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 چکیده

خیر که اواخر سال ا 100طی سالیان و قرن های گذشته، کشور ایران تاریخ نسبتا درخشانی داشته است به غیر از 

مین سده ی هقاجار و کل دوران پهلوی را شامل می شود. انقالب اسالمی در ایران را می توان ماحصل اتفاقات 

بری امام)ره(، ست. این تصمیم جمعی مردم به رهگذشته و واکنشی از سوی جامعه ی ایران در برابر این وضعیت دان

مل وقوع باعث تحولی شگرف در نگرش ها، عملکرد ها و در نهایت سرنوشت این کشور و ملت شد. در تبیین عوا

بود که عمده  این انقالب مواردی را می توان ذکر نمود. برخی معتقدند دولت پهلوی یک دولت تحصیلدار)رانتیر(

نیزاسیون را دهای نفتی بوده و تکیه ای به فعالیت های اقتصادی مردم نداشت، عده ای مدری عایدی اش از درآم

و اجتماعی  عامل وقوع انقالب می دانند؛ به این معنا که رشد سریع و در عین حال نامتوازن اقتصادی، سیاسی

دموکراسی  تقدند فقدانباعث عدم توازن نهادی در جامعه و افزایش نارضایتی و وقوع انقالب می شود. برخی مع

ذهب و شعائر در حکومت پهلوی عامل وقوع انقالب بوده است. از دیگر عوامل وقوع انقالب بی توجهی حکومت به م

برای براندازی  مذهبی بوده است. سایر عوامل احتمالی برای وقوع انقالب شامل نظریه ی توطئه)توطئه ی بیگانگان

وجود و ... می مل انقالب در جامعه(، اراده ی جمعی مردم برای تغییر وضع شاه(، اسفار اربعه)عرفان اسالمی عام

 شود. 

الش می کند. معموال هر انقالبی که در دنیا به وقوع می پیوندد در پی هدف مشخصی است و برای رسیدن به آن ت

انقالب است. چنان  ی اینیکی از وجوه تمایز انقالب اسالمی ایران با بسیاری انقالب های دیگر در دنیا، اهداف واال

الب شامل که در سخنان امام)ره(، شعارهای مردم و قانون اساسی جمهوری اسالمی مشاهده می شود، اهداف انق

 .عدالت و معنویتاستقالل، آزادی، جمهوریت، دفاع از محرومین و مستضعفین، موارد زیر بوده اند: 

، شاخص ق بخشیدن به شعارهایش، باید برای هر شعاربرای بررسی میزان توفیق نظام جمهوری اسالمی در تحق

 هایی را تعیین کرد. با رجوع به منابع داخلی و خارجی می توان این شاخص ها را برشمرد.

اعث رضایت بعالوه بر موارد ذکر شده، نگاهی به وضعیت سایر کشورهای هم طراز ما و حتی ابرقدرت های جهان، 

ی مذهبی و نسبی از وضعیت فعلی و امیدواری به آینده ی انقالب می شود. این امیدواری نه ناشی از علقه ها

 قیق علمی ایجاد می شود.دتی بلکه با توجه به آمارهای دعقی
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 مقدمه
ر پی آن بودند داز ابتدای وقوع انقالب اسالمی در ایران، همواره دشمنان قسم خورده ی این ملت از شرق و غرب، 

انی را انقالب جهدر مسیر حرکت این انقالب الهی سنگ اندازی کنند و به خیال خودشان جلوی صدور این که 

یش گرفته اند؛ پنظام مقدس در  بگیرند. از این رو همواره ابزارها و روش های مختلفی را برای ضربه زدن به این

ای انقالب درگیر در ابتدا راه حمله ی نظامی را امتحان کردند، در نتیجه ملت بزرگ ایران در همان آغازین سال ه

ه توسط هانی شد. جنگی کامال نابرابر که یک طرف آن، صدام بود کیک جنگ همه جانبه و در واقع یک جنگ ج

تی و قدرت ها و ابرقدرت های مختلف سراسر جهان مورد حمایت قرار می گرفت؛ چه حمایت مالی چه تسلیحا

افراد  به تصریححتی حضور فیزیکی نیرو های این کشورها. این کمک ها تا جایی بود که پس از پایان جنگ، 

 کشور جهان اسیر جنگی داشتیم.  30ما از ر آن زمان حضور داشتند مطلعی که د

راههای دیگر  ساله دشمن فهمید که با این روش نمی توان چنین ملتی را متوقف کرد. لذا به 8پس از پایان جنگ 

، این کشور از جمله صدور قطعنامه ها و وضع تحریم های مختلف علیه ایران، ایجاد فشارهای بین المللی علیه

اطعیت که با ق -ایجاد گروهک های تروریستی برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی، فشار های اقتصادی شدید 

 و ...  -می توان از آن ها به عنوان جنگ اقتصادی نام برد 

وده است. از رسانه و فضای رسانه ای بدر این میان، یکی از نقاط حساسی که همواره مورد هجوم دشمنان بوده، 

داشته اند. در ابتدا  شبکه های مختلف ماهواره ای و اینترنتی، سعی در تاثیرگذاری بر افکار و قلوب ایرانیان ابتدا،

وناگونی توسط گاین عناصر رسانه ای تجربه و به تبع آن تاثیر کمی داشتند، اما رفته رفته روش ها و شیوه های 

ه رسانه اعم از تر این فعالیت ها کمک می کرد. امروزبه تاثیرگذاری هرچه بیشدشمن مورد استفاده قرار گرفت که 

 معه ی ما دارد. فضاهای مجازی، شبکه های ماهواره ای، سایت های اینترنتی و ... بیشترین تاثیر را بر افکار جا

مین رسانه، سعی دشمن ملت ایران که همواره در پی ضربه زدن به این انقالب بوده، امروزه نیز با استفاده از ه 

بع آن کارآمدی تدارد به ملت ایران موجی از ناامیدی را القا کند تا ما در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی و به 

ین حوزه های دشمن در ااستای خنثی سازی توطئه پروژه ی پیش رو تالشی است در ر اسالم دچار تردید شویم.

ز آن ها بی در راستای شناساندن بهتر دستاوردها و پیشرفت های جمهوری اسالمی که بسیاری از ما او اقدامی 

 .ء اهلل که مورد قبول درگاه حق واقع گرددخبریم. انشا

 یر می باشند:سواالتی که در این پروژه قرار است به آن ها پاسخ داده شود به شرح ز

 تشر شده دالیل و عوامل اصلی انقالب اسالمی مردم ایران طبق منابع مختلف و کتب داخلی و خارجی من

 در این زمینه چه بوده است؟ 
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 نات امام شعارهای اصلی انقالب اسالمی به ویژه در تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران )مبتنی بر بیا

 م( چه بوده است؟ خمینی، قانون اساسی و خواسته های مرد

  وهر یک از شعارهای اصلی انقالب اسالمی را با چه شاخص یا شاخصی هایی می توان مورد سنجش 

 ارزیابی کمّی و کیفی قرار داد؟

  سال گذشته چگونه بوده است؟ 40پیشرفت کشور بر اساس هر یک از شاخص های مذکور طی 

 ایی داشته سال اخیر چه پیشرفت ه 40ایران در  فارغ از شعارهای انقالب اسالمی، نظام جمهوری اسالمی

 است؟ 

  عروف مپیشرفت همه جانبه کشورها در جهان را با چه شاخص های ترکیبی )غیر از شاخص های عمومی و

 مثل رشد اقتصادی( می توان سنجید )بر اساس منابع خارجی(؟

 ای آن ایران و پیشرفت ه نظر رسانه ها، تحلیلگران و اساتید خارجی در خصوص نظام جمهوری اسالمی

 سال اخیر(؟  5آمریکایی در -چیست )افراد اروپایی
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 عوامل و دالیل وقوع انقالب اسالمی در ایران: - 1
انقالب، یک واژه ی کلی است که به معنای دگرگونی اساسی در یک چیز، یک نفر یا یک نظام می باشد. متفکران 

 متعددی را برای وقوع انقالب ها ذکر کرده اند. و تحلیلگران سرتاسر جهان، دالیل

 ی، وجـود رهبر یانـقـالبـ هیگسترش روح د،یجد یدئولوژیو ا شهیاز وضع موجود، گسترش اند قیعم یـتینـارضـا

کند، حضور گسترده  جیحکومت بس هیموجود در جـامـعـه را عـل یها یتیگروه ( که بتواند نارضا ای)در قالب فرد 

 ـنیسـرزمـ ـکیبـه دسـت هـم داده و در  ـتاسـت کـه دس یعـوامـل نینصر خشونت ، از عمده ترمردم وجود ع

همانند انقالب  ایدن یتوان در انقالبها یرا م هایژگیو نیغـالب ا ـایدهـنـد. هـمـه  یانـقـالب را شـکـل مـ ـکی

( 1959( انقالب کـوبـا )1949و  1911) نیچ ی(، انـقالب ها1917) ـهی(، انـقـالب روسـ1789فـرانـسـه )

 1 .( مشاهده کرد1979ش / 1357) رانیا ی( و انـقـالب اسالم1962) ـریانـقـالب الجـزا

دراز مـدت در قـالب  یمشابه همانند نهضت )حرکت یها دهیپد گریهـاست که انقالب را از د یـژگـیو ـنیهـمـ

 ایو  ردیگ یبه خود م یو انقالب یاسیرنگ س د،یترش افکار جدکـه بر اثر گس یو فـرهـنـگـ یفـکـر یتـالشـهـا

که  یاسیس میرژ کی هیعل انیاز نظام یگروه یو نـاگهان ـعیگردد(، کودتا )اقدام سـر یبه انقالب منجر م یحت

انجامد(، شورش  یم یاسیو س ی، اجتماع یاقتصاد قیعـمـ ـراتیـیو گـاه بـه تـغـ یـاسـیسـ راتییبه تغ شتریب

 ـهیاز قـدرت عـل یبخش انی)طغ یشود(، جنگ داخل یو خشونت بار که گاه مقدمه انقالب م یمقطع ی)حـرکـت

کشور(،  کیاز ساکنان  یو استقالل بخش ی، خـودمـخـتـار یارضـ ـهیتـجـز سـتدرخـوا ـای ـگـریبـخـش د

 2.کند یمتفاوت و ممتاز م

ارائه شده  ها، نظریات مختلفی توسط اندیشمندان و تحلیلگران سراسر جهان در بیان چگونگی روی دادن انقالب

ر نسل از نظریات است؛ که به برخی از آن ها می پردازیم. به طور کلی نظریات مربوط به وقوع انقالب ها شامل چها

 :می شوند

 یواقع یاند الگوتالش کرده ترشیاند، بمطرح« هاانقالب یعیطب خیتار»عنوان تحت این نظریات که  نسل اول 1-1

دوره در کنار فقدان  نیا سندگانینو یهالی. تحلکنند «فیتوص» دهد،یم یرو یتحول انقالب ندیرا که در فرا

مطرح  یبانقال تیزمان به وجودآمدن وضع زیعلت و ن نهیرا در زم یحیمشخص و صر یادعا ،ینظر یاشالوده

ها آن کهنیرا از عوامل گوناگون، بدون ا یپراکنده و التقاط یاو در خصوص علل انقالب عموما مجموعه کردندینم

.کردندیقرار دهند، ذکر م ینظر مشخص وبرا در چارچ

                                                           
1 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/6376/71210 
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دهند که  حیاند توضانقالب فراتر رفته و تالش کرده ندیصرف فرا فیانقالب از توص پردازانهینظرنسل دوم  1-2

و علم  یشناسجامعه ،یشناسمختلف روان یهاهیدوره نظر نیا سندگانی. نودهدیم یچرا و چه زمان انقالب رو

را در مورد علت و زمان  یمشخص یهاهیها تالش کردند تا نظرها به کار بردند. آنانقالب نییتب یبرا ار استیس

 2به دست دهند.  یانقالب تیبرآمدن وضع

 ،یجامعه دهقان ،یالمللنیب یخود را بر فشارها لیگرا هستند و نقطه تمرکز تحلساخت ترشی، ب نسل سوم 1-3

از دو جهت با  سندگانینو نیا یهالیدر تحل یعموم افتیاند. رهو رفتار نخبگان قرار داده ینظام یروهاین

 پردازانهیکه نظراند؛ دوم آنبنا شده یخیشواهد تار هیکه کامال بر پاآن ولمتفاوت است: ا نیشیپ پردازانهینظر

 نییتب یدر پ ،یاجتماع یهاعلل بروز انقالب یبر بررسمعنا که عالوه  نیهستند؛ بد نگرترینسل سوم، کل

 3.باشندیم زیها نگوناگون انقالب یدادهابرون

عضا انقالب های ب ایران و بهمه ی این نظریات، قبل از وقوع انقالب اسالمی ایران مطرح شدند. پس از وقوع انقال

یات انقالب  دیگری که در همان عصر و زمان روی دادند از جمله انقالب آمریکای التین، تحول چشمگیری در نظر

ن گونه توضیح بوجود آمد که موجب شکل گیری نسل تازه ای از نظریات انقالب شد. دلیل این تحول را می توان ای

قوع انقالب ایران، وقوع انقالب ایران را نداشتند؛ چنان که برخی از آن ها با وداد که نظریات پیشین توان توجیه 

ند. نسل چهارم به کلی نقض شدند و برخی دیگر از یافتن علت وقوع این انقالب طبق معیارهای موجود خود بازماند

 د، شکل گرفتند.روی دا نظریات انقالب متاثر از انقالب اسالمی و با تکیه بر واقعیاتی که در جریان این انقالب

نظریات انقالب که از انقالب های جهان سوم و بویژه انقالب اسالمی ایران الهام گرفته اند، در  نسل چهارم 1-4

پی یافتن پاسخ این سوال اند که آیا انقالب ایران را باید موردی منحصر به فرد و خالف سایر انقالب ها در نظر 

 را باید بار دیگر در پرتو شواهد بدست آمده از انقالب ایران بررسی نمود.گرفت یا این که علت انقالب ها 

 

نسل و دوره تقسیم بندی کرد که شامل موارد زیر می  4از نگاهی دیگر نیز می توان نظریات انقالب اسالمی را به 

 4شود:

                                                           
1 http://www.sooremag.ir 
2 http://www.sooremag.ir 
3 http://www.sooremag.ir 

 ایران، دکتر رشیدی نژاد، نشر معارفانقالب اسالمی  4
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دارای رویکرد های مختلف در بیان چرایی وقوع انقالب در دنیا نظریات مختلفی ارائه شده است. این نظریات 

نظریات  1سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روان شناختی، فلسفی، عرفانی و ... هستند. جک گلدستون در کتاب خود

دوره ی زمانی تقسیم بندی کرده است؛ به طوری که می توان نوعی سیر منطقی تاریخی و در واقع  4انقالب را به 

 یافت.سیر تکاملی میان نسل های مختلف نظریات 

 ( 1930-1920نسل اول : نظریات تاریخ طبیعی ) 5 – 1

و روسیه و تحلیل  این نسل از نظریات در تالش اند تا با بررسی انقالب های چهار گانه ی انگلیس، آمریکا، فرانسه

مدل  به کمک این مشاهدات خود، به نوعی روند حاکم بر این انقالب ها را به سایر انقالب های جهان تعمیم داده و

ظریات به نسازی، انقالب های مختلف در جهان را تحلیل و بررسی کنند. نتیجه گیری هایی که در این نسل از 

فکران از رژیم و عنوان قوانین حاکم بر انقالب ها پذیرفته شده بودند، شامل مواردی چون آغاز انتقاد بلوک روشن

اسی حاد که رژیم قبل از انقالب، وقوع یک بحران سیدرخواست اصالحات از رژیم، آغاز اصالحات اساسی از سوی 

ولت توسط دنشان از ضعف رژیم است نه قوت انقالبیون، آغاز منازعات داخلی میان انقالبیون، به دست گرفتن 

ون و بسیج توده ها میانه رو ها، پیدایش نهاد های انقالبی توسط توده ی مردم، کنارزدن میانه رو ها توسط انقالبی

وسعه در چهارچوب تغییرات بنیادین و عظیم در سیستم اداره ی کشور، و آغاز مرحله ی عملگرایی و ترقی و تو آغاز 

 وضع جدید می شود.

 (1970-1960نسل دوم: نظریه های عمومی خشونت سیاسی ) 6 -1

فت و رگدر سال های پس از  جنگ جهانی دوم، کودتا ها، جنگ های داخلی و شورش ها اکثر کشور ها را فرا 

ودند. این برخی پژوهشگران نظریات عمومی انقالب را برای تبیین همه ی انواع این خشونت های سیاسی طرح نم

( و علوم نظریه با سه رویکرد عمده ی روانشناسی )احساس محرومیت نسبی(، جامعه شناختی )عدم توازن نهادی

 تبیین شدند. سیاسی )بسیج منابع توسط چالشگران و نزاع میان کنشگران سیاسی(

دبختی را تحمل بالف( رویکرد روانشناختی: براساس این نظریه، عموما مردم زمانی سطحی از نابسامانی و سرکوب و 

ود را مانعی بر می کنند که آن را سرنوشت محتوم خود بدانند. اگر مردم انتظار زندگی بهتری داشته و شرایط موج

ماعی افزایش افزایش خشم و پرخاشگری و در نتیجه بی ثباتی سیاسی و اجتسر راه رسیدن به آن بدانند، احتمال 

یا رشد سریع  ومی یابد. این احساس محرومیت می تواند در اثر ارتباط و برخورد با جوامع اقتصادی پیشرفته تر 

ینده که زافاقتصادی و در پی آن یک دوره ی رکود بوجود آید. در واقع یک دوره ی رشد اقتصادی شدید و رفاه 

ث بروز احساس انتظارات مردم را باال می برد و سپس یک دوره ی رکود که این انتظارات را بر باد می دهد، باع

 فوق العاده شدید محرومیت و پرخاشگری می شود.

                                                           
  1385جک گلدستون، مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقالب ها، ترجمه محمد تقی دلفروز، انتشارات کویر،  1
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عی )اقتصاد، ب( رویکرد عدم توازن نهادی: این نظریه بیانگر این است که حکومتی باثبات است که نظام های فر

اد ها به تنهایی فرهنگ نظام سیاسی و ...( در آن به صورت متوازن رشد کنند. اما وقتی یک بخش از این نه آموزش،

ی تواند مرشد کند بدون این که سایر بخش های این نظام رشد کرده باشند، عدم توازن ناشی از این تغییر، 

ین هنگام ارزشی جدید می کند. در ا مشروعیت نظام حاکم را به چالش کشیده و مردم را آماده ی پذیرش نظام

ود که اصوال چالشی چون جنگ، قحطی و ... می تواند باعث فروپاشی نظام حاکم شود. استدالل هانتینگتون این ب

را به  مدرنیزاسیون باعث عدم توازن نهادی در جامعه می شود چرا که رشد نهادهای عمومی و آموزشی مردم

دن ند ولی نهاد های سیاسی با عدم رشد خود مجال کافی برای برآورمشارکت فعال در سیاست دعوت می ک

ر نظام های یک انتظارات سیاسی مردم را نخواهد داشت. این شکاف بین تمایل مردم به تغییر و عدم تغییر کافی د

 کشور، می تواند به شورش، تمرد یا انقالب منجر شود.

ک جامعه نمی یه نارضایتی به تنهایی موجب بروز انقالب در ج( نظریه بسیج منابع: این نظریه بر این مبناست ک

ر جامعه دشود زیرا منازعه و تضاد و کشمکش جزو ذات یک جامعه است. احتمال وقوع خشونت سیاسی و تغییرات 

می چون اشغال یک هنگامی باال می رود که طرف های منازعه بتوانند منابع و امکانات الزم برای انجام اقدامات مه

 یه ی جغرافیایی را بسیج کنند.ناح

 (1980-1970نسل سوم: نظریه ی ساختاری ) 7 – 1

این نظریه عواملی چون ضعف دولت، منازعه میان دولت و نخبگان جامعه و قیام های مردمی توسط 

عوامل د که این دهقانان)روستایی( و کارگران)شهری( را بوجود آورنده ی انقالب می داند. فرض این نظریه این بو

واهد بود. در برای پیدایش انقالب ساختاری جبری را ایجاد می کنند که در این صورت گریزی از وقوع انقالب نخ

 واقع انقالب ها می آیند نه این که ساخته شوند.

