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سخن نخست
با طلوع خورشید جهانتاب انقالب اسالمی در سال 1357شمسـی ،نـه
گردیـد .انفجـار

تنها ایرانزمین که سراسر جهان ،دچار تحولی شـگر
نور در یوم هلال  22بهمن ،هیمنه ابرقدرتهای زمانـه را درهمشکسـت و
نویدبخش وعده حق تعالی مبنی بر پیـروزی مستعـعفان بـر مسـتکبران

َْ
َّ َ ْ ُ ْ ُ
َ َ ََُْ ْ َ و
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ
ىْ أ فِ َّمى َو
ىُِال ف ى لْل ْر فض و نجِله
بود؛ «و نرید أن نمن على لَّى ین لستض ف
َ
ْ
ن ْج َِ َل ُه ُْ لَّا فلرثی َن؛ 1و خواستیم بر کسـانی کـه در آن سـرزمین فرودسـت

شده بودند ،منلت نهیم و آنـان را پیشـوایان [مـردم] گـردانیم و ایشـان را

وارث [زمین] کنیم».
انقالب شکوهمند اسالمی ایـران ،آوای اسـالم نـاب محمـدی

را در

جایجای دنیای معاصر طنینافکن سـاخت و عصـر نـوینی را فـراروی
بشریت گشود و اینک که چهل سـال از پیـروزی افتخـارآفرین انقـالب
اسالمی میگذرد ،شاهد به بار نشستن شجره طیبهای هستیم که با خـون
 .1سورۀ قصص ،آیۀ.5

18



انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

هزاران شهید آبیاری شده و دستاوردهای ارزنده و نتـای ارزشـمندی را
عاید مردم ایران ،مسلمانان و آزادیخواهـان جهـان نمـوده و بـه عنـوان
الگویی زنده در منظر جهانیان قرار گرفته است.
اثر پیشرو ،نگاهی است به مهمترین دسـتاورها و پیشـرفتهای چهـل
ساله انقالب اسالمی ایران که در نوع خـود بینظیـر و بایسـته توجـه و
تقدیر است .این کتاب ،بـه معرفـی برکـات و پیامـدهای نیـک انقـالب
اسالمی ایران در حوزههای مختلفی همچـون :دینـی ،اخالقـی ،علمـی،
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و بهداشتی اختصاص یافته
است.
احیای اخالق و معنویت و گسترش باورهای دینی ،دستیابی به فنـاوری
های نوین ،افزایش زیرساختهای خدماتی و توسعه صـنعتی ،بهبـود و
رشد وضع سالمت و بهداشت کشور ،رشد سطح بینش سیاسـی مـردم،
استقالل و خودباوری ،شکلگیری گفتمان فرهنگی وحدت ،هویتیـابی
ایرانی ـ اسالمی ،ایجاد مـو بیـداری اسـالمی ،حمایـت از مظلومـان و
مستععفان ،گرایش زنان به حجاب ،اثبـات کارآمـدی دیـن ،سـاماندهی
مدیریت حوزههای علمیه ،بسط فرهنگ شهادت و عاشـورای حسـینی،
جذب و تربیت مبل لغان بینالمللی ،امنیت ملی و منطقهای و رشد قـدرت
نظامی و نیز تحکیم روحیه صبر و مقاومت و فرهنگ شهادت ،از جملـه
مباحث مفیدی است که در این اثر ارائه شده است.
بدیهی است ،حفظ این دستاوردهای افتخارآفرین ،نیازمنـد هوشـیاری و
وحدت بیشتر مردم و عملکرد و تدبیر مناسبتر مسئوالن کشـور و نیـز

سخن نخست
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شناخت و رفع موانع پیش روی نظام جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت.
سیاستزدگی و اختال میان آحاد مسئوالن ،رفـاهطلبی و اشـرافیگری،
از جمله موانع تحقق اهدا انقالب به شمار میروند .ازاینرو ،تبیـین و
تبلیغ دستاوردهای گوناگون انقـالب ،نقـش بسـزایی در خن ـی نمـودن
ترفندها و طرحهای شوم دشمنان و معرفی جایگاه و آثار مبارک انقالب
به مردم ،بهخصوص نسل جوان دارد.

َ
تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی در راستای عمل به آیۀ شریفه « َو أ َّمى
َ
فب فن ِْ َم ف َر ِّب َک َح ِّدث» 1.و گام بلند و اقدام شایسـتهای در جهـت مبـارزه بـا

دشمنان سوگندخورده اسالم و انقالب است که طی این سالها ،همـواره
از حربههای مختلفی چون :جنگ تحمیلی ،تحریمهای اقتصادی ،تهـاجم
فرهنگی و جنگ نرم استفاده کردهاند تا به گمان خویش ،ملـت ییـور و
شریف ایران را به زانو درآورند؛ ولی به مـدد الهـی و اتحـاد و همـدلی
آحاد جامعه ،اهدا آنان نقش بر آب شد و هر روز بر عـزت ،پیشـرفت
و اقتدار این انقالب بزرگ افزون گردید .امیـد اسـت کـه همـواره نظـام
مقدس جمهوری اسالمی را قدر بـدانیم و ایـن نعمـت الهـی را کـه بـه
برکت مجاهدتها و خونهای پاک شهدا و معمـار کبیـر انقـالب امـام
ال العظمی خامنـهای(مـد ظلـه
خمینی و رهبری حکیمانه حعرت آیت هل
العالی) به دست آمده ،شکرگزار باشیم.
گفتنی است که پیشـنهادها ،نظرهـا و تجربـههای ارزشـمند خواننـدگان،
همواره ما را در تهیه و تدوین مجموعههای مفید و بـا مطالـب کـاربردی و
 .1سورۀ ضحی ،آیۀ .11

20



انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

بهتر مدد خواهد رساند .در پایان ،الزم میدانم از حعرت حجتاالسـالم
والمسلمین دکتر واعظی رئیس محترم دفتر تبلیغات اسالمی که عالوه بر
راهنماییهای سودمندشان در تهیه این مجموعه زحمت ارزیـابی برخـی
از مقاالت را بر عهده گرفتنـد ،سپاسـگزاری نمـایم .همچنـین از تمـام
نویسندگان و همکارانی که در آمادهسازی این مجموعه ،صـادقانه تـالش
کردند ،بهویژه از زحمات حجتاالسالم والمسلمین علیرضـا انصـاری و
نیز حجتاالسالم والمسلمین علیاکبر مؤمنی ،رئیس محترم گـروه تـأمین

منابع تبلیغی ،تقدیر و تشکر مینمایم.

سعید روستاآزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

دستاوردهای فرهنگی
چکیده

هد

این نوشتار تبیین دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی بـا بهرهگیـری از

اطالعات و آمار موجود و مراجعه به دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران است.
انقالب اسالمی یک انقالب فرهنگی است و دگرگـونی سیاسـی و اجتمـاعی،
زمینهساز انقالب فرهنگی محسوب میشوند .استقالل و خودبـاوری فرهنگـی،
مبارزه با مظاهر فساد ،هویتیابی اسالمی ـ ایرانی ،گسـترش فرهنـگ عاشـورا،
تحول در محتوای کتب و متون درسی و نشر کتب ،تحول در محتوای مجـالت
و صدا و سیما ،ارتقاء بینش و آگاهیهای عمومی و اجتماعی در سطح جامعـه،
از مهمترین دستاورهای انقالب اسالمی به شمار میروند.
کلیدواژه :انقالب اسالمی استقالل فرهنگی ،خودباوری فرهنگـی ،هویـتیـابی
اسالمی ،نشر کتاب ،وحدت.
مقدمه

فرهنگ جامعه ،زیرساختهای فکری ،سیاسی ،اقتصـادی آن را تشـکیل
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انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

میدهد .بسیاری از نظریـهپردازان و رهبـران انقـالب اسـالمی بـر ایـن
عقیدهاند که انقالب اسالمی یـک انقـالب فرهنگـی اسـت و دگرگـونی
سیاسی و اجتماعی ،زمینهساز رسیدن بـه هـد اصـلی ،یعنـی انقـالب
فرهنگی محسوب میشوند.
از دیدگاه امام خمینی فرهنـگ ،اسـاس سـعادت یـک ملـت اسـت و
رستگاری هر جامعه از راه اصالح و احیای فرهنگـی امکانپـذیر اسـت:
«راه اصالح یک مملکت ،فرهنـگ آن مملکـت اسـت؛ اصـالح بایـد از
فرهنگ شروع بشود...؛ اگر فرهنگ درست بشود ،یک مملکـت اصـالح
میشود 1.»...یکی از دستاوردهای مهم انقالب ،استقالل فرهنگـی اسـت؛
از این رو ،دشمن هویت دینی و فرهنگی انقالب را هد گرفته اسـت.
بر این اساس ،بازخوانی دستاورد فرهنگـی انقـالب از بایسـتهها اسـت.
نوشتار پیشرو در محورهای زیر سامان یافته است:
1ـ استقالل و خودباوری فرهنگی

استقالل فرهنگی حفظ فرهنگ و ارزشهای جامعـه از تهـاجم فرهنـگ
بیگانه است .به تعبیر دیگر ،عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای
بیگانه ،به ترتیبی که کشور بتواند بـا افکـار و تمـایالت و خصیصـههای
فکری خود زندگی کند 2.در مقابل آن ،وابستگی و خودباختگی فرهنگی
است؛ چنانکه مردم پیش از انقالب میپنداشتند از نظر فرهنگی ،حقیرند
و فرهنگ یربی برتری دارد؛ پس باید پیرو آن فرهنگ باشند؛ از ایـن رو،
 .1صحیفۀ امام ،1 ،ص.390
 .2محمد هاشمی ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،1 ،ص.204

دستاوردهای فرهنگی
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استقالل فرهنگی ،همواره از شاخصهای اصلی حرکت انقالب اسـالمی
بوده است .امام فرمـود« :اسـاس کـار یـک جمهـور اسـالمی ،تـأمین
استقالل مملکت و آزاد ملت ما ...تنظیم و تدوین قوانین اسـت کـه در
همۀ زمینهها اقتصاد  ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،...اصالحات الزم
را به عمل آورد».

1

«بیشک باالترین و واالتـرین عنصـر کـه در موجودیـت هـر جامعـه
دخالت اساسی دارد ،فرهنگ آن جامعه است .اساسا فرهنگ هر جامعـه،
هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد و با انحـرا فرهنـگ،
هرچند جامعه در بُعدها اقتصاد  ،سیاسی ،صنعتی و نظـامی قدرتمنـد
2
و قو باشد ،پوچ و پوک و میانتهی است».
متأسفانه اسالمزدایی از یک طـر

و تـروی فرهنـگ یربـی از طـر

دیگر ،از اولویتهای کاری تمام دستگاههای فرهنگی رژیم گذشته بـود.
رادیو و تلویزیون ،تئاتر ،سینما ،مطبوعات و کتابها ،همگـی مأموریـت
داشتند تا فرهنگ و سبک زندگی یربی را جـایگزین فرهنـگ و سـبک
زندگی اسالمی کنند .خاندان پهلوی پیشتاز تروی فرهنگ مبتـذل یربـی
بودند؛ از این رو ،امام با تلخی ،از آن وضعیت اسـفبار یـاد مـیکنـد« :از
جمله نقشهها که مع األسف تأثیر بزرگی در کشـور عزیـز مـا گذاشـت،
بیگانه کردن کشورهای استعمارزده از خـویش و یـربزده و شـرقزده
 .1صحیفۀ امام ،5 ،ص.155
 .2همان ،15 ،ص.243
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انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

کردن آنان است.»...

1

اما پیروزی انقالب اسالمی به خودبـاختگی فرهنگـی پایـان داد و ملـت
ایران را به این بلوغ فکری رساند که باید بر فرهنگ خـودی و اسـالمی
تکیه کند؛ از این رو ،امام فرمود« :ما باید تمام همتمان را صر کنیم کـه
خودمان را از این وابستگی فکری بیرون بیاوریم» 2.رهبر معظـم انقـالب
میفرماید« :امروز استقالل فرهنگی در ایـن کشـور ،روزبـهروز در حـال
پیشرفت است و خودباوری فرهنگی بیشتر میشود» 3.به همین جهـت،
استقالل فرهنگی ایران ،یرب را نگران کرده بود .نـوام چامسـکی  4مـی
گوید« :تا زمانی که ایران ،مستقل باقی بماند و در برابر سلطۀ آمریکا سـر
تسلیم فرود نیاورد ،دشمنیها و مخالفتهای آمریکا ادامه خواهد داشت.
جمهوری اسالمی ایران از نظر آمریکا ،ییرقابلپـذیرش اسـت؛ چـون از
استقالل خود چشمپوشی نمیکند» 5.مارتین ایندایک 6از موضـع ضـعف
و عجز حقیقی و گستاخی تصنعی میگوید« :مجـازات و تنبیـه انقـالب
اسالمی ،درس عبرتی برای کشورهایی خواهد بود که در مسیر اسـتقالل
و رهایی از سلطۀ آمریکا گام برمیدارند».
 .1همان ،21 ،ص.414
 .2همان ،9 ،ص.516
 .4نویسندۀ مشهور آمریکایی.
 .5مجلۀ پرسمان ،فروردین ماه  ،1391ش .111
 .6معاون خاورمیانهای وزارت خارجۀ آمریکا.

دستاوردهای فرهنگی
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2ـ عرصههای خودباوری و استقالل فرهنگی
الف) استقالل فکری

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تعمیم استقالل فکری بـه افـراد جامعـه،
باعث ایجاد جریان خودباوری و حعور آحـاد مـردم در رونـد توسـعۀ
دانش و فناوری شد« .انقالب اسـالمی از کسـانی کـه خـود را در برابـر
بیگانگان باخته بودند ،مردانی با شخصیت و مستقل ساخت که با توکـل
به خدا ،تکیه بـر اسـتعدادها و بهرهگیـری از نیروهـای درونـی خـویش
توانستند روی پای خود بایستند و در بسیاری از زمینـهها ،موفقیتهـای
چشمگیری به دست آورند»...؛ 1به گونهای که پیشرفتهای علمی ،فنـی
و ...بعد از انقالب با تمام قرون گذشـته متفـاوت اسـت و ایـن مرهـون
شکلگیری اندیشۀ استقالل فرهنگی در مردم بوده است.
با وقوع جنگ تحمیلی ،دانشآموزان و دانشجویان بسیاری راهی جبههها
شدند و «فرهنگ خودباوری علمـی» جوانـان ،باعـث بـه ثمـر نشسـتن
استعدادها ،قدرت ابتکار و خالقیتهـای فـراوان نخبگـان ایرانـی شـد.
نمونۀ بارز آن سردار شهید حسن طهرانی مقدم بود که توانست نخسـتین
موشکهای ایران را بسازد 2.روند رو به رشـد مطالعـات دانشـگاهی در
ایران ،طی چهل سال گذشته و وجود المپیادها و جشنوارههایی همچـون
خــوارزمی و جشــنوارههای ادبــی ،نشــان از تعــالی روزافــزون فرهنــگ
 .1سیدحسین اسحاقی ،ارمغان انقالب (تلخیصـی از  92دسـتاورد انقـالب اسـالمی
ایران) ،مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما ،1386 ،ص .43
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انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

خودباوری دارد.
ب) زبان و ادبیات

در عصر پهلوی چنان خودباختگیای شکل گرفتـه بـود کـه بععـی بـه
تقلید از یرب بسنده نکرده و در پـی یـافتن پیشـینۀ مشـترک ایرانیـان و
فرنگیان بودند؛ چنانکه برخی سعی کردنـد اشـعار فارسـی را بـا آوردن
برخی لغات فرانسوی بسرایند و بدان افتخار کنند .نیز مدعی بودنـد پـن
هزار کلمه در ریشۀ فارسـی و فرانسـه یکـی بـوده اسـت؛ 1امـا بعـد از
انقالب ،توجه روز افـزون بـه زبـان و ادبیـات فارسـی و یـادگیری آن،
اختصاص به ایرانیان و فارسیزبانان نداشت ،بلکه در کشورهای مختلف
بیش از گذشته شدت گرفت .اکنون  220دانشگاه در سراسـر جهـان بـه
آموزش زبان فارسی اشتغال دارند که این رقم ،رشـد چشـمگیر گـرایش
به یادگیری این زبان را نسبت به پیش از پیروزی انقالب اسالمی نشـان
میدهد .ایـران در کشـورهایی همچـون روسـیه ،قزاقسـتان ،جمهـوری
آذربایجان ،لبنان ،سوریه ،پاکستان و ترکیه همه ساله المپیاد زبان فارسـی
برگزار میکند.

2

ج) هنر

پیش از انقالب ،خودباختگی سران رژیم به فرهنگ و تمـدن یربـی بـه
حدی بود که هنر را به سمت ابتذال حرکت میداد و در نهایت بـه روا
فرهنگ و آموزههای یربی و دامن زدن به بیبندوباری و تشویق جوانـان
 .1محمد توکلی طرقی ،تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ ،ص .49
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1

و هنرمندان ،و خودباختگی در مقابل فرهنگ یرب منجر شد.
اما انقالب شـکوهمند ،هنـر را متحـول کـرد؛ هنرمنـدان ،نویسـندگان و
مخاطبــان هنــر انقــالب ،بــه جــای داســتانهای افســانهای و موهــوم و
سوژههای سـبک و مبتـذل هنـری ،سـراغ سـوژههای واقعـی از وقـایع
انقالب ،جبهه وجنگ و زنـدگی شخصـیتهای اسـالمی و فرمانـدهان
بزرگ و ائمه (مانند سـریالهای امـام علـی و والیـت عشـق) و
اصـحاب آنـان و سـمبلهای مقاومــت در میـان آزادگـان و جانبــازان و
شهدای واالمقام رفتند .به عبارت دیگـر ،گـرایش بـه مفـاهیم ارزشـی و
2
فرهنگ دینی در این عرصه ،بسیار بالندهتر شد.
د) پوشش

لباس عالوه بر پوشش برای بدن ،یکی از مهمترین نمادها و مؤلفـههای
فرهنگی در یک کشور است .متأسفانه حکومت طایوت به از بین بـردن
این نمادهای فرهنگی ایرانـی ـ اسـالمی و جـایگزین کـردن نمادهـای
فرهنگ یربی همت گماشت .این امر در قالب کشف حجـاب و لبـاس
3
متحدالشکل مردان و روا مدهای یربی نمود پیدا کرد.
انقالب اسالمی با هد دفاع از ارزشهـای اسـالمی ،شـمار زیـادی از
مردم را از پوششها و لباسهایی کـه نمـاد فرهنـگ یربـی اسـت ،بـاز
داشت و از پوشش اقوام و قبایل ایرانـی حمایـت کـرد؛ بـهویژه بـانوان
جوان را به رعایت پوشش اسالمی تشویق کـرد کـه پـس از آن نادیـده
 .1روزنامۀ کیهان ،ش .1392/8/8 ،20628
 .3مرکز بررسی اسناد تاریخی ،تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ،ص190ـ.224
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گرفتن پوشش اسالمی ،نقض معیارهای دینی و اجتماعی تلقـی میشـد؛
همان پوششی که ـ متأسفانه ـ امروزه برخی زنـان مـا آن را محـدودیت
میداننــد ،یافــل از آنکــه حجــاب ،مصــونیت اســت .ایـوت بالــداچینا،
استرالیایی تازهمسلمان ،میگوید« :حجاب ،انتخاب من اسـت کـه نـهتنها
محدودیتی برایم ایجاد نکرده ،بلکه آزادی بیشتری نیز به من داده است؛
پس از انتخاب حجاب ،از تمامی نگاههای ارزان جنسی و چشـمچرانـی
آزاد شدم و حس تازهای از امنیت و آرامش را تجربه کردم .من حجـاب
را عامل مهمی در هویتبخشی به زن میدانم و همین حجاب بـود کـه
آزادی تازهای را برای من به ارمغان آورد .من حجاب را به سبب عالیـق
شخصی یا تقلید از فرد خاصی انتخاب نکـردم؛ مـن بـه دنبـال حقیقـت
اسالم بودم و پس از کشف این حقیقت ،حجاب را انتخـاب کـردم و آن
را پرچم اسالم و نشانهای از مسلمان بودن خود میدانم».

1

۳ـ مبارزه با مظاهر فساد

استعمارگران یربی در زمـان پهلـوی ،بـا ترفنـد تجـددگرایی ،از طریـق
تلویزیون ،کتاب ،رادیو و ...به طرح محتواهای مستهجن میپرداختنـد تـا
با استحالۀ فرهنگ ایرانی ـ اسالمی ،مظاهر فاسد فرهنگ یربی از جملـه
مادیگرایی ،اباحیگری ،و بیبندوباری روا پیدا کند .فریدون هویدا 2ـ
که همراه شاه در پاریس بوده ـ مینویسد« :شاه یکی دو روز عصرها کـه
وقت آزاد داشت ،به چند کابارۀ شبانه سـر زد و مـدتی را در مصـاحبت
 .2سفیر شاه در سازمان ملل.
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دختران معرفیشده از سوی دوستان خود گذرانـد و بـه آنهـا هـدایایی
گرانقیمت نیز داد .چند ماه بعد در یک مجلس میهمانی به یکی از همان
دخترهایی که مدتی را با شـاه سـرکرده بـود ،برخـوردم و او بـا افتخـار
فراوان انگشتر الماسی را که از شاه هدیه گرفته بود ،به مـن نشـان داد».

1

مشروبخواری ،قماربازی ،سـگبـازی ،مـواد مخـدر ،ثـروتانـدوزی،
مسافرتهای پرخـر  ،حیفومیـل بیتالمـال و ...از دیگـر عادتهـای
همیشگی شاه بود که این مفاسد تا اعماق ارکان نظـام و سـایر درباریـان
نیز نفوذ کرده بود.

2

اما ظهور انقالب اسالمی مانع یارتگری آنان شـد و بـرای سـالمسـازی
جامعه از آلودگیهای فرهنگی ،اقدامات بسیاری همچون برچیدن مراکـز
شرابفروشی ،مراکز فسـاد و قمـار و ...انجـام شـد و احیـای فرهنـگ
اسالمی مورد توجه قرار گرفـت .بـر ایـن اسـاس ،انقـالب اسـالمی بـا
روشنگری خاص ضمن برمال ساختن نقاط ضعف فرهنگ یرب ،ثابـت
کرد که این فرهنگ با تروی مادیگرایی و زندگی مصرفی ،آدمـی را بـه
فساد و لذتپرستی میکشاند .انقالب تأکید مـیکنـد کـه روا فرهنـگ
یربی ،زمینهای برای توسعۀ استعمار خزنده در جوامـع ضـعیف اسـت.

3

البته نباید یافل ماند که امروز نیز دشمنان با تروی مظاهر یربی ،به دنبال
تغییر سبک زندگی مردم ایران هستند.
 .1ویژهنامۀ پرسمان ،بهمن.1385
 .2همان.
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۴ـ عرصههای تحول استقالل فرهنگی
الف) تحول در محتوای کتب و متون درسی

ویژگی ادبیات دورۀ پهلوی ،دینستیزی و تبلیغ نظام سـرمایهداریــ
کمونیستی بـود؛ از ایـن رو ،کمونیسـتها بیشتـر بـه ترجمـۀ آثـار
مارکسیستی و روسی میپرداختد .از طرفی نفوذ فعالیتهـای فرهنگـی
آمریکا در ایران از اوایل دهۀ  ،20به انتشار آثار نویسندگان تودهای تمایل
داشت و توانست انحصار انتشار آثار درسی را در دست بگیرد .همچنین
انتشــار آثــار مبتــذل و آثــار مکتــوب فرقــهها در ایــن دوره رد داد.

1

آثار تجدیدنظر دینی همچون آثار کسروی ،بدون هیچ مالحظهای انتشـار
مییافــت .در مقابــل ،ناشــران مــذهبی بــه دلیــل اختنــاق حــاکم
مجبور بودند مطالب خود را در قالب داسـتانهای قرآنـی و یـا داسـتان
زندگی پیامبران بنویسند.
پس از انقالب نیاز بود تربیتشدگان مـدارس از درجـۀ علمـی الزم در
حوزه شناخت معار اصیل اسالمی برخوردار باشند؛ از ایـن رو ،نظـام
آموزشی ضمن بهرهگیـری از آموزههـای اسـالمی ،توانسـت کتابهـای
درسی متناسب با معیارها و نیازهای کشور تدوین کند و توانست نقـش
مهمی در دینباوری ،دانش و تفکـر نوجوانـان و جوانـان داشـته باشـد.
امروزه کتابهای درسی همۀ مقاطع تحصلی ،برگرفته از آموزههای دینی
و قرآنی است و مفاهیم قرآنی و روایی در جایجای کتابهای پایههای
تحصیلی وجود دارد .همین امر سبب شد کودکان ،نوجوانان ،جوانـان و
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دانشگاهیان پایبند آموزههای دینی باشند؛ در حالی که قبل از انقالب این
مفاهیم در دبیرستانها و دانشگاهها بسیار کمرنـگ بـود و گـاهی متـونی
ضدآموزههای دینی آموزش داده میشد .امـام فرمـود ...« :از همـه بـدتر
وضع دانشگاهها و دبیرستانها و مراکز آموزشی که مقـدرات کشـور بـه
دست آنان سپرده میشد ،با به کار گرفتن معلمان و استادان یربزده یـا
شرقزده صددرصد مخالف اسالم و فرهنگ اسالمی بلکه ملی صـحیح،
با نام «ملیت» و «ملیگرایی» ،گرچه در بین آنان مردانی متعهـد و دلسـوز
بودند ،لکن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنـا قـرار دادنشـان کـار م بتـی
نمیتوانستند انجام دهند».

1

ب) تحول در حوزۀ نشر کتب

در دوران پهلــوی ،کتابهــای زیــادی در زمینــههای مختلــف هنــری،
اجتماعی ،تاریخی ،و داستانی منتشـر مـیشـد کـه از ابتـذال و تصـاویر
ضداخالقی و مستهجن پر بود .در مقابل ،با چاپ کتابهای پرمحتـوای
اسالمی در موضوعهای گوناگون مخالفت مـیشـد .سیاسـت حکومـت
پهلوی ،حمایت از کتابهای ضداخالقی و ضداسالمی بـود و حتـی در
چاپ این کتابها سرمایهگذاری و فعالیت میکرد .خود شخص شاه در
ضدیت با اسالم جدیت بیشتری داشت .خسرو معتعد مینویسـد« :در
دوران رژیم پهلوی ،کتابی به نام نگهبانان سحر و افسون ،ظـاهرا توسـط
یک عده از شرقشناسان و اسالمشناسان شوروی نوشته شده [بود] و در
آن تالش کرده بودند ایمـان مسـلمانان را از بـین ببرنـد .ایـن کتـاب در
 .1صحیفۀ امام ،21 ،ص.402
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فرانسه ترجمه و چاپ شده و تعدادی به ایران ارسال شده بود .شـاه بـه
مزیلنی میگوید :جریان این کتـاب چیسـت مزیلنـی جریـان را گفتـه و

اضافه میکند :قربان همۀ آنها را که به ایران ارسال شده بود ،جمـعآوری
کردم .شاه اعتراض میکند و میگویـد :شـنیدهام در ایـن کتـاب توسـط
کمونیستها اهانت زیادی به اسالم شده است .چـرا جلـو انتشـار آن را
گرفتهاید ای کاش گذاشته بودید این کتاب در محافل روحانی ،اصنا
و بازاریها و کسبه منتشر مـیشـد .چـرا ایـن کتـاب را بـرای آیـت هلال
1
کاشانی ،آیت هلال بروجردی و آقای بهبهانی نفرستادید تا بخوانند».
انقالب اسالمی زمینههای تحول چشمگیری در محتوای ارزشی کتابها
و افزایش شمارگان آنها به وجود آورد .طوفان انقالب سیلی خروشـان
در ادبیات پدید آورد و آن را به ادبیات پویـا ،ادبیـات فریـادگر ،ادبیـات
مقاومت ،ادبیات شیعی و عاشورایی ،مبـدل سـاخت .امـام میفرمایـد:
«اهمیت انتشارات ،م ل اهمیت خونهایی است کـه در جبهـهها ریختـه
میشود؛ اگرچه بسیار ارزشمند و سـازنده اسـت ،لکـن قلمهـا بیشتـر
میتواند سازنده باشند و اصوال شهدا را قلمها میسازند و قلمها هسـتند
که شهید پرورند».

2

رشد حوزۀ چاپ و نشر بعد از انقالب ،به اندازۀ تاریخ  200سالۀ چـاپ
در کشور ما رشد داشته است .در مقایسهای گذرا باید اشاره کـرد کـه از
سال  1320تا  1357تعداد  52706عنوان کتاب چاپ شـده اسـت؛ امـا
 .1خسرو معتعد ،ناکامان کاد سعدآباد ،2 ،ص568ـ.580
 .2مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ،آیین انقالب اسالمی ،ص.236
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پس از انقالب تاکنون  1میلیون و یکصد هزار عنـوان کتـاب بـه چـاپ
رسیده است .همچنین به برکت انقالب ،ایـران موفـق بـه برگـزاری 29
دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،برگزاری  320نمایشگاه اسـتانی،
برگـزاری  24دوره نمایشـگاه قرآنــی ،برگـزاری  24دوره هفتـۀ کتــاب،
حعور در  100نمایشگاه بینالمللی کتاب خارجی و چـاپ سـالیانۀ 70
هزار عنوان کتاب در سالهای اخیر شده است.

1

نیوزویک در گزارش خود آورده است :مقامات ایران باغ کتـاب تهـران،
مجموعــۀ عظــیم فرهنگــی کــه آن را «بزرگتــرین کتابفروشــی جهــان»
مینامند ،افتتاح کردند؛ مجموعهای با مساحت  6۵هـزار مترمربـع (۷00
هزار فوت مربع) که مجموعههای متعددی از جمله سـالن تئـاتر ،سـالن
علم ،کالس درس ،رستوران و ...را شامل میشـود .همچنـین نیوزویـک
افزوده است :تعداد کتابهایی که در این مجموعه عظیم گردآوری شده،
بر اساس این گزارش ،طی چند ماه گذشته ،تنها بـرای کودکـان بـیش از
 400هزار جلد کتاب بوده است .نیوزویک به این نکته نیـز اشـاره کـرده
است که «پیش از افتتاح باغ کتاب تهران ،کتابفروشی مشهور «بـارنز انـد
نوبــل» 2آمریکــا عنــوان بزرگتــرین کتابفروشــی جهــان را در کتــاب
رکوردهای گینس به خود اختصاص داده بود ،حاال با افتتـاح بـاغ کتـاب
تهران ،افتخار بزرگترین کتابفروشـی جهـان را از نیویـورک بـه تهـران
منتقل کرد».

3
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ج) تحول در محتوای مجالت

ناگفته نماند که در زمان حکومـت پهلـوی ،برخـی مجلـهها و نشـریهها
صرفا به تصاویر بسیار مستهجن اختصاص داشتند ،به گونـهای کـه امـام
فرمودند« :این مجالت بود و این مطبوعات بود که جوانهـا مـا را بـه
جا اینکه به طر دانشگاه بکشد ،به طـر علـم و ادب بکشـد ،بـه
طر فساد کشاند 1.»...همچنین پیش از انقـالب انتشـار خبـر بـه یـک
خبرگزاری دولتی صددرصد تحت کنترل و منحصر بود؛ در صورتی کـه
بعد از انقالب ،تعداد خبرگزاریها  42برابر شده است و همۀ ذائقـههای
سیاســی و فرهنگــی دارای رســانه هســتند .از تعــداد انگشتشــمار
روزنامههای قبل از انقالب که تحت کنترل کامـل دولـت بـود ،بـه 341
روزنامه با سالیق مختلف در حال حاضر رسـیدهایم .مطبوعـات بعـد از
انقالب به عنصر تأثیرگذار در معادالت بینالملل تبدیل شـدهاند .انتشـار
 9230نشریه و رسانه در ایران ،در منطقه ،بینظیر و در جهـان ،کمنظیـر
است .تنوع و تک ر موضوعی نشریات ایران با  3۵00عنـوان تخصصـی،
م ال زدنی است که این تعداد عناوین در نشریات علمی کشور به 12۷2
نشریه رسیده که از افتخارات علمی کشور محسوب میشود.

2

د) تحول در محتوای صدا و سیما

ظرفیت و نقش تربیتی و فرهنگی صدا وسیما در انتقـال سـریع و سـادۀ
پیامهای گوناگون ،استفاده از آن را برای طیف وسیعی از مخاطبـان اعـم
 .1صحیفۀ امام ،13 ،ص.15۷

دستاوردهای فرهنگی
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از کوچک و بزرگ ،فراهم کرده است .بنابراین مخاطبان ،تأثیرات تربیتـی
خاصی را از تلویزیون دریافت میکننـد و از میـان رسـانههای جمعـی،
تلویزیون چه در جهت م بت یا منفی بسیار اثرگذار است.
متأسفانه رژیم پهلوی از این رسانه پراهمیت در جهت منفـی و تخریبـی
آن بهــره میگرفــت؛ و بــا نمــایش تصــاویر مســتهجن و ضــداخالقی و
فیلمهای مبتذل و گمراهکننده ،بر افراد جامعه و بهویژه نسـل جـوان ،اثـر
ویرانگری داشت .همچنین تروی فرهنگ بیحجابی و بیعفتی ،معرفـی
و تبلیــغ افــراد فاســد و منحــر از قبیــل خواننــدهها ،هنرپیشــهها و
رقاصــههای داخلــی و خــارجی بــه عنــوان الگــو ،از پیامــدهای دیگــر
برنامههای این رسانه بود .خوشبختانه با پیروزی انقالب ،این وضـعیت
اسفناک پایان یافت و رادیو و تلویزیـون بـا تولیـد و پخـش برنامـههای
سازنده و مفید در جهت رشد و تعالی مردم ،گامهای مـؤثری برداشـتند.
امام میفرماید« :رادیـو و تلویزیـون از تمـام رسـانههایی کـه هسـت،
حساستر است .رادیو تلویزیون میتواند یک مملکت را اصالح کنـد و
1
میتواند به فساد بکشد».
انقالب اسالمی الگویی را برای رسانه ترسیم کـرد کـه هـد آن ایجـاد
محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان ،رشد فعایل اخالقـی و شـتاب
بخشیدن به حرکت تکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان بوده است.
5ـ گفتمان وحدت

همگرایی ملت ایران ـ چه در ایـام مبـارزه بـا اسـتبداد ،و چـه در دوران
 .1مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ،آیین انقالب اسالمی ،ص.240
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ت بیت نظام جمهوری اسالمی ـ یک ضرورت انکارناپذیر بوده و نباید بـا
سختگیریها و تنگنظریها ،آن را کمرنگ یا محو کرد .شکی نیست که
حفظ تمامی دستاوردهای انقالب ،مشـروط بـه تـداوم وحـدت اقشـار
جامعه است .امـام خمینـی از دسـتاورد وحـدت ،بـه «بهتـرین ثمـرات
نهعت» تعبیر کرده است و همه را دعوت میکند که در راه آزادی ملـت
و استمرار وحدت کوشش کنند:
«ما در این نهعت اخیر ،آنچه را که میتوانم بگویم ،بهترین ثمـرات ایـن
نهعت اسـت؛ ایـن وحـدتی [اسـت] کـه حاصـل شـد بـین قشـرهای
مختلف.»...

1

بر این اساس ،فرهنگ گفتمانی بـین ادیـان در اقـوام ایرانـی ،توانسـت
انقالب را به مرتبهای از باورهای اجتماعی برساند که کمتر کشـوری در
جهان حتی با جغرافیای سیاسی لیبرالیسـم ،در آن موفـق بودهانـد .چهـل
سال مسالمت بین ارامنه ،عاشوریان ،کلیمیان ،زرتشـتیان ،فـرق مختلـف
اهلتسنن ،و نیز اقوام کرد ،فارس ،ترک و بلوچ و ...نشاندهندۀ وحـدت
فرهنگی است .تجلی این وحدت در حعور مداوم پیروان ادیان و فـرق
مختلف در مبارزه با استکبار و نیز حفظ آرمانهـای ملـی ـ مـذهبی در
ماجراهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،با نهایت همدلی دیده میشـود.
بارهــا جامعــۀ جهــانی شــاهد نقشآفرینــی میلیــونی مــردم ایــران در
فراخوانهای ملی همچون انتخابات و راهپیماییها و ...بوده است.
اگر استکبار جهانی ،وهابیـت ،صهیونیسـم و سـلطنتطلبان مانعتراشـی
 .1صحیفه امام،

 ،6ص .188

دستاوردهای فرهنگی
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نمیکردند ،تاکنون فرهنگ انقالب اسالمی توانسـته بـود بهتـرین نمونـۀ
گفتمان را نهتنها در جهان اسالم ،بلکه به جهانیان معرفی کند؛ همانگونه
کــه ابــراهیم ســلیمان بــاه 1معتقــد اســت« :وحــدت بــین مــردم ایــران
تحسینبرانگیز است .ایران میتواند سردمدار اتحاد جهان اسالم و شـیعه
و سنی باشد».

2

6ـ هویتیابی اسالمی ـ ایرانی

انقالب اسالمی از یک سو ،زادۀ خودآگـاهی و هویتیـابی ملـت ایـران
است؛ و از دیگر سو ،موجب رشد ،شکوفایی و تحکیم هویت اسالمی ـ
ایرانی آن شده است .ملت ایران در گذشتۀ تاریخی خود ،هویتی یالـب،
ینی و تأثیرگـذار داشـت ،امـا بـا روی کـار آمـدن پادشـاهان نـاالیق و
بیکفایــت ،ایــن هویــت دســتخوش تــارا قــرار گرفــت و رفتهرفتــه
جراحتها بر تن رنجورش نشست .این دوران تلختـر از زهـر ،بـا بـاز
شدن پای بیگانگان به کشور شتاب گرفت و در مقطع حاکمیت خانـدان
پهلوی ،به او خود رسید .در این برهۀ نابسامان که سینۀ هویت اسالمی
ـ ایرانی ملت ایران زیر یوغ استبداد داخلـی و اسـتعمار خـارجی چـاک
چاک میشد ،ناگاه خورشید انقالب اسالمی از مشرق جان ملـت ایـران
طلوع کرد و پرچم بازگشت به خویشتن خـود را بلنـدتر از همیشـه بـه
اهتزاز در آورد .اسـپوزیتو 3میگویـد «ایـران نخسـتین انقـالب سیاسـی
 .1استاد دانشگاه مراکش.
2

 .3استاد امور بینالملل و مطالعات اسالمی دانشگاه جر تاون.
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اسالمی موفق را به جهان عرضه کرد و مسلمانان سراسر جهـان از ثمـرۀ
آن ،که همانا او گرفتن مفهوم هویت اسالم و بازگشت یرور و اقتـدار
به مسلمانان در جهانی که تحت سلطۀ ابرقدرتهاست ،بهرهمند شدند».

1

۷ـ گسترش فرهنگ عاشورا

بیتردید انقالب اسالمی نشأتگرفته از فرهنـگ عاشـورا اسـت .امـام
فرمود« :انقالب اسالمی ایران ،پرتوی از عاشوراست» 2.حعـرت امـام
با الهام از اندیشۀ جاویدان «کل یوم عاشورا و کل ارض کـربال» ،صـحنۀ
مبارزه با شاه و اربابان یربی آن را صحنۀ نبـرد بـا یزیـدیان زمـان اعـالم
کرد ،اما ناگفته نماند که رابطۀ نهعـت امـام حسـین

و نهعـت امـام

راحل دوسویه است :از سویی امام ،قیام کربال را مبنای قیـام خـود قـرار
داد« :امام حسین به ما آموخت در حالی که ستمگران زمان بـه مسـلمین
حکومت میکنند ،در مقابل او ...به پا خیزیـد» 3.همـین امـر سـبب شـد
رضاخان و محمدرضا عزاداری برای سیدالشهدا

را ممنوع کنند .امـام

فرمود« :همان مسألۀ زمان رضاخان است که مجالس را او قدین کـرد».

4

از سوی دیگر ،قیام امام این ظرفیت را ایجاد کرد که فرهنـگ عاشـورا
در جهان گسترش پیدا کند .فرهنگ عاشواریی که قبـل از انقـالب ،شـاه
در قالبهای مختلف با آن مبارزه میکرد و نمیگذاشت فرهنگ حسینی
 .1جان ال .اسپوزیتو ،انقالب ایران و بازتاب جهانی آن ،ص.49
 .2صحیفۀ امام،

 ،18ص.22

 .3همان ،5 ،ص.۷5
 .4همان ،ص.61

دستاوردهای فرهنگی
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بالنده و پویا در جهان ظاهر شود ،اما انقالب ،فرهنگ عـزت ،حریـت و
ظلمستیزی ...را در جهان گسترش داد؛ از این رو ،انقالب اسالمی با قیام
کربال گره خورده است .این پیوند را مـیتـوان در ایـن جملـۀ امـام بـه
وضوح دید« :اگر ما بخواهیم مملکتمان ،یک مملکت مستقلی باشد ،یک
مملکت آزاد باشد ،باید این رمز (عـزادار ) را حفـظ کنـیم» 1.همچنـین
نمونۀ این پیوند در اربعین حسـینی

نمـود پیـدا کـرد .کـورزمن 2در

کتاب انقالب باورنکردنی مینویسد که هـر دو مـو بـزرگ منتهـی بـه
انقالب اسالمی  1979ایران ،مدیون خیزشهای میلیونی مراسـم اربعـین
در ســـالهای  15( 1963خـــرداد  )1342و  )1356( 1978بـــود .در
فهرست بزرگترین راهپیماییهای جهان شـاهدیم کـه چگونـه شـیعیان
همۀ رکوردها را به خـود اختصـاص دادهانـد .از سـوگواری 11میلیـون
نفری ایرانیان برای امام خمینی در سال  1989که در مقایسه با تجمـع 5
میلیون کاتولیک فیلیپینی بـه مناسـبت ورود پـاپ ژان پـل دوم ()1995
عظیم مینماید؛ تا نخستین راهپیمـایی عظـیم اربعـین در عـراق کـه 14
میلیون نفر را در سال  2009به حرم امام سوم شیعیان کشاند .از آن پس،
هر سال این رکورد چشمگیرتر و دستنیافتنیتر شده است؛ بـه گونـهای
که در سال  2012به  18میلیون زائر رسـید و سـال گذشـته حـدود 20
میلیون.

3

 .1همان ،10 ،ص.9۷
 .2چارلز کورزمن (

) پروفسور جامعهشناسی.
۳
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نتیجهگیری

باالترین عنصر که در موجودیـت هـر جامعـه دخالـت اساسـی دارد،
فرهنگ آن جامعه است .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تعمیم اسـتقالل
فکری به افراد جامعه ،باعث ایجاد جریـان خودبـاوری و حعـور آحـاد
مردم در روند توسعۀ دانش و فناوری شد .به گونهای کـه پیشـرفتهای
علمی ،فنی و ...بعد از انقالب با تمام قرون گذشته متفاوت است و ایـن
مرهون شکلگیری اندیشۀ استقالل فرهنگی در مردم بوده است .انقـالب
اسالمی به منظور سالمسازی جامعه از آلودگیهـای فرهنگـی ،اقـدامات
بسیاری همچون برچیدن مراکز شرابفروشی ،مراکـز فسـاد و قمـار و...
تحـول
انجام شد و احیای فرهنگ اسـالمی مـورد توجـه قـرار داد و در
ل
محتوا و نشر کتب و مجالت و محتوای صدا و سیما و گسترش فرهنگ
اصیل عاشورا اقدامات ارزشمندی صورت داد.

دستاوردهای اخالقی و معنوی
چکیده

نوشتار حاضر با مراجعه به آمار و گزارشـهای نهادهـای معتبـر ،بـه بـازخوانی
برخی از دستاوردهای اخالقی و معنوی انقالب اسالمی میپردازد .با توجه بـه
این که انقالب اسالمی ایران یک انقالب مذهبی بـود ،آثـار و برکـات انقـالب
اسالمی در حوزه اندیشه و تفکر ،مرهـون درخشـندگی ارزشهـای معنـوی و
اخالقی است .در این میان ،نقش معنویتگرایی امام  ،در احیـای معنویـت و
تحوالت معنوی و تغییـر معـادالت جهـانی بسـیار تعیـین
دیناندیشی و ایجاد ل
کننده بود .از جمله دستاوردهای اخالقی و معنوی انقـالب اسـالمی ،گسـترش
فرهنگ قرآن و نماز و دعا در بین آحاد ملت بود؛ به گونهای که ،قـرآن از انـزوا
درآمد و فرهنگ نماز و نمـازخوانی و برگـزاری گسـترده نمازهـای جمعـه و
تحول معنوی و خـودبـاوری در جامعـه
جماعت توسعه و تقویت یافت .ایجاد ل
به ویژه جوانان ،و نیز گسترش فرهنگ ای ار و شهادت از دیگر برکات انقـالب
اسالمی است.
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،احیـای معنویـت ،فرهنـگ قرآنـی ،معنویـتگرایی،
خودباوری جوانان ،فرهنگ شهات.
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مقدمه

انقالب اسالمی ایران ،تحوالتی ژر

و بنیادین در ساختار داخلی ایـران

و تحوالتی جهانی ،و حکـومتی الهـی بـه ارمغـان آورد .امـروزه نـهتنها
اندیشمندان و نظریهسازان بیطر یربی و شـرقی ،بلکـه دشـمنان ،بـه
عظمت و کارآمدی آن اعترا دارند.
بیتردید یکی از عوامل مهم معجزهآسای پیروزی انقالب ،معنویت بـود؛
معنویتی که هـم در پیـروزی و هـم در اسـتمرار انقـالب نقـش بنیـادی
داشت؛ از این رو ،امام فرمود« :ما میدانیم کـه ایـن انقـالب بـزرگ کـه
دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد ،بـا تأییـدات
ییبی الهی پیروز گردید .اگر نبود دست توانای خداوند ،امکـان نداشـت
یک جمعیت  36میلیونی بـا آن تبلیغـات ضداسـالمی و ضـدروحانی...
(پیروز شود)».

1

اکنون پس از گذشت چهار دهه از عمر این شجرۀ پرامید ،نیکوسـت بـه
بازخوانی برخی دستاوردهای آن پرداخته شود.
1ـ احیای معنویت و دیناندیشی

دستاوردهای انقالب در زمینههای گوناگونی قابل پژوهش است؛ امـا بـا
توجه به ماهیت دینی انقالب اسالمی ،آثار تربیتـی و فکـری آن بـیش از
همه اهمیت پیدا میکند؛ و در دو سطح «مل لی» و «جهانی» چارهای بـاقی
نگذاشت ،جز اینکه رویکردی نوین به دین ،معنویـت ،انسـان و جهـان
 .1صحیفۀ امام ،21 ،ص.401

دستاوردهای اخالقی و معنوی
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پدید آید 1.این معنویتاندیشی در دورانی است که انسـان سـرخورده از
مکاتب شرقی و یربی ،به دنبال روزنهای برای قـرار گـرفتن در معـرض
نور حقیقت بود؛ و ناگهان خورشید انقالب ظهور کـرد و جهـانی را بـه
تفکر دربارۀ اسالم و قرآن واداشت.
از این رو ،مقام معظم رهبری فرمود« :در حقیقت امـام کبیـر مـا بـا قیـام
الهی ...قرآن مهجور را مشهور و سنت مستور را سـنت مشـهور و دیـن
مهجور را دین مأنوس کرد»؛« 2او بـه اســالم عــزت بخشـید و پـرچم
قــرآن را در جهــان بــه اهتــزاز درآورد» 3.تأثیرگــذاری امــام ،در احیــای
معنویت و دیناندیشی به گونهای بود که اندیشـمندان یـرب نیـز بـدان
اعترا

کردهاند.

دکتـر فوســبری 4میگویــد« :آیــت هلال خمینــی بــا اســتفاده از ریشــههای
فرهنگی اسالمی ،موجب حرکـت تـاریخی ملـت خـویش گشـت .وی
توانست با یک انقالب مذهبی ـ سیاسی ،حرکت عظیمی در کشـورهای
اسالمی به وجود آورد ...و با بازگشایی این راه ،وجدان معنوی یـرب را
شدیدا به لرزه درآورد؛ از این رو ،یکی از مهمترین آثار انقالب اسـالمی،
احیای اندیشه و هویت دینی در جهان است».

5

 .1مجلۀ معرفت ،ش  ،98بهمن .1384
 .3همان.
 .4کشیش و رئیس دانشگاههای کاتولیک آمریکای التین.
 .5مجلۀ اندیشۀ انقالب اسالمی ،ش۷و.8
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انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

2ـ گسترش فرهنگ قرآنی

قرآن ،کالم الهی است که حعور آن در زمان پهلوی تنهـا بـه قرائـت در
مجالس ختم ،بر سر قبور اموات ،سفرۀ عروسی ،اسبابکشی به خانۀ نـو
و رد شدن از زیر آن برای رفتن به مسافرت ،محدود شده بود و در امور
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی نقشی نداشت و سیاسـت رژیـم
پهلوی نسبت به آن خصمانه بود.
اما به برکت انقالب اسالمی ،تحوالت چشـمگیری در توجـه بـه قـرآن
پدید آمد ،به گونهای که قرآن از انزوا درآمد و در عرصـههای گونـاگون
زندگی مردم حعور پیدا کرد .بدین ترتیب ،مردم دریافتند قـرآن ،کتـابی
تشریفاتی و مخصوص تالوت بر سر قبـر و سـفرۀ عقـد نیسـت ،بلکـه
کتابی دارای دستورالعمل کامل برای زندگی بشـر اسـت .نمونـۀ عملـی،
اجتماعی و سیاسی آن در قالب حکومـت اسـالمی نمایـان شـد .وقتـی
جایگاه واالی قرآن در بین مردم شناخته شد ،توجه به فراگیـری قـرآن و
عمل به مفاد آن در سطح مراکـز آموزشـی و مجـامع عمـومی ،افـزایش
چشمگیری یافت.

1

از سوی دیگر ،انقالب سبب شد که فعالیتهای قرآنی در قالـب حفـظ،
قرائت ،تالوت ،مسابقههای کشوری و بینالمللی ،تدوین تفسیر و تربیت
مفسران نمود پیدا کند؛ از این رو ،امروزه صدها مرکز قرآنـی و دانشـگاه

به این امر اختصاص یافته است .هم اکنون به گفته معاون همـاهنگی و
نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنـی ،هـم اکنـون
 .1جمعی از محققان ،دستاورد انقالب اسالمی ایران ،ص.92
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حدود 2میلیون حافظ قرآن از "یک تـا  ۳0جـزء" در کشـور داریـم.
همچنین شهرت قاریان و حافظان ایرانی حتی فراتر از خاورمیانه رفتـه و
در سطح جهان مطرح شده است« .رادیو تالوت ،ترتیل ،معار فارسـی
و انگلیسی و شبکۀ قرآن و معار  ،پخش هزاران سـاعت برنامـۀ قرآنـی
در زمینــههای آمــوزش ،مســابقات و محافــل قرآنــی ،تولیــد فیلمهــا و
سریالهای فاخر قرآنی و دینی ،دورههای تربیت مدرس و مربـی قـرآن،
تأسیس دانشکدۀ علوم قرآنی و  25هـزار تشـکل قرآنـی ،تأسـیس 750
مرکز دارالقرآن و طرحهای حفظ ،تدبر و اندیشه در قرآن کـریم ،برپـایی
بیش از  400کرسی تفسیر قرآن کـریم بـا رویکـرد موضـوعی ،احـداث
کتابخانههای تخصصی علوم و معار قرآنی؛ انتشار مجالت و مقـاالت
علمی و فعالیت در فعای مجازی ،نگارش کتاب آمـوزش قـرآن بـرای
همۀ پایههای درسی و ،»...از جمله فعالیتهـا در ایـن زمینـه اسـت 2.از
سوی دیگر ،چندین نمایشگاه بینالمللی قـرآن کـریم و مسـابقههایی در
رشتههای مختلف قرآنی ،در آموزش و پرورش ،دانشـگاهها ،سـازمانها،
رادیو و تلویزیون برگزار شده است.
همچنین میتوان از تأسـیس مرکـز ترجمـۀ قـرآن مجیـد بـه زبانهـای
خارجی به عنوان بارزترین دستاورد فرهنگسازی انقـالب اسـالمی نـام
برد 3.از دیگر دستاوردهای قرآنی ،پژوهشکدۀ فرهنگ و معار قـرآن از
زیرمجموعههای پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی دفتـر تبلیغـات

1
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انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

اسالمی است .این پژوهشگاه ،تا کنون  120اثر قرآنی منتشر نموده است.
دایرةالمعار قرآن کریم که بزرگترین دایرةالمعار قرآنی جهان اسالم
است ،در این پژوهشکده تألیف گردیده و آثار فاخر و ارزشمندی چـون
فرهنگ قرآن ،تفسیر راهنما نیز از سوی این پژوهشـگاه تهیـه و عرضـه
شده است .افزون بر آن ،کتابخانه تخصصـی علـوم و معـار قـرآن در
پژوهشکده فرهنگ و معار قرآن ،با بـیش از  21000عنـوان کتـاب و
نزدیک به  50000جلد از مهمترین کتابخانههای قرآنی کشور بـه شـمار
میرود.
۳ـ عنایات الهی

هر انقالبی با مشکالت و موانعی روبـهرو میشـود؛ از ایـن رو ،ممکـن
است روند انقالب متوقف و یا کند شود .انقـالب اسـالمی نیـز از ایـن
مسأله مصون نیست؛ زیرا انقالب اسالمی با موانـع مهمـی ماننـد جنـگ
تحمیلی ،کودتای نظامی ،تحریم و جنگ روانی ...روبهرو شده است .اگر
انقالبهای دیگر با این عوامل روبهرو میشدند ،شکسـت میخوردنـد؛
اما انقالب اسالمی قلههای موفقیت را فتح کرد و به مسیر خود ادامه داد.
این چیزی جز عنایات ییبی و حعور مسـتقیم سـربازان الهـی در کنـار
مجاهدان نبوده است؛ این همان چیزی است که به هنگـام تحقـق ،از آن
به معجزۀ الهی یاد میشود .خداوند در قرآن از دخالت مستقیم خـود در
میدان مبارزه و جهاد یاد میکند؛ چنانکه با اشاره به پارهای از وقـایع کـه
َ َ َ
در جنگ بدر رد داده بود ،بر مؤمنان اینگونه منت مینهدَ « :و مى رمیى
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ْ

فإذ َر َمی َ َو َّ فک َّن َّلَّل َه َرم ؛ 1این تو نبود (ا پیامبر که خـاک و سـنگ بـه
صورت آنها) انداختی بلکه خدا انداخت».
این آیه بیانگر آن است که در برخورد با دشمن ،افزون بر آنکه خداونـد
مجاهدان راه حق را هدایت و راهبری میکند ،با امدادهای ییبی نیـز بـه
کمک آنها میشتابد و ایشان را به سرمنزل پیروزی میرساند؛ از همـین
رو ،مجاهدان هر اندازه هم که نسبت به دشمنان اندک باشند ،بـا افـزوده
شدن خیل سربازان نامرئی الهی ،قدرت مییابند و بر جبهۀ عظیم دشمن
یالب میآیند.
پس از انقالب در دوران هشتسالۀ جنگ تحمیلـی و یـا در جنـگ 33
روزۀ رژیم صهیونیستی علیه حزب هلال لبنان ،بارها شاهد امدادهای ییبـی
بودهایم .همچنین در حادثۀ طبس و شکست مفتعـحانۀ آمریکـا ،چیـزی
جز امداد ییبی نقش نداشت؛ چنانکه امام راحل فرمود« :شنها و بادهـا
مأمورین خدا در این عملیات (شکست کودتای طبس) بودند» 2.بر ایـن
اساس ،امام راحل عقیده داشت که این انقالب با امدادها و عنایات ییبی
به مسیر خود ادامه میدهد؛ چنانکه فرمود« :خرم شهر را خدا آزاد کـرد؛
َ َ َّ
َّ
3
زیرا خداوند فرمودَ « :و لَّ َین ج َه ُدول ین َّن ْه فدین ُه ْْ ُس ُب َلن ».
رهبر معظم انقـالب میفرمایـد« :چنـد روز قبـل از پایـان سـال  6۵کـه
خدمت امام بودیم ،مـن و آقـای هاشـمی رفسـنجانی و حـا احمـدآقا
اصرار کردیم که ایشان در حسینیۀ جماران با مردم دیداری داشته باشـند.
 .1سورۀ انفال ،آیۀ 1۷؛ برای توضیح ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،9 ،ص.38
 .2صحیفۀ امام ،12 ،ص.255
 .3سورۀ عنکبوت ،آیۀ 69؛ ر.ک :تفسیر نمونه ،16 ،ص.349
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امام با قاطعیت گفتند :حالش را ندارم .در همان روزها ،ناگهان قلب امـام
مشکلی پیدا میکند و حا احمدآقا همۀ وسایل را بـرای بهبـود امـام
مهیا کرده بود ،فورا به وضعیت جسـمی ایشـان رسـیدگی شـد و خطـر
برطر گردید .وقتی در بیمارستان بر بالین ایشان حاضر شـدم ،عـرض
کردم :چقدر خوب شد که آن شب اصرار ما را بـرای مالقـات بـا مـردم
نپذیرفتید؛ ل
واال اگر خبر این مالقات اعالم میشد ،مردم به زیـارت شـما
میآمدند و آن وقت شما با این حال نمیتوانستید مردم را مالقات کنیـد
و انعکاس آن در دنیا خوب نبود .ایـن کـار شـما ،خواسـت خداونـد و
کمک الهی بود و در آن زمان تصمیم بجایی گرفتید .ایشان در پاسخ مـن
گفتند :آن طور که من فهمیدم ،م ل این که از اول انقالب تـا حـاال ،یـک
دست ییبی در همۀ کارها دارد ما را هدایت میکند».

1

در حالی که ایران تحت سلطۀ سلسلۀ پهلوی در جریـان حـوادثی ماننـد
جنگ جهانی اول و دوم و جنگهای بین ایـران و شـوروی ،عـالوه بـر
تحمیل قراردادهای ننگین ،تحت اشغال بیگانگان قرار گرفـت .بیتردیـد
یکی از عوامل این شکستها نادیده گرفتن امدادهای ییبی است.
۴ـ تقویت فرهنگ نماز و دعا

یکی دیگـر از دسـتاوردهای مهـم انقـالب اسـالمی ،توسـعه و تقویـت
فرهنــگ نمــاز و نمــازخوانی و برگــزاری گســتردۀ نمازهــای جمعــه و
جماعت است .قبل از انقالب ،به فریعۀ نماز اهمیت داده نمیشد .حتی
با ایجاد فعای ضداسالمی ،مردم نمـازخوان در مجـامع عمـومی مـورد
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تمسخر و توهین قرار میگرفتند .فعای روانی به اندازهای منفی بود کـه
بععی از نمازخوانان خجالت میکشیدند در مکانهـای عمـومی ،ماننـد
ادارهها ،دانشگاهها و مدارس نماز بخوانند .همچنین بععی از افراد حتـی
از اینکه در مهمانیها در مقابـل دیگـران نمـاز بخواننـد ،خجالـت مـی
کشیدند .اما به برکت انقالب اسالمی ،با متحول شدن دیدگاه حکومت و
بینش بسیاری از مردم نسبت به این فریعه ،بسیاری از افراد بینمـاز بـه
خیل نمازگزاران پیوستند .این دگرگونی در قشر جوان ،اعم از مدرسهای
و دانشگاهی ،محسوس و چشمگیر بود .در گذشـته ،از حعـور جوانـان
در مساجد خبری نبود به برکت انقالب اسالمی ،مساجد جایگـاه اصـلی
خود را بازیافت .مساجد در دوران مبارزه و پس از پیروزی انقـالب ،بـه
پایگاههای روشنگری و دادن آگاهیهای سیاسـی و اجتمـاعی بـه مـردم
انقالبی تبدیل شدند و این همان چیـزی بـود کـه امـام راحـل در نظـر
داشت« :مسجد و منبر در صدر اسالم ،مرکز فعالیتهـای سیاسـی بـود.
بســیاری از جنگهــا در مســجد طــرح مــیشــد» 1.امــروز دولتهــا و
سرسپردگان ابرقدرتها اگرچه به جنگ جدی با مسلمانان برخاسـتهاند،
هرگز جرأت و قدرت تعطیل مساجد و معابد مسلمین را بـرای همیشـه
ندارند و نور عشق و معرفت میلیونها مسلمان را نمـیتواننـد خـاموش
کنند 2.نمونۀ آن ح دانشآموزی و دانشـجویی ،شـرکت در راهپیمـایی
اربعین ،عزاداری در سوگ امام حسین
 .1صحیفۀ امام،

 ،8ص.184

 . 2همان ،20 ،ص.338

و حعـور در دعاهـای ندبـه،
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کمیل ،توسل ،عرفه و اعتکا است؛ برای م ال افـزایش تعـداد جوانـان
معتکف از 60هزار نفر در سال  1386به 750هـزار نفـر در سـال،1391
نمونۀ بارزی از تحول معنوی در جامعه به شمار مـیرود؛ چنانکـه مقـام
معظم رهبری فرمود« :پدیدۀ اعتکا یکی از رویشهای انقالبـی اسـت؛
ما قبل انقالب این چیزها را نداشتیم .زمان جوانی ما وقتی ایام ماه رجب
فرا میرسید ،در مسجد امام قم ـ آن هم فقط قـم ،در مشـهد مـن اصـال
اعتکا ندیده بودم! ـ شاید پنجاه نفر ،صد نفر فقط طلبـه اعتکـا مـی
کردند .این پدیدۀ عمومی ،اینکـه دههـا هـزار نفـر در مراسـم اعتکـا
شرکت کنند ،آن هم ایلب همه جوان ،جزو رویشهای انقالب است».

