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   امام خمینی از ابتدا پیروزی انقالب اسالمی درصدد 
بودند با ارائه تعاریف ناب از ماهیت انقالب اسالمی 
اذهان مردم را به این واقعیت متوجه سازند که انقالب 
اسالمی علی رغم مشابهت ظاهری با دیگر انقالب ها از 
خصائص دیگری برخوردار است. لذا می فرمایند: تردید 
نیست که این انقالب اسالمی یک تحفه الهی و هدیه 
غیبی بود که از جانب خداوند منان بر این ملت غارت زده 

عنایت شده است.

انقالب شناسی و موضوعات مرتبط با آن، همواره مورد 
تجزیه وتحلیل اندیشمندان علم سیاست و جامعه شناسی 
بوده و تحلیلگران با ارائه مفاهیم متعدد و تبیین متغیرهای 
گون درصدد تئوری پردازی برای انقالب های جهان با  گونا
هدف تجزیه وتحلیل انقالب ها به لحاظ ماهیت و اهداف 

آنان بوده اند.
حضرت امام خمینی )س( از همان ابتدا پیروزی انقالب 
اسالمی درصدد بودند با ارائه تعاریف ناب از ماهیت انقالب 
اسالمی اذهان مردم را به این واقعیت متوجه سازند که 
انقالب اسالمی علی رغم مشابهت ظاهری با دیگر انقالب ها 
از خصائص دیگری برخوردار بوده ایشان در خصوص 
پیدایش انقالب اسالمی ایران می فرمایند: تردید نیست که 
این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند 

منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است.
ایشان همچنین می فرمایند: این انقالب اسالمی تحفه ای 
است که خدای تبارک وتعالی از عالم باال برای ملت ما هدیه 
کید بر الهی بودن انقالب  فرستاد. همچنین ایشان با تأ
اسالمی می فرمایند: مدعی این هستیم که یک نسیم 
روحانی از جانب خدای تبارک وتعالی به این کشور وزیده 
است یک بارقه الهی به این کشور تابیده است. حضرت امام 
خمینی )س( در چارچوب مبانی معرفتی خود برخالف 
تمامی نظریه های داده شده شکل گیری انقالب اسالمی 
ایران را از دیگر انقالب ها متمایز معرفی می نمایند و عواملی 
همچون سیاست گذاری رژیم سابق و ظلم و ستم از آن تنها 
به عنوان عوامل فرعی در زمینه سازی انقالب اسالمی یاد 
نموده و عامل اصلی را در این پدیده بزرگ را اراده حق تعالی 

می دانند.
گانه پیدایش انقالب  امام خمینی )س( در یک تحلیل جدا
اسالمی را از دیگر انقالب ها جدا می نمایند و بر همین اساس 
می فرمایند: انقالب هایی که در دنیا واقع می شوند دو جور 
است یک انقالب اسالمی است یک انقالب غیر اسالمی 
است. و همچنین می فرمایند: فرق است ما بین انقالب 
اسالمی ایران با انقالب های دنیا، انقالب های دنیا بی 
استثناء برای ایمان نیست برای خدا نیست. انقالب ایران 
کبر بوده  برای خداست و از اول هم برای خدا بوده است. اهلل ا
کید  است و تا آخر هم همین است. بنا براین امام خمینی با تا
بر معنویت و گرایش به خداوند و ایمان آن را عنصر اصلی و 

شکل دهنده به انقالب اسالمی ایران معرفی می نمایند.
حضرت امام )س( در مخالفت با نظریه های رایج در 
بودن  علت العلل  رد  با  جهان،  انقالب های  خصوص 
مسائل اجتماعی و سیاسی در انقالب اسالمی به صراحت 
می فرمایند: بنابراین شک نباید کرد که انقالب اسالمی ایران 
از همه انقالب ها جدا است: هم در پیدایش و هم در کیفیت 
مبارزه و هم در انگیزه انقالب و قیام. که این نیز در جایگاه 

تحلیلی خود نیز بسیار حائز اهمیت است.
یکی از موارد مهم در تحلیل انقالب ها عامل وابستگی آنان 
به قدرت های بزرگ و تأثیرپذیری از ایدئولوژی های دیگر 
مکاتب و حرکت در راستای منافع دیگر دولت ها است. 
حضرت امام خمینی در ابتدا از وابستگی تعریف جدیدی 
را ارائه داده و در ارتباط با انقالب اسالمی آن را از دیدگاه 
الهی تعریف می کنند ایشان در ابن خصوص می فرمایند: 
انقالب، اسالمی است. نظیر انقالب هایی که در طول تاریخ 
به دست انبیاء انجام می گرفت وابستگی در کار نبود، اال یک 
وابستگی و آن وابستگی به مبدأ وحی و وابستگی به خدای 
تبارک وتعالی. ایشان مهم ترین دلیل عدم استقالل انقالب ها 
را متکی بودن آن ها به یک وضعیت خاص می دانند و بر این 
مسئله اذعان داشته اند که تمامی انقالب های به وقوع 
پیوسته وابستگی به یکی از قدرت های بزرگ را داشته اند 
اما ایشان این وضعیت را در خصوص انقالب اسالمی را نفی 
کرده و می فرمایند: چنانچه این انقالب اسالمی یک انقالب 
عادی نیست و متکی به هیچ یک از دو قطب شرق و غرب 
نیست و ازاین جهت ویژگی های خاص خود را داشته و دارد.

    نتیجه
بر اساس نظریه های موجود در ارتباط با انقالب ها می توان 
گفت که عمده این نظرات منطبق با جوامع غربی بوده و 
به سختی می توان آن ها را با پدیده بزرگی همچون انقالب 
اسالمی ایران مورد تطابق و یا ارزیابی قرار داد. آنچه مسلم 
است هیچ یک از عوامل یادشده در نظریه های انقالب های 
جهان به صورت کامل در خصوص جامعه ایران مصداق 
نداشته و به همین دلیل بود که دستگاه های جاسوسی 
به دلیل عدم احتمال وقوع انقالب در ایران از این کشور 
به عنوان جزیره ثبات و آرامش یاد می نمودند و بر همین 
اساس می توان نظریه حضرت امام خمینی )س( مبنی 
بر اینکه اراده الهی مبنای این پدیده بزرگ بوده حقیقتی 
غیرقابل انکار بوده و به نظر می رسد که با توجه به شرایط 
زمان وقوع انقالب و آثار آن بر معادالت جهانی شروع و ادامه 

آن جز امداد و برنامه الهی چیز دیگری نمی تواند باشد.

انقالب اسالمی در کالم امام 
خمینی )ره(

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم
 استان هرمزگان )28 بهمن 1376(

خدای متعال را سپاسگزارم که این توفیق را به بنده عنایت فرمود که وعده ای را که   
به شما مردم استان هرمزگان برای دیدار مجدد داده بودم، محقق شود و من بار دیگر 
در میان شما مردم عزیِز خونگرِم ایثارگِر انقالبی و مؤمن قرار گیرم و برخی از مطالبی را 

که موردعالقه ما و شماست، با شما در میان بگذارم.

 اوًال از این اجتماع عظیم و پرشور و از این استقبال صمیمانه شما مردم عزیز، با همه 
ک و صمیمانه، شاید در میان  وجود تشکر می کنم. این مناظر و این احساسات پا
ملت های عالم و در میان کشورهای جهان، بی نظیر و یا الاقل کم نظیر است. این 
پیوند میان شما و خدمتگزارانتان در مسؤولیت های مهم کشور، یکی از اساسی ترین، 
عمیق ترین و شگفت انگیزترین رازهای موفقیت ملت ایران در طول سال های 

بعدازآنقالب است.
شاید در میان شهرهای کشورمان، غیر از بندرعباس، شهری نداشته باشیم که تاریخچه 
بنای آن همراه با مبارزه قهرمانانه مردمی با خارجیان باشد و اساسًا شهر بر این اساس 
گر هم باشد، بسیار معدود است. شهر بندرعباس، از آغاز بر اساس  شکل گرفته باشد. ا
مبارزه با اشغالگران پرتغالی شکل گرفت؛ بیگانگانی که طبق عادت همه استعمارگران، 
محل و زمین و دریا و امکانات و بلکه مردم را متعلق به خود و مملوک خود خیال 
می کردند. از آن سر عالم، گروهی اروپایی آمده بودند و منطقه حساس تنگه هرمز و لِب 
این آبراه عظیم تجاری جهانی و تاریخی را اشغال کرده بودند. تقریبًا چهارصد سال قبل، 
مردم ایران با فرماندهی فرماندهان غیور و میهن دوست و بیگانه گریز، توانستند این 
پایگاه مهم را که متعلق به خودشان بود، از دست بیگانه خارج کنند و از آن وقت اینجا شد 
بندرعباس؛ به عنوان یک شهر، به عنوان یک پایگاه اساسی و حساس برای هم تجارت 
و هم نظارت بر این آبراه عظیم و مهم جهانی. بعدازآن، انگلیسی ها و هلندی ها و انواع و 

کمیت و زورگویی خودشان را گستردند. باالخره  اقسام بیگانگان، در این منطقه بساط حا
ملت ایران بر همه آن ها فائق آمده و این منطقه و این ساحل حساس، به صاحبان 
حقیقی و اصلی آن متعلق شده است. شهر بندرعباس و این استان بزرگ و طوالنی، با هزار 
کیلومتر ساحل، با امکانات زیاد، بااستعدادهای طبیعی، با مردمی سخت کوش و خونگرم 
و عالقه مند، در کنار خلیج فارس شکل گرفته است؛ اما عزیزان من! تا قبل از انقالب، از این 
استعدادهای مردمی و از این استعدادهای طبیعی و سرزمینی - چه در خشکی و چه در 
دریا - استفاده به قدر شایسته که هیچ، حتی استفاده کمتر از حد شایسته هم نمی شد. 
خدا را سپاسگزاریم که انقالب عظیم اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی، قدر این 
مردم و قدر این سرزمین را شناخت. از قبل از انقالب در همین شهر، مردم مؤمن، جوانان 
پرشور، در خط انقالب و امام، اقدامات مؤثری داشتند که بجاست من از شهید »حقانی« 
آن روحانی سخت کوش و عالقه مند که مقداری از عمر خود را در اینجا گذراند و قبل از 

انقالب سازمان دهی مبارزات را کرد، یاد کنم.
، مردم این استان برای انقالب، برای نظام جمهوری   از روز اول انقالب هم تا امروز
اسالمی، در همه مقاطع حساس، در جنگ، در سازندگی، در تظاهرات عمومی، 
در انتخابات و در هرجایی که حضور مردم معنا می دهد، به بهترین وجهی حضور 
خودشان را نشان داده اند. برادران شیعه و سنی، کنار هم و دست در دست هم، دور 
از تشنجی که دشمن همیشه خواسته است میان برادران مسلمان به وجود آورد، 
در کنار یکدیگر، هم کار کرده اند، هم به مبارزه پرداخته اند و هم در دفاع هشت ساله 

شرکت ُجسته اند.
این استان، دو هزار شهید، تعداد بی شماری ایثارگر و جوانان بسیجی داشته است؛ 
کار  بخصوص غواصانی که در هر جا که بودند، نشان دادند که جوانان مؤمن و فدا
و عالقه مندی هستند. امروز هم ایثارگران این خطه، جزو ایثارگران پرشور و مؤمن و 

صادقی هستند که حرکات آن ها، تالش آن ها، دلسوزی و عالقه مندی آن ها، از چشم 
مردم و مسئوالن پنهان نیست. نظام جمهوری اسالمی با این دید، با این استان و با 
این مردم رفتار کرد؛ مردمی عالقه مند و صادق، سربازان حقیقی اسالم و قرآن و نظام 
جمهوری اسالمی.خدمات نظام جمهوری اسالمی در این مدت، یک فهرست طوالنی 
و بسیار ارزنده است. من با این که خودم تا حدودی با این استان آشنا بودم، ولی باز 
در همین روزها به مناسبت سفر و به مناسبت وظایفی که بر عهده ماست، یک بار 
دیگر مراجعه کردم. کارهای انجام شده، حقیقتًا چشمگیر است. تالشی که در بخش 
اقتصادی، در بخش آموزش، در بخش سازندگی، در بخش صنایع سنگین، در بخش 
صید و صیادی و در بخش های مختلف انجام گرفته، چشمگیر است. استانی که قبل 
از انقالب، از آموزشگاه های آموزش عالی بی بهره بود، امروز غیر از دوره های لیسانس و 
فوق لیسانس، صدها نفر در رتبه دکترا مشغول تحصیل دارد. نظام جمهوری اسالمی در 
این مدت، کارهای بسیار باارزشی برای این استان انجام داده است - راه های استان، 
خط آهن استان، صنایع سنگین استان - اما آنچه انجام داده است، در مقابل آنچه 
باید انجام گیرد، یک بخش از دهها بخش است. استعداد این استان، استعداد بسیار 
باال و وسیعی است؛ هم استعداد تجارت، هم استعداد زراعت، هم استعداد صنعت، هم 
استعداد صیادی و هم استعداد جلب سیاحت گران. یک استان بالقوه بسیار ثروتمند، 
گر ان شاءاهلل این روند سازندگی همچنان که مسئوالن دلسوز و عالقه مند کشور  که ا

مشغول هستند، ادامه پیدا کند، آینده خوبی خواهد داشت. 
من یک بار دیگر از شما برادران و خواهران عزیز به خاطر این اجتماع پرشکوه و عظیم 
و به خاطر محبت و لطفتان در استقبال، تشکر می کنم. امیدوارم که بتوانیم وظایف 
خودمان را در قبال شما انجام دهیم و همه مسئوالن با وظایف خودشان در قبال این 

مردم عزیز بیشتر آشنا شوند و به آن بهتر عمل کنند.

نیک می دانیم که طرح احداث مجتمع عظیم فوالدی در منطقه هرمزگان از پیش 
از انقالب اسالمی آغاز شد و به دالیلی در آن زمان اجرای این طرح متوقف گردید، با 
پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 و پس از طی تالطم های ابتدایی و پایان یافتن 
جنگ هشت ساله تحمیلی به ایران اسالمی، طرح های توسعه 5 ساله ایران اسالمی 
شکل گرفت و طی آن، توسعه صنعت فوالد به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی 

توسعه، در اولویت برنامه پیشرفت ایران اسالمی قرار گرفت.

طرح ایجاد و احداث شرکت فوالد هرمزگان در سال 1378 در دستور کار دولت ایران 
ک برداری، بتن ریزی و ساخت اسکله های  اسالمی قرار گرفت و به دنبال آن، مراحل خا
عظیم فوالدی با استفاده از توان متخصصان داخلی آغاز گردید و این طرح به عنوان 
یکی از طرح های هشت گانه وزارت صنایع و معادن )صنعت، معدن و تجارت( قوام 

یافت و به دومین شرکت بزرگ فوالدی کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی مبدل شد.

در ادامه فرآیندهای قوام و دوام این شرکت فوالدی، فوالد هرمزگان به منظور تکامل و 
توسعه چندگانه در ساختار صنعتی ایران، در مرداد 13۹0 به شرکت فوالد مبارکه پیوست 
تا ضمن تأمین بهتر مواد اولیه و اجرای طرح های توسعه ای متناسب با نیاز فوالدی 
کشور، اشتغال پایدار برای این شرکت فوالدی در گروه فوالد مبارکه تأمین شده و مسیر 
صنعت فوالد در کشور با به کارگیری تکنولوژی پیشرفته فوالدسازی تغییر یافت و فوالد 

هرمزگان به یکی از تولیدکنندگان سرآمد صنعت فوالد کشور تبدیل شد.
فلسفه شکل گیری فوالد هرمزگان معطوف به راهبرد صنعتی کشور در سه دهه گذشته 
است که در آن توجه ویژه به صنایع زیرساختی و مادر، خصوصًا صنعت فوالد، به دلیل 
وجود سرمایه های غنی نیروی انسانی، معادن زیرزمینی و سنگ آهن و دسترسی 
به انرژی ضروری به نظر می رسد. در چنین شرایطی، مجاورت با آب های نیلگون 
خلیج فارس و دسترسی به آب های آزاد، مجاورت با میادین و مخازن گازی، نزدیکی 
به گمرک و بندر شهید رجایی و دسترسی به جاده ترانزیتی حمل ونقل و حمل ونقل 
ریلی ازجمله دالیل و مزایای خاص شکل گیری فوالد هرمزگان در منطقه ویژه اقتصادی 

و جنوب ایران بود.
عملکرد شرکت فوالد هرمزگان پس از پیروزی انقالب نشان از آن دارد که این واحد 
تولیدی، در مقایسه با سایر شرکت های فوالدی کشور، عملکرد موفق و قابل تقدیری 
داشته و عزم و تالش مثال زدنی مدیران، کارکنان و کارگران فوالد هرمزگان، توفیقات 
فراوانی را در عرصه تولید، اشتغال زایی، صادرات و رونق اقتصادی رقم زده و شرکت فوالد 
هرمزگان در حال حاضر به شایستگی نگین صنعت فوالدسازی جنوب کشور و مهم ترین 
و برترین شرکت در گروه فوالد مبارکه شده است که با عملکرد خود، استان هرمزگان را به 
قطب سوم صنعت فوالد کشور تبدیل کرده و با پیشرفت روزافزون در عرصه تولید ملی و 
اجرای طرح های توسعه عظیم خود، به دنبال پرچم داری در میان فوالدسازان ایران 

و خاورمیانه است.
توفیقات یادشده در شرایطی شکل گرفته که فشارهای بین المللی و تحریم های ظالمانه 
علیه اقتصاد کشور، همواره سد راهی بزرگ برای جلوگیری از توسعه یافتگی کشور ایران 
اسالمی بود و این عامل، باوجوداینکه موانعی را بر سر راه سرعت بخشی به توسعه 
منطقه و کشور ایجاد کرد، ولی عزم متخصصان توانمند داخلی برای تعالی ایران اسالمی، 
عزمی غالب بر هر فشار و تحریمی بود و این جنگ اقتصادی و سیاسی، تأثیری در عزم 
برنامه ریزان، مدیران و کارکنان این واحد تولیدی نداشت و کسب توفیقات متعدد در 
تولید، رکوردهای متوالی، افزایش تقاضای محصوالت در بازارهای داخلی و خارجی و 

افزایش صادرات و ارزآوری شرکت، این نکته را برای همگان به نمایش گذاشت که فوالد 
هرمزگان در تولید و نقش آفرینی در صنعت و اقتصاد و تحول در منطقه، به نگینی در 

صنعت فوالد در منطقه خلیج فارس و کشور تبدیل شده است.
شرکت فوالد هرمزگان در حال حاضر، دارای ظرفیت اسمی یک میلیون و ۵00 هزار تن 
تختال به ضخامت ۲00 و ۲۵0 میلی متر، عرض ۹00 تا ۲ هزار میلی متر و طول ۶ تا 1۲ متر 
است که خوشبختانه این ظرفیت اسمی با حول و قوه الهی و توان و تعهد و اراده همکاران 
این واحد در سال جاری محقق خواهد شد و در ادامه راه، هدف این شرکت تبدیل شدن 
به یکی از قطب های تولید و صادرات فوالد ایران، تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال 
و اجرای طرح های توسعه ای برای تکمیل زنجیره تولید است و این شرکت چشم انداز 
تبدیل شدن به بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت فوالدی جنوب کشور با توانایی تولید 
دو میلیون تن فوالد خام و ورق عریض با گرایش به محصوالت ویژه و حضور اثربخش در 

بازارهای صادراتی است و این اراده با جدیت در حال پیگیری است.
در اواسط دهه چهارم پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و در آستانه چهل و چهارمین 
سالگرد انقالب، فرصت مناسبی برای یادآوری توفیقات انقالب اسالمی ایران و تجلیل 
و تکریم از بزرگ مردانی است که باوجود همه فشارها و سختی ها، قدم های مثبت و 
ماندگاری را برای ایجاد سنگ بنای اقتصاد و صنعت کشور بنیان نهادند و به حق، 
شرکت فوالد هرمزگان، مولود مبارک و افتخارآفرینی است که بستر رونق و شکوفایی تولید 
منطقه را فراهم ساخته و زمینه اشتغال زایی قریب به هشت هزار نفر را به طور مستقیم و 
غیرمستقیم فراهم آورده و اعتماد بین المللی به دانش، توان، مهارت و فناوری محصول 

ایرانی را در بازارهای بین المللی ارتقا داده است.
کمیت جمهوری  در چنین شرایطی که تمام توان دولت های غربی و معاندین حا
اسالمی، درصدد تضعیف توفیقات ایران اسالمی هستند، فوالد هرمزگان نمونه ای 
مطلوب و عینی از عملکرد متعالی صنعتی ایران در دوران پس از انقالب است 
که با سیاست های دولت جمهوری اسالمی و در کنار سایر فوالدسازان کشور 
توانسته است، جایگاه ایران در تولید حجمی فوالد در جهان را به دهمین کشور 
تولیدکننده فوالد در جهان مبدل کند و عالوه بر این خیرات و برکات فراوان دیگری 
در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و جامعه و مسئولیت اجتماعی در سایه تأسیس 
و توسعه این شرکت حاصل شده و جا دارد خدمات علمی، تولیدی، صنعتی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فوالد هرمزگان به ایران اسالمی بیشتر موردتوجه 

افکار عمومی و رسانه ها قرار گیرد. 

