
 

 های پیشرفت ایران در مقایسه با پیش از انقالب  عرصه

  *محمدکاظم کریمی

  اشاره

د وسجتمدیدهمجؤمنیمردمجا قالباسالمیایران، بلو ا ادهاقشا گو اگون
 هجاآاسجالمیبجودهجاوامودهبراآ حقج،احکجام،ا دشستبد ژیمیمبرابر

ماهی اسالمِیا قالب،سببگردیداستکبا جها ی مام الشخجود ابجراآ
هجاآرا گیرد؛حمله ظجامی،رود جاوِاتمجال حریمبهتدمرامیابیمل ایران

نبودرهبهخواسج خداو جدسنگیند ابعادگو اگون،اداّولیناقداماتدشمنا
هاآپیشرد  ا مامیا ها ارامما دوباوجودهمهاینموا ع،ایراناسالمیقله

هاآبلندآ اد مسیر عالیرشو برداش  یکیپ اددیگرآدتح مودوگام
گردتجهپج ادهاآا اجام رین الشمهمادبرخیهسعیگردید،د این وشتا 
هاآمثب  ظاممیبهلو اجمالاشا هشود البتهپرداختنبهاقداما قالباسال

بلکجه؛یجا ادیجدهگجردتنمعضجالتو جواقم یسج ی فجاآاسالمی،بهمعن
تموممردممحسوسومشهوداس ومسئوالن یهبداناتترافآالتبراکمش

ریسج ومبودهجاو جواقمبجهمسجاوررشجو  گراما باید نهاادداویه؛دا  د
                                                            

پژوهشگرپژوهشگاهتلومودرهنگاسالمی *
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دا آصجو تهجاآجهج چرارجه الش؛ ادیجدهگردج  اخدماتگستردهان
شو د مقایسهباقبجرادا قجالببجد ررو وسعهآگیرد اوضعی اقتصادیم

هاآمحدودی باوجوددهدیبینا ه شانمحالا که  مرواقع؛ شاندادهشود
ا سجتهاسج د اصجال ود مدترو اهتمرخجود ویایاادشده، ظاماسالم
،هاآ وسعهمتجوادنمردموا  قاآشاخمیواجتماتیبهبودوضعی معیشت

بهدس او د یهاآدراوا  ودی،
هاآپیشجرد ایجراند مقایسجهبجاقبجراد،بهبر سیبعضجیادترصجهذیرد 

پردادیم ا قالباسالمیمی

 علم و فناوری  .1

دیناسالماس وایجاتالهجیوهاآمهّماداموده،دوستیا دودآودا شتلم
رنجده،رالمبه گاندیجن درمایجد:میادسجفا شبجهاناسج  امجامتلجیا

َ اق» ْهَلالنِّ
َ
َذاْلَحْکَمَ َوَلْوَمْ أ َُ ُ اْلُمْؤَمَ َف گمشدهمجؤمن،دا ش9؛اْلَحْکَمُ َضال 

 یجهخمینجیامجام« اشجد هداهر فجاقبهرچند؛دا ش اللبرنید اس 
مایهبسیخال اس رهد رشو آرهمهدتلجموادببجودهو:» د  ریددا

للبتلم ادریضهدا ستهاس ،اد وشجتنو]و[رندد سایهاسالمد دگیمی
خوا دنمحرومباشد مابایدد بر امهد ادمدت،درهنگوابستهرشو مان ابجه

2« دیررنیمدرهنگمستقروخودرفا ب
د صجدد سجال2/03شجو ،ادرسجالهوبجاال ر6جمعیج «باسوادآ»میهان
هاآ عجداددا شجگاه3 سیدهاس  9310د صدد سال66بهحدود،9300

                                                            
 ۳1۹،ص15،حکم البالغه  نهج صبحیصالح،9
 ۳۳۱،ص۹۹،مصحیفه امامخمینی،الله  و 2
 ۹۴۱0مررهاما ایران،سرشما آ فوسومسکن 3
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2601واحددا شگاهیبود،امرودبجیشاد90رشو رهپیشادا قالبحدود
2هها دا شجاوبجود،900ادا قالبحدارثرقبرو عداددا شاویانره9،واحد
رجهی عدادمدا س،باشد برهمیناساسمی فر111/211/0برادهونهامرود
221با شدحدودپنجبرابرآ،بجه،بوددستگاههها 03ادا قالبحدودپیش

ادپیجرودآقبجرامودانرشو  یجهرجه جاهها مد سه سیدهاس   عداددا ش
، فجربجود111/311/3حجدود03ج06صیلییعنیسال ح،ا قالباسالمی

