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الذكــرى األربعــون إلنتصار الثورة اإلســامية

اإلعتـــــزاز باملــــاضي-األمل باملستقبـــل
انجازات الثورة اإلسالمية في ايران على مدى أربعة عقود
حققت الثورة االسالمية اليت قادها االمام
اخل�م�ي�ني (رض) ،خ�ل�ال ال �ع �ق��ود االرب �ع��ة
امل��اض �ي��ة اجن � ��ازات وم �ك��اس��ب ع��دي��دة على
خمتلف االصعدة السياسية واالقتصادية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة وف�ي�م��ا ي�ل��ي جانب
بسيط من هذه االجنازات اليت جعلت ايران
ال�ي��وم ضمن ال�ق��وى العاملية وبانها حتتل
املراتب االوىل يف العديد من اجملاالت على
الصعيد الدولي:
* اإلجنازات السياسية
م ��ن أه� ��م االجن � � ��ازات ال �ت�ي حت �ق �ق��ت على
الصعيد السياسي ،هو قطع التبعية لالجانب
واس �ت �ق�لال �ي��ة ال� �ق ��رار ال �س �ي��اس��ي ب �ع �ي��دا عن
التكتالت واالصطفافات املتحالفة مع الغرب
او الشرق.
ومت إج��راء اكثر من  40عملية انتخابية
منذ تأسيس اجلمهورية االسالمية ومشلت
االس �ت �ف �ت��اء ع �ل��ى ن �ظ��ام احل �ك��م وال��دس �ت��ور
وجم� �ل ��س خ� �ب��راء ال� �ق� �ي ��ادة واالن��ت��خ ��اب ��ات
الرئاسية والربملانية واجملالس البلدية.
ويف بداية انتصار الثورة االسالمية قطعت
اي� ��ران ع�لاق��ات�ه��ا ب��ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ال�تي
اقامها نظام الشاه البائد ،وحولت السفارة
االسرائيلية اىل سفارة فلسطني ،يف وقت مل
تكن أيا من الدول االسالمية تعرتف بسفارة
ل��دول��ة فلسطني ،ك�م��ا دع�م��ت اجلمهورية
االس�ل�ام� �ي ��ة ف �ص��ائ��ل امل� �ق ��اوم ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
والفلسطينية ض��د االح �ت�لال الصهيوني،
ودعمت فصائل املقاومة العراقية ضد قوات
االح� �ت�ل�ال االم�ي�رك ��ي ،ووق �ف ��ت اىل ج��ان��ب

سوريا وال�ع��راق يف التصدي لتنظيم داعش
وباقي اجلماعات االرهابية بتقديم الدعم
االستشاري بطلب من حكوميت البلدين.
واق ��ام ��ت اي � ��ران ع�ل�اق ��ات دب �ل��وم��اس �ي��ة مع
معظم دول العامل ،وهل��ا دور ناشط ومتميز
يف املنظمات وامل��ؤمت��رات الدولية واالقليمية
كمنظمة االم��م املتحدة ومنظمة التعاون
االس�ل�ام ��ي وح ��رك ��ة ع� ��دم االحن� �ي ��از حيث
استضافت قمة منظمة التعاون االسالمي
ع��ام  1997وقمة حركة ع��دم االحن �ي��از عام
 ،2012كما ساهمت يف ختفيف التوتر يف
عدد من األزمات االقليمية والدولية.
إي ��ران ال�ي��وم ه��ي ال�ق��وة األوىل يف املنطقة
واألكثر نشاطا وفاعلية يف العامل.
* اإلجنازات الدفاعية واألمنية
حققت اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة االي��ران�ي��ة
االك� �ت� �ف ��اء ال� ��ذات� ��ي يف ت �ص �ن �ي��ع امل� �ع ��دات
ال�ع�س�ك��ري��ة وال��دف��اع �ي��ة يف ش�ت��ى ال�ص�ن��وف،
ب �ع��د ط� ��رد آالف امل �س �ت �ش��اري��ن ال�ع�س�ك��ري�ين
االمريكيني الذين جلبهم النظام السابق،
فقد استطاعت امتالك القدرات الصاروخية
بفضل ج�ه��ود علمائها ال�ش�ب��ان ،اض��اف��ة اىل
تصنيع خمتلف االسلحة ال�بري��ة واجل��وي��ة
والبحرية مثل الدبابات واملدافع والطائرات
املقاتلة واملسرية والبوارج وال��زوارق احلربية،
وبامكانيات ذاتية.
وعلى الصعيد األم�ني ،تعترب اي��ران حاليا
من اكثر الدول مستقرة أمنيا يف هذا املنطقة
املضطربة واحلافلة بالتوترات ،ومتكنت من
تفكيك ع �ش��رات اخل�لاي��ا االره��اب �ي��ة ال�تي
حاولت التسلسل من خ��ارج احل��دود للقيام
باعمال ختريبية ،كما استطاعت يف بداية
انتصار ال�ث��ورة من القضاء على احلركات
االن �ف �ص��ال �ي��ة ال �ع �م �ي �ل��ة يف ب �ع��ض امل �ن��اط��ق
احلدودية بتحريض من القوى االجنبية.
كما استطاعت إنتاج أن��واع خمتلفة من
األسلحة وامل�ع��دات العسكرية ،مبا يف ذلك
تصنيع مجيع أن ��واع ال �ط��ائ��رات وال � ��رادارات
وال �ط��ائ��رات املقاتلة ال�تي تصنف على انها
أسرع من الصوت.
وت �ص �ن �ي��ع أن � � ��واع م� �ت� �ع ��ددة م� ��ن ط ��ائ ��رات
اهلليكوبرت (ابافيز  2075و ) 2061و(طائرات