فوالد هرمزگان جنوب؛ مولود انقالب اسالمی 
و مولد تولید، صنعت و اقتصاد

عطا اهلل معروفخانی
مدیرعامل شرکت فوالد 

هرمزگان

یادداشت مدیر عامل 
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شما دستاورد بزرگ انقالبتان را قدر بدانید: اسالم 
را، نظام اسالمی را، نظام انقالبی را، این راهی را که امام 
ترسیم کردند در مقابل ملت ما -راه آزاد زیستن، راه کامل 
شدن، راه ساختن زندگی به آن شکلی که مورد رضای خدا 
و دستور اسالم است، ]یعنی[ سازندگی حقیقی زندگی و 
عدم سازش با قدرت های ضد اسالمی- این ها درس های 

بیست ودوم بهمن است برای ما.

برای ملت ما است؛  بیست ودوم بهمن، عید حقیقی 
بیست ودوم بهمن برای ملت ما در حکم عید فطری است 
که ملت در آن از یک دوران روزٔه سخت خارج شد، دورانی که 
محرومیت از تغذیه معنوی و مادی را بر ملت ما تحمیل کرده 
بودند؛ بیست ودوم بهمن در حکم عید قربان است زیرا در آن 
روز و به آن مناسبت بود که ملت ما اسماعیل های خودش 
را قربانی کرد؛ بیست ودوم بهمن در حکم عید غدیر است 
]زیرا[ در آن روز بود که نعمت والیت  -اتمام نعمت و تکمیل 
نعمت الهی- برای ملت ایران صورت عملی و تحقق خارجی 
گرفت؛ در حکم نوروز واقعی برای ملت ما است زیرا که حقیقتًا 
از دوران سخت و سیاه یک زمستان تلخ، ملت ما خارج شد؛ 
عید واقعی است. البته فقط به اینکه ما آن روز را عید بدانیم 
مسئله تمام نمی شود. بیست ودوم بهمن و دهه فجر باید 
برای ما روز بازیابی خاطره های انقالب باشد، روزی باشد که ما 
تجدیدعهد کنیم با انقالبمان با اماممان با اسالممان و همه 
تصمیم بگیریم برای اینکه این راه روشن و منور را به بهترین 
وجهی تا آخر بپیماییم. امیدواریم که خداوند متعال به ملت 
عزیز ما توفیقات خودش را به طور روزافزون عنایت بکند تا 
این ملت بتواند راه انقالب و راه امام را به طور کامل و تا آخر 
بپیماید و کشور ما و ملت ما به آزادی حقیقی و تکامل معنوی 
برسد. از برادران عزیزی که در کار بزرگداشت دهٔه فجر تالش 
می کنند، من تشکر می کنم و توصیه می کنم که تا آنجایی که 
در وسعشان است، با برنامه های خوب و متنوع و ُپرمغز و 

ُپرمعنا، مردم را با حقیقت این دهه آشنا کنند.
1368/11/04
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم

سال ]ها[ از انقالب می گذرد. در هیچ جای دنیا جشِن 
یادبود و سالگرد انقالب، این جور مردمی نیست. این تنها 
انقالب ماست که در هر بیست و دوی بهمنی، جشن را مردم 
می گیرند. در سرتاسر کشور میلیون ها انسان به خیابان ها 
می آیند، تظاهرات می کنند، شعار می دهند؛ این در هیچ 
انقالبی وجود نداشته. انقالب های بزرگی بوده؛ بعضی 
از این ها را ما در زمان خودمان شاهد قضایایش بودیم، 
بعضی ها را هم در تاریخ خواندیم: سالگرد انقالب ها بیایند، 
چند نفر آنجا بایستند، یک گروهی هم جلوی شان رژه 
بروند، سالم نظامی بدهند. سالگرد انقالب ها این جوری 
برگزار می شد. یک جشنی بگیرند، یک عده ای دعوت 
بشوند، بخورند و بنوشند. برگزاری سالگرد انقالب به وسیله 
خود مردم، مخصوص انقالب اسالمی است. بیست و 
گون، گاهی برف،  دوی بهمِن هرسال، در آن سرماهای گونا
گاهی یخبندان، گاهی هوای سرِد سوزنده، مردم آمدند 

توی میدان.
1390/11/19
بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش

من الزم میدانم از این حادثه عظیمی که به وسیله ملت 
ایران در راه پیمایی بیست و دوی بهمن اتفاق افتاد، با 
عظمت یاد کنم و از عظمت این نعمت بزرگ، از خدای متعال 
شکرگزاری کنم؛ حقیقتًا پدیده عجیبی است. شما نگاه کنید 
به کشورهایی که انقالب کردند، ببینید این ها سالگردهای 
انقالب را چگونه برگزار می کنند؛ خیلی حدت کنند، بعد از دو 
سال، سه سال، سالگرد انقالب به این است که یک عده ای 
آنجا بایستند، یک عده هم بیایند جلوی این ها رژه بروند؛ 
مانند نیروهای مسلح و امثال این ها. اینجا کار روی دوش 
خود مردم است؛ مردم، خود را صاحبان انقالب می دانند، 
که هستند؛ صاحبان کشور می دانند، که هستند... انقالب 
مال خود این مردم است، کشور متعلق به همین مردم است، 
نظام جمهوری اسالمی متعلق به این مردم است. ُحسن کار 
و هنر بزرگ و برجسته این است که مردم این را می دانند؛ با 
شجاعت، با بصیرت، با موقع شناسی، از این داشته خود، از 
این ثروت عظیم خود، که مایٔه عزت و استقالل آن هاست، 
حمایت می کنند؛ درست در همان جایی که باید حضور 
خودشان را نشان دهند، نشان می دهند؛ که مالحظه 
کردید... در تهران، در سراسر ایران، مردم با همه وجود آمدند 
وارد این میدان شدند؛ این خیلی پدیده عجیبی است، این 
خیلی حادثٔه مهمی است. ما به خیلی از پدیده ها عادت 
کرده ایم؛ همچنان که به طلوع خورشید عادت کرده ایم و 
خیال می کنیم که این یک چیز حتمی است، لذا به اهمیت 

آن توجه نمی کنیم.
1391/11/23
ج فقه بعد از  بیانات رهبر انقالب در جلسه درس خار
22 بهمن

بیست و دوم بهمن، 
عیـد حقیقی ملت ما

دستاوردهای توسعه بخش صنعت و معدن پس از 
انقالب شکوهمند اسالمی

در دوران پیش از انقالب اسالمی، عمده صنایع کشور با وابستگی باال در   
حوزه های تکنولوژی، ماشین آالت و گاهًا برخی مواد اولیه ایجاد شده بودند، بطوریکه 
تاخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات به کشور موجب کاهش تولید 

بنگاه های صنعتی می شد.
در سال 13۵7 عمده محصوالت صنعتی کشور شامل خودروی سواری و تجاری )با 
، ماشین لباسشویی  ظرفیت 1۶0 هزار دستگاه(، لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر
، ۵0 هزار و 100 هزار دستگاه(،  و تلویزیون )به ترتیب با ظرفیت های معادل ۶00 هزار
محصوالت پتروشیمی )با ظرفیت 3 میلیون تن(، زنجیره فوالد متشکل از تولید کنسانتره، 
گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد )با ظرفیت ۲.4 میلیون تن(، فوالد خام و محصوالت 
فوالدی )با ظرفیت 1.7 میلیون تن(، دارو )با ظرفیت ۲7.3 میلیارد عدد(، پودر شوینده 
)با ظرفیت ۲88 هزار تن(، انواع کاغذ )با ظرفیت 134 هزار تن(، تایر خودرو )با ظرفیت 
۶0 هزار تن(، نئوپان و MDF )با ظرفیت 1۶۵ هزار متر مکعب(، سیمان )با ظرفیت 7.1 
میلیون تن(، آلومینیوم )با ظرفیت 4۵ هزار تن(، کاشی و سرامیک )با ظرفیت 1۲ میلیون 
مترمربع( و شیشه جام )با ظرفیت 1۶0 هزار تن( بود که این محصوالت نیز با متوسط 
ضریب بهره برداری 74 درصدی توسط 8۵4 واحد صنعتی فعال در سطح کشور، تولید 

می شدند.
نتیجه این فعالیت های صنعتی خلق ارزش افزوده ای معادل 10۲71۹ میلیارد ریال )به 
قیمت ثابت سال 13۹0( بود. این در حالی است که پس از پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی و علی رغم وقوع جنگ هشت ساله تحمیلی و تحریم های متنوع کشورهای 
اروپایی و آمریکا علیه کشور، در طول این  سال ها ارزش افزوده بخش صنعت )به قیمت 
ثابت سال 13۹0( 8 برابر شده و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی 
کشور نیز بیش از دو برابر )از 8 درصد در سال 13۵7 به ۲۶ درصد در سال 1400( شده است.

این ارتقای جایگاه بخش صنعت و معدن مرهون برخی اقدامات توسعه ای و 
ظرفیت  سازی هایی است که در طول این سال ها به وقوع پیوسته است که برخی از 
آن ها عبارتند از: توسعه شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی: در سال 13۵7 
تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی که برخوردار از آب، برق، گاز و تلفن بوده اند تنها ۲ مورد 

بود که در سال 1400 به 83۲ مورد افزایش یافت.
کز تحقیق و توسعه در راستای ارتقای جایگاه نوآوری و فناوری در بخش صنعت  ایجاد مرا
و معدن: پس از پیروزی انقالب اسالمی به منظور توسعه کیفی و عمق بخشی به توان 
فناوری واحدها، مشوقهایی در زمینه طراحی به مرحله اجرا گذاشته شد که از آن جمله 
کز پژوهشی، واحدهای خدمات  می توان به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، مرا
مهندسی و اعطای مشوقهای الزم برای رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان اشاره نمود. 
تقویت بخش معدن به عنوان اصلی ترین پیش نیاز توسعه صنایع معدنی: در طول 
چهل سال پیروزی انقالب اسالمی، تعداد معادن کشور 8.۶ برابر و ظرفیت استخراج 

معادن نیز ۲۲ برابر شده است.
عالوه بر آن، سهم معادن فعال از مجموع معادن نیز از 1۶/۵ درصد در سال 13۵7 به ۶۲ 
درصد در سال 1400  افزایش یافته است. توسعه صنایع معدنی در راستای بهره برداری 
: کشور ایران از مزیت باالیی در  کثری از پتانسیل های بخش معدن در کشور حدا

خصوص صنایع انرژی بر برخوردار است.
با توجه به جایگاه استراتژیک این صنایع نظیر فلزات اساسی، محصوالت شیمیایی، 
کانی غیرفلزی و... در توسعه و رشد اقتصادی کشورها، بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
تحوالت مهمی در خصوص این صنایع به وقوع پیوست که برخی از مهم ترین آن ها 
: افزایش ۶0 برابری تولید محصوالت پتروشیمی )از 1.۶ میلیون تن به ۹0  عبارتند از
میلیون تن( افزایش ظرفیت تولید زنجیره فوالد کشور از ۲.4 میلیون تن در سال 13۵7 به 
۵3 میلیون و ۲4۵ هزار و ۲00 تن در پایان سال 1400: تولید فوالد خام کشور از 0.4 میلیون 
تن در سال 13۵7 به ۲8 میلیون و 40 هزار و 100 تن در پایان سال 1400 افزایش یافته است.

تولید محصوالت فوالدی نیز ۲8 برابر شده و از 0.7 میلیون تن در سال 13۵7 به 1۹ میلیون 
و ۶3۵ هزار تن در سال 1400 رسیده است. این تحوالت موجب کسب جایگاه دهم ایران 

در تولید فوالد جهان شده است.
افزایش 10 برابری ظرفیت تولید آلومینیوم و افزایش تولید شمش آلومنیوم از ۲۵.1 هزار تن 
به 770 هزار تن ایجاد کارخانجات تولید کنسانتره و کاتد مس: کلیه ظرفیت سازی در این 
حوزه در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی صورت گرفته و در حال حاضر ظرفیت 

1.۶ میلیون تنی در کشور فعال است.
بیش از 14 برابر شدن ظرفیت تولید سیمان )از 71۵0 تن در سال 13۵7 به ۶۲میلیون 
تن در سال 1400( افزایش ۵0 برابری ظرفیت تولید کاشی و سرامیک و افزایش 33 برابری 
تولید آن ظرفیت سازی در صنایع ساخت محور: ظرفیت سازی هایی در ارتباط با 
صنایع ساخت محور نظیر خودرو، تایر و لوازم خانگی پس از انقالب انجام شده است.

افزایش بیش از 13 برابری ظرفیت تولید خودرو )معادل ۹۶3  هزار و 17۹ دستگاه 
خودرو در سال 1400(، افزایش بیش از 7.۵ برابری ظرفیت تولید تایر )بالغ بر تولید ۲88 
هزار و 14۹ تن در سال 1400(، افزایش بیش از 10، ۶0 و 74 برابری ظرفیت تولید یخچال، 
تلویزیون، ماشین لباسشویی دوازده برابر شدن ارزش افزوده صنعت ماشین آالت و 

تجهیزات در طول 4 دهه اخیر: عملکرد دو برابری این رشته فعالیت صنعتی نسبت 
به متوسط صنعت نویدبخش توسعه درونزایی در بخش صنعت و بومی سازی 

خطوط تولید است.
این در حالی است که ارتقا جایگاه کشور در صادرات این محصوالت نیز منافع باالتری 
را نسبت به صادرات مواد خام برای کشور به همراه دارد. ارتقای صادرات صنعتی 
و درآمدزایی ارزی بخش صنعت: بر اساس تقسیم بندیهای بین المللی صادرات 
صنعتی کشور در سال 13۵7 تنها 1۶3 میلیون دالر بود که در سال 1400 به 34.۲ میلیارد 

.) دالر رسید )افزایش 1۹8 برابری ارزش صادرات صنعتی کشور
الزم به ذکر است که طی سال های 13۵7 تا 1400 مجموع صادرات غیرنفتی کشور نیز از 
نیم میلیارد دالر به 4۶.۹ میلیارد دالر افزایش یافت. این در حالی است که واردات تنها 
از 10.4 میلیارد دالر به ۵۲میلیارد دالر افزایش داشت. به بیان دقیق تر، طی دوره مورد 

نظر صادرات غیرنفتی کشور 8۶ برابر و واردات ۵ برابر شده است.
عالوه بر آن، نکته قابل توجه دیگر آن است که در سال 13۵7 ارزش واردات بیش از ۲0 
برابر صادرات غیرنفتی بود، این در حالی است که در سال 1400 واردات تنها 1.1 برابر 
صادرات غیرنفتی بوده است. پس از پیروزی انقالب اسالمی،  اقتصاد ایران توانست 
با عبور از هر مرحله، توسعه خود را با جدیت بیشتر دنبال نموده و هر تهدیدی را 
به فرصت تبدیل نماید. کمتر اقتصادی در دنیا را میتوان یافت که در سایه چنین 

تحریمهای ظالمانهای توانسته باشد روند رشد و توسعه خود را ادامه دهد.
با توجه به ظرفیت بسیار باالی اقتصاد ایران برای توسعه، می توان با سیاستگذاری 
مناسب اقتصادی از طریق محدود نمودن فرصتهای غیرمولد اقتصادی در کشور، 

زمینه الزم برای توسعه بیش از پیش بخش صنعت و معدن را فراهم نمود.
توسعه فناوری نقطه عطف تحول بخش صنعت و توسعه درونزایی در این بخش 
است. مقیاس کنونی بخش صنعت و توسعه صنایع پایین دستی که با همت 
صنعتگران در طی 40 سال اخیر ایجاد شده است فرصت بی نظیری را برای بخش 
صنعت فراهم نموده تا با توسعه فناوری بتواند موتور بخش صنعت را برای توسعه 

اقتصادی کشور با قدرت بیشتری به حرکت در آورد.
جهت گیری برنامه ششم برای ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی با تسهیل 
مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید 
بین المللی و مجاز نمودن دولت در حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک 
با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فرصت مناسبی را برای زمینه سازی توسعه و 
انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های داخلی 

فراهم نموده است.
با توجه به تهمیدات برنامه ششم، تمرکز اقدامات در حوزه صنعت و معدن بر تأمین 
کید بر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی،  مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأ
تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 

و اولویت دهی به سرمایه گذاری های معدنی و صنایع معدنی بسیار ضروری است.
بنابراین با توجه به پتانسیل های کنونی ایجاد شده پس از پیروزی انقالب اسالمی، در 

راستای جهش صنعتی در کشور پیگیری اقدامات زیر توصیه می شود:
از    تکمیل حلقه های پس از تولید در زنجیره ارزش صنایع با بهره گیری 

استارت آپ ها:
با توجه به حمایت نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، معاونت 
علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از شکل گیری استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان )مانند فراهم سازی سرمایه اولیه، معافیت های مالیاتی 
شرکت های دانش بنیان و ...(، الزم است زمینه  فعالیت این استارت آپ  ها در 
حلقه های پایانی زنجیره ارزش صنایع و علی الخصوص فعالیت های معدنی در 
راستای تقویت حلقه های نوآوری، تحقیق و توسعه، برندسازی، بازاریابی و توزیع 
فراهم گردد. این امر عالوه بر ارتقای کیفی و توان رقابت پذیری بخش صنعت و معدن 

به افزایش نقش این بخش در اشتغال زایی منجر خواهد شد.
  ارتقای رقابت پذیری صنعتی با تقویت سازوکار تعامل میان بنگاه های بزرگ و 

کوچک و متوسط: 
کاهش هزینه های تولید در بخش صنعت و معدن با بهره گیری از ساختارهای 
جمعی همانند شکل گیری خوشه های صنعتی، ادغام و شکل گیری بنگاه های 
بزرگ مقیاس، تحکیم پیوند بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ از جمله 
اقدامات ضروری در راستای ارتقای رقابت پذیری تولید و صادرات بخش صنعت و 

معدن کشور است.
  ممانعت از انحراف سرمایه به سمت بازارهای ناکارآ: 

این موضوع بستر مناسبی را برای توسعه فعالیت های صنعتی مهیا میسازد. هم 
راستا با بهبود محیط کسب و کار، اصالح و بازآرایی محیط سرمایه گذاری صنعتی، 
معدنی و تجاری در حوزه های زیرساختی  و قانونی جهت ممانعت از خروج سرمایه 
به سوی فعالیت های غیرمولد و جذب سرمایه گذاری خارجی در تعامل با نهادهای 

ذیربط ضروری است.

 سهم بخش صنعت و معدن از 
تولید ناخالص داخلی کشور نیز 
بیش از دو برابر )از ۸ درصد در 

سال 1357 به 26 درصد در سال 
1400( شده است.