 نسل چهارم: نظریه های کارگزاری، ایدئولوژی و پیشرفت روند انقالب 8- 1

همه ی مردم  یسل سوم به چالشی جدی دچار شد؛ انقالبی که به وسیله با وقوع انقالب اسالمی ایران، نظریه ی ن

قالب با توجه و تحت رهبری فردی دینی به وقوع پیوست. لذا برخی اندیشمندان انقالب به دنبال تحلیل وقایع ان

 انقالب به عنصر کارگزار و نقش فرهنگ جامعه و همچنن ناممکن بودن شبیه سازی واقع یک انقالب خاص برای

 های دیگر شدند. این نسل از نظریات بر دو اصل پافشاری می کنند:

وامل عالف( کارگزاری: بر نقش تک تک مردم تاکید دارد و این که همه ی جنبه های یک انقالب بوسیله ی 

 تاثیر دارد. اجتماعی کالن و ساختاری تعیین نمی شوند بلکه خواست و اراده ی تک تک افراد انقالبی هم در آن

مشروط بودن خط سیر انقالب: بیان می دارد که رخداد ها و اقداماتی که در مسیر یک انقالب پیش می آیند  ب(

 بر پیامدهای بعدی تاثیر می گذارند. بنابراین هر انقالبی خط سیر خاص خود را دارد.
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  می پردازیم: دهند، در پایان این بخش، به بررسی نظریه هایی که انقالب اسالمی ایران را مورد مداقه قرار می

 نظریه های انقالب اسالمی ایران 9 -1

ند. از میان این نظریه در مورد انقالب اسالمی ایران نیز اندیشمندان بومی و غربی نظریه های متنوعی را ارائه کرده ا

م دقیق تر ر فهدها چند مورد را به اختصار مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. بررسی این موارد می تواند ما را 

 آرمان های اصیل انقالبی یاری کند.

 الف( نظریه دولت رانتیر: 

لیل وقوع دنظریه ی دولت رانتیر را می توان جزو نظریات اقتصادی انقالب به حساب آورد. یعنی نظریاتی که 

قتصادی اانقالب اسالمی را وضعیت بد معیشتی و اقتصادی و ناکارآمدی رژیم شاه در سامان بخشی به وضعیت 

 کشور می دانند.

ه دولتی بدر معنای اقتصادی به درآمدی اطالق می شود که بدون زحمت یدی یا فکری حاصل شده باشد. « رانت»

طالق می شود. اکه به درآمد هایی غیر از فعالیت های اقتصادی شهروندانش متکی باشد، دولت رانتیر )تحصیلدار( 

 دولت رانتیر دارای خصوصیات زیر است:

م بدست می درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور یک یا چند ماده ی خا 42. 1

 آورد.

ین یک موسسه ی . نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آن را هم در اختیار دارد؛ بنابرا2

 توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی است.

درت انحصاری و نه در درآمدها و نه در هزینه هایش اتکایی به مردم ندارد؛ و ضمنا چون دارای قدولت تحصیلدار 

 کنترلی است توجهی به منافع جامعه نمی کند.

دولت محمدرضا شاه، خصوصا در سال های آخر سلطنتش، مصداق یک دولت تحصیلدار بود؛ درآمدهای نفتی 

دانه این درآمد را صرف نیازهای روزمره می کرد و توجهی به سرمایه سرشاری که نصیب شاه شده بود و او سخاوتمن

حکومت ایران که باالی سر مردم به صورت معلق قرار داشت »گذاری های مولد نداشت. به عقیده ی تدا اسکاچپل، 

ن را مردم را با پول خریده، شکل و شیوه ی زندگی آن ها را تغییر داده و هر مخالف و ناراضی ای در میان آنا

از طرفی با برنامه ی انقالب سفید شاه ، میلیون ها دهقان فقیر به شهرها مهاجرت کردند که « سرکوب می کرد.

درآمدها و  1970همگی وابسته به سوبسید های دولتی بودندو از طرف دیگر با افزایش بهای نفت در اوایل دهه 
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عده ی زیادی از کارگران بیکار  1977-1975ای توقعات مردم باال رفت و با پایین آمدن بهای نفت در سال ه

 شدند که همگی مصائب و مشکالت خود را به گردن دولت و شخص شاه می انداختند.

 مدرنیزاسیون: ب( نظریه

در اختیار  50ی  براساس این نظریه با افزایش شدید و ناگهانی بهای نفت، منابع سرشار مالی جدیدی در اوایل دهه

اقتصادی مردم  شاه دست به اقدامات شتابزده ای برای توسعه اقتصادی زد که موجب بهبود وضعایران قرار گرفت.  

ی خود را به آثار منف 50شد اما این وضع با پایین آمدن بهای نفت و کاهش درآمدها در آغاز نیمه ی دوم دهه 

ظر وجود نن نظریه وحدت صورت تنگنا های اقتصادی نشان داد که موجب نارضایتی مردم شد.البته در تبیین ای

تاییان به شهر ندارد، برخی دیگر وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به خارج، نابودی کشاورزی، سیل مهاجرت روس

و ریخت  به منظور کاریابی، تک محصولی شدن ایران، نداشتن برنامه ی اقتصادی مشخص و ولخرجی های شاهانه

سعه ی ت و مدرنیسم، تضاد درونی در فرهنگ جامعه به دلیل توو پاش ها در هزینه ی عمومی، تضاد بین سن

سل دوم نظریات نناهمگون در جامعه را سبب و علت نابودی شاه قلمداد می کنند. این نظریه بیشترین تاثیر را از 

 انقالب پذیرفته است.

 ج( نظریه فقدان دموکراسی:

ولیه ترین حقوق حروم بودن مردم در زمان پهلوی از اطبق این نظریه عامل اصلی وقوع انقالب اسالمی در ایران، م

ان پهلوی و فقدان فردی و اجتماعی شان است. در واقع ریشه های انقالب ایران را باید در استبداد و دیکتاتوری زم

 و کرد.دموکراسی و آزادی بیان و محرومیت مردم از انتخاب نمایندگان واقعی خود در ساختار حکومت جستج

 ذهب عامل انقالب:د( نظریه م

ی سقوط  این نظریه بیانگر این است که سیاست های اسالم زدایی در عصر پهلوی، عامل اصلی و تعیین کننده

صبر و  سلسله ی پهلوی است. جریحه دار شدن احساسات مذهبی در میان مردم متدین ایران دیگر مجالی برای

ب کشورشان از این نتیجه رسیدند که تنها راه نجات مذهیا اعتراضات کم دامنه و مقطعی نگذاشته بود. مردم به 

 دست اندازی های عمال پهلوی، تغییر نظام و برپایی حکومت دینی است.

 ه( نظریه توطئه: 

طرفداران این نظریه بر این باورند که انقالب اسالمی یک توطئه ی از قبل برنامه ریزی شده توسط قدرت های 

ه بود. این افراد نوعا انگلیس و آمریکا را به خالی کردن زیر پای شاه متهم می خارجی برای ساقط کردن رژیم شا
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کنند. البته برای هدف غرب از این کار نیز تفاسیر مختلفی را ارائه می کنند. انتقام انگلیس از شاه به خاطر نزدیک 

ز به وجود آمدن ژاپن دوم شدنش به آمریکا، تنبیه شاه به دلیل نقش او در افزایش قیمت نفت اوپک، جلوگیری ا

و به خطر افتادن بازارهای غرب در ایران و قربانی شدن ایران در بده بستان بین دو قدرت آمریکا و شوروی از جمله 

 ی این تفاسیر به شمار می رود.

 نقد این نظریات

عوامل ذکر  همین انتقادات مختلفی می توان به این نظریات وارد کرد؛ مهم ترین و گویا ترین نقد این است که

وقوع نپیوسته  شده در این نظریات، در بسیاری از کشور های دیگر هم وجود داشته، پس چرا در آن ها انقالبی به

اقات منجر به است؟ به عالوه در ایران در مقاطع تاریخی دیگر نیز چنین شرایطی بوجود آمده است؛ چرا این اتف

 انقالب نشدند؟

 و( نظریه اسفار اربعه: 

ده و جواب ض اساسی این نظریه این است که سوال از چرایی وقوع پدیده ی انقالب، دارای ماهیتی فلسفی بوفر

لت یابی شود. عفلسفی الزم دارد. مشخصا هر انقالبی باید با توجه به خاستگاه معرفت شناسی آن فلسفه بررسی و 

می که در حکمت با توجه به اصول فلسفه ی اسالپس از آن جا که انقالب اسالمی ایران ماهیتی اسالمی دارد، باید 

 متعالیه مالصدرا تجلی یافته است، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

یت و اصالح سیاست در این نگرش به معنای اعمال قدرت در جامعه نیست بلکه هر اعمال قدرتی باید در جهت هدا

ی از سیر و ااین هدایت و اصالح در واقع مرحله  جامعه در حرکت تکاملی خود به سوی خداوند متعال معنا شود.

ت در جامعه، سلوک عارف است و بدون آن عرفان کامل حاصل نمی شود. امام و رهبر عارف، در واقع با ایجاد حرک

 در حال سیر و سلوک به سوی حق تعالی است.

چهارگانه یا  حق باید مراحل در حکمت متعالیه ی مالصدرای شیرازی، هر انسانی برای نیل به خداوند و وصول به

 اسفار اربعه را طی کند. این سفرها عبارتند از:

 . السفر من الخلق الی الحق1

 . السفر بالحق فی الحق2

 . السفر من الحق الی الخلق بالحق3

 . السفر فی الخلق الی الحق بالحق4
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نیست  در این سفر عارف تنهاسفر چهارم، بیانگر سلوک عارف به حق به سوی حق است ولی برعکس سفر اول، 

هارم همان بلکه به همراه خود خلق را نیز به سوی حق رهنمون می سازد. این هدایت خلق به سوی حق در سفر چ

، مردم ایران را انقالب است. در انقالب اسالمی ایران نیز این امام خمینی بود که در سفر چهارم خود به سوی حق

 قم زد.رهی مردم با ایشان پدیده ی انقالب اسالمی ایران را در تاریخ نیز به سوی خداوند کشاند و همرا

 نقد نظریه ی اسفار اربعه

لندی در نظریه باین نظریه در  باب چرایی حرکت گویاست  و به دلیل تمرکز در رهبری انقالب می توان آن را گام 

انقالب با  ریه این است که وقوع یکهای مربوط به انقالب اسالمی ایران دانست. ولی نکته ی اصلی در این نظ

توضیح  همراهی مردم یک جامعه معنا پیدا می کند و این نظریه از چگونگی حضور مردم در صحنه غافل است.

حل بودند ولی عدم این که به یقین ائمه اطهار)علیهم السالم( از لحاظ سیر و سلوک عرفانی بسیار برتر از امام را

عدم حضور  نمی توان دلیل عدم پانهادن ایشان در سفر چهارم دانست. پس حضور یاهمراهی مردم  با ایشان را 

ری پردازان این مردم در انقالب باید علت دیگری غیر از سفر چهارم یک عارف داشته باشد که این مهم از دید تئو

 نظریه پنهان مانده است.

 1عوامل پدید آورنده ی انقالب از منظر دین  01- 1

 حقیقی تمدن های انسانی، نقاط عطفی است که براساس جرکت های انقالبی  تاریخ اصلی و

ایی و با استفاده از پیامبران یا رهبران نفسانی و یا شیطانی به وجود آمده اند. با توجه به این نکته ی مهم و مبن

ا می توان در رقالب منابع وحیانی قرآن کریم و روایات و همچنین شواهد تاریخی در سیره رهبران الهی، عوامل ان

 این چهار عامل عینی بازتعریف نمود:

این تغییر انفسی را می توان « ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» : . تغییر انفسی در یک جامعه1

این گونه تفسیر نمود که هرگاه مردم دارای تجارب تاریخی یکسان و اعتقادات جهان شمول تصمیم می گیرند تا 

رهنگ ریشه دار خود را در زندگی خود پیاده نمایند، در واقع یک تغییر بنیادین در اراده و غایت تک تک افراد ف

این ملت به وجود می آید. یقینی است که جهت و موتور محرکه این تغییر انفسی را چیزی جز فرهنگ آن جامعه 

ر ایجاد یک حرکت بنیادین مانند انقالب آن تعیین نخواهدکرد. بنابراین می شود نتیجه گرفت که شرط اساسی د

است که ریشه در یک فرهنگ اصیل و تاریخی داشته باشد نه یک سری مشکالت اقتصادی یا سیاسی محض. در 

میان انقالب های مشهور می توان تنها انقالب ایران، آمریکا، شوروی و فرانسه را به دلیل ویژگی های چندبعدی و 

ی تمدن سازی، انقالب فرهنگی نامید. بقیه انقالب های مشهور یا انقالب نیستند و یا تافته توانایی فرهنگی غنی برا

                                                           
 انقالب اسالمی ایران، دکتر رشیدی نژاد، نشر معارف 1
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ی جدا بافته ای از فرهنگ این انقالب های سه گانه به شمار نمی روند و فرهنگ و مبانی انقالب خود را از این 

 انقالب ها اخذ نموده اند.

 انقالب و استمرار آن با رهبرانی همسان:. وجود انسان کامل الهی یا نفسانی در راس 2

ل والیت حتمی نظام هستی براساس والیت بنا شده است. محال است کسی بتواند از این نظام الهی رهایی یابد. اص

رآن کریم انسان قو غیر قابل تغییر است؛ انسان فقط می تواند انتخاب کند که والیت چه کسی را بپذیرد. در نگاه 

ول در ظلمت است یا غیر اهلل )طاغوت(. نتیجه ی بندگی خدا هدایت به نور و بندگی طاغوت دخیا بنده ی اهلل 

یا طاغوتی در امر  ( حال این بندگی الهی257است. اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور ... )بقره 

 ی تجلی یافته است.اطاعت از انسان های الهی صاحب والیت الهی و یا طواغیت صاحب والیت نفسان

 . بروز ابتالئات الهی برای انسان کامل یا انسان نفسانی:3

مر رساندن آن وقتی برپایی یک ساختمان نیاز به چندین ماه زحمت و تالش دارد، بوجود آوردن یک انقالب و به ث

ش ها ن تالبه مراتب به تحمل سختی ها و مجاهدت های فوق العاده و مستمر یک ملت نیاز خواهد داشت. ای

ه ثمر رساندن بهرچقدر بیشتر و در جهت یکسان رهبری شود، بهتر و زودتر نتیجه خواهد داد. ایجاد یک انقالب و 

کرد. رهبران یک آن، نیاز به قدرتی دارد که خداوند به تمامی انسان ها به اندازه ی سعی و تالششان اعطا خواهد

و تحمل  تار یک سری بالها و امتحانات خواهند شد که صبرحرکت اجتماعی عظیم انقالبی، پیشاپیش مردم گرف

ه و سپس آن ها و عزم جدی شان در ادامه دادن راهشان تا رسیدن به قله نهایی حرکت مورد نظر، سنجیده شد

 به میزان صبر و استقامت آن ها قدرت الزم نیز به ایشان از سوی خداوند متعال اعطا خواهدشد. 

 الهی یا نفسانی در تحمل بالهای خداوند: . همراهی مردم با رهبر4

علقه ی شدید  هر ملت فرهنگی و انقالبی با توجه به نیت و غایت حرکت خویش، با رهبران خود )الهی یا طاغوتی(

آن ها را تنها  روحی برقرار خواهند نمود. این محبت باعث می شود تا در بالهای الهی همراه رهبران خود بوده و

عث ایجاد قدرت راهی مستمر در مدت زمانی نه چندان طوالنی، مطابق سنت یداهلل مع الجماعه، بانگذارند. این هم

 یک ملت خواهدشد. و اقتدار الزم برای راه اندازی انقالب برای نیل به ایجاد تغییرات بنیادین در یک جامعه توسط

قـبـل از  ـرانیزم است ، در اال نیسرزم کیانقالب در  کی جادیا یکه برا یطیتوان گفت شرا یدر مجموع م

، عدم احترام  ینیشاه در مقابله با سنن د میعملکرد رژ ـلیمـردم بـه دل ـشـتـریانـقـالب فـراهـم شـده بـود: بـ

 یکـشـور و عـدم اقـدام جـد یو نـظـامـ یـاسـیمردم و حقوق بشر، از دسـت رفـتـن اسـتـقـالل سـ یبه را

در مـنـازل مـردم  یو روشنفکران ، حکومت بالمنازع ساواک حت خواهانیآزاد ی، سرکوب یاسـتـقالل اقتصاد یبـرا

، رواج فساد و فحشاء  انیاز پـول آن به حساب دربار یشـدن بـخـشـ ـخـتـهیحـسـاب نـفـت و ر ی، فـروش بـ
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 یجامعه ، از حکومت پهلودر رسـانـه هـا و به تبع آن در  یبـنـدوبـار یدولت به رواج بـ توجهدر دربار، دولت و 

 .1جرئت ابراز آن را نداشتند دیخفقان شد لیبودند، گر چه به دل یناراض

مـسـلمـانـان  ـنیبند باشند. رابطه بـ یآن پا یبه احکام عمل دندیکوش یمسلمان بودند و م رانیمردم ا نیهمچن

و  انیبـود. تـالش روحـانـ یقـو اریبس انیعیش نیدر ب یمذهب یمقام رسم نیباالتر یعنی،  تیو مرجع عهیشـ

دارد و آن را تنها راه حل جهان امروز  انیب رااسالم  نیا قتیکه بتواند حق ییروشنفکران متعهد به نشر کتابها

برسند،  یو آخرت ییایو به سعادت دن ابندینجات  یو سـرگـردان ـرانیکه مردم از حـ یبه گونه ا د،ینما یمعرف

، بـه  ـرانیبر افکار مردم ا یرگذاریقرار داد که توانست ضمن تاث یدیو آرمان جد شهینـدا ـگـاهیاسالم را در جـا

در  ـونیانـقـالبـ یرا از صحنه خارج کند. شـعـارهـا بیرق یها یدئولوژیکرده ، ا لیتـحـص ـوانـانج ـژهیو

 هیعل یحکومت عل ییو برپا یحکومت پهلو یبر سرنگون یقـبـل از انقالب ، مبن یـونـیـلیمـ یهـا یـیـمـایراهـپـ

 ینشان م یرا در جامعه انقالب یقو یدئولوژیا کی، حضور  یاسـالم یو جـمـهـور یالسالم و اسـتـقـالل ، آزاد

 .2قرار گرفته بود یدرصد، مردم انقالب 98از  شیب رشیداد که مورد پذ

خود جلب  یآگاه که توانست اعتماد خاص مردم را به خود و بـرنـامه ها ار،یتوانا، هوش یسـرانـجـام وجـود رهبر و

انقالبهاست که در  دیگر مهم ویژگیهمه اقشار، انقالب را به اهداف خود بـرسـانـد،  نیب یهماهنگ جادیو با ا دینما

  .3شد ی، به وضوح مشاهده م رانیا یانقالب اسالم

ل گیری انقالب در واقع هرکدام از عوامل مذکور، اعم از عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به نوبه ی خود در شک

 ت. اسالمی نقش داشتند و تعیین یکی از این عوامل به عنوان دلیل اصلی وقوع انقالب کار دشواری اس

تواند دریچه های  الب اسالمی ایران نیز میدر پایان، نگاهی به دیدگاه امام خمینی)ره( به عنوان بنیان گذار انق

حلیلگران متفاوت جدیدی را به روی انسان بگشاید. طرز نگاه ایشان به مساله ی انقالب با بسیاری اندیشمندان و ت

 است. 