1

5ـ معنویتگرایی امام

یکی از ویژگیهای مهم امام راحل جامعیت ایشان بود؛ یعنی امام فقیه
نکتهسن  ،فیلسو

ژر اندیش ،سیاستمدار صـاحب اندیشـه و عـار

وارسته بود .همۀ ابعاد شخصیت ایشان بهویژه معنویـت امـام در سـکان
داری کشتی انقالب ،و در تحـوالت و معـادالت جهـان ،نقـش بنیـادی
داشت .تأثیرگذاری امام در تحوالت جهان چنان بـود کـه اسـتکباز از آن
وحشت داشت .هنری کسینجر 2میگوید« :آیت هلال خمینـی یـرب را بـا
بحران جدی برنامهریزی مواجه کرد؛ تصمیمات او آنچنان رعدآسا بـود
که مجال هر نوع تفکر و برنامهریزی را از سیاستمداران و نظریهپردازان
سیاسی میگرفت .او با معیارهای دیگری ییر از معیارهای شـناختهشـده
 .2مشاور رئیسجمهوری آمریکا.
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در دنیا سخن میگفت و عمل میکرد ،گویی از جای دیگری الهـام مـی
1
گرفت؛ دشمنی آیت هلال خمینی با یرب برگرفته از تعالیم الهی او بـود».
همچنین روبین وودزورث 2مینویسد« :زمانیکـه امـام خمینـی از در
وارد میشد ،احساس میکـردم کـه از البـهالی آن گردبـادی از نیـروی
معنوی میوزد .گویا در ورای آن عبای قهوهای ،عمامۀ مشـکی و ریـش
سفید ،روح زندگی جریان داشت؛ به طوری که همـۀ بیننـدگان را محـو
تماشای خود میکرد .آری ،او بارقهای از نـور بـود کـه در قلـب و روح
همۀ حعار رسود کرده بود...؛ کمترین چیزی که میتوانم بگـویم ،ایـن
است که گویا او یکی از انبیای گذشته است و یا اینکه او موسای اسالم
است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود براند».

3

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

َ
َ
خدا را سپاسگزاربودَ « :و أ َّم فب فن ِْ َم ف َر ِّب َک َح ِّدث».

4

احمد هوبر میگوید ...« :ما خدا را شکر میکنیم و بـه خودمـان تبریـک
میگوییم که یک چنین گوهر و نعمتی (امام) را به ما مسـلمانان عنایـت
کرد و شما ایرانیها که نسبت به سایر مسلمانان افتخار معاعف داریـد.
رهبر معظم انقالب نعمت الهی و افتخار برزگی برای ما و جهـان اسـالم
 .1فصلنامۀ حعور ،خرداد.۷3
 .2خبرنگار آمریکایی.
 .3میر احمدرضا حاجتی ،عصر امام خمینی  ،ص.25
 .4سورۀ ضحی ،آیۀ .11
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انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

است ،چنانکه کوفی عنان 1میگوید« :ایرانیها و مسلمانان بایـد افتخـار
کنند که چنین رهبری دارند؛ من با شخصیتهای مختلفی از جملـه ژاک
شیراک و هلموت کهل دیدار داشتهام که بهشدت تحت تأثیر قرار گرفتـه
ام؛ ولی در مالقات با ایشان احساس کردم هنـوز کسـی را م ـل ایشـان
ندیدهام .شخصیت معنوی ایشان چنان مرا تحت تأثیر قرار داد کـه پـیش
خودم فکر کردم چرا شخصیتی م ل من باید دبیرکل سازمان ملـل باشـد.
پس از این دیدار ،شخصیتهایی که مرا جذب کرده بودنـد ،همـه را بـه
فراموشی سپردم».

2

اما آن سوی قعیه ،کسانی بر ما حکومت میکردند کـه جـز بـه عیاشـی
فکر نمیکردند .علی شهبازی میگوید از وقتی کـه علـم وزیـر شـد ،در
وزارت دربار «تشکیالتی ویژه برای سرگرمی شاه درست کرده بـود کـه
وظیفۀ این تشکیالت این بود که خانمهای شـوهردار و دختـران بخـت
برگشته و یا همسران ،بـرای شـاه بیاورنـد؛ 3از سـوی دیگـر اشخاصـی
همچون فردوست ،شمس ،علم ،اشر  ،و عبدالرضـا مأموریـت داشـتند
که زنانی که خوشتیپ و به سبک اروپایی بودند ،به شاه معرفی کـرده و
آپارتمانهایی در تهران برای آنها دستوپا کنند تا شـاه بتوانـد بـا زنـان
جوان خلوت کند» 4.شاه افزون بر ابتذال اخالقی ،از نظر سیاسی وابسـتۀ
انگلیس و آمریکا بـود؛ چنانکـه او بـه قـدرت رسـیدن خـود و بقـای
 .1دبیر کل سابق سازمان ملل.
 .3سقوط ،مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،1 ،ص306ـ.319
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حکومت خویش را مدیون بیگانگان میدانست؛ روزنامۀ نیویورک تـایمز
مینویسد« :پس از کودتا ،شاه گـیالس خـود را بـا تعـار بـه کرمیـت
روزولت رئیس بخش سیا در خاورمیانه برداشـت و گفـت :مـن تـا و
تخت خود را به خدا ،مردم کشورم ،ارتشـم و بـه شـما مـدیونم» 1.اگـر
انقالب اسالمی نبود ،امروزه ایران شاهد فاسدترین رهبران بود.
6ـ پیوند امام و امت

رابطۀ میان رهبری و تودههای مردم اهمیت ویژهای دارد؛ بدین بیـان کـه
هر چه رهبری در میان مردم از محبوبیت بیشتری برخوردار باشد ،یـک
منبع مهم قدرت تلقی میشود 2.متأسـفانه پـیش از انقـالب ایـن پیونـد
وجــود نداشــت؛ زیــرا «رژیمهــای ســابق مــردم را از خودشــان جــدا
میدانستند .آنها در یک طر بودند ،مـردم هـم در یـک طـر دیگـر
بودند» 3.فریدۀ دیبا 4میگوید« :محمدرضا ،بـه دلیـل تربیـت یربـیاش،
مردم را کوچک و ذلیل میانگاشت و آنان را تحقیر میکرد؛ چنانکه شاه
در کنفرانس مطبوعاتی در سـال  1353مـردم ایـران را «تنبـل» خوانـد و
گفت« :این مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند ،م ل گوسفند میمانند».

5

همچنین شاه گفته بود« :مردم ایـران از معـدود ملـل عقبافتـادۀ جهـان
 .1ویژهنامۀ پرسمان ،بهمن .1385
 .2منوچهر محمدی ،دستاوردهای کالن انقالب اسالمی ،ص.48
 .3صحیفه امام ،۷ ،ص.253
 .4مادر فرح پهلوی.
 .5فریدۀ دیبا ،دخترم فرح ،ص.338
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انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

بودند ،که حتی عادت به شستوشوی دست و صورت خود نداشـتند و
پدرش رضاخان بود که مردم را به شستن دسـت و صـورت و نظافـت
شخصی عادت داد»؛ 1اما امام بارها مردم را ستون خیمه و ولـینعمـت
انقالب خواند 2.از سوی دیگر ،امام به گونهای با مردم ارتباط داشت کـه
در خوشحالی مردم خوشحال و در ناراحتی ایشان ناراحت بود؛ چنانکـه
رهبر معظم انقالب میفرماید ...« :من چند بار گریۀ امام را ـ نه فقـط بـه
هنگام روضه و ذکر مصیبت ـ دیده بودم .هر دفعه که راجع به فـداکاری
های مردم با امام صحبت میکردیم ،ایشان متأثر میشدند .م ال زمانی که
در محل نماز جمعۀ تهران ،قلکهای اهدایی بچهها به جبهـه را شکسـته
بودند ...امام در بیمارستان با مشـاهدۀ ایـن صـحنه از تلویزیـون متـأثر
شدند و به من گفتند :دیدی این بچهها چه کردند در آن لحظـه چشـم
هایشان پُر از اشک شد .بار دیگر موقعی گریۀ امـام را دیـدم کـه سـخن
مادر شهیدی را برای ایشان بازگو کردم :در شهری سخنرانی داشتم .بعـد

از پایان سخنرانی ،دیدم خانمی پشت سر پاسدارها خطاب به من حر
میزند .گفتم ...این خانم چه کار دارد .جلو آمد و گفت :از قول مـن بـه
امام بگویید بچهام اسیر دشمن بود و اخیرا مطلـع شـدم کـه او را شـهید
کردهاند .به امام بگویید فدای سرتان ،شما زنده باشید؛ من حاضـرم بچـه
های دیگرم نیز در راه شما شهید شوند .من آنچه را کـه آن خـانم گفتـه
بود ،برای ایشان نقل کردم .بالفاصله دیدم اشـک از چشـم ایشـان فـرو
 .1همان.
 .2صحیفۀ امام ،16 ،ص.24
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ریخت» 1.محبت امام به مردم ،یربیها را به تحسـین وا داشـت .میشـل
فوکو 2میگوید« :شخصیت آیت هلال خمینی پهلو به افسانه میزنـد؛ زیـرا
هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی حتی با حمایت تمام رسـانههـای
دنیا نمیتواند ادعا کند که با مردمش چنین پیوند عاطفی عمیقـی دارد».

3

این پیوند در هنگام رحلت امام نیز ادامه داشت .روزنامـه لبنـانی السـفیر
نوشت« :دریای بیکران جمعیت شرکتکننـده در مراسـم تشـییع پیکـر
ایشان ،بیانگر ارتباط عمیق ملت ایـران بـا رهبـر قهرمـان و تـاریخیاش
است».

4

۷ـ تحول معنوی و خودباوری جوانان

متأسفانه برخی جوانان قبل از انقالب بـه عشـرتکدهها ،فسـاد و فحشـا
کشیده میشدند و به خودباوری و معنویت نمیاندیشـیدند .رژیـم شـاه
بسیار تالش کرد تا جوان ایرانی را از مسیر دین خار سازد و بـه یـک
جوان یربی تبدیل کند .مجالت ،روزنامهها ،رادیو و تلویزیون ،به شـکل
مخدر توان جوانان را میگرفتند .همچنین رژیم با احداث کاد جوانان و
سازمانهای پیشاهنگ و ...سعی در تغییر هویت جوانان ایرانـی داشـت؛
اما انقالب اسالمی نیروی زوالناپذیر جوانان و نقش اعجـازآمیز آنـان در
روند احیای اندیشۀ دینی را متحول کرد؛ چه تحولی باالتر از اینکه یـک

 .2فیلسو

فرانسوی.

 .3علیاکبر مرتعایی ،امام خمینی در حدیث دیگران ،ص.4
 .4مجلۀ مشکوة ،تابستان و پاییز  ،1368ش  23و .24
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انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

جوان در وصیتنامۀ خود مینویسد« :احساس میکنم که روحم عـوض
شده است و مرا حال دیگری است .نمیدانم چرا وقتی سر به سجده می
گذارم ،بیاختیار گناهانم در خاطرم زنده میشود و اشکهایم مهـر نمـاز
را میشوید و در آن حال نمیدانم که چه هستم و کجـا هسـتم خـدایا!
چگونه شکر تو را به جای آورم که مرا رهرو راه حسین که همانا راه
خون و شهادت است ،قرار دادی!» 1.همین روحیۀ معنوی ،جوانـان را از
مرزهای شهادتطلبی گذراند و به سرزمین عشق و وصال حـق رسـاند.
اگر انقالب دستاوردی جز شهید حججی نداشت ،بـرای انقـالب کـافی
بود؛ از این رو ،باید شکرگزار انقالب بود ،همچنانکه امام بابت این امـر
الحمدل تحـول بزرگـی در ملـت مـا
خدا را سپاسگزاری کرده است« :
هل
پدید آمده است و این جوانهـا کـه بـه عشـرتکدهها و فسـاد و فحشـا
کشیده میشدند ،االن به جبهـهها مـیرونـد و بـرای اسـالم و مملکـت
2
پیروزی و افتخار میآفرینند.»...
8ـ تحول و خودباوری مردم

متأسفانه همانگونه که برخی جوانان به فساد کشـیده شـده بودنـد ،بقیـۀ
جامعۀ قبل از انقالب هـم مـأیوس ،سـرخورده و خودباختـه بـود .ایـن
وضعیت در جامعۀ ایرانی ،ریشه در دوران قاجار و شکستهای ایران از
روسیه ،ناکـامی در عرصـۀ مشـروطه و سـیطرۀ روزافـزون قـدرتهای
خارجی بر کشور ایران بهویژه در دوران  57سالۀ رژیم پهلوی داشت؛ از
 .1مجله پاسدار اسالم ،شماره  ،266بهمنماه .1382
 .2صحیفۀ امام ،8 ،ص.54
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این رو ،نسبت به دیگران احسـاس مسـئولیت نمـیکردنـد؛ امـا پـس از
انقالب ،روحیۀ ای ار در میان آنان زنده شد و در راه انقالب و ارزشهای
انقالبی ،دیـن و مـردم ،جانبـازی و جهـاد کردنـد .انقـالب ،روح تقـوا،
مناعت ،قناعت و دیگـر فعـایل اخالقـی را در بـین مـردم زنـده کـرد؛
چنانکــه پــیش از پیــروزی انقــالب ،در ســرمای زمســتان و در زمــان
اعتصابات ،جوانان این مرز و بوم سـاعتها در صـف مـیایسـتادند تـا
ظر نفتی فراهم آورند و آن را در اختیـار همسـایگان قـرار دهنـد .در
زمان کمبودها حتی امام ،تنها به همان میزان جیرهبندی که برای همگـان
وجود داشت ،اکتفا میکرد .در همان زمان که در اثر جنگ ،مواد یـذایی
کشورمان محدود شـد و جیرهبنـدیهایی در نظـر گرفتـه شـد ،امـام از
گوشت یخزدهای استفاده میکرد که فقیرترین افراد جامعه از آن بهره می
بردند .این گونه حکایتها را باید در افسانهها جستوجو کـرد؛ از ایـن
رو ،امام راحل فرمود ...« :مـا اگـر فایـدها از ایـن جمهـور اسـالمی
نداشتیم ،اال همین حعور ملت به همۀ قشرهایش در صـحنه و نظـارت
همۀ قشرها در امور همه ،این یک معجزه و یک هدیـۀ الهـی اسـت.»...

1

امام خود به داستان پیرزنی اشاره میکند« :کسی به من گفت در یکـی
از روزهای تظاهرات عمومی پیرزنی در کنار خیابان ایستاده و در دستش
کاسهای پر از دوریالی بود .من گمان کردم فقیـر اسـت و نزدیـک رفـتم
کمکش کنم ،دیدم این پیرزن محتـرم میگویـد :امـروز تعطیـل عمـومی
است و مغازهها بسته است و احتمال دارد کسی برای خبر دادن سـالمتی
 .1همان ،14 ،ص.204
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انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

خود به خانواده و نیافتن دوریالی تلفن دچار مشکل شود».

1

9ـ تقویت فرهنگ شهادت و ایثار

یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی گسترش فرهنگ ای ـار و شـهادت
است .این فرهنگ سبب شد که مردم عزتمندانه زندگی کرده و انقالب
اسالمی بالنده و پویا ظهور نماید و خط سرد شهادت ادامـه یابـد .امـام
خمینی فرمود« :خط سرد شهادت ،خط آل محمد و علی است؛ و این
افتخار از خاندان نبوت و والیت به ذریۀ طیبۀ آن بزرگواران و به پیـروان
خط آنان به ارث رسیده است» 2.شهید مشعل فروزانی اسـت کـه خـود
میسوزد تا دیگران بمانند ،همانگونه که شـهید مطهـری فرمـودَ « :م َـل
شهید ،م ل شمع است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فانی شـدن و
پرتو افکندن است تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده
است ،بنشینند و آسایش داشته باشند و کار خویش را انجام دهنـد .آری
3
شهدا شمع محفل بشریتند .سوختند و محفل بشریت را روشن کردند».
به همین دلیل« ،تربت پاک شهیدان است که تا قیامـت مـزار عاشـقان و
عارفان و دلسوختگان و دارالشفا آزادگان خواهد بود .خوشـا بـه حـال
آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان که در این قافلۀ نـور جـان و
سر باختند! خوشا به حال آنهـایی کـه ایـن گوهرهـا را در دامـن خـود
4
پروراندند».
 .2صحیفۀ امام ،15 ،ص.22۷
 .3مرتعی مطهر  ،مجموعه آثار ،24 ،ص.446
 .4صحیفۀ امام ،21 ،ص.93

دستاوردهای اخالقی و معنوی
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ملت فهیم ایران نیز در پرتو شهادت ،منادیان آزادی و آزادگـی در جهـان
شد و همانگونه که امام فرمود« :این ملت بزرگ ایـران اسـت کـه بـا
قامتی استوار بر بام بلند شهادت و ای ار ایستاده است».

1

نتیجهگیری

آثار و برکات شگر و انسانساز انقالب اسالمی ،نه تنها کشور ایران را
دربرگرفت؛ بلکه توجه اندیشمندان و صاحبنظـران جهـان را بـه خـود
جلب کرد و دلهای انسانهای پاک و آزاده را به سوی معنویت هدایت
نمود .انقالب اسالمی با برچیدن مظاهر فساد و تبـاهی ،زمینـه بازگشـت
مردم به سوی معنویـت و ارزشهـای انسـانی را فـراهم نمـود و نـدای
احیای ارزشهـای اسـالمی را سـر داد و چـه زیبـا رهبـر گرانقـدرمان
فرمودند« :انقالب اسالمی ،انقالب اسالم ،انقالب قرآن است ،برافراشـتن
پرچم اسالم است .انقالب اسالمی افتخارش این اسـت کـه ارزشهـای
اسالمی را ،توحید را ،احکام الهی را و ارزش معنویت اسالم را ،دارد بـه
2
دنیا معرفی میکند».

 .1همان ،20 ،ص.332

دستاوردهای اقتصادی
چکیده

نوشتارحاضر در صدد تبیین مهمترین دسـتاوردهای اقتصـادی انقـالب اسـالمی
است .اگرچه انقالب اسالمی پس از پیروزی به دلیل عداوتورزی دشـمنان ،بـا
فراز و فرودهای فـراوان مواجـه گشـته ،لامـا دسـتاوردها و پیشـرفتهـای قابـل
توجهی در اقتصاد داشته است .وضـعیت اقتصـادی جامعـه بـا تمـام مشـکالت
ل
موجود ،بیانگر آن است که زندگی آحاد مردم از نظر معیشتی و رفـاهی ،نسـبت
به قبل از انقالب ،تفاوت چشمگیری دارد .انقالب اسالمی در عرصـه اقتصـادی
دارای دستاوردهای فراوانی اسـت کـه جلـوگیری از یـارت ذخـایر زیـرزمینـی
توسط بیگانگان و است مارگران ،برخوردار نمودن روستاها از امکانـات مختلـف،
نوسازی و تقویت امکانات و خدمات شهری ،تقویت زیربناهـای توسـعه ماننـد
تربیت نیروی انسانی ماهر ،سدسازی ،توسعه ارتباطات و راه ها و بنادر ،توجه بـه
شاخصهای اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی ،نظیر «تولید ناخالص ملی» ،تقویـت
و گسترش مراکز آموزشـی در تمـام سـطوح و سـعی در راسـتای خـوداتکـایی
اقتصادی ،نمونههایی از آثار و برکات اقتصادی انقالب اسالمی است.
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،فقرزدایی ،توسعه اقتصادی ،توسـعه صـنایع ،خـدمات
روستایی.خوداتکایی اقتصادی.
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مقدمه

هر انقالبی با اهدا و آرمان خود شکل میگیرد و به سمت اهدا خـود
حرکت میکند ،امـا گـاهی موانـع و مشـکالت ،مـانع تحقـق آن اهـدا
میشود؛ با این تفاوت که برخی از انقالبها به دلیل چیسـتی ،عظمـت و
اهدا  ،با موانع جدیتری روبهرو میشـوند .انقـالب اسـالمی بـه دلیـل
استقاللطلبی ،استکبارستیزی و حاکمیت دین ،از جمله انقالبهایی است
که با موانع و مشکالت جدی روبهرو است؛ زیرا استکبار چنین انقالبی را
برنمیتابد .نتیجۀ این موانع سبب میشود که انقـالب بـه برخـی اهـدا
خود نرسد و یا حرکت آن کند شود .چنانکـه طـی سـالهـا دشـمنان ،بـا
اجرای صدها توطئۀ ُخرد و کـالن از جملـه تحمیـل جنـگ هشتسـاله،
بلوکه کردن داراییها ،تحریم ،بمـبگـذاری و تخریـب زیرسـاختهـای
اقتصادی و مراکز صنعتی ،و شبیخون فرهنگی ،در صدد توقف و یـا کنـد
کردن حرکت انقالب بودهاند .رهبر معظـم انقـالب فرمـود« :اگـر دشـمن
توطئه نمیکرد ،اگـر دشـمن بـه رهبـری اسـتکبار جهـانی و در رأسـش
فعالیت نمیکـرد ،خیلـی از ایـن
امریکای پلید و خبیث ،علیه این مملکت ل
کارها انجام شده بود».

1

جایگاه اقتصاد ایران در جهان

تاریخ ملتهای استقاللیافتـه ،از ایـن واقعیـت ،حکایـت دارد کـه پیونـد
تنگــاتنگی بــین اســتقالل و آزادی وجــود دارد .ملتــی ک ـه بــه حقــوق و
آزادیهای خود دست یافته ،بیتردید میتواند استقالل همهجانبه از جمله
استقالل اقتصادی کشور خود را پاس بـدارد؛ زیـرا دفـاع از دسـتاوردهای

دستاوردهای اقتصادی
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ملی ،سبب میشود تا دشمن گستاخی رویارویی نداشته باشـد .از ایـنرو
امام خمینی ،از استقالل به عنوان عاملی حیاتی یاد میکند« :ما برا حیات
زیر سلطه ییر ،ارزش قائل نیستیم .ما ارزش حیات را به آزاد و استقالل
میدانیم .دستورات مذهبی ما ،که مترقیترین دسـتورات اسـت ،راه مـا را
معین فرموده است .ما با آن دستورات و تحت رهبـر بـزرگ مـرد دنیـا،
با تمام قدرتهایی که بخواهند تجـاوز کننـد بـه مملکـت مـا،

محمد

مبارزه خواهیم کرد.»...

1

یکی از شاخصههای استقالل و پیشرفت اقتصادی ،قرارگرفتن یک کشـور
در رتبهبندی جهانی است .دادههای آماری نشان میدهد که ایـران قبـل از
انقالب ،در عرصۀ تولید علم ،فاقد جایگاه جهانی بوده و تولیدات صـنعتی
و تکنولوژی آن نیز بسیار محدود و عمدتا در حـد مونتـاژ خالصـه شـده
بود .رهبری معظم انقالب فرمود« :حکومت ایران در زمان رژیم طـایوت
منحوس ،رژیم ذلیل ،رژیم فاسد که تا گردن در لجنزار وابستگی گیر کرده
محمد رضا که پدرش وابستگی داشت،
بود ،اصال وابسته زاییده شده بود .ل

از ابتدای تول لد در محیط وابستگی حرکت و تنفلس کرده بود و اصـال ییـر
تصور نمیکرد .آنها این ملت را به سوی وابسـتگی سـوق داده
از این را ل

بودند».

2

اما جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول نشان مـی
دهد که ایران در سال  201۷توانسته جایگاه خود را در میان 193کشور به
عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا حفظ کند .بـه گـزارش تجـارتنیوز،
تولید ناخالص داخلی ایران بـر اسـاس شـاخص قـدرت خریـد در سـال
 .1صحیفۀ امام،

 ،6ص.220
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 201۷به  1630میلیارد دالر رسیده است .این رقم نسبت به سـال قبـل از
آن 81 ،میلیارد دالر افزایش داشته است .این گزارش پیشبینی کرده اسـت
که تولید ناخالص داخلی ایـران در سـال  2018نیـز بـا رشـد  94میلیـارد
دالری نسبت به سال  201۷مواجه شود و به  1۷24میلیارد دالر برسد.

1

سیاست فقرزدایی و خدمترسانی

جمهور اسالمی بـه منظـور فقرزدایـی و ارائـه خـدمات ،تـامین معشـیتی
سیاستهای راهبردی ارائه نموده است که برخی عبارتاند:
1ـ فقرزدایی

یکــی از سیاســتهای جمهــوری اســالمی فقرزدایــی اســت؛ از ایــن رو،
فقرزدایی در جامعه با دو محور نظریهسازی و عملیاتی مطرح شده است.
الف) توصیه به حمایت از پابرهنگان

یکی از دیدیههای جدی امام راحل شعار حمایت از پابرهنگان بـود .امـا
متأسفانه ـ به دلیل موانع ،مانند جنگ و یا سوءمدیریت ،برخـی از اهـدا
امام محقق نشد .امام راحل فرمود« :خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما
و سیاست مسئولین کشور مـا پشـت کـردن بـه دفـاع از محـرومین و رو
آوردن به حمایت از سرمایهدارها گـردد و اینیـا و ثروتمنـدان از اعتبـار و
معاذال که این بـا سـیره و روش انبیـا و
عنایت بیشتری برخوردار بشوند!
هل
امیرالمؤمنین و ائمۀ معصـوم سـازگار نیسـت؛ و از ایـن افتخـارات و
برکات کشور و انقالب ماست که به حمایت از پابرهنگان برخاسته اسـت
2
و شعار دفاع از حقوق مستععفان را زنده کرده است».
 .2صحیفۀ امام،

 ،20ص .129

دستاوردهای اقتصادی
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«مسئولین محترم کشـور ایـران علـی ریـم محاصـرات شـدید اقتصـاد
وکمبود درآمدها ،تمامی کوشش و تالش خود را صر فقرزدایی جامعـه
کردهاند و همه آرمان و آرزو ملت و دولت و مسئولین کشور مـا اسـت
که روز فقر و تهیدستی از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صـبور
و ییرتمند کشور از رفاه در زندگی ماد و معنو برخوردار باشند».

1

در اصل  29قانون اساسی آمده است :برخـورداری از تـأمین اجتمـاعی از
نظر بازنشستگی ،بیکـاری ،پیـری ،از کارافتـادگی ،بـیسرپرسـتی ،در راه
ماندگی ،حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی و درمـانی و مراقبـت
های پزشکی به صورت بیمه و ییره ،حقی است همگانی .دولت موظـف
است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و
حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
بر این اساس مقام معظم رهبری فرمود« :نظام اسالمی آمـد و آن برنامـه و
نقشۀ یلطی را که در این مملکـت بـود کـه هـیچ حقلـی بـرای روسـتا و
روستانشین و شهرهای دور دست و طبقات محروم قائل نبودنـد ...امـروز
بیشترین اهتمام دولت خدمتگزار ما برای نقـاط محـروم اسـت .در طـول
دوران انقالب ،همیشـه دولتهـا اینطـور بودنـد...و کارهـای فـراوان و
خدمات عظیمی هم انجام گرفته اسـت .اینهـا بـه برکـت همـین عنصـر
خط امام است».
عدالت اجتماعی در ل

2

ب) فقرزدایی عملیاتی

در زمان پهلوی ،در بسیاری از روستاها توسعه و پیشرفت امکانات رفاهی
 .1همان.
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صورت نگرفته بود .امـا «پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی و تأکیـدات
حعرت امام خمینی مبنی بر بسی امکانات مادی و معنوی برای عمران
و آبادانی روستاها ،مسئوالن نظـام در صـدد زدودن فقـر و محرومیـت از
چهرۀ روستاهای کشور برآمدند» .از این رو ،میتـوان بـارزترین اقـدامات
اجتماعی انقالب اسالمی فراهم کردن امکانات رفاهی و محرومیـتزدایی
به منظور برقراری آسایش و عدالت اجتماعی در جامعه دانست.
ـ تشکیل کمیته امام

نمونهای از فقرزدایی ،تشکیل کمیتۀ امداد امام خمینی پـس از انقـالب
اسالمی در  14اسفند  1357است .هد اصلی کمیتۀ امداد امام  ،اشتغال
زایی برای محرومان و رفع مشکالت اساسی آنهاسـت؛ همچنـین ارتقـای
آموزشهای علمی ،فرهنگـی و اجتمـاعی افـراد تحـت پوشـش و ایجـاد
تسهیالت در امر ازدوا و تحکیم خـانواده ،از جملـه فعالیتهـای کمیتـۀ
امداد امام است .تالش مسئوالن کمیتۀ امداد امام بیشتر متمرکز بـر افـراد
روستایی و عشایر است .طرح شهید رجایی از جمله طرحهای موفق ایـن
کمیته است که به منظور کمک بـه افراد سالمند ،پـیریـزی شـده اسـت.
کمیتۀ امداد امام با در اختیار گذاشتن سـرمایۀ اولیـه بـه صـورت وام یـا
سایر کمکهای مالی به افراد بیبعاعت یـا بیکـار ،زمینـۀ اشـتغال آنهـا را
فراهم میکند و نیروی کار م بـت آنهـا را در کارگـاههـای تولیـدی نظیـر
صنایع دستی ،دامداری و کشاورزی به کار میگیرد.

1

رئیس کمیتـه امـداد امـام خمینـی  ،از افـزایش  ۵/14درصـد پرداختـی
مستمری بگیران و تخصیص اعتبارات  1400میلیارد تومانی برای اشـتغال
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مددجویان در سال  9۷خبر داد.
ـ فعالیتهای جهاد سازندگی

قابل ذکر است که جهاد سازندگی تاکنون خدمات شـایانی در زمینـههای
مختلف از جمله راهسازی و کشاورزی را در مسیر محرومیتزدایی انجام
داده است .از این رو ،در شاخههای مختلـف دینـی و  ...در موقعیتهـای
خود به خدماتی دست یازید که کمتر در کشور ایران و منطقـۀ خاورمیانـه
دیده شده بود .تجربهای که پیش از خود ،نمونۀ تاریخی نداشـت« :باعـث
افتخار میباشد که به دلیل فعالیتهای گسـترده بـرای برخـوردار نمـودن
مناطق محروم روستایی از ارتباطات مخابراتی ،ایـران ،از سـوی یونسـکو
لوح تقدیر دریافت کرده است» 1.سازمان بهداشت جهانی در گزارشـی در
مورد ایران نوشته است« :در دو دهۀ گذشته با کمک نظام یارانهای ،میـزان
2
فقر به شکل قابلتوجهی کاهش پیدا کرده است».
قبل از انقالب ،حقوق و امتیازاتی که مالکان و زمینداران از آنها برخوردار
بودند ،صرفا مختص به آنها بود و رعیت و یا تودههای مـردم نیـز تصـور
نمیکردند که روزگاری دیوار و حائل میان آنهـا بـا طبقـات بـاال برچیـده
شود .در سایۀ وقوع انقالب اسالمی ،این حائل به طور جدی برداشته شد؛
همۀ افراد جامعه از منزلت برابر برخوردار شدند و بلکه مستععفان بیشـتر
مورد احترام و توجه قرار گرفتند و دیگـر از نظـام امتیازهـای انحصـاری
خبری نبود 3.همچنین استراتژی رژیم شاه ،سرازیر کردن ثروت نفتـی بـه
سوی نخبگان وابسته به دربـار بـود کـه بعـدها کارخانـهها ،شـرکتها و
واحدهای کشت و صنعت متعددی را تأسیس کردنـد .ثـروت بـه لحـا
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نظری به صورت قطرهای به پایین جریان مییافت ،اما در عمـل در ایـران
همانند بسیاری از دیگر کشورها ،همچنان به باال چسبیده بـود و مسـیرش
به ردههای پایینتر نردبان اجتمـاعی روز بـه روز کمتـر میشـد .ثـروت،
همانند یخ در آب گرم ،در فرایند دست به دسـت شـدن ،ذوب میشـد و
نتیجۀ آن نیز چندان تعجبآور نبود .در دهۀ  ،1330/1950ایـران یکـی از
مشکلدارترین کشورهای جهان سوم به لحا توزیع نابرابر درآمدها بـود.
بنا بر گزارش سازمان بینالمللی کار در دهۀ  ،1350/1970ایران بـه یکـی
1
از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد.
2ـ وضع معیشتی مردم

یکی از عرصههای مهم اقتصـادی ،تـأمین رفـاه و معیشـت مـردم اسـت.
دادههای تاریخی نشان میدهد که قبل از انقالب ،وضع تودۀ مردم بهویـژه
دهقانان ایران رضایتبخش نبود .بـه اعتقـاد بسـیاری از نـاظران در اواخـر
سلطنت رضاشاه این وضع بدتر شد؛ رژیم یذایی در یک خانوادۀ معمولی
دهقانی به شرح زیر بود:
«صبحانه :نان و چای؛ ناهار :نان و ماست؛ شام :نان و ماست و چای».
کدی 2میگوید« :دهقان یالبا گرسنگی میکشید؛ 3همچنین متخصصـان و
کارمندان ایرانی نهایتا در سـال  1348هـزار تومـان حقـوق میگرفتنـد و
بععی از مستشاران و متخصصان خارجی ،چیزی در حدود شش ،هفـت
4
هزار تومان حقوق میگرفتند».
 .1یرواند آبراهامیان ،تاریخ ایران مدرن ،ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی ،ص .252
 .2تاریخدان آمریکایی.
 .3جان فوران ،مقاومت شکننده ،ترجمۀ تدین ،ص .349
 .4روزنامۀ کیهان 14 ،بهمن  1396کد خبر .125385

دستاوردهای اقتصادی



69

بر این اساس معیشت و رفاه مردم در حکومت پهلوی وخیم بـوده اسـت.
اردشیر زاهدی میگوید« :در سـال ،1329وضـع اقتصـادی و کشـاورزی
ایران خراب بود .در آذربایجان مردم از بینانی و قحطی در عذاب بودنـد.
هر روز صبح که ما از خواب بیدار میشدیم ،میدیـدیم کـه چنـد نفـر از
گرسنگی مردهاند».

1

هچنین منشی امور بینالملل فرح پهلوی در بـاره وضـع تهـران میگویـد:
«هجوم روستاییان باعث گسترش حلبیآبادهای متعدد در حاشـیۀ شـهرها
شد و انبوه کارگرانی که در این مناطق فاقد کلیۀ امکانات ،سکنی گزیدنـد
به قدری ناراحت و بیتاب بودند که وقتی جرقۀ انقالب درخشید همه به
انقالب پیوستند».

2

حال اینکه آمارها گویای آن است که به ییر برخـی اقشـار جامعـه ،اک ـر
مردم به خصوص صاحبان مشایل آزاد ،از وضعیت معیشتی مناسـبتـری
نسبت به قبل از انقالب برخودار میباشند .اما به دالیل متعـددی همچـون
تغییر الگوی زندگی (مانند الگوی مسکن ،خوراک) و به تبـع آن ،افـزایش
سطح انتظار آنها از زندگی ،ابراز نارضایتی و احساس محرومیـت در آنـان
افزایش یافته است .به عنوان م ال امروزه الگوی مسکن عموم مردم نسبت
به قبل از انقالب و سالهای اول انقالب تغییر یافته است ،م ال در گذشـته
اگر عروس یا دامادی به خانواده اضـافه مـیشـد ،در یکـی از اتـاقهـای
خانواده بسته جای میگرفت؛ اما اکنون عموما زو های جوان به زنـدگی
در مسکن مستقل روی می آورند .در خصوص الگوی خوراک نیز شـاهد
 .1اردشیر زاهدی ،رازهای ناگفته ،به کوشش پری اباصلتی و هوشنگ میرهاشم ،ص.34
 .2مینو صمیمی ،پشت پردۀ تخت طاووس ،ترجمۀ حسین ابوترابیان ،ص.16۷-168
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تغییرات اساسی در جامعه خودمان در سال های اخیر هسـتیم .در حـدود
 30سال پیش ،قوت یالب خانواده های ایرانـی نـان بـود و بـرن یـذای
اعیانی محسوب می شد ،در حـالی کـه امـروز الگـوی خـوراک اک ریـت
جامعه تغییر یافته و عموما برن در یذای روزانه آنان جایگاه خاصی پیـدا
کرده است .آمارهای جهانی نیز گویای بهتر شدن وضعیت رفـاه مـردم در
سالهای پس از انقالب است .با در نظر گرفتن ضریب افـزایش نیازهـای
نوظهور جامعه در بخش اقتصادی ،دریافت خدمات و ...این واقعیـت بـه
اثبات میرسد که در چهار دهۀ اخیر ،قدرت خرید مردم نیز به میزان قابـل
توجهی تقویت شده است .گزارشهـای بانـک جهـانی از اقتصـاد ایـران،
1

حاکی از بهبود وضع معیشتی مرم ایران بعد از انقالب است.
بر اساس آمار بانک جهانی ،سرانه قـدرت خریـد خانوارهـای ایرانـی بـر
اساس ارقام ثابت سال  ،2010در دوران پیش از انقالب اسـالمی همـواره
زیر  1000دالر بوده است .اما این شاخص در سالیان اخیر به بـین 2500
تا  3000دالر افزایش یافته که نشان میدهد قدرت خرید خانوارها نسبت
2
به قبل از انقالب  2/5تا  3برابر بیشتر شده است.
۳ـ افزایش زیرساختهای خدماتی
الف) توسعۀ راهها

در بخش راهسازی و حمل و نقل تـا سـال  1357حـدود 565/4کیلـومتر
خطوط ریلی در ایران ساخته شد .اکنون ایران نزدیک به  10،000کیلومتر
خطوط ریلی دارد و این عدد براساس سند چشماندازی بایـد بـه حـدود
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 20000کیلومتر برسد .به عبارتی متوسط ساالنه احداث راهآهن در ایـران
قبل از انقالب  80کیلومتر بوده و این عدد بعد از انقالب به  168کیلـومتر
افزایش یافته است.
افزایش راههای اصلی و فرعی کشور از  36هزار کیلومتر به بـیش از 200
هزار کیلومتر ،ساخت اولین مترو کشور در تهران و توسعه و تعمیم آن بـه
سایر شهرهای بزرگ ،افزایش فرودگاهها از  22فرودگـاه بـه حـدود 100
فرودگاه ،افزایش تعداد بنادر و ارتقاء ظرفیت آنها از  10میلیون تن به بیش
از  125میلیون تن ،ساخت و توسعه پایانـه هـای مسـافری و بـاربری در
اک ر شهرها ،توسعه ناوگان دریایی از  2217تن ظرفیـت در سـال  57بـه
 1۷8۷6تن در سال  81و در اختیار داشتن بزرگترین ناوگان دریایی منطقه
1
دستاوردهای دیگری است که در عرصه حمل و نقل رد داده است.
ب) گازرسانی

در زمینۀ «گازرسانی» ،تا قبل از انقالب اسالمی ،فقط  5شهر از لولهکشـی
گاز بهرهمند بودند که این شهرها نیز عمدتا در مسیر خط لولـۀ سراسـری
قرار داشتند؛ حال آنکه تنها در فاصلۀ سالهای  1357تا  1379بـه انـدازۀ
 62برابر کل دوران گذشته ،انشعاب گاز طبیعی نصب شد 2.هماکنون ،نـه
تنها بیشتر مناطق شهری کشـور از ایـن نعمـت بهرهمندنـد ،بلکـه منـاطق
روستایی نیز از این موهبت خدادادی استفاده میکننـد 3.تعـداد مشـترکین
استفاده از گاز طبیعی نیز از  51هزار خـانواده در سـال  57بـه حـدود 15
میلیون خانواده یعنی بیش از  263برابر رسیده اسـت .از آنجـا کـه تقریبـا
 .2معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه 92 ،دستاورد انقالب اسالمی ،ص  2۷4ـ .2۷6
 .3باشگاه خبرنگاران جوان ،تاریخ دسترسی« ،1394/11/22 :مقایسـۀ رشـد اقتصـادی
قبل و بعد از انقالب» ،نشانی:
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تمام اقدامات صورت گرفته در طول انقالب اسالمی به شکل جهشی و با
سرعت فوقالعاده و پرشتاب صورت گرفته است و توانسته در بسیار امور
مانند توسـعه مخـابراتی یـا گسـترش راههـای ارتبـاطی یـا رسـاندن آب
بهداشتی ،برق و گاز به روستاها ،جایگاه ایران در بین کشـورها را از قعـر
جدول خار و در ردیف  10تـا  20کشـور اول جهـان قـرار دهـد ،لـذا
1
نمیتوان این نتای را یک روال عادی و معمولی تلقی کرد.
ج) آبرسانی

میزان «آب» تولیدی کشور در طول حاکمیت رژیم پهلوی تا سـال ،1357
به  1/5میلیارد مترمکعب رسید؛ در حالی که این مقـدار در طـول دو دهـۀ
جمهوری اسالمی ،یعنی تا سال  ،1375به  3/8میلیارد مترمکعـب رسـید.
طول شبکۀ آب کشور در سال  ،1357به میزان  24/5هزار کیلومتر بود؛ اما
در سال  1394در کل کشور  450هزار کیلومتر شبکۀ آبرسانی شهری و
روستایی وجود داشته است .تعداد شهرهای تحت پوشش آب شـهری ،از
 45شهر به  1113شهر در حال حاضر افزایش یافته است .آبرسـانی بـه
روستاها ،از  12000روسـتا در سـال  ،1357بـه  33297روسـتا در سـال
2
 1391رسیده است.
د) برقرسانی

در بخــش زیرســاختها در زمینــه بــرق ،تعــداد مشــترکین از 3399000
مشترک در سال  57به بیش از  30میلیون مشترک در حال حاضـر رسـیده
است و از  4367روستای برخوردار از برق در سـال  57نیـز بـه بـیش از
 .2شبکۀ اطالعرسانی راه دانا ،تاریخ دسترسی ،1395 /11/16 :شناسه خبر،102۷4۷5 :
«مقایسۀ وضعیت بهداشت و درمان قبل و بعد از انقالب اسالمی» ،نشانی:
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 58000روستا رسیده است ،یعنی نه تنها تمام شهرها بلکـه بـیش از %99
روستاهای کشور نیز از نعمت برق برخوردار شـدهاند و عـالوه بـر ایـن؛
ایران به صادرکننده برق تبدیل شده اسـت و توانسـته در ردیـف سـومین
1
کشور صاحب فناوری نیروگاههای خورشیدی بایستد.
هـ) سدسازی

یکی از اهرمهای پیشرفت اقتصادی همراه با عوامل مهمی چـون افـزایش
جمعیت و به تبع آن تأمین آب شرب ،احداث سدهای مخزنی است .پس
از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل افزایش جمعیت و مشکالت تأمین آب
شرب و کشاورزی ،ساخت سـدهای بـزرگ ،در اولویـت قـرار گرفـت.
هماکنون جمهوری اسالمی ایران بـا خودکفـایی در صـنعت سدسـازی و
دستیابی به فناوریهای نوین در این امر ،به یک شاخص مهـم و اساسـی
دست پیدا کـرده و تمـامی مراحـل مطالعـه ،طراحـی ،نظـارت ،سـاخت،
مدیریت و بهرهبرداری از سدهای مخزنـی ،بـه دسـت توانـای مهندسـان
کشور صورت میگیرد .در حال حاضر ،کشور ایران سـومین کشـور برتـر
سدسازی در دنیا میباشد کـه قابلیـت امکـان اجـرای طرحهـای بـزرگ
سدسازی و صدور خدمات مهندسی سدسازی به سایر کشـورها را دارد؛
از جمله ،ایران در پن کشور آفریقایی و آسیایی در حال اجـرای سـدهای
بزرگ است .مقایسۀ آمار مربوط به ساخت سدهای بزرگ در ایران قبـل و
بعد از انقالب اسالمی بسیار جالـب اسـت .تـا قبـل از انقـالب 19 ،سـد
مخزنی با حجم مخزن  13میلیارد مترمکعب (معادل  25درصد) و ظرفیت
آب قابلتنظیم ساالنه  14میلیارد مترمکعب در کشور بهرهبـرداری میشـد
که این میزان پس از انقالب و تا بهمن ماه سال  ،1395به تعداد  165سـد
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مخزنــی بــا حجــم کــل حــدود ( 51معــادل  75درصــد) و ظرفیــت آب
قابلتنظیم  37میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.
همچنین تعداد  150و  124سد در کشور به ترتیـب در مراحـل مختلـف
مطالعاتی و اجرایی قرار دارد که ظرفیت احجام مخـازن آنهـا بـه ترتیـب
 23.7و  21.6میلیارد مترمکعب است.

1

و) کشاورزی

بخش کشاورزی از جمله بخشهای اقتصادی است کـه پـس از انقـالب
اسالمی ،احیا شد .در دوران پهلوی به علت اتخاذ سیاسـتهای نادرسـت
م ل انقالب سفید ،بخش کشاورزی ایـران تقریبـا نـابود شـد و ایـران بـه
واردکننده بزرگ محصوالت کشاورزی تبدیل شد.
پس از انقالب اسالمی با توجـه ویـژه نظـام اسـالمی بـه توسـعه بخـش
کشاورزی ،ایران به سمت خودکفایی در کاالهای اسـتراتژیک م ـل گنـدم
حرکت کرد .به گونه ای که امروزه بالغ بر  90درصـد از نیـاز کشـور بـه
محصوالت کشاورزی در داخل تامین می شود .بـه طـور م ـال در زمینـه
گندم ،آمار موجود حاکی از تولید  5میلیون و  600هزار تن گندم در سـال
 56و  57است .به طوریکه میزان واردات گندم در سالهای قبل از انقالب
به بیش از یـک میلیـون و  140هـزار تـن مـی رسـید بـا اجـرای طـرح
خودکفایی گندم ،ایران با  14.5میلیون تن و خرید  11.2میلیون تن گنـدم
مازاد بر نیاز کشاورزان به خودکفایی در این محصـول اساسـی رسـید .در
حال حاضر ایران نه تنها از واردات گنـدم بـی نیـاز شـده اسـت بلکـه بـا
افزایش تولید گندم به بیش از  15میلیون تن و خرید  11.53میلیـون تـن
گندم مازاد بر نیاز کشاورزان  ،شاهد صادرات  2تا  3میلیون تنی گندم بـه
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کشورهای همسایه است 1.آمارهای بانک جهانی نشان میدهد به طـوری
که با محاسبه ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابـت سـال ،2010
شاهد رشد  300درصدی این شاخص نسـبت بـه اواخـر رژیـم پهلـوی
2
هستیم.
۴ـ توسعۀ صنعتی
الف) استقالل صنعتی

یکی از مصادیق مهم پیشرفت اقتصـادی ،اسـتقالل صـنعتی اسـت؛ یعنـی
اینکه یک کشور ،خود تولیدکننـده و در عرصـههای مختلـف صـنعتی و
اقتصادی خودکفا باشـد .متأسـفانه ایـران قبـل از انقـالب ،در حـالی کـه
صادرات بیش از  5/5میلیون بشکه نفت داشت و درآمـد هنگفتـی از ایـن
محل تأمین میشد ،باز وابسته به خار بـود .و بخـش زیـادی از صـنایع
کشور نیز از خار تأمین میشد .سران رژیم پهلوی انگیزه چنـدانی بـرای
سرمایه گـذاری روی صـنعت و کشـاورزی نداشـتند و بیشـتر بـه دنبـال
واردات کاالهای خارجی بودنـد .در بخشهـایی هـم کـه سـرمایهگذاری
محدودی بر روی صنایع صورت میپذیرفت عمدتا صنایع مونتاژ بود.

3

همچنین در این مورد میتوان به خبر (روزنامـۀ رسـتاخیز) تیرمـاه 1357
اشاره کرد« :متأسفانه در وضع کنونی باید مرغ را بـا قیمـت گـزا بـرای
تولید تخممرغ جوجهکشی از خار وارد کنیم .مـرغ مـادر گوشـتی را در
شرایط کنونی نمیتوانیم در ایران تولید کنیم .برای تغذیۀ این مرغها هفتـاد
درصد یذای طیور را باید از خار از کشور وارد کنیم .البته بـا ایـن همـه
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وارد کردنها برای ادارۀ ایـن صـنعت تکنولـوژی الزم و نیـروی انسـانی
نداریم .یعنی طبق استاندارد معموال ،برای هر  2000واحد دامـی بـه یـک
دامپزشک نیازمندیم ،ولی در ایران متأسفانه برای هر  43٬196واحد دامـی،
یک دامپزشک وجود دارد» .این خبر نمونـهای از وابسـتگی تکنولـوژیکی
به تولید خارجی است.

1

افزایش تولید سیمان از  6/3میلیون تن به حدود  80میلیون تـن ،افـزایش
تولیدات معدنی از  20میلیون تن به  220میلیون تـن ،افـزایش و توسـعه
تولید و صادرات خودرو با انواع خودروهای سبک و سـنگین ،افـزایش و
توسعه انواع کارخانجات لوازم خانگی و صنعتی و دهها مـورد مشـابه ،از
دیگر افتخارات صنعتی کشور به شمار میروند.
افزایش و توسعه پاالیشگاهها و مراکز پتروشـیمی و سـاخت بـیش از 40
کارخانه بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی در سه دهه گذشته ،بخش دیگری
از اقدامات زیر بنایی انقالب اسالمی است که در مجموع باعث شـده تـا
میزان خودکفایی کشور در صـنعت نفـت از  %4بـه  %80ارتقـاء یافتـه و
تولیدات پتروشیمی نیز از 4میلیون تن در سال  57بـه  38میلیـون تـن در
بعد از انقالب برسد.
ب) تولید ناخالص ملی

برای تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور ،توجه به شـاخصهای اصـلی
رشد و توسعۀ اقتصادی ،امری ضروری است« .تولید ناخالص ملی» ،یکی
از مهمترین شاخصهای اقتصادی هر کشور میباشـد کـه بیـانگر انـدازۀ
اقتصاد و قدرت تولید آن است .طبق آمار بانـک مرکـزی در سـال ،1356
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میزان تولید ناخالص داخلی (به قیمتهـای ثابـت سـال  119 ،)83هـزار
میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال  1393به  203هـزار میلیـارد
تومان رسیده است .در واقع ،اندازۀ اقتصاد ایران طی این سالها  1/7برابـر
شده است 1.در دورۀ بین سالهای  1342تا  1356تولیـد ناخـالص ملـی
کشور رشد شایانی داشت؛ اما این رشد به طور یکسان شامل همـۀ آحـاد
ملت نمیشد و ثروتمندان را بیش از طبقات متوسط و پـایین ،یـا منـاطق
مرکزی کشور بهخصوص تهران را بیشتر از اسـتانهای دیگـر برخـوردار
میساخت 2.ویلیام سولیوان سفیر آمریکا مینویسد« :در سال  1355تولیـد
حد  5.8میلیون بشکه بود که  800هـزار
متوسط روزانۀ نفت در ایران ،در ل
بشکه مصر داخلی و  5میلیون بشـکه در بازارهـای جهـان بـه فـروش
میرسید .در این سال ،درآمدی که از این طریق نصیب ایران شـد ،قریـب
 24میلیارد دالر بود که میتوانسـت یکـی از بزرگتـرین عوامـل توسـعۀ
اقتصادی و اجتماعی در ایران باشد».

3

افزایش «صادرات ییرنفتی» به عنوان یک شاخص م بت در اقتصاد کـالن،
به دلیل فقدان برنامهریزی مناسب گاه باعث باال رفتن قیمت عمـدۀ اقـالم
صـادراتی بــرای مصــر کنندۀ داخلـی شـده اســت؛ امـا عالمــت بســیار
امیدوارکنندهای برای رشد و استقالل اقتصادی کشور اسـت .در سـالهای
 1356و  1357صــادرات ییرنفتــی ایــران ،تنهــا درصــد انــدکی از ســهم
صادرات ایران را تشکیل میداد؛ اما در سالهای اخیر ،صـادرات ییرنفتـی
 .1خبرگزاری تابنـاک ،تـاریخ دسترسـی ،139۵/11/1۷ :کـد خبـر ،6638۵4 :نشـانی:
 .2یرواند آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب؛ از مشروطه تا انقالب اسالمی ،ص.411
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رشد بیسابقهای داشته است؛ به گونهای که در سال  1395به  44میلیـارد
دالر رسید و در این سال ،صادرات ییرنفتی  3/54درصـد افـزایش نشـان
1

میدهد.
بر اساس آمار موجود ،تنها در نیمۀ نخست دهۀ  1350ساالنه بیش از یک
میلیارد دالر ،هزینۀ واردات محصوالت کشاورزی شده بـود؛ 2امـا امـروزه
نهتنها تمامی کاالهای اساسی کشور و محصـوالت کشـاورزی در داخـل
حـد چشـمگیری برطـر
تولید میشود و وابستگی به خار از کشور تا ل
شده ،بلکه در محصوالت استراتژیکی مانند «گندم» ،به خودکفـایی کامـل
رسیده و در «بنزین» در مرز خودکفایی هستیم.
ج) صنعت کشاورزی

در «صنایع کشاورزی» ،هماکنون تراکتورهای ساخت ایران به بـیش از 30
کشور جهان صادر میشود و در صنایع «نفت و گاز» نیز پروژۀ صددرصد
ایرانی فاز یک منطقۀ عسلویه به عنوان بـزرگتـرین پـروژۀ نفـت و گـاز
کشور در آبان  1383به بهرهبرداری رسید که با بهرهبرداری فازهای دیگـر
آن در سالهای اخیر ،ساالنه افزون بـر یـک میلیـارد دالر درآمـد نصـیب
3
کشور شده است.
د) صنعت برق

مهـم توسـعۀ
در زمینۀ «صنعت بـرق» ،بـه عنـوان یکـی از شـاخصهای
ل
 .1پایگاه اینترنتی ایبفون؛ انجمن تجارت بینالملل ،تاریخ دسترسی ،1396/1/9 :نشانی:
؛ خبرگــزاری ایســنا ،تــاریخ دسترســی« ،1396/1/28 :آمــار مقایســهای
واردات و صادرات در دولتهای دهم و یازدهم» ،نشانی:
 .2یرواند آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب؛ از مشروطه تا انقالب اسالمی ،ص.410
 .3معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه 92 ،دستاورد انقالب اسالمی ،ص 2۷4ـ.2۷6
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اقتصادی و اجتماعی هر کشور ،تا سال  1357تعداد  38نیروگـاه آبـی بـا
ظرفیت  7024مگاوات تأسیس شده بود؛ حال آنکه فقط تـا سـال ،1377
 122نیروگاه با ظرفیت  35/176مگاوات راهاندازی شد.

1

و) صنعت فوالد

فوالد محصولی راهبردی است و در جهان به عنوان صنعت مادر شـناخته
میشود .بر طبق آمار انجمن جهانی فـوالد ،کمتـر از  ۷0کشـور در زمینـۀ
تولید فوالد فعال هستند و کشورهای بیبهـره از ایـن صـنعت یـا بایـد از
پیشرفت خود چشمپوشی کنند و یا باید به کشورهای تولیدکننده وابسـته
شوند .افزایش قابل توجه تولید فوالد از نیم میلیون تن قبل از انقـالب بـه
 38میلیون تن در سال ،ایران در جایگاه چهاردهم تولید فوالد جهان قـرار
دارد 2.پس از انقالب اسـالمی ،تولیـد فـوالد در ایـران  18برابـر متوسـط
جهانی بوده است که جهـش شـگفتانگیزی را در تولیـد ایـن محصـول
راهبردی نشان میدهد.

3

ز) تولید آلومینیوم

آلومینیوم کاربردیترین فلز بعد از آهن است و تقریبا در تمامی بخشهای
صنعت اهمیت دارد .آلومینیـوم در حمـل و نقـل ،بسـتهبندی ،سـاختمان،
تولید وسایل برقی ،و خطوط انتقال الکتریکـی ،کـاربرد فراوانـی دارد و از
اهمیت باالیی برخوردار میباشد .ایران در سال  2014در جایگاه نـوزدهم
 .1همان ،ص.291
 .3معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه 92 ،دستاورد انقالب اسالمی ،ص.39
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تولید آلومینیوم جهان قرار داشته است.

1

نتیجهگیری

انقالب اسالمی بـه ریـم مشـکالت ،موانـع ،جنـگ تحمیلـی و تحـریم،
دستاوردهای مهم و ارزشمندی در عرصه اقتصاد به ارمغـان آورده اسـت،
به گونهای که زندگی مردم از نظر معیشتی ،با پیش از انقالب قابل مقایسه
نیست .مشاهده مظاهر توسـعه در نقـاط مختلـف کشـور ،خودکفـایی در
زمینههای گوناگون و خدمات شهری و روستایی ،گواه روشنی بـر آثـار و
برکات اقتصادی انقالب است .گرچـه مشـکالت و موانـع موجـب شـد
امکانات رفاهی در خور مردم انقالبی و شهیدپرور ایران نباشد ،اما مردم با
بصیرت و همیشه در صحنه ،همواره قدردان انقالب خـویش بـودهانـد و
نهالی را که خود کاشتند ،در چهل سـالگی بـه درختـی اسـتوار و تنومنـد
تبدیل شده است.

 .1همان،ص.41

دستاوردهای علمی و فناوری
چکیده

پژوهش حاضر به مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری انقـالب اسـالمی مـی
پردازد .پـس از پیـروزی شـکوهمند انقـالب اسـالمی ،پیشـرفتهای علمـی و
دستیابی جمهوری اسالمی به برخـی از فناوریهـای نـوین در سـالهای اخیـر،
شدت نگران کـرده و تشـدید
بهگونهای حیرتانگیز بوده است که یربیها را به ل
فشارها ،کارشکنیها و تحریمها را بـا بهانـههایی از جملـه موضـوع هسـتهای و
رشد موشکی موجب شده است .ارتقـای سـطح علمـی جامعـه ،افـزایش نـرد
باسوادی ،رشد مراکز علمی مدارس و دانشگاهها و رشـد تعـداد دانشـجویان در
رشتههای مختلف علمی ،رتبه برتر ایران در تعداد مقاالت و ارجاعـات علمـی و
ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو ،هستهای ،فعایی و سلولهای بنیـادی از
جمله مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری انقالب اسالمی به شمار میرود.
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،پیشرفتهای علمی ،اختراعات ،فناوری نانو ،فنـاوری
هستهای ،فناوری فعایی ،سلولهای بنیادی.
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مقدمه

عقبماندگی علمی و فناوری ایران در دوران ستمشاهی ،برای ایرانیـان بـا
ســابقۀ فرهنگــی و تمــدنی کهــن ،بســیار آزاردهنــده بــود .یلبــه بــر ایــن
عقبماندگی ،عبور از مرزهای دانش و دستیابی به پیشرفتهترین فناوریها
با هد ایجاد تمدن نوین اسالمی ،از آرمانهای اصـیل انقـالب اسـالمی
است .پیشرفتهای علمـی و دسـتیابی جمهـوری اسـالمی بـه برخـی از
فناوریهای نوین در سـالهای اخیـر ،بهگونـهای حیرتانگیـز اسـت کـه
یربیهــا بــه شــدت نگــران شــده و یکــی از علــل تشــدید فشــارها و
کارشکنیهای آنان بر ایران اسالمی با بهانههایی از جمله موضوع هستهای
و رشـد موشـکی ،و تشــدید تحـریمهـا و ...تــالش میکننـد تـا جلــوی
پیشرفتهای ایـران را بگیرنـد .دسـتاوردهای شـگر زیـر میتوانـد تـا
حدودی نمایانگر پیشرفتهای علمی و فنلاوری بعد از انقالب باشد.
1ـ از بیسوادی اکثریت مردم تا ارتقای سطح علمی جامعه

پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،به ریم هیاهوی زیادی که در تبلیغ
رشد فرهنگی کشور و مبارزه با بیسوادی میشد ،درصد بسیار زیـادی از
مردم ایران ،حتی در شهرها بیسواد بودند؛ به طوری که جمعیتی بـالغ بـر
 14میلیون ایرانی بیسواد بودند؛ این تعداد بیسواد ،بیانگر بیسـواد بـودن
نیمی از مـردم ایـران بـود .پـس از پیـروزی انقـالب بـه برکـت نهعـت
سوادآموزی و تالشهای فراوان مراکز آموزشی ،با وجود جنـگ تحمیلـی
و مشکالت عدیدۀ دیگر برای کشور ،میلیونها نفر از کسانی که از نعمت
خواندن و نوشتن محروم بودند ،باسواد شدند که این موفقیت چشمگیری
است .بر پایۀ همین موفقیتهای چشمگیر بود که مرکز فرهنگـی سـازمان
ملل (یونسکو) در سالهای گذشته ،چند بار ایـران را بـه عنـوان یکـی از
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موفقترین کشورهای جهان در مبارزه با بیسـوادی معرفـی کـرده اسـت.
برای تبیین بهتر نرد رشد باسوادی و رشد سطح علمـی پـس از انقـالب،
مراجعه به آمارهای معتبر راهگشاست:
الف) افزایش نرخ باسوادی

طبق آمار سال  ،1395میزان «باسـوادی» جمعیـت شـش سـال بـه بـاالی
کشور که در سال  ،1355از  %2/47فراتر نمیرفت ،به حدود  %88رسیده
است 1.قبل از انقالب اسالمی ،نزدیک به  %۷0بزرگساالن کشور بیسـواد
2
بودند و کمتر از  %40کودکان میتوانستند به مدرسه بروند.
ب) رشد تعداد دانشگاهها و مدارس

تعداد دانشگاههای کشور که پیش از انقالب حدود  15واحـد دانشـگاهی
بود ،امروز به بیش از  2640واحد رسیده است 3.همچنین تعداد مـدارس
که پیش از انقالب حدود  47هزار واحد بود ،با رشد حدود پن برابـری،
به  220هزار مدرسه رسیده است.