اهلليكوبرت املضادة للدبابات  )2091وإصالح
جمموعة متنوعة من الطائرات واملروحيات
حيث حتتل ايران املرتبة اخلامسة يف العامل
يف هذا اجملال.
والتقدم اإليراني يف صنع وإنتاج القذائف
ب �ع �ي��دة امل � ��دى ارض – ارض وارض – جو
والصواريخ البحرية املختلفة.
و بناء الغواصات ،وبناء وإص�لاح خمتلف
الفرقاطات ،والقوارب الربمائية.
* اإلجن � � ��ازات اإلق �ت �ص��ادي��ة وال �ع �م��ران �ي��ة
واإلجتماعية
ش �ه��دت اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة
نهضة صناعية وعمرانية خاصة بعد انتهاء
احل ��رب امل�ف��روض��ة ال�تي شنها ن�ظ��ام ص ��دام يف
الثمانينات من القرن املاضي ،حيث مت انشاء

 1979إىل  38مليون طن بعد الثورة.
كما شهدت اي��ران زي��ادة نسبة الوصول إىل
املياه املكررة إىل  96.2باملئة من الشعب.
و زيادة الطرق الرئيسية يف البالد من  36ألف
كيلومرت إىل أكثر من  200ألف كيلومرت،
وت �ط ��وي ��ر ال �س �ك��ك احل ��دي ��دي ��ة م ��ن  4آالف
كيلومرت إىل ما يقرب من  20ألف كيلومرت.
و زيادة عدد املطارات من  22مطارا إىل حنو
 100مطار ،وزيادة عدد املوانئ ورفع طاقتها اىل
 10ماليني طن.
و الطرق الريفية يف عام 1977كانت بطول
 26الف كيلو مرت ومن الرتاب اما اليوم فيبلغ
طوهلا أكثر من  100الف كم ،و 56باملئة منها
طرق من االسفلت.
و قبل ال�ث��ورة ،ك��ان ح��دود اإلن�ت��اج الزراعي
 25مليون طن ،واآلن يتجاوز االنتاج الزراعي
االيراني  100مليون طن ،باإلضافة إىل اعتماد
البالد على نفسها يف انتاج كل احملاصيل.
و ت��وف�ير  90يف امل �ئ��ة م ��ن ط�ل��ب ال �ب�ل�اد من
املنتجات الزراعية واالسرتاتيجية ،مثل القمح.
و تعترب ايران ثاني أكرب منتج اسرتاتيجي
واستهالكي للرز مبعدل منو ي�تراوح بني 60
و 70يف امل�ئ��ة م�ق��ارن��ة مبرحلة م��ا قبل ال�ث��ورة
اإلسالمية.
و ت �ط��ور ال �ص �ن��اع��ات ذات ال�ص�ل��ة بالقطاع
الزراعي حبيث زادت ق��درة اإلنتاج الزراعي يف
البالد إىل  33مليون طن يف عام  ،2006وارتفعت
يف نهاية الربنامج الرابع إىل  42مليون طن.
و ايران هي املنتج األول للفستق والزعفران
والرمان يف العامل.
كما شهدت ايران انتشار اهلواتف النقالة يف
البالد مع أكثر من  54مليون مشرتك وانتشار
حوالي  60.000كيلومرت من شبكة األلياف
البصرية.
و هناك  74مليون ايراني يستخدمون شبكة
االنرتنت.
و تطوير شبكات توزيع مياه الشرب مع زيادة
قدرها من  3.7ماليني قبل الثورة إىل 11908658
مشرتكا بعد ال�ث��ورة وع��دد امل��دن ال�تي لديها
شبكة مياه صحية م��ن  45مدينة إىل أكثر
من  1000مدينة ومن عدة مئات من القرى قبل
الثورة إىل حوالي  33297قرية حاليا.
وزي� ��ادة م�ع��اش��ات ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي من
 89000شخص إىل حوالي  4ماليني شخص
والتأمني الصحي من 10باملئة إىل أكثر من
 95باملئة.

