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 چکیده

 اختق،، ا   و  معنویتت  سیاسی، گسترش  مشارکت  بحران  ، حل(دینی  ساالریمردم)والیی  نظام  ایجاد.  1

 استتقق   تأمین  و  خارجی  نفوذ  ها، قطعفرصت  برابری  نسبی  ایران، ایجاد  در  دولت  طبقاتی  ماهیت  بردن  بین

های راهبردی ا  مهمتترین دستتاوردهای بنیتادین و من و دستیابی به دانشانج و بیان ملی، پاسداشت آ ادی

وجه کمتر ا  دستاوردهای مادی و ملموس آن نیست. مجمتو  ایتن معنوی انققب اسقمی است که به هیچ

ی تر شدن شرایط  ندگی در کشور کمتک کتردو و ا  ستوی دی تر، درجتهدستاوردها ا  یک سو به انسانی

خودباوری و حتی خودشکوفایی ملی در ایران را ارتقا دادو است. براین اساس، اگتر امترو  اعتماد به نفس،  

ی انتد، ایتن در ستایههای دفاعی و علمی، جوانان ایتن مر وبتوم، مر هتای دانتش را جابجتا کردو در حو و 

 خودباوری و اعتماد به نفسی است که موتورمحرکه آن انققب اسقمی است.  

 رخ  خان ی  لوا م  و  اساسی  خدمات   به  دسترسی  در  توجهیقابل  افزایش  انققب   ا   بعد  هایسا   طی.  2

 مسکن  مالکیت  شود،می  منجر  نشینیاجارو   افزایش  به  اغلب  که  شهرنشینی  گسترش  باوجود  طوریکه  به  دادو،

 شتکا  استت)به استتانای سته ستا  اخیتر(، یافته افزایش  هاخانه  سرانه  مساحت  و  ماندو   باقی  باال  همچنان

بته  اساسی مانند آب، بر،، گا ، تلفن، راو، بهداشت و درمان و...  خدمات   به  دسترسی  در  روستایی  –  شهری

 شتدو   کمتتر  نیتز  شهری  و  روستایی  مناطق  میان  نهایی  شکا   نهایت،  در  و  است  شدو   گیری کمترطور چشم

 .است

رستیدو   2020ستا   در    783/0بته    1990در ستا     577/0نمرو ایران در شاخص توسعه انستانی، ا   .  3

ی انسانی متوسط رشد شاخص توسعهواحد رشد داشته است.    206است؛ یعنی نمرو ایران در این شاخص،  

در  ، باالتر ا  متوسط رشد جهانی بتودو استت.2017تا    1990در ایران، در مقایسه با متوسط رشد جهانی ا   

ی انسانی در ایران بسی باالتر بتودو سعهمقایسه با کشورهای عربی ثروتمند منطقه نیز میزان رشد شاخص تو

 است.

گیری داشته است. به عنوان ماا ، تولید آلومینیتوم تولید فلزات سن ین رشد چشم  در حو و صنعتی،.  4

اکنون دومتین تولیدکننتدو فتوالد در ایران هم نسبت به قبل ا  انققب، رشد حدود هفت برابری داشته است.

ی معناداری با سایر کشورهای منطقه دارد. ظرفیتت تولیتد ستیمان فاصله  سطح منطقه است و ا  این جهت،

برابر شتدو استت.  30بیش ا   نیز پتروشیمی محصوالت   درصد رشد کردو است. یعنی تولید  156کشور نیز   

 محصتوالت   تولیدات در همین راستا،    ایم.درصدی رسیدو   90جالب آنکه در این حو و، به خودکفایی باالی  

 ا   کشتور  نیتا   ا   درصتد  80  ترتیب،  این  به.  است  رسیدو   تن  میلیون  118  به  1396  سا   در  رانای   کشاور ی

 است. شدو   ایجاد  کشاور ی بخش در درصدی 80 خودکفایی و شدو  تأمین داخلی تولید  طریق
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 و تقویت مختلف، موضوعات   در  انتشارات   حجم  و  تنو   بررسی  که  گفت  توانمی  فرهن ی  حو و   در  .5

 جمهتوری  رادیتویی  و  تلویزیونی  هایشبکه  افزایش  و  توسعه  موقوفات،  مساجد،  علمیه،  هایحو و   یتوسعه

 برگزاری  هنری،  و  فرهن ی  مراکز  و  فرهن سراها  توسعه  و  احداث   مر ها،  سویآن  و  کشور  داخل  در  اسقمی

 بختش  در  ژو بتوی   نمایشی  آثار  کیفی  و  کمی  افزایش  کتاب،  المللی  بین  و  داخلی  نمایش او   صدها  بلکه  و  هادو 

 و  عمتومی  هتایآگاهی  و  بیتنش  ارتقتا   همته،  ا   مهمتتر  و   مینته  این  در  جهانی  هایموفقیت  کسب  و  فیلم

عقوو   .است  اسقمی  انققب   فرهن ی  کارنامه  در  ذکرقابل  هایفعالیت  مهمترین  ا   جامعه،  سطح  در  اجتماعی

یل هویت قومی و مذهبی، در دستیابی به امرو و به برکت انققب و نظام اسقمی، هیچ هموطنی به دل  بر این،

  اش با هیچ مشکل و مانعی روبرو نیست.حقو، شهروندی

کشتور، )بتدون  140ایتران در میتان  Global Fire Powerبنتدی پای تاو براستاس آخترین رتبه. 6

قرار دارد و بعد ا  ترکیه، مهمتترین قتدرت دفتاعی منطقته غترب آستیا   14ی  احتساب قدرت سپاو(در رتبه

باشد. کسب این رتبه در حالی است که جمهوری اسقمی ایران در میان کشورهای منطقه، کمترین میزان می

آنچته  نظامی اختصتا  دادو استت. –های دفاعی  ( ساالنه خود را به هزینهGDPا  تولید ناخالص داخلی)

وری اسقمی ایتران ا  برد این است که جمهش فتی و عظمت توان دفاعی جمهوری اسقمی ایران را باال می

ابتدای انققب تاکنون با تحریم دست و پنجته نترم کتردو و تحتت ایتن شترایط، هتیچ ستقحی ا  آمریکتا 

خریداری نکردو است، اما کشورهای منطقه هم ی با برقراری روابط نظامی با آمریکا، مقادیر  یتادی ستق  

ان در مقایسته بتا کشتورمان، میتزان قتدرت اند. با این وجود، همچنتو مهمات ا  این کشور خریداری کردو 

 نظامی آنها بسیار محدود است. –دفاعی 
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 روایت دستاوردهای انقالب اسالمی 

 انقالب اسالمی بنیادین و معنویدستاوردهای بخش اول: 
، پردا یمباشد که در ادامه به آنها میتوجه و دفا  میهرچند دستاوردهای مادی انققب اسقمی نیز قابل

اما چنانچه در تبیین دستاوردهای انققب فقط به دستاوردهای مادی اکتفا شود، نه تنها تصویر و درک کاملی 

شود، بلکه این شیوو با گویی اساساً جفتا ا  آنچه انققب انجام دادو است، بویژو برای نسل جوان ایجاد نمی

معنتوی دارد. بتراین استاس، بتا گویی و در حق انققبی است که دلیل اساسی رخداد و پیرو ی آن، ماهیت 

و دلیتل رختداد انقتقب استقمی استت.   تبیین دستاوردهای معنوی انققب اسقمی، درواقع، دفا  ا  فلسفه

شود تتا بتا ن تاهی ضمن اینکه باید توجه داشت که توجه به دستاوردهای معنوی انققب اسقمی سبب می

کارآمدی و دستاوردهای مادی انققب اسقمی بپتردا یم. منظتور ا  تر به ار یابی نواقص  تر و معتد منصفانه

دستاوردهای معنوی نیز فقط دستاوردهای معطو  به ترویج معنویت نیست، بلکته آن دستته دستتاوردهایی 

هتویتی دارد، امتا   –معرفتتی    –است که مانند دستاوردهای اقتصادی، ملموس نیست، بلکه ماهیت فرهن ی  

کنندو دارند. نکته مهم دربتارو ایتن قبیتل دستتاوردها آن ارنامه انققب اسقمی تأثیر تعیینقطعاً در ار یابی ک

ها بیشتر معطو  بته همتین دستتاوردها است که اتفاقاً وجه ممیز انققب اسقمی در مقایسه با سایر انققب 

انقتقب در حصتو    های مادی، علمی و... دستاورهایی خلق شدو، به دلیل موفقیتبودو و اگر هم در حو و 

 اند ا : باشد. مهمترین دستاوردهای بنیادین و معنوی انققب اسقمی عبارت این قبیل دستاوردها می

 نقشتی  اوالً  ایتران؛  در  استقمی  انقتقب   پیرو ی  ا   قبل  تا  ساالری دینی(:. ایجاد نظام والیی)مردم1

 حذ   را  بودن  ساالرمردم  ال مه  لیبرالیسم،  ولوژیایدئ  ا   متأثر  ثانیاً  و  نبودند  قائل  دین  برای  اجتماعی  سیاسی

 را  ختود  نهضتت(   رو )خمینتی  امتام.  دانستتندمی  سیاستت،  حو و   بویژو   و    ندگی  عرصه  ا   دین  و  خداوند

 شتان مبتار اتی بیانیته اولین در ایشان که ایگونه به. کردند شرو  رایج تصور دو این مقابل نقطه در  درست

 وة  مةانت   لِلّتهِ  تةقُومُتوا  أنْ  بِواحِتدة ٍ  اعِظُکُتم  انَّما  قُلْ»  شریفه  آیه  با  خود  بیانیه  و شر  با  1323  اردیبهشت  15  در

 صتحنه  در  متردم  حضتور  بتر  مبتنی  که  قیامی  خدا،  برای  قیام.  فراخواندند  خدا  برای  قیام  به  را  مردم   «فُرادى

 و  دارنتد  قرار  رایج  باور  دو  آن  ابلمق  نقطه  در  دقیقاً  که  است  شریفه  آیه  این  در  اصلی  گزارو   و  نکته  دو  باشد،

 . بودند( رو )امام تأکید مورد

 نظتام  نتو   خصتو   در  بتار  اولتین  برای  فی ارو  با  مصاحبه  در  پاریس  در  ایشان  نیز  1357  مهر  22  در

 جمهوری حکومت" که فرمودند آن خصوصیات  توضیح در  و  بردند  نام  «اسقمی  جمهوری»  ا   آیندو   سیاسی

 استقمیت و ستاالریمردم نماد جمهوریت. بود خواهد "ملت آرای به متکی اسقم، ضوابط بر مبتنی  اسقمی
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 و سیاستت ا  دیتن جتدایی بته معتقدان ادعای رد معنای به ال و،  این  استقرار  در  موفقیت.  خدامحوری  نماد

  .ندارد منافاتی بودن ساالر مردم با بودن خدامحور که است مهم مسأله  این  اثبات 

ای که اکاریت آنها واجد باورهای مذهبی هستند و خواهان حاکمیت دیتن دستاورد در جامعهخلق این  

در تعیین مقدورات خود هستند، بسیار حائزاهمیت است. اگر تصور کنیم که حکومتی در ایران باشد که ولو 

ستط متردم توجته باشتد، بتا  توبتواند توسعه و رفاو ایجاد کند، اما نستبت بته باورهتای متذهبی متردم بی

شود. عقوو بر این، این نظام والیتی، موردپذیرش قرار نخواهد گرفت، اهمیت این دستاورد بیشتر روشن می

هتای ی استحکام، بالندگی، شکوفایی و اقتدار کشور بتودو و ضتمن دفتع تهدیتدات مختلتف، در حو و پایه

 مختلف با رهنمودهای ولی فقیه، دستاوردهای مهمی ایجاد کردو است. 

ساالری دینی با کیفیت و مختصتات متذکور، متأثر ا  ایجاد نظام مردم  حل بحران مشارکت سیاسی:.2

آفرینی مردم در تعیین مقدورات خود ا  باالترین سطو  مانند انتخاب بقفاصله بعد ا  پیرو ی انققب، نقش

غا  شد کته پتیش ا  جمهور تا سطو  محلی مانند انتخاب شوراهای اسقمی شهر و روستا آرهبری و رئیس

این فاقد سابقه بودو است. رهبر معظم انققب در بیانیه گام دوم انققب اسقمی نیتز بته ایتن نکتته تصتریح 

دارند. بنابراین، انققب بحران مشارکت سیاسی را براحتی حل کردو و امرو  دی ر متردم مشتتی رعیتت کته 

ی آنهاست کته مقتدورات کشتور ه با رأی و ارادو باید مطیع چشم و گوش بسته شاهنشاو باشند، نیستند، بلک

 شود. تعیین می

رهبر معظم انققب اسقمی دربارو ترویج برختی ا  مهمتترین مصتادیق معنویت و اخالق:    . گسترش3

 فرمایند:معنویت و اخق، در جامعه در بیانیه گام دوم می

ورانی بتویژو جوانتان را مجتذوب های مستعد و ن»... رویکرد دینی و اخققی در جمهوری اسقمی، د 

های ستخت ا  جملته دفتا  های جوانان در میدانکرد و فضا به سود دین و اخق، دگرگون شد. مجاهدت 

ی برادری و ایاار همراو شد و ماجراهای صتدر استقم را  نتدو و نمایتان در مقدّس، با ذکر و دعا و روحیه

های ی دینی ا  عزیزان خود که بته جبهتها احساس وظیفهبرابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران ب

رو ی آنان روبتهدیدو آلود یا جسم آسیبشتافتند د  کندند و سپس، آن او که با پیکر خونگوناگون جهاد می

سابقه گرفت. صف نوبتت بترای شدند، مصیبت را با شکر همراو کردند. مساجد و فضاهای دینی رونقی بی

ان و استاد و دانشجو و  ن و مترد و صتف نوبتت بترای اردوهتای جهتادی و جهتاد اعتکا  ا  هزاران جو

داری و سا ندگی و بسیج سا ندگی ا  هزاران جتوان داوطلتب و فتداکار آکنتدو شتد. نمتا  و حتج و رو و 

جا بتویژو میتان روی  یارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجتب و مستتحب در همتهپیادو 

تر شدو است. و اینها همه در دورانی اتّفا، افتتادو رو  بیشتر و باکیفیّتیافت و تا امرو ، رو بهجوانان رونق  

که سقوط اخققتی رو افتزون غترب و پیتروانش و تبلیپتات پُترحجم آنتان بترای کشتاندن مترد و  ن بته 
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ای دی ر معجزو  ی عالم منزوی کردو است؛ و اینهای عمدو  ارهای فساد، اخق، و معنویّت را در بخشلجن

 ا  انققب و نظام اسقمی فعّا  و پیشرو است.«

های مبتنی بر همین معنویت بود که هم انققب اسقمی توانست در شرایط خفقان حاکم بر کشور، پردو 

ها را کنار بزند و تحولی ایجاد کند که تا پیش ا  این کسی نتوانسته بود ماننتد آن را رقتم افکندو شدو بر د 

هتای متعتدد دشتمن، سا  در برابر تهاجمعقوو بر این، همین عنصر معنویت به ماابه یک عنصر موا نه  بزند.