 دالیل انقالب اسالمی ایران در بیان بنیانگذار انقالب حضرت امام  خمینی )ره(  11- 1

بنیانگذار این  دریافتن فلسفه و دلیل وقوع انقالب ایران، بررسی موارد مطرح شده توسطبی شک بهترین راه برای 

 انقالب است:

                                                           
1 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/6376/71210 

 همان 2
 همان 3
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 تیملت مظلوم غارتزده عنا نیبوده که از جانب خداوند منان بر ا یبیغ هیو هد یتحفه اله کی نیا که ستین دیترد

 (1.)شده است

ملت ما  ی برااز عالم باال یتبارک و تعال یاست که خدا یا تحفه یانقالب اسالم نی: اندیفرما یم نیهمچن شانیا

 کیکه  میتهس نیا ی: مدعندیفرما یم یبودن انقالب اسالم یبر اله دیبا تاک شانیا نی( همچن2فرستاد.) هیهد

است  دهیابکشور ت نیبه ا یبارقه اله کیاست  دهیکشور وز نیبه ا یتبارک و تعال یاز جانب خدا یروحان مینس

 یریل گداده شده شک یها هینظر یخود بر خالف تمام یمعرفت ی) س( در چارچوب مبانینی(. حضرت امام خم3)

سابق و  میرژ یاستگذاریهمچون س یو عوامل ندینما یم یمعرف زیانقالب ها متما گریرا از د رانیا یانقالب اسالم

 دهیپد نیا در ار ینموده و عامل اصل ادی یانقالب اسالم یساز نهیدر زم یبعنوان عوامل فرع اظلم و ستم ازآن تنه

 دانند یم یبزرگ را اراده حق تعال

 نیو بر هم ندینما یانقالب ها جدا م گریرا از د یانقالب اسالم شیدایجداگانه پ لیتحل کی)س( در  ینیامام خم

 رینقالب غا کیاست  یانقالب اسالم کیشوند دو جور است  یواقع م ایکه در دن یی: انقالب هاندیفرما یاساس م

 یانقالب ها ا،یدن یبا انقالب ها رانیا یاسالم بانقال نی: فرق است ما بندیفرما یم نی( و همچن4است.) یاسالم

دا بوده است. خ یخداست و از اول هم برا یبرا رانی. انقالب استیخدا ن یبرا ستین مانیا یاستثناء برا یب ایدن

به خداوند و  شیراو گ تیبر معنو دیبا تاک ینیامام خم نی( بنا برا5است .) نیو تا آخر هم هماهلل اکبر بوده است 

 .ندینما یم یمعرف رانیا یو شکل دهنده به انقالب اسالم یآن را عنصر اصل مانیا

سائل مجهان، با رد علت العلل بودن  یدر خصوص انقالب ها جیرا یها هیحضرت امام)س( در مخالفت با نظر

 رانیا یب اسالمکرد که انقال دیشک نبا نی: بنا بر ا ندیفرما یبه صراحت م یدر انقالب اسالم یاسیو س یاجتماع

در  زین نی( که ا6).امیانقالب و ق زهیهم در انگ ومبارزه  تیفیدر ک و هم شیدایاز همه انقالبها جدا است: هم در پ

 .باشد یم تیحائز اهم اریبس زیخود ن یلیتحل گاهیجا

 یها یدئولوژیاز ا یریبذ ریبزرگ و تأث یآنان به قدرتها یانقالب ها عامل وابستگ لیاز موارد مهم در تحل یکی

 فیتعر یدر ابتداء از وابستگ ینیباشد. حضرت امام خم یدولتها م گریمنافع د یمکاتب و حرکت در راستا گرید

در ابن خصوص  شانیکنند ا یم فیتعر یاله دگاهید زآن را ا یرا ارائه داده و در ارتباط با انقالب اسالم یدیجد

در  یگرفت وابستگ یانجام م اءیبه دست انب خیکه در طول تار یانقالبات ریاست. نظ ی: انقالب، اسالمندیفرما یم

 نیمهمتر شانی( ا7.)یتبارک و تعال یبه خدا یگو وابست یبه مبداء وح یو آن وابستگ یوابستگ کیکار نبود،اال 

مساله اذعان داشته اند  نیدانند و بر ا یخاص م تیوضع کیبودن آنها به  یعدم استقالل انقالب ها را متک لیدل

را در  تیوضع نیا شانیبزرگ را داشته اند اما ا یاز قدرتها یکیبه  یوابستگ وستهیبه وقوع پ یانقالبها یکه تمام



21 

 

 یو متک ستین یانقالب عاد کی یاسالم البانق نی: چنانچه اندیفرما یکرده و م یرا نف یانقالب اسالمخصوص 

  ).8(1.خاص خود را داشته و دارد یها یژگیجهت و نیباشد و از ا یاز از دو قطب شرق و غرب نم کی چیبه ه

 دالیل وقوع انقالب اسالمی ایرانجمع بندی:  12- 1

ران و دلیل اسالمی ایتحلیلگران و اندیشمندان مختلف داخلی و خارجی از منظر های مختلف به پدیده ی انقالب 

نیا بدست آمده غالب آن ها در ابتدا سعی داشتند با مدل های موجود که از انقالب های دپرداخته اند؛ وقوع آن 

بافته بوده و با دند که این انقالب، تافته ای جداهمگی معترف شبود، انقالب اسالمی را توجیه کنند که سرانجام 

این از  رائه شداجدیدی بر مبنای این انقالب و مدل های مدل های قبلی نمی توان آن را توجیه نمود. لذا نظریات 

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: جمله 

ز منابعی غیر انظریه ی دولت رانتیر که دولت شاه را یک دولت رانتیر یا تحصیلدار می داند که درآمدهایش  – 1

مالی، هیچ  حاصل می شود و به علت عدم وابستگی ) در مورد ایران، این منبع نفت بوده است(از دسترنج مردمش

 گونه اهمیتی برای مردم در تصمیم گیری ها و اقداماتش قائل نیست.

عم از اروپا و اساختارها در اثر برخورد با جوامع پیشرفته  نظریه ی مدرنیزاسیون که رشد سریع و نامتوازن – 2

 آمریکا را عامل وقوع انقالب می داند.

 نظریه ی فقدان دموکراسی که ویژگی دیکتاتوری حکومت شاه را عامل قیام مردم می داند. – 3

شف حجاب کجمه ی نظام دیکتاتوری شاه به مذهب و عقاید مردم اعم از هنظریه ی مذهب عامل انقالب، که  – 4

 و ... را عامل به تنگ آمدن مردم می داند.

اه را عامل نظریه ی توطئه، اراده ی عوامل خارجی و بیگانگان خصوصا آمریکا و انگلیس برای براندازی ش – 5

 سقوط این نظام می داند.

سفرهای چهارگانه  اسفار اربعه یانظریه ی اسفار اربعه؛ این نظریه نگاهی متفاوت به پدیده ی انقالب دارد و  – 6

یر به سوی سدر ی فرد عارف را عامل وقوع انقالب می داند؛ به این صورت که عارف واصل در سفر چهارم و آخر، 

مطلوب  ی حرکت یک جامعه به سمت جامعه یحق، خلق را نیز با خود همراه می کند و این عاملی می شود برا

 بعد از انقالب.

 برخی مدل دیگر نیز وجود دارد که بر مبنای قوانین قرآنی پدیده ی انقالب را تشریح می کند:

                                                           
1 http://www.imam-khomeini.ir/fa/n22256/ 
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، قرآن کریم تغییر «ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»چنان که در آیه ی  انفسی در جامعه؛تغییر  – 7

 حاصل اراده ی عمومی مردم برای تغییر و حرکت آن ها در این جهت می داند.ی در جامعه را عمده و اساس

، به طور ویژه بر این عامل همسان: یدر راس انقالب و استمرار آن با رهبران ینفسان ای یوجود انسان کامل اله - 8

 نقش رهبر در شکل گیری و استمرار انقالب تاکید دارد.

ی کند که ابتالئات بیان م ؛ این عامل در پی عامل قبلی،الهی برای انسان کامل یا انسان نفسانیبروز ابتالئات  - 9

بلند بیرون آمدن و تحمل و سر در جایگاه رهبر جامعه قرار گرفتهکه برای انسان کامل یا نفسانی که  و آزمایشاتی

 یشات زمینه ساز وقوع انقالب است.رهبر از این آزما

هبر جامعه اتفاق ر؛ در پی ابتالئاتی که برای خداوند یدر تحمل بالها ینفسان ای یمردم با رهبر اله یهمراه - 10

این تحمل ر دمی افتد، مردم ممکن است با رهبر خود همراهی کنند یا خیر. در این میان همراهی مردم با رهبر 

 .است، باعث وقوع انقالب و داشتن عزم جدی در ادامه دادن راهشان ابتالئات

می، اما جمع ارائه شده در توجیه و تبیین چرایی شکل گیری انقالب اسالبا وجود همه ی دالیل و نظریات مختلف 

د بتوان گفت بندی دقیق بین این علل و معرفی یک یا چند دلیل به عنوان دالیل اصلی، کار بسیار دشوار و شای

 ردی متخصص در این زمینه است.توسط فنشدنی است یا الاقل نیازمند سال ها پژوهش تخصصی 

این آرمان ها  معموال هر حکومتی که بر سر کار می آید یک سری اهداف و آرمان ها را برای خود در نظر دارد که

ی اسالم تحت عنوان شعارهای آن حکومت مطرح می شوند. انقالب اسالمی نیز که در پی تشکیل حکومت بر مبنا

م ایران و جهان شعارهای اصلی خود را بر این مبنا تنظیم کرده و به گوش مردناب محمدی)ص( بود، از همان ابتدا 

ینی )ره( بنیانگذار شعارهایی که آن روزها بر سر زبان مردم بود، سخنان امام خم دررساند. این شعارها را می توان 

دوین شد و ترمان ها کبیر انقالب اسالمی ، قانون اساسی جمهوری اسالمی که بعد ها بر اساس همین شعارها و آ

عزیز، مشاهده  همچنین در بیانات امام خامنه ای)مدظله( دومین رهبر انقالب اسالمی و ادامه دهنده ی راه امام

 نمود.

و  نزدیکتر شده با در نظر گرفتن این شعارها می توان یک قدم به مسیری که انقالب اسالمی قرار بوده بپیماید، 

 تحلیل دقیق تری از وضع فعلی این آرمان ها بدست آوریم. شعار های اصلی انقالب بدین شرح اند:
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 شعارهای اصلی انقالب اسالمی – 2
 استقالل 1 – 2

طرح بوده است، مکه از بدو ظهور انقالب و روحیه ی انقالبی در میان مردم ایران همواره یکی از شعار های اصلی 

ف ترین شعار استقالل می باشد، این امر در بسیاری از شعارهای انقالبیون نیز به چشم می خورد چنان که معرو

 است.« استقالل، آزادی جمهوری اسالمی»انقالب امروز همان شعار 

ل دارای ابعاد ن آزادی یک کشور از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور تعریف کرد. استقالاستقالل را می توا

 گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و ... است. 

مید وقتی بدون استقالل، صحبت از پیشرفت بی معنی به نظر می رسد. چگونه می توان یک کشور را پیشرفته نا

دئولوژی ادی، سیاسی و نظامی آن وابسته به کشور دیگری است؟ از سویی در ایکه بنیان های فرهنگی ، اقتص

ین و مقدس اسالمی، استقالل یک امر الهی تلقی شده و منشا آن خداست. به همین دلیل استقالل یکی از مهمتر

 ترین ارزش های اسالمی بوده و تالش برای آن هم مقدس است.

ستقالل در برابر کفار نوید می دهد و از طرفی وظیفه ی تالش برای این چنان که خداوند در قرآن انسان را به ا

 1«لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال » ارزش را به عهده ی او می گذارد و می فرماید: 

 : استقالل در بیانات امام خمینی)ره( 1 – 1 – 2

 2«هدف، اسالم و استقالل مملکت است»

با وجود دخالت  یرشد و استقالل و آزاد رایاجانب راست و چپ از کشور است ز یادیقطع ادر همه حال، شعار ما »

 یو نظام یاقتصاد ،یو فرهنگ یاسیاز امور کشور، اعم از س یاز هر جنس و مسلک و مکتب، در هر امر یاجنب

ما ـ چه  زیطن عزدخالت اجانب را در و هاجاز ،یو به هر صورت یو هر کس در هر مقام ستین شیب یالیخواب و خ

هد خائن باشد ـ بد یتسلط تازه ا جادیا ای یکه الزمه اش ادامه تسلط اجنب ییحرف ها لهیبا صراحت و چه به وس

 3«به اسالم و کشور است...

                                                           
 141سوره نساء، آیه  1
2 21  /1  /43 
3 16  /7  /57 
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خواهیم ملت نماییم. ما مىما خواهان استقالل هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پى ریزى مى» 

 1«هاى ملى و مذهبى خویش به سوى ترقى و تمدن گام بردارد. نباشد و بر پایهایران غربزده 

 : استقالل در قانون اساسی 2 – 1 – 2

 خود را برای امکانات ، همهدوم مذکور در اصل اهداف به نیل برای است موظف ایران اسالمی یجمهور دولت »

 کار برد: امور زیر به

 و نظام ارضی و تمامیت حفظ استقالل برای عمومی نظامی آموزش از طریق ملی دفاع بنیه کامل تقویت - 11

 2« کشور. اسالمی

ناپذیرند و حفظ  کشور از یکدیگر تفکیک اراضی و تمامیت و وحدت و استقالل آزادی ایران اسالمی در جمهوری »

 استقالل ، بهاز آزادی استفاده نام ندارد به حق یا مقامی فرد یا گروه هیچ .است و آحاد ملت دولت آنها وظیفه

 ندارد به حق مقامی وارد کند و هیچ ای خدشه کمترین ایران ارضی و تمامیت ، نظامی، اقتصادی، فرهنگیسیاسی

 3« کند. ، سلبو مقررات چند با وضع قوانینرا، هر  مشروع کشور آزادیهای ارضی و تمامیت حفظ استقالل نام

 : استقالل در شعارهای انقالبیون 3- 1 – 2

 4گردد دیاعدام با   یکائیشاه آمر نیا -

 5کندیم تیکارتر حما   کندیم تیجنا شاه -

 6دو مزدور نیمرگ بر ا  نه شاهپور  میاخوینه شاه م -

 7کاستیتوطئه آمر   اریبخت ٔ  نهیکاب -

 8یاسالم یجمهور یاستقالل، آزاد -

 9یکائیاخراج آمر   ینهائ یروزیپ -

                                                           
1 4/7/57 
 قانون اساسی 3اصل  2
 قانون اساسی 9اصل  3

4 http://irpress.org/ 
5 http://irpress.org/ 
6 http://irpress.org/ 
7 http://irpress.org/ 
8 http://irpress.org/ 
9 http://irpress.org/ 
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 آزادی 2- 2

ی یکی از ، همان آزادی است. آزاد«استقالل، آزادی جمهوری اسالمی»،  57دومین جزء از شعار مقدس انقالب 

زادی دو بعد آ لوازم حیات و تکامل است. یعنی  هر موجود زنده ای برای ادامه ی حیات ، نیازمند آن می باشد.

 دارد: آزادی معنوی و آزادی اجتماعی.

رار داده ایم. قفرض کنید گیاهی داریم که همه ی شرایط برای رشد آن مساعد است. اما این گیاه را در زیر سقفی 

ادامه دهد. چرا  با این که همه ی عوامل شامل نور، خاک، آب و هوا فراهم است، اما گیاه نمی تواند به رشد خودش

ان آزاد با هر مانعی آزادی ندارد. از این منظر آزادی یعنی نبودن مانعی که جلوی رشد موجود زنده را بگیرد. انس که

 که جلوی رشدش را بگید مبارزه می کند.

احیه ی سایر افراد نوع اول آزادی، آزادی اجتماعی است. انسان اساسا اجتماعی است و نیاز دارد که در اجتماع از ن

را استثمار  یعنی همه ی قوای فکری و جسمی و روحی اش در اختیار خودش باشد و هیچ کس نتواند او آزاد باشد.

 و از او بهره کشی کند. 

ئا و ال یتخذ بعضنا بعضا قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان ال نعبد اال اهلل و ال نشرک به شی

 اربابا من دون اهلل 

ی، آزادی معنوی است. در وجود هر انسانی قوای مختلفی وجود دارد. قوه ی شهوت، غضب و ... و از نوع دوم آزاد 

آن طرف قوه ی عقل و فطرت و  وجدان و... . انسانی که از نظر معنوی آزاد است، یعنی بنده ی حرص و طمع و 

یزی است که در زبان شهوت و غضب خود نیست و وجدان و عقل خود را آزاد نگه داشته است. این همان چ

نامیده می شود. آزادی معنوی هم مانند آزادی اجتماعی مقدس است به طوری که « تقوا»و « تزکیه نفس»دین

می توان گفت انبیا آمده اند تا آزادی معنوی را تحقق بخشند. همچنین آزادی معنوی الزمه ی تحقق آزادی 

که می خواهد آزادی اجتماعی را تامین کند بدون این  اجتماعی است. درد امروز جامعه ی بشری نیز همین است

 1که به دنبال آزادی معنوی باشد.

 آزادی در بیانات امام خمینی)ره(: 1- 2- 2

 2«را ندارند. یخرابکار یآزاد کنیهستند و ل یا دهیدر هرگونه عق یآزاد یهمه افراد دارا یدر حکومت اسالم»

 کیهم  یاسالم یو حکومت جمهور میبده یو به مردم هم آزاد میکه مملکت را مستقل کن میخواه یما م»

به  یو دموکراس یمترق نید کیاست.اسالم  یها و لکن قانونش قانون اسالم یجمهور ریاست مانند سا یجمهور
                                                           

 آزادی معنوی، شهید مطهری، با تلخیص 1
 57. /26/8، مصاحبه با بولتن خبری خاور میانه و االقتصاد العربی، 178، ص 3همان، ج  2
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که  یهائ میرژ نیاست و با ا یمیهمچو رژ کی م،یکن سیتأس میخواه یکه ما م یمیاست و آن رژ یواقع یمعنا

 اتیها و استقالل و ترق یاست و متضمن آزاد یمترق اریاست که بس یاسالم احکام احکامد. اآلن هستند تفاوت دار

 1«[]است 

خلق  سشیاسالم انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوام»

در مسکن آزاد  یفرموده است.امر فرموده است، مسلط است انسان، آزاد است انسان، آزاد است انسان، هر انسان

 2«آزاد است یشنباشد آزاد است، در م هیاله نیاست در مشروب و مأکول آنچه خالف قوان

 یبرا همان مسائل سابق رابکشد و توطئه کند و باز  یکه بخواهد ملتش را به تباه یحق دارد که کس یملت کی» 

است. و لکن طرفدار  یاست. طرفدار همه جور آزاد یبکند. و الّا ملت ما طرفدار آزاد یریاز آن جلوگ اورد،یب شیاو پ

 3« .ستین ی. طرفدار تباهستیتوطئه ن

 آزادی در قانون اساسی: 2 – 2- 2

ناپذیرند و حفظ  کشور از یکدیگر تفکیک اراضی تمامیتو  و وحدت و استقالل آزادی ایران اسالمی در جمهوری» 

 استقالل ، بهاز آزادی استفاده نام ندارد به حق یا مقامی فرد یا گروه . هیچاست و آحاد ملت دولت آنها وظیفه

 ندارد به حق مقامی چوارد کند و هی ای خدشه کمترین ایران ارضی و تمامیت ، نظامی، اقتصادی، فرهنگیسیاسی

 4« کند. ، سلبو مقررات را، هر چند با وضع قوانین مشروع کشور آزادیهای ارضی و تمامیت حفظ استقالل نام

را  آن باشد. تفصیل عمومی یا حقوق اسالم مبانی به مخل آزادند مگر آنکه مطالب در بیان و مطبوعات نشریات » 

 5«. کند می معین قانون

 6« نباشد آزاد است اسالم مبانی به مخل که شرط آن ، بهسالح حمل ها، بدون پیمایی و راه اجتماعات تشکیل» 

 آزادی در شعارهای انقالبیون: 3- 2 - 2

 7زادینه شاه مادر  جمهوری، آزادی  -

                                                           
 57. /1/11، بیانات امام در جمع ایرانیان در پاریس، 252همان، ص  1
 43. /26/1زندان، ، سخنرانی حضرت امام پس از آزادی از 114، ص 1کوثر، ج  2
 5/9/58،  131، ص:11امام، ج  فهیصح 3
 قانون اساسی 9اصل  4
 قانون اساسی 24اصل  5
 قانون اساسی 27اصل  6

7 http://irpress.org/ 
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 1میما نگذارنام و نشان  یدن از شاه  میآثار فساد و خفقان ما نگذار -

 جمهوریت)مردم ساالری دینی( 3- 2

ین  آرمان می باشد که بدون وجود آن ا« استقالل، آزادی جمهوری اسالمی»جمهوریت نیز جزئی از شعار معروف 

مان حکومت ترج زین یتوده مردم است و بالتبع حکومت جمهور یبه معنا یکلمه جمهورها ناقص و ناکارآمد اند. 

