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معرفــی می نماینــد. از ایــن رو ضــروری اســت  کوشــش کــرد  تــا جنبه هــای کمــال و 
تعالــی انقــالب اســالمی بیــش از پیــش عیــان شــود؛ ایــن بازشناســی مخصوصــا بــرای 
ــی  ــت دو چندان ــد اهمی ــد آم ــن خواهن ــد از ای ــه بع ــد و نســل هایی ک نســل های جدی
ــدام،  ــن اق ــال مهم تری ــن ح ــاده ترین و در عی ــد س ــر می رس ــه نظ ــد؛ ب ــدا می کن پی
بیــان جایگاهــی اســت کــه انقــالب اســالمی در آن موقعیــت قــرار گرفتــه اســت؛ بویــژه 
ــا در  ــه ی ــروزی انقــالب اســالمی برخــی کشــورهای منطق ــه پی اینکــه در همــان بره
ســطح ایــران بودنــد و یــا اینکــه در ســطوح باالتــری قــرار داشــتند؛ امــا امــروز جایــگاه 
جمهــوری اســالمی ایــران در عرصه هــای مختلــف باالتــر از آنهاســت. کشــورهایی ماننــد 
مصــر و پاکســتان و حتــی ترکیــه و ســایر کشــورهای منطقــه را امــروز اگــر بــا انقــالب 
اســالمی مقایســه نماییــم، تاثیــر انقــالب اســالمی را در پیشــرفت کشــور بهتــر درک 

خواهیــم نمــود.
ــی انقــالب  ــرای بازخوان فرارســیدن 40 ســالگی انقــالب اســالمی، فرصــت مغتنمــی ب

اســالمی و دســتاوردهای آن در حوزه هــای گوناگــون می باشــد. 
هرچــه از زمــان پیــروزی انقــالب اســالمی فاصلــه گرفتــه شــود، اهمیــت پرداختــن بــه 
موضــوع دســتاوردهای انقــالب اســالمی و اهمیــت تبییــن دســتاوردها و پیشــرفت های 
جمهــوری اســالمی بیش تــر می شــود. یکــی از اهــداف راهبــردی دشــمنان در جنــگ 
 نــرم علیــه انقــالب و جمهــوری اســالمی، ایجــاد یــأس و ناامیــدی در جامعــه و به ویــژه 
در نســل جــوان نســبت بــه آینــده از طریــق ســیاه نمایی، بــزرگ کــردن مشــکالت، زیــر 
ســؤال بــردن و یــا کــم ارزش جلــوه دادن دســتاوردهای انقــالب و ناکارآمــد نشــان دادن 
ــا از طریــق قــدرت رســانه ای خــود،  نظــام دینــی اســت. دشــمنان تــالش می کننــد ت
جلــوی درک واقعیــات انقــالب اســالمی و دســتاوردهای ارزشــمند جمهــوری اســالمی از 
ســوی جوانــان ایرانــی را گرفتــه و بــا نــوع واقعیت پنــداری بــرای آنــان، در پشــتوانه های 

مردمــی انقــالب و نظــام جمهــوری اســالمی خلــل وارد ســازند.
ــالمی  ــوری اس ــالب و جمه ــتاوردهای انق ــن دس ــت تبیی ــرایطی، اهمی ــن ش در چنی
به عنــوان یــک وظیفــه آشــکار می گــردد. در ایــن نوشــتار تــالش می شــود بــا مــروری 
بــه مهم تریــن دســتاوردهای انقــالب اســالمی و  پیشــرفت های جمهــوری اســالمی بــه 

ایــن وظیفــه عمــل گــردد.
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ــه  ــم عالی ــا تاســي از تعالی ــی و ب ــت اســالمی و ایران ــر هوی انقــالب اســالمی مبتنــی ب
اســالم، گفتمــان نوینــی را خلــق نمــود کــه عــالوه بــر تفــوق بــر گفتمان هــای موجــود 
در دهــه 50 شمســی، یعنــی گفتمان هــای چــپ و راســت و دیگــر خوانش هــای موجــود 
در گروه هــای اســالمی، توانســت شــعاع اثرگــذاری خــود را در محیــط داخلــی و حتــی 
در خــارج از جغرافیــای ایــران توســعه دهــد. ایــن گفتمــان با ارائــه مدل نوین و مســتقل 
ــه گفتمــان دو ابرقــدرت موجــود پــس از جنــگ  ــر عــدم پایبنــدی ب خــود و تاکیــد ب
ــه نمــود. گفتمــان  ــر آموزه هــای اســالمی ارائ ــي دوم ، رویکــرد نوینــی مبتنــی ب جهان
شــکل گرفتــه ، در عرصــه داخلــی  و بیــن المللــی منجــر بــه رویکردهــای نوینــی شــد؛ 
تاکیــد بــر حاکمیــت اســالم بــه جــای طاغــوت ، نفــی حضــور بیگانــگان ، تاکیــد بــر 
ــه  ــون محــوری ب ــر قان ــد ب ــردم ، تاکی ــش مشــارکت م ــی ، افزای ــای داخل توانمندی ه
ــار و  جــای محوریــت اشــخاص و.... از جملــه نمونه هــای تغییــر رویکــرد اســت کــه آث

دســتاوردهای مهمــی در عرصه هــای مختلــف بــه دنبــال داشــته اســت .
ــرار دارد؛ در  ــالگی ق ــل س ــتانه چه ــاز در آس ــزرگ و تاریخ س ــالب ب ــن انق ــک  ای این
فرهنــگ عمومــی و نیــز معــارف دینــی 40 ســالگی از یــک ســو نشــانه پختگــی و کمال 
ــد  ــه جدی ــا آغــاز یــک مرحل تلقــی می شــود؛ از دیگــر ســو 40 ســال شــدن تقــارن ب
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آیا می دانید جمهوری اسالمی ایران ...

    نخستین تولید کننده داروی گیاهی مقابله با ایدز در جهان است.
    سرعت پیشرفت علم 11 برابری، نسبت به کل دنیا دارد.

    تولیدکننده قایق پرنده رادارگریز با سرعت 851 کیلومتر است.
    دومین کشور دارنده تکنولوژی بیودیزل در جهان است.

    نخســتین تولیــد کننــده پــودر اســتخوان در 
ــت. ــان اس جه

ــوم 20  ــده اورانی ــد کنن ــور تولی ــتمین کش     هش
ــت. ــان اس ــد در جه درص

    جــزء ۸ کشــور ســازنده ناوشــکن در جهان 
. ست ا

    احــداث کننــده بلندتریــن ســد بتنــی در جهــان 
اســت.

    سومین کشور تولید کننده داروی بیماری ام اس در جهان است.
    دومین کشور تولید کننده هواپیماهای استراتژیک خورشیدی در جهان است.

    تنها تولید کننده پرینتر سه بعدی میکروسکوپی در خاورمیانه است.
    در میان پنج ارتش قوی جهان در حوزه سایبری قرار دارد.

    تنها تولید کننده ایمپلنت چشمی در جهان است.
    تنها کشور تولید کننده لوله های چدنی 2000 میلی متری در آسیاست.

ــط  ــای رواب ــان بیماری ه ــن درم ــاوری نوی ــه فن ــتیابی ب ــور در دس ــن کش     چهارمی
ــت. ــان اس ــویی در جه زناش

    سومین تولید کننده دکل های انتقال برق در جهان است.
    در زمره هشت قدرت فضایی دنیا قرار دارد.

    سومین کشور دارای فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی در جهان است.
    نخســتین کشــور پیونــد دهنــده ی نــای و زیســت مصنوعــی تــک مرحلــه ای در جهان 

ست. ا

بخش اول 

از دستاوردهای انقالب اسالمی و موفقیت های 
جمهوری اسالمی ایران چه می دانیم؟

ــا گذشــت 40 ســال از عمــر پــر برکــت انقــالب اســالمی،  ایــران اســالمی ب  
ــا و  ــا تمــام چالش ه ــن مســیر ب ــا ســرعت پیمــوده اســت و ای قله هــای پیشــرفت را ب

محدودیت هــا آینــده ی روشــنی را پیــش روی ملــت ایــران قــرار داده اســت.
دســتاوردهای انقــالب اســالمی در مــدت 40 ســال گذشــته بــه گونــه ای بــوده اســت که 
باعــث حیــرت جهانیــان شــده اســت؛ اگرچــه تبلیغات شــیطانی ضــد انقالب و دشــمنان 
ملــت ایــران قصــد آن را دارد تــا دســتاوردهای افتخارآمیــز انقــالب اســالمی از منظــر و 

مرعــا ملــت ایران پوشــیده شــود. 
مهــم اســت کــه امــروز مــردم و بــه خصــوص جوانــان نســل چهــارم و پنجــم انقــالب 
بــا ایــن دســتاوردها بیــش از پیــش آشــنا شــوند؛ دســتاوردهایی کــه بعضــاً مخاطبــان از 

آن هــا اطالعــی ندارنــد.
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    یکی از کشورهای تولید کننده دستگاه حفاری نفت و گاز در جهان است.
    دومین کشور قدرتمند در ساخت دریچه قلب در جهان است.

    چهارمین کشور دست یافته به فناوری نوین درمان ناشنوایی در جهان است.
    یکی از کشورهای تولید کننده ربات هوشمند دستیار جراح در جهان است.

    دومین کشور در درمان تاالسمی با پیوند مغز و استخوان در جهان است.
    دومین تولید کننده کارتریج های نامرئی در جهان است. 
    اولین تولید کننده افشانه پاک در آسیا و اقیانوس است.

    دارای مقام اول در حوزه فناوری نانو در جهان است.
    دومین کشور تولید کننده نانو دارو در جهان است.

    چهارمین کشور تولید کننده داروهای بیوتکنولوژیک در جهان است.
    در میان پنج کشور برتر دنیا در المپیادهای جهانی قرار دارد.

    دهمین کشور در فناوری لیزر در جهان است.
    یکی از کشورهای متخصص در کشف ژن نابینایی در جهان است.

ــته ای در  ــای هس ــت پژوهش ه ــه نخس     رتب
خاورمیانــه را دارد.

    یکــی از کشــورهای تولیــد کننــده جنگنــده 
در جهــان اســت.

ــده ی  ــد کنن ــورهای تولی ــی از کش     یک
ــت. ــان اس ــی در جه ــر دریای زی

    در زمــره کشــورهای تولیــد کننــده خــودروی 
بــدون سرنشــین در جهــان قــرار دارد.

    دومیــن کشــور تولیــد کننــده داروی تزریقــی 
ضــد ســرطان در جهــان اســت.

    مجهز به آزمایشگاه جنگنده در جهان است.
    چهارمین کشور قدرتمند موشکی جهان است.