3باشد میلیون فرمی90بیشادارنونهم
بجهدبجاندا سجیو«مقاالتتلمجی»د دو انپیشادا قالباسالمی،ا تشا 

هاآبه گرشجو معمجولبجودهبهدبانا گلیسید دا شگاهزیردا سیوتمد اً
ادمیهان ولیداتتلمجیایجران(ISI)امااما آرهپایگاه امسون ویترد؛اس 

 جا۹۴00ادسجال،بجراآ مو جه؛دهد،بسجیا  جاچیهاسج د ایندو ها اوهمی
المللجیمقالجهادایجراند ایجن ظجامبین۱0۱و۳00،07۹به ر یجب،۹۴07

مقالجه6611بجالزبجر9312حالا که اسجال0؛استنادآبهتب  سیدهاس 
باتجثگردیجد، گا ششدهاس رهاینامرISIلمللیاتلمید ماالتبین

 جا،برسد همچنین96به  به،  بهایراند  ولیدتلمد میانرشو هاآجهان
پژوهانجوانایرا یبهاختراعتلمیادسوآدا ش26916ادهونبر9312سال

رمناجهانمدالتلمید المپیادهاآمهّم362تب  سیدهاس رهبهرسب
                                                            

9 خبرگها آ پایگاه   دسترسی:  ا یخ  ۹5ایسنا، خبر۹۴۱0مرداد رد ، :۱0505۹501۴0،
www.isna.ir شا ی:

 ۴۱۳ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی یروا دابراهامیان،2
شبکهالالع3    ا یخدسترسی: دا ا، مقایسه»،22۳۹7۴،شناسهخبر:۱/۹۹/۹۴۱۴ سا ی اه

www.dana.ir، شا ی:«دو انپهلوآوپ ادا قالبوضعی تلمیرشو د 
0 دسترسی:  ا یخ مهر، خبرگها آ  22/۹۹/۹۴۱۴ خبر شناسه  شا ی:2۳۱۴27۱، ،

www.mehrnews.com



11    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

المللی، شجدتلمجیسنایبینهاآمرارهتلمگردید برایناساس،لب،یادته
برابجر96(بجه9363 جا9330سجال)92مجدت نهالّی،ایرانبامعیا جها ی

 رین شدتلمی اد بجینرشجو هاآسریع،ایران، سیدهاس واداینجه 
9جهانداشتهاس  

مود،شد  بهچهجا دهمجهجا ی ابجهم2191ایران اسال،« ا و»د موضوع
رشو بر رد  شتهدنجاو آ91جهءش9010 ود اسالدس او دوامیدمی

2 ا وقرا گیرد 
اورشجو هاآکجمریاهاآشدید حریمباوجود یه«اآدناو آهسته»د دمینه

 شمندانداخلجیبجهاآ ابههم دازربی،رشو  وا س چرخهسوخ هسته
شفواستخراماو ا یوملبیعیودناو آرصو تچشمگیرآادهایشدهدوبا

اآ ابججردا دوبججااسججتفادهادهججاآچرخججهسججوخ هسججته ججرینگامان،بججه گ
باتثگردید ا،سادآاو ا یومدس یابد اینامرهاآسا تریفیوژبهزنیدستگاه

لراحجی،اآقرا گیجرد همچنجیناو آهستهشو دا اآدنر91ایراند  دیف
،وبهمرحله هایی سیدن یروگجاها مجید بوشجهر تو ابسنگیند ا ار ا

3شو د ایندمینهدا د ره شاناد وا مندآرهاآدیگرآبودگام

 بهداشت و درمان. 2

داشتیایاادشرایطالدمبراآدسترسیتادال هودراگیراحادمردمبهخدماتبه
هاآاصلی ظامجمهو آاسجالمیادابتجدا جارنونود ما یمناسب،ادبر امه

                                                            
 همان  9
 www.farsnews.comاآ(، شا ی: خبرگها آدا س،ادا هررصوتو صویر)چند سا ه2
اآایران، شا ی:هاآهستهشما پرو دهودعالی شناسی،سال پایگاه بیینیو حلیلیجریان3

www.didban.ir
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هاآمربوطبجهحجودهبهداشج وبا امیعدعالی ،بودهاس  بههمینمنظو 
د مانرشو د قالبودا تبهداش ،د مانوامودشپهشکی، الشمجؤترآ