  .باشد یتوده مردم م

یم حکومت جمهوری یعنی حکومتی که زمام آن در دست مردم است و مردم با انتخاب مستقیم یا غیر مستق

 نمایندگان خود، در چهارچوب قانون اساسی در اداره ی کشور دخالت دارند.

مردم ساالری  د، داعیه ی برقرار کردنجمهوری اسالمی که مدل تازه ای از حکومت داری را به جهانیان ارائه دا

موکرات، یک ددینی را داشت؛ چنان که مردم ساالری دینی امری کامال متفاوت با دموکراسی غربی است. در نظام 

ادن مردم در سری اختیارات به مردم محول می شود تا در نهایت به دوام حکومت بیانجامد. در واقع با دخالت د

اقعا مردم وایتی و اعتراض آن ها گرفته می شود. اما در نظام مردم ساالری دینی، اداره ی کشور، جلوی نارض

ه ممکن است موضوعیت دارند و مساله ای که محور برنامه ریزی های حکومت می باشد، رشد مردم است. تا آنجا ک

ستند که باید ردم هبه دلیل خواست اکثریت مردم، برخی مصالح مهم نظام اسالمی زیر سوال رود، اما بازهم این م

 رشد کنند و بصیرت الزم را بدست بیاورند.

 جمهوریت در بیانات امام خمینی)ره(:1 - 3- 2

شود و احکام اسالم هم در او  یاست که به آراء ملت درست م یجمهور کی میخواه یکه ما م یدولت اسالم»

است و  یقیحق یها و دموکراس یهمان قانون اسالم است و قانون اسالم مسبب آزاد یشود.قانون اساس یاجرا م

 2«کند یم نیتضم زیاستقالل کشور را ن

 میمقدراتمان را دستش بده میخواه یکه ما م یرا اداره بکند، کس یمملکت کیخواهد  یکه م یکس میگوئ یما م»

آمد صالح است  شیبا انتخاب مردم پ یقهرا وقت دیایب شیباشد که مردم انتخاب کنند و باانتخاب مردم پ یآدم دیبا

آدم  کیطور  نیملت را کچل کرده، هم کی لبز کچ کیکه  دیکن یکه االن مالحظه م یطور نیدنبال او هم هم

 3«.کشد یمملکت را به سالمت م کیانسان،  کیصالح، 

                                                           
1 https://www.parsine.com/fa/news/273086/ 

 57. /16/10، مصاحبه با تلویزیون آلمان، 144، ص 4صحیفه نور، ج  2
 10/10/57: یسخنران خیتار 122صفحه:  4نور جلد:  فهیصح 3
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 یاصول اتیاز خصوص کی چیشود ه ینم دهیاست د یاسالم یکه مقصود ما از جمهور یزیامروز در جهان، آن چ»

 شیسرنوشت خو نییتع یبرا رانیمگر ملت ا ایشود آ ینم دهید یدر حکومت عربستان سعود یاسالم یجمهور

 یاسیس یخط مش نییتع یادولت ها هم بر ریپسندند؟ مگر سا یرا م یزیچه چ یغرب یکه دولت ها ندیبب دیبا

زمامداران مردم  ،یاسالم یکنند؟ در جمهور یمراجعه م رانینوع حکومتشان به آراء ملت ا نییتع ایخودشان و 

 دیخود قائل شوند، با یبرا یازیروزانه امت یدر زندگ ایکنند و  یتوانند با سوء استفاده از مقام ، ثروت اندوز ینم

به آراء  دیبا قایپاسدار آن باشند، دق یکنند و حت تیرا در جامعه و در همه سطوح به دقت رعا یضوابط اسالم

. مطبوعات رندیبپذ دیدخالت اجانب را در سرنوشت مردم نبا ایگونه تسلط و  چیدر همه جا احترام بگذارند، ه یعموم

که مصالح مردم را به  یآزادند هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورت اتیدر نشر همه حقائق و واقع

 1«.کرده است نییشوون حد و مرز آن را تع نیا یآزادند و اسالم در تمام ندازندیخطر ن

است و چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم  یاسالم یما جمهور شنهادیپ م،یدولت و رژ یراجع به چگونگ»

 کیرفراندم با ملت  قیدهد. ما از طر یما را شنهادیزنم به پ یجهت حدس م نیداند، از ا یخدمتگزار خود م
 جمهوری اسالمی تشکیل می دهیم. و اما شخص، این تابع آراء مردم است و االن شخص معینی در نظر نیست.«2

 جمهوریت در قانون اساسی: 2  - 3- 2

 شود و مصوبات می تشکیل مردم منتخب از نمایندگان که است اسالمی شورای مجلس از طریق مقننه قوه اعمال»

 3«. گردد می ابالغ و قضائیه مجریه قوه اجرا به آید برای بعد می در اصول که مراحلی از طی پس آن

و  پرسی همه از راه مقننه قوه اعمال است ممکن و فرهنگی ، اجتماعی، سیاسیاقتصادی بسیار مهم در مسائل»

 مجموع دو سوم تصویب باید به آراء عمومی به مراجعه گیرد. در خواست صورت اء مردمآر به مستقیم مراجعه

 4«. برسد مجلس نمایندگان

 جمهوریت در شعارهای انقالبیون: 3 – 3- 2

 5ملت یرأآن هم به  دولت  کیمملکت  کی -

                                                           
 11/8/57: یسخنران خیتار 280صفحه:  2نور جلد:  فهیصح 1
 15/8/57: یسخنران خیتار 33صفحه:  3نور جلد:  فهیصح 2
 قانون اساسی 58اصل  3
 قانون اساسی 59اصل  4

5 http://irpress.org/ 
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 1یزادنه شاه مادر   یآزاد ،یجمهور -

 2میکشیشاه ترا م  ها همت تودهبه -

 3یحکومت مردم ینان مسکن آزاد -

 دفاع از محرومین و مستضعفین 4 -2

 عمده ی یکی از شعارهای انقالب دفاع از محرومین و مستضعفین بوده است. گواه این ادعا این است که اوال

کبیر انقالب هبر رانقالبیون، از قشر متوسط و ضعیف جامعه بودند و ثانیا این شعار و دورنمای جمهوری اسالمی را 

 به خوبی مشخص نمودند.

 دفاع از محرومین و مستضعفین در بیانات امام خمینی )ره(: 1- 4 – 2

ف بندی جدید صامام بزرگوار، از ابتدا مرز خود و پیروان خود را با مستکبرین تاریخ مشخص نمود. چنان که یک 

ی را که در مقابل انامید و عده « مستضعف»ای را بین انسانها به وجود آورد که از دل قرآن برگرفته شده بود؛ عده 

االرض و نجعلهم  و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی»چنان که قرآن کریم می فرماید: «. مستکبر»آن ها بودند 

 «ائمة و نجعلهم الوارثین

رفت نهضت،  شیطبقه محروم، به برکت شما پ نیا یعنیها و امثال شما،  نینهضت از برکت شما زاغه نش نیا»

با وحدت کلمه و  نطوریکه ا دیها و کارگرها بود نیو چه زاغه نش یو چه روحان یشما طبقه محروم، چه دانشگاه

 4«.دیبرد شیبانگ اهلل اکبر پ

 :دیفرما یشمارد و م یمسلمانان م فیاز وظا یکیقتال در راه خدا را به منظور نجات مستضعفان  میقرآن کر»

: پروردگارا   ما ندیگو یکه م یمردان و زنان و کودکان د؟یکن ینجات مستضعفان جهاد نم یچرا در راه خدا و برا

 شیقرار بده و از نزد خو یما سرپرست یببر و از جانب خود برا رونیکه ساکنان آن ستمکارند ب یشهر نیرا از ا

جنگند. پس شما با  یغوت مو کافران در راه طا نندک یفرما. مؤمنان در راه خدا جهاد م نییتع یاوریما  یبرا

 5« است. فیضع طانیش رنگیکه ن دیبجنگ طانیدوستان ش

                                                           
1 http://irpress.org/ 
2 http://irpress.org/ 
3 https://www.parsine.com/fa/news/273086/ 

 17/7/1358 - 271ص  - 9ج  -ص. ن  4
 46/1/27   داینامه سرگشاده امام به هو 5
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 دفاع از محرومین و مستضعفین در قانون اساسی: 2 – 4- 2

امور  خود را برای امکانات ، همهدوم مذکور در اصل اهداف به نیل برای است موظف ایران جمهور اسالمی دولت»

 کار برد: زیر به

 بی و حمایت مسلمانان همه به نسبت ، تعهد برادرانهاسالم معیارهای کشور بر اساس خارجی سیاست تنظیم - 16

 1«.جهان دریغ از مستضعفان

 و حکومت و آزادی داند و استقالل خود می را آرمان بشری جامعه در کل انسان سعادت ایران اسالمی جمهوری»

 در امور داخلی دخالت از هر گونه کامل خودداری در عین شناسد. بنابراین می جهان مردم همه را حق و عدل حق

 2«کند. می حمایت از جهان در هر نقطه در برابر مستکبرین مستضعفین طلبانه حق دیگر، از مبارزه ملتهای

قالب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین قانون اساسی با توجه به محتوای اسالمی ان»

الملی، با دیگر کند؛ به ویژه در گسترش روابط بینبود زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم می

واحدة وانا کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. )ان هذه امتکم امة های اسالمی و مردمی میجنبش

 3« ربکم فاعبدون( و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

 دفاع از محرومین و مستضعین در شعارهای مردم 3 – 4- 2

 4درود بر برزگر / متحد کارگر -

 5توست یکارگر، کشاورز / اسالم حام -

 6نیرهبر مستضعف /ینیدرود بر خم -

 7است رهبر ینیدهقان، مستضعف، رنجبر / خمکارگر،  -

                                                           
 قانون اساسی 3اصل  1
 قانون اساسی 154اصل  2
 مقدمه ی قانون اساسی 3

4 http://jamejamonline.ir/online/1374843566790176712 
5 http://jamejamonline.ir/online/1374843566790176712 
6 https://www.isna.ir/news/96112112028/ 
7 https://www.isna.ir/news/96112112028/ 
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 عدالت 5 – 2

آرمان  عدالت از آن دست آرمان هایی است که نه تنها در همه ی شئون زندگی انسان که حتی در تحقق سایر

ست، از قیام آن ها مشهود ا 57های واالی انسانی و اسالمی موثر و حیاتی است. این امر کامال در رفتار انقالبیون 

جاد عدالت در رفع ظلم از کشور و هدف گذاری برای رفع ظلم از کل عالم در آینده گرفته تا تالش برای ایبرای 

ت که این آرمان زمینه های رفاهی و اقتصادی برای مردم در قالب جهاد سازندگی، بسیج و ... همه حاکی از این اس

 نقالب است.گفت، روح حاکم بر آرمان های ایک اصل اساسی در پیکره ی آرمان های انقالب و شاید بهتر بتوان 

لَ علیه السالم وَ سُئِ »نهج البالغه اشاره کرد که می فرماید :  429در تعریف و اهمیت عدالت می توان به حکمت 

الْعَدْلُ سَائِسٌ  ودُ یُخْرِجُهَا عَنْ جِهَتِهَا وَورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُأَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ فَقَالَ علیه السالم الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُ

 « عَامٌّ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا

از امام علیه السّالم پرسیدند کدام یک از دادگرى یا بخشش برتر است آن حضرت علیه السّالم )در برترى عدل از »

زها را بجاى خود مى نهد، و بخشش آنها را از جاى خود بیرون مى نماید )زیرا جواد دادگرى چی 1جود( فرمود 

زیادة بر استحقاق مى بخشد( و عدل نگاه دارنده همگان است وجود فقط بکسى بهره مى دهد که باو بخشش شده 

 1« پس عدل شریفتر و برتر مى باشد.

و در درون  معنا که عدل در درون فرد نیبد« ع خودشو موض گاهیدر جا یعبارت است از قرار دادن هر امر عدل»

الت مبنا و اساس، دارد. در عد یبرحذر م طیو از افراط و تفر دینما یاعتدال و تعادل، نظم و سامان م جادیجامعه ا

 .ردیخود قرار گ یدرست در سر جا زیکه هرچ یو حق است، به گونه ا یستگیو شا اقتیل

 لتیهر فض است برتر از یلتیدر مفهوم عدالت وجود دارد و لذا عدالت خود فضلذا دو عنصر انصاف و استحقاق 

 .گرید

 عدالت در بیانات امام خمینی )ره(: 1 -5 – 2

 تیباشد که به ب دیبا یحاکم کی مییگو یحکومت عدالت. ما م مییگو یم ،یحکومت اسالم مییگو یما که م»... 

  2«را بردارد... نیالمال مسلم تینکند؛ دستش را دراز نکند، ب انتیخ نیالمال مسلم

                                                           
 1290، صفحه ی  6ترجمه وشرح نهج البالغه)فیض االسالم(، ج  1
 19/7/57، 509: ص3امام، ج فهیصح 2
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مرفه ان  یشما را زندگ یاست که زندگ یشما را نترسانند، حکومت عدالت است؛ حکومت یاز حکومت اسالم»... 

 1«مردم همه اش منفعت است... یمردم نفع دارد. برا یدهد. برا یشاءاهلل قرار م

 .ومت اسالمی در بیان امام، تالش برای ایجاد رفاه برای مردم استدر واقع یکی از وظایف اصلی حک

و  یتصاداق نیو چه قوان یاحکام اسالم و گسترش آن در تمام شؤون جامعه بنگرد، چه احکام عبادبه که  یکس

 یاسالم برا ، بلکهستین یو اخالق یکه اسالم تنها عبارت از احکام عباد دیخواهد د ،یاسیو س یاجتماع ،یحقوق

 .برپا گشته است سترعدالت گ یحکومت سیتأس

تر از  نیری، شآزاده و پاک یو انسانها مانیاهل ا یدارو و برا نیستمگران و ظالمان، تلخ تر یعدالت و قسط برا

دست  ریز ینسانهااعدالت آنها را برابر با  رایاست که ستمگران تاب تحمل عدالت را ندارند، ز نیعسل بوده است. ا

 کسانیانسانها  نانیا دیدانند. از د یخود م یخواسته ها ریاـ در حقوق ـ را مغ یبرابر نیدهد و ستمگران ا یقرار م

نان که در آیه لذا طبق فرموده ی قرآن کریم، برای اجرای عدالت، نیاز به حکومت و قوه ی قهریه است چ. ستندین

 نَاوَأَنزَلتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ  یِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِلَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَ» سوره حدید می فرماید:  25

سط و عدالت در جامعه را هدف قدر این آیه، خداوند پس از این که اجرای «   بَأسٌ شَدیدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِفیهِ الحَدیدَ

ید عدالت را ارسال رسل معرفی می کند، به نزول آهن اشاره می کند.یعنی به آهن سخت و با جنگ و ایستادگی با

 در جامعه برقرار کرد.

 عدالت در قانون اساسی: 2 – 5 – 2

 خود را برای امکانات ، همهدوم مذکور در اصل اهداف به نیل برای است موظف ایران اسالمی یجمهور دولت»

 کار برد: امور زیر به

در برابر  عموم و تساوی همه برای عادالنه قضایی و مرد و ایجاد امنیت افراد از زن جانبه همه حقوق تأمین - 14 

 2« قانون.

و تقسطوا  تبروهم ان دیارکم من یخرجوکم و لم الدین فی یقاتلوکم لم الدین عن اهلل الینهاکم" شریفه آیه حکم به»

با  افراد غیر مسلمان به موظفند نسبت و مسلمانان ایران اسالمی جمهوری دولت "المقسطین یحب اهلل ان الیهم

                                                           
 6/8/57، 182: ص4امام، ج فهیصح 1
 قانون اساسی 3اصل  2
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 کسانی در حق اصل کنند. این را رعایت آنان انسانی نمایند و حقوق عمل اسالمی دلو قسط و ع حسنه اخالق

 1« نکنند. و اقدام توطئه ایران اسالمی و جمهوری بر ضد اسالم اعتبار دارد که

 و حکومت و آزادی لداند و استقال خود می را آرمان بشری جامعه در کل انسان سعادت ایران اسالمی جمهوری» 

در امور  دخالت از هر گونه کامل خودداری در عین شناسد. بنا بر این می جهان مردم همه را حق و عدل حق

 کند. می حمایت از جهان در هر نقطه در برابر مستکبرین مستضعفین طلبانه حق دیگر، از مبارزه ملتهای داخلی

»2 

 ت در شعارهای انقالبیون:عدال 3 - 5 – 2

 3کنیم در ره آزادگیجان فدا می  کنیم زندگی زیر بار ستم نمی -

 4تفسادس ٔ  سرچشمه یشاهنشاه میرژ  مظهر عدل و دادست  یدیحکومت توح -

 5برابری برادری حکومت عدل علی)ع( -

 6میما نگذارنام و نشان  یدن از شاه  میآثار فساد و خفقان ما نگذار -

 معنویت 6- 2

یر معنویت از آن دست مواردی است که وجود و حضور آن در شئون مختلف زندگی بشر می تواند جهت و مس

سالمی می توان ظهور زندگی او را تغییر دهد. بدون معنویت سایر آرمان ها ناقص اند؛ از طرفی با نگاهی به انقالب ا

مسیر امروزش  عنویت این انقالب نمی توانستو بروز معنویت در اثنای وقوع آن را به وضوح مشاهده کرد. بدون م

 انات امام)ره(کاوش بیرا طی کند. این امر هم از بررسی شواهد تاریخی و دقت در رفتار های انقالبیون و هم از 

 هویدا می شود.

 معنویت در بیان امام خمینی )ره(: 1 – 6 – 2

                                                           
 قانون اساسی 14اصل  1
 قانون اساسی 154اصل  2

3 http://irpress.org/ 
4 http://irpress.org/ 

 سخنرانی دکتر حسن رحیم پور ازغدی در فیضیه ی مشهد 5
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روابط  میانسانها تنها با تنظ یدر زندگ هایدگیچیمشکالت و پ یحل تمام یمسلّم است که از نظر اسالم نیا»

حل کرد، و از  دیبا ینظام اسالم کیو نخواهد شد بلکه مشکالت را در کل  شودیبه شکل خاص حل نم یاقتصاد

 1« دردهاست. دیغافل بود که کل دینبا تیمعنو

طرف  فهیطا نیاند و طرف اجتماع را رها کردند و ارا گرفته تیطرف معنو فه،یطا کیکه  فهیدو طا نیا ن،یبنابرا»

 نیدو، نه ا نیرا دارند و آن طرف را رها کردند. ا یمعان نیا دانمیو علم، نم استیاجتماع و علم اجتماع و علم س

دو جبهه را، هم  نیدو مطلب را، ا نیاست که ا یکسشناس شناس است. اسالمشناس است، نه آن اسالماسالم

که دارد، و هم اسالم  یهم اسالم را بشناسد به آن جهات معنو یعنیرا؛  یظاهر ةرا بشناسد هم جبه یمعنو ةجبه

و  اتیآ یعنیجور بشناسد؛  نیبه ا دیکه اسالم را بخواهد بشناسد، با یکه دارد. کس یجهات ماد نیرا بشناسد به ا

 2«. که وارد شده است یو احکام یاتیروا

بود و مردم ما هم  یاسیاست که آن نهضت، س نینهضت، ا نینهضت دکتر و ا نیزمان، ماب نیمصدق و ا نیفرق ب»

اشتباهات هم بود؛ که آن اشتباهات منجر به شکست شد.  یوارد شده بودند ـ وارد نهضت ـ و بعض یاسیس ةبا جنب

 دینیبیابرقدرتهاست. م یماد یقدرتها وقما، قدرت اسالم ف شیاست؛ و پ یـ اسالم ینهضت، نهضت مذهب نیلکن ا

است، و  دهیکشان ابانهایرا به خ رزنهایقدرت است که مشت را در مقابل تانک و مسلسل قرار داده است و پ نیکه ا

است؛  تیاست؛ اتکا ما به خداوند و به معنو تیقدرت مذهب و معنو نیکوچک را به تکاپو واداشته است. ا یهابچه

است، در برابر  یمتک یقدرت نیکه به چن ی. همان طور که ملتستدیدر مقابلش با تواندینم لمعادر  یقدرت چیو ه

 3« .ستدیایتمام قدرتها م

 معنویت در قانون اساسی: 2 – 6 – 2

 در جریان انسان نیازهای و برآوردن فقر و محرومیت کردن کن و ریشه جامعه اقتصادی استقالل تأمین برای»

 شود: ضوابط زیر استوار می بر اساس ایران اسالمی او، اقتصاد جمهوری با حفظ آزادیرشد، 

 بر تالش هر فرد عالوه باشد که کار چنان و محتوا و ساعت شکل که صورتی کشور به اقتصادی برنامه تنظیم - 3

 کشور و افزایش در رهبری فعال و شرکت ماعیو اجت ، سیاسیمعنوی خودسازی برای کافی و توان ، فرصتشغلی

 4«باشد. و ابتکار داشته مهارت

                                                           
1 23/10/57 
2 6/8/57 
3 7/10/57 
 قانون اساسی 43اصل  4
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، وجود در تبیین دقیق تر اهمیت معنویت می توان گفت که در کنار همه ی اعمالی که انسان انجام می دهد

اهه می رود بیرمعنویت ضروری است. چنان که عدالت، آزادی، جمهوریت و ... هرکدام بدون معنویت در نهایت به 

بدون معنویت  و در طول تاریخ هم نمونه های بیشماری از این اتفاق را می توان مشاهده کرد. برای مثال آزادی

به معنویت در  که باعث انحطاط فرهنگی برخی جوامع اروپایی و آمریکایی شده است. از این روست که امروزه نیاز

 ف احساس می شود.بین پیروان ادیان و مکاتب فکری فرهنگی مختل

راف آن ها در واقع توجه به معنویت و عالم معناست که هم به سایر آرمان های انقالب جهت می دهد و از انح

ی الزم برای  جلوگیری می کند و هم به انسانهایی که قرار است این آرمان ها را در جامعه پیاده کنند انگیزه

 حرکت را می بخشد.

