزرگترین حرکت
ضد استعماری و ضد استکباری و عدالت خواهانه جهان در قرن اخیر را رهبری کند.

 - 2تمام تحوالت اجتماعی مردمی و استقالل خواهانه در دو قرن اخیر با پرچمداری

روحانیت و حوزه های علمیه بوده است.

 3حوزه های علمیه مفتخرند که پیوسته پرچمدار وحدت مذاهب اسالمی و منادی

همزیستی مسالمت آمیز و هم پیمانی تمام ادیان برای دفاع از حقوق ملتها در
مبارزه با زورگویان جهانی بوده است.

 - 4روحانیت انقالبی شیعه با هدایت حرکت انقالبی مردم و تشکیل نظام مبتنی
برفقه افق تمدنی تازه ای را بر روی جامعه جهانی بشری گشود.

- 5انقالب اسالمی پس ازقرنها ،رویکر ِد فقهی محدود به مسائل شخصی را به
فقه جامع مؤثر درهمه عرصه های زندگی گسترش داد.
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 - 6پس از پیروزی انقالب اسالمی عمدهترین نهضت های آزادی خواهانه جهان را
پرورش یافتگان حوزه علمیه قم به راه انداخته و امروز بزرگترین حرکتهای انقالبی

جهان را روحانیون رهبری می کنند.

 - 7با پیروزی انقالب عظیم اسالمی ملت ایران با رهبری روحانیت شیعه در ایران،

برای اولین بار در تاریخ ،ستیز عدالت خواهانه بانظام سرمایهداری را از مدار تفکر
سکوالریستی خارج شد و این مبارزه مقدس هویتی دینی یافت.
 - 8عکس العمل َخشن وجنایتکارانه سلطه جهانی نسبت به روحانیون انقالبی و
کشتار و حبس و تبعید برجستهترین تربیت یافتگان حوزههای علمیه همچون آیات و
حجج اسالم شهیدان سید محمد بهشتی ،محمدصدوقی ،سید علی اصغردستغیب،
سید اسداهلل مدنی ،اشرفی اصفهانی ،سید عباس موسوی ،سید محمد باقر حکیم،

سید محمد باقر صدر ،سید عارف الحسینی ،مزاری ،شیخ باقر النمر ،شیخ علی
سلمان ،شیخ عیسی قاسم ،شیخ راغب حر ،شیخ زکزاکی ،شیخ البطوطی و  ...بیانگر

تأثیر عمیق کارآمدی و توانایی حوزه های علمیه درمقابله با زورگویان بین المللی و
زمینه سازی برای نابودی سلطه ظالمانه جهانی است.

 - 9تشکیل نظام اسالمی مبتنی بر فقه شیعه و دوام چهل ساله این نظام با حفظ
تمامی اصالت ها و اصول و ارزش های اساسی آن ،علیرغم توطئه های بیپایان و

همه جانبه دشمنان فراوان غربی و شرقی و منطقهای ،ظرفیت عظیم فقه برای تمدن
سازی را فعال و برهمگان آشکار کرد.

 -10پس از پیروزی انقالب اسالمی پویایی و ورود فعال فقه به مسائل مبتالبه و تمامی
عرصه های مورد نیاز جوامع بشری و صدور فتاوا و ارائه نظریه های مستقل و متفاوت در

چالش علمی و عملی با جهان غرب ،برسرعت پیشرفت علم در جهان افزود.

 -11انقالب اسالمی از طریق گفتمانسازی و نهادسازی های الزم ،حوزویان را در
رشته های تخصصی علوم انسانی فعال و بستر نظریه پردازی و تحول بنیادین در

علوم انسانی را فراهم کرد.
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 -2روحانیت و نقش آفرینی درجامعه وحکومت :

 -12پیش از انقالب مراجع تقلید و علمای برجسته قم و نجف هیچ نقشی
درسیاستگذاری ،هدایت و اداره کشور نداشتند و نه تنها به آن بزرگواران اجازه
اظهارنظر در این زمینهها داده نمیشد بلکه کسانی که برای دفاع از استقالل کشور

و عزت ایرانیان مواضعی اتخاذ میکردند با ،حبس ،تبعید ،شکنجه و حتی قتل

مواجه میشدند .امامخمینی (ره) ،آیت اهلل شهید سعیدی ،آیتاهلل شهید غفاری،

مرحوم آیتاهلل طالقانی از جمله مصادیق این برخوردها هستند.

 - 13به برکت انقالب اسالمی امروز مراجع تقلید و علمای برجسته دینی مهمترین
گروه مرجع اجتماعی هستند و نافذترین تأثیرات را هم بر رفتار مردم و هم بر
تصمیمات دستگاه های اداره کشور دارند.

 - 14انقالب اسالمی روحانیت و حوزه های علمیه را که با توطئه های برنامهریزی
شده بینالمللی و به ویژه رژیم گذشته به انزوا کشیده شده بودند ،درکانون توجه و
تحول عمده جهانی قرار داد.

 - 15یکی از نشانه های استمرار اعتماد مردم به روحانیت درسالهای پس از انقالب،
رأی مستقیم و باالی جامعه در انتخابات به یک شخص با لباس روحانیت است.

زی طلبگی فاصله گرفته
 - 16با وجود اینکه عناصر انگشت شماری از روحانیت از ّ
و با تمرکز رسانه های دشمن دستاویز جوسازی های گسترده برای تخریب کل

جامعه روحانیت قرار گرفته اند ،بحمداهلل اکثریت قاطع روحانیون کماکان با حفظ
سادهزیستی و زندگی میان مردم الگوی اسالمی و محل رجوع مردم هستند.

ُ -17زهد و سادهزیستی بینظیر و پاکدستی مثال زدنی امامین انقالب اسالمی که
اعتراف صریح دشمنان را نیزبهدنبال داشته است ،در بین رهبران دنیا بیسابقه است و
سند افتخار روحانیت شیعی در حفظ اصالت ها و دوری از دنیا طلبی است.

وستم شاهی ،ناکارآمدی ،وطنفروشی
 - 18پیشگامی در بیدارگری مردم نسبت به ظلم
ِ

و وابستگی رژیم گذشته به بیگانگان توسط روحانیون و تحمل زندانها ،شکنجهها،
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تبعیدها و ایستادگی تا مرزشهادت برای تحقق مطالبات آزادی خواهانه ملت ایران

شاهدی بر نقش محوری این قشر انقالبی در شکلگیری و هدایت نهضت اسالمی است.

 - 19نسبت شهدای روحانیت به کل جامعه روحانی کشور در انقالب و دفاعمقدس،
باالترین نسبت شهید در میان تمامی اقشار کشوراست و روحانیت با تقدیم بیش از

 4300شهید نشان داده است که به آنچه که مردم را به سوی آن دعوت میکنند
بیش از همه ملتزم و عامل است.

1

 - 20حضور گسترده روحانیون در جبهه های مقاومت و دفاع از حرم وتقدیم دهها
شهید روحانی مدافع حرم ،استمرار روح ایثارگری در این قشر خداجو در دههچهارم
انقالب را اثبات میکند.

2

 - 21حضور روحانیت در بیش از 120عرصه خدماتی پس از انقالب ،نهاد روحانیت
را به نهادی درخدمت مردم ،جوانان و دانشگاهیان تبدیل کرده است.

3

 -3حوزه های علمیه ،تبلیغ و نقش آفرینی بین المللی :

 - 22قبل از انقالب تبلیغ روحانیون در ایام تبلیغی محرم ،صفر و ماه مبارک رمضان
به صورت پراکنده ،غیر سازمان یافته و محدود انجام میشد .اما پس از انقالب این

جریان با نظام یافتگی بهتر حوزه ها حرکتی مستمر ،گسترده و فراگیر شده است.

 - 23پویایی و روزآمد شدن حوزه های علمیه در موضوعات تخصصی و تربیت نیروی
تخصصی برای فعالیت در مساجد ،مدارس ،دانشگاه ها ،صدا و سیما و فضای مجازی،
امامت جمعه ،فرق و ادیان ،کودک و نوجوان ،هنر ،مدیریت فرهنگی و تبلیغ خارج از
کشور آینده امید بخشی را برای جهان اسالم نوید میدهد.

 - 24بعد از انقالب اسالمی توسط حوزه های علمیه در امر تبلیغ ،تحوالتی نظیر «طرح
امین» در آموزش و پرورش به منظور تربیت دانش آموزان دین مدار و انقالبی و ایجاد
الگویی درمدیریت مدارس کشور در طراز اسالمی و انقالبی ایجاد شده است.
.1حجت االسالم رضوی –ایسنا  26-آذر  - 1393مجله پگاه ،ویژه حوزه ،شماره  12صفحه  13و14
.2حجت االسالم گواهی مسئول سازمان بسیج اساتید طالب و روحانیون تاریخ  96/9/5خبرگزاری ایرنا
 .3حجت االسالم والمسلمین زمانی – معاون اجتماعی سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور – 97/10/ 15
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 - 25عالوه بر حضورگسترده طالب و روحانیون درگروه های جهادی دانشجویی و

دانشآموزی ،راه اندازی گروه های جهادی ویژه طالب و حضور روحانیون در محرومترین
مناطق کشور ارتباط روحانیت با توده های محروم جامعه را عمیقترکرده است.

 - 26از ابداعات و ابتکارات تبلیغی حوزه های علمیه کنونی تأسیس انجمنهای
تبلیغی شعر ،قلم ،فیلمنامهنویسی ،خطباء ،راه اندازی  4حوزه علمیه کوتاه
مدت و  11حوزه در حال تأسیس تحت عنوان «سفیران هدایت» ،اجرای نقشه

جامع رشتهای و مهارتی ،امکان تحصیل طالب علوم دینی در رشته های تخصصی
مختلف درسطوح  3و 4بلند مدت و برگزاری طرح «هجرت موقت» است.

4

 - 27تأسیس صدها مؤسسه بزرگ تبلیغ دینی در سطح جهان تحت اشراف علماء و
مراجع از برکات انقالب اسالمی در ترویج اسالم ناب محمدی (ص) است.

 - 28از دستآوردهای بینظیر حوزههای علمیه پس از انقالب ،جذب و تربیت بیش
از  17هزار نفر طالب خارجی ازکشورهای مختلف جهان است که بسیاری از آنان به

رهبران فکری منطقه خود بدل شده اند.
 - 29اعزام ساالنه صدها ُمبلّغ دینی به سراسر جهان از برکات انقالب اسالمی در
5

نشر معارف اهل بیت (ع) توسط حوزه های علمیه کشور است.

6

 - 30استخدام فناوریهای روز به مثابه بزرگراه هدایت ،درجهت تبلیغ دین توسط
روحانیت و ایجاد شبکههای رادیو تلویزیونی ماهوارهای ،سایتهای اطالع رسانی ،گروهها
وکانالهای شبکههای اجتماعی برای روشنگری و پاسخ به شبهات و سؤاالت به زبان
های روز دنیا ،امیدواری زیادی برای هدایت جهانی بشر ایجاد کرده است.

 -31در پرتو ایفای نقش تحول آفرینی جهانی انقالب اسالمی عطش مردم
جهان برای آشنایی با معارف بنیادین انقالب ،ترجمه هزاران کتاب دینی به زبان

های روز دنیا را رقم زده است .ترجمه قرآن به  148زبان زنده دنیا و ترجمه
.4حجت االسالم نبوی معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم  -پایگاه اطالع رسانی حوزه ها  16 -مرداد87
.5حجت االسالم والمسلمین محمد زمانی امور بین الملل حوزه های علمیه کشور  -ایرنا دی ماه 1392
.6مجید مشکی رئیس مرکز بین المللی تبلیغی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در گفتگو با مهر  -سایت خبری عصر ایران
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کتب مرجع (تراث شیعه) ،حدیث ،تفسیر ،کالم ،فلسفه و ...نمونه های مثالزدنی آن است.

7

 -4هدایت و تربیت علمی اندیشه ای طالب و تعالی شخصیتی:

 -32در رژیم گذشته در اکثر شهرستانها اصال حوزه علمیه وجود نداشت پس از
انقالب با تأسیس پانصد حوزه علمیه در سراسرکشور دسترسی مشتاقان به تحصیل

علوم دینی تسهیل شده است.

 - 33تأسیس مراکز مدیریت حوزهها در استان ها تحت هدایت مراجع ،موجب حفظ

سطح کیفی و استاندارد حوزههای تازه تأسیس و فراوان در کشور شدهاست.

 - 34سامان دادن به حوزهها و ایجاد ساختارهای مستحکم برای توسعه اصولی حوزه و

حفظ کیفیتها و استاندارد علمی و سنتی آنها از دستاوردهای انقالب و تضمین کننده
استمرار مسیر حوزهها بر اساس فقه سنتی پویا در سطح جهان است.

 -35انقالب اسالمی اشتیاق پیوستن جوانان با استعداد و دانشگاهیان به
حوزههای علمیه را به قدری توسعه داد که منجر به ایجاد سامانه گزینش با آزمونهای

ورودی سختگیرانه به حوزههای علمیه شد.

 -36افزایش  13برابری طالب و روحانیون شاغل به تحصیل در حوزههای علمیه پس
از انقالب بیانگر اقبال شدید جوانان به تحصیل علوم دینی است.

8

 - 37تأسیس و فعالیت  160پژوهشگاه و صدها مرکز پژوهشی توسط حوزههای
علمیه پس از پیروزی انقالب که زیربنای مطالعاتی مباحث اسالمی و مسائل دنیای
اسالم را به گونهای مستحکم پیریزی کرده است؛ ازمیوه های شیرین شجره طیبه

انقالب اسالمی است.

9

 - 38سیستم جذب و پذیرش حوزههای علمیه کنونی بسیار نظاممند و با قاعده است
و برای طالب رسمی و دارای کد طلبگی عالوه بر آزمون سراسری ،مصاحبه و تحقیق،
.7مدیر مؤسسه قرآنی ترجمان وحی  -خبرگزاری تسنیم 96/3/22
.8برگرفتــه از ســخنان حجــت االســام ســید محمدرضــا حســینی مشــاوروزیر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در امــور روحانیــت – خبرگــزاری
ایرنــا 95/5/5
.9برگرفتــه از ســایت معاونــت پژوهــش حــوزه هــای علمیــه – مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه  -برگرفتــه از ســخنان حجــت
االســام دکتــر مهــدی رســتم نــژاد معــاون آمــوزش مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه –  97/10/15نشســت خبــری شــنبه
هــای انقــاب
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تطابق سنی و تحصیلی نیز مالک است و ارائه خدمات مختلف روشمند شده است.

 - 39تعداد طالب در قبل از انقالب حدود  15هزار نفر بود در حالی که با ُرشد 13
برابری تعداد این طالب به بیش از 200هزار نفردر سراسرکشور رسیده است.

10

 - 40ازدستاوردهای چشمگیرحوزههای علمیه بعد از پیروزی انقالب اسالمی

پژوهشمحوری تحصیل طالب علوم دینی با رویکرد اجتهادی و تولید علم است .انجام
هزاران پژوهش ،تحقیق و پایان نامه توسط طالب حاصل این هدایت هوشمندانه است.

 -41حضور و درخشش مکرر بسیاری از روحانیون برجسته درهمایشهای بینالمللی،
پذیرش اسالم بهعنوان یک مکتب پیشرو و تعالیبخش را برای نخبگان جهان هموار

کرده است.

 - 42هیچ یک از محیطهای علمی ،فرهنگی ،نظامی ،دولتی ،معنوی و ...نیست که
شاهد حضور چشمگیر روحانیت و طالب علوم دینی برای کار ،تالش و پاسخگویی به
نیازهای دینی مخاطبان و جامعه درکشور نباشیم.

 -43با وجود اینکه مراکز تحقیقاتی غرب با هدایت سازمان های جاسوسی تبدیل به
کارخانه شبههسازی علیه اسالم شدهاند ،نهاد حوزههای علمیه با پاسخ به دهها هزار
شبهه و بیجواب نگذاشتن حتی یک شبهه اعتقادی نشان داد که به خوبی ازپس این
مبارزه فکری برآمده است.

11

 -5روحانیت وجایگاه علمی پس از انقالب :

 - 44روحانیون با تألیف و انتشار ساالنه هزاران کتابِ ممتاز ،برجستهترین مؤلفین

کشور هستند.

 -45پیش از انقالب اسالمی نشریات تخصصی انگشت شماری در حوزه دین منتشر
میشد ،اما پس از انقالب صدها مجله و نشریه به دست روحانیت فکور و انقالبی
.10حجت االسالم سیدمحمد رضا حسینی مشاوروزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور روحانیت – خبرگزاری ایرنا 95/5/5

.11حجت االسالم والمسلمین سعید روستا آزاد معاون فرهنگی وتبلیغی دفتر تیلیغات اسالمی حوزه علمیه قم وعضو هیئت علمی
پژوهشکده فلسفه وکالم اسالمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی –  - 97/10/15نشست خبری شنبه های انقالب
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منتشر می شود.

12

 -46قبل ازانقالب کمتر روحانی برجستهای در قلمرو نظریه پردازی علمی بروز و ظهور
داشت ولی امروزه دهها نفر از فقها و اندیشمندان روحانی در عرصه نظریهپردازیهای
عالمانه فعالاند.

13

 - 47مؤسسات علمی و فرهنگی ایجاد شده یا اداره شده توسط روحانیت قبل از
انقالب محکوم به تعطیلی و فروپاشی بود .پس از انقالب صدها مؤسسه درحال تبلیغ
دین اسالم در ایران و جهان هستند.

 - 48رژیم گذشته فقط در اندک موردی آن هم اجبارا ً و به صورت ناپایدار
به حضور روحانیون در دانشگاه ها تن داده بود .نظام اسالمی با دعوت و
تشویق روحانیون به این حضور هزاران کرسی تدریس در دانشگاهها را به روحانیون
عالم و متعهد سپرده است.

 - 49پس از انقالب موجی از گرایش فارغ التحصیالن دانشگاهی به تحصیل علوم
حوزوی ایجاد شده و تاکنون بیش از ده هزار نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی که

بسیاری از آنان رتبه های علمی کارشناسی ارشد و حتی دکترا را طی کردهاند به
تحصیالت علوم دینی در حوزههای علمیه روی آوردهاند که نشان از رفعت یافتن و

ُرشد حوزه های علمیه در نزد اصحاب علوم دانشگاهی است.

14

 - 50بزرگان و علماء بسیاری ازحوزههای علمیه جهان اسالم معاصر ،تربیت شده

درحوزه علمیه قم هستند.

 -6روحانیت ،نبوغ و روزآمدی :

 -51در حالی که اندک روحانیونی قبل از انقالب به زبانهای خارجی مسلط
.12حجــت االســام والمســلمین ســعید روســتا آزاد معــاون فرهنگــی وتبلیغــی دفتــر تیلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم وعضــو هیئــت علمی
پژوهشــکده فلســفه وکالم اســامی پژوهشــگاه علــوم وفرهنــگ اســامی  97/10/15 -درنشســت خبــری شــنبه هــای انقالب
.13آیــت اهلل علــی اکبررشــاد رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان تهــران و رئیــس پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی – رئیــس
هیئــت حمایــت از کرســی هــای نظریــه پــردازی
 .14حجــت االســام و المســلمین علــی قنواتــی مدیــر مدرســه علمیــه معصومیــه قم – ســایت خبرگــزاری بین المللی قــرآن ( ایکنــا )  19 -شــهریور
 97کد خبــر 3745508
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بودند ،امروزه هزاران روحانی به زبانهای زنده دنیا مسلّط هستند و تبلیغ دین و
معارف اسالم را به عهده گرفتهاند.

15

 - 52پیروزی انقالب اسالمی و درخشش ایران اسالمی در پرتو این پیروزی،
جهان را تشنه اسالم ناب محمدی (ص) کرد و نخبگان فراوانی از کشورهای مختلف

جهان را برای فرونشاندن این عطش با معرفی اسالم و مواجهه فعال و مبتکرانه در
فضای مجازی ،نظریهپردازی ،تحلیلگری و فعالیت تبلیغی در این عرصه مهم به

کِسوت روحانیت در آمد.

 - 53درحالی که رژیم گذشته سناریوهای متعددی برای تخریب چهره روحانیت نزد

نسل نو و جوانان ایران زمین اجرا میکرد پس از انقالب طالب و روحانیون با حضور
هوشمندانه درعرصههای مختلف هنری ،ورزشی ،رسانه ای ،فنی ،علمی ،طب و...
نشان دادند دین نه تنها افیون جامعه نیست بلکه محرک اصلی حرکتهای اجتماعی
برای ضرورت جوامع به سوی کمال است.

 - 54تعداد روحانیونی که پس از انقالب شایستگی حضور در دروس خارج فقه را
یافتهاند دهها برابر پیش از انقالب است و پرداختن به دروس خارج متنوع بهویژه
موضوعات ناظر به نیازهای روز جامعه از ابتکارات حوزه پس از انقالب است.

 - 55امروز روحانیون با سفر به کشورهای مختلف و حضور در مجامع علمی،

دانشگاهی و تبلیغی ازنزدیک با مسائل جوامع بشری بهویژه جوانان آشنا میشوند که
این موضوع قبل از انقالب مصداق ناچیزی داشت.

 - 56بسیار روحانیونی که توانستهاند با حرکتهای خالقانه و مبتکرانه و ایجاد
مجموعههای کارآفرین یا هدایت دیگران ،زمینهساز ایجاد اشتغال جوانان و نیازمندان
در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کشاورزی و دامداری ،فنی

و کارگاهی و  ...منشأ تحوالت اجتماعی مهم در محیط پیرامونی خود باشند.

.15حجــت االســام والمســلمین محســن قنبــری معــاون ارتباطــات و بیــن الملــل جامعــه المصطفــی العالمیــه –  97/1/15نشســت خبــری
شــنبه هــای انقــاب
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 -7حوزه های علمیه خواهران :

 - 57تأسیس  486حوزه علمیه خواهران درکشور که پیش ازانقالب اسالمی هیچ سابقهای
نداشت از برگ های زرین کارنامه جمهوری اسالمی ایران در تربیت شیفتگان تحصیل علوم

دینی است ،که به تحصیل  65هزارطلبه و 43هزار فارغالتحصیل علوم دینی انجامیده است.

16

 - 58ایجاد نظام آموزشی و تربیتی برای خواهران طلبه ،متخلق به اخالق اسالمی و توانمند
در تبلیغ در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد در  12رشته و دکتری با رویکرد تولید

علم و نظریهپردازی از اقدامات حوزه های علمیه و روحانیت پس از انقالب است.

17

 - 59امکان تحصیل حضوری تمام وقت ،نیمه وقت ،غیرحضوری و مجازی برای
طالب خواهر و حضور گسترده و تأثیرگذار ُمب ّلغین طلبه خواهر در عرصههای مختلف
نشان از ارزشمند بودن مقام زن در نظام مقدس جمهوری اسالمی است.

 - 60از ثمرات حوزههای علمیه خواهران در تربیت طالب علوم دینی حضور و نقش
آفرینی دینی ،فرهنگی و تربیتی آنان در مدارس ،مساجد ،خانوادهها و ...وحتی در ارگان
ها و سازمان ها است که قبل از انقالب هیچ سابقهای از آن وجود ندارد.

 - 61امروزه نه تنها جمهوری اسالمی میزبان طالب خواهر خارجی درکشور است،
بلکه آمار اعزام مُبلّغههای کشور به اقصی نقاط دنیا حاکی از پویایی حوزههای علمیه

خواهران ایران است که در منطقه و جهان نظیر ندارد.

 - 62درحالی که قبل از انقالب از تولیدات دینی و فرهنگی خواهران اثری یافت
نمیشد یا انگشت شمار بوده است ،پس از انقالب ،خواهران طلبه دارای تولیدات
فراوان و فاخر علمی وپژوهشی درقالب هزاران کتاب ،طرحهای پژوهشی ،پایاننامه،

نرم افزار و آثار فضای مجازی هستند.که از برجستهترین دالیل تفوق دیدگاه انقالب

اسالمی به زن نسبت به نظام های سکوالر مدعی حقوق زن است.

.16معصومــه ظهیــری معــاون فرهنگــی اجتماعــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران و مدیــرکل امــور بانــوان اســتانداری قــم – 97/10/15
نشســت خبــری شــنبه هــای انقــاب
.17معصومــه ظهیــری معــاون فرهنگــی اجتماعــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران و مدیــرکل امــور بانــوان اســتانداری قــم – 97/10/15
درنشســت خبــری شــنبه هــای انقــاب

206

گلستان انقالب از میان آتش نمرودیان زمان

برخی از پیشرفت ها در حوزه " تعلیم و تربیت "
شخصیتها و کارشناسان:
 -1حجت االسالم علی ذوعلم  -2محمد فاضلی
 -3حسین هژبری  -4دکتر ذکریا یازرلو
 -1انقالب اسالمی ،کشو ِر با اکثریت بی سواد را به رتبه  15علمی جهان رساند.
 -2انقــاب اســامی شــخصیت دانــش آمــوز را از کتــک خــوری بــه قهرمانــی
2
المپیادهــای جهانــی و فرماندهــی جبهــه رســاند.
 490 -3هــزار کالس درس پــس از پیــروزی انقــاب ســاخته شــده بــه عبارتــی هــر
3
روز  37کالس درس ســاخته شــده اســت.
4
 -4پیش از انقالب 40 ،درصد از کودکان واجب التعلیم اص ً
ال مدرسه نمی رفتند.
 -5پیــش از انقــاب(دو ســوم) زنــان حتــی توانایــی نوشــتن اســم خودشــان را
5
نداشــتند؛ امــروز  86درصــد زنــان ســواد ســوم ابتدایــی را دارنــد.
 -6انقــاب اســامی ،عدالــت آموزشــی را در خصــوص زنــان ،محرومــان و مناطــق
6
دور دســت برقــرار کــرد.
 -7انقــاب اســامی دانــش آمــوز بــی خبــر از مســائل شــهر خــودش را بــه دانــش
7
آمــوز مشــرف بــه مســائل جهانــی رســاند.
 -8پــس از انقــاب ســهم دانــش آمــوزان فنــی از  23درصــد بــه بیــش از 40
8
درصــد رســید و تعــداد هنرســتان هــا  12برابــر شــده اســت.
 -9پیــش از انقــاب اســامی ،ایــران هیــچ رتبــه المپیــادی در جهــان نداشــت ولــی
1

.1پایگاه علمی  Scopusبر اساس آمار سال2018

http://isc.gov.ir/publication/IranPub.htm

 .2آمار مسابقات المپیاد جهانی به گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی 1006138=http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=1&Sel

.3مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش
 .4آمار تفکیکی آموزش و پرورش،
.5ریاست سازمان نهضت سوادآموزی /https://www.isna.ir/news/96062011662
.6ریاست سازمان نهضت سوادآموزی http://ana.ir/fa/news/38/346172
.7نشست بررسی دستاوردهای تعلیم و تربیتhttp://fna.ir/bm00u1 ،1397 ،
 8مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورشhttp://www.irna.ir/fa/News/82290255
3112878=http://nullwww.magiran.com/npview.asp?ID

314352/khabaronline.ir/news
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اینــک همیشــه مــدال آور و از رتبــه هــای برتــر دنیاســت.
 -10از لحــاظ ســرعت رشــد ســطح تحصیــات ایــران از نظــر ســال هــای تحصیــل
10
مــورد انتظــار در دنیــا رتبــه ششــم را دارد.
 -11انقــاب اســامی کشــوری بــا  53درصــد بیســواد را بــه پرشــتابترین
11
ســرعت علمــی جهــان تبدیــل کــرد.
 10 -12برابــر شــدن تعــداد دانشــگاه هــا بهطوریکــه از  232دانشــگاه بــه 2468
12
دانشــگاه رســیده اســت.
 24 -13برابــر شــدن نــرخ پوشــش تحصیلــی آموزش عالــی و افزایــش از 175675
13
نفــر در ســال 1357بــه بیــش از  4.800.000نفر.
 12.5-14برابــر شــدن اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا از  7231نفــر در ســال
14
 1357بــه حــدود  90هــزار نفــر
 -15ســال هــای مــورد انتظــار تحصیــل در ایــران از رتبــه  114جهانــی  69رتبــه
15
صعــود کــرده اســت و بــه  45رســیده اســت.
9

 .9آمار مسابقات المپیاد جهانی به گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی
 .10گزارش شاخص جهانی توسعه http://otaghiranonline.ir/news/15365 2018
 .11پایگاه استنادی جهان اسالم http://isc.gov.ir/publication/IranPub.htm
.12گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم سال http://irphe.ac.ir/files/site1/pages/Amar_1Negah/w-br-bruoshoor94-95.pdf 96
 .13گزارش مقایسه ای وزارت علوم (http://www.dastavardha.com/index.aspx?pid=99&articleid=202104 )96 -57
.14گزارش مقایسه ای وزارت علوم (http://www.dastavardha.com/index.aspx?pid=99&articleid=202104 )96 -57
 15گزارش شاخص جهانی توسعه http://otaghiranonline.ir/news/15365 2018
http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=1&Sel=1006138
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برخی از پیشرفت ها د ر حوزه " آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری "
شخصیتها و کارشناسان:

 -1دکتر محمد مهدی زاهدی  -2حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه
 -3دکتر منصور کبکانیان  -4رجبعلی برزویی

 -5حجت االسالم روح اهلل شاطری  -6دکتر محمد مهدی نژاد
 -7محمد جواد دهقانی  -8محمد رضا پور عابدی
 -9حمید طالب زاده  -10حمید دهقانیان
گزاره های محوری گفتمانی

روحیـهی
-1پــس از انقــاب اســامی بــر خــاف گذشــته ،محیــط دانشــگاه دارای
ّ

خودبــاوری و اتّــکاء بــه نفــس و تولیــد علــم شــده و تــوان پاســخگویی بــه مســائل
کشــور را یافتــه اســت.

1

-2دانــش آموختــگان دانشــگاه هــای ایــران بــه دلیــل ســطح بــاالی علمــی همــواره
مــورد توجــه برجســتهترین دانشــگاه هــای جهانــی بــوده و همــواره از جانــب مراکــز

علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری معتبــر در دنیــا دعــوت بــه همــکاری میشــوند.

2

-3انقــاب اســامی موجــب رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و نقــش آفرینــی

دانشــجویان و دانشــگاهیان در فضــای علمــی کشــور شــده بهطوریکــه بســیاری
از تحــوالت بــزرگ بعــد از انقــاب بــا محوریــت دانشــجویان بــه انجــام رســید.

3

 -4انقــاب اســامی ســاختارهایی را بــه وجــود آورد تــا دانشــجویان بتواننــد در

حــوزه مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی فعالیــت داشــته باشــند.

4

1
2
3
4

دکتر مهدی نژاد ،معاونت سابق وزارت علوم تحقیقات و فناوری
محمدمهدی زاهدی ،وزیر سابق علوم ،تحقیقات و فناوری
دکتر برزویی ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاونت سابق گسترش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
حجت االسالم شاطری ،دبیر شورای اسالمی شدن دانشگاهها

209

فصل سوم /پیشرفت های ایران در سایه انقالب و تحقق نظام اسالمی

 -5انقــاب اســامی در حــوزه علــوم انســانی افقــی نــو ایجــاد کــرد و تولیــدات

مکتــوب فاخــر حتــی در ســطح نظریــه پــردازی ایجــاد کــرده و زمینــه ســاز شــکل
گیــری جریــان معرفتــی در حــوزه علــوم انســانی اســامی بــوده اســت.

5

شاخص های آموزشی عالی

 -6نــرخ پوشــش تحصیلــی آمــوزش عالــی  24برابــر شــده و از  175.675نفــر در
ســال 1357بــه بیــش از  4.800.000دانشــجو افزایــش یافتــه اســت 6 .و

7

 -7افزایــش  95برابــری دانشــجویان دکتــری از  1.255نفــر در ســال  57بــه بیــش
از 120هــزار نفــر.

8

و

9

 12.5 -8برابــر شــدن اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا از  7231نفــر در ســال

 1357بــه حــدود  90هــزار نفــر

10

 208 -9دانشــمند ایرانــی پــس از انقــاب در جمــع  1درصــد دانشــمندان برتــر

جهــان قــرار دارنــد.

11

 -10رشــد  17برابــری تعــداد زنــان هیــات علمــی در دانشــگاه هــا نســبت بــه قبــل

از انقــاب اســامی ،بهطوریکــه در ســال  1.4 ،57درصــد و در ســال 24 ،96
درصــد از (زنــان) اعضــای هیــات علمــی دانشــگاهها بــوده اســت .

12

 -11تعـداد دانـش آموختـگان زنـان از  6درصـد در سـال  57بـه  45درصد رسـیده
اسـت و هـم اکنـون  22.7درصد از زنـان ایرانی دارای تحصیالت تکمیلی هسـتند.

13

 -12ایران از لحاظ تعداد مهندس ،رتبه سوم جهان است.

14

 -13انقــاب اســامی ایــران کشــوری بــا اکثریــت غیرتحصیلکــرده قبــل از
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

حجت االسالم دکتر خسروپناه ریاست انجمن حکمت و فلسفه
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انقــاب را بــه رتبــه  15علمــی جهــان و رتبــه اول جهــان اســام رســاند.

15

 -14بــا  18برابــر شــدن ســهم ایــران در تولیــد علــم جهــان ســهم ایــران در ایــن
شــاخص بــه  2درصــد رســیده اســت.

16

 -15کســب رتبــه  21جهــان در مقــاالت علمــی کیفــی پــر اســتناد جهــان از
افتخــارات نظــام علمــی جمهــوری اســامی اســت.

17

 -16بــا  68برابــر شــدن مقــاالت چــاپ شــده بیــن المللــی از  669مقالــه بــه
18

و

حــدود  53هــزار مقالــه رســیده اســت.

درصــد دانشــگاههای برتــر جهــان هســتند.

20

19

 -17بــر اســاس آخریــن گــزارش موسســه الیــدن 23 ،دانشــگاه ایــران در زمــره 1
 53 -18برابــر شــدن نشــریات علمــی پژوهشــی از  20نشــریه در ســال  57بــه

 1094نشــریه رســیده اســت.

21

و

22

 10 -19برابــر شــدن تعــداد دانشــگاه هــا بــه طوریکــه از  232دانشــگاه بــه

 2468دانشــگاه رســیده اســت.

23

 -20عدالــت توزیعــی دانشــگاه هــای کشــور در جهــان کــم نظیــر اســت و مراکــز

دانشــگاهی کــه قبــل از انقــاب در شــهرهای بــزرگ متمرکــز بــودن بــه دوردســت
تریــن و محــروم تریــن مناطــق مــرزی نیــز گســترش پیــدا کــرد.

 -21تعــداد موسســه پژوهشــی دارای مجــوز اصولــی قطعــی و آزمایشــی نســبت

بــه پیــش از انقــاب اســامی حــدودا  9برابــر شــده بــه طــوری کــه از تعــداد 83
مؤسســه در ســال  1357بــه تعــداد  686رســیده اســت.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

24

و

25
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 -22تعــداد انجمــن هــای علمــی نســبت بــه پیــش از انقــاب حــدودا  5برابــر
شــده اســت و از تعــداد  78مــورد در ســال  1357بــه تعــداد  358مــورد در
ســال  1396رســیده اســت .همچنیــن تعــداد  8966انجمــن علمــی دانشــجویی بــر

اســاس آخریــن آمــار مشــغول بــه فعالیــت میباشــند.

26

و

27

 -23تعــداد انــدک آزمایشــگاه هــای مراکــز علمــی کشــور در ســال  57بــه تعــداد

 12594آزمایشــگاه در ســال  1396رســیده اســت.

28

 -24انقــاب اســامی از نظــر ایجــاد بســترهای فنــاوری محــور ،متناســب بــا رونــد
جهانــی موفقیــت هــای شــگرفی داشــته اســت بــه طــوری کــه تعــداد مراکــز رشــد

در دانشــگاه هــا بــه تعــداد  179رســیده اســت.

29

 -25یکــی از بســترهای نویــن ایجــاد شــده در دانشــگاه هــا پــس از انقالب اســامی

پــارک هــای علــم و فنــاوری بــوده و هــم اکنــون تعــداد ایــن پــارک هــا بــه تعــداد
 44پــارک علــم و فنــاوری رســیده اســت.

30

 -26تعــداد واحدهــای فنــاور مســتقر در پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز
رشــد بــه تعــداد  4716واحــد رســیده اســت.

31

 -27تأســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقردر پــارک هــای علــم و فنــاوری

بــه عنــوان راهبــرد نویــن اقتصــادی کشــور ،بــه طــوری کــه تعــداد ایــن مراکــز بــه

بیــش از  3700شــرکت رســیده اســت.

32

 -28میــزان صــادرات دانــش بنیــان توســط پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز
رشــد در ســال  2016بــه میــزان  231.44میلیــون دالر گردیــده (بــه صــورت مطلق
ســالیانه) و در  3ســال اخیــر بیــش از  510میلیــون دالر صــادرات محصــوالت

دانــش بنیــان بــه ثبــت رســیده اســت.
26
27
28
29
30
31
32
33

33
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 -29تعــداد مراکــز کارآفرینــی و نــوآوری در کلیــه مراکــز آموزشــی ،پژوهشــی و
فنــاوری دولتــی بــه تعــداد  130مــورد در ســال  2016رســیده اســت.

34

 -30از جملــه دســتاوردهای انقــاب اســامی در حــوزه دانشــگاهی ایجــاد فضــای

بانشــاط بــرای اندیشــه ورزی و فعالیــت دانشــجویان در قالبهــای مختلــف بــوده
اســت بــه طــوری کــه تنهــا در ســال  1395تعــداد  305تشــکل و تعــداد 3407

کانــون فرهنگــی در دانشــگاه هــای کشــور فعالیــت داشــته انــد در ایــن زمینــه
تعــداد نشــریات دانشــجویی نیــز بــه تعــداد  5086مــورد رســیده اســت.

35

 -31حضــور ســاالنه بیــش از صــد هــزار دانشــجو در اردوهــای راهیــان نــور در
راســتای تحکیــم میثــاق بــا شــهدای انقــاب.

36

 -32یکــی از رویــش هــای فرهنگــی پــس از انقــاب اســامی تقویــت نــگاه جهادی

بــه منظــور خدمــت رســانی بــه محرومیــن و مســتضعفین بــوده اســت بــه طــوری
کــه تنهــا در ســال  96حــدود  44هــزار دانشــجو در  4500روســتا مشــغول بــه
خدمــت رســانی بــوده انــد.

37

 -33حضور بیش از  100هزار نفری دانشجویان در مراسم پیاده روی اربعین.

38

 -34یکــی از رویشهــای معنــوی پــس از انقــاب اســامی حضــور پرشــور و

بانشــاط دانشــگاهیان در مراســم اعتــکاف بــوده اســت بــه طــوری کــه در بیــش از

 200دانشــگاه کشــور هــر ســاله بیــش از  150هــزار نفــر از دانشــجویان در ایــن
مراســم معنــوی شــرکت مــی کننــد.

39

 -35جمهــوری اســامی ایــران بــا ایجــاد پایــگاه  ،ISCســومین نظــام اســتنادی
جهــان را بنیانگــذاری کردهاســت.

40

 -36جمهــوری اســامی ایــران در ســالهای پــس از انقــاب در جهــت بهــره گیری
34
35
36
37
38
39
40
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از دســتاوردهای علمــی بیــن المللــی هــزاران فرصــت مطالعاتــی و تحقیقاتــی بــرای

پژوهشــگران و اســاتید ایجــاد نمــوده و تنهــا در ســال  95بیــش از  235پــروژه
مشــترك مابيــن دانشــگاه هــاي داخــل و خــارج از كشــور تعریــف کــرده اســت.

41

 -37هــم اکنــون بیــش از  34هــزار دانشــجوي غيــر ايرانــي (بــورس و غيــر

بــورس) در داخــل کشــور مشــغول بــه تحصیــل میباشــند.

42

عرصه های دانشی

 -38دانــش پزشــکی در جمهــوری اســامی ایــران خصوصــاً در حوزههایــی

چــون ســلولهای بنیادیــن ،ترمیــم ضایعــات نخاعــی ،تولیــد داروهــای راهبــردی،
شبیهســازی حیوانــات و  ...پیشــرفتهای چشــمگیری داشــته و توانســته رتبــه

نخســت منطقــه در تولیــدات علمــی پزشــکی و رتبــه  ۱۷جهانــی را بــه خــود

اختصــاص دهــد.

43

 -39جمهــوری اســامی پــس از انقــاب بــا انتشــار  8هــزار و  791مقالــه توانســته
اســت رتبــه چهــارم جهانــی در عرصــه نانــو را از آن خــود کنــد ،ضمــن آنکــه

ایــران همچنیــن بــا تولیــد  40درصــد علــم نانــو بیشــترین ســهم تولیــد ایــن علــم

را در میــان کشــورهای اســامی دارد .در حــوزه صــادرات نیــز محصــوالت دانــش
بنیــان مبتنــی بــر نانــو بــه  47کشــور صــادر میشــود.

44

 -40جمهــوری اســامی ایــران جــزو  12کشــور دارای چرخــه کامــل فنــاوری
فضایــی میباشــد کــه در حــوزه ماهــواره ،ایســتگاه زمینــی ،پرتابگــر و اســتفاده از

شــبکه ماهــوارهای فعالیــت مــی کننــد.

45

 -41بهرغــم همــه تحریمهــا و تهدیدهــا ،جمهــوری اســامی ایــران بــا تالشهــا
و مجاهدتهــای جوانــان و متخصصیــن خــود ،از نظــر دانــش علمــی و فنــاوری

41
42
43
44
45

 گزارش امور بینالملل وزارت علوم فروردین /https://www.isna.ir/news/96012208728 96 گزارش سازمان امور دانشجویان وزارت علوم مرداد /http://etemaadonline.ir/content/221948 97 گزارش معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت ،مرداد /https://www.isna.ir/news/97052814586 97 آمارهای منتشر شده از سوی وباو ساینس  -گزارش خبرگزاری صدا و سیما /http://www.iribnews.ir/fa/news/2252915 96 -گزارش ریاست سازمان فضایی ایران بهمن http://www.irna.ir/fa/News/82946790 96
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هســته ای در ردیــف  8کشــور پیشــرفته جهــان قــرار گرفتــه اســت.

46

 -42پیشــرفت جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه زیســت فنــاوری نیــز در ســال

هــای پــس از انقــاب چشـمگیر بــوده و در ایــن عرصــه در منطقــه رتبــه نخســت
و در جهــان رتبــه  13را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

47

 -43در زمینــه فنــاوری و تحقیقــات ســلول هــای بنیــادی جمهــوری اســامی
ایــران رتبــه  15جهانــی و رتبــه اول منطقــه را در اختیــار دارد.

48

 -44شــتاب رشــد علمــی ایــران بــر اســاس تمامــی گزارشهــای موسســات
ســنجش علمــی رتبــه نخســت جهــان را دارا اســت.

49

46
47
48
49

 گزارش خبرگزاری تسنیم بهمن/https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/16/1648400 96 گزارش معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ،بهمن /https://www.mehrnews.com/news/4231880 96 گزارش دبیرستاد سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری کشور شهریور http://www.irna.ir/fa/News/82649104 96http://isc.gov.ir/publication/IranPub.htm -
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " علم و نخبگان "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1دکتر مخبر دزفولی  -2دکتر احمد فضائلی

 -3دکتر رضا روستا آزاد  -4دکتر محمد مهدی نژاد

 -5سعید سهراب پور  -6سید حمید طالب زاده
نخبگان و استعدادهای برتر

نرخ جابجایی دانش آموختگان دانشگاهی به دیگر کشورها در مقایسه با کل
دانشجویان کشور

 -1قبــل از انقــاب  40درصــد دانشــجویان ایرانــی در خــارج از کشــور تحصیــل
میکردنــد امــا در ســال  97فقــط  1درصــد آنــان بــرای تحصیــل بــه خــارج از

کشــور میرونــد ،بنابرایــن میــزان مهاجــرت تحصیلــی منفــی شــده اســت 1.ایــران
طبــق گــزارش مشــترک ســازمان ملــل و  ،OECDاز نظــر شــاخص نســبت تعــداد
مهاجــران تحصیلکــرده بــه کل تحصیلکــردگان داخــل کشــور ،2در گــروه کمتــر

از  2درصــد قــرار دارد.

نسبت مهاجرت تحصیلی ایرانیان به مهاجرت تحصیلی بین المللی

 -2از  40ســال گذشــته در سراســر جهــان تعــداد دانشــجویانی کــه بــرای ادامــه
تحصیــل مهاجــرت مــی کننــد  6برابــر شــده اســت 3امــا تعــداد دانشــجویان مهاجــر

 1طبــق اعــام بنیــاد ملــی نخبــگان  40درصــد ( 100هــزار نفــر از  250هــزار نفــر) دانشــجویان ایرانــی در ســال  57در خــارج از
کشــور تحصیــل مــی کردنــد امــا در حــال حاضــر ایــن میــزان بــه  1درصــد (50هــزار از  5میلیــون) رســیده اســت .تعــداد کنونــی
دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور طبــق منابــع مختلــف بیــن  48تــا  53هــزار نفــر اســت.
 2حاصــل تقســیم تعــداد دانشــجویان هــر کشــور کــه مشــغول بــه تحصیــل در خــارج از کشــور هســتند بــه کل دانشــجویان آمــوزش
عالــی آن کشــور.
 3تعــداد دانشــجویان خارجــی مشــغول بــه تحصیــل در برنامــه هــای آمــوزش عالــی در سراســر جهــان از  800هــزار نفــر در انتهــای
دهــه  70میــادی بــه  4/6میلیــون نفــر در حــال حاضــر رســیده اســت .پیــش بینــی مــی شــود ایــن رقــم تــا  2025بــه  8میلیــون
نفــر برســد( .جابجایــی بیــن المللــی دانشــجویان و تحصیلکــردگان ،ص 30بــه نقــل از )2017,OECD
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ایرانــی نصــف شــده اســت 4.بنابرایــن ایــن تعــداد بــه نســبت کشــورهای دنیــا 12

برابــر کاهــش یافتــه اســت.

میزان مهاجرت دانشجویان به آمریکا

 -3تعــداد دانشــجویان ایرانــی کــه جهــت تحصیــل بــه آمریــکا مهاجــرت مــی

کننــد از  57هــزار نفــر در ســال  57بــه  12هــزار نفــر در حــال حاضــر رســیده و
 5برابــر کاهــش نشــان مــی دهــد.

نــرخ جابجایــی دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــه دیگــر کشــورها در

قیــاس بــا منطقــه و کشــورهای در حــال توســعه

 -4در حالیکـه میانگیـن مهاجـرت دانشـجویان ایرانـی در حـال حاضـر  1درصـد
اسـت میانگیـن نـرخ مهاجرت دانشـجویان در دنیا بیـن  3تا  4درصـد ،در خاورمیانه

در سـال  7/9 ،2008بـوده اسـت 5.همچنیـن از میانگین کشـورهای درحال توسـعه

نیـز کمتـر بـوده و طـی سـالهای  2000تا  2010نصف شـده اسـت.

6

رتبه دانشگاه مقصد دانشجویان مهاجر ایرانی

 -5از میــان دانشــجویانی کــه بــرای تحصیــل بــه خــارج از کشــور مهاجــرت کــرده

انــد تنهــا  1درصــد بــه  10دانشــگاه برتــر دنیــا وارد شــده انــد و مابقــی بــه
دانشــگاههای معمولــی وارد شــدند بنابرایــن 90درصــد از آنــان الزامــاً نخبــه یــا
اســتعداد برتــر نیســتند.

نرخ ماندگاری دانش آموختگان مهاجر

 85 -6درصــد دانشــجویانی کــه بــرای تحصیــل بــه کشــورهای اروپایــی مــی رونــد

پــس از اتمــام تحصیــل در آنجــا باقــی نمــی ماننــد و تنهــا  15درصــد دانشــجویان
ایرانــی محصــل در کشــورهای اروپایــی پــس از اتمــام تحصیــل در آن کشــور باقــی

میماننــد .براســاس گــزارش بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا  NSFنــرخ مانــدگاری پــس
 4از  100هزار به  50هزار کاهش یافته است.
 5جابجایی بین المللی دانشجویان ص  33به نقل ازStatistic OECD:
 6در مطالعــه «دوکوییــر و همکارانــش» نــرخ مهاجــرت تحصیلکــردگان نخبــه ایرانــی از نــرخ مهاجــرت تحصیلکــردگان طــی دهــه
اول هــزاره ســوم ،نصــف شــده اســت و از شــش و نیــم درصــد در  2000بــه  4/4درصــد در  2010رســیده اســت.
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از تحصیــل دانشــجویان ایرانــی مهاجــرت کــرده بــه اروپــا در ســال هــای  2010تــا

 2012بهطــور میانگیــن  15درصــد اســت کــه کمتــر از میانگیــن نــرخ مانــدگاری
تحصیــل کــردگان ســایر کشــورهای در حــال توســعه در اروپــا و آمریکاســت

7.

تعداد دانشمندان برتر دنیا

-7پیـش از انقلاب ،ایـران هیـچ دانشـمند برتـر جهانـی نداشـته اسـت امـا در

 )2016(1395طبـق اعلام پایـگاه معتبـر بینالمللـی وب آو سـاینس ،ایـران دارای
 208دانشـمند برتـر اسـت کـه در میان یک درصد دانشـمندان برتر دنیا قـرار دارند.
ایـن رتبـه بندی براسـاس تعـداد مسـتندات علمـی در پژوهـش های محققـان دنیا

در  10سـال اخیـر در  22رشـته موضوعـی انجـام مـی شـود 8.ایـن در حالـی اسـت
کـه اسـاتید حـوزه و علـوم اسلامی درمیـان این دانشـمندان به حسـاب نمـی آیند.
نقش رهبری در جهش علمی

-8پیــش از انقــاب نهــاد متولــی نخبــگان نداشــتیم امــا پــس از انقــاب خصوصـاً
طــی دو دهــه اخیــر شــخص رهبــر معظــم انقــاب بــا اقداماتــی ماننــد تأســیس

نهادهــای متولــی شناســایی و حمایــت نخبــگان و ایجــاد ســاختارها و تشــکیالت
علمــی و نخبگانــی نقــش مهمــی در گفتمــان ســازی و جریــان ســازی فضــای

علمــی کشــور ایفــا نمودنــد.

-9برگزاری ساالنه بیش از  10دیدار عمومی با نخبگان علمی و نشست هفتگی مداوم

با نخبگان علمی نشان از اهتمام رهبری به پیشرفت علمی دارد.

اســناد باالدســتی و قوانیــن درخصــوص شناســایی و حمایــت از نخبــگان

و اســتعدادهای برتر

-10پــس از انقــاب تــا کنــون  55ســند باالدســتی و قانــون در خصــوص شناســایی
و حمایــت و نگهداشــت نخبــگان توســط نهادهــای مرتبــط تصویــب شــده و در

 7ویسر2017
 8پایگاه استنادی وب آو ساینس
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حــال اجراســت.

9

شناسایی و حمایت نخبگان

-11تاکنــون بیــش از  12هــزار نخبــه و اســتعداد برتــر تحــت پوشــش و حمایــت

بنیــاد ملــی نخبــگان قــرار گرفتــه انــد.
علم

رتبه علمی منطقه ای و جهانی برحسب مقاالت و مدارک علمی

-12رشــد  129برابــری تعــداد مــدارک نمایــه شــده از ایــران قبــل و بعــد از انقــاب
اســامی براســاس پایــگاه اســتنادی اســکپوس نشــان میدهــد تعــداد مــدارک
نمایــه شــده 3071 ،مــدرک قبــل از انقــاب و  397212مــدرک بعــد از انقــاب

اســامی اســت.

10

-13کســب رتبــه اول منطقــه و شــانزدهم جهــان توســط ایــران در ســال 2018

کــه ایــن رشــد عمدتــا در دو دهــه اخیــر رخ داده اســت .در نظــام رتبــه بنــدی
ســایماگو براســاس پایــگاه اســتنادی اســکوپوس ،ایــران در ســال  1996در 52

جهانــی و رتبــه  5منطقــه قــرار داشــته اســت.

11

-14درصــد ســهم ایــران در تولیــد مقــاالت علمــی دنیــا نســبت بــه قبــل از انقــاب
اســامی  656برابــر شــده اســت .ایــن ســهم قبــل از انقــاب اســامی 3هــزارم

درصــد بــوده اســت کــه در  2017مطابــق نظــر  ISIبــه  1/95درصــد و مطابــق

نظــر اســکوپوس بــه  1/97رســیده اســت.

12

-15تعــداد مقــاالت چــاپ شــده ایــران از ابتــدای انقــاب تــا ســال  2016برحســب

گــزارش  69 ISIبرابــرو برحســب گــزارش اســکوپوس  75برابــر شــده اســت.

13

 . 9مطابق پژوهش انجام شده در پژوهشکده علم و تکنولوژی
 . 10اســکوپوس؛ در صــورت اقــدام دســتگاه هــای مســئول در ثبــت و نمایــه ســازی کلیــه مــدارک علمــی تولیــد شــده فعلــی در ایــران،
رتبــه ایــران بــه  15ام ارتقــا مــی یابــد( .معــاون پژوهشــی ســابق وزیــر علوم-مهــدی نژاد)
 11براســاس پایــگاه اســتنادی  ISIنیــز رتبــه ایــران از  20در ســال  2012بــه رتبــه  16در جهــان ارتقــا یافتــه اســت .مطالعــه
کشــورهای منطقــه ترکیــه از رتبــه  26جهانــی بــه رتبــه  19ارتقــا و از رتبــه  2منطقــه بــه  1و ســپس بــه دوم رســید .مصــر نیــز در
رتبــه حــدود  40جهانــی نوســان داشــته و از رتبــه  3منطقــه بــه  5منطقــه نــزول کــرده اســت.
 12ایــن ســهم در ســال  2012مطابــق گــزارش پایــگاه اســکپوس  1/5درصــد و برمبنــای پایــگاه  1/37 ISIدرصــد بــوده اســت و
در  2017بــه رســیده اســت.
 13تعــداد ایــن مقــاالت در ســال  669 ،57عنــوان بــوده اســت کــه براســاس گــزارش وضعیــت علمــی ،فنــاوری و نــوآوری وزارت
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.16ایــران بــه رتبــه اول علمــی بیــن کلیــه کشــورهای اســامی برحســب تعــداد
مقــاالت دســت یافتــه اســت.

14

-17ارتقــای  17پلــه ای رتبــه کیفیــت تولیــدات مقــاالت علمــی داغ و پــر اســتناد

کشــور کــه از ســال  2011از رتبــه  39بــه رتبــه  21تــا ســال  2016رســیده اســت.
 15نشــانگر کاربــردی و اثربخــش بــودن مقــاالت اســت.

-18طبــق گــزارش ســازمان ملــل ،ایــران از حیــث تعــداد عناویــن کتــب منتشــره
در ســال ،نهمیــن کشــور دنیاســت .ایــن رتبــه در رشــته هــای علمــی متفــاوت

اســت .بهطــور مثــال در کتــب الهیــات در رتبــه  ،2در کتــب زبــان شناســی در
رتبــه  ،3در کتــب عمومــی در رتبــه  ،12در روانشناســی و فلســفه در رتبــه  13و

در علــوم کاربــردی در رتبــه  16جهــان قــرار دارد.

نرخ رشد علمی

-19ســریعترین نــرخ رشــد علمــی جهــان مربــوط بــه ایــران اســت کــه  11براب ـ ِر
16
نــرخ رشــد میانگیــن جهانــی اســت.

رتبه بندی جهانی دانشگاه ها

-20رتبــه ایــران از نظــر تعــداد دانشــگاههای برتــر در نظــام رتبــه بنــدی تایمــز در

دنیــا از رتبــه  32در ســال  2012بــه رتبــه  17در ســال  2017ارتقــا یافتــه اســت.

17

 -21تعــداد دانشــگاههای برتــر ایــران در دنیــا براســاس نظــام رتبــه بنــدی تایمــز
از صفــر دانشــگاه در قبــل انقــاب بــه 18دانشــگاه در ســال 2018رشــد داشــته
اســت 18.آمارهــای دیگــری نیــز در نظــام رتبــه بنــدی الیدن(18دانشــگاه ایــران در

رتبــه بنــدی برتریــن دانشــگاههای دنیــا در ســال  )2018و نظــام رتبــه بنــدی
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری (مــرداد )1396در  )1395(2016در  ISIبــه  46159و در اســکوپوس بــه  50739عنــوان رســیده اســت.
 . 14گزارش  96وزارت علوم-گزارش پایگاه استنادی اسکوپوس و .isi
 . 15گزارش  96وزارت علوم
 . 16گزارش نیوساینتیست مبتنی بر پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس
 . 17سایت تایمز
 . 18همان
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کیــواس( 5دانشــگاه در دنیــا در ســال )2017وجــود دارد.

19

98-22درصــد از تولیــد علــم دانشــگاه تهــران مربــوط بــه دوره بعــد از انقــاب
اســامی اســت و تنهــا 2درصــد آن مربــوط بــه دوران قبــل از انقــاب مــی باشــد.

همیــن رقــم بــرای دانشــگاه صنعتــی شــریف 99درصــد اســت و تنهــا 1درصــد از
تولیــد علــم ایــن دانشــگاه مربــوط بــه دوران قبــل از انقــاب اســت .همیــن رقــم

بــرای دانشــگاه شــیراز حــدود 95درصــد اســت 20.کــه در واقــع میتــوان گفــت
دانشــگاهها قبــل از انقــاب صرفــاً ارائــه و انتقــال محفوظــات و ترجمــه بــوده و

هیــچ تولیــدی و خروجــی علمــی نداشــته اســت

.

اعضای هیئت علمی

-23از ابتــدای انقــاب تاکنــون تعــداد اعضــای هیــات علمــی زن از  100نفــر در
ســال  57بــه  2100نفــر در ســال 96رســیده و رشــد  21برابــری داشــته اســت.

همچنیــن بهطــور کلــی تعــداد اعضــای هیئــت علمــی  33برابــر شــده اســت.
انجمن های علمی کشور

-24تعــداد انجمنهــای علمــی کشــور از تعــداد انگشــت شــمار در قبــل انقــاب

بــه  326انجمــن در ســال  1393رســیده اســت.

21

دیپلماسی علمی کشور

-25سـهم دیپلماسـی علمـی از کل تولید مقـاالت علمی کشـور(تولید مقاالت علمی
با مشـارکت دانشـمندان دیگر کشـورها) مطابـق گزارش پایـگاه  ISIاز  18درصد در
سـال  2012به  22درصد در سـال  2016ارتقا یافته که رشـد  4درصدی را نشـان

مـی دهـد و این به معنای ارتقای دیپلماسـی علمی کشـور اسـت.

پژوهشگاه های علمی

 -26تعداد  22پژوهشگاه فناوری در وزارت علوم داریم.

 . 19نشریه داخلی مرکز منطقه ای علوم و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،اردیبهشت  ،1397شماره 29

20

http://www.irna.ir/fa/News/82421790

 . 21رونــد تحــوالت شــاخص هــای علــم ،فنــاوری و نــوآوری جمهــوری اســامی ایــران 1393 -1380؛ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
بــه نقــل از وزارت علــوم و تحقیقــات
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رتبه المپیادهای علمی

-27ایــران تــا پیــش از انقــاب در هیــچ المپیــاد علمــی شــرکت نکــرده اســت و

بعــد از انقــاب نیــز از ســال  )1987(1366بــا ورود ایــران بــه المپیادهــای علمــی
تــا ســال  669 )2017(1396مــدال کســب شــده کــه بــا ایــن تعــداد مــدال ،ایــران

جــزء ده کشــور اول دنیــا در المپیادهــای علمــی محســوب مــی شــود.

22

فناوری

ساختارهای تولید فناوری

 -28پارکهــای دانــش بنیــان مولــود انقــاب اســت و قبــل از انقــاب هیچگونــه
ســاختاری در ایــن حــوزه وجــود نداشــت.

 -29مراکــز علــم و فنــاوری و مراکــز حمایــت از نخبــگان مولــود انقــاب اســت و
قبــل از انقــاب هیچگونــه ســاختاری در ایــن حــوزه وجــود نداشــت.

 -30پــارک هــای رشــد علــم و فنــاوری نیــز مولــود انقــاب اســت و قبــل از انقــاب

هیــچ پــارک رشــد و علــم و فنــاوری در کشــور وجــود نداشــت.

 -31قبــل از انقــاب بــه غیــر از برخــی صنایــع دســتی و ســنتی هیــچ فنــاوری

بومــی در کشــور وجــود نداشــت و تکنســینهای مــا تنهــا نقــش اپراتــور تجهیــزات
خارجــی را ایفــا میکردنــد در حالیکــه تمامــی پیشــرفتهای فنــاوری بومــی
مربــوط بــه بعــد از انقــاب اســت.

رتبه های جهانی در عرصه های فناوری و علوم کاربردی و مهندسی

 -32پــس از انقــاب اســامی شــاهد دســتاوردهای متعــدد علمــی و فنــاوری در

علــوم و رشــته هایــی ماننــد هســتهای ،نانــو ،بیوتکنولــوژی ،موشــکی ،ســلولهای

بنیادیــن ،هوافضــا ،داروهــای نوترکیــب و پزشــکی بــوده ایــم کــه ثابــت نمــود در
صــورت اتــکا بــه ظرفیتهــای داخلــی و مدیریــت مناســب آنهــا ،دسترســی بــه

 . 22شورایعالی انقالب فرهنگی
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قلههــای علــم و فنــاوری امــکان پذیــر اســت .از جملــه تولیــد علــم در حــوزه علــوم

پزشــکی بــه  75برابــر زمــان طاغــوت رســیده است(.اســکوپوس) ایــن پیشــرفت در

علــم پزشــکی موجــب شــده اســت امیــد بــه زندگــی کــه قبــل از انقــاب در ایــران
 54ســال بــوده اســت در ســال  2017بــه  76ســال رســیده کــه از ایــن حیــث
رتبــه هفتــم جهــان را دارا اســت.

23

 -33طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد ،ایران از نظر فارغ التحصیالن  STEMشامل
چهار حوزه «علوم دانشی ،فناوری ،مهندسی ،ریاضی» در جایگاه پنجم جهان قرار دارد.

 -34ایــران از کشــوری فاقــد افتخــارات و فاقــد نــوآوری در قبــل انقــاب در حــوزه
فنــی و مهندســی بــه ســومین کشــور در تربيــت مهنــدس در ســال  2018دســت

یافتــه اســت.

24

-35ایران هشتمين كشور دنيا در پرتاب ماهواره است.

 -36ایران پنجمین کشور در نانو در سال  2016است.

25
26

-37ایران چهاردهمین کشور در علوم و فیزیک هسته ای در سال  2016است.

27

-38ایــران پنجمیــن کشــور در مهندســی شــیمی و مهندســی انــرژی برحســب
شــاخص تولیــد مقــاالت در اســکوپوس در  2015اســت.

28

 -39ایــران نهمیــن کشــور در مهندســی عمــران و مهندســی اقیانــوس برحســب
شــاخص تولیــد مقــاالت در اســکوپوس در  2015اســت.

29

-40ایــران یازدهمیــن کشــور در مهندســی هوافضــا برحســب شــاخص تولیــد
مقــاالت در اســکوپوس در  2015اســت.

30

-41ایــران دوازدهمیــن کشــور در مهندســی صنایــع برحســب شــاخص تولیــد
 . 23بانک جهانی
 . 24گزارش  1396وزارت علوم
 . 25همان
 . 26همان
 . 27همان
 . 28همان
 . 29همان
 . 30همان
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مقــاالت در اســکوپوس در  2015اســت.

31

-42صنعت هواپیمایی ایران در رتبه دهم در بین  147کشور جهان است.
-43ایران در جمع  11کشور دارای فناوری پرتاب ماهواره قرار دارد.

32

33

-44ایــران جــزو  13کشــور دارنــده چرخــه کامــل ســوخت هســته ای اســت کــه
اکتشــاف اورانیــوم ،اســتخراج ،تولیــد کیــک زرد و تبدیــل آن بــه گاز  UF6در

حــوزه تولیــد ســوخت و مجتمــع هــای ســوخت در آن صــورت مــی گیــرد.

-45ایران جزو  14کشوری است که توانایی غنیسازی اورانیوم دارند.

34

35

-46ایــران رتبــه دوم در زمینــه پیشــرفته تریــن کشــورها در حــوزه ســلول هــای
بنیادیــن را دارا مــی باشــد.

36

 -47ایــران از نظــر تولیــدات زیســت فنــاوری در رتبــه  13جهــان و اول منطقــه در
ســال  ،2017قــرار دارد.

37

شرکتهای دانش بنیان

-48پارکهــای دانــش بنیــان از صفــر شــرکت در قبــل از انقــاب بــه 1150
شــرکت در ســال  1395رشــد داشــته اســت.
مراکز رشد علم و فناوری کشور

-49تعــداد مراکــز رشــد علــم و ف ـنآوری کشــور از صفــر مرکــز در قبــل انقــاب

بــه  154مرکــز در ســال  1393افزایــش یافتــه اســت.

38

پارک های علم و فناوری کشور

-50تعــداد پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور از صفــر پــارک در قبــل از انقــاب بــه
 . 31همان
 . 32سازمان بین المللی هوانوردی
 . 33موسسه فوترون
 . 34آژانس بین المللی انرژی اتمی
 . 35همان
 . 36موسسه آزمایشات بالینی
 . 37سایماگو
 . 38رونــد تحــوالت شــاخص هــای علــم ،فنــاوری و نــوآوری جمهــوری اســامی ایــران 1393 -1380؛ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
بــه نقــل از وزارت علــوم و تحقیقــات
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 36پــارک در ســال  1393افزایــش داشــته اســت.

39

شرکت های مستقر در پارکها و مراکز رشد علم و فنآوری

-51تعــداد پارکهــا مســتقر در پارکهــا و مراکــز رشــد علــم و فنــآوری از 676

شــرکت در ســال  1384بــه  3650شــرکت در ســال  1397رســیده اســت کــه

رشــد  5/4برابــری را نشــان میدهــد.

40

ثبت اختراع ملی و بین المللی

-52تعــداد اختراعــات ثبــت شــده جهانــی ایرانیــان در ســال  1978میــادی

 64عنــوان و در  2015تعــداد اختراعــات ثبــت شــده بیــن المللــی ایرانیــان

13683یعنــی  213برابــر میباشــد.

41

صادرات کاالهای مبتنی بر علم و فناوری پیشرفته

 -53ســرانه حجــم صــادرات کاالهــای بــا فنــاوری بــاال کــه بیانگــر ارتقــاء ســطح
فنــاوری کشــور اســت از صــادرات صفــر در قبــل از انقــاب بــه  155/42میلیــون

دالر در ســال 1393رســیده اســت.

42

 -54ارزش دالری صــادرات محصــوالت بــا فناوریهــای پیشــرفته(میلیون دالر)
از درآمــد صفــر در قبــل از انقــاب بــه  27/25میلیــون دالر در ســال  1380و بــه

 620میلیــون دالر در ســال  1389رســیده اســت کــه رشــد 219درصــدی را نشــان
مــی دهــد.
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 -55نســبت صــادرات کاالهــای بــا فنــاوری بــاال و متوســط بــه باال(فنــاوری بــاال
شــامل :صنایعــی نظیــر تجهیــزات الکترونیکــی و ارتباطــات از راه دور ،رایانــه و
ماشــین آالت اداری ،هوافضــا ،ابــزارآالت علمــی و داروســازی را در بــر میگیــرد و

 . 39همان
 . 40همان
2016 ،wd . 41
 . 42رونــد تحــوالت شــاخص هــای علــم ،فنــاوری و نــوآوری جمهــوری اســامی ایــران 1393 -1380؛ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
بــه نقــل از ســازمان توســعه تجــارت ایــران و گمــرک جمهــوری اســامی ایــران و وزارت امــور اقتصــادی و دارائــی
 . 43همان
توضیــح :ایــن شــاخص از ســال  1389بهویــژه پــس از تحریــم هــای ظالمانــه آمریــکا تــا ســال  1393رونــدی نزولــی داشــته و بــه
رقــم  219/3میلیــون دالر رســیده اســت.
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فنــاوری متوســط بــه بــاال شــامل :ماشــین آالت و تجهیــزات ،ماشــین آالت برقــی،

شــیمیایی و تجهیــزات راهآهــن و حمــل و نقــل اســت)به واردات آنهــا از رونــد
و تــراز مثبــت تجــاری حکایــت میکنــد بــه گونــهای کــه ایــن نســبت از 7/73

درصــد در ســال  1383بــه  43/68درصــد در ســال  1393رســیده اســت .ایــن

نکتــه حکایــت از آن دارد کــه بــا توجــه بــه عنصــر تحریــم ایــران بهویــژه در حــوزه
فناوریهــای بــاال ایــران توانســته اســت عــاوه بــر رفــع نیازهــای خــود در ایــن

حــوزه بــه رونــد صعــودی در تولیــد و صــادرات فناوریهــای بــاال و متوســط بــه

بــاال دســت یابــد.

44

 -56ارزش دالری صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در کشــور بــر حســب

ســال(میلیون دالر) نشــان میدهــد ایــن شــاخص بیــن ســالهای 1390-1380

رونــدی صعــودی داشــته اســت؛ بهطوریکــه از صفــر در قبــل از انقــاب بــه 575
میلیــون دالر در ســال  1380و بــه  4میلیــارد و  118میلیــون دالر در ســال 1390
افزایــش یافتــه اســت.

45

توانمندیهای فنی مهندسی پس از انقالب اسالمی

 -57برخــی از دســتاوردها و تجربیــات بومــی در حــوزه علــوم فنــی مهندســی کــه
مســتق ً
ال پــس از انقــاب اســامی تولیــد شــده اســت عبارتنــد از:
 -1دفاعی

-1پدافنــد هوایــی (طراحــي و ســاخت ســامانههاي پدافنــدي بــرد كوتــاه،متوســط
و بلنــد)

-2هوايــي (طراحــي و ســاخت جنگنــده ،انــواع پهپــاد ،بالگــرد و پرنــده هــاي فــوق
ســبك ،الكترونيــك هوايــي)

 . 44همان
 . 45همان
توضیــح لیکــن ایــن شــاخص از ســال  1390تــا ســال  1393دچــار رونــدی نزولــی شــده و بــه  1میلیــارد و  30میلیــون دالر در ســال
 1393رســیده اســت .براســاس آمــار فــوق رونــد کشــور در ارایــه خدمــات علمــی -مهندســی در کشــور رو بــه رشــد بــوده اســت و ایــن
جهــت گیــری درســت علــم و اقتصــاد ملــی و بیــن الملــل را نشــان مــی دهــد منتهــی بــه دلیــل تحریــم هــا و از بیــن بــردن زمینــه
هــای بیمــه ای و امــکان انتقــال پــول از طریــق ســویفت ایــن رونــد کنــد شــده اســت.

226

گلستان انقالب از میان آتش نمرودیان زمان

-3دریايــي (طراحــي و ســاخت انــواع نــاو و ناوشــکن ،انــواع زیردریایــی ،قایــق
پرنــده ،شــناورهاي تنــدرو و فــوق ســريع ،انــواع هواناوهــا)

-4زمینــي (طراحــي و ســاخت انــواع تانــک ،نفربــر ،خــودروي نظامــي ،تجهیــزات و
ســاحهای انفــرادی ،انــواع مهمــات ســبک و ســنگین)

-5موشــکی (طراحــي و ســاخت انــواع موشــك هــاي زميــن به زميــن ،ســامانههاي،
انــواع موشــكهاي کــروز)

-6الكترونيــك و رادار (طراحــي و ســاخت انــواع رادار جســتجو و رديــاب ،ســامانه
هــاي الكترونيكــي خــاص ،طراحــی قطعــات میکــرو الکترونیــک)

 -7فضــای ســايبري(مديريت فضــاي ســايبري ،تاميــن امنيــت ســايبري ،دفــاع
ســایبری)

 -2فضایی

طراحي و ساخت انواع:

 -1ماهواره (مخابراتی ،سنجشی ،ناوبري در ابعاد و دقتهايمتفاوت)
 -2سفينه فضايي

 -3حامل ماهواره (سفیر ،سیمرغ ،ذوالجناح)
 -4ایستگاه پرتاب

 -5ایستگاه بهره برداری (ثابت و متحرک)

 -6ایستگاه هدایت و کنترل ماهواره
 -7محمولهها (دوربین ،ترانسپوندر)

 -8آزمایشگاه فضایی (موشک های کاوشی)
 -3هوایی

 -1نگهداری و تعمیر (هواپیماهای مسافربری و پهن پیکر)
 -2ساخت قطعات حساس

 -3طراحي و ساخت هواپیمای مسافربری (ایران  ،140فجر ،فائز)
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 -4فعال سازي طرح پژوهشي هواپیمای جت  150نفره
 -5ساخت موتورهای پیستونی و جت هوایی

 -6ساخت سوپرآلیاژ مورد نیاز قطعات هواپیما
 -4هسته ای

 -1دستیابی به چرخه کامل سوخت و توليد سوخت با غناي  20درصد
 -2طراحی و ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته
 -3طراحی و ساخت راکتور و نیروگاه اتمی
 -4تولید انواع رادیو داروها

 -5پرتودهی محصوالت کشاورزی
-5دریایی

 -1گشت تحقیقاتی و داده برداری گسترده از خلیج فارس و دریای عمان

 -2تدویــن اطلــس هــای امــواج ناشــی از بــاد ،انــرژی هــای تجدیــد پذیــر در
دریاهــای ایــران و اطلــس تاریخــی خلیــج فــارس

 -3طراحی و ساخت سازه های عظیم دریایی

 -4طراحی و ساخت شناورهای کوچک و بزرگ

 -5ساخت انواع زیر دریایی ها و سازه های زیر آب

 -6تولید هیدروژن و سوخت زیستی از میکروآلگ ها
 -7طراحی و ساخت انواع اسکله و سکوهای دریایی
 -8استخراج معادن ،نفت و گاز از دریا

 -9طراحی صنایع اقیانوسی و بهره گیری از منابع غذایی غیر شیالتی دریا

 -6زیستی

 -1اصالح ژنتيكي انواع گیاهان

 -2دامی (شبیه سازی ،اصالح ژنتیکی)

 -3انسانی (سلول درمانی ،درمان ناباروری)
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 -4تجهیزاتی (فرمانتورها) ،

 -5داروهای نوترکیب (اینترفرون گاما ،مونوكلونال)

 -6حسگرهاي زيستي
-7سلول هاي بنيادي
 -7فناوری نانو

 -1نانو مواد و نانو ذرات
 -2دارو رسانی

 -3تجهیزات اندازه گیری ( )AFMنانوسکوپ
 -4تولید مواد نانو ساختار

 -5موادمرکب نانویی (سبک ولی مستحکم)

 -6فیلتر و غشای نانویی
 -7حسگرهاي نانويي

 -8رتبه چهارم توليد علم نانو

 -9درآمد ساالنه بالغ بر  400ميليارد تومان از محصوالت نانويي در سال 96
-8سالمت

 -1تجهیزات سالمت و پزشکی
 -2پیوند اعضا

 -3شیوه های درمانی پیشرفته
 -4تولید انواع سرم و واکسن

 -5تولید انواع دارو و ارائه داروهای بسیار پیشرفته

 -6داروهای گیاهی
 -9لیزر و اپتیک

 -1اپتیک پیشرفته (انواع لنز و شیشه مخصوص ،پوشش دهیهای حساس)
 -2لیزرهای کم توان تشخیصی
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 -3لیزرهای پرتوان صنعتی

 -4وسایل اندازه گیری لیزری

 -10انرژی

 -1نفت و گاز (کشف ،استخراج ،پاالیش ،ازدیاد برداشت ،طراحی و ساخت تجهیزات
عمده)...