4

ج) رشد بیست و پنج برابری دانشجویان

کمی دانشجویان کشور یکی دیگر از شاخصهای توسعه علمـی در
رشد ل
سالهای پس از انقالب است .در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاههـای

 .2محمدباقر حشمتزاده ،آثار و نتای اسالمی ایران ،ص.۵۵
 .3پایگاه خبرگزاری ایسنا ،تاریخ دسترسی 10 :مرداد  ،1395کد خبر،95050105835 :
نشانی:
 .4شبکۀ اطالعرسانی راه دانا ،تـاریخ دسترسـی ،1393/11/6 :شناسـۀ خبـر،2241۷3 :
«مقایسۀ وضعیت علمی کشور در دوران پهلوی و پس از انقالب» ،نشانی:
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کشور پیش از انقالب حداک ر از مرز 155هـزار نفـر تجـاوز نمـیکـرد،
امروز افزون بر چهار میلیون و دویست هزار نفر میباشد.

1

2

تخصصی اصـال فـارغ التحصـیل نداشـتیم.
در بسیاری از زمینههای علوم
ل

شایلین به تحصیل در سال  57در مقطـع کارشناسـی 98هـزار دانشـجو،

امروز  2819662نفر و در مقطع ارشد(فوق لیسـانس) در سـال پنجـاه و
هفــت  6340نفــر دانشــجو داشــتیم و امــروزه  720هــزار ســاالنه فــارغ
التحصیل داریم؛ در مقطع دکترای حرفهای  72هزار و در گروه تخصصـی
 1255فارغ التحصیل داشتیم و اکنون ساالنه  94هـزار ،یعنـی نزدیـک بـه
صد هزار ساالنه فارغ التحصیل داریم .اکنـون تعـداد اععـای هیأتهـای
علمی دانشگاههای ایران از چهار هزار نفر در ابتدای انقالب به حـدود 90
هزار پژوهشگر و محقق رسیده است.

3

همچنین تعداد دانشآموزان کشـور نیـز کـه تـا قبـل از پیـروزی انقـالب
اسالمی ،یعنی سال تحصیلی 56ـ ،57حدود هفت میلیون و هفتصد هـزار
4

بود ،هماکنون به بیش از  15میلیون نفر رسیده است.
مقام معظم رهبری دربارۀ رشد تعداد دانشجویان نسبت به قبل از انقـالب
فرمودنــد« :در زمین ـۀ علــم و فنلــاوری ،از لاول انقــالب [تــاکنون] ،تعــداد
دانشجویان  2۵برابر شـده اسـت؛ لاول انقـالب ،همـۀ دانشـجویان کشـور
 .1یرواند آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب :از مشروطه تا انقالب اسالمی ،ص.394
 .2شبکۀ اطالعرسانی راه دانا ،تـاریخ دسترسـی ،1393/11/6 :شناسـۀ خبـر،2241۷3 :
«مقایسۀ وضعیت علمی کشور در دوران پهلوی و پس از انقالب» ،نشانی:
 ،سخنان محمد رضـا مخبـر دزفـولی دبیـر
 .3خبرگزاری حوزه:
شورای عالی انقالب فرهنگی در همایش مبلغان محرم139۷/6/13 ،ش.
 .4شبکۀ اطالعرسانی راه دانا ،تـاریخ دسترسـی ،1393/11/6 :شناسـۀ خبـر،2241۷3 :
«مقایسۀ وضعیت علمی کشور در دوران پهلوی و پس از انقالب» ،نشانی:
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دویستوخردهای هزار [نفر] بود ،امروز نزدیک پـن میلیـون دانشـجو در
کشور مشغول تحصیل هسـتند؛ مقـاالت علمـی شـانزده برابـر [شـده]؛ و
1
فعالیتهای علمی و فنلاوری فراوان دیگر».
د) دانشمندان ایرانی برتر جهان

مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگـی گفـت امـروز حـدود 2
درصد از تولیـد علـم جهـان بـه کشـورمان تعلـق دارد و بـیش از 200
دانشمند ایرانی در سطح دانشمندان برتـر جهـان هسـتند و ایـن نشـان از
2
شکوفایی استعداد ملی کشور در پرتوی انقالب اسالمی است.
هـ) پژوهش و تحقیق

همچنین مخبر دزفولی گفت :پـژوهش و تحقیـق مایـه تحکـیم اسـتقالل
کشور است و سال گذشته بـیش از  40فـرآورده علمی(پتنـت) در جهـان
ثبت کردهایم .وی افزود :در سال جاری( )97هم تـا امـروز بـیش از 115
فرآورده علمی (پتنت) ثبت کردهایم و این روند پرافتخـار ادامـه دارد 3.بـه
طور کلی باید گفت که تعداد پژوهشگران ،حجم سرمایه گـذاری کشـور
در پژوهش ،تعداد مقاالت علمی جهانی و مقاالت علمی داخلی و تعـداد
ثبت اختراع به عنوان عوامل مـؤثر بـر پـژوهش رشـد روزافـزون و قابـل
مالحظه داشـته و در عرصـههـای داخلـی و خـارجی شـاهد درخشـش
4
دانشمندان علمی ایرانی خصوصا در المپیادهای جهانی هستیم.

 .3همان.
 .4روزنامه کیهان .138۷/11/4
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و) رتبۀ ایران در تعداد مقاالت و ارجاعات علمی (تولید علم)

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

علمی ایران در این دوره ارائه میدهد ،بسـیار نـاچیز اسـت؛ 1حـال آنکـه
اکنون «ایران رتبۀ اول علمی (تعداد مقاالت) در منطقه و رتبۀ شـانزدهم را
در جهان حائز گردیده است»؛ 2در حالی که تا قبل از انقالب اسـالمی ،در
رتبهبندی مجالت بینالمللی ( ) هیچ جایگاهی نداشت .بنـابراین ،سـهم

ایران در تولید علم جهانی از یک صـدم درصـد در سـال  ،13۵۷در سـال
 1395به  %1/81رسیده است .افزایش  180برابری سهم ایـران در تولیـد
علم دنیا و رشد  ۵۵برابری آمار تولید مقاله توسـط محققـان ایرانـی طـی
سالیان بعد از پیروزی انقالب ،نشاندهنده رشـد چشـمگیر ایـن درخـت

تناور است.
بر همین اساس ،طبق آمار 2017م ایران دارای بیشترین ارجاعات علمـی
با رتبۀ هفدهمین کشور محسـوب شـده اسـت 3.همـین رشـد چشـمگیر
تولیدات علمی است که نشریۀ نیوساینتیست در سال 2010م گـزارش داه
است :ایران دارای سریعترین نرد رشد علمی و از پیشروترین کشورهای
جهان در تولیدات علمـی اسـت .نـرد رشـد علمـی در ایـران  11برابـر
میانگین جهانی است .نشریۀ نیوساینتیست برای اینکـه اعتبـار الزم بـرای
 .1خبرگزاری مهر ،تاریخ دسترسـی ،1393/11/22 :شناسـۀ خبـر ،24932۷9 :نشـانی:
 .2دانشگاه امام حسین  ،ایران  ،20ص.۷0
 .3همان ،ص.۷1
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این گزارش را حفظ کرده باشد ،همچون گذشته به آمـار و ارقـام مسـتند
موجود در پایگاه اطالعاتی وبسایت علم (
است.

) اسـتناد کـرده

1

ز) رتبۀ شانزدهم در ثبت اختراعات

رشد روزافزون و حعور فعال ایران در عرصـههای علمـی بـه قـدری بـا
سرعت و چشمگیر است که تـا سـال  1392افـزون بـر  26196اختـراع
علمی از سوی دانشپژوهان جوان ایرانی بـه ثبـت رسـیده اسـت کـه بـه
مهم جهان منجر شده است .بر ایـن
کسب  362مدال علمی در المپیادهای ل
اساس ،طبق یافتههای مراکز علمسنجی بینالمللی ،رشـد علمـی ایـران بـا
طی  12سال (1357تا )1387به  18برابر رسیده اسـت
معیار جهانی ،تنها ل

و از این جهت ،ایران سریعترین رشد علمی را در میان کشورهای جهـان
داشته است 2.تعداد اختراعات ثبتشده در کشور تا سـال  1396بـیش از
 300هزار است .بر این اساس ایران هماکنون شانزدهمین کشـور دنیـا در
ثبت اختراعات است 3.این در حالی است که طبق اسناد موجود ،در رژیـم
توجهی در ایران به ثبت نرسـیده اسـت؛ ایـن
گذشته ،اختراع و ابتکار قابل ل
وضـعیت نشـان میدهـد رژیـم وابسـته و خودباختـۀ گذشـته نـهتنها بـه
شکوفایی استعدادهای ملی توجهی نداشـت ،فقـط بـه مصـر ایـدهها و
الگوهای وارداتی از یرب تکیه میکرد .پس از پیروزی انقالب ،اعتماد بـه
 .1همان ،ص.۷4
 .2خبرگزاری مهر ،تاریخ دسترسـی ،1393/11/22 :شناسـۀ خبـر ،24932۷9 :نشـانی:
 .3روزنامۀ همشهری 5 ،تیر  ،139۷شمارۀ .۷415
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نفس ،خودباوری ،ییرت دینی و ملی ،اسـتقالل و خوداتکـایی ،بازیـابی و
بازتولید تمدن دیرینۀ اسالمی و ایرانی ،با روحیه انقالبی در جوانان کشور
شکوفا شده است.
2ـ فناوری نانو

نانوتکنولوژی مطالعۀ ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاسـت .هـد
اصلی اک ر تحقیقات نانوتکنولوژی شکلدهی ترکیبـات جدیـد یـا ایجـاد
تغییراتی در مواد موجود است.
فناوری نانو یکـی از معـدود فناوریهـایی اسـت کـه در دوران پـیش از
انقالب اسالمی ،حتی در سطح دنیا نیز مطرح نبود؛ لاما نکتۀ درخور توجـه
این است که از زمان ظهور این فناوری در دنیا ،جمهوری اسـالمی ایـران
نیز به موقع با فناوری نانو همراه شد و امـروزه بـه درجـهای از پیشـرفت
رسیده که هماکنون ایران ششمین کشور پیشـرو دنیـا در زمینـۀ تولیـدات
فناوری نانو است.

1

علم نانو تحوالت بزرگی را در جهان ایجاد کرده و در ایران این نوع علـم
از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شده است .با توجـه بـه حوزههـای
کاربرد نانو از قبیل تولید و انباشت دارو ،تشخیص بیماریها ،سمزدایی از
آب ،افزایش بهرهوری در کشـاورزی ،انباشـت و نگهـداری محصـوالت
کشاورزی و مواد یذایی ،کنترل آفات و سالمسازی هوا ،در آینده آثار ایـن
دستاوردها در زندگی مردم قابللمس خواهد بـود .در حـال حاضـر330 ،
قلم و محصول در حوزۀ فناوری نـانو ایـران تولیـد شـده اسـت کـه ایـن
 .1دانشگاه امام حسین  ،ایران  ،20ص.4۷
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1

۳ـ فناوری هستهای

در حوزۀ فناوری هستهای ،ایران بعد از پیروزی انقالب و به خصوص در
سالهای اخیر گامهای بزرگی برداشته است .در سال  1353سازمان انرژی
اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمـی «بوشـهر» نیـز بـه
تـوجهی صـورت
امعا رسید .لاما از آن زمان تا سـال  1381فعالیـت قابـل ل
نگرفت .در  20بهمن  1381رئـیسجمهـور وقـت کشـور خبـر از تهیـۀ
سوخت هستهای به دست متخصصان ایرانی بـرای نیروگاههـای هسـتهای
همت ییـور مردانـی چـون
ایران داد .در فروردین  1385ایران اسالمی به ل
شهید مسعود علیمحمدی ،مجیـد شـهریاری ،داریـوش رضـایی نـژاد و
موفق به ینیسازی اورانیوم به میزان  3/5درصد
مصطفی احمدی روشن ،ل
شد .در تاریخ  26بهمن  15( 1390فوریه  )2012ایران اسالمی موفـق بـه
ساخت میلۀ سوخت هسـتهای  20درصـد ینـیشـده و بارگـذاری آن در
رآکتور تحقیقاتی  ۵۵مگاواتی شد.
«انرژی هستهای یکی از انواع انرژیهای موجود در جهان ،همانند انـرژی
آبی ،بادی ،گـاز ،نفـت ،زیالسـنگ و ...اسـت کـه در مقایسـه بـا انـواع
انرژیهــای موجــود ،قــدرت بســیار بیشــتری دارد و جــزو انرژیهــای
پایانناپذیر به شـمار مـیرود» 2.پیشبینـی بحـران انـرژی و سـوخت در
دهههای آینده و میدان وسیع کاربرد دانـش هسـتهای در تمـام علـوم روز
 .1سایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری« ،کارنامۀ علمی ایران در قاب انقـالب»،

 20بهمن 1395ش ،نشانی:
 .2محسن نصری ،شکوه ملی در فناوری هستهای ،ص.6
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(پزشکی ،کشاورزی ،مهندسی سـاخت و )...از جملـه دالیلـی اسـت کـه
ضرورت سرمایهگذاری در تحقیقات گستردۀ هسـتهای را بـرای کشـورها
چندبرابر و توجیهپذیر مینماید .از این رو ،نگاهی به تکاپوی منطقـهای و
بینالمللی نشان میدهد که بسـیاری از کشـورها ایـن ضـرورت را درک
کرده و گامهای عملی را در تجهیز و دستیابی به این فنـاوری پـاک آیـاز
کردهاند .وجود زیرساختهای مناسب برای پیشرفت فناوری هسـتهای در
داخل ایران نیز از مزیتهایی است که عالوه بر نیـاز کشـور ،مسـئوالن را
تشویق به تمرکز بر این زمینۀ علمی کـرده اسـت .از ایـن رو ،جمهـوری
اسالمی به ریم تمام سختیها و کارشـکنیها بـهویژه در بعـد سیاسـی از
سوی یـرب و دیگـر محـدودیتها در ابعـاد مختلـف هسـتهای اعـم از
سختافزاری و ساخت تأسیسات ساختمانی ،ابزاری و فنلاورانـه و هـم از
حیث نرمافزاری و کشف قوانین علمی جدید هسـتهای ،بـه موفقیتهـا و
پیشرفتهای قابلتوجهی رسیده است .در این زمینه ،ایران توانسته اسـت
با وجود تحریمهای شدید آمریکا و کشـورهای یربـی ،چرخـۀ سـوخت
همت دانشمندان داخلی بـه صـورت چشـمگیری افـزایش
هستهای را به ل
دهد و با کشف و اسـتخرا اورانیـوم طبیعـی و فنـاوری آن ،بزرگتـرین
گامهــا را در زمینــۀ چرخــۀ ســوخت هســتهای بــردارد و بــا اســتفاده از
دستگاههای سانتریفیوژ به ینیسازی اورانیوم بپـردازد .همچنـین طراحـی
رآکتور آب سنگین در اراک و به مرحلۀ نهایی رسـیدن نیروگـاه اتمـی در
بوشهر ،گامهای دیگری بود که نشان از توانمنـدی کشـور در ایـن زمینـه
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1

دارد.
به هر حال« ،ایران در دنیا جزو  13کشور دارندۀ چرخۀ سوخت هسـتهای
است که اکتشا اورانیوم ،استخرا  ،تولید کیک زرد و تبدیل آن بـه گـاز
« » در حوزۀ تولیـد سـوخت و مجتمعهـای سـوخت در آن صـورت
میگیرد .همچنین هماکنـون ایـران جـزو کشـورهایی اسـت کـه توانـایی
ینیسازی اورانیوم دارند :آرژانتین ،برزیـل ،چـین ،فرانسـه ،آلمـان ،هنـد،
ایران ،ژاپن ،هلنـد ،کـرۀ شـمالی ،پاکسـتان ،روسـیه ،انگلـیس و آمریکـا،
فهرست کشورهایی است که توانایی ینیسازی اورانیوم را دارنـد» 2.مقـام
معظم رهبری دربـارۀ پیشـرفتهای چشـمگیر هسـتهای میفرماینـد« :در
فناوری برتر که در دنیا با افتخار از آن یاد میشود ،مجبور شدند علیریـم
همۀ دشمنیها بگویند ایران جزو ده کشوری اسـت کـه توانسـته چرخـۀ
سوخت هستهای تولید کند .این چیز کمی نیست ...این پیشرفتهای مهم
به برکت نظام اسالمی به وجود آمده است» 3.همچنین فرمودند« :آنچـه در
تبلیغات یربیها ـ به خصوص آمریکاییها ـ در مـورد انـرژی هسـتهای
گفته میشود ،هدفش این است که ملت ایران را از یک پیشرفت علمی و
4
فناوری محروم کند».
۴ـ فناوری فضایی

حوزۀ هوا و فعا ( )Aerospaceیکی دیگر از حوزههایی است که ایران بعد
از پیروزی انقالب اسالمی و در سالهای اخیر پیشرفتهای خیرهکنندهای
 .1پایگاه تبیینی و تحلیلی جریانشناسـی ،سالشـمار پرونـده و فعالیتهـای هسـتهای
ایران ،نشانی:
 .2دانشگاه امام حسین  ،ایران  ،20ص.49
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در آن داشته است؛ به گونهای کـه در سـالهای اخیـر «بنـا بـه اظهـارنظر
مؤسسۀ معتبر جهانی «فوتون» ،ایران یکی از قدرتهای نوظهور در عرصۀ
فناوری هوا و فعا و یازدهمین کشور از نظر توسـعه در عرصـۀ فنـاوری
فعایی است .همچنین ایران در جمع یازده کشور دارای فنـاوری پرتـاب
1
ماهواره قرار دارد».
امروزه در دنیا ،ماهوارهها «چشم سوم بشر» هستند و کشورهایی که از این
صنعت بیبهرهاند« ،کشورهای کـور» نامیـده میشـوند .نخسـتین پـروژه،
پرتاب ماهوارۀ «سینا  »1بود که در  6آبان  1384با کامیابی در مدار زمـین
قرار داده شد .در سـال  91دانشـمندان و متخصصـان فعـایی کشـورمان
توانستند با ارسال حیات به فعا و تحقیقات زیستی ،موفقیت بزرگی را در
زمینۀ هوافعا برای کشورمان به ارمغان آورند و این موفقیت در سال  92با
پرتاب کاوشگر «پژوهش» حامل دومـین میمـون فعـایی ،ادامـه یافـت و
باعث شد جمهوری اسالمی ایران یک گام دیگر به اعزام انسـان بـه فعـا
نزدیکتر شود 2.بر اساس گفتۀ رئیس مرکز ملی فعـایی ایـران (منـوچهر
منطقی) ،ایران در زمینۀ پرتاب و زیرساختها و همچنین در بخـشهـای
ناوبری و علـوم اکتشـافات «رتبـۀ دوم» ،در بخـش سـنجش از راه دور و
3
بخش فناوریهای ماهواره «رتبۀ پنجم» را از آن خود کرده است.
5ـ فناوری سلولهای بنیادی

ســلولهای بنیــادی ،توانــایی خودـــنوســازی (

) و تمــایز

 .1دانشگاه امام حسین  ،ایران  ،20ص.48
 .2ر.ک :سایت پژوهشگاه هوافعا ،نشانی:
 .3پایگاه اطالعرسانی بنیاد ملی نخبگـان ،تـاریخ انتشـار خبـر ،139۷/4/9 :کـد خبـر:
 ،۷6268نشانی:
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) به انواع سلولها از جمله سلولهای خونی ،قلبی ،عصبی و

یعروفی و بازسازی و ترمیم بافتهای مختلف آسیبدیدۀ بدن را دارند.
متبحـر در زمینـۀ تحقیقـات سـلولهای
هماکنون ایران در میان کشورهای ل
بنیادی پرتوان ( ) ،جزو  10کشور برتر جهان و رتبۀ نخست در منطقـه
قرار دارد .محققان ایرانی توانستهاند با درایت و تالشی در خـور تحسـین،
پیشــرفتهای خــوبی در ایــن زمینــه داشــته باشــند :آنهــا توانســتهاند از
سلولهای بنیادی حت لی در پیونـدهای مغـز و اسـتخوان ،پوسـت و تـرمیم
بافت آسیبدیـدۀ قلـب اسـتفاده کننـد .همچنـین در پژوهشـکدۀ رویـان
اصفهان ،شبیهسازی سلولهای بنیادی انجام شـده اسـت .اسـتفاده از ایـن
سلولها در پیوند قرینۀ چشم ،تک یر سلولهای بنیادی بنـدنا بـه منظـور
درمان سرطان یا صدمات بافـت قلـب ،عصـب و سـلولهای اسـتخوانی،
ترمیم ضایعات نخاعی ،شبیهسازی و تولیـد سـلولهای بنیـادی جنـین ،از
جمله دستاوردهای بزرگ کشور ما در عرصۀ فناوریهای نوین است .هم
اکنون سلولهای بنیادین جنینی و علم شبیهسازی نیز در کشور بـه دانشـی
بومی تبدیل شده است و شبیهسازی حیواناتی چون بز ،گوسفند و گوساله
در سالهای اخیر باعث شده ایران در زمینـۀ سـلولهای بنیـادی در جمـع
1
کشورهای مطرح این حوزه قرار بگیرد.
افزون بر آنچـه گذشـت ،ورود موفقیـتآمیـز و همزمـان ایـران بـا سـایر
کشورهای پیشرفته به عرصۀ علوم جدید مانند لیـزر ،میکـرو الکترونیـک،
ورود به علم ساخت ربات و کسب موفقیـتهـای جهـانی در مسـابقات
رباتیک ،توسعۀ سختافزاری و سـاخت ابررایانـه ،توسـعۀ نـرمافـزاری و
بهرهبرداری گسترده از علوم رایانهای ،کسب رتبـۀ  13جهـانی در زیسـت
 .1ر.ک :سایت پژوهشگاه رویان ،نشانی:
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فناوری و رتبۀ اول در منطقه ،کسب رتبۀ  17در فناوری ارتباطـات بـا 42
میلیون کاربر اینترنتی و رتبۀ نهم در عرضۀ خدمات اینترنتی و کسب رتبـۀ
 22در عرضۀ تلفن همراه با  74میلیون دارنده در کشور ،1بخـش دیگـری
از دستاوردهای علمی در خور تحسین انقالب اسالمی اسـت کـه سـابقۀ
قبلی نداشته است.
نتیجهگیری

از جمله مؤل لفههـای مهـم در ارزیـابی قـدرت کشـورها ،علـم و فنلـاوری
پیشرفته است .خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران بهریم تمـامی موانـع و
محدودیتها ،در این زمینه نیز دارای توانمندی قابـل مالحظـهای اسـت.
امروزه با گذشت چهار دهه ،به برکت انقـالب جهشـی بـزرگ در حـوزه
علم و فناوری و پژوهش در کشور ایجاد شده است و قلههـای افتخـاری
که تا پیش از این ،در انحصار چند کشور پیشرفته بود ،در تصر جوانـان
نخبه و انقالبی ایران اسالمی است .موفقیتها و پیشرفتهـای بـه دسـت
آمده از دانشمندان و مراکز علمی ایران طی این چهل سال به قدری مهم و
ارزشمند است که با هیچ دوره تاریخی قابل قیاس نیست.

 .1دانشگاه امام حسین  ،ایران  ،20ص 46 ،45 ،44و .51

دستاوردهای بهداشتی و پزشکی
چکیده

نوشتار حاضر با مراجعه به آمار و گزارشهای نهادهای معتبـر مـرتبط ،در صـدد
تبیین مهمترین دستاوردهای بهداشتی و پزشکی انقالب اسالمی اسـت .انقـالب
در زمانی به پیروزی رسید که ایران با حدود 36میلیـون جمعیـت ،نیازمنـد ورود
پزشک از خار بود ،اکنون با جمعیتی بـیش از دو برابـر ،پزشـک مـازاد دارد و
خود به دیگر کشورها پزشک صادر میکند .امروزه ایران بـه یکـی از قطبهـای
تحقیقات ،فناوری ،سالمت ،آموزش بهداشت و پزشک در منطقـه تبـدیل شـده
است و در بسیاری از عرصههای پزشکی و بهداشتی در ردههای بـاالی جهـانی
قرار دارد .همچنین دستیابی به دانش کشت سـلولهای بنیـادین ،قـرار گـرفتن در
ردیف کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماریهای چشمی ،کسـب تجـارب
ارزشمند برای مقابله با انواع عـوارض و بیماریهـای ناشـی از عوامـل شـیمیائی،
بخشی از مهمترین دستاوردهای نوین بخش پزشکی کشور است.
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،پیشرفتهای پزشکی ،بهداشت ،صنعت دارو ،درمان.
مقدمه

مقایسۀ ایران قبل و بعد از انقالب ،میتواند واقعیتهـای مهمـی را بـرای
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نسلهای پس از انقالب آشکار کند؛ زیرا انقالب اسـالمی دگرگونیهـای
بزرگ و بنیادی در ایران و کشورهای منطقه به وجود آورده است .از ایـن
رو ،امام راحل انقالب اسالمی را «اعجاز بزرگ قرن» 1خواند و از آن به
عنوان «پیروزی بینظیر» 2یاد کرد.
با توجه به هجمههای مختلفی که به کشور وارد میشـود ،اهمیـت تبیـین
دستاوردهای انقالب اسالمی از بایستهها است .در این نوشتار بر آنیم کـه
برخی از دستاوردهای انقالب اسـالمی در حـوزۀ پزشـکی و سـالمت را
بررسی کنیم.
1ـ وضعیت پزشکی و سالمت کشور

یکی از مهمترین دسـتاوردهای پزشـکی ایـران بعـد از انقـالب اسـالمی،
جایگاه مطلوب جامعۀ پزشکی ایران است؛ این در حالی است که قبـل از
انقالب اسالمی ،موانع و مشکالت زیـادی در ایـن زمینـه وجـود داشـته
است ،به گونهای که حتی قبل از انقالب ،شهرهای بزرگ مشـکل کمبـود
پزشک داشت .معاون برنامـهریزی راهبـردی وزارت بهداشـت گفـت :در
چهار دهه اخیر اتفاقات مهمی در حوزه سـالمت رد داده اسـت؛ ایـن در
حالی است که پیش از پیروزی انقالب اسالمی چالشهای زیادی در ایـن
حوزه وجود داشت .وی افزود پـیش از پیـروزی انقـالب شـاهد شـیوع
بیماریهای مختلف به ویژه بیماریهای عفـونی بـودیم؛ بـه طـوری کـه
بیماری تراخم که از طریق حشرات منتقل میشد در کشـور شـایع بـود و
 .1صحیفۀ امام ،14 ،ص.۷۷
 .2همان.
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منجر به نابینایی افراد میشد .شرایط درباره این بیماری به گونهای بود کـه
حتی هندوستان در مرزهای ایران قرنطینه ایجاد کرده بود .همچنـین عـده
زیادی از مردم به دلیل شیوع بیماریهای عفونی از بین میرفتند.

1

یکی از عوامل این مشکالت ،کمبود یا عدم تخصص پزشک بود .از ایـن
رو ،از پزشکان کشورهای دیگر ،مانند هند ،بنگالدش و پاکسـتان اسـتفاده
میشد؛ اما با پیروزی انقالب اسالمی ،وضعیت پزشکی کشـور دگرگـون
شد ،یعنی با گسترش دانشکدههای پزشکی و رشد کمی و کیفی پزشـکی
و نیروهای انسـانی در حوزههـای مختلـف پزشـکی و بهداشـت ،نیازهـا
برطر شد .از این رو ،امروزه ایـران بـه یکـی از قطبهـای تحقیقـات،
فناوری ،سالمت ،آموزش بهداشت و پزشک در منطقه تبدیل شـده اسـت
و در بسیاری از عرصههای پزشکی و بهداشتی در ردههای بـاالی جهـانی
قرار دارد .صندوق کودکـان سـازمان ملـل (یونیسـف) نیـز در گزارشـی
سیستم مراقبتهای اولیۀ ایران را ستوده است« :ایران در سه دهـۀ گذشـته
سیاستهایی را بهمنظور برطر کردن نیازهای مردم در سـطح کشـور در
پی گرفته است؛ ایران از زمان انقالب اسالمی تـاکنون شـبکۀ بهداشـتی را
در تمــام کشــور و در هــر شــهر و روســتا گســترده کــرده اســت؛ ایــران
شــاخصهای بهداشــتی خــوبی دارد؛ بــیش از  85درصــد از جمعیــت
روستایی و مناطق محروم ایران ،به خدمات مراقبتهـای اولیـه دسترسـی
دارند» .این سازمان در ادامۀ گزارش خود به وضعیت بهداشـت و درمـان
ایران میپردازد و مینویسد« :شاخصهای بهداشت و درمان در جمهوری
اسالمی در چهل سال گذشته ،بهبود فروانی یافته است و در حـال حاضـر
از میانگینهای منطقهای آن باالتر است .با توجـه بـه گسـترش خانـههای
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بهداشت در سراسر کشور ،این شاخصها در مناطق شـهری و روسـتایی
1
ایران ،با یکدیگر برابر است».
2ـ بهبود وضع بهداشت

در سال  55فقط  51درصد مردم ایران بـه آب بهداشـتی سـالم دسترسـی
داشتند .در همان زمان این رقم بـرای کشـور ترکیـه ،الجزایـر و لیبـی بـه
ترتیب  77 ،68و  87درصد بوده و در کشورهای توسـعهیافتـه نیـز ایـن
میزان نزدیک به  100درصد بوده است .بر اساس گزارش بانـک جهـانی،
در حال حاضر  90درصد مردم ایران به آب سـالم و بهداشـتی دسترسـی
دارند .پس از ایران ،کشورهایی ماننـد مکزیـک بـا  85درصـد ،چـین 77
درصد ،روسیه  72درصد ،اندونزی  61درصد ،هند  ۴0درصد ،نیجریه بـا
2
 29درصد و سودان جنوبی با  7درصد قرار گرفتهاند.
سایت المانیتور در گزارشی مینویسد« :ایران بعـد از انقـالب اسـالمی در
سال  1979میالدی تاکنون گامهای قابلستایشی را در بسیاری از حوزهها
برداشته است .از سال  1980تا  ،2012شـاخص توسـعۀ انسـانی کـه بـه
بررسی طول عمر ،دسترسی به آموزش و استانداردهای زندگی میپردازد،
در ایران رشد 67درصدی را تجربه کرده اسـت کـه ایـن میـزان دو برابـر
میانگین جهانی است؛ دسترسی به برق ،آبلولهکشی ،دسترسی بـه مراکـز
3
بهداشتی ،بهبود قابلتوجهی یافته است».
۳ـ تأسیس خانههای بهداشت

طرح گسترش شبکههای بهداشتی در سـالهای دهـۀ  60از سـوی دکتـر
 .2خبرگزاری فارس ،تاریخ.139۷/3/20 :
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حسین ملک افعلی معاون وقت وزیر بهداری پایهگذاری شد .با تأسـیس
خانههای بهداشت ،مراقبتهای بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی بـه
بهورزانی سپرده شد که افرادی از همـان منطقـه بـا تحصـیالت دیـپلم و
آموزشهای اولیۀ بهداشتی و درمانی بودند .اکنون بیش از  18هـزار خانـۀ
بهداشت و  35هزار بهورز در سراسر کشور وجود دارد کـه اساسـیترین
خدمات بهداشتی را به محرومترین و دورافتادهترین روستاهای کشور می
دهند .اکنون به دلیل وجود خانههای بهداشـت 25 ،مـرگ در یـک هـزار
تولد زنده وجود دارد .با وجود اینکه سواد بهورزان از پزشکان کمتر بود،
بــه دلیــل دسترســی بیشــتر مــردم بــه خــدمات بهداشــتی ،پیشــگیری،
واکسیناسیون و مراقبتهای مادر و کودک ،اثربخشی خدمات بهورزان بـه
1
مراتب بیشتر از پزشکان بود.
۴ـ آمار پزشکان و متخصصان

یکی از دستاوردهای مهم حـوزۀ پزشـکی ،رشـد پزشـکان و متخصصـان
است؛ چنانکه پیش از انقالب اسالمی در کل کشور ،تنها  ۵هـزار و 890
متخصص وجود داشت که  68درصد آنان در تهـران بودنـد ،امـا در حـال
حاضر بر اساس آمار نظام پزشکی ۷8 ،هزار نفر پزشک عمومی 36 ،هـزار
نفر پزشک متخصص و فوق تخصص 24 ،هزار نفر دندانپزشک عمـومی،
 2هزار نفر دندانپزشک متخصص 19 ،هزار نفر دکتری داروسـازی ،یـک
هزار و  200نفر دکتری علوم آزمایشگاهی 3۵ ،هزار نفر مامـا و  1۵هـزار
نفر گروههای پروانهدار داریم .همچنین در حال حاضـر ،معـادل  30هـزار
نفر دانشجو در رشتۀ دکتری پزشکی عمومی در حـال تحصـیل هسـتند و
 .1خبرگزاری مهر ،کد خبر  ،824925 :تاریخ.138۷/11/15 :
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پیشبینی میشود حدود  4هزار نفر ساالنه به جمعیـت پزشـکان عمـومی
اضافه شود .از سوی دیگـر ،حـدود  10هـزار نفـر از جمعیـت پزشـکان
عمومی کشور در حال گذران تحصیالت تکمیلی در رشتههای تخصصـی
هستند 1.بر این اساس ،ظرفیت جامعه و حوزۀ پزشکی مـا بسـیار اسـت.
هماکنون به پشتوانۀ انقالب اسالمی و حمایتهای رهبـر فرزانـۀ انقـالب
اسالمی ،در کشور هر ساله بیش از  4الـی  5هـزار پزشـک در رشـتههای
مختلف علوم پزشکی فارغ التحصیل و جذب سیستم بهداشـت و درمـان
میشوند که این آمار در مقایسه با قبـل از انقـالب ،افزایشـی  15برابـری
داشته است.

2

علم پزشکی در جمهوری اسالمی ایران خصوصـا در حوزههـایی ،چـون
سلولهای بنیادین ،ترمیم ضـایعات نخـاعی ،تولیـد داروهـای راهبـردی،
شبیهسازی حیوانات و  ...پیشرفتهای چشمگیری داشته و توانسـته رتبـه
نخست منطقه در تولیدات علمی پزشکی و رتبـه  1۷جهـانی را بـه خـود
اختصاص دهد.

3

5ـ دستاوردهای صنعت دارویی

صنعت دارویی کشور سابقۀ  80ساله دارد ،اما شکوفایی این صنعت پـس
از انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد و بـا تأسـیس  ۵تـا 6
کارخانۀ مهم داروسازی ،پس از دو دهه ،صنعت دارویی ایـران بـه حـوزۀ
تولید داروهای بیوتکنولوژیک وارد و فرآوردههـای بیوتکنولوژیـک مـورد
نیاز بیماران خاص تولید شد؛ تا جایی که اکنون  34داروی بیوتکنولوژیک
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تمام ایرانی در کشور تولید میشود 1.همچنین داروسازان کشور با همـت
و تالش ،به فناوری تولید داروهایی همچـون داروی نوترکیـب فـاکتور 8
بــرای درمــان بیماریهــای خــونی ،همــوفیلی و داروی تراســتوزومپ،
هرسپیتین برای درمان سرطان سینه ،واکسـن هموفیلـوس آنفـوالنزا بـرای
پیشگیری از مننژیت اطفال ،داروی نوترکیب
داروی هورمونی سینوپار (

بـرای درمـان نابـاروری،

) برای درمان اختالل یدد پاراتیروئید ،پک

برای پیوند مغز اسـتخوان و خونسـازی در بـدن بیمـاران پـس از
شیمیدرمانی ،اتانرسپت برای درمـان تـورم مفاصـل و داروی هورمـونی
لوپروالید برای درمان سـرطان پروسـتات و ریـه و وارفـارین بـه عنـوان
رقیقکنندۀ خون در این دو سال اخیر دست یافتهاند.

2

6ـ پیشرفتهای علمی پزشکی

زیستفناوری به عنوان یکی از حوزههای مهم فناوری در یک دهۀ اخیـر
بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با ورود آن به دانشـگاههـا ،محققـان
ایرانی با وجود جدید بودن آن ،توانستند در مدت کوتاهی به دستاوردهای

خوبی برسند .کسب رتبۀ نخست تولید واکسـن و سـرم در خاورمیانـه از
طریق تولید بـیش از  3میلیـارد ُدز واکسـن انسـانی و دامـی در  6۵نـوع
مختلــف ،بخشــی از دســتاوردهای محققــان در زیســتفنــاوری اســت.
پیشرفتهای جمهوری اسالمی ایران در حوزۀ سلولهای بنیـادی و طـب
بازساختی با وجود نوظهور بودن این حوزه ،نشـاندهنـدۀ توانـایی بـاالی
محققان ایرانی در این حـوزه اسـت کـه بـا توجـه بـه توانمنـدی دانـش
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آموختگان رشتههای زیستفناوری و پزشکی و بهکـارگیری ایـن دانـش،
توانستهاند در زمینۀ فناوری و تحقیقات سـلولهای بنیـادی ،در زمـرۀ 10
کشور برتر جهان قرار گیرنـد .محققـان ایرانـی توانسـتهاند از سـلولهای
بنیادی حتی در پیوندهای مغز و استخوان ،پوست و تـرمیم بافـت آسـیب
دیدۀ قلب استفاده کنند و همچنین شـبیهسـازی سـلولهای بنیـادی را بـه
انجــام برســانند .اســتفاده از ســلولهای بنیــادی در پیونــد قرنیــۀ چشــم،
تزریق

 ،تک یر سلولهای بنیادی بندنا بـه منظـور درمـان سـرطان یـا

صدمات بافت قلب و عصب و سـلولهای اسـتخوانی ،تـرمیم ضـایعات
نخاعی ،شبیهسازی و تولید سلولهای بنیادی جنین ،از جمله دستاوردهای
بزرگ کشور در عرصۀ این فناوریها است.

1

پژوهشگران دانش پزشکی موفقیتهـای بسـیار زیـادی را در بخشهـای
مختلف مانند جراحیهای قلب ،کلیه ،چشم و روشهای نوین بـه دسـت
آوردهاند که با استفاده از علوم میانرشتهای دیگـر ماننـد مهندسـی بافـت،
علوم پایه و سایر حوزههای مؤثر در این بخش ،توانستهاند به تولیداتی در
علوم پزشکی نایل شوند که برخـی از آنهـا در دنیـا انحصـاری اسـت.

2

همچنین ایران در زمینۀ پیوند مغز استخوان ،دومین کشور پس از ایتالیا (از
نظر تعداد پیوند) در جهان است .به گونهای که از  26سـال پـیش تـاکنون
بــیش از  ۵هــزار و  3۷3مــورد پیونــد ســلولهای بنیــادی خــون و مغــز
استخوان ،تنها در بیمارستان شریعتی تهران انجام شده است و سـاالنه بـه
طور میانگین ۷00پیوند در ایران صورت میگیرد.

3

 .2شبکۀ اطالع رسانی دانا ،کد خبر  ،102۷4۷5تاریخ انتشار.1395/11/15 :

دستاوردهای بهداشتی و پزشکی



103

۷ـ درمان بیماران خارجی

جمهوری اسالمی موفق شده است در عرصههای پزشکی ،بیماران خـار
از کشور را نیز درمان کند ،این در حالی است که ایران در عرضۀ خدمات
پزشکی در وضعیت تحـریم اسـت؛ البتـه گفتنـی اسـت کـه نـهتنها ایـن
تحریمها آسیب جدی به حوزۀ پزشکی وارد نکرده ،بلکه هماکنـون زمینـۀ
حعور بیماران خارجی برای درمان به خصوص جراحیهـای پیچیـده و
یامض ،در کشور فراهم شده است؛ به عنوان م ال ،هماکنون تعداد زیـادی
از شهروندان عراقی به منظور دریافت خدمات پیچیدۀ پزشکی بـه کشـور
ما مراجعه میکنند .همچنین برخـی بیمارسـتانهای دولتـی و خصوصـی،
میزبان بیمارانی از منطقۀ شمال دریای خزر هستند.
8ـ افزایش امید به زندگی

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

2

9ـ کاهش مرگومیر

در سالهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،بـروز بیماریهـای واگیـر از
مسائل اصلی کشور بود و قسمت عمدۀ مرگومیرهـا در کشـور ناشـی از
بیماریهای واگیر و بیماریهای ناشی از زایمان ،حاملگی و ...بود .بدیهی
است ادامۀ چنین مسائلی میتوانست عوارض وحشـتناکی در پـی داشـته
باشد.
همچنین میزان مرگومیر کودکان زیر یکسال در ایران در سالهای پـیش
از انقالب ،ساالنه  102کودک زیر یکسال در هر  1000کودک بـود کـه
آمار وحشتناکی بوده است؛ یعنی در آن زمان ،از هر  10کودک ایرانی کـه
متولد میشدند ،یک کودک زیر یکسال فوت میکرد .در زمینۀ مرگومیـر
کودکان کمتر از یکسال و امید به زندگی ،وضـعیت ایـران حتـی در بـین
کشورهای کمتر توسعهیافته نیز نامناسب بود.
در آن زمان ،میزان مرگومیر نوزادان زیر پن سال 17۴ ،در هر  1000نفـر
بود؛ یعنی از هر پن کودک ایرانـی یـک نفرشـان تـا پـن سـالگی فـوت
میکرد .در حالیکه اکنون خوشبختانه این رقم به  15.6کـاهش یافتـه کـه
رقم بسیار مهمی است.
طبق گزارش بانک جهانی در سال  ،1990تعداد مرگومیر کودکان 2016
نفر و در سال  ،2015تعداد مرگومیر  25نفر بـوده اسـت؛ و ایـران رتبـۀ
 .1خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ،کد خبر .95111409840 :تاریخ96/2/1 :
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یازدهم نسبت به کاهش مرگومیر کودکان از  1960تا  2015کسب کرده
1
است.
10ـ افزایش تختهای بیمارستانی

بر اساس آمار رسمی که در سال  55وجود داشته ،بـا توجـه بـه جمعیـت
ایران در آن سال 1.5 ،تخت به ازای هر  1000نفر جمعیت داشتیم که این
تعداد تا سال  91تقریبا به همین صورت تداوم یافته است .بر این اسـاس،
2
ساخت تختهایمان فقط در حد رشد جمعیت تکافو میکرد.
برخی از گزارشها نیز حاکی است که هماکنـون بـه ازای هـر هـزار نفـر
حدود  1.03تخت بیمارستانی در کشور داریـم کـه حـدود  120هـزار و
 612تخت بیمارستانی میشود و بر اساس سند ملی درمان ایران ،تا سـال
 1404حدود  73هزار تخت بیمارستانی جدید با تعرفۀ دولتـی و حـدود
 40هزار تخت بیمارستانی جدید با تعرفۀ خصوصی به این تعـداد اضـافه
3
میشود.
11ـ سایر نوآوریها و اختراعات پزشکی
الف) تولید سلولهای بنیادی

پژوهشکدۀ رویان در سال  80با تالشهای مرحوم دکتـر سـعید کـاظمی
آشتیانی و همکارانش به عرصۀ تحقیقات سلولهای بنیادی وارد شـد کـه
این تحقیقات در سال  1382به نتیجه رسید و پژوهشکدۀ رویان بـا تولیـد
ردۀ سولهای بنیادی جنینی ،نام ایران را در بین  10کشور برتر دنیا که بـه
 .1دانشگاه امام حسین  ،ایران ،20ص.19
 .2خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) ،کد خبر،95111409840 :تاریخ.1395/11/15 :
 .3خبرگزاری ایرنا ،کد خبر ،)6145456( 82649430 :تاریخ.1396/6/8:
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این فناوری دست یافتهانـد ،قـرار داد .ایـران بعـد از کشـورهای آمریکـا،
استرالیا ،سوئد ،انگلیس ،هندوستان ،کرۀ جنوبی ،ژاپن و سنگاپور ،موفق به
تولید این سلولها شده است.
مقام معظم رهبری فرمود« :خوب است شما بدانید که در بععی از بخـش
های بسیار حساس علمی کشور ما کارهایی شده که هنوز در دنیا صورت
نگرفته است .در فناوری تولید سلولهای بنیادی ـ است ـ که  ،یک مشت
جوان ...در تهران هستند ،فعالیت میکنند .اینها همـت کردنـد و رفتنـد از
دیگران یاد گرفتند؛ خودشان هم فکر کردند ،سرمایهگذار فکری کردنـد
و توانستند کلید تولید و انجماد و حفظ و کاشـت سـلولهـای بنیـادی را
بهدست بیاورند .امروز اینها برای اولین بار در ایران سـلولهـای بنیـاد
انسولینساز را تولید کردهاند که در دنیا هنوز تولید نشده است».

1

ب) تزریق سلولهای شوآن برای ترمیم آسیبهای نخاعی

پروژۀ تزریق سلولهای شوآن برای ترمیم آسیبهای نخاعی به عنوان یک
درمان بیخطر ،برای نخستین بار در جهان از سـوی پژوهشـگران ایرانـی
اعالم شد و نتای بالینی این تحقیق پس از  10سال به اطالع عموم رسید.
برای اینکه درمان با تزریق سلولهای شوآن بـه بیمـاران آسـیب نخـاعی
موفقیتآمیز باشد ،بیمار آسیب نخاعی نباید باالی  50سال باشـد ،ضـایعۀ
نخاعی دچار عفونت خاصی نباشـد و عالئـم نورولوژیـک محـدودی در
ناحیۀ ضایعه وجود داشته باشد .دکتر امامی رضوی ،معاون درمـان وزارت
بهداشت وقت گفت :مرکز تحقیقـات ضـایعات نخـاعی دانشـگاه علـوم
پزشکی تهران در حال انجام کار تحقیقاتی بر روی سه پروژه بـه نامهـای
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تزریق سلولهای شوآن و تزریق سـلولهای بنیـادی و سـلولهای حـس
1

بویایی میباشد.
روش تزریق سلولهای شـوآن بـه بیمـاران آسـیب نخـاعی ،یـک روش
ابتکاری و نوین است که برای اولین بـار از سـوی دانشـمندان ایرانـی بـا
موفقیت انجام گرفته اسـت .در دو کشـور روسـیه و چـین از سـلولهای
بنیادی برای درمان آسیب نخاعی استفاده شده اسـت ،امـا روش ایـران در
تزریق سلولهای شوآن به بیماران آسیب نخـاعی تـاکنون بـر روی چنـد
بیمار داوطلب انجام شده و موفقیتآمیز بوده است .در خصـوص تزریـق
سلولهای شوآن ،پروژه با موفقیت نسبی انجام شده است و چـون پـروژه
به صورت تحقیقاتی در حال انجام است ،به طور قطعی نمیتوان موفقیت
2
آن را اعالم کرد.
ج) تولید دستگاه شتابدهندۀ خطی

دستگاه شتابدهندۀ خطی ایرانـی بـرای تشـخیص و درمـان سـرطان در
کشور ساخته شده است .این دسـتگاه در درمـان بیمـاران سـرطانی و در
حوزۀ رادیـوتراپی کـاربرد دارد .ایـن دسـتگاه از انتشـار یـافتن اشـعه بـه
بافتهای دیگر جلوگیری میکند ،و کیفیت و دقت را با هم داراست و از
خرو ارز نیز جلوگیری میکند.
این دستگاه را وزارت بهداشت تحت حمایت ویژۀ خود قرار داده اسـت
3
تا بتواند به تولید انبوه برسد؛ البته این دستگاه قبال تحریم شده بود.

 1باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر ،4264834 :تاریخ .1391/11/22 :
 2همان.
 3باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر ،6636۵6۷ :تاریخ.139۷/5/2۷ :
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د) تولید داروی زخم بیماران دیابتی

محققان ایرانی برای اولین بار در جهان ،موفق به تولیـد دارویـی بـه نـام
آنژی پارس برای درمان زخم بیماران دیابتی شدهاند .این دارو یک داروی
گیاهی است که طی یک پروسۀ  7ساله ساخته شده است و پـس از طـی
مراحل آزمایش بر حیوان و آزمایشهای بـالینی بـر روی انسـان ،تأییدیـۀ
وزارت بهداشت را اخذ کرد .داروی آنژی پارس در  3نوع کپسول ،آمپـول
و پماد عرضه میشود و کارآزماییهـای بـالینی آن نشـان داده اسـت کـه
مصر آن در یک دورۀ دو ماهه بین  57تا  88درصد بهبودی زخم پـای
دیابتی را باعث میشود.

1

هـ) تولید داروی گیاهی درمان ایدز

برای اولین بار در دنیا در ایران برای درمان ایدز ،یک داروی تعدیلکننـدۀ
ایمنی با نام آیمود ساخته شد .این دارو در سال  1384توسط پژوهشگران
ایرانی ساخته شد و پـس از ثبـت جهـانی در اسـفند  ،1385همـان سـال
رونمایی شد.
و) نانوکریستالهای مؤثر در ترمیم بافتهای آسیبدیدۀ داخل بدن

تولید نانوکریستالهای جدید برای ترمیم بافت ،ایجاد نانوفنجانهایی برای
دارورســانی و درمــان ســل مقــاوم ،بــه کمــک نانوکریســتالها ،از جملــه
دستاوردهای مهم کشور در حوزۀ مهندسی بافت است.
نانوکریستالهایی که محققان ایرانی بـه آن دسـت پیـدا کردهانـد ،موجـب
تکامل بافت ،رشد و جذب سلولها به شکل طبیعی خواهد شد و به طور
همزمان داربست و سلولهای سوارشده بر آن به صورت بیولوژیکی رشد
 .1پایگاه خبری فردا نیوز ،کد خبر ،45316 :تاریخ.1386/11/12 :
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میکند .ایجاد نانوفنجانهایی برای دارورسانی نیز از سوی محققان ایرانـی
محقق شد.
نانوفنجانها به گونهای طراحی شدهاند که یشاهای بیولوژیک بـر روی آن
ساخته شده است و در بخـش ضـخیم آن ،ایـن توانـایی وجـود دارد کـه
داروهای مورد نظر را بر روی آن سوار کرده و به سلول هد مـورد نیـاز
ارسال میشود تا ضمن اتصال به آن بتواند عملکـرد دارویـی خـود را بـه
انجام برساند .محققان دانشگاهی همچنین توانستند با تغییـر بـاکتری سـل
مقاوم به درمان ،به کمک نانوکریسـتال یـک زائـده بـه آن بچسـبانند و آن
باکتری را از بین ببرند.

1

نتیجهگیری

بهبود وضع بهداشت و سالمت ،یکـی از شـاخصهای توسـعه کشـورها
است و ایران اسـالمی بـه برکـت انقـالب اسـالمی از پیشـتازان ارتقـای
شاخصهای سالمتی در منطقه به شمار میرود ،به گونهای که پیشرفتها
و دستاوردهای انقالب در حوزه سالمت ،با قبل از انقالب قابـل مقایسـه
نیست.
کسب رتبه نخست تولید دارو در سـطح خاورمیانـه ،پیشـرفت در حـوزه
تخصصهای جراحی و ابداع روشهای جدید درمانی ،ریشـه کـن کـردن
بععی از بیماریها ،بهبـود وضـعیت درمـانی ،تأسـیس و گسـترش مراکـز
علمی -پژوهشی مورد نیاز جامعه ،همچنـین دسـتیابی بـه دانـش کشـت
سلولهای بنیادین ،قرار گرفتن در ردیف کشـورهای برتـر پیونـد کلیـه و
 .1باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر .1391/11/10 ،426683
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درمان بیماریهای چشمی ،توسعه بهداشتی کشور و موفقیت در اولویـت
به پیشگیری بر درمان و در نهایت افزایش امید به زندگی ،از دستاوردهای
چشمگیر پزشکی بعد از انقالب است.

دستاورهای سیاسی و بینالمللی
چکیده

نوشتار حاضـر مهمتـرین دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی در حـوزه سیاسـی و
بینالمللی را بررسی کرده و در حد امکان به مقایسه آنهـا بـا وضـعیت پـیش از
انقالب اسالمی پرداخته است .پیش از انقالب اسالمی ،ایـران نـه تنهـا در نظـام
بینالملل فاقد هرگونه نقش اساسی بود ،بلکه به دلیل دخالت آشکار دولتهـای
یربی و شرقی در امور مهمی مانند عزل و نصب شاهان از جملـه پهلـوی اول و
دوم ،حتی برای تصمیمگیری در باره امور داخلـی خـود نیـز اختیـاری نداشـت.
اصلیترین دسـتاوردهای سیاسـی و بینالمللـی انقـالب اسـالمی ،دسـتیابی بـه
اســتقالل سیاســی و نفــی هرگونــه ســلطه بیگانگــان ،تأســیس نظــام اســالمی،
مردمساالری دینی ،ارتقای آگاهی سیاسی ،رشد سیاسی مطبوعـات و رسـانههای
جمعی ،تقریب امت اسالمی ،روا احزاب و تشکلهای سیاسی ،استکبارستیزی
و تحقیر آمریکا و ...بوده است.
کلیـدواژه :انقـالب اسـالمی ،دسـتاوردهای سیاسـی ،دسـتاوردهای بـینالمللـی،
استقالل ،مردمساالری دینی ،استکبارستیزی.
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مقدمه

انقالب اسالمی ایران که تبلور ارادۀ ملت ایران بـرای احیـای ارزشهـای
دینی و الهی است ،به دلیل ماهیت دینیاش ،از همان ابتـدای شـکلگیری،
با واکنش منفی دنیای استکبار روبهرو شد؛ به گونـهای کـه بـا ترفنـدهای
گوناگون از جمله جنگ تحمیلی هشتساله ،تحریمهای همهجانبه ،ترور،
قتل و ناامنی ،در پی به زانو درآوردن آن برآمدند .با وجود این ،با یلبه بـر
این ترفندها که به طور مستقیم و ییرمستقیم با ارادۀ استکبار جهانی اعمال
شد ،اینک پس از گذشت چهار دهه از عمر انقـالب اسـالمی ،بـازخوانی
دســتاوردهای آن بــرای آشــنایی بیشــتر بخشهــای گونــاگون جامعــه و
شناسایی ضعفها و قوتهای مسیر طیشده ،امری بایسته است.
وضعیت سیاسیکشور قبل از انقالب اسالمی

برای درک بهتر دستاوردهای سیاسی کشور ،الزم است ابتـدا مـروری بـر
شرایط سیاسی کشور قبل از وقوع انقالب اسـالمی داشـته باشـیم تـا بـر
اساس آن ،بتـوان قعـاوت دقیـقتری از عظمـت دسـتاوردهای انقـالب
اسالمی داشت .تا قبل از انقالب اسالمی ،ایران کشـوری بـود کـه نـهتنها
دربارۀ نظام بینالمللی هیچگونه نقشی بر عهده نداشت ،بلکـه بـا دخالـت
علنی دولتهای یربی و شرقی در امور مهمی مانند عزل و نصب شـاهان،
از جمله پهلوی اول و دوم ،حتی امکان تصمیمگیری در ادارۀ امور داخلـی
خود را نیز نداشت .مالحظۀ تاریخ سیاسی کشور از دورۀ قاجار تا پهلـوی
نشان میدهد که بیگانگان به طور مستقیم ،در امور جاری کشـور دخالـت
داشتند و تمشیت امور آن با خواست و ارادۀ آنان رقم میخـورد .چنانکـه
ناصرالدینشاه قاجار از دخالـت دولتهـای روسـیه و انگلـیس در امـور
کشور حتی برای مسافرت به شمال و جنوب کشور ابراز نگرانی میکـرد؛
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رضاشاه پهلوی با ارادۀ بیگانگان به قدرت نشست و با همان اراده مجبـور
به ترک کشور شد و بقای محمدرضاشاه بـر اریکـۀ قـدرت نیـز تنهـا بـا
دخالت مستقیم دولت ایاالت متحده در کودتای  28مرداد  32میسر شد.
دخالتهای تحقیرآمیز دولت ایـاالت متحـده در امـور کشـور ،از جملـه
تحمیل قانون کاپیتوالسیون و یا کودتـای  28مـرداد سـال  32و همچنـین
یارت و چپاول منابع طبیعی کشور توسط بیگانگان نیز از مـواردی اسـت
که بیانگر او ذلت و سرسپردگی حاکمان وقت کشور بوده است.
استقالل و نفی سلطۀ بیگانگان

بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی در عرصۀ سیاسی را باید دفـع سـلطۀ
بیگانگان و استقالل کشور از دخالت بیگانگان دانست .بـه طـور معمـول،
قدرتهای جهانی برای دستیابی به منابع اقتصادی و بهـرهجـویی از بـازار
مصر در کشورهای جهان سوم ،از وجود دولتهای حاکم و مهرههـای
سیاسی خود در این کشورها بهره گرفتهاند .حاکمیـت ارادۀ بیگانگـان بـر
مقدرات کشور و دخالت در تصمیمگیریهای کالن ،بزرگتـرین ارمغـان
رژیمهای گذشته برای ملت ایران بود که منجر به خودباختگی فرهنگـی و
احساس حقارت و ذلت در برابر قدرتهای بیگانه میشد.
امام همۀ بدبختی ملـت ایـران را بـه علـت دخالـت قـدرتهـای بـزرگ
میدانست و فرموده است« :ما اجازه نخواهیم داد که دولتها ابرقـدرت
در مقدرات مملکت ما دخالت کنند ،گذشت آن زمان که اینها بدون چون
و چرا در این امور دخالت میکردند» 1.رهبر معظم انقالب نیز فرمودهانـد:
 .1صحیفۀ امام ،6 ،ص.309
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«انقالب اسالمی با ایستادگی در مقابل نظام سلطه ،توانست به ملت ایران،
هویت و آرمان بدهد».

1

تأسیس حکومت مبتنی بر احکام دین

تجربۀ تأسیس حکومت دینی و آوردن دین به صحنۀ اجتمـاع در جهـانی
که در فعای سکوالریسم یوطهور شده بود و حتی امکان با دین زیسـتن
به اندیشهاش خطور نمیکرد ،دستاورد منحصربهفرد انقالب اسالمی است
که در هیچ جای جهان ،سابقه نداشته است.
تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،حاکمـان و سیاسـتمداران همگـام بـا
نظامهای یربی ،برای رسیدن به ایراض خویش با تبلیـغ اندیشـۀ جـدایی
دین از سیاست ،تالش میکردند مردم را از دخالت در سرنوشت خود باز
دارند .محمدرضا پهلوی با هد جلب توجه آمریکا در موضوع توسعه و
مدرنیزه کردن کشور ،با حـرص و ولـع بـه اجرایـی کـردن سیاسـتهای
الئیسم و تغییر ارزشها و هنجارهای ملی و مذهبی مبادرت میورزید .اما
انقالب اسالمی ایران با کشیدن خط بطـالن بـر اندیشـۀ جـدایی دیـن از
سیاست ،دخالت در امور سیاسی و تعیین سرنوشت خود را طبـق تعـالیم
اسالمی ضروری شمرد و دیانت و سیاست را بر پایۀ جملۀ معرو شهید
مدرس که «سیاست ما عین دیانـت ماسـت و دیانـت مـا عـین سیاسـت
ماســت» ،الزم و ملــزوم یکــدیگر دانســت .گســیل داشــتن فکــر و قلــم
اندیشمندان و کارشناسان به مطالعه ،تحقیق و تدوین آثار علمی در زمینـۀ
دین ،از آثار و نتای این رویکرد اسـت؛ بهگونـهای کـه امـروزه بـه یمـن

دستاوردهای سیاسی و بینالمللی



115

حرکت انقالب اسالمی ،هزارها کتاب ،مقاله ،کنفرانس و همـایش علمـی
سالیانه در جایجای جهان پهناور امروز در موضوع دیـن نگاشـته یـا بـه
اجرا در میآید.
با ظهور انقالب اسالمی نهتنها روح تازهای در کالبد اسالم و شیعه دمیـده
شد ،بلکه تمام ادیان الهی جان تازهای گرفتند و امیدها برای احیای مجـدد
معنویات در جهان قوت گرفت .با چنین رویکردی ،نظام اسالمی توانست
اسالمیت را با ملیت ،دین را با سیاست ،مبارزه با استبداد و اسـتکبار را بـا
حمایت از مستععفان جایگزین کرده ،آزادی ،استقالل و خودباوری را بـه
عنوان ارمغانی بزرگ از سوی دین اسالم به انسانهـای آزادانـدیش هدیـه
کند .توجه به ملتها به جای دولتهـا ،توجـه بـه ارزشهـای انسـانی و
اسالمی ،حمایت از ستمدیدگان ،دفاع از کرامت انسانی ،اعـالم برائـت از
حکومتهــا و حاکمــان دیکتــاتور ،حمایــت از مبــارزات و حرکتهــای
آزادیبخش و ضداستبدادی ،گسترش ارتباطات با کشـورهای ضـعیف ،و
مقابله با خوی استکباری کشورهای یربـی ،از اهـم محورهـای سیاسـت
خارجی نظام اسالمی در پرتو به صحنه آوردن دین در ساحت اجتمـاع و
سیاست بوده است.
مردمساالری دینی

دموکراسی به مفهـوم حکومـت مـردم یـا مردمسـاالری ،از دسـتاوردهای
بزرگ جامعۀ بشری در قرنهای اخیر است و از پایـههای اصـلی رشـد و
توسعۀ کشورها به شمار میآید .سابقۀ دموکراسی و مردمساالری دینـی در
ایران ،از ویژگیهای منحصربهفرد انقالب اسالمی اسـت« .انتخابـات» بـه
عنوان رکن اصلی دموکراسی ،از همان ابتدا مـورد توجـه مسـئوالن نظـام
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واقع شد و تـاکنون بـالغ بـر 40بـار بـا رعایـت معیارهـای شناختهشـده،
انتخابات برگزار شده است .همهپرسی نظام جمهوری اسـالمی در فاصـله
کمتر از دو ماه از انقالب اسالمی ،با رأی  98درصدی مردم در فـروردین
 ،1358اولین نشانۀ اهمیت و استقبال از مردمساالری بوده است .بـه دنبـال
آن ،همهپرسی قانون اساسی ،تشکیل مجلـس شـورای اسـالمی ،انتخـاب
رئیسجمهور ،اععای خبرگان رهبری و نمایندگان شوراهای اسـالمی بـه
صورت منظم و در موعد مقـرر ،در عمـر  38سـالۀ انقـالب اسـالمی ،از
نشانههای این اهتمام به شمار میرود .همۀ این پدیـدهها در حـالی اتفـاق
افتاد که قبل از انقالب اسالمی ،ادارۀ امـور کشـور توسـط اقلیتـی نظـامی
تحت عنوان رژیم شاهنشاهی و بدون هیچگونـه مراجعـه بـه رأی و نظـر
مردم انجام میشد 1.بر همین پایه ،رهبر معظم انقالب همواره بـر اهمیـت
رأی و نظر مـردم پافشـاری داشـتهاند و فرمودهانـد« :هـیچکـس در نظـام
اسالمی نباید مردم ،رأی مردم و خواست مردم را انکار کنـد ...بـدون آراء
مردم ،بدون حعور مـردم و بـدون تحقلـق خواسـت مـردم ،خیمـۀ نظـام
اسالمی سر پا نمیشود و نمیماند».