برابجرآ911ادهایش صو تگرد براآحفظ،  مینوا  قاآسالم جامعه
011به شد،گذا آد بخشبهداش ود مانبعدادا قالباسالمیسرمایه

هاآپ ادپیجرودآا قجالبهاآبهداشتیود ما ید سالد صدآشاخم
د مقایسجهبجاقبجراد«امیدبهد جدگی»رهشاخماآگو هبه؛شدهاس منار

 یهبااجراآلر به گ9313ادسال9سال سیدهاس  30به01اد،ا قالب
 سجا یبجهبیمجا ان،ضجمنا  قجاآریفیج خدمات،« حول ظجامسجالم »

هاآد ما یبهحداقر سیدهاس ومردممنجال، وسجتاییوشجهرآد ههینه
د صجدههینجه اپرداخج ۱و۴ ر یب نهابه،هاآدولتیمراجعهبهبیما ستان

2رنند می
حالا کجه؛هها  خ وجوددا د11هاآرشو حدودد بیما ستان،ارنونهم

 جاپجیشاد3هجها  خج بجود 21 جا90د مامجوع،قبرادپیرودآا قجالب
شد دوبهخا مادرشو اتهاممی، ریناتمالجراحیا قالب،مردمبراآساده

داشتندرهبهپهشکانخا جیادجملههندآوبنگالدشید مانمردم ابرتهده
دلیرسنحتلمیپایینو بوددبانمشتر ،مشکال ید ترصجهد مجانمجردم

یوهاآپهشکیو شدرّماماپ ادا قالبباگسترشدا شکده؛شدایاادمی

                                                            
الالع9 شبکه   دسترسی:  ا یخ دا ا،  اه ۹۱/۹۹ سا ی /۹۴۱0 خبر: شناسه ،۹527۳70،
www.dana.ir، شا ی:«مقایسهوضعی بهداش ود مانقبروبعدادا قالباسالمی»
2 دسترسی:  ا یخ مهر، خبرگها آ  27/2/۹۴۱۱ خبر: شناسه  شا ی:۴۱151۹5، ،

www.mehrnews.com
الالع3 شبکه   دسترسی:  ا یخ دا ا،  اه ۹۱/۹۹ سا ی /۹۴۱0 خبر: شناسه ،۹527۳70،
www.dana.ir، شا ی:«مقایسهوضعی بهداش ود مانقبروبعدادا قالباسالمی»
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هجها 0 ا0مرو برلرفشدوهرسالهبیشادریفی یروهاآا سا ی، یادهابه
ججذبسیسجتمشده،التحصیردا غهاآمختلفتلومپهشکیپهشکد  شته

90اما باادهایشرهد مقایسهباقبرادا قالب،اینگردید دبهداش ود مان
 و،امرودهدمینهحضو بیما انخا جیبراآد مجان، وس  اداینبرابرآ وبه

قابجرهاآپیچیجده،د رشجو دجراهمشجدهاسج وبخجشخصوصجراحیبه
میهبانبیمجا ا یادمننقجهشجمال،هاآدولتیوخصوصیادبیما ستان وجهی

حجدود،د حالحاضجرادهونبراینکه9د یاآخه وشهرو دانتراقیهستند 
2شود د داخررشو  ولیدمی«دا وهاآمو د یاد»د صد13

یعنیحجدودچهجا ،میلیون فر0/9 نها9303لب،اما موجود،د پایانسال
رجه ابنجهمسجتقیمبجا«ابوداضجالب»یران، ح پوشجشد صدجمعی ا

سالمتیوبهداش جامعهدا د،قرا داشتند  وستاهاآرشو ادهیچسیاسجتی
شجدتد معجرضیانبهیررد دو وستاابوداضالبپیروآ مید خصوص

د صجدجمعیج 01بجیشاد امجاامجرودههابود جدخنرابتالبها واعبیما آ
، ح پوششسیستمابوداضالببهداشتیقجرا دا  جد همچنجین وستایی

امرودهایرانباال ریند صددستیابیبهاباشامید یسالم اد خاو میا هدا د
د صجد۹55شجامر،د صدادجمعی رشجو ۱2و خمینددهشدهاس ره