 ای انقالبیون:معنویت در شعاره 3  – 6 – 2

 1جهاد شهادت مانیا   تنها ره سعادت -

 2راهت ادامه دارد   دمیبرادر شه -

 3ما یمل امیق  عاشورا عاشورا  -

 4قرآن است به انتیسکوت هر مسلمان خ -

 5ینیخدا قرآن خم یشعار مل نستیا -

طور علمی  داریم تا بتوانیم بهحال با دانستن شعارهای اصلی انقالب نیاز به شاخص ها و خط کش های دقیقی 

 ثابت کنیم مسیر جمهوری اسالمی در راستای تحقق این آرمان ها مثبت و رو به جلو بوده است.

 جمع بندی : شعارهای انقالب اسالمی 7 – 2

جنبش و حرکتی معموال از ابتدا یک سری اهداف را در قالب شعارهایی ارائه می دهد که پیروان آن با توجه به هر 

مق و گستردگی ن شعارها نشان می دهند که چه اهدافی دارند. وقتی جنبش به انقالب تبدیل شود، این شعارها عای

امام خمینی  از ابتدای انقالب اسالمی ایران، یک سری شعارها توسط مردم و رهبر انقالب،بیشتری پیدا می کند. 

بازخوانی این شعارها می تواند ریل گذاری های انقالب دهه از آن زمان،  4)ره(، مطرح شدند. امروز بعد از گذشت 

                                                           
1 http://irpress.org/ 
2 http://irpress.org/ 
3 http://irpress.org/ 
4 https://www.parsine.com/fa/news/273086/ 
5 https://www.parsine.com/fa/news/273086/ 
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را برای ما روشن تر کند تا در این چهارچوب بتوانیم به ارزیابی وضعیت گذشته، حال و آینده ی جمهوری اسالمی 

 بپردازیم.

ل ابعاد . استقالداستقالل: استقالل را می توان آزادی یک کشور از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور تعریف کر

ل عملکرد سیاه گوناگونی دارد. این شعار، جزو پررنگ ترین شعارهای زمان انقالب بود که به نظر می رسد به دلی

 رژیم شاه در این حوزه، این شعار تا این حد پررنگ شده باشد. 

 به بیان شهید آزادی: آزادی نیز همانند بقیه ی شعارهای انقالبیون، از دل اسالم ناب و قرآن کریم آمده است.

اعی زیر سوال می شود. در کشور ما قبل از انقالب آزادی اجتمآزادی در دو بعد فردی و اجتماعی تعریف  مطهری،

زادی فردی آبرده می شد. آن چه دنیای امروز از آن رنج می برد حاصل توجه به آزادی اجتماعی بدون توجه به 

 ی آزاد باشد.نی خود آزاد نباشد، نمی تواند از نظر اجتماعاست. انسان تا از بند نفسانیت و خواهش های نفسا

 ریغ ای میکه زمام آن در دست مردم است و مردم با انتخاب مستق یحکومت یعنی یحکومت جمهورجمهوریت: 

که باعث شد  یکی از دالیلی کشور دخالت دارند. یدر اداره  یخود، در چهارچوب قانون اساس ندگانینما میمستق

 همیتی قائل نبود.امردم نتوانند ادامه ی رژیم شاه را تاب بیاورند، این بود که شاه برای مردم و نظر مردم اندک 

ه از ابتدا این انقالب ایران به معنای واقعی کلمه انقالب محرومین بود؛ چنان کدفاع از محرومین و مستضعفین: 

قدس هم همین د که پای کار انقالب بودند و خودشان انقالب کردند و در زمان دفاع ممحرومین و مستضعفین بودن

می انقالب اسال مردم به جبهه رفتند و همین مستضعفین و پابرهنگان همواره پشتیبان انقالب بوده اند. از طرفی،

 دفاع از محرومین را سرلوحه ی رفتار خود قرار داده بود.نیز از ابتدا 

م عدالت وجود لذا دو عنصر انصاف و استحقاق در مفهو به معنای قرار دادن هرچیز در جای خود است.عدالت: عدل 

رها و اعمال این آرمان اصیل اسالمی نیز در شعا .گرید لتیاست برتر از هر فض یلتیدارد و لذا عدالت خود فض

 انقالبیون نقش کلیدی داشته است. 

توجه ویژه  . همان طور که اسالم به ابعاد معنوی وجود انسانمعناستمعنویت: عدالت بدون معنویت ناقص و بی 

ات بی شماری دارد، انقالب اسالمی نیز معنویت را سرلوحه ی کار خود قرار داد و از این عنصر حیات بخش، برک

مسلح  ا دندانتمعنویت بود که توان ایستادگی در برابر دشمن نیز نصیب انقالب شد. از همه مهم تر در جبهه ها 

 را به این ملت عطا نمود.
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 شاخص های مربوط به آرمان های انقالب اسالمی – 3
 شاخص های استقالل 1 – 3

یز به طریق استقالل همان طور که برای هر فرد در جامعه مطرح است، برای یک کشور و در صحنه ی بین الملل ن

 اولی مطرح می باشد. 

 استقالل به انواع مختلفی تقسیم می شود از جمله:   

 استقالل سیاسی 1- 1 - 3

ده ی خود و استقالل سیاسی در صحنه ی بین الملل به این معناست که هر کشور بتواند به طور مستقل برای آین

رت ها از قدمردمش تصمیم بگیرد و مطابق منافع و ایدئولوژی خودش عمل کند. در جهان امروز، بسیاری از ابر

 جمله آمریکای جهانخوار، سعی در تجاوز به استقالل سیاسی کشورها دارند. 

 احترام و ارزش مردم در نگاه مسئولین نظام 2 – 1 - 3

قائل  یکی از شاخص های استقالل سیاسی یک کشور، تکیه ی سردمداران آن کشور به مردم و ارزش و احترام

ها احترام استقالل سیاسی مردمش است، مردم را عزیز داشته و برای آنشدن برای آنهاست. مسئولی که به فکر 

الی رتبه ترین عقائل است و از طرفی با بیگانگان سر سازش ندارد و آنها را حقیر می شمارد. با بررسی اظهارات 

اکنون چه ه و مسئولین ایران قبل و بعد از انقالب می توان دریافت که مردم در این کشور سابقا چه نقشی داشت

 نقشی دارند.

 استقالل امنیتی 3 – 1 - 3

 توانمندی دفاعی)بازدارندگی نظامی(

ز هم آنچه هنوبا وجود همه ی پیشرفت های گوناگونی که در حوزه ی فرهنگ و تمدن و ... ایجاد شده اند، اما 

وابط دیپلماتیک برقراری رتعیین کننده ی اصلی معادالت بین المللی است، قدرت نظامی می باشد. حتی اگر قرار بر 

لح و دوستی صباشد، پشتوانه ی این روابط همان قدرت نظامی است. گرچه شعارهای زیبایی درباره ی دیپلماسی و 

ستیم. لذا هدر جهان داده می شود، اما هنوز هم شاهد تجاوز های بیرحمانه ی ابرقدرت ها به بقیه ی کشورها 

 دارد. از حیث تجاوزگری بلکه به منظور بازدارندگی نظامی اهمیتقدرت نظامی در جمهوری اسالمی نیز نه 
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 تمامیت ارضی 4 – 1 - 3

ا تصرف ردر گذشته هر کشوری که قدرت الزم را داشت، می توانست به سایر کشورها حمله کرده و خاک آن ها 

هایی هم  و سازمان کند. امروز، قوانین زیادی وجود دارد که حدود و ثقور قانونی کشور ها را مشخص می کند

مستکبرین و  مجری این قوانین و ناظر بر آن ها هستند. اما متاسفانه هنوز شاهد حمله ی نظامی ابرقدرت ها و

ی استثمار و غارت منابع کشورهای دیگر هستیم که گرچه در ظاهر خاک آن ها را فتح نمی کنند اما در واقع نوع

ذاشته و مستقیما گها رقم شده اند. حتی بعضا پا را از این هم فراتر استعمار را به شیوه های نوین در این کشور 

می کنند  به بهانه های مختلف وارد خاک یک کشور می شوند تا جایی که ادعای مالکیت آن جا را کرده و سعی

 ست.اساکنان قانونی آن کشور را بیرون برانند.نظیر آنچه امروز در فلسطین اشغالی در حال روی دادن 

 استقالل اقتصادی 5 – 1 – 3

ده ی نیازهای برای مستقل بودن در حوزه ی اقتصاد، باید زیرساخت های کشور بدون نیاز به بیگانگان تامین کنن

جلوی آن ها  وداخلی مردم باشد. خصوصا کشور ما که به دلیل ایدئولوژی انقالبی سر سازش با مستکبرین نداشته 

انقالب  ی شگرف در حوزه ی های علمی، صنعتی، کشاورزی و ... پس ازایستاده است، در این میان پیشرفت ها

 اسالمی را می توان برشمرد. 

 استقالل آموزشی 6 – 1 - 3

. این جوانان چنان که می دانیم مهم ترین سرمایه ی هر کشور، نیروی انسانی آن کشور ،به خصوص جوانان، هستند

ت و ساخته ال اینجاست که این جوانان چگونه قرار است تربیهستند که سرنوشت کشور را رقم می زنند. حال سو

ور را مشخص پاسخ این پرسش، فلسفه ی وجودی نظام آموزشی در هر کش شوند تا بتوانند آینده ساز کشور باشند؟

 ند.می کند. هر کشوری متناسب با ایدئولوژی و فرهنگ خود، نظام آموزشی به خصوص خود را طراحی می ک

 ی آزادی در جامعهشاخص ها 3 – 3

 چنان که پیش تر اشاره کردیم، آزادی بر دو نوع است: آزادی معنوی و آزادی اجتماعی

 آزادی معنوی به معنای آزادی انسان از بند هوای نفس و حاکمیت عقل و وجدان بر وجود آدمی است.

اند او و هیچ کس نتو آزادی اجتماعی یعنی همه ی قوای فکری و جسمی و روحی انسان در اختیار خودش باشد

 را استثمار و از او بهره کشی کند.
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ی داند، بلکه غیر امروزه نه تنها دنیای اسالم به تاسی از معارف ناب اسالمی، آزادی را یک ارزش و آرمان بزرگ م

 ن خود به اینمسلمانان و حتی جوامع غیر توحیدی نیز اهمیت و ارزش آزادی را دریافته اند؛ چنان که در قوانی

وجب تقلیل مساله اشاره می کنند و همه آن را پذیرفته اند اما مشکلی که هست، عمدتا تلقی غلط از آزادی م

 ه است.یافتن معنای این آرمان به ولنگاری و بی بندوباری در حوزه های فکری، سیاسی، فرهنگی و ... شد

 ررسی کرد.بای تحقق آزادی در جامعه حال با دانستن اهمیت آزادی می توان شاخص هایی را به عنوان نمونه بر

 شاخص آزادی مطبوعات 1 – 3 – 3

 نی. اشودیسازمان گزارش گران بدون مرز منتشر م یابیکه بر اساس ارز شودیساالنه کشورها گفته م یبندبه رتبه

هر کشور  و شهروندان یرساناطالع یهاو سازمان هایروزنامه نگاران، خبرگزار یشاخص نشان دهنده درجه آزاد

است. سازمان گزارشگران بدون مرز  یآزاد نیاحترام به ا نیو تضم راماحت یها براحکومت یهاتالش نیو همچن

 1.کندینم یریگآنها را اندازه تیفیمطبوعات توجه دارد و ک یتنها به شاخص آزاد

 لیاز قب ییارهایمطبوعات و رسانه ها، مع یآزاد زانیشاخص گزارش ساالنه گزارشگران بدون مرز در خصوص م

کار  یها رساختیو ز تیشفاف ،یقانون گذار یآنها، فضا یرسانه و خودسانسور یتعدد و استقالل رسانه ها، فضا

 2شوند. یم یبند بهرت ایکشور در دن 180است که  ارهایمع نیاست که به واسطه ا  یحرفه ا

 تعداد رسانه های فعال 2 – 3 – 3

مهمترین بخش های آزادی هر کشور، آزادی بیان است. آزادی بیان یعنی هرکس بتواند آزادانه عقیده ی یکی از 

 افراد همه که است طبیعی حق بیان آزادی»خود را ابراز نماید بدون این که نگران تبعاتش باشد. به بیان دقیق تر، 

 تا خود، فکر و اندیشه بیان در آن موجب به و برخوردار آن از یکسانی طور به خود، بودن انسان مقتضای به آدمی

مساله ی آزادی در اسالم 3«.مجازند نشود، جامعه احترام مورد ارزشی اصول و دیگران حقوق نقض موجب که جایی

 »و حکومت اسالمی جایگاه ویژه ای دارد. برای مثال امام خمینی )ره( در تبیین حد و حدود آزادی می فرمایند: 

همچنین امام خامنه ای در این رابطه می «. عقایدشان بیان به آزادند ها مارکسیست حتی اسالمی درحکومت

 و معنوی رشد باشد، نداشته وجود عمل آزادی و اندیشه آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی جامعه در اگر »فرمایند: 

 «شود.می متوقف جامعه پیشرفت

                                                           
1https://fa.wikipedia.org 
2 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/17/1486133/ 
3 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/93/1237 
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ان مهمترین ابزاری قدرتمند است؛ از این منظر رسانه ها را می تواز طرفی تحقق این آزادی بیان نیازمند یک ابزار 

 نه های فعالباتوجه به این مطالب، می توان کمیت و کیفیت رسا دانست که امروزه در خدمت آزادی بیان هستند.

 را شاخصی برای سنجش میزان تحقق آزادی در جامعه دانست.

 ب(اقلیت های مذهبی )آزادی در دین و مذه 3 – 3 – 3

یکی از مهم ترین بخش های آزادی طبق تعریف جهانی آن و همچنین طبق تعریفی که دین اسالم ارائه می دهد، 

ال  »آزادی در دین است. چنان که در متن قرآن کریم هم بر این نکته تصریح شده است؛ آن جا که می فرماید: 

  1«  … یِّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ نَیَّقَدْ تَبَ  نِیالدِّ یإِکْراهَ فِ 

ر این هر کشوری مذهب رسمی مخصوص خود را دارد که عمده ی مردم آن کشور هم به آن مذهب گرویده اند. د

ذهبی می گویند. ممیان عده ای هستند که به ادیان دیگر معتقدند و از نظر تعداد کمتر اند. به این افراد اقلیت 

خود  مردم یک جامعه تا چه حد در انتخاب دینیکی از شاخص هایی که می توان به کمک آن بررسی کرد که 

یعه ی آزادند، وضعیت اقلیت های مذهبی است. دین رسمی جمهوری اسالمی ایران، اسالم و مذهب رسمی آن ش

ه حد آزادی امامی است. حال باید دید با این وجود وضعیت سایر ادیان در ایران چگونه است و آن ها تا چ 12

 دارند. 

 مردم ساالری دینیشاخص های  4- 3

ین دانسته اند برخی افراد در تعریف مردم ساالری دینی، آن را یک واژه ی مرکب از دو واژه ی مردم ساالری و د

ردم ساالری از در حالی که با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که در واقع ابداع کننده ی این واژه هستند، م

یاری در جامعه فقط به واسطه ی مردم میسر است. ایشان تاکید بسبطن دین گرفته شده است و اجرای دین در 

ا دموکراسی استفاده از واژه ی مردم ساالری دینی به جای دموکراسی دارند و مردم ساالری دینی را متفاوت ب

 غربی می دانند.

ردم در مو  در واقع مردم ساالری دینی نوعی از دموکراسی است؛ در نظام دموکرات، اصل بر حکومت مردم است

شرح  تعیین سرنوشت حکومت و در واقع سرنوشت خودشان نقش دارند. برخی شاخص های مردم ساالری دینی به

 زیر می باشد:

 

                                                           
 256بقره/  1
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 حکومت عدد 1 – 4 – 3

ین امری حکومت عدد به این معناست که در یک جامعه اکثریت افراد تعیین کننده ی سرنوشت جامعه باشند. ا

بیعی و فرایند ی حکومت مردم ساالر گنجانده شود. به این معنا که همواره یک روند طاست که باید در ساختار ها

ی تحقق حکومت قانونی برای نقش آفرینی مردم در اداره ی حکومت وجود داشته باشد. در کشور ما فرایندی که برا

و جریان های  بین احزابعدد پایه ریزی شده، انتخابات است. این انتخابات به معنای یک رقابت سالم و عادالنه 

دست بسیاسی مختلف برای بدست گرفتن قدرت اجرایی و تصمیم گیری در کشور است. در واقع کسی شایسته ی 

 اشد.گرفتن بخشی از قدرت است که عالوه بر تایید صالحیت توسط مراجع مربوطه، مورد قبول مردم نیز ب

 رضایت مردم 2 – 4 – 3

و ضروری  ی، مردم اصالت و موضوعیت دارند و لذا رضایت مردم از امور مهمچنان که گفتیم، در حکومت اسالم

 تلقی می شود که حکومت مردم ساالر باید به آن بپردازد.

حساس امردم باید از زندگی ذیل حکومت احساس رضایت کنند. یکی از فاکتور های رضایت مردم این است که 

ضایت مندی رآورده شده است، فاکتور های دیگری نیز بر این کنند خواسته هایشان از حکومت، تا حد مطلوبی بر

ه باشند در صورت موثر است از جمله پاسخگویی مسئولین، اشرافی نبودن آن ها و ... . از طرفی مردم باید حق داشت

ونی به د به طور قاننارضایتی، نارضایتی خود را ابراز کنند. یعنی باید راهکاری در نظر گرفته شود تا مردم بتوانن

 اعتراض و مطالبه ی حقوق خود بپردازند.

نتخابات یکی دیگر از شاخص های رضایت مردم، میزان همکاری آن ها با حکومت در حوزه های مختلف ازجمله ا

 .است. پس میزان مشارکت مردم در انتخابات را می توان یکی از شاخص های رضایت مردم در نظر گرفت

 قانونمداری )التزام عملی به قانون اساسی( 3 – 4 – 3

مردم ساالری  چنان که در گزارش های قبلی بررسی شد، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تاکید بسیاری بر

د. از طرفی دینی شده است. از این رو عمل به قانون اساسی می تواند متضمن تحقق مردم ساالری در جامعه باش

ین ارای تصمیم گیری مردم در حکومت، الزامی به نظر می رسد؛ چرا که در صورت نبود وجود چهارچوبی ب

ند و در واقع چهارچوب ها، ممکن است اکثریت مردم حکومت را بدست گیرند و با اقلیت رفتار ظالمانه داشته باش

ه ضمن مئن شد کشود. لذا با عمل به قانون اساسی می توان مطاستبداد اکثریت جامعه دچار آسیبی به نام 

 اجرای مردم ساالری، جامعه از آسیب های مردم ساالری در امان خواهد ماند.
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 آزادی اندیشه و آزادی بیان 4 – 4 – 3

ایق را بفهمند یکی دیگر از ویژگی های حکومت مردم ساالر، آزادی اندیشه و بیان است چرا که مردم حق دارند حق

اشته باشند که فاقد دتا بتوانند به درستی سرنوشت جامعه را رقم بزنند. به این منظور، باید رسانه هایی آزاد وجود 

را نیز قانون  قدرت باشند. چهارچوب عملکرد این رسانه هاوابستگی های حزبی و جناحی و دارای استقالل از راس 

ندیشه ها و عقاید مشخص می کند. از طرفی چنان که گفته شد مردم عالوه بر این که باید آگاه شوند باید بتوانند ا

 خود را بیان کنند. 