ی استقامت و پایداری ملی را بته ستطحی فراتتر ا  ا جمله در هشت سا  دفا  مقدس، توانسته است درجه

 های مادی ارتقا دهد. توانایی

هوری اسقمی ماهیت طبقاتی دولت در ایران را جم . از بین بردن ماهیت طبقاتی دولت در ایران:4  

ای خا ، به عموم مردم تکیه کترد. درواقتع، جمهتوری استقمی عرصته ا  بین برد و به جای اتکا به طبقه

ای یافتت و هتم سیاست و قدرت را به روی همه مردم گشود. در اثر این تحو ، هم سیاست خصلت تتودو 

ی اجتماعی ایران فراهم شد. به این ترتیب که طبقات پائین، طبقته بندهای ال م برای تحو  در صورت  مینه

های شأنی و منزلتی مانند روحانیت، نه تنها فرصت برو  و ظهور بیشتتری پیتدا متوسط سنتی و برخی گروو 

تر، اینتان ی سروران قرار گرفتند. به طور دقیتقمراتب سیاسی اجتماعی کشور در  مرو کردند، بلکه در سلسه

هتا در سو، متأثر ا  شرایط دهه او  انققب بویژو دفا  مقدس و نقش مسلطی که این طبقات و گروو ا  یک  

گترا، بته منزلتت هتای چتو و ملیگیری و حتذ  گروو دوران جنگ داشتند و ا  سوی دی ر، به دلیل کنارو 

یژو در طبقتات هژمونیک رسیدند. دستاورد این مهم، دمیدن رو  خودباوری و اعتماد به نفس در متردم، بتو

 پائین و مستضعف بود. 

ی سابق و ایجاد نظامی گونهانققب اسقمی با براندا ی نظام کاست  ها:نسبی فرصتبرابری  . ایجاد  5

سا ی برای رشتد و شتکوفایی استتعدادهای ها و امتیا ات برای شهروندان، در  مینهمبتنی بر برابری فرصت

بودو است. اگرچه بحران تو یع به طور کامل حل نشدو است و   آفرینمردمی و ایجاد تحرک اجتماعی نقش

توانتد هنو  هم در داخل کشور نقاط محرومتی وجتود دارد، امتا متتأثر ا  ایتن عوامتل، امترو و کستی نمی

جمهوری اسقمی را متهم کند که به وضعیت اقتصادی مردم خود توجه نداشته است. متأثر ا  این دستاورد، 

م انققب، انققب دیوارهایی را که رژیم شاو میان مردم ایجاد کتردو بتود را برداشتت و به تعبیر رهبری معظ

، فرصت تحرک و خودشکوفایی ایجاد کرد. این دستاورد ممکن است در شرایط امرو ی که نستل برای همه

ها و جربتهدرک نباشد، اما وقتی به تجوان با یک وضعیت بالنسبه تابیت شدو در این  مینه مواجه است، قابل

های مردم ا  حتداقل امتیتا  و منزلتت شویم که در رژیم سابق، تودو خاطرات پیشینیان دقت کنیم، متوجه می

داران بیشتتر برخوردار بودند و در عوض، طبقه متوسط شتهری، حلقته اطترا  شتاو و درباریتان و سترمایه

ی برکتات حصتیل کته امترو  در ستایهامتیا ات انحصاری را در اختیار داشتند. حتی بسیاری ا  امور چون ت

  پذیر نبود.ی پیش ا  انققب برای طبقات پائین به سهولت امکانانققب عمومی شدو، در دورو 
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یک ویژگی پایدار در تاریخ تحوالت سیاسی اجتمتاعی . قطع نفوذ خارجی و تأمین استقالل ملی:  6

مامیت ارضی و هویت سر مینی ایتران را معاصر ایران دخالت، نفوذ و تهاجم خارجی بودو است که نقض ت

های او  و دوم ایران و روس در عهتد قاجتار، سترآغا ی بترای در پی داشته است. شکست ایران در جنگ

 نفوذ و دخالت بی ان ان در تعیین مقدورات ملت ایران بود. 

بته   انققب مشروطه نقطه عطفی در بستط نفتوذ روس و ان لتیس در ایتران بتود. ایتن انقتقب منجتر

گیری روشنفکرانِ فراماسونِ سکوالرِ وابسته به ان لیس شد و این به معنای کتاهش قتدرت دربتار در قدرت 

ها به مخالفت بتا انقتقب ها در ایران بود. بنابراین، روسحیات سیاسی ایران و به تبع آن، کاهش نفوذ روس

هتا در اقتدام بعتدی توپ بستند. روس ای که مجلس او  مشروطه را بهمشروطه در ایران پرداختند، به گونه

خود با اولتیماتوم به دولت ایران برای اخراج مستشار آمریکایی، مورگان شوستتر ا  ایتران، دولتت ایتران را 

تحت فشار قرار دادند و عمقً موجب تعطیلی مجلس دوم مشروطه شدند. روس و ان لیس در اقدام بعتدی 

، نیروهتای 1915به سه منطقه تقسیم کردند و سپس با انعقتاد قترارداد  ایران را    1907خود، با انعقاد قرارداد  

قزا، تحت رهبری روسیه و پلیس جنوب تحت رهبری ان لتیس بترای حفاظتت ا  منتافع ختود در ایتران 

 تشکیل دادند. 

در مقطع بعدی، دخالت بی ان ان موجب روی کارآمدن حکومت دیکتاتوری رضاخان پهلوی شتد کته 

تاوردهای انققب مشروطه را به طور کامل ا  بین برد و آن او که در جریان جنگ جهتانی درواقع، تمامی دس

دوم، رضا شاو اندکی ا  خود استقق  عمل نشان داد، وی را برکنار و پسرش را بته جتای وی بته ستلطنت 

هبتران نشاندند و حتی خاک ایران را اشپا  کردند. جالب آنکه در همان  مان، کنفرانس تهران بتا حضتور ر

آمریکا، شوروی و ان لیس؛ یعنی رو ولت، استالین و چرچیل برای تعیین خروج ا  ایران و همچنین تعیتین 

بایست دولت ترتیبات حاکم بر جهان پس ا  پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد و در شرایطی که طبیعتاً می

کته شتاو ایتران در ایتن متذاکرات  بود، آنها حتی اجتا و ندادنتدایران در این کنفرانس یک طر  مذاکرو می

شرکت و در جریان روند مذاکرات قرار ب یرد. با این وجود، متفقین نیروهای ختود را حتتی پتس ا  پایتان 

در دورو ملی شدن صنعت نفت هتم آن تاو کته دکتتر مصتد،   1ها در خاک ایران ن ه داشتند.جنگ تا مدت 

هتا و شتوروی لیس وارد آورد، بتا تحتریم نفتتی غربیرفت تا ضربه کاری خود را بر پیکر امپراتوری ان می

هتای صتورت گرفتته میتان مواجه شد و سرانجام با کودتایی که ا  سوی عوامل سا مان سیا و بتا هماهن ی

 امریکا و ان لیس صورت گرفت، حکومت مردمی دکتر مصد، سرن ون شد.

ای کته ایتران بته یابد، به گونتهفزایش میای اسابقها  این  مان به بعد، نفوذ آمریکا در ایران به طور بی

شود. ا  ایتن عضویت پیمان سنتو درآمدو و پس ا  آن، قرارداد دوجانبه دفاعی میان ایران و امریکا منعقد می

 
(، تاریخ روابط خارجی ایران)ا  ابتدای دوران صفویه تا پایان جنتتگ دوم 1396. عبدالرضا هوشنگ مهدوی) 1

 380-400میرکبیر، صص تهران: ا جهانی(، چاپ بیست و یکم،
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کیسینجر، نقش ژاندارمی منطقه ا  سوی امریکا به ایران و   -در چارچوب دکترین دوستونی نیکسون  به بعد،  

شود کته حاصتل ایتن ایران به عاملی جهت تأمین منافع آمریکا در منطقه تبدیل میشود و درواقع،  اگذار می

 جدایی بحرین و ادعاهای امارات در خصو  جزایر سه گانه و... است.امر برای ایران،  

آمریکا پس ا  این و در شرایطی که حتوادث انقتقب استقمی در ایتران اوج گرفتته بتود، ا  اقتدامات 

م شاو حمایت می کرد، به گونته ای کته کتارتر، رئتیس جمهتور امریکتا ا  اقتدامات وحشیانه دژخیمان رژی 

شهریور مردم تهران حمایت به عمل آورد. کتارتر  17سرکوب رانه رژیم شاو در به خاک و خون کشیدن قیام 

در اقدام بعدی خود ا  نخست و یری بختیار حمایت کرد و حتی ا  سوی امریکا ژنترا  هتایزر نیتز روانته 

ران شد تا برای حفظ ساختار ارتش و نهاد سلطنت در ایران، کودتتایی در ایتران انجتام دهتد کته موفتق ته

گیرد و شود. بنابراین، مشخص است که قبل ا  انققب اسقمی، ایران براحتی مورد تاخت و تا  قرار مینمی

ردنظر ختود را در آن خواستند، تحوالت موهای خارجی هرگاو که میحالت حیات خلوتی داشته که قدرت 

 دادند.شکل می

 اما پس از پیروزی انقالب اسالمی؛

بقفاصله عضویت ایران در پیمان سنتو ملپی اعقم و پیمان دوجانبه دفاعی با امریکتا نیتز باطتل اعتقم 

های استرا، سمع امریکا در داخل خاک ایران در مجاورت شوروی برچیدو شتد و در ارتبتاط بتا شد، پای او 

)قرارداد متودت( میتان 1921قرار داد مودت را ملپی اعقم کردند. قرارداد    6و    5نیز انققبیون مواد  شوروی  

داشت که چنانچه در داختل ختاک ایتران تهدیتدی متوجته آن مقرر می  6و    5ایران و شوروی بود که مواد  

متواد، ابتزار بستیار تواند خود رأساً برای رفع تهدید دست به کار شود. همتین  شوروی شود، این کشور می

مستحکمی برای فشار شوروی بر دولت ایران بود؛ رضاشاو و پسرش کوشش کردند تا این مواد را لپو کنند 

 2که نتوانستند، اما بعد ا  پیرو ی انققب اسقمی این مواد با قاطعیت ملپی اعقم شد.

هتتای   حرکترغم شتتروبتا وجتتود آغتتا  جنتتگ تحمیلتی عتترا، علیتته نظتتام نوپتای استتقمی و علتتی

ی متعدد در داخل کشور، ا  جمله در کردستان، گنبد، سیستان و خو ستان، نیز نته تنهتا وجبتی طلبانهتجزیه

ی الطا  خداوند و حضور متردم در صتحنه، ا خاک ایران جدا و به تصر  دشمن در نیامد، بلکه به واسطه

ا دفع شد، بلکه جمهوری اسقمی ایران در یک هبویژو جانفشانی پاسداران سپاو اسقم، نه تنها همه آن توطئه

 جنگ نابرابر به پیرو ی هم نایل شد.

در شرایط کنونی نیز، با عنایات پروردگار، جمهوری اسقمی ایران به حتدی ا  اقتتدار و تتوان رستیدو 

دار ساختن ثبات، استقق  و تمامیت ارضی کشور را به سر ختود است که هیچ قلدری فکر تجاو  و خدشه

 
(، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسقمی ایران، ترجمتته 1392اهلل رمضانی). رو  2

 150علیرضا طیب، چاپ هفتم، تهران: نی،  
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بخش انققب اسقمی ایران است که در داخل دهد و این همه حاصل تشعشع امواج نورانی و حیات او نمیر

ی عزت برای اسقم و ایران شدو است. اهمیت ایتن برکتت بتیش ا  هتر کشور تابیدن گرفته و این ونه مایه

های متعتدد خصومت  ای و وجودعاملی بدان سبب است که درست در شرایط ناپایدار و ناامن محیط منطقه

های داخلی توانسته است با قطع نفتوذ ختارجی، ثبتات، المللی، انققب اسقمی با اتکا به توان و ظرفیتبین

 امنیت و تمامیت ارضی مستحکم خود را تأمین کند. 

در حو و پاسداشت آ ادی بیان و انجمن بایتد گفتت کته آ ادی   . پاسداشت آزادی بیان و انجمن:7

ها و مطبوعتات منتقتد، تنتو  های مختلف، آ ادی منتقتدین، آ ادی فعالیتت رستانهو انجمنتشکیل احزاب  

ها در کشور و... هم ی گویای پذیرش و احترام به آ ادی بیان و انجمن در کشور استت کته پتیش ا  رسانه

یتان انققب، فاقد سابقه بودو است. ضمن اینکه امرو و به سبب گسترش فضای مجتا ی در کشتور، آ ادی ب

های خود را در این فضا نتشتر کنتد و حتتی تواند دیدگاو عجیبی در کشور ایجاد شدو و هرکسی براحتی می

شود که بدانیم رضا شتاو پهلتوی انوا  و اقسام انتقاد را مطر  کند. اهمیت این موضو  وقتی بیشتر درک می

وی داشتند، رحم نکرد و هم ی آنهتا   هایترین انتقاداتی ا  برنامهترین افراد خود که کوچکحتی به نزدیک

ی آنها ا  مهمترین طرفداران رضا شاو بودند. به عنوان ماتا ، علتی را یا عز  یا اعدام کرد. جالب آنکه عمدو 

گذار دادگستری اکبر داور، و یر عدلیه و کسی بود که نظام قضایی ایران را در دورو رضا شاو تپییر داد و پایه

ای مپضوب رضا شاو واقع شد، عز  و ا  شدت ترس ا  برختورد رضتا ون در قضیهنوین ایران است، اما چ

 شاو با وی، خودکشی کرد. 