    یکی از موفق ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی است.
    کشور پیشگام مهندسی ژنتیک در جهان است.

    نخستین کشور دارای دانش ساخت پروتز عصبی در جهان است.
    سومین استخراج کننده سلول های بنیادی از دندان شیری در جهان است.

    ششمین کشور تولید کننده زیردریایی در جهان است.
    چهارمین تولیدکننده بیواتانول در جهان است.

    اولین کشور تولید کننده داروی گیاهی برای درمان بیماری روماتیسم است.
    نخستین کشور تولید کننده قطعه تلسکوپ رصدخانه در جهان است.

ــر و ســاخت  ــن حوضچــه تعمی     دارای بزرگتری
ــه اســت. کشــتی در خاورمیان

ــوژی                 ــه تکنول ــز ب ــور های مجه ــی از کش     یک
ــت. ــان اس ــروز در جه ــک ک ــراف موش انح

ــاد  ــده پهپ ــد کنن ــور تولی ــن کش     دومی
ــت. ــان اس ــز در جه رادارگری

    یکــی از کشــورهای تولیــد کننــده لباس هــای 
فضانــوردی در جهــان اســت. 

    اولین کشور تولید کننده استارتر هواپیما در خاورمیانه است.
    یکی از کشورهای توانمند در ارسال موجود زنده به فضا در جهان است.

    تنها کشور تولید کننده تانک در خاورمیانه است.
    تولید کننده سریعترین اژدر رادار گریز در جهان است.

    سومین تولیدکننده دکل انتقال برق در جهان است.
    نهمین کشور صاحب چرخه کامل فضایی در جهان است.

    یکی از کشورهای خود کفایی در تولید کیک زرد در جهان است.
    سومین کشور دارای دانش تبدیل گاز به بنزین در جهان است.

    پنجمین کشور سازنده ربات انسان نما در جهان است.
    نخستین تولید کننده داروی گیاهی زخم پای دیابتی در جهان است.

    یکی از کشورهای سازنده توربین نیروگاه برق آبی در جهان است.
    پنجمین کشور تولید کننده داروی انعقاد خون در جهان است.

    دومین کشور دارای فناوری تشخیص هویت از روی چشم در جهان است.
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بخش دوم :

مقایسه دستاوردهای انقالب اسالمی
 با دوره ی پهلوی

برگزاری انتخابات و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود   

ــورد وجــود  ــک م ــا ی ــوی تنه ــم پهل ــات، در رژی ــوع انتخاب ــاظ تن از لح  
داشــت و آن مجلــس شــورای ملــی بــود امــا در نظــام جمهــوری اســالمی هشــت نــوع 
ــر اســت؛  ــا بی نظی ــه در دنی ــات وجــود دارد ک مشــارکت سیاســی در خصــوص انتخاب
ــون اساســی،  همــه پرســی تاســیس نظــام جمهــوری اســالمی، مجلــس خبــرگان قان
همــه پرســی قانــون اساســی، همــه پرســی تقنینــی اصــل 59 قانــون اساســی، مجلــس 
خبــرگان رهبــری، ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســالمی و شــورای اســالمی 
ــاالر  ــردم س ــام م ــی در نظ ــات و مشــارکت مردم ــوع انتخاب ــر تن ــتا بیانگ ــهر و روس ش

ــت. ــالمی اس ــوری اس جمه

    یکــی از 10 کشــور موفــق در انجمــاد و نگهــداری ســلول های بنیــادی جنســی در 
جهــان اســت.

ــا مــواد      یکــی از بزرگ تریــن و موفق تریــن کشــورها در کشــف و انهــدام و مبــارزه ب
مخــدر در جهــان اســت.

    یکی از کشورهای توانمند در تولید رادیودارو در جهان است.
    یکی از کشورهای موفق در پیوند ریه در جهان محسوب می شود.

    رتبــه نخســت منطقــه و هشــتم جهــان را در حــوزه دانــش نانــو تکنولــوژی در اختیــار 
دارد.

    رتبه سوم درمان نازایی در جهان را به خود اختصاص داده است.
    در میان پنج کشور برتر دنیا در مسابقات علمی قرار دارد.

    در میان ده کشور برتر جهان در حوزه کمک به محرومین و معلوالن قرار دارد.
    در زمره کشورهای سازنده کشتی اقیانوس پیما قرار دارد.

    جزء 10 کشور برتر در ساخت توربین است.
 و این راه همچنان ادامه دارد ....
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از نظــر میــزان مشــارکت مــردم در انتخابــات، آمــار نشــان می دهــد   
ــات مجلــس شــورای ملــی در ســال 1354  ــم کــه انتخاب ــات آن رژی در آخریــن انتخاب
بــود، 2/8 میلیــون نفــر شــرکت کردنــد؛ در حالــی کــه پــس از آن در همــه پرســی نظــام 
جمهــوری اســالمی ایــران در در10 و 11 فروردیــن 1358 بیــش از 20 میلیــون نفــر از 

ــران مشــارکت داشــتند. مــردم ای
در طــول چهــل ســال کــه از عمــر نظــام جمهــوری اســالمی می گــذرد متوســط حضــور 
مــردم در انتخابــات گوناگــون در شــرایط متفــاوت حــدود ۶3 درصــد اســت؛ حــال آنکــه 
در کشــورهای مدعــی دموکراســی و آزادی، حداکثــر مشــارکت مــردم زیــر 50 درصــد و 
حتــی در حــد 35 درصــد اســت. ثبــت رکــورد حضــور بیــش از 85 درصــددر انتخابــات 
ریاســت جمهــوری، ایــران را در قلــه ی بیشــترین مشــارکت در انتخابــات قرار داده اســت.

 

جدول مقایسه ای میزان مشارکت در انتخابات در کشورهای جهان 1337 تا 1357
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ــا 1357  ــده، از ســال 1337 ت ــزار ش ــات برگ ــت انتخاب ــاظ کمی از لح  
تنهــا چهــار انتخابــات برگــزار شــد. امــا در طــول 40 ســال نظــام جمهــوری اســالمی 

برگــزاری 3۶  انتخابــات، در ســطح جهــان بی ســابقه اســت.
 

 از منظــر حقــوق سیاســی، کــه دســتیابی بــه آن هــا یکــی از مهم تریــن آرمان هــا 
ــت و ســال های  ــت موق ــای دول ــر رخداده ــروری ب ــود، م ــالب اســالمی ب ــداف انق و اه
ــه  ــا وجــود بحران هــای امنیتــی، ترورهــا و حمل ــاع مقــّدس نشــان می دهــد کــه ب دف
ــود را  ــاالر خ ــای مردم س ــچ گاه ظرفیت ه ــالمی هی ــوری اس ــی، جمه ــمن خارج دش
تعطیــل نکــرده اســت و در هــر شــرایط بحرانــی مســئوالن و مقامــات قــوای اجرائیــه، 
مقننــه، اعضــای شــوراهای اســالمی را بــا رأی مســتقیم و رهبــری نظــام را هــم بــا رأی 

ــردم انتخــاب شــده اند. غیرمســتقیم م
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   توسعه انسانی 
ــای  ــن گزارش ه ــن و معتبرتری ــی از مهمتری ــانی یک ــعه انس ــزارش توس گ  
ــر توســعه ســازمان  اقتصــادی و اجتماعــی در جهــان اســت کــه هرســاله توســط دفت
ملــل متحــد )UNDP( منتشــر می شــود. در ایــن گــزارش، شــاخص توســعه انســانی 
ــه زندگــی، کیفیــت نظــام آموزشــی،  ــر اســاس معیارهــای امیــد ب )HDI( کشــورها ب
درآمــد واقعــی و ســرانه درآمــد ملــی محاســبه می شــود. تمامــی شــاخص های توســعه 
ــه عبارتــی یکــی از  ــرآورد ایــن شــاخص دخیــل اســت و ب اقتصــادی و اجتماعــی در ب
جامع تریــن معیارهــا بــرای مقایســه توســعه یافتگــی کشــورها بــه شــمار مــی رود کــه 
ــوان  ــه عن ــاخص ب ــن ش ــی از ای ــی و تحقیقات ــازمان های علم ــا و س ــی دولت ه تمام
یکــی از معیارهــای اصلــی مقایســه کشــورها اســتفاده می کننــد؛ آن چــه کــه در ادامــه 
ــاره عملکــرد جمهــوری اســالمی  ــد آخریــن گــزارش ســاالنه ســازمان ملــل درب می آی

ــران در زمینــه توســعه انســانی اســت.  ای

محاســبات ریاضــی شــاخص های انســانی کمــی پیچیــده اســت، امــا عناصری   
ماننــد عمــر طوالنــی، زندگــی ســالم از نظــر بهداشــتی، شــاخص آمــوزش و تحصیــالت 
و اســتاندارد یــک زندگــی آبرومندانــه در داخــل شــاخص های انســانی مــد نظــر اســت. 
مجمــوع ایــن پارامترهــا عــددی را بدســت می دهنــد کــه عــدد شــاخص توســعه انســانی 
نامیــده می شــود. ایــن شــاخص ها توســط دفتــر توســعه ســازمان ملــل بــرای ســنجش 
ــه  ــد ب ــت. امی ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــان ب ــف جه ــای مختل ــی ملت ه ــت زندگ کیفی

زندگــی، بهداشــت، نظــام آموزشــی و درآمــد.
بنــا بــه گــزارش توســعه انســانی ســازمان ملــل در فاصلــه ســال های 1358   

یعنــی درســت ســال اول تشــکیل جمهــوری اســالمی تــا ســال 1395 ایــن میانگیــن 
روی هــم رفتــه رتبــه اول میــزان رشــد شــاخص توســعه انســانی را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. میانگیــن رشــد شــاخص انســانی در جهــان بیــن 0/۶9 تــا 0/73درصــد بوده 
اســت، رشــد ایــران از دو برابــر متوســط جهانــی هــم بیشــتر بــوده و ســاالنه 1/۶درصــد 
توســعه را نشــان می دهــد، امــا ایــن میــزان رشــد شــاخص را نشــان می دهــد. کمبودهــا 
چطــور؟ یعنــی ایــران تــا چــه حــد موفــق شــده کمبودهــای شــاخص توســعه را جبــران 
کنــد. بنــا بــه گــزارش فایننشــال تریبیــون کــه در 30 اردیبهشــت 1395منتشــر شــد از 
نظــر جبــران کســری ایــن شــاخص ها نیــز ایــران بعــد از کــره جنوبــی رتبــه دوم جهــان 

را دارد. 
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  رشد کمی و کیفی تولید ملي
  از جملــه مهم تریــن دســتارودهای انقــالب اســالمی در حــوزه تولیــد 
ملــی در مقایســه بــا دوران پهلــوی کــه تــا ســال 94 و 95 اندازه گیــری شــده اســت را 

می تــوان اینگونــه خالصــه کــرد:
  57  برابــر شــدن صــادرات غیرنفتــي، افزایــش صــادرات غیــر نفتــي از 543 

میلیــون دالر در ســال 1357بــه 31میلیــارد دالر در ســال 1395.