بهاباشجامید یسجالمدسترسجی،د صدمنال، وستایی15منال،شهرآو
3  د دا

                                                            
خبر گا انجوان،گروهتلمیپهشکی،مصاحبهبادرتراحمددالی، وی سادمان ظام باشگاه9

www.yjc.ir، شا ی:پهشکیرشو 
2 الالع  شبکه دسترسی:  ا یخ دا ا،  اه ۹۱/۹۹ سا ی /۹۴۱0 خبر: شناسه ،۹527۳70،
www.dana.ir، شا ی:«مقایسهوضعی بهداش ود مانقبروبعدادا قالباسالمی»
 همان 3
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دلجالفجال،: ظیر«وارسیناسیون»هاآگستردهبههمین ر یب،بااجراآلر 
؛هجاآمسجرآپیشجگیرآگردیجدادبسیا آادبیما آ،دیفترآ،رهادوما ندان

هاآاخیر،سادمانبهداش جها یدوبا ایران ابهتنوانسالرهلّیاآگو هبه
مو د قدیرقجرا داده،رگومیررودران رینرشو جهاند راهش رخممود،
9اس  

 عرصه سیاسی. 3

ساال آ،اددستاو دهاآبه گجامعهدمورراسیبهمفهومحکوم مردمیامردم
هاآاصلی شدو وسعهرشو هابهشما هاآاخیراس وادپایهبشرآد قرن

دجردهجاآمنحصجربهادویژگی،ساال آد ایراناید سابقهدمورراسیومردممی
ا قالباسالمیاس  

بهتنوان رناصلیدمورراسی،ادهمانابتدامو د وجهمسجئوالن،«ا تخابات»
پرسی ظجامبا ا تخاباتبرگها گردید همه01 ظامواقعگردیدو ارنونبالزبر

16بجا أآ،جمهو آاسالمید داصجلهرمتجراددومجاهادا قجالباسجالمی
ساال آلین شا هاهمی واستقبالادمردم،اّو9306د صدآمردمد درو دین
پرسجیقجا وناساسجی، شجکیرمالج شجو اآهمه،بودهاس  بهد بجالان
جمهو ،اتضاآخبرگان هبرآو ماینجدگانشجو اهاآاسالمی،ا تخاب وی 

سجالها قجالب36اسالمیبهصو تمنظمود موتجدمقجر د داصجلهتمجر
 ود هاآایناهتمامبهشما میاسالمیاد شا ه
هاد حالیا فاقادتادرجهقبجرادا قجالباسجالمی،ادا هامجو همهاینپدیده

رشو  وسطاقلیتی ظامی ح تنوان ژیمشاهنشاهیوبدونهرگو همراجعه

                                                            
 همان 9
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ا قجالبد  بیجینبرهمینپایه، هبجرمعظجم9شد به أآو ظرمردما ااممی
 رینان اد ترصهسیاسی، بدیرحکوم دستاو دهاآا قالباسالمی،مهم

پایهمتکیبجرا اآبهیکحکوم مردم،مو وتیدیکتا و آوابستهبهبیگا گان
2مل بیانرردهاس  

،بادشناخ هوی ملیودینی،خودباو آ،اتتمادبه فج وا کجاآبجهخجود
ا قالباسالمید ترصهسیاسجیودرهنگجیاسج  حارمیج دومینویژگی

 رینهاآرالن،به گگیرآا ادهبیگا گانبرمقد اترشو ودخال د  صمیم
ا مغان ژیمگذشتهبراآمل ایرانبودرهبهخودباختگیدرهنگجیواحسجاس

،میگردید هنرا قالباسالمیمنارهاآبیگا هحقا توذل د برابرقد ت
اآدا اآهویج ،مسجتقروبهجامعجه، وزربهوی ود باله بدیرجامعهبی

د مسجاور، ابدوباا ادهواختیا خجودته منداس رها ادهبیگا گان ابر می
محصولا دیشهومبا ی،رند اینته مندآداخلیوخا جیرشو  صرفمی

اآرهگو هبه؛ آاسالمیاس گذا جمهوبهتنوانبنیاندکرآحضرتامام
حتجی،هجابهدرموده هبرا قالب،بیرونامدنادچنبرهسلنهامریکابراآجوان

جذاباسج و،بسیا د رشو هاییرهباامریکاپیمانلوال یوابستگیدا  د
هاآامریکاهستند،یاد رشو هاییمثرتربستانسعودآرهد خدم هدف

منجد،تالقهکامتنفر جدوبجهججداییادایجنسجلنهظالما جهادوابستگیبهامری
3ند هست

 سجید، جارهد  ژیمگذشته نهابهتددا گشجتاندسج می« شریات» عداد
                                                            

 ۴12ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی    :یروا دابراهامیان،9
 ۹2،ص۹۱/۴/۹۴۱۱  ود امهجمهو آاسالمی،2
 همان 3
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ادجهون شریهدا اآماودد رشو وجودداشتهرجه0631بیشاد9312سال
هاآاحهابو شکر»،همچنین9د حالا تشا بودها د مو دادا ها2630بر