کننتد؛ می  تقستیم  دستته  سته  بته  را  کشورها  الملل،بین  اقتصاد  در:راهبردی  هایدانش  به  . دستیابی8

مهم در  نکته اولیه. مواد دگانکنن و تولید دارانکارخانه بیافرینند(،  مزیت توانندمی که کشورهایی)کارآفرینان

 حاصتل دنیتا سراستر در اقتصتادی هایفعالیت نتیجه در که  ایافزودو   ار ش  بیشترین  این میان این است که

 کشتورهای اختیتار در دنیتا ثتروت   اعظتم  بختش  عمتقً  یعنی  شود؛می  کارآفرین  کشورهای  نصیب  شود،می

 گتروو   داران،کارخانته  بتا  ترکیتب  در  اکنتون  کته  7  گروو   کشورهای  ا   عبارتند  آنها  و  گیردقرار می  کارآفرین

 اند.دادو   تشکیل را  بیست

 اکنون  پرداختند،می کشورها استامار به کشورها در  مستقیم حضور و  لشکرکشی   با سابق  در اگر  بنابراین 

  است  این  به  نیز  آنها  حیات   تداوم  و  پردا ندمی  کشورها  استامار  به  جهانی،  اقتصاد  بر  حاکم  ترتیبات   طریق  ا 

حا  سؤا  این است که اگر کشوری بخواهد در   .دهد  ادامه  خود  کار  به   روا    بدین  همچنان  سیستم  این   که

 مهندسی   فنی  حو و   در   که  است  ایمسأله  ی کشورهای کارآفرین قرار ب یرد، باید چه کند؟ کارآفرینی  مرو 

  ترتیبات  ا   که  کشورهایی  ... . بنابراین،  و  هوافضا  صنعت  نانو،  فناوری  ای،هسته  فناوری  مانند  شودمی  متبلور

  سو   یک  ا    که   کشورهایی  سایر   حرکت   مسیر  در   برند،  می  سود  الملل  بین   نظام  بر  حاکم  کنونی  نظم   بر  حاکم

ندارند  آنان  جرگه  در  ایجاد   مانع  کنند،  می  تقش  ها  فناوری  این  به  دستیابی  برای  دی ر  سوی  ا   و  قرار 
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  ال م   توان  ا    بپیوندند،  کارآفرین  کشورهای  جرگه  به  بتوانند  دی ر   ورهایکش  که  صورتی   در   کنند؛  یرامی

  اینکه  ضمن  شوند،می  برخوردار  نیا   مورد  کاالهای  به  آنها  تبدیل  و  خود  اولیه  منابع  ا    برداریبهرو   برای

 با  ین،بنابرا  .کنند  تأمین  نیز  را  خود  داخلی  با ار  نیا های  بتوانند  کشورها  این   که  شودمی  سبب  امر  همین

 شود: می تهدید استعمارگر کشورهای  منافع دو جهت ا  مهندسی، فنی هایحو و  در کشورها سایر پیشرفت

 یابند؛  دست کاال تولید برای  ال م اولیه مواد به ار ان  قیمت با و  براحتی سابق مانند توانندنمی دی ر -1

 ب یرند.  اختیار در را کشورها مصر   با ار توانندنمی -2

استت. بنتابراین، ایتن  اهمیتت حائز بسیار های نوینفناوری به مستقل کشورهای دستیابی جهت  این  ا 

 درونتی ستاخت تقویتت در تواننتدمی و استت  ادرون ظرفیت یک ایران اسقمی  جمهوری  ها برایفناوری

 ستتقق ا بیشتتر هرچته تحکتیم موجبات  توانندمی بنابراین. باشند موثر ایران اسقمی  جمهوری  برای  قدرت 

به این نکته هم باید توجه کرد که جمهوری اسقمی با خیز برداشتن در   .شوند  ابعاد،  تمامی  در  اسقمی،  نظام

ای واردشدو است که تا پیش ا  ایتن در انحصتار تعتداد معتدودی ا  ها عمقً به حیطهدستیابی به این دانش

های آتتی در مقیتاس چنانچته در ستا   ای استت کتههتا بته گونتهکشورها قرار داشت. اهمیت این فناوری

 توانند کشور را ا  وابست ی به درآمدهای نفتی نجات دهند.ای به کارگیری شوند، میکارخانه

وجته کمتتر ا  دستتاوردهای متادی و اهمیت دستاوردهای بنیادین و معنوی انقتقب استقمی بته هیچ

ر شدن شرایط  ندگی در کشور کمک کردو تملموس آن نیست. مجمو  این دستاوردها ا  یک سو به انسانی

ی اعتماد به نفس، خودباوری و حتی خودشکوفایی ملی در ایران را ارتقا دادو است. و ا  سوی دی ر، درجه

های دفتاعی و علمتی، جوانتان ایتن مر وبتوم، مر هتای دانتش را جابجتا براین اساس، اگر امرو  در حو و 

   تماد به نفسی است که موتورمحرکه آن انققب اسقمی است.ی خودباوری و اعاند، این در سایهکردو 

 : خدمات عمومی و رفاهیدومبخش 
های رفتتاهی موفتتق بتتودو استتت. درواقتتع، انقتتقب استتقمی در تتتقش بتترای بهبتتود نستتبی شتتاخص 

 ختتان ی لتتوا م و اساستی ختتدمات  بتته دسترستی در توجهیقابتتل افتتزایش انقتقب  ا  بعتتد هایستتا  طتی

 شتود،می منجتر نشتینیاجارو  افتزایش بته اغلتب کته شهرنشتینی گستترش بتاوجود وریکتهط بته دادو، رخ

استتت)به استتتانای  یافتتته افتتزایش هاخانتته ستترانه مستتاحت و مانتتدو  بتتاقی بتتاال همچنتتان مستتکن مالکیتتت

اساستی ماننتد آب، بتر،، گتا ،   ختدمات   بته  دسترستی  در  روستتایی  –  شتهری  شتکا   سه ستا  اخیتر(،

 نهتتایی شتتکا  نهایتتت، در و استتت شتتدو  گیری کمتتتربتته طتتور چشتتم رمتتان و...تلفتتن، راو، بهداشتتت و د

 طبقتته ا  حمایتتت هایدر ایتتن  مینتته، سیاستتت .استتت شتتدو  کمتتتر نیتتز شتتهری و روستتتایی منتتاطق میتتان

 او  دهتته در مصتترفی، کاالهتتای ا  وستتیعی طیتتف بندیِستتهمیه و روستتتاها بتته رستتانیبر، ماننتتد فقیتتر،

 کته دولتینیمته خیریته مؤسستات  ا  ایشتبکه طریتق ا  فقترا بته تقیممست مستاعدت . شتد دنبتا  انقتقب 
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استت. در اینجتا صترفاً بته بخشتی   داشتته  تتأثیر  فقتر  کتاهش  بتر  نیتز  استت،  امداد  کمیته  هاآن  ترینِبزرگ

 شود.ا  خدمات عمومی و رفاهی که بعد ا  پیرو ی انققب اسقمی رخ دادو است، اشارو می

 میلیتون  1/3  تنهتا  طاغوت،  رژیم  هایفعالیت  اوج  در  و  اسقمی  انققب   یپیرو   ا   پیش  :رسانی. برق1

براستاس   کته  استت  حالی  در  این  داشت؛  وجود  کشاور ی،  و  صنعتی  عمومی،  خان ی،  ا   بر،، اعم  مشترک

میلیتون  33گذشته و تا آن  مان،   مشترکمیلیون    33این رقم ا  مر     1395،3ی آماری کشور در سا   سالنامه

کشاور ی، ا  نعمت بتر، برخودارنتد. ا  ایتن   و  صنعتی  عمومی،  خان ی،  ا   مشترک بر،، اعم  هزار  824و  

اکنتون   ال م به ذکر است که هتم  4باشد.هزار اشتراک مربوط به مشترکان خان ی می  354میلیون و    27رقم،  

 درصد  96  ،1350  دهه  هایسا   دربرخوردارند. این در حالی است که    بر،  نعمت  ا   کشور  روستاهای  تمام

 نداشتند. بر، هاروستا

 بتودو  میلیون 7/2 انشعاب   تعداد  و  مترمکعب  میلیارد  5/1  آب   تولید  میزان  1357  سا   در  :رسانی. آب2

 حاضتر  حا   در  شهر  1113  به  شهر  45  ا   شهری  آب   پوشش  تحت  شهرهای  تعداد  ،1395است، اما تا سا   

 1391  ستا   در  روستتا  33297  بته  1357  سا   در  ستارو  12000  ا   روستاها  به  آبرسانی  است؛  یافته  افزایش

 مستکونی واحتد میلیتون 9/2 حتدود ا  ،1355 ستا  در ایتران، آمتار مرکز  آمارهای  اساس  بر.  است  رسیدو 

 ال م  کشی  لوله  تأسیسات   فاقد  روستایی  جمعیت  ا   درصد  79  عبارتی،  به  یا  میلیون  3/2  حدود  در  روستایی،

 اند. بودو 

 درصد  باالترین  ایران  اکنون  و  است  کردو   تپییر  اساسی  صورت   به  انققب   ا   سپ  دوران  در  وضعیت  این

 آشتامیدنی آب  به جمعیت ا   درصد  92  که  ایبه گونه  ؛دارد  غرب آسیا  در  را  سالم  آشامیدنی  آب   به  دستیابی

بته طتور   (.روستتایی  منتاطق  در  درصتد  80  و  شهری  مناطق  در  درصد  100  به  نزدیک)دارند  دسترسی  سالم

 21کشتور، بتیش ا     1395ی آمتاری ستا   ر باید گفت که براساس اطقعات منتشر شتدو در ستالنامهتدقیق

میلیون و   15هزار فقرو انشعاب آب شهری و روستایی در کشور وجود دارد که ا  این تعداد،    220میلیون و  

 5هزار فقرو انشعاب، مربوط به نقاط شهری است. 827

 کته  حتالی  در  بتود؛  شتمارو   هزار  850  ،1357  سا   در  کشور  هایفنتل  دقیق  آمار  :. مخابرات و تلفن3

باشتد. در هزار خط می 594میلیون و  35های ثابت منصوبه، ، تعداد کل تلفن1395براساس سرشماری سا  

همین راستا، آمار اخذ شدو در سرشماری مذکور گویای آن است که تعداد کل خطوط واگذار شدو موبایلی 

 
شود. تشر میذکر است که مبنای استناد در اینجا، آمار منتشر شدو در سالنامه آماری کشور است که هر پنج سا  یک بار منقابل.  3

   سالنامه جدید هنو  منتشر نشدو است.

 377)آب و بر،(،  9، فصل 1395 –ی آماری کشور  . مرکز آمار ایران، سالنامه 4
 350. مرکز آمار، همان،   5
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باشد. تعداد خطوط پرسرعت اینترنت کشور در همتان خط( می  749میلیون و    153نفر)  میلیون  150بیش ا   

 6میلیون خط بودو است. 94سا ، بالغ بر  

 بتود، حتا  کیلومتر هزار 36 حدود کشور فرعی و اصلی هایراو  مجمو  57 سا  در :. راه و ترابری4

 حتو و   استت. در  عبتور کتردو   ون کیلومترا  مر  یک میلی  کشور  فرعی  و  اصلی  هایراو   مجمو   اکنون،  آنکه

 ا  میزان این که یافته رشد کیلومتر هزار 205 به کیلومتر، 200 و هزار  8  ا   موجود  هایمحور  روستایی، طو 

 7است. روستایی مناطق   داییمحرومیت به  ویژو  توجه ا  حاکی  پیشرفت

 4565 حتدود 1357 سا  تا ددرآم صدا به ایران  در  قطار  سوت   اولین  که  شمسی  هجری  1291  سا   ا  

 ستند  کیلومتر رسیدو و براساس  13437به    1395این رقم تا سا     .شد  ساخته  ایران  در  ریلی  خطوط  کیلومتر

 انقتقب   ا   قبتل  ایران  در  آهنراو   احداث   ساالنه  متوسط  عبارتی،  به.  برسد  کیلومتر  15000  به  باید  اندا چشم

 کشتور در مترو اولین ساخت .است  یافته  افزایش  کیلومتر  233  به  انققب   ا   بعد  عدد  این  و  بودو   کیلومتر  80

 ستهم  امترو و   کته  استت  نظام  توفیقات   دی ر  ا   بزرگ،  هایشهر  سایر  به  آن  تعمیم  و  توسعه  و(  تهران  شهر)

 دادو است. اختصا  خود به  را  ممکن هزینه حداقل با مردم  جابجایی ا  توجهیقابل

 5/79  بته  1355  سا   در  درصد  2/47  ا   کشور،  باالتر  و  ساله  6  جمعیت  باسواد  میزان  :سوادآموزی.  5

نرخ   ،1395  سا   سرشماری  نتایج  است. براساس  رسیدو   1380  سا   در  %80  ا   بیش  به  و  1375  درصد سا 

 ا   قبتل  دوران  قابل ذکر است که در  8درصد رسیدو است.  6/87به    کشور،  باالتر  و  ساله  6  باسوادی جمعیت

 در هتم آن و عتالی آمتو ش مراکتز یا دانش او  محدودی تعداد  در  دانشجو  هزار  154  تعداد  اسقمی،  انققب 

 عتالی آمو ش مرکز و دانش او  119 ، تعداد1392براساس آمار سا  . کردندمی تحصیل کشور شهرکقن  چند

 یتامپ  دانشت او   550  غیرانتفتاعی،  دانش او   295  اجرایی،  هایدست او   به  وابسته  عالی  آمو ش  مرکز  28  دولتی،

 ایحرفه  فنی  آمو ش  مرکز  274  کاربردی،  و  علمی  عالی  آمو ش  مرکز  739  اسقمی،  آ اد  دانش او   385  نور،

 بته  دانشتجو  میلیتون  4  ا   بتیش  آمو شتی،  مراکتز  و  هادانش او   این  در  و  بودو   فعا   کشور  در  معلم  تربیت  و

 شتدو   ستاخته  مدرسه  ب با  47047  مجمو   در  پهلوی  حکومت  سا   50  طی  همچنین  .دارند  اشتپا   تحصیل

 سا  تا مدارس تعداد مدرسه هزار 30 ا  بیش شدن ساخته با انققب  ا  پس سا  12 تنها  که  حالی  در  است،

 رسید. باب  78192 به 1369

 متوفقترین عنتوان به را ایران بار دو جهانی بهداشت سا مان اخیر هایسا   طی  :. بهداشت و سالمت6

 بهداشتت ستا مان همچنتین .استت دادو  قترار تقتدیر مورد کودکان میر و مرگ نرخ کاهش در جهان  کشور

 
 499)ارتباطات(،  13. مرکز آمار، همان، فصل  6
 1397دی  www.yjc.ir  ،19سا ی«، در: راو عرصه در انققب  هایدستاورد بر ن اهی . »نیم 7
 630)آمو ش(،  17. مرکز آمار ایران، همان، فصل  8

http://www.yjc.ir/
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 .کترد معرفتی ایتد  بتا مقابلته و کنتر  در آسیایی کشور ترینموفق عنوان به 2004 سا  در  را  ایران  جهانی،

 نمایاند:توجه به برخی ا  آمارها در  مینه سقمت، دستاوردهای انققب در این حو و را بیشتر به ما می

 امترو  بودند، امتا پاکستان و هند و فیلیپین بن قدش، ا  وارداتی ایران پزشکان درصد 30انققب، * قبل ا  

 . آیندمی  ایران به درمان برای جهان کشور 53  ا 

 ا   قبتل.  کننتدمی  فعالیتت  ستقمت  نظتام  پیشت امان  عنوان  به  بهور   هزار  35  کشور  روستای  19.739  * در

 وجود داشته است. بودو  روستا 1500 در فقط بهداشت هایخانه  انققب،

 واکسیناستیون،  این  درصدی  95  پوشش  و  بسیجیان  همت  به  اطفا   فلج  ملی  واکسیناسیون  طر   اجرای  * با

اند این نتوانسته کدام هیچ همسایه کشورهای که حالی شدو و این در کن ریشه کشور ا   اطفا   فلج  تاکنون

 کن کنند.بیماری را ریشه

 است. شدو  کنتر   ایران  در وبا سل،  ماالریا، یعفون * بیمارهای

 است.  درصد 97 باالی ایران در واکسیناسیون سا ی  ایمن  گسترش  * برنامه

 180  دانشت او،  47  در  حاضتر  حتا   در  داشتیم، اما  دانشجو  700  پزشکی،  دانشکدو   7  با  صرفاً  57  سا   * در

 هستند. تحصیل مشپو   پزشکی  گروو   دانشجوی هزار

 حتو و   در  اجتمتاعی  عتدالت  بعد  در  ایران  اسقمی  جمهوری  افتخار  روستاییان  بیمه  صدیدر  100  *پوشش

 است. سقمت

 پیوند  عمل  که  است  کشورهایی  معدود  جزو  و  دنیاست  در  قلب  جراحی  برتر  کشورهای  جزو  ایران  * امرو 

 گیرد.می  صورت  آن در قلب

 قرنیته  ستاعت،  24  ظتر   و  استت  دنیتا  هقرنی  هایبانک  بهترین  ا   یکی  اسقمی  جمهوری  در  قرنیه  * بانک

 شود.می آمادو  بیمار  موردنظر

 جمعیتت برابتری 2/ 5 رشتد مقابتل در  پزشک  دندان  و  عمومی  متخصص،  پزشکان  برابری  10  رشد  * آمار

 15  حدود  انققب   ا   قبل  پزشکان  کل  ذکر است که تعداداست. قابل   دنیدر چهل سا  گذشته، ماا   ایران

 انقتقب   ا   قبتل  متخصص نیتز  باشد. تعداد پزشکانمی  نفر  150000  بر  بالغ  اکنون  که  است  بودو   نفر  هزار

 است. رسیدو  نفر هزار 72 در چهل سا  گذشته به به که  بودو  نفر 7000

 ا  قبتل. است دارو صادرکنندگان ا  و شدو  خودکفا مصرفی داروهای ا  درصد  95  ا   بیش  تولید  در  * ایران

شد و همان ونه کته در می  تولید  داخل  در  دستیدم  و  سادو   داروهای  هم  آن  داروها  درصد  25  فقط  انققب 

 درصد به واردات اتکا داشتند.  100تا  85، 1357های دارویی در سا  فصل او  گفته شد، شرکت

 صتنعتی  مقیتاس  در  نوترکیب  دارویی  هایفرآوردو   تولید  ملی  مجتمع  اندا یراو   با  ایران  اسقمی  * جمهوری

 شود.می  محسوب  نوترکیب داروهای انحصاری تولیدکنندو  غربی، جنوب  آسیای همنطق کل در
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 را  ضتروری  داروهای  به  دسترسی  ایران  جمعیت  درصد  94  تا  80  بین  جهانی  بهداشت  سا مان  گزارش  * به

 دارند. 