  ۶/5  برابــر شــدن تولیــد و مونتــاژ خــودرو، افزایــش تولید و مونتــاژ 150هزار 
دســتگاه خــودرو در ســال 1357 بــه تولیــد و مونتــاژ حــدود 977هــزار دســتگاه خــودرو 

ــال 1394. در س
  30 برابــر شــدن تولیــد محصــوالت پتروشــیمي، افزایــش تولیــد محصــوالت 
پتروشــیمي از 1/۶ میلیــون تــن در ســال 1357 بــه 48  میلیــون تــن در ســال 1394

  24 برابــر شــدن تولیــد فــوالد خــام، افزایــش میــزان تولیــد فوالد خــام ۶80 
هــزار تــن در ســال 1357 بــه 7 / 1۶ میلیــون تــن در ســال 1394.

ــن  ــون ت ــد 1 میلی ــوالدي، و تولی ــوالت ف ــد محص ــدن تولی ــر ش   15 براب
محصــوالت فــوالدي در ســال 1357 بــه 7/ 15 میلیــون تــن در ســال 1394

  در ســال 135۶ میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی 119 هــزار میلیــارد تومــان 
بــود کــه ایــن رقــم در ســال 1393 بــا 7 / 1 درصــد رشــد بــه 203 هــزار میلیــارد تومان 

رســیده اســت.
  نــرخ رشــد اقتصــادی در ســال 135۶، حــدود 7 / 3- درصــد بــوده اســت 
کــه در ســال 1395 ایــن نــرخ بــه 5 / 4درصــد رســیده اســت و بیانگــر آن اســت کــه 
ســرعت پیشــرفت اقتصــادی در ســال هاي بعــد از انقــالب  بــه مراتــب بیشــتر از ســال 

ــت. ــوده اس 135۶ ب

  توسعه زیرساخت ها 
  ۶  برابــر شــدن راه هــاي کشــور، افزایــش راه هــاي اصلــي و فرعــي کشــور از 

3۶ هــزار کیلومتــر بــه بیــش از 210 هــزار کیلومتــر .
  2  برابــر شــدن میــزان راه آهــن کشــور، افزایــش میــزان راه آهــن کشــور از 

4/۶ هــزار کیلومتــر بــه بیــش از 13 هزارکیلومتــر.
20  برابــر شــدن ظرفیــت بنــادر کشــور، ارتقــاء ظرفیــت بنــادر از 10میلیون   

تــن بــه بیــش از 200میلیــون تــن در ســال 1394.
30 برابــر شــدن ســدهاي مخزنــي کشــور، تعــداد ســدهاي مخزنــي کشــور   
از 13ســد بــه ۶00 ســد بــزرگ در ســال1397و ثبــت ایــران بــه عنــوان ســومین قــدرت 

ــا. ــازی در دنی ــد س س
  14برابــر شــدن تولیــد بــرق کشــور، افزایــش تولیــد بــرق کشــور از20 بــه 
280 میلیــارد کیلــووات ســاعت در ســال 1394 و بــرق دار شــدن 9 / 99درصــد روســتاها 
)100درصــد روســتاهاي بــاالي 20خانــوار و 3 / 99درصــد روســتاهاي زیــر 20خانــوار(.

  افزایــش دسترســي بــه آب تصیفــه شــده، در ســال 2015 بــه 2/ 9۶درصــد 
رســیده اســت.

ــرژي کشــور از یــک    توســعه صنعــت گاز ، افزایــش ســهم گاز در ســبد ان
تــا ســال 1397. بــه  9۶/۶ درصــد  درصــد 

  211برابــر انشــعاب گاز در کشــور )99درصــد شــهرها و 80درصــد از 
روســتاها( ؛ لولــه کشــی گاز در اوایــل انقــالب تنهــا 5 شــهر و یــک روســتا را پوشــش 
داده کــه در ســال 1397 بــه 1114 شــهر و 2۶ هــزار روســتا رســیده اســت .

  40  برابــر شــدن تعــداد مشــترکین تلفــن ثابــت، از 850 هــزار اشــتراک در 
ــت . ــیده اس ــال 1397 رس ــتراک در س ــون اش ــدود 40 میلی ــه ح ــالب ب ــل از انق قب
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  پیشرفت هاي صنعت نفت 
  تولید پنج فراورده اصلی پاالیشگاه ها 4/ 2 برابر شد

پــس از انقــالب تــا پایــان ســال 1388 تولیــدات پنــج فــراورده اصلــی پاالیشــی، نســبت 
بــه قبــل از انقــالب بــا رشــدی بالــغ بــر 5/ 135 درصــدی حــدود 2/4 برابــر شــده اســت. 
در ایــن مــدت مجمــوع تولیــد پنــج فــراورده اصلــی )گاز مایــع، بنزیــن، نفــت ســفید، 
نفــت گاز و نفــت کــوره( از 74/ 99میلیــون لیتــر در روز بــه بیــش از 235.73 میلیــون 

لیتــر در روز افزایــش یافتــه اســت.

  افزایش ذخایر هیدرو کربوری مایع و گاز طبیعی
ــوده کــه  ــارد بشــکه ب ــل از انقــالب 145/94 میلی ــا قب ــع ت ــوری مای ــر هیدروکرب ذخای
بعــد از انقــالب و تــا ســال 1390 بــه 154/8 میلیــارد بشــکه رســیده و  ذخایــر قابــل 
ــه  ــال 57 ، ب ــدای س ــب در ابت ــر مکع ــون مت ــی از 75 /12 تریلی اســتحصال گاز طبیع
بیــش از 33 تریلیــون متــر مکعــب در ســال 1390 رســیده کــه نشــان دهنده برداشــت 

صیانتــی از میادیــن نفتــی و ســرمایه گــذاری هــای جدیــد اســت. 

  افزایــش در تولیــد و فــروش نفــت، گاز، مایعــات و میعانــات گازی، تزریق گاز 
و حفــاری

متوســط تولیــد گاز غنــی از 110 میلیــارد متــر مکعــب بــه 551/9 میلیــارد متــر مکعب، 
میــزان تولیــد مایعــات و میعانــات گازی و نفتــي کــه از 3/ 31 هــزار بشــکه در روز بــه 
ــر  ــون مت ــه از 2/7میلی ــی ک ــن نفت ــه میادی ــق گاز ب ــزار بشــکه در روز، تزری 448/2 ه
مکعــب در روز بــه 77/7 میلیــون متــر مکعــب و عملکــرد حفــاری از متوســط 117 هزار 

متــر در ســال قبــل از انقــالب بــه 491/۶ هــزار متــر تــا ســال 1390 رســیده اســت.

  افزایش 3 برابري تولید بنزین
تولیــد بنزیــن پاالیشــگاهی پــس از انقــالب و تــا پایــان ســال 1388 نســبت بــه قبــل از 
انقــالب  تــا 1357 بــا رشــدی بالــغ بــر 199/2 درصــد تقریبــا 3 برابــر شــده و از 14/43 

میلیــون لیتــر در روز بــه 43/18 میلیــون لیتــر در روز افزایــش یافتــه اســت.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه پــس از ســال 1388 و بــا توجــه بــه طــرح تحــول اقتصــادی 
و همچنیــن ســرمایه گــذاری هــای جدیــد در واحدهــای پاالیشــگاهی کشــور، آمارهــای 
تولیــد مربــوط بــه بنزیــن و چهــار فــراورده اصلــی دیگــر بــه طــور چشــمگیری افزایــش 

یافتــه  اســت .  
  افزایش تولید گاز مایع

ــال 1388،  ــان س ــا پای ــالب و ت ــس از انق ــع پ ــد گاز مای تولی
نســبت بــه قبــل از انقــالب  بــا رشــدی بالــغ بــر 143 درصــد 
تقریبــا 2/4 برابــر شــده و از  3/44 میلیــون لیتــر در روز بــه 3۶ 

/8 میلیــون لیتــر در روز افزایــش یافتــه اســت.

  افزایش تولید نفت سفید
ــل از آن  ــه قب ــالب نســبت ب ــس از انق ــفید پ ــت س ــد نف تولی
بــا رشــدی بالــغ بــر 39/1 درصــد تقریبــا 1/4 برابــر شــده و از 
ــر در روز  ــون لیت ــه 18/52 میلی ــر در روز ب ــون لیت 13/31میلی

افزایــش یافتــه اســت.
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  رشد 3/5 برابري تولید نفت گاز
تولیــد نفــت گاز پــس از انقــالب و تــا پایــان ســال 1388 نســبت بــه ۶7 ســال قبــل از 
انقــالب )1291 تــا 1357( بــا رشــدی بالــغ بــر  254/8 درصــد تقریبــا 3/5 برابــر شــده و 

از 25 میلیــون لیتــر در روز بــه 88/7 میلیــون لیتــر در روز افزایــش یافتــه اســت.
  رشد 3 / 2 برابري خوراک پاالیشگاه های کشور

مقایســه خــوراک مــورد مصــرف در پاالیشــگاهی ایــران شــامل نفــت خــام و میعانــات 
ــه ۶7 ســال قبــل از انقــالب  ــان ســال 1388 نســبت ب ــا پای گازی پــس از انقــالب و ت
)1291 تــا 1357( بــا رشــدی بالــغ بــر  128/۶ درصــد تقریبــا 2/3 برابــر شــده و از 747 

هــزار بشــکه در روز بــه 1708 هــزار بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت.
  رشد قابل مالحظه شاخص های مهم بخش گاز و گاز رسانی

ــش  ــی از افزای ــا 1387 حاک ــانی ت ــش گاز و گاز رس ــم بخ ــاخص های مه ــی ش بررس
ــی( از ۶/8  ــده و نیروگاه ــع عم ــاری، صنای ــی، تج ــی گاز طبیعی)خانگ ــارف داخل مص
میلیــون متــر مکعــب در روز بــه 3۶2/4 میلیــون متــر مکعــب در روز، افزایــش ظرفیــت 
پاالیــش و نــم زدایی)تجمعــی( از 3۶ میلیــون متــر مکعــب در روز بــه 497/5 میلیــون 
ــر مکعــب  ــون مت ــروگاه هــا از 4 میلی ــر مکعــب در روز، افزایــش مصــرف گاز در نی مت
ــه 117/1 میلیــون متــر مکعــب در روز، افزایــش احــداث خطــوط انتقــال گاز  در روز ب
ــزان انشــعابات نصــب  ــر، افزایــش می ــه 30153 کیلومت ــر ب طبیعــی از 2900 کیلیومت
شــده از 50 هــزار انشــعاب بــه 7001815 انشــعاب، افزایــش جمعیــت تحــت پوشــش 
گازرســانی از 225 هــزار نفــر بــه 55 میلیــون و 8۶ هــزار نفــر، افزایــش خانوارهــای تحت 
ــوار،  ــه 14 میلیــون و 397 هــزارو 200 خان ــوار ب پوشــش گاز طبیعــی از 51 هــزار خان
افزایــش تعــداد شــهرهای گاز رســانی شــده از 5 شــهر بــه 744 شــهر و افزایــش تعــداد 
روســتاهای گاز رســانی شــده از 1 روســتا بــه 73۶4 روســتا اســت کــه نشــان دهنــده 

حجــم عظیــم ســرمایه گــذاری هــا در ایــن بخــش اســت.