محجدودشجده« سجتاخیه»رهپیشادا قالب نهابهحهبحکجومتی«سیاسی
 هجادهجها  شجکرسیاسجیمردم93حهبوحجدود31بیشادبهامرود2بود،
؛ا جد رشو ماهنوداحهاببهمفهومرامراناستقرا  یادتهدهاس  البته سید

دهندو  تیرگذا آا هابراب اا ااممیرا احهتمالً،هاآموجودولی شکر
د رجهمشهوداس  امیداسج رامالً،هاآاخیرسالهاآسیاسیلّیدعالی 

گیرآمجدتشجاهدشجکرادامهحرر  وبه شجدا قجالباسجالمی،د رو اه
احهابرا امدوایفاآ قشمؤترا هاد پیشبرداهدافا قالباسالمیباشیم 

 یصاداقت. توسعه 4

 یجهآاقتصجادصجحیحوتادال جهلبج،براساساصرسومقا وناساسجی،پی
یجدواقجعشجدهرمجو د  ،شجاو دآرفایید صنع ورضوابطاسالمیوخود

ادوظجایف، یهآمناسببراآ  مین یادهجاآمعیشجتیجامعجهوبر امه3اس 
 ود دول اسالمیبهشما می

هاآاصجلی شجدوشو ، وجهبهشاخمبراآ حلیروضعی اقتصادآیکر
 رینیکیادمهم،« ولید اخالمملی»امرآضرو آاس  ، وسعهاقتصادآ

باشدرهبیا گرا دادهاقتصادوقد ت ولیجدهاآاقتصادآهررشو میشاخم
،میهان ولید اخالمداخلی)به9306اناس  لب،اما با کمررهآد سال

                                                            
9 دسترسی:  ا یخ دا س، خبرگها آ بخش2۴/۱7/۹۴۱2  دا اآ،  شریات اما   سا ه، حوده

www.farsnews.irماودود حالا تشا رررشو ، شا ی:
 ۳5۴ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی یروا دابراهامیان،2
 قا وناساسیجمهو آاسالمی،اصرسوم 3
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هها میلیا د ومانبودهاس رجهایجن قجمد 991،(63لهاآتاب ساقیم 
ا دادهاقتصادایرانواقع،د  اس  سیده ومانمیلیا دهها 213به9313سال

9306 جا9302هاآد دو هبجینسجال9برابرشدهاسج  3/9هالیاینسال
اماایجن شجدبجهلجو یکسجان؛ ولید اخالمملیرشو  شدشایا یداش 

شامرهمهاحادمل  گردیدوترو مندان ابیشادلبقاتمتوسطوپایین،یجا
هاآدیگجربرخجو دا اسجتانترادخصوص هران ابیشجمنال،مررهآرشو به

 ولیجد9300د سجال» ویسجد:ویلیامسولیوانسجفیرامریکجامی2ساخ  می
هجها 611میلیجونبشجکهبجودرجه0611حّدد ،متوسط ودا ه ف د ایران

 سید د میلیونبشکهد بادا هاآجهانبهدروشمی0بشکهمصرفداخلیو
میلیا ددال بجود20قریب،د امدآرهاداینلری، صیبایرانشد،اینسال
 رینتوامر وسعهاقتصجادآواجتمجاتید ایجران وا س یکیادبه گرهمی
3«باشد 

 جرینادمهم،« جرخ شجداقتصجادآ»د رنا میهان ولیجد اخجالمداخلجی،
دهندهسرت پیشرد یکهاآتملکردآاقتصادرالناس ره شانشاخم
این رخمالریبراآسناشوسرت پیشرد اس  ،باشد د واقعرشو می

نگف  شجد وامی،اگر ولیدراالهاوخدماتبههروسیلهممکنادهایشیابد
، رخ شداقتصجادآرشجو حجدود9306اقتصادآا فاقادتادهاس  د سال

د صجد سجیدهاسج  1/2به9313د سال،د صدبودهاس  این رخج3/3
                                                            

 ، شججا ی:۱۱۴10۳،رججدخبججر:۹7/۹۹/۹۴۱0 آ ابنججا ، ججا یخدسترسججی: خبرگججها9
www.tabnak.ir  