2

بر همین پایه ،باید یادآور شد اگر انقالب فرانسه در سـال  1789مـیالدی
را نقطه آیاز تحوالت جدید در اروپا به شمار آوریم ،سابقه دموکراسی در
کشورهای یربـی بـه بـیش از  200سـال بـاز میگـردد ،بـا وجـود ایـن،
دستاوردهای دموکراسی در این کشورها با فراز و نشـیب فـراوان روبـرو
بوده است .در همین دوران وقایع نـاگوار بیشـماری اتفـاق افتـاد کـه بـا
 .1ر.ک :آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب؛ از مشروطه تا انقالب اسالمی ،ص.382
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ماهیت دموکراسی در تعاد بود .جنگهای جهـانی اول ( )1918-1914و
دوم ( )1945-1939که خانمان سوزترین حوادث بـرای بشـریت بـود و
میلیونها انسان بیگناه را به کام مرگ فرستاد ،در همـین دوران بـه وقـوع
پیوست .حتی در خود ایـاالت متحـده آمریکـا کـه امـروز خـود را مهـد
دموکراسی قلمداد میکند و دیگر کشورها را با معیارهای خویش بـه ایـن
امر فرا میخواند ،سابقه واگذاری حق رأی به زنان به کمتر از یکصد سـال
یعنی سال  1920میالدی پس از مبارزات فراوان باز میگردد ،آن هم تـازه
پس از  55سال که این حق قانونا شامل مردان سیاهپوست شده بود.

1

ارتقای آگاهی سیاسی

آگاهی سیاسی قشرهای گوناگون جامعه بـه منظـور مشـارکت سیاسـی و
پذیرفتن نقش مسئوالنۀ کنشگری سیاسی و اجتمـاعی ،اهمیـت فراوانـی
دارد .از این رو ،کسب آگاهی و شناخت نسبت به امـور عمـومی جامعـه،
شناخت رهبران و کارگزاران سیاسی ،تعامـل مناسـب مـردم و حکومـت،
آگاهی از عملکرد دستگاههای اجرایی و مانند آن ،به منظور تربیت نسـلی
مسئول و تقویت رابطۀ دولتـملت برای آحاد جامعۀ اسـالمی ،ضـرورتی
اجتنابناپذیر است.
رهبر انقالب دربارۀ لزوم آگاهی و بینش سیاسی اععـای جامعـه فرمـوده
است« :این یک چیز مهمی است وقتی انسان جریانهای گوناگون را مـی
شناسد ،میتواند پدیدهها را استنتا کند که این پدیده چیست ،چه شد که
این اتفاق افتاد ،در تحلیل ،دچار خطا و اشتباه نمیشود».
 .1جور ریتزر ،نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر ،ص.101

2
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به صحنه آوردن ملت برای ایفای نقش کنشگری سیاسی و ععـو مفیـد،
مؤثر و مسئول جامعـۀ اسـالمی بـودن کـه در اصـطالح علمـی از آن بـه
) یـاد میشـود ،از ارمغانهـا و

جامعهپـذیری سیاسـی (

دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی است که برگرفتـه از آموزههـای نـاب
اا ِِ ِ
اسالمی است .چنانکه امیرمؤمنان فرمودهاند« :اتَّ ُقوا َالل ِفی ِعب ِ
ادِ ِ هو ِب ه
ه
ّه
ُون هحتَّی هع ِن ال ِب هق ِدع هو ال هب هه ِدئم؛ 1از خدا بترسید ،در حـق بنـدگان و
هف ِإنَّکُم همسئُول ه
بالدش؛ زیرا شما حتی در برابر مکانها و چارپایان مسئول هستید».
در کنار آگاهیبخشی اقشار مختلف جامعه ،توجه ویژه به رشـد و آگـاهی
سیاسی زنان مسلمان و قرار دادن آنان در کانون توجه جهانیان ،در حرکت
انقالب اسـالمی ،از اهمیتـی بسـزا برخـوردار بـوده اسـت .ایفـای نقـش
کنشگری سیاسی برای زنان و تشویق به مشـارکت سیاسـی بـرای آنـان،
برگرفته از آموزههای اسالمی و تأسی از سیرۀ بانوان بزرگ اسالم هماننـد
حعرت خدیجه و همسران پیـامبر خـدا
زهرا

و حعرت زینب

و تـالش آشـکار حعـرت

در حفظ حیات سیاسی جامعۀ اسالمی بـوده

است.
مطبوعات و رسانههای جمعی

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسـی ،در ایـران تـاریخ پـر فـراز و
نشیبی داشته اسـت .هـر گـاه اختنـاق و اسـتبداد بـه او رسـیده ،آزادی
مطبوعات نیز تحدید شده است؛ و زمانی که فعای مناسـب سیاسـی بـر
کشور حاکم شده ،مطبوعات نیز از آن بهره گرفتهاند.
با وقوع انقالب اسالمی ،توسعۀ رسانهها و مطبوعات ،بـه لحـا کمـی و
 .1شریف رضی ،نه البالیه ،تدوین صبحیصالح ،خطبۀ  ،16۷ص.242
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کیفی و در بخشهای نشریات مکتـوب و ییرمکتـوبــ چنانکـه امـروز
نشریات علمی دارای مجوز بـیش از  1700اسـت1ــ ،رادیـو ،تلویزیـون،
رایانه ،فعای مجازی و شـبکههای اجتمـاعی ،بـا گسـترش چشـمگیری
روبهرو بوده است؛ به گونهای کـه امـروزه هـر یـک از اععـای جامعـه،
دستکم به یکی از ایـن رسـانهها دسترسـی دارنـد .اهمیـت نشـریات و
رسانههای آزاد برای نظام اسالمی از آن جهت است که اگر امروز موضوع
فساد و قاچاق ذهن جامعـه را درگیـر سـاخته ،اطالعرسـانی از مجـاری،
عوامل ،شیوههای عمل و شبکههای مرتبط با آن ،تنها به همت مطبوعـات،
رسانهها و شبکههای اجتماعی مردمنهـاد صـورت گرفتـه اسـت؛ و خـود
همین وضع ،فعایی است که انقالب اسالمی در اختیـار مطبوعـات قـرار
داده است؛ و اگرچه گاهی به دلیل فشار برخی افـراد و گروههـا ،از آزادی
عمل مطبوعات و رسانهها ممانعت میشود ،حرکت کلی نظام و مسئوالن
آن تاکنون در جهت تحقق آزادی کامـل رسـانهها در چـارچوب مـوازین
شرع و مصالح کلی نظام اسالمی بوده است.
تقویتِ محور مقاومت اسالمی

حــدود  12ســال پــیش در ســال  1385رژیــم جعلــی صهیونیســتی بــا
پیشرفتهترین سالحهای خود به قصد نـابودی جنـبش مقاومـت اسـالمی
موسوم به حزب هلال ،به جنوب لبنان حمله کرد .امـا رژیـم صهیونیسـتی از
این تجاوز آشکار طرفی نبسـت و بـا مقاومـت حیرتآفـرین رزمنـدگان
جنبش مقاومت و پس از  33روز نبرد ،با شکست مفتعحانه عقبنشـینی
کرد و هرچند پس از آن دیگر سودای تجاوز به جنـوب لبنـان را در سـر
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نپروراند ،اما حمایت از حزب هلال به عنوان محور مقاومت اسـالمیَ ،دینـی
بزرگ بر دوش همۀ ملل اسالمی است تا به تقویـت آن در برابـر دشـمن
صهیونیستی به عنـوان مهـرۀ اسـتکبار جهـانی در منطقـه ـ کـه سـودای
«خاورمیانۀ بزرگ» را در سر میپروراند ـ همت گمارند.
با پیروزی انقالب اسالمی و تحـت رهبـری هوشـمندانۀ حعـرت امـام،
روحیــۀ آزادیخــواهی و ظلمســتیزی در میــان مســلمانان ســتمدیدۀ
جهان متجلی شد .از ایـن رو ،حمایـت از آزادیخواهـان و تمـامی ملـل
ستمدیده بهویژه مسلمانان در سراسر جهـان ،از آرمانهـا و دسـتاوردهای
سیاست خارجی جمهوری اسالمی به شمار میرود .به همـین جهـت ،از
همان ابتدای شکلگیری ،چرخش به سوی کشورهای ییرمتعهد به جـای
دولتهای اسـتکباری و حمایـت از نهعـتهای آزادیبخـش ،در صـدر
برنامهها و سیاستها قرار گرفت.
بر همین اسـاس ،اگـر نبـود نقشآفرینیهـا و دالورمردیهـای مقاومـت
اسالمی ،سرنوشت امت اسالمی به گونۀ دیگری رقم میخورد .از این رو،
حمایتهای نظام جمهوری اسالمی به دفاع از مـردم سـوریه و عـراق در
برابر داعش ،عالوه بـر اینکـه کشـورهای مسـلمان را از خطـر تجزیـه و
نابودی نجات داد ،باعث شد تا از زبانه کشیدن آتش خشم دشمنان تشـیع
به سرحدات نظام اسالمی نیز جلوگیری شود.
استکبارستیزی

از اصول مسلم و خدشهناپذیر حاکم بر سیاسـت خـارجی کـه در قـانون
اساسی جمهوری اسالمی به آن تصریح شده ،اصل «نه شرقی ،نـه یربـی»
است .در شرایطی که جهان به دو بلوک شرق و یرب تقسیم شده بـود و
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شاه ایران نیز به عنـوان یکـی از مهرههـای اصـلی آمریکـا در خاورمیانـه،
سیاستهای تجاوزگرانۀ یرب و به خصوص آمریکـا را پیـاده میکـرد و
دیگر کشورهای مسلمان و جهان سوم نیز چارهای جز قرار گرفتن تحـت
سیطرۀ یکی از دو قطب حاکم نداشـتند ،انقـالب اسـالمی بـا شـعار «نـه
شرقی ،نه یربی» ،در واقع ،نظام سـلطه در جهـان را بـه چـالش کشـید و
استقالل کشور را تعمین کرد.
احیای اسالم سیاسی به عنوان یک مدل قابلاتلکا در جهان معاصر ،با تکیـه
بر اصل «نه شرقی ،نه یربی» و همراه با آن ،ارتقای سـطح امیـد و آگـاهی
سیاسی در ملل جهان بهویژه جهان اسالم و تأثیر بـر نهعـتهای مردمـی
جهان از جمله کمک به بیداری اسالمی ،موجب به چالش کشیدن سـلطۀ
اســتکبار جهــانی و در رأس آن ایــاالت متحــده در عرصــۀ بینالمللــی و
افزایش نفوذ و اقتدار جهانی و منطقهای ایران شده است.
به همین دلیل« ،جیمز ریچارد» کارشناس روابط بینالملل در مصـاحبه بـا
خبرگزاری فارس گفته است« :ایران قـدرت اول منطقـه و بـازیگر بسـیار
فعال و تأثیرگذار در سطح جهان است؛ و قـدرت و نفـوذی کـه ایـران در
کشورهای منطقه دارد ،آمریکا ندارد؛ این نشانۀ دیپلماسـی فعـال ایـران در
1

بیش از  30سال گذشته بوده است».
امام راحل دربارۀ این سیاست میفرمایند« :ما نه تحت حمایـت آمریکـا و
نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هـیچ قـدرتی نیسـتیم ...آن
چیزی که شما میخواستید ،جمهوری اسالمی بود؛ آن چیزی را کـه شـما
2
میخواستید ،نه شرقی و نه یربی بود ،این را حفظش کنید».
 .1مجلــۀ شــبانۀ باشــگاه خبرنگــاران ،تــاریخ انتشــار 8 :فــروردین  ،1393کــد خبــر:
 .2صحیفه امام ،1۷ ،ص62ـ.63
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تحقیر آمریکا

جنایتهای آمریکا نسبت به مردم ایران ،چه قبل و چه بعد از انقـالب ،آن
قدر زیاد است که حعرت امام از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یاد کـرده
است .به همین جهت ،مبارزه با آن همواره یکی از اصول عمـدۀ سیاسـت
خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است.
در طول نیم قرن گذشته ،هیچ حادثهای به اندازۀ انقالب اسـالمی نتوانسـته
است به حی یت بینالمللی آمریکا ضربه وارد کند .سقوط رژیم شاهنشاهی
که به عنوان مدافع و حافظ منافع آمریکا در منطقه عمـل میکـرد ،اخـرا
دهها هزار کارشناس و مستشار آمریکایی از ایران ،خرو از پیمـان سـنتو
که برای حفظ منافع آمریکا تشکیل شده بـود ،تسـخیر النـۀ جاسوسـی و
دستگیری دیپلماتهای جاسوس و دههـا نمونـۀ دیگـر ،از جملـه مـوارد
تحقیر آمریکاست .نامشروع اعالم کردن اسرائیل و به رسـمیت نشـناختن
مذاکرات صلح خاورمیانه و اعالم مبارزه تا سرنگونی ایـن رژیـم یاصـب
که از حمایتهای همهجانبۀ یرب و به خصوص آمریکا برخوردار است،
از دیگر محورهای اصلی سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی بـه شـمار
میرود.
نتیجهگیری

از مطالب یادشده به روشنی درمییـابیم کـه انقـالب اسـالمی در عرصـه
سیاسی و بینالمللی ،دستاوردهای ارزشمندی داشته است .فروپاشی نظـام
سلطنتی و دیکتاتوری طایوت با سابقه  2500ساله و برقـراری حکومـت
مردم ساالری دینی ،با محوریت والیت فقیـه از مهـمتـرین دسـتاوردهای
داخلی است .همچنین تأثیر بر مسایل راهبردی جهان ،از جمله فروریختن
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نظام دو قطبی حـاکم بـر دنیـا ،بازتـاب و تـأثیر جـدی بـر حرکتهـای
رهاییبخش در جهان اسالم ،معرفی اسالم نـاب بـه عنـوان یـک مکتـب
تعالیبخش و تمدنساز از آثار و برکات انقالب اسـالمی در عرصـه بـین
المللی به شمار میرود.

دستاورهای امنیتی و نظامی
چکیده

این نوشتار با بررسی دستاوردهای امنیتـی و نظـامی انقـالب اسـالمی ،در صـدد
است با استفاده از اطالعات ،آمار و اسناد ،مهمترین دسـتاوردهای ایـن حـوزه را
بررسی و در برخی موارد به صورت تطبیقی وضعیت پیش و پـس از انقـالب را
مقایسـه نمایــد .اصــلیترین دسـتاوردها در ســه حــوزۀ «امنیـت ملــی»« ،امنیــت
منطقهای» و «امنیت بینالمللی» صورتبندی میشود و بـر امـوری ماننـد امنیـت
مجامع عمومی ،امنیت رفتوآمد ،امنیت حملونقل ،کسبوکار ،سالمت زیسـتی
و روانی ،و دفاع از کشورهای منطقه ،به عنوان محورهای مرتبط با ایـن بخشهـا
تأکید میشود .در حوزۀ دستاوردهای نظامی نیـز اسـتقالل نظـامی ،برنامـهریزی،
خودباوری و خودکفایی نظامی طرح و بررسی شده است.
کلید واژه :انقالب اسالمی ،امنیت ملی ،امنیت بینالمللـی ،دسـتاوردهای نظـامی،
صنایع نظامی
مقدمه

امنیت بـه معنـای حفاظـت و مراقبـت از منـابع حیـاتی کشـور ،اولـین و
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مهمترین دیدیۀ دولتها و حیاتیتـرین نیـاز بشـر در زنـدگی اجتمـاعی
است؛ به گونهای که میزان قدرت و اقتدار هر کشور با میزان توفیـق آن در
تأمین امنیـت شـهروندان سـنجیده میشـود .یکـی از دسـتاوردهای مهـم
انقالب اسـالمی حفـظ و مراقبـت از منـافع ملـت ایـران در برابـر زیـاده
خواهیهای بیگانگان در بیرون مرزها و ایجـاد ثبـات و امنیـت در داخـل
کشور است که در اینجا به برخی از ابعاد آن پرداخته میشود.
حوزههای امنیت

در یک تقسیمبندی کلی ،امنیت به سه حوزۀ ملی ،منطقـهای و بینالمللـی
تقسیم میشود .امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدیـد از دسـت
دادن تمام یا بخشی از جمعیت ،دارایی یا خاک خود به سـر بـرد .امنیـت
منطقهای هنگامی است که کشورهای همسایه نسبت به یکدیگر احسـاس
امنیت و آرامش داشته باشند؛ بر این اساس ،اگر کشـوری مـورد حملـه و
تهاجم یک یا چند کشور قرار گیرد ،امنیت منطقهای آن کشـور بـه خطـر
افتاده است .امنیت بینالملل حالتی اسـت کـه در آن قـدرتها در حالـت
تعادل و بدون دستیازی به قلمرو یکدیگر به سر ببرند و وضـع موجـود
به خطر نیفتد؛ هرگاه یکی از قدرتها از محدودۀ خود پا فراتر گـذارد ،از
لحا قدرت (و یا قدرتهای) مخالف ،امنیت بینالمللی به خطـر افتـاده
است.

1

1ـ امنیت ملی

امنیت ملی معانی و کاربردهای متعددی دارد و از امنیت نظامی تـا امنیـت
سیاسی ،اقتصادی ،قعایی ،اجتماعی ،اخالقی ،زیستی و ییـر آن را شـامل
 .1داریوش آشوری ،دانشنامۀ سیاسی ،ص.38
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میشود.
الف) امنیت سیاسی

امنیــت سیاســی بــه ثبــات ســازمانی کشــورها ،نظامهــای دولــت و
ایدئولوژیهایی که به حکومتها و دولتها مشروعیت میبخشد ،مربوط
میشود 1.مهمترین دستاورد انقالب اسالمی به لحـا سیاسـی کـه ثبـات
نسبی نظام اسالمی را عینیت بخشیده ،مردمی بودن آن است .ثبات نظام از
آن جهت است که یکی از علل اصلی وقوع انقالب اسـالمی آن بـود کـه
رژیم پهلوی رژیم بیریشـه و متکـی بـه کودتـا بـود ،حـال آنکـه نظـام
جمهوری اسالمی رژیمی ریشهدار و مردمی است .بر همین اسـاس ،بایـد
گفت گفتمان اسالم سیاسی هرچند دارای مخالفانی اسـت ،ایـن گفتمـان،
جمهوری اسالمی را تا اعمـاق جامعـه نفـوذ داده و پایگـاه مردمـی آن را
ت بیت کرده است.
ـ امنیت مجامع عمومی

به ریم حوادث ناگواری که طی چهار دهـۀ گذشـته از سـوی گروههـای
سیاسی و تشـکیالتی وابسـته بـه بیگانـه و رژیـم گذشـته بـرای مـردم و
مسئوالن نظام به وقوع پیوست و با ایجاد درگیری ،ترور ،ارعـاب و ماننـد
آن ،فعای سیاسی کشور را به شـدت مـتالطم و ملتهـب کـرد ،مـدیریت
سیاسی کشور در سختترین دوران حتی بدون یک روز اعالم حکومـت
نظامی ،در تأمین امنیت عمومی کشور سعی خود را به کار گرفت و حتـی
در کوران جنگ تحمیلی ،برگزاری انتخابات به تـأخیر نیفتـاد و ایـن امـر
دستاورد بزرگی برای امنیت کشور محسوب میشود.
 .1ر.ک :شریعتمدار جزایری ،امنیت در فقه سیاسی شیعه ،ص23ـ.25
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افزون بر این ،از آنجا که انقـالب اسـالمی مردمنهـاد اسـت ،بـه صـحنه
کشــاندن تودههــای مردمــی بــرای حمایــت از برنامــهها ،سیاســتها و
تصمیمات کالن نظام در همـۀ زمینـهها ،از ویژگیهـای منحصـربهفرد آن
است .حعور در راهپیماییها و در مناسبتهای ملی و مـذهبی ماننـد 22
بهمن ،روز قدس ،انتخابات و نمازهای جمعه که در تمام نقاط کشـور بـه
اجتماع عظیم مردم منجر میشود ،در آرامش کامل برگـزار میشـود .مقـام
معظم رهبری فرمود« :باید واقعا خدا را شکر کنیم ،امنیت و آرامش فعای
انتخابات بود؛ حتی در آنجاهایی که انگیزههای اختال وجود دارد؛ م ـل
مواردی که قومیتهایی هست ،بین دو شهر اختال هست ،بین دو شـهر
رقابت هست؛ هیچجا حادثۀ تلخی اتفاق نیفتاد 1.»...در حالی که در حـوزۀ
امنیت عمومی ،در رژیم گذشته جان ،مال و عرض مردم ،مدام در معـرض
تهدید مستقیم عوامل حکومت یا اوباش بود که با مراکز انتظامی و پلـیس
مرتبط بودند .در یکی از گزارشهـا بـه محمدرضـا پهلـوی آمـده اسـت:
«هماکنون قاچاق در تهران تحت نظر افسران پلیس با شدت هر چه تمـام
جریان دارد ،اخذ مقرری از کافه رستورانها و سایر اماکن و ییره بـه حـد
اعال رسیده و مردم در وحشت [هستند] و جرأت شکایت و نفس کشیدن
ندارند».

2

سرلشکر یحیی افتخارزاده به سرقتهایی اشاره میکند کـه بـا سـاماندهی
رئیس ادارۀ آگاهی شهربانی در دوران ریاست نصیری انجـام شـده بـود و
گزارش تخل لفات این افسر به عصبانیت و تهدید به اخـرا گزارشکننـده
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منجر شد.

1

امام راحل فعای کالنتریها را چنین توصیف میکننـد« :آن وقـت کسـی
که یک شکایت از کسی داشت میخواست برود به کالنتری ،خو ایـن
را داشت که در خود کالنتری گرفتاری برایش پیدا شود .مردم از کالنتری
آن طوری میترسیدند که از دزدهای سر محله ،از چاقوکشها».

2

ب) امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی ناظر به اطمینان از حفظ ارزشها و هنجارهای اجتمـاعی
و عناصر هویتبخش گروههای اجتمـاعی ماننـد دیـن ،زبـان و فرهنـگ
است 3.نیاز به امنیت اجتماعی پس از نیازهای زیسـتی و فیزیولوژیـک ،از
مهمترین نیازهای انسانی است؛ چنانکه قـرآن نجـات از گرسـنگی را بـا

ْ
نجات از ناامنی در کنار هم قرار داده اسـتَّ « :لَّى ی َأ ْط َِ َم ُه ْ
ىْ فمىن ُجىا َو
َ
َ
َآمن ُه ْْ فم ْن خ ْاف؛ 4خدایی که (قریش را) به هنگام گرسـنگی طعامشـان داد

و از بیم در امانشان داشت».
ـ امنیت رفتوآمد عمومی

یکی از کارکردهای حاکمیت از نگاه امیرالمؤمنین

تأمین امنیت راههای

مواصالتی است 5.امروزه جایجای کشور پهناور ایران تحـت مراقبـت و
کنتــرل نیروهــای نظــامی ،انتظــامی و امنیتــی اســت و بــدون هیچگونــه
 .1همان ،ص.3۷1
 .2محمد باقری ،دیدگاهها و رهنمودها ،ص.8
 .3منیژه نویدنیا« ،درآمدی بر امنیت اجتماعی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،ص.60
 .4سورۀ قریش ،آیۀ .4
 .5نه البالیه ،خطبۀ.40

130



انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

محدودیت یا مزاحمت برای اععای جامعه ،وظایف خویش را بـه شـکل
مطلوب انجام میدهند و در همۀ کشور امنیت وجـود دارد ،در حـالی کـه
در رژیم گذشته چنین امنیتی وجود نداشت.
مقام معظم رهبری میفرماید« :من در زمان رژیم گذشته ،در مناطق مـرزی
کشور به صورت تبعید زندگی میکردم و میدیدم که وضع آنجا چگونـه
بود .در آنجا امنیت به دست گردنکلفتها و با گیرهـای منطقـه سـپرده
شده بود .امنیت عبارت بود از امنیـت خـوانین و بزرگـان و سـرمایهداران
منطقه؛ دیگران حقی از امنیت نداشتند .بـه همـین خـاطر ،اگـر در منـاطق
مختلف این کشـور و بـه خصـوص در منـاطق دوردسـت ،آدم متنفلـذی
نوکران و زیردستان خود را میزد ،میکشت ،حبس میکرد ،...امنیت آنها
و زن و فرزندشان را سلب میکـرد ،ایـرادی نبـود .اگـر بـه پاسـگاه هـم
شکایت میکردند ،شکایتکننده محکوم میشد؛ یعنی امنیت طبقات ویـژه
بود ،نه امنیت عمومی».

1

امروزه به ریم حساسیتهای مذهبی اک ر جامعۀ ایرانی ،زمینـۀ اشـتغال در
خار از محل سکونت ،مسافرت و جابهجایی برای همـۀ اقشـار جامعـه
بهویژه زنان و دختران در دورترین نقاط کشور فراهم است و بدون اینکه
تعرض یا تهدیدی متوجه آنان شود ،از شـرق تـا یـرب و از جنـوب تـا
شمال کشور چنین امکانی فراهم است .البته در برخی موارد اسـت نایی کـه
ناامنیهایی از سوی عدهای شرور شکل میگیـرد ،نبایـد آن را بـه کلیـت
امنیت کشور بار کرد؛ در حالی کـه بنـا بـه گـزارش یورونیـوز در تـاریخ
 ،2018/09/25بر اساس نتـای تحقیقـی کـه دیـدهبان ملـی بزهکـاری و
حقوق کیفری فرانسه (

) انجام داده است ،بیش از یک چهارم زنان
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فرانسوی اعالم کردهاند که به دالیـل امنیتـی و نگرانـی از تـوهین ،آزار و
اذیت و تجاوز ،حاضر نیستند به تنهایی خانههای خود را ترک کنند.

1

ـ آرامش محیطهای آموزشی و کسبوکار

فعاهای آموزشی در هر کشور بستر تربیت نسلهای آینـده اسـت و ایـن
امر تنها در سایۀ امنیـت ایـن فعـاها میسـر اسـت .همچنـین محیطهـای
کسبوکار اصلیترین بسترهای رونـق اقتصـادی هـر جامعـه بـه شـمار
میروند که بدون وجود امنیت کافی ،امکـان تحقـق چنـین امـری میسـر
نیست.
امروزه به برکت انقالب اسالمی محیطهای آموزشی در ایران از بـاالترین
درجۀ امنیت برخوردارند و خانوادهها با آسایش و آرامش کامل از حعـور
فرزندان خود در مدارس و دانشگاهها مطمئن هستند .صاحبان مشـایل در
محیطهای کسبوکار نیز بـدون هیچگونـه مزاحمـت یـا عـدم اطمینـان،
روزانه با خیال آسوده بر سر کار حاضر میشوند .طبعا اگـر اسـت ناهایی در
برخی مناطق وجود داشته باشد ،نیاز به بررسی علل خـاص آن اسـت؛ در
حالی که ناامن بودن محیطهـای آموزشـی در کالیفرنیـا و لسآنجلـس در
ایاالت متحده ،در صدر اخبار و گزارشهاسـت .کمتـر روزی اسـت کـه
گزارشهایی از درگیری مسلحانه یا گروگانگیری در مدارس این شـهرها
وجود نداشته باشد.

2

2ـ امنیت منطقهای

برخورداری از قدرت بازدارندگی در برابر تعدی بیگانگان و داشتن دست

132



انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

برتر برای حمایت از منافع ملی ،برتـرین امتیـاز بـرای یـک کشـور تلقـی
میشود و جمهوری اسالمی از معـدود کشـورهایی اسـت کـه در منطقـۀ
خاورمیانه تاکنون به شایستگی از آن بهرهمند بوده است .این امر حـاکی از
اقتدار ملی و بینالمللی و برخورداری از امنیت داخلـی و منطقـهای ایـران
است.
پاسخگویی قاطعانه به حملههای تروریستی منافقان و گماشتگان داعش به
حرم حعرت امام

و مجلس شـورای اسـالمی در سـال  ،1396کشـتار

نیروهای مرزبان در مریـوان در سـال  1397و حملـۀ تروریسـتی بـه رژۀ
نیروهای مسلح در  31شهریور  1397در اهواز ،از طریق مقابلـۀ موشـکی
و بمباران مواضع آنان با پهباد ،نمونههای روشنی از اقتدار ملی و احسـاس
امنیت درون مرزهاست .به همین دلیل ،محمدجواد ظریـف گفتـه اسـت:
«جمهوری اسالمی ایران بـا وجـود فشـارهای بـینالمللـی ،امـنتـرین و
قدرتمندترین کشور منطقه است» 1.در حالی که برخی کشـورهای منطقـه
تنها با هزینهکرد دالرهای نفتی ،بـرای کشـور خـویش امنیـت خریـداری
میکنند .به نوشتۀ روزنامه گاردین ،بن رودز یکی از مشاوران امنیت ملـی
اوباما میگوید« :هیأت آمریکایی در سفر سـال  2009خـود بـه عربسـتان
چمدانهای پر از جواهرات به ارزش صدها هزار دالر هدیـه گرفتنـد» .او
در این باره مینویسد« :پـس از نشسـتن هواپیمـا در عربسـتان در ژوئـن
 2009ما را با خودروهـای مخصـوص زمینهـای گلـف بـه واحـدهای
مسکونی خاصی در وسط یک بیابان بردند؛ مجتمعـی متعلـق بـه پادشـاه.
زمانی که در واحد خودم را باز کردم ،یک چمدان بزرگ دیدم که داخلش
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پر از جواهر بود .بعدها دریافتم که دیگر اععای هیأت نماینـدگی آمریکـا
هدایای مشابهی دریافت کردهاند .همۀ ما چمـدانهـای پـر از جـواهرات
گرفته بودیم و البته آنها را تحویل دفتر پروتکل دولت دادیم کـه مسـئول
هدایا است».

1

مهمتر از همه اینکه ایران اسالمی امنیت منطقه را نیز بر عهـده دارد .ایـن
امر به دو منظور حفظ امنیت ایـران و حفـظ امنیـت کشـورهای همسـایه
صورت میگیرد؛ زیرا اگر منطقه ناامن باشد ،جمهوری اسالمی نیـز دچـار
مشکل امنیتی میشود .در گزارشی آمده است:
«سال  ۵۷که انقالب اسالمی بـه وجـود آمـد ،عـدهای از نخبگـان ،ماننـد
کیسینجر و هانتینگتون ،سلسله مقاالتی را در همان اوایـل انقـالب منتشـر
کردند؛ در این مقاالت به دستگاه سیاسـی یـرب هشـدار دادنـد :ایـن بـه
معنای ظهور یک قدرت جدید در خاورمیانه است .پس به ناچار به مقابله
با آن با انوع طرحها و نقشهها برخاستند .طرح «خاورمیانۀ بزرگ» یکـی از
آنها بود؛ هد از این طرح آن بود کـه «همـۀ دولـتهـایی کـه در ایـن
کشورها هستند ،باید به دولتهای دستنشاندۀ اسرائیل تبدیل شـوند .بـه
تبع همین طرح بود که حمله به فلسطین و لبنان توسط رژیم صهیونیسـتی
و با حمایت آمریکا شدت گرفت .در جنـگ  33روزه وقتـی از کانـدولیزا
رایس ،وزیرخارجۀ وقت آمریکا سؤال شـد ایـن وضـعیت تـا کـی ادامـه
خواهد یافت ،پاسخ داد« :این زاییدن خاورمیانۀ بـزرگ اسـت و وضـعیت
آنجا نیز درد این زایمان است».

2
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الف) اهتمام به امنیت دریای خزر

موضوع امنیت دریای خزر یکی از مسائل بسـیار مهـم و از نگرانـیهـای
کشورهای ساحلی این دریا طی بیست سال اخیر بوده اسـت .از ایـن رو،
توافق در بخش امنیت منطقهای از سوی کشوهای ساحلی دریای خزر در
جریان «مذاکرات قزاقستان» که در مردادماه  1397به دست آمد ،دسـتاورد
بسیار بزرگی بود که به موجب آن ایجاد پایگاه نظامی از سـوی بیگانگـان
در سواحل دریای خزر ممنوع شد .این نکته از آن جهت اهمیت دارد کـه
از دیرباز امریکا و حتی ناتو با توطئۀ فراوان در صدد ایجاد پایگاه نظامی و
استقرار ناوچههـا ،بالگردهـا و هواپیماهـای خـود در سـواحل ایـن دریـا
بودهاند.
ب) دفاع از کشورهای منطقه

مقاومت اسالمی محدود به رویارویی با دشمن صهیونیستی نیست ،بلکـه
مقابله با همۀ تهدیدهایی که از سوی استکبار جهـانی متوجـه کشـورهای
اسالمی است ،در برنامههای مقاومـت اسـالمی قـرار دارد .از جملـۀ ایـن
تهدیدها ،شکلگیری پدیدۀ داعش بـود کـه خـود از توطئـههای اسـتکبار
برای تهدید کیان امت اسالمی بود و اگر نقشآفرینیها و دالورمردیهـای
مقاومت اسالمی نبود ،سرنوشـت امـت اسـالمی بـه گونـۀ دیگـری رقـم
میخورد .از این رو ،حمایتهـای جمهـوری اسـالمی در دفـاع از مـردم
سوریه و عراق در برابر داعش عالوه بر اینکـه کشـورهای مسـلمان را از
خطر تجزیه و نابودی نجات داد ،باعث شد از زبانه کشیدن آتـش خشـم
دشمنان به سرحدات نظام اسالمی نیز پیشگیری شود.
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۳ـ امنیت بینالمللی

تأثیرگـذاری بـر معـادالت بینالمللـی ،بـه چـالش کشـیدن سیاسـتهای
منطقهای استکبار جهانی ،حمایت از کشورهای اسالمی در برابر متجاوزان
و تالش در منـزوی سـاختن گروههـای تکفیـری داعـش ،پیشـرفتهای
چشمگیر در عرصۀ قدرت نظامی و دفاع موشکی ،برخـورداری از ذخـایر
قابل توجه نفت و گـاز و دسترسـی بـه فنـاوری مربـوط بـه اسـتخرا و
پاالیش آنها از امتیازات منحصربهفرد ایران در شـرایط کنـونی اسـت کـه
توجه قدرتهای بزرگ را به خود معطو ساخته است.
به همین دلیل ،تصـمیمگیری بـرای موضـوع فعالیـت هسـتهای در قالـب
مذاکرات برجام با حعور و مشارکت فعال کشـورهای بـزرگ اروپـایی و
ایاالت متحده به عنوان  5+1سالها به طول انجامید و زمانی که آمریکا بـه
دلیــل تــوهم ضــرر ،از ایــن پیمــان خــار شــد ،گــروه  4+1متشــکل از
کشورهای اروپایی آمادگی خود را برای تداوم همکاریها در قالب برجام
اعالم کردهاند و مذاکرات آنها نیز در حال انجـام اسـت و طبـق آخـرین
اظهارات مقامات اروپایی ،اتحادیۀ اروپا در جریان بستۀ حمایتی خـود بـه
دنبال مکانیزمی است که انتقال پول به ایران تسهیل شود 1.بدیهی است کـه
این امر نشان از اهمیت کشور ایران برای قـدرتهای جهـانی دارد .نکتـۀ
جالب توجه آنکه نگاه رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیۀ اروپا به برجام نـه
یک نگاه اقتصادی ،بلکه نگـاه صددرصـد امنیتـی اسـت .او در ایـن بـاره
میگوید« :برجام یکی از دستاوردهای بزرگ دیپلماسی بینالمللـی اسـت.
اتحادیۀ اروپا از خرو رئیسجمهور آمریکا متأسف اسـت .برجـام بـرای
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امنیت منطقه ،اروپا و تمام جهان ضروری بود».

1

از این رو ،برای ایران اسالمی ضرورت دارد تا با تمسک به آیۀ شـریفۀ « َو
َ ُ َّ َّ
ْ
ْ َ ْ ُْ ُ َ
َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ
ىه َو
ىه عىدو لَّل ف
أ فعدول َّهْ م لستطِتْ فمن قاة و فمىن فربى ف لَّ یى فل تر فهبىان فب ف
َع ُد َّو ُک ْْ» 2به تالش خود برای تأمین و تجهیز قدرت نظامی مورد نیاز ادامه

دهید و برای حفظ و صیانت امنیت جهانی ایفای نقش کنید.
دستاوردهای نظامی

بیتردید یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت ،قدرت نظامی است .اگر امـروزه
آمریکا ،ایران را کانون توجه خویش در یرب آسیا قرار داده ،بدان جهـت
است که ایران به قدرت نظامی منطقه تبدیل شده است .مگر نه این اسـت
که سردمداران آمریکا هر روز اعالم میکردند گزینۀ حملۀ نظامی به ایـران
روی میز است .اما بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسـالمی اعـم از
ارتش ،سپاه و بسی  ،مانع این اقدام شـد و آمریکـاییهـا را از حملـه بـه
سرزمینمان پشیمان کرد 3.کارشناسان آمریکایی شورای آتالنتیـک اعتـرا
میکننــد« :ایــران در محــیط اســتراتژیک پــرتالطم و متغیــر یــرب آســیا
(خاورمیانه) عملکرد موفقی داشته است .ایـن کشـور امـروز بـا تهدیـدی
جدی مبنی بر حمله یا تهاجم توسط یک قدرت خارجی مواجه نیست».

4

1ـ استقالل نظامی

متأسفانه پـیش از انقـالب ،نیروهـای مسـلح ایـران در بعـد تجهیـزات و
 .1پایگــاه خبــری و اطالعرســانی جمــاران بــه نقــل از دنیــای اقتصــاد،139۷/8/3 ،
کدخبر.1042208
 .2سورۀ انفال ،آیۀ.60
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آموزش ،به یرب وابسته بودند 1.رژیم پهلوی بـرای ادارۀ کشـور قـرارداد
حعور بیش از  50هزار مستشار و کارشناس خـارجی را در بخـشهـای
مختلف نظامی و ...امعا کرد ،در حالی که متخصصان ایرانی اجـازۀ بـروز
خالقیت خود را نداشتند .برای نمونه ،مهندسان ایرانی در نیـروی هـوایی
حتی اجازۀ حعور در محلهای تعمیر و نگهداری هواپیماهای ا ـ 14را
نداشتند و تمام مراحل تعمیر و آمادهسازی با رقـمهـای هنگفـت ،توسـط
مستشاران آمریکایی انجام میشد 2.از ایـن رو ،ارتـش ایـران در شـهریور
 1320و به دنبـال حملـۀ متفقـین در جریـان جنـگ دوم جهـانی ،بـدون
هیچگونه مقاومتی در برابر زیادهخواهیهـای یـرب ،اسـتقالل و تمامیـت
ارضی کشور را وجهالمصالحه قـرار داد؛ 3در حـالی کـه پـس از انقـالب
اسالمی با وجود گسترش روزافزون تحریمهای گوناگون ،پیشرفت ایـران
در زمینۀ ساخت و تولید انـواع سـالحها و تجهیـزات نظـامی بـه قـدری
شگفتانگیز بوده که مؤسسۀ «گلوبال فایرپاور» اعالم کرد :ارتش ایـران در
رتبه  23جهان قرار گرفته است 4.همچنین مؤسسـۀ واشـنگتن در مـارس
 2017دربارۀ توان ایران در عرصۀ پدافنـد نوشـت« :مطمئنـا تنهـا معـدود
کشورهایی وجود دارند که قادر به توسعۀ مجموعه رادارها و موشـکهای
هدایتشوندۀ برد متوسط و برد بلنـد دفـاع هـوایی خـود هسـتند و اگـر
ایرانیها همانگونه که وعده دادهاند ،بتوانند بر موانـع موجـود در ایـن راه
یلبه کنند ،نهتنها در آیندۀ قابل پیشبینی در دفاع هوایی خودکفا میشوند،
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بلکه میتوانند سامانههای «تالش و باور» خود را حتی صادر کنند».

1

بر این اساس ،امام از استقالل نظامی به عنوان تحفۀ الهی یاد کرد« :یکی از
تحفههای بسیار باارزشی که این انقالب به ما داده ،هدیـهای اسـت کـه از
جانب خدای تبارک و تعالی به ما عنایت فرموده است ،همـین اسـت کـه
دست قدرتهای بزرگ از ارتش بریده شد و مستشـارهای آنهـا بیـرون
رانده شدند و شما االن خودتان هسـتید...؛ ارتـش کـه بایـد یـک ارتـش
2
بحمدال این مطلب حاصل است».
مستقلی باشد ،االن
هل
2ـ عرصههای استقالل نظامی
الف) آموزش و تربیت نظامیان

پیش از انقالب اسالمی ،آمـوزش و تربیـت نظامیـان ایرانـی متناسـب بـا
سیاستهای آمریکا ،از اهدا آمریکاییان بود .آنان تالش میکردند از نظر
سیاسی و فرهنگی ،ارتشیان را منطبق با آداب و رسـوم آمریکـایی تربیـت
کنند .بر ایـن اسـاس ،در تـاریخ  11اردیبهشـت  ،1327اولـین گـروه از
افسران و درجهداران نیروی هوایی ایران برای کسب آموزشهـای ویـژه،
راهی آمریکا شدند و تا سال  ،1353یازده هزار از افسران و پرسنل نظامی
ایران در این کشور آموزش دیدند .عالوه بر این ،آمریکا در مورد آمـوزش
افسران ایران از طریق ارتش اسرائیل ،قراردادهایی با دولت اسرائیل منعقـد
کرده بود .آنان میکوشیدند تا نظامی ایرانی در طـول آمـوزش نسـبت بـه
فرهنگ خود احساس حقارت کند و فرهنگ آمریکـایی را فرهنـگ برتـر
بشمارد .ژنرال هایزر میگوید« :تیمسار امیرحسـین ربیعـی کـه در آمریکـا
 .2صحیفۀ امام ،14 ،ص.436
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تربیت شده بود ،همواره به آن کشور عشق میورزید»؛ 1از این رو ،امام
میفرماید« :ارتش ما را یک ارتش ییرملی و متکی بر ییر تربیت کردند...؛
ما میخواهیم ارتش ما آزاد باشد ،اسرائیل در آن تصر نکند ،آمریکـا در
آن تصر نکند».

2

امروزه به برکت انقالب اسالمی هرگونه آموزش و تربیت نیروهای نظامی
توسط متخصصان داخلی انجام مـیشـود .فرمانـدهان سـپاه پاسـداران و
ارتش ،در پرتو ایمان بـه خـدا ،گامهـای بزرگـی بـرای تعلـیم و تربیـت
نیروهای نظامی و انتظـامی برداشـتهاند .نتیجـۀ ایـن آموزشهـا تـا کنـون
ساخت دهها موشک ،تانک ،و هواپیمای نظامی است .برای نمونه ساخت
انــواع ســالحها و تجهیـزات نظــامی از جملــه ســاخت انــواع هواپیمــا و
جتهای جنگندۀ مافوق صوت رادارگریـز (ماننـد صـاعقه و آذرخـش)،
آموزشی (مانند پرستو) ،خودکفایی در تولید و ساخت انـواع هواپیماهـای
بدون سرنشین مدرن ،سـاخت انـواع بـالگرد (ماننـد بالگردهـای شـاهد،
شباویز  20۷5و 2061و بالگرد ضدتانک  )2091و تعمیر انواع هواپیمـا و
بالگرد با کسب رتبۀ پنجم جهانی بخشی از دستاوردهای صـنعت هـوایی
است.
ســاخت زیردریــایی ،ســاخت و تعمیــر انــواع نــاو و ناوچــه ،ســاخت
هاورکرافت (قایقهای دوزیست) ،ساخت انواع قایقهـای تنـدرو و قـایق
پرنده ،ساخت و تعمیر انواع زرهپوش و تانـک و خودکفـایی در سـاخت
 .1رابرت ا.داچ هایزر ،مأموریت مخفـی در تهـران :خـاطرات ژنـرال هـایزر ،ترجمـۀ
سیدمحمدحسین عادلی ،ص66ـ.81
 .2روح هلال خمینی ،در جستوجوی راه ،از کالم امام ،دفتر هجدهم ،ص 44و.82
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انواع تجهیزات و سالحهای سـبک ،نیمهسـنگین و سـنگین ماننـد انـواع
خمپارهانــداز و توپهــای مــدرن ،انــواع ســامانهها و ســالحهای پدافنــد
ضدهوایی و مهمات سبک و سنگین و توسعۀ صنایع مخابراتی و سـاخت
انواع بیسیم و تقویت و توسعۀ صنایع اپتیک و ساخت انواع دوربینهـای
معمولی و دید در شب و صدور برخی از این محصوالت بـه  32کشـور
جهان ،از دیگر دستاوردهای صنایع نظامی محسوب میشود.

1

ب) برنامهریزی و تهیۀ وسایل نظامی

یکی از جنبههای دخالت آمریکاییها در امور نظامی و ارتش ایران ،تعیین
سیاست خرید سالح ایران از خار بود .آنها که خود را مالک بیرقیـب
ارتش ایران میپنداشتند ،خود را صاحباختیار برنامـههای خریـد سـالح
ایران میدانستند؛ برای نمونه جر بال 2میگوید« :از سال  1332کـه شـاه
به قدرت بازگشت ،تا سال  ،1351این ما بودیم که میگفتیم شما (شاه) به
فالن سالح احتیا ندارید یا به فالن سالح احتیا داریـد .بـدین ترتیـب،
در طول  19سال ،کل اسلحهای که شاه از آمریکا خریداری کـرد ،از یـک
میلیارد و 300میلیون دالر تجاوز نمیکرد ،ولی بعـد از آنکـه نیکسـون و
کیسینجر به او اختیار دادند ،میزان خرید اسلحۀ شاه از آمریکا در مـدت 7
سال 20 ،برابر شد».

3

اما امروزه به برکت انقالب اسالمی پیشـرفتهای قابـلتوجهی در تولیـد
انواع موشک ،توپ ،خمپارهانداز ،تهیۀ قطعات یدکی بـالگرد و هواپیمـا و
 .1مجلۀ شبانۀ باشگاه خبرنگاران 8 ،فروردین  ،1393کد خبر.4۷89096 :
 .2معاون سابق وزارت خارجۀ آمریکا.
 .3جملیه کدیور ،رویارویی انقالب اسالمی ایران و آمریکا ،ص.4۷
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سیستمهای کنترل راداری صورت گرفته است کـه نمونـههای روشـنی از
خودکفایی نظامی پس از انقالب است .پیشرفت در زمینۀ ساخت و تولیـد
انواع موشکهای بالستیک ،دوربرد ،زمین به زمین ،زمین بـه هـوا و انـواع
موشکهای دریایی (مانند موشک ماهوارهبر) به قدری شگفتانگیز بـوده
است که ایران را در ردیف معدود کشورهای دارنـدۀ تکنولـوژی سـاخت
موشکهای فوق دقیق سطح به سطح قرار داده اسـت .همچنـین سـاخت
انواع رادار با بُرد بیش از یک هزار کیلومتر و پرتـاب چنـدین مـاهواره بـا
سرنشین و بدون سرنشین به فعا از جمله مواردی هستند که کسب رتبـۀ
هفتم جهان در سامانۀ کامل پرتـاب مـاهواره و رتبـۀ دوازدهـم جهـان در
طراحی و ساخت ماهواره را برای یازدهمین ععو باشگاه فعـایی جهـان
یعنی ایران ،به ارمغان آورده است.

1

طبــق اعــالم ســازمان صــنایع هوافعــای وزارت دفــاع ،یکــی از آخــرین
دستاوردهای نظامی کشور با عنوان موشک جسـتجوگر «فـاتح مبـین» بـه
عنوان نسل جدید موشکهای نقطهزن با طراحی کـامال بـومی بـه دسـت
متخصصان سازمان صنایع هوافعـای وزارت دفـاع در آسـتانۀ  31مـرداد
(روز صنعت دفاعی) بهرهبرداری شد .این موشک که رادارگریز ،تـاکتیکی
و نقطهزن است ،با فناوری پیشرفتۀ بومی طراحی و ساخته شـده اسـت و
قادر است در همۀ ساعات شبانهروز و شرایط محیطی و جنگ الکترونیک
دشمن ،اهدا خاص مورد نظر را در زمین و دریا تشخیص داده ،به آنها
اصابت کند.

2

 .1مجلۀ شبانۀ باشگاه خبرنگاران 8 ،فروردین  ،1393کد خبر.4۷89096 :
 .2روزنامۀ جمهوری اسالمی ،سهشنبه  23مرداد  ،139۷ش  ،11226ص.2
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۴ـ عرصههای خودباوری و نوآوری صنایع نظامی
الف) خودباوری و خالقیت

یکی از دستاوردهای مهم انقـالب ،ایجـاد روحیـۀ ابتکـار و خالقیـت در
کارکنان و متخصصان نیروهای مسلح است .به برکـت انقـالب اسـالمی،
نظامیان به خودباوری رسیدند؛ چنانکه امام میفرماید« :ما افتخار میکنـیم
کـه ...بـه تحـوالت شـگر صـنعتی از قبیـل راهانـداز کارخانجـات و
دگرگونی در خطوط تولید و ساختن و اختـراع دههـا وسـایل پیشـرفته و
مدرن نظامی ،آن هم بدون حعور هیچ مستشار و بدون هیچگونه کمک
خارجی دست یافتهایم».

1

ب) خودکفایی صنایع نظامی

عالوه بر موارد ذکرشده ،نخستین هواپیمای جنگندۀ ایرانی به نام «کوثر» با
تالش متخصصان صنعت دفـاعی رونمـایی شـد .ایـران در بـین ممالـک
اسالمی ،اولین کشوری است که موتور هواپیما تولیـد مـیکنـد 2.سـایت
«نشنال اینترست» نوشت« :به است نای کرۀ شمالی ،هیچ کشـوری در دوران
پس از جنگ سرد نتوانسته بیشتر از ایران ،آمریکا را بـه چـالش بکشـد».
همچنین دانیل کوتسی مدیر اطالعات ملی آمریکـا اعتـرا

کـرد« :ایـران

دارای بزرگترین زرادخانه موشکهای بالستیک در خاورمیانه است و می
تواند به اهدافی تا فاصلۀ دو هزار کیلومتر از مرزهای خود ضربه بزند».

 .1صحیفۀ امام ،20 ،ص.326

3
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نتیجهگیری

جمهوری اسالمی ،در حوزههای امنیت ملی ،امنیت منطقهای و امنیت بین
المللی قدرتمند ظاهر شده و قدرت نظامی و دفاعی آن به شدت افـزایش
یافته است؛ به گونهای که ایران امنیت منطقه را نیز تأمین میکند .همچنـین
جمهوری اسالمی ایران ،در عرصـۀ امنیـت بـینالمللـی و تحـول نظـامی
جهانی نیز تأثیرگذار است .از سوی دیگر ،جمهوری اسـالمی بـه قـدرت
نظامی منطقه تبدیل و در صنایع ،ادوات و سالحهای نظامی خودکفا شـده
است؛ در حالی که امنیت ،صنایع و ابزار نظامی ایران قبـل از انقـالب ،بـه
قدرتهای بزرگ ،مانند آمریکا وابسته بود.

رهآورد انقالب اسالمی برای حوزههای علمیه
چکیده

نوشتار حاضر در صدد تبیین مهمترین دستاورهای انقالب اسالمی بـرای حـوزه
های علمیه است که در دو مبحث داخلی و خارجی مورد بررسـی قـرار گرفتـه
است .سازماندهی مدیریت حوزههای علمیه ،رهـایی از فشـار حکومتهـا ،ایجـاد
مراکز تخصصی ،رشد فعالیتهای فرهنگی و پژوهشی ،توسعۀ دفاع از باورهـای
شیعه ،از مهمترین دستاوردهای داخلی به شمار میرود .جذب و تربیـت مبلغـان
موفق بینالمللی ،جذب مستبصران و هدایتیافتگان ،تربیت سیاستمداران موفـق
در خار از کشور ،رهآورد خارجی انقالب میباشـد .بعـد از انقـالب اسـالمی،
فعالیتهای حوزهها علمیه در بخشهای
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،ساماندهـی حوزههـای علمیـه ،گسـترش حوزههـای
علمیه.
مقدمه

حوزههای علمیۀ مکتب تشیع در جهان اسالم ،تنها تکیـهگاه و سرچشـمۀ
باورهای پیروان این مکتب در عصر ییبت کبراسـت .ایـن نهـاد از صـدر
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اسالم و عصـر ائمـۀ اطهـار

و دورۀ بعـد از امامـان شـیعه و در طـول

1400سال ایجاد شده و گسترش یافته است .نخستین حوزههـایی کـه در
جهان اسالم شکل گرفت ،حوزۀ مکه و مدینه در عصر پیامبر
بعدی بود .این حوزه در عصر امام باقر و امام صادق

و امامان

رونق بیشتـری

یافت .کوفه مرکز بعدی حوزههای علمیه بود و در رتبۀ بعـدی قـرار دارد.
حوزۀ قم در همان دوران محدثانی همچون زکریـا بـن آدم ،اسـحاق بـن
عبدال اشعری ،و سهل بن یسع اشعری را تربیت کرد .حعـور برخـی از
هل
امامان شیعه و فعالیت نواب اربعۀ امـام دوازدهـم

در بغـداد و ظهـور

عالمان تأثیرگذاری ماننـد ابنجنیـد ،شـیخ مفیـد ،سـید مرتعـی و شـیخ
طوسی ،حوزۀ علمیۀ بغداد را در اواخر قرن دوم به او شکوفایی رسـاند.
حوزۀ شهر نجف با هجرت شیخ طوسی در میانههای قرن پنجم پا گرفت.
حوزۀ حله هم از قرن ششم تا قرن هشتم از حوزههای علمیۀ معتبر شـیعه
بود .ابنادریس ،ابننما ،محقـق حلـی ،عالمـه حلـی ،و فخـرالمحققین از
فارغالتحصیالن حوزۀ حله بودند .در قرن نهم برخی از عالمان شیعی جبل
عامل به اصفهان مهاجرت کردند .حوزۀ اصفهان عالمان برجستهای همانند
محمدتقی مجلسی ،شیخ بهـایی ،میـر دامـاد ،میرفندرسـکی ،مالصـدرا ،و
محقق کرکی را تحویل جامعه داد.
در دوران معاصر هم آیت هلال شیخ عبدالکریم حائری ،در سال 1301ش .با
استقرار در شهر قم ،دورۀ جدید این حوزه را بنا نهاد .او در مـدت اقامـت
پانزدهسالۀ خود و با وجود فشار حکومـت بـر روحانیـت ،شـمار طـالب
حوزۀ قم را به  900نفر رساند .در اوایل دهـۀ بیسـت شمسـی بـا مسـتقر
شدن آیت هلال بروجردی در قم ،حوزۀ قم دورهای طالیی را تجربه کرد .تـا
اینکــه بــا وقــوع انقــالب اســالمی ایــران در ســال 1357ش .تحــوالتی
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کمی در وضعیت طـالب و روحانیـت ایجـاد شـد.
ساختاری و کیفی و ل

1

تعداد طالب این حوزه تا این اواخر به  150هزار نفر رسـید 2.گذشـته از

کمی و کیفی حوزۀ علمیه ،سـایر دسـتاوردهای حـوزوی انقـالب
ارتقای ل

اسالمی بسیار گسترده است که مجال وسیعی میطلبد .اما در ایـن نوشـتار
به برخی از دستاوردهای داخلی و خارجی میپردازیم.
دستاوردهای داخلی

تحقق انقالب اسـالمی ،زمینـۀ جـذب هـزاران طلبـه را فـراهم آورد کـه
هدایتگری امت اسـالم را بـه عهـده بگیرنـد .در دوران پـس از پیـروزی
انقالب اسالمی افزایش بیسابقۀ عالقه و انگیـزۀ جوانـان بـرای فراگیـری
علوم اسالمی و رشد تقاضـای فرهنگـی و تبلیغـی در مراکـز و نهادهـای
مختلف و انتظارات جامعه از حوزههای علمیه ،زمینهها و عوامل گسترش
حوزه را فراهم ساخت ،در حـالی کـه قبـل از انقـالب چنـین زمینـههای
گستردهای وجود نداشت .انقالب اسالمی ایران نـهتنها گسـترش و رونـق
روزافزون حوزههای ایران را سبب شد ،بلکـه حوزههـا و مـدارس دینـی
همۀ نقاط شیعهنشین جهان را تحت تأثیر خـود قـرار داد و زمینـۀ توسـعۀ
چشمگیر آنها را به وجود آورد که در بخش دوم به آن خواهیم پرداخت.
در این بخش به تحوالت داخلی حوزههای علمیه میپردازیم.
1ـ سازماندهی مدیریت حوزههای علمیه

با پیروزی انقالب اسالمی ،یکی از عرصههای اساسی تحول در حوزههـا،
 .1لطف هلال صافی گلپایگانی ،سیر حوزههای علمی شیعه ،ص29ـ33؛ علیاکبر ذاکری،
دانشنامۀ جهان اسالم ،21 ،ص 3۷۷و ص.40۷
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ایجاد زمینه برای ساختارمندی آنهـا و شـکلگیری تـدریجی تشـکیالت
منسجم ،در مدیریت علمی و اجرایـی آن بـود .تأسـیس مرکـز مـدیریت
حوزۀ علمیۀ قم که با اشرا شورای عالی حوزههای علمیـه ـ مرکـب از
مدرسان عالیرتبه و مورد قبـول رهبـری معظـم انقـالب و سـایر
علما و ل
مراجع عظام ـ اداره میشود ،از نتای انقالب اسالمی برای رشد و ارتقـای
حوزهها بوده است .البته این مسیر ،با سیاستگذاریها و برنامـهریزیهای
اساسیتر و دقیقتر ،میتواند به کمال و کارامدی مطلوب نزدیکتر شود.

1

در سال  1394تعداد حوزههای علمیۀ فعال در سراسر کشـور حـدود 480
مدرسه ،تعداد اساتید فعال در حوزههای علمیۀ سراسر کشور  ۷هزار استاد
و تعداد حوزههای علمیۀ دردستساخت  1۷0واحد اعالم شده است.

2

2ـ رهایی از فشار حکومتها

از برکــات انقــالب اســالمی بــرای حوزههــای علمیــه ،رهــایی از فشــار
حکومتهای جائر و طـایوتی رژیمهـای گذشـته اسـت .حکومتهـای
گذشته با ایجاد محدودیت شدید جهت حذ کامل حوزههـای علمیـه و
روحانیت گام برمیداشتند .شهادت برخـی از عالمـان انقالبـی بـه دسـت
رژیمهای قبلی نتیجۀ همـین سـختگیریها بـود؛ ولـی بعـد از پیـروزی
انقالب اسالمی حوزهها آزادی خود را بازیافتند.
۳ـ ایجاد مراکز تخصصی در حوزه

در سالهای بعد از انقالب اسالمی ،مراکز تخصصی به منظور پاسـخگویی
به نیازهای جامعه در حوزههای علمیه ایجاد شد و گسـترش یافـت .ایـن
 .1همان.

رهآورد انقالب اسالمی برای حوزههای علمیه 149 

مراکز از نظر قوانین وابسته به حوزه هستند ،اما بیشتر از سیستم آموزشی
جدید و شبهدانشگاهی استفاده میکننـد .در حـوزۀ علمیـۀ قـم  21مرکـز
تخصصی وابسته به حوزه وجـود دارد :تخصصـی امامـت اهلبیـت
تخصصـی ائمـۀ اطهـار

؛

؛ تخصصـی بـاقرالعلوم ؛ تخصصـی تبلیـغ؛

تخصصی تفسیر و علوم قرآن؛ تخصصی حعـرت مهـدی ؛ تخصصـی
حقوق و قعای اسالمی؛ تخصصی دار الهـدی؛ تخصصـی شیعهشناسـی؛
تخصصی علوم و حدیث؛ تخصصـی فلسـفۀ اسـالمی؛ تخصصـی کـالم
اسالمی؛ تخصصـی مـذاهب اسـالمی؛ تخصصـی معـار اهلبیـت

؛

تخصصی نه البالیه؛ مؤسسۀ آمـوزش عـالی حـوزوی اسـراء؛ مؤسسـۀ
آموزش عالی حوزوی امام رضا ؛ مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی تربیت
مدرس؛ مؤسسۀ آمـوزش عـالی حـوزوی خـاتم النبیـین

؛ و مؤسسـۀ

بینالمللی مطالعات اسالمی .اک ر این مراکز در قم قرار دارد ،اما در برخـی
از مراکز استانها که مدارس علمیۀ گسـتردهای دارنـد نیـز تأسـیس شـده
است.

1

همچنین با هد

تولید علوم انسانی ـ اسالمی مراکزی با عنوان دانشـگاه،

مؤسسه و پژوهشکده ،در حاشیۀ حـوزۀ علمیـه تأسـیس شـد کـه بعـدها
گسترش پیدا کرد .دانشگاه بـاقرالعلوم  ،مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی
امام خمینی  ،دانشگاه مفید ،دانشگاه ادیـان و مـذاهب ،دانشـگاه قـرآن و
حدیث ،دانشگاه معار

اسالمی ،پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـۀ اسـالم،

پژوهشگاه علوم و فرهنـگ اسـالمی ،پژوهشـکدۀ دانشـنامهنگاری دینـی،
مؤسسۀ فکر اسالمی ،و پژوهشگاه جامعة المصطفی العالمیه از جملۀ ایـن
 .1سایت مدیریت امور مراکز تخصصی حوزههای علمیه.1395/11/24 ،
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مراکز است.