 به  شهرها  افزایش  وجود  با  اکنون  که  بودو   بیمارستان  درصد شهرهای کشور دارای  37* قبل ا  انققب، تنها  

براساس اطقعات منتشر شدو در سالنامه آمتاری کشتور .  دارند  بیمارستان  شهرها  درصد  97  برابر،  3  میزان

بیمارستان بته بختش دولتتی و  763بیمارستان در کشور وجود دارد که ا  این تعداد،   954،  1395در سا   

  9بیمارستان به بخش خصوصی تعلق دارد. 191

  بتانزد  و  پدیتدو   یک  نادر  اتفا،  این  که  است  یافته  کاهش   ایمان  اثر  بر  ادرانم  میر  و  مرگ  آنقدر  ایران  * در

 ا   کمتتر  2015  سا   در  و   ایمان  هزار  100  در  مورد  200  باالی  انققب   ا   قبل  آمار.  باشدمی  خا   و  عام

دکان، ومیر کوذکر است که این رقم، قبل ا  انققب برای مرگباشد. قابلمی   ایمان  هزار  100  در  مورد  20

 مورد کاهش یافته است. 28، به حدود 1380مورد بودو که تا سا   111

 درمتان در جهتان قترار دارد. همچنتین، ایتران در استتخوان مپز پیوند در پیشرو سه کشور  مرو  در * ایران

 دارد. را چهارم رتبه اعضا پیوند و ارتوپدی در و جهان سوم رتبه  ناباروری

 درمتان  در  چهتارم  رتبته  دارد و  را  ختا   هتایبیماری  های موردنیتا دارو  تولید  هفتم دنیا در  رتبه  * ایران

 است.  شنوایی حلزون کاشت در برتر جهان پنج کشور  جزو  ژنتیک. همچنین، ایران

  10.رشته 27 در  اما اینک  کردیم،می تربیت تخصص فو، رشته یک در تنها  انققب  ا   * قبل

 تی در قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمیخدما –های رفاهی  مقایسه برخی از شاخص 

 موارد قبل از انقالب  ( 1395بعد از انقالب)سال 

 رسانی برق  میلیون مشترک  1/3 میلیون مشترک 8/33

 رسانیآب میلیون انشعاب  7/2 میلیون انشعاب  2/21

 تلفن ثابت  هزار خط 850 میلیون خط موبایل 7/153میلیون خط و  5/35

 جاده  هزار کیلومتر  36 ن کیلومتر بیش ا  یک میلیو

 آهنراه کیلومتر 4565 کیلومتر 13437

 نرخ باسوادی درصد  2/47 درصد  6/87

 تعداد پزشکان  هزار نفر 15 هزار نفر 150

 تولید دارو درصد در داخل 25 درصد در داخل 95

 درصد شهرهای دارای بیمارستان درصد 37 درصد 97

 مرگ و میر مادران بر اثر زایمان هزار  ایمان100در  مورد 200باالی  زار  ایمان ه 100در هر   مورد 20کمتر ا  

 مرگ و میر کودکان هنگام تولد مورد  111 (1380مورد)در سا   28

 
 684)بهداشت و درمان(،  18. مرکز آمار ایران، همان، فصل  9
آذر  http://farhangesadid.ir ،13های انقتتقب(«، در: )انشست شتتنبه«سقمت » حو و در اسقمی انققب دستاوردهای . » 10
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http://farhangesadid.ir/
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 وم: بهبود شاخص توسعه انسانی سبخش 
ستنجیدند و های جنگ سرد، عمدتاً توستعه را بتا معیارهتای اقتصتادی میپژوهش ران توسعه در سا 

دانستند. با این حا ، بتا طتر  انتقتاداتی نستبت بته ایتن یافت ی مینابراین، درآمد سرانه را شاخص توسعهب

معتقتد  ی انسانی مطتر  شتد. منتقتدانشاخص، بتدریج، شاخص سنجش توسعه، تپییر کرد و بحث توسعه

یافت ی توسعهبرای سنجش    های اقتصادی، معیارهای ناقصیشاخص درآمد سرانه و دی ر شاخص  که  بودند

 طتو  در کشور، یک افراد ا  کدام هر متوسط طور به که گویدمی  سرانه  درآمد  ماا   یک کشور هستند. برای

 اطقعتاتی ارائته  کشتور  ایتن  در  درآمتد  چ تون ی تو یتع  یدربارو   اما  کنند،می  کسب  درآمد  چقدر  یکسا 

 کته  گفتت  تتوانمی  اگرچه  عقوو   به.  شودمی  خرج  چ ونه  درآمد  این  که  نیست  مشخص  دهد. همچنیننمی

 سترانه  درآمتد  کته  کشتورهایی  در  افتراد  آیتا  امتا  ،انجامدمی  بیشتر  رفاو   و  بهتر   ندگی  سطح  به  باالتر  درآمد

 است.  منفی پاسخ  دارند؟ مشابهی  ندگی  دارند،  یکسانی

 یتان رنما  اقتصتادی،  وضتعیت  بتر  عقوو   که  افتادند  دی ری  شاخص  یافتن  فکر  بنابراین، اندیشمندان به

 نتام  بته  پاکستتانی  اقتصتاددانی  ی انسانی در این راستا و توسطباشد. توسعه  نیز  کشورها  اجتماعی  وضعیت

 توسعه  گزارش  نخستین  در  و  ل مطر  شدبسن«، ا  برندگان جایزو نو  »آمارتیا  همکاری  با  و  الحق«  »محبوب 

 هایگیریاندا و  چکیدو  11نسانیا توسعه شد. شاخص گرفته کار به 1990 سا  در متحد ملل سا مان انسانی

 توستعه  اصلی  بعد  سه  در  کشور  یک  در  آمدو   بدست  هایموفقیت  میان ین  شاخص  این.  است  انسانی  توسعه

 انتدا و   را  آبرومندانته«   نتدگی  »استتانداردهای  و  دانش«  به  سالم«، »دستیابی  و  طوالنی   ندگی»  یعنی  انسانی

 . گیردمی

 سترانه شود: درآمدتوسعه انسانی براساس سه پارامتر سنجیدو میتر باید گفت که شاخص  به طور دقیق

 کته)  آمتو ش  بته  دسترسی  و  ،(تولد  بدو  در)   ندگی  به  امید  ،(خرید  برابری  شاخص  روش  براساس)  واقعی

 درواقتع، بترخق   (.استت  افتراد  رفتنمدرسته  بته  هایستا   میتان ین  و  بزرگساالن  باسوادی  نرخ  ا   تابعی

 بشتری جوامع توسعه وضعیت ار یابی معیار را  توسعه  ابزار  و  فرایندها  ا   هاییخصشا  که  گذشته  معیارهای

  نتدگی بترای شترایطی ایجتاد باید توسعه هایبرنامه  واقعی  هد   اینکه  بر  انسانی  در توسعه  دادند،می  قرار

 تمرکتز  جتای  به  ی انسانیتوسعه  شود. به عبارتی، مفهومباشد، تأکید می  هاانسان  برای  شاد  و  خققانه  سالم،

دانتد می افتراد بترای محیطی خلق را توسعه واقعی هد  دارد و  تأکید  توسعه  و  پیشرفت  اهدا   به  ابزار،  بر

 حیطه  گسترش  فرایند  مفهوم  به  انسانی  توسعه.  ببرند  لذت   خق،  و  سالم  طوالنی،   ندگی  ا   بتوانند  آن  در  که

 
11HDI). Human Development Index(  
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 در را  افتراد  کته  استت  جامع  و  کلی  مفهوم  یک  انسانی  عهتوس  بنابراین،.  آنها است  رفاو   بهبود  و  افراد  انتخاب 

 12.دهدمی قرار توسعه فرایند هایجنبه تمام  مرکز

 و مهارت  و دانش سقمت، در بهبود مانند انسانی هاییکی ارتقای قابلیت: دارد وجه دو انسانی توسعه

 سیاستی،  عرصته  در  بتودن  فعتا   ماننتد  فرصتت  ایجاد  برای  شدو کسب  هایقابلیت  ا   افراد  استفادو   دی ری،

 در  مهمی  نقش  انسانی  هایفرهن ی. درواقع، مفروض اساسی توسعه انسانی این است که قابلیت  و  اجتماعی

 انسانی منابع توسعه بدون تواندنمی اقتصادی دارند و توسعه اقتصادی رشد سمت به رفتن  و  رکود  ا   خروج

 اقتصتادی، استت. رشتد بلندمدت  پایدار  رشد  نیا   شپی  انسانی،  برسد. به عبارتی، توسعه  مطلوب   مسیری  به

 یتک به توسعه اقتصادی مسیر در حرکت برای کشوری  یابد و هرنمی  استمرار  انسانی  توسعه  در  بهبود  بدون

را  1990 ستا  در متحتد ملتل ستا مان  انسانی  توسعه  گزارش  آغا ین  جمله  .دارد  نیا   انسانی  توسعه  آستانه

 کشورند.« یک  واقعی  ثروت  انی دانست: »مردمتوان تز محوری توسعه انسمی

شتود کته در بررسی وضعیت ایران در این شاخص، مشخص می:  وضعیت توسعه انسانی در ایران-1

ای کته نته تنهتا در ستطح منطقته، سرعت رشد این شاخص در ایران، بسیار باال بودو استت؛ بته گونته

ستا مان  نیز، بنا بته اعتقم برنامته توستعهبیشترین سرعت رشد را داشته است، بلکه در مقیاس جهانی  

ی انسانی در ایران، باالتر ا  متوسط رشد جهانی ا  ستا  متوسط رشد شاخص توسعه  13(UNDPملل)

ی انستانی در ایتران نمتایش در نمودار  یر، رشد شاخص توستعه 14میقدی بودو است.  2017تا    1990

 دادو شدو است. 

 
و میزان تپییرات آن نیز در جدو   یر آمدو است. آن ونه که   بررسی وضعیت کشورمان در این شاخص

 2020در ستا   783/0بته  1990در ستا   577/0کنیم، نمرو ایران در این شاخص، ا  در جدو  مشاهدو می

تتوان در نمتودار  یتر نیتز میواحد رشد داشته استت.    206رسیدو است؛ یعنی نمرو ایران در این شاخص،  

 
، تهران: مرکز 159(، »شاخص توسعه انسانی و مقام ایران در جای او جهانی«، گزارش راهبردی شمارو 1391. جواد طهماسبی) 12

 6-7تحقیقات استراتژیک، صص
13mme. United Nations Development Progra  

14 23-22Statistical Update, p 2018. Human Development Indices and Indicators  
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 1990ی انسانی در ایران، در مقایسه با متوسط رشد جهتانی ا  رشد شاخص توسعهمشاهدو کرد که متوسط  

 ، باالتر ا  متوسط رشد جهانی بودو است.2017تا 

 
 

در مقایسته بتا :  مقایسه وضعیت شاخص توسعه انسانی در ایران با کشوورهای عربوی ثروتمنود  -2

نسانی در ایران بستی بتاالتر بتودو استت. ی اکشورهای عربی ثروتمند منطقه نیز میزان رشد شاخص توسعه

ی کند، این است که سترانهآنچه که اهمیت این رشد را در مقایسه با کشورهای عربی بیشتر حائز اهمیت می

ی این کشورها، ا  ایران باالتر است، اما بتا ایتن وجتود، میتزان رشتد شتاخص درآمد ناخالص داخلی همه

ی تولیتد ناختالص ین کشورها باالتر بودو استت؛ یعنتی اگرچته سترانهی ای انسانی در ایران، ا  همهتوسعه

ی انستانی در های توسعهتر ا  کشورهای مذکور است، اما سرعت رشد در سایر مؤلفهداخلی در ایران پائین

ی ی ایران در مقایسته بتا کشتورهای عربتی در مؤلفتهایران، آنقدر باال بودو است که نه تنها پائین بودن رتبه

ی تولید ناخالص داخلی را جبران کردو، بلکه در مقیتاس کلتی، ستبب شتدو تتا رشتد ایتران در ایتن نهسرا

شاخص، باالتر ا  کشورهای عربی منطقه باشد. در جدو   یر، درصد تپییرات این شتاخص بترای ایتران و 

  15آوردو شدو است. 2017تا  1990کشورهای عربی ثروتمند منطقه ا  سا  

 کشور
سعه انسانی  نمره شاخص تو

 )صدم( 1990در سال 

نمره شاخص توسعه انسانی  

 )صدم( 2020در سال 
 میزان تغییر)صدم( 

 206 783 557 ایران 

 157 854 697 عربستان سعودی 

 157 890 727 امارات متحده عربی 

 109 813 بودو است(  2000)شرو  ا  سا   704 عمان

 94 848 754 قطر

 108 852 746 بحرین

 93 806 713 کویت

 
باشتتتتتد، بتتتتته آدرس: می  (UNDP. آمارهتتتتتا برگرفتتتتتته ا  ستتتتتایت برنامتتتتته توستتتتتعه ستتتتتا مان ملتتتتتل)15

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles.  ی آماری منتشتتر شتتدو توستتط اصل اطقعات در سالنامهUNDP  نیتتز موجتتود

 باشد.  می

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles
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باشتد، امتا رشتد ایتن تر ا  این کشتورها میی ایران در این شاخص، پائینالبته باید یادآور شد که رتبه

ها بودو است؛ معنای این عبارت ایتن استت کته کشتورهای عربتی، در شاخص در ایران باالتر ا  این کشور

اند. التری نسبت به ایتران داشتتهی بانیز رتبه 1990ی قبل ا  انققب و قبل ا  سا  شاخص مذکور، در برهه

ی جهانی ایران تپییرات محسوستی ی این کشورها، چندان رو به بهبود نبودو است، اما رتبهبا این حا ، رتبه

 داشته است.