 -2برق (طراحی و ساخت نیروگاه ،تولید و توزیع برق ،ذخیره سازی برق ،بهرهبرداری)

 -3انــرژی هــای نــو (هســته ای ،خورشــیدی ،بــادی ،زمیــن گرمایــی ،پیــل
ســوختی ،زیســتی و ســلول هــای خورشــیدی)

 -11کشاورزی

 -1داروها و سرم های حیوانی

 -2تولیدگونه های جدید محصوالت کشاورزی مناسب با شرایط محیطی
 -3حفظ و تقویت خاک

 -4ارتقای بهره وری زمین و آب
 -5مبارزه زيستي با آفات

 -12فناوری اطالعات و ارتباطات

 -1تولید انواع نرم افزار کاربردی و سامانه های پیشرفته

 -2طراحی و پیاده سازی شبکه های اطالعاتی و ارتباطی
 -3طراحی و تولید انواع سویچ آنالوگ و دیجیتال
 -4رمز و دفاع سایبری

 -5پياده سازي دولت الكترونيك

 -6هوش مصنوعی

 -13فناوری نرم

 -1تدوین و ارائه اسناد راهبردی پیشرفت در زمینه های مختلف
 -2تقویت جنبش نرم افزاری و تولید علم
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 -3توسعه و اجرای الگوهای پیشرفته مدیریت

 -4بصیرت افزایی و شناسایی طرح های دشمن

 -14آب و فاضالب

 -1سدسازی و مهارآب
 -2شیرین سازی آب

 -3انتقال و توزیع آب

 -4تصفیه و بازیافت پساب های صنعتی و شهری
 -5اكتشاف و استخراج ژرفاب ها

 -15صنایع و معادن

 -1اکتشاف و استخراج معادن

 -2طراحی ،ساخت و تولید تجهیزات و ماشین آالت سبک و سنگین
 -3فرآوری مواد معدنی و تولید محصوالت با ارزش

 -4فناوری های افزایش تولید فوالد ،سیمان و سایر مواد اصلی توسعه کشور

 -16خودروسازی

 -1طراحی و ساخت خودرو

 -2طراحی و ساخت انواع موتور خودرو

 -3طراحی و ساخت قطعات و لوازم یدکی

 -17محیط زیست

 -1شناسایی و رفع آلودگی

 -2بازیافت زباله و مواد مستعمل

 -3شناسایی تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و عوامل آن
 -4حفاظت از نمونه های نادر گیاهی و حیوانی

 -18عمران و شهرسازي

 -1طراحي و ساخت انواع شهرها و شهرك هاي جديد
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 -2طراحي و ساخت انواع سدها

 -3طراحي و ساخت انواع جاده ،تونل ،پل هاي بزرگ و سیلو
 -4ساخت کامپوزیت

-19توربين و نيروگاه سازي

 -1ساخت انواع توربين ژنراتور و نصب نيروگاه هاي بزرگ در داخل و خارج از كشور
 -2طراحي و ساخت توربين هاي سرچاهي نفت
علوم انسانی

 -58بیش از 97درصد از تولید علم کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مربوط
به دوران بعد از انقالب اسالمی است و فقط  3درصد مربوط به قبل از انقالب است.

46

 -.59اســاس آمــار اســتخراج شــده حــوزه موضوعــی علــوم انســانی رشــد  37برابری
از نظــر تعــداد مــدارک ثبــت شــده نســبت بــه قبــل از انقالب را داشــته اســت.

47

 -60علـی رغـم عـدم ثبـت مـدارک و مدلهـای حـوزوی و اسلامی در پایگاههـای
جهانـی؛ اطالعـات تولیـد علم جمهوری اسلامی ایـران در پایگاه کالریویـت آنالتیکز
( )I.S.Iنشـان مـی دهـد کـه سـهم ایـران از تولیـد علـم علـوم انسـانی و اجتماعی

دنیـا از  ۰.۴درصـد در سـال  ۲۰۱۲بـه  ۰.۶درصد در سـال  ۲۰۱۷رسـیده اسـت که
از رشـد  ۴۷درصـدی حکایـت میکنـد .آخریـن اطالعـات در سـال  ۲۰۱۸داللت بر
سـهم  ۰.۷درصـدی ایـران و رشـد قابل توجـه در این زمینـه دارد.

 . 46دکتر محمدجواد دهقانی ،سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم1395/11/20 ،
 . 47دکتر محمدجواد دهقانی ،سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم1395/11/20 ،
 . 48پایگاه استنادی کالریویت آنالتیکز (آی.اس.آی)

48
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 -61در صورت ثبت تمامی مدارک علمی حوزوی ،اسالمی و فقهی در حوزه علوم انسانی در
پایگاههای جهانی؛ قطعا جمهوری اسالمی ایران در صدر تولید علوم انسانی قرار می گیرد.

 -62از جمهوری اسالمی ایران در مجالت علوم انسانی و اجتماعی بین المللی دنیا
در سال  ۲۰۱۷تعداد  ۳هزار و  ۳۰۳مقاله منتشر شده است .این رقم در سال ۲۰۱۲
تعداد یک هزار و  ۹۷۵مقاله بود که نشان از افزایش تعداد مقاالت دارد.

49

 -63در صورتی که سال  ۲۰۱۷را مبنای بررسی سهم کشور از تولید علم در حوزه
های مختلف قرار دهیم سهم علوم انسانی از کل تولید علم دنیا  ۱.۳درصد است.

50

-64میزان توجه به ظرفیتهای علوم انسانی نسبت به قبل از انقالب به میزان قابل
توجهی رشد داشته است به طوریکه تعداد نشریات علمی – پژوهشی و نشریات علمی

ترویجی یک هزار و  ۲۷۳است که از این تعداد  ۷۰۲مجله در گروه علوم انسانی و علوم

اجتماعی هستند.

52 51

 . 49پایگاه استنادی کالریویت آنالتیکز (آی.اس.آی)
 . 50همان.
 . 51الــف) در حــال حاضــر در کشــور از میــان دانشــگاههای کشــور ۷۸ ،دانشــگاه ،دانشــکده و موسســه آمــوزش عالــی دولتــی
دارای رشــته هــای علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی هســتند ۱۱۴ .رشــته علــوم انســانی و اجتماعــی در مقاطــع کارشناســی پیوســته،
کارشناســی و کاردانــی دارای ظرفیــت پذیــرش دانشــجو هســتند .همچنیــن در مقطــع کارشناســی ارشــد علــوم انســانی دارای ۴۱
مجموعــه رشــته اســت و در مقطــع دکتــری  ۶۵مجموعــه رشــته دارای ظرفیــت پذیــرش دانشــجو هســتند(. .موسســه پژوهــش و
برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی ،گــروه پژوهشــهای آمــاری و فنــاوری اطالعــات)
ب) طبــق آخریــن آمــار تــا ســال 46.1 ،1395درصــد از دانشــجویان کلیــه رشــته هــا در گــروه تحصیلــی علــوم انســانی تحصیــل
میکننــد کــه بیشــترین درصــد حضــور دانشــجویان در ایــن گــروه تحصیلــی است(.موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی،
گــروه پژوهشــهای آمــاری و فنــاوری اطالعــات)
ج) طبــق آخریــن آمــار تــا ســال 1395گــروه تحصیلــی علــوم انســانی بــا  32.3درصــد بیشــترین آمــار هیئــت علمــی را در بیــن
ســایرگروههای تحصیلــی دارا اســت( .موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی ،گــروه پژوهشــهای آمــاری و فنــاوری اطالعــات)
( . 52وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ مرداد )1396
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 -65تعــداد انجمنهــای علمــی کشــور در حــوزه علــوم انســانی طــی ســالهای

 1393-1380بــا رونــد صعــودی مواجــه بــوده اســت بــه طوریکــه از  32انجمــن
بــه  105انجمــن علمــی رســیده و در بیــن علــوم دارای بیشــترین نــرخ رشــد در
تعــداد انجمــن هــا اســت.

53

 -66در رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال  ،2018رتبه بندی حوزه علوم انسانی
در 14رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 2
رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

54

 -67آمـار تعـداد قطبهای علمی در رشـته علوم انسـانی و هنـر از صفر قطب علمی
در قبـل از انقلاب بـه 28قطـب علمی تا پایـان برنامه پنجم افزایش یافته اسـت

55 .

 -68از بــی توجهــی بــه مقولــه علــوم انســانی و عــدم ثبــت نظریــه در قبــل از

انقــاب ،بعــد از انقــاب اســامی ۲۵۰۰کرســی ترویجــی در حــوزه علــوم انســانی
راه انــدازی شــده و اکنــون  ۴۱نظریــه دربــاره علــوم انســانی ثبــت شــده اســت.

56

 .69از نظــر تعــداد کتــب منتشــره در ســال در رشــته الهیــات ایــران رتبــه دوم
جهانــی را دارا اســت.

57

این پیشرفت های خیره کننده از کجا نشات می گیرد ،این تفاوت حکومت مبتنی
بر والیت فقیه است که حکم میکند الزاماً می باید یکی از دانشمندترین انسان های

روزگار در رأس نظام قرار گیرد ،با نظامی که می گوید فالن فرد به واسطه اینکه
فرزند فالنی بوده است که شاه قبلی است در رأس حکومت قرار گیرد حتی اگر مثل

رضاخان بی سواد و بدون توانایی خواندن و نوشتن و یا مثل پسرش محمدرضا پهلوی

کودن و کند ذهن باشد.

 . 53وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری ،کتــاب رونــد تحــوالت شــاخصهای علــم فنــاوری و نــوآوری جمهــوری اســامی ایــران -1380
 ،1393ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور

54

http://isc.gov.ir/fa/news/1030

 . 55وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ مرداد 1396
 . 56دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی شورای عالی انقالب فرهنگی
 . 57سازمان ملل
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " مساجد و نماز "
شخصیتها و کارشناسان:

 -1حجت االسالم سید جواد بهشتی  -2محمود مظفر

 -3سردار سیروس صابری  -4حجت االسالم عبدالعلی گواهی

 -5حجت االسالم سعید دسمی  -6حجت االسالم احسان رضایی
 -7حجتاالسالم هادی خمیسی

الف) بخش گسترش فرهنگ نماز

 )1اهتمام به گسترش فرهنگ نماز

 -1انقالب اسالمی رژیمی راکه دشمن نماز و در مبارزه با نمازگزاران بود برانداخت و
نظامی را که با تمام وجود بهدنبال گسترش نماز و مسجد است را جایگزین آن کرد.

 -2تدویــن ســند راهبــردی نمــاز ،ابــاغ آییــن نامــه هــا و تبــادل توافقنامــه
مســئولین مربوطــه بــا وزرا و دســتگاه هــای اجرایــی نشــانه اراده حاکمیــت اســامی

بــرای اقامــه نمــاز در جامعــه اســت.

1

 -3تشـکیل اجالس سـاالنه نماز متشـکل از برجسته ترین شـخصیت های فرهنگی
نظـام و ابلاغ مسـتمر پیام های مقام معظـم رهبری (مدظله العالی) در آن مشـتمل

بر ترسـیم نقشـه راه از افتخارات منحصر به فرد نظام اسلامی اسـت.

 -4قبل از انقالب حاکمیت در دست فراماسونرها بود و هیچ نماز خوانی به
مدیریتهای باال و مصادرحکومتی راه نداشت و امروز هیچ بی نمازی به مصادر باال

و حتی پایین حکومت نمی رسد .بلکه برجسته ترین شخصیتهای نظام ،خود ،امام
جمعه و جماعت هستند و بعضی از آنان شهید محراب شدند.

.1دکتــر محمــود مظفــر قائــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز – ســایت ســتاد اقامــه نمــاز -بندهــای  20و  - 22تاریــخ  24مهــر  97شناســه
خبــر 11727
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 -5تنهــا نظــام جهــان کــه از برگــزاری جلســات عالــی آن گرفتــه تــا کالس هــای
دانشــگاهی و مــدارس آن غالبـاً بــا وقــت نمــاز تنظیــم مــی شــود ،نظــام جمهــوری
اســامی ایــران اســت.

 -6در فضـای دیـن سـتیز پیـش از انقلاب نمازخـوان هـا ا ُ ُّمـل و متحجـر تلقـی
میشـدند و اسـاتید و متخصصـان غالبـ ٌا از نمـاز خوانـی در جمع اِبا داشـتند و امروز
بـدان مفتخرند.

 -7در حالی که در زمان طاغوت اقامه نماز در ادارات و کارخانجات به نوعی بیانضباطی

من انقالب اسالمی وزرا ،مدیران و کارگزاران ارشد در صفی
محسوب میشد ،به یُ ِ
واحد با عموم کارمندان و کارگران زیر دست خود نماز می گزارند.
 -8به برکت انقالب اسالمی امروز ایران تنها کشور جهان است که در تمام پادگان ها
و مراکز نظامی و انتظامی آن نماز جماعت برگزار می شود و سرباز و سرلشکر برادرانه
در یک صف شانه به شانه هم نماز می خوانند.

 -9پیـش از انقلاب سـرباز متدیّـن برای خوانـدن نماز در پـادگان بایسـتی طراحی

میکـرد کـه چگونـه از بنـد انضباط ضد دینـی ب َِر َهد و نمـازش را بخوانـد امروز همه
چیز بـرای نماز او مهیاسـت.

ایران پیش از انقالب و نه امروزه در هیچ کجای دنیا به مانند جمهوری
 -10نه در
ِ
اسالمی ،برنامه حرکت و تو ّقف هواپیماها ،قطارها و اتوبوس ها با زمان نماز تنظیم
نمی شود.

 -11احیای نماز جماعت صبح در تعداد زیادی از مساجداز برکات انقالب اسالمیاست.

 -12اهتمــام انقــاب اســامی بــه اشــاعه فرهنــگ نمــاز موجــب ایجــاد رقابــت و
اشــاعه فرهنــگ نمازخوانــی بــه سراســرجهان اســام شــد.

 -13برگــزاری نمازهــای بــزرگ پــر جمعیــت عیــد فطــر و قربــان از ابتــکارات
انقــاب اســامی اســت و نمــاز عیــد فطــر تهــران بزرگتریــن نمــاز عیــد جهــان
اسـلام اسـ�ت.
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 -14عناویــن کتــب مــروج نمــاز پیــش از انقــاب حتــی بــه تعــداد انگشــتان
دســتان هــم نمــی رســید ولــی امــروزه بیــش از  2000عنــوان کتــاب بــا موضوعــات
متنــوع و متناســب بــا ســطوح ســنی و اقشــار مختلــف در دســترس عمــوم اســت.

2

 -15بعد از انقالب ترویج نماز به یک دغدغه برای پژوهشگران تبدیل شد و هزاران
پایان نامه دانشگاهی ،مقاله تحقیقی و پژوهش در این زمینه صورت گرفت و این

خیل ِه محققان هم خطور نمیکرد۰3
موضوعی بی سابقه بود که به ُم ّ

 -16نمــاز کــه در عرصــه هنــر گذشــته حتــی در حــد یــک فریــم عکــس یــا فیلــم

بــه آن اعتنــا نمیشــد ،در پرتــو انقــاب اســامی بــه یکــی از جــذاب تریــن ســوژه
هــای کار شــاخه هــای مختلــف هنــری تبدیــل شــد.

 -17در حالـی کـه نمایـش نمـاز سـران کشـورها در رسـانه هـا پدیـده ای نـادر و با
هـدف جلب افکار مسـلمین به خود بود ،انتشـار نمازهای خالصانـه رهبران جمهوری
اسلامی و صحنـه هایـی همچـون نماز امـام راحـل (ره) روی تخت بیمارسـتان آثار و

بـرکات زیـادی در ترویج جهانی نماز داشـته اسـت.

 -18انقــاب اســامی فرهنــگ نمــاز را آنچنــان رواج داد کــه حتــی در بعضــی
از فرودگاههــای مهــم جهــان در کشــورهای الییــک و دیــن گریــز هــم شــاهد
تخصیــص اماکنــی بــرای عبــادت هســتیم.

ـدرس و
 -19تأســیس مرکــز تخصصــی نمــاز در قــم و مشــهد و تربیــت هــزاران مـ ّ
مبلّــغ تخصصــی در شــیوه هــای دعــوت بــه نمــاز بــرای اقشــار گوناگــون و تولیــد
صدهــا محتــوای متنــوع نمــاز بــرای گــروه هــای ســنی مختلــف اقدامــی بی ســابقه
و از دســتاوردهای انقالب اســامی اســت۰4

 -20نماز که مضمونی منزوی و بدور از رسانه ها بود امروز به اهتمام جوانان مؤمن با
تولید ده ها هزار محتوا برای آحاد مردم به ویژه نسل نو و توزیع و باز نشر میلیونی در

 .2همان
 .3همان
 .4همان
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سایت ها و کانال ها و گروه های مجازی به دژ محکمی در مقابل شبیخون فرهنگی
تبدیل شده است.

5

 -21انقلاب اسلامی ُقفـل درب هـزاران مسـجد متروکه و یا تبدیل شـده به موزه و

انباردر کشـورهای مختلف را شکسـت و مسـجد و نماز را در جهان اسلام احیا کرد.
 )2توسعه چشمگیر

زیرساخت های فیزیکی اقامه نماز

 -22افزایــش ســه برابــری تعــداد و گســترش دههــا برابــری مســاحت زیــر بنــای
مســاجد و افزایــش صدهــا برابــری نمازخانــه هــا و حســینیهها در ســالهای پــس
از انقــاب کــه کمــاکان ادامــه دارد ،دلیلــی ُمت َقــن بــر اهتمــام جــدی نظــام بــه

اقامــه نمــاز اســت.

6

 -23دانشــگاه هــا و مــدارس کــه در آنهــا نمــازی اقامــه نمیشــد و متدیّنیــن
بــرای انجــام ایــن واجــب الهــی حتــی مجبــور بــه تــرک محیــط میشــدند بــا

پیــروزی انقــاب اســامی بــه زیباتریــن و باشــکوه تریــن مســاجد و پــر رونــق
تریــن نمازهــای جماعــت مزیــن شــدند۰

 -24وجــود مســجد درمراکــز نظامــی آن هــم بــه زیباتریــن شــکل در قلــب
پادگانهــا پدیــده ای منحصــر بهفــرد در جهــان و مولــود انقــاب اســامی اســت.

 -25بــه برکــت پیــروزی انقــاب اســامی ،ســاخت هــزاران مســجد و نمازخانــه
بینراهــی ،اقامــه نمــاز را بــرای مردمــی کــه در ســفرها بــرای یافتــن مــکان
مناســب نمــاز بــه ســختی مــی افتادنــد ،همــوار کــرد.

 -26پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و تثبیــت پایبنــدی بخــش اعظــم مــردم
بــه اقامــه بهوقــت نمــاز ،مطالبــات مردمــی ،احــداث مســجد و نمازخانــه را بــه
تفرجگاههــا هــم کشــاند وتمامــی پارکهــا و اماکــن تفریحــی بــه نمازخانــه
مجهــز شــدند.

 .5همان
.6گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن ( ایکنا) –  2آذر  97کد خبر .3766414
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 -27بــه برکــت پیــروزی انقــاب اســامی تمامــی ادارات ،کارخانــه هــا و کارگاه هــا

بــه مســجد و نمازخانــه مجهــز شــدند.

 -28الــزام بــه پیــش بینــی محــل اقامــه نمــاز در کلیــه طراحــی هــای مهندســی

بــرای شــهرک هــا ،بــرج هــا ،مراکــز صنعتــی و نظامــی ،اماکــن اداری و علمــی و...

از بــرکات انقــاب اســامی اســت.

 -29وجـود کتابخانـه ،واحـد فرهنگی ،اماکن آموزشـی ،مهدکودک ،سـالن کنفرانس
و ...در مسـاجد کـه در گذشـته به ندرت مشـاهده میشـد ،به برکـت فرهنگ انقالب

اسلامی بـه صورت جـزء الینفک تمامی مسـاجد بزرگ در آمده اسـت.

خیریــن مســجد ســاز بــا هــدف اســتفاده از ظرفیــت هــای
 -30تأســیس مجمــع ّ
مردمــی در ســاخت و تکمیــل هــزاران مســجد کوچــک و ارزان در مناطق روســتایی

و محــروم و پــر جمعیــت از بــرکات پیــروزی انقــاب اســامی اســت.

 -31نبــود مــکان مناســب اســکان روحانیونــی کــه بــه دعــوت اهالــی روســتاها

بــرای تبلیــغ مــی رفتنــد وحضــور مســتمر روحانــی در آنجاهــا را غیــر ممکــن و
مــردم محــروم را بــه زحمــت مــی انداخــت ،بــه برکــت اســتقرار نظــام اســامی،

ایــن مشــکل بــا ســاخت هــزاران خانــه عالــم و اســتقرار روحانیــان طــرح هجــرت
مرتفــع شــد.

-32بــه یُمــن انقــاب اســامی ســازماندهی و ســاماندهی هیئــت امنــاء مســاجد

و برگــزاری جلســات توجیهــی و برنامهریــزی و ارائــه خدمــات مختلــف آموزشــی
و رفاهــی بــه خادمیــن مســاجد کــه هیــچ اهتمامــی بــه آن نبــود ،روش جــاری

کشــور شــده اســت.

-33دســت انــدازی هــای گســترده خانــدان منحــوس طاغــوت بــه موقوفــات،

اهتمــام مــردم بــه وقــف را بــا تردیــد و اخــال مواجــه ســاخته بــود .امــا پایبنــدی
نظــام برآمــده از انقــاب بــه احــکام وقــف و ترویــج آن بهخصــوص در امــر مســجد،

خودکفایــی نســبی بخــش عظیمــی از مســاجد رابهدنبــال داشــته اســت .
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-34بــه یُمــن انقــاب اســامی و پابــه پــای توســعه فناورانــه ۸۰ ،در صــد مســاجد
مجهــز بــه سیســتمهای رایانــه ای و فضــای مجــازی هســتند و تشــکیل بانــک

جامــع اطالعــات مســاجد کشــور گام بلنــدی درپیشــرفت و کارآمــدی نظــام اداری

مســاجد تلقــی میشــود.

-35توجـه نظـام اسلامی بـه روزآمد کردن مسـاجد با برتریـن فناوریها ،مشـارکت
رو به توسـعه بیش از  ۱۴هزار مسـجد در پورتال ملی مسـاجد ،سـازماندهی جبههای

متحد در برابر شـبکه سـازی گسـترده دشمنان اسلام رابهدنبال دارد.

7

 -36انقــاب اســامی ارائــه خدمــات متنــوع همچــون تأمیــن زمیــن ،خدمــات

بیمــه ای چنــد جانبــه ،حــذف هزینــه هــای انشــعابات و  ...را جایگزیــن سیاســت
هــای مســجد ســتیز نظــام طاغــوت کــرد.

-37برنامـه احـداث بیـش از دویسـت مصلای بـزرگ نمـاز جمعـه از افتخـارات نظام
اسلامی است.

8

 )3تحوالت بنیادی در نقش مسجد

-38انقــاب اســامی از مســاجد آغــاز شــد و پــس از گذشــت  ۴۰ســال از
انقــاب کمــاکان مســاجد نقطــه شــروع مســیرهای راهپیمایــی هــا و بســیاری از

حرکتهــای خودجــوش انقالبــی مردمــی هســتند.

-39انقــاب ،مســاجد را کــه فقــط محلــی بــرای عبادتهــای فــردی بــود بــه
فعالتریــن کانــون انقالبــی و مؤثرتریــن نهــاد اجتماعــی تبدیــل کــرد.

 -40انقــاب اســامی برخــاف ســران کاخ نشــین رژیمهــای طاغوتــی عالــم،
کانــون حکمرانــی و صــدور فرمانهــا و اعــام مواضــع رهبــری خــود را در مســجد،
حســینیه و حــرم قــرارداد.

-41مســاجد کــه قبــل از انقــاب کانــون معارضــه و ارتقــاء عــداوت مــردم باحاکمان
. 7حجت االسالم میرصانع رئیس اداره امور فرهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران – سایت تبیان  11آذر  91کد خبر 1476681
.8حجت االسالم والمسلمین اختری عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه – خبرگزاری تسنیم 96/5/6
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تبعیــت از والیــت ،عمــق بخشــی بــه روابــط
طاغوتــی بودنــد بــه مرکــز شــناخت و ّ

مهرورزانــه میــان مــردم و حکومــت ،وخدمــت متقابــل مــردم و دولــت تبدیــل
شــدند.

-42انقــاب مســاجد را یکــی از فعالتریــن کانونهــای سیاســی کشــور کــرد ،حضــور
نامزدهــای انتخاباتــی در مســاجد ،حرکتهــای خودجــوش دفــاع از آزادیخوهــان و

مظلومــان در مســاجد ،تــداوم شــعارهای اصلــی سیاســی مــردم در تعقیبــات نمازهــا،

نقــش محــوری مســاجد در رونــد برگــزاری انتخابــات از جملــه نقــش آفرینــی هــای
سیاســی مســاجد است.

-43برخــاف نظــر مغرضــان دیــن و انقــاب کــه در صــدد القــاء شــبهه کاهــش

دینــداری و اعتقــاد بــه نمــاز در بیــن جوانــان و آحــاد جامعــه هســتند ،یکــی از
یافتههــای مهــم پژوهــش هــای علمــی و کاربــردی گویــای اعتقــاد  ۹۰درصــد

افــراد جامعــه بــه ایــن واجــب الهــی و اثــرات و بــرکات آن در زندگــی خــود

میباشــند.

9

-44برپایــی نمــاز سیاســی عبــادی جمعــه کــه در کشــور ســابقه نداشــت مرهــون

انقــاب اســامی اســت.

-45بــا تأســیس پایگاههــای مقاومــت بســیج مســاجد خدمــات بســیار متنــوع
حقوقــی ،علمی-آموزشــی ،خدماتــی ،تربیتــی بهداشــتی ،روشــنگری وارتقــاء

بصیــرت سیاســی و...در مســاجد شــکل گرفــت.

-46رونــق بخشــی و اقبــال عمومــی گســترده و تجمعــات میلیونــی در مســجد
مقــدس جمکــران و محوریــت ایــن مســجد در امــر فرهنــگ انتظــار و مهدویــت

مرهــون انقــاب اســامی اســت.

-47در میــدان نبــرد نامتقــارن فرهنگــی و اجتماعــی دنیــای امــروز ،همگامــی و
 9دکتــر محمــود مظفــر قائــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز – ســایت ســتاد اقامــه نمــاز -بنــد  - 27تاریــخ  24مهــر  97شناســه خبــر
11727
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نقــش آفرینــی نویــن مســاجد در بهــره بــرداری از فضــای مجــازی و مشــارکت
در دفــاع تبلیغاتــی از اســام و انقــاب بــا راه انــدازی هــزاران ســایت و وبــاگ

و کانــال هــای شــبکه هــای اجتماعــی بــا محتواهــای ارزشــمند از دســتاوردهای

نظــام اســامی اســت.

)4نقش تربیتی مساجد

-48راه انــدازی بزرگتریــن شــبکه تربیتــی جهــان بــا حضــور میلیــون هــا جــوان
و نوجــوان در قالــب دههــا هزارحلقــه هــای صالحیــن پدیــده ای بــی نظیــر و از

برجســته تریــن دســتاوردهای تربیتــی انقــاب اســامی اســت.

-49درحالــی کــه اراده دشــمنان اســام بــرای قطــع ارتبــاط جوانــان و مــردم بــا
مســجد بنــا شــده اســت ،بســط وگســترش و تعمیــق محتوایی منابــر ،ســخنرانیها،

جلســات و نشســت هــای مختلــف دینــی و مذهبــی توســط روحانیــت ،طــاب
انقالبــی و کارشناســان دینــی تربیــت یافتــه در مکتــب والیــت پــس از انقــاب

خنثــی کننــده ایــن توطئــه هــا اســت.

-50انقــاب اســامی ،مســاجد غبــار گرفتــه و میعــادگاه کهنســاالن را بــه کانــون
جوشــان فعالیتهــای پرنشــاط جوانانــه بــا حضــور پرشــور و فعــال جوانــان و

نوجوانــان و حتــی کــودکان تبدیــل کــرد.

-51نقــش برجســتهی جوانــان در اداره امــور مختلــف مســاجد ،پدیــدهای بــی
ســابقه و مدیــون انقــاب اســامی اســت.

-52در رژیـم طاغـوت نمـاز و مر ّوجـان آن وهـن میشـدند .امـا بـه برکـت انقلاب
صدهـا هزارنفـر از گـروه هـای مؤثـر جامعـه اعـم از مدیـران و مربیـان مهدهـای

کـودک ،مدیـران و معلمـان مـدارس ،مدیـران اجرایـی دسـتگاه ها ،حتی پرسـتاران

بیمارسـتانها تحـت تعلیـم شـیوه هـای دعـوت بـه نمازقرارگرفتـه انـد.

10

-53جذب ،آموزش و بکارگیری هزاران نفر از اقشار مختلف بهعنوان یاور افتخاری

 .10همان
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نماز اقدامی بی سابقه و از ابتکارات خاص جمهوری اسالمی است.

11

 -54علیرغم نشانه روی دشمنان اسالم و انقالب برای هدف قراردادن ایمان و معنویت
جامعه اسالمی ،احیا و برگزاری سنت معنوی و ارزشمند اعتکاف در  5506مسجد
شاخص ،مصلی و بقاع متبرکه سراسر کشور با حضور میلیونی جوانان ازدستاوردهای

معنوی شاخص مساجد در انقالب است.
 -55مســاجدی کــه غالبـاً جــز یکــی دو نوبــت نمــاز جماعــت در روز و ســخنرانی
12

دهــه هــای محــرم و شــب هــای احیــا برنام ـهای نداشــتند ،بــه یُمــن انقــاب بــا
قرائــت قــرآن در پــی هــر نمــاز ،برگــزاری محافــل قرآنــی ،بیــان احــکام و ...رونــق

یافتــه انــد.

-56مجالــس بســیار محــدود و کــم تعــداد دعــای کمیــل ،ندبــه ،توســل ،ســمات
و...کــه پیــش از انقــاب درخفــا و غربــت در خانــه هــا برگــزار میشــد ،پــس از

انقــاب بــه مجالــس باشــکوه دعــا در مســاجد مبــدل شــد.

 -57ابتــکار عمــل انقــاب اســامی در بهــره بــرداری از بــرکات ایــام مــاه مبــارک

رمضــان ،فاطمیــه ،محــرم وصفــر ،دهــه والیــت ،دهــه کرامــت و  ...کــه غالبــاً
در مســاجد صــورت مــی پذیــر ،دشــمنان اســام را در نقطــه تقابلــی توســعه

ـی جهانــی ،وادار بــه خلــق مناســبت هــای پــوچ و توخالــی بــرای
آییــن هــای دینـ ِ

برانگیختــن احساســات ســکوالری ملتهــای جهــان کــرده اســت.

 -58مســاجد بــا برنامــه هــای مختلــف آموزشــی ،توجیهــی و مشــاوره ویــژه خانواده

هــا در مقابــل توطئــه دشــمنان بــرای نابــودی بنیــان خانواده هــای ایرانــی و تخریب

نقــش تربیتــی مــادران ایســتاده اند.

 -59در زمانــی کــه کنتــور شــمارش ایجــاد شــبهه هــای دینــی و سیاســی بــرای

نشــان دادن ناکارآمــدی نظــام جمهــوری اســامی و یــا ایجــاد وگســترش فتنــه هــا
.11همان
 .12گزارش منتشر شده در پایگاه خبری مشرق ،تاریخ انتشار ،95/2/2 :کد خبر561194 :
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توســط دشــمنان بــه شــدت در حــال چرخــش اســت ،ایــن منابــر ،نشســت هــا

و جلســات پرســش و پاســخ تشــکیل شــده در مســاجد اســت کــه بــا محوریــت

ائمــه جماعــات ،روحانیــت معــزز ،کارشناســان و هادیــان سیاســی چــرخ آنهــا را
از گــردش مــی اندازنــد.

 -60درحالــی کــه در رژیــم گذشــته امــور مســجد هیــچ متولــی نداشــت و تأمیــن
روحانــی و مبلــغ بــرای مســاجد علــی الســویه بــود امــروز تمامــی مســاجد شــهر
تهــران و ۷۰درصــد مســاجد کل کشــور از امــام جماعــت برخــوردار اســت و ســاالنه

بالــغ بــر یــک میلیــون و ۴۰۰هــزار نفــر روز روحانــی و مبلــغ درایــام تبلیــغ و
مناســبتهای مختلــف بــه مســاجد روســتاها و مناطــق کشــور اعــزام مــی شــوند.

13

 )5نقش آفرینی فرهنگی

-61برپایــی بزرگتریــن نمــاز جماعــت مســتمر جهــان اســام در حــرم رضــوی

(ع)

در تمــام طــول ســال از افتخــارات بــی بدیــل جمهــوری اســامی ایــران در ترویــج

فرهنــگ نمــاز والهــام بخــش جهــان اســام اســت.

-62بــه برکــت انقــاب اســامی بــا برپایــی پرشــکوه و گســترده نمــاز ظهر عاشــورا،
شــعائر رایــج حســینی از پوســته ظاهــری بیــان مصائــب بــه عمیــق تریــن الیــه

پیــام قیــام عاشــورا رســید و بــا گــره زدن اوج هیجــان عاطفــی بــا لطیــف تریــن

نمــاد بندگــی ،دیانــت حقیقــی مــردم را اســتحکام بخشــید.

-63پیــش از انقــاب ترمــز تولیــد آثــار ترویجــی و تبلیغــی نمــاز بــا گزارشهــا و

برخوردهــای خشــن ســاواک کشــیده میشــد امــا امــروز نظــام مبــارک اســامی
بــا برگــزاری مســابقات کتابخوانــی و جشــنواره هــای فرهنگــی هنــری اهالــی هنــر

را در خــط مســابقه بــرای ترویــج نمــاز قــرار داده اســت.

-64امــروزه مســاجد بــا ترویــج فرهنــگ حجــاب و عفــاف از طریــق برپایــی
 .13حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــری رئیــس مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد در بازدیــد از خبرگــزاری نســیم
آنالیــن – خبرگــزاری نســیم  21بهمــن 93
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نمایشــگاهها ،فروشــگاهها ،همایــش هــا ،نشســت هــا و جلســات پرســش و پاســخ

و ...خــط مقــدم مقابلــه بــا جبهــه دشــمن در ترویــج بــی بندوبــاری و بــد حجابــی

در اجتمــاع میباشــند.

-65در دورانــی کــه دشــمن بــا نفــوذ در شــبکه گردشــگری ســوق دادن مــردم
بــه ویــژه جوانــان بــه ســفرهای فســادانگیز را وجهــه همــت خــود قــرار داده ،ایــن
مســاجداند کــه بــا برگــزاری تورهــای زیارتــی ،تفریحــی و ســیاحتی و آموزشــی

احیاگــر گردشــگری تعالــی بخشــند.

-66بــه برکــت فرهنــگ انقــاب اســامی مســاجد فراگیرتریــن و مؤثرتریــن
نهادهــای مــروج فرهنــگ جهــاد و شــهادتند.

-67برگــزاری منظــم یــادواره هــای شــهیدان ،عیــادت دســت جمعــی اهالــی
مســجد از خانــواده هــای شــهدا و جانبــازان انقــاب محــل و ابــراز احترام دســتجات

عــزاداری بــه ایــن بزرگــواران ،برگــزاری شــب خاطــره و نشــر خاطــرات و تصاویــر

نورانــی شــهدا و ...نسـلهای مجاهـ ِد شــجاع وشــهادت طلــب را تربیــت کــرده کــه
آثــار آن را در خیــل جوانــان مشــتاق اعــزام بــرای دفــاع از حــرم میتــوان دیــد.

-68انقــاب اســامی بــا خلــق هنــ ِر مســجد محــور همچــون گروههــای ســرود
نوجوانــان مســجد ،گروههــای نمایــش و تئاتــر مســجد ،تیــم هــای تزییــن
و فضــا ســازی مناســبتها ،خطاطــان و طراحــان پوســترها ،مداحــان و ذاکــران،

مستندســازان ،ســازندگان کلیپهــا و گزارشهــای تصویــری و ...زیرســاختی
پایــان ناپذیــر بــرای هنــر انقالبــی ایجــاد کــرد.

-69تولیــد هــزاران محتــوای دیجیتالــی بــا موضــوع نمــاز در قالب عکــس ،گرافیک،
موشــن گرافیــک ،بــازی ،پویــا نمایــی ،نماهنــگ هــای صوتــی و تصویــری ،لــوح

فشــرده ،ابــزار کمــک آموزشــی و  ...انقــاب بــزرگ تولیــدات رســانه ای را بــرای
ترویــج فرهنــگ نمــاز پدیــد آورده اســت.

14

 .14دکتــر محمــود مظفــر قائــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز – ســایت ســتاد اقامــه نمــاز -بنــد  - 2تاریــخ  24مهــر  97شناســه خبــر
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-70مســاجد بــا ابتــکار انقالبــی وبرگــزاری جشــن تکلیــف بــرای میلیونهــا نفــر

از دانــش آمــوزان در ســن بلــوغ توطئــه بازیچــه کــردن ســن تکلیــف دختــران و
پســران بــرای اغــراض سیاســی را خنثــی کردنــد.
 )6نقش آفرینی خدمات اجتماعی

-71تشــکیل هــزاران گــروه جهــادی در مســاجد بــرای آبــاد ســازی مناطــق محروم
ابتــکار عمــل گــره گشــای انقــاب اســامی در جبــران ویرانــی هــای بــه جامانــده از

دوران ســیاه ستمشــاهی در ایــران اســت.

15

-72نقــش درخشــان امــداد رســانی مالــی ،انســانی و تدارکاتــی مســاجد در حــوادث
غیرمترقبــه کشــور پــس از انقــاب اســامی نــه تنهــا نســبت بــه دوران پیــش از

انقــاب بلکــه در جهــان بــی نظیــر اســت۰

-73انقــاب اســامی بــا تکیــه بــر کانــون الهــی مســاجد ،نگیــن برجســته اقتصــاد
اســامی یعنــی ســنت نیکــوی قــرض الحســنه را بــا تأســیس هــزاران صنــدوق

قــرض الحســنه جــا داد.

-74کمــک هــای عظیــم خیرخواهانــه مردمــی در جشــن هــای نیکــوکاری و
عاطفــه هــا کــه از مســاجد کشــور آغــاز شــد ،اقدامــی بــی ســابقه و مولــود انقــاب
اســامی اســت.

-75رشــد نجومــی تهیــه جهیزیــه در مســاجد بــرای زوج هــای جــوان و تســهیل

در امــر ازدواج نیازمنــدان پــس از انقــاب ،بــه عنــوان یــک ســ ّنت حســنه از
دســتاوردهای مســجد تــراز انقــاب اســت.

-76راه اندازی مشاغل خانگی و زود بازده توسط خواهران با تکیه بر مساجد و برپایی
نمایشگاه ها و بازارچه محصوالت هنری و صنایع دستی از ابتکارات جمهوری اسالمی

است که نه فقط در گذشته بلکه حتی در دنیای امروزی نمونهای ندارد.

 .15حجــت االســام والمســلمین عبدالعلــی گواهــی – تولیــت آســتان مقــدس امــام زاده صالــح (ع) – خبرگــزاری صــدا و ســیما 21 -
مهــر  97کــد خبــر2251653
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 -77نتیجــه  ۵۷ســال حکومــت طاغــوت ملتــی بااکثریـ ِ
ـت بــی ســواد بــود .پــس
از انقــاب مســاجد بابرگــزاری اولیــن کالس هــای ســواد آمــوزی ایــن طلســم را
شکســتند و اســتمرار ایــن جریــان مبــارک نقــش بــی بدیــل مســاجد در رشــد

علمــی کشــور را در ذهــن هــا جاودانــه کــرد.

 -78ظام شاهنشاهی در پی القاء دین بهعنوان افیون جامعه بود ،اما آموزه های منبعث
از انقالب اسالمی به نخبگان آموخت که با بهره گیری از مساجد بهعنوان پایگاه علمی
و برگزاری دوره های مختلف رباتیک ،الکترونیک ،نرم افزارو ..و کالسهای تقویتی

تحصیلی زکات علم خود رابپردازند.

 -79انقالب اسالمی اغلب مساجد را به یک خیریه فعال و کمیته امداد مردمی تبدیل
کرد.

 -80امــروزه مســاجد بــه ویــژه در شهرســتان هــا و روســتاها پناهــگاه و مــکان
مناســب بــرای رســیدگی بــه اختالفــات و منازعــات مختلــف مــردم میباشــند و

ائمــه جماعــات و مؤمنیــن معتمــد در امــر داوری و حــل اختــاف مردمــی نقــش
مهمــی دارنــد کــه ایــن در زمــان رژیــم گذشــته رایــج نبــود.

 -81مســاجد بــا اجــرای طــرح بســیج اقتصــادی و توزیــع عادالنــه کاالهای اساســی
مــورد نیــاز مــردم در جنــگ ،بحرانــی تریــن شــرایط اقتصــادی را بــه بهتریــن نحــو
مدیریــت کردند.

 )7نقش امنیتی و دفاعی

 -82بــا شــکل گیــری انقــاب و تشــکیل کمیتــه هــای انقــاب اســامی ،مســاجد
محــور اصلــی برقــراری نظــم و امنیــت کشــور شــدند و پایگاههــای بســیج ایــن

نقــش را اســتمرار بخشــیدند.

 -83در دوران دفــاع مقــدس ســهم مســاجد در جــذب و ســازماندهی یگانهــای

خــط شــکن جبهههــا خیلــی بیشــتر از پادگانهــای نظامــی بــود.

-84در هنــگام تجــاوز دشــمن بــه شــهرهای مــرزی همچــون خرمشــهر ،سوســنگرد
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گیالنغــرب و ...قــرارگاه رزمــی ،مرکــز آموزشــی ،بُنــ ِه تدارکاتــی ،پســت امــداد
پزشــکی ،ســنگر اســتراحت مدافعــان ،مســجد بــود.

 -85مســاجد کانــون هــای هویتــی محلــه و اصلــی تریــن رکــن پشــتیبانی مردمــی
و ارســال کمــک هــای مردمــی بــه جبهــه هــای جنــگ و مقاومــت بــوده و هســتند.

-86در مقابلــه بــا فتنــه هــا وکودتــا هــا ،مســاجد محــل دریافــت اطالعــات مردمــی
و کانــون بصیــرت بخشــی و آگاهــی دهــی عمومــی بــه اقشــار مختلــف بودنــد.

-87بــا وجــود آرزوی دشــمن بــرای حــذف مســجد از نقطــه کانونــی جبهــه مقاومت،
وکــم انگیــزه کــردن بســیجیان در حفــظ آمادگی دفاعــی ،برگــزاری اردوهــای نظامی

بســیج مســاجد و محــات ترجمــان « آیــه شــریفه واعــدوا لهــم مــا ا ســتطعتم مــن
قــوه  »...شــده اســت.

-88گشــتهای محلــی و ایســت وبازرســیها توســط جوانــان مســجدی بســیج،
محیــط را بــرای تروریس ـتها و منافقیــن و متجــاوزان بــه حقــوق مــردم ناامــن و

بــرای تودههــای مــردم امنیــت را بــه ارمغــان آورده اســت.
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " شعائر اسالمی و انقالبی"
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1سردار فضلی -2محمد حسین رجبی دوانی -3سید محسن طباطبایی
 -4رضا معممی مقدم -5محمد هادی همایون -6یداهلل بهتاش

 -7حجتاالسالم سید هاشم حسینی  -8مهدی مبینی پور

 -1در عصــر حاضــر بــا طلــوع انقــاب اســامی ،دیــن در کانــون توجهــات

اندیشــمندان و سیاســتمداران جهــان قــرار گرفتــه اســت.

 -2انقــاب اســامی ،دینــی را کــه بــا انحــراف رنســانس بــه پســتوها رفتــه بــود بــه

عرصــه سیاســی ،علمــی و اجتماعــی بازگردانــد.

 -3انقــاب اســامی ،مســلمانان را مســلمانتر ،مســیحیان را مســیحیتر و همــه

پیــروان ادیــان الهــی را در اعتقــادات خــود جــدی تــر و رایجتــر کــرد.

 4انقــاب اســامی ،دینــداری فــردی و خلوتــی را بــه دینــداری جمعــی و اجتماعات

بــزرگ دینــی تبدیــل کرد.

-5دهها هزار مسجد و کلیسای متروک به برکت انقالب اسالمی احیا شد.

 -6انقــاب اســامی ،بانــگ اذان و ناقــوس کلیســا را حتــی در ممالــک کمونیســتی

احیــا کــرد.

 -7روزی در ایــن کشــور دانشــگاهیان مذهبــی از انجــام عبــادات ،اقامــه نمــاز و

حفــظ حجــاب در فضاهــای عمومــی خجالــت مــی کشــیدند امــا امــروزه مســاجد
دانشــگاهها از شــلوغترین اماکــن کشــور اســت.

 -8قبــل از  ،57توجــه بــه مناســبت هــا و مراســم هایــی ماننــد دعــای عرفــه ،شــب

هــای قــدر ،عــزاداری اباعبــداهلل الحســین (ع) در حاشــیه مطلــق بــود و حتــی بــا
هیئــت هــای خانوادگــی برخــورد میشــد.
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 -9در شــرایطی کــه صهیونیســم بــا اســتفاده بــی ســابقه از انــواع رســانه هــا،

جهــان را بهســمت فســاد اخالقــی و انحطــاط فرهنگــی ســوق مــی دهــد ،انقــاب
اســامی مرکــز ثقــل انتشــار و ترویــج ارزشهــای اخالقــی و معنــوی شــده اســت.

 -10تجلــی ظلــم ســتیزی در شــعائر اســامی بعــد از انقــاب ،مــوج بیــداری
اســامی را جهانگیــر کــرد.

 -11انقــاب اســامی زمینــه ســاز حکومــت مهــدوی و تمــدن ســازی جهانــی
تشــیع شــده اســت.

 -12انقــاب اســامی تجســم بخــش عدالــت ،انتظــار و امیــد بــه آینــده در جامعــه
شــده اســت.

 -13بعــد از انقــاب ،شــاهد حضــور میلیــون هــا نفــر از مــردم ایــران و جهــان در
ـعبان مســجد جمکــران مــی باشــیم.
جشــن نیمــه شـ ِ

 -14امــروزه مســجد جمکــران کانــون حضــور ســاالنه  20میلیــون زائــر منتظــر از

نقــاط مختلــف جهــان اســت.

1

-15بــه برکــت انقــاب اســامی ،تعــداد طــاب زن مــروج شــعائر اســامی و

انقالبــی بــه بیــش از  80هــزار طلبــه در ســال  1397رســیده اســت.

2

 -16نقــش شــعائر اســامی در احیــای دیــن در جهــان را میتــوان از تجمــع

صدهــا هــزار نفــری واتیــکان تــا تجمــع بیســت میلیونــی اربعیــن حســینی دیــد.

3

 -17قبــل از انقــاب ،در ایــران هــم بیشــترین نامگــذاری هــای فرزنــدان متولــد
شــده بــه اســامی غربــی رایــج شــده بــود در حالــی کــه پــس از انقــاب اســامی

بنــا بــر آمــار بیشــترین شــمار نــام فرزنــدان تــازه متولــد شــده حتــی در انگلســتان
«محمــد» اســت.

 . 1احمــد حاجــیزاده (معــاون اجرایــی مســجد مقــدس جمکــران)« ،مســجد جمکــران ســاالنه میزبــان  ۲۰میلیــون زائــر اســت»،
همایــش بــاران فیــروزهای ،بشــگاه خبرنــگاران جــوان ۱۵ ،آذر ۱۳۹۶
 .2حجتاالســام محمودرضــا جمشــیدی(مدیر حوزههــای علمیــه خواهــران کشــور)« ،تحصیــل  ۷۰هــزار طلبــه در حوزههــای
علمیــه خواهــران کشــور» ،خبرگــزاری دانشــجویان جــوان ۷ ،مهــر ۱۳۹۵
 .3هدیــه آقاپــور« ،آیــا غیــر از «اربعیــن» در طــول تاریــخ جهــان ،تجمــع بــزرگ انســانی دیگــری وجــود دارد؟» ،گــزارش خبرنــگار
سیاســت خارجــی گــروه سیاســی باشــگاه خبرنــگاران جــوان ۱۲ ،آذر ۱۳۹۴
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-18روز مــادر در قبــل از انقــاب روز تولــد یکــی از کریــه تریــن و فاســدترین زنــان

دربــار پهلــوی بــود ولــی بعــد از انقــاب ،روز تولــد بانــوی دو عالــم حضــرت زهــرا
(س) بــه نــام مــادران نامگــذاری شــد.

 -19مــاک نامگــذاری هــا در دوره پهلــوی نزدیکــی بــه قــدرت بــود ولــی بعــد از

انقــاب اســامی بــه شــاخص هــای اخالقــی و فضائــل انســانی بهــا داده مــی شــود.

 -20در تحقیر یک ملت همین بس که نام بزرگترین میادین و خیابان های پایتخت

به اسم دولتمردان جنایتکار آمریکا و انگلیس بود.

 -21مردم در دوره انقالب نام خیابان های اصلی تمام شهرهای بزرگ و کوچک را که

به نام پهلوی ها و خانواده شاه بود ،به نام های مقدس دینی و انقالبی تغییر دادند.

-22اغلــب مؤسســات ،مراکــز علمــی و فرهنگــی بــه نــام ائمــه معصومیــن(ع) ،علمــا،
شــهدا و شــخصیت هــای انقالبــی و مذهبــی نامگــذاری شــده اســت.

-23تغییــر نــام خیابــان هــای تهــران از اســامی ســران اســتکبار بــه مفاهیــم
مردمــی نظیــر الیزابــت دوم بــه کشــاورز ،آیزنهــاور بــه آزادی ،روزولــت بــه مبــارزان

و بعــد شــهید مفتــح ،کنــدی بــه توحیــد ،چرچیــل بــه بابــی ســاندرز نشــانه یــک
انقــاب فرهنگــی اســت.

 -24طرحهــای نظامــی و عملیــات رزمــی قبــل از انقــاب بــه نــام حیوانــات

وحشــی نامگــذاری میشــد ،ولــی بــا پیــروزی انقــاب اســامی همــه نــام هــا
اشــاره بــه آرمــان هــای بــزرگ انســانی دارد.

-25انقــاب اســامی بــا نامگــذاری ارزشــی ایــام ،بــه روزهایمــان برکــت بخشــید و
عنصــر زمــان را بســتر رشــد فضائــل دینــی در جامعــه کــرد .نظیــر :دهــه بصیــرت،

دهــه فجــر ،هفتــه دفــاع مقــدس ،هفتــه بســیج مســتضعفین ،روز مــادر ،روز دختــر،
روز جــوان ،روز معلــم

 -26جش ـنهای باشــکوه دهــه والیــت و امامــت بــه برکــت انقــاب اســامی در

هــزاران مســجد کشــور برپــا مــی شــود.
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-27برگــزاری صدهــا برنامــه وحــدت بخــش در سراســر کشــور بــه مناســبت هفتــه

وحــدت نمــاد عینــی تحقــق همبســتگی در میــان جوامــع اســامی اســت.

 -28امــروزه جشــن هــای باشــکوه دهــه کرامــت بــا میزبانــی  10هــزار خــادم از
زائــران حــرم رضــوی 4در بیــش  350امامــزاده کشــور برگــزار مــی شــود.
زیارات:

-29زیــارت ائمــه کــه یــک برنامــه کــم تعــداد در عمــر اکثــر افــراد بــود امــروزه بــه

برنامــه رایــج ســاالنه بســیاری از مــردم تبدیــل شــده اســت.

 -30اصــرار شــخصیت هــای علمــی ،ورزشــی و هنــری بــه خادمــی افتخــاری امــام
رضــا (ع) و امامــزادگان نشــانه غلبــه گرایــش بــه اهــل بیــت (ع) در نخبــگان جامعــه

بــه برکــت انقــاب اســامی اســت.

 -31با وجود گسترش چند ده برابری سطح اماکن زیارتگاهها در مناسبتهای مذهبی

و ملی ،تراکم جمعیت بسیار بیش از ظرفیتهای موجود است.

 -32مــردم بــا تجمــع میلیونــی در آغــاز ســال نــو (نــوروز) در حــرم هــای اهــل

بیــت و مــزار شــهدا ،ســال جدیــد خــود را متبــرک مــی کننــد.

-33ا نقــاب اســامی بــه بســیاری از مناســبتهای ملــی ،رنــگ و بــوی دینــی و
ارزشــی و صبغــه معنــوی بخشــید.

-34انقالب اسالمی ،تجلیل از دانشمندان و مجاهدان را جایگزین تملقگویی شاهان کرد.
 -35تعداد زائران عاشق حسینی در اربعین سال  1387ه.ش از نه میلیون به 18

میلیون نفر در سال  1388ه.ش و به بیست میلیون زائر در سال  1396ه.ش از ۴۰
ملیت مختلف از آسیا ،آمریکا ،اتحادیه اروپا ،استرالیا و آفریقا افزایش یافت.

5

-36راهپیمایــی بیــن المللــی بیســت میلیونــی اربعیــن حســینی ،گامــی بلنــد و
موثــر بــه ســوی تحقــق تمــدن جهانــی اســام اســت.

 .44ســیدخلیل منبتــی (معــاون اماکــن متبرکــه و امــور زائــران آســتان قــدس رضــوی)« ،میزبانــی  ۱۰هــزار خــادم از زائــران حــرم
مطهــر رضــوی در دهــه کرامــت» ،خبرگــزاری تســنیم ۲۴ ،تيــر ۱۳۹7
 .55محمــد ســامی اســتاد « ،مقایســه کمــی و کیفــی مدیریــت مراســم اربعیــن و مراســم حــج» ،اندیشــکده راهبــردی تبییــن،
 14آذر 1394
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-37بــه برکــت انقــاب اســامی ،فقــط در نــوروز  ،97بیــش از یــک میلیــون زائــر
بــه حــرم حضــرت شــاهچراغ مشــرف شــده انــد.

-38گردشــگری تعالــی بخــش مذهبــی بــا حضــور بیــش از ســی میلیــون نفــری

زائــران مشــهد مقــدس توســعه پیــدا کــرده اســت.

6

-39در نــوروز  ،97بیــش از  10میلیــون زائــر بــه شــهر مقــدس قــم و حــرم حضرت
معصومــه (س) مشــرف شــده اند.

7

 -40در ســال  1396بیــش از  45میلیــون زائــر در بقــاع متبرکــه و اماکــن مذهبــی

کشــور حضــور یافتــه انــد.

8

-41در اوج شــبیخون فرهنگــی دشــمن ،مشــارکت عاشــقانه میلیــون هــا جوانــان

در ســفر عارفانــه راهیــان نــور مانــع انقطــاع نســل ســوم انقــاب از خــط جهــاد و
شــهادت طلبــی اســتمرار بخشــید.

-42زیــارت راهیــان نــور ،مســیر زندگــی بســیاری از نوجوانــان ایرانــی را بــه کلــی
تغییــر داد و عــوض کــرد.

-43تشــییع باشــکوه شــهدای دفــاع مقــدس و مدافعیــن حــرم حضــرت رقیــه(س)

بــا اســتقبال میلیونــی مــردم ،بارهــا فضــای رو بــه نــزول جامعــه را بــا نشــاط
معنــوی صعــودی کــرده اســت.

-44تشــییع هــای پــر اثــر شــهدا ،همچــون شــهدای غــواص و شــهید حججــی،
یــک انقــاب معنــوی فرهنگــی ایجــاد کــرد.

-45تشــییع شــهدای مظلــوم ،همچــون شــهیدان بهشــتی و رجایــی ،فضــای ذهنــی
مــردم را بــه کلــی منقلــب و جریــان نفــاق را افشــا کــرد و ورق را برگردانــد.

 . 6ســیدمرتضی بختیاری(قائـم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی)« ،ســفر  30ميليــون زائــر بــه مشــهد در ســال  ،»95خبرگــزاری
رضــوی ۲۳ ،اســفند ۱۳۹۵
 . 7یونــس عالــی پور(معــاون هماهنگــی امــور زائریــن اســتانداری قــم)12 « ،میلیــون و  ۸۰۰مســافر و زائــر در نــوروز وارد اســتان قــم
شــدند» ،خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) ۲۲ ،فروردیــن ۱۳۹۷
8. 8حجــت االســام و المســلمین احمــد شــرفخانی(معاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه)« ،ثبــت  45میلیــون
بــار بازدیــد از امامــزادگان کشــور» ،پایــگاه اطــاع رســانی شــبکه خبــر ۱۵ ،فرورديــن ۱۳۹۷
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-46استقبال باشکوه همیشگی مردم و جوانان از پیکرهای مطهر شهدا ،نشانه جاذبه
مستمر فرهنگ شهادت برای مردم است.

-47مــزار شــهدای گمنــام در شــهرها و روســتاها ،میعــادگاه عاشــقان و قــرارگاه
دلــدادگان حقیقــت اســت.

 -48برگــزاری پرجمعیــت  20.000یــادواره شــهدا در هــر ســال بــه یــک ســنت

خودجــوش مردمــی تبدیــل شــده اســت.

 -49میزان حضور مردم در یادمان های عملیاتی دوران دفاع مقدس ،از  400هزار
نفر در سال  84به بیش از  7میلیون نفر در سال  96افزایش یافته است.

9

 -50نقش و جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت طلبی در میان نسل جوان با بزرگداشت
شهدای انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و مدافعین حرم ارتقا یافته است.

-51جشــن هــای اعیــاد و مناســبت هــای شــادی آفریــن در  ۵۰درصــد هیئــت

هــای مذهبــی کشــور برگــزار مــی شــود.

-52شرکت میلیونی مردم در برپایی نماز عید سعید فطر در مساجد کشور

-53پرداخــت بیــش از  300میلیــارد تومــان زکات و فطریــه ،نشــانه اســتقبال
مــردم در جهــت کمــک بــه رفــع فقــر در جامعــه اســت.

10

-54مشــارکت و همراهــی میلیونــی ایرانیــان بــا حجــاج بیــت اهلل الحــرام در برپایــی
ســنت حســنه عیــد قربــان

-55احیای با شکوه عید غدیر ،اشرف االعیاد ،جشن امامت و والیت از ثمرات شیرین
انقالب اسالمی است.

 -56واقعه غدیر همزمان با عید سعید غدیر خم با حضور میلیونها نفر در بیش از 145
شهر کشور بازسازی می شود.

11

. 9ســردار علــی فضلی(فرمانــده دانشــگاه افســری و تربیــت پاســداری امــام حســین (ع))« ،ســال جدیــد راهیــان نــور ،بــا صعــود زائــران بــه
قلــه بــازی دراز آغــاز مــی شــود» ،خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران (ایرنــا)97/2/4 ،
 . 10نجفعلــی انتظــاري (مدیــرکل امــور اجرایــی زکات کشــور)« ،درآمــد زکات امســال کشــور ســه هــزار میلیــارد ریــال بــرآورد شــد»،
خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایران(ایرنــا)1395 /05/16 ،
 . 11حســین ظریــف منــش (مدیرعامــل بنیــاد بیــن المللــی غدیــر)« ،بازســازی واقعــه غدیــر همزمــان بــا عیــد ســعید غدیــر خــم»،
خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایران(ایرنــا)1396 /6/7 ،
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 -57بــا وجــود عــدم تقیــد بــه حجــاب ،حضــور بیــن المللــی بانــوان در ورزش فقــط

 6نفــر بــود ،اکنــون بــه  12هــزار بانــوی محجبــه افزایــش یافتــه اســت.

 -58حضــور عفیفانــه ورزشــکاران زن ایرانــی در مســابقات جهانــی بــرای همیشــه

بــر نظریــه تقــارن ابتــذال و حضــور اجتماعــی زن خــط بطــان کشــید.

 -59انقــاب اســامی بــا رســمیت شــناخته شــدن حضــور محجبــه زنــان در
میادیــن ورزشــی ،فرهنــگ خــود را بــه جهــان تحمیــل کــرد.

-60حضــور زنــان فرهیختــه محجبــه در عالیتریــن مجامــع سیاســی و علمــی
جهانــی ،انــگاره هــای غلــط ســاخته و پرداختــه شــده رســانه هــای غــرب دربــاره

زن مســلمان را شکســت.

-61پیــش از انقــاب ،حتــی در مســیر زیــارات ائمــه(ع) ،مســجد نداشــتیم ولــی

اکنــون در فــرودگاه هــای بیــن المللــی مســاجد فعــال داریــم.

-62دســتاورد فرهنگــی انقــاب اســامی ،طنیــن انــداز شــدن شــعارهای یاعلــی (ع)،
یــا حســین(ع) ،یازهــرا(س) ،یــا ابوالفضــل(ع) در مســابقات بیــن المللــی ورزشــی اســت.

-63رعایــت اصــول و قواعــد اســامی توســط دیپلمــات هــای خارجــی در مذاکــرات
و نشســت هــای بیــن المللــی بــا جمهــوری اســامی ایــران

-64حضــور ســفرا ،ورزشــکاران و دیپلماتهــای زن ایرانــی در مجامــع بیــن المللــی

بــا پوشــش و حجــاب اســامی

-65نهادینــه ســازی شــعائر اســامی در جامعــه بــا اســتقبال  85000نفــری زائریــن

خانــه خــدا از مراســم حــج ابراهیمــی

12

-66جهانــی ســازی شــعائر انقالبــی بــا برگــزاری مراســم صدهــا هــزار نفــری برائــت
از مشــرکین در موســم حــج ابراهیمــی

-67مسجدمحوری مبنای چهار دهه از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی جامعه

انقالبی ایران

 . 12حمیــد محمــدی (رئیــس ســازمان حــج و زیــارت)« ،اعــزام قطعــی  85هــزار نفــر بــه حــج  ،»97باشــگاه خبرنــگاران جــوان۲۵ ،
بهمــن ،۱۳۹۶
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 -68افزایــش تعــداد مســاجد کل کشــور از  30000در ســال  57بــه 74229
مســجد در ســال .1397

13

 -69اســتقبال گســترده جامعــه بــه انجــام شــعائر اســامی و انقالبــی بــا تأســیس
و تجهیــز  7528حســینیه در سراســر کشــور

14

-70تأســیس خودجــوش بیــش از  90هــزار هیــات مذهبی بعــد از انقالب اســامی،

کانونهــای جوشــان عشــق ورزی جوانــان به شــهدای کربالســت.

15

 -71رشـد و گسـترش تعـداد هیئـات مذهبـی از  2700در سـال  57بـه  91000در
سـال .1397

16

 -72امروز به جای عناصر مبتذل ،ذاکران مخلص اهل بیت (ع) از بانفوذترین گروه
های مرجع اجتماعی است.

 -73افزایــش میــزان اســتقبال جوانــان جامعــه بــه مداحــی اهــل بیــت(ع) ،آمــار
مداحــان کشــور را بــه  640322نفــر رســانده اســت.

17

 -74نــوع دوســتی مهمتریــن عامــل اســتقبال بــی نظیــر مــردم کشــور از تأســیس
و راه انــدازی موسســات خیریــه از  1000موسســه در ســال  57بــه بیــش از 15000
موسســه در ســال  97اســت.

18

-75افزایش آمار موسسات قرض الحسنه در سال  56از  462صندوق به 1226
صندوق در سال .76

19

-76قبل از انقالب ،برگزاری دعاهای با جمعیت انبوه تقریباً مرسوم نبود ولی امروزه در
هزاران نقطه کشور دعاهای ندبه ،کمیل ،عرفه و توسل با تجمعات میلیونی قرائت می شود.

 1397/5/15 -13پاســخ رســمی ســازمان تبلیغــات اســامی بــه مکاتبــه جنبــش مردمــی پاسداشــت چهــل ســالگی انقــاب اســامی،
کمیتــه «شــعائر اســامی و انقالبی». ،
 . 14سازمان تبلیغات اسالمی ،همان
 . 15سازمان تبلیغات اسالمی ،همان
 . 16سازمان تبلیغات اسالمی ،همان
 . 17سازمان تبلیغات اسالمی ،همان
 . 18حجــت االســام علــی مالنــوری (دبیــر اجرایــی همایــش خیــر مانــدگار)« ،ثبــت بیــش از 15هــزار موسســه خیریــه در کشــور»،
خبرگــزاری میــزان 26 ،بهمــن 1395
« . 19آمار صندوقها و موسسات در استانهای کشور» ،پایگاه خبری اقتصاد ایرانی 14 ،آذر 1394
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 -77برگزاری دعای کمیل چند ده هزار نفری و دعای عرفه چند صد هزار نفری در
حرم امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) در دنیای اسالم بی نظیر است.

 -78دعــای کمیــل مدینــه و دعــای عرفــه صحــرای عرفــات موجــب ترویــج گرایش

بــه ادعیــه در مراســم حــج و جهــان اســام شــده اســت.

-79شب زنده داری دهها میلیون ایرانی در شبهای قدر ،مدیون انقالب اسالمی است.

-80بعــد از انقــاب اســامی شــاهد برپایــی بزرگتریــن اجتمــاع قرآنــی جهــان در
مــاه مبــارک رمضــان در ایــران هســتیم.

-81اســتقبال چشــمگیر مســلمانان ایــران و کشــورهای همســایه از برگــزاری
مراســم دعــای پرفیــض عرفــه

-82بــه برکــت انقــاب اســامی مراســم دعــای توســل در  563بقعــه متبرکــه،

هــزاران مســاجد و هیأتهــای کشــور بــه صــورت هفتگــی برگــزار مــی شــود.

20

-83حکــم تعطیــل شــده قرآنــی نمــاز جمعــه بــا انقــاب اســامی برپــا شــد و بــه

همــه شــهرهای کشــور تعمیــم یافــت.

-84ســنت قرآنــی فرامــوش شــده اعتــکاف بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بــه
عبادتــی فراگیــر و جــذاب جوانانــه تبدیــل شــد.

-85ساالنه  60درصد دانش آموزان مدارس در نماز جماعت شرکت می کنند.

-86برگزاری سالیانه جشن تکلیف برای  700هزار دانش آموز در سراسر کشور

21

-87برگــزاری ســنت بــزرگ اعتــکاف در صدهــا مســجد کشــور بــا حضــور هــزاران

نفــر از قشــر جــوان و تحصیــل کــرده

-88حضــور ســالیانه بیــش از  800هــزار نفــر جهــت برگــزاری مراســم اعتــکاف در

 5506مســجد کشــور

22

 . 20پاس��خ رس��می س��ازمان اوق��اف و ام��ور خیری��ه بــه مکاتبــه جنبــش مردمــی پاسداشــت چهــل ســالگی انقــاب اســامی ،کمیتــه
«شــعائر اســامی و انقالبــی»1397/5/23 ،
 . 21حجــت االســام والمســلمین حســن اســکندریان (معــاون اقامــه نمــاز اداره کل قــرآن و عتــرت وزارت آمــوزش و پــرورش)« ،نمــاز
در  60درصــد مــدارس کشــور بصــورت جماعــت اقامــه مــی شــود» ،خبرگــزاری ایرنــا96/9/20 ،
 . 22سازمان تبلیغات اسالمی ،همان
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 -89ارتقای روحیه معنوی و فراهم سازی زمینه های خودسازی جوانان در مراسم
معنوی اعتکاف

 -90راهپیمایــی دههــا میلیونــی روزه داران در روز قــدس ،آن هــم پــس از شــب

زنــده داری شــبهای قــدر در چهلمیــن ســال انقــاب اســامی یــک نشــان

برجســته از نشــاط و طــراوت و روح انقالبــی مــردم اســت.

-91راهپیمایــی روز جهانــی قــدس ،آرمــان رو بــه فراموشــی فلســطین را زنــده

کــرد و روز بــه روز بــر امیــد تحقــق آن افــزود.

-92جبهه مقاومت ایده تشکیل اسرائیل بزرگ را به یک رویا تبدیل کرد.

-93حضــور  500رســانه خارجــی بــرای پوشــش راهپیمایــی روز قــدس در ایــران
حکایــت از جهانــی شــدن پیــام حضــرت امــام (ره) و افزایــش روزافــزون تنفــر

جهانــی از رژیــم صهیونیســتی بــا مشــارکت میلیونــی مــردم در  900شــهر کشــور

و بیــش از  85کشــور جهــان شــده اســت.

-94حضــور دههــا میلیونــی مــردم در راهپیمایــی  22بهمــن در بدتریــن شــرایط
سیاســی و بدتریــن شــرایط جــوی ریشــه در مردمــی بــودن انقــاب اســامی دارد.

-95برگــزاری جشــن  22بهمــن بــا حضــور بیــش از  ۶هــزار عــکاس ،خبرنــگار و

فیلمبــردار داخلــی و خارجــی و  ۲۵۰خبرنــگار خارجــی از هفتــاد و یــک رســانه

منطقــهای و بینالمللــی وابســته بــه  24کشــور جهــان.

23

-96برگزاری راهپیمایی 22بهمن در بیش از هزار شهرستان ،شهر و بخش و

همچنین در بیش از  ۴هزار روستای کشور

24

 22-97بهمن ،تجلی بخش حماسه حضور میلیونی مردم در بزرگترین جشن
انقالب اسالمی است.

-98حضور حماسی و میلیونی مردم در مراسم  9دی ،سدی محکم در برابر توطئه

های داخلی و خارجی در تمامی مراکز استانها و شهرستانها و شهرهای سراسر
« . 23انقالب رسما وارد چهل سالگی شد» ،خبرگزاری تابناک ۲۲ ،بهمن ۱۳۹۶
« . 24گزارش خبرنگاران ایسنا از راهپیمایی  ۲۲بهمن ،»۹۶خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۲۲ ،بهمن ۱۳۹۶
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کشور و در بیش از  1200نقطه کشورشد.

25

 -99حضور میلیونها نفر از دانشآموزان مدارس سراسر کشور در مراسم  13آبان
نماد مقابله با استکبار جهانی است.

 -100ایستادگی در برابر استکبار جهانی و ایجاد امنیت پایدار و توسعه از برکات

تشکیل بسیج مستضعفین است.

 -101بسیج مستضعفین محور ترویج و گسترش مولفه های فرهنگ ناب انقالبی
نظیر :جهاد ،ایثار ،شهادت و ...است.

 31 -102شــهریور مــاه ســالروز دفــاع جانانــه از میهــن اســامی در برابــر تجــاوز
ســرزمینی  31قــدرت جهــان اســت.

 -103امروزه دهه فاطمیه در انقالب اسالمی با حضور میلیونی مردم عزادار ،زمینه
ساز ترویج فرهنگ فاطمی در کشور و جهان ،احیا و گسترش یافته است.

 -104مراســم باشــکوه ســوگواری ایــام فاطمیــه در کشــورهای اســامی و جهــان
(عــراق ،پاکســتان ،آذربایجــان ،تاجیکســتان ،اســترالیا ،مراکــز اســامی هامبــورگ،

انگلیــس و امــام علــی (ع) اســتکهلم) برگــزار مــی شــود.

 -105حضــور بیــش از  3میلیــون زائــر عــزادار در کربــا در دهــه اول محــرم از

کشــورهای مختلــف جهــان

26

 -106برگزاری مراسم عزاداری حسینی در بیش از  100کشور جهان

 -107انقــاب اســامی زمینــه ســاز پاالیــش و گســترش شــعائر حســینی در
تمامــی شــهرها ،روســتاها و محــات کشــور

-108تجمع و عزاداری نمادین بیش از  70هزار نفر در حسینیه زنجان

 -109افزایش چشمگیر تعداد تکایا و حسینیه ها در ایام عزاداری حسینی

(ع)

 -110برپایی مراسم باشکوه میلیونی زیارت عاشورا به صورت روزانه در سراسر کشور
« . 25اجتمــاع حامیــان والیــت در ســالروز حماســه  9دی در  1200نقطــه کشــور» ،خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران (ایرنــا)،
1396/10/9
 . 26قاســم االعرجــی (وزارت کشــور عــراق) « ،طــرح امنیتــی دهــه اول محــرم در کربــا موفــق اجــرا شــد» ،خبرگــزاری فــارس،
1396/7/9
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 -111ابتــکار جهانــی همایــش شــیرخوارگان حســینی ،یزیدیــان دوران را بــه
چالــش کشــیده اســت.

 -112برگــزاری میلیونــی همایــش شــیرخوارگان حســینی در بیــش از  ۴۰۰۰شــهر
و روســتا و  839بقعــه کشــور

27

-113گردهمایی شیرخوارگان حسینی در  41کشور جهان

28

 -114بــه برکــت انقــاب اســامی مشــارکت مردمــی در حفــظ و گســترش شــعائر
اســامی زمینــه ســاز توســعه اماکــن مذهبــی و زیارتــی گردیــده اســت.

-115مســاحت حــرم امــام رضــا(ع) از  130هــزار متــر مربــع در ســال  57بــه بیــش
از یــک میلیــون متــر مربــع زیــر بنــا تــا ســال . 97

29

-116توسعه مسجد جمکران به بیش از  40هزار متر مربع زیر بنا تا سال. 97

30

-117توسعه حرم حضرت معصومه

(س)

-118توسعه حضرت احمدبن موسی(شاهچراغ)
-119توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی

(ع)

 -120امــروزه وجــود تعــداد  10هــزار بقعــه متبرکــه مهمتریــن عامــل افزایــش و
توســعه گردشــگری مذهبــی در کشــور شــده اســت.

31

 -121در حــال حاضــر میلیونهــا نفــر از عوایــد معنــوی ،اقتصــادی ،خدماتــی و
رفاهــی بــا توســعه زیرســاخت هــای اماکــن مذهبــی و زیارتــی بهــره منــد مــی
شــوند.