  رشد قابل مالحظه در بخش تولیدات پاالیشگاهی
ــس از  ــه پ ــی س ــا 1387 و در ط ــیمی ت ــش پتروش ــم بخ ــاخص های مه ــه ش مقایس
انقــالب میــزان تولیــد محصــوالت پتروشــیمی از یــک میلیــون و ۶04 هــزار تن در ســال 
بــه 30 میلیــون و 40 هــزار تــن در ســال، مقــدار فــروش داخلــی محصوالت پتروشــیمی 
ــروش  ــال، ارزش ف ــن در س ــزار ت ــون و 55۶ ه ــه 7 میلی ــال ب ــن در س ــزار ت از 570 ه
داخلــی محصــوالت پتروشــیمی از یــک میلیــارد و صــد میلیــون تومــان بــه 40 میلیــارد 
و 5۶ میلیــون تومــان، مقــدار صــادرات پتروشــیمی از ۶00 هــزار تــن بــه 12 میلیــون 
ــه 7  ــون دالر ب ــن و ارزش صــادرات محصــوالت پتروشــیمی از 4۶ میلی و 2۶8 هــزار ت

میلیــارد و 855 میلیــون دالر افزایــش نشــان می دهــد. 

  عبور از تحریم بنزین و خودکفایی
افزایــش مصــرف بنزیــن و جوابگــو نبــودن تولیــد داخلــی ســبب شــد تحریــم صــادرات 
ــل شــود کــه  ــران تبدی ــه ای ــرای تحمیــل خواســته های غــرب ب ــزاری ب ــه اب ــن، ب بنزی
ــا  ــور ب ــگاه های کش ــعه ای پاالیش ــای توس ــرای طرح ه ــرف و اج ــرل مص ــا کنت ــه ب البت

شکســت روبــه رو شــد و امــروز شــاهد صفــر شــدن واردات بنزیــن هســتیم.
اجــرای قانــون هدفمنــد کــردن یارانه هــا و ســپس اصــالح قیمــت بنزیــن، عوامــل موثــر 
ــن کشــور از 73/۶  ــه بنزی ــن مصــرف روزان ــدند میانگی ــه ســبب ش ــد ک ــری بودن دیگ
ــر در ســال 1391  ــر از ۶0 میلیــون لیت ــه کمت ــر در روز در ســال 138۶ ب میلیــون لیت
کاهــش یابــد. هــم اکنــون تولیــد بنزیــن موتور در کشــور بــه بیــش از ۶0 تــا ۶5 میلیون 
لیتــر )بــه همــراه افزاینــده اکتــان و اختــالط در انبــار( در روز رســیده اســت و بــا در نظــر 
گرفتــن متوســط مصــرف روزانــه حــدود ۶0 میلیــون لیتــر در داخــل می تــوان گفــت که 
تولیــد در حــال پیشــی گرفتــن از مصــرف اســت کــه البتــه بــا بهــره بــرداری از 17 طرح 
پاالیشــگاهی کــه در دســت اجراســت، بــه مــرور تــوان صــادرات بنزیــن ایــران افزایــش 

خواهــد یافــت.

بخش دوم | سکوی افتخار 1۸نگاهی به دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی17



  پیشرفت هاي صنعت نظامي و دفاعي
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی گســترش روزافــزون تحریم هــای مختلــف   
از ســوی دشــمنان انقــالب اســالمی؛ متخصصــان دلســوز و جوان این کشــور را واداشــت 
ــن راه  ــد و در ای ــی ببندن ــای جهان ــور از قدرت ه ــازی کش ــت در بی نی ــر هم ــا کم ت
دســتاوردهای گوناگونــی را در حوزه هــای مختلــف از جملــه صنعــت دفاعــي و نظامــي 

ــن دســتاوردها عبارتنــد از : ــه ای ــم بزننــد. از جمل کشــور رق
ــواع  ــاخت ان ــه: س ــی از جمل ــزات نظام ــالح ها و تجهی ــواع س ــاخت ان   س
هواپیمــا و جت هــای جنگنــده مافــوق صــوت رادارگریــز )ماننــد؛ صاعقــه و آذرخــش(، 

ــدر(. ــفق، تن ــیمرغ، ش ــا، س ــتو، درن ــد؛ پرس ــی )مانن آموزش
  خودکفایی در تولید و ساخت انواع هواپیماهای بدون سرنشین مدرن

ــواع بالگرد)ماننــد، بالگردهــای شــاهد، شــباویز 2075 و20۶1 و    ســاخت ان
بالگــرد ضــد تانــک 2091( و تعمیــر انــواع هواپیمــا و بالگــرد بــا کســب رتبــه پنجــم 

جهانــی بخشــی از دســتاوردهای صنعــت هوایــی اســت.
  پیشــرفت ایــران در زمینــه ســاخت و تولیــد انــواع موشــک های بالســتیک، 
دور بــرد زمیــن بــه زمیــن، زمیــن بــه هــوا و انــواع موشــک های دریایــی )مانند: موشــک 
ماهــواره بــر ســفیر، شــهاب، ســجیل، موشــک کــروز( بقدری شــگفت انگیــز بــوده، ایران 
را در ردیــف معــدود کشــورهای دارنــده تکنولــوژی ســاخت موشــک های فــوق دقیــق 

ســطح بــه ســطح قــرار داده اســت.
  ســاخت انــواع رادار بــا بـُـرد بیــش از یــک هــزار کیلومتــر و پرتــاب چندیــن 
ماهــواره بــا سرنشــین و بــدون سرنشــین بــه فضــا از جملــه مــواردی هســتند که کســب 
ــان در  ــم جه ــه دوازده ــواره و رتب ــاب ماه ــل پرت ــامانه کام ــان در س ــم جه ــه هفت رتب
طراحــی و ســاخت ماهــواره را بــرای یازدهمیــن عضــو باشــگاه فضایــی جهــان یعنــی 

ــان آورده اســت. ــه ارمغ ــران ب ای
ــاو و ناوچــه ســاخت هــاور  ــواع ن ــی، ســاخت و تعمیــر ان   ســاخت زیردریای
ــواع قایق هــای تنــدرو و ســایر اقدامــات کــه  گرافــت )قایق هــای دوزیســت( ســاخت ان
ایــران را تبدیــل بــه دومیــن کشــور در توســعه نــاوگان دریایــی، پنجمیــن قــدرت برتــر 

ــت. ــوده اس ــان نم ــی جه ــر دریای ــدرت برت ــن ق ــطحی و هفتمی ــر س زی

  ایــران اولیــن کشــور جهــان در ســاخت قایــق پرنــده اســت کــه عــالوه بــر 
ویژگــی رادارگریــزی پــس از رســیدن بــه ســرعت مناســب از ســطح فاصلــه گرفتــه و در 

ــد. ــرواز کن ــری پ ــاع 20 مت ارتف
  ساخت و تعمیر انواع زره پوش و تانک.

  خودکفایــی در ســاخت انــواع تجهیــزات و ســالح های ســبک، نیمــه 
ســنگین و ســنگین ماننــد: انــواع خمپــاره انــداز و توپ هــای مــدرن، انــواع ســامانه ها و 

ســالح های پدافنــد ضدهوایــی و مهمــات ســبک و ســنگین.
ــت و توســعه  ــواع بی ســیم و تقوی ــی و ســاخت ان ــع مخابرات   توســعه صنای
صنایــع اپتیــک و ســاخت انــواع دوربین هــای معمولــی و دیــد در شــب و صــدور برخــی 

ــان. ــور جه ــه 32 کش ــوالت ب ــن محص از ای
ایــن مــوارد از دســتاوردهای صنایــع نظامــی محســوب می شــوند کــه قبــل از انقــالب 
اســالمی، تولیــد آنهــا در کشــور ســابقه  نداشــته و مهمتــر اینکــه بخــش قابــل توجهــی 
از آنهــا، صرفــاً در انحصــار تعــداد معــدودی از کشــورهای پیشــرفته جهــان قــرار داشــته 

اســت. 
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  پیشرفت علمی 

مقایســه داشــته های ایــران پــس از انقــالب بــا کــره جنوبــی، عربســتان، هند،   
ترکیــه و ایــن قبیــل کشــورها زمانــی منصفانه اســت کــه ایــران را در دل »التهــاب دوران 
ــا تمامــی   هــا« و کشــورهای دیگــر را در دامــان حمایت هــای بیــن المللــی ببینیــم. ب
ایــن اوصــاف آمــوزش عالــی در ایــن ســال ها دســتاوردهای قابــل توجهــی داشــته اســت، 
بویــژه ایــن کــه از دهه هــای آخــر 50 تــا کنــون بودجــه آن حتــی دو برابــر هــم نشــده 
ــری، ۶0  ــدهای 30 براب ــود رش ــای خ ــی مولفه ه ــا در تمام ــه 2/3(، ام ــت )از 1/5 ب اس

برابــری و ... را داشــته کــه ایــن دســتاورد بــا ســایر نهادهــا قابــل مقایســه نیســت.
 از دیگــر نــکات مهــم ایــن اســت کــه مــا در ســال های پیــش از انقــالب حتــی در مقطع 
کاردانــی نیــز بــه اعــزام دانشــجو بــه خــارج از کشــور نیازمنــد بودیــم، امــا در ســال های 
اخیــر اعــزام دانشــجو نــه از روی نیــاز، بلکــه بــه جهــت مــراودات علمــی و فرهنگــی بــا 
ســایر دانشــگاه های جهــان بــوده اســت و آمــوزش عالــی امــروز در تمامــی رشــته ها و 