 پس از پیروزی انقالب اسالمی،  
اقتصاد ایران توانست با عبور از 

هر مرحله، توسعه خود را با جدیت 
بیشتر دنبال نموده و هر تهدیدی 

را به فرصت تبدیل نماید.
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    یکی از سنت های الهی این است که هر قوم و گروهی 
اعم از حق یا باطل نتیجه تالش خود را خواهد دید، یعنی 
مدد اولیه الهی پشت سر تالش و اراده غیر حق هم وجود 
دارد. قرآن کریم می فرماید »کًال نمّد هؤالء وهؤالء«)اسراء 
/ 20(. شاهدش اینکه در طول تاریخ وقتی طرفداران حق 
کناره گیری، بی طرفی و قعود را انتخاب کردند، استکبار و 
طواغیت با بهره گیری از این سنت الهی بر دنیا حکمروایی 
داشته اند. این امر تا زمانی تداوم دارد که جریان حق به 
معارضه با آنان برنخیزد. ولی وقتی جریان حق قیام کرد 
و با جریان طاغوتی به ستیز برخاست، آنگاه سّنت دیگر 
کم شده و با امدادرسانی به جریان حق، او را  خداوند حا
حتی با کمی ِعّده و ُعّده اش بر باطل علیرغم قدرت ظاهری 

اش پیروز می گرداند.
زمانی که انقالب اسالمی ایران به عنوان مظهر حق در دوران 
معاصر بر مبنای اسالم و قرآن تحقق یافت، طبیعی بود که 
کمیت اسالم را برای خود یک خطر  استکبار جهانی، حا
جدی بداند و با انواع ترفندها و توطئه های استکباری به 
مبارزه با آن برخیزد و همه نیرو و توان خود را برای به شکست 

کشانیدن آن بسیج نماید. مقام معظم رهبری می فرماید:
ما با دنیای استکبار مواجهیم. همه آن سلطه هایی که از 
احیاء اسالم ناراحتند و رنج می برند و همه آن دولت ها و 
قدرت هایی که عظمت اسالم را به زیان خودشان می بینند، 

امروز در مقابل اسالم، صف آرایی کردند.
ملت ایران در حرکت خود مظلوم است. چرا؟ برای اینکه ملت 
ایران این مبارزه را برای تجاوز و تعدی به کسی یا تهدید به 
وجود نیاورد، بلکه این حرکت عظیم را برای دفاع از حق خود 
و مبارزه با دیکتاتوری و سلطه خارجی انجام داد. هر ملت و 
انسانی حق دارد از آزادی و کرامت خود دفاع کند و زندگی 
اش را بسازد. بنابر این کسانی که به ملت ایران از طرق مختلف 
سیاسی و غیر سیاسی حمله می کنند، در واقع به ملت ایران 
ظلم می کنند. چون حرکت ملت ایران منافع زیاده خواهانه 
و تجاوزگرانه آنها را تهدید کرده و آنها می خواهند از ملت ایران 

انتقام بگیرند. پس حق با ملت ایران است.
با بررسی اندک در تاریخ انقالب اسالمی به روشنی درمی 
یابیم که فشارها و سرسختی های خصمانه و عنودانه و نیز 
توطئه های کینه ورزانه و مغرضانه از سوی شرق و غرب و اروپا 
و ارتجاع با انواع شیوه ها و ابزار علیه آن سازماندهی و اجرا شده 
است. عالوه بر تحریم های اقتصادی، توطئه های سیاسی، 
تحریک و حمایت از غائله های قومی و ده ها حرکت تخریبی، 
صدام را برای تحمیل جنگ به ایران تشویق و حمایت کردند 
به گونه ای که هشت سال از بهترین اوقات این ملت را به نفع 
امریکا مشغول کرد و ضمن اینکه مجال بازسازی و کارهای 
بزرگ بعد از انقالب را از این ملت گرفت، خسارت های زیانبار 

و جبران ناپذیری را به هر دو ملت ایران و عراق وارد آورد.
یکی از حرکت های اساسی و زیربنایی استکبار که از اّول 
انقالب تا به امروز با شدت و ضعف وجود داشته و از این 
پس هم وجود خواهد داشت، حمله به بنیانهای فرهنگی 
و اعتقادی این انقالب است. آنان در صدد برآمدند خدشه 
فکری و علمی در مبانی انقالب نظیر اسالم ناب، تالزم دین 
و سیاست، اصل انقالب، قانون اساسی، والیت فقیه و... وارد 
سازند و کوشیدند با تبلیغات فراوان و ایجاد جنگ روانی، 
فتنه گری و شبهه افکنی کرده و زیر چتر مسائلی از قبیل 
، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، تهدید امنیت  حقوق بشر
جهانی و بزرگ نمایی حوادث کوچک، آنها را نشانه ضعف، 
کارآمدی انقالب قرار دهند تا در اراده پوالدین  انحطاط و نا
ملت تردید ایجاد کرده، حرکت انقالبی آنان را متوقف کنند و 
سپس منحرف و آنگاه به شکست بکشانند. تأسف آورتر اینکه 
کمیت دین  جریان هایی در داخل کشور که از اّول هم با حا
خدا در ایران موافق نبودند، مجری سیاست های استکبار 
در کشور شدند. ولی به فضل خداوند بر اساس سنت الهی، 
ملت حق طلب ایران توفنده تر از گذشته به راه خویش ادامه 
خواهد داد و پیروزی نهایی را در کام خود خواهد چشید و 
انقالب خود را نهادینه می سازد. چنانکه رهبر معظم انقالب 

می فرماید:
در دنیای اسالم، امروز فکر انقالب اسالمی، حقوق انقالب 
اسالمی، منطق انقالب اسالمی، مکتب سیاسی و فرهنگ 
انقالب اسالمی همین طور دارد نهادینه می شود در ذهنها. 
هر چی باهاش مبارزه کرده اند نشده. انواع و اقسام مبارزه ها 
را خود شما شنیده اید، گویندگان هم خیلی گفته اند. انواع 
و اقسام مبارزه ها را هم کرده اند نشده. از این نگرانند دیگر؛ 

از این به شدت نگرانند. می خواهند این را از پا دربیاورند.

گزارش

مخالفان انقالب اسالمی

مجتمع فوالد هرمزگان به عنوان یکی از دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی   
در مدت 11 ساله عمر خود توانست به عناوین، افتخارات و دستاوردهای بزرگی در 
عرصه های مختلف اقتصادی، تولیدی، فرهنگی و ورزشی دست یابد. کمتر مجتمع 
تولیدی در کشور ما یافت می شود که در مدت کوتاه حیات خود به یکی از سودآورترین 
بنگاه ها و ارزش آفرین تبدیل شود و طرح های توسعه بزرگی را در دستور کار قرار دهد. 
فوالد هرمزگان نمونه کامل یک بنگاه اقتصادی موفق در دوران انقالب و یکی از 
برندهای مطرح داخلی و صادراتی در کشور است و محصوالت آن در اقصی نقاط 
ایران و دنیا مشتریان پر و پا قرصی دارد. در این رابطه خبرنگار روابط عمومی با عطااهلل 
معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان به گفت وگو نشسته است که متن کامل 

آن را در ادامه خواهید خواند:

   نظر شما در خصوص تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران روی حوزه تولید و صنعت 
چیست؟ این تأثیرگذاری را در فوالد هرمزگان چگونه می بینید؟

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه سال 13۵7، ایجاد 
خودباوری در میان مردم و رهایی از وابستگی به بیگانگان بود. انقالب اسالمی به 
ایران به عنوان یک کشور مستقل هویت بخشید و فصل تازه ای از تحوالت اجتماعی، 
سیاسی و به ویژه اقتصادی آغاز کرد. شعار »ما می توانیم« را شاید بتواند خالصه انقالب 
اسالمی معرفی کرد و به واقع جوانان این مرزوبوم از همان ابتدای انقالب این شعار را 
ثابت کردند. در جنگ تحمیلی با همین شعار توانستیم دشمن را به عقب برانیم و در 
دوران بعد از جنگ نیز که سازندگی آغاز شد، شاهد رشد اقتصادی و تولد مجتمع های 
عظیم صنعتی به دست توانمند صنعتگران کشور یکی پس از دیگری بودیم. فوالد مبارکه، 
فوالد خوزستان، فوالد هرمزگان، فوالد خراسان، مجتمع های گل گهر و چادرملو و... 
به عنوان بزرگ ترین بنگاه های صنعتی کشور در صنعت فوالد در همین دوران انقالب 
پا به عرصه تولید گذاشته اند و گذشته پرافتخار این شرکت ها تابلوی اعالنات عملکرد 

انقالب اسالمی است.
در شرکت فوالد هرمزگان نیز که یکی از دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی است، 
کثر  جوانان این مرزوبوم خوداتکایی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. تقریبًا ا
فعالیت های شرکت بدون حضور خارجی ها انجام می شود و در تالش هستیم بخشی 
از وابستگی کنونی را به واردات و تکنولوژی های خارجی، با کمک گرفتن از شرکت های 
دانش بنیان توانمند خارجی به حداقل برسانیم. اعتقاد داریم این توانایی در کشور 
وجود دارد و تنها باید آن را کشف کرد و به جوانان فرصت عرض اندام و حضور در عرصه 
گون  تولید را داد. خوشبختانه فوالد هرمزگان نتیجه این رویکرد خود را در عرصه های گونا

تولیدی و اقتصادی دیده است.

   شرکت فوالد هرمزگان چه عملکرد و افتخاراتی را در دوره فعالیت خود داشته است؟
فوالد هرمزگان همواره شعار »ما می توانیم« را به تأسی از شعار رهبر کبیر انقالب و مقام 
معظم رهبری، در دستور کار خود قرار داده است و توانسته در 11 سال حیات خود به 
افتخارات بزرگی در عرصه های مختلف تولیدی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی دست یابد. 
کنون توانسته است 13 میلیون و 800 هزار تن تختال  این شرکت از ابتدای فعالیت خود تا
فوالدی و بیش از 1۶ میلیون تن آهن اسفنجی را به عنوان محصوالت اساسی زنجیره فوالد 
تولید کند. همچنین در این دوره موفق به صادرات بیش از پنج میلیون و 300 هزار تن 
تختال فوالدی به عنوان محصول نهایی به بازارهای بین المللی شدیم و توانستیم برند 
فوالد هرمزگان را به نام فوالد ایرانی به مشتریان خود در سراسر جهان معرفی کنیم. این 
کنون به بیش از ۲3 هزار میلیارد تومان درآمد منجر شده و به  صادرات از ابتدای فعالیت تا
دنبال آن فوالد هرمزگان در همین مدت حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده 
است. کمتر شرکت فوالدی را می توان یافت که به این دستاوردها و افتخارات در دوران 
11 سال پس از افتتاح خود دست یابد. به این موارد می توان کسب جوایز، لوح تقدیر و 
تندیس های متعدد از جشنواره ها و همایش های داخلی و بین المللی اشاره کرد که به 

گون کسب شدند. دلیل عملکرد قابل تقدیر فوالد هرمزگان در حوزه های گونا

   این شرکت چه برنامه ها و استراتژی هایی را برای پیشرفت و توسعه کشور در دستور 
کار قرار داده است؟

عملکرد قابل تقدیر جوانان این مرزوبوم در فوالد هرمزگان طی سال های اخیر به مدیران 
این جسارت را داده است که گام های بزرگی را در ادامه راه بردارند. آغاز عملیات اجرایی 
چهار طرح بزرگ توسعه ای به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان در سال گذشته در 
دهه مبارکه فجر نیز مؤید همین موضوع است. خوشبختانه پیشرفت این پروژه ها 
به خوبی و مطابق با برنامه پیش می روند. عالوه بر این طرح ها، پروژه افزایش ظرفیت 
فوالد هرمزگان از 1.۵ میلیون تن کنونی به 3.۲ میلیون تن در دست اقدام است و این 
موضوع می تواند تحولی عظیم در این شرکت و جنوب کشور به وجود آورد. ضمن اینکه با 
جدیت طرح توسعه نورد گرم را پیگیری می کنیم تا زنجیره تولید در فوالد هرمزگان تکمیل 
شود و بتوانیم محصوالت با ارزش افزوده باالتر را تولید کنیم. درصورتی که این پروژه ها در 
موعد مقرر به بهره برداری برسند، شاهد اشتغال حدود سه هزارنفری در فوالد هرمزگان 
به صورت مستقیم و بیش از 10 برابری به صورت غیرمستقیم خواهیم بود که این امر 
می تواند بر توسعه صنعتی استان و اشتغال این جوانان تأثیر قابل توجهی بگذارد. قطعًا 
خواهیم توانست با اتکا به جوانان این مرزوبوم و توانمندی های داخلی به دستاوردهای 
کنون پرآوازه است،  درخشان تری برسیم و چه بسا آوازه فوالد هرمزگان و فوالد ایرانی را که ا

بیش از گذشته به گوش جهانیان برسانیم.

شعار محوری و عناوین دهه فجر انقالب اسالمی سال 1401 از سوی شورای   
هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم شد.

اصطالح دهه فجر، با الهام از آیات نخستین سوره مبارکه فجر برای اشاره به روزهای 
1۲ تا سپیده دم ۲۲ بهمن به کار می رود. »َفْجر«، در اصل به معنی شکافتن وسیع 
که نور صبح تاریکی شب را می شکافد، از آن تعبیر به »فجر« شده است. است، و ازآنجا
 بعضی »فجر« را در این آیه، به معنی مطلق آن یعنی »سپیده صبح« تفسیر کرده اند، 
که مسلمًا یکی از نشانه های عظمت خداوند است، نقطه عطفی است در زندگی 
کمیت نور و پایان گرفتن ظلمت است،  انسان ها و تمام موجودات زمینی، و آغاز حا
آغاز جنبش و حرکت موجودات زنده، و پایان یافتن خواب و سکوت است، و به خاطر 

این حیات، خداوند به آن سوگند یادکرده.
ک محمدی )صلی اهلل علیه وآله وسّلم( در تاریکی  بنابراین، درخشیدن اسالم و نور پا
عصر جاهلیت یکی از مصادیق فجر است، و همچنین درخشیدن سپیده صبح 
قیام مهدی )علیه السالم( به هنگام فرورفتن جهان در تاریکی و ظلمت ظلم و ستم، 
مصداق دیگری از آن محسوب می شود. قیام عاشورای حسینی در آن دشت خونین 
»کربال«، شکافتن پرده های تاریک ظلم »بنی امیه«، و نشان دادن چهره واقعی 
آن دیوصفتان مصداق دیگر فجر بود. همچنین، تمام انقالب های راستینی که بر 
ضد کفر، جهل، ظلم و ستم در تاریخ گذشته و امروز انجام می گیرد و حتی نخستین 
جرقه های بیداری که در دل های تاریک گنه کاران ظاهر می شود، و آن ها را به توبه 

دعوت می کند، »فجر« است.
 براین اساس می توان گفت که یکی از بارزترین مصادیق فجر در عصر حاضر، انقالب 

اسالمی ایران است.

اصطالح دهه فجر با الهام از آیات نورانی قرآن، در سال 13۶0 به پیشنهاد و ابتکار 
حجت االسالم عبدالمجید معادی خواه وزیر وقت ارشاد اسالمی برای جشن های 

انقالب از روز 1۲ بهمن، سالگرد بازگشت امام خمینی تا روز ۲۲ بهمن قرار داده شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی؛ با صدور اطالعیه ای ضمن گرامیداشت »بهمن 
خونین ۵7، ماه پیروزی خون بر شمشیر و با نثار سالم و درود به روح پرفتوح بنیان گذار 
فقید جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی »رحمت اهلل علیه« و شهدای 
گلگون کفن و گران قدر انقالب اسالمی و ادای احترام به ملت غیور ایران و با تبریک 
به مناسبت حلول ماه رجب المرجب«؛ شعار محوری فجر چهل و چهارم را »ایـران 
اسـتـوار، 44 سـال افـتـخـار« و عناوین ایام اهلل دهٔه مبارک فجر امسال را به شرح زیر 

اعالم کرد.
  چهارشنبه 12 بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ امام خمینی )قدس سره(، والیت و رهبری

  پنجشنبه 13 بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ شهیدان و ایثارگران
  جمعه 14 بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ حوزه و دانشگاه، جهاد علمی
  شنبه 1۵ بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ ادیان الهی، سیره نبوی و علوی

  یکشنبه 16 بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ کارگران، اصناف، صنعتگران، تولید 
دانش بنیان

  دوشنبه 1۷ بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ زنان و خانواده، تربیت نسل انقالبی
  سه شنبه 18 بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ هنرمندان، ورزشکاران، تبیین حقایق

  چهارشنبه 19 بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ نیروی مسلح، اقتدار و امنیت
  پنجشنبه 20 بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ نسل جدید، امید و شادابی

  جمعه 21 بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ نماز، انتظار، عدالت گستری
  شنبه 22 بهمن 1401: انقالب اسالمی؛ جشن حضور، ایران یکپارچه

عطا اهلل معروفخانی
مدیرعامل شرکت فوالد 

هرمزگان

فوالد هرمزگان، مولود افتخارآمیز انقالب اسالمی، نماد »ما می توانیم«
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان مطرح کرد:

ایران استوار؛ ۴۴ سال افتخار
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روایت تاریخی و خواندنی شکل گیری کمیته استقبال از حضرت امام

با اعالم خبر پایان تبعید 14 ساله بنیان گذار جمهوری اسالمی و برگشت امام خمینی 
به ایران، کمیته ای مرکب از همه سالیق سیاسی و مذهبی تشکیل شد و با فراخوانی 
که در مساجد و هیئت های مذهبی داده شد، 75 هزار نفر از مشتاقاِن داوطلب برای 
اداره مراسم میلیونی »استقبال« و تأمین امنیت جانی رهبر محبوبشان سازمان دهی 
شدند و بزرگ ترین مراسم خوشامدگویی تاریخ بشر با ایده آیت اهلل مرتضی مطهری 

جشن گرفته شد.

   ریشه   کمیته استقبال
مرحوم سید احمد خمینی در واپسین ساعات سی ام دی 13۵7 از پاریس به تهران زنگ 
زد و در مکالمه ای کوتاه با شهید مرتضی مطهری به او گفت: »امام تصمیم به بازگشت به 

ایران گرفته اند و برای ایشان مکانی در تهران پیدا کنید.«
مکان استقرار امام باید سه شرِط را می داشت؛ در شمال شهر یا دور از مرکز نباشد، در یکی 
از نقاط مردمی تهران باشد. متعلق به شخص خاصی نباشد و جنبه عمومی داشته باشد 

و نوع فعالیت ها و سوابق این مرکز با اهداف نهضت نزدیکی داشته باشد.
آیت اهلل مرتضی مطهری ایده تشکیل کمیته استقبال از امام را با اعضای شورای انقالب 

اسالمی در میان گذاشت و با حمایت آنان کمیته شکل گرفت.