می کند و  و آشفتگینکته ای که بسیار حائز اهمیت است، این است که آزادی مطلق در جامعه ایجاد هرج و مرج 

. به همین آزادی مطلق عده ای می تواند باعث سلب آزادی سایرین شود. در حوزه ی آزادی بیان هم، چنین است

حتی آن  دلیل است که در کشورهای مختلف، حدود آزادی بیان با توجه به مقررات همان کشور معین می شود و

قوانین کشورشان  ه آزادی بیان مطلق قائل نبوده و در چهارچوبهایی که بیش از همه داعیه ی آزادی بیان دارند، ب

 به مردم و رسانه ها آزادی می دهند.

 دفاع از محرومین و مستضعفین 5 – 3

ه. انقالب را از زمانی که اولین جرقه های انقالب اسالمی زده شد، مردم و بویژه محرومین و قشر مستضعف جامع

از ایران  ساله 2500ت بود که به دست این مردم بساط یک رژیم پادشاهی از خودشان می دانستند. به همین جه

سته ی مستضعف و برچیده شد. امام )ره( همواره بر دفاع از محرومین تاکید داشتند تا آن جا که جهان را به دو د

ران سر کبمستکبر تقسیم بندی می کردند و بیان می داشتند که ما یار مستضعفین و محرومین هستیم و با مست

 سازش نداریم. 

 میزان فقر مطلق در جامعه 1 – 5 – 3

دالر است. در سال های  11.9طبق تعریف بانک جهانی، فقر مطلق به معنای دارا بودن درآمد روزانه ی کمتر از 

 1اخیر شاهد کاهش افراد مبتال به فقر مطلق در جهان هستیم.

نی همان می توان از وضعیت ضعیف ترین قشر جامعه یع در واقع فقر مطلق، معیاری جهانی است که به کمک آن

  مستضعفین اطالع پیدا کرد. مشخصا کاهش این میزان نشان از برقراری نسبی عدالت در جامعه دارد.

موفقیت کسب  جمهوری اسالمی از ابتدا در پی دفاع از حقوق محرومین بوده است اما باید دید چقدر در این راه

 کرده است.

                                                           
1 http://www.ireconomy.ir 
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 دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی 2 – 5 – 3

ائل بهداشتی یکی از مسائلی که همواره جوامع بشری مخصوصا کشورهای در حال توسعه با آن روبرو بوده اند، مس

مان ایران و درمانی است. این مشکالت، در زمان جنگ های جهانی اول و دوم به اوج خود رسیده بود؛ در آن ز

ت اسفناک مردم د، اما به کرات مورد هجوم بیگانگان قرار گرفت. نمونه ی آن وضعیگرچه خود را بی طرف اعالم کر

شکالت تغذیه ایران در زمان قحطی بی سابقه ای که در پی حمله ی انگلیسی ها روی داد. در این زمان، ابتدا م

انجام به و سر گریبان گیر مردم شده بود و سپس این مشکالت موجب بروز بیماری های خطرناکی چون وبا گردید

 مرگ عده ی زیادی از ایرانیان منجر شد.

لذا نگاهی  با ظهور جمهوری اسالمی، رفاه و آسایش مردم و خصوصا مستضعفین در دستور کار حکومت قرار گرفت.

المی به به کارنامه ی روشن جمهوری اسالمی در این زمینه نشان دهنده ی اهمیت و توجه اسالم و حکومت اس

 مردم است.

 گازرسانی قبل و بعد از انقالب 3 – 5 – 3

رای بخش های امروزه انرژی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت کشور ها دارد و همواره تامین انرژی مورد نیاز ب

خارجی  ومختلف کشور از اساسی ترین دغدغه های حاکمان بوده است؛ تا جایی که بسیاری از منازعات داخلی 

 است.کشور ها بر سر انرژی بوده 

از  مترمکعب ونیلیتر3/28 از طرفی ایران با داشتن  1گاز طبیعی امروزه در جهان انرژی برتر محسوب می شود.

از این رو مدیریت استخراج،  2این منبع با ارزش، پس از روسیه دومین کشور از نظر حجم ذخایر گاز طبیعی است.

پاالیش، پخش و مصرف این نعمت خدادادی اهمیت زیادی دارد تا جایی که می توان به عنوان یکی از مطالبات 

 اصلی مردم نسبت به حکومت و در واقع یکی از مهمترین وظایف حکومت اسالمی به آن اشاره کرد.

 شاخص های عدالت 6 – 3

بق بر مفهوم ارتباط با مساله ی عدالت تدوین شده که بعضی از آن ها واقعا منطتا کنون شاخص های مختلفی در 

 اسالمی عدالت و برخی مغایر با آن و صرفا در محدوده ی دیدگاه تدوین کنندگان بوده است.

بندی  به نظر می رسد به علت گستردگی زیاد مسئله ی عدالت، برای دستیابی به شاخص های عدالت، تقسیم 

 موارد زیر راهگشا باشد:عدالت به 

                                                           
1 https://donya-e-eqtesad.com 
2 https://donya-e-eqtesad.com 
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 عدالت اقتصادی  1 – 6 – 3

 ضریب جینی

سزایی بر صرف نظر از میزان درآمد مردم و دولت ها و تغییرات آن در طول زمان، نکته ی دیگری که تاثیر ب

آمد سطح ملت در هر کشوری دارد، توزیع عادالنه ی ثروت است. ممکن است کشوری از نظر در –تعامالت دولت 

راهی مردم پایینی داشته باشد اما چون در تقسیم و توزیع عادالنه ی ثروت خوب عمل کرده، موجب رضایت و هم

ردم و خصوصا محتی و خشم با حکومت شود. از طرفی ثروت زیاد هم اگر به طور غیر عادالنه توزیع شود، باعث نارا

هر درصدی که در کشور به ظا 99مستضعفین هر جامعه خواهد شد. نظیر جنبش وال استریت یا همان جنبش 

 پیشرفته ای مثل آمریکا به چالشی جدی برای دولتمردان تبدیل شده بود.

ه نام ضریب اقتصادی ب سنجش این که منابع مالی به چه میزان در کشور عادالنه توزیع شده اند، به کمک شاخصی

 جینی میسر است.

 نرخ بیکاری 2 – 6 – 3

ه جمعیت یکی دیگر از شاخص های عدالت اقتصادی در کشور نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری نسبت بیکاران را ب

جوانان  فعال مشخص می کند. یکی از وظایف هر حکومتی تامین شغل برای نیروهای فعال آن جامعه و به خصوص

تصادی و ... تاثیر وضعیت اشتغال مردم می تواند بر مسائل مختلفی از جمله اعتیاد، ازدواج و طالق، جرایم اقاست. 

د بررسی قرار بگذارد. از این رو این شاخص را می توان برای سنجش میزان توفیق حکومت در بسیاری از امور مور

 داد.

 عدالت جنسیتی 3 - 6 – 3

س مونث و ح است از جمله عدالت جنسیتی که به معنای برخورد عادالنه با جنعدالت در حوزه های مختلفی مطر

یرد این است که گمذکر و توزیع عادالنه ی امکانات مادی و معنوی بین آنهاست. نکته ای که باید مورد توجه قرار 

در واقع  رد.عدالت جنسیتی به معنای برابری جنسیتی نیست. تفاوت های مهمی در خلقت مردان و زنان وجود دا

 زن و مرد هرکدام هویت جنسیتی مستقلی دارند که باید در سنجش حقوق و وظایف هرکدام لحاظ شود.

با این وجود، عدم درک درست از جایگاه زن و مرد، در بسیاری از کشورها و ازجمله در ایران قبل از انقالب باعث 

ن موارد پیش می آید این است که زن به کاالیی رفتارهای نادرست با آن ها شده است. مشکل عمده ای که درای

و ابزاری برای ارضای نیازهای جنس مخالفش تبدیل می شود؛ این اتفاق گرچه حتی بعضا برای خود بانوان هم 
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جذابیت دارد، اما در مرحله ی اول به نابودی شخصیت زنان جامعه و در نهایت نیز به تباهی کامل جامعه و خصوصا 

 امد.قشر جوان می انج

بعد از انقالب  ودر این میان با بررسی یک سری فاکتورها و شاخص ها می توان دریافت که وضع زنان در ایران قبل 

ولیت های چطور بوده است. از جمله این که زنان در جامعه ی ایران چقدر از حق تحصیل، داشتن مناصب و مسئ

ر نهایت می تعدد و ... برخوردار بوده و هستند. دمهم، شرکت در رقابت های علمی و ورزشی و کسب افتخارات م

ست یا قصد اتوان قضاوت کرد که آیا جمهوری اسالمی طرفدار زن و پیشرفت زنان و در صدد هویت بخشی به آنان 

 جلوگیری از  پیشرفت زن و پایمال کردن حقوقش را دارد. 

 عدالت آموزشی 4 - 6 – 3

یت صیل برا همه ی آحاد جامعه است؛ به طوری که همه ی جمعیکی از وظایف هر حکومت، تامین شرایط تح

این رو نسبت  کشور اعم از شهری و روستایی و زن و مرد به امکانات الزم برای تحصیل دسترسی داشته باشند. از

آموزشی  تعداد باسوادان در جامعه به جمعیت کل کشور، می تواند شاخص خوبی برای سنجش میزان تحقق عدالت

 باشد.

یا عدم توجه حاکمان  طرفی تعداد باسوادان در شهر و روستا معموال اختالفاتی باهم دارند که نشان از میزان توجه از

 به مستضعفین و محرومان جامعه است. 

 شاخص های معنویت در جمهوری اسالمی 7 – 3

هم، در بیانات کرد که این مانقالب اسالمی، از ابتدا رشد معنویت در جامعه را یکی از اهداف اساسی خود معرفی 

است. متاسفانه سر می دادند، هوید 57امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری و همچنین در شعارهایی که انقالبیون 

یندی است که رشد معنوی را نمی توان به سادگی و با آمار و ارقام مشخص نمود چرا که در واقع رشد معنوی فرا

بروز می کند که  تد؛ اما از این اتفاق روحانی و جوشش درونی بعضا فعالیت هاییدر قلب و روح انسان اتفاق می اف

ز این تاحدی نشان دهنده ی آن معنویت درون است. در سال های پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، ا

 موارد کم نداشته ایم که برای نمونه به چند مورد از آن ها اشاره می شود.

 مردم در مراسم مذهبیتعداد حضور  1 – 7 – 3

، ممکن ی امروز، با وجود همه ی مشغله ها و دغدغه هایی که هرکسی را به خودش مشغول می کند در جامعه 

است تصور شود که حضور و وقت گذاشتن مردم برای مسائل دینی کمتر شده است. خصوصا با در نظر گرفتن 
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حال باید دید آیا واقعا این حضور کمتر شده است  به طور جدی آن را انجام می دهد.تهاجم فرهنگی که دشمن 

 یا خیر.

 در این بخش دو مثال را بررسی می کنیم: 

 حضور بی نظیر مردم در مراسم اعتکاف – 1

 میلیون نفری مردم در پیاده روی اربعین 2حضور  – 2

 شکل گیری حرکت های انسان دوستانه ی مردم نهاد  2 – 7 – 3

حد تقویت  که نشان می دهد معنویت و به معنای عام تر انسانیت در یک جامعه تا چهیکی دیگر از شاخص هایی 

به شکل  یا تضعیف شده است، حضور مردم در حرکت های انسان دوستانه ی مردم نهاد است. این حرکت ها وقتی

ی از مصادیق یک. تشکیالتی و سازمان یافته اما مردمی باشند، به آن ها سمن )سازمان مردم نهاد( گفته می شود

 در کشور ما گروه های جهادی هستند.سازمان های مردم نهاد 

 شاخص هامیزان پیشرفت جمهوری اسالمی در هریک از  – 4
 پیشرفت جمهوری اسالمی از نظر استقالل 1 – 4

 ین زمینهادر پی دریافتن شاخص های مربوط به استقالل، حال می توان گفت که با توجه به این شاخص آیا در 

د جامه ی عمل پیشرفت داشته ایم یا خیر، در واقع باید دید جمهوری اسالمی تا چه حد توانسته به این شعار خو

 بپوشاند.

 استقالل سیاسی 1 – 1 – 4

 1خواهند.کنند که مردم مىکه امروز کسانى بر این مملکت حکومت مىاستقالل سیاسى، یعنى این

سال پیش می پردازیم، بیشتر به عمق بیانات  40وقتی به بررسی وضع کنونی جمهوری اسالمی و مقایسه ی آن با 

رهبر معظم انقالب پی می بریم. تاریخ قبل از انقالب حقایق تلخی را از وضعیت این ارزش اساسی اسالمی به ما 

می بی سواد، خشن و بی اعتنا به ارزش های می نمایاند. از غارت نفت ایران توسط انگلیس تا نشاندن یک نظا

اسالمی به عنوان شاه ایران و بعد اعطای حکومت به صورت موروثی به پسرش، تا حمله ی نظامی به پادگان نوژه، 

                                                           
  1372/02/15بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارگزان و معلمان   1
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مرداد، جدا کردن قسمتی از خاک کشور)بحرین کنونی( به واسطه ی شاه خائن و ... همه و همه از  28کودتای 

 اسی در کشور ما بود. مصادیق عدم استقالل سی

ل انسان زنده می دسالگی انقالب، ارزیابی میزان تحقق این آرمان بیش از پیش امید را در  40امروزه در آستانه ی 

 کند.

بخصوص  ،یوابستگ نیکشور وابسته بود. ا کی ،یانقالب اسالم یروزیقبل از پ ران،ی! کشور ازیبرادران و خواهران عز

 1بود. دهیبر سرِ کار بود، به اوج خود رس یکه نظام منحوس و فاسد پهلو یدر پنجاه و چند سال

 احترام و ارزش مردم در نگاه مسئولین نظام 2 –1– 4

قام معظم مبرای بررسی میزان پیشرفت ایران بعد از انقالب به بررسی برخی اظهارنظرهای شاه و سپس امام و 

 رهبری می پردازیم.

 شاه درباره مردم ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:از اظهارنظر های محمدرضا 

 2«.مانندیمثل گوسفندان م ستند،ین زیچ چیمردم قادر به انجام ه نیا»

از  رانیمردم ا»: گفتیاست. او م یاز برکت خاندان پهلو شودیم دهید رانیشاه معتقد بود که اگر آثار تمدن در ا

پدرش  نیدست و صورت خود را نداشتند و ا یعادت به شست وشو یکه حت جهان بودند یمعدود ملل عقب افتاده

 3«داد. تعاد یرضاخان بود که مردم را به شستن دست و صورت و نظافت شخص

 .5دانست که حتی حکومت کردن بر آنان افتخار نداشتمی«مذبذب»و 4«حسود»ی مادر، مردم ایران را مردمیملکه

 امام)ره( و مقام معظم رهبری پرداخت :حال می توان به بررسی بیانات 

 امام خمینی)ره(: 

بدون  ندیگو یم انیکه آقا یطور نیو هم میکه مردم را نگه دار میمعنا باش نیدنبال ا دیدر هر صورت ما با»

 6«شود کار کرد. یمردم نم یبانیپشت

                                                           
 1374/03/14 (علیه اهللدر مراسم ششمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه مقام معظم رهبری بیانات 1
 338تهران، ص  ن،یانتشارات به آفر روز،یف سیالهه رئ ی، دخترم فرح، ترجمه باید دهیفر 2
 392 ی الهه رئیس فیروز، انتشارات به آفرین، تهران، ص فریده دیبا ، دخترم فرح، ترجمه 3
 253، ص 1380تهران  ن،یفرانتشارات به آ ،یپهلو یخاطرات ملکه ،یپهلو رملویتاج الملوک، آ 4
 253، ص 1380تهران  ن،یفرانتشارات به آ ،یپهلو یخاطرات ملکه ،یپهلو رملویتاج الملوک، آ 5
 63/  6/  4. 37، ص 19صحیفه امام، ج  6
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حکومت  ییمشکل نها ،یبه آراء عموم یاست متک یو آن حکومت میهست یاسالم یجمهور کیما خواهان استقرار »

 1«خواهد شد. نییجامعه ما توسط خود مردم تع یکنون اتیو مقتض طیبا توجه به شرا

مشکل  تواندیبسازد چطور نم لومتریهزار ک2موشک نقطه زن با برد  تواندیکه م یذهنامام خامنه ای)مدظله(: 

 2کشور را حل کند؟! یخودرو

 یرا انحصار یرفته است. هر کار شیآن کار پ م،یرا محول به مردم کرد یهر کار یهر وقتاز اول انقالب تا امروز »

 شیکار متوقف مانده است. ... اگر متوقف نمانده است، کُند پ م،یقرار داد هانیمسئوالن و رؤسا و مانند ا اریدر اخت

 3.«برندیم شیرفته است؛ اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پ

رامی ندارند و نان که کامال مشهود است، در رژیم استبدادی شاه و تفکر حاکم بر آنها، مردم اندک ارزش و احتچ

رهبری، مردم  همه باید در خدمت رفاه شاه و اطرافیانش باشند اما برعکس، در تفکر انقالبی امام و مقام معظم

 ند.اصالت دارند و این مسئولین هستند که باید در خدمت مردم باش

 استقالل امنیتی 3 – 1 – 4

 توانمندی دفاعی)بازدارندگی نظامی(

مناسبات  برای هر کشور مستقل، توانمندی دفاعی یکی از مهمترین عوامل سنجش اقتدار کشور است. در صحنه ی

اگر بخواهد  بین المللی امروز، کشوری که قدرت نداشته باشد یا باید به نوعی مستعمره ی ابرقدرت ها شود یا

ول را انتخاب ت. ما در زمان پهلوی، راه امستقل باشد مسیر سخت و حتی شاید ناممکنی را در پیش رو خواهد داش

. سرمایه ی کرده بودیم. همه جور تسلیحات نظامی و ادوات جنگی هم داشتیم، ولی هیچ کدام برای خودمان نبود

استفاده از خیلی  مملکت اعم از نفت و سایر منابع کشور را می فروختیم تا از بیگانگان سالح بخریم. حتی توانایی

متخصصان خارجی  که برای استفاده از آن ها حتما باید ازداشتیم  را نداشتیم؛ مثال موشک هایی از این سالح ها 

 استفاده می کردیم. 

ا مانده جبا وقوع انقالب و شروع جنگ تحمیلی، حاج حسن تهرانی مقدم و تیمش شروع به پرتاب موشک های به 

را بدون  وند اولین موشک بومی به نام نازعاتموفق می ش1366از افسران لیبیایی کرده و چندی بعد در سال 

ع معدود کمک بیگانگان بسازند. پس از جنگ، ایران به تدریج به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل شد و در جم

 قدرت های موشکی جهان قرار گرفت.

                                                           
 57/  8/  10. 498ـ497، ص 6صحیفه امام، ج  1

2 https://www.fardanews.com/fa/news/515870 
 29/11/1393بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان،  3
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ی صنایع لامروزه یکی از مهمترین پیشرفت های بعد از انقالب، پیشرفت در حوزه ی صنایع موشکی و به طور ک

 دفاع است.

 عزت ملی و خودباوری 4  – 1 – 4

مقابل  یملت در خود و از خود احساس حقارت نکند. نقطه کی نکهیعبارت است از ا یعزت مل ست؟یچ یعزت مل

 ثیخود، به موار خیخود، به تار یهاهیبه سرما -به درون خود  یملت وقت کیاحساس عزت، احساس حقارت است؛ 

غرور کند، احساس حقارت و ذلت  واحساس عزت  کند،ینگاه م -خود  یو فکر یانسان یخود، به موجود یخیتار

 1نکند.