مقاطــع تحصیلــی در خودکفایــی تقریبــاً صد درصــدی قــرار دارد.
جــدول زیــر، آمــار اعــالم شــده از ســوی وزارت علــوم را نشــان می دهــد کــه آمــوزش 
عالــی بــه چــه میــزان، ِدیــن خــود را بــه ایــن حمایت هــا ادا کــرده اســت؛ الزم اســت 
توجــه شــود کــه آمارهــای اعــالم شــده مربــوط بــه آخریــن سرشــماری صــورت گرفتــه 
اســت، و بــه طــور طبیعــی ایــن اعــداد در شــرایط کنونــی و 40ســالگی انقــالب اســالمی 

رشــد فزاینــده تــری پیــدا کــرده اســت:

مقایسه وضعیت علمی کشور در دوران پهلوی و پس ازانقالب

بعد از انقالب سرشماری1390قبل از انقالب سرشماری1355شاخص

93/2 درصد47/2 درصدنرخ سواد

متقاضیــان  تحصیلــی  پوشــش 

متوســطه دوره  در  تحصیــل 

85 درصد23 درصد

700۶983مرکز آموزشی فنی و حرفه ای

3100005474000جمعیت دارای تحصیالت عالیه

اختــالف نــرخ بیــن تحصیــالت 

ــردان ــان و م ــه زن عالی

2/0- درصد3/39 درصد

2232940تعداد دانشگاه ها

ــی در  ــته های کارشناس ــداد رش تع

دانشــگاه

19۶914

کارشناســی  رشــته های  تعــداد 

ارشــد در دانشــگاه

1821033

دکتــرای  رشــته های  تعــداد 

دانشــگاه در  تخصصــی 

28793

1700004/000/000تعداد دانشجو

دکتــری  دانشــجویان  تعــداد 

تخصصــی

580 هزارو ۶38نفر)رشد۶0 برابر(913 نفر

۶8000نفر9هزارو458 نفرتعداد دکتری حرفه ای )پزشکی(

9282۶3818تعداد اعضای هیات علمی

3000نفر733نفرتعداد استاد تمام ها

78280تعداد انجمن های علمی

علمــی  نشــریات  تعــداد 

) مجله ( هشــی و پژ

20۶80

142صفرقطب علمی

83۶40تعداد موسسات پژوهشی

رتبه 17 جهانرتبه52 در جهانرتبه رشد علمی

رتبه 1جهانرتبه40جهانسرعت رشد علمی

جزو 10 کشور اولآمار وجود نداردرتبه های المپیاد علمی

جزو 10 کشور اولآمار وجود نداردانرژی هسته ای

جزو 10 کشور اولآمار وجود نداردهوا فضا

و  بنیادیــن  ســلول های 

ی ژ لــو تکنو نو نا

جزو 10 کشور اولآمار وجود ندارد

جزو 10 کشور اولآمار وجود نداردرتبه های المپیاد علمی
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 wos براســاس آخریــن اطالعــات مســتخرج از پایــگاه اســتنادی کالریویت آنالیتکــس یا
کمیــت تولیــد علــم کشــور در ســال 2017 میــالدی بــه 52183 مــورد رســیده اســت. 
در ســال 201۶ کمیــت تولیــد علــم کشــور در ایــن پایــگاه 47901 مــورد بــود. بنابرایــن 
میــزان رشــد کشــور در ســال 2017 نســبت بــه ســال 201۶ برابــر بــا 8.9 درصد )هشــت 
ممیــز نــه دهــم درصــد( می باشــد و از ایــن حیــث جمهــوری اســالمی ایــران در بیــن 
25 کشــور برتــر دنیــا رتبــه نخســت دنیــا قــرار دارد و کشــورهای روســیه و چیــن بــا 

رشــد ۶.7 درصــد و 4.3درصــد در جایگاه هــای بعــد قــرار دارنــد.

wos - کمیت تولید علم ایران

 
بــا توجــه بــه آمــار ثبــت شــده در پایــگاه اســتنادی بیــن المللــی wos میــزان تولیــد 
ــودی  ــد صع ــران در طــول شــش ســال گذشــته ) 2012-2017( همــواره رون ــم ای عل
داشــته بــه طــوری کــه از 30947 در ســال 2012 بــه 52183 در ســال 2017 یعنــی 
ــر افزایــش یافتــه اســت. بررســی ها نشــان  بیــش از 1.۶)یــک ممیــز شــش دهــم( براب
می دهــد کــه میانگیــن رشــد تولیــد علــم کشــورهای برتــر تولیــد کننــده علــم دنیــا در 
شــش ســال گذشــته حداکثــر 13 درصــد بــوده اســت بــه طــوری کــه کشــور روســیه 
بــا میانگیــن 13 درصــد، هندوســتان بــا میانگیــن 10.5 )ده و نیــم درصــد( و جمهــوری 

اســالمی ایــران بــا میانگیــن 9.1 )نــه ممیــز یــک دهــم( درصــد بــه ترتیــب رتبه هــای 
اول تــا ســوم را دارنــد. کشــورهای چیــن و برزیــل بــا 7.4 )هفــت ممیــز چهــار درصــد( 
و ۶.7 )شــش ممیــز هفــت دهــم درصــد( رشــد بــه ترتیــب در جایگاه هــای بعــد قــرار 

دارنــد.

ضمــن آنکــه گــزارش 24 ژانویــه 2018 )4 بهمــن 139۶( مؤسســه »نیچــر ایندکــس 
)NATURE INDEX( حاکــی از آن اســت کــه جمهــوری اســالمی ایــران در دهــه 
ــان،  ــورهای جه ــر کش ــا دیگ ــه ب ــاالنه در مقایس ــد س ــرخ رش ــد ن ــا 22 درص ــر ب اخی
بزرگ تریــن جهــش علمــی را در حوزه هــای علــوم، فنــی و مهندســی داشــته و توانســته 

اســت مقــام نخســت را در جهــان کســب کنــد.
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بررســی داده هــای نمــودار پاییــن کــه از پایــگاه WOS اســتخراج شــده؛ حاکــی از آن 
ــدات  ــا 22.3 درصــد، بیشــترین ســهم تولی ــران ب اســت کــه جمهــوری اســالمی ای
علمــی را در میــان کشــورهای اســالمی از آن خــود کــرده اســت. همــان طــور کــه 
مشــاهده می شــود، ترکیــه، عربســتان ســعودی، مالــزی و مصــر بــه ترتیــب بــا 1۶.2 
ــا پنجــم  درصــد، 8.4 درصــد، 7.8 درصــد و 7.5 درصــد درصــد جایگاه هــای دوم ت
ــه نمــودار پاییــن حاکــی از آن اســت کــه جمهــوری  ــد. نگاهــی ب را کســب کرده  ان
ــتان  ــه و عربس ــه ترکی ــبت ب ــه  ای نس ــل مالحظ ــالف قاب ــا اخت ــران ب ــالمی ای اس
ســعودی جایــگاه نخســت را در میــان 57 کشــور اســالمی از نظــر تولیــد علــم در ۶ 

ماهــه نخســت ســال 2018 میــالدی بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــود.  ــده می ش ــن دی ــودار پایی ــم در نم ــد عل ــر تولی ــان از نظ ــر جه ــور برت  20 کش
بررســی داده  هــای منــدرج در ایــن نمــودار، کــه از پایــگاه اســتنادی WOS اســتخراج 
ــرای نخســتین  ــران ب ــوری اســالمی ای ــه جمه ــی از آن اســت ک شــده اســت، حاک
ــت  ــه نخس ــش ماه ــدرک در ش ــش از 25500 م ــت بی ــا ثب ــت ب ــته اس ــار توانس ب
ســال 2018 جــزء 15 کشــور برتــر جهــان از نظــر میــزان تولیــد علــم قــرار گیــرد. 

پــس از ایــران کشــورهای روســیه، ســویس، ســوئد، ترکیــه و لهســتان جایگاه  هــای 
شــانزدهم تــا بیســتم را کســب کرده انــد. کشــورهای ایــاالت متحــده آمریــکا، چیــن، 
انگلســتان، آلمــان و هنــد نیــز بــه ترتیــب بــا 322020، 21۶893، 83322، 74219 
و 547۶4 مــدرک نمایــه شــده در WOS توانســته اند جایگاه هــای نخســت تــا پنجــم 

جهــان را بــه خــود اختصــاص دهنــد.

دوره سی و هفت ساله قبل از انقالب دوره بعد از انقالب تا انتهاي جنگ تحمیلی

دوره بعد از دفاع مقدس تا کنون

مقایسه کمیت تولید علم کشور قبل و بعد از انقالب اسالمی
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خالصــه وضعیــت علمــی جمهــوری اســالمی بر اســاس گــزارش ســایماگو  
طــي ســال هاي 1996 تــا 2015:

  رتبــه جهانــي تولیــد علــم ایــران طــي ســالهاي 199۶ تــا 2015 از 53 ام 
بــه 1۶ ام در جهــان ارتقــاء یافتــه اســت. رتبــه جهانــي تولیــد علــم ایــران در رشــته 
انــرژي اتمــي از 83 بــه 11 ام ارتقــاء یافتــه اســت.) افزایــش تعــداد مقــاالت از 1 بــه 

)418
  رتبــه جهانــي تولیــد علــم ایــران در رشــته نانــو و نانــو تکنولــوژي از 57 
ــه ۶87( ــاالت از 1 ب ــداد مق ــش تع ــت. ) افزای ــه اس ــاء یافت ــه5 ام ارتق ــان ب ام جه

  رتبــه جهانــي تولیــد علــم ایــران در رشــته بیوتکنولــوژي از 5۶ بــه 14 
)۶18 بــه   11 از  مقــاالت  تعــداد  اســت.)افزایش  یافتــه  ارتقــاء  جهــان  ام 

  رتبــه جهانــي تولیــد علــم ایــران در رشــته مهندســي هواوفضــا از 43 بــه 
11 ام جهــان ارتقــاء یافتــه اســت.) افزایــش تعــداد مقــاالت از 4 بــه 341(

ــه 19 ام  ــکي از 54 ب ــته پزش ــران در رش ــم ای ــد عل ــي تولی ــه جهان   رتب
3هــزار( بــه   ۶4 از  مقــاالت  تعــداد  افزایــش  اســت.)  یافتــه  ارتقــاء  جهــان 

ــه 11 ام  ــیمي از 48 ب ــته ش ــران در رش ــم ای ــد عل ــي تولی ــه جهان   رتب

3هــزار( بــه   79 از  مقــاالت  تعــداد  افزایــش  اســت.)  یافتــه  ارتقــاء  جهــان 
ــوم از ۶4  ــک و نج ــته فیزی ــران در رش ــم ای ــد عل ــي تولی ــه جهان   رتب

به 19 ام جهان ارتقاء یافته است.) افزایش تعداد مقاالت از 21 به 1هزار( 
 رشــد روزافــزون و حضــور فعــال کشــور در عرصه هــای علمــی بطوریکــه تــا ســال 