 ۳۹۹ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی یروا دابراهامیان،2
،دستاورد انقالب اسالمی ایران 772های نور؛ بررسی  کرانهمؤسسهدرهنگیقد والی ، 3
 ۹1۱،ص2م
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 شجد،9313بیا گراناس رهسرت پیشرد اقتصادآد سجال،ایناتداد
9داشتهاس  9306چشمگیرآ سب بهسال

الن،بجهرجشاخممثبج د اقتصجادکبهتنوانی«زیر فتیصاد ات»ادهایش
 یهآمناسبگاهباتثباال دتنقیم تمدهاقالمصجاد ا یدلیردقدانبر امه

اآبجراآنندهراماتالم بسیا امیدوا ؛نندهداخلیگردیدهاس ربراآمصرف
صجاد ات9303و9306هاآد سجال  شدواستقاللاقتصادآرشو اسج 

د ؛اماداد نهاد صدا دریادسهمصاد اتایران ا شکیرمی،یر فتیایرانز
رجهد اآگو هبه؛اآداشتهاس سابقهصاد اتزیر فتی شدبی،هاآاخیرسال
00/3صجاد اتزیر فتجی،میلیا ددال  سیدود ایجنسجال00به9310سال

2دهد د صدادهایش شانمی
یجکبجیشادسجاال ه9301دهجه خسج براساساما موجود، نهاد  یمجه

اماامروده جه نهجا3؛ههینهوا داتمحصوالترشاو دآشدهبود،میلیا ددال 
شودو مامیراالهاآاساسیرشو ومحصوالترشاو دآد داخر ولیدمی

لکجهد برلجرفگردیجده،بچشجمگیرآوابستگیبجهخجا مادرشجو  جاحجّد
«بنهین»بهخودرفاییرامر سیدهود ،«گندم»محصوالتاسترا ژیکیما ند

د مردخودرفاییهستیم 
و وسعهاقتصجادآهاآمهّمبهتنوانیکیادشاخم،«صنع برق»د دمینه

                                                            
 ، شججا ی:۱۱۴10۳،رججدخبججر:۹7/۹۹/۹۴۱0خبرگججها آ ابنججا ، ججا یخدسترسججی: 9

www.tabnak.ir
بین2  اا ت ا امن ایبفون؛ اینتر تی پایگاه   دسترسی:  ا یخ  شا ی:۱/۹/۹۴۱۱الملر، ،

www.ibfon.org دسترسی:  ا یخ ایسنا، خبرگها آ 21/۹/۹۴۱۱؛ مقایسه»، واما  وا دات اآ
www.isna.ir، شا ی:«هاآدهمویاددهمصاد اتد دول 
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3120 یروگجاهابجیبجاظردیج 36 عجداد9303 اسجال،اجتماتیهررشو 
 یروگجاهبجا9333،922 جاسجالدقجطحالا کجه؛مگاوات  سی گردیدهبود

امرودهد بجین،«سدسادآ»د دمینه9 ا دادآشد اهمگاوات936/30ظردی 
931حجدود،هپ ادپیرودآا قجالبرلو آبه؛شو بر رد یاقرا دا یمرسه

ویاد حالساخ اس  هسدساختهشد
شو ر31ساخ ایرانبهبیشادتو هاآرنون راراهم،«شاو دآرصنایع»د 

 یهپروژهصدد صجدایرا جیدجاد« ف وگاد»د صنایعوشودجهانصاد می
بجه9363شو د ابانر رینپروژه ف وگادمننقهتسلویهبهتنوانبه گکی

سجاال ه،هاآاخیجربردا آدادهاآدیگراند سجالهبابهرهربردا آ سیدبهره
2شو گردیدهاس  رمیلیا ددال د امد صیبکیادهونبر

 نظامی و دفاعی  . آمادگی5

امادگید برابردشمنانودراهمساختنابها و اهیهاتالدمبجراآددجعخنجر
وا َلُهْم َم  اْسَتَطْعُتْم »قرانرریمبهمسلما اناس :هاآمهّماد وصیه،ا ها َوَأِعدُّ

َ ِط  ِِ ٍة َوِمْن  ُکمِمْن ُقوَّ ِه َوَعاُدوَّ ِه َعُدوَّ اللَّ َِ ِِ ُتْرِهُبوَن  نیجدبجراآروامجاده3؛اْلَخی
دشمن،هباانرشده وا یداد یروواداسبانبستههرچهمی،دشمنان[ا دا بار]