احساس هویت  مفهوم عزت ملی را می توان به نوعی ذیل استقالل تعریف کرد. وقتی یک ملت اعتماد به نفس دارد،

 جامعه دارای عزت ملی است.می کند، خودباوری دارد و فکر و اندیشه اش متعلق به خودش است این 

دم می در زمان پهلوی، ملت ایران احساس هویت و خودباوری نداشت؛ نقل معروفی است که آن زمان، خود مر

ده بود، سبب همین تفکر که از حاکمان به مردم سرایت کر«. ایرانی یک آفتابه هم نمی تواند بسازد»گفتند که 

انگان وابسته ای مختلف علمی، صنعتی و ... نرویم و همواره به بیگشده بود که ما به دنبال پیشرفت در حوزه ه

 باشیم. 

 تمامیت ارضی:      5  – 1 – 4

ت؛ چرا که آمریکا به عنوان ابرقدرت اول جهان سال هاست از طرق مختلف درپی ضربه زدن به ایران اسالمی اس

تفاوت و مخالف با کشورهای گوناگون کامال مایدئولوژی و خط فکری ایران اسالمی و به تبع آن شیوه ی تعامالتش 

ر نظر های با آمریکاست و مشخصا وجود چنین کشوری منافع آمریکا را به خطر می اندازد. به عالوه، در اظها

ظامی و حمله دولتمردان آمریکا می توان به خوبی این عداوت را مشاهده کرد چنان که گهگاه حرف از گزینه ی ن

ه قطعا این کا شیطان بزرگ تاکنون جرئت حمله نظامی به جمهوری اسالمی را نداشته است به ایران می زنند؛ ام

 دستاورد بزرگ از ثمرات انقالب اسالمی است. 

 استقالل آموزشی 6  – 1 – 4

ن کشورمان در زمان پهلوی، ما حتی نظام آموزشی مخصوص خود نداشتیم. یعنی تربیت دانش آموزان و دانشگاهیا

 مدیریت می شد. توسط غربی ها

                                                           
1 13۸۸/۰2/22 
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و ارائه شد و چون بعد از انقالب آموزش  هیبعد ازانقالب اکثر رشته ها و طرح دروس توسط خود دانشگاه ها ته 

در  کهیآمار دانش اندوزان در کشور شد.به طور شیموضوع باعث افزا نیرفت ا شیشدن پ یبه سمت همگان یعال

در حال  یکه به برکت انقالب اسالم ودهزار دانشجو در کشور ب177حدود  یونیلیم36 تیبا وجود جمع 1357سال 

جوانان فراهم  لیادامه تحص یبرا یمیعظ تینشان دهنده وجود ظرف نیو ا میدانشجو دار ونیلیم4از  شیحاضر ب

 .1شده است

صورت  یبعد از انقالب شکوهمند اسالم یعنیچند سال  نیدر منطقه و جهان اسالم هم در ا یعلم یرتبه ها کسب

 دهیرس8/1به  95درصد بوده و در سال 1/0فقط 57علم در سال  دیدر تول رانیطبق آمار سهم ا .است رفتهیپذ

 2است.

 استقالل اقتصادی 7 – 1 – 4

هوری در بخش قبل با مفهوم استقالل اقتصادی آشنا شدیم. حال به چند مثال از پیشرفت های اقتصادی جم

 المی اشاره می کنیم.اس

نندگان برق در حوزه ی تولید برق پس از انقالب به چنان پیشرفتی دست پیدا کردیم که امروز در جمع صادرک _

 قرار گرفته ایم.

وان تدر بین همه ی صنایع، پیشرفت صنایع دفاعی کشور بیش از بقیه بوده که دلیل عمده ی آن را می  _

شد صنایع الهای مورد نیاز این حوزه برشمرد؛ در میان صنایع دفاعی هم رمحدودیت های موجود در واردات کا

یشتر بوده موشکی به لطف اعتماد به نسل جوان و انقالبی و زحمات مجاهدانی چون شهید تهرانی مقدم بسیار ب

 است.

 انیبود که با جمع کردن دانشگاه یبعد از انقالب اسالم یدفاع عیمهم صنا یهاتیساخت ماهواره هم جز فعال  _

 رانیرا که به مد یعی. اما صنامیدیرس یخوب یهاشرفتیو به پ میافتیدست  ریهدف خط نیو انتخاب نخبگان به ا

 44نشدن اصل  ییو اجرا ابندینظر دست  ردمو شرفتیو پ یروسال ها به بهره نینتوانستند در ا میسپرد یدولت

 3امر دامن زد. نیابر  یساز یو خصوص یقانون اساس

بود.  یاهسته عیرا تجربه کند، صنا یاژهیکه کشور توانست بعد از انقالب در آن رشد و ییهااز حوزه گرید یکی  _

ها با پول نفت ساخته  یتوسط آلمان روگاهین کیو قرار بود  مینداشت یاهسته داتیگونه تول چیقبل از انقالب ه

                                                           
1 http://www.stnews.ir/content/news/54265 

 همان 2
3 https://www.yjc.ir/fa/news/6413188 
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که  میافتیدست  یاهسته زیآمداشت و به علوم صلح یشگرف شرفتیپ یاهستهشود، اما پس از انقالب صنعت 

 1بود. یکاربرد یمختلف علم یها نهیدر زم اریبس

 میزان پیشرفت کشور در حوزه ی آزادی 3 – 4

م سرچشمه می بود که دقیقا از متن اسال 57چنان که اشاره شد، آزادی از ابتدا جزو شعارهای اصلی انقالبیون 

ع به اعتقاد این طور نبود که جمهوری اسالمی به خاطر جلب رضایت مردم آن ها را آزاد بگذارد. در واقگرفت. 

ومت دینی علمای اسالم همچون امام)ره(، تحقق اسالم در گرو وجود آزادی است. پس طبیعتا یکی از وظایف حک

ر یک جامعه، دارزیابی میزان آزادی اسالمی فراهم کردن این آزادی برای مردم خواهدبود. با دانستن شاخص های 

 حال باید ببینیم این شاخص ها در کشور ما و بعد از انقالب اسالمی تا چه حد رشد داشته اند.

 شاخص آزادی مطبوعات 1 – 3 – 4

 ایو  "یمل تیامن هیاقدام عل"چون  ییهانگار را با اتهامنگار و وبها روزنامهخودسرانه ده رانیا یاسالم یجمهور

نه به علت بهبود  یبنددر فهرست رده رانی. چهار رتبه فرارفتن اکندیم ی، بازداشت و زندان"یفساد اخالق" یحت

 رانیاست. ا یکیمکان یکشورها و جهش گرید تیوضع دنبدتر ش لیدر کشور که به دل یاطالع رسان یآزاد یجد

ناگوار  اریبس طیشرا لیبود. به دل یان رسانهفعاال یزندان بزرگ جهان برا 5از  یکیهمچنان  زیدر سال گذشته ن

 ینگاران براروزنامه انیم نیو از ا یدتیعق انیاز زندان یاریاز حق درمان بس انیها و محروم بودن زندانزندان

کم در سال گذشته دست نگونهیکه دست به اعتصاب غذا بزنند. ا شوندیخود مجبور م یهاخواست نیترییاابتد

ها روزنامه نگاران و صدور نگار جان خود را به خطر انداختند. در سال گذشته همچنان احضار و بازداشتده روزنامه

ناعادالنه  ییهابازداشت و نامنصفانه در دادگاه هکه خودسران ینگاراناز روزنامه یادامه داشت. برخ نیاحکام سنگ

 یهامجازات رانیخود آزاد شدند. حکومت ا تیکردن مدت محکوم یپس از سپرمحاکمه و محکوم شده بودند 

دست کم چهار  2016 یالدیکند. در سال م یمانند شالق زدن را همچنان اجرا م ییو قرون وسطا یانسان ریغ

در فهرست  رانیا یاسالم یرهبر جمهور یاخامنه یبه تحمل شالق محکوم کرد. عل ییضانگار را دستگاه قروزنامه

 2است.گران بدون مرز گزارش یهارسانه یدشمنان آزاد

 3کشور می باشد. 180از  165طبق این شاخص،  2017رتبه ی ایران در سال 

                                                           
1 https://www.yjc.ir/fa/news/6413188 
2 https://rsf.org/persan 
3 https://rsf.org/persan 
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 1: رتبه بندی کشورهای جهان از نظر شاخص آزادی مطبوعات 1شکل 

 تعداد رسانه های فعال 2 – 3 – 4

گر از نخستین ایران، دوره ی پر فراز و نشیبی را طی کرده اند؛اساله ی حضور خود در  170مطبوعات در دوره ی 

سال  70گذریم، تا منتشر می شد و البته یک نشریه ی مولود دربار بود، ب« کاغذ اخبار»نشریه ی ایرانی که به نام 

در  ی شود.پس از آن، یعنی انقالب مشروطه، به دلیل فضای استبدادی موجود، رشد چندانی در نشریات دیده نم

به دست  زمان مشروطه، اوضاع کمی بهتر شد اما تا وضع مطلوب فاصله ی درازی وجود داشت تا این که حکومت

ه البته همین کخاندان پهلوی سپرده شد. در زمان پهلوی، افزایش چندانی در تعداد نشریات موجود اتفاق نیفتاد 

ن که کنترل محتوای مبتذل بود. به عالوه ی ایافزایش اندک هم عمدتا شامل نشریات عامه پسند و هوامگرا با 

ط وزارت شدیدی بر همین تعداد نشریات موجود وجود داشت تا جایی که تیتر های نشریات به طور مستقیم توس

 اطالعات و ساواک چک می شد.

ه است. سید امروزه، به برکت انقالب اسالمی و اعتقاد واقعی مسئولین نظام به آزادی بیان، اوضاع خیلی متفاوت شد

رسانه در کشور فعال  9300دربندی، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، اعالم کرد: در حال حاضر  محمدرضا

تای آن  1300خبرگزاری و پایگاه خبری در سطح کشور وجود دارد که  2300اند که از وزارت ارشاد مجوز دارند. 

ه پایگاه خبری می باشند. این تعداد، از تعداد کل خبرگزاری مورد خبرگزاری و بقی 30ها فعال هستند؛ از این بین 

نشریه وجود دارد که از این تعداد  7000های اتحادیه ی اروپا بیشتر است! همچنین در جمهوری اسالمی ایران، 

 2نشریه فعال اند. 3800

                                                           
1 https://rsf.org/persan 
2 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/20/1799905 
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 اقلیت های مذهبی)آزادی در دین و مذهب( 3 – 3 – 4

شاه و  اعراب اسالم بوده است. در حکومت های پادشاهی از جمله پهلوی،دین رسمی ایران از زمان حمله ی 

عقاید و ادیان  اطرافیانش خود را مالک مردم و همه ی مسائل مربوط به آنها می دانستند تا جایی که از تعرض به

مسلمانان ف، مردم نیز باکی نداشتند. نمونه ی آن را می توان در قضیه ی کشف حجاب مشاهده کرد؛ با این اوصا

ی، اقلیت ها و هم در دوره ی پهلوی آزادی الزم را نداشتند چه رسد به اقلیت های دینی. با ظهور جمهوری اسالم

اند،  قانون اساسی به رسمیت شناخته شده 13حقوقشان جدی گرفته شدند. چنان که اقلیت هایی که در اصل 

ته شد، در ر بسیاری قوانین دیگر به رسمیت شناخقانون اساسی، و همچنین د 67و  26حقوق آن ها در اصل های 

المی محله مجلس شورای اسالمی کرسی هایی در اختیارشان قرار داده شد و حتی  امروزه در پایتخت جمهوری اس

 هایی وجود دارد که اکثریت افراد آن ها را اقلیت ها تشکیل می دهند.

قامات جمهوری موزه هر ایرانی به راحتی از عالی ترین مثال های وجود آزادی در جمهوری اسالمی بسیار است؛ امر

ست به داسالمی انتقاد می کند بدون این که آسیبی متوجه او شود، حتی برخی افرادی که مغرضانه و عمدا 

نند و تا وقتی کتشکیالت سازی و تبلیغات علیه جمهوری اسالمی زده اند، امروز آزادانه در همین کشور زندگی می 

 نبرد سخت و از بین بردن امنیت مردم نزنند آزادند.که دست به 

 پیشرفت کشور در حوزه ی مردم ساالری دینی  4 – 4

یت جمهوری با توجه به شاخص هایی که برای مردم ساالری دینی در جامعه برشمردیم، حال می توان میزان موفق

 ا بررسی می کنیم.اسالمی در این حوزه را سنجید. لذا تک به تک شاخص هایی که برشمردیم ر

 حکومت عدد 1 – 4 – 4

ا قبل از آن، تدر کشور ما، از بدو ظهور انقالب اسالمی مردم در تعیین سرنوشت کشور به ایفای نقش پرداختند. 

رآن تاکید شده همه کاره ی حکومت شخص شاه و اطرافیان او بودند. در واقع نوعی از مردم ساالری که در اسالم ب

وکراسی حاکم نیز پیاده می شود، تا قبل ار انقالب اسالمی سابقه نداشت. حتی در جوامعی دمو در جامعه ی ما 

م مهظم رهبری بود اما تفاوت میان دموکراسی و مردم ساالری دینی که در اسالم و همچنین در سخنان امام و مقا

وان مردم توسیله ی آن می بر آن تاکید شده است، بسیار است؛ دموکراسی شیوه ای از حکومت داری است که به 

جه تشریفاتی را از حکومت راضی نگه داشت تا جلوی اعتراض آن ها گرفته شود. در واقع برای بقای حکومت یک تو

ر نهایت به مردم می شود. اما در مردم ساالری، واقعا خود مردم موضوعیت دارند و حتی تشکیل حکومت هم د

 حکومتی مردمی است.برای رشد مردم است و حکومت اسالمی قطعا 



54 

 

مستقیما در  امروزه هم در نظام سیاسی ما فرایندهای انتخاباتی مختلفی تعیین شده که در آن مردم می توانند

مجلس، اعضای  تعیین مسئولین و در واقع غیر مستقیم بر اداره ی کشور موثر باشند. ما رئیس جمهور، نمایندگان

 از طریق انتخابات تعیین می کنیم.مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای شهر را 

ر غیر مستقیم بر از طرفی نمایندگان مردم در مجلس حق استیضاح یا سوال از وزرا را دارند و در واقع مردم به طو

 کل کابینه ی دولت نظارت خواهند داشت.

 رضایت مردم 2 – 4 – 4

وری و میان انتخابات ریاست جمهیکی از شاخص های رضایت مردم میزان مشارکت در انتخابات است. در این 

 یم.مجلس شورای اسالمی را، که معموال بیشتر در کانون توجهات هستند، به عنوان نمونه بررسی می کن

 ریاست جمهوری 1 – 2 – 4 – 4

 

 1: درصد مشارکت مردم در انتخابات از اول انقالب 1شکل 

                                                           
1 https://www.khabaronline.ir/detail/667550 
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سی دقیق تر به مردم در انتخابات شد اما برای برربا نگاهی کلی به آمار ها می توان متوجه سیر صعودی مشارکت 

  کمک نمودار این داده ها را تحلیل می کنیم.

 

 : درصد مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 2شکل 

بات افزایش چنان که مشخص است با وجود همه ی مشکالت، از اول انقالب تا کنون میزان مشارکت مردم در انتخا

 یافته است.

 مجلس شورای اسالمی 2 – 2 – 4 – 4

 

 1: درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی 3شکل 

                                                           
1 http://basijnews.ir/fa/news/8642392 
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ین ارقام چنان که مشخص است میزان مشارکت در انتخابات مجلس نیز افزایش داشته است. با بررسی نموداری ا

 می توان نتایج دقیق تری بدست آورد.

 

 مجلس شورای اسالمی : سیر صعودی مشارکت مردم در انتخابات 4شکل 

 حق اعتراض قانونی مردم 3 – 4 – 4

نان می داند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی برای اعتراضات مردم مشروعیت قائل شده و اعتراض را حق آ      

طالبات مردم مگاه اعتراض به مراجع قانونی ارجاع داده می شود و گاه به صورت تجمع و راهپیمایی اعتراضات و 

 مستقیما به گوش مسئولین می رسد. 

  یکصد و هفتاد و سوم اصل

 دولتی های نامه یا واحدها یا آیین مأمورین به نسبت مردم و اعتراضات ، تظلماتشکایات به منظور رسیدگی به»

گردد. حدود  می تأسیس قضائیه قوه زیر نظر رئیس "اداری عدالت دیوان" نام به آنها، دیوانی حقوق و احقاق

 « .کند می تعیین قانون را دیوان این عمل و نحوه اختیارات

 بیست و هفتم اصل

 « .نباشد آزاد است اسالم مبانی به مخل که شرط آن ، بهسالح حمل ها، بدون پیمایی و راه اجتماعات تشکیل»
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 قانونمداری )التزام عملی به قانون اساسی( 4 – 4 – 4

افراد و  آن جامعه تدوین می شود و در نهایت همه یقانون در هر جامعه براساس اهداف و آرمان های اساسی 

 زم می شوند قانون را رعایت کنند.گروه های جامعه مل

هه از انقالب هم د 4درست تدوین شود و ثانیا به درستی اجرا شود. امروز متاسفانه پس از گذشت قانون باید اوال 

راس قوه ی  قانون. مجلس شورای اسالمی که دردر مرحله ی قانون گذاری ایراد داریم و هم در مرحله ی اجرای 

رده است که مقننه بوده و وظیفه ی تدوین قوانین را بر عهده دارد، از افرادی تشکیل شده و ساختاری پیدا ک

 مالحظات و منافع بسیاری به جز مصالح کشور بر قانون گذاری سایه افکنده اند.

ف های قانونی یی مشاهده می شود که یا ناشی از خال ها و ضعبعضا بی قانونی هابه عالوه در قوه ی مجریه نیز 

 است و یا رانت و به اصطالح پارتی بازی.

 آزادی اندیشه و آزادی بیان 5 - 4 – 4

ن، آزادی بیان آتاکید بسیاری بر مساله ی آزادی و از جمله ی به طور مستقیم و غیر مستقیم در قانون اساسی ما 

اشاره  نجمدوم، سوم، هشتم، نهم، بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پشده است. از آن جمله می توان به اصل 

 آمده: بیست و چهارم اصل کرد. برای مثال در

را  آن باشد. تفصیل عمومی یا حقوق اسالم مبانی به مخل آزادند مگر آنکه مطالب در بیان و مطبوعات نشریات

 .کند می معین قانون

 این چنین به مساله ی آزادی بیان اشاره شده است: یکصد و هفتاد و پنجمو در اصل  

باید کشور  و مصالح اسالمی موازین و نشر افکار با رعایت بیان ، آزادیایران اسالمی جمهوری در صدا و سیمای

 گردد. تأمین

ین قانون به طور برای پرداختن جزئی تر به مساله ی آزادی بیان می توان قانون مطبوعات را نیز بررسی کرد. در ا

ت و حدود جزئی و عملیاتی حدود آزادی بیان مشخص شده است. در این قانون پس از توضیحاتی درباره اختیارا

 : چنین آمده است  4، ماده 3مطبوعات، در فصل

 ت برآید و یامطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعا هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ

 .سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند به
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 میزان پیشرفت جمهوری اسالمی در شعار دفاع از محرومین و مستضعفین 5 – 4

ی بعد از  ساله 40عیت محرومین ایران در این بازه ی با بررسی شاخص های بدست آمده می توان دریافت که وض

ساسی دیگر انقالب چه تغییری داشته است؛ این شعار آن قدر اساسی هست که با بررسی آن در کنار چند شعار ا

 بتوان برداشتی کلی از حرکت انقالب اسالی ارائه داد.