شترو  شتدو استت، امتا برختی منتابع،   1990گیری شاخص توسعه انسانی ا  ستا   هر چند که اندا و 

، 1356 ستا  در اند. بنا به اعقم این منابع، ایترانقب را اعقم کردو وضعیت این شاخص در ایران قبل ا  انق

رسیدو استت.  70، اما اکنون این رتبه به 130 ردو  در جهان کشور 180 بین در انسانی توسعه شاخص  نظر  ا 

 ستا  ا  نفتت قیمت و کرد می تولید نفت بشکه میلیون شش رو انه  پهلوی  حکومت  که  است  حالی  در  این

در همین راستا، باید   16بود.  امرو   جمعیت  نصف  کشور نیز  جمعیت  و  بود  یافته  افزایش  برابر  چهار  به  1352

 سا  رسیدو است. 7/76سا  بودو و اکنون به  55گفت که امید به  ندگی در قبل ا  انققب،  

 م: دستاوردهای صنعتی و کشاورزیچهاربخش 
حو و صنعت نیز دچار تحتو  شتد کته در   بعد ا  پیرو ی انققب اسقمی، تحوالت :  . حوزه صنعت1

 شود.اینجا به عنوان نمونه به چند صنعت پایه در کشور اشارو می

های مهم صنعتی هستند که در اینجا به فلزات اساسی ا جمله مهمترین بخش:  . تولید فلزات اساسی1-1

 شود.لزات اشارو میترین این فترین و  یربناییعنوان نمونه به تحو  در تولید دو مورد ا  اساسی

 و  پاکستتانی  ایرانتی،  شترکت  سته  توستط  1346  ستا   در  «ایران  آلومینیوم  شرکت»:  . آلومینیوم1-1-1

 23 در و شتترو  1348 ستتا  در تأسیستتات  نصتتب و اجرایتتی عملیتتات . اراک تأستتیس شتتد در آمریکتتایی

 ایتن احتداث  بتا. رستید یبرداربهرو  به سا  در تن هزار 45 ظرفیت و تولید خط دو  با  1351  ماو   اردیبهشت

 ا   بعد.  گردید  تبدیل  خاورمیانه  منطقه  و  ایران  در  آلومینیوم  شمش  انوا   تولیدکنندو   اولین  به  ایرالکو  کارخانه،

 تولیتد  خطتوط  ایران،  در  آلومینیوم  مصر   افزایش  و  آمریکایی  کارشناسان  خروج  و  اسقمی  انققب   پیرو ی

 تولید ظرفیت و  یافت  افزایش  1370  سا   در  خط  پنج  به  خط  ود  احیا و ا   ایرالکو  متخصصان  بدست  کارگاو 

 واحتد سته در آلومینیوم تولید ، عملکرد1396سا   براساس آمار  17.رسید  سا   در  تن  هزار  120  به  آلومینیوم

؛ یعنی نسبت به قبتل ا  انقتقب، رشتد حتدود 18بود  تن  501  و  هزار  305  هرمزا   و  المهدی  ایرالکو،  بزرگ

 است. هفت برابری داشته 

 
 1396فروردین  www.bultannews.com ،6انققب«، در:  ا  بعد و  قبل ایران،  انسانی توسعه  شاخص مقایسه . » 16
 /  ia.org/wikifa.wikiped. »شرکت آلومینیوم ایران«، در:  17
 1397مرداد  http://www.alinclub.com ،24«، در: 1397 سا   چهارماهه ابتدایی در  کشور آلومینیوم تولید  . »گزارش 18

http://www.bultannews.com/
http://www.alinclub.com/
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 Worldانجمن جهانی فتوالد) 2020ی آماری براساس اطقعات منتشرشدو در سالنامه: . فوالد1-1-2

Steel Association دومتین تولیدکننتدو 2019میلیون تتن فتوالد در ستا   6/25(، ایران با تولید حدود ،

ترین نزدیتک 19ی معناداری با سایر کشورهای منطقه دارد.فوالد در سطح منطقه است و ا  این جهت، فاصله

 5/5حتدود فوالد در منطقه به رقم تولیدی کشورمان، مربوط به عربستان است؛ بتا رقتم   یآمار تولید ساالنه

 میلیون تن. 

های او  تتا پتنجم عمرانتی قبتل ا  های برنامههای سیمان یکی ا  اولویتتوسعه کارخانه:  . سیمان1-2

کارخانه سیمان وجود داشت   15شرکت سیمانی،    12،  1357ای که در پایان سا   انققب بودو است، به گونه

میلیتون تتن در   9های در دست اقدام به  ت پروژو میلیون تن در سا  و ظرفی  7/7ها به  و ظرفیت اسمی کورو 

سا  رسیدو بود. بعد ا  پیرو ی انققب اسقمی، ظرفیت تولید سیمان در کشور بتتدریج ستیر صتعودی بته 

ی هامیلیون تتن رستید. در برهته  17، کل ظرفیت تولید سیمان کشور به نزدیک  1365خود گرفت؛ در سا   

های ناشی ا  جنتگ، رشتد جمعیتت، ه دالیلی چون با سا ی خرابهبعدی ، مصر  باالی سیمان در کشور ب

، 1378ی سیمان در کشور وجود داشت تا اینکه در سا   افزایش ساخت و سا ها و...، هموارو کمبود عرضه

نیتز   1382تولید سیمان، ظرفیت و توانایی پاسخ ویی به نیا  و مصر  داخلی را پیتدا کترد. پتس ا  ستا   

، ظرفیتت ستیمان 1395تتا  1383گیری رشد کرد، به طتوری کته ا   به میزان چشم  صنعت سیمان در کشور

اندا  کشتور میلیون تن در سا  رسید. در سند چشتم 5/83میلیون تن به  6/32درصد رشد، ا   156کشور با 

میلیون تن و رتبه او  در صتادرات  120نیز کسب جای او سوم جهانی با ظرفیت تولید ساالنه   1404در افق  

های صتورت گرفتته در ایتن سا یهانی برای صنعت سیمان کشور تعیین شدو است که باتوجه به ظرفیتج

 حو و، تحقق آن دور ا  انتظار نیست. 

ی سیمان در سطح جهان ، ایران هفتمین تولیدکنندو 2015جالب آنکه در مقیاس جهانی، بنا به آمار سا   

ی بهتری در تولید سیمان، نسبت بته ایتران اختق  جزئی، رتبهباشد؛ در سطح منطقه، تنها ترکیه، آنهم با می

قرار دارند. سایر کشورهای منطقه نیتز  13و مصر در جای او   12بندی، در جای او  دارد. عربستان در این رتبه

  20ذکری ندارند.جای او قابل

یتد کاشتی و ی وضتعیت تولقبل ا  هر چیز، توجته بته دو نکتته مهتم دربتارو   :  . کاشی و سرامیک1-3

سرامیک در  مان رژیم شاو ضروری است؛ او  اینکه میزان استفادو ا  کاشتی و سترامیک در آن برهته، کتم 

مقایسه با شرایط کنونی نیستت و دوم اینکته بخشتی ا  مصتر  داخلتی کاشتی و بودو و به هیچ وجه قابل

شتد. بتا ایتن یا و اسپانیا وارد میمیلیون متر مربع، ا  کشورهای ایتال  5/1سرامیک کشور؛ یعنی ساالنه حدود  

ای ی این صنعت، روند رو به رشدی به خود گرفتت، بته گونتهحا ، بعد ا  پیرو ی انققب اسقمی، توسعه

 
194, p2020worldsteel’s Steel Statistical Yearbook .   

 7-11)سیمان(، صص5شمارو   –واری محصوالت منتخب  (، گزارش اد1396. و ارت صنعت، معدن و تجارت) 20
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میلیون متر مربتع در ستا  رستید. در   20، ظرفیت تولید کاشی و سرامیک کشور، به حدود  1379که تا سا   

ای که فقتط در عت کاشی و سرامیک توجه جدی شد، به گونهبرنامه سوم توسعه به ارتقای توان تولیدی صن

میلیون متر مربع کاشتی و سترامیک،  500( برای تولید بیش ا  1382و  1381دو سا  او  اجرای این برنامه)

، ایتران در 2015میلیون متر مربع آن، وارد فا  اجرایی شد. طبق آمار ستا     220مجو  صادر شد که بیش ا   

کشور برتتر در تولیتد کاشتی و  10ی میلیون متر مربع، در  مرو  320میک، با تولید ساالنه تولید کاشی و سرا

 میلیون متر مربع است.  400ظرفیت تولید در این بخش، اکنون بالغ بر   21سرامیک قرار دارد.

 ستا  در تن 100 و هزار 604 و میلیون یک  ا   پتروشیمی  محصوالت   تولید:  . محصوالت پتروشیمی1-4

رستیدو   1396پلیمری در سا     فرآوردو   و  پتروشیمی  محصو   تن  هزار  630  و  میلیون  53  ا   بیش  به  135722

برابر شدو است. جالب آنکه در این حتو و،   30بیش ا     کشور  در  پتروشیمی  محصوالت   یعنی تولید  23است؛

یی پتنج ایم و این در حالی است که عربستان ستعودی، بته خودکفتادرصدی رسیدو   90به خودکفایی باالی  

 درصدی هم نرسیدو است. 

 40  بته  درصتد  18  ا   ملتی  ناخالص  تولید  در  صنعت  در مجمو ، بعد ا  پیرو ی انققب اسقمی، سهم

 یافتته افتزایش برابر 57 یعنی دالر؛ میلیارد 31 به  دالر  میلیون  54  ا   ایران  نفتی  غیر  درصد رسیدو و صادرات 

لص داخلی نیز یاد کرد. براساس اطقعات منتشر شدو توسط در همین  مینه باید ا  رشد تولید ناخا  24.است

میلیارد   440، به حدود  1357میلیارد دالر در سا     100بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ا  رقم  یر  

های البتته در ستا  25میلیارد دالر بتودو استت.  90،  1357رسیدو است. این رقم در سا     1396دالر در سا   

میلیتارد دالر هتم  600، این رقم بته 1390ای که در سا   خیزهایی مواجه بودو است، به گونه  اخیر با افت و

 نزدیک شدو بود. 

ها را به طور ملموس در  نتدگی ختود ممکن است اکنون سؤا  شود که چرا اکنون اثرات این پیشرفت

در  ندگی آحاد جامعته   ها به طور ملموس و محسوسیکنیم؟ اتفاقاً باید گفت که این پیشرفتاحساس نمی

نمایان است؛ به شرطی که وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کنیم. به عنوان ماا ، ساخت و سا  مسکن در 

ها در مقایسه با گذشته)قبل ا  انققب و حتی دو دهه او  انققب( رشد نمایانی داشته است و اگر پیشترفت

شد یا های فزایندو به مصالح ساختمانی براحتی تأمین نمیهایی چون تولید مصالح ساختمانی نبود، نیا حو و 

غم حتدود دو ی محصوالت غذایی و کشاور ی باید گفت که ا  ابتدای انققب تاکنون علتیاینکه در حو و 

 
 8-10)کاشی و سرامیک(، صص9شمارو   –(، گزارش ادواری محصوالت منتخب  1397و ارت صنعت، معدن و تجارت).  21
 1395من  به www.shana.ir ،17اسقمی«، در:  انققب ا  پس ایران  پتروشیمی  صنعت  به ن اهی . » 22
 1397، یک اردیبهشت  www.mashreghnews.irایران«، در:   پتروشیمی صنعت  در جدید  رکورد 5  ثبت  . » 23
 1397آذر  tp://farhangesadid.irht ،14های انققب(«، در: )نشست شنبه«صنعت» حو و در اسقمی انققب دستاوردهای . » 24
25  .https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=IR 

http://www.shana.ir/
http://www.mashreghnews.ir/
http://farhangesadid.ir/
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اکنون انوا  و اقسام مواد غذایی ا  قبیل میوو و سبزی و... در کشور بته نیم برابر شدن جمعیت کشور، اما هم

 شود. وفور یافت می

قبتتل ا   شتتد؛ احیتتا استتقمی انقتتقب ا  پتتس که است  اقتصادی هایبخش جمله ا  کشاور ی:  . کشاورزی2

 ا   پتتس  شد، اما  تبدیل  کشاور ی  محصوالت  بزرگ  واردکنندو  به  ایران  و  نابود  تقریباً  ایران  کشاور ی  بخش  انققب

 استتتراتژیک هتتایکاال در خودکفتتایی سمت  به ایران کشاور ی،  بخش  توسعه  به  نظام  ویژو  توجه  با  اسقمی،  انققب

 1396 سا  در ایران کشاور ی محصوالت تولیدات کشاور ی، جهاد و ارت اعقم  اساس  کرد. بر  حرکت   گندم  مال

 و شتتدو تتتأمین داخلتتی تولیتتد طریتتق ا  کشتتور نیتتا  ا  درصتتد 80 ترتیتتب، این به. است  رسیدو تن  یلیونم  118  به

  26است. شدو ایجاد ور یکشا بخش در درصدی 80 خودکفایی

 تا  10  میان  رقمی  هموارو  گندم  تولید  نیز  اخیر  هایسا   در  که  دارد  آن  ا   حکایت   کاالها  تولید  جزئیات  بررسی

 خریتتد گنتتدم تتتن هزار 600 و میلیون 9  راعی، سا  پایان و ماو آبان پایان تا نیز امسا . است  بودو تن  میلیون  14.5

 معاونت  اعقم اساس بر.  است   بودو  برخوردار  خوبی  وضعیت   ا   نیز  اساسی  الهایکا  سایر  تولید.  است   شدو  تضمینی

 دو  استتاس،  بتتراین.  شتتد   دو  گذشته  سا   120  در  شکر  تولید  رکورد  96  سا   در  کشاور ی،  جهاد  و ارت  با رگانی

  27.است  تن هزار 300 و میلیون 2 محصو  این به کشور نیا  که حالی در شد، تولید شکر تن هزار 15 و میلیون

 هایرتبتته  کشاور ی  محصو   21  تولید  در  اما  دارد،  قرار  جهان  18  رتبه  در  جمعیتی  لحاظ  به  در مجمو ، ایران

 30  تولیتتد   مینتته  در  ایتتران  فائو،  گزارش  اساس  بر.  است   دادو  اختصا   خود  به  جهان  کشورهای  بین  را  رقمی  تک

 و  غتتذایی  امنیتتت   بتتاالی  ضتتریب   دهنتتدو  اننشتت   که  گرفته  قرار  دنیا  نخست   کشور  20  جزو  کشاور ی  مهم  محصو 

 و خرمتتا مهتتم محصتتو  دو تولید  مینه در ایران. است  خود ساکنان  غذایی  نیا های  تأمین  در  کشور  این  خوداتکایی

 به  نیز   ردآلو  و  بادام  گردو،  هندوانه،  خربزو،  گیقس،  تولید   مینه  در  جهان  سوم  رتبه.  داراست   را  جهان  2  رتبه  پسته

 رتبتته. استتت  گرفتتته قتترار جهتتان چهارم رتبه در ایران نیز کیوی و انجیر خیار، تولید  مینه  در.  رددا  اختصا   ایران