والبرتوكيماويات على مدى العقود الثالثة
املاضية،و شهدت ارتفاع نسبة انتاج االمسنت
من  6.6ماليني طن اىل حوالي  80مليون طن
وازدادت الصادرات غري النفطية من  523مليون
دوالر ع��ام  1979اىل  5731مليارا ع��ام ،2017و
اس�ت�ط��اع��ت رف ��ع م�س�ت��وى االك �ت �ف��اء ال��ذات��ي
يف صناعة النفط م��ن  4باملئة إىل  80باملئة،
والبرتوكيماويات من  4ماليني طن يف عام

وت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة م �ه��ر اإلس �ك��ان �ي��ة ،وت�ط��وي��ر
الصناعة السياحية ،وتنظيم املعارض الدولية
املختلفة ،ومتهيد ال�ط��ري��ق لتحسني نوعية
احلياة للشعب االيراني.
* اإلجنازات العلمية والطبية
حفز انتصار الثورة االسالمية ،الباحثني
االي � ��ران� � �ي �ي��ن ع� �ل ��ى حت� �ق� �ي ��ق االب� � ��داع� � ��ات
واالخ�تراع��ات يف خمتلف اجمل��االت العلمية

عشرات امل��دن الصناعية يف مجيع حمافظات
البالد ،اضافة اىل انشاء عشرات السدود ،وزاد
االنتاج الزراعي حيث حققت االكتفاء الذاتي
يف العديد من احملاصيل الزراعية مثل القمح.
وعلى صعيد اخل��دم��ات متكنت اجلمهورية
االس�لام�ي��ة االي��ران �ي��ة م��ن حتقيق االكتفاء
الذاتي يف الطاقة الكهربائية حيث يتم تصدير
ال �ف��ائ��ض م�ن��ه اىل دول اجل� ��وار م�ث��ل ال �ع��راق
وارم �ي �ن �ي��ا ومت اي �ص ��ال ال �ك �ه��رب��اء اىل مجيع
القرى يف البالد ،كما مت ايصال أنابيب املياه
الصحية اىل معظم القرى ،ومت إنشاء شبكات
الغاز املنزلي يف أغلب احملافظات.
وج ��رى ب�ن��اء ال�ع��دي��د م��ن ال �ط��رق وخ�ط��وط
س�ك��ك احل��دي��د ال�ت�ي ت��رب��ط م ��دن ال �ب�لاد مع
بعضها البعض واي ��ران م��ع دول اجل ��وار مثل
تركمانستان وافغانستان واذربيجان.
و ل �ل �م �ث��ال ف �ق��ط ح �ق �ق��ت زي� � ��ادة وت �ط��وي��ر
معامل التكرير والبرتوكيماويات وتصنيع
أك�ث��ر م��ن  40حمطة ك�ب�يرة للنفط وال�غ��از