 . 27سازمان اوقاف و امور خیریه ،همان
 . 28داود منافــی پــور (دبیــر مجمــع جهانــی حضــرت علــی اصغــر (ع))« ،گردهمایــی شــیرخوارگان حســینی در ایــران و  41کشــور
جهــان» ،خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایران(ایرنــا)1396/6/28 ،
« . 29آمارهایی از حرم امام رضا(ع) که نمی دانستید» ،باشگاه خبرنگاران جوان(ایسنا) ۲۶ ،شهريور ۱۳۹۲
 . 30دانشنامه اسالمی« ،مسجد جمکران» ،موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع).
 . 31سازمان اوقاف و امور خیریه ،همان
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " زنان و خانواده"
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1مینو اصالنی -2پروفسور مریم رزاقی  -3دکتر کبری خزعلی
 -4مریم هاشمی  -5دکتر الجوردی  -6عشرت شایق

 - 7افسانه قاضی زاده  -8دکتر انسیه خزعلی  -9سهیال آسوده
 -10معصومه حاج حسینی -11زهرا دمیرچی

 -12فضه سادات حسینی -13مهری طالبی اردستانی
انقــاب اســامی تحــول شــگرف در زندگــی زنــان ایرانــی بــه وجــود آورد و همــه
چیــز را بــه نفــع زنــان تغییــر داد ،اغــراق نیســت اگــر بگوییــم زنــان بزرگتریــن
برنــدگان و منتفعــان از پیــروزی انقــاب اســامی بــوده انــد ،تحــوالت نجومــی در
عرصــه تعالــی زنــان بــه وضــوح بــه ایــن مســاله گواهــی مــی دهــد.
رژیم گذشته با ادعای دروغ آزادی زنان مسیری را پیش روی مردم کشور می
گذاشت که زنان می باید بین پیشرفت و تعالی علمی و سیاسی و  ...با حیا و عفاف
یکی را انتخاب می کردند و از آنجا که اغلب زنان حاضر به صرف نظر کردن از حیا و
عفت نبودند ،به طور خود به خود از بسیاری از امتیازات اجتماعی محروم میشدند
اما انقالب اسالمی با جمع میان حیا و عفاف با حضور اجتماعی زنان ،این مشکل را
برطرف کرد و راه را برای تعالی زنان عفیف و پاکدامن کشور گشود و در نتیجه شاهد
تحوالت شگفت انگیزی در این زمینه بوده ایم.
1
-1در سال  57تنها  35درصد زنان باسواد بودند امروز نزدیک  90درصد باسوادند.
-2تعداد دانش آموزان دختر از  2777724نفر در سال  55به  6956034نفر در سال
2
 96رسید (.باتوجه به اینکه تعداد دانش آموزان در حال تحصیل کم تر شده است).
 1گزارش میان دوره ای یوپی آر  ،2016-2015ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،ص22
 2گزارش مرکز منابع انسانی آموزش و پرورش ،خبرگزاری فارس ،کد خبر13970711000881 :
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-3تعداد دانشآموختگان دانشگاهی زن از  6درصد در سال  1355به  44درصد
3
رسیده است.
-4تعــداد طــاب زن از چنــد ده نفــر در قبــل از انقــاب بــه  80هــزار طلبــه و 40
4
هــزار دانشآموختــه رســیده اســت.
-5پیــش از انقــاب تنهــا  13.6درصــد اســاتید دانشــگاهها زن بودهانــد .امــروز
5
30درصــد اســاتید دانشــگاه زن هســتند.
-6امروز  7هزار نفر از اساتید دانشگاهها و  2700نفر از اساتید حوزه علمیه زنان هستند.
ا مطلقـاً
-7تأســیس دههــا دانشــگاه ،دانشــکده و پژوهشــگاه ویــژه بانــوان کــه قبـ ً
6
وجــود نداشــتند.
-8تعــداد نهادهــای مردمنهــاد ویــژه زنــان پیــش از انقــاب  5مــورد بــود کــه
7
امــروز بیــش از  2000مــورد اســت.
8
 -9ورزش بانوان ،از  7رشته در سال  57به  38رشته توسعه یافت.
-10رشد نجومی تعداد مربیان ورزشی زن از  9نفر به  35هزار نفر نماد توسعه
9
حقیقی نظام اسالمی به ورزش زنان است.
-11تعـداد داوران ورزش زن بـا افزایـش  2هـزار برابـری از  7نفـر بـه  16هـزار نفـر
10
رسـیده است.
11
-12تعداد ورزشگاههای اختصاصی بانوان پس از انقالب  30برابر گذشته شده است.
-13حضور زنان در مسابقات خارجی تنها  6مورد بوده که به  12هزار مورد
12
افزایشیافته است.
 3موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش
 4به نقل از مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی،

عالی http://irphe.ac.irو https://public.msrt.ir/file/download/page/1485695853-1394-1357.pdf

News/82663703

http://www.irna.ir/fa/

 5به نقل از معاون پژوهشی سابق وزارت علوم مهدی نژاد نوری،
 6قوی نیره ،درآمدی بر کارآمدی نظام جمهورس اسالمی در حوزه زنان ،ص 225-214
 7اكرم باجالن« ،بررسي عملكرد امور زنان و خانواده در رابطه با سازمان هاي مردم نهاد زنان و خانواده» مركز پژوهشهاي مجلس،
شماره مسلسل 13270:آبانماه  13 : 1392و قوی ،درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسالمی در قلمرو زنان ،ص 151-147
 8خلیقی پور ،کبری (از پیشکسوتان و نخستین مدیر ورزش بانوان کشور ) 17 ،آذر  ،1397به گزارش فرهنگ سدید�http://farhangesa
/https://snn.ir/fa/news/675512

didir

 9همان
 10همان
 11همان
 12همان
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-14کل مدالهای جهانی ورزشی بانوان در  57سال حکومت پهلوی 5 ،مورد بوده است .در
13
 40سال پس از انقالب اسالمی با رعایت حدود شرعی 160 ،مورد بوده است.
 -15نهــاد ورزشــی بانــوان پــس از انقــاب اســامی تأســیس شــد و تعــداد بســیار
14
ناچیــز ورزشــکار حرفـهای زن بــه  540هــزار نفــر رســید.
-16بزرگتریــن تشــکل مردمــی زنــان در جهــان بــا  9میلیــون نفــر عضــو و 20
15
هــزار پایــگاه ،در بســیج جامعــه زنــان اســت.
 -17هفــت هــزار شــهیده و  5هــزار جانبــاز زن ،نمــاد مقاومــت و نقشآفرینــی
16
ممتــاز زنــان در انقــاب و دفــاع مقــدس اســت.
-18مشــارکت فعــال  23هــزار امدادگــر و  2300پزشــک زن در جبهههــای دفــاع
17
مقــدس افتخــار مقاومــت جامعــه زنــان اســت.
-19امیــد بــه زندگــی زنــان از  54ســال در ســال  1355بــه  78ســال در ســال
18
 1395ارتقــا یافتــه اســت.
-20پزشکان عمومی زن با رشد  16برابری از  3500نفر در سال  1355به 60000
19
نفر در سال  1395رسیده است.
-21بانــوان پزشــک متخصــص در ســال  1395از  597نفــر بــه  30000نفر رســیده
20
اســت (رشــد  50برابری).
-22تاکنــون انقــاب اســامی در جهــت ارائــه خدمــات پزشــکی بــه بانــوان 5300
21
نفــر پزشــک فــوق تخصــص تربیتکــرده اســت.
-23ایجــاد بیمارســتانهای مخصــوص بانــوان از اقدامــات مهــم و برجســته نظــام
اســامی در ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ زن در دنیاســت.
-24طبــق آمارهــای جهانــی تعــداد مرگومیــر مــادران در هنــگام زایمــان نســبت
 13همان
 14همان
 15مینو اصالنی رئیس بسیج جامعه زنان کشورhttp://www.irna.ir/fa/News/83136728 ،
 16پژوهش خبری صدا و سیما با موضوع آمار شهدا و ایثارگری های زنان در دوران دفاع مقدسhttp://www.iribnews.ir/fa/news/1296766 ،
 17همان
 . 18به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوریwww.ilna.ir/610837 ،
 19سایت سازمان نظام پزشکی
 20همان
 21همان
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بــه قبــل از انقــاب اســامی  90درصــد کاهشیافتــه اســت.
-25مشــارکت زنــان در امــور سیاســی از حــد ناچیــز و غیرقابلشــمارش در قبــل
از انقــاب بــا شایستهســاالری و بــر اســاس تواناییهــای زنــان در دوران بعــد از
23
انقــاب اســامی رشــد قابلتوجهــی کــرده اســت.
-26نهادهــای داخلــی و خارجــی تشــریفاتی زنــان کــه در انحصــار فــرح و اشــرف
پهلــوی بــود بــه نهادهــای فراگیــر داخلــی و بینالمللــی بــا نقشآفرینــی زنــان
24
فرهیختــه و دانشــمند توســعه یافــت.
-27پــس از پیــروزی انقــاب اســامی  159قانــون ناظــر بــه تعالــی زنــان در
25
مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســیده اســت.
26
-28تعداد نویسندگان زن از کمتر از  50نفر در سال  57به  8هزار نفر رسیده است.
27
-29پیش از انقالب اسالمی هیچ ناشر زن نداشتیم امروز  712ناشر زنداریم.
-30تعــداد نشــریات ویــژه بانــوان از تعــداد ناچیــزی عنــوان در ســال  57بــه
28
بیشتــر از  45عنــوان در ســال 91رســیده اســت.
 80-31درصــد از مخاطبــان  11هــزار مؤسســات قرآنــی کشــور 6 ،میلیــون نفــر از
29
زنــان هســتند.
-32پیــش از انقــاب اســامی 125هــزار نفــر از شــاغلین آمــوزش و پــرورش زنــان
30
بودنــد .در ســال  532000 ،91نفــر از شــاغلین آمــوزش و پــرورش زن هســتند.
22

 22به نقل از مدیر کل دفتر سالمت و جمعیت وزارت بهداشت،
 23دکتر کبری خزعلی ،رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان
 24قوی نیره ،درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسالمی در حوزه زنان
 25مجله معرفت  1385شماره  ،106قانون اساسى و زنان؛ مرتضی شیرودی
 26مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،آشنایی با مهم ترین دستگاه ها ،قوانین ،چالش ها و آمارهای حوزه زن و خانواده ،ص
23
 27سالنامه آماری فرهنگ و هنر ،سال  ،91ص 42
 28مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،آشنایی با مهم ترین دستگاه ها ،قوانین ،چالش ها و آمارهای حوزه زن و خانواده ،ص
24
 29به نقل از احمد حاجی شریف مسئول امور ارتباطات وامور استانهای سازمان دارالقرآنwww.mehrnews.com/news/4088977 ،
 30مصاحبه معاون وزیر آموزش و پرورش ،به نقل از رییس مرکز آمار و فناوری ارتباطات و اطالعات وزارت آموزش و پرورش؛ www.isna.
 92061206791/ir/newsو مجله پیام زن اسفند  ،1377شماره  ،84قسمت زنان در آیینه آمار

کاهش-مرگ-و-میر-مادران-باردار-و-نوزادان /http://ejtemaee.behdasht.gov.ir
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " شعر و ادبیات"
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1استاد مجتبی رحماندوست  -2علیرضا قزوه

 -3استاد محمدرضا سنگری  -4استاد حسین اسرافیلی

 -5محمد گلریز  -6راضیه تجار  -7مهدی بوشهریان
-1انقالب اسالمی زبان فارسی را جهانی کرده است.

1

-2امام خامنهای پرچمدار خیزش ادبی ایران در دوره معاصر است.

2

-3اگــر فارسیســتیزی انگلســتان در هنــد نبــود ،زبــان فارســی ،زبــان اول جهــان

بــود.

3

-4ادیببودن رهبران انقالب ،عامل بزرگ تعالی ادب پارسی است.

4

-5حــدود چهارهــزار زن شــاعر و داســتاننویس ،ســند افتخــار ادبــی جمهــوری
اســامی ایــران اســت.

5

-6جهــش خیرهکننــده در فراگیــری زبــان فارســی در جهــان مدیــون انقــاب
اســامی اســت (تأســیس بیــش از  200مرکــز 51 ،کرســی زبــان فارســی در

دانشــگاههای جهــان و آمــوزش زبــان فارســی بــه بیــش از  77000دانشــجو و

طلبــه مقیــم ایــران).

6

 1عبدالکریم سلمانی ،انور حبیبی ،محمدرضا قزل سفلی ،میزگرد تاثیرات جهانی انقالب اسالمی ،تحوالت ایدئولوژیک در جهان و
گسترش زبان فارسی در سایه انقالب اسالمی ،خبرگزاری ایرنا ،تاریخ انتشار ،95/11/20 :کد خبر ،82421274 :قابل دسترس در:
82421274/www.irna.ir/fa/News

http://

 2دکتر مجتبی رحماندوست (نویسنده) / ،وجود  ۲۰۰مرکز زبان فارسی در دانشگاههای جهان از بعد انقالب تاکنون ،خبرگزاری
دانشجو ،کد خبر ،۶۸۴۵۱۸ :تاریخ انتشار ۲۲ :ارديبهشت  .۱۳۹۷قابل دسترس درhttp://yon.ir/im5cp :
 3علیرضا قزوه (شاعر) / ،اگر فارسیستیزی انگلیس نبود ،زبان فارسی بین چند زبان نخست دنیا بود ،خبرگزاری تسنیم ،تاریخ انتشار:
 ۲۲ارديبهشت  .۱۳۹۷قابل دسترس درhttp://yon.ir/buXga :
 4همان
 5رک :ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران ،بخــش کتابشناســی ملــی یــا لــوح فشــرده کتابشناســی ملــی؛ همچنیــن گــزارش
آمــاری دریافتــی از خانــه کتــاب1396 ،
 6گزارش دریافتی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری1396 ،؛ همچنین :پرتال وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر ساالر آملی ،قائم
مقام وزیر علوم در امور بین الملل ،یکی از فعالیت های محوری وزارت علوم ،توجه به دیپلماسی علمی و در راس آن زبان و ادبیات
فارسی در اقصی نقاط جهان است ،کد خبر ۲۸ ،۲۶۴۹۲ :دی  .۱۳۹۵قابل دسترس در آدرسhttp://yon.ir/E2539 :
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 -7انقالب اسالمی بیش از ده جایزه ملی ادبی را بنیان نهاده است.

7

-8انقــاب اســامی درهــای بســته را بــه روی شــعر و ادبیــات آیینــی و اقــوام

گشــوده اســت.

8

-9انقالب اسالمی احیاگر شعر ،این ثروت ملی ایرانیان است.

9

-10عدالتطلبــی و آرمانخواهــی بــا انقــاب اســامی وارد شــعر و ادب فارســی
شــده اســت.

10

-11هنــر رژیــم پهلــوی ،قتــل و زندانیکــردن شــعرای تــراز اول بــود .میــرزاده

عشــقی ،فرخــی یــزدی و  ...از قربانیــان عرصــه فرهنــگ در رژیــم پهلــوی بودنــد.

11

-12مــراودات دائمــی شــعرا بــا رهبــر معظــم انقــاب و نشســتهای منظــم ســاالنه

بــا معظــم لــه نمــادی از توجــه نظــام اســامی بــه تعالــی شــعر و ادب پارســی
اســت.

-13انقالب اسالمی زبان فارسی را زبان رایج انقالبیون جهان کرده است.

12

 7خبرگزاری نسیم آنالین ،مهمترین جوایز ادبی ایران کدام جوایز هستند؟ ،شنبه  ۱۳دی  .۱۳۹۳قابل دسترس در:

http://yon.ir/mLhJz

 - 8خبرگزاری نسیم آنالین ،مهمترین جوایز ادبی ایران کدام جوایز هستند؟ ،شنبه  ۱۳دی  .۱۳۹۳قابل دسترس در:
 9همان؛ همچنین :مقام معظم رهبری ،دیدار جمعی از شعرا در شام میالد امام حسن مجتبی علیهالسالم ۲۰ ،خرداد  .۱۳۹۶قابل
دسترس درhttp://yon.ir/BG5pf :
 10محمدرضا سنگری (شاعر برجسته و مسئول شعر آئینی کشور) ،خبرگزاری تسنیم ،تاریخ انتشار ۲۲ :ارديبهشت  .۱۳۹۷قابل
دسترس درhttp://yon.ir/buXga :
 11رک :سپانلو محمدعلی ( ،)1394شاعران آزادی؛ زندگی نامه و گزیده ای از بهترین آثار ،تهران ،بوتیمار؛ همچنین رک :شفیعی
محسن ،روایتی از قتل های سیاسی در دوران پهلوی اول ،پایگاه علم و دانش پژوهی هادی .1395/05/04 ،قابل دسترس درhttp://yon. :
http://yon.ir/mLhJz

ir/fo1si

 12عبدالکریم سلمانی ،انور حبیبی ،محمدرضا قزل سفلی ،میزگرد تاثیرات جهانی انقالب اسالمی ،تحوالت ایدئولوژیک در جهان و
گسترش زبان فارسی در سایه انقالب اسالمی ،خبرگزاری ایرنا ،تاریخ انتشار ،95/11/20 :کد خبر ،82421274 :قابل دسترس درhttp:// :

www.irna.ir/fa/News/82421274
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " کتاب و نشر "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1دکتر محمدحسین صفار هرندی  -2دکتر مجتبی رحماندوست
 -3دکتر شهریار زرشناس -4محمد الهیاری  -5اصغر قاسمی

 -6مریم جدلی

-1پــس از انقــاب شــمارگان ســاالنه چــاپ کتــاب ۱۳۶ ،برابــر شــده (از یکمیلیون

نســخه در ســال  ۵۷به  ۱۳۶میلیون در ســال  )۹۵رســیده اســت.

1

-2تعــداد عنــوان کتــاب ثبــت شــده در کتابخانــه ملــی از ســال  1316تــا 1357

در کل  11هــزار عنــوان بــا میانگیــن ســاالنه  275عنــوان کتــاب اســت2.و تعــداد

عنــوان کتــاب چــاپ شــده از ســال  1358تــا ســال  1396بــا میانگیــن ســاالنه
 32.049عنــوان کتــاب و در کل  1.230.000عنــوان کتــاب اســت.

3

-3براساس خوشبینانهترین آمارهای ارائه شده رژیم ستمشاهی ،تعداد عنوان کتاب
چاپ شده در آخرین سال حکومت طاغوت ( 1500 ،)1357عنوان بوده است 4.و

به استناد گزارش خانه کتاب ،تعداد عنوان کتاب چاپ شده در سال  1396مقارن

با چهل سالگی انقالب اسالمی به مرز یکصدهزار عنوان رسید .یعنی ظرف یکسال
نزدیک به  10برابر  40سال سلطنت پهلوی در کشور کتاب منتشر شده است.

5

-4براســاس تعریــف نهــاد کتابخانههــا تعــداد  370کتابخانــه عمومــی در پایــان
رژیــم ستمشــاهی ( )1357وجــود داشــته اســت( .بــا احتســاب  200کتابخانــه و
کانــون پــرورش فکــری کــودکان در آن زمــان) کــه جمعــاً  570بــاب کتابخانــه
 1موسسه خانه کتاب ،چهل سال نشر کتاب در ایران پس از انقالب اسالمی (1397 ،)1396-1357
 2مصاحبه با مسئول اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،فروردین 97
 3موسسه خانه کتاب ،چهل سال نشر کتاب در ایران پس از انقالب اسالمی ( ،1397 ،)1396-1357ص 4
 4مصاحبه با مسئول اسناد کتابخانه ملی ،فروردین 97
 5موسسه خانه کتاب ،چهل سال نشر کتاب در ایران پس از انقالب اسالمی ( ،1397 ،)1396-1357ص4
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میشــود .یعنــی بــه ازاء هــر  19500نفــر باســواد ،یــک کتابخانــه وجــود داشــت6.بر

اســاس همــان تعریــف اکنــون تعــداد کتابخانههــای موجــود کشــور عبــارت اســت از:
7
 کتابخانه عمومی  3412باب8
 کتابخانه مساجد کشور  7265باب9
 کتابخانههای بسیج  6633بابجمعـاً  17.310کتابخانــه در حــال حاضــر در کل کشــور موجــود اســت .یعنــی بــه
ازای هــر  4500نفــر باســواد ،یــک کتابخانــه موجــود اســت.
 -5ظهــور نویســندگان زن ،پدیــده پــس از انقــاب اســامی اســت .قبــل از انقــاب
بهانــدازه انگشــتان دســت هــم نبــوده اســت .کل نویســندگان زن در ایــران قبــل
از انقــاب اســامی (بــه اســتناد بررســی اســناد کتابخانــه ملــی و بــا احتســاب
صاحــب حداقــل  5اثــر مکتــوب بــه عنــوان نویســنده)  100نفــر بودهانــد؛ کــه بــه
نســبت بــه جمعیــت بــا ســواد کشــور  15.700.000نفــر بــه ازاء هــر 160.000
نفــر یــک نویســنده زن وجــود داشــته اســت10.و اکنــون بــر اســاس آمــار ثبــت
کتابهــای منتشــره کتابخانــه ملــی ،تعــداد نویســندگان زن  8000نفــر هســتند
کــه نســبت بــه جمعیــت بــا ســواد کشــور  78.500.000نفــر ،بــه ازاء هــر 9600
11
نفــر یــک نویســنده زن وجــود دارد.
 -6تعــداد  ۲۵.۰۰۰عنــوان کتــاب هویتســاز ملــی و ایرانــی چاپشــده اســت کــه
12
قبــل از انقــاب کتــاب هویتســاز نداشــتیم.
 -7آزادی در حــوزه نشــر قبــل و بعــد از انقــاب قابلمقایســه نیســت .انقــاب
13
اســامی نشــر و اندیشــه را از بنــد خفقــان و سانســور پهلــوی آزاد کــرد.
 6گزارش دریافتی از نهاد کتابخانههای عمومی کشور
 7گزارش دریافتی از نهاد کتابخانههای عمومی کشور
 8گزارش دریافتی از ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد
 9مصاحبه با دکتر حسین قنادیان مسئول اسبق سازمان بسیج هنرمندان
 10مصاحبه با مسئول اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،فروردین 97
 11همان
 12دکتر شهریار زرشناس ،انقالب اسالمی اندیشه در آثار نظری را آزاد کرد ،پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار 15 :اردیبهشت  ،97کد خبر:
 ،282قابل دسترس در/http://farhangesadid.ir/fa/news/282 :
 13همان
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 -8بعــد از انقــاب در حــوزه نظــری هیــچ کتابــی سانســور نشــد و درحالیکــه
کمونیســتها بــا نظــام جنــگ مســلحانه میکردنــد ،مبانــی نظــری و اعتقــادی
14
آنهــا بــا مجــوز چــاپ میشــد.
 -9بزرگترین ناشر قبل از انقالب ایران"مؤسسه آمریکایی فرانکلین" بود.
15
 -10اغلب کتب قبل از انقالب ،ترجمه بود.
 -11رهبــران انقــاب اســامی مؤلفــان برجســته ،ناقــدان توانمنــد کتــاب،
کتابخوانهــای حرفــهای و مروجــان اصلــی کتــاب در کشــور بودنــد.
 برگزاری نمایشگاههای کتاب ۱۲ ،عنوان جایزه ملی کتاب و راهاندازی خبرگزاریکتاب از پدیدههای اختصاصی پس از انقالب است .قبل از انقالب اص ً
ال نمایشگاه کتاب
نداشتیم .بعد از انقالب در سطح ملی و بینالمللی و استانی نمایشگاه کتاب داریم.
 -12بنیانگــذاری و برپایــی  31نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب کــه زمینــه حضــور
16
ناشــرین بیــش از  30کشــور خارجــی را فراهــم آورده اســت.
17
 -13برپایی  358دوره نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی استانی.
18
 -14برپایی  8دوره نمایشگاه تخصصی کتاب انقالب و دفاع مقدس.
 -15برگزاری جایزه کتاب جالل آل احمد.
 -16برگزاری جایزه کتاب پروین اعتصامی.
 -17نامگذاری یک روز در سال به نام «روز کتاب».
 -18احداث فضای بسیار مناسب در  110هزار متر مربع به نام «باغ کتاب».
 -19ارائه تسهیالت مادی و حمایتی به ناشران و چاپخانهداران.
19
 -20بنیانگذاری و برپایی  24دوره جایزه کتاب سال دانشجویی.
20
 -21بنیانگذاری و برپایی  19دوره جایزه کتاب سال حوزه.
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

همان
همان
گزارش دریافتی از مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ،بهار 97
همان
مصاحبه با سردار علی ناظری مدیر مسئول انتشارات فاتحان
گزارش سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
گزارش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " تئاتر و نمایش "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1حسین مسافر آستانه  -2امیر نصیر بیگی-3کوروش زارعی

 -4محسن سلیمانی  -5یداهلل وفاداری  -6دکتر نصراهلل قادری
 -7علی محمد رادمنش  -8دکتر احمد جوالیی
 -9اعظم بروجردی

نقش انقالب اسالمی در تغییر نگرش به تئاتر

 -1طاغــوت تئاتــر را وســیله ای بــرای انحــراف و بــه قهقــرا بــردن جامعــه مــی

دانســت امــا امــروز مقــام معظــم والیــت تئاتــر را بــه مثابــه منبــری بــرای رشــد و
تعالــی و هدایــت مــردم مــی داننــد.

1

 -2انقالب اسالمی تئاتر را از تباهی و انحطاط نجات داد و به آن رفعت بخشید.

2

 -3ابتــذال در تئاتــر بــه جایــی رســیده بــود کــه از وحشــت خطــر اعتــراض شــدید
مردمــی ،ســاواک و ســفارت انگلســتان بــه شــاه هشــدار مــی داد.

3

 -4قبــل از انقــاب خصوصــا در دوره پهلــوی اول صــدور مجوزهــای نمایــش بــه

جــای کارشناســان بــر عهــده رییــس شــهربانی شــهر بــود.

4

 -5پــس از انقــاب ،نظــام اســامی اداره و نظــارت بــر هنرهــای نمایشــی را در
تمــام ســطوح بــه هنرمنــدان واگــذار کــرد.

5

.1جمعی از نویسندگان ( ،)1381جشن هنر شیراز به روایت اسناد ساواک ،تهران :وزارت اطالعات ،مركز بررسي اسناد تاريخي .ص 212

 . 2حسین مسافرآستانه ،مدیر مجموعه تئاتر ایرانشهر؛ انقالب اسالمی تئاتر را از انحطاط به جایگاه متعالی رساند ،نشریه الکترونیکی
«سینماپرس»؛ کد خبر 101731؛ تاریخ انتشار :شنبه  ۱۰شهریور  .۱۳۹۷قابل دسترس در/http://cinemapress.ir/news/101731 :
 . 3مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،هشدار رئيس ساواك شيراز به ساواك تهران ،قابل دسترس درhttp://ir-psri.com/Show. :
php?Page=ViewDocument&DocumentID=102؛ جمعی از نویسندگان ( ،)1381جشن هنر شیراز به روایت اسناد ساواک ،تهران :وزارت اطالعات،
مركز بررسي اسناد تاريخي .ص 212
. 4آگاه وحیــد و راســخ محمــد ( ،)1396تحلیــل شــیوه نظــارت حکومــت بــر آثــار نمایشــی و ســینمایی در نظــام حقوقــی مشــروطه
ایــران ( ،)1306-1357فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال هیجدهــم ،شــماره  ،54بهــار .ص 70
 . 5حسین مسافرآستانه ،پیشین.
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 -6انقــاب اســامی تئاتــر را کــه مختــص طبقــه خاصــی بــود از انحصــار خــارج

کــرد و باعــث مردمــی شــدن آن شــد.

6

 -7در زمــان پهلــوی سانســور شــدید بــه حــدی بــود کــه حتــی کلمــات مشــابه
ای همچــون پهلــوی (بــه معنــی کنــار) کــه مشــابه فامیلــی خانــدان شــاهی بــود از

متــون نمایشــی حــذف مــی شــد.

7

افزایش زیرساخت ها و تولیدات تئاتری

 -8انقــاب اســامی بــا تمرکززدایــی و عدالــت در توزیــع ،تئاتــر را در سراســر

کشــور گســترش داد.

8

 -9افزایــش  20برابــری اعتبــارات تئاتــر کشــور در دوره انقــاب اســامی نشــان از
جایــگاه واالی هنــر نمایــش در تفکــر اســامی اســت.

9

 -10تعــداد ســالن هــای نمایشــی بــا رشــد  13برابــری از  80ســالن در ســال 57

بــه  1050ســالن در ســال  97رســیده اســت.

10

 -11رژیــم ســابق ،بــرای کنتــرل کامــل تئاتــر ســالن هــای خصوصــی را تعطیــل
کــرد ،درحالیکــه بــا سیاســت هــای بــاز نظــام جمهــوری اســامی در حــال حاضــر

 42ســالن نمایــش خصوصــی فقــط در تهــران فعــال هســتند.

11

 -12توســعه موسســات اموزشــی بخــش خصوصــی از صفــر بــه  202در سراســر

کشــور از افتخــارات حــوزه تئاتــر انقــاب اســامی و نمــاد مشــارکت هنرمنــدان در
ایــن عرصــه مــی باشــد.

12

 . 6اعظم بروجردی (نویسنده و کارگردان تئاتر) و حسین مسافرآستانه (مدیر مجموعه تئاتر ایرانشهر)؛ انقالب اسالمی تئاتر را مردمی
کرد؛ خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)؛ کد خبر83019109 :؛ تاریخ انتشار :شنبه  ۱۰شهریور  .۱۳۹۷قابل دسترس در:

ir/fa/News/83019109

http://www.irna.

 . 7فنائیان ،تاجبخش ( ،)۱۳۸۶هنر نمایش در ایران (تا سال  ،)۱۳۵۷تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .ص 58
 . 8حسین مسافرآستانه ،پیشین
 . 9گزارش رسمی دریافتی از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ همچنین :منتظری علی ،نوری نیا حسین و
خبری محمدعلی ( ،)1388توسعه تئاتر؛ ضرورت ها و راه کارها ،تهران :انتشارات نمایش.
 . 10همان
 . 11جمعــی از نویســندگان ( ،)1391تئاتــر در گــذر زمــان (دوره دوازده جلــدی ) ،تهــران :نشــر افــراز؛ همچنیــن :منتظــری علــی،
نــوری نیــا حســین و خبــری محمدعلــی ( ،)1388توســعه تئاتـ�ر؛ ض��رورت هـ�ا و راه کاره��ا ،ته��ران :انتش�اـرات نمایــش؛ گــزارش رســمی
دریافتـ�ی از اداره کل هنرهـ�ای نمایشـ�ی وزارت فرهنـ�گ و ارشـ�اد اسـلامی
. 12گزارش رسمی دریافتی از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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 -13رشــد  20برابــری نشــریات تخصصــی تئاتــر در عرصــه هــای مکتــوب و مجازی

بیانگـ�ر آزادی حضـ�ور تمـ�ام سـلایق هنـ�ری در متـ�ن هنـ�ر انقـلاب می باشـ�د.

13

 -14افزایــش یکصــد و چهــل برابــری تولیــدات تئاتــری از  50عنــوان نمایــش
در ســال در رژیــم ســتم شــاهی بــه  6930عنــوان نمایــش در ســال  ،96نمــاد

پــرکاری ،شــادابی و حضــور ازادانــه ســایق متنــوع در عرصــه تئاتــر کشــور اســت.

14

 -15رشــد نجومــی تعــداد اجراهــای نمایشــی در یــک ســال و رســیدن بــه عــدد

 101000اجــرا در ســال  96از افتخــارات نظــام اســامی اســت.

15

 -16تأســیس دفتــر انجمــن هنرهــای نمایشــی در همــه اســتان هــای کشــور و
اختصــاص بودجــه بــه تئاتــر اســتان هــا.

16

 -17بعد از انقالب دفتر تعزیه در مرکز هنرهای نمایشی راه اندازی شد.

17

 -18ســازماندهی و تأســیس کانــون نمایــش هــای خیابانــی و اختصــاص اعتبــار
ویــژه در اداره کل هنرهــای نمایشــی بــه دســت هنرمنــدان پــس از انقــاب.

18

توجه به فعاالن حوزه تئاتر و مخاطبین تئاتری

 -19غیـر از هـزاران هنرمنـد ثبت نشـده تئاتـری با رشـد 10برابری پـس از انقالب
تعـداد  20000هنرمنـد حرفه ای تئاتر در سرتاسـر کشـور فعالیـت دارند.

19

 -20تعــداد انگشــت شــمار گروههــای تئاتــر حرفــه ای شهرســتانی پیــش از

انقــاب ،بــه  800گــروه حرفــه ای ثبــت شــده بعــد از انقــاب رســیده اســت.

20

 . 13حسین مسافرآستانه ،پیشین
 .14جمعــی از نویســندگان ( ،)1391تئاتــر در گــذر زمــان (دوره دوازده جلــدی ) ،تهــران :نشــر افــراز؛ همچنیــن :منتظــری علــی،
نــوری نیــا حســین و خبــری محمدعلــی ( ،)1388توســعه تئاتـ�ر؛ ض��رورت هـ�ا و راه کاره��ا ،ته��ران :انتش�اـرات نمایــش؛ گــزارش رســمی
دریافتـ�ی از اداره کل هنرهـ�ای نمایشـ�ی وزارت فرهنـ�گ و ارشـ�اد اسـلامی
 . 15گزارش رسمی دریافتی از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .16همان
 .17همان
 .18مصاحبه با سامان خلیلیان ،مدیر کانون تئاتر خیابانی وزارت ارشاد؛ همچنین علی محمد رادمنش (نویسنده و کارگردان
تئاترخیابانی) ،بیستمین نشست شنبههای انقالب برگزار شد؛ هنر پس از انقالب ،در سبد خانوادهها قرارگرفت /انقالب اسالمی تئاتر را
از تباهی و انحطاط نجات داد؛ پایگاه خبری تحلیلی حلقه وصل؛ تاریخ انتشار :يكشنبه 11 ,شهريور .1397 ,قابل دسترس درhttp://hvasl. :

ir/node/45908

 . 19گزارش رسمی دریافتی از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .20همان
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 -21پس از انقالب مخاطبان تئاتر بیش از هزار برابر افزایش داشته است.

21

 -22وجــود  550گــروه تئاتــر معلولیــن بــرگ زریــن دیگــری درکارنامــه تئاتــر

انقــاب اســامی کــه نشــان دهنــده عمــق تفــاوت دیــده گاه طاغــوت و انقــاب
اســت.

22

 -23وجــود بیــش از  1250گــروه تئاتــری در مســاجد نشــان از حمایــت انقــاب
اســامی ازگســترش تئاتــرو رویــش هــای جوانانــه درایــن هنــر واال دارد.

23

 -24بیــش از ســی هــزار اجــرای نمایــش هــای تئاتــر خیابانــی در سرتاســر از

کشــور نشــان از توجــه ویــژه بــه ایــن بخــش دارد.

24

 -25افزایــش 50برابــری هنرمنــدان فعــال تئاتــری بیانگــر اهمیــت رویکــرد هنــری

نظــام اســامی اســت.

25

رشد و احیاء نمایشهای سنتی ،آیینی و مذهبی

 -26رضــا خــان رایــج تریــن و مردمــی تریــن گونــه نمایشــی کشــور یعنــی تعزیــه
را بــه کلــی ممنــوع کــرد.

26

 -27تکیــه دولــت کــه نمــاد و محــل برگــزاری نمایشهــای آیینــی ،ســنتی و
مذهبــی بــود بــه دســت رضاخــان تخریــب شــد.

27

 -28بع��د از انقــاب تعزی��ه ،بـ�ه عنـ�وان هنرــ مل��ی ایرانی��ان در فهرســت آثــار

معنـ�وی یونســکو بــه ثبــت رســید .

28

 . 21حسین مسافرآستانه ،پیشین
 .22گ��زارش رس��می دریافت��ی از اداره کل هنره��ای نمایشـ�ی وزارت فرهنگــ و ارشاــد اسلـامی؛ لیــچ روبــرت ( ،)1395مطالعــات تئاتــر:
مطالعــات بنیادیــن تئاتــر ،ترجمــه مریــم نعمــت طاوســی ،تهــران :نشــر قطــره .صــص 6-7
 .23گ��زارش رســمی دریافتـ�ی از اداره کل هنره�اـی نمایشـ�ی وزارت فرهن��گ و ارش�اـد اســامی؛ همچنیـ�ن مصاحبــه بــا کــوروش زارعــی،
رئیــس تئاتــر حــوزه هنری
 . 24مصاحبه با سامان خلیلیان ،مدیر کانون تئاتر خیابانی وزارت ارشاد
 . 25آشــفته رضــا ( ،)1393سرگذش��ت نمای��ش در ای��ران ،ته��ران :افـ�ق .؛ همچنیــن :گــزارش رســمی دریافتــی از اداره کل هنرهــای
نمایشــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
 . 26اســکویی مصطفــی ( ،)1378ســیری در تاریخــ تئات�رـ ای��ران ،تهــران :آناهیت��ا اســکویی؛ همچنی��ن :آشــفته رضا ( ،)1393سرگذشــت
نمایــش در ایــران ،تهرــان :اف��ق؛ همچنی��ن :همایونــی صــادق ( ،)1380تعزیــه در ایــران ،شــیراز :انتشــارات نویــد ،چــاپ دوم.
 . 27همان
 .28پرتال کمیسیون ملی یونسکو-ایران ،فهرست آثار میراث معنوی ایران ثبت شده در یونسکو ،تاریخ انتشار 10 :خرداد  .1395قابل
دسترس درhttp://yon.ir/CSwho :؛ همچنین :همشهری آنالین ،فهرست میراث معنوی یونسکو به  213اثر رسید ،کد خبر،121200 :
تاریخ انتشار :شنبه  ۲۹آبان  .۱۳۸۹قابل دسترس درhttp://yon.ir/NNjTj :
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 -29بعــد از انقــاب جشــنواره هــای متعــدد آیینــی و ســنتی بــا هــدف حمایــت
و رشــد ایــن هنــر پرمخاطــب بــه طــور مرتــب و ســالیانه برگــزار مــی گــردد.

29

 -30در ســایه انقــاب اســامی ،هنرمنــدان تئاتــر بــا توســعه نمایــش هــای آیینــی،
ســنتی و مذهبــی ایــن هنــر رو بــه نابــودی را احیــاء کردنــد.

30

 -31هــم اینــک بیــش از ســه هــزار و هفتصــد نفــر عضــو انجمــن تعزیــه کشــور

میباشــند کــه ایــن هنــر فاخــر را بــه صــورت حرفــه ای دنبــال مــی کننــد.

31

-32نمایـش هـای آیینـی و سـنتی که بـا ورود تئاتر غربـی و با حمایت رژیم سـابق
بـه محـاق و انـزوا رفته بـود در دوران انقالب اسلامی احیـاء و رونق ویـژه یافت.

32

حضور چشمگیر بانوان در عرصه های تئاتری

 -33حضور چشمگیر و شکوفایی توانمندی های بانوان پس از انقالب در رشتههای
گوناگون تئاتر نشان اهمیت انقالب اسالمی به حضور بانوان در عرصه های هنری است.

 -34رشــد  100برابــری حضــور بانــوان در عرصــه هــای گوناگــون تئاتــری از جملــه
نویســندگی و کارگردانــی و بازیگــری و درخشــش انهــا در جشــنواره هــای تئاتــری

مرهــون نــگاه انقــاب اســامی بــه ایــن رشــته هنــری اســت.

33

 -35بیش از چهل درصد از فارغ التحصیالن تئاتر کشور را بانوان تشکیل میدهند.

34

 -36پاکــی ،ســامت و امنیــت فضــای تئاتــر پــس از انقــاب ،موجــب اعتمــاد
خانــواده هــا و حضــور چشــمگیر زنــان در ایــن رشــته هنــری شــد.

توجه ویژه به عرصه های علمی ،پژوهشی و دانشگاهی

 -37رشــد  9برابــری مراکــز آمــوزش عالــی تئاتــر در بخــش دولتــی و خصوصــی و
توزیــع جغرافیایــی در سراســر کشــور ،رهآورد انقــاب اســامی اســت.

35

 . 29حسین مسافرآستانه ،پیشین
 . 30همان
 . 31همان؛ همچنین :رضا فراهانی (عضو انجمن تعزیه ایران) ،عضوانجمن تعزیه ایرانیان :تعزیه خوانی در ایران دچار فقر آموزشی است،
پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران ،کدخبر ،584136 :تاریخ انتشار 14 :اسفند  .1395قابل دسترس درhttp://yon.ir/zO2Xy :
 .32حسین مسافرآستانه ،پیشین
 . 33حسین مسافرآستانه ،پیشین
 .34گزارش رسمی دریافتی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
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 -38ظرفیــت آمــوزش عالــی تئاتــر بــا رشــد ســی برابــری از  40نفــر بــه 1200

نفــر افزایــش یافــت.

36

 -39تعـداد مقـاالت حداقلـی قبـل از انقلاب بـه بیـش از  3000مقالـه علمـی و

پژوهشـی قابل ارائه در سـمینارهای بین المللی تئاتر پس از انقالب رسـیده اسـت.

37

 -40از اول فرودیــن مــاه ســال  58تــا اول فروردیــن مــاه ســال  95در حــوزه

هنرهــای نمایشــی فقــط  22828عنــوان کتــاب بــه چــاپ رســیده اســت .در حالــی
کــه تــا پیــش از انقــاب ایــن میــزان انگشــت شــمار بــود.

38

جشنواره ها و رخداد های تئاتری

 -41برگــزاری  50جشــنواره ملــی تئاتــر و 161جشــنواره اســتانی و شهرســتانی
نشــان از اهمیــت ویــژه و جایــگاه واالی ایــن هنــر در انقــاب اســامی دارد.

39

 -42جشــنواره هــای موضوعــی و تخصصــی تئاتــر از ابتــکارات پــس از انقالب اســامی
بــود.

40

 -43بــا پایــه ریــزی جشــنواره هــای بیــن المللــی در رشــته هــای مختلــف ،انقــاب
اســامی ارزش هــای ویــژه خــودش را بــه تئاتــر جهــان معرفــی کــرد.

41

 -44زمینــه ســازی ،حضــور و کســب جوایــز و افتخــارات گروههــای متنــوع
تئاتــری بــا ســایق گوناگــون در عرصــه هــای بیــن المللــی تئاتــر پــس از انقــاب

نشــان از حمایــت تفکــر انقالبــی از تئاتــر دارد.

42

 . 35همان
 . 36لیچ روبرت ( ،)1395مطالعات تئاتر :مطالعات بنیادین تئاتر ،ترجمه مریم نعمت طاوسی ،تهران :نشر قطره .صص 6-7
.37گزارش رسمی دریافتی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
 .38سایت رسمی خانه کتاب و آمارهای رسمی دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 . 39ســایت ایــران تئاتــر و گــزارش رســمی دریافتــی از اداره کل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛ همچنیــن:
محسـ�نیان مشــهود ( ،)1395کتــاب اول تئات��ر ایرــان ،ته��ران :انتشـ�ارات نمایـ�ش.
 .40حسین مسافرآستانه ،پیشین
 . 41همان
 .42همان
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " هنرهای تجسمی "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1دکتر محمدعلی رجبی دوانی  -2دکتر مرتضی حیدری  -3دکتر علی تَن

 -4دکتر محمدکاظم حسنوند  -5دکتر حسین عصمتی  -6عباسعلی فالح

 -7حامد جعفری

 -1انقــاب اســامی شــکوفائی خالقیــت هــای هنرمنــدان و تولــد ســبک هــای
جدیــد در هنرهــای تجســمی بهویــژه در نقاشــی و گرافیــک را بــه دنبــال داشــت.

1

 -2انقلاب اسلامی بـه هنرهـای تجسـمی هویـت بخشـید و آن را از پـوچ گرائی و
تعهدگریـزی بـه سـوی هنـر آرمانخـواه ،انسانسـاز و مسـئولیت پذیـر سـوق داد.

2

 -3تفکــر انقــاب اســامی ســبک خالقانــه گرافیــک مبتنــی بــر ظلــم ســتیزی و
محــروم نــوازی را ایجــاد کــرد.

3

 -4پــس از انقــاب ،آثــار تجســمی انقالبــی بــا نقــش بســتن بــر پوســترها،
نمایشــگاههای ســیار در معابــر و خیابــان هــا ،پیونــدی نــو بــا جامعــه پیــدا كردنــد.

4

 -5برخــاف دوران قبــل از انقــاب اســامی كــه مضامیــن غالــب آثــار ،آلــوده بــه
بداخالقــی و افســردگی و بیهودگــی بــود ،بــا پیــروزی انقــاب ،مضامینــی عالــی

دینــی و ملــی همچــون؛ ازخــود گذشــتگی ،شــهادت ،اتحــاد ،عدالــت خواهــی و
آزادی و آزادگــی تجلــی یافــت.

5

 -6هنرمنــدان تجســمی انقالبــی بــا آثــار خــود بــرای حــل بحــران هــا و مشــکالت
جامعــه کوشــش کــرده انــد.

6

 .1دکتر محمدعلی رجبی دوانی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد و عضو پیوسته فرهنگستان هنر
 .2همان
 .3همان
 . 4دکتر مرتضی حیدری استاد دانشگاه تربیت مدرس
 . 5همان
 . 6همان
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 -7از بــرکات انقــاب اســامی در حــوزه هنرهــای تجســمی افزایــش ســواد بصــری
جامعــه اســت.

7

 -8بیــش از  37برابــر شــدن مراکــز آمــوزش عالــی هنــر بعــد از انقــاب کــه
از10مرکــز بــه  376مرکــز دانشــگاهی افزایــش یافتــه اســت.

8

 -9افزایــش  17برابــری تعــداد نگارخانــه هــای تجســمی کشــورکه از 30نگارخانــه

بــه  500نگارخانــه بعــد از انقــاب افزایــش یافتــه اســت.

9

 -10مـوزه هنرهـای معاصـر بـا  5000متـر تنهـا مرکـز ارائـه آثـار تجسـمی قبل از
انقلاب بـود کـه بیشـتر در اختیـار هنرمنـدان خارجـی قـرار داشـت ،امـا پـس از
انقلاب بیـش از  17000متـر فضـای نمایشـگاهی در کشـور ایجـاد شـده اسـت.

10

 -11ایران دارای رتبه نهم تعداد نگارخانه (گالری هنری) در دنیا است.

11

 -12معــدل جــذب دانشــجوی هنــر  31برابرشــده اســت؛ جــذب دانشــجو در
ســالهای  1348تــا  1355فقــط  655 ،3نفــر بــوده اســت در حالــی کــه طــی

ســالهای  1388الــی  1395بــه  846 ،114نفــر افزایــش یافتــه اســت.

12

 -13افزایش بیش از صد برابری آموزشگاه های خوشنویسی کشور.

13

 -14افزایش بیش از  50برابری اساتید خوشنویسی کشور.

14

 -15افزایش بیش از  100برابری مدرسان انجمن خوشنویسان کشور.

15

 -16افزایش حدود  100برابری فارغ التحصیالن خوشنویسی کشور.

16

 -17ایجاد  2100آموزشگاه خصوصی تجسمی بعد از انقالب اسالمی.

17

 . 7دکترعلی تن ،خوشنویس و مسئول اجرای نمایشگاه ها و جشنواره های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 . 8آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -نامه شماره  -1582تاریخ 97/6/21
 .9نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران -جواد مجابی1395-جلد -1پیکره -تهران  ( 1393گال  ...گال  ...گالری! –کریم امامی –
مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران دهه  – 1340ترجمه مهران مهاجر)1395-
. 10آمار دریافتی از شهرداری تهران-نامه شماره  -384تاریخ 97/7/25
 . 11اقای هادی مظفری ،مدیر کل تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .12آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -نامه شماره  -1582تاریخ 97/6/21
 . 13نامه انجمن خوشنویسان ایرانی شماره  9/13/5969تاریخ 97/8/7
 . 14همان
 . 15همان
 . 16همان
 . 17سایت دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی اداره کل تجسمی -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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 -18بــه علــت کمبــود اســتاد متخصــص هنــر ،مدرســانی بــرای تدریــس از خــارج

کشــور دعــوت بــه کار مــی شــدند؛ بعــد از انقــاب اســامی بــا رشــد نزدیــک بــه
 30برابــری دانشــجویان هنــر ،ایــن افتخــار را داریــم کــه تمــام اســتادان هنــر

ایرانــی هســتند.

18

 -19معــدل ســاالنه چــاپ کتــاب از  1316الــی  1357در تمامــی رشــتههای
علمــی ،فرهنگــی و هنــری و  ...فقــط  275عنــوان بــوده اســت .حــال آنکــه معــدل

چــاپ کتــاب فقــط در موضــوع هنرهــای تجســمی طــی ســالهای  1370الــی

 1396بــه  287عنــوان میرســد.19

 -20فقــط طــی  26ســال پــس از انقــاب اســامی 457 ،7عنــوان کتــاب در

حیطــه هنرهــای تجســمی منتشــر شــده اســت.

20

 -21بیــش از  7برابرشــدن رشــته هــای هنــر و هنرهــای تجســمی در دانشــگاههای
کشــور بیانگــر اهتمــام انقــاب اســامی بــه گســترش عرصــه هــای هنر اســت.

21

 -22چنــد رشــته مهــم مثــل عکاســی ،نگارگــری ،طراحــی فــرش و ...بعــد از
انقــاب ایحــاد شــد کــه تــا مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــجو تربیــت میکنــد.

22

 -23ایجــاد دههــا مرکــز پژوهشــی هنــر ،دســتاوردی بــزرگ بــرای انقــاب اســامی
اســت.

23

 -24بــا ایجــاد رشــته پژوهــش هنــر از ســال 1370تــا  1396بیــش از 18هــزار
پایــان نامــه پژوهشــی در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکترا نگاشــته شــده اســت.

24

 -25مقــاالت منتشــر شــده هنرهــای تجســمی از ســال 1370تــا  1396تعــداد

 741 ،542عنــوان اســت.

25

https://honari.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2018/10/672658_orig.pdf

 .18موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -نامه شماره  -1582تاریخ 97/6/21
 .19آماردریافتی ازخانه کتاب-نامه شماره  423/4722تاریخ 97/7/29
 .20بازگشت به نامه شماره  423/4722خانه کتاب
 .21موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -نامه شماره  -1582تاریخ 97/6/21
 .22دکتر محمدکاظم حسنوند – استاد دانشگاه و مدیر کمیته پژوهش هنر انجمن علمی هنرهای تجسمی
 .23همان
 .24موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -نامه شماره  -1582تاریخ 97/6/21
 .25سایت پایگاه تخصصی نور -نورمگزwww.noormags.ir -
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 -26از دهــه هفتــاد تاکنــون  10دوره جشــنواره بیــن المللــی هنرهــای تجســمی و
 25دوره جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان برگــزار شــده اســت.

26

 -27در دوران پهلــوی پنــج دوره بینال(جشــنواره دو ســاالنه) داخلــی برگــزار شــد

کــه داوران اصلــی ایــن مســابقات خارجــی هــا بودنــد در حالــی کــه بعــد از انقــاب
فقــط در دوســاالنهها و جشــنوارههای بیــن المللــی بــه علــت الــزام جشــنوارهای

از داوران خارجــی نیــز اســتفاده شــده اســت.

27

 -28طــی دو دهــه اخیــر آثــار کاریکاتوریســت هــای جــوان ایرانــی موجــب اعتبــار
جشــنواره هــای بیــن المللــی خارجــی شــده اســت.

28

 -29زنان هنرمند و متعهد در پیشرفت هنر انقالب نقش عمده ای داشته اند.

29

 -30رونــد فزاینــده حضــور زنــان متعهــد در جشــنواره هــا و دوســاالنهها ،موجــب
افزایــش کســب مقــام و رتبــه درعرصــه هنرهــای تجســمی شــده اســت.

30

 -31نتایج حراج های تهران نشان از استحکام چرخش مالی در اقتصاد هنر دارد.

31

 -32در  10ســال اخیــر گــردش مالــی بخــش هنرهــای تجســمی بــاال رفتــه و
حــدود 100میلیــارد تومــان در ســال گــردش مالــی هنرهــای تجســمی اســت.

 -33ســاالنه گروههــای متعــدد هنــری بــه کشــورهای مختلــف اعــزام شــدند؛ کــه

 220گــروه هنــری بــه اســتعداد  923هنرمنــد طــی ســالهای 1395و 1396بــه
 60کشــور اعــزام شــده و ســفیر فرهنــگ ایــران بــوده انــد.

32

 -34برگــزاری هفتــه هــای فرهنگــی ایــران بــه ارتقــاء ســطح مــراودات و مناســبت

هــای فرهنگــی هنــری دوجانبــه بیــن المللــی بــا کشــورهای مســلمان و مســتقل
جهــان کمــک کــرد.

33

 .26دکتر حسین عصمتی استاد دانشگاه و دبیر هشتمین دوساالنه ملی نگارگری ایران
 .27نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران -جواد مجابی1395-جلد --1پیکره -تهران 1393
 .28مجله سوره .شماره هفتم بهمن و اسفند 1382
 .29دکتر حسین عصمتی استاد دانشگاه و دبیر هشتمین دوساالنه ملی نگارگری ایران
 .30مطالعات زنان ،سال چهارم ،شماره  ،1بهار 1385
 .31سایت حراج تهرانhttp://tehranauction.com
 .32نامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی شماره – 73/40957-تاریخ 97/8/14
 .33همان
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 -35هفتــه هــای فرهنگــی موجــب تقویــت اعتمــاد ســازی و ارائــه تصویری روشــن
از جمهــوری اســامی ایــران در نــزد مــردم کشــورها شــد.

34

 -36تقویــت ارتبــاط مســتقیم فرهنگــی بیــن نخبــگان ،هنرمنــدان برجســته کشــور

بــا همپایــان خــود در کشــورهای انقالبــی و مســتضعفان جایگزیــن ارتبــاط بــا
هنرمنــدان الئیــک و بــدون هــدف غربــی شــده اســت.

35

 -37رویکــرد انقالبــی هنرمنــدان متعهــد ایرانــی موجــب افشــای جنایــات

صهیونیســم بیــن الملــل درقالــب تولیــدات هنــری شــده اســت.

36

 -38افشــای جنایتهــا و نســل کشــی هــای جنایتــکاران بیــن المللــی ،از جملــه
وظایفــی اســت کــه هنرمنــدان ایرانــی بــر حســب وجــدان و منش انســان دوســتانه

خــود برعهــده گرفتهانــد.

37

 -39وحدت مسلمانان ،یکی از موضوعات مورد توجه هنرمندان انقالبی ایران است.

38

 -40کســب رتبههــای هنرهــای تجســمی در جشــنواره هــای بیــن المللــی توســط

هنرمنــدان جــوان ایــران طــی دو دهــه گذشــته بســیار رشــد داشــته اســت.

39

 -41دفــاع مقــدس موجــب شــد تــا جوانــان هنرمنــد بــرای ثبــت حماســه هــا بــه

هنــر عکاســی ،نقاشــی ،خوشنویســی و...گرایــش پیــدا کننــد کــه آثــار بجــا مانــده
از ایشــان ســندی تاریخی(برمظلومیــت ملــت ایــران) محســوب مــی شــود.

40

 -42دوران انقالب و دفاع مقدس موجب معرفی هنرمندان ایرانی به جهان شد.

41

 -43دفــاع مقــدس موجــب شــکلگیری ســبک خاصــی در هنرهــای تجســمی
شــده اســت.

42

 .34همان
 .35همان
 .36دکتر حسین عصمتی استاد دانشگاه و دبیر هشتمین دوساالنه ملی نگارگری ایران
 .37هنر در پرتو انقالب اسالمی Parstoday.html
 .38همان
 .39دکترعلی تن ،خوشنویس و مسئول اجرای نمایشگاه ها و جشنواره های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 . 40دکتر حسین عصمتی استاد دانشگاه و دبیر هشتمین دوساالنه ملی نگارگری ایران
 .41همان
 .42همان
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 -44چهــار دوره جشــنواره بیــن المللــی ویــژه تولیــدات هنــری مقاومــت در عرصــه
تجســمی برگزار شــده اســت.

43

 -45هــزاران نمایشــگاه آثــار تجســمی و صدهــا جشــنواره داخلی توســط هنرمندان

بســیجی و انقالبــی درکشــور برگزار شــده اســت.

44

 -46عکاسی دفاع مقدس هنر عکاسی ایران را بین المللی کرد.

 -47برگــزاری مســابقات بیــن المللــی کاریکاتــور ایرانــی موجــب رشــد تولیــدات

هنــری ضدآمریکایــی و صهیونیســتی در جهــان شــده اســت

 .43همان
. 44همان
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " سرود و موسیقی "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1رضا مهدوی فعال  -2محمد گلریز  -3بابک رضایی  -4هوشنگ جاوید
 -5رضا خسروی  -6محسن رفیعی  -7علیرضا پاشایی

رویکرد و نوع نگاه در دوران قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی به موسیقی

 -1انقــاب اســامی ،موســیقی بــی هویــت را بــه هنــری هدفمنــد و مبتنــی بــر

بنیــان هــای اجتماعــی و اصــول اصیــل هنــری تبدیــل کــرد.

1

 -2انقــاب اســامی ،موســیقی را از انحصــار اهــداف تخدیــری خــارج کــرد و بــه

عرصــه ی عدالــت خواهــی و کرامــت انســانی وارد نمــود.

2

 -3سیاســت هــای رژیــم پهلــوی ،ســهم عرضــه ی موســیقی وارداتــی را بــه 90

درصــد رســانیده بــود کــه انقــاب اســامی ،رونــد غلبــه دادن موســیقی هــای

وارداتــی بــه موســیقی ملــی و نواحــی ایــران را متوقــف کــرد.

3

 -4انقلاب اسلامی ،موسـیقی نواحی و مقامی ایـران ،که پایه و مادر موسـیقی ملی
اسـت را احیاء کرد.

4

 -5انقالب اسالمی ،هنر موسیقی را از ابتذال نجات داد.

5

 -6انقــاب اســامی ،موســیقی در خدمــت شــهوت و دربــار پهلــوی را بــه موســیقی
حماســی و مجاهــد پــرور تبــدل کــرد.

6

خدمات دو سویه ی انقالب اسالمی و موسیقی به همدیگر(سیاست های کالن)

 -7موســیقی و ترانــه از موثرتریــن هنرهــا بــه جهــت آگاهــی دهــی عمومــی و

 .1علیرضــا پاشــایی ،پژوهشــگر حــوزه ی موســیقی و مدیــر کل ســابق دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســال
هــای 91 – 92
 . 2همان
 . 3رضا مهدوی ،کارشناس موسیقی و مدیر دفتر موسیقی حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسالمی
 .4همان
 . 5محسن رفیعی ،پژوهشگر حوزه ی موسیقی ،دبیر جشنواره های موسیقی نواحی ایران و موسیقی بسیج
 .6همان

282

گلستان انقالب از میان آتش نمرودیان زمان

تهییــج و حضــور مــردم در بــه ثمــر رســاندن انقــاب اســامی بــود.

 -8تولیدات موسیقی در قبل از انقالب به دنبال تعالی جامعه نبود.

7

 -9ریشــه ی ابتــذال نهادینــه شــده در تمامــی اجــزا و پیکــره ی موســیقی ،بــا
پیــروزی انقــاب اســامی خشــک شــد.

8

 -10مراکــز لهــو و لعــب در پیــش از انقــاب بــا نشــر ابتــذال ،عــاوه بــر آســیب
رســاندن بــه پیکــرهی موســیقی ،ذائقــه ی شــنونده را مخــدوش مــی کردنــد.

9

 -11از مهمتریــن دســتاوردهای انقــاب اســامی ،پرداختــن بــه موســیقی اصیــل و

کنتــرل موســیقی هــای وارداتــی ( بــه ویــژه راک و متــال) بــود.

10

 -12پــس از انقــاب اســامی ،بــا ایجــاد هســته هــای نظــارت مســتمر بــر آثــار
تولیــدی در قالــب شــوراهای موســیقی و شــعر و ترانــه ،در نهــاد هــای رســمی

ذیربــط ،ســامت محتــوا و هنجارمنــد بــودن ســاختار آثــار ،تمهیــد گردیــد.
مقایسه زیر ساخت های هنر موسیقی در قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی

11

 -13صدور مجوز و تأسیس دانشکده ها و موسسات آموزش عالی

دانشــکده هــا و مراکــز آمــوزش عالــی موســیقی ،از یــک دانشــکده در پیــش از

انقــاب بــه کثرتــی در حــدود 50دانشــکده و گــروه موســیقی در ســطح دانشــگاه

هــا و مراکــز آمــوزش عالــی افزایــش یافــت.

12

 -14زیر ساخت های تولید (ساخت و تجهیز استودیو های موسیقی)

تعــداد اســتودیو هــای صدابــرداری ،صداگــذاری و ضبــط آثــار صوتــی از تعــداد 15

اســتودیو در قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی بــه بیــش از  150اســتودیو در بعــد

از پیــروزی انقــاب اســامی افزایــش یافــت.

13

 .7علیرضا پاشایی ،پژوهشگر حوزه ی موسیقی و مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال های 91 – 92
 .8همان
 .9محسن رفیعی ،پژوهشگر حوزه ی موسیقی ،دبیر جشنواره های موسیقی نواحی ایران و موسیقی بسیج
 .10رضا مهدوی ،کارشناس موسیقی و مدیر دفتر موسیقی حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسالمی
 . 11همان
 .12گزارش دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .1397/5/2 .گزارش دفتر موسیقی حوزه ی هنری سازمان تبلیغات
اسالمی1397/5/2.
 . 13همان
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 -15زیــر ســاخت هــای اجــرا ( ســاخت ســالن هــا و تاالرهــای اجــرای صحنــه ای
و ارائـهی موســیقی)

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،ســالن هــا و تاالرهــای ویــژه ای بــرای اجراهــای
صحن ـهای موســیقی ،طراحــی و ســاخته شــد .کــه از ایــن میــان مــی تــوان بــه
مجموعــه ســالن هــای بــرج میــاد تهــران ،ســالن میــاد نمایشــگاه بیــن المللــی

تهــران ،ســالن هتــل اســپیناس و مراکــز متعــدد در ســطح تهــران ،مراکــز اســتان

هــا و شهرســتان هــا اشــاره نمــود.

14

 -16ارتقــای ســطح کمــی مراکــز تهیــه ،تولیــد و تکثیــر آثــار صوتــی از تعــداد
 20مرکــز در قبــل از انقــاب اســامی بــه بیــش از  403مرکــز در دوران پــس از

پیــروزی انقــاب اســامی.

15

 -17اعطای مجوز و اجازه ی تأسیس آموزشگاه های موسیقی

تعداد آموزشگاه های موسیقی از تعداد  22آموزشگاه در قبل از پیروزی انقالب

اسالمی به تعداد  1426آموزشگاه در بعد از پیروزی انقالب اسالمی افزایش یافت.

16

رویکــرد و کارکــرد رســانه در عرصــه ی موســیقی در قبــل و بعــد از
پیــروزی انقــاب اســامی

 -18محتــوای رســانه ای شــبه مجــات زرد بــه موســیقی در قبــل از انقــاب
اســامی ،بــه نشــریات محتــوا محــور و آمــوزش مــدار تخصصــی در بعــد از انقــاب
اســامی تبدیــل گردیــد.

17

 -19تبلیــغ موســیقی هــای وارداتــی و الگــو ســازی از فعــاالن عرصــهی
موســیقیهای ضــد ارزش غربــی ،از مهمتریــن اقدامــات متولیــان فرهنگــی در

پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی بــود کــه بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایــن
 .14گزارش دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .1397/5/2 .گزارش روابط عمومی شهرداری تهران1397/4/26 .
 . 15گزارش دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .1397/5/2 .گزارش دفتر موسیقی حوزه ی هنری سازمان تبلیغات
اسالمی1397/5/2.
 . 16همان
 .17رضا خسروی ،پژوهشگر حوزه ی موسیقی ،رادیو انقالب1397/8/26 ،
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رونــد متوقــف گردیــد.

18

 -20بــا توجــه بــه عــدم وجــود حتــی یــک نشــریه تخصصــی در عرصه ی موســیقی
در پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی ،افزایــش انتشــار نشــریات وزیــن و صاحــب

نظــر در مقــوالت مختلــف موســیقی ،اعــم از فلســفه ،محتــوا و ســاختار ،بــه تعــداد
 13نشــریه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،دســتاوردی ارزشــمند اســت.

19

مقایسه رخدادهای موسیقایی ،قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی

 -21پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی ،هیــچ جشــنواره مســتقلی در عرصــه
موســیقی وجــود نداشــت ،هــم اکنــون 11 ،جشــنواره تخصصــی موســیقی بــه

صــورت ســاالنه و مســتمر در حــال برگــزاری اســت.

20

انقــاب اســامی ،موجبــات حضــور مقبــول موســیقی ملــی ،موســیقی اقــوام و پــاپ

ایرانــی در رخدادهــای بیــن المللــی موســیقایی را فراهــم آورده اســت.

21

دفاع مقدس ،مقاومت و موسیقی

 -22روحیــه سلحشــوری و ایثارگــری برخاســته از آمــوزه هــای انقالب اســامی ،در
دوران دفــاع مقــدس ،در قالــب هســته هــای خــود جــوش تولیــد آثــار موســیقایی،

بــه منصــه ظهــور رســید.

22

 -23تاثیــر تولیــدات موســیقی در عرصــه دفــاع مقــدس بــر وحــدت ،همدلــی و
ایجــاد روحیــه ی مقاومــت در جامعــه انــکار ناپذیــر اســت.

23

 -24فضای انسان ساز دفاع مقدس ،زیباترین و دلنشین ترین موسیقی ها را پدید آورد.

24

 -25انقــاب اســامی ،موســیقی در خدمــت شــهوت و ابتــذال را بــه تــرازی رســاند

کــه در معنــوی تریــن جشــنواره هــای مذهبــی ،نظیــر جشــنواره ی امــام رضــا (ع)،
 .18همان
 .19بابک رضایی ،مدیر جشنواره های موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .رادیو انقالب 1397/8/26
 .20گزارش دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1397/5/2 .
 . 21بابک رضایی ،مدیر جشنواره های موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .رادیو انقالب 1397/8/26
 .22محمد گلریز .استاد آواز ایرانی و خواننده ی انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس .رادیو انقالب 1397/8/26
 .23همان
.24حسین دالوری ،کارشناس موسیقی و مدیر فرهنگی سپاه پاسدران انقالب اسالمی .رادیو انقالب 1397/8/26
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بخــش موســیقی فعــال اســت.

25

موسیقی اقوام و نواحی ایران در قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی

 -26نگاهــی نــازل و شــکلی متولیــان فرهنــگ در دوران ســتم شــاهی بــه موســیقی
اقــوام ،پــس از انقــاب بــه وجــوه کارکــردی موســیقی ،بــه ســان حماســه تغییــر

پیــدا کــرد.

26

 -27انقــاب اســامی ،ضامــن و باعــث حضــور موفــق و چشــمگیر اســتادان و

پیشکســوتان موســیقی اقــوام و نواحــی ایــران در رخدادهــا و جشــنواره هــای بیــن
المللــی موســیقی گردیــد.

27

 -28انقــاب اســامی بــا پیونــد دادن موســیقی بــا عرفانــی تریــن و حکمــی تریــن
اشــعار و آثــار ادبــی ،محتــوای آن را رفعــت و تعالــی بخشــید.

28

 .25همان
.26علیرضــا پاشــایی ،پژوهشــگر حــوزه ی موســیقی و مدیــر کل دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســال هــای
91 – 92
 .27هوشنگ جاوید .کارشناس موسیقی و فعال حوزهی موسیقی نواحی ایران .رادیو انقالب 1397/8/26
 .28همان
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " فیلم و سینما "
شخصیت ها و کارشناسان:

-1آیتاهلل قائم مقامی -2سید عزت اهلل ضرغامی  -3احمد میر عالیی

 -4هوشنگ توکلی  -5محمد تقی فهیم  -6محسن یزدی
 -7روح اهلل سهرابی -8پرویز فارسیجانی

رویکرد و نگاه نو به سینما (اسالمی)

 -1انقالب اسالمی ،سینمای ایران را رویکرد جدیدی بخشید.
 -2ســینما از رویکــردی صرفــاً تجــاری ،ســرگرمکننده و بیرونــق در زمــان
طاغــوت بــه ســینمایی پویــا ،اخالقمــدار و انســان ســاز تبدیــل شــد.

1

 -3انقــاب اســامی در حــوزه ســینما برخــاف دوران طاغــوت ،هویــت تــازهای بــر

پایـهی ارزشهــای اخالقــی ،دینــی ،انســانی بــه هنــر هفتــم بخشــید.

2

 -4هنــر ســینما از دیــد رهبــران انقــاب اســامی « یــک هنــر برتــر» اســت وبــا
تعابیــری همچــون « هیچچیــز مثــل ســینما نیســت» از آن یــاد میشــود.

3

 -5جشــنواره هــای موضوعــی گامــی موثــری در جهــت تولیــد محتــوا اســت کــه
ســینمای انقــاب اســامی بــه آن توجــه ویــژه دارد.

 -6انقالب اسالمی سینمای جذاب بدون سکس و خشونت به جهان عرضه کرد.

 -7پــس از انقــاب اســامی تلقــی تــازه ای از جذابیــت در ســینما شــکل گرفت و ســبکی

بــی نظیــر غیــر متکــی بــه وجــه غریــزی انســان در جهــان پدیــد آمد.

4

 .1امام ( ره) و سینما ،مهرداد فرید ،نقد سینما ،شماره 18
 .2مطالعه دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ
و نشر آثار مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
 .3بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلویزیون1385 / 3 / 23
ایران ،داود دادور( ،مجله راه  -ویژه جشنواره مردمی
 .4گفتوگویی با مقام معظم رهبری در سال  ۱۳۶۴پیرامون مسایل هنر سینما در
ِ
فیلمعمار) شماره  - 60به نقل از :سایت خبری تحلیلی شفاف 1395فروردین .
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ویژگی های سینمای قبل از انقالب عبارتند از :

 -سخیف بودن ،عامه پسند بودن ،قشری بودن

 -مبتذل بودن ،جنسی و شهوت زده ( زن ،مشروب ،قمار ) و مروج برهنگی

 -تک ژانری بودن

5

ویژگی های سینمای پس از انقالب عبارتند از:

 -فاخر ،هنری ،حرفه ای ( .کیفی )

 -اخالقی ،عفیفانه ،نجیبانه (.ارزشی)

 -چند ژانری مانند معنا گرا ،سیاسی ،اجتماع ،دفاع مقدس (.متنوع)

خدمات انقالب اسالمی به سینمای ایران

 -8انقــاباســامی ،ســینمای مطــرود مــردم و ورشکســته قبــل از انقــاب را
نجــات داد و بــه آن رونــق بخشــید.

 -9انقالب اسالمی سینمای ایران را تطهیر کرد.

 -10سینمای انقالب اسالمی سینمای تک ژانری ایران را تنوع ژانری داد .

 -11انقــاب اســامی بــه ســینمای مســتند ،انیمیشــن ،ســینمای دینــی و انقالبــی
توجــه جدی داشــت.

نگرش سیاسی – اجتماعی سینمای انقالب اسالمی

 -12ســینمای قبــل از انقــاب خــود را مقیــد بــه ارزش خاصــی نمیدانســت

درحالیکــه پــس از انقــاب اســامی ایــن ســینما حامــل ارزشهــای تــازهای
چــون اســتقالل ،اســام نــاب ،عدالــت و حاکمیــت مــردم شــد.
 -13ســینمای قبــل از انقــاب صرفـاَ جنبــه تفریــح و ســرگرمی داشــت ولــی پــس
6

از انقــاب اســامی تبدیــل بــه پیشــرفته تریــن هنــر متعالــی بــرای اعتــای ارزش
هــای انســانی شــد.

7.

 . 5نگاهی به تاریخ سینمای ایران(سینمای پهلوی سینمای انحراف ) ،مجله پاسدار اسالم ،اسفند  1391شماره 375
 . 6منشور سینما – دکتر فارسیجانی
 . 7پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)  -مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب و منشور سینما
– دکتر فارسیجانی
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-14ورود ژانر سیاسی به سینمای ایران مرهون انقالب اسالمی است

 -15انقــاب اســامی ســینمای سیاســت گریــز قبــل از انقــاب را بــه موثرتریــن
هنــر در عرصــه سیاســی کشــور تبدیــل کــرد.

 -16از نــگاه رهبــران انقــاب اســامی ،ســینما و ســینماگران شــأن باالیــی دارنــد
تــا جایــی کــه از آنهــا بهعنــوان «کلیــد پیشــرفت کشــور» یــاد میشــود ولــی

قبــل از انقــاب ســینما عامــل فســاد و عقــب ماندگــی کشــور بــود.

8

 -17انقــاب اســامی توانســت تأثیــر عمیقــی بــر شــکلگیری و جهتیابــی
ســینمای ایــران بگــذارد و نقــش تــازهای را بــرای ســینما ایجــاد کنــد.

زیرساختها

 -18در پیــش از انقــاب  6نهــاد متولــی سیاسـتگذاری و تولیــد فیلــم در کشــور

وجــود داشــت کــه ایــن تعــداد پــس از انقــاب اســامی بــه  12نهــاد متشــکل از

 26زیرمجموعــه رســید.

 -19ســینمای قبــل از انقــاب در طــی  45ســال 1141 ،فیلــم ســاخته بــود .ایــن
در حالــی اســت کــه ســینمای پــس از انقــاب طــی  38ســال  2517فیلــم ســاخته
اســت .بــه عبارتــی تعــداد تولیــد فیلــم ســینمایی نســبت بــه قبــل از انقــاب 2

برابــر شــده اســت

9.

 -20تعــداد کارگردانــان قبــل از انقــاب  261نفــر بــود کــه ایــن عــدد پــس از

انقــاب بــه  716نفــر رســید(افراد ثبــت شــده در انجمــن صنفــی کارگردانان)10.بــه
عبارتــی ایــن تعــداد پــس از انقــاب بــه غیــر از کارگردانــان تلویزیونــی و افــراد

غیــر عضــو تقریبــا 3برابــر شــده اســت.

11

 -21تعــداد نشــریات و مجــات ســینمایی قبــل از انقــاب  42عنــوان بــود کــه تــا
 . 8بیانات مقام معظم رهبری بیانات در دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلویزیون 1385 / 3 / 23
 . 9بررسی تولیدات سینمای ایران ،سایت سینمایی سی نت – www.cinetmag.com
 . 10بررسی جامعه صنفی سینمای ایران ،پایگاه خبری جامعه اصناف سینمای ایران ،خانه سینما
 .11بررسی فیلم های سینمایی ،مینا اکبری .بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد انقالب اسالمی ایران ،موزه سینمای ایران  .انتشارات
فارابی
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قبــل از انقــاب تعطیــل شــدند و پــسازآن بــه برکــت انقــاب اســامی بــه تعــداد

 55عنــوان رســید.

12

 -22شــهرک هــای ســینمایی(دفاع مقــدس و شــهرک غزالــی) از دســتاورد هــای

انقــاب اســامی اســت.

-23پیــش از انقــاب تنهــا  3تشــکل و صنــف ســینمایی در کشــور وجــود داشــت

کــه پــس از انقــاب ایــن تعــداد بــه 29صنــف رســید.

13

 -24از  437بــاب ،ســینمایی کــه قبــل از انقــاب در کل کشــور وجــود داشــت ،بــه

علــت حــوادث و شــرایط انقــاب تعــدادی زیــادی از رده خــارج گردیدنــد و تنهــا
 92بــاب ســینما بــا  99ســالن ســینمایی تحویــل انقــاب شــد .از ابتــدای انقــاب
تــا کنــون تعــداد ســینماهای کشــور بــه  273بــاب بــا  408ســالن رســید کــه

رشــدی  4برابــری را نشــان میدهــد.

14

 -25تعــداد ســریال هــای ســاخته شــده قبــل از انقــاب ،از  62عنــوان 15بــه 1150

عنــوان بــه رشــد  18برابــری در پــس از انقــاب رســید.

16

تربیت ،آموزش و پژوهش

 -26قبــل از انقــاب تنهــا  5مرکــز دانشــگاهی و آموزشــی در حــوزه ســینما بــه
فعالیــت میپرداخــت درحالیکــه پــس از انقــاب  11هنرســتان در رشــته ســینما،

 15مرکــز علمــی کاربــردی در ســطح کاردانــی و  6مرکــز در ســطح کارشناســی،
 1711مرکــز دانشــگاهی دولتــی ،غیرانتفاعــی ،آزاد و پردیس در ســطح کارشناســی
و کارشناســی ارشــد 18159 ،آموزشــگاه هــای خصوصــی در تهــران و شهرســتانها،

 . 12مطالعه موردی کتابهای سینمایی ،علیرضا محمودی ،بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد انقالب اسالمی ایران ،انتشارات فارابی،
http://www.ketab.ir/search.aspx

 . 13بررسی جامعه اصناف سینمای ایران ،روبرت صافاریان ،موزه سینما ،انتشارات فارابی .
 . 14شناسنامه سینماهای کشور تا سال  -1395معاونت توسعه و فناوری و مطالعات سینمایی
 . 15فرهنگ سریالهای تلویزیونی ایران از آغاز تا امروز؛ ماهنامه سینمایی فیلم ،شماره ۱۵،۲۴۵آذر۱۳۷۸
 . 16فهرست مجموعههای تلویزیونی ایران تا سال  - ۱۳۹۳مرکز امور نمایشی سیما – سیما فیلم
 . 17بررسی دانشگاههای علمی کاربردی ،سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی
 . 18آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -نامه شماره  -1582تاریخ 97/6/21
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 194مرکــز آموزشــی نهــادی 2 ،مرکــز دانشــگاهی نهــادی بــه تربیــت ســینماگردر
رشته های مختلف سینمایی میپردازند.