1

۴ـ رشد فعالیتهای فرهنگی و پژوهشی

عالوه بر سامانیابی نظام آموزشی حوزهها و پیشبینی عناوین و محتـوای
دروس مورد نیاز برای ارتقای توان علمی دانشآموختگان حـوزه و ورود
رســمی و نهادینهشــدۀ حوزههــا در عرصــهها و شــاخههای مختلــف،
شکلگیری انجمنهای علمی ،انتشار مجالت تخصصی به زبانهای زنـدۀ
دنیا ،تأسیس پایگاههـای اطالعرسـانی دوسـویه بـرای مباح ـهها و تبـادل
نظرهــای علمــی ،انتشــار هــزاران عنــوان کتــاب در ســال ،در حوزههــای
دینپژوهی و مرتبط با مباحث و علـوم اسـالمی ،برگـزاری سـاالنۀ دههـا
همایش علمی و پژوهشی ،اجرای پروژههـای تحقیقـاتی در موضـوعات
مهم و بنیادین ،همکاریهای علمی ،آموزشی و پژوهشی بـا دانشـگاهها و
مراکز معتبر علمی داخل و خار کشور ،اعـزام اسـتاد میهمـان بـه مراکـز
علمی جهان ،نظریهپردازیهای بـدیع و کارسـاز در عرصـههای مختلـف
فلســفی ،اجتمــاعی ،اقتصــادی ،تربیتــی ،و مــواردی از ایــن دســت ،از
شاخصهای عمدهای است که نشاندهندۀ رشد کیفـی حوزههـای علمیـه
است .حعور هزاران پژوهشگر حوزوی در عرصههای مختلف و عرضـۀ
مقاالت و پژوهشها و نیز حعور عینی و مؤثر فعالی حوزه در سـطوح
و الیــههای مختلــف تالشهــای علمــی و فرهنگــی و مــدیریت نظــام،
نشاندهندۀ توانمندیهای کیفی حوزههای علمیه اسـت .بـا وجـود ایـن،
جهش عظیم علمی و اجتماعی حوزههای علمیه نسبت به دوران پـیش از
انقالب ،در مقایسه با وضـع مطلـوب و بـرای جبـران عقبمانـدگیهای
 .1همان.
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تاریخی و یفلتهـای چنـد صـد سـاله و نیـز پاسـخگویی بـه نیازهـای
روزافزون و انجام مسـئولیت عظـیم «مهندسـی اجتمـاعی» ،هنـوز راهـی
حساس در پیش پای حوزههای علمیـه قـرار
طینشده ،طوالنی ،دشوار و ل
داده است.

1

5ـ صیانت از حوزههای علمیه

انقالب اسالمی ـ که البته خود ،نتیجۀ تحول فکری حوزههای علمیه بود ـ
باعث شد زمینۀ الزم برای اصالح و رفع موانع شکوفایی حوزههـا فـراهم
شود که متأسفانه قبل از انقالب صیانت کمرنگی صـورت میگرفـت .بـه
این منظور ،نهادهایی در این زمینه تشکیل شد کـه از حی یـت حوزههـای
علمیه صیانت کند و هـم از جهـت اخالقـی و هـم از جهـت انحرافـات
فکری و علمی ،مراقب حوزهها باشد .تشکیل دادسرای ویژۀ روحانیت بـه
دستور امام

یکی از این مراکز صیانت است.

2

6ـ انسجام نظارت بر تهذیب حوزهها

قبل از انقالب اسالمی تالشهایی برای تهذیب طالب از سوی مسـئولین
حوزه صورت میگرفت و درسهای اخالق مـؤثری در حوزههـا برگـزار
میشد و گاهی نظارتهایی از سـوی مراجـع وجـود داشـت ،ولـی ایـن
تالشها به صورت منسـجم نبـود و ایـن مهـم بعـد از انقـالب انسـجام
بیشتری یافته و نهادینه شده است که این نیـز از دیگـر برکـات انقـالب
اسالمی در حوزههای علمیه است.
زی طلبگی ،ارتقای مهارتها
برنامهریزی برای تروی و تعمیق معنویت و ل
 .1ر.ک :علی ذوعلم ،حوزه در انقالب و انقالب در حوزهها.
 .2صحیفۀ امام ،۷ ،ص .466
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و تروی آداب و سنن اسالمی در بـین حوزویـان و خانوادههـای ایشـان،
ارتقای سطح دانش و مهارت اساتید اخـالق ،جـذب اسـاتید و مشـاوران
اخالقی ،شناسایی و معرفی اسوههای اخالقی به حوزویـان ،پیشـگیری از
آسـیبهای تربیتـیــ تهـذیبی طـالب ،و ســاماندهی بـه تلـبس طــالب
حوزههای علمیه ،برخی از وظایف معاونت تهذیب حوزه است.
۷ـ توسعۀ دفاع از باورهای شیعه

مطمئنا دفـاع از باورهـای ارزشـمند شـیعه از مهمتـرین اهـدا تأسـیس
حوزههای علمیه از زمان اهلبیت

تا امروز بوده است .قبل از انقـالب،

علما و متکلمان شیعه زحمات زیادی را متحمـل شـده و آثـار بینظیـری
پدید آوردهاند .با پیروزی انقالب اسالمی و اقدامات ارزندۀ امام خمینی
فعالیتهای حوزۀ علمیه به سوی اهدا متعـالی خـود نزدیـکتر شـد و
حوزه توانست در مقابل شـبهات و هجمـهها از باورهـای اصـیل مکتـب
شیعه دفاع کند .عالوه بر نشر آثار فـراوان در ایـن بـاره ،مراکـزی در ایـن
زمینه تشکیل شد و نیروهای زیادی پرورش یافتنـد تـا در مقابـل هجمـۀ
فرهنگی دشمن مقاومت کنند .مرکز ملی پاسـخگویی ،مرکـز مطالعـات و
پاسخگویی به شبهات حـوزۀ علمیـه ،پایگـاه پاسـخگویی بـه سـؤاالت و
شبهات ،و پاسخگویی دینی و اعتقادی در مراکز فرهنگی سراسر کشـور از
این موارد است .در کنار این مهم پاسخ بـه پرسـشهای اخالقـی ،فقهـی،
اجتماعی و تربیتی هم گسترش فراوانی یافته است.
8ـ نهادینه شدن فرهنگ شهادت

فرهنگ شهادت در میان عالمان شیعه و سازمان روحانیت امری جا افتـاده
و رسمی دیـرین بـود و ایـن قشـر فرهیختـه در مسـیر اعـتالی فرهنـگ
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شهیدان فراوانی تقـدیم کـرده اسـت 1،ولـی بـا او گـرفتن

اهلبیت

انقالب اسالمی ایران این موضوع شتاب بیشتری گرفت و گستره آن بـه
تمام زوایای حوزههای علمیه کشیده شد .به گونهای کـه از آیـاز انقـالب
اسالمی ایران (در حدود نـیم قـرن) حوزههـای علمیـه بـه قـدر شـهدای
روحانیت در طول تاریخ دین مبین اسالم (حدود  14قرن) ،شـهید داشـته
است .آمار حدود  5000روحانی شـهید (اعـم از شـهیدان قبـل و بعـد از
انقالب ،جنگ تحمیلی ،شهدای ترور و مدافعان حـرم) نشـاندهندۀ ایـن
واقعیت است 2.این آمار حاکی از حعور پررنـگ حوزویـان در مبـارزات
سیاسی ،جبهههای نبرد حق و باطل و همچنین در دفاع از فرهنگ و حـرم
و سایر عرصهها بوده و تقدیم شهیدان واالمقام در این مسیر،

اهلبیت

عالوه بر آثار معنوی ،برکات شگفتانگیزی در تحکیم باورهای شـیعه در
جامعه داشـته اسـت؛ چراکـه روحانیـت در انقـالب اسـالمی نسـبت بـه
جمعیت خود و در مقایسه با سایر اقشار جامعه ،بیشترین شهید را تقدیم
کرده است.

3

9ـ تکمیل قیامهای روحانیت

انقالب اسالمی ایران مکمل قیامهـای حوزههـای علمیـه در طـول تـاریخ
است .از برکات این انقالب تکمیل حماسههای جاویـدان روحانیـت ،در
تاریخ حوزههاست .اهدا قیام تنباکو ،قیام مردم عراق ،قیام شـیخ محمـد
خیابانی ،قیام مشروطیت ،مبارزات شهید مدرس ،قیام فدائیان اسـالم ،قیـام
داء الفَعیلَة را ـ که مشـتمل بـر شـرح
 .1م ال عالمه شبخ عبدالحسین امینی ،کتاب شُ َه ُ
حال  130تن عالم شهید و چگونگی شهادت آنان است ـ در همین زمینه تألیف کرد.
 .3ر.ک :محمدمهدی بهداروند ،نقش روحانیت در دستاوردهای انقالب اسالمی.
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آیت هلال کاشانی و ...را انقالب اسالمی به ثمر نشـاند و آرزوهـای عالمـان
مبارز و مجاهد را عملی کرد .امام خمینی در این باره با تجلیل از اقـدام
باشکوه عالمان مبارز نکات قابلتوجهی دارند 1.همچنـین انقـالب سـبب
شد قیامهای متعدد به رهبری روحانیت ادامه یابد؛ مصـداق بـارز آن قیـام
مردم فلسطین به رهبـری روحانیـت و قیامهـا و نهعـتهـای دیگـر در
کشورهای اسالمی به رهبری روحانیت است.
گسترش حوزهای علمیه در خارج

از جمله برکات انقالب ،گسترش حوزههـای علمیـه در خـار از کشـور
است که قبال بسیار کم بود .راهاندازی جامعة المصطفی العالمیه بـه همـین
منظور صورت گرفـت .هماکنـون بـیش از  25هـزار طلبـۀ ییرایرانـی در
حوزههای علمیۀ نقاط مختلف کشور مشغول تحصیل هستند 2.بـه نسـبت
افزایش طالب ،افزایش مدارس نیز در داخل و خار کشور افزایش یافتـه
است .شکوفایی استعدادهای درخشان حوزههای علمیۀ معاصر در خـار
از کشور نمونهای از تأثیرگذاری انقالب اسـالمی در ایـران اسـت؛ بـرای
عبدال دهدوه در بلژیک ،شیخ زکزاکی در نیجریـه،
نمونه میتوان از شیخ
هل
نصـرال در لبنـان و شـیخ نمـر و
شیخ عیسی قاسم در بحرین ،سیدحسن
هل

شیخ محمد علی العمری در عربسـتان یـاد کـرد کـه همـه تحصـیلکرده
حوزههای علمیۀ ایران و عراق هستند.
جامعة المصطفی العالمیه در سال 1386ش با تلفیـق «سـازمان حوزههـا و
مدارس علمیۀ خار از کشور» و «مرکز جهانی علوم اسالمی» بـا دسـتور
 .1صحیفۀ امام ،1 ،ص 114و  ،115سخنرانی  11آذر .1341
 .2المصطفی نیوز ،دوشنبه  2بهمن 1396؛ خبرگزاری ایرنا28 ،مرداد .96
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رهبر معظم انقالب آیت هلال خامنهای تشکیل شده و رویکرد آن آموزشـی،
پژوهشی و تربیتی است .جامعة المصطفی دارای  1۷0واحد تابعه اسـت و
در  60کشور واحد آموزشی دارد .بنا بـه اعـالم جامعـة المصـطفی تعـداد
 ۵0000نفر در این مرکز مشغول به تحصیل بوده است کـه تعـداد 2۵000
نفر فارغالتحصیل شدهاند .مرکز توسط هیأت امنا و زیر نظر دفتـر رهبـری
اداره میشود.

1

1ـ جذب و تربیت مبلغان موفق بینالمللی

از برکات انقالب اسالمی به حوزههای علمیه ،آشـنایی مشـتاقان معـار
اهلبیت

و جذب آنان در حوزۀ علمیه و سپس تأثیرگـذار بـودن آنـان

در کشورشان بوده است که به نمونههایی اشاره میشود:
ـ شهید عبداهلل دَهْدوه

از روحانیان و مبلغان شیعه در بلژیک بوده است .او تحـت تـأثیر معـار
اهلبیت

شیعه شد و پس از تحصیل در حوزۀ علمیـۀ قـم ،در بلژیـک

با راهاندازی مرکـز اسـالمی و مسـجد امـام رضـا

در شـهر بروکسـل

تبلیغات گستردهای را آیاز کرد.
ـ ابراهیم زَکزاکی

زکزاکی از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،بـرای تحصـیل علـوم دینـی
وارد حوزۀ علمیۀ قم شد و پس از دیدار با امام خمینی شیعه شد .وی با
تأسیس جنبش اسـالمی نیجریـه ،سیصـد مدرسـۀ اسـالمی در نیجریـه و
کشورهای همسایۀ آن و مؤسسات خیریهای تأسیس کرد.
 .1دانشنامۀ مجازی مکتب اهل بیت

:
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ـ شیخ عیسی احمد قاسم

این عالم برجسته ،سابقۀ تحصیل در حوزۀ علمیۀ قـم 1و نجـف را دارد و
مدتی ععو مجلس قانونگذاری و مجلس ملـی بحـرین بـوده اسـت .او
هماکنون رهبر معنوی قیام مردم بحرین شناخته میشود و ععـو شـورای
عالی مجمع جهانی اهلبیت

است.

ـ شهید نمر باقر النمر

شهید نمر باقر النمر مشهور به شیخ نمر (1338ـ1394ش) روحانی شـیعه
اهل عربستان که با حکم دادگاه سعودی به شهادت رسید .وی تحصیالت
دینی خود را در حوزههای علمیۀ ایران و سـوریه تکمیـل کـرد و پـس از
بازگشت به عربستان به فعالیتهای دینی ،اجتماعی و سیاسی پرداخت.
ـ شیخ علی سلمان

شیخ علی سلمان عالم دینی و شیعه مذهب بحرینی است که در  30اکتبـر
 1965در بحرین متولد شد .وی از مخالفان نظام کشـور بحـرین و رهبـر
جمعیت وفاق ملی اسالمی بحرین و از رهبران اپوزیسیون شیعه آن کشور
است .او تحصیلکرده حوزۀ علمیۀ قم است.

2

2ـ جذب مستبصران و هدایتیافتگان

در سایۀ انقالب اسالمی افراد زیادی آگاه شده ،به مـذهب تشـیع گـرایش
پیــدا کردنــد ،و جــذب حوزههــای علمیــه شــدند .آنــان بعــد از تکمیــل
 .1شیخ عیسی قاسم در ابتدای دهۀ  1990برای تحصیل به قـم هجـرت کـرد .اسـاتید
عمدۀ وی در قم عبارت بودند از :محمد فاضل لنکرانی ،سیدکاظم حائری ،سیدمحمود
شاهرودی.
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تحصیالت خود به منطقۀ خویش بازگشته و مؤثرترین حرکـات را انجـام
دادهاند 1.برخی دیگر نیز بدون تحصیل در حوزۀ علمیه ،از برکت انقـالب
اسالمی مستقیما بهره برده و بیدار شدهاند.
مواردی را برای نمونه یادآور میشویم:
شـحاته؛ ابـراهیم
دکتر عصام یحیی عماد؛ شهید عالمه دکتر محمد حسـن ل
َزکزاکی2؛ عالم فلسطینی شیخ محمـد عبـدالعال؛ رهبـر فلسـطینی محمـد

شحاده؛ طبیب فلسطینی اسعد وحید قاسم؛ سید یاسـین معیـو البـدر
ل

نویسندۀ اهل سوریه3؛ صائب عبدالحمید نویسندۀ معاصـر؛ شـیخ محمـود
ابوریه دانشـمند و نویسـند؛ مصـر کـه دارا کتـابهـا و نوآور هـا
فراوانی است از جمله «اضواء على السنة المحمدیة» و کتاب «ابوهریرة شیخ
المضیرة»؛ سید ادریس حسینی از مغرب عربی صاحب کتاب «لقد شـیعنی
الحسین» (بیشک حسین مرا شیعه گردانید)؛ دکتـر حامـد الگـار (
) متولد 1940م1319 ،ه.ش در انگلستان ،استاد مطالعـات اسـالمی و
زبان فارسـی در دانشـگاه برکلـی کالیفرنیـا ،بـه دنبـال ایشـان عـدهای از
دانشجویان و استادان آن دانشگاه نیز شیعه شدند4؛ مروان خلیفات از اردن
 . 1به این جهت وحشت وهابیان از گسترش تشیع امروزه علنی شده است .شیخ ناصر
قفاری ،استاد دانشگاههای مدینه مینویسد :اخیرا تعداد زیادی از اهل سنلت به مـذهب
شیعه گرایش پیدا کردهاند و اگر کسی کتاب «المجد فـی تـاریخ البصـرة و النجـد» را
مطالعه کند به وحشت میافتد که چگونه برخی از قبایل عربی به صورت کامل مذهب
شیعه را پذیرفتهاند.
 .2خبرگزاری فارس ،چهارم تیر :1392
 .3وی کتابی به نام «یا لیت قومی یعلمون» (ای کاش قوم من میدانستند) منتشر کرده است.
 .4الگار بارها با امام خمینی دیدار داشته است:
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نویسندۀ کتاب «و سوار بر کشتی شدم»؛ شریف محمد علی حیـدره 1کـه
هماکنون رهبر شیعیان سنگال است و کتاب وی به نـام «آیـا عاشـورا روز
جشن است یا روز اندوه» به زبان عربی و فرانسه چـاپ شـده اسـت؛ 2و
دهها مستبصر دیگر که نوشتاری مستقل میطلبد.
نتیجهگیری

به برکت انقالب اسـالمی فعالیتهـای حوزههـا در بخشهـای مختلـف
گسترش یافت و حوزههای علمیه ،عـالوه بـر رصـد نیازهـای گونـاگون
جامعه ،برای سازمانها و نهادهای مختلف ماننـد دانشـگاه ،قـوۀ قعـائیه،
عقیدتی سیاسی نهادهای دولتی و نظامی کادرسازی کردهاند .افزون بـر آن
خدمات حوزههای علمیه در خـار از کشـور ،طـی چهـار دهـه ،بسـیار
چشمگیر و تأثیرگذار بوده است.

 .1او میگوید :اما آشنایی مـن بـا اهلبیـت
عالقهمند شدن من به امام خمینی آیاز شد.
 .2وبالگ شیعهشدگان:

و مـذهب شـیعه بـا انقـالب ایـران و

نقش انقالب اسالمی در
دینگرایی جهانی
چکیده

این پژوهش با هد تبیین نقش انقالب اسالمی در دینگرایی جهـانی و احیـای
اندیشه دینی در جهان ،تدوین شده است .مطالعه و بررسـی آمـوزههـای اصـیل
انقالب اسالمی نشان میدهد که انقـالب شـکوهمند اسـالمی ایـران از جـوهره
متحـول
دینی و فرهنگی عمیقی برخوردار اسـت کـه نـه تنهـا جامعـه ایـران را
ل
ساخت ،بلکه تأثیرات گستردهای را در احیا و بازتعریف جایگاه دیـن در عرصـه
جهانی به همراه داشته است .ایـن تحقیـق ضـمن تبیـین کارآمـدی ،جامعیـت و
جهانشمولی دین اسالم ،تصریح میکند در عصری که دین افیون ملتهـا خوانـده
میشد ،با وقوع انقالب اسالمی ،خطای محاسباتی مکاتب الحادی و کمونیسـتی
و سیوسیالیستی آشـکار گردیـد .شـکلگیری انقـالب اسـالمی ،نـه تنهـا باعـث
روآوردن جهانیان به دین به معنای عام گردید ،بلکه انقالب اسـالمی ،طرفـداران
ادیان دیگر را نیز به تکاپو انداخت و آنان را نسبت به دینـداری خـویش مفتخـر
ساخت .مرزبندی بین اسالم ناب محمدی

و اسـالم آمریکـایی ،نقـش امـام

خمینی در بیداری اسالمی و نیز رشد فزاینـده جهـانی جمعیـت مسـلمانان ،از
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دیگر مباح ی است که در این تحقیق بدان پرداخته شده است.
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،کارامدی دین ،احیای دین ،اسالم نـاب محمـدی

،

امام خمینی  ،اسالمگرایی ،بیداری اسالمی.
مقدمه

احیای اندیشۀ دینی از دستاوردهای مهم انقـالب در صـحنههای زنـدگی
است .اسالمی که وانمود میشد تنهـا دیـن مسـجد و عبـادت اسـت ،بـه
برکت انقالب اسالمی و رهبری حکیمانۀ امام راحل ،پـرچمش در جهـان
به اهتزاز درآمد ،از انزوا نجات یافت و در سطح بینالمللی به عنـوان نیـاز
انسانی در زمینههای مختلف مطرح شد .اگر انقالب هیچ دسـتاوردی جـز
توجه جدی به اسالم نداشت ،این دستاورد برای انقالب کـافی بـود؛ چـه
زیبا فرمود رهبر ژر اندیش که «او [امـام] بــه اسـالم عـزت بخشـید و
پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد .او در عصری که همۀ دستهای
قدرتمند سیاسی بـرای مـنــزوی کـردن دیـن و معنویـت و ارزشهـای
اخالقی ،تالش میکردند ،نظامی بر اساس دین و معنویـت و ارزشهـای
اخالقی پدید آورد و دولت و سیاستی اسالمی بنیان نهاد».

1

1ـ کارآمدی دین

اسالم تنها دین آسمانی است که ادعای جامعیت و جهانشـمولی دارد؛ از
این رو ،یکی از مؤثرترین راهها برای محو هویت دینی مسـلمانان ،القـای
این نکته است که اسالم توان پاسخگویی بـه مشـکالت و نیازهـای بشـر
امروزی را ندارد؛ به همین جهت دین در بسیاری از جوامع ،منـزوی و یـا
بــه صــورت مراســم و اعمــال عبــادی فــردی مطــرح بــود؛ زیــرا نظریــۀ
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سکوالریسم که بر جدایی دین از سیاست تأکید داشت ،دین را از زنـدگی
کنار زده بود .در نظامهـای کمونیسـتی نیـز دیـن افیـون ملتهـا خوانـده
میشد .اما با وقوع انقالب اسـالمی ،دیـن بـه صـورت نیـروی عظـیم و
حرکتآفرین ،تودههای عظیم انسانی را در ایـران متحـول کـرد و خطـای
مکتبهای الحادی کمونیستی و سوسیالیستی را در افیـون خوانـدن دیـن
آشکار ساخت .استکبار چنان به وحشت افتاد کـه سـرکوبی مسـلمانان را
جزو برنامههای اصلی خود قرار داد 1.همچنین انقالب موفـق شـد اثبـات
کند که دین میتواند به نیازهای همۀ جوامع در هر زمانی پاسخ دهد.
امام راحل فرمود« :اسالم و حکومت اسالمی پدیدۀ الهی ...اسـت کـه بـر
خال مکتبهای ییرتوحیدی ،در تمام شئون فردی و اجتماعی و مـادی
و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظـامی و اقتصـادی دخالـت و نظـارت
دارد»؛ 2البته ایشان یادآور شـدند کـه «آر  ،مـذهبی کـه وسـیله شـود تـا
سرمایهها ماد و معنو کشورها اسـالمی و ییراسـالمی ،در اختیـار
ابرقدرتها قرار گیرد ،مخدر جامعه است .ولی این دیگر مـذهب واقعـی
نیست.»...

3

احمد جبرئیل 4میگوید« :بنیانگذار جمهوری اسالمی ،اسـالم را از انـزوا
نجات داد .دیدگاه مرتجعانه نسبت به دین را که دشمنان در طـول صـدها
سال ارائه کرده بودند ،از میان برد و مقولۀ دین افیـون ملتهـا را منسـود
کرد و اسالم را در سطح بینالمللی به عنوان یک نیاز انسانی در زمینههای
 .1جمعی از محققان ،دستاورد انقالب اسالمی ایران ،ص.92
 .2صحیفۀ امام ،21 ،ص .403
 .3همان ،ص.225
 .4دبیرکل جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین.
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سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،مادی و معنوی مطرح کرد.»...

1

2ـ احیای جهانی دین

پس از قرون وسـطا مسـیر حرکـت تـاریخ در تمـدن یـرب بـه سـمت
رویارویی علم با مذهب کشیده شد؛ زمینۀ نفرت را در انسان مدرن ایجـاد
کرد به نحوی که با رونمایی از نخستین دستاوردهای علمی بشر در عصـر
جدید ،روند تحقیر دین آیاز شد .بدینسان برخی نسبت به دین مسـیح و
یهود بدبین شدند؛ اما با شکلگیری انقالب اسالمی ،جهانیان بـه دیـن بـه
معنای عام رو آوردند و انقالب اسالمی ،طرفداران ادیان دیگـر را نیـز بـه
تکاپو انداخت و آنان را نسبت به دینـداری خـویش مفتخـر سـاخت بـه
گونهای که برخی از رؤسای جمهـور اروپـا ،ماننـد ،رئیسجمهـور اسـبق
اتریش ،اعترا کرد که بعد از حرکت امام در ایران ،به دیندار بودن خـود،
2

افتخار میکنند.
جان نیزبیت و پاتریشیا آبردین مینویسند« :در آمریکا ،نسلی که طـی دهـۀ
 1970هرگونه مذهب سازمانیافته را مردود میشـمرد ،امـروز همـراه بـا
فرزندان خود به نیایشگاهها بازمیگـردد ...یهودیـان تجدیـدنظرطلب ،کـه
پنجاه سـال پـیش هرگونـه اشـاره بـه رویـدادهای مـاورای طبیعـی را از
مجـدد بـه معجـزات،
کتابهای دعا حذ کـرده بودنـد ،اینـک ارجـاع
ل
اســطورهها و ظهــور مســیح را در دســتور کــار خــود قــرار دادهانــد...
) در ژاپـن همزمـان
جشنوارههای محلی و ناحیهای مذهب «شینتو» (
با مراسم آیینی چرخههای زندگی و بازگشت به معابد ،رونقی تـازه یافتـه
است...؛ جوانان چینی و اتحاد شوروی (سابق) به ریم فعای ضـدمذهبی
 .2محمدتقی مصباح یزدی ،انقالب اسالمی و ریشههای آن ،ص.14۷
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مدارس خود ،با کنجکاوی به مجامع مذهبی نظر دوختهاند» 1.شلوغ شدن
کلیساها ،برگزاری همایشهایی دربارۀ «رابطۀ علم و دین» ،نظرسنجیهایی
که نشاندهندۀ انفجار معنویتگرایی در متن تمدن یرب هسـتند 2،عالقـۀ
والدین به افـزایش آموزشهـای دینـی در مـدارس ،توسـعۀ انجمنهـای
مذهبی و حتی ابراز دینداری و یاد خدا در نطقهـای انتخابـاتی ریاسـت
جمهــوری آمریک ـا و رشــد شــاخص تولیــد و اســتقبال از فیلمهــایی بــا
موضوعات دینی و افزایش  20درصدی چاپ کتابهای مذهبی در برابـر
رشد  6درصـدی سـایر کتابهـا در آمریکـا ،همـه حـاکی از رویآوری
3
جهانی به دین است.
پرفسور اسماعیل کیلبس 4میگوید« :دین زنده شده است ،کلیسـاها جـان
تازه گرفتهاند...؛ این همه ناشی از دعوت نوینی بوده که امام خمینـی بـا
انقالب دینیاش در عرصۀ افکار و ذهنیـت جامعـۀ جهـانی آیـاز کـرد».

5

اسقف مسیحی مکزیکی میگوید« :این افتخـار مخصـوص شماسـت کـه
توانستید ایمان را در دنیا زنده کنید و باالتر اینکه کشـورداری را بـا دیـن
داری توأم کنید .ما مسیحیان این توان را نداریم که ایمان را در مردم حفظ
کنیم؛ چراکه مردم دیگر اطمینانی به ما ندارند .باالتر اینکه نتوانستیم دیـن
داری را با کشورداری توأم کنیم».

6

 .1جان نیزبیت و پاتریشیا آبردین ،دنیای  ،2000ترجمۀ ناصر موفقیان ،ص 418و .419
 .2بیش از  80درصد مردم آمریکا خود را افرادی دینی معرفی میکننـد .میراحمدرضـا
حاجتی ،عصر امام خمینی ،ص.۷5
 .3همان ،ص85ـ.9۷
 .4فیلسو

اسپانیایی (

 .5روزنامۀ کیهان .13۷5/5/22

)
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۳ـ مرزبندی اسالم ناب محمدی

و اسالم امریکایی

یکی از دسـتاوردهای مهـم انقـالب ،مرزبنـدی اسـالم راسـتین و اسـالم
آمریکایی است .اگر این مرزبندی نبود ،مردم در شناخت دین واقعی دچار
مشکل میشدند ،همانگونه که قبل از انقالب این امراتفاق افتاد؛ چنانکـه
شاه خود را حامی دین معرفی و یرب از دین حمایت میکـرد .در زمـان
ریگان 1،امریکا با عربستان همداستان شد و مذاکراتی داشتند که مطابق آن،
یرب به عربستان کمـک میکنـد تـا قرائـت سـلفی از اسـالم را در دنیـا
گسترش دهد؛ لذا به طور وسیع در یرب بـه آنهـا امکانـات دادنـد و در
اروپا مسـجد و ُمبل لـغ درسـت کردنـد؛ نماینـدۀ ریگـان در مـذاکرات بـا
عربستان ،چند سال پیش اعالم کـرد کـه عربسـتان در طـول بیسـت سـال
گذشته ،هشتاد میلیارد دالر برای گسترش اسالم به قرائت سـلفی در دنیـا
خر کرده است 2.متأسفانه حاکمیت اسالم امریکایی و سـلفی ،شـناخت
اسالم ناب را مشکل کرده بود؛ از این رو ،امام یادآور شد ...« :راه مبارزه با
اسالم امریکایی از پیچیدگی خاصی برخـوردار اسـت کـه ...هنـوز بـرا
بسیار از ملتها اسالمی مرز بین «اسـالم امریکـایی» و «اسـالم نـاب
محمد » و اسالم پابرهنگان و محرومان ،و اسالم مقدسنماها متحجـر
و ســرمایهداران خدانشــناس و مــرفهین بــیدرد ،ک ـامال مشــخص نشــده
اســت»؛ 3لــذا امــام در معرفــی اســالم حقیقــی ،اصــطالح «اســالم نــاب
محمدی » و در معرفی اسالم متحجران و مقـدسمآبـان و التقاطیهـا،
اصطالح «اسالم آمریکایی» را به کـار مـیبـرد و بازشناسـی اسـالم نـاب
 .1رئیسجمهوری سابق امریکا.
 .2سیدمحمدمهدی میرباقری ،انقالب اسالمی و تداول قدرت ،ص.33
 .3صحیفۀ امام ،21 ،ص.121
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محمدی را از واجبات سیاسی دانسته ،بر آن تأکید میکنـد کـه منظـور از
اسالم ناب ،همان اسـالم حقیقـی اسـت کـه از پیـامبر اکـرم بـیهیچ
پیرایهای به علی بن ابیطالب  ،صحابۀ منتخب و سپس به ائمۀ معصـوم
1
بعدی منتقل شده و از آن بزرگواران نسل به نسل به ما رسیده است.
از دیدگاه امام  ،انقالب اسالمی توانست اسـالم واقعـی را زنـده کنـد و
جمهوری اسالمی به عنوان مهمترین دستاورد انقـالب اسـالمی ،در پرتـو
تجدید حیات اسالم ناب ،والیت فقیه را به عنـوان نظریـۀ شـیعی و مـدل
حکومت اسالمی در دوران ییبت مورد توجه قرار داد.
۴ـ دعوت جهانی به اسالم

قبل از انقالب اسالمی باور عمومی این بود که بایدها و نبایـدهای اسـالم
مخصوص جغرافیای جهان اسالم است؛ اما امام عقیده داشت کـه قـوانین
اسالم فرازمانی و فرامکـانی و پاسـخگوی نیـاز همـۀ انسـانها در همـۀ
عصرها است« :سیاستی که در صدر اسالم بود ،یک سیاست جهـانی بـود.
پیغمبر اسالم دستش را دراز کرده بود در اطرا عـالم و عـالم را داشـت
دعوت میکرد به اسالم؛ و دعوت میکرد به سیاست اسالمی و حکومـت
َ
ْ َ َّ
تشکیل داد»؛ 2به بیان قرآن خطاب به پیـامبر اکـرم َ « :و مى أ ْر َسىلن ک فإّل
و
َ
َر ْح َم فَّ ْلِ َّ فم َین»؛ 3بر این اساس ،امام راحل معتقد اسـت« :امـروز جهـان
تشنۀ فرهنگ اسالم ناب محمد است» 4.هفتهنامۀ آبزرور نوشـت« :امـام
خمینی مرد همپا پیامبران کهن است که دنیـا را بـه پیـرو از اصـول
 .2صحیفۀ امام ،1۷ ،ص.204
 .3سورۀ انبیا ،آیۀ .10۷
 .4صحیفۀ امام ،21 ،ص.88
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دینی دعوت کرد 1.»...نامۀ امام به گوربـاچف نیـز بـدین منظـور صـورت
گرفت« :جناب آقای گورباچف ،اکنون ...از شما میخواهم دربـارۀ اسـالم
به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید؛ و این نه به خاطر نیـاز اسـالم و
مسلمین به شما ،که به جهت ارزشهای واال و جهانشمول اسـالم اسـت
که میتواند وسیلۀ راحتی و نجات همۀ ملتها باشد 2.»...شبکۀ تلویزیونی
بیبیسی اذعان کرده است که «آنچه در ایران در سـال  1979رد داد ،نـه
تنها برای ایرانیان بلکه برای تمام ادیان جهـانی ،نقطـۀ عطـف بـود؛ نقطـۀ
عطفی که از بازگشت میلیونها نفر در سراسر دنیا به اصولگرایی مـذهبی
خبر میدهد؛ در سراسر جهان پیروان دیگر ادیان مانند مسیحیت ،یهودیت
3
و هندو نیز به اصولگرایی مذهبی روی آوردهاند.»...
5ـ اسالمگرایی جهانی

یکی از مهمترین آثار دینی انقالب اسالمی ،احیای اندیشه و هویت دینـی
در جهان است .در شرایط سخت و دشوار قبل از انقـالب کـه بـهتـدری
اصول و مبانی دینی با تالش حکومتهای طایوت و سـردمداران الئیـک
جرم بود و یا مسخره میشد ،نهعت امـام خمینـی تحـول عظیمـی در
4
مبدل کـرد.
سطح جهانی ایجاد کرد و ماهیت الئیک را به ماهیت اسالمی ل
5
این امر سبب شد مردم جهان به اسالم گرایش پیدا کنند .محمد العاصـی
میگوید« :امام عزیز ما ،جهان المذهبی و دنیاگرایی را متالشی سـاخت و
 .1همان.
 .2صحیفۀ امام،

 ،21ص 220و .221

 .4مجلۀ اندیشۀ انقالب اسالمی ،ش ۷و.8
 .5امام جمعه واشنگتن.
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هماکنون بر خال سالهای پـیش از پیـروزی انقـالب اسـالمی ،نـهتنهـا
مسلمانان «بنیادگرا» بلکه مسیحیان «بنیادگرا» و «بنیادگرایان» سایر ادیـان در
1
جهان فراوان شدهاند».
روزنامۀ انگلیسی نیز گزارش میدهد که «مردم انگلستان به جای تفـریح و
شادی بیحد و اندازه در درون کلوپهای شبانه و عیش و نوش ،تـرجیح
میدهنــد تــا بــا آمــدن بــه زیــر پــرچم اســالم ،ســعی در برخــورداری از
فعیلتهای این دین داشته باشـند .طبـق آمارهـا سـاالنه  ۵هـزار نفـر در
انگلستان مسلمان میشوند و  ۷۵درصد از آنان را سفیدپوستان این کشـور
تشکیل میدهند» 2.آنتونی گیدنز 3مینویسـد« :از آیـاز دهـۀ هشـتاد و بـا
انقالب اسالمی ،فرایند عمومی جهان ،روند معکوسی را آیاز کـرده و بـه
سمت دینی شدن میرود» 4.روزنامۀ دیلیتلگرا تأکید کـرده اسـت کـه
«در ردۀ سنی زیر  2۵سال ،از هر  10نفر یک نفر دیـن مسـیحیت را رهـا
کرده و به اسالم روی میآورد»؛ و بـه اذعـان همـین روزنامـه «تحقیقـات
نشان میدهد که گرایش به اسالم در میـان جوانـان روز بـه روز افـزایش
5
مییابد».
6ـ نقش امام در بیداری اسالمی

یکی از دستاوردهای مهم انقالب ،شناخت جایگاه و ویژگیهای رهبـری
است .قبل از انقالب بیشتر مردم جایگاه رهبر در اسالم را نمیدانسـتند و
یا نمیگذاشتند که مردم رهبر واقعی و واجد شـرایط را بشناسـند؛ از ایـن
 .1نشریۀ شاهد ،ش  ،211خردادماه .13۷1
 .3جامعهشناس معرو انگلیسی.
 .4مجلۀ یک گام تا ظهور ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی  ،ص.20
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رو ،برخی تصور میکردند که شاه شایسـتگی رهبـری دارد؛ امـا انقـالب
نشان داد که شاه نهتنها لیاقت رهبری را نـدارد ،بلکـه او یاصـب رهبـری
است؛ چنانکه در عبارتی از امام میخوانیم« :شما دیدید که در این مـدتی
که محمدرضا یصب کرده بود حکومت ایران را» 1.از سوی دیگر ،امام بـا
طرح والیت فقیه یادآوری کرد کـه «چـون حکومـت اسـالمی حکومـت
قانونی بلکه حکومت قانون الهی است ،پس حاکم باید دو صـفت داشـته
باشد که آن دو ،اساس حکومت قانونی است و بدون آن حکومت قـانونی
2
معقول نیست :یکی از آن صفات ،علم به قانون (فقاهت) است».
این همـان رهبـری اسـت کـه در معـادالت فرهنگـی و سیاسـی جهـان
تأثیرگذار است و جهانیان را به خـود جـذب میکنـد .روزنامـۀ الپـائیس
اسپانیا نوشته است« :راز پیروزی امام خمینـی در شخصـیت و خمیـرۀ او
بود...؛ امام خمینی فوت کـرد ،امـا راه او ادامـه خواهـد داشـت...؛ امـروز
تأثیرات پیام امام در الجزایر ،تونس ،مصـر ،فلسـطین ،افغانسـتان و دیگـر
کشورهای مسلمان ،حتی آنها که دارای اک ریت سنلیمذهب هسـتند ،بـه
چشم میخورد.»...

3

به بیان دانیل پـایپز« :4بایـد اعتـرا کنـیم کـه پـیش از پیـروزی انقـالب
اسالمی ،ما برای افکار دینی و مذهبی هیچ جایی باز نکرده بودیم؛ ولـی از
این پس ،برای ما آمریکاییها ضروری است که زمینهای جهـت مطالعـه و
تحقیق پیرامون مذهب فراهم آوریم و به طور خاص در زمینـۀ اندیشـه و
 .1صحیفۀ امام ،13 ،ص.302
 .2روح هلال خمینی ،البیع ،ص.464
 .3کشیش مسیحی.
 .4رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکا.
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اعتقادات و خط مشی و هد امام خمینـی تحقیقـاتی بـه عمـل آوریـم؛
چراکه نمیتوان از تأثیرات اندیشۀ امام خمینی در جهان بهراحتی گذشـت
و دنیای یرب به دلیل نفوذ افکار امام خمینی بار دیگـر اسـالم را کشـف
1

کرده است و این ما آمریکاییها را با مشکل مواجه میکند».
ارنست کاردیناله 2میگوید« :بعـد از انقـالب نیکاراگوئـه ،شـدیدا تحـت
محاصرۀ اقتصادی بودیم...؛ در سفری بـه ایـران ،خـدمت رهبـر انقـالب
اسالمی رسیدم .از کوچههای پُـرپیچوخم جمـاران گذشـتم .خانـۀ رهبـر
انقالب را در نهایت سادگی یافتم .مردی کـه شـرق و یـرب را بـه لـرزه
انداخته بود ،پیرمردی است با لباس ساده و در اتاقی محقلر .تنها حرفی کـه
ایشان گفتند ،این بود« :ما در کنار مبارزان علیـه سـتمکاران هسـتیم» .ایـن
قوت قلبی بود که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست .در ادامۀ سفر بـه
سخن ،ل
مقـر
مقر پاپ ،رهبر کاتولیـکهـای جهـان رفـتم .آن کـاد تودرتـو و آن ل
ل
باشکوه ،آن لباسهای گرانقیمت و فاخر و رفتار تند و برخورد تلخ پـاپ
که گفت «اگر میخواهی کمکی از جانب کلیسا به شـما بشـود ،نبایـد بـه
سیاست ،کاری داشته باشید و همچنین ،با آمریکـا درنیفتیـد»؛ مـن گفـتم:
رهبر من قاعدتا باید شما باشید؛ اما نیستید .رهبر من امام خمینی اسـت
که به آن سادگی زندگی میکند و واقعا راه حعرت مسیح را مـیرود و
با آمریکا دشمن اسـت .اگـر حعـرت مسـیح حـاال بـود ،رفتـار امـام
خمینی را داشت» 3.دکتر جر موستاکیس 4میگوید« :من یک مسـیحی
هستم ،ولی به آیت هلال خمینی عالقۀ بسـیار زیـادی دارم .او اصـالحکنندۀ
 .2کشیش مسیحی.
 .3مجلۀ پیام زن ،سال  ،5ش  ،1فروردین .13۷5
 .4روحانی و نویسندۀ مسیحی.
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بزرگ امت اسالمی بوده است .من و سایر مسـیحیان آزاده ،وظیفـۀ خـود
میدانیم که از ایشان پیروی کنیم» 1.این در حالی است که محمدرضا شـاه
نهتنها در معادالت و تحوالت جهـان ،تأثیرگـذار نبـود ،بلکـه خـود او را
2
بیگانگان به قدرت رساندند.
۷ـ افزایش جهانی جمعیت مسلمانان

آنچه معموال اتفاق میافتد ،گرایش برخی پیروان ادیان به دین دیگر است.
این گرایش محدود و به مرور زمان شکل میگیرد ،اما گـرایش مـردم بـه
اسالم به شدت افزایش پیدا کرده است؛ یعنی انقـالب اسـالمی نـهتنها در
گرایش مردم به دین تأثیرگذار بـود ،بلکـه در رشـد و افـزایش چشـمگیر
جمعیت مسلمانان نقش کلیدی داشت .در حوزۀ مطالعات آینـده تـا سـال
 2025همۀ گزارشهـا حـاکی از رشـد جمعیـت مسـلمان و متعاقـب آن
تقویت جایگاه و توان اثرگذاری مسلمانان است 3.بر اسـاس تخمینهـای
مؤسسۀ تحقیقات پیـو 4،در سـال  ،2010تعـداد  1.6میلیـارد مسـلمان در
جهان زندگی میکردهاند که حدود  23درصد جمعیت جهـان را تشـکیل
میدهند .اما در حالی که در حال حاضر ،اسالم دومین گروه مذهبی جهان
پس از مسیحیت است ،این مذهب سریعترین مـذهب در حـال رشـد در
جهان است .در حقیقت ،اگر نرد رشد جمعیت مسلمانان به همین منـوال
ادامه یابد ،در پایان قرن حاضر ،تعداد مسلمانان از تعداد مسـیحیان جهـان
پیشی خواهد گرفت.
 .2گازیوروسکی ،سیاست خارجی آمریکا و شاه ،ص.28
 .3محمدجواد هراتی و محمدرحیم عیوضی ،درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران،
ص.1۷9
 .4اندیشکدۀ آمریکایی مستقر در واشینگتن دیسی است.
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هرچند جمعیت بسیاری از کشورها در منطقۀ خاورمیانه و شـمال آفریقا ـ
که اسالم در آنها به قرن هفتم میالدی بازمیگردد ـ یالبا مسـلمانند ،ایـن
منطقه موطن تنها  20درصد از مسلمانان جهان است .جمعیـت بزرگـی از
مسلمانان جهان ( 62درصد) در منطقـۀ آسـیا در حـوزۀ اقیـانوس هنـد و
اقیــانوس آرام ،در انــدونزی ،هندوســتان ،پاکســتان و بــنگالدش زنــدگی
میکنند.
جمعیت مسلمان اروپا نیز در حال رشد است؛ به گونهای کـه پـیش بینـی
میشود 10 ،درصد جمعیت اروپا در سال  20۵0مسلمان خواهد بود.
مطالعۀ چشـمانـداز مـذهبی آمریکـا در سـال  2014کـه از سـوی مرکـز
تحقیقات پیـو انجـام شـده ،نشـان میدهـد کـه  0.9درصـد بزرگسـاالن
آمریکایی مسلمانند .بررسی دیگری در سال  2011نشان میدهـد کـه 1.8
میلیون بزرگسال و به طور کلی  2.۷۵میلیون نفر از تمـامی سـنین در ایـن
کشور مسلمان هستند .به عالوه  63درصد این افراد مهاجرند.
بر اساس پیشبینیهای جمعیتشناسی تخمین زده میشـود کـه در سـال
 20۵0مسلمانان  2.1درصد جمعیت آمریکا را تشکیل دهنـد کـه در ایـن
1
صورت ،تعداد آنها از یهودیان پیشی خواهد گرفت.
همچنین آمارهای ارائه شده در سال  2013حاکی از آن اسـت کـه تعـداد
مسیحیان انگلیس در دهۀ گذشته  11درصد کاهش یافته و از  3۷.3نفر در
سال  2001به  33.2میلیون نفر در سال  2011رسیده است؛ در حـالی کـه
تعداد مسلمانان  80درصـد افـزایش یافتـه و از  1.2میلیـون نفـر در سـال
 2001به  2.۷میلیون نفر در  2011رسیده ،به گونهای که اسالم در جایگاه
دوم ادیان در انگلیس قرار گرفته است .اما از نظر تعداد جمعیت انگلـیس
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که بالغ بر  ۵6.0۷میلیون نفر میشـود ،نسـبت  ۷۵درصـدی مسـیحیان در
سال  2001به  ۵6درصد کاهش یافته ،در حالی که نسبت مسلمانان  3تا ۵
درصد افزایش یافته است.

1

نکتۀ قابل توجه اینکه احداث مساجد و حسـینهها از کلیسـا نیـز بیشتـر
شده است .طبق برخی گزارشها «گسترش احداث مسـاجد در آمریکـا و
اروپا به اندازهای است که بسیاری از کلیساها تبدیل بـه مـوزه شـده و در
عوض مساجد ،گنجـایش حجـم انبـوه نمـازگزاران را ندارنـد» 2.رسـانۀ
انگلیسی دیلیمیل گزارش قابـل تـأملی را منتشـر کـرد و آن را در صـدر
صفحۀ اینترنتی خود قرار داد .تیتر قابل تأمل این گزارش ایـن بـود« :یـک
کشور ،دو دین و تصویر متمایزکننده :صندلیهای خـالی در کلیسـا کجـا!
صفهای طوالنی مساجد کجا!»؛ 3دیلیمیل در ایـن گـزارش بـه افـزایش
خیرهکنندۀ اسالم در انگلیس و کاهش استقبال عمومی مردم این کشور بـه
کلیسا و مراسمهای مذهبی آن اشاره کرده است« :وقتی این کلیسا در قـرن
 18ساخته شد ،قرار بود گنجایشی برابر  1230نفـر را داشـته باشـد؛ امـا
شاهد حعور حداک ر بیست نفر در کلیسـای هـزار نفـری مـریم مقـدس
هستیم ،اما کمی آن طر تر در خیابان ،مکانی مقدس وجـود دارد کـه بـا
مشکل کمبود جا مواجه است .مسجد ،تنها  100نفـر گنجـایش دارد؛ امـا
وقتی جمعهها به آنجا سر میزنیم ،جمعیتی  3تا  4برابر گنجایش مسجد
برای اقامۀ نماز جمعه جمع میشوند و مجبورند بیرون از مسجد نمـاز را
برپا کنند».

4
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8ـ تقابل تمدن اسالم و غرب

یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی تقابل تمدن یـرب و اسـالم اسـت؛
زیرا قبل از انقالب وانمود میشد که اسالم دینی منزوی اسـت و قـدرت
مقابله با هیچ تمدنی را ندارد؛ از این رو ،یرب از اسالم هراسـی نداشـت،
بلکه حامی آن نیز بود .پس انقالب ،تمدن اسالم ناب ،تمدن یـرب را بـه
مبارزه طلبید؛ زیرا اسالم ناب محمـدی نشـان داد ،کـه دیـن نـهتنها مـانع
پیشرفت ملتها نیست ،بلکه خود تمدنساز است؛ از این رو ،در ادبیـات
امام خمینی مسألۀ رویارویی همهجانبۀ اسالم ناب و اسـالم آمریکـایی در
قالب تقابل اسالم آمریکایی و اسالم ناب محمدی

بهم ابـۀ مرکـز ثقـل

رویارویی گستردۀ فرهنگی و سیاسـی مطـرح و تبیـین شـد؛ 1از ایـن رو،
یرب به رهبری امریکا در بعد تبلیغاتی و فرهنگی ،سیاست اسالمسـتیزی
را به عنوان یکی از راهبردهای خود در قبال گسترش آرمانهـای انقـالب
اسالمی در پیش گرفت .پس از حـوادث یـازده سـپتامبر آمریکـا در سـال
 ،2001اسالمهراسـی و اسـالمسـتیزی بـا شـدت بیشتـر در کشـورهای
اسالمی ادامه یافت؛ زیرا یرب که در صدد ایجاد «نظـم نـوین جهـانی» و
یکقطبی شدن جهان» بود ،احساس کرد «تنها تمدنی که تمدن آن را نابود
خواهد کرد ،تمدن اسالم است؛ از این رو ،اهانت بـه قـرآن کـریم ،پیـامبر
اسالم 2و دیگر مقدسـات اسـالمی در رأس سیاسـتهای اسـالمسـتیزانۀ
دولتها و رسانههای یربی قرار گرفـت .از سـوی دیگـر ،یـرب در فـاز
جدید ،راهبرد اسالمهراسی را از مجاری صر

تبلیغاتی خار کرد و بـه

آن زیرساخت به اصطالح علمی و فرهنگی داد؛ چنانکـه در سـال 1993
 .2مانند کتاب آیات شیطانی.
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تئـوری «برخـورد تمـدنها» از سـوی سـاموئل هـانتینگتون مطـرح شــد.
هانتینگتون در نظریۀ خود ـ که به جهان پس از فروپاشی بلوک شرق نظـر
دارد ـ از شکلگیری تمدنها سخن گفت 1.وی هشـت تمـدن را مطـرح
میکند 2و بیش از همه به تمدن اسالمی تأکید میورزد و معتقد است کـه
جهان یرب باید به گونهای این تمدن را مهار کند؛ 3زیرا عصـر تـکقطبی
آمریکا به سوی چندقطبی در حرکت است و این ساختار به زودی آشکار
میشود 4و ممکن است در این تعاد ،تمدن اسالم پیروز شود؛ از این رو،
ریچــارد نیکســون «جهــان اســالم را در قــرن بیســتویکــم از مهمتــرین
میدانهای زورآزمایی سیاست خارجی آمریکا» دانست« 5.موشه بیجلـین»

6

میگوید« :آمریکا با همۀ توان نظامی و اقتصادی و اروپا بـا همـۀ سیاسـت
های زیرکانه و مرموز خود ،توان مقابله با مو انتشار اسالم را نداشتهانـد.
این یک واقعیت است که اسالم در آیندهای نه چنـدان دور ،حـر اول را
در جهان یرب خواهد زد» 7.مایکل دینس برداین 8میگویـد« :بـه عقیـدۀ
من مدنیت و تمدن یرب به زودی به بنبست خواهد رسید و به جـایش
تمدن اسالمی خواهد نشست.»...

9

امروزه تقابل ایران و یرب ،تقابل عرصههای اقتصادی ،سیاسی ،نظـامی و
 .1ر.ک :منوچهر محمدی ،دستاوردهای کالن انقالب اسالمی ،از ص 115به بعد.
 .2سیدمحمدمهدی میرباقری ،انقالب اسالمی و تداول قدرت ،ص.4۵
 .4محمدرحیم عیوضی و محمدجواد هراتی ،همان ،ص.1۷8
 .6پژوهشگر یهودی.
 .8استاد دانشگاه آریزونای آمریکا.
 .9روزنامۀ کیهان .1380/۷/24
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اجتماعی نیست ،بلکه تقابـل ایـدئولوژیک و اعتقـادی اسـت .جنگهـای
نظامی ،اقتصادی و  ،...ابزاری برای نابودی تمدن اسالمی است .برخـی از
متفکرانی که با رویکرد تمدنی ،اسالم و یرب را مطالعـه کردهانـد ،عمـدۀ
تعارضات بین این دو را از نوع هویتی و اعتقادی تلقی میکننـد؛ چنانکـه
البرت حورانی بر این باور است که «تعارض اسالم و یرب بنیادین است؛
از این رو ،جدال بین آنها ماهیتی اعتقادی و هویتی دارد».

1

امام معتقد است که در تقابل تمدن اسالم و یرب ،تمدن یـرب شکسـت
میخورد ...« :اسالمی که یرب ،و در رأس آن آمریکا جهـانخوار را بـه

َ
ُ َ َّ
َ
ىا لَّى ی أ ْر َسىل
خاک مذلت خواهد نشاند 2،که این وعدۀ الهـی اسـت« :ه
َر ُسا ََّ ُه ب َّْ ُهدی َو دین ْلَّ َح ِّق َّ ُی ْظه َر ُه َع َل ِّ
ُ ِّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ 3
لَّد فین کل فه و َّا ک فره لَّمش فرکان».
ف ف
ف
ف

نتیجهگیری

در عصر انزوای دین و یلبه تفکر جدایی دین از سیاست ،انقالب اسالمی
چون خورشیدی عالم تاب ،طلوع نمـود و بـا گفتمـانی متفـاوت ،ضـمن
تأکید بر جهانشمولی دین اسالم و پاسخگویی این دین الهی بـه نیازهـای
بشر ،دلهای انسانهای آزاده را به سوی خود جذب نمود و لرزه بر انـدام
استکبار انداخت .انقالب اسالمی با مرزبندی میـان اسـالم نـاب و اسـالم
آمریکایی ،اسالم راستین را بـه جهانیـان معرفـی کـرد و بـا ارایـه الگـوی
حکومت دینی ،حاکمان ناالیق کشورهای اسالمی را تحقیر نمود .پیروزی
 .1روزنامۀ جمهوری اسالمی .1389/09/15
 .2صحیفۀ امام ،21 ،ص.204
 .3سورۀ توبه ،آیۀ .33
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انقالب اسالمی به رهبری حکیمانه امام خمینی  ،در گرایش جهانیان بـه
اسالم و افزایش چشمگیر جمعیت مسـلمانان نقـش کلیـدی ایفـا نمـوده
است.

نقش انقالب اسالمی در هویتیابی زن
چکیده

نوشتار حاضر با بهرهگیری از اطالعات و آمار موجود ضمن مراجعه بـه دیـدگاه
کارشناســان و صــاحبنظران ،در صــدد تبیــین نقــش انقــالب اســالمی در
شخصیتیابی و کرامت زن است .هویتیابی زنان ،از مهمترین دستاورد انقالب
اسالمی است .جایگاه زن قبل از انقالب بـا جایگـاه زن بعـد از انقـالب بسـیار
متفاوت است؛ در پیروزی شکوهمند انقالب ،زنـان ثابـت کردنـد کـه ،یـک زن
مسلمان در سایه ایمان و آگاهی و به دور از منجالب فسادی که دنیـای یـرب و
عصر ستمشاهی برای او تدارک دیده بودند ،میتواند نقش اساسـی در تحـوالت
تاریخی و جهانی ایفا کند .حعور زنان در عرصۀ سیاسـی و اجتمـاعی ،علمـی،
فرهنگی از برکات انقالب اسالمی است.
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،شخصیتیابی زن ،کرامت زن ،فعالیـتهـای سیاسـی
زنان ،فعالیتهای اجتماعی زنان ،فعالیتهای علمی زنان ،حجاب.
مقدمه

انقالب اسالمی ایران ،یکی از رخـدادهای بـزرگ جهـان معاصـر اسـت؛
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پدیدهای که صاحبان اندیشـۀ یربـی ،بـه دلیـل تأثیرگـذاری در معـادالت
جهانی و دسـتاوردهای آن ،نمیتوانسـتند از آن چشـم بپوشـند .یکـی از
دستاوردهای انقالب ،هویتیابی زنـان اسـت؛ همـان زنـانی کـه قبـل از
انقالب ،یربیها با شعارهایی همچون زنگرایی (فمینیسم) هویت آنـان را
زیر سؤال بردند .رژیم پهلوی نیز به عنوان عروسـکگـردان ایـن سـناریو
نقش ایفا میکرد؛ در حالی که انقالب اسالمی جایگاه و نقشی مهم بـرای
زنان در نظر گرفت .زنان در جمهوری اسالمی توانمندیهای خـود را در
عرصههای مختلف اجتماع به اثبات میرسانند.
1ـ هویتیابی زن

پیش از انقالب اسالمی ،حکومت به بهانۀ تجددگرایی ،نسبت بـه زنـان و
دختران ،دیـدگاه ابـزاری ،مـادی و لـذتجویی جنسـی داشـت .پـروین
یفاری 1میگوید« :در تهران آن روزگـار شـایع بـود کـه بـرای شـبهای
تنهایی او (شاه) دختران زیبایی را به دربـار مـیبرنـد .حتـی نـام دختـری
ایتالیایی به نام فرانچیسکا در لیست معشـوقههای شـاه بـود» 2.از ایـن رو،
امام خمینی فرمود« :شاه گفته است درک من از زن آن است که او بایـد
زیبا و فریبا باشد .این شاه است که زنها را به فساد میکشـاند و آنهـا را
عروسک میخواهد بار بیاورد 3.»...همچنین امام از آن روزگار چنـین یـاد
میکند« :زن در دو[ ...برهه] مظلوم بود :یکـی در جاهلیـت عصـر بع ـت
پیــامبر اســالم و دیگــر در جاهلیــت دورۀ شــاه...؛ شــاه زن را از آن مقــام
 .1معشوقۀ شاه.
 .2پایگاه جهان نیوز ،بازخوانی پهلوی ،پروندۀ دوم« :مفاسد اخالق».
 .3صحیفۀ امام ،3 ،ص.4۷2
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شرافت و عزت پایین کشید ،...بـه مرتبـۀ یـک حیـوان» 1.همچنـین شـاه
هیچیک از دختران ایران را در ابتدای جوانی الیق ازدوا نمیدانسـت؛ او
ابتدا با شاهزاده فوزیۀ مصری ازدوا کرد و سپس تصمیم گرفت با دختـر
پادشاه ایتالیا ازدوا کند».

2

اما انقالب اسالمی زنان ایران را از جاهلیت مدرن ،به جایگـاه واقعیشـان
برگرداند ،یعنی زن مانند مرد انسانی است که هیچ خللی در گوهر وجـود
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ
ىه
او نیست« :ی أیه لَّن س فإن خلقن کْ فمن ذکر و أنث  ...فإن أ کىرمکْ فعنىد لَّل ف
َ
ْ ُ ْ 3
أتق کْ»

بر این اساس ،انقالب به زن فهماند که اصالت ،سالمت خـانواده و نسـل
انسان ،به عهدۀ اوست و مادر بیشترین سهم را در پـرورش فرزنـد دارد:
«از دامن زن مرد به معرا میرود .دامـن زن محـل تربیـت بزرگزنـان و
بزرگمردان است»4؛ «زن انسان است؛ آن هم یک انسان بزرگ .زن مربـی
5

جامعه است».
اگررفالطن ررسالرالطرروفا ال رر الانرربال رر

ال ال ال

ال

ر

ال

ال ر

الافطرررد الایررف

الا ررد ال ال

ال

چهالاهل ا الرالچهالطدلک،الچرهالاادربالرالچرهالطو رهال ال ال
ال

ال

شبنبال کسرف الشردگف الا رسال فطررد ال ال
ال

 .1همان ،۷ ،ص.339
 .2اردشیر زاهدی ،رازهای ناگفته (خاطرات اردشیر زاهدی) ،ص 124ـ.125
 .3سورۀ حجرات ،آیۀ 13؛ ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،18 ،ص.326
 .4صحیفۀ امام ،۷ ،ص.341
 .5همان ،ص 339
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دم رررهال اررررفالاارررفراالارررد الطف اطررر ال ال ال
ال

ال

ااد طرر الا رسررف،ال گررنالاسررفا ال 1ال
ال

2ـ تحول روحی و فکری

یکی از تحوالتی که در خصوص زنان رد داد ،تغییر نگـرش بـه نقـش و
جایگاه زنان در اجتماع از طـر

مجـامع مـذهبی بـود .قبـل از پیـدایش

نگرش جدید ،نگاه یالب بر ضرورت خانهنشینی و انجام وظایف مربـوط
به خانه و خانهداری بود؛ از سوی دیگر ،زن با توجه به رویکرد حکومت،
از هویت اصلی دور و به قیدوبند فساد فکری کشیده شده بود .اما بعـد از
انقالب ،بـه دلیـل شـناخت جایگـاه زن و آشـنایی بـا معـار اسـالمی،
نگرشها و معیارهای زنان تغییر کرد و آنهـا دریافتنـد کـه زن در اسـالم
هویت و شخصیت الهی دارد؛ امام راحل فرمود« :یـک تحـول روحـی،
یک تحول فکر  ،با ارادۀ مصمم .از بچهها کوچک تا مردهـا بـزرگ،
از دختران کوچک تا خانمها بزرگ؛ همۀ اقشار ،بـا هـم قیـام کردنـد»؛

2

ایشان همچنین فرمودهانـد« :اگـر ایـن نهعـت و انقـالب اسـالمی هـیچ
نداشت ،جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شـد ،ایـن یـک
امر بود که کافی بود برا کشور ما».