والطبية ،حيث متكنت من امتالك الطاقة
ال�ن��ووي��ة السلمية جب�ه��ود علمائها الشبان
ب��ال��رغ��م م ��ن حم � ��اوالت وم� ��ؤام� ��رات ال� ��دول
االس�ت�ك�ب��اري��ة ع��رق�ل��ة ب��رن��اجم�ه��ا ال �ن��ووي
لالغراض السلمية ،كما استطاعت ايران
تأسيس ب��رن��ام��ج فضائي اطلقت خالله
ع��دة مركبات فضائية واق �م��ار صناعية
لالتصاالت والبحث العلمي ،ومت انشاء
عشرات اجلامعات يف خمتلف املدن حيث
زاد ع��دد ال�ط�لاب اجلامعيني على اربعة
ماليني طالب ،وباتت وترية التقدم العلمي
يف ايران اكثر من املعدل العاملي ،وحققت
اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة ت �ط��ورا يف تقنية
النانو وزراعة اخلاليا اجلذعية اضافة اىل
اج��راء عمليات زرع االعضاء مثل القلب
والكلية والكبد.
و حي �ت��ل ال �ب��اح �ث��ون اإلي ��ران��ي ��ون ال �ي��وم
املرتبة السادسة عشر من اإلنتاج العلمي،
وحبلول عام  ،2012مت تسجيل أكثر من
 26196براءة اخرتاع يف البالد.
و ارتفع الرتتيب العاملي إليران يف اجملال
العلمي يف الفرتة من  1996إىل  2015من
 16إىل  53باملئة بعد الثورة.
و حتتل اي��ران مرتبة كبرية بني الدول
امل��ت��ق ��دم ��ة األخ � � ��رى يف جم � ��ال ال �ع �ل��وم
اجلديدة مثل :نانو االلكرتونيات الدقيقة
ن��اه �ي��ك ع ��ن دخ � ��ول ال �ع �ل��م اىل جم��ال
تصنيع الروبوتات.
و تشهد زي ��ادة ق ��درة اجل��ام�ع��ات م��ن 15
جامعة حكومية إىل  615جامعة (115
ج ��ام��ع ��ة ح �ك��وم �ي��ة و 500ج ��ام��ع ��ة غ�ير
حكومية) وزيادة عدد الطالب من  175ألف
قبل الثورة إىل أكثر من  4ماليني طالب
يف أعقاب الثورة اإلسالمية.
و كذلك االرتفاع الكبري وامللحوظ يف
جمال نشر املقاالت العلمية من 669( ٪0.1
مقالة) يف عام  1979إىل  23( ٪165.1ألف
مقالة) يف السنة بعد الثورة.
*إجنازات القطاع الصحي
االستغناء عن توظيف األطباء األجانب،
فضال عن تنمية قطاع السياحة الصحية،
وق �ب��ول وع �ل�اج امل��رض��ى األج ��ان ��ب ال��ذي��ن
يعانون من خمتلف انواع االمراض.
كما حققت التطور الكبري يف جمال
اخلاليا اجلذعية واي��ران اليوم من أكثر
ال�ب�ل��دان امل�ع��روف��ة يف جم��ال زراع ��ة الكلى
وعالج أمراض العيون.
كما استطاعت احلصول على املركز
األول يف الشرق األوس��ط بإنتاج  97باملئة
من األدوي��ة الالزمة وتصدير األدوي��ة ،مبا
يف ذلك العقاقري والتكنولوجيا احليوية.
وحققت االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي يف تصنيع
اللقاحات وال�ق�ض��اء على شلل األطفال
وغريه من األمراض الشاملة ،حيث تغطي
ال�ل�ق��اح��ات ال �ي��وم  100ب��امل�ئ��ة م��ن اراض ��ي
البالد بعد أن كانت  30باملئة قبل الثورة.
و شهدت اخنفاض معدل وفيات األطفال
دون سن الواحدة من أكثر من  12باملئة
قبل ال�ث��ورة إىل أق��ل من  1.5باملئة واحلد
من وفيات األمهات من  54.2باملئة إىل 0.24
باملئة بعد الثورة.
* اإلجنازات الثقافية والرياضية
ش��ه ��دت ال �س ��اح ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة يف اي� ��ران
ك ��ذل ��ك ت� �ط ��ورا ك� �ب�ي�را ف �ق��د نشطت
احل��رك��ة السينمائية واملسرحية بعيدا
عن مظاهر االبتذال يف السينما الغربية،
وح �ص��دت االف�ل�ام االي��ران �ي��ة ال�ع��دي��د من
اجلوائز يف املهرجانات العاملية مثل اوسكار
وك��ان وب��رل�ين ،لتناوهلا قضايا انسانية
واجتماعية.
وعلى الصعيد الرياضي حققت اي��ران
اي �ض��ا اجن� � ��ازات ك �ث�يرة يف ال �ع��دي��د من
املسابقات وال ��دورات العاملية ،فقد حصل
الرياضيون االي��ران�ي��ون على العديد من
امليداليات يف ال ��دورات االوملبية والقارية
والعاملية ويف خمتلف االل�ع��اب مثل رفع
االث��ق ��ال وامل �ص��ارع��ة وال �ف �ن��ون القتالية
وك ��رة ال �ق��دم وال�س�ل��ة وال �ط��ائ��رة وال �ك��رة
الشاطئية وك ��رة ال �ص��االت ،كما ف��ازت
اي ��ران باملركز الثالث يف بطولة العامل
بكرة الصاالت ال�تي اقيمت العام املاضي
يف ال�برازي��ل ،ووصلت اىل نهائيات كأس
ال �ع��امل ب �ك��رة ال �ق��دم ارب ��ع م ��رات يف عهد
اجلمهورية االسالمية وآخرها يف مونديال
روسيا .2018

5