 -27قبــل از انقــاب بــا  5مرکــز دانشــگاهی و آموزشــی در حــوزه ســینما بــا

حدودتقریبــی  147نفــر فــارغ التحصیــل ســینما داشــتیم کــه ایــن تعــداد در پــس

از انقــاب بــا حــدود تقریبــی بیــش از  150هــزار نفــر دانشــجو ،هنرجــو و فــارغ
التحصــل ،رشــد 100برابــری داشــته اســت

20

 -28پیـش از انقلاب تنهـا  235عنـوان کتاب در حوزه سـینما چاپشـده بود .این
در حالـی اسـت کـه تعـداد کتـاب چاپ شـده تا سـال  96نزدیـک بـه  2571عنوان
اسـت .بـه عبارتی تعـداد کتاب چاپشـده از انقالب 7 ،برابر شـده اسـت

21

زنان و سینما

 -29ظهــور کارگردانــان ســینمایی زن ،پدیــدهی پــس از انقالباســامی اســت.
قبــل از انقــاب کارگــردان زنــی وجــود نداشــت درحالیکــه ایــن تعــداد پــس از

انقــاب بــه  25نفــر رســید.

22

 -30از پیامدهــاي انقــاب اســامی ،رشــد فعــاالن ســینمایی ،بــه ویــژه زنــان در
مقیــاس وســیع اســت ،کــه در زمــان طاغــوت بــه واســطه کارکــرد منفــی ســینما

صحنــه را تــرک کــرده بودنــد.

23

 -31ســينماي قبــل از انقــاب از كشــش و جذابيــت بازيگــران زن بــرای توفيقــات
تجــاري فيلــم اســتفاده ابــزاری مــی کردنــد.

24

-32گزينــش بازيگــران زن در ســینمای قبــل از انقــاب بــر اســاس مهــارت
بازيگــري نبــود .بلکــه توجــه بــه آوازخوانــی و رقاصــی بــود.

25

 . 19بررسی مراکز آموزش سینمایی ،سایت سازمان سینمایی کشور – معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
 . 20مطالعه موردی ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
. 21بررسی کتب سینمایی ،پاسخ به نامه شماره  423/4722خانه کتاب ،سایت خانه کتاب
 . 22تقسيم جنسيتي فعاليت هاي هنري در ايران دهة -1380 -اعظم راودراد  -زن در فرهنگ و هنر ،دورة  ،8شمارة  ،3پاييز  - 1395ص
316 - 301
 . 23مسیر ابتذال زنان در سینما از پهلوی تا امروز ،راه داناwww.dana.ir/news ،
 . 24بررسی حضور بازنمایی زنان در فیلم های سینمایی قبل از انقالب اسالمی – پایگاه تحلیلی و جریانشناسی دیده بان –  22مهر 1393
 . 25همان
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 -33محتــوای فیلــم هــا قبــل از انقــاب بــه گونــه ای بــود کــه زنــان رغبتــی بــرای
دیــدن فیلــم و حضــور در ســینما نداشــتند.

26

 -34سینمای قبل از انقالب سینمایی مرد ساالر بود.

27

 -35در ســینمای قبــل از انقــاب زنــان هیــچ نقشــی در امــور کلیــدی تولیــد
ماننــد تهیهکنندگــی ،نویســندگی ،کارگردانــی نداشــتند ،انقــاب اســامی ایــن

ن داد.
نقــش را بــه زنــا 

28

 -36در ســینمای قبــل از انقــاب زنــان هیــچ نقشــی در مدیریــت ســینمایی کشــور
نداشــتند ولــی پــس از انقــاب زنــان در داوری جشــنواره هــا ،شــورای پروانــه
نمایــش و صنــوف حضــوری موثــر پیــدا کردنــد.

29

 -37بازنمایــی نادرســت شــخصیت زن در ســینمای قبــل از انقــاب و فضــای
مســموم ســالن هــا موجــب عــدم اســتقبال زنــان از ســینما شــده بــود.

30

 -38پیش از انقالب دانشجویان و هنرآموزان سینمایی بسیار نادر و انگشت شمار بودند،
اینک نزدیک به نیمی از ظرفیت مراکز آموزشی را دانشجویان زن تشکیل می دهند.

31

 -39نقــش غالــب زن در ســینمای طاغــوت ،موجــودي فرودســت و عنصــري حقیــر

بــود .امــا در ســینمای پــس از انقــاب زن جایــگاه شایســته خــود را یافــت.

32

 - 40در ســینمای زمــان طاغــوت زن بــدون مــرد هيــچ بــود .ســینمای پــس از

انقــاب ،بــرای اولیــن بــار زن را نقــش قهرمــان داســتان معرفــی کــرد.
 -41زن در ســینمای قبــل از انقــاب بــی هویــت بــود و صرفـاً گونــه ای تقليــدي
33

از ســينماي مبتــذل غــرب مطــرح مــی شــد.

34

 . 26همان
 . 27مسیر ابتذال زنان در سینما از پهلوی تا امروز ،راه داناwww.dana.ir/news ،
 . 28بررسی حضور بازنمایی زنان در فیلم های سینمایی قبل از انقالب اسالمی ،پایگاه تحلیلی و جریانشناسی دیده بان ،مهر 1393
 . 29همان
 . 30همان
 . 31آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -نامه شماره  -1582تاریخ 97/6/21
 . 32بررسی حضور بازنمایی زنان در فیلم های سینمایی قبل از انقالب اسالمی ،پایگاه تحلیلی و جریانشناسی دیده بان ،مهر 1393
 . 33همان
 . 34مسیر ابتذال زنان در سینما از پهلوی تا امروز ،راه داناwww.dana.ir/news ،
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 -42در ســینمای قبــل از انقــاب از  29صنــف ســینما ،زنــان فقــط در چنــد صنــف
ســینمایی مشــارکت داشــتند ولــی امــروزه حضــوری فعــال و تعییــن کننــده در
تمــام صنــوف دارنــد.

35

 -43عمدهترين نقش زنان در سینمای قبل از انقالب روسپيگري و رقاصي بود.

36

دفاعمقدس

 -44انقــاب اســامی همزمــان بــا وقــوع جنــگ تحمیلــی ،ژانر(گونــه) ســینمایی
جدیــدی را بــا نــام دفاعمقــدس پدیــد آورد.

37

 -45فناوری ساخت فیلم های جنگی پس از انقالب وارد سینمای ایران شد.

38

 -46خلــق ژانــر ویــژه انقــاب و دفاعمقــدس بــا تولیــد تعــداد  317فیلــم ســینمایی
از افتخــارات ســینما پــس از انقــاب اســامی می باشــد.

39

 -47برجسته ترین کارگردانان و فیلم سازان سینمای ایران رزمندگان دفاع مقدس

هستند.

40

 - 48سینمای ایران با سینمای دفاع مقدس هویت جهانی یافت.

 -49پربینندهتریــن فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران مربــوط بــه فیلــم عقابهــا در
ســینمای پــس از انقــاب بــا هشــت میلیــون و  600هــزار نفــر در ژانــر دفاعمقــدس

است.

41

 -50پرفروشتریــن فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران تــا پایــان ســال  96بــا توجــه بــه
نســبت تــورم و جمعیــت ،مربــوط بــه ســینمای بعــد از انقــاب فیلــم اخراجیهــا
 2بــا فــروش  ۸میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومان اســت

42

 . 35خانه سینما و جامعه اصناف سینمای ایران – روبرت صافاریان
 36مسیر ابتذال زنان در سینما از پهلوی تا امروز ،راه دانا،
 . 37بررسی تأثیر تحوالت انقالب اسالمی بر سینمای ایران ،فائزه کوشکباغی دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ،دانشکده صدا و
سیما قم
 . 38همان
 . 39بررسی وضعیت تولید سینمای انقالب ،سی نت www.cinetmag.com
 . 40سینمای جنگ و دفاع مقدس ،بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد انقالب اسالمی ایران ،موزه سینما ،مسعود فراستی
 . 41زیر سایه عقابها؛ ضمیمه فرهنگ روزنامه جام جم ،شنبه  ۳شهریور  ۱۳۹۷شماره ۵۱۸۵
. 42بررسی پرفروشترین فیلمهای سینمای ایران ،سایت سی نت
.www.dana.ir/news
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مردمیشدن و رویش جوانان در تولید سینما

 -51انقــاب اســامی پــای فیلمهــای ســینمایی را بــه مــدارس ،مســاجد و
روســتاها بــاز کــرد.

 -52انقــاب اســامی پــای تــوده هــای مــردم و خانــواده هــا را بــه ســینما بــاز

کــرد.

 -53پــس از انقــاب اســامی تماشــای فیلــم در ســبد فرهنگــی خانــواده هــا قــرار

گر فت .

 -54انقــاب اســامی بــرای رویــش هــای جوانانــه ای کــه هیــچ پشــتوانهای

نداشــتند فرصــت درخشــش ایجــاد کــرد .ماننــد شــهید آوینــی ،سلحشــور،
حاتمیکیــا ،مالقلیپــور ،مهدویــان و ...

 -55امــروز ســینمای انقــاب اســامی الهامبخــش مقاومــت مردمــی در برابــر
شــیطان بــزرگ اســت.

 -56جشــنواره عمــار یــک ابتــکار منحصــر بــه فــرد و نمــاد ســینمای مردمی اســت
کــه بــه جــای فــرش هــای قرمــز قلبهــای مــردم از هنرمنــدان اســتقبال میکنــد.

مقاومت ،استکبارستیزی و جهانی شدن سینمای انقالب اسالمی

 -57ســینمای قبــل از انقــاب بــه گفتـهی امــام راحــل(ره) یکــی از ابزارهــای مؤثــر
اســتعمار و اســتثمار بــه شــمار میرفــت ،درحالیکــه ســینمای انقــاب اســامی

پیشــرو در عرصــه جهانــی و حامــی مســتضعفان جهــان اســت.

43

 -58انقالب اسالمی سینمای ایران را جهانی کرد.

 -59ســینمای ایــران در ســالهای بعــد از انقــاب ،در هــر ســال هفتــه بــه طــور
متوســط حــدود  92جایــزه بینالمللــی دریافــت کــرده ،یعنــی هــر مــاه  8بــار در
سراســر جهــان نــام ســینمای ایــران مطــرح شــده اســت.

 .43امام ( ره) و سینما ،مهرداد فرید ،نقد سینما ،شماره 18
« . 44تأملی در واقعیتهای حضورهای جهانی سینمای ایران -محمد اطبایی مرداد 1394

44
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 - 60ســینمای ایــران پیــش از انقــاب تنهــا هفــت داوری بینالمللــی را تجربــه
کــرد درحالیکــه بعــد از انقــاب ایــن تعــداد بــه  786داوری بینالمللــی رســید

45 .

 -61ســینمای ایــران در ســالهای پیش از انقــاب از میزان  666حضورجشــنوارهای
خارجــی 152 ،جایــزه داشــت ،و بعــد از انقــاب اســامی(طی مــدت مشــابه) از

میــان  34930حضــور 3685 ،جایــزه نصیــب ســینمای ایــران کــرد.

46

 -62جشنواره جهانی فیلم مقاومت ،ابتکار انقالب اسالمی است.

 -63افتخــار ســاخت پــر مخاطبتریــن ســریال جهــان اســام از آن جمهــوری
اســامی اســت.

47

 -64ســطح ســریال هــای ایرانــی در جایگاهــی قــرار دارنــد کــه امــروزه در بعضــی
کشــورها بهعنــوان بســته هدیــه ایــی از ســوی وزرای فرهنــگ و هنــر اهــدا مــی
شــود.

48

 -65اعتبــار ســینمای ایــران بــه جایگاهــی رســید کــه جشــنواره هــای بــزرگ
جهانــی ماننــد اســکار و کــن جایــزه هــای برتــر خــود را بــه فیلــم هــای درجــه 2
و  3ایرانــی اعطــا مــی کننــد.

49

مستند انقالب اسالمی

 -66تعــداد فیلمهــای مســتند ساختهشــده در قبــل از انقــاب  203عنــوان بــوده
اســت .بعــد از انقــاب حداقــل بــه بیــش از  7000فیلــم مســتند تولیدشــده اســت.

در حــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس اعــم از کوتــاه نیمــه بلنــد و بلنــد بــا
حــدود تقریبــی  1000تولیــد شــده اســت.

50

-67پــس از انقــاب  17عنــوان جشــنواره در حــوزه فیلــم مســتند فعــال هســتند
 . 45مطالعه موردی ،سایت خبر آنالین
 . 46مطالعه موردی ؛ جوایز و حضوربین المللی ،محمد اطبایی ،موزه سینما ،انتشارات فارابی  -بررسی حضور بین المللی سینمای
ایران از دیدگاه کارشناسان و فعاالن سینما ،عبداهلل بیچرانلو ،نامه پژوهش فرهنگی ،سال نهم ،شماره چهارم
 . 47جمال شورجه ،کارگردان سینما ،شورای اندیشه ورزی مرکز مطالعات راهبردی هنر انقالب اسالمی،
 . 48آیت اهلل قائم مقامی ،پژوهشگر سینمای دینی ،شورای اندیشه ورزی مرکز مطالعات راهبردی هنر انقالب اسالمی،
 .49دکتر پرویز فارسیجانی ،شورای اندیشه ورزی مرکز مطالعات راهبردی هنر انقالب اسالمی،
 . 50فرهنگ سینمای ایران -مسعود شعاعی
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کــه قبــل از انقــاب ایــن تعــداد را نداشــتیم.

51

 -68تعــداد  21کارگــردان مســتند در قبــل از انقــاب فعالیــت مــی کردنــد کــه
ایــن تعــداد پــس از انقــاب اســامی ،بــا رشــد  40برابــری بــه ببیــش از 850

کارگــردان فعــال در حــوزه مســتند رســیده اســت.

52

 -69تاکنــون انقــاب اســامی  12690نیــروی انســانی مســتند ســاز بالقــوه را در
مراکــز آموزشــی تربیــت کــرده اســت.

53

جایگاه نقد دررشد سینمای انقالب اسالمی

 -70نقد فیلم در قبل از انقالب یک جریان نبود.

54

 -71نقد حرفه ای و فنی سینما بعد از انقالب باب شد.

55

 -72قبــل از انقــاب نشــریه تخصصــی ســینمایی نداشــتیم .امــا پــس از انقــاب
 17نشــریه (هفتــه نامــه ،ماهنامــه و فصلنامــه ) و  20ســایت تخصصــی داریــم.

56

 -73نقــد آرمانگرایانــه در ســینما منحصــر بــه انقــاب اســامی و از افتخــارات
ایــران اســامی اســت.

57

-74صنف و انجمن منتقدان سینما ،بعد از انقالب تأسیس شد .

58

رخدادها و جشنوارههای سینمایی

 -75پیــش از انقــاب تنهــا  9جشــنواره فیلــم داخلــی و بینالمللــی در ســطح

کشــور برگزارشــده بــود کــه ایــن تعــداد تــا ســال  96بــه  35عنــوان رســید
(افزایــش  4برابــری رخدادهــای ســینمایی ،بیانگــر توجــه انقــاب اســامی بــه

هنــر سینماســت و شــادابی ســینماگران اســت).

59

 . 51سایت سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری – جشنواره های سینمایی در نگاه کلی
 . 52بررسی تولیدات سینمای مستندhttps://khanemostanad.ir ،
 . 53بررسی مراکز آموزش سینمایی ،سایت سازمان سینمایی کشور – معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی وزارت ارشاد اسالمی
 آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -نامه شماره  -1582تاریخ 97/6/21 . 54محمد تقی فهیم ،شورای اندیشه ورزی مرکز مطالعات راهبردی هنر انقالب اسالمی
 . 55همان
 . 56مطالعه موردی ،سایت مگ ایران www.magiran.com
 . 57محمد تقی فهیم ،شورای اندیشه ورزی مرکز مطالعات راهبردی هنر انقالب اسالمی
 58همان
 . 59سایت سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری – جشنواره های سینمایی در نگاه کلی
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 -76ســینمای ایــران در ســالهای بعــد از انقــاب ،در هــر ســال بــه طــور متوســط
حــدود  92جایــزه بینالمللــی دریافــت کــرد .یعنــی بهطــور میانگیــن هــر مــاه 8

بــار در سراســر جهــان نــام ایــران بــا ســینمای ایــران مطــرح شــده اســت.

60

 -77ســینمای ایــران پیــش از انقــاب تنهــا هفــت داوری بینالمللــی را تجربــه
کــرد درحالیکــه بعــد از انقــاب ایــن تعــداد بــه  786داوری بینالمللــی رســید.

61

 -78ســینمای ایــران در ســالهای پیــش از انقــاب از میــزان  666حضورجشــنواره
ای خارجــی 152 ،جایــزه داشــت ولــی بعــد از انقــاب اســامی( طــی مدت مشــابه)

از میــان  34930حضــور 3685 ،جایــزه نصیــب ســینمای ایران شــده اســت.

62

 . 60تأملی در واقعیتهای حضورهای جهانی سینمای ایران ،محمد اطبایی  ،سینما پرس ،مرداد1394
 . 61بررسی جشنواره های جهانی ،سایت خبرآنالین https://www.khabaronline.ir
 . 62مطالعه موردی ؛ تأملی در واقعیتهای حضورهای جهانی سینمای ایران ،محمد اطبایی  ،سینما پرس ،مرداد  - 1394بررسی
حضور بین المللی سینمای ایران از دیدگاه کارشناسان و فعاالن سینما ،عبداهلل بیچرانلو ،نامه پژوهش فرهنگی ،سال نهم ،شماره چهارم
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " صدا وسیما "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1دکتر رضا علیدادی-2دکتر عبدالکریم خیامی  -3دکتر علی طلوعی
-4سيد عباس فاطمي نويسي

دستاوردهای کلی

 -1پیـش از انقلاب کشـور هیـچ گونـه الگـوی ملـی و بومـی بـرای اداره رادیـو و
تلویزیـون نداشـت و رادیـو و تلویزیـون مقلـد محـض رویکردها و شـیوه های رسـانه

ای آمریـکا بـود تـا جایـی کـه از دو شـبکه تلویزیونـی یکـی از آنهـا شـبکه آمریکا
نامیـده میشـد کـه بسـیاری از برنامـه هـای آن بـه زبـان انگلیسـی پخش میشـد.

 -2پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،امــام خمینــی (ره) بــا طــرح نظریــه رادیــو و
تلویزیــون دانشــگاه عمومــی اســت انقــاب بزرگــی در عرصــه نظریــه پــردازی و

الگــو دهــی رادیــو تلویزیــون در دنیــا ایجــاد کــرد.

 -3پیـش از انقلاب اسلامی رادیو تلویزیون صرفـا به عنوان ابزار تفریح و سـرگرمی
و انتشـار اخبـار مطـرح بـوده امـا انقالب اسلامی توقـع جدیـدی از رسـانه را به کار

ویـژه هـای رسـانه اضافـه نمـود و آن تعالی اخالقـی و علمی جامعه اسـت.

 -4بیش از انقالب اسالمی به جهت بیگانگی تلویزیون با فرهنگ ملی ومذهبی مردم
ایران ،اکثریت مردم با تلویزیون قهر بودند ارتباط عموم مردم با تلویزیون از زمان

پخش مستقیم صحنه ورود امام(ره) به ایران در  12بهمن  57آغاز شد و ظرف مدت
کوتاه تعداد تلویزیون های مردم از  500دستگاه به میلیون ها دستگاه رسید.

 -5قبل از پیروزی انقالب اسالمی  93درصد برنامه های تلویزیون غیر تولیدی و

وارداتی بوده است و بیش از انقالب بیش از  80درصد تولیدی است.

1

 . 1راوی صادق ،گزارشی از دستاوردهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران1393 ،
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 -6رادیــو و تلویزیــون بیــش از انقــاب مطلقــا اجــازه انتشــار نظــرات انتقــادی
مســائل نظــام بیــن المللــی و مشــکالت حاکمیتــی داخلــی را نداشــت.

 -7رادیــو وتلویزیــون بیــش از انقــاب بــه شــدت پایتخــت گــرا و مرکزگــرا بــود و
تصویــری از مســائل مشــکالت اقتصــادی نقــاط کشــور در تلویزیــون بــه اصطــاح
ملــی بــه نمایــش گذاشــته نمیشــد.

 -8تــاش اصلــی رادیــو و تلویزیــون در گذشــته تســلیم کــردن مــردم در برابــر
ســطله غــرب و دور کــردن آن هــا از فرهنــگ ملــی و مذهبــی بــا ارائــه تصاویــر
جــذاب و شــیک ،مخاطــب پســند از دنیــای غــرب و تصاویــر ســیاه و کســل کننــده

از حــوزه هــای ملــی بــود.

 -9بســیاری از پدیــده هــای آئینــی و مذهبــی و ســنت هــای ملــی تــوده هــای
مــردم قبــل از انقــاب هیــچ بــاز یابــی در رادیــو و تلویزیــون ملــی ایــران نداشــت.

 -10در تلویزیــون قبــل از انقــاب معرفــی دانشــمندان و شــخصیت هــای برجســته

علمــی و دینــی بــه دلیــل تمرکــز دربــار و خانــواده شــاه وجــود نداشــته اســت.

 -11پیــش از انقــاب مــردم اعتمــادی بــه اخبــار و گــزاره هــای القائــی رادیــو
و تلویزیــون نداشــتند ،امــا در حــال حاضــر بیــش از  70درصــد مــردم ،رادیــو و

تلویزیــون را بــه عنــوان منبــع خبــر قبــول دارنــد.

 -12بــا ظهــور انقــاب اســامی رادیــو و تلویزیــون از یــک رســانه مقلــد و دنبالــه
رو بــه یــک رســانه پیشــتاز تبدیــل شــد.

 -13پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی رســانه هــای ایــران محــدود و در بخشــی از
جامعــه ایــران بــودن ولــی امــروز رادیــو و تلویزیــون ایــران مرجعیت جهانــی دارد.

 -14کارکــرد تلویزیــون قبــل از انقــاب اســامی القــاء خــود باختگــی ،عقــب
ماندگــی ،غــرب شــیفتگی ،ترویــج کاالهــای خارجــی و تحقیــر تولیــد ملــی بــود
ولــی بعــد از انقــاب اســامی روحیــه خــود بــاوری و پیشــرفت بــه رویکردهــای

رادیــو و تلویزیــون حاکــم شــد.
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دستاوردهای حوزه سیما

 -15پیــش از انقــاب تلویزیــون هــر هفتــه حــدود  30ســاعت فیلــم پخــش

میکــرد کــه  90درص��د آن خارجــی بــود ولــی در حاضــر در هفتــه بیــش از

 1000ســاعت فیلــم و ســریال ایرانــی پخــش میگــردد 2.رویکــرد صــدا و ســیما
قبــل از انقــاب اســامی بــه ســبک زندگــی غربــی و تضعیــف جایــگاه زن ،خانــواده

و گســترش فحشــاء پیــش میرفــت ولــی در حــال حاضــر بــا تولیــد بیــش از

 11000برنامــه خانــواده محــور در ســال ،تــاش میشــود نقــش و جایــگاه ویــژه
خانــواده در فرهنــگ اســامی – ایرانــی معرفــی گــردد.

3

 -16قبــل از انقــاب اســامی موضــوع ســامت در دســتور کار رادیــو و تلویزیــون

نبــود ولــی هــم اکنــون بــا تولیــد بیــش از  10500برنامــه ســامت محــور در ســال
صــدا و ســیما نقــش مهمــی در ارتقــاء ســامت ایفــا کــرده اســت.

4

 -17توســعه جهشــی ورزش و فراگیــر شــدن بســیاری از رشــته هــای ورزشــی بعــد
از انقــاب مدیــون نقــش موثــر رادیــو و تلویزیــون در امــر ورزش و تولیــد ســاالنه
بیــش از  10000برنامــه ورزشــی و راه انــدازی شــبکه تخصصــی  24ســاعته ورزش
مــی باشــد.

5

 -18قابلیــت تلویزیــون ایــران بــه ســاخت تولیــدات داســتانی و مســتند فاخــر در

ابعــاد جهانــی مدیــون پیــروزی انقــاب و حاکمیــت اســامی اســت کــه آن را مــی
شــود در ســاخت  600مســتند بلنــد و ده هــا ســریال فاخــر تاریخــی اثبــات کــرد.

6

 -19پیــش از انقــاب اســامی تلویزیــون در رده ســنی کــودک و نوجــوان تولیــدی
نداشــت و مصــرف کننــده برنامــه هــای خارجــی بــود امــا اینــک بــا تولیــد ســاالنه

بیــش از  11000ســاعت برنامــه کــودک و نوجــوان و بیــش از  1000ســاعت
 . 2راوی صادق ،گزارشی از دستاوردهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،1393 ،ص164
 . 3همان ،ص 158
  .4همان ،ص 147
 . 5همان ،ص 149
 . 6همان ،ص151
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پویانمایــی و راه انــدازی شــبکه پویــا غنــی تریــن برنامــه هــای ســالم و رشــد

دهنــده کــودکان را عرضــه میکنــد.

7

 -20نیمــه تعطیــل شــدن پایتخــت بیشــتر کشــورهای اســامی در زمــان پخــش
ســریال هــای دینــی تلویزیــون ایــران و کســب ســاالنه بیــش از  20جایــزه جهانــی

در ایــن عرصــه نشــانه دهنــده کیفیــت تولیــدات ایــن حــوزه تولیــدات دینــی
تلویزیــون ایــران اســت.

8

 -21نقــش آفرینــی بــی نظیــر رادیــو و تلویزیــون در ایجــاد آرامــش ،آگاهی بخشــی

همگانــی و بهنــگام ،مدیریــت افــکار عمومــی و حفــظ وحــدت ملــی در بحــران هــا
و فتنــه هــای پیچیــده ماننــد فتنــه  78و  88بیانگــر کارآمــدی و اعتمــاد عمیــق
مــردم بــه رســانه ملــی اســت.

9

 -22صــدا و ســیما بــا تولیــدات تلویزیونــی وزیــن و اخالقــی و تربیــت نیروهــای
انســانی متعهــد ،جمــع بیــن هنــر روزآمــد و دینمــدار کــه قبــل از انقــاب هیــچ

تصــوری از آن نبــود عینیــت بخشــید.

10

 -23صـدا و سـیما زمینـه طـرح محتواهـای عمیق فلسـفی ،فکری و انتقـال معارف
حـوزوی و دانشـگاهی بـه تـوده هـای مـردم فراهـم کـرده و منبـر هایی بـا مخاطب

میلیونـی در جهـت پاسـخ به سـواالت و شـبهات تـدارک دیده اسـت.

11

دستاوردهای حوزه صدا

 -24تعــداد شــبکههای رادیویــی قبــل از انقــاب بســیار محــدود بــوده ولــی هــم

اکنــون  71شــبکه رادیویــی بــه صــورت آنالــوگ و دیجیتــال بیــش از  520ســاعت
برنامــه در روز بــا موضوعــات و زبانهــای مختلــف بــرای مخاطبــان داخلــی و

خارجــی تولیــد و پخــش مینمایــد.
 . 7همان ،ص 155
 . 8همان ،ص 143
 . 9همان ،ص 109
 .10همان ،ص 140
 .11همان ،ص 166
 .12همان ،ص 204
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 -25غلبــه فرهنــگ غــرب در رادیــو موســیقی مبتــذل را در باالتریــن جایــگاه
برنامــه هــای آن قــرار داده بــود امــروز نــه تنهــا اکثــر ایــن برنامــه هــای بــی ارزش
حــذف شــده بلکــه تولیــد  50هــزار قطعــه موســیقی بــا موضوعــات ملــی مذهبــی و
محلــی توانســته اســت فرهنــگ اصیــل اســامی -ایرانــی را در قالـب هنــر موســیقی

بــرای مخاطبیــن ایرانــی و خارجــی ارائــه دهــد.

13

 -26پرداخــت جــدی همزمــان رادیــو بــه شــعر و ادبیــات فارســی و بــه لهجــه

هــا و گویشــهای محلــی اصالــت فرهنــگ ایرانــی را در امــواج بــی ســابقه تهاجــم

فرهنگــی غــرب حفــظ کــرده اســت.

14

 -27تولیــدات رادیویــی مبتنــی بــر روانشناســی مخاطبیــن و بــا نــگاه تخصصــی
تفــاوت برنامــه هــای صبحگاهــی ،ظهرگاهــی ،شــامگاهی موجــب شــده کــه بــا

وجــود تنــوع زیــاد رســانه ای جــذاب روزآمــد رادیــو کمــاکان مخاطبــان خــود را
داشــته باشــد.

15

دستاوردهای آموزشی و پژوهشی

 -28صــدا و ســیما جــزو معــدود ســازمان هــای رســانه ای در دنیــا اســت کــه
نیروهــای مــورد نیــاز خــود را در دانشــگاه تخصصــی خــود آمــوزش مــی دهــد.

16

همــان ،ص166

-29پژوهشهــاي انجــام شــده در مرکــز پژوهــش و ســنجش افــکار صــدا و ســیما،
منبــع مهمــي بــراي سياســتگذاران ،برنامهريــزان و برنامهســازان و همچنيــن
اســتادان ،دانشــجويان ،پژوهشــگران و ديگــر کارشناســان حــوزه ارتباطــات و رســانه

بــه شــمار ميرونــد و نتايــج ايــن پژوهشهــا هــم در حوزههــاي کاربــردي و هــم
در گســتره نظــري و توليــد دانــش بومــي ،حائــز اهميــت اســت.

 .13همان ،ص 209
 .14همان ،ص 212
 .15همان ،ص 213
 .16همان ،ص 166
 .17همان ،ص336
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 -30نتایــج ارائــه شــده توســط مرکــز افکارســنجی و نظــر ســنجی صــدا و ســیما
از نظــر دقــت و کیفیــت ،رتبــه برتــر در میــان مراکــز مشــابه کشــور را داراســت.

18

 -31مــدل تولیــد رســانه ای متناســب بــا ســبک زندگــی اســامی بــه صــورت
علمــی و کاربــردی جهــت اســتفاده تولیــد کننــدگان و تهیــه کننــدگان تدویــن

شــده و مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه ایــن موضــوع در تولیــدات کشــوری،

منطقــه ای و مســلمانان مرجعیــت یافتــه اســت.

19

 -32بلــوغ و پختگــی صــدا و ســیما بــه شــکلی اســت کــه فرآینــد علمی -مهندســی
مدیریــت پیــام را بــه شــکل بومــی انجــام دهــد و طــرح هــای خــود را متناســب بــا

شــرایط و نیــاز هــای کشــور بــه شــکل مســتقل پیــاده ســازی میکنــد.

20

دستاوردهای شبکههای استانی

 -33بــا پیــروزی انقــاب اســامی  15مرکــز رادیویــی و تلویزیونــی اســتانی کــه
صرفــا انتشــار تولیــدات تهــران را برعهــده داشــتند بــه  34شــبکه رادیویــی و 34

شــبکه تلویزیونــی بــا هویــت مســتقل بــا قابلیــت تولیــد و نشــر متناســب بــا نیــاز

هــای محلــی توســعه یافتهانــد.

21

 -34اسـتقالل صـدا و سـیمای اسـتانها و تولیـد برنامه هـای محلی با بهـره گیری از
فرهنـگ بومـی هـر منطقـه نقش زیـادی در حفظ زیبایی هـا و جذابیت هـا فرهنگ
متنـوع قومـی و محلـی داشـته و از تـاراج رفتـن ثـروت فرهنگـی ملـت و فرامـوش
شـدن سـنتها ،گویشهـا و نواهـای محلـی و بومـی جلوگیـری کرده اسـت.

22

 -35قبــل از انقــاب تولیــدات تلویزیونــی داخلــی فقــط در مرکــز کشــور و در
تهــران صــورت میپذیرفــت و اســتانها نقشــی در تولیــدات داخلــی نداشــتند

ولــی هماکنــون بــا بســتر ســازی مناســب از ظرفیــت هــا و اســتعداد هــای
 .18همان ،ص336
 .19همان ،ص 338
 .20همان ،ص338
 .21همان ،ص 364
 .22همان ،ص 254
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ارزشــمند اســتانها نــه تنهــا در تولیــد برنامــه هــای محلــی خــود کفــا هســتند بلکــه

بســیاری از تولیــدات اســتانی قابلیــت پخــش در شــبکه هــای ملــی را دارنــد.

23

دستاوردهای فنی و زیرساخت

 -36بـا وجـود شـدید تریـن تحریـم هـای علمـی و فنـی علیه صدا و سـیما نـه تنها
در طـول  40سـال حتـی یـک دقیقـه با اختلال مواجـه نبوده بلکـه در تولیـد تمام
تجهیـزات فنـی عمـده مـورد نیـاز صدا و سـیما بـه خودکفایی رسـیده ایـم و کیفی

تریـن محصـوالت فنـی بـا قابلیـت صـادرات را تولید مـی کنیم.

24

 -37سیســتم تولیــد و پخــش صــدا و ســیما بــه پیشــرفته تریــن روش فنــاوری
موجــود در جهــان ( )MPEG4ارتقــا یافتــه اســت و از لحــاظ فنــاوری دیجیتــال

جــزء پیشــرفته تریــن کشــور هــای منطقــه هســتیم.

25

 -38آخریـن فـن آوری انتشـار ( )IPTVبـا همـت متخصصـان داخلـی راه انـدازی
شـده و بـا سـرعت در حـال تامین نیازهای رسـانه ای کشـور در این زمینه اسـت.

26

 -39پوشــش دریافــت صــوت و تصویــر شــبکه صــدا و ســیما در مناطــق مســکونی

کشــور از  30درصــد در ســال  1357در حــال حاضــر بــه حــدود  100درصــد
افزایــش یافتــه اســت.

27

 -40پوشــش  100درصــدی ســامانه فرســتنده هــای تلویزیونــی دیجیتــال صــدا و
ســیمای جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه بــی نظیــر اســت.

28

 -41راه انــدازی و مدیریــت و نگهــداری و تعمیــرات بیــش از  530پایــگاه انتشــار
صــوت و تصویــر بــا تــوان داخلــی در صعــب العبــور تریــن نقــاط ارتفاعــی کشــور

یــک توانایــی بــی نظیــر فنــی در سراســر منطقــه اســت.
 .23همان ،ص255-254
 .24همان ،ص385
 .25همان ،ص 416
 .26همان ،ص 392
 .27همان ،ص 415
 .28همان ،ص 416
 .29همان ،ص 417
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 -42صــدا وســیما بــا توجــه بــه فــن آوری و کیفیــت تصویــری از بهتریــن تجهیزات

بــا کیفیــت هــای بــاال و بهتریــن اســتودیو هــا بــرای ضبــط برنامــه هــای زنــده
وآرشــیوی بهــره مــی بــرد کــه اکثــر ایــن تجهیــزات تولیــد بومــی بــوده اســت.

30

دستاوردهای شبکههای برون مرزی

 -43تأسـیس  12شـبکه تلویزیونـی و  8شـبکه رادیویی برون مـرزی و جذب قریب
بـه  500میلیـون مخاطب از شـاهکارهای رسـانه ای بعد از انقالب اسـت.

31

 -44تولیــد ســاالنه قریــب بــه  70هــزار ســاعت برنامــه بــا زبــان هــای مختلــف
رایــج جهــان و جــذب صدهــا میلیــون مخاطــب در بــازار داغ رقابــت رســانه ای دنیــا
از افتخــارات صــدا و ســیما جمهــوری اســامی ایــران اســت.

32

 -45وحشــت نظــام رســانه ای صهیونیســم بیــن الملــل و عکــس العمــل هــای
خشــن و ضــد جریــان آزاد اطالعــات از ســوی آنهــا و حــذف مکــرر تلویزیــون های

جمهــوری اســامی از ماهــوارهای هاتبــرد و یاهســت نشــان دهنــده تاثیرگــذاری و

عمــق نفــوذ ایــن رســانه هــا در افــکار عمومــی جهــان اســت.

33

 -46پیــش از انقــاب خبرنــگاران صــدا و ســیما هیــچ حضــوری در صحنــه حــوادث
مهــم جهانــی نداشــتند و ناچــار بــه اســتفاده از منابــع غربــی بودنــد ولــی امــروزه
صــدا و ســیما بــا  310خبرنــگار قابلیــت پوشــش مســتقل مهــم تریــن خبرهــای

روز دنیــا را دارد.

34

 -47صــدا و ســیما قبــل از انقــاب در کشــورهای دیگــر دفتــری نداشــته ولــی
در حــال حاضــر بــا اســتفاده از ظرفیــت  ۳۸دفتــر در خــارج از ایــران اســامی،
برنامههــای پــر محتوایــی قابــل رقابــت بــا پــرآوازه تریــن رســانه هــای دنیــا و بــا
ســاختارهای متفــاوت ،تولیــد و پخــش مینمایــد.

 .30همان ،ص 158
 .31همان ،ص 284
 .32همان ،ص 284
 .33همان ،ص 290
 .34همان ،ص 286
 .35همان ،ص 337
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 -48صــف آرایــی جبهــه بــزرگ رســانه هــای انقالبــی جهان اســام کــه امپراطوری
رســانه ای صهیونیســم را بــه چالــش و اســتیصال کشــیده و قطــب رســانه ای
جدیــدی را بــه حهــان معرفــی کــرده اســت محصــول الگــو ســازی موفــق صــدا و
ســیما جمهــوری اســامی اســت.

36

 -49ایجــاد نزدیــک بــه  300شــبکه رســانه ای فارســی زبــان و گویــش هــای

ایرانــی علیــه انقــاب اســامی بــرای خنثــی ســازی صــدا و ســیما جمهــوری
اســامی ایــران کــه علیــه هیــچ کشــور دیگــری ســابقه نــدارد بیانگــر تاثیــر گــذاری

جــدی رســانه ملــی در ترویــج فرهنــگ انقــاب اســت.

37

 -50بــا اینکــه قبــل از انقــاب تولیــدات صــدا و ســیما بــرای مخاطبیــن خــارج

از ایــران وجــود نداشــته؛ هــم اکنــون بــه کوشــش گروههــای تخصصــی حجــم

انبوهــی از فیلــم هــا و ســریالهای ایرانــی پرمخاطــب داخلــی بــا ترجمــه ،دوبلــه
و آمــاده ســازی بــرای ســایر ملتهــا در کشــورهای مختلــف ســاماندهی و پخــش

میشــود.

38

 -51صــدا و ســیما بــا پشــتیبانی و آمــوزش شــبکه هــای مســتقل و کشــورهای
اســامی توانســته اســت جبهــه ای در مقابــل فعالیــت رســانه ای نظــام ســلطه
ایجــاد کنــد.

39

 -52افزایــش ضریــب نفــوذ صــدا وســیما در منطقــه و فــرا منطقــه ای باعــث شــده
اســت گفتمــان انقــاب اســامی در تمــام قارههــا دیــده و شــنیده شــود.

40

 -53بــا توجــه بــه هجمــه بــی نظیــر فرهنگــی ،رســانه ای ماهــواره ای بــر روی یــک
کشــور ،صــدا وســیما توانســته اســت در یــک نبــرد نابرابــر ســخت افــزاری و نــرم
افــزاری رســانه ای بخــش قابــل توجهــی از آنــان را خنثــی کنــد.

41

 .36همان ،ص 305
 .37همان ،ص 286
 38همان ،ص 279
 39همان ،ص 283
 40همان ،ص 277
 41همان ،ص 275
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " مطبوعات و خبرگزاری ها "
شخصیت ها و کارشناسان:

-1دکتر سید نظام الدین موسوی  -2دکتر بیژن نوباوه  -3مسعود بصیری
 -4سید حسین علوی  -5علی خضریان  -6مهدی جهان تیغی

 -7زهره پور وهاب

دســتاورد بــزرگ اســتقالل و آزادی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی تحولــی

شــگرف را در عرصــه مطبوعــات و خبرگــزاری هــا رقــم زد ،تحولــی کــه در جهــان

کــم ســابقه اســت.

 -1وجود بیش از  2300پایگاه خبری و  42خبرگزاری پس از انقالب ،بیانگر آزادی
گردش اطالعات در انقالب اسالمی است.

1

 -2قبــل از انقــاب اســامی انتشــار خبــر بــه یــک خبرگــزاری دولتــی صــد در صــد
تحــت کنتــرل منحصــر بــود در صورتــی کــه بعــد از انقــاب تعــداد خبرگزاریهــا

 42برابــر شــده اســت و همــه ذائقههــای سیاســی و فرهنگــی خبرگــزاری دارنــد.

2

 -3تبدیــل تعــداد انگشــت شــمار روزنامــه صــد در صــد تحــت کنتــرل دولــت

در قبــل از انقــاب بــه  341روزنامــه بــا ســایق مختلــف در حــال حاضــر ،از
دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت.

3

 -4انتشــار  341روزنامــه بــا همــه ســلیقهها نمــاد آزادی بیــان در جمهــوری
اســامی اســت.

4

 1پایگاه اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صفحه معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی ،فهرست رسانه هاي داراي مجوز بر
اساس استان و ترتيب انتشار .قابل دسترس در آدرس ذیل:
http://www.e-rasaneh.ir/Report_Temp_Show.aspx?RID=1
/https://press.farhang.gov.ir/fa/kb/339

 .2همان
 3همان
 4همان
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 -5حــدود  300رســانه صوتــی و تصویــری فارســی زبــان تحــت حمایــت
ســرویسهای جاسوســی غربــی و عربــی در تاریــخ جنگهــای روانــی جهــان

بیســابقه اســت و ایــن وضعیــت بیانگــر اثرگــذاری پیــام انقــاب اســامی در
منطقــه و جهــان اســت.

5

 -6مطبوعــات ایــران بعــد از انقــاب بــه عنصــر تأثیرگــذار در معــادالت بینالملــل
تبدیــل شــدهاند.

 3500 -7عنــوان تخصصــی از نشــریات ایــران بــا تنــوع مواضــع و تکثیــر موضوعی،
در دنیــا مثــال زدنی اســت.

6

 -8بخش اعظم یاران ه دولتی به نشریات منتقد تعلق میگیرد.

7

 -9انتشــار  9230نشــریه و رســانه در ایــران در منطقــه بینظیــر و در جهــان کــم

نظیــر اســت.

8

 -10تعــداد عناویــن نشــریات علمــی کشــور بــه  1272نشــریه رســیده کــه از
افتخــارات علمــی کشــور اســت.

9

 -11بــا وجــود اضافــه شــدن رقبــای رســانههای مجــازی و ماهــوارهای ،شــمارگان
ســاالنه نشــریات رشــد چش ـمگیری داشــته اســت.

10

 -12فعالیــت  1650رســانه اســتانی و شهرســتانی و  473رســانه منطقـهای حاکــی
از عدالــت در رســانه و تبــادل اطالعــات در نظــام اســامی اســت.

11

 -13علیرغــم برخــورد ســخت اســتکبار بــا رســانههای انقــاب اســامی ،بــه برکــت
 5بیژن نوباوه (مدیر مسئول روزنامه عصر ایرانیان) ،امام خمینی(ره) انحصار رسانهای غرب و بلوک شرق را شکست ،خبرگزاری تقریب،
کد مطلب ،349053 :تاریخ انتشار :چهارشنبه  ۱۷مرداد  .۱۳۹۷قابل دسترس درhttp://yon.ir/bEZUk :
 6پایگاه اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صفحه معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی ،فهرست رسانه هاي داراي مجوز بر
اساس استان و ترتيب انتشار .قابل دسترس در آدرس ذیل1=http://www.e-rasaneh.ir/Report_Temp_Show.aspx?RID :
 7پایگاه اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صفحه معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی ،فهرست یارانه نشریات .قابل
دسترس در آدرس ذیلhttp://yon.ir/WZKdc :
 8پایگاه اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صفحه معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی ،فهرست رسانه هاي داراي مجوز بر
اساس استان و ترتيب انتشار .قابل دسترس در آدرس ذیل1=http://www.e-rasaneh.ir/Report_Temp_Show.aspx?RID :
 9همان
 10همان
 11همان
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انقــاب اســامی ،انحصــار و ســلطه تــک صدایــی صهیونیــزم بــر گــردش جهانــی

خبــر شکســته شــد.

12

 -14رســان ه هــای انقــاب اســامی جذابیــت اندیشــه و تفکــر را جایگزیــن جذابیــت

هــای ســکس و خشــونت متــداول در غــرب و قبــل از انقــاب کردنــد.

13

 -15بــه برکــت انقــاب اســامی اولیــن بلــوک رســانهای مســتقل از صهیونیــزم

بین الملل در جهان اسالم شکل گرفت	.

-16پیــش از انقــاب اســامی هیــچ رســانه تاثیرگــذار بیــن المللــی نداشــتیم امــا
امــروز رســانه هــای نافــذ منطقـهای و بیــن المللــی را داریــم.

 -17جدیترین و تندترین انتقادات ،روزانه در مطبوعات ایران منتشر می شود.

 -18بــا وجــود جــو رســانههای غــرب ،کارنامــه آزادی مطبوعــات در ایــران پــس

از انقــاب افتخــار آمیــز و درخشــان اســت.

14

 -19تخصیــص وقــت طوالنــی روزانــه بــرای مطالعــه مطبوعــات توســط رهبــر
معظــم انقــاب ،یــک الگــوی نــاب بــرای همــه جوامــع اســت.

15

 -20برگــزاری ســاالنه نمایشــگاه مطبوعــات ابتــکار جمهــوری اســامی و نمــاد

اهتمــام و جایــگاه خــاص مطبوعــات در کشــور اســت.

16

 -21بیش از  80درصد عناصر مطبوعاتی کشور را جوانان تشکیل میدهند.

17

 -22انقــاب اســامی رســانههای در خدمــت زر و زور و قــدرت و فســاد را بــه
رســانههای خدمتگــزار تبدیــل کــرد.

 12سید نظامالدین موسوی (دبیر کل انجمن روزنامهنگاران مسلمان و مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس) ،امام خمینی(ره) انحصار
رسانهای غرب و بلوک شرق را شکست ،خبرگزاری تقریب ،کد مطلب ،349053 :تاریخ انتشار :چهارشنبه  ۱۷مرداد  .۱۳۹۷قابل
دسترس درhttp://yon.ir/bEZUk :
 13مسعود بصیری (رئیس سازمان بسیج رسانه کشور) ،امروز  ۳۰۰رسانه فارسی زبان علیه جمهوری اسالمی فعالیت میکنند /پایگاه
خبری تحلیلی حلقه وصل ،يكشنبه  14مرداد  .1397قابل دسترس در43228/http://hvasl.ir/content :
 14سید نظامالدین موسوی ،پیشین
 15پایگاه خبری مشرق ،نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه :رهبر انقالب روزانه چند ساعت کار میکنند ،کد خبر ،733799
تاریخ انتشار ۱۶ :خرداد  .۱۳۹۶قابل دسترس در آدرس ذیلhttp://yon.ir/bvOcC :
 16پایگاه اینترنتی بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات .قابل دسترس در آدرس ذیل/http://pressexpo.ir :
 17پایگاه اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صفحه معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی ،فهرست رسانه هاي داراي مجوز
بر اساس استان و ترتيب انتشار .قابل دسترس در آدرس ذیل1=http://www.e-rasaneh.ir/Report_Temp_Show.aspx?RID :
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 1508 -23رســانه بــا مدیــر مســئولی بانــوان ،پــس از انقــاب یــک جهــش
اســتثنایی و رشــد نجومــی از حضــور زنــان در حــوزه رســانه اســت.

18

 -24پیــش از انقــاب اســامی ،زن در رســانه ابــزار جذابیــت جنســی بــود و امــروز

عنصــر فرادســت اســت کــه بیــش از  17درصــد نشــریات را اداره میکنــد.

19

 -25امــروز بــه برکــت عدالــت رســانهای محرومتریــن و کــم برخوردارتریــن
مناطــق کشــور از رســانه ای محلــی متنــوع برخوردارنــد.

20

 -26شــاغلین مرتبــط بــا حــوزه مطبوعــات ،پــس از انقــاب چندیــن برابــر
شــد هاند.

 18همان
 19همان
 20همان
 21همان

21
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " احسان و نیکوکاری "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1مهندس پرویز فتاح  -2حجت االسالم ولی اهلل عادلی

 -3کیومرث سلگی  -4اشکان تقی پور  -5محمد امیرخانی
البــر و ال ّتقــوی
انقــاب اســامی بــا ترویــج فرهنــگ اســامی تعاونــوا علــی
ّ

ظرفیتهــای عظیــم مردمــی بــرای خیــرات و حســنات را بــه رســمیت شــناخت

و بــا تحریــض خیریــن و ســازماندهی آنــان و اعمــال سیاســتهای تشــویقی و
مشــارکت در امــور خیــر آنــان تــا جــای ممکــن ایــن حــوزه را گســترده کــرد.

 -1انقالب اسالمی فرهنگ احسان و نیکوکاری را احیاء و همگانی کرد.

 -2فرهنگ احسان و نیکوکاری در دوران دفاع مقدس به اوج خود رسید.
 -3تولد جامعه اخالقی و نیکوکار پیامد انقالب اسالمی است

 -4انقــاب اســامی بــا تأســیس 7نهــاد بــزرگ ملــی ،فرهنــگ نیکــوکاری را

نهادینــه کــرد.

 -5رشد نجومی و هزاران برابری موسسات خیریه از برکات انقالب اسالمی است

 -6تأسیس  16اتحادیه و شبکه ملی خیرین ،ابتکار بدیع انقالب اسالمی است

 -7انقــاب اســامی احســان و نیکــوکاری را از یــک نمایــش تبلیغاتــی بــه کاری
واقعــی و مردمــی تبدیــل کــرد.

 -8کمیتــه امــداد حضــرت امــام (ره) ،بنیــاد مســکن ،جهــاد ســازندگی ،بهزیســتی،

بنیــاد برکــت و بنیــاد پانــزده خــرداد ،فرزنــدان رشــید انقــاب اســامی در خدمــت
بــه مــردم هســتند.

 -9انقــاب اســامی ،بنیــاد شــخصی خانــدان پهلــوی را بــه یــک بنیــاد عــام
المنفعــه تبدیــل کــرد( .بنیــاد علــوی)
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 -10ترافیــک مشــارکت مردمــی در امــداد رســانی بــه مناطــق آســیب دیــده از

بالیــای طبیعــی ،تجلــی فرهنــگ نیکــوکاری اســت.

 -11همــکاری مــردم بــا نهادهــای انقالبــی خدمــت رســان نشــانه اعتمــاد آنهــا

بــه انقــاب اســامی اســت.

 -12در ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی تنهــا  462صنــدوق قــرض الحســنه در
ســطح کشــور وجــود داشــت امــا امــروز بیــش از  6000صنــدوق قــرض الحســنه
رســمی وجــود دارد 1.و  7600صنــدوق قــرض الحســنه نیــز توســط بســیج راه

انــدازی شــده اســت.

2

 -13بیـش از  50درصـد مسـاجد کشـور دارای صندوق های قرض الحسـنه محلی و

هـزاران صنـدوق قرض الحسـنه خانوادگـی نیز بین مردم فعال هسـتند.

3

 -14انقالب اسالمی فرهنگ قرض الحسنه را در جامعه زنده کرد.

 -15فــوران نیکــوکاری در جامعــه مولــود انقــاب اســامی اســت .در ابتــدای

پیــروزی انقــاب اســامی تعــداد موسســات خیریــه بســیار انــدک بــود ،ولــی در
حــال حاضــر بیــش از  150هــزار خیریــه وجــود دارد کــه در زمینههــای مختلــف
فعــال هســتند کــه  14شــبکه کشــوری و ملــی آنهــا را مدیریــت مــی کننــد.

4

 -16بــه برکــت انقــاب اســامی هیــچ کــودک یتیــم و بدسرپرســتی بــدون حامــی
نیســت .در حــال حاضــر تعــداد  180000نفــر از ایتــام و  150000نفــر از کــودکان

بدسرپرســت تحــت حمایــت نهادهــای حمایتــی و موسســات خیریه بــوده و 10000

کــودک بیسرپرســت در  634مرکــز بهزیســتی نگهــداری میشــود و نگهــداری

 15000کــودک بیسرپرســت نیــز بــه خانــواده هــا ســپرده شــده اســت.

5

 1قضاوی ،حسین( ،قائم مقام بانک مرکزی) ،ساماندهي  6هزار صندوق قرض الحسنه 21 ،مرداد  ،1388جام جم آنالین به گزارش مهر ،در
گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم سیماhttp://jamejamonline.ir ،
 2پرتال خبری سبک زندگی برترینها 20 ،شهریور )http://www.bartarinha.ir ،96؛ غیبپرور ،غالمحسین (رئیس سازمان بسیج) به نقل از روزنامه
شهروند ٧٦٠٠ ،1396/۰۶/20 ،صندوق قرض الحسنه در مساجد ایجاد میشود ،پایگاه تحلیلی خبری دیده بان ، ،کد /http://www.didbaniran.ir ،28353
 3امیرخانی ،محمد 5 ،خرداد  ،۱۳۹۷مسئول سابق سازمان بسیج کارمندان کشور ،به گزارش فرهنگ سدید ،کد خبرhttp://farhangesadid.ir ،۳۴۴ :
 4فتاح ،پرویز ،رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمه اهلل علیه 5 ،خرداد  ،۱۳۹۷به گزارش فرهنگ سدید ،کد خبرhttp://farhangesadid.ir ،۳۴۴ :
 5گزارش سازمان بهزیستی کشور  23خرداد 1397
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 -17انقــاب اســامی ظرفیــت خروشــان خدمــت رســانی مردمــی را آزاد کــرد .در
حــال حاضــر حــدود  3800000خانــواده بــی سرپرســت و بدسرپرســت بــا حــدود

 10.000.000نفــر جمعیــت تحــت پوشــش نهادهــای مردمــی و موسســات خیریــه
قــرار دارنــد.

6

 -18در حــال حاضــر تعــداد  1.300.000نفــر از معلولیــن تحــت پوشــش نهادهــای
حمایتــی و موسســات خیریــه بــوده و  2200مرکــز توانبخشــی دولتــی و خصوصــی
خدمــات توانبخشــی بــه معلولیــن ارایــه مــی کننــد.

7

 -19در زمینـه خدمـات توانبخشـی بـه معلوالن ،غیـر از مراکز دولتـی 2200 ،مرکز

خصوصـی فعال اسـت که از دسـتاوردهای انقالب اسلامی محسـوب میشـود.

8

 -20طــرح شــهید رجایــی و حمایــت از ســالمندان نــادار از ابتــکارات انقــاب
اســامی اســت .حــدودا  1480000نفــر از ســالمندان کشــور تحــت پوشــش طــرح
شــهید رجایــی و  610000نفــر از ســالمندان تحــت پوشــش حمایتــی نهادهــای

حمایتــی و موسســات خیریــه و همچنیــن  36000نفــر از ســالمندان نیــز در مراکــز

بهزیســتی نگهــداری و توســط خیریــن پشــتیبانی میشــوند.

9

-21طرح شهید رجایی که جمعیت عظیمی از سالمندان کشور را تحت پوشش دارد از
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی در حمایت از طبقات محروم و آسیب پذیر است.

10

 -22توســعه و گســترش مراکــز نگهــداری از ســالمندان ،محصــول نــگاه ویــژه
انقــاب اســامی بــه حمایــت از اقشــار محــروم و ضعیــف جامعــه اســت.

11

 -23برگــزاری جشــنهای گلریــزان و حمایــت از زندانیــان نیازمنــد غیرعمــد و

غیرجزایــی تجلــی شــور احســان و نیکــوکاری اســت .بــا تشــکیل ســتادهای مردمی
 6امیرخانی ،محمد ،پیشین
 7گزارش سازمان بهزیستی کشور  23خرداد 1397
 8نحوینژاد ،حسین  ،معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ،به نقل از ایسنا ،افزایش مستمری معلوالن سرپرست خانوار دارای شرایط حاد به
میزان "حداقل دستمزد۱۲ ،اسفند  ،۱۳۹۶کد خبر 96121206336
 9امیرخانی ،محمد ،پیشین
 10صفدری ،رضا ،صادقی ،فاطمه ،محمدی آذر ،مریم ،برنامه خدمات و مراقبتهای سالمندی در ایران با نگاهی به عملکرد سازمانهای متولی ،مجله
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) ،دوره  10شماره  ،2خرداد و تیر 166-155 ،1395
 .11امام بارها تاکید فرمودند« :گمان نمیکنم عبادتی باالتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد( ».صحیفه امام ،ج ،20ص)342 :
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رســیدگی بــه امــور دیــه و کمــک بــه زندانیــان نیازمنــد تــا بــه امــروز " 113هــزار

زندانــی نیازمنــد جرائــم غیرعمــد بــا کمــک خیریــن آزاد شــده انــد"

12

 -24تعــداد  60.000خانــواده زندانیــان نیازمنــد تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی
و موسســات خیریــه و مردمــی قــرار دارنــد.

13

 -25توانمندســازی و خودکفایــی نیازمنــدان از ابتــکارات نهادهــای انقالبــی اســت.
توســعه مشــارکت مــردم ،خیریــن و نیکــوکاران در اشــتغال و خودکفایــی محرومــان

و مســتضعفان از دیگــر دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت.

 -26تنها در دو سال و نیم اخیر  240هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت
امام رحمه اهلل علیه به خودکفایی رسیده و از پوشش حمایتی کمیته خارج شده اند که

همین موضوع در خصوص مددجویان بهزیستی نیز قابل توجه است

14.

 -27حمایــت ویــژه از بیمــاران خــاص و صعــب العــاج صحنــه شــورانگیز دیگــری از

نیکــوکاری اســت .تعــداد  6000نفــر بیمــار خــاص و صعــب العــاج تحــت پوشــش
کمیتــه امــداد حضــرت امــام(ره) قــرار دارند

15.

 -28توســعه فرهنــگ اهــدای عضــو و حــل کلیــه مشــکالت شــرعی آن از مواهــب

انقــاب اســامی اســت .تــا قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی بــا توجــه بــه اینکــه

کلیــه عملهــای پیونــد اعضــاء در خــارج از کشــور انجــام میشــد مســئله اهــداء
عضــو نیــز موضوعیتــی نداشــت ،امــا بعــد از پیــروزی انقــاب فرهنــگ اهــداء عضــو

در ســطح جامعــه گســترش یافتــه و امــروز بیــش از  000 ،000 ،4نفــر دارای کارت

اهــداء عضــو هســتند.

16

 .12جوالیی ،اسداهلل ،مدیرعامل ستاد دیه کشور ۲ ،خرداد 113 ، ۱۳۹۷هزار زندانی نیازمند جرائم غیرعمد با کمک خیرین آزاد شده اند ،خبرگزاری
مهرhttps://www.mehrnews.com ،
 .13چه سازمان ها و نهادهایی ازخانواده زندانیان حمایت می کنند؟ ۰۳ ،خرداد  ۱۳۹۵خبرگزاری صدا و سیما ،کد خبرhttp://www. ،۱۱۴۵۴۹۵ :
/iribnews.ir

 .14فتاح ،پرویز ،رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمه اهلل علیه ۱۳ ،شهریور  ، ۱۳۹۷خودکفایی  ۲۴۰هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد،
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمیhttp://ana.ir ،
 .15تاجیک ،محمد ،به گزارش گروه اجتماعی فارس ،ماراتن چهل ساله محرومیت زدایی در میدان بزرگ انقالب+آمار 5 ،خرداد http:// ،1397
econewsir

 16همان
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 -29تــا بــه امــروز در ســطح کشــور حــدود  50.000مــورد عمــل پیونــد کلیــه،

 9.000مــورد عمــل پیونــد مغــز اســتخوان 5000 ،مــورد عمــل پیونــد کبــد و

 1000مــورد عمــل پیونــد قلــب انجــام شــده اســت.

17

 -30توانمنــدی امــروز نظــام ســامت و پزشــکان کشــورمان در انجــام اعمــال پیوند
اعضــاء کــه قبــل از انقــاب اســامی کامــا وابســته بــه کشــورهای بیگانــه بودیــم،
محصــول روحیــه انقالبــی و جهــادی ودســتاورد پرافتخــار انقــاب اســامی اســت.

18

 -31پیــروزی انقــاب اســامی زاغهنشــینان را بــه مســکن امــن رســاند .از بــدو

پیــروزی انقــاب اســامی عــاوه بــر اقدامــات قابــل توجــه نهادهــای مســئول در
حــوزه تامیــن و بهســازی مســکن روســتایی ،تعــداد قابــل توجهــی مســکن بــرای
محرومــان و مســتضعفان بــا مشــارکت مــردم و خیریــن احــداث شــده اســت.

19

 -32ورود جـدی نهادهـای انقالبـی و حمایتـی ماننـد بنیادهـای علـوی ،برکـت،
قـرارگاه خاتـم االنبیاء(ص) ،بسـیج سـازندگی ،بهزیسـتی وحتی آسـتان قـدس رضوی

بـرای تامیـن مسـکن نیازمنـدان و محرومـان بـه توجـه ویـژه انقلاب اسلامی بـه
مسـکن نیازمنـدان اشـاره دارد و از افتخارات انقالب اسلامی محسـوب میشـود.

20

 -33بیش از  20درصد فضای آموزشی از ابتدای انقالب اسالمی با مشارکت خیرین
احداث شده است که حاکی از توسعه فرهنگ نیکوکاری در بعد از انقالب است.

21

 -34در مهــر مــاه ســال  1396بیــش از  5000کالس آموزشــی بــه بهــره بــرداری
رســیدکه حــدود  50درصــد آن بــا مشــارکت خیریــن احــداث شــده اســت.

22

 -35توســعه مشــارکت خیریــن در مدرســه ســازی و تشــکل خیریــن مدرســه ســاز
محصــول تفکــر انقالبــی و جهــادی اســت .تعــداد خیریــن کشــور شــامل 29000

شــخص حقیقــی و حقوقــی اســت .تعهــدات خیریــن مدرســه ســاز در ابتــدای
 17همان
 18امیرخانی ،محمد ،پیشین
 19همان
 20تاجیک ،محمد ،پیشین
 21خبرگزاری صدا و سیما http://yon.ir/fgAda
 22همان
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انقــاب اســامی ســاالنه کمتــر از یــک میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه در حــال
حاضــر بــه مبلــغ  800میلیــارد تومــان در ســال افزایــش یافتــه و معمــوال بــه

میــزان  50درصــد در هــر ســال تحقــق مییابــد.

23

 -36راه انــدازی نهضــت مدرســه ســازی و ورود نهادهــای انقالبــی بهویــژه در
مناطــق محــروم در عرصــه مدرســه ســازی از ابتــکارات انقــاب اســامی اســت.

24

 -37شــکل گیــری تشــکلهای مردمــی و خیریــه و افزایــش  800برابــری تعهــدات
مالــی مــردم و خیریــن در امــر مدرســه ســازی نســبت بــه ابتــدای پیــروزی انقــاب

اســامی ،قابــل توجه اســت.

25

 -38توســعه مشــارکت خیریــن در احــداث بیمارســتانها و مراکــز درمانــی
جوشــش حــس نوعدوســتی در جامعــه اســت .بــر اســاس آمــار منتشــره توســط
مجمــع خیریــن ســامت از بــدو پیــروزی انقــاب اســامی تــا ســال  ،1393تعــداد

 3306پــروژه مرکــز درمانــی و بیمارســتانی توســط خیریــن احــداث و تعــداد 5227
قطعــه زمیــن توســط خیریــن بــرای احــداث مراکــز درمانــی اهــداء شــده اســت.

26

 -39تعــداد  2000واحــد از پروژههــای خیریــن ســامت ،احــداث خانــه ســامت
در روســتاها بــوده اســت و همچنیــن تعــداد  70000نفــر از مــردم بــا خیریــن
ســامت همــکاری دارنــد .بیــش از  3300بیمارســتان و مرکــز درمانــی بــه ویــژه در

مناطــق محــروم احــداث شــده اســت.

27

 -40تکمیــل ،توســعه ،مرمــت و بازســازی بیــش  4800امامــزاده و بقعــه متبرکــه

بــا مشــارکت مــردم و خیریــن و واقفیــن کــه بعــد از انقــاب اســامی صــورت

گرفتــه از دیگــر خدمــات انقــاب در توســعه فرهنــگ نیکــوکاری اســت.

28

 23تجمیع گزارشهای دریافتی از نهادهای حمایتی و موسسات خیریه
 24امیرخانی ،محمد ،پیشین
 25خبرگزاری مهر6iNCd/http://yon.ir
 26گــزارش آمــاری ســال  1393مجمــع خیریــن ســامت کشــور ،تهیــه و تنظیــم ابوالقاســم بیــات بــا همــکاری غنیــان ،مجمــع خیریــن ســامت
کشــور ،بهمــن  .1394صــص  47و 51
 27همان
 28عادلی ،ولی ا ،...گزارش اقدامات طی چهار دهه انقالب اسالمی ایران در حوزه امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه 3 ،خرداد 1397
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 -41احیــاء فرهنــگ توســعه مســاجد از مواهــب انقــاب اســت .در زمــان پیــروزی

انقــاب اســامی تعــداد مســاجد کشــور  25000مســجد بــود 29کــه بــا همــت
مــردم ،خیریــن و نهادهــای فعــال در حــوزه محرومیتزدایــی امــروز آمــار مســاجد

کشــور بــه  72000مســجد رســیده اســت.

30

 -42در بـدو پیـروزی انقلاب اسلامی تعـداد کتابخانههـای عمومـی کشـور 511
بـاب بـوده اسـت که با تأسـیس نهـاد کتابخانـه های عمومی کشـور در سـال 1382

و تأسـیس انجمـن خیریـن کتابخانـه سـاز ،اقدامات ارزنـده ای برای جلب مشـارکت
مـردم در احـداث و اداره کتابخانـه هـای عمومی کشـور انجام شـده اسـت

31.

 -43در حــال حاضــر تعــداد کتابخانــه هــای عمومــی بــه  3400بــاب افزایــش
یافتــه و بیــش از  900بــاب آن بــا مشــارکت خیریــن احــداث و تجهیــز شــده اســت.

افزایــش  8/6برابــری تعــداد کتابخانــه هــای عمومــی پــس از پیــروزی انقــاب

اســامی از افتخــارات انقــاب اســامی اســت.

32

 -44گــروه هــای جهــادی مولــود انقــاب و پدیــده ای منحصــر بــه فــرد در جهــان
اســت .تشــکیل بیــش از  8800گــروه جهــادی مردمــی توســط بســیج و فعالیــت

هــای جهــادی در مناطــق محــروم از اقدامــات مهــم انقــاب اســامی در حــوزه
احســان و نیکــوکاری محســوب میشــود.

33

 -45حرکــت هــای جهــادی محصــول تفکــر انقالبــی و مدیریــت جهــادی اســت و
ســازماندهی مــردم بــه ویــژه جوانــان در قالــب گــروه هــای جهــادی و اعــزام بــه
مناطــق محــروم جهــت محرومیتزدایــی و فعالیــت هــای جهــادی در عرصــه هــای

مختلــف از ابتــکارات بــی بدیــل انقــاب اســامی اســت.

34

 29امیرخانی ،محمد ،پیشین
 30بــه گــزارش خبرنــگار مســجد و کانونهــای مســاجد خبرگزاری شبســتان ،دقیقــا چنــد مســجد در ایــران وجــود دارد؟،1397/۵/30 ،
خبرگــزاری شبســتان ،کــد خبــرir.shabestan//:http ،۷۲۳۲۱۳
 31گزارش دریافتی از بسیج سازندگی کشور
 32همان
 33همان
 34امیرخانی ،محمد ،پیشین
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 -46تــا ســال  1395بیــش از  ۳۴هــزار پــروژهی محرومیتزدایــی در اقصــی نقــاط

کشــور توســط قــرارگاه محرومیتزدایــی کشــور بــه انجــام رســیده کــه شــامل
فعالیــت در حوزههــای عمرانــی و غیــر عمرانــی اســت.

35

 -47ورود نهــاد انقالبــی ســپاه پاســداران بــا فرمــان مقــام معظــم رهبــری در
عرصــه ســازندگی و محرومیتزدایــی از افتخــارات انقــاب اســامی اســت.

 35گزارش دریافتی از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء23 ،خرداد 1397
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " رفاه و ارتقاء سطح زندگی "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1دکتر محمد حسن طریقت منفرد  -2حسینعلی ضیائی  -3حبیب اهلل
بور بور  -4دکتر عبدالرضا مصری  -5نادعلی الفت پور

 -6احمد اسفندیاری  -7پرویز افشار  -8دکتر ابوذر حسینی
• خدمات زیربنایی

100-1درصـد مـردم شهرنشـین و 91درصـد روستانشـینان بـا  500برابـر شـدن
جادههـای روسـتایی بـه راههای ارتباطـی امن جادهای و آسـفالته دسترسـی دارند.

1

 -2بــا وجــود  50ســال تأخیــر در احــداث متــرو در ایــران ،شــهروندان تهرانــی
ســوار بــر هشــتمین متــرو برتــر دنیــا مــی شــوند.

2

 -3ایجــاد شــبکه گســترده آب آشــامیدنی ســالم در شــهرها و روســتاها مشــقت
حمــل آب را بــه خاطــره تبدیــل کــرده اســت.

 -4پــس از انقــاب  99/5درصــد خانههــای ایــران در روســتاها و شــهرها بــا نعمــت
برق روشــن شــده اســت.

3

 -5به برکت انقالب اسالمی برق رسانی  100درصدی به روستاهای باالی 10

خانوار انجام شده که این فرصتی برای صنعتی شدن کشاورزی و دامداری است.

4

-6گاز رســانی  97درصــدی شــهری و روســتایی ،گرمابخــش زندگــی مــردم ایــران

پــس از انقــاب شــده اســت.

 -7بـا وجـود تولیـد بیـش از یـک میلیـون خـودرو در سـال و انبـوه خودروهـای

 . 1گــزارش عملکــرد وزارت راه و شهرســازی بخــش حمــل و نقــل ســال  ( 1394آمــار از ســازمان راهــداری و حمــل ونقــل جــاده
ای کشــور)؛ همچنیــن :کتــاب ســند توســعه روســتایی ,معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری ســال 1394
 . 2معاونت تحقیقات فنی شرکت مترو تهران ،خبرآنالین 6 ،آذر  ،93کد خبر( )17302
 . 3آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر ،باشگاه خبرنگاران جوان - 95/2/13 ،کد خبر()5588747
 . 4حمید چیت چیان وزیر وقت نیرو ایرنا  96/4/29کد خبر)6083784( 82604360؛ همچنین :آرش کردی ،پیشین
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گازوئیـل تولی ِد داخل نیسـت.
وارداتـی ،حتـی یـک بـاک خـودرو ،خالی از بنزیـن و
ِ

5

-8بــه ازای هــر ایرانــی 1/5 ،خــط تلفــن ثابــت و همــراه وجــود دارد وایــن دســتاورد
مه��م موجــب شــده اســت تــا هیــچ ایرانــی از عزیزانــش در اقصــی نقــاط کشــور و

جهــان بیخبــر نمانــد.

6

 100-9درصــد شهرنشــینان و بیــش از  90درصــد روســتائیان بــه شــبکه هــای

رادیــو و تلویزیونــی دیجیتــال دسترســی دارنــد.

7

 -10خانوادههــای ایرانــی از ســالمترین ،امــن تریــن و اخالقــی تریــن شــبکه

هــای رادیویــی و تلویزیونــی جهــان بهرهمنــد هســتند.

 -11بــا احتســاب  40هــزار مــکان ورزشــی موجــود در کشــور ُرشــد  100برابــری
ســاخت اماکــن ورزشــی متعــدد از ابتــدای انقــاب تاکنــون ،هــر شــهروند ایرانــی
حداقــل از دو متــر مربــع فضــا بــرای ورزش برخــوردار اســت .

8

خدمات غیر زیر بنایی

•

-12بــا ُرشــد 20برابــری محصــوالت باغــی نســبت بــه قبــل از انقــاب انــواع
میوههــا بــه وفــور در دســترس مــردم اســت.

9

 -13خودکفایــی 90درصــدی مــواد غذایــی کشــور پــس از انقــاب اســامی
نگــران نبــود
علیرغــم ُرشــد چنــد برابــری میــزان مصــرف ،باعــث شــده مــردم
ِ

مایحتــاج خــود نباشــند.

10

-14گنجانده شدن گوشت ،برنج ،مرغ و ماهی در رژیم غذایی روزانه مردم ،مصرف
یکبار در سال آنها را در شبهای عید نوروز تبدیل به خاطره کرده است.

5
 . 6گزارش آمار شاخص های مخابراتی کل کشور ()1386-1357؛ شرکت مخابرات ایران .سید مجید صدری ،مدیرعامل شرکت
 .رکورد تولید بنزین ایران شکسته شد /ستاره خلیج فارس بازار بنزین را بیمه کرد؛ خبرگزاری فارس؛ لینک خبر:

/com/news/13970512000098

https://www.farsnews.

مخابرات ایران؛ سال آینده مشترکان تلفن ثابت کشور به  40میلیون نفر افزایش مییابد؛ خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82853132 :؛ لینک
خبر82853132/http://www.irna.ir/fa/News :
 . 7راوی صادق ،گزارشی از دستاوردهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،1393 ،ص416
 . 8مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ،سخنرانی در دومین شورای عالی ورزش همگانی کشور ،خبرگزاری فارس Fards. ،95/10/7
YBE 002/fr

 . 9رادفر ،گزارش بسیج معاونت امور باغبانی ،از مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی ،خرداد 1397
 . 10همان
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-15ـتوأمــان بــا وفــور تولیــد محصــوالت پروتئینــی ،میــوه جــات ،غــات ،تخــم

وکمــی آنهــا بــا وجــود رشــد  2/5برابــری
مــرغ ،لبنــی ،عســل و ...و ُرشــدکیفی ّ
جمعیــت تغذیــه مــردم پــس از انقــاب اســامی بــه شــرح ذیــل چنــد برابــر شــده
اســت:

11

• ماهی 8 :برابر

• میوه 5/2 :برابر

• ماکارونی 85 :برابر
• عسل 5 :برابر

• گوشت سفید و قرمز  2 :برابر • مرغ  5/6 :برابر

• برنج 5/3 :برابر

• سیب زمینی 5/3 :برابری

• لبنیات 5/2 :برابری

• سویا 10 :برابر

• نان  5/1 :برابر

-16در زمــان طاغــوت زیرانــداز خیلــی از مــردم بــه ویــژه روســتاییان زیلــو ،حصیــر
و گلیــم بــود ولــی اکنــون بــا افزایــش تولیــد ملــی زیــر پــای هــر ایرانــی انــواع
فرشهــای زیبــا خودنمایــی میکنــد.

 -17در زمــان گذشــته البســه ،پوشــاک و کفــش بیــن اعضــاء خانــواده دســت بــه

دســت مــی شــد ولــی پــس از انقــاب بــا افزایــش قــدرت خریــد و ُرشــد تولیــد
بومــی ،ایــن ســنت بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت.