 میزان فقر مطلق در جامعه 1 – 5 – 4

آرام رقم خورده است. در سال  انوسیو اق ایدچار فقر مطلق در جهان و منطقه شرق آس تیکاهش قابل توجه جمع

از  یمیبردند که در حدود ن ینفر( در فقر مطلق به سر م اردیلیم 1.8جهان ) تیدرصد از جمع 35، معادل 1990

از  یبهتر تیان وضع، اکثر مناطق جه2013ساکن بودند. در سال  امآر انوسیو اق ایافراد در منطقه شرق آس نیا

نفر  ونیلیم 766سال به  نیدچار فقر مطلق در جهان در ا تیفقر مطلق داشته اند. جمع یلحاظ تعداد افراد دارا

 1است. افتهی لیدرصد تقل 11به  تیاز کل جمع تیجمع نیو سهم ا افتهیکاهش 

 1990نفر در سال  ونیلیم 3از  رانیفقر مطلق در ا یدهد تعداد افراد دارا ینشان م زین رانیفقر مطلق در ا یبررس

دهد. سهم افراد مبتال به  یرا نشان م رانیفقر مطلق در ا دیکه کاهش شد دهیرس 2013هزار نفر در سال  62به 

 2است. دهیرس 2013درصد در سال  0.1از  متربه ک 1990درصد در سال  5.5از  زین تیفقر مطلق از کل جمع

ن میزان، از گفت نه تنها آمار فقر مطلق در ایران روند کاهشی داشته، بلکه سرعت کاهش ایدر نتیجه می توان 

درصد  و در  11درصد به  35میانگین جهانی بسیار باالتر است.) همان طور که اشاره شد، فقر مطلق در جهان از 

 درصد رسیده است.( 0.1درصد به کمتر از  5.5ایران از 

 

                                                           
1 http://www.ireconomy.ir 
2 http://www.ireconomy.ir 
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 1ر در جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب: میزان کاهش فق 1شکل 

 دسترسی به خدمات بهداشتی ، درمانی و ایمنی 2 – 5 – 4

هرچه  از جمله مواردی که نشان دهنده ی سطح خدمات بهداشتی و درمانی است، تعداد مرگ و میر می باشد.

ن آسیب نسبت به بزرگساباسطح خدمات بهداشتی و درمانی باالتر رود مرگ و میر کاهش خواهدیافت. کودکان 

انی، تعداد پذیر ترند و بیش از همه در معرض مرگ و میر در اثر بیماری ها می باشند. طبق آمارهای رسمی جه

 مرگ کودکان در سال های اخیر رو به کاهش است.

                                                           
1 https://www.brookings.edu/opinions/iran-poverty-and-inequality-since-the-revolution/ 
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 1سال در جمهوری اسالمی ایران  5: نمودار تعداد مرگ و میر کودکان زیر  1شکل 

رگ و میر در و میر در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه، سوانح رانندگی است که تعداد ماز دیگر علل مرگ 

ر اثر داین بخش هم در سال های اخیر رو به کاهش بوده است. کاهش آمار مرگ و میر جاده ای را می توان 

گ ارتقای فرهن قل عمومی،مواردی چون اصالح کیفیت راه ها، خودرو ها، قوانین راهنمایی رانندگی، بهبود حمل و ن

 ترافیکی مردم و ... دانست.

 

 20142تا  2004: نمودار تعداد مرگ و میر در اثر سوانح جاده ای از سال  2شکل 

                                                           
1 http://www.childmortality.org/index.php?r=site/graph&ID=IRN_Iran 
2 http://www.who.int/gho/countries/irn/country_profiles/en/ 
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 نمونه های دیگری نیز از پیشرفت های این حوزه موجود است که به چند مورد اشاره می کنیم: 

 یدرصد 400سال گذشته منجر به رشد  29در بخش بهداشت و درمان در  یگذارهیسرما یبرابر 100 شیافزا -

 .1انقالب شده است یروزیپس از پ یهاسال یط یو درمان یبهداشت یهاشاخص

 7ب حدود انقال یروزیاست. قبل از پ دهیسال رس 75به  50با قبل از انقالب از  سهیدر مقا یبه زندگ دیام- 

راسر کشور در س یدانشگاه علوم پزشک 40شده بود اما در حال حاضر حدود  جادیها ادر دانشگاه یدانشکده پزشک

 .پردازدیم تیبه فعال

ر در سال هزار نف 6انقالب به حدود  یروزینفر قبل از پ 600از حدود  یپزشک یدانشجو رشیپذ تیظرف تعداد-

 .افتهی شیافزا

سال  30 یکه ط یهزار نفر بود،  در حال 17حدود  یکارت نظام پزشک ی،  تعداد کل پزشکان دارا57سال - 

 .شده اند تیسراسر کشور ترب یعلوم پزشک یهاهزار پزشک در دانشگاه 120گذشته،  حدود 

کشور حدود  یهامارستانیدر ب شودویم دیدر داخل کشور تول ازیمورد ن یدرصد داروها 97حال حاضر حدود  در-

شور در در ک یمارستانیب یهاتعداد تخت یانقالب اسالم یروزیل از پکه قب یهزار تخت وجود دارد درحال 90

 هزار تخت بود. 20تا  15مجموع 

 گازرسانی)توزیع گاز طبیعی( 3 – 5 – 4

ند بودند؛ یعنی کمتر مهزار خانوار ایرانی از نعمت گاز طبیعی بهره  51یا  50تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی تنها 

 98وزه حدود میلیون خانوار از این نعمت بهره مند شده اند. امر 20درصد، در حالی که امروزه حدود  0.15از 

 حت پوشش شبکه ی گازرسانی هستند. درصد از جمعیت روستایی ت 77درصد جمعیت شهری و حدود 

 پیشرفت کشور بر اساس شاخص های عدالت  6 – 4

یم بندی عدالت عدالت یکی از مهمترین آرمان های جامعه ی بشری است که ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. لذا تقس

وضعیت کلی  تحلیل ازبه زیرشاخه ها و شعب گوناگون می تواند در بررسی ابعاد مختلف آن و در نهایت ارائه ی 

 این آرمان راهگشا باشد.

 عدالت اقتصادی 1 – 6 – 4

                                                           
1 http://hamshahrionline.ir/details/43812 
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 ضریب جینی

درآمد  عیوزدر ت ینابرابر زانیسنجش م یاست که معموال برا یآمار یپراکندگ یریواحد اندازه گ کی ینیج بیضر

 کی وصفر  نیب یکه ارزش شودیم فیتعر یبا نسبت بیضر نی. اشودیاستفاده م یجامعه آمار کیثروت در  ای

 دارد.

س، ضریب هرچقدر ضریب جینی بزرگتر باشد نشانگر توزیع نابرابر ثروت و اختالف طبقاتی بیشتر است و برعک

 جینی کوچک تر نشان دهنده ی توزیع عادالنه ی ثروت است.

از نظر ر با بررسی سیر تغییرات ضریب جینی در کشوری طی سالیان متمادی، می توان دریافت  وضعیت این کشو

 توزیع ثروت میان مردم چگونه است.

ور کلی طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، ضریب جینی در جمهوری اسالمی، سیر نزولی داشته است؛ یعنی به ط

 در کشور ما توزیع ثروت عادالنه تر شده است.

 

 1 1394: تغییرات ضریب جینی از اواخر دوره ی پهلوی تا سال  1شکل 

 

                                                           
1 https://www.farsnews.com/news/13961118002227 
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 نرخ بیکاری 2 – 6 – 4

 است. طبق اطالعات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، در سال های اخیر نرخ بیکاری روند کاهشی داشته

 

 1تا کنون طبق گزارش مرکز آمار ایران 1376: تغییرات نرخ بیکاری از سال  2شکل 

ها اطالعات مربوط د. در این آمارنرخ بیکاری را با استفاده از آمار های رسمی بانک جهانی نیز می توان بدست آور

 اشد.بموجود است اما بررسی همین اطالعات ارائه شده هم می تواند راه گشا  2017تا  2005به سال های 

                                                           
1 https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9473/1703z110211396.xls 
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 1طبق گزارش بانک جهانی 2017تا  2005: تغییرات نرخ بیکاری از سال3شکل 

ار به کل نسبت جمعیت بیکپس از بررسی دقیق آمارهای داخلی و خارجی از نرخ بیکاری در کشور می توان گفت 

ارجی، خجمعیت کاهش داشته است. یعنی با وجود همه ی تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سختی های داخلی و 

 .امروزه دولت جمهوری اسالمی در تامین شغل برای مردم موفق عمل کرده است

 عدالت جنسیتی 3 - 6 – 4

ر طول موضوعی که اغلب در بحث عدالت جنسیتی به آن بر می خوریم جایگاه زنان در جامعه است؛ چرا که د

ختران، تبدیل تاریخ یکی از مصادیق بی عدالتی در جامعه ظلم به زنان بوده است. از جمله زنده به گور کردن د

ت مختلف و مردان، استفاده از آنان برای تبلیغ محصوالت و خدما زنان به موجودی برای تامین نیازهای جنسی

ملکرد جمهوری ممانعت از رشد و باسواد شدن زنان و عدم اعطای مسئولت های مهم به آنان. از این رو می توان ع

ورد سنجش ماسالمی در حوزه ی عدالت جنسیتی را با نگاهی به وضعیت زنان در جامعه ی قبل و بعد از انقالب 

 قرار داد.

 سال اخیر 10ی طی دانشگاه التیبا تحص انزندرصدی تعداد  50افزایش  1 - 3 – 6 – 4

                                                           
1 http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators# 
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به گذشته وارد  که نسبت یرانیکه تعداد مادران و دختران ا دهدینشان م یرانیا یهاخانواده ریساله اخده یآمارها

 است. افتهی شیدرصد افزا 50دارند،  یدانشگاه التیاند و تحصدانشگاه شده

همواره و بویژه قبل از انقالب اسالمی، تصور عده ای بر این بوده که اسالم چون مواردی چون  حجاب و حفظ عفت 

در جامعه را برای زنان الزامی می داند، باعث عقب ماندگی و جلوگیری از رشد زنان خواهد شد. اما امروز با گذشت 

 1گیر سواد و حتی تحصیالت دانشگاهی در بین زنان ایرانی دارد.دهه از انقالب ایران، آمارها نشان از رشد چشم 4

 

 295تا  86: رشد  تعداد زنان دارای تحصیالت عالی طی سال های 4شکل 

 عدالت آموزشی 5 – 6 – 4

 نرخ باسوادان شهری و روستایی

نسبت  جمعیت کشور و تعداد باسوادان تقریبا همگام باهم رشد کرده است یعنی 1390تا  1345در سال های 

ر های طبیعی باسوادان به کل جمعیت کشور تقریبا ثابت بوده است. این مساله با توجه به رشد علمی همه ی کشو

 به نظر می رسد. 

                                                           
  /41132http://moqavemati.netبا تلخیص  1

2 http://moqavemati.net/41132 
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 13901تا  1345جمعیت کشور در سال های : مقایسه ی بین رشد تعداد باسوادان و رشد  5شکل 

نظر  از طرفی باید دید جمهوری اسالمی تا چه حد توانسته است عدالت را میان بخش های مختلف کشور از

 شا باشد. آموزشی برقرار نماید. به این منظور تقسیم بندی کشور به مناطق شهری و روستایی می تواند راهگ

  

 2شهری و روستایی شکل : تغییرات تعداد باسوادان

چنان که در نمودار فوق مشخص است، عالوه بر افزایش تعداد باسوادان در کل کشور، جمعیت روستایی شاهد 

افزایش سریع تری در این مورد است؛ به طوری که امروزه نسبت به گذشته فاصله ی تعداد باسوادان شهری و 

                                                           
1 https://www.amar.org.ir 
2 http://moqavemati.net/56345 

1345آبان 1355آبان (1)13٦5مهر (1)13٧۰مهر (1)13٧5آبان  (1)13۸5آبان  (1)13٩۰آبان 

تعداد باسوادان 5556000 12877000 23913000 33966000 41582000 54082000 57362000

جمعیت 25788722 33708744 49445010 55837163 60055488 70495782 75149669
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روستاییان که عمدتا از قشر محروم جامعه هستند، اکثرا روستایی به حداقل رسیده است. این بدین معناست که 

 به امکانات الزم برای تحصیل و سوادآموزی بهره مند شده اند.

 شاخص های معنویتکشور بر اساس  شرفتیپ 7 – 4

ایی تبیین بر خالف بسیاری از ارزش هایی که در جوامع امروز به آن ها توجه می شود و برای هرکدام شاخص ه

یت کاری بس توان آن ها را وسیله ی سنجش اوضاع این جوامع قرار داد، اما تعیین شاخص برای معنو شده که می

ام ریاضی به دشوار و شاید نشدنی است؛ چرا که معنویت یک امر درونی و باطنی است و نمی توان با آمار و ارق

نویت جامعه وضع موجود در بعد معآسانی آن را سنجید. لذا در این جا با ذکر چند مثال سعی می کنیم کمی از 

 اطالع پیدا کنیم.

 شاخص حضور در مراسم مذهبی 1 – 7 – 4

 حضور بی نظیر مردم در مراسم اعتکاف  1 – 1 – 7 – 4

ه در آن کاز صدر اسالم و از زمان هجرت رسول اکرم)ص( به مدینه، مسجد مرکز و محور جامعه مسلمانان بود 

ست خود دآشنایی مردم با همدیگر و تقویت اخوت، رفع نیاز های مسلمین به امور عبادی و مناسک مذهبی تا 

ای سیاسی جامعه ی اسالمی و امور سیاسی و حاکمیتی جامعه انجام می گرفت. اگرچه امروز با گسترش ساختاره

ر الهی ن شعائو حکومت داری مسجد دیگر جایگاه آن روز را ندارد، اما کما کان می توان آن را یکی از مهم تری

 دانست.

د است. اعتکاف یکی از مهم ترین میعادگاه هایی که هرساله مردم را به مساجد می کشاند، مراسم اعتکاف در مساج

اف تا قبل اغلب در ماه های رمضان و رجب و بیش از همه در رجب انجام می شود. نگاهی به وضعیت مراسم اعتک

در گسترش  یکی از نشانه های میزان توفیق جمهوری اسالمی از پیروزی انقالب اسالمی و بعد از آن می تواند

 معنویت در جامعه باشد. 

که  نیبا اعالم ا یاسالم غاتیسازمان تبل غیو تبل یمعاون فرهنگ، نژادیروحان نیحس نیاالسالم والمسلمحجت

که  یاند، گفت: تعداد افرادنام کردهاعتکاف ثبت یحضور در مراسم معنو ینفر برا 900هزار و  801از  شیب

 .1الزم را ندارند طیاست، اما مساجد ما شرا هانیاز ا شیمراسم شرکت کنند ب نیدر ا خواهندیم

                                                           
1 https://www.isna.ir/news/96011906585 



68 

 

ن تعداد که هزار نفر برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف ثبت نام کردند. ای 801بیش از  1396طبق آمار سال 

ز انقالب امواره سیر صعودی داشته، نشان از افزایش چشمگیر گرایش به معنویت پس در طول سال های متمادی ه

 اسالمی دارد.

وسط مردم و الزم به ذکر است هیچ گونه بودجه ی دولتی به مراسم اعتکاف اختصاص نیافته و همه ی هزینه ها ت

 خیرین تامین می شود.

از علما در مسجد  یانقالب به برکت حضور جمع لی: اواگفتی، قائم مقام ستاد اعتکاف قم اهیتکسید محمد باقر 

در مرکز شهر قم،  یمسجد به امر و پول امام)ع( توسط احمد بن اسحق قم نی)ع( قم، که ایامام حسن عسکر

 اهللتیچون آ یبزرگ یمسجد چند سال قبل از انقالب علما نی. در اشدیبازار بنا شد، اعتکاف برگزار م هیحاش

 93مبدأ اعتکاف در دوران معاصر بود. در سال  نیا شدند،یتراز اول حوزه آن زمان، معتکف م یو علما یگانیاگلپ

از مسجد  ریامر داشتند که ما قبل از انقالب در غ نیاذعان به ا زین شانیا میدیرس یکه ما خدمت مقام معظم رهبر

)مسجد اعظم(  یبروجرد اهللتیمسجد آ در دهابع م،یجهت اعتکاف نداشت یگری)ع( قم مکان دیامام حسن عسکر

در آن زمان اعتکاف با حضور علما رنگ و بو گرفت  نکهیمراسم اعتکاف برگزار شد. با وجود ا زیو مسجد گوهرشاد ن

عبادت را  نیا یحوزه داشت و اما چه اتفاق دیاما باز هم به آن صورت گسترده نبود و تنها اختصاص به علما و اسات

 1)ره(.ینیامام خم تیبه رهبر ینبود جز انقالب شکوهمند اسالم یزیکرد، چ ریفراگو  یهمگان

مساجد قم  چنان که می بینیم، قبل از انقالب اسالمی اعتکاف فقط توسط عده ی معدودی از علما و در یکی از

د هستیم شاه دهه از انقالب، سیل عظیمی از معتکفان را 4برگزار می شده است؛ حال آن که امروزه پس از گذشت 

 که تعدادشان حتی فراتر از ظرفیت مساجد است.

 میلیون نفری مردم در پیاده روی اربعین2حضور   2 – 1 – 7 – 4

ر گرفته، یکی از مهم ترین نشانه های معنویت که در دنیای امروز مورد توجه همگان حتی غیر مسلمانان قرا

ده است اما شحسین )ع( در همه ی اوقات سال توصیه  راهپیمایی میلیونی اربعین است. زیارت عتبات و حرم امام

یده ی سیاسی مهم در ایام اربعین، این زیارت عالوه بر ابعاد معمول و ثواب بسیاری که برای زائران دارد، یک پد

راسم در سطح جهان تلقی می شود. هرساله چندین میلیون نفرکه شامل غیرمسلمانان هم می شود، در این م

ن اهمیت کنند؛ توصیف ابعاد مختلف این پدیده ی عظیم در این مقال نمی گنجد ولی در بیا باشکوه شرکت می

 .آن همین بس که بسیاری از بزرگان آن را بارقه و جلوه ای از ظهور و از نشانه های آن می دانند
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 اربعین زائران یبرا ویزا هزار 50 و میلیون دو گذشته اربعین، حسین ذوالفقاری، سال مرکزی ستاد رئیس گفته به

 از نفر میلیونیک  حدود. است رسیده مورد هزار 320 و میلیون دو به امسال ویزا صدور تعداد این که شد صادر

 1.اندکرده بیمه را زائران از تعدادی هم دیگر هایشرکت برخی و اندشدهبیمه زیارت و حج سازمان طریق

در  گریبار د نیاربع ییمایسقوط کرد. با سقوط حزب بعث، مراسم راهپ یالدیم 2003حزب بعث عراق در سال 

 نیدر آغاز ا 2.کندینسبت به سال قبل در آن شرکت م یشتریب تیشد. از آن سال به بعد هر ساله جمع ایعراق اح

 نیتعداد زائران شرکت کننده در ا عدب یهادر سال ینفر در آن حضور داشتند؛ ول ونیلیحرکت دو تا سه م

گزارش  تیجمع ونیلیم 27( تا شمسی 1396) ریاخ یو در سالها 3.دینفر رس ونیلیاز ده م شیبه ب ییمایراهپ

 است.شده

چشمگیر تعداد  با وجود همه ی مشکالت و موانعی که هرساله در سر راه زائران اربعین قرار دارد، شاهد افزایش 

بود ولی امروزه  میلیون نفر 3تا  2زائران هستیم به طوری که در ابتدا کل جمعیت شرکت کننده در این راهپیمایی 

 شوند. میلیون نفر فقط از ایران راهی این سفر معنوی می  2حدود 

نقالب اسالمی به جرئت می توان این پدیده ی عظیم انسانی که در تمام جهان بی نظیر است را از دستاوردهای ا 

 دانست.

 شکل گیری  حرکت های انسان دوستانه ی مردم نهاد 3 – 7 – 4

  هسته ی جهادی فعال در کشور 10000وجود  1 – 3 – 7 – 4

یال مادی و است که انسان هایی در کشور پیدا شوند که نه در راه ام یکی از جلوه های معنویت در جامعه این

زندگی خود  ودنیوی، که در راه رضای خدا و بدون هیچ مزد و منتی حاضرند ساعت ها، روزها و حتی سال ها عمر 

جهاد می ین کار را وقف خدمت به مردم کنند.امروزه از این دست افراد در کشور کم نداریم؛ در ادبیات دینی به ا

 گویند. جهاد انواع مختلف دارد، اعم از جهاد اقتصادی، فرهنگی، علمی و ...

غول فعالیت اند. امروزه به لطف پیروزی انقالب اسالمی هزاران جهادگر که عمدتا از جوانان هستند، در کشور مش

ارند. که این ها در واقع هسته ی گروه های جهادی در کشور مشغول ک 10000امروزه در حدود  به بیان دقیق تر

 4مژده ی آینده ی کشورند؛ سرمایه ی عظیمی هستند برای آینده ی کشور. 
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