 و  درختتتی  ستتیب   تولیتتد  حتتو و  در.  دارد  اختصتتا   ایتتران  به  نیز  بادمجان  و  پیا   هلو،  کنندو  تولید  ترینبزرگ  پنجم

 نیتتز پرتقتتا   و  لیمو  ان ور،  تولید   مینه  در  هفتم،  رتبه  فرن ی  گوجه  و  قارچ  تولید   مینه  در  جهان،  ششم  رتبه  اسفناج

 ،13  مینی سیب  ،11 چای و قند چپندر تولید   مینه در  ایران رتبه همچنین. دارد  اختصا   ایران به  دنیا در  نهم رتبه

 28.است  شدو اعقم 20 فرن ی توت و  یتون و 19 سبزیجات ،16 کنجد ،15 گندم  و جو

، ستته 1395جمعیت روستایی کشور، بنا به سرشماری سا   این در حالی است که نسبت جمعیت شهرنشین به

انتتد؛ یعنتتی افتتزایش درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن بودو 53ی قبل ا  انققب، حدود برابر است و در برهه

تولیدکننتتدو محصتتوالت   تولید محصوالت کشاور ی در حالی در ایران رخ دادو است که به مرور  مان، ا  جمعیت 

 کنندو در شهرها افزودو شدو است. روستاها کاسته شدو و در مقابل، بر جمعیت مصر کشاور ی در 

 
شتتهریور  https://www.sarpoosh.com ،25است؟«، در:  چقدر کشاور ی محصوالت درتولید ایران خودکفایی میزان . » 26

1397 
 . همانجا 27
 . همانجا 28

https://www.sarpoosh.com/
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 هویتی انقالب اسالمی –: کارنامه و اقدامات فرهنگی پنجمبخش 
محوری با پیرو ی انققب اسقمی، ن او به مسائل فرهن ی و هویتی کشور دگرگون شد. درواقع، بی انه

های داخلی و شکوفایی  یربناهای فرهنتگ گرایی، اتکا به ظرفیتومیسابق طرد و نفی شد و برای تقویت ب

و هویت اسقمی ایرانی تقش شد. این تپییر ن او، ا  ابتدای پیرو ی انققب تاکنون، دستتاوردهای متعتددی 

 شود.به همراو داشته است که در ادامه، در چند محور به بررسی و با گویی این دستاوردها پرداخته می

  ن  واقعتی  جای تاو   شتدن  مشخص  انققب،  فرهن ی  دستاوردهای  ا   یکی  :  داشت حقوق زنان. پاس1

 پهلتوی،  عصر  در  غربی  هایار ش  رواج  و  فرهن ی  خودباخت ی  با توجه به.  بود  اجتما   و  خانه  در  مسلمان

 و برهن تی فرهنتگ تتدریج بته جامعته بتود؛ در شتدو  واقتع تهدید مورد  ایرانی  مسلمان   ن  اسقمی  هویت

 جای تاو  اسقمی انققب   ا   شد. پسمی  کاسته   نان  مفید  و  اجتماعی  هایفعالیت  ا   و  یافتمی  رواج  عفتیبی

 ا  پتس داشتتند، فعالیتت جریتان پیترو ی انقتقب  در   نان  که  همان ونه  و  شد  تبیین  اسقمی  جامعه  در   ن

 در  فعتا   حضتور  و  هجامعت  سیاستی  و  اجتمتاعی  مصتالح  برابتر  در  مستئولیت  که  واقعی  جای او   به  انققب،

 توجه است:در این  مینه توجه به چند آمار جالب .یافتند دست بود، مختلف هایصحنه

 35برابر شدو است؛ یعنتی ا     5/2سا  اخیر،    40حو و آمو ش و پرورش، نرخ باسوادی  نان در    * در

بته کتاهش نترخ   رسیدو است. در همین  مینه بایستی  1395درصد در سا     2/84، به  1355درصد در سا   

درصتد بتودو  6/38، این نرخ برای دختران، 1355با ماندگی ا  تحصیل در میان دختران اشارو کرد؛ در سا   

 ، به سه درصد رسیدو است. 1395که در سا  

 ،1358-59  تحصتیلی  ستا   در  عتالی  آمتو ش  مراکتز  و  هادانش او   و  علمی  هیات   عضو   نان  * نسبت

 بتودو   درصتد  20  ،85-86  ستا   در  و  درصد  16  1375-76  سا   در  درصد15  ،1365-66  سا   در  درصد14

تتا ستا  تحصتیلی   1375-76این در حالی است که تعداد  نان عضو هیئت علمی ا  سا  تحصتیلی    .است

درصد رسیدو  7/24نفر رسیدو؛ یعنی شش برابر افزایش داشته است و به  20298نفر به    3508، ا   96-1395

  29است.

درصتد در ستا    3/3 نتان ا     بترای  شاغقن  کل  ا   رتبه  عالی  کارکنان  و  ون ذارانقان  مدیران،  * درصد

رسیدو است؛ یعنی حدود شش برابر افزایش داشتته استت. در همتین   1395درصد در سا     3/17، به  1355

درصتد   9/46به    1355درصد در سا     2/5ذکر است که میزان  نان شاغل دارای تحصیقت عالی  راستا قابل

درصد   5/12رسیدو است. همچنین، ضریب نفوذ بیمه تأمین اجتماعی در میان  نان شاغل، ا     1395در سا   

 30رسیدو است. 1395درصد در سا   4/77به  1355در سا  

 
(، »تحوالت جامعه  نان ایران به مناسبت چهلمین سا  پیرو ی انقتتقب 1397جمهور در امور  نان و خانوادو). معاونت رئیس 29

 http://women.gov.ir، قابل دسترسی در: 17اسقمی«،  
 36. همان،   30
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رشتته در ستا    38  بته  57  ستا   ا   رشته  هفت  ا   بانوان  ور شی  رشته  ی ور شی نیز تعداد* در حو و 

 افتزایش  ن مربتی هزار 35 به نفر 9 ا  و داشته  نجومی  رشد  ر شیو  مربیان  است. تعداد  یافته  توسعه  1397

 هایور شت او  تعتداد  همچنتین.  استت  رستیدو   نفتر  هزار  16  به  نفر  هفت  ا   نیز   ن  داور  تعداد  است؛  داشته

 تنها  انققب   ا   قبل  خارجی  مسابقات   در   نان  حضور  و  است  شدو   برابر  30  انققب   ا   پس  بانوان  اختصاصی

است. فراتر ا  این، دستاوردهای معنوی  نان   یافته  افزایش  نفر  هزار  12  به  انققب   ا   بعد  هک  بودو   مورد  شش

ای که امرو  تمامی  نان ور شکار کشورمان در میتادین مختلتف، بتا حفتظ در حو و ور ش است؛ به گونه

 ب آنکته دراند. جالتشوند و ا  این جهت، به ال ویی برای جهانیان تبدیل شدو حجاب بومی خود حاضر می

 2011  ستا   در  شرکت کردنتد کته  حجاب    نان ور شکار کشورمان در مسابقات آسیایی با  تنها  2009  سا 

 در استقمی پوشتش  بتا  هاکشتور  ستایر  و  انتدونزی  ترکیه،  عرا،،  سوریه،  2017  سا   در  آن  ا   پس  و  ترکیه

 31.کردند پیدا حضور مسابقات 

 وضعیت حقوق زنان قبل و بعد از انقالب اسالمی 

 ( 1395بعد از انقالب)سال  ( 1355قبل از انقالب)سال   موارد

 درصد 2/84 درصد 35 نرخ باسوادی زنان 

 درصد 3 درصد 6/38 نرخ بازماندگی از تحصیل دختران

 درصد 7/24 (1358-59درصد)سا  تحصیلی  14 تعداد زنان عضو هیئت علمی

 درصد 3/17 درصد  3/3 رتبه زنان شاغل عالی

 درصد 9/46 درصد  2/5 ی تحصیالت عالی زنان شاغل دارا

 درصد 4/77 درصد 5/12 بیمه تأمین اجتماعی زنان شاغل

 (1397مورد) 38 نفر 7 های ورزشی زنانتعداد رشته

 هزار نفر 35 نفر 9 مربیان ورزشی زن 

 هزار نفر 16 7 تعداد داوران ورزشی زن

 برابر شدو است. 30 های اختصاصی زنان ورزشگاه

 هزار نفر 12 نفر 6 در مسابقات خارجی حضور زنان

ای بته برکتت انقتقب استقمی، وضتعیت رستانه  . دستاوردها در حوزه رسانه)مطبوعات و کتاب( 2

ای ا  ایتن گیری مواجه شدو است که در اینجتا فقتط بته صتورت متوردی، بته گوشتهکشور، با رشد چشم

 شود.دستاوردها اشارو می

 
 http://www.javanonline.ir ،16ایتتران«، در:  اسقمی انققب دستاورد خانوادو و  نان حو و »در (،1397. هرا چیذری) 31

 1397تیر 

http://www.javanonline.ir/
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 چتاپ   کتتاب   عنتوان  183  و  هزار  131  تعداد  ر حو و انتشار کتاب،د  ،1394-97های  فاصله سا   * در

 اند. شدو   منتشر و گرفته مجو  چاپی تجدید کتاب  عنوان 306  و هزار 91 تعداد و  او 

 فرهن ی و سیاسی هایذائقه ای که همهخبرگزاری، به گونه 42 و خبری پای او  9300 ا  بیش وجود *

 دارند.   خبرگزاری

 341  به  انققب،  ا   قبل  در  دولت  کنتر   تحت  درصد  صد  رو نامه  شمار  ان شت  دادتع  * افزایش تبدیل

 حاضر.  حا  در مختلف سقئق  با رو نامه

 علمتی نشتریات  عنتاوین تعداد ذکر است کهنشریات. در همین  مینه قابل ا  تخصصی عنوان 3500 *

 است. رسیدو   نشریه 1272 به کشور

  ای)محلی(منطقه رسانه 473 و تانیشهرس و استانی رسانه 1650 * فعالیت

 و ایمنطقته نافذ هایرسانه امرو  و نداشتیم المللیبین تأثیرگذار رسانه هیچ اسقمی انققب  ا  پیش *

 داریم مانند پرس تی وی، خبرگزاری العالم و... .  را المللیبین

 ا  نجتومی رشتد و نائیاستتا جهش یک انققب، ا  پس بانوان، مدیرمسئولی با رسانه 1508* فعالیت 

  32است. رسانه حو و  در  نان حضور

 موضتوعات   در  انتشتارات   حجتم  و  تنتو   توان گفت که بررستیبه طور خقصه در حو و فرهن ی می

 و  تلویزیتونی  هایشتبکه  افزایش  و  های علمیه، مساجد، موقوفات، توسعهی حو و تقویت و توسعه  مختلف،

 فرهن ی مراکز و فرهن سراها توسعه  و  احداث   مر ها،  سویآن  و  کشور  داخل  در  اسقمی  جمهوری  رادیویی

 آثتار  کیفتی  و  کمتی  افتزایش  کتتاب،  المللتی  بتین  و  داخلی  نمایش او   صدها  بلکه  و  هادو   برگزاری  هنری،  و

 و  بیتنش  ارتقتا   همته،  ا   مهمتتر  و   مینته  این  در  جهانی  هایموفقیت  کسب  و  فیلم  بخش  در  بویژو   نمایشی

 انققب  فرهن ی ذکر در کارنامههای قابلفعالیت مهمترین  ا   جامعه،  سطح  در  اجتماعی  و  عمومی  هایآگاهی

 است.   اسقمی

هتای مهمتی در جهتت احقتا، حقتو، با وقو  انققب استقمی گام:  . پاسداشت حقوق اهل سنت3

د ملتت مختلف ملت، اعم ا   ن و مرد و شیعه و سنی برداشته شد و ن اهی متوا ن و متعاد  به حقو، آحتا

ی وطنان اهل سنت، کارنامهی توجه به حقو، مختلف همی انققب در  مینهحاکم شد. در این میان، کارنامه

 شود به طور مختصر بدان اشارو شود. درخشانی است که در اینجا تقش می

ی اهتل ستنت شاید بتوان گفت که آنچه در اصل دوا دهم قانون اساسی جمهوری اسقمی ایران دربارو 

آمدو است، به خوبی بیان ر ن او منطقی و دقیق جمهوری اسقمی به اهل سنت است. در این اصتل تصتریح 

 قابتل غیتر االبتد التی اصتل این و است عشری اثنی جعفری مذهب  و  اسقم  ایران،  رسمی  دین»شدو است:  

 
، در: «های انقتتقب(هتتا)گزارش شتتانزدهمین نشستتت شتتنبهخبرگزاری و مطبوعتتات» حو و در اسقمی انققب های. »دستاورد 32
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 و  باشتندمی  تتراماح  دارای   یدی  و  حنبلی  مالکی،  شافعی،  حنفی،  ا   اعم  اسقمی  دی ر  مذاهب  و  است  تپییر

 احتوا  و دینتی تربیتت و تعلتیم در و  آ ادند  خودشان  فقه  طبق  مذهبی،  مراسم  انجام  در  مذاهب  این  پیروان

 هتر  در  و  دارنتد  رستمیت  هتادادگاو   در  آن  بته  مربتوط  دعتاوی  و(  وصیت  و  ارث   طق،،  ا دواج،)  شخصیه

 بر  شوراها  اختیارات   حدود  در  محلی  رات مقر  باشند،  داشته  را  اکاریت  مذاهب  ا   یک  هر  پیروان  که  ایمنطقه

 مذاهب.« سایر پیرامون حقو، حفظ با بود، خواهد مذهب آن طبق

 نشتان ختوبی به اسقمی مذاهب سایر پیروان با ارتباط در ایران  اسقمی  جمهوری  عملکرد  و  فو،  اصل

 اساستی  انونقت  کته  حقتوقی  استاس  ایتن  بتر.  است  مذاهب  این  پیروان  حقو،  رعایت  به  نظام  اهتمام  دهندو 

 ا : عبارتند داشته  مقرر نظر مورد مسلمانان  برای  ایران اسقمی جمهوری

 رستمیت شخصتیه، احتوا  و دینتی تربیتت و تعلتیم رستمیت متذهبی، مراستم انجتام احترام، آ ادی

 هتایانجمن  هتا،جمعیت  احتزاب،  تشتکیل  آ ادی(  اداری شامل؛ التف  و  سیاسی  محلی، حقو،  قانون ذاری

 شتورای مجلتس نماینتدگی(  اساستی. ب   قتانون  26  اصتل  براساس  اسقمی،  هایانجمن  و  صنفی  و  سیاسی

 سیاستی،  انستانی،  حقتو،  همته  در  ایتران،  ملت  همه  با  تساوی(  اساسی. ج  قانون  64  اصل  براساس  اسقمی

اساستی.   قتانون  بیستتم  و  نتو دهم  اصتل  براساس  اسقمی،  موا ین  رعایت  با  فرهن ی  و  اجتماعی  اقتصادی،

 را کشتور مقتام  ترینعالی  بر  نظارت   وظیفه  که  رهبری  خبرگان  مجلس  در  تسنن  اهل  س، علمایبرهمین اسا

 نهادهتا در استخدام لحاظ نمایندو دارند. ا   20دارند. در مجلس شورای اسقمی نیز حدود    نمایندو   دارد، سه