 -18قبــل از انقــاب اســامی بــه ازای هــر 30ایرانــی یــک خــودرو وجــود داشــت
ولــی در حــال حاضــر بــا بــاال رفتــن ســطح رفــاه و قــدرت خریــد مــردم ،بــه طــور
متوســط هــر 4ایرانــی یــک خــودرو دارد.

12

 -19براســاس گــزارش بانــک جهانــی در ســال  2016و گــزارش صنــدوق بیــن
المللــی پــول در ســال  2017در اوج تحریــم هــا ،ایرانیــان از نظــر برابــری قــدرت

خریــد ،رتبــه 18جهــان را کســب کردهانــد.

13

ب :آموزش

 -20بــا ُرشــد چشــمگیر مدرسهســازی ،امــروز تمــام کــودکان واجــب التعلیــم
 . 11میربزرگی ،سید محمد ،آمار تولیدات دامی در سال  1357و  ،1395معاونت امور تولیدات دامی ،خرداد 1397
 . 12آمار منتشر شده توسط شورای راهنمایی و رانندگی از خودروهای شماره گذاری شده94/1/ 26 ،

14.GDP by Country, Statistics from the World Bank, 1960-2017
http://tanzania.opendataforafrica.org/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2017?country=Iran
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کشــور بــه مدرســه دسترســی دارنــد .در حالــی کــه در ســال  57تنهــا  40درصــد
آنهــا ایــن امــکان را داشــتند.

14

 -21بــا توســعه مدرسهســازی بهطــور میانگیــن هــر  23دانــش آمــوز یــک کالس
درس بــرای بــا ســواد شــدن دارنــد.

15

ُ -22رشــد فزاینــده فناوریهــای نویــن بــا وجــود تحریــم هــای ظالمانــه ،باعــث

عــزت نفــس هــر ایرانــی و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس عمومــی مــردم شــده اســت.

 -23با ُرشد بیسابقه  10برابری ساخت و توسعه دانشگاهها در جمهوری اسالمی،
هر فردی که تصمیم به فراگیری آموزش عالی دارد این امکان برایش فراهم است.

16

ج  :بهداشت و سالمت

 -24پــس ازانقالب100درصــد مــردم درتمــام مناطــق بــه شــبکه بهداشــت و
درمــان دسترســی دارنــد.

17

 -25پــس از انقــاب مــردم ایــران دیگــر نگــران عــدم مــداوا در داخــل کشــور

نیســتند و هیــچ ایرانــی مجبــور نیســت بــرای درمــان بــه خــارج از کشــور بــرود.

18

 -26بــا پیشــرفتهای آموزشــی ،بهداشــتی و درمانــی پــس از انقــاب مــردم از

رنــج بســیاری از بیماریهــای واگیردارخــاص شــدند.

19

 -27بــا خودکفایــی در تولیــد  97درصــدی داروهــای ســاخت داخــل ،مــردم در
مراجعــه بــه داروخانههــا بــرای داروهــای مــورد نیــاز خــود دیگــر نگــران نبــودن

دارو نیســتند.

20

 . 14آمار تفکیکی آموزش و پرورشkhabaronline.ir/news/314352 :
خبرگزاری علم و فناوری در استان آذربایجان غربی ،بخش دستاوردهای علمی  40ساله انقالب اسالمی - 96/11/15 -شناسه خبر
()53425
 . 15مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش http://nullwww.magiran.com/npview.asp?ID=3112878
زرافشان معاون وزیر آموزش و پرورش ،پایگاه خبری اقتصاد آنالین ، 96/6/31 ،کد خبر( ) 220636
 . 16گــزارش موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی وزارت علــوم ســال 1Negah/w-br-_pages/Amar/http://irphe.ac.ir/files/site1 96
pdf.95-bruoshoor94

 . 17گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت و درمان؛ ص.9-1 .
 . 18دکتر علیرضا زالی ،جراح مغز و اعصاب و رئیس سابق سازمان نظام پزشکی ،پایگاه خبری فرهنگ سدید ،تاریخ ،97/2/1 :کد خبر:
 ،252قابل دسترس در/252/http://farhangesadid.ir/fa/news :
 . 19همان
 . 20قاضی زاده هاشمی ،وزیر بهداشت ۹۵ :درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود؛ خبرگزاری تسنیم ،لینک خبر:
95/1900192/25/09/1397/https://www.tasnimnews.com/fa/news
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ُ -28رشــدکیفی وکمــی تولیــد تجهیــزات پزشــکی ایــران پــس از انقــاب ،ضمــن

امــکان نوتوانــی و بازتوانــی بیمــاران خــاص ،آنهــا را قــادر ســاخته بــا حفــظ
کرامــت ماننــد ســایر مــردم در اجتمــاع حاضــر شــوند.

21

 -29دسترســی بــه  2000مرکــز توانبخشــی دولتــی و خصوصــی مرهــم آالم بیــش
از  1/350/000خانــواده دارای معلــول اســت.

22

 -30دسترســی مــردم بــه خدمــات مشــاوره ژنتیکــی و امــکان واکسیناســیون
موجــب کاهــش رنــج نگهــداری معلــوالن بیشــتر درجامعــه شــده اســت.

23

 -31بــا افزایــش خدمــات درمانــی و زیســتی بــه جانبــازان و معلولیــن ،ایــران در
تــراز بــاالی جهانــی در خدمــت رســانی بــه ایــن قشــر قرارگرفتــه اســت.

24

 -32پــس از انقــاب ،نگرانــی مــادران از بــارداری ،زایمــان ،مــرگ و میــر زودرس

نــوزادان و اطفــال خــود برطــرف شــده اســت چــرا کــه نــرخ مــرگ و میــر اطفــال
زیــر  5ســال از  200مــورد در  1000تولــد در قبــل از انقــاب بــا کاهــش چشـمگیر

بــه  15/5مــورد در بعــد از انقــاب رســیده اســت.

25

 -33سـن امیـد بـه زندگـی در چهاردهـه گذشـته از رتبـه  142بـه  62در بیـن

کشـورهای دنیـا صعـود کـرده کـه نشـانه ارتقـاء سـطح زندگـی مـردم نیـز اسـت.
گزارشهـای بینالمللـی نشـان میدهد در سـرعت ُرشـد سـن امید به زندگـی ایران
رتبـه  7جهـان را دارد .در سـال  1355سـن امیـد به زندگی  55سـال بوده اسـت و

در سـال  ،96بـه  76.2افزایـش یافتـه اسـت .این بدان معناسـت که در ارتقاء سـطح
سلامت ایران در چهل سـال گذشـته 79 ،کشـور را پشـت سـر گذاشـته اسـت.

26

 . 21گــزارش میــان دوره ای یوپــی آر  ،2016-2015ســتاد حقــوق بشــر جمهــوری اســامی ایــران ،صــص59-50رک :ســخنان دکتــر
دینارونــد رئیــس ســازمان غــذا وداروی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در مراســم افتتــاح نمایشــگاه - health Iram
ســایت وزارت بهداشــت  - 96/2/26کــد( ) 2296
 . 22گــزارش میــان دوره ای یوپــی آر  ،2016-2015ســتاد حقــوق بشــر جمهــوری اســامی ایــران ،صــص 59-50همچنیــن رک:
ســخنان نحــوی نــژاد معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور ،خبرگــزاری ایرنــا 96/11/30 ،کدخبــر( )82837261
 . 23گزارش میان دوره ای یوپی آر  ،2016-2015پیشین
 . 24همــان؛ همچنیــن :رک :محمــد رضــا اســدی معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان تهــران  -پایــگاه خبــری تهــران نیــوز 11
شــهریور  – 96شناســه خبــر()279020
 . 25دکتر علیرضا زالی ،پیشین
 . 26همــان؛ همچنیــن :گــزارش دفتــر برنامــه توســعه ســازمان ملــل -خبرگــزاری تســنیم Develop� united( ،1396/11/13 -

323

فصل سوم /پیشرفت های ایران در سایه انقالب و تحقق نظام اسالمی

 -34بخــش قابــل توجهــی از دلیــل رفــاه ِدرمانــی مــردم ،ارزان بــودن نســبی
خدمــات بهداشــتی درمانــی کشوراســت.

 -35دانــش بومــی هســتهای نظــام جمهــوری اســامی ،تولیــد رادیــو داروهــای
تشــخیصی و درمانــی بــرای ملــت ایــران را بــه ارمغــان آورده اســت.

 -36دسترســی مــردم بــه خدمــات بیمارســتانی کشــور ،آســان ،ســریع ،مطمئــن
و ارزان اســت و خدمــات اورژانــس هوایــی و زمینــی بــه مراتــب ســریعتر شــده و
رایــگان اســت.

 -37توســعه بوســتانها و فضاهــای ســبز مفــرح شــهری در نزدیکتریــن فاصلــه بــا
محــل زندگــی خانوادههــای ایرانــی ،محیــط مناســبی بــرای هــم نشــینی صمیمانــه

آنهــا فراهــم آورده اســت.

 -38درنظــام درمانــی تأمیــن اجتماعــی ،کلیــه خدمــات بــرای بهــره منــدان

درمراکزمربوطــه رایــگان اســت.

 -39هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران آنیتریــن دادرس حادثــه دیــدگان از
بالیــای طبیعــی و غیــر طبیعــی کشــور اســت.

 -40کاهــش ســوء تغذیــه عمومــی مــردم بعــد از انقــاب ،حاصــل دسترســی
مناســب آنهــا بــه محصــوالت غذایــی ،میــوه و ســبزیجات ،مــواد پروتئینــی و

شــیالت اســت .میــزان مصــرف کالــری بــرای هــر نفــر از  1700کیلــو در قبــل از

انقــاب بــه طــور میانگیــن بــه  3100کیلــو در روز رســیده اســت.

27

د :امنیت و ایمنی

 -41رفــاه اقتصــادی و اجتماعــی پــس از تشــکیل جمهــوری اســامی ایــران

مرهــون تأمیــن امنیــت عمومــی کشــور بــا مشــارکت خــود مــردم اســت.

 -42درســایه امنیـ ِ
ـت پایــدا ِر کشــور پــس از انقــاب ،باکاهــش تعــداد درگیریهــای
)Reports Development Human -Program ment

 . 27دکتــر زهــرا عبدالهــی مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،ســایت وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،97/7/ 22 ،شــماره خبــر ()167224
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قومــی و قبیل ـهای شــاهد حــذف رســوم منحــط ،غیرانســانی و غیــر متمدنان ـهای

نظیــر خــون بــس و ...بــوده ایــم.

 -43علیرغــم چهاردهــه تحمــل هجمههــای ســنگین گســترده علیــه جمهــوری
اســامی ،امــروزه مــردم ایــران از باالتریــن ســطح امنیــت در منطقــه برخوردارنــد.

-44پــس ازانقــاب بــا ایجــاد امنیــت پایــدار در تمامــی نقــاط کشــور وایجــاد

راههــای امــن میــزان ســفر وگردشــگری ُرشــد فزاینــده داشــته اســت.

28

 -45پــس ازانقــاب بــا ارتقــاء ســطح زندگــی مــردم تعــداد ســفرهای داخــل و

خــارج از کشــور ُرشــد بسیارچشــم گیــری داشــته اســت.

-46مــردم ایــران کــه چــه بســا بــه دلیــل فقــر مــادی ،ســالها در حســرت زیــارت
قبــور ائمــه اطهــار(ع) بودنــد ،پــس از انقــاب بارهــا توفیــق ســفر پیــدا کــرده انــد و
مســتطیع شــدن بســیاری از مــردم (و علیرغــم محدودیتهــای ســفر حــج تمتــع)،

آنهــا را در انتظــار طوالنــی انجــام ایــن واجــب الهــی نگــه داشــته اســت.

هـ  :سرمایه اجتماعی

 -47سـهم قابـل توجـه زنـان در راه انـدازی و اداره مؤسسـات و بنـگاه هـای خیریه
مردمـی باعـث افزایش رفاه و آسـایش عمومی در بین نیازمندان جامعه شـده اسـت.

 -48توســعه بخــش قابــل توجهــی از رفــاه عمومــی جامعــه ،مرهــون حضــور
سیاســی زنــان در اجتمــاع اســت.

 -49تغییــر موازنــه ارائــه خدمــات رفاهــی ،فرهنگــی از ســطح مدیــران عالیرتبــه
در قبــل از انقــاب و تعمیــم آن بــه قاطبــه کارمنــدان و کارگــران از افتخــارات
جمهــوری اســامی اســت.

 -50انقــاب اســامی بــا تأســیس 7نهــاد حمایتــی ملــی ،رونــد فقرزدایــی را

درکشــور شــتابان کــرده اســت.

 -51گروههــای جهــادی پیــام آور ایثــار ،ســامت ،رفــاه و آبادانــی در مناطــق کــم

28

 .تحقیق با عنوان نقش امنیت ایران در توسعه گردشگری ،قابل دسترس در:

180pdf-9861-2017022043304/ensani.ir/storage/Files
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برخــوردار کشــور هســتند.

 -52طرحهــای حمایــت از ایتــام ،زنــان خــود سرپرســت ،معلولیــن ،ســالمندان و
 ....ارمغــان انقــاب اســامی اســت.

 -53پــس از انقــاب بــه واســطه تمکــن مالــی و امکانــات بیشــتر ،خانــواده هــای

ـرات را بــا کمیــت وکیفیــت
ایرانــی جشــن هــا ،مراســم ،مناســک و خیــرات و مبـ ّ

بیشــتر نســبت بــه قبــل از انقــاب برگــزار میکننــد.

 -54صندوقهــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی کشــور ،ارائــه دهنــده خدمــات
رفاهــی و مالــی بــه بیــش از 10/000/000خانــوار ایرانــی هســتند.

29

متضمــن امنیــت روانــی و مالــی
 -55وجــود انــواع بیمــه هــای متعــدد درکشــور
ّ

بیمــه گــزاران اســت.

ُ -56رشــد  30برابــری ورزشــگاه هــای اختصاصــی زنــان پــس از انقــاب ،باعــث
ارتقــاء ســامت جســمی ،روحــی و روانــی بانــوان شــده اســت.

30

 -57درحالیکــه آمــار خودکشــی در دنیــا بهویــژه کشــورهای غربــی بهطــور
فزاینــدهای بــاال مــی رود ،کشــور ایــران جــزو  19کشــور دارای کمتریــن خودکشــی
در جهــان اســت( .رتبــه 164از )183

31

 . 29گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی واجتماعی سازمان تأمین اجتماعی  -ایسنا  97/1/26کد خبر( )97012608982
 . 30پایگاه خبری افکارنیوز ،گزارش وضعیت ورزش ایران بعد از انقالب اسالمی 96/11/12 ،شناسه خبر ()710860
 . 31گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی ،پایــگاه خبــری یورونیــوز ،باالتریــن و پائینتریــن نــرخ خودکشــی در جهــان ،تاریــخ انتشــار:
 ،2018/5/14قابل دســترس در1h7v4pm7pzn84k0--/https://infogram.com:
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " ورزش "
شخصیتها و کارشناسان:

 -1محمدرضا یزدانی خرم  -2دکتر نصراهلل سجادی  -3محمود خسروی وفا
 -4بهرام افشارزاده  -5عباسعلی گائینی  -6عبدالحمید احمدی

 -7امیر مجدآرا  -8مهندس کیومرث هاشمی  -9غالمرضا جعفری
 -10کبری خلیقی پور  -11محمد عباسی  -12سعید مدنی

 -13علیرضا صفارزاده

ورزش کشــور چــه در بخــش همگانــی و چــه در بخــش قهرمانــی ،هــم در

زیرســاختها و هــم نیروهــای انســانی ،در ابعــاد کمــی و کیفــی بعــد از پیــروزی
انقــاب اســامی جهــش غیرقابــل تصــوری داشــته اســت.

 -1ارتقــاء و تبدیــل ســاختار ورزش کشــور از یــک معاونــت در وزارت آمــوزش

و پــرورش در قبــل از انقــاب اســامی بــه ســازمان مســتقل تربیــت بدنــی و در
نهایــت وزارت ورزش و جوانــان از دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت.

1

 -2افزایــش فدراســیونهای ورزشــی ،ازحــدود  ۲۰فدراســیون ،بــه  ۵۱فدراســیون
از دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت.

2

 -۳بعــد از انقــاب رشــتههای ورزشــی ،از حــدود  ۳۰رشــته ،بــه بیــش از ۱۷۰

رشــته (ایــن رشــتهها در قالــب انجمنهــای ورزشــی در فدراســیونها فعــال

هســتند) افزایــش یافتــه اســت.

3

 -۴افزایــش حــدود  ۵۰برابــری هیأتهــای ورزشــی در ســطح اســتانها و
شهرســتان هــا ،از حــدود  ۳۰۰هیئــت بــه بیــش از  ۱۵۰۰۰هیئــت (متناســب بــا

 1صفارزاده ،علیرضا( ،معاون سابق تربیت بدنی نیروی مقاومت بسیج) ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب ،پیگاه خبری فرهنگ
سدید ،تاریخ انتشار 17 :آذر  ،1397کد خبر ،915 :قابل دسترس در915/http://farhangesadid.ir/fa/news :
 2همان
 3همان
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افزایــش فدارســیونها – افزایــش اســتانها و شهرســتان هــا) از دســتاوردهای

انقــاب اســامی اســت.

4

 -۵بودجــه و اعتبــارات ورزش در وزارت ورزش و جوانــان ،وزارتخانــه هــا،

ســازمانهای عمومــی غیردولتــی ،باشــگاهها و فعالیــن بخــش خصوصــی افزایــش
چش ـمگیری داشــته اســت .بــه عنــوان نمونــه :رشــد حداقــل  ۳۳برابــری بودجــه

ورزش؛ بــه اســتناد قوانیــن بودجــه ســنواتی کشــور ،در ســال  ۱۳۵۷ســهم ورزش

از بودجــه کل کشــور حــدود  0/0003بــوده ،کــه ایــن اعتبــار در ســال  ۱۳۹۶بــه
حــدود  ۱( 0/0100درصــد) بالــغ گردیــده اســت (مقیــاس افزایــش ،درصــد از

بودجــه کل کشــور اســت ،نــه افزایــش ریالــی).

5

 -۶افزایش بیش از  ۵۶برابری کرسیهای بین المللی ورزشی که  ۳مورد قبل از
انقالب به بیش از  ۱۷۰کرسی در نهادهای بین المللی ورزش در حال حاضر رسیده

است .بهعنوان نمونه « :کسب کرسی ارزشمند و تاریخی عضویت رسمی در کمیته

بین المللی المپیک  IOCتوسط مهندس هاشمی طبا” ()IOC MEMBER

6

 -۷میزبانـی صدهـا رویـداد بیـن المللـی ورزش در ردههـای سـنی بزرگسـال ،امید،

جوانـان ،نوجوانـان (جهانـی ،آسـیایی ،منطقـه ای ،و ،)...از قبیـل :میزبانـی متعـدد
جامهـای بیـن المللـی فجـر ،در رشـتههای مختلـف ورزشـی ،میزبانـی جامهـای

جهانـی در رشـته مختلـف ورزشـی ،میزبانـی مسـابقات غـرب آسـیا در رشـتههای
مختلـف ورزشـی ،میزبانـی جـام ملتهـای آسـیا در رشـته مختلـف ورزشـی.

7

 -۸ایجــاد و یــا رشــد بــی ســابقه کمــی و کیفــی ورزش در وزارتخانههــا و

دســتگاههای دولتــی ،ســازمانهای غیردولتــی و ...از دســتاوردهای انقــاب
اســامی اســت.

 4همان
 5همان
 6همان
 7همان
 8همان

8
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 -۹توســعه غیــر قابل مقایســه و همــه جانبه ورزش دانشجویی(تأســیس فدراســیون

دانشــجویی ،جایــگاه بیــن المللــی و دههــا تحــول اساســی) از دســتاوردهای انقــاب
اســامی است.

9

 -۱۰توســعه غیــر قابــل مقایســه و همــه جانبــه ورزش دانــش آمــوزی (تأســیس
فدراســیون دانــش آمــوزی و دههــا تحــول اساســی دیگــر) از دســتاوردهای انقــاب

اســامی اســت.

10

 -۱۱توســعه غیــر قابــل مقایســه و همــه جانبــه ورزش در نیروهــای مســلح
(جایــگاه مهــم در ســیزم و دههــا تحــول اساســی دیگــر) از دســتاوردهای انقــاب

اســامی اســت.

11

 -۱۲ورزش کارگری با توسعه غیرقابل مقایسه و همه جانبه به اوج رسید.

12

-۱۳تأســیس و توســعه نجومــی و همــه جانبــه ورزش در ســپاه و بســیج شــکوه
ورزش را نمایــان کــرد.

13

 -۱۴تأســیس و توســعه چشــمگیر ورزش عمــده نهادهــای کشور(دانشــگاه آزاد
اســامی ،آســتان قــدس رضــوی و )...بــرای اولیــن بــار صــورت گرفــت.

14

 -۱۵احداث و بهبود غیرقابل مقایسه مکان و تجهیزات اداری ورزش در کشور؛ وزارت
ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک و پارالمپیک ،فدراسیونهای ورزشی ،ادارات تربیت

بدنی ،هیأتهای ورزشی ،باشگاههای حرفهای ،ورزش دستگاهها و...

15

 -۱۶ایجــاد آکادمــی ملــی المپیــک و پارالمپیــک ،هتــل المپیــک ،آکادمــی در

بیــش از  ۱۰فدراســیون ورزشــی بــرای اولیــن بــار انجــام شــد.

16

 -۱۷ایجــاد و توســعه کمــی و کیفــی بی ســابقه کارت خدمــات درمانی ورزشــکاران.

 9همان
 10همان
 11همان
 12همان
13همان
 14همان
 15همان
 16همان
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هــم اکنــون تعــداد ورزشــکاران تحــت پوشــش کارت بیمــه ورزشــی بالــغ بــر ۳
میلیــون و یکصــد هــزار نفــر گردیــده اســت.

17

 -۱۸توجــه غیرقابــل مقایســه بــه مقولــه ورزش در اســناد بــاال دســتی مثــل :قانــون
اساســی ،مصوبــات مجلــس شــورای اســامی -مصوبــات شــورای عالــی انقــاب

فرهنگــی ،برنامههــای  ۵ســاله توســعه کشــور ،قوانیــن بودجــه ســنواتی و...

18

 -۱۹اقدامات گسترده ،متنوع و متعدد ورزشی توسط دهها وزارتخانه ،سازمان و نهاد ،در
حوزههای همگانی و قهرمانی در سطح ملی و بین المللی ایجاد شده است.

19

ب ).پیشرفت های بخش توسعه اماکن و فضاهای ورزشی

 -20افزایــش نجومــی و بیــش از  ۸۰برابــری ســرانه اماکــن ورزشــی سرپوشــیده

و روبــاز اســتاندارد .بــه اســتناد قوانیــن برنامههــای پنــج ســاله توســعه کشــور
ســرانه اماکــن ورزشــی از حــدود ســرانه  ۳ســانتیمتر مربــع بــه ازای هــر نفــر در
ســال ( ۱۳۵۷بــرای جمعیــت  ۳۵میلیــون) ،بــه ســرانه حــدود  ۱متــر مربــع بــه

ازای هــر نفــر (بــرای جمعیــت  ۸۰میلیــون نفــری) در چهلمیــن ســال پیــروزی

انقــاب اســامی بالــغ گردیــده اســت( .محاســبه افزایــش ســرانه بــا لحــاظ افزایــش
جمعیــت و متــراژ احــداث شــده اســت).

20

به عنوان نمونه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 -افزایــش محســوس و غیرقابــل مقایســه " اســتخرهای ورزشــی"  "21چمــن

طبیعــی فوتبــال" "زمیــن چمــن مصنوعــی"

 افزایش  ۱۵برابری سالنهای ورزشی  ۲تا  ۳هزار نفر تماشاگر ،از  ۲۰مورد به بیشاز  ۳۰۰مورد.

 17همان

22

 18همان
 19همان
 20عباسی ،محمد (معاون سابق فنی و مهندسی شرکت توسعه و تجهیزات اماکن ورزشی کشور) ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب،
پیگاه خبری فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار 17 :آذر  ،1397کد خبر ،915 :قابل دسترس در/http://farhangesadid.ir/fa/news 915 :
 21همان
 22همان
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 -احــداث  ۸برابــری ســالنهای ورزشــی بــا ظرفیــت بیــش از  ۵۰۰۰تماشــاگر کــه

قبــل از انقــاب تنهــا  ۱ســالن بــوده اســت.

23

 -افزایــش  ۷برابــری اســتخرهای بــزرگ قهرمانــی اســتاندارد از  ۱مــورد بــه ۷

مــورد افزایــش  ۵برابــری ورزشــگاههای بــزرگ بــا ظرفیــت بیــش از  ۵۰هــزار
تماشــاگر ،از  ۱مــورد بــه  ۵مــورد.

24

افزایــش  ۳برابــری زورخانههــا در کشــور (ورزش دینــی و ملــی کشــور) ،از حــدود

 ۳۰۰بــاب بــه بیــش از  ۹۰۰بــاب.

25

 افزایــش چشــمگیر ورزشــگاههای بــا ظرفیــت بــاالی  ۱۰هــزار نفــر تماشــاگر،از  ۱۰بــاب بــه  ۱۸بــاب.

26

قابــل ذکــر اســت کــه عــاوه بــر رشــد  ۸۰برابــری ســرانه اماکــن ورزشــی ،احداثات

بیشــماری انجــام پذیرفتــه کــه در ســرانه فــوق الذکــر لحــاظ نگردیــده اســت؛ از
جملــه:

 احداثــات بیــش از  ۱/۱میلیــون متــر مربــع اماکــن ورزشــی ،توســط دانشــگاه آزاداســامی بــرای اولیــن بــار.

27

 احداثــات بیــش از  ۴۱۹۰پــروژه ورزشــی ،توســط بســیج و ســپاه (ســالن –اســتخر– زمیــن چمــن – ســالن تیرانــدازی – و )...بــرای اولیــن بــار.

28

 احداثــات بیــش از  ۲۹۰هــزار متــر مربــع ،توســط آســتان قــدس رضــوی (ســالن،اســتخر ،زمیــن چمــن ،زورخانــه ،و )...بــرای اولیــن بــار.

 احداث  ۱۵پایگاه قهرمانی در سراسر کشور. 23همان
 24همان
 25همان
 26همان
 27همان
 28همان
 29همان
 30همان

30

29
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 توسعه  ۱۲برابری پیستهای دو و میدانی روباز تارتان استاندارد. توسعه  ۶برابری سالنهای استاندارد دو و میدانی ( ۱به .)۶ توسعه  ۵برابری مجموعههای سوارکاری. -توسعه  ۳برابری پیستهای اسکی.

31

32

33

34

 -توسعه چشمگیر و محسوس مجموعههای قایقرانی.

35

در حــال حاضــر  ۳۳۰۰مــکان ورزشــی ،توســط وزارت ورزش و جوانــان در دســت
احــداث و ســاخت اســت.

36

 -21احــداث هــزاران مــکان ورزشــی ،توســط وزارتخانــه هــا ،ســازمانها و نهادهــا

کشــوری و لشــکری (وزارت نفــت ،وزارت دفــاع ،ارتــش ،نیــروی انتظامــی ،احــداث
توســط صنایــع بــزرگ – و)...

37

 -22احــداث هــزاران مــکان ورزشــی ،توســط  ۱۰۰۰شــهرداری در سراســر کشــور.

بــه عنــوان نمونــه ،فقــط شــهرداری تهــران ،پــس از انقــاب بیــش از  ۱۶۰۰ســالن
ورزشــی ،اســتخر ،زمیــن چمــن – خانــه ورزش در ســرای محلــه و ...را ایجــاد کــرده
اســت.

38

 -23دولــت از احــداث بیــش از  ۵۰۰۰مــکان ورزشــی توســط بخــش خصوصــی در
سراسرکشــور ،بــا اعطــای تســهیالت و معافیتهــای ویــژه حمایــت کــرده اســت.

39

ج) برخی از پیشرفت های در بخش ورزش قهرمانی المپیکی

 -24رشــد چشــمگیر و همــه جانبــه افتخارآفرینــی ورزشــکاران رشــتههای
مختلــف در عرصــه بیــن المللــی .بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه افزایــش

 31همان
 32همان
 33همان
 34همان
 35همان
 36همان
 37همان
 38همان
 39همان
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چش ـمگیر مدالهــای ورزشــی کســب شــده در بازیهــای المپیــک ،از  ۲۹مــدال
(در  ۹دوره قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی) ،بــه  ۳۹مــدال (در  ۸دوره بعــد از

پیــروزی انقــاب اســامی) و افزایــش بیــش از  25برابــری مدالهــای ورزشــی
کســب شــده در بازیهــای آســیایی ،از  ۱۸۲مــدال ،بــه  ۳۷۳مــدال اشــاره کــرد.

40

 -26کســب صدهــا عنــوان برتــر در رویــداد بیــن المللــی ورزش بــرای ســنین
مختلــف (امیــد ،جوانــان ،نوجوانــان)؛ از قبیــل:

41

بازیهای المپیک جوانان در رشتههای مختلف (آقایان – بانوان)

رویدادهای جهانی در رشتههای مختلف (آقایان – بانوان)

رویدادهای آسیایی و پارآسیایی در رشتههای مختلف (آقایان – بانوان)
رویدادهای منطقهای در رشتههای مختلف (آقایان – بانوان)

 -27ایجــاد ،تحــول و توســعه همــه جانبــه و غیرقابــل مقایســه تأســیس و فعالیــت
باشــگاههای ورزش قهرمانــی و حرفــهای ،بــا جــذب ســرمایهگذاریهای کالن و

توســعه صنعــت ورزش در سراســر کشــور (باشــگاههای دولتــی و خصوصــی)

42

 -28افزایـش حداقـل  ۴۲برابـری کالسهای آموزشـی و باشـگاههای تمرینی دولتی
و خصوصـی در سراسـر کشـور (از کمتر از  ۵۰۰مـورد ،به بالغ بـر  21.000مورد)

43

 -29افزایش چشمگیر حضور تیمهای ورزشی ایران در رقابتهای باشگاههای آسیا ،در
رشتههای فوتبال – والیبال – بسکتبال – فوتسال – هندبال – کاراته و...

44

بــه عنــوان مثــال :شــرکت تیمهــای ســپاهان ،ذوب آهــن ،پرســپولیس ،اســتقالل،

نفــت تهــران ،فــوالد خوســتان ،تراکتــور ســازی ،مــس کرمــان و صبــای قــم در
رقابتهــای فوتبــال باشــگاههای آســیا

45

 40افشارزاده ،بهرام ،مدیرعامل سابق باشگاه استقالل ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب ،پیگاه خبری فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار:
 17آذر  ،1397کد خبر ،915 :قابل دسترس درhttp://farhangesadid.ir/fa/news/915 :
 41همان
 42صفارزاده ،علیرضا ،پیشین
 43همان
 44همان
 45همان
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 -30توســعه بیــش از  ۱۷برابــری لیگهــای ورزشــی؛ در رشــتههای مختلــف از

حداکثــر  ۲رشــته بــه بیــش از  ۳۵رشــته

46

 -31ایجــاد ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ و عضویــت ایــران در ســازمان جهانــی
 WADAبــرای اولیــن بــار بــوده اســت.

47

 -32رشــد چشــمگیر و بیســابقه فنــی اکثــر ورزشهــای تیمــی؛ بهویــژه در
رشــته هــای؛ والیبــال ،بســکتبال ،فوتبــال ،فوتســال ،فوتبــال ســاحلی ،کبــدی و...

48

 -33رشــد غیرقابــل مقایســه فنــی اکثــر ورزشهــای انفــرادی؛ بهویــژه در
رشــتههای؛ تکوانــدو ،کشــتی فرنگــی ،کشــتی آزاد ،وزنــه بــرداری ،ووشــو ،کاراتــه،
شمشــیربازی ،شــطرنج ،تیرانــدازی و ...

49

 -34رشــد بــی ســابقه ســطح فنــی ورزشــکاران ،عضویــت و فعالیــت آنهــا در
باشــگاههای معتبــر جهــان

50

بهعنوان نمونه:

حضور دهها ورزشکار برجسته کشورمان در باشگاههای جهان (به اصطالح لژنویر) در
رشته های؛ والیبال ،فوتبال ،فوتسال ،کاراته ،بسکتبال ،بسکتبال با ویلچر و...

 -35پیدایــش چهرههــای برجســته و ثبــت رکوردهــای ورزشــی ارزشــمندی از

دالوران کشــورمان در ســطح المپیــک  -جهانــی و آســیایی بــه عنــوان نمونــه:
در کشتی :حمید سوریان – برادران خادم – قاسم رضایی و...

در وزنه برداری :حسین رضازاده – بهداد سلیمی – کیانوش رستمی و...
در تکواندو :هادی ساعی – یوسف کرمی  -کیمیا علیزاده و...
در فوتبال :علی دایی  -احمد رضا عابد زاده و...

در والیبال :سعید معروف – سید محمد موسوی و...

 46همان
 47همان
 48همان
 49همان
 50همان
 51همان
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در جانبازان و معلوالن :سیامند رحمان – زهرا نعمتی – ساره جوانمردی و...

در بسکتبال :حامد حدادی – صمد نیکخواه بهرامی و...

در ووشو :حسین اجاقی – محمد حسین سیفی – خواهران منصوریان و...

در دوومیدانی :احسان حدادی – حمید سجادی و...

د) پیشرفت های بخش ورزش پارالمپیکی

 -36علــی رغــم آنکــه از  ۳۰ســال قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی (از ســال

 )۱۹۴۸ورزش معلــوالن در ســطح جهــان فعــال شــده بــود ولیکــن ورزش بــرای
ایــن عزیــزان در داخــل کشــور راه انــدازی نشــده بــود.

52

 -37از خدمــات و موفقیتهــای مهــم کشــورمان پــس از پیــروزی انقــاب اســامی
تولــد و توســعه همــه جانبــه ورزش جانبــازان و معلــوالن بــوده اســت.

53

 -38از جملــه موفقیتهــای ورزش جانبــازان و معلــوالن کــه تمام ـاً بــرای اولیــن

بــار اســت ،عبارتنــد از:

 -تأســیس فدراســیون جانبــازان و معلولیــن ،و توســعه رشــتههای ورزشــی ،بــه ۲۰

رشــته آقایــان و  ۱۲رشــته بانــوان

 -تأســیس فدراســیون نابینایــان و کــم بینایــان ،و توســعه رشــتههای ورزشــی ،بــه

 ۸رشــته آقایــان و  ۵رشــته بانــوان

 تأســیس کمیتــه ملــی پارالمپیــک و اســتقالل آن بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقلورزشی

در حــال حاضــر فقــط  ۳کشــور در جهــان دارای ایــن نهــاد بهصــورت مســتقل

هســتند

 -توســعه بــی ســابقه ورزشهــای کمیتــه ملــی پارالمپیــک ،بــه  ۲۳رشــته آقایــان

و  ۲۰رشــته بانــوان

 52خسروی وفا ،محمود (رئیس کمیته ملی پارالمپیک) ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب ،پیگاه خبری فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار:
 17آذر  ،1397کد خبر ،915 :قابل دسترس در915/http://farhangesadid.ir/fa/news :
 53همان
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 -کسب  ۱۳۵مدال ورزشی ارزشمند در رقابتهای پارالمپیک

 در بین حدود  ۱۶۴کشور جهان ،ایران جایگاه ارزشمند یازدهم را دارا است. -کسب  ۳۳۶مدال ورزشی ارزشمند در رقابتهای پارآسیایی

 جمهــوری اســامی ایــران در بیــن حــدود  ۴۳کشــور برتــر جهــان ،جایــگاهارزشــمند ســوم را دارا اســت.

 احــداث بیــش از  ۴۰مجموعــه اختصاصــی ورزش جانبــازان و معلــوالن درسراسرکشــور.

54

هـ) پیشرفتهای بخش ورزش بانوان

 -39ورزش بانــوان در ســطح کشــور و جهــان رشــد و توســعه همــه جانبــه و کــم

نظیــر داشــته اســت.

55

 -40ایجــاد ســاختار ورزش ویــژه بانــوان در عمــده تشــکیالتهای ورزش کشــور

بــه عنــوان معاونــت ،مدیریــت و نایــب رئیــس بانــوان (وزارت ورزش و جوانــان –

کمیتــه ملــی المپیــک و پارالمپیــک  -فدراســیونها – انجمنهــا – هیئتهــا
– دســتگاه هــا -و) ...

56

 -41توســعه  ۲۰برابــری فعالیــت بانــوان در رشــتههای ورزش؛ از  ۷رشــته بــه

 ۱۴۳رشــته.

57

 -42افزایــش  ۱۶برابــر مــدال بانــوان در رقابتهــای آســیا؛ از  ۴مــدال بــه ۶۵
مــدال.

58

 -43برای اولین بار؛ کسب  ۷مدال بانوان در رقابتهای پارالمپیک.
 -44برای اولین بار؛ کسب  ۷۹مدال در رقابتهای پاراآسیایی.

59

60

 54همان
 55خلیقی پور ،کبری (از پیشکسوتان و نخستین مدیر ورزش بانوان کشور) ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب ،پیگاه خبری فرهنگ
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 -45برای اولین بار؛ کسب اولین مدال بانوان در رقابتهای المپیک.

61

 -46بــرای اولیــن بــار؛ عضویــت یــک ایرانــی در دادگاه حکمیــت ورزش CAS-
(خانــم عزیــزی).

62

-47کســب کــم ســابقه حــدود  ۹۰۰مــدال رنگارنــگ در رویدادهــای بیــن المللــی
ورزش .بانــوان

63

 -48کسب بی سابقه بیش از  ۴۹کرسی بین المللی ورزشی توسط بانوان.

64

 -49ارتقــاء بیــش از  ۹برابــری ســهم بانــوان در ورزش همگانــی؛ از  ۱درصــد بــه
 ۹درصــد.

65

 -50فعالیــت غیرقابــل مقایســه  ۷میلیــون نفــره بانــوان در رشــتههای مختلــف
ورزشــی.

66

 -51افزایــش  ۳۸۰۰برابــری مربیــان ورزشــی بانــوان ،از  ۹نفــر قبــل از پیــروزی

انقــاب ،بــه بیــش از  ۳۵۰۰۰نفــر در حــال حاضــر

67

 -52افزایــش  ۲۰۰۰برابــری داوران ورزشــی بانــوان ،از  ۸نفــر قبــل از پیــروزی

انقــاب ،بــه  ۱۶۰۰۰نفــر در حــال حاضــر

68

 -53افزایــش چشــمگیر و غیرقابــل مقایســه دورههــای آمــوزش بیــن المللــی
ورزش بانــوان در رشــتههای مختلــف .

69

 -54افزایــش بیــش از  ۱۰۰برابــری اماکــن ورزشــی اختصاصــی بانــوان؛ از حداکثــر
 ۱۰بــاب ،بــه حداقــل  ۱۰۰۰بــاب.
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 -55احــداث بیــش از  ۴۰۰ســالن اختصاصــی بانــوان توســط ســازمان بســیج
مســتضعفین.

71

 -56احداث تعداد کثیری اماکن ورزشی ویژه بانوان توسط شهرداریها.
 -57احداث متعدد «پارکهای روباز» ویژه ورزش بانوان در کشور.

72

73

و) برخــی از اولینهــای ورزش قهرمانــی ،پــس از پیــروزی انقــاب

اســامی

 -58رشــد کمــی و کیفــی ورزش در رشــتههای مختلــف ورزشــی المپیکــی و
پارالمپیکــی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی موجــب پیدایــش بــی ســابقه و

چشــمگیری اولینهــا در ورزش گردیــده اســت.

74

برخی از اولینهای ورزش آقایان سطح المپیک و جهانی عبارتند از:

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب  ۳مــدال طــا ارزشــمند در رقابتهــای المپیــک دررشــته کشــتی فرنگــی ( – ۲۰۱۲لنــدن)

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان قهرمانــی رقابتهــای کشــتی فرنگــی جهــان( – ۲۰۱۳ازبکســتان).

 -برای اولین بار؛ کسب عنوان قهرمانی جهان در رشته وزنه برداری ( – ۲۰۱۷آمریکا).

 -بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان قهرمانــی جهــان در رشــته تکوانــدو در کشــور

کــره جنوبــی (.)۲۰۱۱

 -برای اولین بار؛  ۴دوره حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال (قبل از انقالب  ۱دوره).

 -برای اولین بار؛  ۸دوره حضور در جام جهانی فوتسال

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب ســکوی جهانــی در یکــی از رشــتههای تیمــی (جایــگاهســوم  -فوتســال – .)۲۰۱۶

 71همان
 72همان
 73همان
 74صفارزاده ،علیرضا ،پیشین
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 -بــرای اولیــن بــار؛  ۶دوره حضــور تیــم ملــی والبیــال در لیــگ جهانــی (هــم

اکنــون ایــران جــزء ده تیــم برتــر جهــان میباشــد).

 بــرای اولیــن بــار؛  ۸دوره حضــور در جــام جهانــی فوتبــال ســاحلی و کســبجایــگاه دوم جهــان در رده بنــدی جهانــی.

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان قهرمانــی بیــن قــارهای جهــان در فوتبــالســاحلی (امــارات – .)۲۰۱۸

-بــرای اولیــن بــار؛ کســب جایــگاه دوم فوتبــال ســاحلی در رنکینــگ جهانی (ســال

 – ۲۰۱۸پــس از برزیــل).

-برای اولین بار؛ کسب  ۶عنوان قهرمانی در مسابقات والیبال نشسته پارالمپیک

برای اولین بار؛ کسب عنوان قهرمانی جام جهانی ووشو در کشور چین (.)۲۰۱۸

 -برای اولین بار؛ کسب عنوان نایب قهرمانی جهان در رشته کاراته (اسپانیا – ).۲۰۱۸

بــرای اولیــن بــار؛ ثبــت رویــداد بــی نظیــر در جهــان بــا صعــود  ۵۰۰۰پاســدار و
بســیجی بــه قلــه دماونــد (آقایــان و بانــوان – .)۱۳۸۱

 بــرای اولیــن بــار؛ ثبــت رویــداد بــی نظیــر صعــود  ۱۴۰۰۰نفــری بــه قلــه ســبالنتوســط پاســداران و بســیجیان (آقایان و بانــوان – .)۱۳۸۲

 -برای اولین بار؛ کسب طالی کشتی فرنگی در المپیک (حمید سوریان  – ۲۰۱۲ -لندن).

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب  ۶طــای جهانــی در رشــته کشــتی فرنگــی (حمیــدســوریان).

 برای اولین بار؛ کسب عنوان آقای گلی فوتبال جهان (علی دایی). -برای اولین بار؛ کسب عنوان قویترین مرد جهان (رضازاده).

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان قویتریــن مــرد معلــول جهــان (ســیامند رحمــان -پارالمپیــک ریــو).

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب  ۲مــدال طــا و  ۱برنــز تکوانــدو در رقابتهــایالمپیــک (هــادی ســاعی).
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 -بــرای اولیــن بــار؛ کســب مــدال نقــره پرتــاب دیســک المپیــک (احســان حــدادی – ریو

– .)۲۰۱۶

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان قهرمانــی شــطرنج جوانــان جهــان (پیــاممقصــودی – .)۲۰۱۸

 -بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان قهرمانــی جهــان در رشــته ســنگ نــوردی (رضــا

علیپــور  – ۲۰۱۷ -آلم��ان).

 -برای اولین بار؛ فتح قله اورست (زنده یاد محمد اوراز .)۱۳۷۷

 بــرای اولیــن بــار؛ فتــح  ۱۴قلــه  ۸۰۰۰متــری (عظیــم قیچــی ســاز  ۱۳۸۴تــا.)۱۳۹۵

 برای اولین بار؛ فتح قله اورست بدون کپسول اکسیژن (عظیم قیچی ساز).۱۳۹۵ -برای اولین بار؛ کسب عنوان مرد فوتبال ساحلی جهان (محمد مرادی).

 -برای اولین بار؛ کسب مدال برنز جام جهانی ژیمناستیک (رضا کیخا – آلمان– .)۲۰۱۸

برخی از اولینهای ورزش آقایان در سطح آسیایی:

 -برای اولین بار؛ تبدیل شدن والیبال ایران به قدرت اول آسیا.

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب  ۱۱عنــوان قهرمانــی توســط تیمهــای والیبــال ایــراندر رقابتهــای باشــگاههای آســیا .

 -بــرای اولیــن بــار؛ کســب  ۵مقــام قهرمانــی فوتســال در آســیا (در رنکینــگ آســیا،

رتب��ه اول و در جه��ان رتب��ه شش��م).

 بــرای اولیــن بــار؛ تبدیــل شــدن تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی بــه قطــب اصلــیفوتبــال ســاحلی آســیا و یکــی از چهــار تیــم برتــر جهــان

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب همزمــان  ۶مــدال طــا و  ۱نقــره توســط یــک ورزشــکارپاراآســیایی (شــاهین ایزدیار  -جاکارتــا)۲۰۱۸ -

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب طــای کاراتــه در بازیهــای آســیایی (مازیــار فریــدخمامــی  -هیروشــیما – .)۱۹۹۴
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 -بــرای اولیــن بــار؛ کســب مــدال دوچرخــه ســواری بازیهــای آســیایی (علــی

زنگــی آبــادی – .)۱۹۹۲

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب مــدال طــای دوچرخهســواری خــارج از پیســت دربازیهــای آســیایی (قــادر میزبانــی – .)۱۹۹۸

 -برخی از اولینهای ورزش بانوان سطح المپیک و جهانی:

 -برای اولین بار؛ مقام قهرمانی جهان بانوان در رشته ووشو – .۲۰۱۸

 -برای اولین بار؛ فتح قله اورست توسط تیم کوهنوردی بانوان

بــرای اولیــن بــار؛ برگــزاری اولیــن دوره بازیهــای بانــوان کشــورهای اســامی
(تهــران – .)۱۹۹۳

 بــرای اولیــن بــار؛ انتخــاب زهــرا نعمتــی بهعنــوان ســفیر صلــح و دوســتی ازســوی ســازمان ملــل (در ســال  )۲۰۱۳بــرای اولیــن بــار؛ کســب مــدال بانــوان در

بازیهــای المپیــک (تکوانــدو  -کیمیــا علیــزاده  – ۲۰۱۶ -ریــو).

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان قهرمانــی جهــان در رشــته تکوانــدو (پومســه)توســط تیــم  ۳نفــره بانــوان (چیــن تایپــه – .)۲۰۱۸

 بــرای اولیــن بــار؛ حضــور بانــوی ورزشــکار ایرانــی در بازیهــای المپیــک (لیــدافریمــان  -تیرانــدازی– المپیــک .)۱۹۹۶

 -بــرای اولیــن بــار؛ حضــور یــک ورزشــکار معلــول از آســیا در رقابتهــای المپیــک

(زهــرا نعمتــی –  – ۲۰۱۶ریــو).

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب مــدال پارالمپیــک بانــوان (زهــرا نعمتــی ،ســارهجوانمــردی  -پارالمپیــک  -۲۰۱۲لنــدن).

 -بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان برتریــن ورزشــکار جهــان در ســال ( ۲۰۱۴زهــرا

نعمتــی -تیــر و کمــان).

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان ورزشــکار برتــر ســال  ۲۰۱۴آســیا ،از ســویپارالمپیــک (ســاره جوانمــردی – تیرانــدازی).
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 بــرای اولیــن بــار؛ کســب مقــام قهرمانــی جــام جهانــی تیــر انــدازی بانــوان( - ۱۳۹۵الهــه احمــدی – آلمــان)

برخی از اولینهای ورزش بانوان سطح آسیایی:

 -بــرای اولیــن بــار؛ کســب عنــوان قهرمانــی کبــدی بانــوان در بازیهــای آســیایی،

بــا شکســت قهرمــان جهــان ( – ۲۰۱۸جاکارتــا).

 -برای اولین بار؛ کسب مقام اول فوتبال بانوان ملتهای آسیا – .۲۰۱۸

 -برای اولین بار؛ کسب مدال (طال) شطرنج تیمی بانوان در بازیهای آسیایی ( ۲۰۰۶قطر).

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب مــدال (طــا) شــطرنج انفــرادی و تیمــی بانــوان دربازیهــای پاراآســیایی جاکارتــا.

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب مــدال بازیهــای آســیایی بانــوان در رشــته تیرانــدازی( ۱۰متــر  -رانینــگ تارگــت).

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب مــدال (طــا) ووشــو آســیایی بانــوان (شــهربانومنصوریــان–  – ۲۰۱۲ویتنــام).

 بــرای اولیــن بــار؛ کســب مــدال کاراتــه بانــوان در بازیهــای آســیایی (نســریندوســتی–  ۲۰۱۲تاشــکند).

75

ز) پیشرفتهای بخش ورزش همگانی

-59توســعه فزاینــده و غیــر قابــل مقایســه ورزش همگانــی ،بــه عنــوان یــک
ضــرورت اجتماعــی در ســطح جامعــه و ســبد خانوادههــا اســت کــه برخــی از

موفقیتهــای کســب شــده عبارتنــد از:

 بــرای اولیــن بــار؛ تأســیس فدراســیون ورزشهــای همگانــی در ســال  ۱۳۷۱وفعــال ســازی بیــش از  ۶۰رشــته جهانــی.

 بــرای اولیــن بــار؛ تأســیس صدهــا هیئــت ورزش همگانــی در اســتانها وشهرســتانهای سراســر کشــور.

 75همان
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 بــرای اولیــن بــار؛ طراحــی و توســعه همایشهــای پیــاده روی خانوادگــیبصــورت هفتگــی در بیــش از  ۶۰۰شهرســتان.

 بــرای اولیــن بــار؛ ایجــاد بیــش از  ۳۴۰۰پایــگاه ورزش همگانــی درپارکهــایسراســر کشــور (ورزش صبحگاهــی و عصرگاهــی).

 بــرای اولیــن بــار؛ تجهیــز حداقــل  ۲۸۰۰پــارک عمومــی در سراســر کشــور ،بــهوســایل بدنســازی ورزش همگانــی.

 -رشــد بیــش از  ۴۰۰درصــدی آمــار شــرکت کننــدگان در فعالیتهــای ورزش

همگانــی از کمتــر  ۵درصــد بــه بیــش از  ۲۱درصــد.

 -توســعه و راه انــدازی غیــر قابــل مقایســه باشــگاههای تمرینــی ورزش همگانــی

بــه بیــش از  ۱۵۰۰مــورد.

 تربیــت بیــش از  ۱۱۸هــزار مربــی و داور در رشــتههای مختلــف ورزش همگانــی( ۷۰درصــد متعلــق بــه بانــوان اســت).

 تربیــت حــدود  ۱۰۰۰مــدرس از آقایــان و بانــوان ،بــا برگــزاری  ۸دوره بیــنالمللــی ،توســط مدرســین بیــن المللــی.

 برگــزاری هــزاران مســابقه و جشــنواره خانوادگــی در سراسرکشــور (فقــط درســال  ،۱۳۹۶حــدود  ۵هــزار جشــنواره و همایــش).

 -بــرای اولیــن بــار؛ انتخــاب ایــران بــه عنــوان کشــور پیشــرو ،توســط انجمــن

جهانــی همگانــی (تافیســا) و اعطــای جایــزه بیــن المللــی خالقیــت.

76

ح) برخی از پیشرفتها در بخش علمی و کادرسازی ورزش

 -60رشــد و توســعه چشــمگیر و غیــر قابــل مقایســه علمــی و تربیــت نیــروی
انســانی متخصــص در حــوزه ورزش و تربیــت بدنــی؛ بــه عنــوان نمونــه:

 76مجدآرا ،امیر (رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی) ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب ،پیگاه خبری فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار:
 17آذر  ،1397کد خبر ،915 :قابل دسترس درhttp://farhangesadid.ir/fa/news/915 :
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 افزایش  ۳۸برابر مراکز عالی علوم ورزشی؛ از  ۴مرکز به  ۱۵۵مرکز . -افزایش  ۱۲برابری رشتههای تربیت بدنی؛ از  ۱رشته به  ۱۲رشته.

 افزایــش  ۳۰برابــری گرایشهــای تخصصــی تربیــت بدنــی؛ از  ۱گرایــش بــه ۳۰گرایش.

 -افزایــش  ۵۲۰برابــری فــارغ التحصیــان علــوم ورزشــی در مقاطــع مختلــف؛ از

 ۲۰۰نفــر ،بــه حــدود  ۱۰۴هــزار نفــر تــا ســال .۱۳۹۷

 -برای اولین بار؛ ایجاد مقطع کارشناسی ارشد علوم ورزشی.

 -برای اولین بار؛ ایجاد مقطع دکترای علوم ورزشی.

 -افزایــش  ۱۵۰برابــری اعضــای هیئــت علمــی علــوم ورزشــی ،از حــدود  ۱۰نفــر،

بــه حــدود  ۱۵۰۰نفــر.

 -بــرای اولیــن بــار؛ ایجــاد و تولیــد نشــریات بــا درجــه علمــی پژوهشــی در حــوزه

علــوم ورزش؛ بــا  ۳۰عنــوان.

 -افزایــش  ۷۵برابــری چــاپ کتــب فارســی علــوم ورزشــی ،از حــدود  ۲۰عنــوان،

بــه بیــش از  ۱۵۰۰عنــوان.

 -تولیــد  ۱۵۰۰برابــری پژوهشهــای کاربــردی در ورزش؛ از کمتــر از  ۲۰مــورد

بــه حــدود  ۳۱هــزار مــورد.

 رشــد بیــش از  ۳برابــری معلمیــن ورزش بــا مــدرک تخصصــی ،از حــدود  ۱۰هــزارنفــر در ســال  ،۱۳۵۷بــه بیــش از  ۳۳۰۰۰نفــر در حــال حاضــر (قوانیــن برنامههــای

 ۵ســاله توســعه).

 -افزایــش  ۳۰برابــری تعــداد مربیــان ورزش؛ از حــدود  ۶۳۰۰نفــر در ســال ،۱۳۵۷

بــه بیــش از  ۱۹۰هــزار نفــر ،در ســال . ۱۳۹۰

 -افزایــش  ۴۷برابــری تعــداد کل داوران ورزش؛ از حــدود  ۲۳۳۰نفــر در ســال

 ،۱۳۵۷بــه بیــش از  ۱۱۱هــزار نفــر ،در ســال  .۱۳۹۰
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 77گائینی ،عباسعلی (محقق ،و پژوهشگر حوزه ورزش و استاد دانشگاه) ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب ،پیگاه خبری فرهنگ
سدید ،تاریخ انتشار 17 :آذر  ،1397کد خبر ،915 :قابل دسترس درhttp://farhangesadid.ir/fa/news/915 :
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ط) برخی از پیشرفتها در بخش فرهنگی ورزش

 -62حصــول دســتاوردها و توفیقــات چشــمگیر و بــی ســابقه کمــی و کیفــی
فرهنگــی حــوزه ورزش .بهعنــوان نمونــه؛ (تمامــاً بــرای اولیــن بــار)
تعالی مبانی نظری ورزش ،با نگرشی الهی.

78

 - 63تولید گنجینه بی نظیر مباحث نظری ورزش ،در اندیشه اسالمی.
 -64تبیین و ترویج فقه و احکام ورزشی ،متناسب با شرایط زمان.

79

80

 -65پیدایش مجموعه گران بهای دیدگاه والیت فقیه ،در حوزه ورزش.

81

 -66نهادینــه شــدن بســیاری از دســتورات و احــکام اســامی در فعالیتهــای
ورزش ،در ســطح ملــی و بیــن المللــی.

82

 -67انجــام دههــای دیــدار بســیار مهــم جامعــه ورزش بــا حضــرت امــام خمینــی
(قــدس ســره) و مقــام معظــم رهبــری (دامــه برکاتــه).

83

 -68صــدور دههــا پیــام مهــم تبریــک مقــام معظــم رهبــری (دامــه برکاتــه)،
خطــاب بــه جامعــه ورزش.

84

 -69حضــور عفیفانــه بانــوان ورزشــکار بــا حجــاب اســامی در ســطح ملــی و بیــن
المللــی ورزش ،کــه موجــب تســری فرهنــگ ارزشــمند حجــاب در بیــن بانــوان

ورزشــکار ســایر کشــورهای اســامی در رقابتهــای بیــن المللــی شــده اســت.

85

 -70انجام رفتارهای معنوی در فعالیتهای ورزش با انجام اقدامات متعدد و موثر
افتخارآفرینان جامعه ورزش کشورمان در سطح رقابتهای ملی و بین المللی.

86

 78احمدی ،عبدالحمید (معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان) ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب ،پیگاه خبری
فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار 17 :آذر  ،1397کد خبر ،915 :قابل دسترس درhttp://farhangesadid.ir/fa/news/915 :
 79همان
 80همان
 81همان
 82همان
 83همان
 84همان
 85همان
 86همان
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 -71اقــدام عملــی و بــروز مــرام پهلوانــی و آئیــن جوانمــردی «یــاری مظلــوم و
دســتگیری فتــاده» در عرصــه ورزش بیــن الملــل؛ از جملــه:

 حمایــت از مــردم افغانســتان ،بــا عــدم حضــور کاروان کشــورمان در المپیــکمســکو ( ۱۹۸۰ -بهدلیــل اشــغال کشــور مســلمان توســط شــوروی ســابق)

87

 -72حمایــت از ملــت مظلــوم فلســطین در برابــر رژیــم جعلــی و کــودک کــش
اســرائیل ،بــا اعــام بــه رســمیت نشــناختن آن ،از طریــق عــدم رویارویــی

ورزشــکاران کشــورمان بــا نماینــدگان رژیــم اشــغالگر قــدس.

88

 -73حمایــت جوانمردانــه ،متعــدد و گســترده جامعــه ورزش از حادثــه دیــدگان،
محرومیــن و نیازمنــدان کشــور و ســایر کشــورها ،بــا برگــزاری مراســم گلریــزان

(کمــک بــه مــردم :زلزلههــای کشــور – ملــت فلســطین – ملــت یمــن – و.)...

89

 -74بــرای اولیــن بــار؛ ثبــت ملــی آئینهــای پهلوانــی و زورخانــهای در میــراث

فرهنگــی کشــور.

90

 -75بــرای اولیــن بــار؛ ثبــت آئینهــای پهلوانــی و ورزش زورخان ـهای در ســازمان

بیــن المللــی یونســکو؛ بهعنــوان میــراث معنــوی بشــریت.

91

 -76بــرای اولیــن بــار؛ ثبــت ورزش تاریخــی چــوگان در ســازمان بیــن المللــی
یونســکو؛ بهعنــوان میــراث معنــوی بشــریت.

92

 -77ارج نهــادن بــه جایــگاه پهلوانــان بهعنــوان بخــش مهمــی از فرهنــگ ورزش
کشــور؛ بهعنــوان نمونــه:

نامگذاری صدها مکان ورزشی بنام جهان پهلوان تختی و...

بازسازی و رونق بخشی آرامگاه جهان پهلوان تختی.

93
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 -78تصویــب حــدود  ۱۰آییــن نامــه حمایتــی مهــم از ورزش ،در شــورای فرهنــگ
عمومیکشــور و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی:

 -آئین نامه ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانهای.

 آییــن نامــه ترویــج فرهنــگ حضــور ،توانمنــدی و افتخــار آفرینــی جانبــازان ومعلــوالن از طریــق ورزش.

94

 -نظام نامه فرهنگی ورزش کشور.

 -تصویــب و تشــکیل کمیســیون فرهنگــی ورزش کشــور ،ذیــل شــورای عالــی

انقــاب فرهنگــی.

 قراردادن  ۴روز اختصاصی ورزش در تقویم رسمی کشور: ۶ ۲)1مهر ،روز تربیت بدنی و ورزش.

95

 ۷ )2شوال ،روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانهای
 ۲۴ )3مهر ،روز ملی پارالمپیک
 ۵ )4شهریور ،روز ملی کشتی.

 -79بــرای اولیــن بــار؛ فدراســیون بیــن المللــی ورزشهــای زورخانــه ای؛ بــا هــدف
ترویــج ورزش ملــی و فرهنــگ پهلوانــی بــه ســایر کشــورها تأســیس شــد.

96

 -80ایجــاد فرهنــگ خادمیــت امــام رضــا (ع) ،در بیــن ورزشــکاران شــاخص؛ از
جملــه :حســین رضــازاده – بهــداد ســلیمی  -حســن یزدانــی  -کمیــل قاســمی-

علیرضــا دبیــر  -جابــر صــادق زاده (پهلــوان زورخانــه)  -علیرضــا کریمــی – محمــد

انصــاری (مدافــع پرســپولیس)

97

 -81ایجــاد فرهنــگ هدیــه معنــوی مدالهــا بــه خانــواده معظــم شــهداء – رهبــر
معظــم انقــاب اســامی و...

 94همان
 95همان
 96همان
 97صفارزاده ،علیرضا ،پیشین
 98همان
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 -82تدویــن و تصویــب دههــا آئیــن نامــه ،دســتورالعمل و پیوســت فرهنگــی بــرای
حوزههــای مختلــف ورزش کشــور.

99

 -83شــهید و مجــروح شــدن هــزاران جوانمــرد  -دالور از جامعــه ورزش در شــکل
گیــری انقــاب اســامی.

100

 -84مشــارکت غیورانــه و پهلوانانــه جامعــه ورزش در طــول  ۸ســال دفــاع مقــدس
و جبهــه مدافعیــن حــرم .ســند ایــن افتخــار تاریخــی ،برگــزاری کنگــره بزرگداشــت

 ۵۰۰۰هــزار شــهید ورزشــکار اســت« .قهرمانانــی کــه مدالشــان پالکشــان شــد»
(پهلوانــان واقعــی) همچــون:

101

شهید مهدی رضایی مجد (کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان)

شهید محمد قورچانی (مربی تیم ملی تکواندو)

شهید ابراهیم هادی (پهلوانی و زورخانه ای)

شهید علی پاجانی (عضو تیم ملی تکواندو)

شهید سعید طوقانی (پهلوانی و زورخانه ای)

شهید اسماعیل اعلمی (تیم ملی وزنه برداری)
شهید حسن نوفالح (تیم ملی شنا و واترپلو)

شهید حسن شکوری (تیم ملی جوانان کشتی)

شهید حسن غنیمت پور (تیم ملی تکواندو)
شهید اصغر منافی زاده (تیم ملی کشتی)
شهید صمد اقدمی (تیم ملی بسکتبال)

ی) برخی از پیشرفت ها در بخش رسانههای ورزشی

 -85توســعه همــه جانبــه و بــی ســابقه رســانهها و برنامههــای ورزشــی؛ بهعنــوان
نمو نه :

 99احمدی ،عبدالحمید ،پیشین
 100همان
 101همان
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 -بــرای اولیــن بــار؛ راه انــدازی شــبکه اختصاصــی ورزش در ســیمای جمهوری اســامی

ایــران.

102

 بــرای اولیــن بــار؛ تولیــد و پخــش غیــر قابــل مقایســه بیــش از  ۱۰برنامــه ویــژهورزش در ســیما (غیــر از شــبکه ورزش و رادیــو ورزش) از قبیــل :ورزش و مــردم –

برنامــه ورزشــی - ۹۰ .ورزش از نــگاه دو – ورزش بانــوان – رخصــت – برســکوی
افتخــار – ورزش شــروعی دوبــاره و...

 -86رشد  ۱۰۰درصدی نشریات اختصاصی ورزش؛ از  ۳۲مورد به  ۷۴مورد.

103

 -87راه اندازی بیش از  ۳۰پایگاه خبری اختصاصی ورزش.

104

 -88رشــد غیــر قابــل چشــمگیر (کمــی) فعالیــن حــوزه رســانههای ورزشــی
(نویســنده – خبرنــگار – گــزارش گــر و ،)...متناســب بــا توســعه رشــتههای

ورزشــی ،و توســعه رســانههای ورزش در صداوســیما ،مطبوعــات و خبرگــزاری هــا،
فضــای مجــازی و...

105

 -89رشــد غیــر قابــل مقایســه (کیفــی) فعالیــن حــوزه رســانههای ورزشــی ،بــا

برگــزاری دورههــای آمــوزش حرف ـهای و علمــی پیشــرفته در ســطح ملــی و بیــن
المللــی.

106

ک) برخی از پیشرفت ها در بخش ورزش روستایی و بومی محلی

 -90توســعه همــه جانبــه و بــی ســابقه ورزش روســتایی و بومــی محلــی (بهعنــوان
بخــش عمــدهای از جمعیــت کشــور) از جملــه توفیقــات ایــن حــوزه را میتــوان بــه

مــوارد ذیــل اشــاره نمــود :جعفــری ،غالمرضــا ( رئیــس هیــأت ورزش روســتایی و

بازیهــای بومــی محلــی )

107

 102مدنی ،سعید (مدیر مسئول مجله کیهان ورزشی) ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب ،پیگاه خبری فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار:
 17آذر  ،1397کد خبر ،915 :قابل دسترس درhttp://farhangesadid.ir/fa/news/915 :
 103همان
 104همان
 105همان
 106همان
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 بــرای اولیــن بــار؛ ایجــاد ســاختار ویــژه ورزش روســتایی و بومــی محلــی ،درتشــکیالت ورزش کشــور.

 بــرای اولیــن بــار (و کــم نظیــر در جهــان)؛ تأســیس فدراســیون ورزش روســتاییو بومــی محلــی.

 بــرای اولیــن بــار؛ تأســیس صدهــا هیئتهــای ورزش روســتایی و بومــی محلــیدر اســتانها و شهرســتانهای سراســر کشــور.

 -بــرای اولیــن بــار؛ اختصــاص بودجههــای کالن و مســتقل ویــژه ورزش روســتایی

و عشــایری؛ در قوانیــن و برنامههــای توســعه کشــور.

 -بــرای اولیــن بــار؛ تدویــن اطلــس بازیهــای بومــی ،محلــی بــه عنــوان میــراث

ناملمــوس فرهنگــی کشــور.

 بــرای اولیــن بــار؛ احــداث بیســابقه بیــش از  ۲۰۰۰مــکان سرپوشــیده و روبــازاســتاندارد در مناطــق روســتایی.

 بــرای اولیــن بــار؛ راه انــدازی و تجهیــز بیســابقه بیــش از  ۳۵۰۰خانــه ورزشروســتایی.

 بــرای اولیــن بــار؛ اخــذ کرســی نایــب رئیســی انجمــن جهانــی ورزشهــا وبازیهــای ســنتی.

 -برگــزاری غیــر قابــل مقایســه صدهــا جشــنواره و مســابقه ورزشهــای ســنتی،

بــا مشــارکت بیــش از  ۵میلیــون نفــر.

 -حضــور غیــر قابــل مقایســه و کســب جایــگاه هفتــم در جشــنواره جهانــی عشــایر

(بــا اعــزام حداقلــی).

108

ل) برخی از پیشرفت ها در بخش ورزش بیماریهای خاص و ناشنوایان

 -91ایجــاد و توســعه کمــی و کیفــی ورزش بیماریهــای خــاص و ناشــنوایان در
ســطح کشــور و عرصههــای بیــن المللــی ورزش.

. 108جعفری ،غالمرضا (رئیس هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی) ،گزارش سی و چهارمین نشست شنبه های انقالب ،پیگاه خبری
فرهنگ سدید ،تاریخ انتشار 17 :آذر  ،1397کد خبر ،915 :قابل دسترس درhttp://farhangesadid.ir/fa/news/915 :
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الف :ورزش بیماریهای خاص:

 -بــرای اولیــن بــار؛ تأســیس فدراســیون بیماریهــای خــاص و توســعه کمــی و

کیفــی رشــتههای ورزشــی آن بــه  ۱۲رشــته.

 -بــرای اولیــن بــار؛ تأســیس دههــا هیئــت ورزش بیماریهــای خــاص در اســتانها

و شهرســتانهای سراســر کشــور.

 برای اولین بار؛ کسب  ۲۹۹مدال در مسابقات جهانی. -برای اولین بار؛ کسب جایگاه ارزشمند پنجم جهان.

 بــرای اولیــن بــار؛ موافقــت فدراســیون جهانی با تأســیس و اســتقرار کنفدراســیونآســیایی در ایران.

109

ب :ورزش ناشنوایان:

 -توســعه  ۴/۵برابــری؛ رشــتههای ورزشهــای ناشــنوایان از  ۴رشــته قبــل از

پیــروزی .انقــاب اســامی ،بــه  ۱۸رشــته در حــال حاضــر.
 -کسب جایگاه ارزشمند هفتم المپیک ناشنوایان.

 -کسب جایگاه ارزشمند چهارم آسیایی ناشنوایان.

 109احمدی ،عبدالحمید ،پیشین

351

فصل سوم /پیشرفت های ایران در سایه انقالب و تحقق نظام اسالمی

برخی از پیشرفت ها در حوزه " گردشگری و زیارت "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1محمد حسین ایمانی خوشخو  -2سعید اوحدی  -3سردار نادر ادیبی
 -4محمد رضا اکبری  -5شهاب طالیی  -6منوچهر جهانیان

الف) زیرساخت گردشگری

 -1بــا مرمــت 15.851مــورد آثــار باســتانی پــس از انقــاب اســامی گردشــگری
تاریخــی رونــق بــی ســابقه و شــایان توجهــی یافــت.

1

 -2در دوران ســیاه قاجــار و پهلــوی ،ســران کشــور بــه ویــژه درباریــان بــه جــای
نقشآفرینــی در حفاظــت از میــراث فرهنگــی درتخریــب ،قاچــاق و بــه یغمــا

بــردن آن نقــش کلیــدی داشــتند بهطوریکــه در صــورت اســتمرار آن وضــع
اکثــر آثــار ایرانــی را بایــد در مــوزه هــای خــارج مــی دیدیــم.

2

 -3تصویب بیش از  600ماده قانون ،آییننامه ،دستورالعمل و ...درحوزه گردشگری
نشان از عمق توجه انقالب اسالمی به توسعه بنیادین گردشگری دارد.

3

 -4در گذشته اکثر جمعیت ایران از سفر محروم بودند اما با رشد  500برابری راههای
روستایی و  ۳۲برابری راه های بین شهری و ارتقاء سطح معیشت مردم پس از انقالب

اسالمی سفر و گردشگری در سبد زندگی خانوار ایرانی قرار گرفت.

4

 -5تأســیس بیــش از  250مجتمــع خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی بــا ارائــه کلیــه
خدمــات متنــوع مــورد نیــاز مســافران خدمــت بزرگــی بــه رونــق گردشــگری بــود

کــه بعــد از انقــاب شــکل گرفــت.

5

 1سالنامه آماری سال 1394سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
 2گفتگو با دکتر منوچهر جهانیان ،ریاست دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
 3گفتگو با دکتر علی اصغر شالبافیان عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 4گفتگو با دکتر منوچهر جهانیان ،ریاست دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
 5همان
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 -6ایجــاد و تأســیس  270پــارك جنگلــي در ســطح كشــور و تجهیــز بوســتانهای
متعــدد شــهری بــا امکانــات مناســب بــه عنــوان یکــی از جاذبههــای نویــن

گردشــگری پــس از انقــاب اســت.

6

 -7مســیرهای گردشــگری در ایــران از  ۷مــورد قبــل از انقــاب بــه  200مــورد در

حــال حاضــر افزایــش یافتــه اســت.

7

 -8قبــل از انقــاب جاذبــه هــای کوچــک و متنــوع گردشــگری اعــم از خانههــای
تاریخــی ،بقــاع متبرکــه ،مقبرههــای پیامبــران ،دانشــمندان و مجاهــدان و علمــا،

مــدارس ،مســاجد ،کلیســاها ،آتشــکدهها ،بازارهــا ،برخــی روســتاها و تپههــای
تاریخــی ،ارگهــا ،برجهــا ،حمامهــا ،منارههــای طبیعــی (دودکشهــا) و

ســازههای ،پلهــا ،دریاچههــا ،جزایــر و بنــادر ،کویرهــا ،کالهــا وکلوتهــا

(کوههــای شــنی) ،باغهــا ،تاالبهــا و مردابهــا ،چشــمههای آب گــرم معدنــی،
قناتهــا ،آبشــارها ،غارهــا و تپــه هــا و درههــا ،گردنههــا و ....غالبــا در ردیــف اماکــن

گردشــگری محســوب نمــی شــد .پــس از انقــاب اســامی بــا ســرمایهگذاری ویــژه
و توجــه شایســته 401 ،مــورد از ایــن نــوع اماکــن آمادهســازی و جهــت بازدیــد بــه

گردشــگران داخلــی وخارجــی معرفــی شــد.

8

-9پــس ازانقــاب پابهپــای جاذبــه هــای گردشــگری بینالمللــی اماکــن ویــژهای

همچــون پیســتهای بینالمللــی اســکی ،اتومبیــل ســواری ،پاراگالیــدر ،پــارک
ژوراســیک ،دریاچههــا و آبشــارهای مصنوعــی بــرای نقــاط غیــر برخــوردار از جملــه

تهــران ،بازســازی و افتتــاح باغهــای گیاهشناســی ملــی ،پرنــدگان ،مینیاتــوری و

احــداث خانــه موزههــا و بــاغ موزههــا از ابتــکارات جــذاب بــرای جلــب مســافران
داخلــی و گردشــگران خارجــی اســت.

9

 -10قبــل از انقــاب ،ســازمان متولــی صرفــا بــه ارائــه خدمــات بــه گردشــگران
 6همان
 7اهم عملکرد ،برنامهها و اقدامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 8گفتگو با دکتر منوچهر جهانیان ،ریاست دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
 9همان
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خارجــی و معرفــی چنــد محــور و جاذبــه محــدود میپرداخــت ولــی بعــد از انقــاب
اســامی ایــران ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری عــاوه

بــر گردشــگران خارجــی بــه توســعه ســفرهای داخلــی و معرفــی توانمندیهــا و
ظرفیتهــای بینظیــر گردشــگری در اقصــی نقــاط کشــور میپــردازد.

10

 -11رشد بیش از  200برابری صدور مجوز برای دفاتر خدمات مسافرتی و افزایش
تعداد اینگونه دفاتر به بیش از  4800مورد بعد از انقالب اسالمی جهش نجومی در
اینگونه خدمات محسوب می شود و از مردمی شدن کار حکایت دارد.

11

 -12در اقدامــی بیســابقه بــه برکــت انقــاب اســامی بــرای اولیــن بــار در تاریــخ
کشــور دوره مدیریــت فنــی دفاتــر خدمــات مســافرتی تأســیس شــد و  30.000نفــر
در ایــن زمینــه تربیــت حرفـهای شــدند.

12

-13رشـد  400درصـدی هتلهـای ثبت شـده درکشـور و افزایـش آن از  291مورد
در سـال ۵۷بـه بیـش از 1200مـورد بدون احتسـاب مهمانسـراهای فـراوان نهادها،

پیشـرفتی خیـره کننده در زیرسـاختهای گردشـگری محسـوب میشـود.

13

-14تعــداد تخــت هتلهــا ،مهمانپذیرهــا ،هتلآپارتمانهــا بــدون احتســاب
ســایر مراکــز اقامتــی تــا ســال  1397بــه بیشــتر از  400هــزار تخــت افزایــش
یافتــه اســت.