کبر هاشمی رفسنجانی از اعضای شورای مرکزی انقالب اسالمی در  مرحوم آیت اهلل ا
مجموعه کتاب های خاطراتش از آن دوران به نحوه تشکیل کمیته استقبال اشاره کرده و 
نوشته است: »با اوج گیری تظاهرات و اعتراضات مردمی در سراسر کشور به ویژه در تهران، 
شاپور بختیار و حامیان او به ناچار تن به پذیرش خواست مردم دادند و با عقب نشینی 
نیروهای نظامی، بازگشایی فرودگاه مهرآباد را اعالم کردند و با این کار ورود امام به کشور 
قطعی شد و ایشان پس از انتشار پیامی که در آن از مردم نوفل لوشاتو تشکر و قدردانی 

کردند بار سفر بستند و عازم تهران شدند.
کمیته استقبال« با  با حتمی شدن آمدن امام و مشخص شدن روز ورود ایشان »
حضور جمعی از دوستان شکل گرفت. مهم ترین وظیفه کمیته تهیه برنامه استقبال و 
برنامه ریزی برای اجرای آن بود. حساس ترین بخش این برنامه نیز حفظ امنیت جانی 

امام در فرودگاه و در طول مسیر حرکت ایشان از فرودگاه تا بهشت زهرا بود.
ما ضمن اینکه از بازگشت امام بسیار خوشحال بودیم، نگران سالمتی ایشان هم 
بودیم چون می دانستیم رژیم از امام ناراحت است و خطر را احساس می کند 
بنابراین احتیاط هایی، هم در فرودگاه و در بهشت زهرا و هم در طول مسیر حرکت 
امام، کرده بودیم و این مناطق را با نیروهای مبارز و مطمئن که بخشی هم مسلح 
مرای ارتش را که 

ُ
بودند تحت کنترل داشتیم البته ما دولت بختیار و آن بخش از ا

گر دست به کار  هنوز حامی شاه و رژیم سلطنتی بودند به نحوی قانع کرده بودیم که ا
احمقانه ای بزنند به نفع آن ها نیست اما با توجه به تردیدهایی که وجود داشت 
احتیاط را هم از دست نداده و تقریبًا تمامی نکات امنیتی و حفاظتی را رعایت 

کرده بودیم.«
      رویش کمیته

 ، نیمه شب 30 دی 13۵7 محمدصادق  اسالمی، اسداهلل بادامچیان، حسن اجاره دار
محمد کچویی، علی درخشان و شفیق با تماس آیت اهلل مرتضی مطهری به منزل ایشان 
رفتند تا درباره کم و کیف کمیته استقبال، ترکیب اعضای شورای مرکزی و برنامه های 

استقبال با یکدیگر تبادل نظر کردند.
یک روز بعد جمع دیگری با حضور در منزل آیت اهلل شهید سید محمد حسینی بهشتی 
به بحث و تبادل نظر دراین باره پرداختند که بااطالع آیت اهلل شهید مطهری از موضوع، 
ایشان به همراه حجت االسالم فضل اهلل محالتی به منزل آیت اهلل بهشتی رفتند و بااطالع 

به اعضای جامعه روحانیت مبارز نشست مشترکی برگزار کردند.
کرمی، حجت االسالم محالتی،  آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی، حجت االسالم سیدرضا ا
مصطفی تاجزاده، مهدی چمران، محمدصادق صالحی منش، محمد شریعتمداری، 
محمد اصفهانی، محسن رفیق دوست و محمدرضا طالقانی به اتفاق آیات عظام بهشتی 
و مطهری صحبت های مفصلی درباره کم و کیف مراسم استقبال و چگونگی برقراری 

امنیت جانی امام امت کردند.
حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای از اعضای شورای انقالب نیز نشریه کمیته تبلیغات 

ستاد استقبال از امام را چاپ و منتشر کرد.
حجت االسالم فضل اهلل محالتی از اعضای شورای مرکزی کمیته استقبال از امام با اشاره 
جلسه مذکور، گفت: »یک روز صبح بعد از اذان در منزل در حال استراحت بودم، تلفن 
زنگ زد، مرحوم مطهری بود. گفتند دیشب احمد آقا از پاریس تلفن کردند و گفتند امام 
تصمیم گرفتند بیایند ایران. شما رفقا را خبر کنید و به منزل ما بیایید. من به بعضی از افراد 
تلفن کردم و رفتم صبح اول آفتاب منزل مرحوم شهید مطهری. ایشان پیام امام را به ما 
ابالغ کردند و بعد فرمودند باید اول فکر محلی برای استقرار امام باشیم و سپس کمیته 

استقبال از امام را تشکیل بدهیم ...
از منزل شهید مطهری تلفن کردیم به مرحوم شهید بهشتی که بیایند آنجا. گفتند که 
کره می کنند... د. برای اینکه هماهنگ کنیم،  بعضی از دوستان اینجا هستند و دارند مذا
به اتفاق مرحوم مطهری رفتیم منزل شهید بهشتی و بقیه افراد جامعه روحانیت مبارز 
را هم خبر کردیم و همگی در منزل شهید بهشتی جمع شدیم و پس از طرح نظرات، 

شورای مرکزی تشکیل شد.
شورای مرکزی کمیته استقبال دو دسته بود که بعضی از آنان باهم خوب نبودند. یک 
دسته بودند که با آقای مطهری بودند و دوستانی بودند که بیشتر با ایشان هم فکر بودند 
مثل عسکراوالدی، حاج مهدی عراقی، حاج محمد صادق اسالمی، بادامچیان و رفقایی 

که از هیئت مؤتلفه قبلی بودند.
گروه دیگری هم بودند که همین نهضت آزادی ها و این تیپ ها بودند. به هرحال بعد 
گفتیم: »هرکسی که می خواهد از هر جمعیت که کمیته استقبال تشکیل بدهد از بین 
دوستان روحانیت مبارز، باید در کمیته استقبال حضور داشته باشد و تمام کارها زیر 

نظر جامعه روحانیت باشد که این پیشنهاد پذیرفته شد.
قرار شد سه نفر انتخاب شوند. معموًال توی جمعیت رأی مخفی می گرفتند. وقتی رأی 
گرفتند مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید مفتح و من به عنوان کمیته استقبال از 
طرف جامعه روحانیت انتخاب شدیم. به من گفتند: »شما زودتر بروید آنجا را آماده کنید 

و مدرسه رفاه را هم برای ورود امام در نظر گرفتند.«
تصویب شد که اولین جلسه کمیته استقبال در مدرسه رفاه تشکیل شود و خالصه شش 
نفر در آنجا انتخاب شدند. این ها دکتر سامی، مهندس توسلی، مهندس صباغیان، 
شاه حسینی، آقای تهرانچی، آقای دانش آشتیانی و آقای بادامچیان بودند، سه نفر 
هم از روحانیت بودند. مرحوم شهید مطهری و مرحوم شهید مفتح یک مقدار کارهای 

دانشگاهی داشتند، می رفتند و می آمدند و بنا شد من دائم آنجا باشم.
... من از روزی که امام تصمیم گرفتند تشریف بیاورند دائم در کار کمیته بودم و عضو 
ثابت آنجا بودم و مراقب بودم. خط های مختلفی در آنجا بود. هرکسی در این جریان 
در فکر دوستان و یاران خودش بود. ما در کمیته استقبال با مشکالت زیادی مواجه 
بودیم. بسیاری از برادرها بودند که با هم هماهنگ نبودند، خط فکری شان خیلی با هم 
نمی خواند. برادرهایی که جزو همان هیئت مؤتلفه سابق بودند این ها یک برنامه هایی 

داشتند.
کثریت  برادرانی که عضو نهضت آزادی بودند و نوعًا جزو کمیته اصلی استقبال بودند و ا
با این ها بود، یک برداشت های دیگری داشتند. این ها با گروه مجاهدین خیلی رفیق 
کم بود در اینکه کیفیت ورود امام مثًال چگونه  بودند. به هر صورت خطوطی در آنجا حا
باشد، در اختیار کی باشد و گروه انتظامات را کی اداره کند نظراتی وجود داشت. ما هم 

حتی المقدور سعی می کردیم که این ها را با هم هماهنگ کنیم.«
   شورای مرکزی

در این جلسه آیت اهلل مرتضی مطهری به عنوان رئیس و رابط شورای انقالب اسالمی، 
آیت اهلل محمد مفتح به عنوان سخنگو و رابط جامعه روحانیت مبارز انتخاب شدند. 
همچنین علی اصغر تهرانچی به عنوان رابط بازار، علی دانش منفرد به عنوان رابط انجمن 
اسالمی معلمان ایران،   اسداهلل بادامچیان به عنوان رابط هیئت های مؤتلفه اسالمی، 
، کاظم سامی  حجت االسالم فضل اهلل محالتی به عنوان رابط جامعه روحانیت مبارز
به عنوان رابط جنبش انقالبی مردم ایران، حسین شاه حسینی رابط جبهه ملی ایران 
و هاشم صباغیان رابط نهضت آزادی ایران دیگر اعضای شورای مرکزی کمیته استقبال 

از امام را تشکیل دادند.
کمیته استقبال از امام شامل 10 بخش ازجمله تبلیغات، انتظامات، تدارکات، برنامه ریزی 
و تشریفات، برنامه ریزی و انتظامات داخلی، روابط عمومی، اطالعات، در ورودی، 

شهرستان ها و خبرنگاران بود.
     اجزای کمیته

با فراخوانی که در مساجد و هیئت ها انجام شد هزاران نفر از مشتاقان و داوطلبان ثبت نام 
کردند و از میان آنان 7۵ هزار نفر بازوبند رنگی و کارت انتظامات گرفتند. آنان در سه گروه 
صف، منصورین و موحدین دسته بندی شدند و دسته ای کوچک تر از آنان به گروه 
مسلح محافظان موتورسوار پیوستند که کار آنان حرکت در پشت، جلو و اطراف خودروی 
امام برای محافظت میدانی جان بنیان گذار جمهوری اسالمی در طول مسیر حرکت 
خودروی ایشان از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا بود. بخش قابل توجهی از این نیروها 
کبر براتی و یوسف  با تقسیم به گروه ها و دسته های کوچک تر توسط محمد بروجردی، ا

کالهدوز آموزش نظامی اولیه دیدند.

، گفت: »مسؤولیت نظامی این کمیته به من و  کبر براتی در خاطره ای از آن روز علی ا
شهید محمد بروجردی سپرده شد. شنیده بودیم مردم قم در روز اربعین به تعدادی 
از پست های نظامی که در کنار چهارراه ها ایستاده بودند، حمله کرده و تعداد زیادی 
اسلحه و مهمات به دست آورده اند. بنا به توصیه ای از طرف آقایان علما، تصمیم گرفتیم 
همین افراد را جذب کنیم تا در گروه ما فعالیت کنند البته برخی از طلبه ها نیز مسلح شده 
بودند، اما آموزش ندیده بودند که باید برایشان کالس می گذاشتیم. برای آموزش نیروهای 
مردمی که جذب گروه ما شده بودند، حسینیه انصار را انتخاب کردیم. این جلسه با حضور 

آقایان عراقی و رفیق دوست رسمًا کار خود را آغاز کرد.
در این جلسه وظایف و مأموریت ما آموزش نظامی به نیروها در منازلی که تحت اختیارمان 
بود، سازمان دهی نیروهای آموزش دیده در قالب گروه های منظم، استقرار نیروهای 

سازمان دهی شده در مکان های حساس.
قرار شد مقر اصلی گروه های سه گانه در فرودگاه مهرآباد باشد و بعدازآن امنیت مدرسه 
علوی و رفاه را تأمین کنند چون قرار بود مقر امام پس از تشریف فرمایی به ایران آنجا باشد.
آقایان رفیق دوست و عراقی برای آموزش گروه حفاظت، خانه هایی را در اختیار ما قرار 

داده بودند. فکر می کنم این مکان ها منازل خانواده و اقوام خوِد آن ها بود که برای این 
منظور خالی کرده و در اختیار ما قرار داده بودند. ما شب هنگام با چند دستگاه مینی بوس 
و اتوبوس، بچه ها را که عمدتًا از شهر قم بودند به این منزل می آوردیم و به آن ها آموزش 

می دادیم و بعد برای استراحت به حسینیه انصار می فرستادیم.
آنان در دو دسته وظیفه انتظامات را بر عهده داشتند دسته اول انتظامات از 
فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا و دسته دوم انتظامات داخل بهشت زهرا را بر عهده 
داشتند. فرماندهی دسته اول با احمد توکلی و فرماندهی دسته دوم با شهید محمد 

صادق اسالمی بود.«
     گروه پیش مرگ

بخش بزرگی از نیروی انتظاماِت کمیته استقبال در دو و سه الیه در سراسر مسیر حرکت 
خودروی امام به صف شدند. الیه اول نیروها نقش پیش مرگ را داشتند. انتظاماتی 
که در خیابان ها جلوی جمعیت قرار می گرفتند، نقش پیش مرگ ها را بازی می کردند. 
به این نیروها اعالم شد قبل از رسیدن خودروی امام، چند موتور و ماشین به صورت 
پیش قراول عبور می کنند. این کار برای اطالع از عبور قریب الوقوع امام از مسیرهای 

تعیین شده انجام شد.
تعداد قابل توجهی از نیروی انتظامات که در گروه های کوچک تری سازمان دهی 
شده بودند به صورت نامحسوس نقش نیروی مخفی را داشتند. این نیروها با روبان 
سبز کوچکی که به یکی از بازویشان نصب شده بود از بقیه اعضای کمیته استقبال 

قابل تشخیص بودند.
     جریان بلیزر

محسن رفیق دوست راننده بلیزر حامل امام در خاطره ای تعریف کرد: »وضعیت خاصی 
پیش بینی کرده بودیم که من یک بلیزری که متعلق به یکی از برادران عزیزمان به نام حاج 
علی مجمع الصنایع بود، انتخاب کردم. برای این کار توسط خود او و البته فشاری که به 
کارخانه میرال آوردیم، کلیه شیشه های جلو، بغل و عقب را ضدگلوله کردیم. بدنه ماشین 

به خصوص قسمتی که امام نشستند با فوالد تقویت کردیم.«
     خبر آمد خبری در راه است

روزنامه های اطالعات و کیهان صبح روز 11 بهمن 13۵7 در تیتری درشت در صفحه اول 
خود نوشتند: »امام صبح فردا در تهران است.«

باند و محوطه اطراف فرودگاه مهرآباد که یک روز قبل خالی از تانک ها و نفرهای زرهی 
ارتش شده بود خود را برای نشستن بوئینگ 747 ایرفرانس آماده می کرد.

کمیته استقبال که تصمیم داشت برای ورود بنیان گذار جمهوری اسالمی تشریفات 
خاصی برگزار و خیابان ها را چراغانی کند، با این پیام »من یک طلبه ام، تشریفات را کم 

کنید« روبرو شد.
     روز موعود

کمیته استقبال از امام خمینی در پیامی از ورود بنیان گذار جمهوری اسالمی ایرانی در 
ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه 1۲ بهمن 13۵7 به فرودگاه مهرآباد خبر داد.

      منبع:کتاب خاطرات و زندان، یادها 

 

  رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هرمزگان 
گفت: همزمان با سالروز ورود تاریخی معمار کبیر انقالب 
حضرت امام خمینی)ره( به میهن اسالمی، فردا ساعت 
۹ و 33 دقیقه رژه موتورسواران در بندرعباس برگزار 

می شود.
به گزارش خبرآنالین، حجت االسـالم محمد ایمانی افزود: 
رژه موتورسـواران از فرودگاه بین المللی شـهدای پرواز ۶۵۵ 

تا گلزار شـهدا بندرعباس است.
وی بیان اینکه سخنران این مراسم در فرودگاه بین المللی 
شـهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس سردار غالمشاهی فرمانده 
منطقـه یکـم نیـروی دریایـی سـپاه اسـت، تصریـح کـرد: 
نواختـن زنـگ انقـالب در دبسـتان دخترانه شـاهد فاطمه 
نیـک ناحیـه دو بندرعبـاس هـم از دیگـر برنامه هـای دهـه 

مبـارک فجـر انقـالب اسـالمی اسـت.
ایمانـی بـا اشـاره بـه اینکـه فـردا بـه همیـن مناسـبت بـوق 
قطارها، کشـتی ها و شـناورها در بندر شـهید رجایی و دیگر 
بنـادر و جزایـر هرمـزگان نیز بـه صـدا در می آیـد، عنـوان کرد: 
ویژه برنامه دهه فجر انقالب اسالمی در دیگر شهرستانها، 

بخـش و دهسـتان ها هـم اجـرا می شـود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هرمزگان اضافه 
کـرد: مراسـم میهمانـی الله هـا نیـز 13 بهمـن در نخسـتین 
پنجشـنبه دهه فجـر، سـاعت 1۵ با حضـور خانـواده معظم 
شهدا و مسئوالن در گلزار شهدا بندرعباس برگزار می شود.

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی 
سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان گفت: 14 طرح محرومیت 
زدایی و خدماتی در ایام مبارک دهه فجر با همت قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی به بهره برداری 

می رسد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از بندرعبـاس، اصغـر صادقـی 
مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی سپاه 
امـام سـجاد)ع( هرمـزگان صبـح امـروز در نشسـت خبـری 
ضمن تشـریح ویـژه برنامه هـای گرامیداشـت ایـام اهلل دهه 
مبارک فجر گفت: 14طرح در بخش های عمرانی)مدرسه(، 
محرومیـت زدایی)آبرسـانی( و خدماتی)رزمایش جهادی 
دامپزشـکی(در دهسـتانهای هـدف قـرارگاه پیشـرفت بـه 

بهره بـرداری می رسـد.
وی افـزود: همایـش بـزرگ جهـادی دامپزشـکی ایـن بـار در 
دهسـتانهای محروم کوهشـاه احمـدی و سـیاهو بـا هدف 
توجه بـه عشـایر و افزایش بهـره وری تولیـدات دام سـبک و 
همچنیـن ترویـج و تبییـن نقـش عشـایر برگـزار می شـود. و 
همچنیـن قـرار اسـت در ایـن رزمایـش بـه ۹0هـزار راس دام 

سـبک خدماتـی دهـی صـورت گیـرد.
سـرهنگ اصغـر صادقـی بـا اشـاره بـه مهمتریـن پروژه هـای 
قابـل افتتـاح در دهـه فجـر عنـوان کـرد: 13 پـروژه عمرانـی 
و محرومیـت زدایـی در ایـام دهـه فجـر افتتـاح میگـردد کـه 
این پروژ ها شـامل 1۲پـروژه آبرسـانی در شهرسـتان  رودان، 
بسـتک، بخـش رودخانـه و یـک بـاب مدرسـه دوکالسـه در 

گرد میباشـد. شهرسـتان بشـا
سرهنگ صادقی بر ضرورت گرامیداشت دهه فجر و فرصت 
کید  تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی تا
و خاطرنشـان کـرد در چهـل و چهارمیـن سـالگردپیروزی 
انقالب اسالمی دشمنان و مخالفان نظام در صدد تخریب 
چهـره جمهـوری اسـالمی در اذهـان عمومـی هسـتند و در 

ایـن راه تمام توان خـود را بـکار گرفته اند.
این مقام مسـئول یادآور شـد که ویـژه برنامه های فرهنگی 
در  رویکـرد مردمـی  بـا  گرامیداشـت دهـه فجـر  جهـت 
دهسـتانهای هـدف توسـط امامـان جهـادی  قـرارگاه برگـزار 

می شـود.

افتتاح 14 پروژه 
محرومیت زدایی در دهه 

فجر در هرمزگان

جزئیات ویژه برنامه
 دهـه فجر در هرمزگان 

اعالم شد

کوتاه خبر 



بهمن 1401 ویژه نامه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  6

فوالد هرمزگان، بر قله افتخار 11 ساله

شرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکی از دستاوردهای غرورانگیز تاریخ 44 ساله   
انقالب شکوهمند اسالمی، توانسته در دوره 11 ساله فعالیت خود به افتخارات 

متعددی هم در عرصه تولید و هم در عرصه اجتماع دست یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، طرح احداث یک مجتمع عظیم فوالدی 
در سال 1378 در استان هرمزگان در دستور کار شورای محترم اقتصاد مطرح و پس 
ک برداری،  از تائید مراحل اجرایی بزرگ ترین پروژه وزارت صنایع و معادن شامل خا
بتن ریزی، ساخت اسکله های عظیم فوالدی و هزاران تن مصالح و تجهیزات موردنیاز 

دیگر در سال 138۵ آغاز شد.
واحد احیاء مستقیم )کارخانه آهن سازی( با ظرفیت ساالنه یک میلیون و ۶۵0 هزار تن 
آهن اسفنجی در مدت 3۲ ماه با تالش بی وقفه متخصصان و صنعت گران داخلی که در 
نوع خود یک رکورد بی نظیر ساخت در کشور محسوب می شود، باشد اجرا و در مهرماه 
1387 وارد فاز راه اندازی سرد و در اسفندماه همان سال با حضور ریاست محترم جمهور 

راه اندازی شد.
در سال 138۹ واحد فوالدسازی به ظرفیت 1.۵ میلیون تن در سال تختال نیز وارد فاز تست 
گرم شد که هم زمان با اعیاد باسعادت شعبانیه در مردادماه همان سال نخستین ذوب 
کوره قوس الکتریکی و در ۲۶ فروردین ماه سال 13۹0 اولین تختال آزمایشی شرکت فوالد 
هرمزگان به تولید رسید. این مجتمع عظیم فوالدی در 1۲ دی ماه همان سال با حضور 

رئیس جمهور وقت به طور رسمی راه اندازی شد.
   تکنولوژی پیشرفته فوالد هرمزگان

تکنولوژی روز همواره در هر سطحی و در هر کشوری باعث افزایش رقابت پذیری و نیز 
تسخیر بازارها در آن کشور می شود. تکنولوژی رگ حیات و قلب تپنده صنعت به شمار 
گزیر باید از تکنولوژی  می رود و امروزه هر شرکت برای بقا در بازارهای داخلی و جهانی، به نا
روز استفاده کند. به کارگیری نوع تکنولوژی و نیز چگونگی استفاده از آن در خط تولید 
که صنعت فوالد به عنوان پایه و اساس پیشرفت هر کشور  نیز بسیار مهم هستند. ازآنجا
محسوب می شود، درنتیجه تکنولوژی روز در این صنعت می تواند کشور را به پیشرفت 

و تعالی برساند.
تکنولوژی مورداستفاده در شرکت فوالد هرمزگان برای تولید تختال، پیشرفته ترین و 
مدرن ترین روش تولید فوالد به شمار می رود؛ ضمن اینکه در این شرکت، با توجه به 
ویژگی های متالورژیکی و فوالدسازی، مزیت های بسیار مهمی همچون باالترین سرعت 
ریخته گری مداوم در کشور، امکان تغییر عرض و ضخامت تختال در حین ریخته گری، 
تاندیش بزرگ، امکان نگه داشتن ۶0 تن مذاب بعد از تخلیه )هات هیل مذاب( و... باعث 
شده اند تا شرکت فوالد هرمزگان خود را به عنوان یک برند جدید در میان سایر فوالدسازان 

ایران مطرح سازد.
   تولید

افزایش تولید و به دنبال آن فروش محصول یکی از مؤلفه های مهم کسب موفقیت برای 
شرکت های تولیدی است. افزایش تولید توسط خرید مواد اولیه بیشتر، به کارگیری آن در 
فرایند تولید و درنهایت فروش محصول در بازار مصرف، چرخه ای است که با تکمیل آن در 
هر شرکت می توان سودآوری را به صورت پایدار تضمین کرد. استفاده از روش های نوین، 
کثری از منابع موجود در فرایند تولید ازجمله راهکارهایی  افزایش بهره وری و استفاده حدا
است که تولیدکنندگان می توانند در شرایط کنونی از آن ها برای دستیابی به اهداف خود 
سود جویند. بدون تردید تالش برای کسب رکوردهای جدید تولید و تولید بیش از ظرفیت 
اسمی به افزایش بهره وری می انجامد. در شرکت فوالد هرمزگان همواره رویکرد افزایش 
تولید حتی فراتر از ظرفیت اسمی در دستور کار بوده است و این شرکت در سال 13۹۹ 
توانست این مهم را برای نخستین بار در مورد فوالدسازی و تولید اسلب خود محقق کند. 
همچنین در زمینه تولید آهن اسفنجی نیز فوالد هرمزگان در سال 1400 در هر دو مدول 
خود رکوردشکنی کرد و توانست از ظرفیت اسمی تولید خود عبور کند. به این ترتیب فوالد 
هرمزگان حتی باوجود ریسک های موجود همچون کاهش قیمت های جهانی و داخلی 

و به ویژه محدودیت های انرژی، در زمینه تولید مرتبًا روبه جلو حرکت می کند.