 مستئوالن   ا  بستیاری  همچنانکته.  نیستت  ستنت  اهتل  راو   سر  بر  محدودیتی  نیز  حکومتی  و  دولتی  ادارات   و

 بترادران  حضور  امکان  آن  بر  عقوو .  است  تسنن  اهل  برادران  اختیار  در  نشینسنی  مناطق  در  استانی  و  شهری

 بترادران ا  نفتر 5000 ا  است و تنهتا بتیش  توجهقابل  نیز  امنیتی  و  اطقعاتی  نظامی،  نهادهای  در  تسنن  اهل

 و  سیستتان  استان  در  بخشداران  %60  ا   یشب  آمارها،  برخی  طبق  33.هستند  عضو  کردستان  سپاو   در  سنت  اهل

همچنتین،  34باشند.می سنت اهل ا  در این استان روستا و شهر شوراهای اعضای %98 به بلوچستان و قریب

 منصتوب  ستنت اهتل فعتاالن میتان ا  دهیتاران  تمتامی.  هستند  مذهب  سنی  شهرداران  ا   توجهیقابل  تعداد

 حدودباشند.می  سنت  اهل  برادران  ا   استاندار  معاونین  حتی  و  کل  مدیران  فرمانداران، برخی  برخی  و  اندشدو 

 دادگستری  توسط  و  انتخاب   نشینسنی  مناطق  در  سنت  اهل  معتمدین  ا   اختق   حل  شوراهای  اعضای  90%

 قتوو   توستط  نیا   مورد  تعداد  به  سنت  اهل  حقو،  التحصیقن  فارغ.  است  شدو   صادر  حکم  آنها  برای  هااستان

 دارند و... .  اشتپا  خدمت به  قاضی و  با پرس، دادیار، بعنوان در محاکم و و شد انتخاب  قضائیه

 
 تا، بیhttp://www.hajij.comایران«، در:  در  سنت  اهل  به ا.ا.ج . »خدمات 33
انقتتقب های انقتتقب، در: ». برگرفته ا  سخنان حمیرا ری ی، فرماندار شهر قصتترقند سیستتتان و بلوچستتتان در نشستتت شتتنبه 34

 1397آذر  http://farhangesadid.ir ،2«، در: در توجه به اهل سنت رقم  د تحولی عظیم را

http://www.hajij.com/
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حقو، شهروندی دارای چهار بعد مهم است که براستاس :  هاها و قومیت. پاسداشت حقوق اقلیت4

هتا بته عنتوان ها و قومیتاین ابعاد، بایستی به ار یابی کارنامه جمهوری اسقمی در پاسداشت حقو، اقلیت

  35اند ا :دان نظام پرداخت. حقو، شهروندی عبارت شهرون

شود مانند حق امنیت، مصون ی افراد را شامل میمربوط به ذات انسان بودو و همه  حقوق مدنی:  .4.1

ی انتوا  ها و ایفای احوا  شخصیه. جمهتوری استقمی همتهبودن حیایت، جان، ما  و مسکن، انوا  آ ادی

دانش، اعم ا  مسلمان و غیرمسلمان، فتارس یتا غیرفتارس، بته رستمیت حقو، مدنی را برای تمامی شهرون

ی شتهروندان درجته دوم، یک ا  هموطنان اقلیت یا قوم خاصی، در  مترو شناخته است. به عنوان ماا ، هیچ

ترین ی قبتل ا  انقتقب، خشتنچه در قانون و چه در عمل، قرار ندارد. این در حتالی استت کته در برهته

ی اقوام اعما  شد که آشکارا قاپو کردن عشایر و قانون متحدالشکل کردن لباس دربارو تخته  ها مانندسیاست

 شد. نقض حقو، مدنی آنها محسوب می

حقوقی که برای مشارکت فعا  فرد در فرایندهای حکومت ضروری استت و بته   حقوق سیاسی:  .4.2

هتا و ایتن  مینته نیتز حقتو، اقلیتتواند در حاکمیت ملی ختود ایفتای نقتش کنتد. در موجب آن، فرد می

هتا شتأن محلتی قائتل شود. در این راستا، قانون اساستی بترای قومیتها با تمام و کما  رعایت میقومیت

ها ا جمله داشتن کاندیداهای مستقل در مجلتس شتورای های مذهبی در برخی حو و نیست، اما برای اقلیت

هتای متذهبی بیشتتر این موضو ، به احقتا، حقتو، اقلیت  اسقمی، حقو، متمایز برخوردار است که اتفاقاً

ها، به سبب تنو  قومی در کشور، با اصل حاکمیت کند، اما در نظر گرفتن چنین حقی برای قومیتکمک می

تواند پیامدهای مضر داشته باشد. ضمن اینکه باید توجه داشتت کته ممانعتت ا  ملی در تعارض است و می

ی ادیان الهی نیست. ای آن است؛  یرا بهائیت در  مرو دلیل ماهیت انحرافی و فرقهفعالیت سیاسی بهائیان به  

 گیرد. های مذهبی قرار نمیی اقلیترو، در  مرو ا  این

شامل تمام حقو، و مزایای اجتماعی، اقتصتادی و رفتاهی استت. اقتصادی:    –حقوق اجتماعی    .4.3

دارد. به عنوان ماا ، همان ونه کته هموطنتان شتیعی ا  این مورد واضح و مبرهن است و نیا ی به توضیح ن

های تأمین اجتماعی قرار گرفتن، گرفتن یارانه و... برخوردار هستتند، ستایر حقوقی چون تحت پوشش بیمه

 ها، بالسویه ا  این حقو، برخودارند. های مذهبی و قومیتهموطنان، اعم ا  اقلیت

سمیت شناختن و حفاظتت ا  فرهنتگ،  بتان، ستنن و شامل مواردی چون به ر  حقوق فرهنگی:  .4.4

های  ندگی متفاوت است. در پاسداشت این حقو، نیز کارنامه جمهوری اسقمی درخشان استت؛ بته شیوو 

ی بعد ا  انققب بخوبی گویای توجه بته ایتن ها در برههرسمیت شناختن و تداوم فعالیت کلیساها و کنیسه

هتای قانون اساستی بته آمتو ش  بان 15 بان باید گفت که در اصل ی  موضو  است. ضمن اینکه در حو و 

 
پایه؛ ال وی انستتجام هتتویتی در ایتتران«، فصتتلنامه مطالعتتات (، »شهروندی دین1397نژاد ). افشین ترکارانی، سیدمهدی ساداتی 35

 61-82   71،  2ملی، سا  نو دهم، شمارو 



26 

 

هتای قتومی و قومی و محلی در کنار آمو ش  بان فارسی تأکید شدو است، اما این به معنای جای زینی  بان

هتای رستمی بته های رسمی نیست. دقت در حفظ  بان فارسی در آمو شمحلی با  بان فارسی در آمو ش

های محلی نیز فقتط بته عنتوان ی پاسداشت فرهنگ، سنن و شیوو باشد. در حو و ز میها نینفع خود قومیت

هتای های قومیتهای محلی و استانی در صداوسیما و تبلیغ سنتاندا ی شبکهتوان به راو یک ماا  سادو می

های فرهن تی پتیش ا  انقتقب، بتر مختلف در صداوسیما اشارو کرد. این در حالی استت کته در سیاستت

های قومی مانند  بان ترکی و مظاهر فرهنگ ترکی در شد و حتی با ترویج  بانسا ی قومی تأکید میکسانی 

  36شد. مان رضا شاو، به طور جدی مبار و می

بندی باید گفت که امرو و به برکت انققب و نظام اسقمی، هیچ هموطنی به دلیل هویت به عنوان جمع

اش با هیچ مشکل و مانعی روبرو نیست. در مواردی ماننتد و، شهروندیقومی و مذهبی، در دستیابی به حق

ها در کردستان نیز باید گفت که برخورد با این قبیل افراد، ربطی به هویت قومی یتا اعدام برخی ضدانققب 

اند. حا ، اگر فردی با هویتت شتیعی اند، مجا ات شدو مذهبی آنها ندارد، بلکه به سبب جرمی که انجام دادو 

 شود. نیز به جرمی مرتکب شود، بدون توجه به هویت مذهبی وی، با او برخورد می

ی قبل ا  انققب باید گفت که قانون اساستی مشتروطه، در مجمتو ، ها در برههدر مورد حقو، اقلیت

هتای متذهبی بته رستمیت شتناخته، بته بسیاری ا  حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسقمی بترای اقلیت

هتای اعمتا  شتد. بته هایی علیه این اقلیتخته بود. با این وجود، در  مان رضا شاو، محدودیترسمیت شنا

 بته  بتود  رضاشتاو   سرسخت  طرفدار  1300  سا   ا   که   رتشتیان  نمایندو   کیخسرو  ارباب   عنوان ماا ، شاهرخ

 ضترب   بته  بتود  کتردو   سخنرانی  هانا ی  ا   طرفداری  به  پدر  خواست  خق   بر  آلمان  در  پسرش  اینکه  دلیل

 و  شتد  تعطیتل  اروپتایی  های بان  تدریس  هایکقس  نخست  ارامنه  مدارس  مورد  در.  شد  کشته  پلیس  گلوله

 رستمی نیمته رو نامته ستا  همتان در. شتد  باطتل  مدارس  گونهاین  فعالیت  نامهاجا و   1317  سا   در  سپس

 مبتار و   بتود،  آستوری  و  ارمنتی  هاینام  با  هم ی  که  «خطرناک  جنایات »  یدربارو   مقاالتی  چاپ   با  اطقعات 

آنچه در این دورو، بیشتر موردتوجه بود،  رتشتیان و بهائیتان   37.انداخت  راو   به  مسیحی  اقلیت  علیه  شدیدی

 ی بعدی) مان محمدرضا شاو(، نیز حمایت ا  آنها تداوم داشت.بودند که در دورو 

هتتویتی مهتتم و   –  ا جملتته دستتتاوردهای فرهن تتی:  . احیای هویت شیعیان در سطح منطقه و جهوان5

در ستتطح  یابی شیعیان در اقصتتی نقتتاط منطقتته و بلکتتهتردید انققب اسقمی، در سطح فراسر مینی، هویت غیرقابل

 
ها، تهتتران: (، تحتتوالت قتتومی در ایتتران؛ علتتل و  مینتته1380. در مورد تحوالت قومی قبل ا  انققب ر.ک: مجتبی مقصودی) 36

 مؤسسه مطالعات ملی
 200-201. آبراهامیان، ایران بین دو انققب، صص 37
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ی هویت، امرو و عقوو بر دستاوردهای فرهن ی درواقع، متأثر ا  ن او خا  انققب اسقمی به مقوله 38جهان است.

 المللی نیز یافته است. ای و بین، ابعاد منطقهانققب اسقمی در داخل کشور، این دستاوردها

اهلل و چندین اهلل لبنان، جنبش النجبا  در عرا،، کتائب حزبهایی چون حزبتوان ا  جنبشدر سطح منطقه می

جنتتبش دی تتر و همچنتتین حشدالشتتعبی در همتتین کشتتور، انصتتاراهلل در یمتتن، لشتتکر فاطمیون)ر منتتدگان شتتیعه 

ون)ر مندگان شیعه پاکستانی( و... نتتام بتترد. در ختتارج ا  منطقتته نیتتز انقتتقب استتقمی بتتر افپانستانی(، لشکر  ینبی

بخش در کشورهای اسقمی و غیراسقمی تأثیر گذاشتتته استتت کتته اخیرتتترین های مختلف اسقمی و آ ادیجنبش

یابی انققب اسقمی، هویت  توان در نیجریه و جنبشِ اسقمیِ شیعیان این کشور دید. بنابراین، متأثر ا مورد آن را می

المللی نیز پیدا کردو است و این فرصتی ای و بینهای منطقهاسقمی صرفاً محدود به ایران نماندو، بلکه ابعاد و دامنه

 گونه امکانی برای تحقق آن وجود نداشت. است که در رژیم شاو هیچ

 : توان دفاعی راهبردی و بازدارندهششمبخش 
ی قبل ا  انققب که به جای خلتق بسته و غیرکارکردی توان دفاعی کشور در برههگرا، واوضعیت برون

دستاورد برای کشور، به ایجاد تبعات وخیمی منجر شدو بود، با پیرو ی انققب استقمی، دچتار دگرگتونی 

ود اساسی شد. درواقع، با تهاجم نظامی صدام به کشور، اگرچه کشورمان در دفع تجاو ات آن کامقً موفق بت

ی ن تاو معطتو  بته ی تنبیه متجاو  هم پیش رفتیم، اما در مجمو ، باتوجه به اینکه عمتدو و حتی تا مرحله

ی دفاعی کشور فراهم نبود تتا سا ی مد  مطلوب تقویت بنیهمدیریت جنگ بود، فرصت چندانی برای پیادو 

ی دفتاعی کشتور در تقویت بنیههای مستحکمی مبنی بر اینکه بقفاصله بعد ا  پایان جنگ تحمیلی، سیاست

ای که امرو  بتا گذشتت بتیش ا  سته دهته ا  آن  متان، ایتران بته لحتاظ داشتتن پیش گرفته شد، به گونه

بندی باشد و در رتبههای عملی و میدانی، قدرت دوم دفاعی منطقه را دارد میهای ال م و نه ظرفیتپتانسیل

 ود.شالمللی نیز جزو کشورهای برتر محسوب میبین

 140ایران در میتان  Global Fire Powerبندی پای او براساس آخرین رتبه: رتبه دفاعی ایران -1

ذکر است که در محاسبات این پای تاو بترای تخمتین قتدرت دفتاعی قابل  39قرار دارد.  14ی  کشور، در رتبه

گیری شتدو دا و های انتایران، قدرت دفاعی سپاو لحاظ نشدو است. نکته مهم آنکه، ایران براستاس شتاخص

های این باشد. براساس شاخصتوسط این پای او، بعد ا  ترکیه، مهمترین قدرت دفاعی منطقه غرب آسیا می

، سومین قدرت نظامی 18پای او، در سطح منطقه، رژیم صهیونیستی بعد ا  کشورمان، با قرار گرفتن در رتبه  

ه، براساس محاسبات این پای او، عربستتان شود. چهارمین قدرت نظامی منطقمنطقه غرب آسیا محسوب می

 
(، تتتأثیر انقتتقب استتقمی ایتتران بتتر 1387 ادو)های اسقمی ر.ک: محمدباقر حشمت . در مورد تأثیر انققب اسقمی بر جنبش 38

های با تتتاب جهتتانی انقتتقب (، نظریتته1391اسقمی. همچنین، ابراهیم بر گتتر)  اندیشه  و  فرهنگ  کشورهای اسقمی، تهران: پژوهش او

 اسقمی ایران، تهران: دانش او امام صاد،) (
39ntry_id=iran.detail.asp?cou-strength-military-. www.globalfirepower.com/country  
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های دفاعی آنها چنتدین برابتر جهان قرار دارد. این در حالی است که هزینه  20ی  سعودی است که در رتبه

 ایران است. 