14

 -15قبــل از انقــاب تنهــا مرکــز آمــوزش مرتبــط بــا گردشــگری در کشــور،

هنرســتان ایرانگــردی و هتلــداری بــود .پــس از انقــاب بــا تحولــی شــگرف عــاوه

بــر تأســیس دانشــکده گردشــگری بیــش از  100گــروه علمــی در دانشــگاهها و
مراکــز آمــوزش عالــی مختلــف کشــور در ایــن محــور رونــق زیــادی بــه ارتقــاء

کیفــی ایــن صنعــت داده انــد.

15

 10همان
 11اهم عملکرد ،برنامهها و اقدامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 12همان
 13گزارش اتحادیه هتلداران ایران در سال1395
 14همان
 15اهم عملکرد ،برنامهها و اقدامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
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 -16قبــل از انقــاب نشــریه تخصصــی گردشــگری وجود نداشــت درحــال حاضر22

نشــریه تخصصــی گردشــگری و زیارتــی 310 ،ســایت اختصاصــی و صدهــا کانــال
در فضــای مجــازی در دســترس عالقهمنــدان و متخصصــان میباشــد.

16

ب)منابع انسانی گردشگری

 -17تمامــی  ۳۰۰عضــو هیئــت علمــی و صدهــا مــدرس رشــته گردشــگری در

کشــور تربیــت یافتــگان تخصصــی پــس از انقــاب اســامی هســتند.

17

 -18تحصیــل بیــش از  20هــزار نفــر در مقاطــع کاردانــی ،کارشناســی،
کارشناسیارشــد و دکتــری در گردشــگری بــا  ۷۷فــارغ التحصیــل و دانشــجوی
مقطــع دکتــری همچنیــن ســاالنه جــذب بیــش از  1000نفــر از ایــن تعــداد در

بــازار کار حاصــل توجــه بــه تخصصیکــردن گردشــگری پــس از انقــاب اســت.

18

 -19در حــال حاضــر تعــداد نیــروی انســانی شــاغل در حــوزه گردشــگری اعــم
از دانشــگاهها ،هتلهــا ،آژانسهــا و راهنمایــان تورهــا بالــغ بــر  100هــزار نفــر
اســت (آمــار قبــل از انقــاب در دســترس نیســت).

19

 -20بــا رشــد  275برابــری آمــوزش راهنمایــان گردشــگری تعــداد ایــن عناصــر

کلیــدی در گردشــگری ایــران از  40نفــر در قبــل انقــاب بــه  7000نفــر راهنمــای
دارای مجــوز پــس از انقــاب افزایــش یافــت.

20

 -21بــا آمــوزش  5300نفــر بــرای مدیریــت هتلهــا پــس از انقــاب تعــداد عنصــر
متخصــص و حرفــه ای در ایــن زمینــه  7برابــر شــد.

21

 -22پــس از انقــاب اســامی  7000نفــر بــه عنــوان راهنمایــان طبیعتگــردی،
ایرانگــردی ،جهانگــردی و جغرافیــای گردشــگری آمــوزش دیدنــد در حالیکــه

 16سامانه جامع رسانههای کشورhttp://www.e-rasaneh.ir/View_Certificate_Report.aspx :
 17گفتگو با دکتر محمدحسین ایمانیخوشخو ریاست انجمن علمی گردشگری ایران
 18همان
 19سالنامه آماری سال 1394سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
 20اهم عملکرد ،برنامهها و اقدامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 21همان
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قبــل از انقــاب چنیــن تخصصــی بــه کلــی درایــران وجــود نداشــت.

22

ج) منابع فرهنگی گردشگری

 -23شـگفتزدگی اغلب گردشـگران خارجی از مشاهده پیشـرفتها و دستاوردهای
نظـام و فرهنـگ غنـی اسلامی ایرانـی و اختالف فاحـش آن با تصویری سـیاهی که
رسـانه هـای بیگانـه از ایـران سـاخته انـد ،آنـان را بـه بهتریـن مبلغـان و سـفیران

فرهنگـی جمهـوری اسلامی در کشورهایشـان تبدیل کرده اسـت.

23

 -24بــا وجــود ادعــای ســردمداران رژیــم گذشــته بــه ترویــج تاریــخ ایــران و

عالقمنــدی آنــان بــه سلســله هــای شاهنشــاهی و بهرهمنــدی رژیــم ازحمایــت
ابرقدرتهــا در مجامــع جهانــی ،رژیــم طاغــوت حتــی توانایــی ثبــت جهانــی آثــار
تاریخــی ایــران زمیــن حتــی تخــت جمشــید و پاســارگاد را هــم نداشــت و ایــن
آثــار پــس از انقــاب بــه ثبــت جهانــی رســیده اســت.

24

 -25قبــل از انقــاب مســافرت متعلــق بــه طبقــات خاصــی از جامعــه بــود .در
حالــی کــه بعــد از انقــاب ســفر جزئــی از برنامــه زندگــی مــردم شــده اســت .بــه

اســتناد گزارشــات موجــود فقــط در  4ماهــه نخســت ســال  1396بالــغ بــر 80

میلیــون نفــر شــب اقامــت در کشــور ثبــت شــده اســت.

25

 -26در دوره پهلوی تعداد  83کاخ در داخل و خارج از کشور توسط شاه و خانوادهاش
برای خوشگذرانی ،عیاشی و قمار و پذیرایی از درباریان و مهمانان فاسق خارجی
تملک شده بود؛ در حالی که اکثر مردم از مسافرت های معمول محروم بودند.

26

-27درجمهوری اسالمی ایران ،کاخهایی که محل زیست و خوشگذارانی شاهان و
خاندان سلطنتی بوده است به مجموعههای ملی عبرتانگیز و مورد استفاده برای

میلیون ها نفر بازدیدکننده داخلی و خارجی در سال تبدیل شده است.

27

 22همان
 23گفتگو با دکتر منوچهر جهانیان ریاست دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
 24همان
 25گزارش ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال1396
 26گفتگو با دکتر منوچهر جهانیان ریاست دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
 27همان
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 -28جمهــوری اســامی ایــران بــا رواج بازدیــد گردشــگران داخلــی و خارجــی از25
کاخ مــوزه کشــور ،بســتر مناســبی ازعبــرت آمــوزی را فراهــم کــرده اســت.

28

 -29بــا وجــود حمایــت همــه قــدرت هــای فاســد جهانــی از رژیــم طاغــوت بــرای
ترویــج گردشــگری ایــران و مقابلــه همــه آن قدرتهــا بــا جمهــوری اســامی تعــداد

گردشــگران خارجــی کــه در گذشــته فقــط  ۵۰۰هــزار نفــر بــود بــا رشــد 10

برابــری ســفر گردشــگران خارجــی بــه  5میلیــون نفــر در ســال رســیده اســت.

29

 -30در حالــی کــه قبــل از انقــاب اســامی بســیاری از مــردم حتــی تــوان ســفر

بــه مشــهد مقــدس را هــم نداشــتند تنهــا در ســال  96تعــداد  ۴میلیــون و ۸۵۷

هــزار نفــر بــه مقاصــد زیارتــی حــج و عتبــات عالیــات ســفر کردهانــد.

30

 -31در یــک حرکــت افتخارآمیــز و بیســابقه نســبت بــه قبــل از انقــاب در
جمهــوری اســامی ایــران  120موسســه آمــوزش گرشــگری تأســیس شــده و بــا

آمــوزش و توانمنــد ســازی  27.500در تخصــص هــای مرتبــط بــا گردشــگری

بســترهای رشــد روز افــزون ایــن حرفــه را مهیــا کــرده اســت.

31

 -32صــدور 72113گواهینامــه پایــان دوره کوتــاه مدت گردشــگری پــس از انقالب
اســامی کــه نمایانگــر رشــد  30برابــری نســبت بــه قبــل از انقالب اســت.

32

د)منابع اقتصادی گردشگری

 -33پــس از انقــاب بــا رشــدی  50برابری ،درآمــد ارزی حاصل از ورود گردشــگران
خارجــی بــه رقمــی بالــغ بــر  5میلیــارد و پانصــد و پنجــاه میلیــون دالر بــا وجــود

تبلیغــات گســترده دشــمن بــرای عــدم عزیمــت ایرانگردان رســیده اســت.

33

 -34امروزه بیش از  300هزار گردشگر سالمت ساالنه از سراسر دنیا جهت درمان به
ایران مراجعه می کنند .در حالیکه در گذشته نه تنها حتی یک مورد سابقه نداشته

 28پورتال سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری./www.ichto.ir :
 29اهم عملکرد ،برنامهها و اقدامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 30منتخب آمار گردشگری ورودی و خروجی در سال 1396سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
 31اهم عملکرد ،برنامهها و اقدامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 32همان
 33همان
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بلکه ایرانیان می باید برای درمانهای معمولی به خارج می رفتند.

34

 -35رژیم طاغوت با هزینه کردن اموال ملت برای گردشگران نورچشمی و گردن

کلفت های جهان ،سفرههای رنگین و بساطهایی مثل جشن های  ۲۵۰۰سال
شاهنشاهی به راه می انداختند .اما جمهوری اسالمی ایران با برگزاری بیش از 555

رویدادگردشگری اعم ازنمایشگاه ،جشنواره ،هفته فرهنگی استانها و ....و برپایی 15

نمایشگاه سالیانه درسطح بین المللی و خارجی ،گردشگری خارجی را مردمی و به
حرفهای پرسود اقتصادی تبدیل کرد.

35

 -36توسـعه گردشـگری در جمهـوری اسلامی ایـران باعـث رونـق اقتصـادی،
اشـتغالزایی و محرومیـت زدایی نسـبی در مناطق هدف گردشـگری شـده اسـت.

36

 -37طبــق آخریــن گــزارش شــورای ســفر و گردشــگری جهانــی در ســال ،۲۰۱۷

گردشــگری ایــران توانســته ارزش افــزودهای حــدود  7میلیــارد دالر معــادل
1/6درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور ایجــاد کنــد.

37

 -38بــا پذیــرش عضویــت شــرکت ســرمایه گــذاری میــراث فرهنگــی و گردشــگری
ایــران از ســوی ســازمان جهانــی جهانگــردی UNWTOبــرای اولیــن بــار یــک
شــرکت ایرانــی از بخــش خصوصــی بــه عضویــت ایــن ســازمان درآمــد.

38

ه) دستاوردهای سیاسی – امنیتی گردشگری

 -39امنیــت کامــل بــرای حضــور گردشــگران در هــر زمانــی و هرمکانــی از کشــور

پــس از انقــاب اســامی برقــرار شــده اســت.

39

 -40ورود  1.141.095نفــر در ســال 96بــه قصــد زیــارت بــه کشــور بــا وجــود

سیاســت شیعههراســی و ایرانهراســی دشــمنان نظــام نشــان از موفقیــت انقــاب

 34گفتگو با دکتر محمدرضا اکبری مدیر دفتر مطالعات و آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 35اهم عملکرد ،برنامهها و اقدامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 36گفتگو با دکتر محمدرضا اکبری مدیر دفتر مطالعات و آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 37گزارش شورای سفر و گردشگری جهانی در سال 2017میالدی
 38همان
 39گفتگو با دکتر شهاب طالیی مسئول کارگروه گردشگری پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی-حکمت
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اســامی و غلبــه فرهنگــی بــر دشــمنان اســت.

40

 -41برای اولین بار کشور ایران در سال  ۱۳۹۲به عنوان نایب رییس مجمع عمومی
سازمان جهانی گردشگری برگزیده شد و تا سال  ( ۲۰۱۷از سال  )۲۰۱۴در عضویت

شورای اجرایی و کمیته بررسی عضویت اعضای وابسته این سازمان بوده است.

41

و) گردشگری داخلی

 -42پــس از انقــاب اســامی بــا توســعه صحنهــا و رواقهــای بــارگاه رضــوی (ع) از

 120هــزار متــر مربــع بــه حــدود 700هــزار متــر مربــع (گســترش  5برابــری) ،ایــن
حــرم نورانــی بــه ســومین مســجد بــزرگ جهــان و مهمتریــن جاذبــه گردشــگری

کشــور تبدیــل شــد و بــرای 30میلیــون زائــر مســلمان در ســال آمــاده گردیــد.

42

 -43پذیرایی سالیانه از  100میلیون زائر مسلمان در حرمهای مطهرحضرت معصومه(س)،
شاهچراغ و سایر امامزادگان واجبالتعظیم ،پیامبران و  8500بقعه با ترویج گردشگری
مذهبی و زیارتی خدمت بینظیر ترویج تفکر دینی بر گردشگری است.

43

 -44پــس از انقــاب اســامی جریــان زیارتــی مهــدوی بــا توســعه و ترویــج زیــارت
مســجد جمکــران رونــق صدهــا برابــری یافتــه اســت.

44

 -45پـس از انقلاب اسلامی با وجـود کینهورزی و کارشـکنی قدرتهای شـیطانی

نسـبت بـه ایـران در مجامـع بینالمللی  22اثـر تاریخی و طبیعی ایـران ثبت جهانی
شـد در حالیکـه در کل رژیمهـای گذشـته تا سـال  ۵۷فقط  ۷اثر ثبت شـده بود.

45

 -46تحــوالت شــایان توجــه گردشــگری در ایــران بعــد از انقــاب اســامی بــا
فعــال شــدن  125تشــکل حرفـهای گردشــگری اســتانی بــدون هیــچ گونــه ســابقه

مشــابهی در زمــان حکومــت پهلــوی.

46

 40منتخب آمار گردشگری ورودی و خروجی در سال  1396سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
 41گزارش شورای سفر و گردشگری جهانی طی سالهای 2011-2017
 42گزارش آستان نیوز مورخ /https://news.razavi.ir/portal/home/?news/38388/62900/1411791 :1396/11/10
 43گفتگو با مهندس سعید اوحدی رئیس اسبق سازمان و حج و زیارت
 44همان
 45سالنامه آماری سال 1394سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
 46اهم عملکرد ،برنامهها و اقدامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
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 -47گردشـگری انقالبـی و مذهبـی از طریـق اهتمام متولیان گردشـگری بـرای مورد
توجـه قـرار گرفتن برخـی از اماکن سیاسـی ،تاریخـی ،اجتماعی کشـور از جمله بیت

حضـرت امـام خمینـی (ره) مرقـد مطهر ایشـان ،مزار شـهداء بهویژه شـهدای شـاخص
در بهشـت زهـرا (س) ،النـه جاسوسـی آمریـکا و طبس و ...ترویج شـد.

47

 -48تبدیل مزار بسیاری از مجاهدان ،عرفا و دانشمندان مغضوب دستگاه ستمشاهی
که بخاطر عدالتخواهی و استعمارستیزی و بیان حقایق هرگز در زمره نقاط گردشگری
نبودند ،به مقاصدی برای گردشگری تعالی بخش پس از انقالب اسالمی تبدیل شد.

48

 -49برگزیدهشدن شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسالم در سال.2018

49

 -50برگزیدهشدن شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال.2018

50

 -51معرفیشدن مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال.2017

51

 -52معرفیشدن اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال.2006

52

ز)گردشگری دفاع مقدس

 -53ابــداع و جریانســازی گردشــگری راهیــان نــور بــه عنــوان فنــاوری نویــن
فرهنگــی ،جایگزیــن گردشــگری رایــج در دنیــا شــده و زائــران بیشــماری را بــا
مفهــوم ایثــار ،مقاومــت و شــهادت آشــنا کردهاســت.

53

 -54ســاخت و تجهیــز  22یادمــان دفاعمقــدس در  7اســتان بــرای انتقــال

فرهنــگ دفاعمقــدس بــه گردشــگران.

54

 -55ســاخت و تجهیــز هــزاران مــزار و بقعــه شــهید گمنــام بــه عنــوان دارالشــفای
آزادگان و محلــی بــرای زیــارت عاشــقان ،عارفــان و دلســوختگان.

55

 47گفتگو با مهندس سعید اوحدی رئیس اسبق سازمان و حج و زیارت
 48همان
 49گزارش شورای سفر و گردشگری جهانی در سال  2018میالدی
 50همان
 51گزارش شورای سفر و گردشگری جهانی در سال  2017میالدی
 52گزارش شورای سفر و گردشگری جهانی در سال2006میالدی
 53گفتگو با سردار نادر ادیبی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور
 54آمار سال  1396راهیان نور سازمان اردویی راهیاننورو اردویی بسیج
 55گفتگو با سردار نادر ادیبی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور
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 -56راهانــدازی بــاغ مــوزه دفاعمقــدس در  16اســتان و راه انــدازی کامــل آن در
شــهرهای تهــران ،کرمــان ،همــدان و زنجــان.

56

ح) ابتکارات گردشگری جمهوری اسالمی

 -57راهانــدازی بیــش از  1000اقامتــگاه بومگــردی و معرفــی  500منطقــه نمونــه

گردشــگری و روســتاهای هــدف گردشــگری.

57

 -58بازتعریـف و رونـق انـواع گردشـگری و معرفـی مقاصـد جدیـد بهجـای انحصار
گردشـگری در بازدید از نقاط تاریخی و سـیاحتی مانند گردشـگری زیارتی ،مذهبی،

بومگردی ،روسـتایی و عشـایری ،سلامت ،راهیاننـور ،ورزشـی و الکترونیک و...

58

 -59حضور مسافران وگردشگران خارجی در مجامع اقتصادی و نمایشگاههای
تجاری ،طبیعت گردی ،گردشگری سالمت ،کنگرههای بین المللی علمی ،عرصههای

پژوهشی ،راهیاننور و گردشگری انقالبی و معنوی و ُرشد گردشگری زیارتی.

59

 -60فراهــم کــردن ســفر زیارتــی حضــرت امــام رضــا (ع) تحــت عنــوان زیــارت
اولیهــا بــرای محرومانــی کــه تاکنــون توفیــق تشــرف نیافتــه بودنــد ،از افتخــارات
جمهــوری اســامی ایــران اســت.

60

 -61درحالیکــه قبــل از انقــاب در خیــال مــردم ایــران حتــی بومیان ساحلنشــین
جنــوب کشــور ،گردشــگری تفریحــی دریایــی مفهومــی نداشــت ،پــس از انقــاب
ایــن گردشــگری بــا رشــد چش ـمگیری مواجــه شــد.

61

 -62آغــاز فعالیــت تنهــا انجمــن علمــی گردشــگری ایــران پــس از انقــاب از ســال

 1389بــرای ارتقــای دانــش و گســترش پدیــده صنعــت گردشــگری و بهبــود امــور
آمــوزش و پژوهــش در ایــن رشــته.

62

 56آمار سال  1396باغ موزههای دفاعمقدس سازمان اردویی راهیاننور و اردویی بسیج
 57اهم عملکرد ،برنامهها و اقدامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 58گفتگو با دکتر منوچهر جهانیان ریاست دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
 59گفتگو با دکتر محمدرضا اکبری مدیر دفتر مطالعات و آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 60گزارش آستان نیوز مورخ /https://news.razavi.ir/portal/home/?news/38388/62900/1411791 :1396/11/10
 61گفتگو با دکتر منوچهر جهانیان ریاست دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
 62گفتگو با دکتر محمدحسین ایمانیخوشخو ریاست انجمن علمی گردشگری ایران
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" برخی از پیشرفت ها در حوزه " اقتصاد
:شخصیت ها و کارشناسان
 غالمرضا حیدری کرد زنگنه-2  دکتر شمسالدین حسینی-1
احمد طاهری-5  محمد حسن نژاد-4 جعفر قادری-3
 فریدون گل افرا-7 حجتاالسالم سید محمدمهدی حسینی منش-6
 سید عبدالرضا جزایری-9  حسن خسروجردی-8
:الف) محورهای اساسی

 ایــران بــدون پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی بــر اســاس شــاخص-1

 میــادی رتبــه هجدهــم را2018 ) در ابتــدای ســالPPP( برابــری قــدرت خریــد
، هلنــد،در اقتصــاد جهانــی دارا بــوده و در رتبههــای باالتــر از کشــورهای اســترالیا
 ایــن در. نــروژ و دانمــارک قــرار داشــته اســت، اتریــش، ســنگاپور، ســوییس،ســوئد

 جایــگاه۱۳۵۷ حالــی اســت کــه جایــگاه ایــران بــر اســاس ایــن شــاخص در ســال

.  جهانــی بــوده اســت۲۶

1

 ارتقــاء هشــت پلـهای اقتصــاد ایــران پــس از انقــاب اســامی در حالــی مح ّقــق-2
،شــده اســت کــه میــزان فــروش نفــت خــام بــه کمتــر از یــک ســوم قبــل از انقالب

 میلیــون نفــر افزایــش۸۱  میلیــون بــه۳۶ کاهــش یافتــه در حالیکــه جمعیــت از
.یافته اســت

2

1 * Top 50, GDP (purchasing power parity) (Billion $), Country Comparision, Index Mundi, Main Sourc: CIA World
Factbook,Data accurate as of January 1, 2018
https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=65&t=50
** GDP (purchasing power parity) (Billion $), Historical Data Graphs per Year, Index Munid, Main Source: CIA
World Factbook, Data accurate as of June 30, 2018
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ir&v=65
*** National Accounts Data, and OECD National Accounts Data Files, World Bank Group
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
**https://tanzania.opendataforafrica.org
2* Iran Crude Oil Production, Trading Economics
https://tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production?continent=africa
** View Iran’s Crude Oil: Exports from 1995 to 2017 in the chart, CEIC
https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/crude-oil-exports
*** Iranian oil exports fall to 1.6 million barrels a day, 16 Oct. 2018, houstonchronicle
https://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/Iranian-oil-exports-fall-to-1-6-million-barrels-a-13309081.php
**** Population, Demographics, Iran, Coutries, Factbook, Index Mundi, Source: International Monetary Fund, World
Economic Outlook Database, April 2015
https://www.indexmundi.com/iran/population.html
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 -3ارتقــاء  ۸رتبــهای اقتصــاد ایــران در ســالهای پــس از انقــاب اســامی در
حالــی اتفــاق افتــاده اســت کــه نظــام ســلطه بیــن المللــی تمــام تــوان خــود

را بــرای فلــج کــردن اقتصــاد ایــران بــه کار گرفتــه اســت .تحمیــل ترورهــا و
کودتاهــا ،تحمیــل  ۸ســال جنــگ ،بمبــاران بیشــتر زیــر ســاختهای اقتصــادی
کشــور و چهــل ســال تحریــم ،بهویــژه  ۸ســال تحریــم فلــج کننــده از اهــم ایــن
توطئههــا اســت.

3

 -4همزمــان بــا اینکــه جمعیــت کشــور بیــش از دو برابــر شــده اســت انــدازه

اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی
ســرانه از ابتــدای پیــروزی انقــاب تــا امــروز  ۴.۸۸برابــر شــده اســت.

4

-5بــا  ۱۰برابــر شــدن تعــداد واحدهــای صنعتــی کشــور از  10.000واحــد بــه

 85.000واحــد ،اقتصــاد ایــران از نظــر کیفــی دههــا برابــر پیشــرفته و مســتقل
شــده و از صنعــت مونتــاژ بــه صنعــت بومــی تح ـ ّول یافتــه اســت.

5

 -6رشــد صــد برابــری صــادرات غیرنفتــی ایــران از  ۵۴۰میلیــون دالر در ســال

 ۱۳۵۶بــه  ۵۵میلیــارد دالر در ســال  ۱۳۹۶افزایــش یافتــه کــه شــامل ۶۰۰۰۰
قلــم کاال بــوده و از نظــر وزنــی  ۲میلیــون تــن در ســال اســت.

6

 -7پــس از انقــاب ،اقتصــاد ملــی (درآمــد و هزینــه) بــا وجــود فشــارهای مســتمر
اســتکبار جهانــی  ۳.۷برابــر شــده اســت.

7

3 * Islamic Republic of Iran, Overview, The World Bank
https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
** Iran: Nuclear, space progress despite sanctions, Fox News, 07 Feb 2009
http://yon.ir/JoffJ
4 * GDP - per capita (PPP) (US$), Historical Graphs per Year, Index Mundi, Source: CIA World Factbook - Unless otherwise noted,
information in this page is accurate as of June 2015 ,30
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ir&v=67

 * 5تعداد واحدهای فعال صنعتی کشور به  85هزار واحد رسید ،رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،
13960202001656/news/com.farsnews.gharbi-azarbaijan//:http

** سامانه اطالعات مکانی شهرکها و نواحی صنعتی ایران
*** سرنوشت تاریخی ملی شدن صنایع ایران در گفتوگو با غالمرضا

/http://gis.isipo.ir
شافعیhttp://pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=13738

6 * Official Announces 100-Fold Increase in Iran’s Non-Oil Exports in 40 Years, October, 27, 2018
https://tn.ai/1862726
7 * Iran Government Revenues, Trading Economy
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-8پــس از انقــاب اســامی ســهم بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور رشــد بیــش
از ســه برابــری داشــته اســت.

8

 -9قبــل از انقــاب فقــط  ۵درصــد نیازهــای بخــش دفاعــی ایــران تولیــد داخلــی

بــوده و در حــال حاضــر  ۹۰درصــد آن تولیــد داخلــی اســت و مــازاد بــر ایــن

معــادل حــدود  5میلیــارد دالر در ســال هــم تــوان صــادرات دارد کــه میتوانــد

الگــوی مناســبی بــرای همــه بخــش هــای اقتصــادی کشــور باشــد.

9

 -10ســهم و نقــش بانــک در گــردش پــول  ۲۵درصــد بــوده و امــروز بــه حــدود

 80درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.

10

 -11سـرانه برخـورداری جامعـه ایرانـی از خدمـات بانک نسـبت به پیـش از انقالب
11
اسلامی ،تقریبـاً  ۲۰برابر شـده اسـت کـه شـاخصی از کیفیت اقتصادی اسـت.
 -12از نظــر ســرانه دســتگاههای خودپــرداز بانکــی رتبــه  ۲۳جهــان را داراســت

کــه از بســیاری از کشــورهای اروپایــی باالتــر اســت.

12

- 13در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی ،ایــران بــه عنــوان عضــو موثــر و تعییــن

کننــده در مجامــع بیــن المللــی  ECO ،OPEC ،NAMو  D۸و عضــو ناظــر در
پیمــان شــانگهای حضــور داشــته و ظرفیــت قابــل توجهــی را در توســعه متقابــل
اقتصادهــای ملــی در قالــب ایــن ســازمانها دارد.

13

ب) استقالل و استحکام اقتصادی:

 -14قبـل از انقلاب بـا کمتـر از نیمـی از جمعیـت فعلـی ،چهـار برابر میـزان فعلی
https://tradingeconomics.com/iran/government-revenues
 8غالمرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سابق سازمان مالیاتی کشور و رئیس سابق سازمان خصوصیسازی ،گزارش بیست و هفتمین نشست شنبه انقالب ،قابل دسترس درhttp://yon.ir/zARMy :
 9بیش از  ۹۰درصد امکانات دفاعی ایران اسالمی تولید ملی و داخلی است ،جانشین گروه مشاورین نظامی فرماندهی معظم کل قوا 21 ،فروردین  ،1397خبرگزاری مهر ،کد خبر ،4267716
http://yon.ir/lBuYl
** گزارشات اعالمی در گروه اقتصاد دفاع مرکز تحقیقات راهبردی
10 * Percent of people aged 15+ who have a debit card, Banking system access, Iran Economic Indicators, The Global Economy
https://www.theglobaleconomy.com/Iran/people_with_debit_cards/
11 * Bank branches per 100,000 people, Banking system access, Iran Economic Indicators, The Global Economy
https://www.theglobaleconomy.com/Iran/bank_branches/

12 * Iran: ATM machines per 100,000 people, The Global Economy
https://www.theglobaleconomy.com/Iran/ATM_machines/
13 * The World Factbook, Midde East, Iran, last updated on January 20, 2018
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
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نفـت خـام فروختـه میشـد .یعنـی باید سـهم هـر ایرانـی از فـروش نفـت ۱۲ ،برابر
امـروز میشـد .قبـل از انقلاب ،ایـران کشـوری بـه شـدت عقب مانـده ،بـا اکثریت

بـی سـواد و پزشـک وارداتی و کشـاورزی در آسـتانه اضمحلا بود ،به ایـن دلیل که

اکثریـت درآمـد نفتـی براسـاس اراده آمریـکا هزینه میشـد .امـروز در پرتـو انقالب
اسلامی ،بـا یـک دوازدهم سـرانه فروش نفت خام نسـبت بـه قبل از انقلاب به یک

کشـور بـه سـرعت در حـال پیشـرفت در تـراز بـاالی جهانـی تبدیل شـده ایـم ،چرا
کـه امـروز به واسـطه اسـتقالل ،برنامه ریزیها براسـاس منافـع و امنیت ملّـی ایران
انجـام میشـود نه منافـع و امنیـت ملّـی آمریکا.

14

 -15جایگاه اقتصادی ایران با توجه به انتخاب گزینه مقاومت در برابر نظام سرمایه
داری جهانی ،از جایگاه کشورهای هم ترازی که گزینه سازش و اتّحاد راهبردی با
آمریکا را انتخاب کرده اند؛ نظیر مصر ،مکزیک به مراتب باالتر است.

15

 -16پیــش از انقــاب اســامی بخــش قابــل توجهــی از منابــع اقتصــادی و

درآمدهــای نفتــی ایــران بــه دســتور آمریــکا صــرف ســرکوب و کشــتار مــردم
16
مظلــوم ویتنــام ،کامبــوج ،اتیوپــی ،فلســطین و ظ ّفــار عمــان میشــد.
 -17اسـتقالل سیاسـی و بومـی بـودن مدیریـت کشـور بـه اقتصـاد ایـران چنـان
اسـتحکامی بخشـیده کـه در طـول  ۴۰سـال در مقابـل شـدیدترین تکانههـای
تاریخـی ،همچـون جنـگ تحمیلـی و تحریمهـای فلج کننـده ،پایدار مانده اسـت.

17

 -18بــا وجــود آن کــه حجــم تهدیــدات نظامــی علیــه ایــران در جهــان بــی ســابقه
18
اســت ،میــزان بودجــه دفاعــی فقــط  ۳درصــد تولیــد ناخالــص ملّــی اســت.
14 * Iran Crude Oil Production, Trading Economics,
https://tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production
** View Iran’s Crude Oil: Exports from 1995 to 2017 in the chart, CEIC
https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/crude-oil-exports
15 * GDP (purchasing power parity), Country Comparision, Index Mundi, Main Source CIA World Factbook
https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ir&v=65

 * 16بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت و رفاه مردم در رژیم پهلوی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،کد خبر ،335
 * 17کتاب گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر ،اندیشکده صدق /http://gozaresh-nakhande.ir

http://yon.ir/2wKdd

) of GDPدرصد( 18 * Iran - Military expenditure
https://www.indexmundi.com/facts/iran/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
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 -19طــی ســالهای بعــد از انقــاب از ظرفیــت بــزرگ اقتصــادی ایــران بــرای مقابلــه
بــا شــدیدترین و مســتمرترین تحریمهــا بــه نحــو شایســتهای اســتفاده شــده اســت.

19

ج) رشد سطح برخورداری و رفاه مردم با پیروزی انقالب اسالمی:

-20سـرانه درآمـد مـردم ایـران بـر اسـاس برابـری قـدرت خرید نسـبت بـه قبل از
انقلاب از  ۳۶۰۰دالر بـه  20.000دالر بـا وجـود بیـش از  ۲برابـر شـدن جمعیـت،
چهـار برابـر شـده اسـت .یعنـی قـدرت خریـد نسـبی مـردم ایـران بـا ارتقـای پنـج

برابـری نسـبت بـه قبـل از انقلاب بـه رتبـه هجدهـم جهانی رسـیده اسـت.

20

-21در ابتــدای انقــاب بــه ازای هــر دو خانــوار ایرانــی یــک واحــد مســکونی وجــود
داشــت .سرشــماری ســال  ۱۳۹۰نشــان میدهــد کــه بــه ازای هــر خانــوار ایرانــی
تقریبــاً یــک واحــد مســکونی وجــود دارد ،ایــن درحالیکــه اســت کــه در طــی
ایــن ســالها جمعیــت کشــور بیــش از دو برابــر شــده اســت.

21

-22در ابتــدای پیــروزی انقــاب از شــش و نیــم میلیــون نفــر سرپرســت خانــوار
 ۲۵درصــد مالــک خانــه بودنــد و امــروز از  ۲۴میلیــون نفــر سرپرســت خانــوار ۷۵
درصــد مالــک هســتند.

22

 -23ده برابــر شــدن تنــوع کاالی مــورد اســتفاده خانــوار کــه از  ۵۴قلــم در ســال

 ۱۳۵۷بــه  ۵۰۰قلــم در ســال  ۱۳۹۶رســیده اســت.

23

 -24برابــر گــزارش ســازمان خواروبــار جهانــی ( ،)FAOســرانه مصــرف غــذای

ایرانیــان از  ۱۷۰۰کیلــو کالــری در ســال  ۵۷بــا رشــد حــدود  ۲برابــری بــه 3100
/http://gozaresh-nakhande.ir

 * 19کتاب گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر ،اندیشکده صدق
** هزینههای دفاعی و امنیتی ایران چند رقمی است؟ http://yon.ir/RPZrh

20 * GNI per capita, PPP (current international $), Economic Policy and Debt, Iran, Index Mundi
https://www.indexmundi.com/facts/iran/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD
 * 21نزدیک شدن تناسب جمعیت و مسکن ،ایسنا 05 ،فروردین  ،1397کد خبر http://yon.ir/mt6qs 97010500838
 * 22خوب و بد برنامه های مسکن پس از انقالب ،اقتصاد نیوز 17 ،اردیبهشت  ،1394کدخبر  ،116931منبع اصلی :تجارت فردا
eghtesadnews.com/fa/tiny/news-116931

https://www.

 * 23ایرانیان چه می خرند ،چه می پوشند و چه می خورند؟ ،گزارش جالب «یورومانیتور» از سبک زندگی در ایران ،فرارو 27 ،اردیبهشت  ،1397کد
خبر http://yon.ir/D70XG 190526
* کتاب "بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقالب اسالمی" انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) http://yon.ir/4QF02
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کیلــو کالــری در ســال  ۹۶رســیده اســت.

24

(د) عدالت و توزیع منابع:

 - 25بــر اســاس گزارشهــای بانــک جهانــی ضریــب جینــی از حوالــی  ۰/۵۰در
ســالهای پیــش از انقــاب بــه زیــر  ۰/۴۰در ســالهای پایانــی دهــه چهــارم

انقــاب کاهــش یافتــه اســت .انــدازه ایــن شــاخص ضمــن افــت و خیــز بــه صــورت

کلــی کاهــش چشــمگیری داشــته اســت.

25

 -26پیــش از انقــاب اســامی درآمدهــای ملّــی بیــن  ۳۵درصــد شهرنشــین

جمعیــت ایــران تقســیم میشــد و در جمهــوری اســامی بــا وجــود تورمهــای
وارداتــی و کاهــش ارزش پــول ملّــی در برابــر دالر و ســایر اثــرات آن ،بــرای ۱۰۰
درصــد جمعیــت بــاز توزیــع درآمدهــای ملــی صــورت میپذیــرد.

26

 -27پیــش از انقــاب توزیــع منابــع مالــی فقــط بــه  ۳۰درصــد جمعیــت کشــور
کــه بهطــور عمــده بخــش برخــوردار شهرنشــین بودنــد تعلــق میگرفــت.

27

 -28در رژیــم گذشــته هیــچ گونــه کاالی یارانــهای بــه  ۷۰درصــد مــردم کــه
روســتا نشــین بــوده انــد ،تعلــق نمیگرفتــه و امــروز ایــن یارانــه بــه صددرصــد
مــردم اعــم از روســتایی و شــهری تعلــق میگیــرد.

28

 -29پیــش از انقــاب اســامی بــرای هیــچ یــک از اقــام وارداتــی مثــل گوشــت،
مــرغ ،برنــج ،روغــن ،قنــد ،شــکر و میــوه بــه جامعــه روســتایی کشــور یارانــه
تخصیــص نمییافــت .امــا امــروز بــه روســتایی و شــهری حتــی بــه دهکهــای

 * 24اکنون دسترسی به محصوالت غذایی از  1700کالری در ابتدای انقالب به  3100کالری در روز رسیده است ،عبدالرضا مصری ،وزیر رفاه از
آبان  1385الی شهریور  ،1388جامعه خبری تحلیلی الف 27 ،مرداد  ،1397کد خبر:

html.3970527107/news/ir.alef.www//:https 3970527107

25 * GINI index (World Bank estimate), Index Mundi, Data source: World Bank, World Development Indicators - Last updated June ,30
2016
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/compare?country=ir

 * 26بانک جهانی به این سوال پاسخ میدهد :پس از انقالب وضع اقتصادی مردم بهتر شد یا بدتر؟ 21 ،بهمن  ،1396سرویس اقتصادی مشرق ،کد
خبر 6SPJX/http://yon.ir 829965
 * 27اقتصاد ایران در دوران پهلوی چه وضعی داشت؟ ،شبکه اطالع رسانی دانا 01 ،بهمن  ،1393کد خبرhttp://yon.ir/IpMrJ
 * 28حقایقی تکاندهنده از «اقتصاد پهلوی» که کمتر کسی شنیده است ،باشگاه خبرنگاران جوان 17 ،بهمن  ،1396کد خبرhttp://yon.ir/ ۶۴۲۸۵۹۸ :
EgdJN
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برخــوردار نیــز یارانــه مســتقیم و غیــر مســتقیم تخصیــص داده میشــود.

29

 -30انــدازه بازتوزیــع و ســرانه ســامت در کشــور از  ۸۰دالر بــه  ۴۰۰دالر رســیده
و  ۵برابــر پیــش از انقــاب شــده اســت.

30

 -31انــدازه بازتوزیــع درآمــد در حــوزه آمــوزش عمومــی ابتدایــی و متوســطه

نســبت بــه پیــش از انقــاب  ۱۰برابــر شــده اســت کــه در نتیجــه نــرخ باســوادی
31
هــم تقریب ـاً دو و نیــم برابــر شــده اســت.
 -32قانــون کار در ایــران از حیــث تکریــم کارگــران و رعایــت حقــوق آنهــا ،در
جهــان کــم نظیــر اســت.

32

(ه) تامین نیازهای اساسی مردم:

- 33پیــش از انقــاب اســامی کل تولیــدات کشــاورزی مــا  ۱۸.۵میلیــون تــن بــوده
اســت و مابقــی را وارد میکــرده ایــم .در حــال حاضــر  120میلیــون تــن اســت.

یعنــی بهــره بــرداری از ســطح نســبت بــه قبــل از انقــاب  ۶.4برابــر شــده اســت.

33

 * 29روایت دربار از وضعیت معیشتی مردم در دوران پهلوی ،فردا 21 ،بهمن

http://farda.fr/0023u9 1394
30 * Iran - Health expenditure per capita, Index Mundi
https://www.indexmundi.com/facts/iran/indicator/SH.XPD.PCAP

 of GDP per capita), Source: United Nations Educational, Scientific, andدرصد( 31 * Iran - Government expenditure per student, primary
Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics.
https://www.indexmundi.com/facts/iran/indicator/SE.XPD.PRIM.PC.ZS

 * 32حقوق کارگران در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،شبکه اجتماعی حقوقدانان

http://yon.ir/5X1Pn

33 *http://www.fao.org/faostat/en/#data/GA/metadata

*ایران ساالنه چه مقدار محصول کشاورزی تولید میکند؟ 19 ،اقتصادآنالین به نقل از محمدعلی طهماسبی ،معاون امور باغبانی وزیر جهاد
کشاورزی ،دی  ،1396کد خبرhttp://yon.ir/uNvcq :

368

گلستان انقالب از میان آتش نمرودیان زمان

برخی از پیشرفت ها در حوزه " زیرساخت های عمرانی "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1دکتر مهدی چمران  -2آیت اهلل حسینی شاهرودی
 -3مسعود زریبافان -4دکتر سید نصراهلل ابراهیمی
 -5علی ابوالحسنی  -6سید مهدی هاشمی

 -7منصور واعظی  -8حسین قنبری  -9سید منصور رضوی

 -10علی عبداهللپور  -11سید جواد هاشمی فشارکی
زیرساخت های حمل و نقل
• احداث و توسعه راهها

 -1شــبکه عظیــم بزرگراهــی در کشــور بــا افزایــش  95برابــری از  174کیلومتــر در
ســال  57بــه طــول بیــش از  16000کیلومتــر 1کــه رســیده تمــام مناطــق کشــور

بخصــوص کالنشــهرها را بــه هــم متصــل نمــوده اســت.

ایــن بــدان معناســت کــه در طــول  40ســال بعــد از انقــاب در هــر ســال  2/5برابــر

کل بزرگــراه هایــی کــه قبــل از انقــاب ســاخته شــده بــود ،احداث شــده اســت.

 -2افزایــش  6برابــری کل راه هــای کشــور و رســیدن آن از  46هــزار کیلومتــر 2در
ســال  1357بــه  280هــزار کیلومتــر 4 3در ســال هــای اخیــر کــه تمــام 1245
شــهر و  61هــزار روســتا را بــه هــم مرتبــط کــرده اســت.

 -3افزایــش  500برابــری راه آســفالته روســتایی بــا رســیدن از  200کیلومتــر در
 . 1گزارش خالصه آمارهاي راهداري و حمل ونقل جاد ه اي کشور در نگاه مدیریتی ،سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،1396 ،ص.1 .
 . 2گزارش راه های ایران ,کاستی ها و ظرفیت ها ،سایت آفتاب:

http//:www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/transportation/c2c1221984984

 . 3گزارش خالصه آمارهاي راهداري و حمل ونقل جاد ه اي کشور در نگاه مدیریتی ،سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،1396 ،ص.1 .
 . 4کتاب سند توسعه روستایی ،شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری ،1394 ،ص184 :

369

فصل سوم /پیشرفت های ایران در سایه انقالب و تحقق نظام اسالمی

ســال  1357بــه  107هــزار کیلومتــر در ســال  5 .1395و  6ایــن بــدان معناســت

کــه در هــر ســال  12برابــر جــاده هایــی کــه در کل رژیــم گذشــته و ماقبــل آن
احــداث گردیــده بــود ،احــداث شــده اســت.

 -4افزایــش  10برابــری طــول آزادراههــای کشــور (اتوبــان) از  224کیلومتــر در
ســال  57بــه  2401کیلومتــر در ســال95

7

 -5افزایــش طــول تونــل هــای جــاده ای ســاخته شــده بــه  177000متــر 8یعنــی

بیــش از  30برابــر و ســاخت بیــش از  365000متــر پــل 9در کنــار بومــی شــدن
فنــاوری ســاخت آنهــا ،از بــرکات جمهــوری اســامی ایــران مــی باشــد .یعنــی
در هــر ســال حــدودا ً برابــر کل دوران گذشــته تاریــخ کشــور تونــل و پــل احــداث
شــده اســت.

 -6بیــش از  3200واحــد خدماتــی بیــن راهــی اعــم از مجتمــع رفاهــی ،اورژانــس،

هــال احمــر ،راهدارخانــه و  ..جهــات آســایش مســافرین و حفــظ ایمنــی آنهــا
ســاخته شــده اســت کــه پیــش از آن تقریبـاً وجــود نداشــت.
 -7زیرســاختهای حمــل و نقــل هوشــمند بــرای اولیــن بــار در بزرگراههــا و

آزادراههــای کشــور ایجــاد شــده اســت.
•حمل و نقل ریلی

 -8افزایــش 3برابــری طــول خطــوط ریلــی کشــور در بــازه زمانــی  37ســاله نســبت

بــه میــزان خطــوط  62ســاله قبــل انقــاب (در واقــع تقریبــا در نصــف بــازه زمانــی
مربــوط بــه قبــل انقــاب ،توســعه خطــوط ریلــی بــا پیشــرفت  3برابــری مواجــه

بــوده اســت و از  4567کیلومتــر بــه  13437کیلومتــر رســیده اســت).

10

 . 5همان
 . 6گزارش خالصه آمارهاي راهداري و حمل ونقل جاد ه اي کشور در نگاه مدیریتی ،سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،1396 ،ص.1 .
 . 7رک :همان
 . 8همان
 . 9همان.
 . 10سایت شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران ،بخش آمار و اطالعات ،قسمت آمار و عملکرد:

http//:www.rai.ir/Index.aspx?page=_form&lang1=&PageID=370&tempname=rai&sub=0&blockid=block947
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 -9کشــور ایــران از یــک واردکننــده محــض واگــن و لوکوموتیــو در قبــل از انقــاب

بــه طــراح و ســازنده واگــن و لوکوموتیــو در ســال هــای بعــد از انقــاب تبدیــل
شــده اســت و  4کارخانــه واگــن ســازی دارد.

11

 -10ســاخت و توســعه متــرو در همــه کالنشــهرهای کشــور بــا تــوان مهندســین
داخلــی از افتخــارات جمهــوری اســامی ایــران مــی باشــد 12.رتبــه  2جهــان از نظــر
ســرعت ســاخت ،رتبــه  9جهــان از نظــر تعــداد خطــوط ،رتبــه  15جهــان از نظــر
جابجایــی مســافر 13در حالــی بــرای متــرو ایــران در جهــان بــه ثبــت رســیده اســت

کــه بســیاری از کشــورها از بیــش از  50ســال پیــش از ایــران اقــدام بــه ســاخت
متــرو کــرده انــد و ســاخت متــرو در ایــران بعــد از انقــاب اســامی و بــا  50ســال

تأخیــر نســبت بــه دیگــران آغــاز شــده اســت.

-11افزايــش تعــداد لوکوموتيوهــا از  420بــه  915دســتگاه در ســال (1390بيــش

از دو برابــر) طــي ســال هــاي بعــد از انقــاب رخ داده اســت.

14

-12تعــداد واگــن هــاي مســافربري از  760واگــن بــه  1977واگــن ( 2.6برابــر)
و تعــداد واگــن هــاي بــاري از  12150واگــن بــه  24هــزار و  89واگــن در ســال

 2( 1395برابــر) افزايــش يافتــه اســت.

15

-13تعداد ايستگاه هاي ريلي کشور به  477ايستگاه در سال 1395رسيد.

16

 -14افزايــش  116برابــري وزن بــار صادراتــي از طريــق خطــوط ريلــي کشــور طــي
ســالهاي بعــد از انقــاب محقــق شــد.

17

 . 11سایت های اینترنتی:
https//:www.mapnagroup.com/companies/mapna-mlc
http//:www.tehranwagon.com/
 . 12گفتگو با علی نوذرپور ،معاون سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ،خبرگزاری ایسنا ،کد خبر  ،95050109848عنوان خبر :آخرین وضعیت
متروی کالنشهرهای کشور ،لینک/95050109848/news/ir.isna.www//:https :
 . 13رتبه جهانی مترو تهران به نقل از معاونت تحقیقات فنی شرکت مترو تهران ،روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره  ،۳۳۵۶تاریخ ۶/۰۹/۱۳۹۳
 . 14سایت شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران ،بخش آمار و اطالعات ،قسمت آمار و عملکرد:
 . 15همان
 . 16همان
 . 17همان

http//:www.rai.ir/Index.aspx?page=_form&lang1=&PageID=370&tempname=rai&sub=0&blockid=block947
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-15افزايــش تعــداد مســافر جابجــا شــده بــه بيــش از  25میلیــون مســافر در ســال،
طــي ســالهاي اخيــر رقــم خــورد.

18

 -16بازســازی کامــل خطــوط و پــل هــاي راهآهــن و بســياري از تاسيســات مربوطه

کــه در طــول هشــت ســال جنــگ تحميلــي منهــدم شــده بودنــد ،صــورت پذیرفت.
•حمل و نقل هوایی

 -17ایــران از یــک کشــور  100درصــد واردکننــده هواپیمــا ،حتــی هواپیماهــای
سمپاشــی بــه ســازنده انــواع هواپیماهــای کوچــک و متوســط تبدیــل شــده

اســت.

1920

-18افزایــش تعــداد فــرودگاه هــای کشــور بــا دانــش و تــوان مهندســی شــرکت هــا
و مهندســین داخلــی از  32بــه  59فــرودگاه و دســتیابی بــه اســتاندارد شــعاع 250

کیلومتــری دسترســی بــه فــرودگاه.

21

 -19اورهــال يــا تعميــرات تخصصــي هواپيماهــاي کشــور توســط متخصصيــن
داخلــي در ســال هــاي بعــد از انقــاب در حالــي کــه در ســالهاي قبــل از انقــاب
از انجــام تعميــرات ســاده هــم محــروم بوديــم.

-20آمــوزش خلبانــي توســط اســاتيد و متخصصيــن داخلــي بــدون اســتفاده از
خارجيهــا.

 11-21برابــر شــدن تعــداد صندلــي هــاي نــاوگان هوايــي کشــور و در نتيجــه،
افزايــش  9برابــري مســافران هوايــي در ايــران تحــت شــدیدترین تحریــم هــای

دشــمنان کــه ســرنخ بخــش اعظــم صنعــت هوایــی جهــان را در اختیــار دارنــد.
قــدرت مثــال زدنــی مدیریــت جهــادی اســت.

 . 18همان
 . 19گزارش  ۳۰سال هواپیماسازی در ایران ،همه هواپیماهایی که ساختهایم؛ خبرگزاری مهر؛ کد خبر 4003194؛ لینک خبر:

https//:www.mehrnews.com/news4003194//

 . 20گفتگو با منوچهر منطقی ،رئیس مرکز ملی فضایی ایران ۵ :سال دیگر هواپیمای مسافربری میسازیم؛ خبرگزاری تسنیم؛ لینک خبر:

https//:www.tasnimnews.com/fa/news1812994/05/06/1397//

 . 21گفتگو با عابدزاده ،رئیس سازمان هواپیمایی کشوری؛ خبرگزاری میزان؛ کد خبر71367 :؛ لینک خبر:

https//:www.mizanonline.com/fa/news71367//
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• حمل و نقل دریایی

 -22ســاخت کشــتی ،تولیــد انــواع قایــق و موتــور دریایــی بــرای اولیــن بــار در
تاریــخ کشــور در ســال هــای بعــد از انقــاب رخ داده اســت.

22

 -23طراحــی و ســاخت کشــتی و تولیــد انــواع قایــق کــه بــرای اولیــن بــار در
تاریــخ کشــور رخ داده اســت.

23

 -24طراحــی و ســاخت موتورهــای پیشــرفته دریایــی همچــون بنیــان  4جهــت
اســتفاده در کشــتی هــا.

24

-25افزایش تعداد بنادر کشور به  17بندر در شمال و جنوب کشور.

25

 ۲۰-26برابــر شــدن ظرفیــت بنــادر کشــور :ارتقــاء ظرفیــت بنــادر از ۱۰میلیــون
تــن بــه بیــش از ۲1۰میلیــون تــن در ســال .۱۳۹6

26

-27توجــه بــه توســعه عادالنــه و متــوازن منطقــه ای بــا ایجــاد زیرســاخت هــای

بنــدری در مناطقــی چــون چابهــار و مکــران و ســاخت اســکله هــای بــی شــمار
بــرای شــهرهای کوچــک.

27

 -28بازســازی و بهــره بــرداری مجــدد از برخــی بنــادر و بســیاری از تاسیســات
کشــتیرانی کــه در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی نابــوده شــده بودنــد.
* زیرساخت های انسانی و نهادی

 -29سـازمان هـا و نهادهـای تخصصـی در حـوزه مهندسـی جهت کنتـرل و نظارت
دقیـق بـر فعالیـت هـای مهندسـی از قبیـل سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان و
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی ایجاد شـده اسـت.

 . 22گزارش افتتاح خط تولید موتور پیشرفته الکتریکی مغناطیس در سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر:
 ،۶۶۵۸۱۶۵لینک خبر:
https//:www.yjc.ir/fa/news6658165//

 . 23گزارش سازمان شتيراني جمهوري اسالمي ايران .دفتر برنامهريزي ،راهبردي و امور بينالملل1394 ،
 . 24همان
 . 25گزارش سازمان بنادر و دريانوردی جمهوری اسالمی ايران.1394 ،
 . 26همان
 . 27همان
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 -30طــی ســالهای بعــد از انقــاب تــا بــه امــروز بیــش از  400هــزار نفــر
مهنــدس ســاختمان 28و دههــا هــزار مهنــدس در ســایر رشــته هــا تربیــت شــده

اســت و کشــور را از خدمــات مهندســان خارجــی بــی نیــاز نمــوده اســت.

 -31ایران به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خدمات مهندسی تبدیل شده است.

29

 -32ضريــب عدالــت و رفــاه عمومــي ،طــي ســالهاي بعــد از انقــاب ،بــا توســعه
تمامــي زيرســاخت هــاي حياتــي در تمامــي شــهرها و روســتاهاي کشــور نســبت

بــه قبــل از انقــاب افزايشــي بــي نظيــر داشــته اســت.

 -33وضعيــت وابســتگي بــه متخصصــان و مستشــاران خارجــي در ايجــاد
زيرســاختهاي اساســي کشــور در ســالهاي قبــل از انقــاب ،بــه وضعيــت بــي

نيــازي از مستشــاران خارجــي و صــدور خدمــات فنــي و مهندســي در همــه ابعــاد
در ســال هــاي بعــد از انقــاب تبديــل شــده اســت.

-34تمــام پيشــرفتهاي عظيــم در ايجــاد زيرســاختهاي اساســي و عمومــي کشــور
بــا وجــود هشــت ســال جنــگ تحميلــي و تخريــب بســياري از زيرســاختها و از

طــرف ديگــر اعمــال تحريمهــاي شــديد توســط ســلطهگران طــي  40ســال

گذشــته؛ صــورت گرفتــه اســت.

-35بعــد از انقــاب اســامي ،کشــور در ســايه اقدامــات ملــي و حمايــت مــردم بــه
يــک کارگاه بــزرگ ملــي در طراحــي و ايجــاد زيرســاخت هــاي حياتــي تبديــل
شــده اســت.

-36بومــي ســازي فنــاوري طراحــي و ســاخت تمــام زيرســاخت هــاي حياتــي طــي
ســالهاي بعــد از انقــاب ،بــه ويــژه در پلســازي ،سدســازي ،تونــل ســازي ،ســاخت
پااليشــگاه و نيــرو گاه ،ســاخت کشــتي و هواپيمــا ،ســاخت فــرودگاه ،ســاخت

 . 28آخوندی ،وزیر وقت راه و شهرسازی؛ تعداد مهندسان ساختمان ایران از مرز  ۴۰۰هزار نفر گذشت؛ خبرگزاری تسنیم ،لینک خبر:

https//:www.tasnimnews.com/fa/news1463161/21/04/1396//

 . 29مهندس چمران ،رئیس کمیته زیرساخت های عمرانی جنبش مردمی پاسداشت  40سال انقالب کبیر اسالمی :ایران بزرگترین صادرکننده
خدمات مهندسی در دنیا؛ پایگاه اطالع رسانی صنعت ساختمان ،لینک خبر:

http//:asresakhteman.com/News56964//
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لوکوموتيــو ،ســاخت ماهــواره و  ...؛ ايــن در حالــي اســت کــه طــي ســالهاي قبــل

از انقــاب ،فقــط  50هــزار مستشــار فنــی آمريکايــي در کشــور بــراي فعاليــت در
ايــن زمينــه هــا حضــور داشــت و از کشــورهای متعــدد دیگــر هــم کارشناســان
فنــی در منابــع کشــور حــرف اول را مــی زدنــد.
* زیرساخت های انرژی و تولید

• آب

 100 -37درصــد جمعیــت شــهری و  73درصــد جمعیــت روســتایی تحت پوشــش
شــبکه آب شــرب ســالم قــرار گرفتــه اســت ،30ایــن در حالــی اســت کــه در ســال

 1355بیــش از  95درصــد روســتاها فاقــد تاسیســات لولــه کشــی بــوه انــد.

31

 -38افزايــش بــي ســابقه طــول شــبکه اصلــی توزيــع آب شــرب لولــه کشــي بــه

 327هــزار و  287کيلومتــر در کشــور.

32

 -39حــدود  5برابــر شــدن حجــم آب توليــدي :افزايــش قابــل توجــه حجــم آب
توليــدي از  1.5ميليــارد متــر مکعــب در ســال  1357بــه  6.9ميليــارد متــر مکعــب

در ســال .1395

33

-40افزايــش  17برابــري طــول شــبکه فاضــاب کشــور بعــد از انقــاب نســبت بــه

کل دوره قبــل از انقــاب.

34

 -41افزايــش کيفيــت آب شــرب بــا افزايــش تعــداد تصفيــه خانــه هــا از  27مــورد
در ســال  1357بــه  124مــورد در ســال ( 1395بيــش از  4.5برابــر) 35.ایــن در
حالــی اســت کــه ظرفیــت تصفیــه خانــه هــای موجــود هــم چندیــن برابــر افزایــش

داشــته اســت.

 . 30گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق ،وزارت نیرو ،بهمن ماه 1396؛ ص.11 .
 .31مقايسه وضعيت اقتصادي قبل و بعد از انقالب اسالمي()5؛ نشریه پرتو سخن؛ شماره  ،913تاریخ .1397/02/03
 . 32گزارش  57سال صنعت آب کشور در یک نگاه ،شرکت مدیریت منابع اب ایران  ،1383گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق،
وزارت نیرو ،بهمن ماه 1396
 . 33همان
 . 34همان
 . 35همان
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 -42در حــال حاضــر ايــران بــا ميــزان  96.2درصــد دسترســي بــه آب تصفيــه
شــده داراي رتبــه اول در منطقــه اســت .ايــن در حالــي اســت کــه ايــن ميــزان در
ســالهاي قبــل از انقــاب تنهــا  5درصــد بــود.

36

• برق

 100 -43درصــد روســتاهای بــاالی  10خانــوار و  99.5درصــد روســتاهاي زيــر
 10خانــوار بعــد از انقــاب برقــدار شــده اســت؛ در حالــی کــه ایــن میــزان در
ســالهای قبــل از انقــاب صرفــا  7درصــد بــود.

37

 -44از ابتــدای انقــاب تاکنــون بــه طــور متوســط هــر روز بــرای  4روســتا بــرق

رســانی شــده اســت بهطوریکــه امــروزه تعــداد روســتاهای برقــدار شــده بــا
 13برابــر افزایــش از  4هــزار روســتا 38بــه  57هــزار روســتا رســیده اســت 39.ایــن
در حالــی اســت کــه روســتاهای ایــران پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی بیــش

از  90هــزار بــوده اســت کــه چنــد ده هــزار آن بــا ادغــام در یکدیگــر تبدیــل بــه

شــهر شــده انــد ،یــا در شــهرهایی کــه نزدیــک آنهــا بــوده انــد ،ادغــام شــده انــد و
یــا بــرای زندگــی بهتــر بــه روســتاهای اطــراف رفتــه انــد و همــه کســانی کــه بــه

ترتیبــات ســه گانــه فــوق جابــه جــا شــده انــد ،از نعمــت بــرق برخــوردار شــده انــد.

-45پــس از پيــروزي انقــاب شــکوهمند اســامي ايــران ،بــا وجــود تحريــم هــاي

اقتصــادي و سياســي و منهــدم شــدن اغلــب تاسيســات صنعــت بــرق طــي جنــگ
هشــت ســاله تحميلــي؛ اينــک پــس از گذشــت  40ســال از انقــاب اســامي،
قــدرت نصــب شــده  10.9برابــر ،توليــد بــرق  16.6برابــر ،طــول خطــوط انتقــال

و فــوق توزيــع  10برابــر ،ظرفيــت پســت هــاي انتقــال و فــوق توزيــع  15برابــر،

مصــرف بــرق  16.8برابــر ،تعــداد مشــترکين  10برابــر ،طــول خطــوط فشــار
 . 36همان
 . 37گفتگو با ولیالدین مصلحتی شربیانی ،مجری طرح برقرسانی روستایی کشور؛ خبرگزاری ایسکانیوز؛ کد خبر ،952164 :لینک خبر:
 . 38گزارش  50سال صنعت برق ایران در آیینه آمار ،وزارت نیرو ،1395 ،ص.33 .
 . 39گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق ،وزارت نیرو ،بهمن ماه 1396؛ ص.15 .

http//:www.iscanews.ir/news952164//
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متوســط و ضعيــف  11.3برابــر و تعــداد روســتاهاي بــرق دار شــده  13.9برابــر

گرديــده اســت؛ اهميــت ايــن پيشــرفت هــا زمانــي روشــن تــر ميشــود کــه در

نظــر بگيريــم جمعيــت کشــور طــي ايــن مــدت ،حــدود  2.2برابــر افزايــش يافتــه و
مصــرف بــرق شــهری داخــل کشــور نيــز بيــش از  5برابــر شــده اســت.

40

-46افــزوده شــدن فنــاوري انــرژي هســته اي بــه چرخــه توليــد بــرق کشــور در
ســايه پيشــرفت هــاي علمــي بعــد از انقــاب بــا تــوان متخصصيــن داخلــي و بومــي

شــدن صنعــت آن محقــق شــد.

-47توليــد بــرق از منابــع تجديدپذيــر نويــن از قبيــل بــادي ،خورشــيدي ،بيــوگاز و
زميــن گرمايــي بــراي اوليــن بــار بعــد از انقــاب صــورت گرفــت.

-48افزايــش  11برابــری تعــداد مشــترکين بــرق از  3ميليــون در ســال  1357بــه
 34ميليــون در ســال .1395

41

-49صــادرات تجهيــزات برقــي و خدمــات مهندســي در ايــن زمينــه بــه ســاير

کشــورهاي دنيــا (اولیــن بــار پــس از پیــروزی انقــاب اســامی آغــاز شــد و ایــران
بزرگتریــن صادرکننــده بــرق بــه منطقــه مــی باشــد).

-50افزايــش طــول خطــوط انتقــال بيــش از  13برابــر (از  4548کيلومتــر مــدار در
ســال  1357بــه  51800کيلومتــر مــدار در ســال .)1395

42

•گاز

 -51با تالش جهادی صنعتگران گاز کشور ،تعداد شهرهای گازرسانی شده از  9شهر
در سالهای قبل از انقالب به  1083شهر در سال  1395رشد  120برابری داشته
است؛ همچنین تعداد روستاهای گازرسانی شده از  1روستا در سالهای قبل انقالب

43

به حدود  26000روستا در سال  1396و افزایش 26هزار برابری رسیده است.
 .40گزارش  50سال صنعت برق ایران در آیینه آمار
 . 41همان
 . 42همان
 . 43کتاب سند توسعه روستایی ،شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری ،1394 ،ص184 :
 . 44آمار قابل توجه گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور؛ گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت؛ کد خبر309042 :؛ لینک خبر:

44

http//:dolat.ir/detail309042/
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 -52ایــران از یــک واردکننــده صــرف بــه تولیــد کننــده تمــام عیــار تجهیــزات
گازی و پاالیشــگاهی تبدیــل شــده اســت بــه گون ـهای کــه هماکنــون  ۹۵درصــد

تجهیــزات مــورد نیــاز گازرســانی و  ۸۰درصــد اقــام پاالیشــگاهی در داخــل کشــور

تولیــد مــی شــود.

45

 -53افزايــش  211برابــری انشــعاب گاز از  50هــزار انشــعاب در ســال  1357بــه
 10ميليــون و  570هــزار انشــعاب در ســال  .1395ایــن بــدان معناســت کــه در

هــر ســال از حیــات جمهــوری اســامی بــه انــدازه پنــج برابــر کل دوره پهلــوی و
قاجــار گازرســانی شــده اســت.

 -54افزايش  40برابري توليد و عرضه گاز طبيعي طي سال هاي بعد از انقالب و
صادرات آن در کنار تامين نيازمندي عظيم داخلي(از  24.5ميليون بشکه معادل

نفت خام در سال  1357به  963.2ميليون بشکه معادل نفت خام در سال .)1392

 -55همــه مــوارد فــوق در حالــي اســت کــه مصــرف خانگــي و عمومــي گاز حــدود

 250برابــر شــده و از ( 1.3ميليــون بشــکه معــادل نفــت خــام) در ســال  1357بــه

( 322.3ميليــون بشــکه معــادل نفــت خــام) در ســال  1392رســيده است.ســرانه
مصــرف نيــز بيــش از  32برابــر شــده اســت.

 -56توليــد  95درصــد تجهيــزات مــورد نيــاز گازرســاني و  80درصــد اقــام
پااليشــگاهي در داخــل کشــور.

 -57ايــران هــم اکنــون بــا بيــش از  37هــزار کيلومتــر خــط لولــه گاز ،داراي رتبــه

اول منطقــه و چهــارم در جهــان دارد کــه شــايد بــه تــوان بــا ايــن ميــزان لولــه
مســير خــط اســتوا را لولــه کشــي کــرد .جالــب اســت بدانيــم کــه ســاالنه 2500

کيلومتــر خطــوط فشــار قــوي انتقــال گاز بــه ايــن آمــار اضافــه مــي شــود!

 -58عدم قطعي گاز حتي در اوج مصرف در ماه هاي سرد سال.
 -59صادرات بيش از  9000میلیارد متر مکعب گاز در سال.

 . 45بومی سازی ،صنعت نفت را در مقابل تهدید خارجی بیمه کرد؛ خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر83014628 :؛ لینک خبر:

http//:www.irna.ir/fa/News83014628/
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• سد و منابع آبی

 -60بــا رشــد  34برابــری ســدهاي کشــور بعــد از انقــاب و رســیدن تعــداد آنهــا
از  19ســد 46بــه حــدود  647ســد 47در ســال ،1396آبهــای هــرز و بالاســتفاده

کشــور در خدمــت صنعــت ،کشــاورزی و شــرب مــردم مدیریــت شــده اســت .ایــن
بــدان معناســت کــه هــر ســال حــدودا ً در حــد کل ســدهایی کــه در تاریــخ پیــش از
انقــاب اســامی ســاخته شــده بــود ،ســاخته شــده اســت.

 -61افزايــش بــي ســابقه شــبکه آبيــاري و زهکشــي کشــور از  500هــزار کيلومتــر

بــه  2ميليــون و  300هــزار کيلومتــر در ســال .1395

 -62دســتيابي بــه دانــش و فــن ســاخت و توســعه ســد توســط شــرکت هــا و
مهندســين داخلــي بــراي نخســتين بــار بعــد از انقــاب اســامي و ســاخت ســدهاي

کــم نظيــر بــا ارتفــاع بيــش از  200متــر (ســد کارون  4بــا ارتفــاع  230متــر) و
حجــم مخزنــي بيــش از  5ميليــارد متــر مکعــب (ســد کرخــه بــا حجــم  5.9م.م.م).
ایــن در حالــی اســت کــه نــه فقــط ســد ،بلکــه حتــی ســاختن خانه هــای ســازمانی
ارتــش قبــل از انقــاب اســامی توســط شــرکت هــای آمریکایــی و انگلیســی انجــام

مــی شــد.

•نفت و بنزین

 -63ایــران بــا دســتیابی بــه فنــاوری ســاخت ســکوهای نفتــی عظیــم در کشــور و
خودکفایــی در ایــن زمینــه بــا بومــی شــدن صنعــت آن و بــی نیــازی به کشــورهای
خارجــی از وابســتگی کامــل بــه اســتقالل کامــل رســیده اســت.

49 48

 . 46گزارش عملکرد  30ساله بخش آب؛ دفتر فناوري اطالعات وزارت نيرو ،1387 ،ص.18.
 . 47سایت اینترنتی شرکت مدیریت منابع آب ایران ،بخش آمار سدهای ایران ،لینک:

http//:daminfo.wrm.ir/fa/dam/stats

 . 48سعید مظاهری ،عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران؛ دانش ساخت سکوهای نفتی در داخل بومی سازی شده است؛ خبرگزاری ایرنا؛
کد خبر81593245 :؛ لینک خبر:

http//:www.irna.ir/fa/News81593245/

 . 49بابک عباسپور؛ قائممقام شرکت مبین سازه شرکت سازنده سکوهای نفتی و گازی؛ خودکفایی در ساخت سکوهای نفتی /تحریمها سبب
خوداتکایی شد؛ خبرگزاری فارس؛ لینک خبر:

https//:www.farsnews.com/news13910221000010//
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 -64ایــران از یــک کشــور نیازمنــد بــه ســاخت پاالیشــگاه توســط بیگانــگان و
ناتوانــی محــض در ســاخت پاالیشــگاه بــه ســازنده پاالیشــگاه هــای مدرنــی همچون
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس و دارای فنــاوری ســاخت چنیــن پاالیشــگاههایی

تبدیــل شــده اســت ،تــا حــدی کــه شــرکت هــای ایرانــی اقــدام بــه ســاخت
پاالیشــگاه در کشــورهای خارجــی مــی نماینــد.

51 50

 -65بــا فراتــر رفتــن میــزان تولیــد بنزیــن از مصرف آن در کشــور (متوســط مصرف

روزانــه در کشــور  84میلیــون لیتــر52؛ متوســط تولیــد بنزیــن در پاالیشــگاههای
کشــور بیــش از  90میلیــون لیتــر 53میباشــد)؛ خودکفایــی بــی نظیــر کشــور در
تولیــد بنزیــن عمــا اتفــاق افتــاده اســت .در واقــع از وارد کننــده بنزيــن بــه توليــد

کننــده آن بــا اســتاندارد يورو4تبدیــل شــده ایــم.

 -66احــداث و توســعه بيــش از  3600جايــگاه ســوخت مايــع و  2400جايــگاه
سـيانجي در سراســر کشــور بــا فنــاوری بومــی نیازهــای کشــور بــه ســوختگیری
گاز توســط خودروهــا را تأمیــن کــرده اســت.

 -67قرارگيــري ايــران در بيــن  5کشــور ســازنده دکل حفــاري در دنيــا و خودکفايي
در ســاخت دکلهــاي حفاري خشــکي.

•هسته ای

 -68ایــران بــا دســتیابی بــه فــن آوری و دانــش کامــل چرخــه ســوخت هســتهای

54

در ردیــف پنــج کشــور برتــر جهــان در ایــن زمینــه قــرار گرفتــه اســت.

 . 50پاالیشگاه «ستاره خلیج فارس» نماد خودباوری جوانان ایرانی است؛ خبرگزاری میزان؛ کد خبر481762 :؛ لینک خبر:

https//:www.mizanonline.com/fa/news481762//

 . 51عملیات ساخت فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس پایانیافت؛ خبرگزاری مهر ،کد خبر 4456254؛ لینک خبر:

https//:www.mehrnews.com/news4456254//

 . 52متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران به  ۸۳.۶میلیون لیتر رسید؛ خبرگزاری تسنیم؛ لینک خبر:

https//:www.tasnimnews.com/fa/news1759172/03/04/1397//

 . 53رکورد تولید بنزین ایران شکسته شد /ستاره خلیج فارس بازار بنزین را بیمه کرد؛ خبرگزاری فارس؛ لینک خبر:

https//:www.farsnews.com/news13970512000098//

 . 54پژمان شیرمردی؛ کارشناس سازمان انرژی اتمی؛ ایران جزو  13کشور دارنده چرخه سوخت هسته ای است؛ کد خبر ،82882829 :لینک خبر:

http//:www.irna.ir/fa/News82882829/
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 -69دســتيابي بــه توليــد و عرضــه انــرژي هســته اي بعــد از انقــاب بــا تــاش و
ايثــار دانشــمندان هســته اي کشــور و تقديــم چنــد شــهيد واالمقــام.

 -70توليد و عرضه برق هسته ای معادل ساالنه  8.1ميليون بشکه نفت خام

 -71در حـوز ه فنـاوري هسـتهاي ايـران بعـد از پيـروزي انقلاب و بـه خصـوص در
سـال هـاي اخيـر گام هـاي بزرگي را برداشـته اسـت .اين پيشـرفت ها باعث شـد تا

در سـال " ،2013بريتيـش پتروليـوم" با معرفي  29کشـور فعال در زمينه هسـتهاي
جهـان ،ايـران را در رتبـه باالتري نسـبت بـه هلنـد معرفي کند.

 -72طراحــي و ســاخت زيرســاختهاي عمرانــي مراکــز هســته اي جديــد توســط
تــوان مهندســي شــرکتهاي داخلــي.

 -73دسـتيابي به فناوري هسـته اي و راه اندازى زنجيره کامل غنى سـازى توسـط
سـانتريفيوژهاى سـاخت ايـران کـه در پـي ايـن موفقيـت آژانـس بينالمللـي انرژي
اتمـي ايـران را در زمـره کشـورهاي صاحـب فناوري غنيسـازي اورانيوم قـرار داد.

 -74توليــد محصــوالت كشــاورزي عــاري از بيمــاري بــا اســتفاده از فنــاوري
هســتهاي (توليــد گنــدم و جــو مقــاوم بــه ســرما و شــوري).

• تولید و ذخیره

 -75طــی ســالهای بعــد از انقــاب بــا ســاخت و راه انــدازی نزدیــک بــه 1000

شــهرک صنعتــی در سراســر کشــور زمینــه توســعه صنایــع کوچــک و تولیــد انــواع

کاالهــای ایرانــی فراهــم شــده اســت.

55

 100 -76برابــر شــدن تعــداد واحدهــاي توليــد صنعتــي طــي ســالهاي بعــد از

انقــاب و افزايــش آن هــا از  857واحــد بــه  84287واحــد در کشــور کــه عمــده
آنهــا فعــال هســتند .یعنــی در ســال هــای بعــد از انقــاب هــر ســال  2/5برابــر

کل کارخانــه هایــی کــه قبــل از  1357داشــته ایــم ،بــه کارخانــه هــای کشــور
اضافــه شــده اســت.

 . 55بخش آمار پایگاه اطالع رسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی.1397 ،
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 -77راه انــدازي  6شــهرک فنــاوري و دانــش بنيــان بــه عنــوان پيشــران توليــد و
صنعــت کشــور طــي ســال هــاي بعــد از انقــاب.

 33 -78برابــر شــدن تعــداد معــادن فعــال در کشــور نســبت بــه قبــل از انقــاب.
(قبــل از انقــاب :حــدود 170؛ ســال 5500 :1392معــدن).

 -79ســاخت بــي ســابقه ســيلوها و انبارهــاي خصوصــي و دولتــي کشــور و در
نتيجــه افزايــش ظرفيــت نگهــداري گنــدم بــه بيــش از  18ميليــون تــن و بومــی
شــدن فنــاوری ســاخت ســیلو در ایــران.
* زیرساخت های ارتباطات

• تلفن ثابت

 -80بــا ایجــاد زیرســاختهای تلفــن ثابــت در کشــور ،حــدود  90درصــد روســتاهای

کشــور ( 54هــزار و  286روســتا دارای ارتبــاط و  48هــزار و  33روســتا دارای
تلفــن خانگــی) از نعمــت ارتبــاط تلفنــی برخــوردار شــده انــد.

56

 -81افزایــش بیــش از  44برابــری تلفــن ثابــت در کشــور از  850هــزار در ســال

 1357تــا بیــش از  35میلیــون در ســال 1396

58 57

• تلفن همراه

 -82دسترســی تمــام مــردم کشــور بــه تلفــن همــراه بــا افزایــش ضریــب نفــوذ
تلفــن همــراه بــه  110درصــد و دایــری  90میلیــون خــط فعــال در کشــور ،کل

پهنــه ســرزمین ایــران تحــت پوشــش شــبکه تلفــن همــراه قــرار گرفتــه اســت.