3

امام نمونۀ خوبی را نقل میکنـد کـه حـاکی از تحـول زن ایرانـی اسـت:
«اینجانــب در طــول ایــن جنــگ صــحنههــایی از مــادران و خــواهران و
 .1دیوان پروین اعتصامی ،ص .210
 .2صحیفۀ امام ،۷ ،ص 245
 .3همان  ،14ص 19۷
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همسران عزیز ازدستداده دیدهام که گمـان نـدارم در ییـر ایـن انقـالب
نظیر داشته باشد؛ و آنچه برا من یک خاطرۀ فراموشنشدنی استـ بـا
اینکه تمام صحنهها چنین است ـ ازدوا یک دختر جوان با یک پاسـدار
عزیز است که در جنگ هر دو دست خـود را از دسـت داده و از هـر دو
چشم آسیب دیده بود .آن دختر شجاع با روحی بزرگ و سرشـار از صـفا
و صمیمیت گفت« :حال که نتوانستم به جبهه بروم ،بگذار بـا ایـن ازدوا ،
دین خود را به انقالب و به دیـنم ادا کـرده باشـم عظمـت روحـانی ایـن
صحنه و ارزش انسانی و نغمههـا الهـی آنـان را نویسـندگان ،شـاعران،
گویندگان ،نقاشان ،هنرپیشگان ،عارفان ،فیلسوفان ،فقیهان و هر کس را که
شماها فرض کنیـد ،نمـیتواننـد بیـان و یـا ترسـیم کننـد؛ و فـداکار و
خداجویی و معنویت این دختر بزرگ را هیچکس نمیتواند بـا معیارهـا
رای ارزیابی کند».

1

الف) نقش زن در اصالح جامعه

متأسفانه زنان قبل از انقالب در روند اصـالحی جامعـه نقـش پررنـگ و
گستردهای نداشتند؛ زیرا رژیم پهلوی با دستاندازی بـه شـعار آزادی زن،
عمال سیاستهای خود را برای به ابتذال کشاندن زنـان و تزلـزل در بنیـان
خانوادهها پایهریزی کرد و با اقداماتی که انجام داد ،شأن واالی انسانی زن
را پایین کشید .این امر ،زن را از اصالح و هدایت جامعه یافـل کـرد؛ امـا
انقالب اسالمی این رشـد و بلـوغ فکـری را بـه وجـود آورد کـه زن در
اصالح جامعه ،تربیت فرزند و هـدایت فـرد ،نقـش بنیـادی دارد« :زنهـا
 .1همان ،16 ،ص.194
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مردان شجاع را در دامن خود بزرگ میکنند .قرآن کریم انسانساز است و
وظیفۀ زنها نیز انسانساز است .اگر زنها انسانساز از ملتها گرفتـه
بشود ،ملتها به شکست و انحطاط مبـدل خواهنـد شـد»1؛ « ...صـالح و
فســاد ی ـک جامعــه ،از صــالح و فســاد زنــان در آن جامعــه سرچشــمه
میگیرد»...؛ 2از این رو ،امام زنان جوامع دیگر را به الگوپذیری از بانوان
ایران سفارش کردند« :امید است که زنـان سـایر کشـورها اسـالمی ،از
تحول معجزهآسایی که برا زنـان ایـران رد داده ،عبـرت گرفتـه ،جامعـۀ
خود را اصالح نمایند».

3

ب) پاسداری از کرامت زن

زن در آیاز پیدایش اسالم ،به کرامت انسانی خـویش دسـت یافـت ،و از
حقــوق و آزادیهــای حقیقــی برخــوردار شــد .اســالم همــۀ ســتمهــا و
برخوردهای وحشیانهای که در دوران جاهلیت نسبت بـه زنـان صـورت
َ ْ ُُ
میگرفت ،از بین برد و از کشـتن فرزنـدان بـر حـذر داشـتَ « :و ّل تقتلىال
َ
َ ْ َ
أ ْو َّلد ُک ْْ خشی فإ ْمالق؛ 4و فرزندانتان را از ترس فقر ،نکشید!»

متأسفانه رژیم پهلوی به بهانۀ نوگرایی و آزادی ،ضربۀ بزرگی به حرمت و
کرامت زن وارد کرد .رهبر معظـم انقـالب فرمـود« :بزرگتـرین ضـربه و
اهانت به کرامت زن را همین سیاست یربی انجام میدهد .در یـرب ،بـه
خصوص در آمریکا و در شمال اروپا مراکز مهمی وجـود دارد کـه اصـال
 .1همان ،6 ،ص.300
 .2همان ،16 ،ص.192
 .3همان ،14 ،ص.31۷
 .4سورۀ اسرا ،آیۀ.31
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بنا کارشان بر عرضۀ جنسی زن در مقابل مرد است؛ چه ضـربها بـرا
زن از ایــن بــاالتر یــرب در قعــیۀ زن و خــانواده ،در یــک گمراهــی و
ضاللت عمیقی به سر میبرد».

1

اما جایگاه زن در پرتو انقالب اسالمی ،احیا و کرامت انسانی اوست که به
وی بازگردانده شد .در این نگاه ،زن ،ابـزار نیسـت ،بلکـه مبـدأ سـعادت
است .فتح قلههای موفقیت و پیشرفت کشور به وی وابسـته اسـت .امـام
خطاب به زنان فرمود« :خداوند شما را با کرامت خلق کرده است...؛ آنها
که زنها را میخواهند ملعبۀ مردان و ملعبۀ جوانها فاسد قـرار بدهنـد،
خیانتکارند؛ زنها گمان نکنند که این مقام زن است که بزککـرده بیـرون
برود با سر باز و لخت! این عروسکباز است نه زن».

2

۳ـ حمایت از زنان

رژیم پهلوی وانمود میکرد که از زنان حمایت میکند؛ امـا حقیقـت ایـن
است که ایـن حمایـت بـرای اطرافیـان و وابسـتگان حکومـت صـورت
میگرفت و بانوان دیگر ،از حقـوق اولیـه خـود محـروم بودنـد .بـر ایـن
اساس ،یکی از دسـتاوردهای انقـالب ،حمایـت از زنـان در عرصـههای
فردی ،خانوادگی و اجتماعی اسـت .ایـن حمایتهـا در قـانون اساسـی،
قوانین مصوب مجلس شورای اسـالمی و نیـز مصـوبهها و آییننامـههای
دولت پیشبینی شده است و در ابعاد مختلـف رفـاهی ،ازدوا و طـالق،
مهریه ،حعانت فرزندان ،حمایت دوران بارداری ،دادگـاه خـانواده ،نفقـه،
تساوی با مرد در برابر قانون ،تجلی یافته اسـت .در بنـد چهـاردهم اصـل
 .2صحیفۀ امام ،6 ،ص.301

184



انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

سوم قانون اساسی آمده است« :تأمین حقوق همهجانبۀ افراد از زن و مـرد
و ایجاد امنیت قعایی عادالنه برای همه و تساوی عمـوم در برابـر قـانون
است» .بر اساس این بند ،دولت موظف است حقوق همهجانبۀ زنان را نیز
همانند مردان تأمین کند؛ چنانکه در اصل  21قانون اساسی ،بدان تصـریح
شده است .شهید مطهری فرمود ...« :در یرب این تبلیغ زیاد شده است به
طوری که برای آنان تبدیل به یک باور شده که زن در جامعـۀ اسـالمی از
حقوق خویش محروم بوده و هسـت و زنهـا عناصـر ناراضـی در میـان
مسلمانان هستند...؛ بنابراین در این انقالب شرکت نخواهند کرد .ولـی در
عمل ،زنها نهتنها در این انقالب شرکت کردند ،بلکـه اگـر حعـور آنـان
نبود ،هیچگاه انقالب به ثمر نمیرسید».

1

۴ـ زن در عرصۀ سیاسی و اجتماعی
الف) شناخت جایگاه زن

نزدیک به نیم قرن ،زنان ایرانی از بستر رشد عقالنی و اجتمـاعی محـروم
شدند .هنر و ادبیات داستانی روزگار پهلویها ،آینهای شفا از بهرهگیری
انحطاطی زنان از آزادی پوشش و روابط ناسالم جنسی به دست میدهـد؛
از این رو ،امام فرمود[« :شاه] زن را م ل یک عروسـک درسـت کـرد .در
صورتی که زن یک انسان است وآن هم یک انسان بـزرگ...؛ ایـن پـدر و
پسر [پهلوی اول ودوم] ،و خصوصا این پسر آن قـدر جنایـت کـه بـه زن
کردند ،به مردان نکردند» 2.اما با شکلگیری انقالب اسـالمی ،ایـن امکـان
 .1مرتعی مطهر  ،مجموعه آثار ،24 ،ص.288
 .2همان.339 ،
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برای زنان فراهم شد تا جایگاه فردی و اجتماعی خود را بهتر بشناسـند و
بــا اســتفاده از توانمنــدیهــا و اســتعدادهای خــود ،حعــوری فعــال در
صحنههای مختلف داشته باشند .امروزه زنـان در مشـایل مختلـف نظیـر
پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی ،پرستاری ...،حعور دارند 1.اینک نهتنها
زنان ایران ،بلکه بانوان مسلمان در منطقـه بـهویـژه مصـر ،لیبـی ،بحـرین،
تونس و یمن ،همچون سمیه در مقابل دشمن سینه سپر کرده اند...؛ اینـان
با حعور پررنگ خود در تظـاهرات ثابـت کردنـد آنچـه یربیـان دربـارۀ
انزوای زنان مسلمان میگویند ،درویی بیش نیست».

2

ب) نقش زن در پیروزی انقالب اسالمی

حعور زنان در انقالب ،پدیدهای بیسابقه نیست و در تاریخ دیگر جنبش
های سیاسی و اعتراضآمیز ملت ایران نیز از شور و شعور زنـان مسـلمان
ایرانی حکایت دارد .پس از فرمان تحریم تنباکو توسط میـرزای شـیرازی
همسران ناصرالدین شاه به شکستن قلیانهـا اقـدام کردنـد؛ و در نهعـت
جنگل ،زنان گیالن با کمکهای مادی و معنوی خویش ،مبارزان را یـاری
رساندند .در توطئۀ کشف حجاب ،تظاهرات زنان در مشهد و اعتراض بـه
این وضـع ،هرگـز از خاطرههـا محـو نمـیشـود .زنـان ایرانـی در تمـام
عرصههای زندگی حعور دارند و اعتقادات دینی آنان مانع از شـرکت در
فعالیتهای اجتماعی نخواهد شد .امام خمینی فرمودنـد« :امـروز زنهـا
شیردل ،طفل خـود را در آیـوش کشـیده و بـه میـدان مسلسـل و تانـک
دژخیمان رژیم میروند .در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکار از زنان
 .1پایگاه سازمان تبلیغات اسالمی ،شناسه195286 :
 .2ماهنامۀ پیام زن ،ش.243
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ثبت شده است» 1.شهید مطهری نیز در این باره مینویسد« :رهبر انقـالب
اسالمی ایران با تیزبینی و تیزهوشی خاص خود دریافته بودند که انقـالب
اسالمی ایران ،بدون شرکت بـانوان بـه ثمـر نخواهـد رسـید؛ از ایـن رو،
شرکت آنان را در مراسم انقالبی واجب و الزم شـمردند» 2.رهبـر معظـم
انقالب نیز فرمودهاند« :نقش زنان در انقالب ثابـت کـرد کـه زن در سـایۀ
ایمان و آگاهی و به دور از فسادی که دنیای یرب برای او درسـت کـرده
است ،میتواند نقش اول را در تحوالت تاریخی و جهانی ایفا کند».

3

ج) نقش زنان در انگیزهسازی مردان

امام خمینی انقالب را وامدار زنان میشمارد؛ چراکه آنـان سـبب تقویـت
روحیه و انگیزۀ انقالبی مردان شدند .هر زنی که برای اعتراض به استبداد،
از خانه بیرون میآمد ،مادر یا همسر و خواهر و دختـری بـود کـه دیگـر
اععای خانواده را به دنبال خود کشانیده بود .مشـتهای گرهکـردۀ زنـان
ایرانی ،پای مردان ایرانی را استوار میساخت و گلولههای خودکامگـان را
بیثمر .زنان همچنین در دوران  8سال دفاع مقدس نقشی برجسته داشـتند
و اثبات کردند که شخصیت زن در تبعیت از الگوهای یربـی و مـدگرایی
نیست ،بلکه چیزی که بر اعتبار و ارزش آنها میافزاید ،ییرت ،فـداکاری
و آرمانهای دینی است .امام فرمود« :بانوان عزیز ما اسباب این شدند کـه
مردها هم جرأت و شجاعت پیدا کنند .ما مرهون زحمـات شـما خانمهـا
هستیم» 4.ایشان همچنین فرمودهاند« :شما رهبران نهعت هسـتید .بـانوان،
 .1صحیفۀ امام ،3 ،ص.512
 .2مرتعی مطهر  ،مجموعه آثار ،19 ،ص.3۷0
 .4صحیفۀ امام ،۷ ،ص.۷
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رهبر نهعت ما هستند؛ ما دنبالۀ آنها هستیم .من شما را به رهبـر قبـول
دارم و خدمتگزار شمایم».

1

د) حضور زن در انتخابات و مدیریت

مسلم است که رژیم پهلوی که برای مشارکت سیاسی عموم مردم ارزشی
قائل نبود ،به حقوق سیاسی زنان هـم بـیاعتنـا بـود و بـه همـین سـبب،
مشارکت سیاسی زنان ،هیچگاه در دوران پهلوی تحقق نیافت .با این حال،
رژیم پهلوی تالش داشت با اتخاذ برخـی سیاسـتهای تبلیغـاتی ،نـهتنها
خود را به حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان متعهد نشان دهـد ،بلکـه چنـین
ادعا کند که با وجود مشکالت و مخالفتهـا ،در تـالش اسـت گامهـایی
برای تحقق حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان بـردارد .البتـه حعـور برخـی
موارد زنان در عرصۀ سیاسی و اجتماعی به دلیل این بود کـه سـازمانهای
بینالمللی این مطالبه را داشتند ،نه اینکه آنها اعتقادی بـه حعـور زنـان
داشته باشند.
انقالب اسالمی آیاز فصلی نوین در مشارکت سیاسـی بـانوان بـه شـمار
میرود .انقالب مشارکت سیاسی زنان را نه به م ابۀ یک حـق بلکــه بــه
م ابـۀ تکلیف اسالمی فراهم کرد .امـام خمینـی بـا ارائـۀ الگوهـای صـدر
اسالم ،زنان را بـه حـعور و مشارکت جدی در همۀ عرصهها فراخواند؛

2

از این رو ،پس از انقالب اسـالمی شـاهد مشـارکت روزافـزون زنـان در
عرصههای مختلف مانند نمایندگی مجلس ،شرکت در انتخابـات شـوراها
 .1همان ،ص.132
 .2صحیفۀ امام ،11 ،ص.254
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و شرکت در انتخابات خبرگان هستیم .دکتر پال اسـپراکمن 1میگویـد..« :
در سفرهایی که به ایران داشتم ،شاهد فعالیتهای گستردۀ زنان ایرانـی در
جامعه بودم...؛ من معتقدم زنان ایرانی از مردان قویترند.»...

2

5ـ زن در عرصههای علمی

امروزه برای عموم زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصـیل وجـود نـدارد؛
زیرا زنان فهمیدنـد کـه میتواننـد از تواناییهـای علمـی و هنـری خـود
بیشترین استفاده را داشته باشند؛ از این رو ،درصد زیادی از کرسیهـای
دانشگاهی را کسب کردهاند .بر اساس گـزارش یونسـکو در سـال ،2012
جمهوری اسالمی ایران جزو شش کشور برتر جهان از حیث دسترسی به
برابری جنسیتی در امر آموزش است.

3

الف) تعداد طلبۀ خواهر

یکـی از دســتاوردهای انقـالب اســالمی تربیـت خــواهران طلبـه اعــم از
طلبههای خارجی و داخلی است .بر اساس گزارش مدیر سابق حوزههای
علمیه خواهران «امروز حدود  80هزار طلبـۀ خـواهر در مـدارس علمیـۀ
سراسر کشور مشغول تحصیل هستند؛ و  394مدرسه در مقطع سـطح دو؛
 54مدرسه در مقطع سطح سـه ،در  13رشـته؛ و سـه مدرسـه در مقطـع
سطح چهار است که به زودی به هفت مدرسه افزایش خواهد یافت».
 .1نویسنده و مترجم امریکایی.
 .3همان.
 .4خبرگزاری جمهوری اسالمی 1395/10/30 ،کد خبر 5۷85915

4
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ب) اعضای هیأت علمی

امروزه شاهد رشد  1۷برابـری تعـداد زنـان هیـأت علمـی در دانشـگاهها
نسبت به قبل از انقالب اسالمی هستیم به گونـهای کـه در سـال 1/4 ،۵۷
درصد و در سال  24 ،96درصد از اععای هیـأت علمـی دانشـگاهها زن
بودهاند.
ج) تدوین آثار

نکتۀ مهم آن است که امروزه تعداد زیادی از کتابهای علمـی و مقـاالت
در سطح کشور توسط زنان نوشته یا ترجمه میشود .جمعیـت زیـادی از
گزارشگران و نویسـندگان مطبوعـات و وسـایل ارتبـاط جمعـی را زنـان
تشکیل میدهند .در آموزش و پرورش نیز سطح علمی بـانوان بـه حـدی
رسیده که در دبیرستانهـای دخترانـه یالبـا از دبیـران زن بـرای آمـوزش
استفاده میشود؛ و موفقیت دختران در کنکور نشاندهنـدۀ رشـد کیفـی و
کمی بانوان در امر آموزش است.

1

د) دانشآموزان دختر

امروزه تعداد دانشآموزان دختر از دو میلیون و  777هزار و  724نفـر در
سال  1۳55به  6میلیون و  956هزار و  34نفـر در سـال  1396رسـیده و
تعداد دانشآموختگان دانشـگاهی زن از  6درصـد در سـال  1۳55بـه 44
درصد در زمان حاضر افزایش یافته است.

2

 .1مجموعه مقاالت کنگرۀ بینالمللی امام خمینی و احیای تفکر دینی ،2 ،ص.295
 .2خبرگزاری جمهوری اسالمی.139۷/5/11 ،
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هـ) دانشجویان دختر

به گفتۀ معاون مؤسسۀ پژوهشی و برنامهریزی آموزش عـالی ،تعـداد کـل
دانشجویان زن در سال تحصیلی 58ـ 54 ،57هـزار و  248نفـر بـوده کـه
نسبت آنان به کل دانشجویان  30/9درصد بوده است؛ اما این رقم در سال
تحصیلی 94ـ 93به  2میلیون و  200هزار و  375نفر افزایش یافته که بـه
عبارتی  45.8درصد دانشجویان را تشکیل میدهند.

1

در حــال حاضــر ،ایــن رقــم تغییراتــی داشــته اســت؛ بــه گفتــۀ معــاون
رئیسجمهور در امور زنان 56 ،درصد از دانشجویان دانشـگاههای دولتـی
کشــور را زنــان تشــکیل میدهنــد؛ از ایــن میــان ،ســهم دختــران از کــل
دانشجویان رشتههای علوم پزشکی  53درصد ،در رشتههای علوم انسانی
 58درصد و در گروههای علوم پایه به  69درصد رسیده است 2.همچنین
در سالهای اخیر شاهد شکوفا شدن استعدادهای دختران خالق و مبتکـر
و حعور آنها در المپیادهای جهانی علمی هستیم .رشد و ارتقای حعور
زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی و تکنولوژیک همچون ثبت اختراعات،
ابتکارات و نوآوری در عرصههای نانو ،انرژی هستهای ،هوا و فعا ،علـوم
پایه و ییره ،بخشی از پیشرفتهـای زنـان ایرانـی در سـالهـای پـس از
انقالب اسالمی است.
و) اساتید زن

پیش از انقالب تنها  6/13درصد اساتید دانشگاهها زن بودنـد؛ امـا امـروز
 .1خبرگزاری جمهوری اسالمی ،کد خبر1394/9/4 ،)5011489( 81853029 :
 .2باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر 20 ،۵892124 :آذر 139۵
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زنان  20درصد اساتید دانشگاهها را شامل میشوند .امروز هفت هزار نفـر
از استادان دانشگاهها و دو هزار و  700نفر از استادان حوزۀ علمیـه ،زنـان
هستند .در جمع اععای هیأت علمی دانشگاههای کشـور نزدیـک بـه 30
درصد و در بین همکاران دانشـگاهی نیـز بـیش از  40درصـد از بـانوان،
مشغول به فعالیت هستند و در زمینههای مـدیریتی و اجرایـی نیـز شـاهد
روند روبهرشد تعداد زنان هستیم.

1

ز) حافظان قرآن

بر اساس گزارش رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقـا

و امـور خیریـۀ

کشور« ،بیش از  ۷0درصد از بـانوان در مجـامع قرآنـی حعـور دارنـد و
بیشتر حفا قرآنی و شرکتکنندگان در مسابقات قرآنی بانوان هستند».

2

در حالی که قبل از انقالب ،برگزاری فستیوالها و مسابقههایی بـه منظـور
انتخاب برترین زنان و دختران از نظر زیبایی تحت عنوان «دختر شایسـته»
برگذار میشد و نفر برگزیده در رقابتهای جهانی نیز شرکت میکرد .بـر
اساس اسناد بهدستآمده ،سوءاستفادههای زیادی از ایـن دختـران هـم از
سوی درباریان و هم در خار از کشور صورت میگرفت.

3

6ـ زن در عرصۀ فرهنگ و هنر

متأسفانه قبل از انقالب صحنههای اخالقی ،جای خـود را بـه صـحنههای
جنسی داده بودند؛ بـه نحـوی کـه بسـیاری از بـازیگران بـه «سـتارههای
 .1خبرگزاری جمهوری اسالمی ،کد خبر139۷/5/11 ،8298913 ،
 .2پایگاه خبری تابناک ،کد خبر  ،۷223۵۵تاریخ2 1396/5/26 :
 .3باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر1396 /11/12 ،5118932 ،
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جنسی» معرو بودند .نشان دادن بدن کامال عریان دختـران و رفتارهـای
جنسی مردان با آنها به رای ترین صحنههای فیلم تبـدیل شـده بـود کـه
بسیاری از کارگردانها برای فـروش بیشتـر بـا یکـدیگر در تولیـد ایـن
صحنههای ییراخالقی رقابت میکردنـد .تیتـر روزنامـههای سـینمایی آن
دوران این ناهنجاری را نشان میدهد« :برهنگی سینمای ایران با آمریکـا و
اروپا رقابت میکند»« ،با ستارگان جنسی ایران آشنا شوید! اینهـا خـود را
بمبهای روابط جنسی میداننـد»« ،پـن دقیقـه بوسـه در فـیلم ...دل هـر
عار و عامی را خواهد برد».

1

اما بعد از انقالب زنان در عرصۀ فرهنگ و هنر و بـه خصـوص سـینما و
تلویزیون ،از گرداب ابتذال و فساد خار شده و نقشهای مانـدگار و بـه
یادماندنی از خود بر جای گذاشتهاند .البته امـروزه سـینماهای مـا آسـیب
دارند ،اما این آفات با آفات قبل از انقالب قابل قیاس نیست.
۷ـ گرایش جهانی زنان به اسالم

آنچه آمارها نشان میدهد ،آن است که گرایش به اسالم در جهـان رو بـه
افزایش است و تعداد زنانی که به اسالم میگروند ،تقریبا دو برابـر مـردان
است 2.مؤسسۀ تحقیقاتی فیثماترز اعالم کرد کـه تعـداد کسـانی کـه در
انگلیس در  10سال گذشته به اسالم گرایش پیدا کردهانـد100 ،هـزار نفـر
است که بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهند .در این میان ،تعداد دختـران
جــوان  20تــا  30ســاله و دارای تحصــیالت دانشــگاهی کــه بــه اســالم
گرویدهاند ،چشمگیرتر است 3.هاجر حسینی (از امریکا) میگوید« :عالقـۀ
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من به امام خمینی ،در مسلمان شدنم نقش بسزایی داشت» 1.گلندا اوربـین
(از امریکا) نیز میگوید« :من همۀ موفقیتم را مدیون امام هستم .در آمریکا
درس میخواندم ،اما مرکز اخبار دنیا در پاریس بود .همین بیشتـر مـن را
مجذوب ایشان میکرد ...در نتیجه مسـلمان شـدم» 2.مرضـیه هاشـمی (از
آمریکا) نیز گفته است« :در سال  19۷9بـا شـنیدن اخبـار دربـارۀ انقـالب
اسالمی ایران تحت تأثیر شخصیت امام خمینی قرار گـرفتم و اسـالم را
برگزیدم .قاطعانه بگویم کـه خداونـد ،انقـالب اسـالمی و رهبـری آن را
محور اصلی جذب من به اسالم قرار داد».

3

8ـ گرایش جهانی زنان به حجاب

قبل از انقالب شاهد دو جریان شیرین و تلخ هستیم .شیرین بدان جهـت
که برخی مردان و زنان ما سخت از حجاب دفـاع و بـدان پایبنـد بودنـد.
شیخ محمدتقی بهلول میگوید« :در شهر تهران (بعـد از کشـف حجـاب)
زنانی دیده شدند که مدت پن سال از خانه بیرون نیامدنـد ،بـرای اینکـه
بیحجاب دیده نشوند و حتی به حمـام هـم نرفتنـد ،بـا ایـن کـه حمـام
منزلی[خانگی] هم نداشتند؛ در زمستانهـای سـخت بـا آب سـرد یسـل
کردند یا با دیگ آب گرم کردند و از منزل خود بیرون نرفتند».

4

اما جریان تلـخ آن اسـت کـه پهلـوی اول ،بزرگتـرین جنایـت (کشـف
 .1فائزه فالطونی« ،امپریالیسم فرهنگی با سـالحی بـه نـام فعـای مجـازی» فصـلنامۀ
فرهنگ پویا ،ص.80
 .2همان.
 .3همان.
 .4مجموعه مقاالت کنگرۀ بینالمللی امام خمینی و احیای تفکر دینی ،1 ،ص.163
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حجاب) را به وجود آورد و پهلوی دوم نیز سیاست حجابزدایی پدرش
را ادامه داد .در گزارشی میخوانیم:
«در اتوبوس زنان باحجاب را راه نمیدادند و در معابر پاسـبانان از اهانـت
و کتک زدن به زنهایی که چادر داشتند ،فروگذار نمیکردند .حتی برخی
مأمورین به خصـوص در شـهرها و دهـات زنهـایی را کـه پارچـه سـر
انداخته بودند ،آن را از سرشان کشیده و پـاره پـاره میکردنـد؛ و اگـر زن
فرار میکرد او را تا خانهاش تعقیب میکردند؛ و اتـاق زنهـا و صـندوق
لباس آنها را تفتیش کرده ،اگر چادر را میدیدند ،پـاره میکردنـد» 1.امـام
فرمود« :اما من تلخی این کشف حجابی که اینهـا کردنـد و اسمشـان را
بعدا «آزاد زنان و آزاد مردان» پسر رضاخان گذاشت ،من تلخیاش بـاز در
2

ذائقهام هست.»...
گفتنی است که امروزه متأسفانه حجاب در جامعۀ ما کمرنگ شده است و
حال اینکه تحقیقات نشان میدهد مهمترین عوامل گرایش بیشتـر زنـان
به اسالم ،جذابیت حجاب و آرامشی است که محجبه بودن به آنهـا مـی
دهد...؛ 3در عین حـال ،آمارهـا نشـان میدهـد کـه یـرب از روی آوردن
دختران و زنان جوان به حجاب در هراس اسـت .همـین مسـأله موجـب
شده تا بیشتر بر روی برنامۀ اسالمهراسی کار کند .روزنامـۀ سـانسـنتیال
میگوید« :تعداد دختران بین  18تا  30سال که در ایالت فلوریدا با حجاب
و روســری مشــاهده میشــوند ،نســبت بــه یــک ده ـۀ گذشــته افــزایش
چشمگیری داشته است» 4.آمار پایگاه «آیجی» بیـانگر آن اسـت کـه نسـل
 .2صحیفۀ امام ،13 ،ص .191
 .3سایت رهیافته ،چهارشنبه  6اسفند  ،1393کد خبر .13969
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جدید دختران جوان نیویورک ،بر خال نسلهای قبلی عالقۀ چندانی بـه
پوشیدن لباسهای بـدننما ندارنـد و مـردم بـه پوشـیدگی ،بیشتـر روی
آوردهاند .علت اصلی این امر ،بیبندوباریی است که در چنـد سـال اخیـر
رای شده بود و اکنون در عکسالعمل به آن ،گرایش به پوشیدگی بیشتـر
در میان دختران جوان و نوجوان او میگیرد» 1.احمـد هـوبر 2میگویـد:
«زنان ترک در سوئیس و آلمان و اروپا به حجاب روی آوردهاند؛ زیرا آنان
متوجه شدهاند که حجاب یک سالح پرقدرت و شگفتآور است که خدا
به زنان داده است...؛ اکنون زنان سوئیسی تقاضا دارند که برای آنان لبـاس
با پوشش و حیای بیشتری تهیـه گـردد» 3.ملـومی ایویـت فـرانکلین (از
آمریکا) میگوید« :من ابتدا مسیحی بودم و حجاب داشتن امـروز مـن بـه
4
طور کامل به انقالب اسالمی ایران برمیگردد».
س .م .نام نیز میگوید« :من به خاطر شیفتگی به زیباییهـای حجـاب ،از
دین مسیحی به دین اسالم مشر شده و حجاب کامل را برگزیدم».

5

 .م .بانوی تازهمسلمان میگوید« :باحجاب شـدم ،چـون حجـاب ،نـور
است! چون حجاب الزمۀ دین اسالم است .کسانی که میشناسم حجـاب
دارند ،بسیار خوشحالند؛ چراکه این بـرای آنهـا یـک افتخـار اسـت کـه
خودشان را از نگاه دیگران پوشیده نگه میدارند».

6

 .1پایگاه مشرق نیوز ،کد خبر ،59008تاریخ.1390/5/6
 .2روزنامهنگار مسلمان سوئیسی.
 .3مجلۀ حعور ،ش  ،1ص.3243
 .4فائزه فالطونی ،فصلنامۀ فرهنگ پویا ،ش  ،30ص.80
پایگاه اطالعرسانی تبیان1396/12/19 ،
پایگاه رهیافته ،1393/12/6
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نتیجهگیری

انقالب اسالمی با احیای شخصیت زن ،کرامـت و ارزش واقعـی را بـرای
زنان به ارمغان آورد .در پرتو انقـالب اسـالمی ،توانمنـدیهـای زنـان در
عرصههای گوناگون به فعلیت رسید و بـانوان ایرانـی بـه برکـت انقـالب
اسالمی قلههای افتخار را در ابعاد مختلف زندگی فتح کردند .زن مسلمان
که به برکت انقالب اسالمی شخصـیت حقیقـی خـویش را بازیافتـه ،بـه
الگویی برای زنان جهان تبدیل شد.

مقایسه انقالب اسالمی با انقالبهای فرانسه و
روسیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و مقام
معظم رهبری(دام ظله العالی)

چکیده

تحقیق حاضر در صدد مقایسه انقالب اسالمی بـا انقـالب فرانسـه و روسـیه از
منظر امام خمینی و مقام معظـم رهبـری(دام ظلـه العـالی) اسـت .آنچـه انقـالب
اسالمی را از سایر انقالبهای بزرگ دنیا همچون انقالب کبیر فرانسه و انقـالب
روسیه ،متمایز میسازد تا حد زیادی به ویژگی و ماهیت دینی ایـن انقـالب بـاز
میگردد .ویژگیهایی که انقالب اسالمی ایـران را از انقـالب فرانسـه و روسـیه

متمایز میسازد عبارتاند از :امنیت و آزادی ،معنویت و مردمگرایی رهبر ،نقـش
رهبر و مردم در استمرار انقالب اسالمی ،همگـانی بـودن انقـالب ،تاثیرگـذاری
انقالب اسالمی در بیداری اسالمی و تحوالت جهانی ،تأثیر امـدادهای ییبـی در
پیروزی انقالب .این مقایسه نشان میدهد انقـالب اسـالمی ،از جهـات متعـدد،
مهمتر از انقالب فرانسه و روسیه ،بوده و گفتمـان سـومی را پـیش روی انسـان
معاصر قرار داده است.
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،انقالب فرانسه ،انقالب روسیه ،امام خمینـی  ،مقـام
معظم رهبری.
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مقدمه

انقالب اسالمی را باید سرآیاز تحوالت بنیادین در ایران و جهان دانسـت.
انقالبی که امام خمینی از آن با عناوینی چون «معجـزۀ قـرن» و «انفجـار
نور» یاد کرد؛ از این رو ،میتوان گفت «انقالب اسالمی ایران» حرکت بـی
نظیــری در تــاریخ سیاســی جهــان بــود و ویژگیهــایی دارد کــه آن را از
انقالبهایی همچون انقالب  1789فرانسه و انقالب اکتبر  1917روسـیه
متمایز میکند؛ همچنانکه شهید مطهری فرمـود« :انقـالب اسـالمی ایـران
ویژگیهایی دارد کـه در مجمـوع ،آن را در میـان همـۀ انقالبـات جهـان
بینظیر و بیرقیب ساخته است» 1.بعد از گذشت چهل سال بایسته اسـت
ویژگیهای انقالب اسالمی بازخوانی شود تا نسل جوان ،بدانند کـه اینـان
میراثدار معجزۀ قرن هستند و جوانان پیش از آنها ،با خـون خـود سـند
پرافتخار انقالب اسالمی را امعا کردند و اکنون اینان هستند کـه بایـد بـا
صیانت از دستاوردهای انقالب اسـالمی ،نگذارنـد انقالبشـان بـه دسـت
دشمنان ،منافقان کوردل و جیرهخواران استکبار جهانی آسـیب ببینـد .ایـن
نوشتار به مقایسۀ انقالب اسالمی ایران با انقالب فرانسه و انقالب روسـیه
پرداخته ،نشان میدهد که انقالب اسالمی ،از جهات متعدد ،مهـمتـر از آن
دو بوده و گفتمان سومی را پیش روی انسان معاصر قرار داده است.
1ـ ماهیت دینی انقالب

در بعد فرهنگی ،نقش ایدئولوژی و نقـش مـذهب در انقالبهـا مقایسـه
میشود .به لحا طبقهبندی ،تفاوت اصلی آنها ناشی از نـوع ایـدئولوژی
حاکم بر این انقالبها است .لیبرالیسم ،ایدئولوژی انقـالب فرانسـه بـود.
 .1مرتعی مطهر  ،مجموعه آثار ،19 ،ص.3۷0
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ویژگی اصلی این ایدئولوژی ،اصالت فرد و آزادیهای فـردی و حمایـت
از بخش خصوصی و مادیگرایی است .این ایدئولوژی در پیشبرد انقالب
 1789فرانسه نقشی نداشـت« .آلکسـی دوتوکویـل» 1معتقـد اسـت کـه
«انقالب فرانسه که زیربنای لیبرالیسم دارد ،نظام استبداد مـذهبی کلیسـایی
2
را از خدا و پادشاهان گرفت و به مردم داد».
مارکسیسم ،ایدئولوژی انقـالب روسـیه بـود کـه بـر پایـۀ اصـالت مـاده،
دیکتاتوری طبقۀ کارگر و تمرکز و انحصار ابزار تولید ،اسـتوار بـود .ایـن
ایدئولوژی در انقالب فوریۀ  1917نقشی نداشت .زیرا مارکسیسـم ،دیـن
را ،افیون تودهها میدانست و ضدیت با ادیان الهی را اجتنابناپذیر تلقـی
3
میکردند.
اما ایدئولوژی انقالب اسالمی بر پایۀ خداباوری بنا شده و ویژگی مهم آن
این است که حاکمیت اسالم ،خواست همۀ مردم اسـت؛ چنانکـه بعـد از
پیروزی انقالب ،مردم خواهان استقرار نظام جمهـوری بـر مبنـای قـوانین
الهی اسالم بودند .بععی از گروههای داخلـی از «جمهـوری دموکراتیـک
اسالمی» سخن میگفتند ،اما امام میدانست که افزودن هرگونه پسـوند یـا
پیشوندی بر جمهوری اسالمی ،به منزلۀ کارگذاردن خشت کجی است که
مبنای نظام را به اعوجا خواهد کشـید و انقـالب اسـالمی را از رشـد و
بالندگی در بستر «نه شرقی نه یربی» منحر خواهد ساخت؛ از ایـن رو،
امام فرمود« :دعوت کنند به اینکه رأ بدهید به جمهور اسـالمی؛ ایـن
4
هم با همین کلمه :نه یک حر زیادتر و نه یک حر کمتر».

 .3همان.
 .4صحیفۀ امام ،6 ،ص.324
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2ـ امنیت و آزادی

یکی از تفاوتهای انقالب اسالمی بـا دو انقـالب روسـیه و فرانسـه ،در
برقراری امنیت و آزادی بعد از پیروزی نمود پیدا میکند؛ یعنی در فرانسـه
و روسیه ،بعد از پیروزی انقالب ،مردم به دلیـل درگیریهـا و اختالفـات،
امنیت و آزادی نداشتند ،به گونهای که صدها نفر در این دو کشـور کشـته
شدند ،چنانکه مقام معظم رهبری فرمـود ...« :شـما بیسـت سـال بعـد از
«انقالب اکتبر  1917شوروی» را نگاه کنید؛ دیکتاتوری سـیاه اسـتالین بـر
شوروی در آن بیست سال حاکم بود که صدها هزار آدم به جرم مخالفـت
توهم مخالفت ،اعدام و نابود شدند! و چند برابـر آن
با حکومت استالین یا ل
به سیبری ،تبعید شدند» 1 .همچنین آیـت هلال خامنـهای معتقـد اسـت کـه
انقالب فرانسه نیز پیش از انقـالب روسـیه ،سرنوشـتی از همـین دسـت
داشت ...« :در طول ده سال از انقالب فرانسه حدود دوازده هزار نفـر زیـر
2
تیغ گیوتین رفتند .همۀ این دوازده هزار نفر نیز از رهبران انقالب بودند».
به عبارت دیگر ،معرو است که انقـالب فرزنـدان خـود را مـیخـورد؛
بدینگونه که در هر انقالبی ،انقالبیان یکـدیگر را نـابود مـیکننـد و ایـن
سرنوشت محتوم هر انقالب است .استناد به این م ل معرو بیشتر ناظر
به سرنوشتی است کـه همـۀ انقالبیـان و بـهویژه رهبـران در انقالبهـای
فرانسه و روسیه دچار آن شدند؛ چنانکه مطالعات تاریخ انقـالب ایـن دو
کشور گویای این ادعاست :هنوز ده سال از پیروزی انقالب این دو کشور
نگذشته بود که تقریبا همـۀ رهبـران شـناختهشـدۀ انقـالب دچـار چنـان
اختالفاتی شدند که راهی جز حذ یکدیگر از صحنۀ سیاست و انقـالب
و بلکه از صحنۀ روزگار نمیدیدند .در انقالب فرانسه تیغ گیوتین هر روز
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آمادۀ بریدن سر تعدادی از رهبران انقالبی بود؛ حتی کسانی که تا روز قبل
در او قدرت و حاکمیت بودند ،روز بعد به تیغ گیوتین سپرده میشدند.
در انقالب روسیه رهبران انقالب آنچنان به جان هم افتادند که هم زمینـه
را برای صعود استالین به دیکتاتوری مطلق فراهم کردند و هم خود را بـه
نابودی کشاندند .البته در دوران دهسالۀ اول بعد از پیروزی انقالب روسـیه
قتلعامی مشابه انقالب فرانسه صورت نگرفت ،ولی بـه مجـرد برقـراری
حاکمیــت مطلــق اســتالین ،بــا تشــکیل دادگاههــای فرمایشــی و ایجــاد
اردوگاههای کار اجباری بهویژه در سیبری ،قتلعامهای بسـیاری صـورت
گرفت و شمار زیادی از رهبران انقالب یکی پس از دیگـری بـه جوخـۀ
اعدام سپرده یا ترور شدند.
در انقالب اسالمی بسیاری از رهبران انقالب به شـهادت رسـیدند ،ولـی
همۀ اینها نه از سوی انقالبیان ،بلکه به دست ضدانقالب صورت گرفت.
از همان آیاز پیروزی انقالب اسالمی ،گروههای مخالف با انقالب که نـه
در پیروزی انقالب نقشی داشتند و نه پایگـاه چنـدانی در میـان تودههـای
مردم انقالبی ،وقتی از تحصیل قدرت به طریق مبـارزۀ سیاسـی و مردمـی
مأیوس شدند ،به کشتار بیرحمانۀ رهبران انقالبـی و حتـی مـردم عـادی
روی آوردند .شهادت آیت هلال مطهری ،دکتر بهشتی ،رجایی ،بـاهنر و ...را
میتوان از نمونه خساراتی دانست که به کـادر رهبـری انقـالب اسـالمی
وارد آمد .اما در دو انقالب فرانسه و روسـیه ،ضـدانقالب از همـان آیـاز
قلعوقمع شدند و دیگر محلی از اعـراب نداشـتند تـا رودرروی انقـالب
بایستند .بنابراین اگـر بـرای انقـالب فرانسـه و روسـیه عبـارت معـرو
«انقالب فرزندان خود را میخورد» صادق باشد ،در انقالب اسـالمی بایـد
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گفت «ضدانقالب فرزندان انقالب را میخورد» 1.بر همـین اسـاس ،امـام
عقیده دارد که انقالب اسـالمی بـا دو انقـالب فرانسـه و روسـیه تفـاوت
بنیادی دارد؛ زیرا به مجرد پیروزی انقالب ،امنیت و آزادی برقرار شد .امام
فرمود ...« :ما به مجرد که انقالب واقع شد و پیروز شـدیم ،تمـام راههـا
باز بود بر دنیا .تمام احزاب آزاد بودنـد و تمـام جمعیتهـا آزاد بودنـد...؛
نظمش برقرار بود؛ و بینظمی آن طور که در م ـل انقـالب اکتبـر واقـع
شد ،م ل انقالب فرانسه واقع شد ،این قتل و یارتها نبود در ایران».

2

۳ـ معنویت و مردمگرایی رهبر

نقش رهبران انقالب را در سه بعد مهم میتوان مشاهده کرد کـه عبـارت
است از «رهبر به عنوان ایدئولوگ انقالب»« ،رهبـر بـه عنـوان فرمانـده» و
«رهبر به عنوان معمار نظام بعد از پیروزی انقـالب» .در مقایسـۀ اجمـالی
میان نقش رهبران در سه انقالب ،مشاهده خواهیم کرد که رهبـر انقـالب
اسالمی ،دارای قدرت ،امتیازات و ویژگیهایی است نایی بود که دو انقالب
فرانسه و روسیه از آن بیبهره بودند.
 .1در انقالبهای فرانسه و روسیه رهبران انقـالب از طبقـات متوسـط و
باالی جامعه بودند ،در حالیکه در انقالب اسالمی ایران ،رهبـران انقـالب
وابسته به طبقات محروم جامعه بودند.
 .2در انقالبهای فرانسه و روسیه بهویـژه در انقـالب روسـیه ،رهبـران،
مدافع و نمایندۀ طبقهای بودند که خود متعلق به آن طبقه نبودند ،در حالی
 .1منوچهر محمدی ،انقالب اسـالمی در مقایسـه بـا انقالبهـای فرانسـه و روسـیه،
ص331ـ.332
 .2صحیفۀ امام ،11 ،ص.129
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که در انقالب اسالمی ،رهبران انقالب ،مدافع طبقهای بودند که خود از آن
طبقه برخاسته بودند.
 .3در انقالبهای فرانسه و روسیه طبقۀ روشنفکر و تحصیلکرده رهبری
انقالب را بـر عهـده داشـته و اشـرا و روحانیـان نقـش ضـدانقالب را
داشتند ،در حالی که در انقالب اسالمی ،رهبری ضدانقالب را روشنفکران
وابسته به چپ و راست بر عهده داشتند.
 .4در انقالب فرانسه و روسیه ما چهـرۀ شاخصـی را نمییـابیم کـه همـۀ
ویژگیهای سهگانۀ رهبری را داشته باشد .در انقالب فرانسه چهـرههـایی
مانند الفایت ،روبسپیر ،شارل دوک اورلئان مطرحند که هیچکـدام رهبـری
انقالب را در تمام دوران شکلگیری و پیروزی آن در دست نداشـتند .در
انقالب روسیه چهرۀ لنین از چهرههای شاخص این انقالب بود که بـرای
به مرحلۀ عمل درآوردن ،محوریت داشت؛ در حالی که در سـقوط رژیـم
رومانو ها مطلقا نقشی نداشت .چهرههـایی ماننـد زینوویـف ،کـامنف،
استالین ،تروتسکی و کرنسکی ...دخالتی در سقوط رژیم نداشتند.
به طور خالصه نه در انقالب فرانسه و نه در انقالب روسیه ،به چهرهای با
ویژگیهای ایدئولوگ و فرمانده انقالب برخورد نمیکنـیم .افـراد نـامبرده
هیچکدام نه ایدئولوگ انقالب بودند و نه فرمانـده آن ،بلکـه سـازندگان و
معماران دولتهای بعد از انقالب بودند که بر اسب سرکش تحوالت بعد
از سقوط نظام سوار شدند و در تحوالت بعـدی اثـر گذاردنـد؛  1و حـال
آنکه در انقالب اسالمی از رهبر به عنـوان ایـدئولوگ انقـالب ،رهبـر بـه
 .1منوچهر محمدی ،انقالب اسالمی در مقایسه با انقالبهای فرانسه و روسیه ،ص49
و 1۷8ـ.1۷9
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عنوان فرمانده و رهبر به عنوان معمار نظـام بعـد از پیـروزی انقـالب یـاد
میشود 1.در ایران از آیاز حرکـت اسـالمی در سـال  1342تـا پیـروزی
انقالب در سـال  1357و بعـد از آن امـام خمینـی رهبـر بالمعـارض
انقالب است .ایشان با کسب مرجعیت دینی ،برخوداری از پایگاه معنوی،
در رهبری نهعت نقش مهمی ایفـا کردنـد؛ حتـی بعـد از رحلتشـان نیـز
همچنان گفتار ،راه و اهدا امام دنبال میشود 2.بر این اساس ،به جـرأت
میتوانیم بگوییم که اگر والیت فقیـه وجـود نداشـت ،مـا نیـز بـه همـان
سرنوشت (روسیه و فرانسه) دچار میشدیم.

3

۴ـ نقش رهبر و مردم در استمرار انقالب

یکی از تفاوتهای انقالب اسالمی با انقالب فرانسـه و روسـیه در بقـا و
زوال ظاهر میشود؛ یعنی انقالب فرانسه و روسیه دوام پیـدا نکردنـد ،امـا
انقالب اسالمی استمرار یافـت .مقـام معظـم رهبـری در ایـن خصـوص
فرمود ...« :م ال انقالب معرو فرانسه ...باالخره بـه پیـروزی رسـید ،لامـا
ضدسلطنت بود؛ کمتـر
بقای این انقالب به پانزده سال هم نرسید .انقالب ل
از پانزده سال بعد از شروع انقـالب ،سـلطنت نـاپلئون شـروع شـد؛ یـک
سلطنت مطلقۀ کامل؛ بعد هم بهکل لی انقالب فراموش شـد! همـان کسـانی
که رفته بودند ،خانوادهای که با انقالب برافتاده بودند ،همانهـا برگشـتند،
سلطنت کردند ،سالهای متمادی حکومت کردند ،و در حدود صـد سـال
این کشمکش در فرانسـه وجـود داشـت تـا بـاالخره آن جمهـوریتی کـه
 .1همان.
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انقالب به دنبال آن بود ،بعد از حدود نود سال یا صـد سـال برقـرار شـد.
انقالب شوروی هم یک جور دیگر ،آن هم همینجور .اینکه یک انقالب
مهمی است»؛ 1اما انقـالب اسـالمی بـا اقتـدار و
بتواند بماند ،خیلی مسألۀ ل
عزت هنوز مسیر خود را ادامه میدهد .از این رو ،امام از انقالب اسـالمی
به عنوان انقالب نمونه یاد میکند« :شما میدانید که این انقالب ایران یک
انقالب نمونه است؛ از حیث اینکه انقالبهایی که در دنیا بـوده اسـت...
اینها با یک کودتا نظامی ،بسیار از اوقات واقع میشده است ،و یـک
قدرت شیطانی میرفته است ،یک قدرت شیطانی دیگر جـایش مـیآمـده
است؛ و به مجرد اینکه انقالب میشده است و ایـن کودتـا تحقـق پیـدا
میکرده است ،دست و دهان و قلم همه را میشکستند».

2

مقام معظم رهبری نیز فرمودهاند ...« :نکتۀ اساسی در انقالب مـا ایـن بـود
که نقش مردم با پیروزی انقالب تمام نشد...؛ همان روزها بععیها بودنـد
که میگفتند خیلـی خـوب ،انقـالب پیـروز شـد ،مـردم برگردنـد برونـد
خانههاشان .امام محکم ایستاد و کارها را به مردم سپرد .یعنـی پنجـاه روز
بعد از پیروزی انقالب ،نظام سیاسی کشور به وسیلۀ رفراندوم مردم تعیین
شد...؛ در این دویست سال اخیر در هـیچ انقالبـی چنـین اتفـاقی نیفتـاده
است» 3.همچنین تودههای مردم بعد از پیروزی انقالب اسالمی بارهـا در
انتخابات شرکت کردهاند و حتلی در شرایط بحرانی و بمباران شهرها ،هیچ
یک از انتخاباتهای الزم ...متوقف نشده یا به تأخیر نیفتاده است .از همـه

 .2صحیفۀ امام ،10 ،ص.423
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مهمتر حعور همـهسـالۀ مـردم در اجتماعـات و تظـاهرات میلیـونی بـه
مناسبت سالگرد پیروزی انقالب ،نشانۀ بیداری و حمایت تودههای مـردم
از انقالبشان است .نمونۀ دیگر از این حمایتها حعور عظیم ده میلیـونی
مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر انقالب بود که پایبندی خود را به اصـول
و آرمانهای انقالب نشان دادند.
امروز نیز با گذشت بیش از چهار نسل ،همچنان روحیۀ انقالبـی در مـردم
زنده است .همچنان جوانان حاضر در مراسـم  13آبـان ،ماننـد سـال ،57
شعار «مرگ بر آمریکا» سر میدهند...؛ انقالب مـا ماننـد دیـگ جوشـانی
است که دائما تفالهها را بیرون میاندازد و زالل باقی میماند.

1

5ـ همگانی بودن انقالب

در میان رویدادهای بزرگ اجتماعی و سیاسی جهان ،انقالبهای فرانسه،
روسیه و ایران ،شاخصترین آنها محسوب میشـوند .مـردم فرانسـه در
ســال  1789و روسهــا در ســال  1917شــاهد جابــهجــایی قــدرت در
کشورشان بودند؛ اما آن دو از نظر گسـتردگی دامنـۀ مبـارزات و همگـانی
بودن انقالب ،با انقالب اسالمی و حعور میلیونی مردم ایران قابل مقایسه
نیست؛ 2زیرا میزان مشارکت مردم در کشور فرانسه محدود به یک درصد
از جمعیت اشرا بود که با نظام همکاری نکردنـد .در حقیقـت ،اشـرا
طبقۀ اصلی مخالفان را تشکیل میداد و منطقـۀ فعـالل انقالبـی در فرانسـه،
پاریس به حساب میآمد؛ لذا میـزان مشـارکت مـردم در برانـدازی رژیـم
مستبد ،بسیار اندک بود.

3
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در انقالب روسیه نیز معدودی از کارگران کارخانهها و از طریق اعتصاب،
در سقوط نظام شرکت داشتند و کارگران و سربازان طبقۀ اصـلی انقالبـی
را تشکیل دادند و منطقۀ فعـال انقالبـی در ایـن کشـور محـدود بـه سـن
پترزبورگ و مسکو بود .در حقیقت ،همـین کـارگران کارخانـههای سـن
پترزبورگ و سربازان پادگان این شهر سر به شورش برداشـتند و اسـباب
سقوط خاندان «رومانو » را فراهم کردنـد .بعـد از پیـروزی انقـالب در
فرانسه و روسیه و با گسسته شدن زنجیرهای دیکتـاتوری ،اگرچـه زمینـۀ
مناسب برای رشد آگاهی سیاسی و مشارکت تودههای مردم ،هموار شـد؛
مطالعات بعدی نشان داد که باز بهتدری و در اثر بیمیلـی حاکمیتهـای
بعد از انقالب ،مشارکت مردمی کاهش یافت؛ اما در انقالب اسالمی ایران
به است نای اقلیتی محدود و بخش اعظم ارتش که وابسته به نظـام گذشـته
بودند ،جملگی مردم از همـۀ طبقـات و گروههـای اجتمـاعی در سراسـر
کشور ـ اعـم از شـهرها وروسـتاها ،کـارگران و کارمنـدان ـ چردهـای
اقتصادی و اداری کشور را از کار انداختند و ...آن را ساقط کردند.

1

رهبری معظـم انقـالب فرمـود« :در انقـالب اسـالمی ،همـۀ مـردم ،همـۀ
قشرهای مردم ،از شهری و روسـتایی ،از زن و مـرد ،از پیـر و جـوان ،از
تحصیلکرده و بیسواد ،همه در کنار هم حعور پیدا کردند...؛ و توانستند
یک رژیم تا دندانمسلح متکی به قدرتهای استکباری را از پا درآورند و
انقالب را پیروز کنند».

2

فرد هالیدی 3معتقد است که ...انقالب ایـران مردمـی و فراگیـر بـود؛ امـا

 .3نویسنده و کارشناس مسائل خاورمیانه.
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انقالب شوروی عمدتا متکی به هستۀ حزبی بـود و فقـط در چنـد شـهر
متمرکز بود 1.از سـوی دیگـر ،نقـش بـارز مـردم ایـران در دوران بعـد از
پیروزی انقالب و برگزاری همـهپرسـی مـارچ  1979بـرای تعیـین نـوع
حکومت دلخواه مردم ( 98/2جمهوری اسالمی را انتخاب کردند) ،نشـان
داد که انقالب اسالمی در تاریخ انقالبهـای جهـان ،بینظیـر اسـت ،بـه
گونهای که در تاریخ ،هیچ حاکمیـت برآمـده از یـک انقـالب مردمـی را
نمیتوان یافت که م ل انقالب ایران ،پس از سـرنگون کـردن نظـم کهـن،
خواستار نظر ملت دربارۀ شکل و ساختار نظام جدید شده باشـد .تجربـۀ
انقالبها ،بهویژه انقالبهای فرانسه و روسیه ،نشان میدهد که انقالبها
معموال با اتکـا بـه یـاری مـردم ،البتـه در سـطوح مختلـف ،بـه پیـروزی
رسیدهاند؛ اما زمانی که سکانداران انقالب ،یا حاکمـان جدیـد کشـور ،از
شانههای مردم به زیر آمده و در قصرهای دولتی مستقر شدهاند ،دلنگرانی
و دیدیۀ اصلی آنان ،حفظ قدرت بوده است.

2

6ـ تأثیرگذاری انقالب اسالمی در بیداری اسالمی و تحوالت جهانی

انقالب اسالمی ایران با آگاهیهای عمیقی که در میان ملتهـای مسـلمان
بــه وجــود آورد ،زمینــۀ تحــوالت سیاســی ریشــهدار و حرکتهــا و
سازماندهیهای سیاسـی چشـمگیـری را فـراهم آورد و امـروز در قالـب
بیداری کشورهای اسالمی منطقه ،موجودیت نظامهای وابسته به یـرب را
متزلزل ساخته است .بر همین اساس ،الکساندر هیگ 3گفته است« :به نظر
 .1محمدباقر حشمتزاده ،چهارچوبی برای تحلیل و شناخت انقالب ،ص 204و.236
 .3وزیر دفاع اسبق آمریکا (
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من خطرناکتر و مهمتر از این مشـکالت بینالمللـی ،عواقـب گسـترش
بنیادگرایی اسالمی است که در ایـران پـا گرفتـه اسـت و اکنـون عـراق و
رژیمهای عرب میانهرو را در منطقـه تهدیـد میکنـد .اگـر ایـن از کنتـرل
خار شود ،منـافع ابرقـدرتها را بـه خطرنـاکترین وجـه ،بـه مخـاطره
خواهد انداخت» 1.همچنین یکی از استراتژیستهای آمریکا میگوید« :در
تمامی نهعتهای اسالمی پدیدآمده ،به نحوی میتوان ردپایی از انقـالب
اسالمی را مشاهده کرد...؛ اینـک در چهارگوشـۀ عـالم میتـوان انعکـاس
گرایشهای اسالمی ملهم از انقالب اسالمی ایران را بـهروشـنی مشـاهده
کــرد» 2.از ســوی دیگــر ،امــروزه ایــران در تحــوالت سیاســی ،نظــامی و
اقتصادی جهان تأثیرگذار است .این امر بـه گونـهای اسـت کـه ایـران بـه
عنـوان قـدرت مهـم در منطقــه و حتـی جهـان ،مطـرح و مواضــع آن در
معادالت و تحوالت جهان نقش اساسی دارد ،همچنانکه امـام خمینـی
فرمود« :کشور شما امروز یکی از قدرتمندترین کشورها جهـان اسـت،
باید سعی کنیم این قـدرت را حفـظ کنـیم 3.»...از همـه مهـمتـر ایـنکـه
استراتژی ایران ،امریکا را منزوی و تمدن آن را به چـالش کشـیده اسـت.
البته این عزت و قدرت ،تحریم و بحران اقتصادی را در پـی داشـت ،امـا
این موفقیت ارزش آن را دارد که مردم انقالبی ایران فشارهای اقتصادی را
تحمل کنند و با هر سختیای کنار بیایند کـه در پـی هـر سـختی آسـانی
ْ

و

است« :إ َّن َم َع لَّ ُِ ْسر ْ
یسرل»
ف
ف

4

 .2همان.
 .3صحیفۀ امام ،18 ،ص.151
 .4سورۀ انشراح ،آیۀ .6
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۷ـ امدادهای غیبی

یکی از امتیازهای انقالب اسالمی ،معنویتباوری است؛ معنویتی که قافلـۀ
انقالب را به مقصد رساند و اگر معنویتاندیشی نبود ،ممکن بود انقـالب
دچار مشکل جدی شود؛ زیرا انقالب اسـالمی بـا مـوانعی بسـیار ،ماننـد
جنگ تحمیلی ،تحریم و کودتا روبهرو شد و این موانع میتوانست منجـر
به شکست انقالب شود و یا آن را دچار بحران جدی کند؛ بحرانی کـه در
قالب حملۀ نظامی ،مانند حملۀ امریکا به ایران در طبس ،جنگ هشتساله
و جنگ اقتصادی و روانی نمود پیدا کرد؛ از این رو ،بارها امـام امـدادهای
ییبی را یکی از عوامل پیروزی و دوام انقالب دانسـت ...« :دیگـر قشـرها
قیام کردند ،نهعت کردند و نترسیدند از هـیچ چیـز ،و خـدا تبـارک و
تعالی آنها را امداد کرد و به امدادها ییبی و جلـوههـا معنـو مـا را
رساندهاند به اینکه آزاد شدیم».

1

بنابراین ،میتوان گفت که یکی از عوامل پیروزی و بقای انقالب اسالمی،
امدادهای ییبی است که انقالب فرانسه و روسیه فاقد آن بودنـد؛ چنانکـه
امام فرمود« :این یک نهعت الهی بود .نهعت م ل نهعتها آنهـایی
که به خدا اعتقاد ندارند یا آنهایی که نهعتهایشان نهعـتها جهـت
ماد بوده است ،نبوده است .نهعت ایران ،نهعتی بود که خـدا تبـارک
و تعالی در آن نقش داشت».

2

برخی اندیشمندان یربی نیز معتقدند که بـرای انقـالب اسـالمی پشـتوانۀ
ییرمادی وجود دارد ،چنانکه میشل فوکو 3معتقد است این انقـالب نمـی
 .1صحیفه امام،

 ،1۷ص .426

 .2همان  ،8ص.64
 .3فیلسو

مشهور فرانسو .
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تواند با انگیزهها اقتصاد و ماد صورت گرفته باشد؛ زیـرا مشـکالت
اقتصاد ایران در حدی بزرگ نبود که در نتیجۀ آن ،میلیونهـا ایرانـی بـه
خیابانها بریزند و قیام کنند .پس ،ریشۀ این انقالب را باید در جایی دیگر
جستوجو کرد.