خالقیت و استفاده از راهکارهای جدید، یکی از اصول مهم موفقیت شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی محسوب می شود. به کارگیری خالقیت می تواند در سطح سازمانی و نیروی 
انسانی، مدیریتی، بازاریابی و یا خطوط تولید باشد. در این میان، خطوط تولید نقشی 

که بخش مهمی  اساسی را در تضمین سودآوری و نیز کاهش هزینه ها ایفا می کنند؛ چرا
از هزینه های تولید و بهای تمام شده محصول به خطوط تولید بازمی گردد. این خطوط 
می توانند با توجه به نوع و نیز تنوع محصول سودآوری و یا عدم سودآوری را به دنبال 
داشته باشند. به کارگیری راهکارهای خالقانه و مبتکرانه در خطوط تولید همواره در طول 

تاریخ به نوآوری ها و محصوالت مهمی منجر شده است.
بدیهی است که هزینه های ثابت در سازمان ها بر اساس میزان تولید تغییر نمی کند؛ 
درنتیجه با افزایش تولید، نسبت هزینه های ثابت به تناژ تولید کاهش می یابد که اثر 
افزایش تولید در کاهش هزینه تمام شده نمایان می شود. فوالد هرمزگان نیز از این قاعده 
مستثنا نیست؛ به عالوه اینکه تولید با ظرفیت کامل، موجب بهره ورتر شدن فرایند، 

افزایش قابلیت های بهره برداری و بهبود شاخص های عملکردی می شود.
فوالد هرمزگان در سال جاری با توجه به مشکالت ناشی از کمبود انرژی برق و گاز در 
کثر توان ممکن را تعریف  صنعت فوالد، هدف گذاری دستیابی به ظرفیت اسمی با حدا
کرد. بااینکه از خردادماه تا مردادماه امسال محدودیت های برق شامل صنعت فوالد 
کشور به ویژه فوالد هرمزگان شد، این شرکت در سایر ماه ها توانست عملکرد درخشانی 
ازنظر تولید محصول نهایی یعنی تختال فوالد از خود بر جای بگذارد؛ به طوری که در 
فروردین ماه و از شهریور تا آذرماه امسال شاهد رکوردشکنی فوالد هرمزگان در تولید 
ماهیانه تختال بودیم. این شرکت در سال جاری توانست برای نخستین بار به تولید 1۵0 
هزار تن تختال در ماه دست یابد و هر پنج رکورد حاصل شده ماهیانه در سال جاری بیش 
از 1۵0 هزار تن بوده است. درحالی که میزان تولید ماهیانه شرکت مطابق با ظرفیت اسمی 
1۲۵ هزار تن است. این یعنی فوالد هرمزگان توانسته در پنج ماه از 10 ماه سال جاری به طور 

متوسط بیش از ۲0 درصد ظرفیت اسمی خود محصول تولید کند.

   جایگاه تولید فوالد هرمزگان
شرکت فوالد هرمزگان با ظرفیت تولید 1.۵ میلیون اسلب فوالدی، پس از فوالد مبارکه، 
فوالد خوزستان و ذوب آهن، در جایگاه چهارم تولیدکنندگان فوالد ایران قرارگرفته است. 
این شرکت در ۹ ماه امسال یعنی تا پایان آذرماه موفق به تولید یک میلیون و 1۲7 هزار تن 
اسلب فوالدی شده است. در این مدت فوالدسازان کشور ۹ میلیون و 330 هزار تن اسلب 
و ۲3 میلیون و 78۶ هزار تن فوالد خام تولید کردند. به این ترتیب فوالد هرمزگان سهم 1۲ 

درصدی در تولید اسلب و سهم 4.7 درصدی در تولید فوالد خام کشور دارد.

   بهره وری
بخش های تولید فوالد در شرکت فوالد هرمزگان مانند آهن اسفنجی، ذوب و ریخته گری 
درواقع زنجیره تولید فوالد در این شرکت به شمار می آیند. ارتباط کارا و اثربخش در بین 
این بخش ها نتیجه مطلوب را برای فوالد هرمزگان به بار آورده و متضمن بهره وری در 
بهره برداری از واحدهای این شرکت بوده است. در این رابطه تولید آهن اسفنجی با 
، شرایط را جهت تولید ذوب با کیفیت  مقدار مناسب و بر اساس پارامترهای مدنظر
مطلوب و هزینه تمام شده کمتر فراهم ساخته است. ضمن اینکه ذوب تولیدشده با 
گی های سفارش  خصوصیات کیفی مشخص امکان ریخته گری و تولید اسلب با ویژ

مشتری را فراهم کرد.
شرکت های فوالدی که سیستم های بهره ور را در سازمان خود برقرار کنند، در زمان های 
رکود بازار و بحران های اقتصادی می توانند در برابر این شرایط مقاومت و پایداری کنند و 
به فعالیت ادامه دهند. همچنین این شرکت ها با شروع دوران رونق و رشد تقاضا، سریع تر 

به بازار پاسخ می دهند و مسیر رشد را همگام با بازار طی می کنند.
همان طور که گفته شد، افزایش تولید تختال در فوالد هرمزگان از شهریورماه تا آذرماه 
دستاوردهای مهمی برای فوالد هرمزگان به همراه داشته است. کاهش مصرف انرژی، 
افزایش بهره وری کوره، کاهش میزان مصرف نسوز و الکترود و... از مهم ترین دستاوردهای 

فوالد هرمزگان در واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم بوده است.
میزان مصرف نسوز در فوالد هرمزگان طی آذرماه امسال به ۵.۵8 کیلوگرم به ازای هر تن 
مذاب رسید که نسبت به ماه قبل آن 0.83 کیلوگرم به ازای هر تن کاهش نشان می دهد. 
این در حالی است که متوسط مصرف نسوز فوالد هرمزگان در سال جاری 8.3۲ کیلوگرم 

به ازای هر تن بوده است.
از دیگر دستاوردهای فوالد هرمزگان در حوزه مواد مصرفی می توان به کاهش چشمگیر 
مصرف الکترود نیز اشاره کرد. این شرکت توانست میزان مصرف الکترود خود را به 1.7 
کیلوگرم به ازای هر تن برساند. فوالد هرمزگان توانست مصرف الکترود خود را از مردادماه 
به طور مرتب کاهش دهد. میزان مصرف متوسط الکترود فوالد هرمزگان در سال جاری 

۲.0۲ کیلوگرم به ازای هر تن ثبت شده است.
از دیگر دستاوردهای فوالد هرمزگان در سال جاری به ویژه در آذرماه می توان به افزایش 
راندمان کوره های قوس الکتریکی اشاره کرد. این شرکت در آذرماه با اتخاذ تدابیری 
همچون کاهش گانگ آهن اسفنجی از 7.7 درصد به 7.۵ درصد و همچنین کاهش 
نرمه آهن اسفنجی )کمتر از هشت میلی متر( از 17 درصد به 14 درصد، توانست در این 
ماه راندمان کوره را به 83.4 درصد برساند که باالترین راندمان ثبت شده در سال جاری 

به شمار می رود.
عالوه بر دستاوردهای یادشده، فوالد هرمزگان در سال جاری موفق شد مصرف آب و برق 
ویژه خود را کاهش دهد. به طوری که مصرف آب مجتمع به ۲.7 مترمکعب به ازای هر تن 
رسید. همچنین مصرف ویژه برق نیز به ۹۵3 کیلووات ساعت بر تن ثبت شده است که هر 
دو شاخص از ابتدای سال جاری بهبودیافته اند. عالوه بر رکوردهای فوق با هماهنگی و 
تالش همه جانبه فوالد هرمزگان به یک دستاورد درخشان دیگر در شرکت دست یافت 
و آن کاهش زمان در Tab to Tab بود. به طوری که در دی ماه زمان ۶0 دقیقه در این زمینه 
به ثبت رسید. این در حالی است که رکورد قبلی در این زمینه ۶4 دقیقه بود و این زمان 

برای فوالدسازی بسیار شگفت انگیز و قابل توجه است.
   فروش و صادرات

امروزه در دنیای تجارت و تولید، تنها آن محصولی در بازار باقی می ماند و قابل رقابت 
که  خواهد بود که با هدف صادرات و دست یابی به بازارهای جهانی تولید شود. چرا
کیفیت را تشخیص خواهند داد و در این  مشتریان و مصرف کنندگان، کاال و محصول با
صورت تولیدکننده قادر خواهد بود تا بازارها را از آن خود کند. همان طور که پیش تر نیز 
به آن اشاره شد، سواحل جنوبی کشور و به ویژه استان هرمزگان، به دلیل دسترسی به 
اسکله ها و بنادر صادراتی و سایر مزایایی که بیان شد، تولید فوالد در این خطه با هدف 

صادرات نهایی 10 میلیون تن انجام می شود.
فوالد هرمزگان همواره ارتباط با مشتریان را حفظ کرده و نظرات آن ها را جویا شده است. 
همچنین سازمان را در جهت بهبود فعالیت ها سوق داده است. به طوری که اتخاذ این 
استراتژی موجب شد رضایتمندی مشتریان از سازمان و محصول افزایش یابد و خرید 
خود را افزایش دهند. تجربه نشان داده است که مشتریان راضی از محصول شرکت، 
که وقتی شرکت توانست به مشتریان اصلی  باعث جذب مشتریان جدید می شود. چرا
کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب ارائه کند، آن ها نیز به صورت  خود محصوالت با

غیرمستقیم بازاریابی انجام می دهند.
افزایش رضایتمندی مشتریان از شرکت عالوه بر اینکه باعث بازاریابی می شود، به رشد 
فروش محصول در بازارها نیز کمک می کند و نتیجه این فرایند افزایش درآمد و سود بیشتر 
برای سازمان خواهد بود. در همین حال برند شرکت در میان سایر رقبا تقویت خواهد 
شد. افزون بر این، کارکنان سازمان با ارتباط برون سازمانی خود به ویژه با مشتریان، به طور 
مرتب دانش خود را به روز می کنند و تالش خواهند کرد هرروز یک نوآوری جدید برای 
مشتریان به ارمغان آورند. ضمن اینکه به دنبال جذب رضایت مشتری و حتی باالتر از 
انتظار آن ها حرکت کنند. شرکت فوالد هرمزگان تنها با گذشت ۵ سال از آغاز تأسیس خود، 
توانست به رکورد بی نظیر یک میلیون تن صادرات در سال 13۹۵ دست یابد. این مهم در 
این شرکت تنها از طریق بازاریابی منظم و دقیق، شناخت موقعیت زمانی و مکانی و نیز 

    بسیاری از صاحب نظران علل وقوع انقالب اسالمی 
در ایران را بررسیده اند و به نحوی کوشیده اند تا یکی 
بی  از نظریه های ابراز شده از سوی اندیشمندان غر
درباره انقالب را بر انقالب اسالمی تطبیق نمایند. آنان 
ضرورت وقوع انقالب اسالمی را بیشتر در عواملی نظیر 
مدرنیزاسیون، توطئه ی خارجی، اقتصاد و مسائل سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دانسته اند. در حالی که با 
کالبدشکافی دقیق انقالب اسالمی ایران به تطبیق ناپذیری 

این نظریات بر آن حکم خواهیم نمود.

در دیدگاه مقام معّظم رهبری، انقالب یک ضرورت طبیعی 
بر اساس سّنت های الهی بود. توضیح اینکه؛ نظام هستی به 
عنوان مظهر و تجّلی اراده و مشّیت الهی، مشمول قوانین و 
سّنت هایی است که نه تغییرپذیرند و نه جایگزین بردار. بشر 
چه بخواهد و چه نخواهد و قدرتمندان چه راضی باشند و 
چه نباشند، این سّنت ها تحقق می پذیرند. یکی از این 
سّنت ها تجّلی حق و پیروزی آن بر باطل است. یعنی جریان 
هستی و اداره امور عالم و نیز اعمال اختیاری انسان باید با 
تدبیر الهی و متکی بر معرفت صحیح اداره شود تا سعادت او 

تأمین و تضمین گردد.
گر روزی جامعه اسالمی که نماد جریان حق است  بنابر این ا
منحرف شود و به جایی برسد که هم مردم به فساد کشیده 
شوند و هم حکومت ها فاسد گردند و در نتیجه جابجایی 
خوب و بد، معروف و منکر و حق و باطل در عرصه حیات 
اجتماعی صورت گیرد، خداوند شرایط را به گونه ای محقق 
می سازد که گروه خداپرستان و مؤمنان قیام کنند و جامعه 
را از فساد به صالح برگردانند؛ همان طور که حادثه عظیم 
عاشورا در تاریخ اسالم از مصادیق روشن آن است. مقام 
معظم رهبری با توجه به این سنت الهی است که می فرماید:
من احساس می کنم که انقالب اسالمی یک ضرورت بود برای 
اسالم. یک نیاز بود برای مسلمین. سّنت الهی بود برای حفظ 
دین و حفظ احکام الهی. مطلب بعدی این است که انقالب 
اسالمی یک حادثه تاریخی است نه یک حادثه منطقه ای. 
اساسًا انقالب، هر انقالبی در جغرافیای انسانی مثل زلزله و 
آتشفشان در جغرافیای طبیعی است. زلزله و آتشفشان از 
لحاظ اصل بروز ناشی از تکاثف انرژی های مختلف طبیعی 
است. انقالب هم در جغرافیای انسانی، ناشی از انباشته 

شدن انرژی های انسانی و انفجار این انرژی هاست.
بر اساس این قانون الهی بود که اوضاع و احوال جهانی و نیز 
اوضاع و احوال تاریخی کشور ایران اقتضا می کرد این تحول 
عظیم رخ دهد و نظام سلطنتی به نظام الهی و مردمی تبدیل 
شود، یعنی نظامی بر پایه ارزشهای معنوی که دنیا در نهایت 
درجه از آن دور بود، به وجود آید. دنیایی که غرق در مادی 
گری و فساد و فحشا شده و معنویتش ضعیف و ضعیف تر 
شده بود، هرگز باور نمی کرد و نمی کند که بتوان انقالبی بر 
مبنای حکم خدا به وجود آورد. اّما این معجزه در ایران رخ 
داد و پایگاه نجات دنیا از فساد و تباهی و رنجهای روحی شد 
و چنان شد که مستضعفان جهان، آمال و آرزوهای خود را در 

آن قابل تحقق یافتند.
برای تحقق وعده الهی که پیروزی اسالم بر همه کفر و الحاد 
و پیروزی ارزشهای الهی بر همه مادی گری های کوته نظرانه 
است، ضرورت داشت اسالم خودش را در عصر غربت دین 
بنمایاند و در عرصه حیات اجتماعی بشر مطرح سازد. از 
اینجا بود که خدای متعال چنین مقّدر کرد که این کار به 
دست یکی از شایسته ترین و برترین بندگانش عملی شود 

و شد.
بر پایه این سّنت الهی گرچه قدرتمندان و زورمداران جهان 
در مسیر دستیابی انقالب به اهدافش سنگ اندازی و مانع 
گر مردم شریف ایران  تراشی می کنند، ولی به فضل الهی ا
ایمان را با عمل صالح قرین سازند، هیچ قدرتی یارای مقاومت 
در برابر آنان را ندارد و چنین مّلتی قله های مرتفع عّزت و 
افتخار را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد. زیرا در کار خدا 
طفره نیست و طبیعت و فطرت عالم این است که به سمت 
کمال برود. به همین دلیل است که رهبر و ملت ایران، توحید، 
معنویت و دین داری را که شعار انقالب حضرت مهدی)عج( 
است، شعار انقالب اسالمی قرار داده و آن را زمینه و مقدمه ای 
برای انقالب حضرت مهدی )عج( می دانند. شکی نیست، 
چون این انقالب بر طبق سّنتهای الهی است، با صبر و توّکل 

به خدا پیش می رود و به اهداف خود نیز خواهد رسید.
حاصل کالم اینکه انقالب اسالمی بر اساس یک ضرورت 
طبیعی و تاریخی و مبتنی بر قواعد و سنن الهی به وقوع 
پیوست و بر اساس همین قاعده نیز به راه خود ادامه خواهد 

داد. مقام معظم رهبری می فرماید:
انقالب ما و حرکت ما اسالمی است. از جهت دیگر برای 
مردم دنیا امروز بسیار می تواند آموزنده باشد و به عنوان 
یک تجربه ملموس و عملی مطرح بشود. انقالب ما از باب 
انطباق با سنت هایی که در قرآن برای نهضت ها و تحوالت 
جهانی و تحوالت اجتماعی ذکر شده، از جهت انطباق با این 
پیشگویی های قرآن و قوانینی که ذکر می کند و سنن الهی 
نیز اسالمی است. تفسیر و تحلیل قرآن نسبت به تحوالت 
اجتماعی عمیقًا مغایر با تحلیل و تفسیری است که مکاتب 
مادی ذکر می کنند. در قرآن کریم برای تحوالت مادی یک 
اصول و نقاط عطف و انگیزه ها و اهرم ها و عوامل دیگری ذکر 
شده، غیر از آنچه که در تحلیل ها و تفسیرهای مادی وجود 
دارد. ما نگاه می کنیم می بینیم عینًا آنچه در انقالب ما اتفاق 
افتاد منطبق بر همین تفسیرها و تبیین های الهی است که 

سنن آفرینش را برای ما بیان می کند.

گزارش

ضرورت انقالب اسالمی
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افزایش کیفیت محصول به دست آمد. دست یابی به رکوردهای فروش در ایران و شرکت 
فوالد هرمزگان در راه پرپیچ وخم در بازارهای جهانی توانست به جایگاه قابل قبولی ازنظر 
صادرات در میان فوالدسازان ایرانی و مشتریان بین المللی برسد. رکوردهای ایجادشده در 
صادرات یک شبه و یک سال به دست نیامده اند. بلکه سال ها تالش و بهبود در خطوط 
تولید در فوالدسازان کشور باعث شده است تا مشتریان خارجی به فوالدسازان ایرانی 
اعتماد کنند و درزمانی که بازارهای فوالد در دنیا همچنان با مازاد عرضه و کاهش شدید 

قیمت مواجه است، فوالد موردنیاز خود را از تولیدکنندگان ایران تهیه کنند.
   درآمدزایی و سودآوری

کثری و ثبت رکوردهای تولید، در راستای  عملکرد شرکت های تولیدی عالوه بر تولید حدا
سودآوری و کاهش هزینه است و تولید به همراه سودآوری مانند دو بال یک پرنده است و 
تولیدکننده را به سرمنزل مقصود می رسانند. فوالد هرمزگان در دو سه سال اخیر توانست 
کثر توان اسمی،  با اتخاذ تدابیری همچون تأمین مواد اولیه به صورت پایدار، تولید با حدا
کیفیت به بازارهای داخلی و صادراتی، کاهش  کاهش هزینه ها، عرضه محصوالت با
متوسط عیوب تختال، بومی سازی و کاهش خریدهای خارجی و راندمان باالی خطوط 
تولید، به یکی از سودآورترین تولیدکنندگان فوالد در کشور تبدیل شود. یکی از ویژگی های 
بارز فوالد هرمزگان در چند سال اخیر، افزایش قابل توجه درآمد این شرکت و سودآوری 
آن است؛ تا آنجا که این شرکت به یکی از سودآورترین تولیدکنندگان فوالد در ایران تبدیل 
شده است. شاهکار فوالد هرمزگان در سال 1400 رقم خورد، جایی که این شرکت توانست 
با کسب سود خالص بیش از هشت هزار میلیارد تومان، به اندازه تمام سال های فعالیت 
خود سودآوری داشته باشد. گفتنی است که این شرکت در سال 1400 بیش از ۲۲ هزار 

میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود.