59

 -83ســاخت و توســعه بيــش از  60هــزار دکل ارتباطــي در تمــام نقــاط کشــور و
افزايــش مســتمر آن ،توســعه ارتباطــات مخابراتــی را بــه حــدی رســانده اســت کــه

 . 56بخش آمار سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.1397 ،
 . 57گزارش آمار شاخص های مخابراتی کل کشور ()1386-1357؛ شرکت مخابرات ایران.
 . 58سید مجید صدری ،مدیرعامل شرکت مخابرات ایران؛ سال آینده مشترکان تلفن ثابت کشور به  40میلیون نفر افزایش مییابد؛ خبرگزاری ایرنا،
کد خبر82853132 :؛ لینک خبر:
 . 59ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور از  ۱۱۰درصد گذشت؛ خبرگزاری تسنیم؛ لینک خبر:

http//:www.irna.ir/fa/News82853132/

https//:www.tasnimnews.com/fa/news1852391/22/07/1397//
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در هــر ســال بعــد از انقــاب اســامی پنــج برابــر کل موجــودی قبــل از انقــاب بــه
ظرفیــت ارتباطــی کشــور افــزوده شــده اســت.

 -84ورود به عرصه توليد گوشي هاي تلفن همراه در داخل کشور.
• صدا و سیما

 -85تعــداد شــبکه هــای تلویزیونــی کشــور از  2شــبکه ســیاه و ســفید چنــد
ســاعته در ســال  1357بــه  62شــبکه  24ســاعته در ســال  1395رســیده 60و بــا

رشــد بیــش از  30برابــر ،زمینــه و بســتر ارتقــاء فرهنــگ عمومــی جامعــه را فراهــم

نمــوده اســت.

 -86افزايش تعداد کل شبکه هاي راديويي و تلويزيوني کشور به  145شبکه تا سال

 1395و افزايش بي سابقه تعداد ايستگاه ها به  7000ايستگاه در سراسر کشور.
• اینترنت

 -87بــا گســترش اینترنــت همپــای جهــان و رســاندن آن تــا ســطح روســتاها،
بســتری بــرای ارائــه خدمــات الکترونیــک بــرای مــردم فراهــم شــده اســت.

62 61

 -88افزايــش کاربــران اينترنــت بــه  61ميليــون کاربــر در ســال  1396و در نتيجــه
افزايــش ضريــب نفــوذ اينترنــت در ايــران بــه بیــش از  70درصد

63

*زیرساخت های بهداشت

•بیمارستان و خانه بهداشت و دارو

 -89بـا سـاخت بیـش از  18000خانه بهداشـت 350 ،مركز بهداشـت شهرسـتان و
تأسـيس بيش از  50دانشـگاه علوم پزشـكي و  170دانشـكده در رشته هاي مختلف

علـوم پزشـكي؛  100درصـد جمعیـت شـهری و روسـتایی کشـور بـه مراقبـت های
 . 60سخنان رئیس صدا و سیما در مجلس از آمار شبکه های تلویزیونی و فعالیت های زیرساختی ،اسفند .1395
 . 61مهرداد ترابیان ،مدیرکل امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات :تجهیز  ۵۰هزار روستا به اینترنت پرسرعت؛ خبرگزاری ایسنا؛ کد
خبر ،97072413222 :لینک خبر:

https//:www.isna.ir/news97072413222//

 . 62گزارش اینترنت در ایران ،سایت شورای انقالب فرهنگی .1396 ،
 . 63سایت شورای عالی انقالب فرهنگی؛ ضریب نفوذ اینترنت در ایران و جهان (بر اساس آمارهای پایگاه علمی  ESIبررسی شد)؛ 25
آذر  1396قابل دسترس در http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=3&Sel=1381429 :
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بهداشـتی و درمانـی دسـت یافتـه اند( .رتبـه اول ایـران در منطقه)

65 64

 -90ســاخت و توســعه زیرســاخت هــای صنعــت داروســازي و تولیــد بیــش از 95

درصـ�د داروي مــورد نيــاز كشــور در داخــل کشــور ،66ایــران را بــه مــرز خودکفایــی
در ایــن زمینــه رســانده اســت.

 -91در حــال حاضــر بیــش از  1000شــرکت تولیــد کننــده تجهیــزات پزشــکی در

کشــور وجــود دارد و تولیــد بســیاری از ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی در داخــل
کشــور انجــام مــی گیــرد.

67

 -92راه انــدازی مراکــز پزشــکی هســته ای و برنامــه ریزی برای توســعه بیمارســتان

هــای هســته ای بــرای اولیــن بــار بعــد از انقالب اســامی اتفــاق افتاده اســت.

68

 -93ســاخت و توســعه پلــي کلينيــک هــاي تخصصــي و فــوق تخصصــي در کشــور
و بــي نيــازي كامــل از اعــزام بيمــار بــه خــارج از كشــور و در مقابــل تبديــل شــدن

کشــور بــه مقصــد گردشــگري درمانــي.

 -94ايجــاد زيرســاخت هــاي پوشــش  100درصــدي واکسيناســيون در کشــور و
ريشــه کنــي بيمــاري هــاي همــه گيــر در کشــور.

 -95تأســيس بيش از  50دانشــگاه علوم پزشــكي 350 ،مركز بهداشــت شهرســتان
و  170دانشــكده در رشــته هــاي مختلــف علوم پزشــكي در كشــور.

 -96توســعه روزافــزون بيمارســتانها در كشــور بــه طــوري كــه تعــداد شــهرهاي
داراي بيمارســتان از  37درصــد در ســال  57هــم اكنــون بــه بيــش از  97درصــد

رســيده اســت (احــداث ســاليانه  14بيمارســتان در کشــور).

 . 64گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت و درمان؛ ص.9-1 .
 . 65آمار حوزه بهداشت و سالمت ،بخش آمار پایگاه وزارت بهداشت.1397 ،
 . 66قاضی زاده هاشمی ،وزیر بهداشت ۹۵ :درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود؛ خبرگزاری تسنیم ،لینک خبر:

https//:www.tasnimnews.com/fa/news95/1900192/25/09/1397/

 . 67دکتر رضا مسائلی ،مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت :حدود هزار تولیدکننده تجهیزات پزشکی در کشور داریم؛ سایت
اداره کل تجهیزات پزشکی؛ لینک خبر:

=http//:imed.ir/Default.aspx?PageName=News&ID2961=&Language=1&title

 . 68گزارش تکمیلی آغاز ساخت اولین بیمارستان هستهای و مرکز یون ایران؛ خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر ،96022516412 :لینک خبر:

https//:www.isna.ir/news96022516412//
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 -97افزايش  7برابري تعداد داروخانه هاي کشور نسبت به قبل از انقالب

 -98ايجــاد حــدود  500مركــز تحقيقــات پزشــكي و  20شــبكه تحقيقاتــي در
كشــور و گســترش تحقيقــات پزشــكي و رشــد چشــمگير در توليــد علــوم پزشــکي

 -99ايجاد بيمارستانها و مراکز درماني صحرايي در مناطق جنگي و مناطق محروم.
*زیرساخت های فرهنگ

•مسجد

 -100بــا افزایــش حــدود ســه برابــری تعــداد مســاجد کشــور از  25هــزار در قبــل

از انقــاب بــه  72هــزار در ســال  ،1393دسترســی مــردم بــه مســاجد افزایــش
قابــل توجهــی پیــدا کــرده اســت.

70 69

 -101ايجاد  13يادمان اصلي دفاع مقدس در مناطق جنگي کشور.

 -102گســترش بــي ســابقه حســينيه هــا و هيــات مذهبــي در کشــور بعــد از

انقــاب بــا حمايــت هــاي عمومــي مختلــف.

 -103ساخت و تجهيز بسياري از مشاهد شريفه امامزادگان در سراسر کشور.

 -104ايجاد نمازخانه در تمامي مراکز و محيط هاي عمومي و خدماتي بعد از انقالب.
• کتاب

 -105بــا ســاخت و توســعه چاپخانــه هــای جدیــد ،ایــران دارای رتبــه اول انتشــار

کتــاب در منطقــه خاورمیانــه شــد.

71

 -106تعــداد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور ،بــدون در نظــر گرفتــن تعــداد بــی
شــمار کتابخانــه هــای غیررســمی موجــود در مســاجد و مــدارس کشــور ،نســبت

بــه قبــل از انقــاب افزایــش  8برابــری داشــته اســت( .افزایــش از  400کتابخانــه
بــه  3278کتابخانــه)

72

 . 69گزارش مساجد ایران در یک نگاه آماری؛ خبرگزاری ایکنا؛ کد خبر۳۷۶۶۴۱۴ :؛ لینک خبر:

http//:iqna.ir/fa/news3766414//

 . 70سازمان تبلیغات اسالمی و ستاد اقامه نماز /دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور /اسفند 1395
 . 71گزارش کدام کشورها بیشترین کتابهای جهان را منتشر میکنند؟؛ خبرگزاری تسنیم؛ لینک خبر:
 . 72اطالعات پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور.1396 ،

https//:www.tasnimnews.com/fa/news1473872/03/05/1396//
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 -107گســترش زيرســاخت هــاي چــاپ و نشــر کتــاب و انتشــار ســاالنه بیــش از
100هــزار عنــوان کتــاب در کشــور.

 -108ســاخت و تجهيــز تمامــي مراکــز دانشــگاهي ،علمــي و تحقيقاتــي کشــور بــه

کتابخانهها يتخصصــي.

 -109قرارگرفتــن جمهــوری اســامی ايــران جــزو  10کشــور اول دنيــا در زمينــه

انتشــار کتــاب در ســايه توســعه زيرســاخت هــاي فنــی ،نهــادي و محتوایــی.
• دانشگاه

 -110افزایـش بـی سـابقه دانشـگاه هـا از  223دانشـگاه در سـال  1355بـه 2640

دانشـگاه در سـال (73 1395بیـش از یـازده برابـر) بـه طـوری کـه هـر کسـی که در
ایـران تمایـل داشـته باشـد مـی توانـد به مـدارج آمـوزش عالی دسـت پیـدا کند.
• مدرسه

 -111طــی ســالهای بعــد از انقــاب تعــداد مــدارس کشــور از  48هــزار مدرســه
بــه  108هــزار مدرســه (بــه طــور میانگیــن  4مدرســه در روز) و تعــداد کالســهای
درس از  185هــزار کالس در ســال  1357بــه  587هــزار در ســال ( 1396بــه

طــور میانگیــن  28کالس در روز) افزایــش پیــدا کــرده اســت و در ســایه آن درصــد

باســوادی در کشــور نزدیــک بــه  100درصــد شــده اســت.

74

 -112اهتمــام ويــژه جمهــوري اســامي ايــران در جهــت فراهــم کــردن امــکان
تحصيــل در اســتانهاي محــروم؛ بهطــوري کــه تعــداد مــدارس اســتانهاي
محــروم بعــد از انقــاب اســامي  5برابــر شــده اســت.

• فرهنگسرا و سراي محالت

 -113گســترش وســيع فرهنگســراها و مراکــز فرهنگــي مختلــف در سراســر کشــور
و افزايــش دسترســي مــردم بــه آن هــا ،بــه عنــوان نمونــه در تهــران  35فرهنگســرا

و مشــهد  16فرهنگســرا دارد.

 . 73گزارش آمار تفکیکی مراکز آموزش عالی ،دفتر گسترش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.1392 ،
 . 74گزارش آماری پایگاه وزارت آموزش و پرورش.1396 ،
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 -114احداث صدها سراي محله در شهرهاي مختلف.
• سينما و فراغت

 -115ســاخت و تجهيــز شــهرک هــاي ســينمايي مختلــف بــه عنــوان يــک
زيرســاخت مهــم و در نتيجــه توليــد فيلمهــاي فاخــر و بــه يادماندنــي ملــي.

 - 116قرارگيــري کشــور جــزو  25کشــور اول دنيــا در توليــد فيلــم ســينمايي بــه
مــدد زيرســاختهاي فراهــم شــده.

• قضايي

 -117توسعه زيرساختي مجتمع هاي قضايي و دادگاه ها در سراسر کشور ،درنتيجه
دسترسي تمامي مردم به محاکم دادرسي در راستاي حفظ و ارتقاي امنيت جامعه.

• ورزشی

 -118با ساخت و توسعه اماکن ورزشی در سراسر کشور اعم از شهرها و روستاها،
سرانه اماکن ورزشی در کشور با وجود دو برابر شدن جمعیت از  2صدم مترمربع در

قبل از انقالب به حدود یک مترمربع طی سال های اخیر رسیده است(75 .افزایش

 100برابری) این بدان معناست که در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی هر
سال  2/5برابر کل موجودی دوران پهلوی و ماقبل به ورزشگاه های کشور افزوده شد.

* زیرساختهای شهر

•طرح های شهری

 -119تهیــه طرحهــای توســعه شــهری (طــرح جامــع ،تفصیلــی و هــادی) بــرای
تمامــی شــهرهای کشــور ( 1148شــهر) توســط مهندســین و متخصصیــن معمــاری

و شهرســازی داخلــی؛ ایــن در حالــی اســت کــه معــدود طــرح هــای جامــع شــهری
قبــل از انقــاب توســط مهندســین مشــاور فرانســوی ،آلمانــی و آمریکایــی تهیــه

گردیــده اســت.

76

 . 75سلطانی فر ،وزیر ورزش و جوانان :سلطانیفر :سرانه واقعی ورزش ایران  2متر مربع است؛ خبرگزاری فارس؛ لینک خبر:
 . 76مهندس چمران ،رئیس سابق شورای شهر تهران ،سایت فرهنگ سدید.

https//:www.farsnews.com/news13951007001746//
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• مسکن

 -120طــی ســالهای بعــد از انقــاب تعــداد واحدهــای مســکونی شــهری بــا
مصالــح بــادوام و مقــاوم بــه  88درصــد کل واحدهــا رســیده اســت.

77

-121کاهــش قابــل توجــه شــاخص تراکــم نفــر در واحــد مســکوني شــهري از 6.7
نفــر در واحــد در ســال  1355بــه  3.5نفــر در واحــد تــا ســال .1395

-122کاهـش قابـل توجـه شـاخص خانـوار در واحـد مسـکوني از  1.27خانـوار در
واحـد در سـال  1355بـه  1.06خانـوار در واحـد تـا سـال ( 1395بـا وجـود  3برابر
شـدن تعـداد خانوارهـاي کشـور) در نتيجـه باال بـودن درصد رشـد واحد مسـکوني

نسـبت بـه درصـد رشـد خانوار.
• پارک و بوستان

 -123طــی ســالهای بعــد از انقــاب تعــداد پــارک هــا و بوســتان هــای شــهری
تهــران از  75پــارک بــه  2135پــارک رســیده اســت.

78

* زیرساخت های امنیتی

•پاسگاه و کالنتري

 -124بــا ایجــاد  3000پاســگاه و کالنتــری در کشــور 79در کنــار پایــگاه هــای
بســیج مردمــی ،تامیــن امنیــت پایــدار در کشــور اتفــاق افتــاده اســت.

80

 -125ايجــاد حــدود  500ناحیــه 4000 ،حــوزه و پنجــاه هزارپايــگاه مقاومــت در
سراســر کشــور جهــت تاميــن امنيــت عمومــي و حفاظــت از انقــاب توســط مــردم

همگــی بعــد از انقــاب اســامی محقــق شــده اســت.

 . 77گزارش عملکرد بخش مسکن و شهرسازی ،وزارت راه و شهرسازی.1394 ،
 . 78علی محمد مختاری ،مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران ،خبرگزاری تسنیم ،لینک خبر:

https//:www.tasnimnews.com/fa/news1019711/15/12/1394//

 . 79سردار محمد شرفی ،رئیس پلیس پیشگیری ناجا ۳۰۰۰ ،کالنتری و پاسگاه در کشور وجود دارد ،سایت خبرآنالین ،لینک خبر:

https//:www.khabaronline.ir/news620143//

 .80سردار رادان ،جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی :گشتهای محلی بسیج برای استقرار امنیت پایدار؛ روزنامه دنیای اقتصاد؛ شماره 1701؛ تاریخ
چاپ.۸/۱۰/۱۳۸۷ :
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* جمع بندی

 -126افزایــش بــی نظیــر ضریــب عدالــت و رفــاه عمومــی ،طــی ســالهای بعــد
از انقــاب ،بــا توســعه تمامــی زیرســاخت هــای حیاتــی در تمامــی شــهرها و

روســتاهای کشــور نســبت بــه قبــل از انقــاب.

81

 -127وضعیــت وابســتگی بــه متخصصــان و مستشــاران خارجــی در ایجــاد
زیرســاختهای اساســی کشــور در ســالهای قبــل از انقــاب بــه وضعیــت بــی

نیــازی از مستشــاران خارجــی و صــدور خدمــات فنــی مهندســی در همــه ابعــاد در
ســال هــای بعــد از انقــاب تبدیــل شــده اســت.

82

 -128همــه پیشــرفتهای عظیــم در ایجــاد زیرســاختهای اساســی و عمومــی
کشــور بــا وجــود هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و تخریــب بســیاری از زیرســاختها
و از طــرف دیگــر اعمــال تحریمهــای شــدید توســط ســلطهگران طــی  40ســال

گذشــته؛ صــورت گرفتــه اســت.

83

 -129بعــد از انقــاب اســامی ،کشــور در ســایه اقدامــات ملــی و حمایــت مــردم
بــه یــک کارگاه بــزرگ ملــی در طراحــی و ایجــاد زیرســاخت هــای حیاتــی تبدیــل
شــده اســت.

84

 -130بومــی ســازی فنــاوری طراحــی و ســاخت همــه زیرســاخت هــای حیاتی طی
ســالهای بعــد از انقــاب بهویــژه در پلســازی ،سدســازی ،تونــل ســازی ،ســاخت

پاالیشــگاه و نیــرو گاه ،ســاخت کشــتی و هواپیمــا ،ســاخت فــرودگاه ،ســاخت

لوکوموتیــو ،ســاخت ماهــواره و ...؛ ایــن در حالــی اســت کــه طــی ســالهای قبــل

از انقــاب فقــط  50هــزار مشــاور فنــی آمریکایــی در کشــور حضــور داشــت.
81
82
83
84
85

 .دکتر هاشمی فشارکی ،پیشین
 .همان
 .همان
 .همان
 .همان
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " فناوری اطالعات و ارتباطات "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1علی اصغر زارعی  -2رضا تقی پور  -3مهدی یوسف زاده

 -4فرشید بهجت محمدی  -5روح اهلل مومن نسب  -6مهدی جعفری

-7محمد حسن انتظاری  -8بهروز مینایی  -9محمدجواد مطهری شریف
الف :زیرساختها

 98 -۱درصد نقاط قابل تردد کشور به شبکه مخابراتی متصل است.

1

 -۲ضریب نفوذ تلفن سیار در کشور  ۱۱۰درصد میباشد.

2

 -۳قبل از انقالب  ۳۱۲روستا به تلفن دسترسی داشتند و در حال حاضر این رقم
به بیش از  55.000روستا رسیده است 3.یعنی دسترسی روستاها به تلفن  176برابر
شده است.

 ۱۰۰ - ۴درص��د روســتاهای بــاالی  ۲۰خانـ�وار به شـ�بکه ارتباطی متصل هسـ�تند.

4

 -۵ضریب نفوذ اینترنت کشور  ۷۰درصد است.

5

 -۶حتــی عشــایر کــوچ رو ،در ســیاه چادرهــای خــود بــه شــبکه تلفــن و اینترنــت
پرسـ�رعت متصـ�ل هسـ�تند.

6

 1سایت وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات ؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ؛ وضعیت ارتباطات داخلی کشور مرداد .1396
قابل دسترس در https://www.ict.gov.ir/ICTContent/media/image/2017/08/50536_orig.pdf :
 2همان ،ص11
 3همان ،صفحه 39
 4همان ،ص40
 5سایت شورای عالی انقالب فرهنگی؛ ضریب نفوذ اینترنت در ایران و جهان (بر اساس آمارهای پایگاه علمی  ESIبررسی شد)؛ 25
آذر  1396قابل دسترس در http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=3&Sel=1381429 :
 6رضا تقیپور (عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی) ؛ مهمترین دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی در حوزه فناوری اطالعات و
فضای مجازی ؛ خبرگزاری فارس ؛  20مرداد  . 1397قابل دسترس در http://fna.ir/bnuvx0
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ب :پیشرفتهای علمی

 -7ایران در دسترسی به اینترنت پرسرعت ،رتبه اول منطقه است.

7

 -8ایــران بــا  ۵۱۰۵۲مقالــه علمــی در حــوزه فنــاوری اطالعــات ،طــی بیســت ســال

گذشـ�ته ،رتبـ�ه اول منطقه را داراسـ�ت.

8

 -9ایــران رتبــه اول مقــاالت پُرارجــاع در حــوزه فنــاوری اطالعــات در منطقــه را

دارد.

9

 -10جوانــان ایــران در ســالهای مختلــف ،رتبــه برتــر المپیــاد کامپیوتــر را در

جهـ�ان بدسـ�ت آورده انـ�د.

10

 -11از جملــه برتریــن اســتعدادهای تحصیلــی ،رشــتههای مرتبــط بــا حــوزه
فنــاوری اطالعــات اســت.

11

 -12بیــش از  ۱۲۰۰شــرکت دانــش بنیــان در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
فعال هسـ�تند.

12

 -13ایــران از نظــر تعــداد پارکهــا صــادر کننــده محصــوالت دانــش بنیــان در
حـ�وزه فنـ�اوری اطالعـ�ات ،در منطقـ�ه بـ�ی نظیـ�ر اسـ�ت.

13

 -14جزء  10کش��ور توانمند جهان در طراحی و سـ�اخت و پرتاب ماهواره هسـ�تیم.

14

 -15ایران تنها کشور منطقه است که توانایی تولید ماهواره را دارد.

15

 .7سایت وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات ؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ؛ ارتباطات و فن آوری اطالعات در ایران از
منظر شاخص های بین المللی در سال  2016؛ دی  .1395قابل دسترس در :

https//:www.ict.gov.ir/fa/companies/about/communicationplanning/integzated/amar

 8همان
 9همان
 10خبرگزاری ایسنا ؛ کسب رتبه سوم جهانی ایران در المپیاد کامپیوتر ؛  4مرداد  1396قابل دسترس در :

https//:www.isna.ir/news/96050402683/

 11سایت وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات ؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ؛ ارتباطات و فن آوری اطالعات در ایران از
منظر شاخص های بین المللی در سال  2016؛ دی  .1395قابل دسترس در :

https//:www.ict.gov.ir/fa/companies/about/communicationplanning/integzated/amar

 12همان
 13همان
 14منوچهر منطقی (رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) ؛ رتبه ایران در حوزه پرتاب و ساخت ماهواره ؛
باشگاه خبرنگاران جوان ؛  23مرداد  1397؛ قابل دسترس در https://www.yjc.ir/00RpO0 :
 15براری (رئیس سازمان فضایی کشور) ؛ رتبه نخست ایران در صنعت فضایی منطقه ؛ باشگاه خبرنگارن جوان ؛  15دی  . 1397قابل
دسترس در https://www.yjc.ir/00STW6 :
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 -16ایــران در توســعه کســب و کار هوشــمند بــا بیــش از  ۴۰۰۰اســتارت آپ
مبتنـ�ی بـ�ر فنـ�اوری اطالعـ�ات ،رتبـ�ه اول منطقـ�ه را دارد.

16

 ۴۰ -17درصد پارکها دانش بنیان ایرانی ،متعلق به حوزه فناوری اطالعات است.

17

ج :سخت افزار

 -18درحوزه سـ�اخت تجهیزات پیشـ�رفته صدا و تصویر در منطقه بی نظیر هستیم.

18

 -19ایــران جــزو معــدود کشــورهای تولیــد کننــده گیرنــده و فرســتنده دیجیتــال

رادیویـ�ی و تلویزیونـ�ی در دنیـ�ا اسـ�ت.

19

 -20کلیه تجهیزات و فناوریهای فیبر نوری و سویچهای مربوطه در داخل تولید
میشود.

20

 -21زنجیره تلویزیون دیجیتال کشور به طور کامل بومی سازی شده است.

21

 -22تجهیزات ارتباطات ماهوارهای در بخش زمینی به طور کامل به دست متخصصان
داخلی ساخته میشود.

22

 -23لینکهای رادویی مایکروویو و دیجیتال به طور کامل توسط پارکهای فناوری
داخلی ساخته میشود.

23

 -24فناوری ساخت نرم افزارهای مدیریت محتوای دیجیتال از مهمترین ارکان
پخش ویدئو در بستر شبکههای باند وسیع در اختیار چند کشور پیشرفته دنیا و
ایران اسالمی قرار دارد.

24

 16مهدی یوسفزاده (معاون ستاد توسعه فناوری ارتباطات و فضای مجازی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) ؛ مهمترین
دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی در حوزه فناوری اطالعات و فضای مجازی ؛ خبرگزاری فارس ؛  20مرداد  . 1397قابل دسترس
در http://fna.ir/bnuvx0
 17همان
 18فرشید بهجت محمدی مدیر کل فناوری رسانه های نوین صدا و سیما ؛ مهمترین دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی در حوزه
فناوری اطالعات و فضای مجازی ؛ خبرگزاری فارس ؛  20مرداد  . 1397قابل دسترس در http://fna.ir/bnuvx0
 19همان
 20همان
 21همان
 22همان
 23همان
 24همان
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 -25پخش محتوای زنده اینترنتی به همت متخصصین داخلی به طور کامل طراحی
و ساخته میشود.

25

د :خدمات و محصوالت

 -26ایران تنها کشور منطقه دارای موتور جستجوگر بومی است.

26

 -27ایران تنها کشور منطقه دارای سیستم عامل بومی است.

27

 -28تولیــد بومــی انــواع نــرم افزارهــای کاربــردی ،پیــام رســان هــا ،ویــروس
کشهـ�ا و ...بیانگـ�ر سـ�طح بـ�االی فنـ�اوری اطالعـ�ات در کشـ�ور اسـ�ت.

هـ  :پیشرفتهای مخابرات جنگ

 -29ایــران از معــدود کشــورهای تولیــد رادارهــای فعــال و غیرفعــال در جهــان
هسـ�ت.

28

 -30ایــران در حــوزه تولیــد رادارهــای آرایــه فــازی ،رتبــه نخســت منطقــه
میباشـ�د و جـ�زو معـ�دود کشـ�ورهای دارای ایـ�ن تکنولـ�وژی در دنیاسـ�ت.

29

 25همان
 .26روح اهلل مومن نسب تحلیلگر فضای مجازی ؛ مهمترین دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی در حوزه فناوری اطالعات و فضای
مجازی ؛ خبرگزاری فارس ؛  20مرداد  . 1397قابل دسترس در http://fna.ir/bnuvx0
 .27همان
.28علیاصغر زارعی (جانشین پدافند غیرعامل) ؛ مهمترین دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی در حوزه فناوری اطالعات و فضای
مجازی ؛ خبرگزاری فارس ؛  20مرداد  . 1397قابل دسترس در http://fna.ir/bnuvx0
 29همان

393

فصل سوم /پیشرفت های ایران در سایه انقالب و تحقق نظام اسالمی

برخی از پیشرفت ها در حوزه " کشاورزی و منابع طبیعی "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1محمدرضا اسکندری  -2حجتاالسالم رضا تقوی

 -3محمدرضا جهانسوز  -4دکتر علی سالجقه

 -5مجتبی شادلو  -6دکتر مجتبی نوروزی  -7غالمحسین آقایا

 -1سـرزمین ایـران دارای مسـاحتی بالـغ بـر  ۱۶۴میلیـون هکتـار اسـت کـه بیش
از  ۵۱میلیـون هکتـار آن از اراضـی خـوب و بـا اسـتعدادبرای تولیـد محصـوالت

کشـاورزی اسـت تا پیش از پیروزی انقالب اسلامی به دلیل سیاسـتهای نادرسـت
رژیـم پهلـوی ،کشـاورزی کشـور بـا ورشکسـتگی روبـرو بـود بسـیاری از محصوالت

اسـتراتژیک کشـاورزی نظیـر گنـدم و برنـج از خارج وارد می شـد و کسـری فزاینده

مـواد غذایـی بـه وابسـتگی شـدید ایـن مـواد بـه واردات منجر شـده بود

1

 -2پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی ،بـه رغـم مشـکالت و آشـوبهای گروههای ضد
انقلاب ،تحریـم هـای اقتصـادی ایـران توسـط غـرب و نیـز جنـگ تحمیلی هشـت
سـاله رژیـم بعثـی عـراق علیـه ایـران ،بخـش کشـاورزی همـواره یکی از بخشـهای

اقتصـادی مـورد توجـه دولتمـردان بـوده اسـت بـه گونـه ای که امـروزه بالـغ بر ۹۰

درصـد از نیـاز کشـور بـه محصـوالت کشـاورزی در داخـل تامیـن میشـود

2

 -3پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و بــه دنبــال تاکیــدات حضــرت امــام

خمینی(رحمــه اهلل علیــه) ،مبنــی بــر ضــرورت خودکفایــی کشــور در زمینــه
محصــوالت اســتراتژیک نظیــر گنــدم ،برنــج و جــو ،حرکتهــای قابــل توجهــی در

راســتای تولیــد ایــن محصــوالت صــورت گرفتــه اســت.

3

. 1به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی ،بهمن " ،1395خودکفایی و تأمین امنیت
غذایی"هدیه انقالب اسالمی به مردم .)https://www.tasnimnews.com
2به گزارش خبرنگار گروه سیاسی حجتی ،محمود" وزیر وزارت جهاد کشاورزی" ،خبرگزاری میزان 26 ،مرداد .www//:https ،1396
com.mizanonline
3جهان سوز ،محمدرضا " رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی"۲۷ ،خرداد  ،۱۳۹۷در مصاحبه با فرهنگ سدیدhttp://farhangesadid.ir ،
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 -4اهمیــت ویــژه ای کــه امام(رحمــه اهلل علیــه)و مقــام معظــم رهبــری ،از ابتــدای انقــاب

نســبت بــه کشــاورزان و روستانشــینان قائــل بودنــد باعــث شــد تــا ایــن موضــوع
در اســناد باالدســتی و برنامــه هــای  5ســاله توســعه و چشــم انــداز  20ســاله کــه

بــرای نظــام اســامی دیــده شــد ،مــورد توجــه قــرار گیــرد.

7654

 -5دسـتاوردهایی کـه انقلاب اسلامی بـرای روسـتاها و روستانشـینان و مجموعـه

کشـاورز و دامـدار داشـته ،قابـل قیـاس با پیـش از انقالب نیسـت ولی با ایـن وجود،
ظرفیـت های اسـتفاده نشـده روسـتاها و بخش کشـاورزی بسـیار زیاد اسـت.

8

 -6بنابــر آمــار رســمی دولــت ،در ســال  ۱۳۵۶فقــط تــوان تامیــن مــواد غذایــی
مــردم را بــرای  33روز در ســال داشــت و باقــی مــواد غذایــی را از خــارج وارد مــی
شــد .امــروزه بــه رغــم رشــد ســریع جمعیــت خودکفایــی بیــش از  ۹۰درصــدی در

محصــوالت کشــاورزی و نهــاده هــای دامــی وجــود دارد.

9

 -7قبـل از انقلاب و حتـی سـالهای اول پس از پیـروزی انقالب اسلامی کاالهایی
مثـل گنـدم ،روغـن ،برنـج ،شـکر خـام و سـفید ،کـره ،تخـم مـرغ ،گوشـت ،کـود

شـیمیایی ،حبوبـات ،از طریـق واردات و توسـط دولـت تامیـن مـی شـد.

10

 -8در ســال  1357در زمینــه گنــدم ،کشــور کامــا وابســته بــه خــارج بــود امــا

خوشــبختانه در حــال حاضــر بــه مرحلــه خودکفایــی نزدیــک شــده ایــم.

11

 -9در ســاخت ســیلو بــا ظرفیــت حداقــل هــزار تــن ،قبــل از انقــاب اســامی

 708ســیلوی دولتــی موجــود بــود کــه توســط خارجــی هــا ســاخته شــده بــود
و تــا پایــان ســال  1396ایــن رقــم بــه  6243ســیلو افزایــش یافتــه اســت .قبــل

از انقــاب اســامی هیــچ ســیلوی خصوصــی وجــود نداشــت و بــه برکــت انقــاب
 .4حضرت امام خامنه ای در دیدار با کشاورزان در تاریخ  ۱۴دی ۱۳۸۴
 . 5ر.ک :صحیفه امام ،ج 242-239 ،16
 6ر.ک :صحیفه امام ،ج  ،8ص .7-6
. 7ر.ک :صحیفه امام ،ج  ،3ص .370-369
 8جهان سوز ،محمدرضا "رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی " ۲۷خرداد  ،۱۳۹۷در مصاحبه با فرهنگ سدیدhttp://farhangesadid. ،
ir

باغبانی از مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی ،خرداد 1397
 9رادفر ،گزارش بسیج معاونت امور
ُ
 10امیرخانی – محمد -رییس سابق بسیج کارمندان کشور ۲۷ -خرداد  -۱۳۹۷در مصاحبه با فرهنگ سدیدhttp://farhangesadid.ir -
 11همان
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اســامی تــا پایــان ســال  1396ایــن رقــم بــه  13.500ســیلو رســیده اســت.

12

 -10تولیــد زراعــی در ســال  1357-58بــه میــزان  4.682.000تــن بــود کــه در
ســال زراعــی  1395-96بــه میــزان  12.400.000تــن رســیده اســت

13

 -11تولیـد محصـوالت باغبانـی طـی  39سـال گذشـته  19/5برابـر رشـد داشـته
اسـت .در سـال 1357بـا جمعیـت  35میلیونی سـرانه مصرف  33کیلوگـرم بوده اما

در سـال  1396بـا جمعیـت بیـش از  80میلیونـی ،سـرانه مصرف بـه  280کیلوگرم

رسـیده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه سـرانه مصـرف در جهـان از  39/7کیلوگرم

بـه  90کیلوگـرم افزایـش یافتـه اسـت .یعنـی افزایـش سـرانه در ایـران  8/8برابـر و
در جهـان  2/3برابـر شـده اسـت یعنـی ایـران  4برابر نسـبت به جهان رشـد مصرف

سـرانه محصـوالت باغـی داشـته اسـت 14.حتی اگـر نیمـی از این محصـوالت صادر
شـود ،مصـرف محصـوالت باغـی ایرانیـان بـا وجـود افزایـش  2/5برابـری جمعیـت

حداقـل  4/5برابـر قبل از سـال  75شـده اسـت.

 -12میــزان کل تولیــدات شــیالتی ایــران در ســال  1357حــدود  32هــزار تــن

بــوده (  29هــزار تــن از طریــق صیــد و  3هــزار تــن از طریــق آبــزی پــروری )
در حــال حاضــر ایــن رقــم بــه بیــش از یــک میلیــون تــن رســیده اســت( 630

هــزار تــن صیــد و  460هــزار تــن آبــزی پــروری ) .میــزان متوســط رشــد ســاالنه
تولیــدات شــیالتی ایــران  10/01درصــد بــوده و ایــن درصــد در جهان  2/7اســت.

15

 -13تعداد تعاونی های آبهای شمال و جنوب کشور در مجموع در سال  1357در
کمترین حد خود بوده که این رقم در حال حاضر به بیش از  350واحد رسیده است.

16

 -14تولیــد بچــه ماهــی بهمنظــور رهاســازی و بازســازی در ســال  1357بــه 15/1

میلیــون قطعــه و در ســال  1395بــه  353میلیــون قطعه رســیده اســت

17

 12سلحشور ،رحمت اهلل ،عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در  40سال گذشته ،گزارش دفتر فنی مهندسی ،فروردین ماه .1397
. 13همان
 14رادفر ،گزارش بسیج معاونت امور باغبانی ،از مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی ،خرداد 1397
 15حســینی ،ســید حســین ،خالصــه ای از عملکــرد ســازمان شــیالت ایــران از ســال  1357تاکنــون ،بســیج کانــون تخصصــی شــیالت و
آبزیــان ،خــرداد .1397
 16همان
 17همان
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 -15تعــداد کارخانــه کنسروســازی در ایــران در ســال  1357یــک کارخانــه و در
ســال  1395بــه  134واحــد رســیده اســت

18

 -16واحــد فــراوری در ســال  8 ،1357واحــد و در ســال  1395بــه بیــش از 147
واحــد افزایــش یافته اســت

19

 -17سازمان شیالت ایران ،در تولید ماهی قزل آال در آب شیرین در جهان در سال 2015
رتبه اول و در صید تن ماهیان در کل اقیانوس هند ،رتبه دوم را کسب نموده است

20

 -18ســرانه مصــرف آبزیــان از یــک کیلوگــرم در ســال  1357بــه بیــش از 11

کیلوگــرم در ســال  1396رســیده اســت.

21

 -19بــر خــاف شــایعات و دروغ هــای بــزرگ بعضــی مســئوالن مبنــی بــر متهــم
کــردن مــردم ایــران بــه تخریــب محیــط زیســت بعــد از انقــاب اســامی ،در منابــع

طبیعــی جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــه توفیقــات چش ـمگیری دســت یافتــه
اســت .بــه عنــوان نمونــه؛ در حفاظــت خــاک و آبخیــزداری از  689هــزار هکتــار

قبــل از انقــاب بــه  26557هــزار هکتــار رســیده اســت.

22

در بیابان زدایی از  1207هزار هکتار به  5994هزار هکتار رسیده است.

23

در مرتع داری از  1207هزار هکتار به  6716هزار هکتار رسیده است.

24

در زراعــت چــوب قبــل از انقــاب صفــر بــوده االن بــه  262/3هــزار هکتــار رســیده
است.

25

در جنــگلکاری در شــمال کشــور از  43هــزار هکتــار بــه  498/9هــزار هکتــار
رســیده اســت.

26

 18همان
 19همان
 20همان
 21همان
 . 22میرزایی ،حسین ،منابع طبیعی ایران ،وضعیت و عملکرد طرحهای اجرایی ،کانون تخصصی بسیج سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور ،اردیبهشت .1397
 23همان
 24همان
 25همان
 26همان
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در غیر از شمال از  13/55هزار هکتار به  1066/8هزار هکتار رسیده است.

27

 -20در اخــذ اســناد اراضــی ملــی از  300هــزار هکتــار بــه  130552هــزار هکتــار
و در ممیــزی اراضــی  1346هــزار هکتــار بــه  133500هــزار هکتــار رســیده ایــم.

28

 -21توسعه سامانه های نوین آبیاری تحت فشار قبل از انقالب اسالمی 37384
هکتار بود اما در حال حاضر  1.781.494هکتار یعنی حدود  48برابر شده است.

29

 -22در توســعه شــبکه هــای فرعــی آبیــاری و زهکشــی ،قبــل از انقــاب 139222
هکتــار را شــامل مــی شــد و در حــال حاضــر شــامل  1471970هکتــار اســت.

30

 -23در تجهیــز اراضــی مــدرن و شــالیزاری قبــل از انقــاب عملکــرد 39513

هکتــار و االن ایــن رقــم بــه  1621042هکتــار افزایــش یافتــه اســت.

31

 -24انتقــال آب بــا لولــه بــه مناطــق روســتایی و کشــاورزی قبــل از انقــاب صفــر

بــوده و تــا ســال  1396بــه  31599کیلومتــر رســیده اســت.

32

 -25عملیــات آب و خــاک در عرصــه تشــکل هــای کشــاورزی قبــل از انقــاب
اســامی صفــر و در حــال حاضــر بــه  218453هکتــار رســیده اســت.

33

 -26احیــاء و مرمــت قنــوات قبــل از انقــاب صفــر و در حــال حاضــر بــه 27225

کیلومتــر رســیده اســت.

34

 -27در طــرح هــای کوچــک تامیــن آب ،قبــل از انقــاب  518میلیــون مترمکعــب

بــود و اکنــون بــه  8.731میلیــارد متــر مکعــب رســیده اســت.

35

 -28تولیــد گوشــت قرمــز کشــور از  397هــزار تــن در ســال  1357بــه  823هــزار
تــن در ســال  1395رســیده اســت( بیــش از دو برابــر )

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

36

همان
همان
پرستار ،علیرضا ،معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ،دستاوردهای طرح های آب و خاک ،فروردین 1397
همان
همان
همان
همان
همان
همان
میربزرگی ،سید محمد ،آمار تولیدات دامی در سال  1357و  ،1395معاونت امور تولیدات دامی ،خرداد 1397
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 -29تولیــد شــیر خــام کشــور از  2620هــزار تــن در ســال  1357بــه 9653/3

هــزار تــن در ســال  1395رســیده اســت 3/7( 37.برابــر)

 -30تولیــد گوشــت طیــور کشــور از  160هــزار تــن در ســال  1357بــه 2069/5

هــزار تــن در ســال  1395افزایــش یافتــه اســت 13( 38.برابــر)

 -31تولیــد تخــم مــرغ کشــور از  160هــزار تــن در ســال  1357بــه  940هــزار
تــن در ســال رســیده اســت 5/8(39.برابــر)

 -32تولیــد عســل کشــور از  6/6هــزار تــن در ســال  1357بــه  81/5هــزار تــن در
ســال  1395رســیده اســت 12/5(40.برابــر)

 -33صــادرات شــیر خــام از  475/0هــزار تــن بــه  861هــزار تــن ،صادرات گوشــت
طیــور از صفــر بــه  62هــزار تــن ،صــادرات تخــم مــرغ  0/023هــزار تــن بــه 41/8

هــزار تــن و صــادرات عســل از  0/001هــزار تــن بــه  1/5هــزار تن رســیده اســت.

41

 -34مصــرف ســرانه شــیر خــام ایرانیــان از  81/88در ســال 1357بــه میــزان
 111/24کیلوگــرم در ســال  1396رســیده است.گوشــت طیــور از  4/43بــه 25/11

کیلوگــرم ،تخــم مــرغ از  4/93بــه  11/24کیلوگــرم ،عســل از  0/211کیلوگــرم
بــه  1کیلوگــرم در ســال  1396رســیده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت
ایــران بیــش از  2برابــر شــده اســت

41.

 -35در ســال  ،۵۳مجمــوع تولیــد محصــوالت کشــاورزی  ۱۷میلیــون و ۸۰۰

هزارتــن بــوده اســت ،درحالیکــه اکنــون بــا وجــود بیــش از  20ســال خشکســالی
مــداوم ،تولیــد محصــوالت مختلــف کشــاورزی بــه  120میلیــون تــن در ســال مــی

رســد 6/7(42.برابــر)

 -36در ســال  ،۵۶ســهم بخــش کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلــی  1/29درصــد

 37همان
 38همان
 39همان
 40همان
 41میربزرگی ،سید محمد ،آمار تولید ،واردات و صادرات سرانه محصوالت دامی کشور در سال  1357و  ،1395معاونت امور تولیدات
دامی ،خرداد 1397
 42همان
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بــود کــه هــم اکنــون بــه ۱۵درصــد افزایــش یافته اســت.

43

 -37آمــار موجــود حاکــی از تولیــد  ۵میلیــون و  ۶۰۰هــزار تــن گنــدم در ســال

 ۵۶و  ۵۷اســت .بــا اجــرای طــرح خودکفایــی گنــدم ،ایــران بــا تولیــد ۱۴.۵میلیــون
تــن گنــدم بــه خودکفایــی در ایــن محصــول اساســی رســید.

44

 -38ســازمان جهانــی خواروبــار و کشــاورزی(فائو) در گزارشــی اعــام کــرد کــه
مجمــوع تولیــد حــدود  ۱۰۰رقــم محصــول کشــاورزی ایــران در ســال  ۱۹۷۸بیــش

از  ۲۸میلیــون و  ۸۰۰هــزار تــن بــوده کــه ایــن رقــم را در پایــان ســال  ۸۶بیــش

از  ۸۴میلیــون و  ۱۰۴هــزار تــن بــوده اســت کــه بیــش از  ۵۵میلیــون تــن رشــد

نشــان مــی دهــد .بنابرایــن گــزارش ،حجــم تولیــد محصــوالت کشــاورزی ایــران
طــی ســی ســال پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا رشــد  ۱۹۲درصــدی مواجــه

شــده است

45

 -39بنــا برگــزارش فائــو ،تولیــد غــات در ایــران در ســال  ۱۹۷۸حــدود  ۸میلیون

و  ۴۷۴هــزار تــن بــوده اســت کــه ایــن رقــم در حــال حاضــر بــه بیــش از ۲۲

میلیــون و  ۸۰۹هــزار تــن رســیده اســت .تولیــد غــات در ایــران طــی ســالهای
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا افزایــش بیــش از  ۱۴میلیــون تنــی و رشــد

 ۱۶۹درصــدی مواجــه شــده اســت.

46

 -40تولیــد انــواع میــوه در کشــور مــا در ســال  ۱۹۷۸حــدود  ۲میلیــون و  ۸۸۳هــزار
تــن بــوده اســت کــه ایــن رقــم بــا افزایــش  ۱۱میلیــون تنــی بــه  ۱۳میلیــون و ۸۴۷

هــزار تــن رســیده اســت و در واقــع تولیــد انــواع میــوه در ایــران طــی ســال هــای

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا رشــد  4/8برابــری مواجــه شــده اســت.

47

 43اســکندری  -محمــد رضــا رییــس ســازمان اقتصــادی کوثــر و وزیــر اســبق کشــاورزی –  ۲۷خــرداد  -۹۷بــه گزارش فرهنــگ
ســدید
 . 44به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی -خودکفایی و تأمین امنیت غذایی،
هدیه انقالب اسالمی به مردم ،تسنیم ۲۱ ،بهمن ۱۳۹۵https://www.tasnimnews.com
 45همان
 46نوید شاهد ،دنیای اقتصاد ،روزنامه صبح ایران ،دستاوردهای ارزنده در بخش کشاورزی ،شماره روزنامه  ،۴۵۱۳پنجشنبه  ۱۳دی
https://donya-e-eqtesad.com ،۱۳۹۷
 47همان
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 -41حجــم تولیــد انــواع ســبزی جــات و صیفــی جــات در ســال  ۱۹۷۸بیــش از
 ۴میلیــون و  ۶۲۱هــزار تــن بــوده اســت کــه ایــن رقــم بــه بیــش از  ۱۵میلیــون و

 ۷۶۰هــزار تــن افزایــش یافتــه اســت .تولیــد انــواع ســبزی جــات و صیفــی جــات
طــی ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا رشــد  ۱۱میلیــون تنــی و

 ۲۴۱درصــدی مواجــه شــده اســت.

48

 -42در ســال  ۱۳۵۵در  ۱۷هــزار هکتــار فعالیــت هــای آبخیزداری(حفاظــت

آب و خــاک و ایجــاد پوشــش گیاهــی) در کشــور انجــام شــده کــه در شــرایط
فعلــی ســاالنه در حــدود یــک میلیــون هکتــار فعالیــت هــای آبخیــزداری انجــام
میشــود.

49

 -43از لحــاظ ارتقــای ســطح کیفــی کشــاروزی نیــز ایــن ارقــام بســیار حائــز

اهمیــت اســت .میــزان عملکــرد تولیــد محصــول در واحــد ســطح از حــدود دو تــن
در هکتــار قبــل از پیــروزی انقــاب بــا افزایــش معــادل  ۳۰۰درصــد بــه بیــش از
شــش تــن در هکتــار در زمــان حاضــر افزایــش یافتــه اســت.

50
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " صنعت "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1دکتر منوچهر منطقی  -2محمدحسین عرفانیان

 -3محمدباقر عالی  -4شهباز حسن پور -5حسین بلندی
 -6علیرضا درویش  -7دکتر حسن عباس زاده

 -8مهندس محمدرضا صاحبکار خراسانی

مخــرب برخــی عوامــل داخلــی،
بــا وجــود تحریمهــای همــه جانبــه و عملکــرد
ّ
جمهــوری اســامی ایــران بــا حفــظ اســتقالل و تمامیــت ارضــی خــود از کیــان
صنعتــی خــود نیــز دفــاع نمــود .مــوارد ذیــل برخــی از دســتاوردهای انقــاب

اســامی در حــوزه صنعــت هســتند:

 -1افزایــش ســهم ارزش افــزوده بخــش صنعــت (بخــش هــای  10الــی  45طبقــه

بنــدی  )ISICدر تولیــد ناخالــص داخلــی بــه بــاالی  40درصــد در ســالهای پــس
از انقــاب بیانگــر جهــش صنعتــی ایــران پــس از انقــاب اســامی بــا وجــود موانــع

متعــدد خارجــی و داخلــی اســت .

1

 -2افزایــش ســهم ارزش افــزوده صنایــع ســاخت و تولیــد (،Manufacturing
بخشــهای  15الــی  37طبقــه بنــدی  )ISICاز زیــر  10درصــد تــا بــاالی  17درصد

و حفــظ آن بــاالی  12درصــد بیانگــر اهتمــام بــه خودکفایــی بخــش صنعــت در
ســالهای پــس از انقــاب اســامی اســت

2

 -3صــادرات غیــر نفتــی ایــران طــی  40ســال پــس از انقــاب اســامی از 500
 of GDP), Industry, Iran, Index Mundiدرصد( 1 Value Added
https://www.indexmundi.com/facts/iran/industry#NV.IND.TOTL.ZS
 of GDP), Iran, Index Mundiدرصد( 2 Manufacturing, value added
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/NV.IND.MANF.ZS/compare#country=ir
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میلیــون دالر در ســال  1977میــادی بــه  50میلیــارد دالر در ســالهای اخیــر
رســیده و  100برابــر شــده اســت .

3

 -4انقــاب اســامی ،ایــران تــک محصولــی را بــه صــادر کننــده محصــوالت
صنعتــی ،کشــاورزی و خدمــات فنــی مهندســی تبدیــل کــرده اســت .

4

 -5تولیــد محصــوالت پتروشــیمیایی ایــران از ســال  1357تــا  1397رشــد 33

برابــری داشــته اســت .

5

 -6ایــران بــدون پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی بــر اســاس شــاخص

برابــری قــدرت خریــد ( )PPPدر ابتــدای ســال  2018میــادی رتبــه هجدهــم را
در اقتصــاد جهانــی دارا بــوده و در رتبهــای باالتــر از کشــورهای اســترالیا ،هلنــد،
ســوئد ،ســوییس ،ســنگاپور ،اتریــش ،نــروژ و دانمــارک قــرار داشــته اســت.

6

 -7پیــش از پیــروزی انقــاب تولیــد فــوالد در ایــران حداکثــر بــه یــک میلیــون تــن
در ســال رســیده بــود ،تولیــد ایــن محصــول پــس از انقــاب رشــد جهشــی داشــته

و بــه بیــش از  21میلیــون تــن در ســال رســیده کــه بــا لحــاظ ظرفیــت مســتمر
تولیــد شــاهد رشــد  50برابــری بــوده اســت.

7

3 Official Announces 100-Fold Increase in Iran’s Non-Oil Exports in 40 Years, October, 27, 2018
https://tn.ai/1862726
(4) Non-Oil Exports from Iran, Emerald Insight
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S1876-066X20150000031023
4 Economic and Financial Databank of Iran, Economic Modeling and Information Management Office, Deputy of Economic Affairs,
Ministry of Economic Affair and Finance
https://databank.mefa.ir

 5کارنامه  50ساله صنعت پتروشیمی ایران ،هفته نامه تجارت فردا ،یکشنبه  ۲۵خرداد  ،۱۳۹۳شناسه خبر http://yon.ir/Ksotq 3444
همزمــان بــا اعمــال تحریــم غیــر قانونــی آمریــکا؛ رکــورد صــادرات محصــوالت پتروشــیمی ایــران شکســته شــد ،پایــگاه اطــاع رســانی انجمــن
صنفــی کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی 01 ،مــرداد  ،1397کــد خبــر AjloB/ir.yon//:http 1333
6 GDP (Purchase Power Parity), Comparision, Index Mundi, Main Source: The World Factbook, Central Intelligence Agency, Accurate as
of January 1, 2018
https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ir&v=65
National Accounts Data, and OECD National Accounts Data Files, World Bank Group
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
GDP (purchasing power parity) (Billion $), Historical Data Graphs per Year, Index Munid, Main Source: CIA World Factbook, Data accurate
as of June 30, 2015
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ir&v=65
7 Encyclopedia Iranica, Steel Industry in Iran
http://www.iranicaonline.org/articles/steel-industry-in-iran

صنعت فوالد بعد از انقالب شکوفا شد ،دنیای اقتصاد در گفتگو با مهندس محمدرحیم رستی ،مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران 04 ،اسفند  ،1386شماره خبر ،۲۵۵۱۸۶۳

http://yon.ir/oHRhb
Major Steel-Producing Countries 2016 And ,2017 Page ,9 World Steel In Figures ,2018 World Steel Association ,http//:yon.ir4/mBXG
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8در تولیــد مــس تولیــد کشــور از صفــر بــه  233هــزار تــن در ســال  2012میالدی
رســیده کــه حائــز رتبــه ســیزدهم جهــان در ایــن ســال نیــز بوده اســت.

8

-9جمهــوری اســامی ایــران در ســال  2017در تولیــد فــوالد خــام رتبــه 13

جهانــی 10 9و در تولیــد آلومینیــوم رتبــه  21ســال 201611را احــراز کــرده اســت.

-10ایــران در ســال  2017در تولیــد خــودرو رتبــه دوازدهــم و در تولیــد وســایل

نقلیــه موتــوری در کل رتبــه شــانزدهم جهــان را دارا بــوده اســت.

12

-11تولیــد ســیمان در داخــل کشــور از هفــت میلیــون تــن در ســال  1357بــه

بیــش از هفتــاد و یــک میلیــون تــن در ســال  1392رســیده اســت و ایــن یعنــی
ظرفیــت عملیاتــی ایــران در تولیــد ســیمان ظــرف مــدت  35ســال بــه بیــش از ده

برابــر رســیده اســت .

13

-12تولیــد کاشــی و ســرامیک از دوازده میلیــون متــر مربــع در ســال  1357بــه
چهارصــد و ده میلیــون متــر مربــع در ســال  1393رســیده اســت ،یعنــی ظــرف 36

ســال پــس از پیــروزی انقــاب بیــش از  32برابــر شــده اســت.

14

-13رتبــه ایــران در تولیــد ســیمان در ســال  2017هشــتم و در ســال  2014رتبــه
چهــارم جهانــی بــوده 15و در تولیــد کاشــی و ســرامیک نیــز حائــز رتبــه چهــارم در
ســال  201416بــوده اســت.

 -14در حالیکــه در ابتــدای انقــاب ،صنعــت دارویــی کشــور  25درصــد از
8 Copper Production by Country (Metric tons), Minerals, Index Mundi
https://www.indexmundi.com/minerals/?product=copper&graph=production
9 Major Steel-Producing Countries 2016 And 2017, Page 9, World Steel In Figures 2018, World Steel Association, http://yon.ir/4mBXG
10 World Steel in Figures 2018 now available
https//:www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2018/world-steel-in-figures201811 World Mineral Production 2012-2016, Natural Environment Research Council, British Geological Surveys
(BGS), Page 4, Aluminum, https://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=3396
12 2017 Statistics, Production Statistics, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), http://www.oica.net/category/
production-statistics/2017-statistics/

 13مرکز آمار ایران ،گزارش های ساالنه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 14مرکز آمار ایران ،گزارش های ساالنه وزارت صنعت ،معدن و تجارت

15 The Cement Sector of Iran, Written by Peter Edwards, Global Cement Magazine, 03 April 2017
http://www.globalcement.com/magazine/articles/1022-the-cement-sector-of-iran

 16رتبه هشتم صادرات جهاني كاشي ،سراميك و ظروف چيني از آن ماست ،صافدل ،رییس سازمان توسعه تجارت 28 ،خرداد 1392

flX9K/ir.yon//:http
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داروهــای دم دســتی مــردم را تولیــد میکــرد اکنــون  95درصــد از تخصصیتریــن
داروهــا در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود.

17

 -15ایــران از وارد کننــده قایــق هــای کوچــک ماهیگیــری بــه ســازنده کشــتی

هــای اقیانــوس پیمــا تبدیــل شــده اســت.

18

 -16جمهـوری اسلامی ایـران بـا وجـود تحریمهای شـدید فنی ،علمـی و اقتصادی
19
ً
کاملا بومـی در صنایع هسـتهای ،هوایی و فضایی رسـیده اسـت.
بـه فناوریهـای
 -17تولیــد فــرش ماشــینی از چهــار میلیــون متــر مربــع بــه حــدود نــود میلیــون

متــر مربــع رســیده و رشــد  20برابــری داشــته اســت.

20

 -18انقــاب اســامی ،ایــران وارد کننــده کاســه بشــقاب مالمیــن را بــه تولیــد
کننــده پیشــتاز موتــور جــت و توربینهــای صنعتــی تبدیــل کــرده اســت.

21

- 19ایــران ناتــوان از تولیــد شــیلنگ و ســیم خــاردار بــه عضــو موثــر باشــگاههای

هســتهای ،فضایــی ،نانــو و فنــاوری موشـکهای دوربــرد تبدیــل شــده اســت.

22

 -20تولیــد ســنگ هــای تزیینــی در کشــور از  24هــزار تــن بــه  17میلیــون تــن
رســیده اســت( 23.افزایــش  70برابــری)

 -21در حــوزه تجهیــزات صنعــت نفــت از وارد کنندگــی کلیــد و پریــز معمولــی بــه

ســازندگی ســکوهای دریایــی و دســتگاههای حفــاری رســیدهایم.

24

 95 17درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود ،سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر وقت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در بازدید
از کارخانه داروسازی فاتک شیمی سمنان 13 ،آذر  ،1397پایگاه اطالع رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،کد خبر
80137

/http://www.mefda.ir/news/80137

18 Iranian Shipbuilding Industry, Military Menue, Global Security
https://www.globalsecurity.org/military/world/iran/industry-shipbuilding
19 Iran: Nuclear, space progress despite sanctions, Fox News, 07 Feb 2009
http://yon.ir/JoffJ

 20مرکز آمار ایران ،گزارشهای ساالنه وزارت صنعت ،معدن و تجارت

21 Iran among world’s top 10 turbine manufacturers, Tehran, Sept 14, IRNA, Deputy Minister of Energy for Planning and Economic
)Affairs Alireza Daemi, Code: 81759727 (4873727
http://www.irna.ir/en/News/81759727
22 Iran’s Recent Military Advancements Not Just Show, Experts Say, FoxNews, 28 August 2008
https://www.foxnews.com/story/irans-recent-military-advancements-not-just-show-experts-say

 23مرکز آمار ایران ،گزارش های ساالنه وزارت صنعت ،معدن و تجارت

24 Iranian Shipbuilding Industry, Military Menu, Global Security
https://www.globalsecurity.org/military/world/iran/industry-shipbuilding

ورود ایران به باشگاه سازندگان دکل حفاری چاه های نفت و گاز ،حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی در مصاحبه با شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی (شانا) 01 ،مهر
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 -22پیــش از انقــاب کلیــه مراحــل اکتشــاف ،اســتخراج ،تولیــد ،انتقــال و مدیریت

کالن صنعــت نفــت ایــران در اختیــار بیگانــگان بــود ولــی امــروز صادرکننــده
خدمــات فنــی مهندســی در ایــن حــوزه هســتیم .

25

 -23ملی شدن صنعت نفت در عمل و واقعیت نتیجه انقالب اسالمی است.

26

 -24مدیریــت بــر منابــع و صنایــع نفــت و گاز ایــران تنهــا بــا پیــروزی انقــاب
اســامی در دســت ایرانیــان قــرار گرفــت.

27

 -25انقــاب عظیــم صنعتــی در ایــران محصــول خودبــاوری اســت کــه انقــاب

بــرای عمــوم مــردم ایــران بــه ارمغــان آورد .

28

http://yon.ir/KsIfv

 25معرفی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
26

26=id&contents=action?php.index/com.iccair.www//:http

"ملی" شدن صنعت نفت پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ارجاع به متن كتاب كودتا از یرواند آبراهامیان ،مرکز اسناد انقالب اسالمیGrOx8/ir.yon//:http

27 Iranian oil: 40 years of revolution, war, sanctions and bans, Amanda Cooper, 02 Nov. 2018, Reuters
https://www.reuters.com/article/us-iran-oil-sanctions/iranian-oil-40-years-of-revolution-war-sanctions-and-bans-idUSKCN1N71YC
28 Iran ‘Has Had 400 Years’ Worth Of Progress Since Revolution’ Says Senior Ayatollah Mohammad Yazdi
https://en.radiofarda.com/a/iran-ayatollah-yazdi-says-400-years-progress-since-revolution/29690206
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " سالمت و بهداشت "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1دکتر بهرام عین الهی  -2دکتر هنردوست  -3دکتر احمد خنجری
 -4دکتر علیرضا زالی  -5دکتر احمد رضا زرگر

 -1جمهــوری اســامی ایــران در مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی در منطقــه و دنیــا

پیشــتازبوده و الگــو و سرمشــق بســیاری از کشــورهای جهــان اســت.

-2در  19739روســتای کشــور  35هــزار بــهورز بهعنــوان پیشــگامان نظــام
ســامت فعالیــت مــی کننــد قبــل از انقــاب تعــداد خانــه هــای بهداشــت فقــط در

 1500روســتا بــوده اســت( .رشــد  13برابــری)

1

 -3بــا اجــرای طــرح واکسیناســیون ملــی فلــج اطفــال بــه همــت بســیجیان و

پوشــش  95درصــدی ایــن واکسیناســیون تاکنــون فلــج اطفــال از کشــور ریشــه

کــن شــده و ایــن درحالــی اســت کــه ایــن بیمــاری هنوزگریبانگیــر کشــورهای
همســایه اســت و شــهروندان آنهــا نیزمهمــان کشــور مــا میباشــند.

 -4بیمارهای عفونی ماالریا ،سل ،وبا در ایران کنترل شده است .و

3 2

 -5برنامه گسترش ایمن سازی واکسیناسیون در ایران باالی  98درصد است.

4

 -6دانشــجویان گــروه پزشــکی بایســتی برخــی از بیماریهــا نظیــر کــزاز ،ســرخک،
ســرخجه ،آبلــه و فلــج اطفــال را فقــط در کتابهــای مربوطــه دنبــال کننــد وبــه

نــدرت بــا مــوارد بالینــی آن روبــرو مــی شــوند.
 -7در ســال  57صرف ـاً بــا  7دانشــکده پزشــکی  700دانشــجو داشــتیم در حــال
حاضــر بــا  47دانشــگاه 250 ،هــزار دانشــجوی گــروه پزشــکی مشــغول تحصیــل

1
2
 3همچنین :گری لوئیس نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران ،روزنامه اطالعات92/4/29 -
 . 4دکتر علیرضا زالی ،پیشین

رک :گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت ،1392 ،ص3.
دکتر علیرضا زالی ،جراح مغز و اعصاب و رئیس سابق سازمان نظام پزشکی ،پایگاه خبری فرهنگ سدید ،تاریخ ،97/2/1 :کد خبر ،252 :قابل دسترس در:

/http://farhangesadid.ir/fa/news/252
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هســتند و اعضــاء هیئــت علمــی بــا  11هــزار عضــو هیئــت علمــی  16برابــر
دانشــجویان آن زمــان هســتند.

5

 -8نجات  100000نفر در مقابل بروز عوارض عقب ماندگی ذهنی در طرح کم

نظیرغربالگری کم کاری تیروئید در 13میلیون نوزاد (ایرانی و غیر ایرانی)ایران موفق

در کنترل تاالسمی و پیشرو درمهار بیماریهای ژنتیکی نسبت به کشورهای منطقه.

6

 -9دانشــجویان پزشــکی کشــور در داخــل شــبکه ســامت بــا رویکــرد پزشــکی
جامعــه نگــر آمــوزش مــی بیننــد.

7

 -10نظــام ســامت نقــش آفریــن خــط مقــدم در ایجــاد عدالــت اجتماعــی اســت.
ســطح دسترســی مــردم بــه خدمــات اولیــه بهداشــت عمومیــت دارد.

8

 -11پوشــش حــدود  100درصــدی بیمــه ایرانیــان افتخــار جمهــوری اســامی
ایــران در بعــد عدالــت اجتماعــی در حــوزه ســامت اســت.

9

 -12جمهــوری اســامی ایــران از اعــزام کلیــه بیمــاران بــه خــارج از کشــور بــی

نیــاز اســت و قــادر اســت انــواع خدمــات درمانــی ،بــاز توانــی و نــو توانــی را در
داخــل کشــور در اختیــار مــردم قــرار دهــد.

10

 -13مردم ایران دیگرنگران عدم مداوا در داخل کشور نیستند.

 -14پزشکان ایرانی مورد وثوق جامعه جهانی و مراکز آکادمیک دنیا هستند.

 -15جمهــوری اســامی جــزو اولیــن انتخــاب هــای همســایگان خــود در توریســم
درمانــی اســت .در حــال حاضــر از  53کشــور جهــان ســاالنه حــدود  300هــزار نفــر

گردشــگر درمانــی بــه کشــور وارد مــی شــود.

11

5

 .دکتــر هاشــمی وزیــر وقــت بهداشــت ،خبرگــزاری ایســنا 96/11/22 ،؛ گــزارش میــان دوره ای یوپــی آر  ،2016-2015ســتاد حقــوق بشــر جمهــوری
اســامی ایــران ،صــص27-19
 .خانم دکتر شهین یاراحمدی رئیس اداره غدد وزارت بهداشت ،باشگاه خبرنگاران جوان ،96/8/17 ،کد خبر ( )6314135
دکتر فرخ حسن رئیس انجمن انتقال خون آسیا ،خبرگزاری ایرنا  ،94/2/23کد خبر( )81606918
 .تحقیــق ســهیال رشــادت ،ســید رامیــن قاســمی ،نــادر رجبــی گیــان و همــکاران در بیــن ســالهای  1386تــا  1390مجلــه مرکــز مطالعــات و توســعه
آمــوزش علــوم پزشــکی یــزد.
 .نــگاه کنیــد بــه :اهــداف  PHCدر ایــران؛ دکتــر حریرچــی قائــم مقــام وزارت بهداشــت و دکتــر علیرضــا رئیســی معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ســایت ایــران 97/1/28 – line On
 .گزارش میان دوره ای یوپی آر  ،2016-2015ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،صص 39-27
مهدی ابارشی مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر استان تهران  -خبرگزاری مهر – 96/6/21
 .دکتر علیرضا زالی ،پیشین
 .همان

6
7
8
9

10
11
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 -16نظــام ســامت جمهــوری اســامی بیمــاران را در انتخــاب درمانگــر و مرکــز
خیــر کــرده اســت.
درمانــی خــود ُم ّ

 -17ایــران جــزو کشــورهای برتــر جراحــی قلــب در دنیاســت و جــزو معــدود

کشــورهایی اســت کــه عمــل پیونــد قلــب درآن صــورت مــی گیــرد 800.عمــل

پیونــد قلــب درکشــور ازســال  87تــا نیمــه ســال ( 95کــه آمــارآن وجــود دارد)
کارنامــه درخشــان جراحــی قلــب درایــران وجهــان اســت.

12

 -18تــا ســال  – 1357فقــط  50مــورد پیونــد کلیــه انجــام شــده بــود درحالیکــه
درطــول ســالهای پــس از انقــاب  50000مــورد پیونــد کلیــه در کشــور انجــام
شــده اســت وایــران کوتاهتریــن فهرســت انتظــار پیونــد کلیــه را در دنیــا دارد.

13

 -19فقــه در خدمــت پزشــکی؛ بــا تصویــب قانــون مــرگ مغــزی و پیونــد اعضــاء از
جســد ،امــکان انجــام تمامــی شــیوه هــای پیونــد اعضــاء در کشــور میســر گردیــده
اســت و بالــغ بــر  3000پیونــد درایــران انجــام مــی شــود.

 -20بانــک قرنیــه در جمهــوری اســامی یکــی از بهتریــن بانــک هــای قرنیــه دنیــا
اســت و ظــرف  24ســاعت قرنیــه مــورد نظــر بیمــار آمــاده مــی شــود.

14

 -21ایــران در جراحــی قلــب و عــروق وحتــی اســتفاده از ســلولهای بنیــادی در
ترمیــم بافــت آســیب دیــده قلــب در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای جهــان تفاوتــی

نــدارد وحتــی از بســیاری از آنهــا نیــز نتایــج بهتــری کســب کــرده اســت.

15

 30-22ســال اســت مــردم ایــران توســط پزشــکان فیلیپینــی ،بنگالدشــی ،هندی و
 ....درمــان نمــی شــوند .و ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط محاصــره اقتصــادی،

دولــت هــای کشــورهای یــاد شــده ازاعــزام پزشــکان بهعنــوان یــک اهــرم سیاســی
هــم بهــره مــی بــرده انــد.

 . 12دکتر شریف کاشانی رئیس بخش پیوند قلب بیمارستان مسیح دانشوری – خبرگزاری مهر95/9/27 -
 . 13دکتــر ناصرســیم فــروش فــوق تخصصــی ارولــوژی و رئیــس بخــش ارولــوژی و پیونــد کلیــه بیمارســتان شــهید لبلفــی نــژاد تهــران و عضــو پیوســته
فرهنگســتان علــوم پزشــکی در برنامــه "حــاال خورشــید" شــبکه یــک ســیمای جمهــوری اســامی ایــران – 97/2/1
 14دکتر محمدرضا صداقت رئیس انجمن چشم پزشکی خراسان رضوی ،خبرگزاری تسنیم94/6/4 ،
 . 15هدی معدنی مسئول گروه قلب و عروق مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان ،ایرنا ،93/4/4 ،کد خبر ( )81214648
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-23آمــار رشــد  12برابــری پزشــکان متخصــص ،عمومــی ودنــدان پزشــک در
مقابــل رشــد  2/2برابــری جمعیــت ایــران مثــال زدنــی اســت.

 -24تعــداد کل پزشــکان قبــل از انقــاب حــدود 10هــزار نفربوده اســت کــه اکنون
بالــغ بــر 160/000نفــر می باشــد.

16

 -25آمارپزشــکان متخصــص و فــوق تخصــص در قبــل از انقــاب  5890نفــر بــوده
اســت کــه بــه  50هــزار نفــر رســیده اســت.

17

 -26دین و شارع مقدس اسالم بُن مایه اخالق جامعه پزشکی است.

-27چهــره هــای مانــدگار نظــام ســامت الگــوی راســتین و فنــا ناپذیــر مــردم و
جامعــه پزشــکی هســتند.

 -28جمهـوری اسلامی ایـران در تولیـد بیـش از 95درص�د از داروهـای مصرفی به
خـود کفایـی رسـیده اسـت و به کشـورهای منطقـه نیز دارو صـادر میکنـد این در

حالـی اسـت کـه تولیـد دارو در سـالهای قبـل از انقلاب  25درصد بوده اسـت.

18

 -29طــرح ژنریــک دارو بهویــژه دردوران دفــاع مقــدس کــه از آن بهعنــوان
اســتقرار نظــام نویــن دارویــی نــام بــرده مــی شــود تدبیــر جمهــوری اســامی

بــرای مبــارزه بــا محاصــره اقتصــادی و تحریــم هــا بــوده اســت.

 -30کشــور مــا بــا راه انــدازی مجتمــع ملــی تولیــد فــرآورده هــای دارویــی نــو
ترکیــب در مقیــاس صنعتــی در کل منطقــه آســیای جنــوب غربــی تولیــد کننــده

انحصــاری داروهــای نوترکیــب محســوب مــی شــود.

19

-31بــه گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی بیــن  80تــا  94درص��د جمعیــت ایــران
دسترســی بــه داروهــای ضــروری را دارنــد.

-32خون مردم ایران سالمترین خون اهدایی درجهان محسوب می شود و جزو معدود
کشورهایی هستیم که مردم خون را بصورت رایگان اهداء و دریافت میکنند.

16
17
18
19

 .خبرگزاری مهر ،بخش علم ودانش ،1395/11/20 ،کدخبر ()3898873
 .دکتر هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ایسنا1396/11/22 ،
 .دکتر احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ،سایت اتاق خبر1396/11/18 -24
 .دکتر مرتضی آذرنوش مدیر پروژه ملی تولید فراورده های دارویی نو ترکیب ،سایت سالمت نیوز ،کدخبر()877
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 -33دســتاوردهای تجهیــزات پزشــکی ایــران کــم نظیــر اســت.خودکفایی نســبی

بــا تولیــدات داخلــی و ممانعــت از خــروج ارز ،دسترســی آســان بیمــاران ،کاهــش
قیمــت ملزومــات پزشــکی و امــکان ارز آوری بــا صــادرات محصــوالت جــزو
افتخــارات صنعتگــران ،مخترعــان و مبتکــران مهندســی پزشــکی کشــور اســت.

20

 -34نانوتکنولــوژی ،بیوتکنولــوژی ،ســلولهای بنیادیــن ،روبــات هــا و رادیــو داروهــا
در تســخیر اندیشــه و پنجــه هــای طالیــی پزشــکان ایــران اســت.

21

 -35مهــارت و تجهیــزات حرفــه ای رشــته پزشــکی قانونــی در ایــران در کشــف
جــرم ،ســم شناســی و ژنتیــک مــی توانــد با سیســتم هــای کشــف جرم کشــورهای

پیشــرفته جهــان و حتــی  FBIرقابــت کنــد.

-36باالتریــن رکــورد حضــور رشــته هــای تخصصــی و فــوق تخصصــی در بهــداری
رزمــی دوران دفــاع مقــدس باعــث کاهــش آماردرصــد جانبــازی ناشــی از جراحــت

هــای مجروحیــن و کاهــش آمــار شــهدای ناشــی از مصدومیــت هــای شــدید منجــر

بــه شــهادت و طــی کــردن مناســب مســیر بازتوانــی و نوتوانــی جانبــازان شــده
اســت.

-37ایــران پیشــتاز مراقبــت ،درمــان وپیشــگیری ازصدمــات مصدومیــن ناشــی از
آثــار مخــرب جســمی و روانــی بکارگیــری ســاح هــای شــیمیایی توســط جنــگ

افــروزان در دنیــا اســت.

22

-38بــا احــداث بیمارســتان هــای صحرایــی در مناطــق نزدیــک بــه نقــاط درگیــری

عملیــات هــای دوران دفــاع مقــدس زمــان انتقــال مجروحیــن تــا زیرتیــغ جراحــی
در اتــاق عمــل بــه  20دقیقــه کاهــش یافتــه اســت.

-39جامعــه پزشــکی کشــور امیــد اول آســیب دیــدگان حــوادث غیــر مترقبــه و
خــط مقــدم مدیریــت بحــران کشــور اســت

20
21
22

 .دکتر علیرضا سلیمانی معاون فنی اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت ،سایت رادیو گفتگو ،برنامه گفتگوی علمی
 .رک :دکتر علیرضا زالی ،پیشین
 .دکتر نعمت اهلل خسروی سرپرست و مدیریت حاکمیت بالینی بیمارستان بقیه اهلل (عج) در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دفاع مقدس تاریخ انتشار ُ ( 92/7/30کد
خبر )11854
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-40عملکــرد گــروه هــای جهــادی بســیج ســازندگی و اعضــاء جامعــه پزشــکی
دســتاورد بــزرگ جمهــوری اســامی در تکمیــل حلقــه خدمــات بهداشــتی و

درمانــی کشــور اســت.

-41شــهرهای دارای بیمارســتان  37درصــد بــوده کــه اکنــون بــا وجــود افزایــش
شــهرها بــه میــزان  3برابــر  97درصــد شــهرها بیمارســتان دارنــد .تعــداد تخــت

هــا از  55هــزار بــه  148هــزار رســیده اســت.

23

-42قــدرت بســیج کنندگــی خیریــن حــوزه ســامت از افتخــارات بــی بدیــل
مدیریــت بهداشــت ودرمــان کشــور اســت.

-43جمهــوری اســامی الگــوی کــم نظیــر ســازمان بهداشــت منطقــه مدیترانــه
شــرقی اســت.