« خداودشمنخود ابترسا ید
هاآد صدمخا م ظامیایراند داصلهسجال61 ا01لب،اما موجود،بین

صرفخریداسلحهومهماتادخا مشدهاسج رجهبخجش9300 ا9306
 جرینرهایجرانبجهبه گاآگو هبه؛ادایاالتمتحدهامریکابودهاس ،تمدهان

                                                            
 2۱۹،صاسالمیدستاورد انقالب  93 معاو  درهنگیستادمشتر سپاه،9
 27۱ج27۳ همان،ص2
 ۱5 ا فال،ایه 3
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حالا کهپج 9خریدا اسلحهومهماتامریکایید جهان بدیرگردیدهبود 
هاآپیشجرد ادا قالباسالمی،ایرانبهتنوانیکیرشو هاآمود،د ترصه

،ادایجن«گلوبالدایرپاو »شودولب،گها شمؤسسه ظامیدداتیشناختهمی
2جهانقرا دا د 23د   به، ظر

سببگردید جابجاا کجابجه، اربهجنگ حمیلیوهم بلنددرد دانا قالب
هجاآا دشجمندآد دمینجهصجنایعموشجکی،هاآداخلجیرشجو ،گامسرمایه

هاآ آ،لراحیوساخ پهپادملی،پدادندهواییودیگرترصه اهیهات ادا
 وانبهموا دذیراشا هررد:می،براآ مو ه؛برداشتهشودبااینحودهط بمر
باقابلی هدای ورنتجرل جالحظجه«تماد»ردبالستیکساخ موشکدو ب ج

؛اصاب بههدف
؛ریلومتر611ردباقد تاشکا سادآا واعهواپیماد ب «قدیر» ادا بلندج
؛هاآموشکیبراآرشفوا صالبهساما ه«90دتح» ادا ج
؛ریلومتر011ردباب «393دا ح»دنموشک قنهج
؛هاباقد ت صببرا واعجنگنده« صر»موشکررودج
بجراآهجدای ،«پیجامبراتظجم»ساما ههوشمنددرما جدهیورنتجرلپدادنجدج

؛هاآموشکیسادآد ساما ه هگیرآاهدافو صمیم
باقد ت خریببجاالد اهجدافوشجناو هاآبجه گ«والفار»اژد پیشردتهج

؛د یایی
؛هاآالالتا ی،تملیا یوامدادآایرانباقابلی «دودیس »هواپیماآج

                                                            
ج۹5۴ایین،صالله یک، رجمهدضرداری در ایران دیکتاتوری و توسعه سرمایه دردهالیدآ،9

۹5۳ 
، شججا ی:۹۳۱5۱۴۹،رججدخبججر:۹۳/۹۹/۹۴۱0 خبرگججها آصججداوسججیما، ججا یخدسترسججی:2

www.iribnews.ir
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بجراآشجناخ وامکجانوارجنشد برابجراهجدافبجدون«سماوات»سیستمج
؛دخال  یروآا سا ید پدادندهوایی

؛د برابرتوامرشیمیاییوبیولوژیکی«هاآمحادظلباس» سرجدیدج
؛امریکاRQ170براساسپهپاد«صاتقه»لراحیپهپادجدیدج
ندانومتخصصانرشو د ودا تهادستاو ددیگرمحصول الشدا شمودهج

9دداعوپشتیبا ی یروهاآمسلحاتمادسپاهوا  ش 

  رسانی عرصه خدمات. 6

یلجومتررهجها 36حجدود،شو رهاآاصلیودرتیماموع اه9303د سال
حدود،شو رهاآاصلیودرتیماموع اه9360حالا کهد پایانسال؛بود
6911شو  یهد حالحاضرره یلیکاس  د شبیلومتربودهر916/113/9
هدرتی اهاهنوجوددا دوکیلومترشبر2111هاصلیوبیشادکیلومترشبر

یلومتر اهاهناحداثشدهاس  ر611ساال ه،د واقع
رشجیگجادشهرادلوله0دقط،، اقبرادا قالباسالمی«گاد سا ی»د دمینه

؛د مسیرخطلولهسراسرآقرا داشجتنداینشهرها یهتمد اًمندبود درهبهره
برابجررجردو ان62بها داده9331 ا9303هاآحالا که نهاد داصلهسال

 نهابیشترمنال،شهرآ ه،ارنونهم2ا شعابگادلبیعی صبگردید ،گذشته
خدادادآموهب اینادبلکهمنال، وستایی یه،مند درشو اداین عم بهره