   

ارتباط صنعت با دانشگاه
کم بر اقتصاد کشور در طول چند سال گذشته، موضوع  با توجه به شرایط حا
تکیه بر توان متخصصان داخلی و حمایت از شرکت های دانش بنیان اهمیت 
یافته است. شرکت های بزرگ هم طی چند سال گذشته به اهمیت و جایگاه 
شرکت های دانش بنیان پی برده و همکاری خوبی با این شرکت ها داشته اند. 
پذیرش ریسک توقفات، تا خیرات و حتی آسیب دیدن تجهیزات، بزرگ ترین 
از  یکی  است.  بوده  کلیدی  صنایع  در  دانش بنیان  محصوالت  از  حمایت 
نظام هایی که به بحث پژوهش و نوآوری در شرکت کمک کرد، نظام مدیریت 
تکنولوژی و نوآوری است که به کمک آن مباحث نوآوری را در سازمان جاری 
شد. شرکت فوالد هرمزگان از سال گذشته اقدام به تدوین این نظام کرده است 
و در مراحل پایانی جاری سازی آن قرار دارد. با اجرا کردن کامل این نظام، روابط 
از سطوح پایین سازمان تا مدیریت ارشد سازمان در حوزه نوآوری تعریف شده 
است و می تواند در جهت توسعه و ارتقا شرکت در مباحث پژوهشی و تحقیقاتی 
و تکنولوژی کمک کند. توسعه زیرساخت های ارتباطی با دانشگاه ها، تسهیل 
قراردادهای پژوهشی، افزایش اعتبارات پژوهشی نسبت به سال های گذشته، 
مشارکت بیشتر دانشجویان در طرح های پژوهشی به منظور توانمندسازی آن ها، 
ح و ایده، حضور و ارائه  مشارکت بیشتر با شرکت های دانش بنیان صاحب طر
مقاالت پژوهشی و تحقیقاتی در سمینارهای تخصصی از دیگر فعالیت های فوالد 
هرمزگان در این حوزه بوده است. عقد پنج تفاهم نامه در چهارمین جشنواره ملی 
کز علمی و دانشگاهی  فوالد با شرکت های دانش بنیان و نیز سه تفاهم نامه با مرا

کوسیستم  در سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، فناور و ا
نوآوری استان هرمزگان ازجمله اقدامات فوالد هرمزگان در این راستا بوده است.

  فناوری اطالعات و تحول دیجیتال در فوالد هرمزگان
شرکت فوالد هرمزگان از بدو تأسیس خود، با سیستم آغاز به کار کرده است. مدیران 
ح فوالد هرمزگان از زمان آغاز پروژه افرادی بودند که در صنعت فوالد  اجرایی طر
صاحب تجربه بودند به نحوی که از ابتدا طراحی و استقرار سیستم های اطالعاتی، 
جزو اسکوپ احداث کارخانه فوالد هرمزگان قرار گرفت. حرکت صنایع پیشرو در 
سطح دنیا به سمت انقالب صنعتی چهارم از چندین سال قبل آغاز شده است. 
در کشور ما نیز شرکت های بزرگ به صورت جدی این رویکرد را دنبال می کنند. 
فوالد هرمزگان نیز از سه سال قبل، با توجه به حرکت صنایع پیشرو دنیا به سمت 
انقالب صنعتی چهارم با هدف ارتقای بهره وری کسب وکار در راستای ضرورت 
همگام بودن با این سیر پیشرفت، به کارگیری و استقرار رویکردهای تحول 
دیجیتال را یکی از اهداف اساسی خود قرار داده است. در شرکت فوالد هرمزگان 
سه موضوع مرتبط با تحول دیجیتال به صورت هم زمان در حال اجراست؛ نخست 
تعریف و تدوین ره نگاشت تحول دیجیتال بود که با تهیه آن، پروژه های آینده 
برمبنای تحول دیجیتال شکل می گیرند و تعریف می شوند. موضوع دوم تعریف 
کوسیستم کسب وکار برای پلتفرم هایی که قرار است در آن ها تحول دیجیتال  ا
معنا پیدا کنند. موضوع سوم در این رابطه، تعریف تعدادی پروژه به صورت 
پایلوت بود که بتوان از نتایج و دستاوردهای آن ها در سطح و مقیاس عملیاتی، 
پروژه های اصلی سازمان را تعریف کرد. برای دستیابی به این اهداف، باید 
زیرساخت های الزم فراهم شوند که این زیرساخت ها مانند موضوعات سیستمی، 

دریاچه داده در مدیریت فناوری اطالعات دنبال می شود.
  محیط زیست

توجه به مسائل محیط زیستی در سال های اخیر باعث شده است تا استانداردهای 
محیط زیستی از سوی نهادهای مسئول به طور سخت گیرانه تری اعمال شوند. 
که بسیاری از شهرهای بزرگ در دنیا و به ویژه کشور ما با آلودگی هوا و آب  چرا
کردن این استانداردها از سوی  دست وپنجه نرم می کنند. درنتیجه رعایت 
شرکت های تولیدی و به ویژه فوالدسازان، الزامی به نظر می رسد. درعین حال در 
استان هرمزگان و به دلیل قرارگرفتن بسیاری از صنایع سنگین در غرب این استان 
باعث شده است که استانداردهای شدیدتری بر فعالیت فوالدسازان اعمال شود. 
ضمن اینکه شرکت های فوالدی حاضر در این استان خود را ملزم به رعایت این 
استانداردها کرده اند. به طور شرکت فوالد هرمزگان با دارا بودن پیشرفته ترین 
تکنولوژی تولید فوالد در کشور، یکی از پیشرفته ترین سیستم های غبارگیر موسوم 
گ هاوس را دارد که با استفاده از آن می تواند از آلودگی های زیست محیطی  به دا
تولید مذاب فوالد جلوگیری کند. شرکت فوالد هرمزگان نیز به عنوان یکی از مهم ترین 
تولیدکنندگان فوالد در کشور و با دارابودن پیشرفته ترین تکنولوژی تولید فوالد، 
تمامی الزامات و استانداردهای محیط زیستی را در این صنعت رعایت می کند. این 
شرکت هیچ گاه به حداقل ها در رعایت حفاظت از محیط زیست بسنده نمی کند 
و همواره بهبودها و استانداردهای خود را ادامه می دهد. این تالش ها به شرکت 

فوالد هرمزگان کمک خواهد کرد که مشکالت محیط زیستی کمتری داشته باشد.
  ایمنی

ایمنی مهم ترین بخش فرآیند تولید را تشکیل می دهد و عدم رعایت آن می تواند 
گوار شود. هر سازمان باید نسبت به اجرای اصول  منجر به ایجاد حوادث نا
ایمنی متعهد باشد. اجرای فرآیندهای ایمنی در درجه اول با برگزاری کالس های 
آموزشی ایمنی در سازمان نهادینه می شود و در این کالس ها برای کارکنان ایمنی 
فرهنگ سازی می شود. شرکت فوالد هرمزگان نیز با در نظر گرفتن موارد ذکرشده و 
به منظور ایجاد نظام جامع ایمنی در تمامی سطوح شغلی برنامه ریزی کرده است و 
توانست با اجرای برنامه های در دستور کار به سطح مطلوبی از ایمنی برسد. ازجمله 
مهم ترین برنامه های در دستور کار پیاده سازی نظام پیشنهادات ایمنی یا کارت 
، اجرای پروژه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، ادغام دستورالعمل های  سبز
کاری و ایمنی تخصصی، اجرای برنامه های آموزشی، پیاده سازی و اجرای سیستم 
، بازنگری و اصالح دستورالعمل ها و گردش کار جنرال ایمنی،  پرمیت و کارت خطر
 HSE واحدها و پیمانکاران، توانمندسازی نفرات HSE پیاده سازی نظام ارزیابی
پیمانکاران و... هستند. مهم ترین هدف شرکت فوالد هرمزگان در رابطه با ایمنی 

رسیدن به حادثه صفر برای شرکت است.
  اشتغال زایی قابل توجه و استفاده از نیروهای نخبه

متناسب با ظرفیت های تولیدی شرکت و به منظور پاسخ گویی به نیاز فرآیندهای 
عملیاتی در بعد منابع انسانی، تعداد 1۵1۲ نفر به صورت امانی و ۲30۹ نفر به شکل 
پیمانی، در مجموعه فوالد هرمزگان مشغول به کار هستند. به کارگیری این تعداد 
گون نیازمند سازمان دهی  سرمایه انسانی با تخصص های متنوع و در حوزه های گونا
مناسب و سنجش دقیق نیازهای هر حوزه و هر فرآیند و طراحی ساختار سازمانی 
کارآمد بوده، که این مهم در طی سالیان گذشته انجام شده و تا امروز نیز به صورت 

مستمر در حال بهبود بوده است. در شرکت فوالد هرمزگان فرآیند آموزش و توسعه 
منابع انسانی مطابق استانداردهای این حوزه و با استفاده از به روزترین شیوه های 
یادگیری و نیز بهره گیری از مجرب ترین مدرسان و مشاوران کشور در حال انجام 
است. نمونه این موضوع را می توان در افزایش تولید، افزایش درآمد و سودآوری 
شرکت، همچنین کسب موفقیت های روزافزون سازمان در عرصه های داخلی و 
بین المللی مشاهده کرد. افزایش دانش تخصصی کارکنان، بهبود شایستگی های 
مدیریتی رهبران سازمان و توسعه فردی کارکنان ازجمله اهداف شرکت به شمار 

می روند.
  فوالد هرمزگان بنگاه نمونه استان در عمل به مسئولیت های اجتماعی

فوالد هرمزگان عمل به مسئولیت های اجتماعی را حق مردم استان و یکی از 
وظایف ذاتی خود می داند و در بسیاری از حوزه های مسئولیت اجتماعی همچون 
ورزشی، فرهنگی، کمک های انسان دوستانه، پزشکی، محیط زیست و... وارد شده 

و اقدامات متعددی را صورت داده است.
کسیژن مایع به بیمارستان های شهر بندرعباس و ارسال نیتروژن مایع  ارسال ا
به دانشگاه علوم پزشکی، تهیه بسته ها و اقالم بهداشتی در دوران کرونا همچون 
تهیه ماسک، دستکش و ونتیالتور و تهیه و اهدا 10 دستگاه دیالیز به بیمارستان 
شهید محمدی بندرعباس جهت مداوای بیماران، تأمین پنج هزار تن آهک جهت 
ک سازی دو  دفن پسماندهای عمومی، ارسال نرمه آهک به میزان 100 تن برای پا
مکان آلوده، حمایت از نیازمندان و همچنین حمایت از اقشار مستضعف در 
قالب مسئولیت های اجتماعی مانند تهیه سه دستگاه کولرگازی جهت نصب 
گرد، حمایت مالی از مرکز معلوالن ذهنی حبیب ابن  در کارگاه تولید فرش در بشا
مظاهر بندرعباس جهت برطرف سازی مشکل سردخانه، حمایت از مرکز درمان 
کرام ایتام و  ح ا و توان بخشی بیماران روانی مزمن فجر آسایش، مشارکت در طر
محسنین با هدف حمایت از 10 هزار کودک یتیم و غیر یتیم تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی استان هرمزگان و مساعدت مالی در خصوص جشن گل ریزان 
جهت آزادسازی زندانیان بخش رودخانه شهرستان رودان ازجمله اقدامات فوالد 

هرمزگان در این زمینه بوده است.
  سهم پررنگ فوالد هرمزگان در پیشرفت ورزش استان

فوالد هرمزگان به عنوان یکی از قطب های صنعتی مهم کشور در استان هرمزگان 
طی دو سال گذشته همواره کوشیده تا در ایفای مسئولیت های اجتماعی خود 
فراتر رفته و به عنوان یک بازوی حمایتی در کنار دولت و مردم بوده و از هر کمکی 

در حد توان دریغ نکند.
فوالد هرمزگان برای افزایش نشاط عمومی در جامعه به ویژه استان هرمزگان، 
توجه به ورزش را در قالب مسئولیت های اجتماعی در دستور کار قرار داده و 
در راستای توجه و حمایت از ورزش و جامعه مستعد ورزشکاران هرمزگان در دو 
سال گذشته کوشیده بیش ازپیش فعال شود و با حضور و حمایت از ورزشکاران 
بتواند سهم کوچکی در برافراشته کردن نام هرمزگان در سطح کشور و حتی 

جهان بردارد.
فوالد هرمزگان در دو سال اخیر در 3۵ رشته ورزش حرفه ای و ۲۲ رشته ورزش 
، کادر فنی و کادر اجرایی بومی  کارگری با دربرگیری بیش از یک هزار و ۲00 ورزشکار
توانسته خانواده های زیادی را در بحث ورزش و سالمت درگیر و باعث رونق ورزش 

حرفه ای و کارگری شود.
در دو سال گذشته فوالد هرمزگان موفق به کسب 37 عنوان قهرمانی بین المللی، 
کشوری و استانی شده که قهرمانی در مسابقات کارگری جهانی فوتبال ساحلی 
و فوتبال ۶ نفره در کشورهای ایتالیا و روسیه، صعود تیم های بسکتبال آقایان و 
بانوان فوالد هرمزگان به لیگ یک کشور، صعود تیم فوتبال فوالد هرمزگان به لیگ 
دسته دوم کشور، کسب عنوان سومی لیگ برتر فوتسال جوانان کشور و حضور در 
رشته هایی همچون والیبال، تیراندازی، بولینگ، دوومیدانی، بسکتبال با ویلچر، 
والیبال نشسته و ایجاد تیم های پایه تا بزرگ ساالن در فوتبال، فوتبال ساحلی و 
فوتسال و حمایت از رشته های ورزشی پرشمار دیگر همگی نشان دهنده از عزم 

جدی این کارخانه و بنگاه اقتصادی از ورزش هرمزگان است.
همه مسئوالن استان هرمزگان نیز بر مشارکت فعال شرکت فوالد هرمزگان در 
حوزه ورزش صحه گذاشته اند و در پی کسب مقام های متعدد تیم های ورزشی 
این شرکت پیام های تبریک صادر کرده اند. خوشبختانه عالوه بر حضور نام فوالد 
هرمزگان در میادین، در بحث حمایت از هیئت های ورزشی و سایر رشته ها نیز 

همواره فوالد هرمزگان پیش قدم بوده و هست.
فوالد هرمزگان با هزینه سالیانه 30 تا 3۵ میلیارد تومان در عرصه ورزش سردمدار 
حمایت بنگاه های اقتصادی از ورزش هرمزگان هرساله بر فعالیت خود می افزاید 
و به زودی در بحث توسعه زیرساخت های ورزشی با کمک و همکاری اداره کل 
ورزش و جوانان هرمزگان گام خواهد برداشت و امیدوار است سایر بنگاه های 
اقتصادی نیز در این مسیر هم راستا با فوالد هرمزگان باشند تا هرمزگان سرشار از 

استعداد بیش ازپیش در میادین ورزشی فعالیت کند.

گزارش

آیت اهلل  انقالب اسالمی با شهادت مشکوک    
سیدمصطفی خمینی در نجف اشرف توسط عوامل رژیم 
شاهنشاهی وارد مرحله تازه ای شد و امواج خروشانی در 
بین مردم به پا کرد، اما امام خمینی این حادثه را از الطاف 

خفیه الهی دانستند.

  قیام 1۹ دی قم
روز 17 دی 13۵۶، مقاله ای تحت عنوان »ایران و استعمار 
خ و سیاه« بانام مستعار »احمد رشیدی مطلق« در  سر
روزنامه اطالعات به چاپ رسید که در آن به بهانه سالروز 
کشف حجاب جمالت جسارت آمیزی به روحانیت و 
به ویژه به شخص امام خمینی )ره( به عنوان مخالفان ترّقی 
و پیشرفت و مرتجعینی که نباید مجال ابراز وجود و عقیده 
پیدا کنند، نوشته شد. انتشار این مقاله موجب اعتراض 
شدید و گسترده در سراسر کشور به ویژه در حوزه علمیه قم 
شد.  در 1۹ دی ماه در تظاهراتی که به همین مناسبت در 
قم برپاشده بود عده ای از تظاهرکنندگان توسط نیروهای 
رژیم شهید و مجروح شدند. به دنبال این کشتار وحشیانه 
کنده  تا چندین روز حوزه ها و بازار قم تعطیل و تظاهرات پرا

ادامه یافت.
  عید فطر سال 1357

روز 13 شهریور 13۵7 نماز عید فطر در قیطریه تهران به 
امامت آیت اهلل مفتح به نحو بی نظیری برگزار شد. عید فطر 
۵7 و شتاب انقالب با آغاز ماه رمضان و برگزاری مجالس و 
محافل متعّدد در شهرهای کشور نهضت اسالمی شتاب 
بیشتری به خود گرفت. براثر روشنگری هایی که توسط 
سخنرانان و گویندگان مذهبی در این ماه در مساجد صورت 
می گرفت، تظاهرات و راهپیمایی های سراسری در ایران 
شکل گرفت. رژیم شاه نیز برای مقابله با تظاهرکنندگان سعی 
، اعالم حکومت نظامی،  می کرد از هر طریق اعم از کشتار
ایجاد هرج ومرج و... تظاهرات مردم را سرکوب کند، ولی این 
اعمال وحشیانه نتیجه عکس داد به طوری که در عید فطر 
۵7 دریایی از انسان ها پس از نماز عید به خیابان ها ریختند 
و خواستار برپایی حکومت اسالمی شدند. نماز عید فطر 
سال ۵7 روزنه امید و نقطه عطفی جدید در تاریخ مبارزات 
مردم و نهضت روحانیت بود که باید آن را طلیعه رهایی 
ملت ستمدیده ایران از قیدوبند قدرت های استعماری و 

حکومت دست نشانده پهلوی دانست.
  تظاهرات 17 شهریور

گیر شد  ، نهضت فرا در پی تظاهرات میلیونی عید فطر
به طوری که در فاصله بین عید فطر و هفده شهریور مردم 
تهران هرروزه به خیابان ها ریخته و خواستار الغای رژیم 
شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسالمی می شدند. روز 
هفده شهریور نیز مانند روزهای قبل قرار بر راهپیمایی و 

تظاهرات بود.
اعالم  از  مردم  کثر  ا که  شهریور  هفده  روز  صبح 
حکومت نظامی بی خبر بودند همانند روزهای گذشته در 
میدان شهدا تجمع کرده تا راهپیمایی دیگری ترتیب دهند 
گهان ارتش شاه از زمین و هوا به روی مردم بی دفاع  که نا
آتش گشود و خیابان های اطراف را غرق در خون نمود. 17 
شهریور 13۵7 بدین شکل در تاریخ انقالب به جمعه سیاه 

معروف گردید.
  هجرت امام به فرانسه

امام خمینی در 13 مهر 13۵7 عازم فرانسه شدند، و ازآنجا 
سکان کشتی مردم را در امواج خروشان انقالب اسالمی 
هدایت نمودند. در پی این هجرت تعیین کننده، دنیا 
متوّجه ایران شد و امام توانستند با استفاده از وسایل 
ارتباط جمعی دنیا از طریق ایراد سخنرانی ها و مصاحبه ها 
صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند و درنهایت 
موفق شدند با رهبری خردمندانه خود تمام توطئه های 

داخلی و خارجی را خنثی نمایند.
  تظاهرات تاسوعا و عاشورا

پس از هجرت تاریخ ساز امام به فرانسه چند حادثه مهم 
ازجمله آتش کشیدن مسجد جامع کرمان، حادثه سیزده 
آبان و حمله به بارگاه و صحن امام رضا )علیه السالم( رخ داد 
که هرکدام نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی بودند، ولی 
آنچه کاخ ستم شاهی را به لرزه درآورد و شکست ابرقدرت ها 
را در مقابل کلمه حق به ثبت رساند مبارزات ماه محرم بود. 