ــت. ــده اس ــت ش ــور ثب ــراع در کش ــش از 2۶19۶ اخت 1391 بی
  پژوهشــگران ایرانــی از نظــر پژوهشــی بــا ثبــت 8513 مقالــه علمــی، در 
ردیــف شــانزدهم تولیــد علــم و در زمــره دانشــمندان و پژوهشــگران ممتــاز جهــان 

قــرار گرفته انــد.
  جمهــوری اســالمی ایــران در میــان 57 کشــور اســالمی از لحــاظ علمــی 

و پژوهشــی و ثبــت اختــراع در رتبــه اول کشــورهای اســالمی قــرار دارد.
ــل چرخــه ســوخت هســته ای و  ــش کام ــن آوری و دان ــه ف   دســتیابی ب

برتــر جهــان. پنــج کشــور  قــرار گرفتــن در ردیــف 
ــه  ــرفته ب ــورهای پیش ــایر کش ــا س ــان ب ــز و همزم ــت آمی   ورود موفقی
عرصــه علــوم جدیــد ماننــد: نانــو تکنولــوژی کــه رتبــه پنجــم جهانــی را بــه خــود 
ــک، ورود  ــرو الکترونی ــزر، میک ــه؛ لی ــد از جمل ــوم جدی ــایر عل ــاص داده و س اختص
ــک،  ــی در مســابقات روبوتی ــای جهان ــات و کســب موفقیت ه ــم ســاخت روب ــه عل ب
ــرداری  ــزاری و بهــره ب ــرم اف ــه، توســعه ن ــر رایان توســعه ســخت افزاری و ســاخت اب
گســترده از علــوم رایانــه ای در کشــور و کســب 3۶2 مــدال در المپیادهــای مختلــف 

ــان. ــی جه علم
  افزایــش تعــداد پزشــکان از 15 هــزار نفــر پیــش از انقــالب بــه بیــش از 

111000 نفــر و رفــع کامــل نیــاز کشــور بــه جــذب پزشــک خارجــی .
ــالمت و  ــم س ــه ای توریس ــب منطق ــه قط ــور ب ــل کش ــر و تبدی   تغیی

بیماری هــا. انــواع  در  خارجــی  بیمــاران  درمــان  و  پذیــرش 
ــن در  ــرار گرفت ــن، ق ــلول های بنیادی ــت س ــش کش ــه دان ــتیابی ب   دس
چشــمی. بیماری هــای  درمــان  و  کلیــه  پیونــد  برتــر  کشــورهای  ردیــف 

  کســب تجــارب ارزشــمند بــرای مقابلــه بــا انــواع عــوارض و بیماری هــای 
ناشــی از عوامــل شــیمیایی.



بخش دوم | سکوی افتخار 30نگاهی به دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی29

 

  مطبوعات و کتاب
ــا آزادی را  ــتبداد و ی ــوان اس ــا ســنجش آن می ت ــه ب ــری ک شــاخص دیگ   
در ســاختار سیاســی - فرهنگــی حکومــت بررســی کــرد، وضعیــت مطبوعــات و نشــر 

ــت. ــاب اس کت
ــت و کیفیــت،  ــت مطبوعــات و کتــاب در دوران پهلــوی بــه لحــاظ کمی وضعی
کارنامــه ای تاریــک اســت؛ چراکــه آزادی حقیقــی بــرای ایــن نــوع فعالیت هــا وجــود 
ــود.  در آن  ــته ب ــه بس ــی جامع ــائل اصل ــه مس ــن ب ــد پرداخت ــای نق ــته و فض نداش
ســال ها مطبوعــات از هیــچ نــوع آزادی حتــی در حــد یــک انتقــاد برخــوردار نبودنــد 
ــاپ و  ــال چ ــاب در س ــوان کت ــزار عن ــط 2 ه ــور متوس ــه ط ــریه ب ــا 8۶ نش و تنه
منتشــر می شــد کــه بیشــتر آن هــا از محتــوای علمــی مناســبی برخــوردار نبودنــد 
ــران اســالمی  ــه چــاپ می رســید. امــروزه در ای و بســیاری در موضوعــات مبتــذل ب
3400 نشــریه در ســلیقه ها و دیدگاه هــای گوناگــون منتشــر می شــود حــدود 
2500 نفــری در نوبــت گرفتــن مجــوز هســتند و ســاالنه حــدود 53 هــزار عنــوان 

ــد.  ــاپ می رس ــه چ ــاب ب کت

 

 وضعیت بهداشت
ــی از شــهر ها و روســتاهای کشــور در  ــار رســمی کشــور، بخــش بزرگ براســاس آم
آســتانه  انقــالب اســالمی، محــروم از پزشــک و امکانــات بهداشــتی بودنــد و در ایــن 
میــان زنــان و کــودکان ســهم بیشــتری از ایــن محرومیــت داشــتند؛ بــا یــک مقایســه 
آمــاری، می تــوان تفــاوت وضعیــت بهداشــت، درمــان و ســالمت مــردم در حکومــت 

پهلــوی و بعــد از انقــالب اســالمی را متوجــه شــد.

ــر اســاس آمارهــای موجــود از دوران رژیــم پهلــوی  در جــدول زیــر بــه طورکلــی ب
و دوران کنونــی پــس از انقــالب، مقایســه ای در خصــوص وضعیــت بهداشــت، 
ســالمت و توزیــع خدمــات و تجهیــزات بهداشــتی و پزشــکی انجــام شــده اســت کــه 
ــس از  ــه پ ــه ده ــول س ــه در ط ــن زمین ــه در ای ــی ک ــا و تغییرات ــد تفاوت ه می توان

انقــالب را مشــاهده کــرد. 
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دوران انقالب اسالمیدوران حکومت پهلویشاخص ها
مرگ ومیر نوزادان به 

هنگام تولد
111 نوزاد در هر 1000 

تولد
10/۶8 نوزاد در هر 

1000 تولد
مرگ و میرکودکان زیر 

5 سال
174 کودک در هر هزار 

تولد زنده
3۶ کودک در هر هزار 

تولد زنده
55/872 سالامید به زندگی مردان
57/47۶ سالامید به زندگی زنان

14.700 )9441 پزشک تعداد پزشکان
عمومی و 5259 پزشک 
متخصص( بر اساس آمار 

سال 5۶

 14.901( 27.122
پزشک عمومی و 12.221 

پزشک متخصص( 
براساس آمار در سال 90

۶0.000200.000تعداد دانشجویان پزشکی
547805تعداد بیمارستان

مرکزبهداشت درمانی 
روستایی

2.914 واحد )سال 1.500واحد )سال 135۶(
)1390

تعدادتخت خواب در 
بیمارستان

5۶.0001033۶5

نرخ تولیددارو در داخل 
کشور

95 درصد25 درصد

1228تعداد شرکت های بیمه ای
تعدادجمعیت تحت 

پوشش بیمه
بیش از ۶5.000.000 نفر1.800.000 نفر

افزایــش 100 برابــری ســرمایه گذاری در بخــش بهداشــت و درمــان بعــد از انقــالب 
ــی طــی  ــه رشــد 400 درصــدی شــاخص های بهداشــتی و درمان اســالمی منجــر ب
ســال های پــس از پیــروزی انقــالب شــده اســت کــه شــاخص »امیــد بــه زندگــی« 

نیــز در مقایســه بــا قبــل از انقــالب از 50 بــه 75 ســال رســید.

 قبــل از پیــروزی انقــالب حــدود 7 دانشــکده پزشــکی در دانشــگاه ها ایجــاد شــده 
بــود، امــا در حــال حاضــر حــدود 40 دانشــگاه علــوم پزشــکی در سراســر کشــور بــه 
ــرش دانشــجوی پزشــکی از حــدود ۶00  ــت پذی ــداد ظرفی ــردازد.  تع ــت می پ فعالی
نفــر قبــل از پیــروزی انقــالب بــه حــدود ۶ هــزار نفــر در ســال افزایــش یافــت. ســال 
ــود،   ــر ب ــزار نف ــداد کل پزشــکان دارای کارت نظــام پزشــکی حــدود 17 ه 57،  تع
ــزار پزشــک در دانشــگاه های  ــته، حدود140ه ــال های گذش ــی س ــه ط ــی ک در حال
علــوم پزشــکی سراســر کشــور تربیــت شــده اند. در حــال حاضــر حــدود 97 درصــد 
داروهــای مــورد نیــاز در داخــل کشــور تولیــد می شــود و در بیمارســتان های کشــور 
حــدود 90 هــزار تخــت وجــود دارد، در حالــی کــه قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی، 
تعــداد تخت هــای بیمارســتانی در کشــور در مجمــوع 15 تــا 20 هــزار تخــت بــود.

کشــور ایــران در ســال 5۶ بــا 33 میلیــون جمعیــت، نیازمنــد ورود پزشــک خارجــی 
از ســایر کشــورها بــوده اســت، امــا هــم اکنــون بــا جمعیتــی بیــش از دو برابــر و بــه 
تبــع آن بــا نیــازی بیشــتر بــه پزشــک، بــا مــازاد پزشــک روبــه رو هســت. همچنیــن 
در زمینــه پزشــک متخصــص نیــز از جمعیــت 7000 نفــر در ســال 57 بــه جمعیــت 
ــت  ــد گف ــن بای ــیده ایم و همچنی ــر رس ــال حاض ــص در ح ــک متخص 72.792 پزش
کــه مــردم بســیاری از کشــورها بــه منظــور درمــان بــه کشــورمان ســفر می کننــد 

تــا تحــت نظــر پزشــکان ایرانــی بــه درمــان خــود بپردازنــد.
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مقایسه وضعیت پزشکی متخصص در دوران پهلوی و پس ازانقالب

دوران حکومت شاخص ها
شاه

دوران انقالب 
اسالمی

شاخص ها

تعداد پزشک84000 نفر7000 نفرتعداد پزشک
رتبه 1 در آماری وجود نداردچشم پزشک

خاورمیانه
چشم پزشک

رتبه 1در آماری وجود نداردمغز و اعصاب
خاورمیانه

مغز و اعصاب

رتبه 1 جهان آماری وجود نداردجراحی قلب
در جراحی قلب 

کودکان

جراحی قلب

سومین کشور آماری وجود نداردپیوند اعضا
جهان در در اهدا و 

پیوند اعضا

پیوند اعضا

 

 

 
  ورزش 

سرانه ورزشی کشور  
 بــر اســاس آمارهــای موجــود در ســال 58 تنهــا در 12 روســتا زمین هــای ورزشــی 
ــی  ــای ورزش ــور از زمین ه ــتای کش ــش از 2200 روس ــون بی ــت و اکن ــود داش وج
برخوردارنــد. هــم چنیــن تعــداد ســالن های ورزشــی در روســتاها در ســال 58 تنهــا 
ــون بیــش از 400 روســتا دارای ســالن ورزشــی اســت.  ــا هــم اکن ــود ام ــورد ب 5 م
ــا  ــی رشــد چشــمگیری داشــته و ت ــی پروژه هــای عمران ــد اجرای ضمــن آن کــه رون

کنــون حــدود 300 پــروژه ورزشــی در ســطح کشــور افتتــاح شــده اســت. 