1

8ـ تحقق اهداف انقالب

یکی از تفاوتهای مهم انقالب اسالمی با انقالبهای فرانسه و روسیه در
تحقق اهدا  ،نمود پیدا میکند؛ یعنی آن دو انقالب به اهدا کالن خـود
نرسیدند؛ زیرا انقالبیان فرانسه که خواهان پیـادهسـازی نظـام دموکراتیـک
بودند و بلشویکها که خواسـتار سیاسـتهای سوسیالیسـتی بودنـد ،بـه
هد خود نرسیدند؛ زیرا «امروز هر دو انقالب مزبور بدون آنکه توانسته
باشند بهشت موعود خود را ارائه کنند ،به انتهای راه خود رسـیدهانـد .نـه
لیبرالیسم ،آزادی واقعیای را که خواست روح بشر باشد ،توانست تـأمین
کند ،بلکه بر عکس او را بردۀ قیدوبندهای مادیات جوامع صنعتی نمود؛ و
نه سوسیالیسم توانست عدالت اجتماعی را تأمین کنـد» 2.از همـه مهمتـر
اینکه بشر امروز نه ایدآلهای انقالب فرانسه را میطلبد و نه دیگر امیدی
به بهشت موعود بلشویکهای روسیه بسته است .بشر امروز جامعـهای را
میخواهد که از یک سو ،موجبات ارتقـای انسـانها و آرامـش روحـی و
جسمی او در آن فراهم شده باشد و از سوی دیگر ،آزادیهای سیاسـی و
عدالت اجتماعی هیچیک قربانی دیگری نشود .چنین خواستههایی هرگـز
 .1روزنامۀ جمهوری اسالمی.138۷/3/13 ،
 .2منوچهر محمدی ،انقالب اسـالمی در مقایسـه بـا انقالبهـای فرانسـه و روسـیه،
ص.322
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در چارچوب ایدآلهای مادی و دنیـایی مکاتـب انقـالبهـای فرانسـه و
روسیه تأمینشدنی نبود .دنیای مادی برای روح الهی ،بلندپرواز و در عـین
حال کنجکاو بشر ،دنیایی تنگ و تاریک شده است .بـدیهی اسـت کـه در
چنین شرایط مأیوسکنندهای ما شاهد بازگشت بشر به جانـب مـذهب و
شاهد پیروزی انقالب اسالمی به عنوان انقالبی بشری باشیم که با تکیه بر
مذهب تحقق یافته است 1.از سوی دیگـر« ،بیسـت سـال بعـد از انقـالب
فرانسه ،برای بناپارت هـیچ افتخـاری از لحـا آرمانهـای انقـالب و آن
حر هایی که «ژان ژاپلوسه» و «ولتر» و دیگـران میگفتنـد ،در حکومـت
فرانسه ،مطلقا وجود نداشت» 2.همانگونه که مقام معظم رهبـری فرمـود:
« ...یک دورۀ 24ساله دیکتاتوری مطلقه در فرانسه حاکم میشود و مجددا
همۀ منابع کشـور در اختیـار جنـگ قـرار میگیـرد .پـس از نـاپلئون نیـز
برادرزادۀ او به قدرت میرسد .در واقع ،کار را بـه جـایی میرسـانند کـه
مردم را از انقالب پشیمان میکنند .به این ترتیب ،مردم خواهان بازگشـت
به دوران قبل میشوند که به این دوره «ترمیدور» میگویند .کرین برینتـون
در کتاب کالبدشکافی چهار انقالب بر همـین اسـاس ،نظریـۀ «پـاتولوژی
انقالب» را ارائه میکند .او بر این باور است که انقالب مانند تبی است که
در بدن سالمی وارد میشود ،بدن را دچار بحران میکنـد و پـس از یـک
دورۀ بحرانی ،به دوران قبلی خود بازمیگردد .در انقالب فرانسه نیز واقعـا
همین اتفاق افتاد؛ چراکه فرانسۀ انقالبی پس از چهل سـال بـا کشـورهای
اروپایی که انقالب نکرده بودند ،هیچ تفاوتی نداشت».
 .1همان ،ص 340ـ .341

3
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اما انقالب ایران در تحقق بیشتر اهدا کالن خـود موفـق بـود؛ زیـرا از
اهدا کالن انقالب اسالمی که احیای دین ،گرایش جهانیـان بـه اسـالم،
ایجاد حکومت اسالمی ،معنویتاندیشـی و اسـتقالل بـود؛ تحقـق یافـت.
برخی اندیشمندان یرب نیز معتقدند که انقالب اسالمی به اهـدا کـالن
خود دست یافته است .تدا اسکاچ پول 1مینویسد« :انقـالب اسـالمی بـه
دنبال پیروی از برنامـههـای انقـالب دموکراتیـک فرانسـه یـا برنامـههای
سوسیالیستی انقالب روسـیه نبـود ،بلکـه بـه دنبـال ...اسـتقرار جامعـهای
مستحکم و نوین بر اساس مکتب پویا و سازندۀ اسـالم بـود» 2.همچنـین
جیمز بیل 3مـیگویـد ...« :از نقطـهنظـر محافـل سیاسـی ،ارزشـمندترین
دستاورد انقالب اسالمی را میتوان در بیداری مسـلمین جهـان و احیـای
اسالم به عنوان نظام یک جامعۀ سیاسی مکتبی خالصه کرد و همۀ اینهـا
برخاسته از روح متعالی و تفکر ناب اسـالمی و سیاسـی امـام خمینـی
میباشد» 4.از سوی دیگر ،انقالب اسالمی در دنیای اسالم و دنیای عرب،
امیدها را زنده کرد؛ همچنانکه رهبـر معظـم انقـالب فرمـودهانـد« :وقتـی
انقالب ما پیروز شد ،به طور کل لی دنیای عرب و دنیای اسالم در یک حال
رکود و سکوت و نومیدی به سر میبرد؛ صهیونیستها کـار خودشـان را
پیش برده و همه را ترسانده بودند و هیچ ملتی گمان نمیکـرد در امیـدی
برایش باز باشد .ناگهان دروازۀ عظیم ف ََر گشوده شد و ملتها امید پیـدا
کردند...؛ شما ببینید امروز ملت فلسطین با همۀ وجود وسط میـدان آمـده
 .1جامعهشناس آمریکایی.
 .3نظریهپرداز آمریکایی.
 .4مجموعه مقاالت چهارمین سمینار بررسی سیرۀ نظری و عملی امام خمینی  ،ص.1۷1
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است...؛ این فقط شکست اسرائیل نیست؛ این شکست امریکاست» 1.البته
برای رسیدن به همۀ اهدا  2بایـد تـالش کـرد؛ از ایـن رو ،مقـام معظـم
رهبری فرمودهاند« :من اعتقادم این است که در بسـیاری از اهـدا خـود
هنوز در نیمۀ راه هستیم...؛ 3اما آیندۀ بسیار روشنی پیش روی ماست ،کـه
به سمت آن در حرکتیم؛ آیندهای که ملت ایران خواهد توانست به برکـت
مـادی داشـته باشـد ،و
اسالم و نظام اسالمی ،هم عدالت اجتماعی و رفاه ل
هم به استقالل کامل دست یابد».

۴

9ـ حمایت از مظلومان و مستضعفان

یکی از امتیازات انقالب اسالمی حمایت از مظلومان و مستعـعان جهـان
است ،یعنی استراتژی جمهوری اسـالمی فرامنطقـهای ومبتنـی بـر حفـظ
کرامت وحمایت از مستععفان جهان میباشـد ،چنانکـه در اصـل سـوم
قانون اساسی ایران آمده است؛ دولت جمهـوری اسـالمی موظـف اسـت
سیاست خارجی کشور را طوری تنظیم نمایـد کـه بـر اسـاس معیارهـای
اسالم ،تعهد برادرانـه نسـبت بـه همـۀ مسـلمانان و حمایـت بیدریـغ از
مستععفان جهان باشد .اصل  154قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران
نیز سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میدانـد و از مبـارزه
حق طلبانه مستععفین در برابر مستکبرین جهان حمایت مـیکنـد .نمونـه
عینی آن حمایت از فلسطین است 5،مقام معظـم رهبـری فرمـود« :امـروز

 2به مقالۀ «موانع پیشرفت انقالب اسالمی» از همین کتاب مراجعه شود.
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قـوت اسـت و ایسـتاده
جمهوری اسالمی
هل
بحمدال در منتهـای قـدرت و ل

است .و ما حرفمان را صریح میزنـیم و پـای حرفمـان میایسـتیم و هـر

جایی که احتیا به حعور ما باشد ،هر جایی که احتیا باشـد بـه کمـک
ما در مواجهه و مقابلۀ با کفر و استکبار ،کمکمان را به آنجا میکنیم».

1

نتیجهگیری

انقالب اسالمی ایران دارای امتیـازات گونـاگونی اسـت و در مقایسـه بـا
انقالب فرانسه و روسیه در ویژگیهای زیر متمایز میشود :ماهیـت دینـی
انقالب ،امنیت و آزادی ،معنویت و مردمگرایی رهبر ،نقش رهبـر و مـردم
در استمرار انقالب ،همگانی بودن انقالب ،تاثیرگذاری انقالب در بیـداری
اسالمی و تحوالت جهانی ،امدادهای ییبی و تحقق اهدا انقالب.

موانع پیشرفت انقالب اسالمی
چکیده

پژوهش حاضر به بررسی موانع پیشرفت انقـالب اسـالمی مـیپـردازد .انقـالب
اسالمی ایران بهریم دستاوردهای بسیاری کـه در جهـت تحقـق اهـدا

خـود

داشته است ،با موانع بسیاری نیز روبرو بوده است .این موانـع موجـب شـده تـا
تمام اهدا انقالب آن گونه که شایسته و مورد انتظار بوده اسـت ،تحقـق نیابـد.
بیتردید با فقدان چنین موانعی میتوانستیم انقـالب را در تحقـق اهـدا خـود
بسیار فراتر از آنچه امروز وجود دارد ،مشاهده کنیم .ایـن موانـع را مـیتـوان بـه
موانع درونی و موانع بیرونی تقسیم کرد .از جمله موانع درونی ،میتوان به زمـان
بر بودن تحقق اهدا انقالب؛ عقب ماندگی ایران قبل از انقالب؛ نبـود الگـو و
نرمافزار؛ نـاامنی و درگیریهـای داخلـی؛ سیاسـتزدگـی؛ اخـتال

مسـئوالن؛

رفاهزدگی و اشرافیگری و سوء مـدیریت اشـاره کـرد .در موانـع خـارجی نیـز
انقالب با توطئههـای بسـیاری از جانـب دشـمنان مواجـه بـوده اسـت .تهـاجم
فرهنگی؛ تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی مهمترین عوامل خارجی بودهاند کـه
موانع جدی و گستردهای در جهت پیشرفت کشـور و پیشـبرد اهـدا انقـالب
ایجاد کردهاند.
کلید واژه :انقالب اسالمی ،اهدا

انقالب ،موانع پیشرفت.
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مقدمه

هنگامی که از موانع تحقق اهدا انقالب سـخن میگـوییم ،بایـد توجـه
داشته باشیم که اوال مقصود تنها برخی از اهدا انقالب است؛ و ثانیـا در
همان مواردی که اهدا انقالب به طور کامل برآورده نشـده ،بـه تحقـق
نسبی آنها توجه شود و نباید حکم کلی در مورد آنها صادر کرد.
یکی از اشتباهات در داوری نسبت به تحقق یک هـد یـا هـر موضـوع
دیگر ،این است که نگاه به آن ،به صورت سیاه یا سفید ،و همـه یـا هـیچ
باشد؛ یعنی اعتقاد بر این باشد که آن موضوع یا هد مذکور ،یا بـه طـور
کامل به سرانجام رسیده ،یا اصال تحقق نیافته است ،حتی اگـر بـه بخـش
اعظم آن دست یافته باشیم؛ یا گاهی کـه اهـدا دارای مراحلـی اسـت و
برخی از مراحل تحقق یافته ،اما چون به مرحلـۀ آخـر نرسـیده ،داوری در
مورد آن به گونهای باشد که گویا هیچ توفیقی در آن حاصل نشده اسـت؛
م ال عدالت اجتماعی و رفع تبعیضها و کوتاه شدن دست خیانتکـاران از
بیتالمال مسلمانان یکی از اهدا انقالب اسالمی بوده است و بیتردیـد
این هد تا حد و اندازۀ خاصی تحقق یافته است؛ اما افراد بسیاری بدون
توجه به دستاوردهای بسیاری در این زمینه ،به آن بـه طـور کامـل پاسـخ
منفی میدهند؛ یعنی گویا انقالب در تحقـق چنـین هـدفی هـیچ تـوفیقی
نداشته یا به هیچ مرحلهای از این مراحل نرسیده است؛ زیرا نگاه آنـان بـه
این مسأله نگاه حداک ری است و چون ایـن چشـمانداز (کامـل و )%100
تحقق نیافته ،پس آن را به طور کامل انکار میکنند .چنین داوریـی اشـتباه
بزرگی است .با چنین داوریای دربارۀ تحقق اهدا  ،حتی حکومت امـام
علی

نیز حکومت عادالنه نخواهـد بـود ،یـا آن حعـرت را در تحقـق
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حکومت عادالنه نباید موفق بدانیم؛ زیرا در زمـان حکومـت حعـرت آن
گونه که امام میخواست ،به دالیـل بسـیار ،عـدالت و اهـدا فرهنگـی،
اقتصادی و ...به طور کامل تحقق نیافـت و مدینـۀ فاضـلۀ مـورد نظـر آن
حعرت محقق نشد .برخی از فرمانداران حعـرت بـه مـردم ظلـم و بـه
بیتالمال خیانت میکردند و تنها زمـانی کـه حعـرت از ایـن امـر آگـاه
میشدند ،آنها را عزل میکردنـد؛ ماننـد شـکایتی کـه سـودۀ همـدانی از
فرماندار شهر نزد امیرالمؤمنین برد 1،یا فرماندارانی که خائن بودند و پـس
از مدتی به معاویه پیوستند 2،و نیز برخی از ظلمها و خیانتهـایی کـه بـه
آن حعرت گزارش نمیشد .آن حعرت همچنـین در ابتـدای حکومـت
وعده داده بودند که تمام اموالی که بـه نـاحق از بیتالمـال مسـلمانان بـه
تارا رفته بود ،به بیتالمال برگرداند 3،اما عمال به دلیل کارشکنیها موفق
به انجام ایـن هـد نشـدند؛ یـا آن حعـرت تـالش داشـتند برخـی از
کجرویها و تحریفهای صورتگرفته در دین را اصـالح کننـد ،امـا بـه
دلیل عدم پذیرش مردمان از انجام آنها منصر

شدند 4.همچنین برخـی

از اهدافی که امام به دلیل سستی یاران ،موفق به انجام آنها نشدند 5.با این
این همه بیتردید حکومت آن حعـرت

حکومـت عادالنـه و الگـوی

 1ابناع م ،الفتوح ،3 ،ص60ـ.61
 2مسعودی ،مرو الذهب ،2 ،ص.419
 .3نه البالیه ،خطبۀ .15
 .4مجلسی ،بحار االنوار،

 ،34ص16۷؛ کلینی ،الکافی،

 ،8ص.58

 .5نه البالیه ،ص188ـ189؛ معادیخواه ،نخستین نیم قرن اول از اسالم در آیینۀ نه
البالیه ،ص.338
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موفق در تحقق اهدا اسالم بوده است؛ زیرا به طور نسـبی و در شـرایط
خاص خود توانست اهدا اسالم را محقق سازد.
رهبر معظم انقالب میفرماید« :پس از تشکیل حکومت حقلۀ نبی اکرم
و حتی سالها بعد از آن بزرگوار ،هنوز در جامعـه افـراد ضـعیف و فقیـر
دیده میشدند؛ امیرالمؤمنین

را مشاهده میکنیم که به خانۀ ایتام و فقـرا

میرفتند؛ کسانی که بچههاشان شب شام نداشتند و مادر با آب گرمی کـه
روی چراغ گذاشته بود ،آنها را سرگرم میکرد! این حـوادث مربـوط بـه
چه سالهایی است چقدر از انقالب پیامبر گذشته بود نزدیک به چهـل
سال از هجرت پیامبر گذشته بود و این حوادث اتفاق افتاده بود».

1

ایشان همچنین در مورد تحقق نسبی اهدا انقالب فرمودهاند« :علیریم
آنچه دشمنان ما میخواستند و امروز تبلیغ میکنند ،ما پیشـرفت کـردهایم.
معنای این پیشرفتها این نیست که ما به هد های خود رسـیدهایم .مـن
بارها گفتهام ،اآلن هم میگویم ،بنده به عنوان یک طلبۀ انقالبی معتقـد بـه
اسالم و انقالب ،اعتقادم این است که در بسیاری از اهدا خود هنـوز در
نیمــۀ راه هســتیم .مــا عــدالت اجتمــاعی و بنیــانکنی فقــر و آبادســازی
همهجانبۀ کشور را میخواستیم؛ اما هنوز به آن مقاصد نرسیدهایم» 2.ایشان
با بیان این سخن ،در عین حال تأکید دارد که برخی از مسـیرهای سـخت
انقالب و اهدا آن را پشت سر گذاشته و از آنها عبـور کـردهایم 3و بـه
اهدا میانی انقالب دست یافتهایم؛ اگرچه بـه هـد یـا اهـدا نهـایی
انقالب نرسیدهایم.

4

موانع پیشرفت انقالب اسالمی 221 

با توجه به این نکته ،مقصود از بررسی موانع تحقـق اهـدا انقـالب ،آن
است که چه موانعی موجب شده اهدا انقالب به نتیجۀ مطلوب نرسد و
به طور کامل تحقق نیابد؛ این موانع در دو بخش موانـع درونـی و موانـع
بیرونی تنظیم شده است.
1ـ موانع درونی
الف) زمانبر بودن تحقق اهداف انقالب

برخی از اهدا انقالب که اهدا بنیادین ،ریشهای و عمیق هستند ،برای
تحقق خود به زمان طوالنی نیـاز دارنـد؛ زیـرا انقـالب بـه معنـای تغییـر
ریشهای و عمیق ساختار گذشته و کاشتن نهال جدید و تازه است و بایـد
مدتی بگذرد تا این نهال رشد کنـد و بـه ثمـر رسـد .تفـاوت انقـالب بـا
اصالحات دیگر در ساختار یک نظام ،این است که اصـالحات دیگـر بـا
ظاهر و روبنا سروکار دارند؛ اما انقالب تغییر سـاختار و زیربنـا را هـد
قرار میدهد؛ همانگونه که رهبر انقالب فرمودند« :انقالب فقـط شـورش
کردن ،به خیابان ریختن و جنجال کردن نیست .انقالب یعنی تغییر بنیادین
همۀ نهادهای اصلی زندگی جامعـه؛ تغییـر بنیـادین آنچـه یلـط و کـ و
نابجاست ،به آنچه صحیح و مستقیم و بجاسـت...؛ ایـن امـری اسـت کـه
بهتدری و در طول زمان با تـالش و مجاهـدت دائمـی انجـام میگیـرد؛
مشروط بر اینکه روح و خواسـت و ضـرورت انقـالب در مـردم بـاقی
1
بماند».
ایشان همچنین در مورد فرایند تدریجی و گسترده بودن اهـدا انقـالب
فرموده است« :عزیزان من! انقالب یک امر دفعی نیست؛ یک امر تدریجی
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است .یک مرحلۀ انقالب که تغییر نظام سیاسی است ،دفعی است؛ امـا در
طول زمان ،انقالب باید تحقلق پیدا کند .ایـن تحقلـق چگونـه اسـت ایـن
تحـول پیـدا نکـرده
تحقلق به آن است که آن بخشهایی که عقب مانده و
ل

تحول پیدا کنـد؛ و روز بـه روز راههـای جدیـد ،کارهـای جدیـد،
است ،ل
فکرهای جدید و روشهای جدید ،در چارچوب و بر پایـۀ آن ارزشهـا
در جامعه به وجود بیاید و پیش برود ،تا آن ملـت بتوانـد بـا نشـاط و بـا
قدرت به سمت هد خودش حرکت کند .آینـدۀ بسـیار روشـنی پـیش
روی ماست که به سمت آن در حرکتیم؛ آیندهای که ملـت ایـران خواهـد
توانست به برکت اسالم و نظام اسـالمی ،هـم عـدالت اجتمـاعی و رفـاه
مادی داشته باشد ،و هم به استقالل کامل دست یابد .از روز اول پیـروزی
ل
انقالب ،ما به سمت این آینده حرکت کردهایم».

1

در واقع اهدا انقالب دارای گسترهای است که از اهدا ابتـدایی ،آیـاز
و به اهدا متوسط و سپس نهایی ،خـتم میشـود؛ و چنانچـه از زمـانبر
بودن تحقق اهدا سخن میگوییم ،مقصـود رسـیدن بـه اهـدا نهـایی
انقالب است .رهبر انقالب با اشاره به زمانبر بودن تحقق اهـدا نهـایی
میفرماید« :فرایند تحقلق هد های اسالمی ،یک فراینـد طـوالنی و البتـه
دشوار است .به طور نسبی انسان به آن اهدا نزدیک میشود؛ اما تحقلـق
آنها ،بسیار طوالنی است .قدم لاول که پُرهیجانتر و پُرسروصداتر از همـه

است ،ایجاد انقالب اسالمی است .کار آسانی نبود؛ لیکن ایـن آسـانترین

است .قدم بعدی ،ترتلب نظام اسالمی بـر انقـالب اسـالمی اسـت ،یعنـی
هندسۀ عمومی جامعه ،اسالمی بشود؛ که این هم شد .قدم بعدی ـ کـه از
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اینها دشوارتر است ـ ایجاد دولت اسالمی اسـت .دولـت نـه بـه معنـای
هیئت وزیران؛ یعنی مجموعۀ کارگزاران حکومت؛ یعنـی مـن و شـما .مـا
باید به معنای واقعی کلمه ،در درون این نظام اسالمی ،اسالمی شویم .این
1

مشکلتر از مراحل قبلی است».
یکــی از دالیــل زمــانبری تحقــق اهــدا  ،عقبمانــدگی زیــاد ایــران از
کشورهای پیشرفته در گذشته بوده اسـت .وضـعیت سیاسـی ،اجتمـاعی،
فرهنگی و اقتصادی جامعه در زمان طایوت ،با اهدا مورد نظر انقـالب
اسالمی فاصله بسیار زیاد داشت .رژیم گذشته نهتنها در سیاست ،بلکه در
اقتصاد ،فرهنگ ،آموزش ،علم و تکنولوژی و ...وابسـته بـود .ایـن مسـأله
موجب شده بود تا این رژیم و این کشور در همۀ عرصهها از کشـورهای
پیشرفته بسیار عقب بماند؛ و پر شدن این فاصله ،به طور طبیعی بـه زمـان
بسیار نیاز دارد .در حوزۀ علمی و آموزشی ،علـیریم تالشهـای بسـیار
پس از انقالب برای بهبود این وضعیت و موفقیتهـای بسـیار در عرصـۀ
علم و فناوری ،کشـور مـا همچنـان از برخـی از کشـورهای پیشـرفته در
مواردی عقب مانده اسـت .اگرچـه امـروز در آمارهـای رسـمی جهـانی،
شاخصههای رشد علمی و فناوری ایران از بسیاری از کشـورهای جهـان،
حتی کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز بیشتر است؛ 2اما این رشـد هنـوز
نتوانسته است کاستیها و فاصلۀ زیاد در گذشته را به طـور کامـل جبـران
کند.
از نظر روابط اجتماعی و سیاسی و تعامل دولت و ملـت ،بـا یـک تـاریخ
 2500ساله از بدبینی و فاصله میان دولت و ملت روبهرو هسـتیم کـه پـر
شدن این خأل ،زمـان طـوالنیای را طلـب میکنـد .در عرصـۀ فرهنگـی
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میراثدار نظام آموزشیای هستیم که خالقیت و پیشرفت در آن کمتر مبنـا
قرار داشت و مدرکگرایی از شاخصههای اصلی بوده است کـه متأسـفانه
همچنان سایۀ آن بر سر نظام اسالمی باقی مانده است .از نظر اقتصادی نیز
نظام گذشته در مسألۀ توسعه ،بر اساس ساخت فیزیکی جامعه و توجه به
سطح و ظواهر استوار بوده است .تغییر بنیادین چنین ساختاری ،بـا توجـه
به مشکالت بسیاری که پس از انقالب و در طول جنگ تحمیلی به وجود
آمد ،بسیار مشکل و زمانبر خواهد بود .رسـیدن بـه آزادیهـای مـدنی و
اجتماعی و عقیدتی و ...با توجه به متغیرهـای بسـیاری کـه در آن وجـود
دارد ،زمان طوالنیای را میطلبد.
بنابراین آنچه در اینجا حائز اهمیت است ،این است که نظام اسـالمی در
مسیر رسیدن به اهـدا انقـالب حرکـت میکنـد و اگرچـه در مقـاطعی
حرکت نظام به سوی آن اهدا  ،کند بوده ،اما این حرکت هیچگاه متوقف
نشده است و برخی از اهدا ابتدایی و متوسط را نیز پشت سـر گذاشـته
است .ضمن آنکه باید این نکته را نیز مؤکدا یادآور شویم که هد نهایی
اسالم و رسیدن به جامعۀ فاضله و کامـل در آینـدهای نزدیـک یـا دور بـا
تحقق خواهد یافت و نباید کسـی داعیـۀ تحقـق آن
ظهور ولی عصر
نظام عادالنۀ جهانی ،یا حتی در سطح کشور ایران را داشـته باشـد و تنهـا
باید خود را در مسیر رسیدن به آن هد نهایی و هر چه نزدیکتر شـدن
به آن بدانیم؛ همانگونه که امام بارها فرمودند که باید نهایت تـالش مـا
این باشد تا انقالب را به دست صاحب اصلی آن برسانیم 1و این انقـالب
2
را به جایی برسانیم که مقدمۀ ظهور فراهم شود.
 .1صحیفۀ امام ،15 ،ص385؛  ،16ص183؛  ،19ص.209
 .2همان ،8 ،ص.384
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ب) فقدان الگو و نرمافزار

بیتردید هر نظام و کشوری برای دستیابی به اهـدا

و توسـعه در ابعـاد

مختلف ،به الگو و نرمافزارهایی نیاز دارد و نظام اسـالمی ایـران نیـز از آن
بینیاز نیست .این نرمافزار و الگو ـ جز آنچه در صدر اسالم و بـه شـکل
ساده و بسیط شکل گرفته بود ـ وجود نداشـت ،بـه صـورت اجرایـی در
جهان امروز ،دارای سابقه نبود و پیش از انقـالب نیـز چارچوبهـای آن
ترسیم نشده بود 1.اگرچه امام به عنوان معمار انقـالب و بـا طـرح نظریـۀ
والیت فقیه و نیز رهبری با تدوین و ابالغ اصول نظام اسالمی ،کلیـات آن
را بیان فرمودهاند ،اما پیادهسازی آنها به طرحها و الگوی عملی و جزئـی
و مشخص نیاز دارد؛ بنابراین الزم است این موضوع توسط اندیشمندان و
متخصصان اندیشیده ،ساخته و کامل شود تا بر اساس آن انقالب اسـالمی
در مسیر درست به سوی دستیابی به اهدا خود حرکت کند .این الگو و
نرمافزارهای آن در طول  40سال انقالب بهتـدری و گـاهی بـه صـورت
مقطعی طراحی و اجرا شده است و تا حـد و انـدازهای نیـز موفـق بـوده
است؛ اما فراهم آمدن الگوی کامل و جامع توسعۀ اقتصادی و فرهنگـی و
پیادهسازی آنها به سالیان بسیار نیاز دارد .این عامـل نیـز از عوامـل کنـد
شدن دستیابی به برخی از اهدا انقالب بوده است.
ج) ناامنی و درگیریهای داخلی

پس از وقوع انقالب ،در حالی که برای پیشبرد اهدا انقالب به حعـور
همۀ اقشار جامعه و امنیت و شروع سـازندگی نیـاز بـود ،ایـن کشـور بـا
توطئههای بسیاری مواجه شد؛ از جمله مخالفت گروهکهای بسیاری بـا
 .1مرتعی مطهری ،نهعتهای اسالمی در صد سالۀ اخیر ،ص96ـ.98
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نظام و انقالب که از پیش وجود داشتند یا پس از انقالب به وجود آمدنـد
و بععا به جنگ و درگیری مسلحانه با انقالب نیز اقدام کردند که برخـی
از آنها مانند سازمان مجاهدین خلق (منافقین) هنوز وجود دارند و به این
کشور و اهدا انقالب ضربه میزنند؛ ایجاد یائله و شورش و نـاامنی در
بسیاری از شهرها و اسـتانهای مـرزی کشـور ،ماننـد یائلـۀ بلوچسـتان،
آذربایجان ،ترکمن صحرا ،کردستان که مورد اخیر تا سـالیان درازی ادامـه
یافت و خسارات بسـیاری بـر ایـن کشـور تحمیـل کردنـد؛ و بـا تـرور
شخصیتهای بزرگ نظام و متخصصان و کارشناسان ،انقالب و ملت مـا
را از سرمایههای ارزشمندی محروم کردند که برای تحقق اهدا انقـالب
از اهمیت بسزایی برخوردار بودند و نقش بسیاری داشتند.
این موارد و موارد مشابه دیگر ،موجب نابودی سرمایههای مادی ،معنوی،
اقتصادی و ...بسیاری شده است که میتوانست در جهت توسعۀ کشور و
تحقق اهدا انقالب به خدمت گرفته شود.
د) سیاستزدگی

بزرگ شدن نقش سیاست در اندیشه و عمل و افکـار مسـئوالن ،یکـی از
موانع تحقق اهدا انقالب در ابعاد دیگر خـود بـوده اسـت .ایـن عامـل
موجب شده عوامـل اقتصـادی ،فرهنگـی و ...پیشـرفت جامعـه و تحقـق
اهدا آن کمتر مورد توجه قرار گیرد یا مغفول واقع شود .پررنـگ شـدن
نقش سیاست موجب میشود افکار و اندیشههای متخصصان که بایـد در
خدمت پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و ،...به کار گرفته شـود ،در خـدمت
اهدا سیاسی و یا حتی استحکام موقعیت سیاسی یـک گـروه و حـزب
درآیــد .همچنــین موجــب میشــود طرحهــا و راهکارهــای اقتصــادی،
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اجتمـاعی ،فرهنگــی و ...بــرای تحقــق اهـدا انقــالب کــه افــراد دیگــر
گروههای سیاسی طرح میکنند ،نادیده گرفته شود.
در جامعۀ ما پس از انقالب ،متأسفانه سیاست بیش از حد فربه شده و بـه
نوعی زیربنای تمام امور دیگر (اقتصاد ،فرهنگ و )...قرار گرفتـه اسـت و
عدۀ بسیاری از دریچۀ سیاست به همه چیز نگـاه میکننـد؛ در حـالی کـه
انقالب پیامبر ،یک انقالب فرهنگی و بع ت ایشان بـرای تکمیـل اخـالق
انسانها 1و گسترش عدالت در تمام ابعاد آن 2بـوده اسـت ،امـا پرداخـت
بیش از حد به سیاست ،موجب یفلت ،یـا کمتـوجهی بـه اهـدا دیگـر
انقالب شده است.
هـ) رفاهزدگی و اشرافیگری مسئوالن

مسئوالن نظام اسالمی به اندازۀ عوامل رژیم گذشـته بـه ایـن آفـت آلـوده
نشدهاند؛ اما متأسفانه رگههایی از این آفت ،کموبیش و با شدت و ضـعف
در میان برخی از مدیران نظام راه یافته و بارها در کالم امـام

و رهبـری

نسبت به آن هشدار داده شده است.
رهبر معظم انقالب میفرماید« :از جمله چیزهایی کـه رونـد حرکـت بـه
سمت عدالت را در جامعه کُند میکنـد ،نمـود اشـرافیگری در مسـئوالن
باالی کشور است .اشرافیگری دو عیب دارد؛ عیب دومش از عیب اولش
ت ألُتَ ِّم َم َمکَار َم األَخ َالق»؛ محمـدباقر مجلسـی ،بحـار االنـوار ،16 ،ص210؛
« .1بُع ُ
 ،6۷ص.3۷2
 .2ما پیامبران خود را با دالیل روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا
مردم به عدالت قیام کنند (سورۀ حدید ،آیۀ .)25
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بزرگتر است .عیب اول اشرافیگری ،اسـرا و ...اسـت؛ امـا عیـب دوم
بدتر است و آن این است که فرهنگسازی میکند»؛ 1و هنگامی که چنـین
چیزی فرهنگسازی شود ،نهتنها مسئوالن ،بلکه تمام مـردم بـه سـوی آن
کشیده میشوند .عالوه بر تععیف عـدالتخواهی ،موجـب راحـتطلبی
میشود و مسئوالنی که به این آفـت آلـوده میشـوند ،طبعـا سـختیها را
تحمل نخواهند کرد؛ در حالی که الزمۀ تحقق اهـدا انقـالب ،تحمـل و
بردباری در برابر سختیها و مشکالت است.
در اینجا باید رخنۀ فرصتطلبان و افراد فاقد صالحیت به سـاختار نظـام
اسالمی را نیز یادآور شویم؛ کسانی همچون بنیصدر .اگرچه این رخنـهها
گسترده نبود؛ اما در حد و اندازۀ خود موجب مشـکالتی بـرای کشـور و
عقبماندگی انقالب در دستیابی به اهدا خود شـده اسـت .دلسـوزان و
متفکران نظام اسالمی از ابتدا خطر چنین عاملی را گوشزد کردهاند .اسـتاد
مطهری با یادآوری انقالب مشروطه و قدرت گـرفتن فرصـتطلبان ،ایـن
2
خطر را از همان ابتدای انقالب و حتی پیش از آن یادآور شده بود.
و) سوء مدیریت مدیران

سوء مدیریت ابعاد مختلفی دارد .یکی از آنهـا توجـه نداشـتن برخـی از
مسئوالن نظام به موضوعات و اهدا اهـم و مهـم انقـالب بـوده اسـت.
برخی از مسئوالن نظام ،موضـوعهای مهمتـر را واگذاشـته و بـه مسـائل
فرعیتر پرداختند .م ال یکی از موضـوعات مهمـی کـه از اهـدا اصـلی
انقالب نیز بوده ،توجه و گسترش عدالت در جامعه بوده است؛ اما اموری
دیگر ـ مانند آنچه در سیاستزدگی بیان شد یا پـرداختن بـه موضـوعات
 .2مرتعی مطهری ،نهعتهای اسالمی در صد سالۀ اخیر ،ص93ـ.96
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دیگر یا سختی تالش برای گسترش عدالت در جامعه ـ موجـب شـد از
این امر مهمتر سر باز زنند یا نسبت به آن ،اهمال و سستی بورزنـد .رهبـر
انقالب با اشاره به همین موضوع میفرماید« :عدالت از چیزهایی است که
نباید آن را فراموش کرد .شما نه البالیه را که نگاه میکنید ،میبینیـد در
جدی بنده این اسـت کـه
سرتاپای نه البالیه عدالت وجود دارد .اعتقاد ل
بسیاری از ناکامیهای امروز ما در عرصۀ رسیدن به هد های انقـالب و
ادارۀ مطلوب کشور ،به دلیل کماعتنایی به عدالت است».

1

2ـ عوامل خارجی

تردیدی نیست که یکی از مهمترین موانع تحقق اهدا انقـالب ،عوامـل
خارجی و دشمنان این نظام و انقالب بودند و هستند که در ابعاد مختلف
در رسیدن انقالب به اهدا انقالب ،کارشکنی و توطئه کردهاند؛ بـه بیـان
رهبر انقالب «اگر دشمن توطئه نمیکرد ،اگر دشمن بـه رهبـری اسـتکبار
فعالیـت
جهانی و در رأسش امریکای پلید و خبیث ،علیـه ایـن مملکـت ل
نمیکرد ،خیلی از این کارها انجام شده بود».

2

دشمنان خارجی انقالب برای جلوگیری از اهدا آن و توسعۀ کشـور در
ابعاد مختلف توطئه کردهاند که مهمترین نمود آنها را در تهاجم فرهنگی،
اقتصادی و جنگ تحمیلی میتوان دید.
الف) تهاجم فرهنگی

اصالح فرهنگ طایوتی به فرهنگ اسالم ناب و انقالب ،یکـی از اهـدا
نظام اسالمی است که به شکلهای مختلف و بـا بهرهگیـری از ابزارهـای

230



انقالب چهل ساله (نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران )

مختلف رسانهای و تبلیغی ،مورد تهاجم دشمنان نظام اسالمی قرار گرفتـه
است .دشمنان با توجه به حجم رسانهای گستردهای که دارند و با اسـتفاده
از کارشناسان در امور مختلف و برپایی کنفرانسهـا و تشـکیل اتاقهـای
فکر و برنامهریزی ،به شناسایی آسیبها و ضـعفهای موجـود در نظـام
اسالمی پرداختند و از آنها برای ضربه زدن به انقالب و کند کـردن قطـار
انقالب در رسیدن به اهدا خود بهره گرفتهاند.
ب) تحریم اقتصادی

استفاده از این ابزار نیز یکی دیگر از ابعاد تهاجم و توطئـۀ دشـمنان بـرای
ایجاد مانع در تحقق اهـدا انقـالب بـوده اسـت .ارتبـاط بـا ملتهـا و
دولتها و سرمایههای جهانی ،یکی از ابزارهای مهم پیشرفت و دسـتیابی
به اهدا اقتصادی اسـت .تحریمهـای اقتصـادی مـانع ایـن ارتباطهـا و
دادوستد ایران با دیگر کشورها و ملتهای جهان و کاهش سرمایهگذاری
خارجی شده و باعث تحمیل شرایط سخت بر نظام اسالمی شـده اسـت.
این مسأله مانع ورود بسیاری از ابزارها و مـواد مـورد نیـاز بـرای توسـعۀ
اقتصادی کشور است .تحریم اقتصادی حتی برای بهرهگیری از سـرمایهها
و پیشرفتهای علمی کشورهای دیگر ،مانع ایجاد کرده است؛ و بـه بیـان
مقام معظم رهبری« :محاصرۀ اقتصادی میکنند ،برای اینکه شـاید بتواننـد
وضع اقتصادی کشور را خـراب و بحرانـی کننـد و مـردم را دلسـرد و از
1
انقالب جدا کنند».
ج) جنگ تحمیلی

تهــاجم نظــامی و تحمیــل جنــگ  8ســاله بــر ملــت ایــران ،بســیاری از
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سرمایههای انسانی و اقتصادی را کـه میتوانسـت بـرای پیشـبرد اهـدا
انقالب مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،از بین برد یا به شـدت بـه آن آسـیب
زد؛ همانگونه که رهبر انقالب فرمودند« :اگر جنگ هشتسـاله را بـر مـا
تحمیل کردند ،به خاطر این بود که ما دیرتر بـه بازسـازی کشـور و زنـده
کردن زمینههای عمران بپردازیم .استعمار و استکبار میدانند که اگر ملـت
ما به کمک مسئوالن و گردانندگان و مدیران دلسوز کشـور بتوانـد ایرانـی
آباد و آزاد بسازد و آحـاد جامعـه را کـامال مرفـه و برخـوردار از عـدالت
اجتماعی و سایر ارزشهای اسالمی کند و در زیر چتـر شـریعت مقدسـۀ
اسالم نگهدارد ،در آن صورت ،انقالب بزرگ و شکوهمند ما بـه خـودی
خود و بدون آنکه کسی تالش کند ،به همـۀ کشـورهای اسـالمی صـادر
1
خواهد شد و الگوی دیگران قرار خواهد گرفت».
این جنگ هشتساله ،نهتنها بسیاری از سـرمایههای اقتصـادی و انسـانی
کشور را به خـود اختصـاص داد ،بلکـه آسـیبهای روانـی ،اقتصـادی و
انسانی آن بعد از  30سال نیز کامال التیام نیافته است.
خسارات این جنگ ابعاد گستردهای داشت که تنها خسارت اقتصـادی آن
 1100ملیارد دالر برآورد شده است 2.این مقدار خسارت در حالی اسـت
که بودجۀ یک سال کشور برای همۀ بخشها تنها در حـدود  120ملیـارد
دالر است که تنها  %20آن صر عمران میشود .اگر آن سرمایۀ عظیم در
راه عمران و آبادانی و توسعۀ کشور به کار میرفت ،نزدیـک بـه  35سـال
عمران و آبادانی کشور را پیش میبرد و تحقـق اهـدا انقـالب تـا حـد
بسیار وسیع و گسترده تحقق مییافت.

 .2جعفری ولدانی ،کانون بحران در خلی فارس ،ص25ـ.28
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نتیجهگیری

انقالب اسالمی ایران ،در حقیقت انقـالب ارزشهـا بـود و بـرای تحقـق
اهدا واالی انقالب تالشهای فراوانی صورت گرفته و بسیاری از آنهـا
نیز محقق شده است ،اما برخی از اهدا انقالب ،به دلیل موانع پـیشرو،
تحقق نیافته است .زمانبر بودن تحقـق اهـدا  ،فقـدان الگـو و نرمافـزار
مناســب ،نــاامنی و درگیریهــای داخلــی ،سیاســتزدگی ،رفــاهزدگی و
اشرافیگری مسئوالن و سوء مدیریت مدیران ،موانع داخلی تحقـق کامـل
اهدا انقالب به شمار مـیرونـد و مشـکالتی ماننـد :تهـاجم فرهنگـی،
تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی ،موانع خارجی تحقـق اهـدا انقـالب
محسوب میشوند.

صبر و استقامت در برابر فشارهای اقتصادی
چکیده

از جمله مهمترین سالحهای دشمن برای به زانـو درآوردن یـک ملـت و تغییـر
ساختار سیاسی و فرهنگی ،تحریم و تشدید فشار در بخش اقتصادی اسـت .بـی
تردید قوام و دوام نظـام اجتمـاعی بـر پایـۀ اقتصـاد اسـت؛ بنـابراین فروپاشـی
اقتصادی هر اجتماعی ،نابودی آن را در پی خواهد داشت و این مهمترین حربـه
و دلیل محاصرهها و تحریمهای اقتصادی دشمنان داخلـی و خـارجی علیـه هـر
ملتی است .تأملی در تاریخ ،نشان میدهد که تنها با مقاومت و صبر و اسـتقامت
میتوان دشمن را در رسیدن به آرزوهایش ناکام گذاشت.
مقالۀ حاضر ضمن توجه به اهمیت و ضرورت استقامت ،به برخـی از مهمتـرین
عوامل زمینهساز برای افزایش روحیۀ استقامت و نیز مهمترین موانع استقامت در
عرصۀ اقتصاد میپردازد.
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،صبر ،استقامت ،موانع استقامت ،عوامل استقامت.
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مفهومشناسی صبر و استقامت

صبر در لغت به معنای حبس کردن و حفـظ نفـس از اظهـار جـزع آمـده
است؛ 1و در اصطالح ،پایداری و تحمل سختیها و دشوار ها ،و پرهیـز
از جزع و بیتابی است .بنابراین موضوع اساسی صبر ،امور ناخوشـایندی
2

است که نفس در برابر آنها بیتاب شده ،به جزع و فزع رو میآورد.
استقامت نیز در لغت بر «طلب قیام و ایستادن در هر امـری ،خـواه ارادی،
خواه طبیعی و خـواه عملـی ...داللـت دارد کـه دوام و اسـتمرار از لـوازم
حقیقی آن است»؛ 3و در اصطالح ،به معنای پافشاری و پایداری در اصول
و ارزشها و عدم انحرا از راه حق به بیراهههای کفر و شـرک و نفـاق
4
است که بیشتر بعد فکری و عقیدتی در آن لحا شده است.
بنابراین واژۀ صبر بـه بعـد عملـی و تحمـل سـختیها و مصـائب و واژۀ
استقامت به بعد نظری و پایداری در ارزشها و عدم انحـرا از راه حـق
اشاره دارد.
اهمیت و ضرورت صبر و استقامت

صبر و استقامت از جمله اموری است که جایگاه ویژهای در اسالم داشـته
و سفارشهای فراوانی بر آن شده است؛ تا جایی کـه خداونـد متعـال در
قرآن کریم اجر و پاداش صابران را مخـتص خـود دانسـته 5و بـر خـال
دیگر مردمان ،اجرشان همسنگ اعمالشـان نیسـت و بـدون حسابرسـی و
 .1فخرالدین طریحی ،مجمع البحرین ،3 ،ص.358
 .2عباس پسندیده ،اخالق پژوهی حدی ی ،1388 ،ص.189
 .3حسن مصطفوی تبریزی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،9 ،ص 342و .343
 .4ابنک یر ،النهایه ،4 ،ص.12۵
 .5سورۀ مؤمنون ،آیۀ .111
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محاسبه خواهد بود؛ چنانکه در روایتی زیبا امیر بیان ،علی

میفرمایند:

صبر در کارها همانند سر در بدن است ،همان گونه که وقتی سـر از بـدن
جدا شود ،بدن فاسد میگردد ،اگر صبر از کارها جدا شود ،کارهـا تبـاه و
فاسد خواهد شد.

1

و در روایتی دیگر امـام صـادق

صـبر را الزمـۀ ایمـان معرفـی کـرده،

میفرمایند« :صبر از ایمان و به منزلۀ سر در بدن است؛ چنانچه سر از بـین
برود بدن نیز از بین رفته و اگـر صـبر نباشـد ایمـان نیـز از بـین خواهـد
رفت».

2

ذکر این مقدمه اهمیت و ضرورت صبر و استقامت را در تمامی امـور بـه
خوبی نشان میدهد .همانگونه که بیـان شـد ،اقتصـاد یکـی از مهمتـرین
عرصههای جوامع بشری است تا جایی که از آن به ستون فقـرات جامعـه
یاد شده است و خداوند متعال آن را مایۀ قوام جامعـه میدانـد 3و واضـح
است که اقتصاد یکی از مهمترین اهدا دشمنان بـرای برانـدازی جامعـۀ
اسالمی بوده است و از این طریق سعی بر آن دارند که ارکان حکومـت و
جامعۀ اسالمی را مورد هجمه قرار داده ،از بین ببرند.
با این توضیح اهمیت صـبر و اسـتقامت در برابـر تحریمهـا و فشـارهای
اقتصادی دشمنان بیش از پیش آشکار خواهد شد.
الجسد فاذا
الجس َد ف ََس َد
الرأس
الرأس من
الجسد فاذا ف َارقَ
ُ
َّ « .1
َ
ُ
َ
بر فی االمور بمنزلَة ل
الص ُ

االمور» (محمد کلینی ،الکافی ،2 ،ص.)90
فسدت
بر
ُ
االمور َ
َ
فارقَ ل
الص ُ

ک
ـد کَـذَ ل َ
ب ال َج َس ُ
الرأ ُس ذ ََه َ
الرأس م َن ال َج َسد فَإذَا ذ ََه َ
َّ « .2
الصب ُر م َن اْل َ
ب َّ
یمان ب َمنزلَة َّ

یمانُ » (محمد کلینی ،2 ،ص.)89
الصب ُر ذ ََه َ
إذَا ذ ََه َ
ب َّ
ب اْل َ
 .3سورۀ نساء ،آیۀ .5
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1ـ عوامل زمینهساز افزایش روحیۀ استقامت

صبر و استقامت ،رمز دستیابی به موفقیتهـا بـوده و ادبیـات پارسـی نیـز
مملو از اشعار و ضربالم لهایی در این باره است؛ همچون:
طاوس باید ،جور هندوستان کشد»1؛ و یا «نابرده رن گن میسر
«هرکه را ُ
2

نمیشود ،مزد آن گرفت جان برادر! که کار کرد».
امیر بیان ،علی در این باره میفرمایندِ « :بدلصب ِر تدرک مع ِ
ادلی اأُم ِ
اور؛ 3بـا
َّ ُ ه ُ ه ه
ُ
صبر ،به مقامات بلند میتوان رسید».

بدون شک پیمودن قلل مرتفع و پشت سر گذاشـتن موانـع و رسـیدن بـه
آرمانهای اقتصادی نیز با صبر ممکن خواهد بود و اگر مالحظـه میشـود
که انبیا و اولیای دین توانستهاند به اهدا بلند خـود ،دسـت پیـدا کننـد،
مهمترین عامل موفقیتشان صبر و استقامتی بود که به منظور نیل به اهدا
مزبور از خود نشان دادند و از این رو ،قرآن کریم معیار انتخاب امـام را از
میان پیامبران ،صبر میداند.

4

برخــی از مهمتــرین عوامــل زمینهســاز افــزایش روحیــۀ اســتقامت در
عرصههای اقتصادی از این قرار است:
الف) باور به لزوم استقامت جهت دستیابی به اهداف واال در عرصۀ اقتصاد

بدون شک یکی از ارکان مهـم پیشـرفت و اقتـدار هـر کشـوری توسـعۀ
اقتصادی آن بوده و دستیابی به این مهم نیز مانند دیگر امور در گـرو صـبر
 .1علیاکبر دهخدا ،ام ال و حکم دهخدا،

 ،4ص .1962

 .2کلیات سعدی ،ص .۷12
 .3عبدالواحد تمیمی آمد  ،یررالحکم و دررالکلم ،ص .283
 .4سورۀ سجده ،آیۀ .24
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و استقامت در برابر نامالیمـات و تـالش در جهـت رفـع موانـع توسـعه
خواهــد بــود؛ بــرای م ــال کشــور ژاپــن کــه امــروزه بــه عنــوان یکــی از
ابرقدرتهای اقتصادی جهـان مطـرح اسـت ،از لحـا منـابع طبیعـی در
وضعیت نامطلوبی قرار دارد و خاک آن نیز کوهستانی و آتشفشانی اسـت؛
از لحا سیاسی نیز پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن13 ،میلیون
نفر بیکار شدند و شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه کردند؛ تا جـایی
که حقوق افراد حتی کفا سیر کردن شکمشان را نیز نمیداد و قیمتهـا
 30تا  60برابر قیمت رسمی دولت بود .جنگ به جـز  8میلیـون کشـته و
زخمی ،به بهای ویرانی  25درصد از داراییهای ییرنظـامی و نـابودی 41
درصد از ثروت ملی تمام شد .ویرانیهای جنگ از یک سـو و پرداخـت
یرامت جنگی به متفقین ،یکی از هزاران مشکل مردم آن زمان بـود؛ ولـی
دولت و مردم ژاپن با وحدت و صبر و استقامت در برابر تمامی فشـارها،
شروع به تولید داخلی کردند و با فرهنـگ مصـر صـحیح و قناعـت و
اعتدال و مصر کاالی وطنی و تالش و کوشش در راستای رفـع موانـع
اقتصادی ،به دومین قطب اقتصادی جهان تبدیل شدند.

1

در انقالب اسالمی ایران نیز این مسأله به وضوح دیده میشود که صـبر و
استقامت مردم در برابر هجمهها و تحریمهای ظالمانه سبب شـده اقتصـاد
ایران نسبت به دوران پیش از انقـالب رشـد چشـمگیری داشـته باشـد و
وضعیت معیشی مردم نیز به تبع آن ،به شکل قابل مالحظهای بهبود یابد.
آماری چون افـزایش هـزار درصـدی صـادرات کـاال ،افـزایش چندصـد
درصدی سرانۀ ملی 2 ،برابر شدن درآمد ناخالص ملی6 ،ــ 7برابـر شـدن
 .1ایمان حقیقی ،توسعۀ اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن ،راهبرد325 ،ـ.34۷
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تولید ناخالص داخلی ،رشـد  300درصـدی بخـش کشـاورزی و ،...کـه
توسط بانک جهانی مطرح شده ،حاکی از آن است کـه صـبر و اسـتقامت
ملت ایران در برابر تحریمها سبب رشد روزافزون اقتصادی شده است.

1

این دسـتاوردها نتیجـۀ صـبر و اسـتقامت ملـت ایـران در رویـارویی بـا
مشکالت بوده است و بدون شک زین پس نیز رسیدن به قلههای مرتفـع
اقتدار اقتصادی ،در گرو صبر و پایداری آحاد مـردم خواهـد بـود و بایـد
تمام تالشها در جهت نهادینهسازی بیشتر باور عمومی بر این باشد کـه
امکان دستیابی به توسعۀ اقتصادی با جدیت و استقامت وجود دارد.
ب) الگو قرار دادن استقامت نبی اکرم

و اصحاب باوفایش در برابر فشارهای اقتصادی

تورق تاریخ صدر اسالم نشاندهندۀ این واقعیت است که مشرکان قـریش
به قصد نابودی اسالم و تسلیم کردن پیامبر بـه نقشـهها و توطئـههای
فراوان بهویژه اعمال فشار و تهدیـد و تحریمهـای اقتصـادی علیـه نظـام
نوبنیاد اسالم و مسلمانان پرداختند؛ تا جایی کـه قطعنامـهای در ایـن بـاره
صادر کردند و آن را در خانۀ کعبه آویختند که طبق آن پیـامبر اکـرم و
خویشاوندان وی از هرگونه خرید و فروش ،ازدوا  ،ارتبـاط و معاشـرت
2
محروم شدند.
سران مشرکان قریش با اقداماتی چون نظارت و مراقبت برای اجرا و عدم
نقض تحریمها ،پایین آمدن قـدرت خریـد مسـلمانان و گـران فـروختن
کاالها در بازار مکه به مسلمانان و ممانعـت از رسـیدن آذوقـه و کـاال بـه
شعب ابیطالب ،وضـعیتی بغـرن را بـرای مسـلمانان پدیـد آوردنـد؛ بـه
 .1عملکرد انقالب اسالمی در آمارهای جهانی؛ کدخبر.829965 :
ال (از تبارشناسی تا هجرت) ،1 ،ص.214
 .2ابنهشام ،سیرة محمد رسول ه ل
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1

گونهای که هیچ چیز مگر در نهان به ایشان نمیرسید.
این شرایط تا جایی ادامه داشت که تمامی اموال حعـرت خدیجـه
ابوطالب مصر

2و

شده و کار به جایی رسید که محاصرهشدگان در شـعب

از برگ درختان بـه عنـوان یـذا اسـتفاده میکردنـد و کودکـان در فشـار
گرسنگی ناله سـر داده و مشـرکان صـدای ایشـان را از آن سـوی شـعب
شنیده ،برای یکدیگر نقل میکردند 3و حتی تعدادی از محاصرهشدگان از
گرسنگی جان باختند.

4

در آن دوران ،پیامبر اکرم

و دیگر مسلمانان برای حراسـت از اسـالم و

تعداد اندک مسلمانان استراتژی و راهبردهایی را در پیش گرفتند .نـهتنهـا
تسلیم نشدند ،بلکه پایهگذاری هجـرت بـه مدینـه و گسـترش اسـالم در
سراسر جزیرةالعرب و دیگر کشورها از آن زمان آیاز شد.

5

آری ،تحمل و صبر و استقامت مسلمانان صدر اسالم سبب شد که نـدای
توحید تا امروز به گوش جهانیان رسیده و وعدۀ حق پروردگار مبنـی بـر
ظهور اسالم به عنوان واالترین دین در حـال تحقـق باشـد؛ 6چنانکـه بـر
اساس اعالم مرکز تحقیقاتی پیو ،اسالم سریعترین رشد را در میـان ادیـان
جهان دارد و تا سال  2050به پرطرفدارترین دیـن جهـان تبـدیل خواهـد
 .1احمد ابن حسین بیهقی ،دالئل النبوة ،2 ،ص66و .312
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار 16 ،ص .22
 .3احمد بالذری ،انساب االشرا  ،1 ،141۷ ،ص.234
 .4عزالدین ابناثیر ،الکامل فی التاریخ ،ص.505
 .5سعید سیدحسینزاده یزدی و محمدجواد شریفزاده ،سیرۀ پیامبر اکرم

در مقابله

با تهدیدهای اقتصادی ،ص5ـ.30
ـر ُه َعلَـی الـدِّ ین کُلِّـه َولَـو کَـر َه
ُ « .6ه َو الَّذی َأر َس َ
ل َر ُسولَ ُه بال ُه َد َو دین ال َحـقِّ لیظه َ
ال ُمشرکُونَ » (سورۀ توبه ،آیۀ .)33
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1

انقالب اسالمی ایران نیز با اهدا

و آرمانهای واال از این قاعـده مسـت نا

نبوده است و دشمنان بـر آن بودهانـد کـه بـا اعمـال فشـارها و محاصـرۀ
اقتصادی خود ،جمهوری اسالمی را به زانو درآورند .آیاز ایـن فشـارها از
خرداد سال  58بوده 2و تا امروز نیـز ادامـه دارد .آنچـه ایشـان را در ایـن
توطئهها ناکام گذاشـته ،روحیـۀ صـبر و اسـتقامت و تحمـل سـختیها و
مشقات بهویژه در آیاز ایجاد حکومت اسالمی بوده است.
ج) توجه به پیامدهای منفی ترک استقامت

یکی از اشتباهات رایجی که در بین برخـی از کوتـهفکران و البتـه بـر اثـر
تبلیغات مسموم دشمنان روا یافته ،مقایسۀ شرایط کنـونی کشـور مـا بـا
دیگر کشورهای سلطهپذیر در منطقه است که بـه ظـاهر در رفـاه بـه سـر
میبرند اما در واقع قادر به ایسـتادگی در برابـر اسـتعمارگران نبـوده و در
نتیجه مجبور به خرید تسلیحات از ایشان به قیمت گزا شدهاند ،آن هـم
به دلیل هراس بیاساسی که سران سلطه در دلهایشان به وجود آوردهانـد
و چارهای جز تحمل بار تحقیر و با دهی به ایشان ندارند .بـرای نمونـه،
کشور عربستان در سال  2017توافـق تسـلیحاتی  460میلیـارد دالری بـا
آمریکا امعا کرد 3.این تسلیحات در راه جنگافروزی در منطقه بهویژه در
کشور یمن صر میشود .جالب اینکه پیش از آن رئیسجمهور آمریکـا
با لحنی همراه با تهدید و تحقیر دربارۀ عربستان گفت :عربستان بـرای مـا
گاوی شیرده است که هر وقت شیرش تمام شود ،آن را سر میبریم.
201۷/3/1؛کدخبر512594:
1395/2/31؛کدخبر:
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در مقابل ،کشور ایران که از آیاز انقالب تاکنون طعم تحریمهـا و شـرایط
اقتصادی ناگوار را چشیده ،به پیامدهای منفی ترک استقامت و تسـلیم در
برابر مستکبران جهانی توجه داشته و این تهدیـدها را تبـدیل بـه فرصـت
کرده و با تقویت روحیۀ خودبـاوری ،بـه بسـیاری از فناوریهـای نـوین
دست یافته است.
2ـ موانع استقامت

مهمترین اموری که میتوان از آنها به عنوان موانـع اسـتقامت یـاد کـرد،
عبارتاند از:
الف) جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان

یکی از مهمترین دالیل سستی و عدم پایداری و صبر ،و جـزع و فـزع در
برابر مشکالت ،بهویژه مشـکالت اقتصـادی ،شـیوع ضـعف در ایمـان و
اعتقادات و تروی روحیۀ ناامیدی در جامعه است.
در دنیای کنونی و با گسترش و توسـعۀ وسـایل ارتبـاط جمعـی بـهویژه
شبکههای ماهوارهای و اجتماعی و دنیای مجازی ،عالوه بر از بـین بـردن
قوا و نیروهای انسانی و دفاعی به وسیلۀ جنگ واقعـی از سـوی دشـمنان
رو به افول ،جنگی مهلکتر به نام جنگ روانی است .آثار مخرب این نوع
تهاجم بسیار گستردهتر و خانمانبراندازتر از جنگ واقعی اسـت .دشـمن
هزینههای گزافی را در این زمینه در نظر گرفته اسـت؛ هزینـههایی چـون
تخصیص بودجۀ مالی  1۵میلیون و  133هـزار دالری بـه بخـش فارسـی
صدای آمریکا و  6میلیون و  967هـزار دالری بـه رادیـو فـردا کـه تنهـا
بخشی از جنگ نرم آمریکا در سال  2015علیه جمهـوری اسـالمی ایـران
بوده است و البته این تنها بخشی از خبرهای مطـرح شـده در ایـن زمینـه
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است .هزینههای محرمانه را شامل نمیشود.

1

در جنگ واقعی ،زمانی که افراد جامعه متوجه هجـوم دشـمن بـا اسـلحۀ
واقعی میشوند ،همه برای دفاع بسـی شـده و مـیکوشـند دشـمن را از
خاک خویش بیرون برانند و بر آن یلبه کنند؛ ولی در جنگ نـرم بسـیاری
از اوقات ،افراد نهتنها به فرمودۀ مقام معظـم رهبـری متوجـه شـبیخون 2و
قتلعام فرهنگی دشمن نمیشوند ،بلکه تحت تأثیر القائـات آن قـرار مـی
گیرند؛ و این ،سبب بروز بسـیاری از نابسـامانیهای فکـری و عقیـدتی و
فرهنگی و روا تفرقه و ترویح ناامیدی جامعه میشود .در این نبرد نهتنها
ارزشها بر اثر تهاجم فرهنگـی دشـمنان کـمرنـگ مـیشـود و ایمـان و
اعتقادات نیز به سستی میگراید ،بلکه انتشار اخبار ناامیدکننده و تبلیغـات
منفی در برابر حکومت اسالمی و نادیده گرفتن پیشـرفتها در زمینـههای
گوناگون و ترسیم آیندهای تیره و تار و مملو از فقر و یأس ،جامعـه را بـه
انحطاط فکری و عقیدتی سوق میدهد .الحق که اینان کارگزاران شـیطان

ََّ
رجیمی هستند که خداوند متعـال در قـرآن کـریم میفرمایـد« :لَّشىیط ُن
ْ
َْ
َْ ْ
فیِ ُد ُک ُْ لَُّق َر َو یأ ُم ُر ُک ْْ فب َُّ ْحش فء؛ 3شیطان به شما وعدۀ تنگدسـتی میدهـد

شما را به بدکاری امر میکند».
ب) ترویج روحیۀ رفاهطلبی و تجملگرایی

در قرآن کریم از رفاهطلبان به « ُم َترفین» یاد شده است ،یعنی ،افرادی که بـه

دنبال کامجویی ،لذتجویی ،رفاهطلبی منفـی ،کـامروایی ،خوشـگذرانی و

 .3سورۀ بقره ،آیۀ .268
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مانند آن میروند و این اعمال ،ایشان را از آخرت و یاد خدا یافل میکند.
آثاری برای اترا (رفاهطلبی) بیان شده که عبارتاند از :فسـاد و فحشـا،

1

ظلــم و فســق 2،عجــب 3،یــرور و تفــاخر 4،شــادمانی هیجــانی 5،تحقیــر
دیگران 6،تحلیل نادرست نسبت به حوادث و سختیهای هشـداردهنده،

7

تزئین زشتیها 8،ترک جهاد 9،و کفـران نعمـت 10کـه در نهایـت نـابودی
جامعه را در پی خواهد داشت.