   پیروزی نهایی
آخرین تیر ترکش شاه و اربابان غربی اش، نخست وزیری 
شاپور بختیار از اعضای قدیمی جبهه ملی بود که با شعار 
غ طوفان می دانست. سوسیال دموکراسی آمده و خود را مر
دولت بختیار که حضور امام خمینی )ره( را در ایران مانع از 
انجام توطئه هایش می دید، فرودگاه ها را بست تا حداقل 
سفر امام به تعویق افتد. در فاصله فرار شاه تا ورود امام 
)رحمة اهلل علیه( دو راهپیمایی بزرگ و میلیونی اربعین و ۲8 
صفر و تحصن علما و روحانیون در مسجد دانشگاه تهران 
نیز صورت گرفت که هرکدام پایه های رژیم شاه را متزلزل تر 
کرد و سرانجام روز 1۲ بهمن 13۵7 حضرت امام پس از 1۵ 
سال تبعید به ایران بازگشتند. امام در 1۶ بهمن، مهندس 
بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت منسوب نمودید. 
در روز 1۹ بهمن، پرسنل نیروی هوائی ارتش به محضر امام 
رسیدند و با ایشان بیعت نمودند. آخرین توطئه رژیم برای 
سرکوب قیام ملت ایران کودتا بود. سران ارتش دست اندرکار 
کودتا شدند و در روز ۲1 بهمن از ساعت 4 بعدازظهر اعالم 
حکومت نظامی شد، اّما فرمان تاریخی امام مبنی بر 
بی اعتنایی به حکومت نظامی این توطئه شوم را خنثی کرد.

کز دولتی نظامی، انتظامی  مردم در روز ۲۲ بهمن به مرا
و رادیو و تلویزیون یورش برده و آن ها را فتح کردند، با فرار 
بختیار از ایران و اعالم بی طرفی ارتش در روز ۲۲ بهمن 
13۵7 انقالب اسالمی ایران پس از سال ها مجاهدت ایثار، 
کاری و مقاومت درراه رضای الهی با رهبری بی نظیر  فدا
حضرت امام خمینی و به همت مردم سرافراز ایران به 

پیروزی نهائی رسید.
 منبع: خبرگزاری فارس

وقایـع تاریخی منجر به 
دهه فجر
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   بسیاری از رزمندگان هرمزگانی سال های دفاع مقدس 
از لشکر ثاراهلل به جبهه ها اعزام می شدند و حاج قاسم که 
فرمانده این لشکر بود را نگین افتخار دوران جنگ و جبهه 

خود می دانند.

بسیاری از رزمندگان هرمزگان و خط شکنان لشکر ثاراهلل 
گردان  را بچه های استان هرمزگان تشکیل می دادند و 
غواص های لشکر ثاراهلل که در جبهه ها شهرت شجاعت گرفته 

بودند، اغلب بچه های دریادیده و دریادل هرمزگانی بودند.
، در سنگر فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در  از سوی دیگر
لشکر 41 ثاراهلل نیز هرمزگان یک پای ثابت و همیشگی به نام 
سردار علی حاجبی )قائم مقام لشکر ثاراهلل( داشت که نخبه 
عرصه جنگ و از یالن غیور اهل رودان هرمزگان بود که همیشه 
دست راست حاج قاسم بود و گاهی در غیاب فرمانده، یک تنه 
لشکر را پیش می کشید. بچه های هرمزگان کم حرف و صبور و 
باصالبت اند و این را در مورد علی حاجبی که قائم مقام لشکر 

حاج قاسم بود، دوچندان می گویند. 
حاج قاسم که خودش کوه ایمان و صبر بود، بارها از ایمان 
علی و دیگر شیربچه های هرمزگان در جنگ یاد می کند و آنان 

را الگوهای معنویت و مظلومیت می خواند.
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی »مرد صالبت و 
اقتدار و فرمانده شجاع لشکر 41 ثاراهلل دفاع مقدس«، دریایی 
از خاطره را در دل شهدا و رزمندگان استان هرمزگان به جای 

گذاشته است.
 صمیمت حاج قاسم سلیمانی در جبهه ها آن هم با بچه های 
جنوب چنان عشق و الفتی میان ایجاد کرده بود و در فضای 
جبهه ها نیز تشدید شده بود که هیچ گاه از یادها و خاطره ها 

نخواهد رفت.
روزی که خبر شهادت شهید سلیمانی به هرمزگان رسید، همه 

ایران داغدار بود و هرمزگان داغدارتر.
   اوج سادگی او...

سردار علی دانشمند از هم رزمان شهید سلیمانی درباره 
حاج قاسم می گوید: اوایل دوران دفاع مقدس و در حدود 
سال های ۶۲ یا ۶3 بود که حاج قاسم به همراه فرماندهان و 
مسئوالن لشکر 41 ثاراهلل برای انجام مأموریتی به بندرعباس 
آمده بودند. بعد از اتمام جلساتشان و هماهنگی الزم در مورد 
نحوه چگونگی اعزام نیروهای هرمزگان و شهر بندرعباس 
به لشکر 41 ثاراهلل به عنوان نیروهای داوطلب، قرار شد برای 
استراحت به منزل ما بیایند و شب را آنجا بمانند و صبح عازم 

کرمان شوند.
   ماجرای تشکیل گردان 422 غواص و اعتماد حاج قاسم 

به بچه های هرمزگان
سردار رضا ترابی فرمانده پیشین سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 
نیز سابقه هم رزمی با حاج قاسم را در جبهه ها دارد، در بیان 
خاطره ای از او می گوید: بعد از عملیات کربالی یک در تیرماه 
13۶۵ که شهر مهران آزاد شد، به اهواز آمدیم، گفتند حاج 

قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 ثاراهلل گفت بیاید جلسه.
وی افزود: من و آقایان نبی زاده و ُمالپرست در نشست شرکت 
کردیم، سردار سلیمانی گفت برای مأموریت هایی در آینده )در 
آن زمان فقط یک گردان غواص داشت گردان 410 به فرماندهی 
شهید احمد امینی که در والفجر هشت شهید شد( نیاز به 
تقویت و افزایش گردان های غواص داریم هیچ کس بهتر از 
رزمنده های هرمزگان نیست و بروید و مقدمات راه اندازی 

گردان های غواصی از بین نیروهایتان آماده کنید.
   با یک سفر مشهد کلید گردان ویژه غواص را زدیم

سردار ترابی ادامه می دهد: سردار سلیمانی ما را برای یک 
سفر تشویقی به مشهد برای زیارت امام رضا )ع( فرستاد 
به اتفاق کادر گردان رفتیم زیارت امام رضا )ع( و از مشهد به 
بندرعباس برگشتیم و با مراجعه به منطقه یکم نیروی دریایی 
سپاه و ارتش کار آموزشی غواصی را در ساحل بندرعباس آغاز 
کردیم؛ حاج قاسم سلیمانی فرمانده لشکر ثاراهلل با آن تجربه 
و تخصص به رزمنده های هرمزگان ازجمله فرمانده گردان ما 
آقای منصور نبی زاده اعتماد کرد و به این ترتیب گردان 4۲۲ 

کی به گردان ویژه غواص تبدیل شد". خا
کی 4۲۲ آقای نبی زاده تبدیل به گردان  زمانی که گردان خا
غواص شد اولین عملیات سه ماه بعد انجام شد، لذا یکی از 
گردان هایی که در لشکر ثاراهلل بسیار خوش درخشید، همین 

گردان 4۲۲ استان هرمزگان بود. 
شهید سلیمانی در حقیقت اعتماد باالیی به نسل جوان 

داشت و مأموریت های بزرگ را با جوانان انجام می داد.
   حاج قاسم خودش درباره بچه های هرمزگان چه 

می گفت؟
حاج قاسم حدود دو دهه قبل و در مراسم یادواره شهید 

علی حاجبی که قائم مقامش در لشکر ثاراهلل بود، می گوید:
»بندرعباس و استان هرمزگان در دفاع مقدس نقش بسیار 
ارزنده اما مظلومانه ای دارد، مظلومانه از این بابت که شاید 
کسی خیلی نمی داند که در استان هرمزگان 1۲00 نفر در 
صحنه دفاع مقدس به شهادت رسیدند، مثل مظلومیت 
کت، مظلوم، پرمعنویت،  خود بچه های استان هرمزگان سا
اما در مقابل دشمن کوره ای از آتش و حرارت، در همه جاهای 
جنگ، هرمزگان بود. بانی یا موتور محرکه پنج یا شش 
عملیات مهم هرمزگان بود، بخش عظیمی از پیروزی های 

عملیات والفجر هشت مدیون رزمندگان هرمزگان است.
 منبع: خبرگزاری فارس

گزارش

روایتی از سـفر حاج قاسم 
به هرمزگان تا تشـکیل 

گردان غواص ها

   استان هرمزگان با مرکزیت بندرعباس یکی از مهم ترین استان های کشور است و 
نقش مهمی در ارتباطات دریایی و تجاری ایران بر عهده دارد. این استان با حدود 6۸ 
هزار کیلومترمربع مساحت هشتمین استان وسیع کشور است. هرمزگان از جهت شمال 
و شمال شرقی با استان کرمان، غرب و شمال غربی با استان های فارس و بوشهر از شرق 
با سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آب های گرم خلیج فارس و دریای 

عمان در نواری به طول تقریبی ۹00 کیلومتر در برگرفته است.

اهمیت این منطقه از کشور به حدی است که در تمام دوره های تاریخی جایگاه ویژه ای 
برای کشور داشته است. اسامی تاریخی متعدد بندرعباس به عنوان مرکز استان مؤید 
حضور تاریخی این شهر در بستر تاریخی ایران است. بندر، بندل، بندر گامرون، گامرون، 
گمبرون، گمرون، جرون، جرونات، جرونات عباسی، زرون، بندرعباسی و بندرعباس از 

نام های این شهر بوده است.
در هم تنیدگی هویت و اقتدار ملی ایرانیان در پیوستگی تاریخی آن با شمال و جنوب و 
شرق و غرب کشور معنا پیدا کرده است. به همین دلیل استان هرمزگان را باید بخشی از 
حافظه تاریخی ایرانیان در تقابل با بیگانگان تعریف کرد. اشغال هرمز به وسیله پرتغالیان 
به فرماندهی »آلفونسو دآلبوکرک« )14۵3- 1۵1۵ م( به مدت بیش از یک قرن )1۵07 
تا 1۶۲۲ م( و نهایتًا اخراج آن ها به وسیله امام علی خان در دورٔه شاه عباس صفوی 

)سلطنت: ۹۹۶- 1038 ه ق( بخشی از این تاریخ پرافتخار است.
کتشافات دریایی یکی از دریچه های  استان هرمزگان در طول تاریخ خصوصًا پس از ا
ارتباطی ایرانیان با خارج بوده است. به همین دلیل عالوه بر کاالهای تجاری و افکار 
و اندیشه هایی که از این طریق وارد ایران می شدند، این بخش از کشور همواره با 
لشکرکشی ها و جنگ ها و غارت هایی مواجه بوده که در دوره های اخیر در چهره 
گی خاص،  استعمارگران عمدتًا انگلیسی خود را نشان داده است. به دلیل همین ویژ
مردم هرمزگان به عنوان مرزدارانی غیور همواره پاسدار ارزش های ملی و هویت اسالمی 

کشور بوده اند.
خلیج فارس و اهمیت نمادین این اسم برای ایران در دهه های گذشته، حساسیت ها 
نسبت به این بخش از کشور را بیشتر کرده است. عالوه بر اهمیت نمادین نام خلیج فارس 
غ از هر قوم و مذهب، این آبراه ازنظر ژئوپلیتیک نیز برای کشور  در همبستگی ایرانیان فار
کتشافات جغرافیایی در قرن پانزدهم تا کشف نفت در سدٔه  اهمیت بسیار باالیی دارد. از ا

گذشته، خلیج فارس همواره در کانون توجه جهانیان بوده است.
   استان هرمزگان در دورٔه پهلوی

به دلیل ماهیت استعماری و استبدادی نظام های سیاسی ایران در دوره قاجاریه و 
پهلوی، هرمزگان مانند دیگر بخش های کشور از حداقل امکانات رفاهی و مادی محروم 
بوده و چندان موردتوجه حکومت ها قرار نداشته است. در دورٔه قاجار به دلیل ضعف 
حکومت مرکزی توجه چندانی به هرمزگان نشد و این وضعیت در دورٔه پهلوی ادامه پیدا 
کرد. در دورٔه پهلوی دوم به استثنای جزیره کیش این منطقه در بدترین شرایط ممکن 
قرار داشت. این محرومیت به حدی بود که بندرلنگه و برخی شهرهای این استان به 
محل تبعید انقالبیون و مخالفین رژیم تبدیل شده بود. رژیم پهلوی به رغم تبلیغات 
گسترده ای که در زمینه پیشرفت ایران انجام می داد، کشور را در چنان وضعیتی قرار 
داده بود که برخی مناطق مانند بندرعباس، در بدترین شرایط ممکن ازنظر اقتصادی و 
اجتماعی قرار داشتند. اسناد نشان می دهند که به تدریج از اوایل دهه چهل، نیروهای 
گاه  مذهبی متأثر از اندیشه های حضرت امام خمینی )ره( نسبت به اوضاع واقعی کشور آ

شده و علیه رژیم پهلوی به مبارزه برخاسته اند.
   دوره سلطنت رضاخان پهلوی

کودتا در 1۲۹۹ در مدت چهار سال توانست از وزارت دفاع به  رضاخان پس از 
نخست وزیری و نهایتًا پادشاهی ایران برسد. رضاخان در دوره ای 1۶ ساله، به صورتی 
حساب شده کوشید با مذهب زدایی در جامعه، ماهیت فکری و فرهنگی جامعه ایرانی را 
دچار تغییر اساسی کند. در این راستا وی و حلقٔه مشاورانش با اجرای طرح هایی از قبیل 
استفاده از کاله اجباری، یکدست کردن لباس، کشف حجاب و... باعث نارضایتی مردم در 
سراسر کشور شدند. درواقع جامعٔه ایرانی در این مقطع به دلیل خشونت و اعمال قدرت 

رضاخان توانایی تقابل با وی را نداشت
   دورٔه سلطنت محمدرضا پهلوی

سیاست های محمدرضا شباهت کاملی با برنامه های رضاخان ازنظر ایده و فکر داشت، 
تنها تفاوت این دو نفر در نوع اجرای این سیاست ها بود. درواقع رضاخان و محمدرضا 
در رأس جریانی بودند که به دنبال غربی کردن جامعه ایرانی و گذار از باورهای سنتی و 

مذهبی کشور بودند.
رضاخان برای تحقق ایده هایش از روش های خشن و دستوری استفاده می کرد، اما 
محمدرضا شاه که تجربٔه پدرش را نیز در اختیار داشت، از طریق سیاست های نرم و 

هدفمند این آرزو را دنبال کرد.
واقعیت آن است که روش محمدرضا به دلیل اینکه از طراحی دقیق تری برخوردار بود، 
اثرات عمیق تری بر فضای فکری و مذهبی کشور گذاشت. وی در یک دوره 37 ساله 
کوشید تمام ساختارهای سنتی و مذهبی جامعه ایرانی را در راستای اهداف غربی سازی 

جامعه دچار تغییر کرده و همٔه دستگاه های سیاسی و فرهنگی را در این راستا هدایت 
کند.

   نهضت امام خمینی )ره(، بازگشت به خویشتن
همان گونه که گفته شد، عمده سیاست های کالن رژیم پهلوی مذهب زدایی از جامعه 
ایرانی به دلیل نقش مذهب و روحانیت در شئون زندگی مردم بود. درواقع شعارهای 
بازگشت به دورٔه باستان و مبارزه با خرافات نه به دلیل ماهیت ملی گرایانه رژیم، بلکه صرفًا 
گرچه  کتیکی برای بی اعتبار کردن دورٔه اسالمی تاریخ ایران و مذهب در جامعه بود. ا تا
روحانیت و نیروهای مذهبی در دهٔه ۲0 و 30 نسبت به اوضاع جاری کشور اعم از سیاسی و 
فرهنگی موضع گیری داشتند، ]۲[ اما قاطبه نیروهای مذهبی تا پیش از ورود حضرت امام 
)ره( به عرصٔه مبارزات سیاسی کشور، به صورت فردی و نامنظم و در قالب انتقاد از برخی 
اقدامات غیراخالقی و یا فرهنگی رژیم جبهه گیری می کردند. اولین تقابل جدی که تاریخ 
ایران را برای همیشه تغییر داد و موجب آشنایی مردم با حضرت امام خمینی )ره( شد، 
الیحه اصالحات ارضی بود. این سیاست که بخشی از طرح آمریکایی ها برای جلوگیری از 
انقالب های اجتماعی و کمونیستی در کشورهای طرفدار غرب بود، از اواخر دهه 30 ه ش 
کنش »آیت اهلل العظمی سیدحسین بروجردی«  مطرح شد، اما به دلیل ترس رژیم از وا
اجرایی نشد. با ارتحال ایشان، رژیم درنتیجه فشار آمریکایی ها و این پندار که روحانیت 
انسجام و مرکزیت خود را ازدست داده است، تصویب آن را اعالم کرد. این قانون که نحؤه 
اجرا و چگونگی تصویب آن دارای اشکاالت مذهبی و تردیدهای کامًال سیاسی بود، باعث 
کنش حضرت امام )ره( شده و برخالف تصور رژیم به هم صدایی و نزدیکی روحانیت و  وا
مردم انجامید. اعتراض گسترده مراجع و علما به این الیحه به رهبری حضرت امام )ره( 
چنان وسیع بود که رژیم در مهرماه 1341 در زمان دولت اسداهلل علم )3 تیر 1341- 18 

اسفند 134۲ ه ش( مجبور به لغو و اعالم رسمی الغاء آن شد.
   استان هرمزگان در پیوند با انقالب اسالمی

مردم مذهبی استان هرمزگان در جریان نهضت حضرت امام )ره( در کنار سایر مردم کشور 
که  به انقالبیون پیوسته و نقش مؤثری در پیشبرد مبارزات انقالبی بر عهده داشتند. ازآنجا
در رأس انقالب حضرت امام خمینی )ره( و نیروهای مذهبی قرار داشتند، لذا ماهیت کلی 
قیام در استان هرمزگان نیز جنبٔه مذهبی داشت. عدم دسترسی به اطالعات و اخبار راجع 
به اوضاع جاری کشور در استان باعث شد که مردم به تدریج از طریق روحانیونی که برای 
وعظ و انجام فرایض عبادی به استان می آمدند با حضرت امام خمینی )ره( و اندیشه های 
ایشان آشنا شوند. در کنار روحانیت، سایر اقشار ازجمله فرهنگیان و تحصیل کردگان نیز 
با تبیین مظاهر و مصادیق فساد، بی قانونی و ماهیت استبدادی و استعماری رژیم در 

گاهی دهی سیاسی به مردم مؤثر بودند. آ
ک بر فعالیت نیروهای مذهبی در استان هرمزگان باعث شده بود  عدم اشراف کامل ساوا
آن ها اطالع زیادی از ماهیت اعتراضات مردمی نداشته و سردرگم باشند. مثًال در سال 
ک در تحلیلی راجع به فعالیت  13۵3 کنترل دانش آموزان در اولویت قرار گرفته و ساوا

دانش آموزان دبیرستان ابن سینا بندرعباس می گوید:
»به احتمال زیاد در پشت پرده توسط چند نفر که دارای افکار مذهبی هستند هدایت و 

چنین اعمالی را انجام می دهد که برای شناسایی آن ها از طریق منابع اقدام می گردد.«
ک استان عالوه بر ضعِف تحلیل، از کمبود نیرو و وسعت فعالیت در رنج بود. به طور  ساوا
ک بارها از اینکه سازمان در میناب که »تعداد زیادی طرفدار حضرت امام  نمونه ساوا

وجود داشته«، شعبه ندارد گالیه کرده است:
ک است  »ضمنًا چون شهرستان میناب واقع در 110 کیلومتری شهر بندرعباس فاقد ساوا
و شهربانی هم در آنجا ضعیف است بعید به نظر می رسد عوامل شهربانی بتوانند توفیقی 
ک کردن محیط شهرستان مزبور از وجود عناصر مذهبی افراطی  حاصل نمایند. مضافًا پا

طرفدار خمینی که از گذشته ریشه دار است ازلحاظ امنیتی ضروری است.«
هم چنین باید به این نکتٔه اساسی توجه داشت که استان هرمزگان به دلیل دوری از 
، به سرعت در جریان تحوالت کشور قرار  مرکز و کنترل شدید سیستم بر انتشار اخبار
نمی گرفت و مردم با سختی و مشکل در جریان وقایع قرار می گرفتند. اخبار کنترل شده 
در استان صرفًا از طریق روزنامه های کیهان و اطالعات به مردم می رسید که چیزی جز 
پیشرفت های کشور و ابتذال را تبلیغ نمی کردند. گر چه دسترسی به رادیو و تلویزیون برای 
همه امکان پذیر نبود، اما برنامه های آن ها نیز صرفًا جنبٔه سرگرمی داشت و در تعمیق 
بی خبری مردم نقش اساسی ایفا می کرد. در چنین شرایطی، اولین جرقه های انقالب 