ــر  ــانتی مت ــا 2 س ــرد تنه ــر ف ــه ازای ه ــالب ب ــروزی انق ــال های پی در نخســتین س
فضــای ورزشــی وجــود داشــت، امــا پــس از گذشــت 38 ســال ایــن ســرانه ورزشــی 
ــا  ــد تقریب ــده رش ــان دهن ــه نش ــت ک ــیده اس ــر رس ــانتی مت ــط 7۶ س ــه متوس ب
ــابقاتی  ــالن مس ــری، 8 س ــزار نف ــتادیوم 15 ه ــاخت 18 اس ــت. س ــری اس 38 براب
ــتخر  ــواری، 2 اس ــت دوچرخه س ــرداری، 4 پیس ــت بهره ب ــا قابلی ــری ب ــزار نف ۶ ه
ــری در  ــزار نف ــگاه 5 ه ــار ورزش ــی، چه ــی دوومیدان ــالن تخصص ــه س ــی، س قهرمان
ایــن پروژه هــای ورزشــی از مهمتریــن کارهــای زیربنایــی اســت کــه پــس از انقــالب 
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اســالمی در کشــور انجــام شــده اســت. هرچنــد درایــن ســال ها ضعــف مدیریــت و 
کمبــود بودجــه ورزش ایــران را تهدیــد کــرده اســت امــا بــا اراده ملــی و بهره گیــری 
ــرد. پیشــرفت های  ــوان ترمــز گیرهــای ورزش را از بیــن ب از اقتصــاد مقاومتــی می ت
ورزش کشــور در ابعــاد مختلفــی انجــام گرفــت از جملــه در ورزش بانــوان، حضــور 

ــال. ــی فوتب ــای جهان ــیایی و جام ه ــای آس ــا، بازی ه درالمپیک ه

  حضور در 4 جام جهانی بعد از انقالب اسالمی
ــه قبــل از انقــالب برمی گــردد  ــی ب ــران در رقابت هــای جــام جهان اولیــن حضــور ای

جایــی کــه بوینــس آیــرس آرژانتیــن در ســال 1978میزبــان مســابقات بــود. 
بعــد از انقــالب اســالمی تیــم ملــی کشــورمان 4 بــار موفــق بــه راهیابــی بــه جــام 
ــار  ــرای ب جهانــی شــده اســت. در ســال 1998 ایــران پــس از 20 ســال توانســت ب
دوم در جــام جهانــی فوتبــال فرانســه حضــور پیــدا کنــد. حضــور در جــام جهانــی 
200۶ آلمــان، 2014 برزیــل و 2018 روســیه از افتخــارات تیــم ملــی فوتبــال ایــران 

بــوده اســت. 

  المپیک و درخشش ورزشکاران درسال های بعد از انقالب
کاروان هــای ورزشــی ایــران در17 دوره از مســابقات المپیــک حضــور داشــته کــه از 
دوره دهــم، ورزشــکاران کشــورمان در قالــب کاروان جمهــوری اســالمی ایــران راهــی 
ــری در آن رخ داد و  ــم گی ــات چش ــه اتفاق ــدند. 8 دوره ای ک ــک ش ــابقات المپی مس
ــل از  ــه قب ــیدند ک ــدال رس ــه م ــود ب ــر خ ــای بی نظی ــا توانمندی ه ــوان ب ــی بان حت

ایــن هرگــز اتفــاق نیفتــاده بــود.

 

  هویت بخشی به ورزش زنان با حجاب اسالمی 
ــرای پیشــبرد  ــان در ســال های قبــل از انقــالب وســیله ای در دســت حکومــت ب  زن
ــان  ــه زن ــا ورزش ب ــد ام ــوت ورزش می کردن ــوان در دوران طاغ ــد. بان ــداف بودن اه
ــتفاده  ــه ای اس ــه گون ــان ب ــه از ورزش زن ــن آن ک ــد. ضم ــدود می ش ــد مح ثروتمن
می شــد کــه جنبــه تبلیغاتــی آن بــر جنبــه ســالمت جســم و روان ارجحیــت داشــت. 
ــورهای  ــکار کش ــا اف ــز ب ــه ورزش را نی ــز از جمل ــه چی ــت هم ــد داش ــوت قص طاغ
ــون  ــته هایی همچ ــه رش ــان ب ــوت، ورزش زن ــد. در دوران طاغ ــه کن ــی آمیخت غرب

ــد. ــه می ش ــه خالص ــص بال ــکتبال و رق ــتیک، بس ژیمناس
ــز  ــان توانســتند راه خــود را در دیگــر رشــته ها نی ــروزی انقــالب اســالمی زن ــا پی ب
پیــدا کننــد و بــا کمــک حجــاب اســالمی پــا بــه عرصه هــای بیــن المللــی بگذارنــد. 
ــوان و  ــوان و جداســازی فضــای ورزشــی بان ــرای بان طراحــی لباس هــای اســالمی ب
آقایــان از تحــوالت ورزش بانــوان در بعــد از انقــالب بــود. ضمــن آن کــه بانــوان در 
ــری از  ــر خب ــد و دیگ ــاز کردن ــود را آغ ــت خ ــته های ورزشــی فعالی بســیاری از رش

محدودیت هــای انتخــاب رشــته ورزشــی در قبــل از انقــالب وجــود نداشــت.
ایــران در زمینــه حضــور بانــوان بــا حجــاب اســالمی در مســابقات بســکتبال اولیــن 
کشــوری بــود کــه لباس هــا را طراحــی کــرد و توانســت پــس از تالش هــای زیــادی 

موافقــت فیبــا را بــرای حضــور بانــوان بــا پوشــش اســالمی اخــذ کنــد.
قبــل از انقــالب 9 مربــی و هفــت داور زن در کشــور وجــود داشــت و هفــت رشــته 
ــی  ــه ورزش ــک مجموع ــا ی ــن تنه ــم چنی ــود. ه ــال ب ــان فع ــوزه زن ــی در ح ورزش
ــی بیــش از  ــا پــس از پیــروزی انقــالب و در زمــان کنون ــود، ام ــان ب ــه زن ــق ب متعل
38 رشــته ورزشــی فعــال در حــوزه زنــان وجــود دارد و بیــش از 35 هــزار مربــی و 
ــی  ــه ورزش ــش از 30 مجموع ــد و بی ــت می کنن ــور فعالی ــزار داور زن در کش 1۶ ه

ــان اســت. مختــص زن
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ــای  ــن مدال ه ــه ضم ــد ک ــی کردن ــی را ط ــای ترق ــان پله ه ــی آن چن ــان ایران زن
متعــدد در بازی هــای آســیایی و عرصه هــای بیــن المللــی موفــق بــه کســب مــدال 
المپیکــی هــم شــدند. فتــح قلــه اورســت از ســوی بانــوان ورزشــکاران ایرانــی نیــز 

یکــی از نقــاط عطــف ورزش بانــوان بــود.

هــم چنــان کــه بانــوان در ورزش فعالیــت می کننــد، در بخش هــای مدیریتــی نیــز 
ــد. حضــور در راس فدراســیون های ورزشــی، پســت های  ــاز کرده ان جــای خــود را ب
ــه  ــالب اســالمی ب ــای انق ــف ورزش از هدای ــی در وزارت و در ســطوح مختل مدیریت

بانــوان اســت. 

بــا توجــه بــه عقــب ماندگــی ورزش بانــوان در مقایســه بــا ورزش مــردان ، جایــگاه 
ــئوالن  ــان از مس ــم چن ــر ه ــن قش ــالمت ای ــرورت س ــه و ض ــوان در جامع ــژه بان وی
انتظــار مــی رود بــرای رشــد و ارتقــای ورزش بانــوان از هیــچ تالشــی دریــغ نکننــد. 
ــا پوشــش اســالمی در  ــران اســالمی ب ــوان  ای ــگ بان ــر رن امــروزه تبعــات حضــور پ
ــن موضــوع ترغیــب کــرده اســت و  ــه ای مســابقات دیگــر کشــور های مســلمان را ب
بــه عنــوان پیشــرو در عرصــه ورزش الگویــی بــرای دیگــر کشــورهای اســالمی قــرار 

گرفته ایــم.

 

  مقایسه بهره برداری از خطوط ریلی قبل و بعد از انقالب 
ــل  ــای حم ــعه زیربناه ــاخت و توس ــرکت س ــایت ش ــدرج در س ــاری من ــدول آم ج
ــا  ــی1291 ت ــه زمان ــی از بره ــده ریل ــرداری ش ــای بهره ب ــاره پروژه ه ــل، درب و نق
ــال1291تا  ــی در س ــروژه ریل ــرای نخســتین پ ــان اج ــد از زم 1392، نشــان می ده
ســال1357یعنی پیــروزی انقــالب ،12پــروژه ریلــی یعنــی4۶7۶ کیلومتــر از 
ــان ســال1392( انجــام  ــا پای ــدازی شــده ت ــر )خطــوط راه ان مجموع10171کیلومت
شــده اســت کــه ایــن رقــم حــدوداً 4۶ درصــد کل مســیرهای ریلــی کشــور اســت. 
بــر ایــن اســاس، بیشــترین طــول خــط مربــوط بــه دوران قبــل از انقــالب و پــروژه 
ــه  ــوط ب تهــران - بنــدر امــام خمینــي با928کیلومتــر و کمتریــن طــول خــط، مرب
بعــد از انقــالب اســالمی و اتصــال محمدیــه 2 بــه محمدیــه 1 بــا ۶ کیلومتــر اســت.