24

 -44آمــار مــرگ و میــر نــوزادان زیــر یــک مــاه ،قبــل از انقــاب  80تــا 100در

هــزار بــوده اســت واکنــون بــه  9/5در هــزار رســیده اســت.

25

 -45آمــار مــرگ و میــر کــودکان بــاالی یــک مــاه ( 30روز) قبــل از انقــاب 120در

هــزار بــوده اســت و اکنــون بــه  9در هــزار رســیده اســت.

26

 -46آمــار مــرگ ومیــر کــودکان زیــر یــک ســال قبــل از انقــاب  120در هــزار
بــوده اســت و اکنــون بــه  13در هزارتولــد زنــده رســیده اســت .

27

-47آمــار مــرگ و میــر کــودکان زیــر  5ســال از  200تــا  250مــورد در هــر

1000تولــد در  40-50ســال پیــش ،اکنــون بــه  15/5در هــزار رســیده اســت.

28

 -48در ایــران آنقــدر مــرگ و میــر مــادران بــر اثــر زایمــان کاهــش یافتــه اســت

 . 23گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت و درمان؛ ص9-1 .
 . 24دکتر علو علوان مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در پیام ویدئویی به اجالس مشورتی بین المللی سالمت نیروی کار درسمنان  93/2/8 -خبرگزاری ایرنا،
استان سمنان کد خبر()81141552
دکتر علو علوان مدیر کل منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در نشست خبری مشترک مسئوالن سازمان بهداشت با وزیر کشورمان –خبرگزاری مهر –
 -94/4/31کدخبر( )2864080
 . 25دکتر علیرضا زالی ،پیشین
 . 26همان
 . 27همان
 . 28همان
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کــه ایــن اتفــاق نــادر یــک پدیــده و زبانــزد عــام و خــاص خواهدشــد.آمار قبــل از

انقــاب بــاالی  200مــورد در  100هــزار زایمــان و در ســال  2017کمتــر از 18
مــورد در  100هــزار زایمــان مــی باشــد.

29

-49بــا وجــود تحریــم هــای ناجوانمردانــه کشــور هــای متخاصــم حتــی در دارو
و تجهیــزات پزشــکی رتبــه ایــران از نظــر ســن امیــد بــه زندگــی در چهاردهــه

گذشــته از رتبــه  143بــه  61در بیــن کشــورهای دنیــا صعــود کــرده اســت.

30

 -50جمهــوری اســامی عمــر شــهروندان خــود را  21ســال افزایــش داده اســت
.امیــد بــه زندگــی در ســال  55 ،1355ســال بــوده اســت کــه در ســال  96بــه 76/2
افزایــش یافتــه اســت.

31

-51تولید علم درحوزه های مختلف علوم پزشکی تا سال  2016میالدی به  76برابر
زمان طاغوت رسیده است 32تعداد مدارک نمایه شده از ایران در طول  38سال پس از

انقالب از  3071مورد به 397/212مورد رسیده و رشدی  130برابری داشته است.

33

-52کشــور مــا از نظــر ســهم ســامت از تولیــد ناخالــص ملــی در رتبــه  88دنیــا
اســت.

34

-53ســرانه هــر ایرانــی در بخــش ســامت نســبت بــه  18ســال گذشــته بــه 5

برابــر رســیده و از  80دالر بــه حــدود  400دالر افزایــش یافتــه اســت.

-54در 40ســال گذشــته ســطح ســواد ســامتی شــهروندان جمهــوری اســامی بــه
طــرز خــارق العــاده ای افزایــش یافتــه اســت.

-55رســانه هــا عامــل اصلــی جهــش اطالعاتــی شــهروندان جمهــوری اســامی در
حــوزه ســامت بــوده انــد.

-56توسعه طب کار از افتخارات جمهوری اسالمی در تأمین سالمت کارگران است.
 . 29همان
 . 30همان
 . 31همان؛ همچنین :گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل ،خبرگزاری تسنیمDevelop� Human -Program Development united( ،1396/11/13 ،
)Reports ment

 . 32اسکوپوس؛ دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)iscخبرگزاری مهر ،بخش علم ودانش 1395/11/20 ،کدخبر()3901077
 . 33همان
 . 34دکتر حریرچی سخنگو وقائم مقام وزارت بهداشت ،نشست خبری ،1394/10/14 ،سالمت آنالین ،کدخبر( )1735
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-57خدمات حوزه درمان جزو الینفک ورزش کشور است.

-58جمهــوری اســامی جــزو معــدود کشــورهای دارای نظــام قانونمنــد در حــوزه
ســامت اســت کــه در صــورت قصــور پزشــکی ،احقــاق حــق مســتحقین صــورت

مــی پذیــرد.

 -59ایران در زمره  3کشور پیشرو در پیوند مغز استخوان در جهان است.

35

 -60ایــران از پیشــرفته تریــن کشــورهای دنیــا در درمــان نابــاروری اســت بهطــوری

کــه مــی تــوان گفــت کــه نابــاروری در ایــران پایــان یافته اســت.

36

 -61ایــران رتبــه چهــارم جهــان در ارتوپــدی و رتبــه اول آســیا و آفریقــا را در

پیونــد اعضــاء دارد.

37

 -62ایــران بــه  30کشــور جهــان داروهــای نانوتکنولــوژی و بیوتکنولــوژی صــادر
میکنــد و رتبــه دوم دنیــا در تولیــد داروی فاکتــور  7را دارد.

38

 -63ایران رتبه اول منطقه و پنجم را در درمان ژنتیک دارد.

39

 -64ایران جزو  10کشور جهان در کاشت حلزون شنوایی است.

40

 - 65بــا احیــای طــب ســنتی و اســامی و افزایــش اقبــال عمومــی مــردم بخشــی
از بــار ســامت برداشــته شــده اســت.

 -66نظــام ســامت بســیاری از الیــه هــای اجتماعــی و اقشــار گوناگــون را بعــد از
انقــاب بهــره منــد ســاخته اســت.

 -67ارزان بــودن خدمــات درمانــی و کیفیــت بــاالی ارائــه آنهــا نســبت بــه
بســیاری از کشــورها بــرای مــردم ایــران و ســایر کشــورها جالــب توجــه اســت.

 . 35مریــم کبیــر ســلیمانی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فنــاوری ،ســایت باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،95/9/19 ،کــد
خبــر()5891051
 . 36دکتر علی صادقی تبار مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ،پایگاه خبری صدای ایران97/4/10 ،
 . 37دکتر فیروزی فوق تخصص جراهی پیوند اعضا ،ایرنا 91/12/27 ،کد خبر ()8058689
 . 38دکتر غالمرضا اصغری معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ،باشگاه خبرنگاران جوان  97/6/17کد خبر()6660344
دکتر قانعی دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،پایگاه خبری تحلیلی دارو و سالمت ( فانا) ،مرجع باشگاه خبرنگاران جوان96/11/20 ،
کد مطلب ()12464
 . 39دکتر سید محمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران ،سایت سینا پرس ،خبرگزاری علم و فرهنگ – 97/1/23 ،کد خبر ()76214
 . 40دکتر حسام الدین امام جمعه مدیر مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران ،باشگاه خبرنگاران جوان 94/8/24 ،کد خبر()5391319

414

گلستان انقالب از میان آتش نمرودیان زمان

برخی از پیشرفت ها در حوزه " اقتد ار دفاعی "
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1سردار سرلشکر رحیم صفوی  -2سردار فدوی  -3سردار رفیقدوست
 -4امیر دریادار سیاری  -5سردار فضلی  -6سردار حق طلب

الف) استقالل دفاعی:

 -1انقــاب اســامی بــه نیروهــای مســلح ایــران عــزت و کرامــت داد و پــس از 200
ســال تابعیــت از ارتــش هــای بیگانــه ،نیروهــای مســلح ایــران را مســتقل کــرد.

 -2وابســتگی نیروهــای مســلح بــه اجانــب در دوره پهلــوی بــه وضعیتــی بســیار
شــرم آور رســید و هــر دو طــرف قــرارداد تســلیحاتی بــرای ایــران ،آمریکایــی هــا

بودنــد .خودشــان بهعنــوان مستشــار ســفارش ســاح مــی دادنــد و خودشــان
ســاح را مــی فروختنــد و خودشــان کیفیــت آن را تأییــد مــی کردنــد.

 -3بــی اختیــاری حکومــت ایــران نســبت بــه نیروهــای مســلح خــودش بــه حــدی

بــود کــه محمدرضــا پهلــوی گاهــی بــه مــادر و همســر خــودش از آمریکایــی هــا

گلــه میکنــد کــه یــگان هایــی از ارتــش ایــران را بــدون اطــاع و در کشــورهای
دیگــر بــکار گرفتــه انــد ایــن واقعیتــی اســت کــه در کتــاب خاطــرات شــاه و

خاندانــش آمــده اســت.

 -4امــروز اســتقالل دفاعــی ایــران در دکتریــن ،اســتراتژی ،آمــوزش هــا ،ســاختارها
و عــدم وابســتگی بــه پیمــان هــای نظامــی اســتکباری را هیــچ کشــوری بــه جــز ابر
قدرتهــای جهــان نــدارد .کشــورهای دیگــر در کلیــه ایــن شــئون یــا در بخشــهایی

از آن وابســته انــد.
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ب) تاریخ دفاعی در ایران:

 -5ظلــم و بــی تدبیــری پادشــاهان موجــب شــده بــود در طــول تاریــخ نظــام هــای
شاهنشــاهی در بســیاری از مــواردی کــه ایــران مــورد هجــوم گســترده ای واقــع

شــده بــود نیروهــای مســلح بــا وجــود تســلیحات و ســاز و بــرگ وســیعی کــه در
اختیــار داشــتند شکســت مــی خوردنــد .شکســت ارتــش هــای شاهنشــاهی در

مقابــل ســپاه اســکندر ،ســپاه مغــول ،خلفــای عــرب و آخریــن مــورد آن اشــغال کل

خــاک ایــران توســط متفقیــن در زمــان رضــا شــاه بــدون شــلیک یــک گلولــه بــود.

 -6مدیریــت نظــام هــای ظالمانــه شاهنشــاهی بــه گونــه ای بــود کــه در  200ســال

گذشــته هــر بــار ایــران مــورد تهاجــم دولــت هــای بیگانــه قــرار گرفــت ،بخشــی از
ایــران تجزیــه شــده و بــه تــاراج رفــت و ظــرف چنــد قــرن اخیــر مســاحت ایــران

از  3/7میلیــون کیلومتــر مربــع بــه  1/7کاهــش یافــت و ایالــت هــای مختلفــی از
ایــران جــدا و بــه کشــور همســایه واگــذار یــا کشــور مســتقلی تبدیــل شــد .آخریــن

آنهــا جــدا شــدن اســتان چهاردهــم ایــران و تبدیــل آن بــه کشــور بحریــن در
دوره محمــد رضــا پهلــوی بــود.

1

 -7در زمـان طاغـوت ،نیروهای مسـلح ایـران در خدمت ارتش های متجـاوز آمریکا،
انگلیـس و رژیـم صهیونیسـتی و دولـت های مسـتبدی ماننـد اتیوپی بودنـد و برای
سـرکوب ملـت هـای مظلوم و آزادیخـواه مانند ویتنـام ،عمان ،فلسـطین و اتیوپی به
کار گرفتـه میشـدند کـه موجـب ننگ بـرای ملت ایران بـود .ا ّما امـروز افتخار داریم
قـدرت نیروهـای مسـلح جمهوری اسلامی ایـران در دفـاع از مظلومان و ایسـتادگی

در برابـر مسـتکبران بـه کار گرفته میشـود کـه افتخار ملت ایران اسـت.

2

 -8تاریــخ دفاعــی گذشــته مملــو از تجــاوزات بــه دیگــران و حمایــت از ظالمــان
اســت .ا ّمــا پــس از انقــاب اســامی نیروهــای مســلح ایــران مفتخرنــد کــه بــر

 1رک :بهمنــی قاجــار ،محمدعلــی ،تمامیــت ارضــی ایــران :ســیری در تاریــخ مرزهــای ایــران ،تهــران ،موسســه مطالعــات و پژوهشــهای سیاســی،
چــاپ اول1390 ،
 2به عنوان نمونه :رک :محمد رضا پهلوی ،پاسخ به تاریخ به كوشش شهریار ماكان ،تهران  :شهر آب ،1371 ،ص 246
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خــاف رژیــم گذشــته کــه هواپیماهــای جنگــی ایــران و نیروهــای رزمنــده را بــرای
ســرکوب انقالبیــون و مســتضعفان بــه پــا خواســته در ظفــار و ویتنــام و اتیوپــی
مــی فرســتاد ،مستشــاران خــود را بــرای یــاری مظلومــان و ایســتادگی در مقابــل
ظالمــان اعــزام مــی کننــد.

 -9رهایــی نیروهــای مســلح از ســلطه شــاهان و بیگانــگان و پیونــد آنهــا بــا

والیــت ،چنــان عــزت و اقتــداری بــه نیروهــای مســلح ایــران بخشــید کــه آنهــا را

بــه نیــروی شکســت ناپذیــر بــدل کــرد و بــرای اولیــن بــار در قــرون اخیــر تهاجــم
دشــمنان بــا پشــتیبانی همــه قــدرت هــای جهــان بــدون جــدا شــدن حتــی یــک

وجــب از خــاک ایــران بــه شکســت انجامیــد.

 -10پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در حادثــه ای کامـ ً
ا اســتثنایی دشــمن بــا
حمایــت همــه کشــورهای ســلطه گــر جهــان ،بــه ایــران حملــه کــرد و اســتکبار

غــرب و شــرق کــه درگیــری هــای زیــادی بــا هــم داشــتند بــر ســر نابــودی ایــران
از طریــق تجــاوز نظامــی ،هــم قســم شــدند ،ا ّمــا نیروهــای مســلح ایــران در پرتــو

انقــاب اســامی متصــل بــه نیــروی الیــزل الهــی و مســتظهر بــه حمایــت بــی
پایــان مردمــی ،همــه ابــر قدرتهــا را یکجــا شکســت دادنــد و حتــی در مقابلــه بــا

نــاوگان دریایــی آمریــکا بــه بازدارندگــی رســیدند.

ج) الهام بخشی دفاعی:

 -11پیــروزی هــای درخشــان نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران در دفــاع
مقــدس و در رویارویــی بــا ناوگانهــای متجــاوز آمریــکا و انگلیــس و توانمنــدی

آنهــا در برقــراری امنیــت داخلــی ،نیروهــای مســلح ایــران را بــه قوایــی الهــام
بخــش بــرای تمــام آزادیخواهــان جهــان تبدیــل کــرده اســت.

 -12حــزب اهلل لبنــان ،نیروهــای جهــادی فلســطین ،ارتــش مردمــی ســوریه،
حشدالشــعبی عــراق ،انصــاراهلل یمــن بــا الهــام از تفکــر ،راهبردهــا ،ســازماندهی

و تاکتیــک هــای نیروهــای مقاومــت بســیج ،افســانه شکســت ناپذیــری آمریــکا و
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رژیــم صهیونیســتی را باطــل کردنــد و بزرگتریــن حماســه هــای افتخــار آمیــز را

بــرای کشورهایشــان آفریــده انــد.

د )مردمی شدن دفاع:

 -13مکتبــی بــودن و مردمــی بــودن نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی آنهــا را

بــه نیــروی شکســت ناپذیــری تبدیــل کــرده اســت و مشــارکت ایثارگرانــه مــردم
در دفــاع از جمهــوری اســامی ایــران ،در جهــان بــی نظیــر اســت.

 -14پــس از پیــروزی انقــاب اســامی مشــارکت داوطلبانــه مردمــی در قالــب
بســیج ،الگــوی بــی نظیــر دفاعــی را در ایــران شــکل داد .الگویــی کــه مشــارکت
عاشــقانه مــردم از خــط مقــدم نبــرد تــا عمــق پشــتیبانی هــا را تضمیــن میکنــد.

 -15نیروهــای مردمــی بســیج نهتنهــا افتخارآمیزتریــن نیروهــای خــط شــکن در
قــدرت دفاعــی هســتند بلکــه از تمــام شــئون دفــاع؛ از اطالعــات تــا اورژانــس در

بهداشــت و درمــان و مهندســی و تأمیــن آذوقــه ،تســلیحات و تجهیــزات را بــر

عهــده دارنــد.

 -16حضــور نیروهــای بســیج مردمــی مدافــع انقــاب اســامی در تمامــی گســتره
ی جغرافیــای کشــور امــکان هــر گونــه نفــوذ یــگان هــای رزمــی دشــمن را بــه

صفــر رســانده اســت.

 -17دفــاع مردمــی و همــه جانبــه نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران در

برابــر گســترده تریــن توطئــه هــای اســتکباری بــرای نــا امــن ســازی ایــران در
ســال هــای اولیــه انقــاب اســامی ،الگــوی جدیــدی از عملیــات دفــاع داخلــی را

بــه نمایــش گذاشــتند کــه در جهــان بــی نظیــر اســت .الگویــی کــه در آن بــدون
درهــم کوبیــدن شــهرها و روســتاها و بــدون وارد شــدن تلفــات بــه غیــر نظامیــان
کــه ضــد انقــاب آنهــا را ســنگرخود کــرده بــود ،ضــد انقــاب را بــا شــیوه هــای
انســانی و بــا ســاختارهای مردمــی و متکــی بــه قــدرت مــردم درهــم کوبیــد و

امنیــت مردمــی پایــدار را در دوردســت تریــن مناطــق مــرزی کشــور برقــرار کــرد.
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هـ) خودکفایی در دفاع:

 -18اندیشــه خودکفایــی نیروهــای مســلح در ســال  58بــا الهــام از هدایــت هــای
امــام خمینــی(ره) و بــا دســتور مســتقیم حضــرت آیــتاهلل خامنــه ای

(مدظلــه)

کــه نماینــده امــام در ارتــش بودنــد شــکل گرفــت و شــجره طیبــه ای از دانــش،
فنــاوری و صنعــت را شــکل داد کــه امــروز بــه درختــی تنــاور و پــر از ثمــرات
افتخــار آمیــز تبدیــل شــده اســت.

3

 -19تنــوع تســلیحات بومــی در ســاختار قــدرت جمهــوری اســامی ایــران بــه جــز

چنــد ابــر قــدرت در جهــان نظیــری نــدارد ،پیچیــده تریــن تســلیحات را از زیــر
دریــا تــا مافــوق جــو مــی ســازیم.

 -20در پرتــو انقــاب اســامی صنعــت تســلیحات ایــران کــه جــز ســاخت چنــد
نــوع مهمــات و مونتــاژ یــک مــدل تفنــگ قابلیتــی نداشــت امــروز انــواع ســاحهای
ســبک ،خمپــاره اندازهــا ،تــوپ هــا ،موشــک هــای ضــدزره ،موشــک هــای کــروز و
بالســتیک زمیــن بــه زمیــن ،ســامانه هــای پدافنــد هوایــی ،ســامانه هــای موشــکی

ســاحل بــه دریــا و دریــا بــه دریــا شــناورهای فــوق مــدرن ،قایــق هــای تنــدرو

فــوق مــدرن تــا ناوهــای جنگــی بــزرگ ،هواناوهــا و زیردریایــی هــا ،انــواع تانــک و

نفربــر ،وســایل مخابراتــی و بــی ســیم و تجهیــزات جنــگ الکترونیــک را از طراحــی
اولیــه تــا ســاخت و تحویــل و بهــره بــرداری ،در داخــل ایــران انجــام مــی دهنــد.

4

 -21پیچیــده تریــن و دقیــق تریــن ســامانه هــای تســلیحات یعنــی ســامانه هــای

پدافنــد هوایــی شــامل رادارهــای اخطــار اولیــه ،رادارهــای تعقیــب و هدایــت،
موشــک هــا ،ســامانه هــای فرماندهــی و کنتــرل ،ســیکرها ،تــوپ هــا و  ....در تمــام
ســطوح بردهــای کوتــاه ،متوســط و بلنــد در داخــل کشــور ســاخته میشــود.
ســامانه هایــی کــه کوچکتریــن هواپیماهــای جنگــی در فاصلــه  200کیلومتــری

 3امیــر سرلشــکر عطــاءاهلل صالحــی ،فرمانــده ســابق کل ارتــش ،خبرگــزاری دفــاع مقــدس ،ماجــرای اولیــن حضــور مقــم معظــم
رهبــری در جمــع ارتشــیها ،تاریــخ انتشــار ،95/01/29 :کــد خبــر78248 :
 4گفتگو با سردار محمدرضا نقدی ،معاون اسبق پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح
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آشــکار ســازی میکنــد و در بــرد ســاح ،تحــت تعقیــب قــرار مــی دهــد و جنگنــده

ای را کــه در محیــط ســه بعــدی بــا ســرعت مافــوق صــوت در حــال جابجایــی

اســت منهــدم میکنــد.

5

 -22پــس از انقــاب اســامی کشــورهای ســازنده تســلیحات ابتــدا فــروش ســاح

بــه ایــران را تحریــم کردنــد ،شــروع بــه ســاخت ســاح کردیــم ،فــروش قطعــات
و زیــر ســامانه هایــی را کــه در تســلیحات اســتفاده مــی شــد بــه ایــران تحریــم

کردنــد ،زیــر ســامانه هــا را ســاختیم از ســال  80وقتــی فــروش مــواد اولیــه
پیشــرفته ای کــه مــی توانســت کاربــرد تســلیحاتی داشــته باشــد را تحریــم کردنــد
عمــق ســاخت را بــه مــواد اولیــه رســاندیم.

6

 -23تبدیــل کــردن تحریــم هــا بــه فرصــت موجــب شــد امــروز پیشــرفته تریــن
مــواد و انــواع کامپوزیــت هــا و ســوپر آلیاژهــا در داخــل کشــور تولیــد شــود.

7

 -24دقیــق تریــن حســگرها و ســامانه هــای ناوبــری ،ســریعترین پــردازش گرهــا و

کامپیوترهــای پــرواز موشــک هــا ،پهپادهــا و جنگنــده هــا در درون ایــران طراحــی
و ســاخته میشــود.

8

و ) فرهنگ دفاعی:

 -25پشــتوانه الهــی ،مدیریــت و فرماندهــی بــی نظیــر والیــت فقیــه ،تنیدگــی
نیروهــای مســلح و مــردم ،تفکــر شــهادت طلبانــه و تســلیم ناپذیــر حســینی،

نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران را بــدون داشــتن تســلیحات اتمــی بــه
قــدرت بازدارنــده در مقابــل قــدرت هــای اســتکباری تبدیــل کــرده اســت.

 -26بــر خــاف تبلیغــات دشــمن ،پیشــرفت هــای شــگرف منابــع تســلیحاتی نــه

متکــی بــه هزینــه هــای گــزاف بلکــه مرهــون عشــق و ایثــار نیروهــای مومــن
5
6
7
8

همان
همان
همان
همان
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و انقالبــی و توانایــی مدیریــت نیروهــای مســلح در بهــره گیــری از ظرفیــت

دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی کشــور و بیــش از همــه هدایــت هــای هوشــمندانه
و اصــرار رهبــری انقــاب اســامی در بومــی ســازی تســلیحات اســت.

 -27خصوصیــات معنــوی اختصاصــی فرهنــگ دفاعــی منحصــر بــه فــرد جمهــوری
اســامی ایــران ،نیروهــای مســلح مــا را از همــه ی جهــان متمایــز کــرده اســت.
تکلیــف گرایــی ،شــهادت طلبــی ،تــوکل بــر خــدا ،انــس بــا زیــارت و دعــا در

ســنگرهای رزم ،پایبنــدی بــه احــکام عبــادی در ســخت تریــن شــرایط جنگــی،

اقتــداری توصیــف نشــدنی بــرای نیروهــای مســلح فراهــم آورده اســت ایــن
فرهنــگ غنــی اســت کــه موجــب شــده بــا وجــود تهاجــم فرهنگــی ســنگین،

جوانــان فراوانــی بــرای اعــزام بــه جبهــه مقاومــت لحظــه شــماری مــی کننــد.

 -28دو عنصــر تکیــه بــه قــدرت خــدا و فرماندهــی والیــت از یــک ســو و اعتمــاد

بــه جوانــان و قــرار دادن آنهــا در حســاس تریــن مســئولیت هــای نظامــی از
ســوی دیگــر بــا نشــاط تریــن و منعطــف تریــن نیــروی نظامــی جهــان را بــه ملــت

ایــران بخشــیده اســت .ابتــکارات غافلگیرکننــده و نبــرد نامتقــارن محصــول ایــن دو

خصوصیــت پایــان ناپذیــر اســت.

 -29رمــز موفقیــت نیروهــای مســلح مــا اعــم از؛ منابــع تســلیحاتی ،مراکــز
تحقیقاتــی و نیروهــا ،تبدیــل کــردن تحریــم هــا بــه فرصــت هــا اســت .همیــن

خصوصیــت موجــب شــد نیروهــای دفاعــی کشــور کــه از روز  22بهمــن  57تحــت
شــدیدترین تحریــم هــای بیــن المللــی قــرار گرفتنــد ،بخاطــر شــدت تحریــم هــا،

بــه پیشــروترین نهــاد کشــور در تولیــد علــم و فنــاوری کاالهــای صنعتــی تبدیــل
شــوند و موتــور محــرک علــم و فنــاوری کشــور باشــند.

 -30ارزش دادن بــه مجاهــدان اســام در مواضــع و رفتــار رهبــری معظــم انقــاب
از آغــاز تاکنــون و تأســی مــردم بــه ایــن مــرام در تکریــم خانــواده هــای شــهدا و

جانبــازان و نهادســازی هــای انقالبــی کــه ابتــکار منحصــر بفــرد جمهــوری اســامی
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اســت منزلــت جهــاد را در فرهنــگ عمومــی بــه باالتریــن ســطح خــود بــرد و

موجــب قــوام و اســتحکام نیروهــای دفاعــی کشــور شــد.

 -31جمهــوری اســامی ایــران بــه خاطــر مردمــی بــودن دفــاع ،اتــکاء بــه نیــروی
ایمــان رزمنــدگان ،پشــتیبانی هــای مردمــی رزمنــدگان ،فرهنــگ اســامی صرفــه

جویــی و قناعــت ،نیروهــای دفاعــی جهمــوری اســامی ایــران را یکــی از کــم

هزینــه تریــن کشــورها در بخــش دفــاع کــرده اســت .بــه عنــوان مثــال در ســال

 ،2018بودجــه دفاعــی عربســتان ســعودی  57میلیــارد دالر و در رتبــه ســوم جهان
بــود .حتــی بودجــه دفاعــی کشــورهای بســیار کــم تهدیــد ماننــد آلمــان ،45ژاپــن
 44و کانــادا  16میلیــارد دالر اســت کشــورهای بســیار کوچکــی کــه در حــد یــک
اســتان ایــران هــم محســوب نمــی شــوند مثــل کــره جنوبــی کــه  18برابــر کوچــک
تــر از ایــران اســت  40میلیــارد دالر ،امــارات  14میلیــارد دالر ،رژیــم صهیونیســتی

 ،20حتــی عمــان  6.7میلیــارد دالر اســت در حالیکــه بودجــه دفاعــی ایــران بــا
داشــتن  16کشــور همســایه در حســاس تریــن نقطــه جغرافیایــی جهــان و بــا

داشــتن دشــمنان ابرقدرتــی چــون آمریــکا ،انگلیــس و رژیــم صهیونیســتی کــه
دائمـاً ایــران را تهدیــد کــرده و مــی کننــد ،حــدود  6میلیــارد دالر اســت و تنهــا 3

درصــد از تولیــد ناخالــص ملّــی اســت.

9

9 http//:www.Globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp
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برخی از پیشرفت ها در حوزه " روستاها ،عشایر و جهاد سازندگی"
شخصیت ها و کارشناسان:

 -1سردار نعمان غالمي  -2سردار مجید خراسانی

 -3دکتر مهدي جمشيدي  -4جلیل بشارتی  -5دکتر احمد رضا زرگر

 -6مهدی زارع  -7حجت االسالم محمد علی مطلبی
بخش روستا

در سـال  1355تعداد روسـتاهای کشـور  92007روسـتا بوده و در سـال  1390این
تعداد به  61748روسـتا رسـیده اسـت .تعدادی از روسـتاها خالی از سـکنه و اغلب

آنهـا بـه شـهرها وصل شـده اند و جزو محالت شـهر شـده انـد .برخی روسـتاها نیز
در یکدیگـر ادغـام شـده و حدود  800شـهر جدید را شـکل داده اند.

1

الف) زیرساختی و فیزیکی
بهداشت روستایی

-1پوشــش بیــش از  95درصــدی مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی در مناطــق
روســتایی بعــد از انقــاب اســامی ایــران و افزایــش امیــد بــه زندگــی بــه میــزان

 21ســال در کشــور.2

 -2اســتقرار پايگاههــاي اورژانــس  115در تمامــی مراكــز بهداشــتي درمانــي
شــبانه روزي روســتايي 3از دســتاوردهای مهــم انقــاب اســامی اســت کــه باعــث

کاهــش بــی ســابقه مــرگ و میرهــای ناشــی از عــدم دسترســی بــه مراکــز خدمــات
درمانــی شــده اســت.

 -3پایــگاه هــای اورژانــس هوایــی بــه  33مــورد در سراســر کشــور و اســتفاده از آن

1
2
3

 .مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن
 .گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت ،1392 ،ص3.
 .گزارش اهم اقدامات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در دولت يازدهم ،روابط عمومی وزارت بهداشت ،1395 ،ص.5
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بــرای ارائــه خدمــات درمانــی و آمبوالنــس هوایــی در مناطــق روســتایی و محــروم
صعــب العبــور افزایــش یافتــه اســت.

4

 -4تعــداد خانههــای بهداشــت از  1340واحــد در قبــل از انقــاب بــه 20.000

واحــد پــس از انقــاب افزایــش یافتــه و رشــد  15برابــری آن داشــته اســت.

65

 -5افزایــش  421درصــدی تعــداد مراکــز بهداشــتی -درمانــی روســتایی از 518

واحــد پیــش از انقــاب بــه تعــداد  2697واحــد پــس از انقــاب اســامی.7

 -6پوشــش  100درصــدی واکسیناســیون در ایــران بعــد از انقــاب نســبت بــه
پوشــش  30درصــدی آن در ســالهای قبــل انقــاب8؛ بــه طــوری کــه دیگــر

خبــری از بیمــاری هــای واگیــردار شــنیده نمــی شــود .ایــن در حالــی اســت کــه
در ســال هــای قبــل از انقــاب بــا شــیوع بیمــاری هــای واگیــردار تعــداد زیــادی از

مــردم بــه ویــژه روســتائیان بــه کام مــرگ مــی رفتنــد.

9

راه روستایی

-7افزایش چشمگیر طول راههای روستایی آسفالت شده پس از انقالب ،بهگونهای
که پیش از انقالب  200کیلومتر بودهاست در حالی که این میزان در سالهای پس
از انقالب به مقدار  107.000کیلومتر افزایش یافته است (افزایش  500برابری).

10

-8تعــداد روســتاهای برخــوردار از طــرح آســفالت و بهســازی معابــر داخلــی روســتا

پــس از انقــاب اســامی بــه تعــداد  14282طــرح رســیده اســت کــه اتفاقــی مهــم
و چش ـمگیر در بهبــود کیفیــت و کمیــت راه روســتایی محســوب میشــوند.11

 . 4محمد سرور ،رئیس اورژانس هوایی کشور ،خبرگزاری ایرنا ،کد خبر ،82913975 :لینک خبر:
 . 5کتاب سند توسعه روستایی ،شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری ،1394 ،ص.184 :
 . 6قاضی زاده هاشمی ،وزیر بهداشت ،پایگاه سالمت آنالین http://yon.ir/EeTGb :و گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه
نظام سالمت ،وزارت بهداشت ،1392 ،ص.2
 . 7کتاب سند توسعه روستایی ،شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری ،1394 ،ص ،184 :گزارش مروري بر دستاوردهاي
انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت.1392 ،
 . 8گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت ،1392 ،خبرگزاری شبستان ،سرویس:
اجتماعی  -بهداشت و درمان ،زمان  ،۱۴:۲۳ -1395/11/13 :شناسه خبر  ۶۰۶۳۷ :به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت.
 . 9گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت ،1392 ،ص2.
 . 10سند توسعه روستایی ،شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری ،1394 ،ص184 :
 . 11همان
http://yon.ir/QGcMx
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آب شرب روستایی

-9ارتقــاء  95درصــدی دسترســی مــردم روســتاها بــه آب آشــامیدنی لولــه کشــی

در ســالهای پــس از انقــاب اســامی در حالــی کــه در ســال  1355حــدود 95
درصــد روســتاها فاقــد تأسیســات لولهکشــی بودنــد.13 12

-10به واسطه تالشهای گسترده بعد از انقالب در حوزه تأمین آب روستایی تعداد

روستاهای تحت پوشش پارکها آب و فاضالب روستایی به  34.468روستا رسیده
است .این تعداد در سالهای قبل از انقالب فقط  4700روستا بوده است.

15 14

برق روستایی

-11در پایــان ســال  1395تعــداد روســتاهاي بــرقدار  13.8برابــر و تعــداد
مشــترکین روســتایی خانگــی برقــدار  8.9برابــر شــده اســت.

16

-12پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران تعــداد روســتاهای بــرقدار کشــور

 4350روســتا بــوده اســت در حالــی کــه ایــن میــزان در ســالهای پــس از انقــاب
و تــا ســال  1395بــه تعــداد  56793روســتا رســیده اســت یعنــی تجربــه میــزان

پیشــرفت  13.8برابــری.18 17

-13بــرای اولیــن بــار پــس از انقــاب و در ســال هــاي اخیــر بــا توجــه بــه لــزوم
اســـتفاده از انــرژي هــاي نــو (فتوولتائیــک) بــه دلیــل ســادگی و ســهولت در نصــب

و راه انــدازي ،حمــل نقــل آســان ،ضریــب اطمینـــان بـــاال ،همخوانــی بــا طبیعــت

و همچنیــن عــدم نیــاز بــه ســوخت ،تــا پایــان ســال  1395تعــداد  217روســتا
شــامل  2350خانــوار از ایــن طریــق بــرق دار شــدهاند.19

 . 12گزارش مروري بر دستاوردهاي انقالب اسالمي در عرصه نظام سالمت ،وزارت بهداشت .1392 ،همچنین :نتایج آمارگیری از
هزینه و درآمد خانوارهای روستایی ،رکز آمار ایران1395 ،
 . 13مقايسه وضعيت اقتصادي قبل و بعد از انقالب اسالمي()5؛ نشریه پرتو سخن؛ شماره  ،913تاریخ .1397/02/03
 . 14گزارش عملکرد و آخرین وضعیت تأسیسات آبو فاضالب بخش روستایی تا پایان سال  ،1394وزارت نیرو ،شرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور
 . 15سند توسعه روستایی ،پیشین.
 . 16گزارش آمار برق روستایی در پایان سال  ،1395وزارت نیرو ،شرکت توانیر ،ص  1و .2
 . 17گزارش  49سال صنعت برق در ایران ،وزارت نیرو ،شرکت توانیر ،ص.33
 . 18گزارش آمار برق روستایی در پایان سال  ،1395وزارت نیرو ،شرکت توانیر ،ص  1و .2
 . 19همان.
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گاز روستایی

-14پیــش از انقــاب اســامی تنهــا یــک روســتا 20متصــل بــه شــبکه گازرســانی

بــوده اســت حــال آنکــه تــا پایــان ســال  ،1396تعــداد روســتاهای متصــل بــه
شــبکه سراســری گاز در کشــور بــه  26000روســتا رســیده اســت 21و  22و ایــن رونــد
افزایشــی همچنــان ادامــه دارد.
تلفن روستایی

-15تــا پایــان ســال  1357تنهــا  312روســتا بــه شــبکه مخابــرات متصــل بودنــد

حــال آنکــه بــا تالشهایــی کــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــن زمینــه
صــورت پذیرفتــه اســت تــا پایــان ســال  1396بالــغ بــر  55135روســتا بــه شــبکه
مخابــرات وصــل شــدهاند و ارتبــاط تلفنــی کاملــی بــا ســایر نقــاط مکانــی دارنــد

23

(24رشــد  177برابــری).

-16پــس از انقــاب اســامی و بــرای اولیــن بــار در کشــور بــا عرضه ســیمکارتهای
تلفــن همــراه ،بیــش از  45000روســتا تحــت پوشــش شــبکه ارتباطــات ســیار

ایــران قــرار گرفتهانــد.

25

مدارس روستایی

-17افزایــش حــدود  2.5برابــری واحدهــای آموزشــی پــس از انقــاب اســامی

ایــران بــا کیفیــت بیــش از ده برابــر گذشــته .مجمــوع واحدهــای آموزشــی
روســتایی پیــش از انقــاب و تــا ســال  22253 ،1357واحــد بــا کیفیــت بســیار

 . 20روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره  ،1388/02/02 ،1778شماره خبر.۵۰۳۵۸۷ :
 . 21گزارش اقتصاد نیوز ،پایگاه اطالع رسانی مرجع اقتصاد ایران ،عنوان خبر :توسعه گازرسانی به روستاها در جهت محرومیت زدایی و
گسترش رفاه؛ تاریخ  ،1396/02/24کدخبر ،۱۶۸۴۳۹ :لینک خبر:

168439-news/tiny/fa/com.eghtesadnews.www//:https

 . 22سعید مومنی ،مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ،خبرگزاری مهر ،عنوان خبر :گازرسانی شهری  ۹۷درصد؛ گازرسانی روستایی ۸۱
درصد ،کد خبر ،4282868 :لینک خبر:

4282868/news/com.mehrnews//:https

 . 23سند توسعه روستایی ،شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری ،1394 ،ص184 :
 . 24بخش آمار پایگاه اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.1397 ،
 . 25آخرین آمار پوشش و سهم اپراتورهای تلفن همراه از باند پهن سیار؛ خبرگزاری ایلنا ،کد خبر ،534100 :لینک خبر:

8gPK2/ir.yon//:http
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نــازل بــوده اســت کــه بســیاری از آنهــا در حــد یــک اتــاق بــوده انــد 26.حــال

آنکــه پــس از انقــاب اســامی ایــران تعــداد واحدهــای آموزشــی روســتایی بــه

 54814واحــد رســیده اســت.

27

-18افزایــش حــدود  104برابــری مــدارس شــبانهروزی پــس از انقــاب اســامی.
ایجــاد و توســعه مــدارس شــبانهروزی یکــی از عملکردهــای خــوب آمــوزش و

پــرورش بعــد از انقــاب اســت کــه مشــکل تحصیــل دانشآمــوزان ســاکن در
مناطــق پراکنــده روســتایی و عشــایری را مرتفــع ســاخته اســت(از  9واحــد بــه

 930واحــد رســیده اســت).

28

مساجد روستایی

-19بازســازی و بهســازی بخــش عمــده ای از مســاجد روســتایی در سراســر کشــور
و تــاش بــرای بــی بهــره نبــودن هیــچ روســتای پرجمعیــت از نعمــت مســجد.

29

-20فعـال شـدن نهادهـای انقالبـی طـی سـالهای بعـد از انقلاب در رفـع نیـاز
روسـتاها بـه مسـجد .بـه طوریکـه فقـط در سـه نمونـه طـی سـالهای اخیـر حدود

 10هـزار پروژه مسـجد توسـط قـرارگاه محرومیـت زدایـی ،30بیش از  6هـزار پروژه
توسـط بسـیج سـازندگی کشـور 31و حـدود  1000پـروژه توسـط بنیاد برکت سـتاد

اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره) 32در روسـتاهای کشـور اجرا شـده اسـت.
زمین ورزش

-21رشــد  193برابــری در تجهیــز روســتاهای کشــور بــه زمینهــای مجهــز ورزشــی
(از  12زمیــن در ســالهای قبــل از انقــاب بــه  2318زمیــن).

33

 . 26سند توسعه روستایی ،پیشین
 . 27گزارش اطالعات فضاهاي آموزش و پرورش كل كشور در سال تحصيلي  ،1394 – 95سازمان نوسازي مدارس كشور -دفتر
برنامه ريزي و تأمين منابع -فروردين .95
 . 28سند توسعه روستایی ،پیشین
 . 29گزارش کمیته روستا و عشایر جنبش مردمی پاسداشت  40سال انقالب کبیر اسالمی ،سایت تحلیلی فرهنگ سدید ،لینک خبر:

30
31
32
 . 33سند توسعه روستایی ،پیشین

 .گزارش عملکرد قرارگاه محرومیت زدایی ،1396 ،صفحه .5
 .گزارش اقدامات بسیج سازندگی کشور ،1396 ،صفحه .11
 .سعید جعفری ،مدیرعامل بنیاد برکت ،خبرگزاری ایسنا ،کد خبر ،97070402774 :لینک خبر:

http://yon.ir/kWFPY

http://yon.ir/4LfWX
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دسترسی به شبکه های تلویزیونی

-22برخــورداری  98.4درصــد جمعیــت روســتایی از پوشــش شــبکههای آنالــوگ
ســیما در روســتاها (از مبدلهــای  1کانالــه تــا  5کانالــه) .در حــال حاضــر نیــز

تغییــر مبــدل هــای آنالــوگ بــه مبــدل دیجیتــال بــه طــور گســترده در حــال
انجــام میباشــد.34

طرح هادی روستایی

-23تهیــه طــرح هــادی بــرای  99درصــد روســتاهای بــاالی  20خانــوار تــا ســال

 37000( 1395روســتا از  39400روســتا) ،حــال آنکــه پیــش از انقــاب هیچگونــه
طــرح توســعهای بــرای روســتاها وجــود نداشــت.

35

مسکن روستایی

-24نوســازی و مقاومســازی ســاالنه ۲۰۰هــزار واحــد مســکن روســتایی در

کشــور از ســال  1384تاکنــون کــه ایــن امــر باعــث کاهــش چشــمگیر تلفــات
انســانی در مخاطــرات طبیعــی شــده اســت.36

-25بازســازی حــدود  1.5میلیــون واحــد مســکونی کــه در اثــر حــوادث و ســوانح
مختلــف انســانی (جنــگ) و طبیعــی (ســیل و زلزلــه و  )...طــی  40ســال گذشــته از
بیــن رفتــه بودنــد ،از افتخــارات بنیــاد مســکن انقــاب اســامی در دوره جمهــوری
اســامی اســت.

37

کارگاه های روستایی

-26تقویــت و ایجــاد کارگاههــای روســتایی بــر مبنــای تولیــد و فــرآوری محصوالت
و صنایــع بومــی و ســنتی روســتاها گام مهمــی اســت کــه در راســتای ارتقــاء هویت

 . 34سند توسعه روستایی ،پیشین.
 . 35محمدرضا شاملو ،معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،به نقل از خبرگزاری تسنیم،1396/08/17 ،
1568481/ai.tn

نشانی //:http

 . 36عزیزاله مهدیان ،معاون بازسازی و مسكن روستایی بنیاد مسكن ،عنوان خبر:آمار مسکن روستایی کشور تا سال  ۱۴۰۵افزایش
چشمگیری می یابد ،خبرگزاری مهر ،1394/04/09 ،کد خبر  ،2848388لینک خبر :

37

 .گزارش پایگاه اطالعرسانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،1397/06/03 ،لینک گزارش:

mehrnews.com/news/2848388

http://bonyadmaskan.ir/Pages/RuralRebuilding.aspx
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و شــخصیت روســتاها و فراهــم آوردن اشــتغال پایــدار برداشــته شــده اســت .ایــن
اقــدام نقــش بــه ســزایی در رونــق اقتصــادی روســتاییان ،افزایــش تعلــق خاطــر

آنهــا بــه زادگاه و محــل ســکونت و مهاجــرت معکــوس داشــته اســت.

ب) فرهنگی  -معنوی

تعداد دانشجویان روستایی

-27تــا ســال  ،1355تعــداد دانشــجویان روســتایی مشــغول بــه تحصیــل در

دانشــگاههای کشــور جمعیــت  3724نفــری را نشــان میدهــد؛ در حالــی کــه
پــس از انقــاب اســامی و تــا ســال  1390تعــداد دانشــجویان روســتایی مشــغول
بــه تحصیــل در دانشــگاههای کشــور جمعیتــی معــادل  503938نفــر را شــامل

میشــود.

38

تغییر مدیریت روستایی

-28تأســیس شــوراها و دهیاریهــا در کشــور و تبدیــل نظــام اربــاب رعیتــی

روســتاها بــه نظــام مــردم ســاالری دینــی طــی ســالهای بعــد از انقــاب از
افتخــارات جمهــوری اســامی میباشــد.39
ارتقاء امنیت در روستاها

-29امــروزه بــر خــاف زمــان قبــل از انقــاب ،همــه روســتاهای کشــور بــه همــت
نیــروی انتظامــی و بســیج مردمــی بــه ماننــد شــهرها دارای امنیــت کامــل هســتند.

-30در حــال حاضــر بالــغ بــر  ۹هــزار پایــگاه بســیج روســتایی در کشــور فعــال
اســت ،ایــن پایگاههــا در زمــان مقتضــی ضمــن همــکاری بــا نیــروی انتظامــی

در راســتای تأمیــن امنیــت روســتاها ،در امــور عمرانــی و کشــاورزی و  ...نیــز بــا

روســتاییان همــکاری دارنــد و موجبــات امنیــت پایــدار و مردمــی را فراهــم مــی

کننــد

مشارکت های سیاسی و اجتماعی روستائیان و عشایر

 . 38سند توسعه روستایی ،پیشین
 . 39همان
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-31حضــور پرشــمار روســتائیان در جبهــه هــای دفــاع مقــدس و تقدیــم هــزاران
شــهید و جانبــاز از نقطــه هــای درخشــان انقــاب اســامی در دمیــدن روح حماســه

و ایمــان و ایثــار در روســتاهای کشــور بــود.

40

-32حضــور پرشــور و پرشــمار روســتائیان در صحنــه هــای مشــارکت سیاســی از
جملــه انتخابــات هــای مختلــف هماننــد شهرنشــینان بــه عنــوان یــک شــهروند بــا

حقــوق برابــر؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســال هــای قبــل از انقــاب روســتائیان
فرامــوش شــده بودنــد و در روندهــای اجتماعــی -سیاســی مشــارکت فعالــی

نداشــتند.

 -33همــه روســتائیان و عشــایر در انتخابــات بــه عنــوان یــک کنشــگر واقعــی و

اهتمــام نظــام بــه ایــن امــر بــا ارســال صنــدوق رای بــا بالگــرد بــه دوردسـتترین
روســتاها مشــارکت داشــتهاند؛ ایــن درحالــی اســت کــه در معــدود انتخابــات

برگــزار شــده در زمــان قبــل از انقــاب ،عمدتــا رئیــس ایــل و عشــیره و یــا خــان
روســتا تعییــن میکــرد کــه روســتائیان و عشــایر بــه چــه کســی رای دهنــد.

بخش عشایر

بعــد ازانقــاب اســامی نــگاه و توجــه ویــژه ای بــه جامعــه تاثیرگــذار عشــایر شــده
و تــاش شــده اســت در جهــت ارتقــاء هویتــی ،رفاهــی و کارایــی آن گامهــای
اساســی برداشــته شــود.

الف) زیرساختی و فیزیکی

برخورداری از زیرساختها و تأسیسات
برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی

-34بــا تالشهــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران تــا پایــان ســال 72 ،1396

درصــد عشــایر کشــور از آب آشــامیدنی بهداشــتی بهرهمنــد شــدهاند

.41

 . 40سام آرام ،عزت اهلل ،1380 ،تشکلهای خودجوش زنان روستایی برای پشتیبانی از جبهههای جنگ تحمیلی ،فصلنامه علوم
اجتماعی ،دوره  ،8شماره  15و  ،16صص .45-69
 . 41گزارش سازمان امور عشایر ایران ،روابط عمومی و امور بینالملل سازمان امور عشایر ایران.
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برخورداری از برق

-35تــا پایــان ســال  64 ،1396درصــد عشــایر کشــور از نعمــت بــرق برخــوردار
شــدهاند

.42

دسترسی به مخابرات

-36بــا تالشهــای مجدانــه دولــت جمهــوری اســامی  76درصــد عشــایر کشــور
تــا پایــان ســال  1396بــه مخابــرات دسترســی یافتهانــد

.43

برخورداری از راههای دسترسی

-37تــا پایــان ســال  1396و بــا تالشهــای پیگیرانــه دولــت جمهــوری اســامی

 96درصــد عشــایر کشــور از راههــای دسترســی مناســب جهــت کــوچ برخــوردار
شــدهاند

.44

تسهیالت و خدمات مذهبی ،فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی
برخورداری از مراکز آموزشی

45

 91-38درصــد از جمعیــت عشــایری کشــور تــا پایــان ســال  1396از مراکــز
آمــوزش ابتدایــی در داخــل عشــیره خــود بهرهمنــد شــدهاند.

 39-39درصــد از جمعیــت عشــایری کشــور از ســال  1396مجبــور نیســتند بــرای
اســتفاده از مراکــز آمــوزش راهنمایــی نوجوانــان خــود را بــه روســتاها یــا شــهرها

بفرســتند.

 21-40درصــد از جمعیــت عشــایری کشــور تــا پایــان ســال  1396از مراکــز
آمــوزش متوســطه در درون عشــیره خــود بهرهمنــد شــدهاند.

 6-41درصــد از جمعیــت عشــایری کشــور تــا پایــان ســال  1396از مراکــز آمــوزش

پیشدانشــگاهی بهرهمنــد شــدهاند.

 . 42همان
 . 43همان
 . 44همان
 . 45گزارش سازمان امور عشایر ایران ،روابط عمومی و امور بینالملل سازمان امور عشایر ایران.
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برخورداری از مراکز مذهبی ،فرهنگی و ورزشی

46

-42بــا تالشهــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران تــا پایــان ســال 37 ،1396

درصــد عشــایر کشــور از مراکــز مذهبــی برخــوردار شــدهاند.

زیرساخت نهادی و انسانی

از دســتاوردهای مهــم انقــاب اســامی در راســتای بهبــود شــرایط روســتاهای

کشــور و ســاماندهی وضعیــت زندگــی عشــایر ایجــاد نهادهــای خدمترســان
و مدیریتــی بــوده اســت کــه در طــول ایــن چهــل ســال هرکــدام بــه واســطه
رســالتها ،اهــداف و وظایــف تعریــف شــده گامهایــی بســیار ارزنــده در راســتای

ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی روســتاها و عشــایر برداشــته انــد .بــه برکــت انقــاب
اســامی و باهــدف کمــک بــه روســتاییان و عشــایر ،نهادهــای زیــر جهــت
خدمترســانی تشــکیل شــدهاند:

الف -زیرساختهای مدیریت روستایی
شوراهای اسالمی روستا

 -43شــوراهای اســامی روســتا ،شــوراهایی هســتند کــه در روســتاهای ایــران بــا
رأی مــردم همــان حــوزه انتخــاب مــی شــوند .برخــاف رژیــم گذشــته کــه رأی

خوانیــن و کدخداهــا مــاک بــود.

-44تاکیــد بــر شــوراها در قانــون اساســی و تشــکیل شــوراهای اســامی روســتایی
طــی ســالهای بعــد از انقــاب اســامی بــرای اولیــن بــار در تاریــخ کشــور نمــاد
مــردم ســاالری دینــی اســت .ایــن درحالــی اســت کــه بــا وجــود تصویــب قانــون
شــورای ده در زمــان رژیــم ســابق ،ایــن قانــون هیـچگاه عملیاتــی نشــد.
تأسیس دهیاری

 -45دهیـاری مهمتريـن و جديدتريـن نهادي اسـت که در عرصه مديريت روسـتايي
ايـران شـکل گرفتـه اسـت و به لحـاظ جايگاه همتـراز با نهاد شـهرداري در شـهرها

 . 46همان.
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مـي باشـد و مديريـت ايـن نهـاد بـر عهـده شـخصي بـه نـام دهيار اسـت .ايـن نهاد

عمومـي غيردولتـي بهمنظـور اداره امـور روسـتا بـه صـورت خودكفـا و با شـخصيت

حقوقـي مسـتقل در هر روسـتا تأسـيس گرديده اسـت.

47

-46تــا ســال  1396تعــداد  37047دهیــاری در روســتاهای کشــور راهانــدازی

شــده و  85درصــد جامعــه روســتایی از خدمــات ایــن نهــاد بهرهمنــد شــدهاند.

کــه از ایــن تعــداد دهیــار 1523 ،نفــر از آنهــا زن هســتند

48

ب -زیرساختهای مدیریت کالن روستایی و عشایری

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

-47بنیـاد مسـكن انقلاب اسلامی کـه از ابتـکارات و رویشهـای انقلاب اسـت،
در تاریـخ  21فروردیـن سـال  1358بهفرمـان حضـرت امـام خمینـی(ره) بنیانگـذار

جمهـوری اسلامیایران بهمنظور تأمین مسـكن محرومان و متولی توسـعه و عمران
روسـتاهای كشـور و سـاخت واحدهای مسـكونی شـهرها در چارچوب سیاسـتها و

برنامههـای دولـت جمهـوری اسلامی ایران تشـكیل گردیده اسـت.

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری

-48با عنایت به نگاه ویژه نظام جمهوری اسالمی ایران به روستاها ،خصوصاً روستاهای
واقع در مناطق دورافتاده و محروم کشور و عزم مسؤولین در ارائه خدمات زیربنایی،
آموزشی و  ...در این مناطق ،با تدبیر عالی ترین مقام اجرایی نظام ،دفتر امور مناطق
محروم کشور در سال  ۱۳۶۸شکل گرفت که از سال  1393به بعد نیز با عنوان
معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در حال فعالیت می باشد.

سازمان امور عشایر ایران

-49پــس از پيــروزي انقــاب اســامي و تشــكيل "شــوراي انقــاب" بــه مــوازات
ســازمان امــور عشــاير و بــراي هماهنگــي بيشــتر و اســتفاده از پتانســيلهاي
جامعــه عشــايري ،شــوراي انقــاب تصويــب نامــهاي را بــراي "تشــكيل شــوراي

 . 47پایگاه اطالع رسانی دفتر امور روستاها و عشایر)http://sk-roosta.ir/Index.aspx/2420 ،
 .2 48سند توسعه روستایی ،شورای برنامهریزی توسعه روستایی و عشایری ،1394 ،ص.182 :
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عالــي عشــاير" در وزارت كشــور گذرانــد .در حــال حاضــر ،ســازمان امــور عشــایر
ایــران بــا حفــظ شــکل قبلــی خــود بــه عنــوان یکــی از ســازمانهای زیرمجموعــه

وزارت جهادکشــاورزی بــه فعالیــت ادامــه میدهــد.

ج -زیرساختهای خدماترسان
کمیته امداد امام خمینی

(ره)

-50کمیته امداد امام(ره) از جمله اولین نهادهای انقالبی و اسالمی است که پس از

گذشت مدت کوتاهی از پیروزی انقالب اسالمی ایران در  ۱۴اسفند  ۱۳۵۷توسط
رهبر فقید انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی(ره) باهدف ساماندهی و رسیدگی

به وضعیت معیشت امور محرومان و نیازمندان کشور بهویژه روستائیان تأسیسشد.
جهاد سازندگی

-51جهاد سازندگی با محوریت محرومیتزدایی در کشور و آبادانی خرابیهای
رژیم گذشته بهفرمان امام خمینی (ره) در  ۲۷خردادماه  ۱۳۵۸تشکیل شد و یکی از
رخدادهای مهم انقالب اسالمی محسوب میشود که شکلگیری و روند حرکت آن
توانست دستاوردها و توفیقات فراوانی را عاید نظام اسالمی ایران کند.
نهضت سوادآموزی

-52ســازمان نهضــت ســـوادآموزی بــــرای ریــــشهکن کــــردن بیســوادی در

کــــشور در سالهای اولیـــه انقـــاب و بـه دســـتور بنیانگذار جمهـــوری اسـالمی
امـــام خمیـــنی

(ره)

شــکل گرفــت .بــر همیــن مبنــا هفتــم دیمــاه ســال 1358

تشــکیل ســازمان نهضــت ســوادآموزي باهــدف باســواد كــردن خيــل عظيــم

بيســوادان كشــور صــورت گرفــت و طــی ایــن مــدت تــا ســال  476 1395هــزار
و  106نفــر تحــت پوشــش فعالیتهــای آموزشــی ســازمان نهضــت ســوادآموزی
قرارگرفتهانــد( .جالبتوجــه اینکــه از ایــن تعــداد حــدود  19هــزار نفــر شــامل

اتبــاع خارجــی میشــود).

قرارگاه پیشرفت و آبادانی
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-53ایجـاد قـرارگاه پیشـرفت و آبادانی سـپاه در راسـتای تحقق تدابیـر و فرمانهای
مقـام معظـم رهبـری (مدظلهالعالـی) در امـر سـازندگی ،عمـران ،آبادانی ،خدمترسـانی و

محرومیتزدایـی در مناطـق دورافتـاده و محروم کشـور و نیز برقـراری امنیت پایدار

مردمی ،بسترسـازی خدمترسـانی بیشـتر نظام و اسـتفاده حداکثری از ظرفیتهای
اسـتانها از اقدامـات اثرگـذار بعد از انقالب اسـت.
بسیج سازندگی

-54طـرح بسـیج سـازندگی حاصـل اندیشـه واالی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی،

حضـرت آیـتاهلل امـام خامنـهای (حفظـه اهلل) و از رویشهـای خـاص انقلاب اسلامی
اسـت که در تاریخ هفدهم اردیبهشـت هزار و سـیصد و هفتاد و نه ()1379/02/17
توسـط معظـم لـه بهمنظـور هویـت بخشـیدن و شـخصیت دادن بـه جوانـان و

برنامهریـزی جهت مشـارکت دادن آنان در سـازندگی و توسـعه عرصههـای عمرانی،
کشـاورزی و منابـع طبیعـی روسـتاها و مناطـق محروم بـا همکاری مشـترک وزارت
جهـاد کشـاورزی و نیـروی مقاومـت بسـیج اعلام فرمودند .

قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران

-55ســپاه در کنــار امنیــت کشــور بــه دنبــال محرومیتزدایــی نیــز اســت ،قــرارگاه
محرومیتزدایــی از ابتــکارات ســپاه و حاصــل انقــاب اســامی اســت کــه بــرکات
زیــادی بــه دنبــال داشــته اســت.
تعاونیهای روستایی

-56راه انــدازی تعاونــی هــای روســتایی طــی ســال هــای بعــد از انقــاب ،بــه
طــوری کــه شــبکه تعاونیهــای روســتایی دارای  2.941شــرکت تعاونــی روســتایی

بــا تعــداد اعضــای  4.500.868نفــر در ســطح  56.252روســتا بــا ســرمایه ای بالــغ
بــر  ۴۴۰میلیــارد ریــال بــوده کــه ایــن شــرکتها بــه نوبــه خــود تعــداد ۲۵۶
اتحادیــه را در ســطح شهرســتانها تشــکیل میدهنــد.
تعاونیهای کشاورزی
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-57بهمنظــور پاســخگویی بــه نیازهــای تخصصــی کشــاورزان ،ســازمان مرکــزی
تعــاون روســتایی ایــران از ســال  ۱۳۶۴اقــدام بــه تأســیس و توســعه تشــکلهای

تخصصــی تحــت عنــوان پارکهــا تعاونــی کشــاورزی نمــود و تاکنــون تعــداد ایــن
تعاونــی هــا بــه  ۱۸۷۳شــرکت رســید کــه بــا تعــداد  ۱۰۴۴۴۳۴نفــر عضــو در
زمینــه توســعه کشــاورزی ایــن مرزوبــوم فعالیــت دارنــد

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

-58ارائــه خدمــات بیمــه اجتماعــی بــه کاهــش فقــر ،بهبــود زیــر ســاختهای
اقتصــادی و در نتیجــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی بخش کشــاورزی ،روســتایی و
عشــایر میانجامــد .در ایــن راســتا ،دولــت جمهــوری اســامی ،بــا ایجــاد صنــدوق

بیمــه اجتماعــی کشــاورزان ،روســتائیان و عشــایر در جهــت کاهــش فاصلــه طبقاتی
جمعیــت روســتایی و شــهری ،کاهــش محرومیــت و گســترش عدالــت اجتماعــی
گام مؤثــری برداشــته اســت.
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جمعبندی

 -1برآینــد حرکــت کلّــی و برآینــدی انقــاب ،همچنــان رو بــه تکامــل و اعتــاء
اســت .و نوســانها و چرخشهــا ،محــدود و مهــار شــده هســتند .انقــاب ،نــه

تمامشــده اســت ،و نــه منحــرف ،بلکــه در مســیری قــرار دارد کــه خواســت و
عــزم امــام خمینــی بــه آن تعلّــق گرفتــه بــود .انقــاب در شــرایطی بــه چهــل
ســالگی رســیده کــه شــعارهای اصلــی آن همچنــان بــا نشــاط و طــراوت جریــان

دارد .بحمــداهلل اســتقالل ایــران بــی نظیــر ،آزادی مــان کــم نظیــر بلکــه بــی نظیــر،
مــردم ســاالری ایــران بــی ماننــد و عدالتخواهــی و ظلــم ناپذیــری و حــق طلبــی

مــردم در اوج و رهبــری و والیتــی کــه از هرکســی در ایــن جهــان بــه اصــول

پایبندتــر اســت .ایــن در حالیســت کــه انقالبهــای دیگــر ،چنــدان تــداوم و

ـد
اولیــه خویــش فاصلــه گرفتــه و ح ّتــی گاه بــه ضـ ّ
اســتمرار نیافتــه و از هویّــت ّ
خــود تبدیــل شــدهاند .انقــاب اســامی ،اکنــون همــان اســت کــه در ابتــدا بــود
و بایــد باشــد؛ ســیر تکاملــی انقــاب ،اُفتوخیــز و فرازونشــیب داشــته ،امــا نــه
متوقــف گردیــده و نــه معکــوس شــده اســت .دســتهای شــیطانی فراوانــی از

درون و بیــرون در میــان بودنــد کــه میخواســتند انقــاب اســامی را از راه رفتــه

ـردره بیفکننــد ،امــا هــر چــه کوشــیدند و از هــر روزن ـهای
بازگرداننــد و یــا بــه قعـ ّ
نفــوذ کردنــد ،نــاکام ماندنــد.
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 -2رهبــری پیامبرگونــه و مبتنــی بــر تأییــدات غیبــی و الهــی ،انقــاب اســامی

را از خطــر بالفعــل اضمحــال و انحطــاط نجــات داد و پابرجــا و مســتقر نــگاه
داشــت .والیــت فقیــه بــه مثابــه هســتهی مرکــزی انقــاب اســامی ،انقــاب را

از گردنههــای تاریخــی دشــوار و ُمهلــک ،رهانیــده و حافــظ اصلــی و عمــدهی
موجودیّــت و اصالــت آن بــوده اســت .نهضتهــای اســامی مشــابه ،بــه دلیــل ایــن

کــه از چنیــن عنصــر سرنوشتســازی برخــوردار نبودنــد ،یــا هرگــز بــه انقــاب
تبدیــل نشــدند ،و یــا ایــن کــه اگــر موفــق بــه تحقــق انقــاب شــدند ،نتوانســتند

ـر بقــا و مانــدگاری انقــاب اســامی ،بیــش از هــر چیــز و
از آن صیانــت کننــد .سـ ّ
در درج ـ ه نخســت ،تکی ـ ه آن بــر نهــاد قدســی و مقتــدر «والیــت فقیــه» اســت و
ـر بــر همــگان مکشــوف و
اینــک در پایــان ده ـ ه چهــارم حیــات انقــاب ،ایــن سـ ّ

عیــان گشــته اســت.

 -3انقــاب اســامی ،همچنــان از بدن ـهی اجتماعــی برخــوردار اســت و میتوانــد
تودههــای مــردم را در راســتای غایــات خویــش بســیج کنــد .ایــن کــه یــک

انقــاب در پایــان دهــ ه چهــارم حیــات خویــش ،همچنــان قــادر بــه بســیج

اجتماعــی باشــد ،نشــان میدهــد کــه میــان انقــاب و مــردم در طــول دهههــای
ســپری شــده ،فاصلــه نیفتــاده و مــردم نســبت بــه انقــاب ،احســاس بیگانگــی

ندارنــد .انتقــاد و اعتــراض مــردم نســبت بــه برخــی کارگــزاران و سیاستهایشــان،
واقعیتــی روشــن و غیرقابــل انــکار اســت ،امــا ایــن امــر بــه معنــی مخالفــت آنهــا
ّ

بــا انقــاب نیســت؛ چــرا کــه کارگــزاران و سیاستهایشــان را نبایــد برابــر بــا اصــل
انقــاب قلمــداد کــرد تــا چنیــن اســتنباطی از برخــی مواجهههــا و تقابلهــای

حقانیــت انقــاب و هــواداری عمیــق و جانانــه
مــردم بــا آنهــا ،روا باشــد .اذعــان بــه
ّ
واقعیــت اســت ،و ناخشــنودی و نقــادی نســبت بــه پــارهای عملکردهــا و
از آن یــک
ّ

واقعیتــی دیگــر .از ایــن رو ،نــه دفــاع مــردم از
سیاسـتهای مســئوالن و مدیــران،
ّ

انقــاب بــه معنــی حمایــت آنهــا از همـه کارگــزاران اســت ،و نــه مخالفــت آنهــا بــا
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برخــی کارگــزاران بــه معنــی اعراضشــان از انقــاب.

 -4اصــل مانــدن انقــاب ،آن هــم بــا وجــود حجــم فــراوان و متراکــم

ُمعارضهجوییهــای دشــمنان ،نشــانه کارآمــدی و توانمنــدی آن اســت .اگــر

انقــاب ،عاجــز و ُسســتمایه بــود و کاری از عهــدهاش ســاخته نبــود ،بایــد در
همــان ســالهای آغازیــن حیــات خویــش ،بــه زانــو درمیآمــد و فرومیپاشــید،

در حالــی کــه انقــاب ،نــه تنهــا درمانــده و ناتــوان و ضعیــف نشــده ،بلکــه در اثــر
پُــرکاری و مجاهــدت نیروهــای انقالبــی ،بســیار بــر اقتــدار و هیبــت آن افــزوده
شــده و اینــک بــر اســاس داشــتهها و اندوختههــای درونــی و خودســاختهاش،
تمامقــد و باشــکوه ،ایســتاده و از خــود دفــاع میکنــد و بــه هیــچ ذلّــت و حقارتــی

تــن در نمیدهــد .البتــه در مقابــل ،دشــمن میکوشــد تــا بــا اشــار ه بــه پــارهای

کاســتیها و خالءهــا و همچنیــن تصویرســازیهای دروغیــن و منفــی از نتایــج
و ثمــرات انقــاب ،مــردم را از انقــاب ،مأیــوس و ســرخورده ســازد و آنهــا را بــه

حاشــیه ســوق دهــد .برخــاف ایــن ادعاهــای غیرواقعــی و مغرضانــه ،انقــاب در
ـدد ،ثابــت کــرده اســت کــه ارزشهــا و
مقــام عمــل و در عرصههــای عینــی متعـ ّ
آرمانهایــش ،هرگــز خیالــی و موهــوم نیســتند ،بلکــه اگــر بــه کار گرفتــه شــوند،

از همــهی ایدئولوژیهــای ســکوالر غربــی ،کارآمدتــر و مؤثرتــر خواهنــد بــود.

 -5بایــد تجربــهی تاریخــی چهــار دهــهی گذشــته را بــا دقــت و بــه تفصیــل
مطالعــه کــرد تــا روشــن شــود کــه چــه مســیرهایی پیمــوده شــده و در کجــا

کامیــاب و ســرافراز بودهایــم و در کجــا ،غفلــت کــرده و بــه خطــا رفتهایــم .ایــن
حجــم انبــوه از تجربههــای عینــی و معاصــر ،ذخیــرهای مؤثــر و غنیمتــی ارزنــده
اســت کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــوند؛ چــه بــرای مدیــران و حاکمــان کــه

تصمیمگیــر هســتند و عنــان امــور را در دســت دارنــد ،چــه بــرای مــردم کــه

بــه شــناخت عمیــق و بصیــرت نیــاز دارنــد .غــور و تأ ّمــل در ایــن تجربههــا ،مــا

مکــرر بازمــیدارد و موجــب میگــردد حافظــه تاریخــی
را از آزمونوخطاهــای
ّ
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مــان تقویــت شــود و گذشــتههای تلــخ و شــیرین را فرامــوش نکنیــم .آنگاه

کــه تجربههــای پشــت ســر نهــاده شــده ،پیــش روی دیــدهگان مــا باشــند ،و مــا
در موقــع حاجــت بــه آنهــا نظــر افکنیــم و از آنهــا عبــرت اندوزیــم ،هزینههــا و

زحمتهــا و دشــواریهایمان کاهــش خواهــد یافــت و شــتاب حرکــت تکاملــی

انقــاب ،فزونــی خواهــد گرفــت.

 -6در برابـر تاریـخ  40سـال دوره کوتاهـی تلقـی مـی شـود و دوره چهل سـاله گام
اول تمـدن سـازی و آغـاز راه اسـت ولـی همیـن آغـاز و گام اول محک خوبی اسـت

کـه آینـده روشـن را نویـد مـی دهـد .مقایسـه فرصـت محـدود چهـل سـاله انقالب
اسلامی بـرای پیـاده سـازی آرمان های خـود با فرصت هـای چند صد سـاله تمدن

غربـی بـرای ایـن کار همـه چیـز را بـرای اهل خرد روشـن مـی کند.

انقلاب اسلامی بـه جهـت درسـتی و اسـتحکام آرمـان مبتنـی بـر فطـرت خـود،
در ایـن فرصـت محـدود بـا وجـود توطئـه هـا و دسیسـه هایـی کـه بـر سـرش می
باریـد ،بـه درخشـان تریـن پیروزی هـا و چشـمگیرترین پیشـرفت ها و دسـتاوردها

دسـت یافـت و ملـت خـود را از قعـر جـدول جهانی به اوج رسـاند ،ولی قـدرت های

غربـی بـا ده برابـر فرصـت زمانـی در حالـی کـه بـرای پیگیـری اهـداف خـود هیـچ
مزاحـم خارجـی نداشـتند ،بدون قرار داشـتن در معـرض هجمات و کارشـکنی های

دیگـران ،آزادانـه آرمـان هـای خـود را پیـاده کردنـد ،امـا بـه جهـت غلط بـودن آن
آرمـان هـا ،ملـت هـای خـود را به خـاک سـیاه نشـانده اند.

همیـن حقیقـت کـه انقلاب خـود را بـه طـور روشـن نمایان کرده اسـت ،بـه خوبی
نشـان مـی دهـد کـه اگر اخلاص خودمـان را حفـظ کنیـم و اتـکای خود بـه تکیه

گاهـی کـه مـا را به اینجا رسـاند ،اسـتمرار بخشـیم و به اصولـی که این پیـروزی ها
را برایمـان رقـم زد ،پایبنـد بمانیم ،انشـاءاهلل با زیرسـاخت های ایجاد شـده در چهل
سـاله اخیـر پرش و جهـش تصاعدی در دهه هـای آینده را پیش رو خواهیم داشـت

و ایـن تجربـه چهـل سـاله بـه فضل خـدا و بون شـک آینـده ای شـورانگیز و تمدنی
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بـا شـکوه را نویـد می دهد .روزی که مانند فروپاشـی شـرق ،فروپاشـی سـلطه غرب
را شـاهد باشـیم کـه انشـاءاهلل آن روز دیر نیسـت .موانع فرو خواهـد ریخت و انقالب
اسلامی سـرعت واقعـی خـود را خواهـد یافـت تا تحوالتـی را رقـم زند کـه آنچه از

پیشـرفت هـا دیـده ایـم ،در برابـرش جـز اندکی به حسـاب نیایـد .هزینه دسـتیابی

بـه ایـن آرزو فقـط درک و عمـل بـه این بیـان امام راحل (ره) اسـت کـه فرمودند« :
مسـئوالن مـا بایـد بدانند که انقالب مـا محدود به ایران نیسـت .انقالب مـردم ایران

نقطـه شـروع انقلاب بـزرگ جهـان اسلام به پرچمـداری حضـرت حجـت -ارواحنا
فـداه -اسـت کـه خداونـد بر همه مسـلمانان و جهانیـان منت نهد و ظهـور و فرجش

را در عصـر حاضـر قـرار دهد .مسـائل اقتصادی و مـادی اگر لحظهای مسـئولین را از

وظیفـهای کـه بـر عهده دارنـد منصرف کنـد ،خطری بـزرگ و خیانتی سـهمگین را
بـه دنبـال دارد .بایـد دولت جمهوری اسلامی تمامی سـعی و توان خـود را در اداره

هـر چـه بهتـر مـردم بنماید ،ولـی این بدان معنا نیسـت کـه آنها را از اهـداف عظیم
انقلاب کـه ایجاد حکومت جهانی اسلام اسـت منصـرف کند.
مردم عزیز ایران که حقاً چهره من ّور تاریخ بزرگ اسالم در زمان معاصرند ،باید سعی

کنند که سختیها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئوالن باالی کشور به وظیفه
اساسیشان که نشر اسالم در جهان است برسند و از آنان بخواهند که تنها برادری

و صمیمیت را در چهارچوب مصلحت اسالم و مسلمین در نظر بگیرند .چه کسی
است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف
فشار میآورد ،ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ د َول دنیای

امروز و پایهریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسالم در جهان و برخورد قاطع اسالمی با
امریکا و شوروی ،فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این

راه را خود انتخاب کردهاند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار
میکنند .این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب ،بیشهادت میسر نیست.

من بار دیگر از مسئولین باالی نظام جمهوری اسالمی میخواهم که از هیچ کس و از
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هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه
فساد و فحشای سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند که ما هنوز در
قدمهای اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم.

و نتیجـه درک درسـت ایـن پیـام امـام خمینی ایـن خواهد بـود که خود فرمـود«:از

جانـب مـن و همـه ملـت ایـران بـه همـه مسـلمانان اطمینـان بدهید کـه جمهوری
اسلامی ایـران پشـتیبان شـما و حامـی مبـارزات و برنامههای اسلامی شـما اسـت

و در هـر سـنگری علیـه متجـاوزان در کنار شـما ایسـتاده اسـت و از حقوق گذشـته

و امـروز و آینـده شـما ان شـاء اهلل دفـاع خواهـد کـرد و بـه آنـان بگویید کـه اقتدار
و اعتبـار جمهـوری اسلامی ایـران متعلق بـه همه ملتهای اسلامی اسـت و دفاع از

ملـت قهرمـان و دالور ایـران در حقیقـت دفـاع از همـه ملتهای تحت سـتم اسـت و
مـا بـا خواسـت خدا دسـت تجاوز و سـتم همه سـتمگران را در کشـورهای اسلامی

میشـکنیم و بـا صـدور انقالبمـان کـه در حقیقـت صـدور اسلام راسـتین و بیـان

احـکام محمـدی  -صلـی اهلل علیـه و آلـه  -اسـت ،بـه سـیطره و سـلطه و ظلـم
جهانخـواران خاتمـه میدهیـم وبه یـاری خـدا راه را برای ظهور منجـی مصلح و کل

و امامـت مطلـق حـق امـام زمـان  -ارواحنـا فـداه  -همـوار میکنیم.».
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تا انقالب مهدی نهضت ادامه دارد

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه النصر

واجعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه
و احفظ امامنا الخامنه ای حتی ظهوره

. 1پیام به حجاج ج  ۲۰ص۳۴۵ششم مرداد۱۳۶۶