ی توان دفاعی برای کشورمان، در حالی استت کته جمهتوری استقمی کسب رتبه دوم منطقه در حو و 

های ( ساالنه خود را به هزینهGDPکمترین میزان ا  تولید ناخالص داخلی)ایران در میان کشورهای منطقه،  

نظامی اختصا  دادو است. آمار منتشر شدو حکایت ا  رقمی بین سه تا چهار درصد ا  اختصا    –دفاعی  

این در حالی است که عربستان ستعودی   40های دفاعی توسط کشورمان دارد.تولید ناخالص داخلی به هزینه

ایران برای امتور   برابر بیشتر ا  بودجه  13درصد ا  تولید ناخالص داخلی خود که حدود    12تا    7  رقمی بین

ها و خریدهای خارجی، اما نتوانسته استت، مندی ا  کمکرغم بهرو دفاعی خود است، اختصا  دادو و علی

های نظتامی ایتران بتا هی توان دفاعی کسب کند. در نمودار  یر نیز هزینتای همانند کشورمان در حو و رتبه

های نظتامی کشورهای عربی منطقه براساس میزان تولید ناخالص داخلی که هر یک ا  این کشورها به هزینه

هتای منتشتر دهند، مقایسه شدو است. براساس اطقعات منتشرشدو در این نمودار کته ا  دادو اختصا  می

اخذ شدو است، ایران در میان  IHS markitو   (IISS)استراتژیک مطالعات  المللیبین شدو توسط مؤسسه

ختود را بته   ( ساااهنهGDPتولید ناخااالص داخ)اای کشورهای منطقه، به استانای قطر، کمترین میزان ا   

 نظامی اختصا  دادو است. –های دفاعی هزینه

 
 Cordseman, Harrington(PowerPoint File), slide 47منبع: 

بترد ایتن استت کته جمهتوری مهوری اسقمی ایتران را بتاال میآنچه ش فتی و عظمت توان دفاعی ج

اسقمی ایران ا  ابتدای انققب تاکنون با تحریم دست و پنجه نرم کردو و تحت این شرایط، هیچ سقحی ا  

آمریکا خریداری نکردو است، اما کشورهای منطقه هم ی با برقراری روابط نظامی با آمریکا، مقادیر  یتادی 

اند. با این وجود، همچنان در مقایسه با کشورمان، میزان قدرت ا  این کشور خریداری کردو   سق  و مهمات 

ی ی مقایستهنظامی آنها بسیار محدود است. براساس آمتاری کته کترد من و هرین تتون در مقالته  –دفاعی  

، فقتط در انتدهای نظامی ایران و کشورهای عربتی منطقته، بته نقتل ا  و ارت خارجته آمریکتا آوردو هزینه

 
40.  Anthony H. Cordseman, Nicholas. Harrington(2018), “The Arab Gulf States and Iran: 

Military Spending, Modernization, and the Shifting Military Balance”, at: www.csis.org, December 

12 

http://www.csis.org/
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میلیتارد دالر   33، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، حدود  2017تا    2010های  ی سا فاصله

میلیتارد ا  ستوی عربستتان ستعودی   22اند که ا  این میان، فقط حدود  تسلیحات ا  آمریکا خریداری کردو 

 خریداری شدو است. 

ی های مهتم کشتور در حتو و ظرفیت  در کنار دی ر:  توان موشکی و پهپادی؛ توان راهبردی  -2

دفاعی، توان موشکی یکی ا  مهمترین پارامترهایی است که هم در تقویتت قتدرت با دارنتدگی کشتورمان 

یافته ی اقتدار دفاعی کشورمان با کشورهای توسعهبشدت مؤثر است و هم به میزان  یادی در کاهش فاصله

یابی به توانایی راهبردی ستاخت و آ متایش ران با دستجهان مؤثر بودو است. درواقع، جمهوری اسقمی ای 

ای موفق به کسب دستاورد شدو است کته تتا پتیش ا  ایتن،  ن، در حیطههای بالستیک و نقطهموفق موشک

انحصاری چند کشور معدود بود. در همین راستا، تأسیسات موشکی  یر مینتی جمهتوری استقمی ایتران، 

المللتی بترای آن متؤثر ور است که در کسب مزیت دفاعی در ستطح بینیکی ا  ابعاد قدرت دفاعی این کش

 بالستیک، تنها سه کشتور آمریکتا،  موشک  پرتاب   بودو است؛  یرا تا پیش ا  رونمایی کشورمان ا  سیلوهای

 ستا   در  اینکه  تا  شدندمی  شناخته   یر مینی  موشک  تأسیسات   رسمی  دارندگان  تنها  عنوان  به  چین  و  روسیه

 جریتان در و خورشتیدی 1390 سا  در. دید خود در را جدید عضو  یک  کوچک  باش او   ینا  شمسی  1390

 رونمایی  خود  بالستیک  موشک  پرتاب   سیلوهای  ا   پاسداران  سپاو   هوافضای  « نیروی6  اعظم  »پیامبر  ر مایش

 .کرد

 نکته مهم در این  مینه آن است که توانایی بومی و راهبردی موشکی کشورمان بحدی است کته متورد

 و صهیونیستتی رژیتم  موشکی  سا مان  سابق  رئیس  رابین،  اذعان دوست و دشمن است. در این  مینه، یو ی

 سیاستت و تسلیحات  کنتر  موشکی،  ای،هسته  با دارندگی  سمینار  در  اسرائیل  موشکی  صنعت  پدر  به  ملقب

 ا  اعتترا  کترد کتهداشتند،  حضور آن در نیز آمریکا کن رو  اعضای و شد برگزار  2015  سا   در  که  دفاعی

 مهنتدس کتار یتک تتوانمنمی و هستم مهندس یک من  ولی  هستند  مهلکی  دشمن  ما  برای  هاایرانی  فنی  نظر

 بهتترین  متن  نظتر  بته  استت،  ایهوشتمندانه  بسیار  مهندسی  یک  که  گویممی  نکنم. دوبارو   تحسین  را  خوب 

 یتک ایتن. بتودیم آن  منتظتر  پتیش  ستا   دو   ا   کته  استت(  سومار) مینی  کرو   موشک  یک  هاایرانی  موشک

 احتترام بته را کقهتم کته گویممی کرد. دوبارو  تلقی کپی یک را موشک  این  تواننمی  و  است  بودو   دستاورد

 بستیار کوچتک هتایجت موتور ساخت. دارمبرمی سرم ا  اند،دادو  انجام را کار این فنی نظر  ا   که  هاییآدم

 را  موتورهتا  این  تواندمی  که  داریم  شرکت  یک  فقط  آمریکا  رد  ما  و  است  ایهوشمندانه  و  باال  سطح  فنی  کار

 41.کند تولید

 
 www.isna.irایران«، در:   موشکی توان به  دشمنان . »اذعان 41

 

http://www.isna.ir/
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برد ذکر است که جمهوری اسقمی ایران در سطح منطقه غرب آسیا، با داشتن هزاران موشک کوتاو قابل

باشتد. ترین  رادخانه موشتکی منطقته را دارا می های کرو ، بزرگترین و متنوبرد بالستیک و موشکو میان

کیلومتر، ذوالفقتار بتا بترد   500با برد    2کیلومتر، شهاب    300با برد    110کیلومتر، فاتح    300با برد    1ب  شها

 2000کیلومتر، ستجیل بتا بترد   2000، عماد و قدر با برد  3کیلومتر، شهاب    800با برد    1کیلومتر، قیام    700

باشند. در شتکل  یتر، های ایران میکیلومتر، ا  انوا  موشک  2500کیلومتر و موشک بالستیک سومار با برد  

  42های بالستیک ایران نمایش دادو شدو است.موشک

 
ی تقویت توان موشتکی، جمهتوری استقمی ایتران در ستایر شمار در حو و عقوو بر دستاوردهای بی

 فنتاوری حتو و  توجهی داشته استت. درهای قابلهای دفا  هوایی همچون پهپاد و پدافند نیز پیشرفتحو و 

 و  هتابمب  بته  مستلح  بتاال،  پتروا ی  متداومت  با  و  رادارگریز  پهپادهای  انوا   ساخت  به  موفق  ایران  پهپادی،

استت. در   پهپتادی  حتو و   در  مطتر   کشتور  پتنج  جتزو  امرو   که  طوری  به  است  شدو    ننقطه  هایموشک

 43ی نخست جهانی را دارد.پیشرفته مدرن، نیز ایران رتبهی ساخت پهپادهای فو،حو و 

 و  راداری  هایستامانه  انوا   قادرند  امرو   اسقمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  هم  هوایی  پدافند  حو و   در 

 کشتور  داختل  در  نیتز  هاسامانه  این  کارگیری  به  و  آمو ش  مراحل  تمامی  و  کنند  تولید  و  طراحی  را  موشکی

 حتو و   عنوان ماتا ، درنظیر است. به  ها نیز قدرت با دارندگی کشورمان بیگیرد. در سایر حو و می  صورت 

 و  فتارس  خلتیج  در  ایتران  سر مینی  هایآب   امنیت  تأمین  ضمن  سپاو   و  ارتش  دریایی  نیروهای  دریایی،  ر م

 جمهتوری  تجتاری  هتایکاروان  امنیتت  اندتوانستته  آ اد  هایآب   در  حضور  با  خزر،  دریایی  و  عمان  دریایی

 ستاخت  بته  موفتق  کشورمان  مسلح  نیروهای  ، مینه  همین  در.  کنند  تأمین  جهان  مختلف  نقاط  در  را  اسقمی

 همچنتین و نتور و قتدیر  و  قتادر  کترو   هایموشتک  ماننتد  ضدکشتتی  بالستتیک  و  کرو   هایموشک  انوا 

 به  موفق  کشورمان  دفاعی  صنایع  این،  بر  اند. عقوو شدو   هرمز  و  فارس  خلیج  ضدکشتی  بالستیک  هایموشک

 
42 . 226Cordseman, Harrington, slide  
 http://www.dana.irجهان«، در:  در پهپادها  معکوس مهندسی و نوآوری در ایران او  (، »رتبه1393حسن اکبری).  43



31 

 

 شتناورهای  و  هتا یردریایی  ها،ناوشتکن  ماننتد  مسلح  ینیروها  نیا   مورد  شناورهای  انوا   ساخت  و  طراحی

 44.است شدو  برداشته موثری هایگام  نیز اندا موشک تندرو

در کنتار تتوان موشتکی، توانتایی دفتا  : توان دفاع سایبری؛ گرانیگاهی در نبورد نامتقوارن  -3

ی حیاتی در حفاظتت های اخیر، نقشهای نوظهور دفاعی کشور است که در سا سایبری نیز ا جمله ظرفیت

ی نبردهای ی فضای سایبری به عنوان پنجمین عرصها  حریم کشور ایفا کردو است. درواقع، اهمیت فزایندو 

ی سو و تهدیداتی که ا  این طریق متوجه کشور بود، که نقطته جهانی، پس ا   مین، دریا، هوا و فضا ا  یک

ای نطنز توسط ویروس استاکس نت و  تأسیسات هستهی سایبری به سانتریفیوژهای نسل اآغا  آن با حمله

گذاران و رونمتتایی شتتد، اهمیتتت دفتتا  ستتایبری را بتتیش ا  پتتیش در دستتتورکار سیاستتت 2010در ستتا  

ای که در اسناد باالدستی کشور ا جمله برنامه ششتم توستعه، بته ریزان دفاعی کشور قرار داد، به گونهبرنامه

  45این مهم هم توجه جدی شدو است.

انتدا ی ستریع و کارآمتد ی درک مناسب تهدیدات کشور، هوشمندی در راو با این حا ، امرو  در سایه

های برتر ستایبری ی قدرت ارتش سایبری در داخل کشور و اتکا به توان مهندسان وطنی، کشورمان در  مرو 

ی هفتت ن را در  مترو ، ایرا2017« طی مطلبی در آگوست  AXIOSجهان قرار دارد. در این راستا، پای او »

جالب آنکه در گزارش شاخص قدرت نظامی آمریکا  46ی توان سایبری قرار دادو است.کشور برتر در حو و 

روی آمریکتا نتام بتردو شتدو ی پتیش، ا  توان سایبری ایران به عنوان یکی ا  تهدیدات عمدو 2016در سا   

بری ایران، ایران را چهارمین قتدرت ستایبری دنیتا است. »بنیاد هریتیج« در این  مینه، با اذعان به قدرت سای 

 47دانسته است.

افزای کشورمان اکنون سبب شدو که جمهوری اسقمی نه تنهتا افزاری و نرمبنابراین، توان دفاعی سخت

جانبه و نامتقارن، توانایی پاسخ ویی بته تهدیتدات در دفع تهدیدات موفق عمل کند، بلکه در یک نبرد همه

 در  دقتت  بتر  عقوو   که  است  آن  دفاعی  یحو و   در  ایران  راهبردی  ز داشته باشد. درواقع، مزیتدشمنان را نی

 تجهیتزات  حجتم نظتامی، نیروهتای تعتداد مانند عمومی  هایحو و   در  کشور  دفاعی  قدرت   تقویت  و  تأمین

 نیتز ...و ستایبری پهپتادی، موشتکی، توانتایی ماننتد دفاعی انحصاری و تخصصی  هایحو و   در  ،...و  نظامی

 بودو   ایگونه  به  حو و   این  بر  حاکم  هایگیریجهت  و  ن او   نو .  است  کردو   کسب  ایالعادو فو،  دستاوردهای

 ار  ختروج ا  جلوگیری سبب نیز اقتصادی لحاظ به و کردو  ایجاد تردیدناپذیر خوداتکایی  آنکه  بر  عقوو   که

 
 www.mashreghnews.ir، در: اسقمی« انققب ا  پس و پیش  امنیت  و  . »دفا  44
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 شترایط دشتوارترین و ترینپیچیتدو   در  بلکته  استت،  شدو ...  و   اییاشتپا   دفاعی،  یهزینه  کاهش  کشور،  ا 

 بترای  آن  اعتقی  حد  در  با دارندگی  قدرت   یکنندو تأمین  و  ملی  عزت   و  استقق   آورارمپان  جهان،  و  منطقه

 محکمتی  یپشتوانه  که  ایگونه  به  بودو،  آفرینقدرت   نیز  المللیبین  لحاظ  به  این،  بر  عقوو .  است  شدو   کشور

در جدو   یر به مقایسته وضتعیت دفتاعی  .باشدمی منطقه  سطح  در  رمانکشو  راهبردی  نفوذ  یتوسعه  برای

 پردا یم.ایران قبل و بعد ا  پیرو ی انققب اسقمی می

 پیامد/ دستاورد کارویژه هامیزان هزینه ماهیت برهه 

ز 
ل ا

قب

ب
ال

انق
 

وابسته کامل، سرکوب  

 نیروهای داخلی 

میلیارد دالر در  9/ 4

 1977سا  

یه مخالفان ناکارکرد)خشونت عل

 داخلی( 

تضعیف عزت ملی، نفی استقق ،  

وابست ی به آمریکا، جدایی بحرین ا  

ایران، سرکوب جنبش ظفار و خروج 

 سرمایه ا  کشور 

ب
ال

انق
ز 

د ا
بع

 

دارای استقق  کامل،  

با دارندگی و  

حراست ا  استقق  و 

 تمامیت ارضی کشور 

میلیارد دالر در  6/ 3

 2017سا  

ل دشمنان با دارندگی در مقاب

 خارجی 

تحکیم اقتدار و استقق  ملی، حفظ 

تمامیت ارضی، توسعه نفوذ راهبردی تا 

سا ی اقتصادی شر، مدیترانه و ظرفیت 

 برای کشور 

 