میلیجون0/93بجهحجدود،هها ا شجعابان ودهجا01رنندو عداداستفادهمی
3ا د مندشدهبهرهگادهها  وستااد عم 91ا شعاب سیدهوبیشاد

                                                            
 همان 9
 27۱ج27۳،صدستاورد انقالب اسالمی 93 معاو  درهنگیستادمشتر سپاه،2
مقایسه شداقتصادآقبروبعد»،22/۹۹/۹۴۱۳ باشگاهخبر گا انجوان، ا یخدسترسی:3

www.yjc.ir، شا ی:«ادا قالب
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0/9به،9303 ولیدآرشو د لولحارمی  ژیمپهلوآ اسال«اب»میهان
ایجنمقجدا د لجولدودهجهجمهجو آرجهد حالی؛میلیا دمترمکعب سید

میلیا دمترمکعب سید لجولشجبکهاب6/3به9330یعنی اسال،اسالمی
د 9310امجاد سجال؛هها ریلومتربجود0/20بهمیهان،9303رشو د سال

 سا یشهرآو وسجتاییوججودداشجتههها ریلومترشبکهاب001رررشو 
شجهرد 9993شجهربجه۳0اد،ششابشهرآاس   عدادشهرهاآ ح پو

 وستاد سال۹2555اد، سا یبه وستاهاحالحاضرادهایشیادتهاس  اب
« سجا یبرق»د دمینجه9 سیدهاس  9319 وستاد سال۴۴2۱7به۹۴07

، یهبایدگف پیشادپیرودآا قالباسالمیود اومدعالی  ژیملجازوت
خجا گی،تمجومی،صجنعتیورشجاو دآوججودمشجتر بجرقمیلیون9/3 نها

مشجتر  سجیده111/310/90بجه9312رهاین قمد سجالد حالی؛داش 
اس  

 سخن پایانی

 بلو ا ادهاقشا گو اگونمردمجیمجؤمنوسجتمدیدهد ،ا قالباسالمیایران
بجود هجاآاسجالمیهجاوامودهبرابر ژیمیمستبدبراآ حقج،احکجام،ا دش

 مجام جوانخجویش اماهی اسالمِیا قالب،سببگردید ااستکبا جهجا ی
تمجالا؛حملجه ظجامی،رود جاوبجهرجا گیجردبراآتدمرامیابیملج ایجران

 اجا ت،پتروشجیمی،دنجاو آ،صجنع ،هاآسنگیند ابعجادتلمجی، حریم
لیبهخواس خداو جدو؛بودهاآدشمنلیناقداماداّو،صنایعهواییود یایی

                                                            
،۹527۳70،شناسججهخبججر:۹۱/۹۹/۹۴۱0 سججا ی اهدا ججا، ججا یخدسترسججی: شججبکهالالع9
 www.dana.ir، شا ی:«مقایسهوضعی بهداش ود مانقبروبعدادا قالباسالمی»
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هاآدادنسجرمایهسالهرهبهاددس ا ها ارامما د جنگ حمیلیهش همه
هاآسنگینبه  سیسجاتدیربنجاییرشجو وبه گا سا یووا دامدنخسا ت

گردیجد، ولئجهدیگجراسجتکبا مناجرهاآگهافبربودجهرشو  حمیرههینه
مسیرخدم بهمردمورشو بود جها یبراآسدرردن اها قالبد 

هاآسرشناس،متخصمهاآ رو وشهادتچهرها دادآ یماین، اهادهونبر
 دتند،مسیرا قجالب ظامبهشما میتقید یهاآدکرآووا قالبیرهسرمایه
 وساخ  باوجوداین،ا قالباسالمیههاآدراوان وباسالمی اباسنگالخ

 و ابامودقی پش سرگذاش رشتابخویش،موا عپیش پ د مسیرحرر
هاآد خشا یبرداشج  ایجند حجالیگام،هاآبلندخودوبراآ حق،ا مان

اس رهجمعی رشو  شدبیشاددوبرابرآ ا اربهرردهود امدهاآ اشی
9306ا 9303هاآاد ف بهتنوانمنبعاصلید امدرشو رهد داصلهسال

بهدلیرراهش ولید ف ادششمیلیونبشکهد 9،میلیا ددال بود36بالزبر
هاآمتمجادآپج ادمیلیونبشکه،وتاب ما دنقیم ان اسجال0/2 ودبه

 چشمگیرآراهشیادتهبودشکرا قالباسالمی،به


                                                            
 ۴۱5ص ،ایران بین دو انقالب؛ از مرروطه تا انقالب اسالمی یروا دابراهامیان،9