در ایــن زمینــه، تعــداد پروژه هــای بــاالی 100 کیلومتــر در دوران قبــل از انقــالب، 
9 پــروژه، میــزان خطــوط کار شــده بعــد از انقــالب 5495 کیلومتــر و میــزان طــول 
خطــوط اصلــی دوم یــا ســوم بعــد از انقــالب 1914 کیلومتــر عنوان شــده اســت.الزم 
بــه ذکــر اســت میــزان طــول مســیر کار شــده در دوره حکومــت رضاخان )تــا1320(

در 5 پروژه1۶31کیلومتــر معــادل تقریبــا 35 درصــد مســیرهای کار شــده در قبــل 
ــا 3075  ــوده اســت کــه ایــن رقــم در دوره پهلــوی دوم، در 7 پــروژه ب از انقــالب ب
ــره  ــه به ــن دوره ب ــی در ای ــای ریل ــروژه ه ــی ۶5 درصــد پ ــد، یعن ــر می رس کیلومت

بــرداری رســیده اســت.
همچنیــن جــدول مشــخصات پروژه هــای ریلــی کــه بعــد از انقــالب انجــام شــده اند، 
ــد  ــا13۶0و رون ــف ســه ســاله از ســال 1357ت ــد از توق ــن اســت کــه بع ــای ای گوی
ــاله،  ــت س ــی هش ــگ تحمیل ــی از دوران جن ــرداری ناش ــای بهره ب ــد فعالیت ه کن



بخش دوم | سکوی افتخار 40نگاهی به دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی39

ــره  ــی به ــط ریل ــر خ ــدود5500 کیلومت ــال13۶0تا1392، ح ــالب از س ــد از انق بع
ــرداری شــده اســت. ایــن موضــوع بدیــن معنــی اســت کــه حــدود 54 درصــد از  ب
ــی بعــد از انقــالب اســالمی و حــدود 44 درصــد آن هــا قبــل از  کل پروژه هــای ریل
ــرداری  ــی بهره ب ــای ریل ــوع پروژه ه ــت. مجم ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــالب ب انق
شــده از آغــاز فعالیــت راه آهــن تــا کنــون، 45 محــور بــوده اســت کــه 12 پــروژه 
یــا محــور بــه قبــل از انقــالب و 33 پــروژه یــا محــور بــه بعــد از انقــالب اختصــاص 
دارد. اگــر پــروژه ریلــی متــرو در کالن شــهرهای را بــه عملکــرد جمهــوری اســالمی 
اضافــه کنیــم و مــالک دانــش و تخصــص بومــی را بــه پیــاده ســازی و تولیــد ابــزار 
و قطعــات آن مــد نظــر قــرار دهیــم، مزیــت نســبی کارکــرد نظــام اســالمی در38 
ســال بــا بحران هــای متعــارف و غیــر متعارفــی کــه درگیــر بــوده نســبت بــه دوره52 
ســاله پهلــوی در بخــش ریلــی کــه بزرگتریــن افتخــار تاریخــی طرفــداران و مبلغــان 

ــردد. ــان می گ ــت عی ــی اس رضاخان
  کشاورزی 

ــت  ــار اس ــون هکت ــر 1۶4 میلی ــغ ب ــاحتی بال ــران دارای مس ــرزمین ای س  
کــه بیــش از 51 میلیــون هکتــار آن از اراضــی خــوب و بــا اســتعداد بــرای 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت تــا پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی بدلیــل 
ــرو  ــا ورشکســتگی روب ــوی . کشــاورزی کشــور ب ــم پهل سیاســت های نادرســت رژی
بــود بســیاری از محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی نظیــر گنــدم و برنــج از خــارج 
وارد می شــد و کســری فزاینــده مــواد غذایــی بــه تــورم قیمــت ایــن مــواد در داخــل 
کشــور منجــر شــده بــود.  امــروزه بالــغ بــر 90 درصــد از نیــاز کشــور بــه محصــوالت 

ــود. ــن می ش ــل تامی ــاورزی در داخ کش
  در زمینــه گنــدم . بــا ســرمایه گذاری های مناســب انجــام شــده . 
میــزان تولیــد آن نســبت بــه قبــل از انقــالب اســالمی 3 برابــر شــده و بالــغ بــر 13 

 . میلیــون تــن می باشــد 
  تولیــد برنــج . دومیــن محصــول اســتراتژیک و پرمصــرف کشــور )پــس 
از گنــدم ( . رشــدی بالــغ بــر 52 درصــد نســبت بــه قبــل از انقــالب اســالمی داشــته 

ــت .  ــده اس ــته ش ــی از واردات آن کاس ــل توجه ــیار قاب ــد بس ــا ح ــه ت ــت ک اس
ــدن  ــر ش ــم دو براب ــالمی . علیرغ ــالب اس ــس از انق ــال های پ ــی س   ط
جمعیــت ایــران و افزایــش مصــرف ســرانه . بــا خودکفایــی کشــور در بخــش دام و 
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ــی . واردات اقالمــی نظیــر گوشــت قرمــز . مــرغ . تخــم مــرغ و  تامیــن مــواد غذای
ــت .  ــده اس ــع ش ــیر قط ش

ــاورزی  ــش کش ــالمی در بخ ــالب اس ــم انق ــتاوردهای مه ــی از دس    یک
ــار .  ــات . ان ــروزه مرکب ــت . ام ــوده اس ــی ب ــوالت باغ ــد محص ــی در تولی خودکفای
ــمش .  ــران . کش ــته . زعف ــد پس ــی همانن ــا محصوالت ــو و ی ــه . خرمال ــوی . انب کی
همچنیــن میوه هایــی همچــون هلــو . شــلیل . زردآلــو و ســیب و انــواع ســبزیجات 

ــران بــه کشــورهای مختلــف صــادر می شــود.  از ای

  ایــران نخســتین تولیدکننــده محصوالتــی نظیــر پســته . زعفــران و انــار 
در جهــان اســت . 

  ســازمان جهانــی خــوار و بــار و کشــاورزی )فائــو( در گزارشــی در مــورد 
ــالم  ــا اع ــالمی ب ــالب اس ــس از انق ــال های پ ــورمان در س ــاورزی کش ــت کش وضعی
ــال  ــران در س ــم محصــول کشــاورزی ای ــد حــدود 100 رق ــوع تولی ــه مجم ــن ک ای
1978 بیــش از 28 میلیــون و 800 هــزار تــن بــوده اســت ، ایــن قــرم را در پایــان 
ســال 8۶ بیــش از 84 میلیــون و 104 هــزار تــن اعــالم کــرده اســت کــه بیــش از 55 
میلیــون تــن رشــد نشــان می دهــد . بنابرایــن گــزارش ، حجــم تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی ایــران طــی ســی ســال پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــا رشــد 192 

درصــدی مواجــه شــده اســت . 
ــدود 8  ــال 1978 ح ــران در س ــالت در ای ــد غ ــت : تولی ــی اس ــو حاک ــزارش فائ گ
میلیــون و 474 هــزار تــن بــوده اســت کــه ایــن رقــم در حــال حاضــر بــه بیــش از 

ــن رســیده اســت .  ــزار ت ــون و 809 ه 22 میلی

بــر اســاس ایــن گــزارش . تولیــد غــالت در ایــران طــی ســال های پــس از پیــروزی 
ــدی  ــد 1۶9 درص ــی و رش ــون تن ــش از 14 میلی ــش بی ــا افزای ــالمی ب ــالب اس انق

مواجــه شــده اســت . 
بــر اســاس ایــن گــزارش . تولیــد انــواع میــوه در کشــور مــا در ســال 1978 حــدود 
2 میلیــون و 883 هــزار تــن بــوده اســت کــه ایــن رقــم در ســال جــاری بــا افزایــش 

11 میلیــون تنــی بــه 13 میلیــون و 847 هــزار تــن رســیده اســت . 

  تولیــد انــواع میــوه در ایــران طــی ســی ســال پــس از پیــروزی انقــالب 
اســالمی بــا رشــد 4/8 برابــری و یــا 380 درصــدی مواجــه شــده اســت . 
ــش از ۶  ــته بی ــال گذش ــی س ــی س ــد ط ــدر قن ــکر و چغن ــد نیش   تولی

 . اســت  داشــته  رشــد  درصــد   131 عبارتــی  بــه  و  تــن  میلیــون 

  حجــم تولیــد انــواع ســبزی جــات و صیفــی جــات در ســال 1978 بیــش 
از 4 میلیــون و ۶21 هــزار تــن بــوده اســت کــه ایــن رقــم در ســال جــاری بــه بیــش 

ــت .  ــه اس ــش یافت ــن افزای ــزار ت ــون و 7۶0 ه از 15 میلی

ــس از  ــال های پ ــی س ــات ط ــی ج ــات و صیف ــبزی ج ــواع س ــد ان   تولی
پیــروزی انقــالب اســالمی بــا رشــد 11 میلیــون تنــی و 241 درصــدی مواجــه شــده 

ــت .  اس
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  فعالیت های عمرانی در روستاها 
  پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی میــزان برخــورداری جمعیت روســتایی 
کشــور از نعمــت بــرق بــه باالتــر از 97 درصــد رســیده و بــه 51 هــزار روســتا بــرق 
ــط 23۶0  ــالب فق ــروزی انق ــل از پی ــه قب ــت در حالیک ــه اس ــورت گرفت ــانی ص رس

ــد .  ــوده ان ــرق ب ــور دارای ب ــتا در کش روس

  میــزان برخــورداری جمعیــت روســتایی از آب آشــامیدنی از حــدود 21 
ــه  ــش یافت ــال 1385 افزای ــد در س ــش از 81 درص ــه بی ــال 1355 ب ــد در س درص

ــت.  اس

ــزار  ــال 1355 حــدود 2۶ ه ــتایی در س ــای روس ــول راه ه ــن ط   همچنی
ــه بیــش از 100  ــوده کــه درســال 1385 ب ــوع شوســه و خاکــی ب ــر راه از ن کیلومت
ــه  ــی راه شوس ــفالته و مابق ــد آن آس ــه 5۶ درص ــه ک ــش یافت ــر افزای ــزار کیلومت ه

ــت.  اس

ــرخ باســوادی روســتائیان نیــز از حــدود 30 درصــد قبــل از پیــروزی    ن
انقــالب اســالمی بــه باالتــر از 75 درصــد در ســال گذشــته افزایش داشــته و براســاس 
ــای  ــه مراقبت ه ــور ب ــتائیان کش ــی روس ــی دسترس ــن الملل ــات بی ــزارش موسس گ
ــه  ــش یافت ــد افزای ــاالی 90 درص ــه ب ــالب ب ــروزی انق ــس از پی ــتی پ ــه بهداش اولی

اســت.

بخش سوم 

بخشی از توانمندی های جمهوری اسالمی ایران
 از نگاه موسسات و سازمان های بین المللی1

1- اطالعــات و جــداول ایــن بخــش برگرفتــه از تحقیــق »روندپژوهــی انقــالب اســالمی« اســت کــه 

توســط دانشــگاه امــام حســین علیــه الســالم تهیــه شــده اســت. مزیــت ایــن گــزارش تحقیقــی آن 

اســت کــه وضعیــت و جایــگاه چهــل ســاله نظــام جمهــوری اســالمی بــر اســاس پایــگاه هــا و منابــع 

معتــر بیــن املللــی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
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