11

همچنــین تجمــلگرایــی بــا رفــاهطلبی رابطــۀ تالزمــی دارد و در جوامــع
رفاهطلب ،فرهنگ تجملگرایی یالب است .نتیجـۀ ایـن فرهنـگ آسـیب
رسان ،مصر گرایی بهویژه مصر

کاالهای لـوکس و پـرزرقوبـرق بـا

برندهای خارجی و عدم اهتمام به تولید داخلی و مصر کاالی ملـی ،از
بین رفتن روحیۀ جدیت و تـالش و قناعـت و در نتیجـه ،تـروی بـالی
جامعهسوز چشموهمچشمی است که خود سرآیاز انواع مشکالت روانی
 .1سورۀ هود ،آیۀ .116
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .16
 .3سورۀ کهف ،آیات 32ـ.34
 .4سورۀ هود ،آیۀ .12
 .5سورۀ انعام ،آیۀ 44؛ هود ،آیات 9ـ.10
 .6سورۀ کهف ،آیات 32ـ.34
 .7سورۀ اعرا  ،آیات 94ـ.95
 .8سورۀ یونس ،آیۀ .12
 .9سورۀ توبه ،آیات  93و .42
 .10سورۀ زمر ،آیات 49ـ.50
 .روزنامه کیهان ،ص ،9۷/2/18 ،6شماره 21900
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و رفتــاری و اختالفــات خــانوادگی خواهــد بــود .چــه بســا بســیاری از
نارضایتیهای اقتصادی که ریشه در تجملگرایی دارد و افراد برای تـأمین
نیازهای اساسی خویش با مشکل چندانی روبـهرو نیسـتند و در حقیقـت
آنچه در جامعه شاهد آن هستیم ،فقر فرهنگی و دوری از آموزههای نـاب
اسالمیاست ،نه فقر اقتصادی.
ج) الگودهی نامناسب

الگودهی مناسب و شایسته ،یکی از بهترین روشهای تربیتی بـرای تغییـر
نگــرش و رفتــار اجتمــاع است.گســتردگی فعالیــت رســانهها و بــهویژه
تلویزیون سبب شده این ابزار یکـی از عوامـل تأثیرگـذار در شـکلدهـی
فرهنگ مصر در جامعه به شمار آید .متأسفانه یافتههای پژوهشـی طـی
دو دهۀ اخیر نشاندهندۀ آن است کـه برنامـههای تلویزیـونی بیشتـر بـه
بازنمایی سبک زندگی مرفـه پرداختـه و عناصـر مصـر تجملـی را بـه
نمایش درآورده است 1.عـالوه بـر ایـن ،روحیـۀ تجمـلگرایـی در افـراد
تأثیرگذار ،بیش از دیگر افـراد جامعـه ظهـور و بـروز داشـته و حتـی در
دولتمردان و کارگزاران حکومتی نیز این نوع الگودهی بـه وفـور مشـاهده
میشود که خود سبب کمصبری اقشـار آسـیبپـذیر در برابـر مشـکالت
اقتصادی است .تروی فرهنگ تجملگرایی به وسیلۀ الگوها سبب از بـین
رفتن روحیۀ کار و تالش و قناعت میشود و در نتیجه ،جامعه در پرتگـاه
انحطاط اخالقی و عقیـدتی قـرار میگیـرد .بـدون شـک ارائـۀ الگوهـای
 .1شیرزاد خوانچه سپهر و عرفان ناصری ،نقش بازنمایی رسانهای الگوهای مصر در
شکلگیری نگرشها و رفتارهای مصرفی مخاطبان ،ص.119
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مناسب و برخورد قاطع و کوبنده با افراد مؤثری که سبب روا الگوهـای
نامتناسب در جامعه میشوند ،بسیاری از مشکالت و آفات اقتصـاد سـالم
را از بین خواهد برد .امیرمؤمنان علی

در نامۀ خویش خطاب به ع مـان

بن ُحنَیف که کارگزار ایشان در بصره بود و در مهمـانی اشـرافی شـرکت
کرده بود ،خود را به عنوان الگو اینگونه معرفی میکند:
«بدان که هر کس را امامی است که بدو اقتدا میکنـد و از نـور دانـش او
فروغ میگیرد .اینک امام شما از همۀ دنیایش به پیرهنی و ازار و از همۀ
طعامهایش به دو قرص نان اکتفا کرده است .البته شما را یارا آن نیسـت
که چنین کنید ،ولی مرا بـه پارسـایی و مجاهـدت و پاکـدامنی و درسـتی
خویش یار دهید.
به خدا سوگند ،از دنیا شما پارۀ زر نیندوختـهام و از همـۀ ینـایم آن،
مالی ذخیره نکرده و به جا این جامه ،که اینک کهنه شده است ،جامها
دیگر آماده نساختهام».
و در مورد صاحب آن مهمانی و سفرۀ رنگین میفرمایند:
«به خدا سوگند ،که اگر همۀ اعراب پشت به پشت هم دهنـد و بـه نبـرد
من برخیزند ،رو برنخواهم تافت و اگر فرصت به چنگ آید ،بـه جنـگ
برمیخیزم و میکوشم تا زمین را از این شخص تبهکار ک اندیش پـاکیزه
سازم؛ چنـانکـه گنـدم را پـاک کننـد و دانـهها کلـود را از آن بیـرون
اندازند...؛ پس ا پسر حنیف ،از خدا بترس! به همـان چنـد قـرص نـان
اکتفا کن تا از آتش رهایی یابی».
 .1نه البالیه ،نامۀ.45

1
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نتیجهگیری

صبر و استقامت از جمله اموری است که در آمـوزههـای اصـیل اسـالمی
جایگاه ویژهای دارد؛ تا جایی که خداونـد متعـال در قـرآن کـریم اجـر و
پاداش صابران را مختص خود دانسته 1و بر خـال دیگـر مردمـان ،اجـر
صابران همسنگ اعمالشان نیست .باور به لزوم استقامت جهت دستیابی به
اهدا واال در عرصۀ اقتصاد ،از جمله عوامل مهـم و زمینـهسـاز افـزایش
روحیۀ استقامت در برابر فشارهای اقتصادی است .صبر و استقامت مـردم
در برابر هجمهها و تحریمهای ظالمانه سبب شده اقتصاد ایران نسـبت بـه
دوران پیش از انقالب رشد چشمگیری داشته باشـد و وضـعیت معیشـی
مردم نیز به تبع آن ،به شکل قابل مالحظهای بهبود یابد .افزون بر آن ،الگـو
قراردادن استقامت نبی اکرم

و اصحاب با وفـایش در برابـر فشـارهای

اقتصادی ،تأثیر بسزایی در افزایش روحیه استقامت دارد.
جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان ،تروی روحیۀ رفـاهطلبی و تجمـلگرایی
و نیز الگودهی نامناسب ،از موانع استقامت در برابر اقـدامات و فشـارهای
دشمن به شمار میروند که با شناسایی آنها و چارهاندیشـی ،مـیتـوان بـا
عزت و اقتدار از مشکالت فرارو عبور کرد.

 .1سورۀ مؤمنون ،آیۀ .111

پرسمان اقتصادی انقالب اسالمی
چکیده

نوشتار حاضر به سؤاالت و شبهات مهم پیرامون دستاوردهای اقتصادی انقـالب
اسالمی پاسخ میدهد .دشـمنان اسـالم و انقـالب بـر اسـاس نظریـه چـرخش
انقالبها و با بهرهگیری از بستر فعای مجازی دائم به دنبـال سـیاهنمـایی و بـه
تصویر کشیدن آینده تاریک و مبهم در ذهـن جوانـان هسـتند .دشـمنان تـالش
میکنند با قدرت رسانهای ،مانع شناخت دستاوردهای جمهوری اسالمی شـوند.
ازاینرو تبیین دستاوردهای انقالب برای همه ،بهویژه برای نسل جوان ضـروری
است .در این راستا در قالب پرسش و پاسخ به تشریح دستاوردهای اقتصـادی و
ابهامزدایی از فعالیتهای اقتصادی انقالب میپردازیم و وضعیت فعلی کشـور را
قبل از انقالب مقایسه مینماییم.
کلیدواژه :انقالب اسالمی ،دستاوردهای اقتصادی ،صنعت ،آبادانی ایران ،سـرمایۀ
ملی ،محرومیت زدایی.
مقدمه

یکی از اهدا راهبردی دشمنان در جنگ نرم علیه انقالب اسالمی ،ایجاد
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ناامیدی در جامعـه و بـهویژه در نسـل جـوان از طریـق سـیاهنمایی و یـا
کمارزش جلوه دادن دستاوردهای انقالب است .دشمنان تالش میکنند از
طریق قدرت رسانهای ،مـانع شـناخت دسـتاوردهای جمهـوری اسـالمی
شوند و در کارآمدی نظام اسالمی خلل وارد سازند .بر این اساس ،تبیـین
دستاوردهای انقالب برای همه بهویژه برای نسلهای جوان بایسته اسـت.
این امر را میتوان در قالب پرسش و پاسـخ طـرح کـرد .در ایـن نوشـتار
رویکرد اقتصادی رژیم پهلوی و دستاوردهای اقتصـادی انقـالب بررسـی
میشود.
 .1این ادعا را بارها شنیدهایم که قبل از انقالب  ،وضال اقصاالادم دال ده ب صال بالید .ییالا ایالن
دسأله واقعیت دارد؟

برای پاسخ به این سؤال ،باید نخست به درآمد ایـران از فـروش نفـت در
سالهای قبل از انقالب و شرایط فعلی کشور نگاهی اجمالی بیفکنیم.
ـ در سال  1356میزان صادرات نفت ایران  5/5میلیـون بشـکه بـود 1 ،در
حالی که در سال  1396صادرات نفت کشورمان بـه حـدود  2.6میلیـون
بشکه رسید؛ یعنی صادرات نفت ایران در رژیم پهلـوی بـیش از  2برابـر
زمان حاضر بوده است.

2

ـ جمعیت کشور در سال  ،1357حدود  35میلیون نفر بود ،در حـالی کـه
اکنون این رقم ،حدود  80میلیون نفر است؛ یعنی نیازهای کشور بـه یـذا،
بهداشت ،درمان ،مسکن ،آموزش و… ،بیش از دو برابر شده است.
ـ مصر

کشـور در سـال  1390در مـواد یـذایی شـامل یـالت ،مـواد

پروتئینی ،لبنیات ،میوه و سبزیجات ،پوشاک ،لوازم خانگی ،لوازم بهداشتی
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و… ،نسبت به سال  1357بیش از چهار برابر شده است .بـا ایـن وضـع
معلوم میشود که سرانۀ مردم ایران در حال حاضر نسـبت بـه درآمـدهای
حاصل از فروش نفت ،بیش از  16برابر کاهش یافته است .اما بـا وجـود
چنین کاهشی ،آمار نشان میدهد که وضعیت اقتصادی ،رفاهی ،آموزشـی
و بهداشتی مردم ایران بهبود یافته است.
در گام نخست به چند نمونه از شرایط اقتصادی ـ رفاهی مـردم در دوران
رژیم پهلوی اشاره میکنیم:
ـ در زمان رژیم پهلوی  40درصد جمعیت شهری و  65درصد جمعیـت
روستایی کشور زیر خط فقر زندگی میکردند.
ـ تنها  45درصد مردم ایران باسواد بودند.
ـ  75درصد کودکان واجب التعلیم به مدارس میرفتند.
ـ تنها  5شهر کشور گاز داشت.
ـ تولیدات کشاورزی ایران تنها مصر  33روز مردم را تأمین میکرد.
ـ  40هزار مستشار نظامی آمریکایی در ایران حعور داشتند.
ــ  35هـزار متخصـص خـارجی در صـنایع نفـت ،مخـابرات ،پزشـکی،
خودروسازی ،برنامه و بودجه و… در کشور حعور داشتند.
ـ در سال  1357کشور با یک اقتصاد بیمار که با تورم بیش از  16درصـد،
استقراض خارجی ،کسری بودجه و کاهش تولید ناخالص ملـی روبـهرو
بود 1 .در چنین شرایطی بود که بسیاری از ایرانیان با از دست دادن کـار و
درآمدهای سنتی خود ،با شرایط سـخت زنـدگی مواجـه شـدند و اقشـار
کمی از جامعۀ شهرنشین زندگی مرفهـی داشـتند .عمـدۀ مهـاجرتهـا از
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روستاها ،اجبارا به بدترین نوع زندگی در حاشیۀ شهرها میانجامید؛ و فقر
و محرومیت ،وضع بخش اعظم جامعۀ ایرانـی در دوران قبـل از انقـالب
بود .بسیاری از درآمدهای ارزی کشور ،در حوزههایی هزینه میشد که بـه
رفاه عمومی ارتباطی نداشت .سولیوان و پارسونز ،سفیر آمریکا و انگلـیس
در تهران میگویند« :تورم او تازهای یافـت و نـرد آن بـه سـی درصـد
رسید کـه نسـبت بـه سـالهـای  1975و  ،1976بـه مراتـب بـدتر بـود.
برنامههای دولت برای احداث خانـههای ارزانقیمـت در شـهرها عملـی
نشده و وضع زندگی در تهران فعاحتبار بود.»...

1

 .2چ ا کاالها قبل از انقب ارزانت بیدند و بعد از انقب گ انت شدهاند؟

این مسأله از دو جهت باید بررسی شود:
الف) از جهت سیاستهای اقتصادی توسعهای کشـور؛ بررسـیها نشـان
میدهد یکی از دالیل مهم این امر ،اعمال تعرفههای گمرکی پایین دولـت
نسبت به کاالهای وارداتی قبل از انقالب و افزایش ایـن تعرفـهها بعـد از
انقالب بوده است .به عبارت دیگر ،در نتیجـۀ اعمـال تعرفـههای گمرکـی
پایین ،کاالهای خارجی زیاد و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت میشـد.
این سیاست اقتصادی نامناسب سبب ارزانی ییرمعقول و موجب تععیف
تولیدات داخلی میشود؛ از این رو ،در اک ر کشورهای پیشرفتۀ اقتصـادی،
گرانی وجود دارد؛ م ال بانک جهانی چندین بار توکیو (پایتخت ژاپـن) را
گرانترین شهر جهان اعالم کرده است.
ب) این مسأله از جهت قدرت خرید اک ریت افراد جامعه نیز قابـل تأمـل
است .این گفته را بسیار میشنویم که در گذشته م ال قیمـت گوشـت یـا
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تخم مرغ بسیار کمتر بوده و در مقایسه ،قیمتهای امـروز بسـیار افـزایش
یافته است؛ از این سخن ،نتیجه میگیرند که قدرت خریـد مـردم کـاهش
یافته و به تبع آن ،وضع معیشتی مردم بدتر شده است.
در پاسخ باید توجه کرد که مشاهدۀ عینی وضعیت جامعه و آمارها ،نشـان
از بهتر شدن نسبی وضع معیشت اک ریت افـراد جامعـه دارد .بـه عبـارت
دیگر ،درست است که در گذشته قیمتها پایین بوده ولی قـدرت خریـد
مردم بسیار پایینتر از آن بوده است .آمارهای رسمی و ییررسمی گویـای
آن است که ییر از برخی اقشار جامعه ،اک ر مردم بـه خصـوص صـاحبان
مشایل آزاد ،از وضـع معیشـتی مناسـبتری نسـبت بـه قبـل از انقـالب
برخودارند؛ اما به دالیل متعددی همچون تغییـر الگـوی زنـدگی (الگـوی
مسکن ،خوراک  )...و به تبع آن ،افزایش سـطح انتظـار آنهـا از زنـدگی،
ابراز نارضایتی و احساس محرومیت در آنان افزایش یافته اسـت؛ مـ ال در
مورد الگوی خوراک ،شاهد تغییرات اساسـی در سـالهای اخیـر هسـتیم.
حدود  30سال پیش ،قوت یالب خانوادههـای ایرانـی نـان بـود و بـرن
یذای اعیانی محسوب میشد؛ در حالی که امروز الگوی خوراک اک ریـت
جامعه تغییر یافته و عموما برن در یذای روزانۀ آنان جایگاه خاصی پیـدا
کرده است .آمارهای جهانی نیز گویای بهتر شدن وضعیت رفـاه مـردم در
سالهای پس از انقالب است .بر اساس آمـار بانـک جهـانی 46 ،درصـد
مردم ایران در سال  1356زیر خط فقر بودند؛ اما این رقم در سـال 1378
به  16درصد کاهش یافته است؛ یعنی شاهد کاهشـی بـیش از  2/8برابـر
بودهایم.

1
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3ال اگ انقب نمیشد وضعیت اقصاادم د ده ب ص از حاال بید .شاه در حالا یالیریالیم یال
اقصااد قیم در کشیر بید که اگ ف صت ییدا دیک د ،دا االن وض ب ص م داشصیم؟

لوازم برخورداری از یک اقتصـاد سـالم بهتـر و قـوی ،مبتنـی بـر عوامـل
مختلفی ،همچون روحیۀ خودباوری و اعتماد به نفس ،صنعت و دوری از
اقتصاد تکمحوری است؛ اما این امـور در رژیـم پهلـوی تحقـق نیافـت.
برخی از این موارد به این شرح است:
الف) عدم اعتماد به نفس و روحیۀ خودباوری

در میان سران رژیم پهلوی ،اعتماد به نفـس و خودبـاوری بـرای سـاخت
ایران مشاهده نمیشد؛ از این رو ،به ریم برخورداری ایران از کارشناسـان
و متخصصان داخلی ،ادارۀ کشور به کارشناسان خارجیای داده شده بـود
که در صدد عقب نگاه داشتن کشور بودند .رژیم پهلوی قـرارداد حعـور
بیش از  50هزار مستشار و کارشناس خارجی را در بخشهـای مختلـف
نظامی ،نفت ،مهندسی ،سدسازی ،و  ...امعا کرد؛ در حالی که متخصصان
ایرانی اجـازۀ بـروز مهـارت و خالقیـت خـود را نداشـتند؛ بـرای م ـال،
مهندسان ایرانی در نیروی هوایی اجازۀ تعمیـر و نگهـداری هواپیماهـا را
نداشتند و تمام مراحل تعمیر و آمادهسازی ،با رقمهای هنگفت بـه دسـت
مستشاران آمریکایی انجام میشد 1.رزمآرا 2بر سر نماینـدگانی کـه قصـد
ملی کردن صنعت نفت را داشتند ،فریاد زد« :ایرانیای که نمیتوانـد یـک
آفتابه بسازد ،شما میخواهید پاالیشگاه را اداره کند!» این نوع خودباختگی
در شــاه و دولتهــای او ،منشـأ بســیاری از مشــکالت در کشــور ،ماننــد

 .2نخستوزیر وقت.

پرسمان اقتصادی انقالب اسالمی 253 

عقبافتادگیهای ملی و سلطۀ اجانب بر مقدرات کشور بود.

1

امام راحل دربارۀ خودکفایی بعد از انقالب فرمود« :این پیروز کـه شـما
به دست آوردید ،برا اینکه باورتان آمده بود که میتوانید؛ باورتـان آمـده
بود که آمریکا نمیتواند به شما تحمیل بکند .در این دو سال در کشور مـا
صنعتها زیاد که آنها انجام میدادند ،خودشـان انجـام مـیدهنـد و
باورتان باشد که خود ما هم میتوانیم صنعتی داشـته باشـیم و مـیتـوانیم
ابتکار داشته باشیم».

2

ب) صنعت مونتاژ و وابسته

به دلیل صادرات بیش از  5/5میلیون بشکه نفت و درآمـد هنگفـت رژیـم
پهلوی از این محل ،سران رژیم پهلوی انگیزۀ چندانی برای سرمایهگذاری
در صنعت و کشـاورزی نداشـتند و بیشتـر بـه دنبـال واردات کاالهـای
خارجی بودند .در بخشهایی هم که سرمایهگذاری محـدودی در صـنایع
صورت میپذیرفت ،عمدتا صنایع مونتاژ بود که تمام قطعات ساختهشـده
وارد کشور میشد 3.احمدعلی مسـعود انصـاری 4میگویـد اگـر انقـالب
نشده بود ،تا مدتی پیشرفت اقتصاد و نظامی ایـران ادامـه پیـدا میکـرد؛
ولیکن به دالیل فراوانی نمیتوانست ادامـه داشـته باشـد .یکـی از دالیـل
بسیار مهم این است که هیأت حاکمه ،خـود را اربـاب و ملـت را رعیـت
فرض میکرد و این نوع برخورد از طر ملت در حال رشد ایـران ،قابـل

 .2صحیفۀ امام ،14 ،ص.308
 .4پسرخالۀ فرح پهلوی.
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تحمل نبود.

1

ج) اختصاص ثروت ملی به دربار و دولتمردان

خانوادۀ سلطنتی بخش عظیمی از ثـروت را بـه خـود اختصـاص مـیداد.
جمع ثروت این خانواده به بیش از بیست میلیارد دالر میرسید 2.همچنین
عمدۀ مقاطعهکاریهای پرسود و طرحهای پرمنفعـت دولتـی بـا مقامـات
حکــومتی منعقــد مــیشــد .بــر اســاس یــک بــرآورد ،تنهــا در ســالهای
1352ـ 1355حق کمیسیون مقامهای دولتـی از یـک میلیـارد دالر فراتـر
رفت .از سوی دیگر ،شرکت ملی نفت به صورت محرمانه و دائمی ،مبلغ
کالنی به حساب شخصی شاه واریـز مـیکـرد بـه گونـهای کـه سـرمایۀ
شخصی شاه به یک میلیارد دالر رسیده بود.

3

برادران و خواهران شاه و وابستگان آنها نیز از سهامداران عمدۀ بسـیار
از شرکتها داخلی ...بودند و از ایـن رهگـذر ،صـدها میلیـون دالر بـه
جیب زدند .روزنامۀ نیویورک تایمز نوشت ...« :فقط اوراق بهـادار متعلـق
به شخص شاه بیش از یک میلیارد دالر است و تنهـا طـی دو سـال آخـر،
مبلغی بین  2تا  4میلیارد دالر از سو خانوادۀ سلطنتی ایـران بـه آمریکـا
منتقل شده است».

4

د) بیاعتنایی به طبقۀ محروم و فقیر

رویکرد اقتصـادی رژیـم پهلـوی مبتنـی بـر میـدان دادن بـه شـاهزادگان،
شاهپورها ،شاهدختها ،عناصر دربار ،سران ارتش و سـاواک بـود .عـدم

پرسمان اقتصادی انقالب اسالمی 255 

توزیع منصفانۀ ثروت عمومی باعث رشـد اقتصـادی یـک طبقـۀ خـاص
وابسته به حکومت میشد .هویدا گفته است که عمـدتا صـنایع مونتـاژ و
وارداتی به خانوادههای وابسته به دربار واگـذار شـده بـود و آنهـا طبقـۀ
بورژوای وابسته به پهلوی را شکل میدادند .سلطۀ رضا پهلوی بر تمـامی
ارکان جامعۀ ایرانی ،اقتصاد ،سیاسـت و فرهنـگ آن ،در عمـل بـا توزیـع
موازی ثروت منافات داشت .به همین دلیل با وجـود اجـرای برنامـههای
پرسروصدا (انقالب سفید ـ اصالحات ارضی و  )...در زندگی قاطبۀ مردم
تغییری رد نمیداد 1.به اعترا ثریا «محـالت جنـوب شـهر[ تهـران] بـا
جویهای سرباز که آب ک یف آن پس از عبور رختشویخانـهها و آلـوده
شدن به ک افات ولگردان و سگها بـه مصـر خـوراک مـردم میرسـد،
بچــههای مفلــو  ،زنــان و پیرمــردان گرســنه ،گــلوالی کوچــهها کــه
خانههایشان شباهتی به خانه ندارد ،محالتی که فقر کامل بـر آنهـا حکـم
فرماست» 2.بر این اساس ،در دوران طایوت درصد کمی از مردم ایران از
خدمات گوناگون برخوردار بودنـد و بـه دلیـل نبـود امکانـات ،خـدمات
بهداشــتی و درمــانی ،راه مناســب ،بــرق و ...زنــدگی بــرای بســیاری از
روستائیان ،با مشکالت فراوان همراه بود که مرگومیر باال یکـی از نتـای
طبیعی این وضعیت بهویژه در نوزادان و خردساالن بود .در سال  1353بر
اساس آمار رسمی تنها  39درصد از کودکان روستایی که به سن مدرسـه
رسیده بودند ،امکان استفاده از آموزشهای دولتی را داشـتند؛ 3از ایـن رو،
امام راحل از وضع رژیم شاه شدیدا انتقاد میکردند« :خدا میداند که ...
به من مراجعه میشود ،راجع به اینکـه مـیخـواهیم فـالن جـا آب انبـار
 .1همان.
 .2همان.
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بسازیم ،مردمش آب ندارند؛ این زنها از یک فرسخی بایـد برونـد آنجـا
آب بیاورند .آب ندارند  ...شما بروید آن طر تهران را ببینید .شما بروید
آن گودالهایی که هست ،گودالهـا آنجاهـا را ببینیـد 1.»...مقـام معظـم
رهبری فرمود« :نظام اسالمی آمد و آن برنامه و نقشۀ یلطی را کـه در ایـن
مملکـت بـود کــه هـیچ حقلــی بـرای روســتا و روستانشـین و شــهرهای
دوردست و طبقات محروم قائل نبودند ،تغییر داد .امروز بیشترین اهتمـام
دولت خدمتگزار ما برای نقاط محروم است؛ و کارهای فراوان و خدمات
2
عظیمی هم انجام گرفته است».
ه) اولویت نظامیگری بر آبادانی کشور

حدود چهل درصد از بودجۀ کشور به ارتش اختصـاص داده میشـد کـه
تعداد نیروها و پرسنل آن هر روز بیشتر میشد 3.بر این اسـاس رویکـرد
ُمفرط نظامی گری شاه به گونهای بود که بودجۀ نظامی ایران کـه در سـال
 1350در حدود صد میلیارد ریال بود ،در سـال  1355بـه  566/8میلیـارد
ریال افزایش پیدا کرد .این رقم بیانگر رشد سرسامآور نظـامیگـری بـرای
ایفای نقش ژاندارمی ایران برای امریکـا در منطقـه و نشـاندهندۀ نـابودی
4
درآمدهای ملی در بیماری قدرتطلبی شاه بود.
و) ریختوپاش سرمایۀ ملی

جشنهای 2500سالۀ شاهنشاهی با ولخرجیهـا و اتـال بیحدوحصـر
سرمایههای ملی کشورمان انجام شـد ،در حـالی کـه متجـاوز از نیمـی از
 .1صحیفۀ امام ،3 ،ص.343
 .4ر.ک :مجلۀ  15خرداد ،ش .2
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جمعیت ،در روستاها و حومۀ شهرهای بزرگ در فقـر بـه سـر میبردنـد.
منصور رفیعزاده 1دربارۀ جشن شاه مینویسد« :لیستی از بخش خریدهای
ساواک به دست آوردم که بر اساس آن ،کار طبخ ایذیۀ جشن به رستوران
ماکزیم در پاریس محول شد .تزئین  59چادر میهمانها و  3چادر سلطنتی
که همگی مجهز به تهویه مطبـوع بودنـد ،در صـحرا ،بـه عهـدۀ شـرکت
فرانسوی جانسن در پاریس گذارده شد .ایـن شـرکت ،مسـئولیت دکـور
مجدد کاد سفید برای ژاکلین کندی را نیز بـر عهـده داشـت .حمامهـا از
سنگ مرمر فرانسوی ،شمعدانها لیمـوگیس چینـی و ظـرو کریسـتالی
باکـارات بودنــد .بــرای ایــن جشــنها  165پیشخــدمت زن و مــرد25 ،
متخصــص زیبــایی (زن و مــرد) 1500 ،کالهگــیس مردانــه 300 ،نــیم
کالهگیس 400 ،جفت مژه و لباسهای فرانسوی در نظر گرفته شد .طبـق
گزارش  15اکتبر مجلۀ تایم 3/5 ،تن کره و پنیر ،نیم تن خامه 250 ،بطری
شراب معادل  840/000دالر ،المپهای رنگـی و فـرش و قالیچـه بـرای
تمامی چادرها ،محوطهسازی که شامل چند هزار قطعه فعای سبز و چند
هزار تا گل میشد ،همه توسط نیروی هوایی ایران از پاریس آورده شده
بود ...پروازهای دوبار در ماه هواپیما و ستون کامیونها کلیـۀ اقـالم مـورد
نظر را از پاریس به صحرا حمل نمودند .یکی از خلبانان ایرانی گفت مـن
با هواپیمای  707خود به اندازۀ یک سال پرواز ،فرش ،کریستال ،مشـروب
و سنگ مرمر برای حمامها حمل کردهام...؛ مجموع هزینههای این جشـن
 300میلیون دالر برآورد شد ،اما هزینههای واقعی به مراتب بیش از مبلـغ
فوق بود .طبق یک برآورد تقریبی  800میلیون دالر در این جشـن هزینـه
 .1آخرین رئیس شعبۀ ساواک در آمریکا.
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1

 .4تفاوت رویک د اقصاادم انقب اسبدی با اقصااد رژیم ی لیم چیست؟

این دو رویکرد تفاوتهای زیادی دارد به توضیح برخی از آن میپردازیم:
محورهای رویکرد انقالب اسالمی:
1ـ عدالت اقتصادی و رفع تبعیض؛
2ـ مبارزه با زراندوزی؛
3ـ تأمین رفاه و عزت انسانی؛
4ـ جلوگیری از یارت بیتالمال؛
5ـ تالش در راه پیشرفت صنعتی کشور از طریق برنامهریزی اقتصادی؛
6ـ استقالل اقتصادی وخودکفایی.
رژیمهای سلطهطلب یربی روابط سیاسی و اقتصـادی خـود را بـا رژیـم
پهلوی بهگونهای تنظـیم کـرده بودنـد کـه همیشـه دولـت ایـران از نظـر
اقتصادی وابسته به آنها باشد .قدرتهای سلطهجو برای دستیابی به ایـن
هـد  ،بــه متخصصــان باورانـده بودنــد کــه آنهـا اســتعداد رسـیدن بــه
خودکفایی و استقالل اقتصادی را ندارند .آنها با القای روحیۀ خودکمبینی
شـدت
درمتخصصان ایرانی ،این احساس را به وجود آورده بودنـد کـه به ل
احساس حقارت کننـد .فـرانس فیتزجرالـد 2،در سـال  1353در مقالـهای
آورده است که «وضعیت ایران به طور کلی بـه مراتـب بـدتر از کشـوری
مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد؛ به این دلیل که شـاه
برای توسعۀ کشور هرگز تالش جدی نکرده است»...؛ 3و حال آنکه یکـی
 .1خاطرات منصور رفیعزاده ،آخرین رئیس شعبۀ ساواک درآمریکا ،ص230ـ.23۷
 .2نویسندۀ سرشناس آمریکایی.
 .3یرواند آبراهامیان ،تاریخ ایران مدرن ،ص.25۷
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از اهدا مهم انقالب ،کسب استقالل اقتصادی بود؛ از این رو ،در قـانون
اساسی نیز «جلوگیری از سـلطۀ اقتصـادی بیگانـه بـر اقتصـاد کشـور» از
ضوابط اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ذکر شده است .به همـین دلیـل،
از همان ابتـدای پیـروزی انقـالب ،مسـؤالن نظـام در جهـت اسـتقالل و
خودکفایی اقتصادی گام برداشتند.
7ـ توزیع عادالنۀ ثروت عمومی
پیش از انقالب سی درصد جمعیت کشور را خانوارهای ثروتمند تشـکیل
میدادند که معادل  90درصد کل درآمد کشور را به خـود اختصـاص داده
بودند و  70درصـد دیگـر ،تنهـا  10درصـد درآمـد کشـور را در اختیـار
داشتند .توزیع نامتعادل درآمد ،سبب شد کـه میلیونهـا نفـر دچـار فقـر و
تورم و بیکاری شوند .مقام معظم رهبری در مقایسه قبل و بعد از انقـالب
فرمودهاند ...« :بله ،ما از لحا توزیع منابع عمومی به همۀ منـاطق کشـور،
پیشرفت کردهایم .یک روز بود که بیشترین منابع ایـن کشـور در منـاطق
مخصوصی برای قدرتمندان آن روز و برای دربار آن روز ،صر میشـد؛
بسیاری از استانها و شهرها هم از منابع عمومی کشور بهـرهای نداشـتند!
این بیعدالتی بـود .امـروز وقتـی مـیبینیم از لحـا خـدمات ،از لحـا
جادهسازی ،از لحا ساختن بزرگراهها و آزادراههـا و جادههـای راحـت،
سرتاسر کشور برخوردارند».

1

8ـ محرومیتزدایی
متأسفانه رژیم پهلوی در محرومیتزدایی فعالیـت مناسـبی نداشـت .امـام
راحل دربارۀ وضع قبل و بعد از انقالب میفرماید« :شما میدانید که یـک
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کشور به این عرض و طول و بزرگی که همه جـایش را خـراب کردنـد...
شما تا حال اعجاز کردهاید که این قدر هم عمل کردهاید...؛ در طول پنجـاه
سال آن خرابیها شد و در طول دو سال آن همه کارها و خدمات در همـۀ
کشور خصوصا روستاها ...انجام گرفته است یـا در دسـت انجـام گـرفتن
است».

1

در این زمینه جهاد سازندگی با دلهای آکنده از عشق به محرومان ،به آبـاد
کردن خرابیها پرداختند؛ و این امر قبل از انقالب بیسابقه بود.
 .6ب خی در بازگشت از دکه با اشاره به سف م که سا ها قبل داشصند ،عنیان دیکننالد کاله در
ین زدان ه نیشابه ،ی ریا سعیدم بید و این نیالی همالان یال ریالا اسالت؛ حالا ینکاله
قیمت نیشابه در ای ان (به ریا ای ان) افیایش چشمگی م داشصه است؟

در این زمینه باید توجه داشت که عربستان با جمعیتـی  24میلیـون نفـری
(حدود یک سوم جمعیت ایران) ،تقریبا هشت برابر ایران نفت صادر مـی
کند و به عبارتی ،سهم هر تبعۀ عربستان از نفت صادراتی ،حدود  24برابر
سهم هر ایرانی است و با اتکا به این ثروت عظیم ،قیمت نوشـابه را یـک
ریال سعودی نگاه داشتهاند .عـالوه بـر ایـن در ایـران بـا وجـود افـزایش
ظاهری قیمت نوشابه ،دسترسی مردم به انـواع نوشـابهها بیشتـر شـده و
وضعیت به گونهای است که مردم بسیار فراتر از قبل از انقالب به مصر
نوشابه ـ با همۀ ضررهای آن ـ میپردازند؛ این به معنـی افـزایش قـدرت
خرید مردم است .از همه مهمتر اینکه عربستان م ل ایران موانع اقتصـادی
مانند جنگ  8ساله ،تحریم و فشارهای اقتصـادی نداشـته اسـت .طبیعـی
است بروز این موانع ،مشکالت بسیار و افـزایش قیمـت اجنـاس در پـی
 .1صحیفۀ امام ،14 ،ص 81ـ.89
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داشته و برای رشد و پیشرفت جامعه ،فرصتهای فراوانی را از مسـئوالن
کشور سلب کرده است .از سوی دیگر ،پیشرفتها و استقالل اقتصادی ما
با عربستان قابل قیاس نیست؛ چنانکـه رهبـر معظـم انقـالب فرمودهانـد:
«همۀ این پیشرفتهای علمی و اجتماعی و فنی در شرایط تحـریم اتفـاق
افتاده است؛ این خیلی مهم است .دروازههای علم را ،دروازههای فنـاوری
را به روی ما بستند ،راهها را مسدود کردند ،محصوالت مورد نیاز ما را بـه
ما نفروختند و ما این طور پیشرفت کردهایم».

1

همچنین عدهای به امارات متحده عربـی سـفر کـرده و شـاهد پیشـرفت
ساختمانسازی و تجارت در این کشور بودهانـد و در مقایسـه بـا ایـران،
بهویژه شهرهای حاشیۀ خلی فارس دچار توهم میشـوند .در حـالی کـه
وسعت ایران  21برابر امارات و جمعیـت ایـران حـدود  7برابـر امـارات
متحدۀ عربی است؛ میزان صادرات نفـت آن کشـور حـدود  2/ 5میلیـون
بشکه در روز یعنی بیشتر از دو برابر ایران است .در حقیقـت ،سـهم هـر
اماراتی از میزان صادرات نفت خام ،حدود  16برابر سهم هر ایرانی است.
برخــی دیگــر نیــز میگوینــد کشــور آلمــان از تــأمین اجتمــاعی وســیعی
برخوردار است؛ م ال حقوق بیکاری وضعشده به نحـوی اسـت کـه ایـن
مقدار حقوق از حقوق بسیاری از کارمندان و حتی مدیران ایـران بیشتـر
است .در انگلستان سیستم درمانی پیشرفتهای وجود دارد و همۀ مـردم در
بسیاری از موارد ،تحت پوشش درمان رایگان قرار دارند.
برای یک مقایسۀ معقول باید به این نکته توجه داشـت کـه اوال انگلسـتان
قرنها مستعمرات زیادی در جهان داشته و این کشـور بـا سوءاسـتفاده و
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یارت منابع کشـورها ،تمـام زیربناهـای کشـور خـود را سـاخته اسـت.
انگلستان هنوز هم مستعمراتی دارد و با نفوذی که در بسیاری از کشـورها
دارد ،درآمدهای نامشروعی را نصیب خود میسازد .آلمـان نیـز بـرای بـه
دست آوردن چنین موقعیتی تالش ناموفقی را در دو جنگ جهانی تجربـه
کرد .ثانیا انگلستان و آلمان مالیات بسیار سنگینی از مردم خـود میگیرنـد؛
به نحوی که گاه به  42درصد تولید ناخالص داخلی آنها میرسد .میـزان
مالیات دریافتی در آلمان حدود  400میلیـارد دالر اسـت کـه ایـن مقـدار
10برابر او درآمد نفتی ایران در سال ( )1384اسـت .طبیعـی اسـت کـه
وقتی  400میلیارد دالر مالیات دریافت میکنند ،سهم هر بخش از کشـور
از جمله سهم تأمین اجتماعی آن بزرگ خواهد بود .کـل تولیـد ناخـالص
داخلی ایـران  200تـا  300میلیـارد دالر ارزیـابی میشـود کـه از میـزان
مالیاتهای دریافتی از مردم در آلمان ،کمتـر و در خوشـبینانهترین حالـت
با آن مساوی است .توجه به این آمارها بستر قعاوت صـحیح در مقایسـۀ
کشورها را فراهم میآورد.

1

 .7چ ا با وجید دسصاوردها و تبشهام انکارنایالیی کالارگیاران جم الیرم اسالبدی ،ب خالی از
د ده از وض دیجید اظ ار نارضایصی دیکنند؟

در پاسخ باید گفت که عوامل متعددی در ایـن قعـاوت نقـش دارنـد؛ از
جمله:
1ـ تغییر الگوی مصر جامعه و بهتر شدن نسبی سطح زندگی مردم ،بـه
خصوص از دهۀ دوم انقالب به بعد ،که بهتـدری باعـث افـزایش سـطح
انتظارات آنان از زندگی شده است.
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2ـ افزایش چشمگیر سطح آگاهیهای اجتماعی و اقتصادی افـراد جامعـه
پس از انقالب و در نتیجه ،آرمانگرایـی و توجـه بیشتـر آنـان بـه نقـاط
ضعف به جای توجه به نقاط قوت آن.
3ـ تروی فرهنگ نادرست اجتماعی در سالهای اخیر ،به صورتی که افراد،
رفع تمامی مشکالت را تنها از حکومتـ آن هـم در کوتـاهمـدتــ انتظـار
دارند.
4ـ عدم ارائـۀ آمارهـای دقیـق ،شـفا و تطبیقـی از ابعـاد دسـتاوردها و
اقدامات صورتپذیرفته به دست نظام اسالمی ،بـه خصـوص در مقایسـه
با قبل از انقالب و کشورهای منطقه.
5ـ عدم اطالعرسانی مناسب به مردم در خصـوص مشـکالت موجـود از
جمله کاهش شـدید درآمـد سـرانۀ نفتـی کشـور و ورود خسـارتهـای
هنگفت به دلیل جنگ تحمیلی که در کاهش توان و عملکـرد کـارگزاران
نظام و کارآمدی آنان بسیار مؤثر بوده است.
6ـ توجیه نکردن مردم دربارۀ سیاستهای اقتصادی دولت که بیتـوجهی
دولت به مشکالت مردم را تداعی میکند.
7ـ فعاسازی و فعالیت گستردۀ تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی نظـام
در سیاهنمایی وضع موجـود و بـزرگنمـایی مشـکالت .افـزایش سـطح
توقعات و مطالبات جمعیت روستایی کشور تحت تأثیر رسانهها و برنامـه
های تلویزیونی و باال رفتن سطح معلومات و ارتباطـات فراگیـر آنـان بـا
شهرها.
8ـ جوان بودن جمعیت کشور ـ  65درصد جمعیت ،زیر  30سـال ـ کـه
ایجـاد نیــاز روزافــزون بــه تخصـیص بودجــه و امکانــات در حوزههــای
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آموزشی و تحصیلی ،تفریحی و رفاهی ،مسکن و بهویژه اشتغال و ازدوا
را به دنبال دارد.

1

از سوی دیگر ،متأسفانه امروزه جناحها نیز به جـای نقـد سـازندۀ طـر
مقابل ،به سیاهنمایی و تخریب رقیب خود میپردازند .این سـیاهنمـایی در
ایام انتخابات ،مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی
به او خود میرسد و هر کدام از کاندیدها در مـورد عملکـرد مسـئوالن
قبل و رقیبـان خـود تشـکیک میکننـد .نمونـۀ ایـن امـر در مناظرههـای
تلویزیونی و تبلیغات انتخاباتی کاندیدها بیشتـر نمـود پیـدا میکنـد؛ بـه
گونهای که برخی تصور میکنند انقالب هیچ دستاوردی نداشته اسـت؛ و
حال آنکه تأمل واقعبینانه ،به وضوح نشان میدهد که با توجه بـه شـرایط
و محدودیتهای موجود ،جمهوری اسالمی در اصالح و بهبود وضـعیت
معیشتی مردم نیز توفیقات فراوانی داشته است .مقام معظم رهبری فرمـود:
«بنده اعتقادم این است که نظام اسالمی از همۀ دولتهـایی کـه در دوران
استعمار و دوران نزدیک به استعمار در کشور ما وجـود داشـته ،قـویتـر
عمل کرده است» 2.گفتنی است که پرداختن به اقـدامات م بـت نظـام ،بـه
معنی نفی یا نادیده گرفتن مععالت موجود نیست؛ همچنین کسـی ادعـا
نکرده است که همۀ اهدا انقالب محقق شده است؛ زیرا ایجـاد جامعـۀ
اسالمی و مطلوب ،نیازمند گامهای اساسی دیگر است؛ به بیان مقام معظم
رهبری «ما هنوز تا یک جامعۀ کامال اسالمی که نیکبختی دنیـا و آخـرت
مردم را به طور کامل تأمین کند ...فاصلۀ زیادی داریم؛ این فاصله بایـد بـا
 .1همان.
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همت مردم و تالش مسئوالن طی شود».

1

نتیجهگیری

در مواجهه با سواالت و شبهات مربوط به انقالب اسالمی ،بایـد بـه ایـن
نکته توجه داشت که دشمنان انقالب اسالمی در اتاقهای فکـر خـار از
کشور با بهرهگرفتن از بستر فعای مجازی ،دائم به دنبال سیاهنمـایی و بـه
تصویر کشیدن آینده تاریک و مبهم در ذهن همگان ،به ویژه نسـل جـوان
ما هستند تا چنین القا کنند که انقالب اسـالمی هـیچ دسـتاوردی نداشـته
است؛ در حالی که با اندکی تأمل واقعبینانه ،به روشنی میتوان یافت که با
توجه به شرایط و محدودیتهای موجود ،جمهوری اسالمی در اصالح و
بهبود وضعیت معیشتی مردم ،توفیقات فراوانی داسته اسـت .مقـام معظـم
رهبری در این باره فرمود« :بنده اعتقادم این است که نظام اسالمی از همـۀ
دولتهایی که در دوران استعمار و دوران نزدیک به استعمار در کشور مـا
وجود داشته ،قویتر عمل کرده است».

2

لوازم برخورداری از یک اقتصـاد سـالم بهتـر و قـوی ،مبتنـی بـر عوامـل
مختلفی ،همچون روحیۀ خودباوری و اعتماد به نفس ،صنعت و دوری از
اقتصاد تکمحوری است؛ اما این امور در رژیم پهلوی تحقق نیافـت ولـی
در نظام جمهوری اسالمی موفقیتهای چشمگیری به دست آمده اسـت،
به گونهای که مشاهدۀ عینی وضعیت جامعه و آمارها ،نشان از بهتر شـدن
نسبی وضع معیشت اک ریت افراد جامعه دارد.

 .1حدیث والیت ،4 ،ص 252و .253

کتابنامه
کتب

 .1آبراهامیان ،یرواند ،ایران بـین دو انقـالب :از موـروته تـا انقـالب
اســالمی ،ترجمــۀ حســن شــمسآوری ،محســن مدیرشــانهچی و کــاظم
فیروزمند ،تهران :نشر مرکز ،چاپ پنجم و نهم1381 ،ه.ش.
 .2ــــــــــــــــ ،ایران بین دو انقالب؛ از موروته تا انقالب اسـالمی،
ترجمۀ احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ،تهـران :نشـر نـی ،چـاپ
دوم1377 ،ش.
 .3ــــــــــــــ ،تاریخ ایـران مـدرن ،ترجمـۀ محمـدابراهیم فتـاحی،
تهران :نشر نی1389 ،ش.
 .4آشــوری ،داریــوش ،دانوــنامۀ سیاســی؛ فرهنــح اصــ الحات و
مکتبهای سیاسی ،تهران :مروارید ،چاپ شانزدهم138۷ ،ش.
 .۵ابناثیر ،عزالدین ،تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران ،ترجمۀ ابوالقاسـم
حالت و عباس خلیلی ،تهران :مؤسسۀ مطبوعاتی علمی13۷1 ،ش.
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 .6ابناع م کوفی ،أبومحمد أحمد ،الفتوح ،تحقیق علـی شـیر  ،بیـروت:
داراألضواء1411 ،ق1991/م.
 .۷ابنک یر ،البدایة و النهایة ،به کوشش علی شـیری ،بیـروت :دار احیـاء
التراث العربی1408 ،ق.
 .8ابنهشام ،عبدالملک بن هشام ،سیرۀ محمد رسول لال (از تبارشناسـی
تا هجرت) ،ترجمۀ مسعود انصاری13۷5 ،ش.
 .9اسحاقی ،سیدحسین ،ارمغان انقالب (تلخیصی از  92دستاورد انقالب
اسالمی ایران) ،مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما1386 ،ش.
 .10اعتصـامی پـروین ،دیــوان پـروین اعتیـامی ،بــه کوشـش ولــی هلال
درودیان ،تهران :نشر نی ،چاپ ششم1394 ،ش.
 .11باقری ،محمد ،دیدگاهها و رهنمودها ،تهران :معاونت آموزش نیروی
انتظامی1380 ،ش.
 .12بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،بیروت :دار الفکر ،چـاپ
اول 141۷ ،ق.
 .13بنیاد دایرةالمعار
دایرةالمعار

اسالمی ،دانونامۀ جهان اسالم ،تهران :نشـر بنیـاد

اسالمی ،از سال .1362

 .14بیهقی ،احمد بـن حسـین ،دالئـل النبـو  ،ترجمـۀ محمـود مهـدوی
دامغانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی1361 ،ش.
 .1۵پسندیده ،عباس ،اخالقپژوهی حدیثی ،تهران :سمت1388 ،ش.
 .16تمیمی آمد  ،عبدالواحد بن محمـد ،تیـنی
الکلم ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1366 ،ش.

رـرر الحکـم و درر
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 .1۷توکلی طرقی ،محمد ،تجـدد بـومی و بازاندیوـی تـاریخ ،تهـران:
پردیس دانش139۵ ،ش.
 .18جان ال .اسـپوزیتو ،انقـالب ایـران و بازتـاب جهـانی آن ،ترجمـۀ
محسن مدیر شانهچی ،تهران :باز1382 ،ش.
 .19جان نیزبیت و پاتریشیا آبردین ،دنیای  ،2000ترجمۀ ناصر موفقیـان،
تهران :نشر نی13۷8 ،ش.
 .20جعفری ولدانی ،اصـغر ،کـانون بحـران در خلـیا فـارس ،تهـران:
سازمان انتشارات کیهان13۷۷ ،ش.
 .21جمعی از نویسندگان ،انقالب اسـالمی و چرایـی و چگـونگی ر
داد آن ،قم :نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت امور
اساتید و دروس معار

اسالمی ،چاپ یازدهم ،بیتا.

 .22حاجتی ،میراحمدرضـا ،عیـر امـام خمینـی ،قـم :بوسـتان کتـاب،
1381ش.
 .23حشمت زاده ،محمـدباقر ،چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقالب
اسالمی در ایران ،تهران :مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشـه معاصـر ،اول،
13۷8ش.
 .24ـــــــــــــــــــــ ،آثار و نتایا اسالمی ایران ،تهـران :مؤسسـه
فرهنگی دانش و اندیشه معاصر13۷9 ،ش.
 .2۵خامنهای ،علی ،حدیث والیت و مجموعه رهنمودهای مقام معظـم
رهبری ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی13۷8 ،ش.
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 .26خمینــی ،روح هلال ،در جســت وجــوی راه از کــالم امــام ،تهــران:
امیرکبیر1361 ،ش.
 .2۷ــــــــــــــــ ،البیع ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
1386ش.
 .28ـــــــــــــــ ،حکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیوـۀ امـام
خمینی ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی1384 ،ش.
 .29ــــــــــــــ ،صحیفۀ امام ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشـر آثـار امـام
خمینی13۷8 ،ش.
 .30خوانچه سپهر ،شیرزاد؛ و عرفان ناصری« ،نقش بازنمـایی رسـانهای
الگوهــای میــرف در شــکلگیری نگرشهــا و رفتارهــای میــرفی
مخاتبان» ،فصلنامۀ پژوهشهای ارتباطی ،ش ،1پیاپی 1389 ،61ش.
 .31دانشگاه امـام حسـین
حسین

 ،ایـران  ،20تهـران :چـاپ دانشـگاه امـام

.

 .32دفترمقاممعظمرهبری ،حدیث والیـت (مجموعـه رهنمودهـای مقـام
معظم رهبـری :از ارتحـال تـا اربعـین امـام خمینـی ) ،تهـران :سـازمان
تبلیغات اسالمی ،چاپ دوم13۷۷ ،ش.
 .33دهخدا ،علیاکبـر ،امثـال و حکـم ،تهـران :امیرکبیـر ،چـاپ پـنجم،
1361ش.
 .34دیبا ،فریده ،دخترم فرح ،ترجمۀ الهه رئیس فیروز ،تهـران :انتشـارات
بهآفرین ،بی تا.
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 .3۵ذوعلم ،علـی ،حـوزه در انقـالب و انقـالب در حوزههـا ،پایگـاه
اطالعرسانی دستاوردهای انقالب اسالمی ،نشر سلمان فارسی1390 ،ش.
 .36رابرت ا .داچ هایزر ،ماموریت مخفی در تهـران :خـاترات رنـرال
هایزر ،ترجمۀ سیدمحمد حسین عادلی ،تهران :رسا1365 ،ش.
 .3۷رفیع زاده ،منصور ،خاترات منیور رفیع زاده (آخرین رئیس شـعبه
ساواک در امریکا) ،تهران :اهل قلم13۷6 ،ش.
 .38ریتـزر ،جــور  ،نظریــه جامعهشناســی در دوران معاصــر ،ترجمــۀ
محسن ثالثی ،تهران :علمی ،چاپ نوزدهم1393 ،ش.
 .39زاهدی ،اردشیر ،رازهای ناگفته (خاطرات اردشیر زاهدی) ،با مقدمـه
و ویرایش محمود طلوعی ،تهران :نشر علم1381 ،ش.
 .40زاهدی ،اردشیر ،رازهای ناگفته ،به کوشش پری اباصلتی و هوشـنگ
میرهاشم ،تهران :بهآفرین1381 ،ش.
عبدال ،کلیات سعدی ،به اهتمام فرویی ،تهران:
 .41سعدی مصلحالدین،
هل
امیرکبیر ،چاپ 1363 ،4ش.
 .42شریف الرضی ،محمد بن الحسن ،نها البالرـه ،ترجمـۀ سـیدجعفر
شهیدی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی1368 ،ش.
 .43ــــــــــــــــــــــــــــــــ ،نهــا البالرــه ،تصــحیح صــبحی
صالح ،قم :انتشارات هجرت1395 ،ق.
 .44صافی گلپایگانی ،لطف هلال ،سیر حوزههای علمی شـیعه ،قـم :مرکـز
نشر آثار حعرت آیت هلال العظمی صافی1430 ،ق.
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 .4۵صمیمی ،مینو ،پوت پرده تخت تاووس ،ترجمۀ حسین ابوترابیـان،
تهران :انتشارات تهران ،چاپ اول13۷2 ،ش.
 .46طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :انتشارات
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم141۷ ،ق.
 .4۷طریحی ،فخرالدین ،مجمـع البحـرین ،تحقیـق سـیداحمد حسـینی،
تهران :کتابفروشی مرتعو 13۷5 ،ش.
 .48فوران ،جان ،مقاومت شکننده ،ترجمـۀ احمـد تـدین ،تهـران :رسـا،
1394ش.
 .49کدیور ،جمیله ،رویارویی؛ انقالب اسالمی ایران و آمریکـا ،بیجـا:
امید ایرنیان ،چاپ اول1396 ،ش.
 .۵0کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق و تصحیح علیاکبر یفـاری
و محمد آخوندی ،تهران :دار الکتب اْلسالمیه ،چاپ چهارم140۷ ،ق.
 .۵1گازیوروسکی ،مارک ،سیاسـت خـارجی آمریکـا و شـاه ،ترجمـۀ
فریدون فاطمی ،تهران :نشر مرکز13۷1 ،ش.
 .۵2گیدنز ،آنتونی ،تجدد و توخص؛ جامعه و هویت شخیی در عیر
جدید ،ترجمۀ ناصر موفقیان ،تهران :نشر نی ،چاپ سوم1383 ،ش.
 .۵3مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء1404 ،ق.
 .۵4ـــــــــــــــــــ ،بحــار األنــوار ،تحقیــق و تصــحیح جمعــی از
محققان ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.
 .۵۵مجموعه مقاالت چهارمین سمینار بررسی سـیرۀ نظـری و عملـی
امام خمینی  ،تهران :مؤسسه چاپ و نشر عرو  ،چاپ اول13۷3 ،ش.
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 .۵6مجموعه مقاالت ،سقوط ،همایش بررسـی علـل فروپاشـی سـلطنت
پهلوی ،تهران :مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی1384 ،ش.
 .۵۷محمدی ،منوچهر ،انقالب اسالمی در مقایسه با انقالبهای فرانسه
و روسیه ،قم :دفتر نشر معار 1391 ،ش.
 .۵8ـــــــــــــــ ،دستاوردهای کـالن انقـالب اسـالمی ،قـم :نشـر
معار  ،چاپ 139۷ ،4ش.
 .59مرتعایی ،علیاکبر ،امام خمینی در حـدیث دیگـران ،تهـران :پیـام
آزادی1378 ،ش.
 .60مرکز بررسی اسناد تاریخی ،تغییر لباس و کو

حجاب به روایت

اسناد ،بی جا ،بی نا13۷8 ،ش.
 .61مسعودی ،ابوالحسن ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقیق محمـد
محییالدین ،بیروت :دار المعرفه1984 ،م.
 .62مصباح یزدی ،محمـدتقی ،انقـالب اسـالمی و ریوـههای آن ،قـم:
انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1395 ،ش.
 .63مصطفوی تبریزی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1416 ،ق.
 .64مطهری ،مرتعی ،نهضتهای اسالمی در صد سـالۀ اخیـر ،تهـران:
صدرا ،چاپ 13۷3 ،18ش.
 .6۵ــــــــــــــ ،مجموعه آثار ،قم :انتظارات صدرا.
 .66معادیخواه ،عبدالمجید ،نخستین نیم قرن اول از تـاریخ اسـالم در
آیینۀ نها البالره ،قم :دفتر نشر معار 1380 ،ش.
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 .6۷معتعد ،خسرو ،ناکامان کا سعدآباد ،تهران :زرین13۷5 ،ش.
 .68معین ،محمد ،فرهنح فارسی ،تهران :امیرکبیر ،چاپ 13۷5 ،9ش.
 .69مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسـیر نمونـه ،تهـران :انتشـارات دار الکتـب
االسالمیة1382 ،ش.
 .۷0مولوی ،جاللالدین ،مثنوی معنوی ،تصحیح :نیکلسـون ،تهـران :امیـر
کبیر ،چاپ هشتم1361 ،ش.
 .71ـــــــــــــــــ ،مثنوی معنوی ،تهران :انتشارات نگاه1372 ،ش.
 .۷2مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی  ،آیـین انقـالب اسـالمی،
گزیدهای از اندیشه و آرای امام خمینی  ،تهران :مؤسسـه تنظـیم و نشـر
آثار امام خمینی 13۷3 ،ش.
 .۷3مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینـی  ،مجموعه مقـاالت کنگـرۀ
بینالمللی امام خمینی و احیای تفکر دینی ،چاپ اول13۷۷ ،ش.
 .۷4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،آیین انقـالب اسـالمی،
تهران :عرو 13۷3 ،ش.
 .۷۵مؤسسه فرهنگی قدر والیـت 92 ،دستاورد انقالب اسـالمی ایـران،
معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه ،اداره تبلیغات ،چاپ دوم1382 ،ش.
 .۷6میرباقری ،سیدمحمدمهدی ،انقالب اسالمی و تـداول قـدرت ،قـم:
تمدن نوین اسالمی ،چاپ اول139۷ ،ش.
 .۷۷نصری ،محسن ،شکوه ملی در فناوری هستهای ،بیجـا :حـدیث راه
عشق ،چاپ سوم1395 ،ش.
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 .۷8ـــــــــــــ ،شکوه ملی در فناوری هستهای ،بیجا :نشـر حـدیث
راه عشق1385 ،ه.ش.
 .۷9نیزبیت ،جان و پاتریشیا آبردین ،دنیای  ،2000ترجمۀ ناصر موفقیـان،
تهران :نشر نی13۷8 ،ش.
 .80هاشمی ،محمد ،حقوق اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران ،بیجـا:
دادگستر ،چاپ سوم 1380 ،ش.
 .81هراتی ،محمدجواد؛ و محمدرحیم عیوضـی ،درآمـدی تحلیلـی بـر
انقالب اسالمی ایران ،قم :دفتر نشر معار  ،چاپ 1395 ،۷2ش.
نشریات
 .1حقیقی ،ایمان« ،توسعۀ اقتیادی راپن و عوامل کلیدی آن» ،بازگفت
راهبرد یاس ،سال اول ،ش ،4بیتا.
 .2روزنامۀ ایران ،پن شنبه  25مرداد  ،139۷سـال بیسـتوچهارم ،شـماره
.6854
 .3روزنامــۀ جمهــوری اســالمی ،سهشــنبه  23مــرداد  ،139۷ش ،11226
ص.2
 .4روزنامۀ کیهان ،ش .1392/8/8 ،20628
 .۵روزنامۀ همشهری 5 ،تیر  ،139۷شمارۀ .۷415
 .6زهره کاشانی ،علیاکبر ،تاریخ حوزۀ علمیۀ قم از تأسـی

تـا سـدۀ

چهارم ،دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تربیـت اسـالمی ،شـماره  ،8بهـار و
تابستان 1388ش.
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 .۷سیدحســینزاده یــزدی ،ســعید؛ و محمــدجواد شــریفزاده« ،ســیرۀ
پیــامبراکرم

در مقابلــه بــا تهدیــدهای اقتیــادی» ،فصــلنامۀ

علمیپژوهشی اقتصاد اسالمی ،ش1395 ،62ش.
 .8شریعتمدار جزایری ،نورالدین« ،امنیت در فقه سیاسی شیعه» ،فصلنامۀ
علوم سیاسی ،شماره ،9تابستان 13۷9ش.
 .9عنانپور ،مجید« ،وظای

نهادهای قرآنی در برابر تحقق شعار سال»،

 28فروردین .1395
 .10فصلنامۀ حعور ،خرداد.۷3
 .11فالطونی ،فائزه« ،امپریالیسم فرهنگی بـا سـالحی بـه نـام فضـای
مجازی» ،فصلنامه فرهنگ پویا ،ش .29
 .12ماهنامۀ پیام زن ،ش.243
 .13مجله پاسدار اسالم ،بهمن ماه  ، 1382شماره 266
 .14مجله سروش ،شماره  ،133مطلبی تحت عنوان« ،امام و انقـالب در
آینه اندیوه جهان».
 .1۵مجلۀ  15خرداد ،ش .2
 .16مجلۀ اندیشۀ انقالب اسالمی ،ش۷و.8
 .1۷مجلۀ پرسمان ،فروردین ماه  ،1391ش .111
 .18مجلۀ پیام زن ،سال  ،5ش  ،1فروردین .13۷5
 .19مجلۀ شبانۀ باشگاه خبرنگاران ،تاریخ انتشار 8 :فروردین 1393ش.
 .20مجلۀ مشکوة ،تابستان و پاییز  ،1368ش  23و .24
 .21مجلۀ معرفت ،ش  ،98بهمن .1384
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 .22مجلۀ یک گام تا ظهور ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
 .23نشریۀ شاهد ،ش  ،211خردادماه .13۷1
 .24نویدنیا ،منیـژه« ،درآمدی بر امنیـت اجتمـاعی» ،فصـلنامۀ مطالعـات
راهبردی ،ش ،19بهار 1382ش.
پایگاههای اینترنتی
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