اسالمی در سال 134۲ در استان هرمزگان به مرکز گزارش شد:
»به قرار اطالع یکی از طلبه های قم به نام علی کریمی برای ایام ماه مبارک رمضان به آن 
شهرستان عزیمت می نماید. نامبرده در ماه محرم و صفر در مورد اصالحات ارضی و 
حجاب در باالی منبر مطالبی اظهار داشته که از طریق فرمانداری احضار و تذکرات الزم 
داده شده است. دستور فرمایید مراقبت الزم معمول و چنانچه مطالبی برخالف مصالح 

کشور اظهار داشت برابر مقررات نسبت به وی رفتار نمایند.«
کم بر استان هرمزگان کوچک ترین اظهارنظر یا عمل  در فضای پر از رعب و وحشت حا
کم، می توانست تبعات زیادی برای گوینده به دنبال داشته باشد. مثًال  خالف سیستم حا
مخالفت با سیاست های آمریکا در ویتنام از سوی یکی از روحانیون به نام حجت االسالم 

سیدعلی موسوی باعث تذکر شدید به وی شد:
»بررسی و تحقیق شود اصوًال چرا این واعظ در امور سیاسی دخالت کرده است. شدیداً 
گر کوچک ترین اظهار بی رویه کرده است به شهربانی دستور دهید که از منبر رفتن  اقدام و ا

او جلوگیری و از تهران هم تلگرافًا کسب دستور نمایند.«
در چنین شرایطی انقالبیون استان در مدت 1۵ سال به رغم همٔه مشکالت و تهدیداتی که 
وجود داشت در پیشبرد نهضت امام تالش کردند. در ادامه به بررسی فعالیت ها و مواضع 
انقالبیون استان خواهیم پرداخت و تالش خواهیم کرد ویژگی و مشخصات دو دورٔه اشاره 

شده در سطور پیشین را با تفصیل بیشتری تبیین کنیم.
     1 ـ مخالفت با انقالب سفید و اقدامات ضد مذهبی رژیم

تصویب مفاد انقالب سفید یا انقالب شاه و مردم در رفراندوم ادعایی رژیم در ۶ بهمن 
سال 1341 و به دنبال آن مجموعه وقایعی که تا 1۵ خرداد 134۲ اتفاق افتاد، موجی 
کنش در این مقطع زمانی ناظر به  کنش ها را در سراسر کشور ایجاد کرد. اولین وا از وا

اقدامات ضد مذهبی رژیم است:
»به قرار اطالع واصله آقای نعمت اهلل نجفی روضه خوان جزیره هرمز با استفاده از 
کنین جزیره و عنوان اعطای آزادی به زنان بیانات تحریک آمیزی می نماید.  ساده لوحی سا
خواهشمند است دستور فرمایند در این مورد تحقیقات غیرمحسوس و دقیقی به عمل 

آورده و نتیجه تحقیقات را اعالم فرمایند تا اقدام شایسته معمول گردد.«
رژیم از همین زمان کنترل قاطع اوضاع را در دستور قرار داده و به همین دلیل بسیاری از 

وعاظ استان هرمزگان در بهار 134۲ مورد تذکر جدی قرار گرفتند:
تحریم نوروز 134۲ از سوی امام )ره(، حمله به مدرسه فیضیه در ۲ فروردین 134۲، 
دستور رژیم برای کنترل سخنرانی وعاظ و روحانیون در محرم 1383 ق / خرداد 134۲ و 
توصیه حضرت امام مبنی بر یادآوری مصائب جهان اسالم و ماهیت رژیم در ماه محرم، 
رویدادهایی مهم در تاریخ سیاسی ایران محسوب می شوند. در استان هرمزگان این 
رویدادها نیز از سوی روحانیت و مردم دنبال می شد. مخالفت با انقالب سفید که هرسال 

مفادی به آن اضافه می شد، همواره یکی از محورهای انتقادی علما و مردم از رژیم بود.
   2- کنترل شدید مراسم مذهبی از سوی رژیم

مهم ترین آوردگاه نیروهای مذهبی و رژیم پهلوی، مراسم مذهبی خصوصًا ماه های محرم 
و صفر و رمضان بود. در این ماه ها به رغم تبلیغات گستردٔه رژیم، مردم با شور و شکوه 
خاصی در مراسم شرکت کرده و رژیم و دستگاه تبلیغی آن را به چالش می کشیدند. نکته 
قابل تأمل سخت گیری رژیم در برگزاری مراسم مذهبی در استان بود. در سند زیر با عنوان 
»طرح مربوط به ماه های محرم و صفر« درباره کنترل مراسم مذهبی در استان آمده است:
»چون ماه رمضان و بعدازآن ماه های محرم و صفر در پیش است الزم است درباره 

روحانیون نکات زیر را در نظر داشته باشند.
 
ً
1- ایجاد صحنه و یا تحریک و یادآوری مطالب فراموش شده منطقی نیست و باید جدا
از آن احتراز نمود مثًال تحریک یک روحانی در تهیه یک اعالمیه درباره موضوعی که خود 
موضوع فراموش شده است برفرض که نیت به نفع تصور شود صحیح نیست زیرا جواب 

و بحثی را ایجاد می نماید.
۲- باید بین روحانیون طرفدار دولت عده ای باشند که در مقابل حمالت دسته مخالف 

گذری بر انقالب اسالمی در استان هرمزگان به روایت اسناد ساواک
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بهمن 1401 9ویژه نامه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گزارش

  نظر به اینکه انقالب اسالمی زیربنای فعالیت 
خود را اسالم و قوانین خدا قرار داده است، مثل خود 
اسالم دارای احکام ثابت و متغیر بوده و هست. 
بنابراین با تکیه بر اصل توحید می توان موارد زیر را 

جزء اصول انقالب به شمار آورد:

1ـ  پایبندی به اسالم و قرآن،
۲ـ  دفاع از محرومان و مستضعفان،

3ـ  عدم گرایش به قدرتهای شرقی و غربی،
4ـ  تحقق عدالت اجتماعی،

۵ـ  تعلیم و تربیت اسالمی،
کمیت ظالمانه قدرت های زورگو، ۶ـ  نفی سلطه و حا

7ـ  عـدم خـوف و هـراس از تهدیـدات قدرتهـای مـادی و 
امیـدواری بـه نصـرت و امـداد الهی،

گـذاری حقیقـی حـق  8 ـ تکریـم انسـان بـه معنـی وا
انسـان، بـه  سرنوشـت  تعییـن  و  گیـری  تصمیـم 

۹ـ  فراهـم سـازی راه کمـال جویـی و تقـرب انسـان بـه 
خـدا و جلوگیـری از منحصـر و محـدود سـازی او در 

جنسـی. و  جسـمی  خواهش هـای 
کـه بـه عنـوان  کـه همـه مسـائلی  حاصـل سـخن ایـن 
مبانـی اندیشـه سیاسـی اسـالم به حسـاب مـی آینـد، در 

زمـره اصـول انقـالب اسـالمی بـه شـمار مـی رونـد.

  ارکان انقالب اسالمی
بـرای شـکل گیـری هـر انقالبـی یـک عنصـر فکـری و دو 
عامـل انسـانی مـورد نیـاز اسـت. عنصـر فکـری همـان 
ایدئولـوژی و مکتبی اسـت کـه انقالب بـر پایه آن اسـتوار 
مـی گـردد و عنصـر انسـانی نیـز یکـی مردمنـد و دیگـری 
رهبـری. هـرگاه ایـن سـه عنصـر در کنـار هـم قـرار گیرنـد و 
جهت گیـری یکسـان داشـته باشـند، انقالب شـکل می 
گیـرد. بدیهـی اسـت هـر چـه قـوت ایـن سـه رکـن بیشـتر 
باشـد، سـرعت شـکل گیری و پیروزی انقالب نیز بیشـتر 

خواهـد بـود:
الف( مکتب

انقـالب اسـالمی ایـران بـر پایـه اندیشـه و جهـان بینـی 
اسـالمی اسـتوار اسـت. تفسـیر انسـان، تفسـیر تاریـخ، 
تحلیل حوادث حال و گذشته و آینده، تفسیر طبیعت، 
تبییـن همـه عالیقـی کـه انسـان را بـا دنیـای بیـرون از 
وجود او، یعنی جهان، اشـیاء و انسـانها مرتبـط می کند 
و نیـز فهـم و درک آدمـی از وجـود خـود و خالصـه همـه 
چیزهایی کـه نظام ارزشـی جامعـه را مـی سـازد و آن را بر 
اداره مطلـوب خـود قـادر مـی سـازد، از این جهـان بینی 

الهـی ریشـه و مایـه مـی گیـرد و منشـعب مـی شـود.
نظـر بـه اینکـه دو برداشـت انحرافـی و متضـاد از اسـالم 
در جامعـه وجـود داشـت، کـه یکـی فهـم کوتـه نظرانـه، 
تعصب آمیـز و متحّجرانه و دیگری برداشـت متجددانه 
، رهبـر انقـالب برداشـت صحیـح را بـا  و تسـاهل آمیـز
نـام اسـالم نـاب بـه جامعـه معرفـی کـرد و انقـالب را بـر 
مبنـای آن پیـش بـرد. مقـام معظـم رهبـری در ایـن بـاره 

مـی فرمایـد:
اساسـی ترین مبنای جهان بینی الهی و اسـالمی، اصل 
توحید به معنـی اعتقاد به وجـود خدا و قـدرت غیبی او 
کمیـت علـم، قـدرت، عـزت، جـالل، جمـال مطلق،  و حا
اراده و مشـّیت او بـر هسـتی، اسـت و همـه امـور دیگـر به 
نحـوی از انحـاء بـه توحید بـاز مـی گردنـد. یکـی از نکات 
برجسـته و قابـل توجـه در زمینـه انقـالب اسـالمی ایران 
ایـن بـود کـه دیـن اسـالم سـازنده فرهنـگ مّلی شـد و به 
همیـن جهـت امـوری نظیـر جهـاد، شـهادت، پیـروی از 
انسـان باتقـوا و عـادل، بیـزاری از ظلـم و ظالـم، اتحـاد و 
همبسـتگی، توکل به خـدا و... در متن ایـن فرهنگ قرار 
گرفت و خمیرمایه حرکت انقالبی مردم شـد و پیروزی را 

برای مـردم بـه ارمغـان آورد.
ب( رهبر

قـدرت و قـوت رهبـری در انقـالب اسـالمی بـا اتـکای بـه 
اسـالم، ناشـی از موقعیـت دینـی اوسـت کـه مشـروط بـه 
گیهایـی نظیـر فقاهت، عدالـت، علم،  برخـورداری از ویژ
معرفـت، زهـد، مدیریـت، شـجاعت، بینـش سیاسـی و 
تدبیر اسـت، بـر خـالف انقالبهـای دیگر کـه غالبًا انسـان 
هایی به عنوان سیاستمدار حرفه ای با تکیه بر زر و زور 

و تزویـر در جایـگاه رهبـری قـرار مـی گیرنـد.

اصول انقالب اسالمی

قرار گیرند و به استناد اصول مذهبی و به طریق منطقی عکس آن را ثابت و به مردم تفهیم 
کنند. به عبارت دیگر از همان حربه ای که روحانیون مخالف استفاده می کنند استفاده 

شود، منتهی با ذکر حقایق.
و ...

  3- ایجاد محدودیت برای طرفداران امام خمینی )ره(
ک یکی از مأموریت های خود را شناسایی و کنترل یاران حضرت امام خمینی )ره( قرار  ساوا
داده و محدودیت های زیادی را برای آن ها ایجاد می کرد. یکی از راه های کنترل طرفداران 
امام شناسایی افرادی بود که وجوهات خود را به حضرت امام خمینی )ره( پرداخت 
ک بود، که درنتیجه  می کردند. شناسایی این شبکه در سراسر کشور از دغدغه های ساوا
آن تعدادی از وکالی امام در کسب وجوهات شرعیه بازداشت و حتی تبعید شدند. 

ک استان به خوبی این حساسیت را در سال 13۵4 نشان می دهد: دستورالعمل ساوا
»نمایندگان رسمی خمینی که مورد شناسایی واقع شده اند بازداشت و در محل تحقیق 
شود از چه اشخاصی پول می گیرند و به چه نحوی وجوه را خرج و یا برای خمینی ارسال 
می دارند و چه کمک هایی به خانواده های زندانیان ضد امنیتی می کنند و میزان این 
وجه در ماه چه مبلغ است و کًال کیفیت و ماهیت فعالیت ها و اقدامات آن ها روشن و 

نتیجه اعالم.«
ک مرکز، گزارش های زیادی در خصوص یاران امام )ره( که فعالیت  پس از دستور ساوا

می کردند تهیه شده است:
»برابر گزارش واصله شیخ قنبر درویشی که در میناب و قراء اطراف جهت وعظ به منبر 
می رود اخیراً در زمینه مبارزه با گران فروشی صحبت و ضمن تشریح اظهار داشته که 
خرید اجناس از بازار حرام است و شاهنشاه آریامهر را به یزید تشبیه نموده. وی تبلیغاتی 
به نفع خمینی نموده و سعی می نماید مردم را مقلد وی نماید. ضمنًا نامبرده خمس و 
سهم امام جمع آوری و جهت خمینی ارسال می نماید. مقرر فرمایید در مورد احضار یا 

بازداشت وی نظریه اعالم.«
در سال 13۵4 به همین دلیل تعدادی از چهره های مطرح استان بازداشت شدند:

»شیخ مهدی پیرسقا معروف به مجیدی در تحقیقات معموله اظهار داشته که در 
کوه به عنوان امام  سال گذشته بنا به دعوت مردم میناب به این شهر وارد و در مسجد پا
جماعت مشغول به کار می شود. مشارالیه در زمینه جمع آوری وجوهات سهم امام 
برای خمینی اظهار داشته که از مردمی که مقلد وی می باشند و تعداد آن ها در میناب 
قابل توجه است وجوهی از این بابت دریافت و مقداری از آن را صرف هزینه زندگی شخصی 
و باقی مانده را جهت شخصی به نام حاجی پسندیده )برادر خمینی( در قم ارسال و از 
طرف او رسید اخذ نموده و رسید آن ها را تحویل افرادی که سهم امام پرداخت کرده اند 
نموده است. علی هذا با توجه به این که تحقیقات از یادشده ادامه دارد مقرر فرمایید با 
ک  توجه به مفاد تلگراف شماره ۲411 / 31۲–18 / 4 / ۵4 مشخص نمایند که روش ساوا
را در زمینه اخذ مالیات دولت از وجوه دریافتی روشن و در این مورد آموزش الزم ابالغ 

فرمایند.«
    4- شرکت نکردن در جشن ها و مراسم دولتی

برگزاری جشن های مختلف نمادی از هویت سازی رژیم در حول جایگاه »نظام 
شاهنشاهی« در تاریخ ایران تبدیل شده بود. این جشن های پرهزینه که با مخالفت 
زیادی همراه بودند، همواره یکی از بسترهای انتقاد از رژیم به حساب می آمدند. در 
میان مراسم برگزارشده دو مراسم »دعا و نیایش« و »شجاعان شهید« که در بهمن و 
فروردین هرسال به مناسبت دفع خطر از محمدرضا پهلوی برگزار می شد، اهمیت 
که شرکت در آن ها به معنای تأیید رژیم و شادی در سالمتی  ویژه ای داشتند. ازآنجا
شاه بود، همواره روحانیون انقالبی به بهانه های مختلف از حضور در این مراسم 

خودداری می کردند:
ک ها اعالم نموده اند که بعضًا از وعاظ و روحانیون در منطقه برای  »برخی از ساوا
شرکت در آئین های ملی و میهنی از طرف اداره اوقاف محل و یا مقامات محلی 
دعوت به عمل می آید و این گونه وعاظ و روحانیون از شرکت در این آئین ها 
خودداری می نمایند و در نزد افراد متعصب مذهبی برای عوام فریبی وانمود و 
تظاهر می کنند که به دعوتی که از آنان به عمل آمده اهمیتی نداده و در مراسم 
شرکت نکرده اند. به عالوه در مواقعی که از این وعاظ و روحانیون خواسته می شود 
به مناسبت روزهای ملی و میهنی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر 
و خاندان جلیل سلطنت دعا نمایند، در مجالس و محافلی که به این منظور برگزار 
می گردد از انجام دعا کوتاهی می ورزند. با توجه به این که موارد اشاره شده، مورد 
بهره برداری سوء برخی وعاظ و روحانیون که از آن ها برای حضور در مراسم آئین های 
ملی و میهنی دعوت به عمل می آید، قرار می گیرد. لذا خواهشمند است دستور 
فرمایید قبل از برگزاری هرگونه آئین و مراسم ملی و میهنی با مقامات و سازمان هایی 
که مسئولیت دعوت از وعاظ و روحانیون را به عهده دارند، تماس گرفته شود و توجه 
آنان به این نکته جلب، و ترتیبی داده شود که با بررسی سوابق و وضعیت وعاظ و 
[ شرکت در مراسم  روحانیون موردنظر از دعوت آن عده که احتمال داده می شود ]از
و یا دعا نسبت به اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و خاندان جلیل سلطنت 
خودداری می کنند دعوتی به عمل نیاید و موضوع به این صورت تلقی و در افواه 

شایعه گردد که روحانیون و وعاظ مذکور لیاقت و شایستگی شرکت در مراسم را 
نداشته اند. نتیجه به این اداره کل اعالم گردد.«

    ۵- اعالمیه ها، دیوارنویسی و پخش نوارهای انقالبی
گی های انقالب اسالمی ایران، استفاده از اعالمیه و گسترش سریع آن  یکی از ویژ
در سراسر کشور از طریق شبکٔه پیچیده ای از علماء، روحانیون و مردم است. این 
اعالمیه ها پس از تکثیر یا رونویسی در سراسر کشور پخش می شدند. در این میان 
مساجد بیشترین امکان را در اختیار انقالبیون در این زمینه قرار می دادند. عمده 
این اعالمیه ها پیام های حضرت امام )ره( و سایر مراجع و انقالبیون در خصوص 
وقایع جاری کشور و بیان مواضع و دیدگاه های آن ها یا برنامه ریزی برای اقدامات 
سیاسی بود. عامل پخش اعالمیه ها در هرمزگان عالوه بر روحانیت استان، طالب 
و مردمی بودند که از شهرهای دیگر به استان می آمدند. این اعالمیه ها در نبود 

فضای ارتباطی گسترده بهترین فرصت را در اختیار شبکه انقالبیون قرار می داد:
»شخصی به نام بهاریان که قبًال طلبه و در لباس روحانی مدتی نیز زندانی بوده است 
کن بندرعباس محله برکه گرد مشغول پخش  کنون با همدستی بهروز هرمزی سا هم ا
کتب و اعالمیه مضره بین مردم است. ضمنًا نامبردگان کتاب های موردبحث را در 
ک  ک پنهان کرده و اغلب شبانه از زیرخا منزل شخصی به نام غالم قاصد در زیرخا

خارج و به اشخاص موردنظر تحویل می دهند.«
  6- حمایت از امام خمینی )ره( در منابر و جلسات خصوصی

اسناد نشان می دهد که حمایت از امام خمینی )ره( در طول نهضت به اشکال 
مختلفی در استان صورت می گرفته است. شکل معمول حمایت به این صورت 
بود که وعاظ و خطیبان شجاع با اشاره صریح به حضرت امام خمینی )ره(، مردم را 

گاه می کردند. نسبت به وضعیت ایشان آ
رجوع به تاریخ و پیوند دادن انقالب امام خمینی با نهضت های صدر اسالم و 
استفاده از زبان تمثیل و استعاره از اشکال معمول در یادآوری ماهیت مذهبی قیام 
امام خمینی )ره( بود. اشاره به حضرت امام )ره( در استان هرمزگان از سال 13۵۵ در 
منابر و مساجد گسترش بیشتری پیدا کرد و دعا برای سالمت ایشان در بسیاری از 

موارد گزارش شده است.
»نامبرده باال از اهالی خورگو بندرعباس است چند شب پیش در بندرعباس به منبر 
رفته و ضمن صحبت مقداری از وضع مملکت انتقاد و در پایان برای خمینی دعا 

نموده است.«
  ۷- برگزاری مراسم ترحیم شهدای کشور

به اعتقاد پژوهشگران، برگزاری مجالس ترحیم برای شهدای شهرهای مختلف کشور 
و تبدیل شدن این مراسم به یک جریان سیاسی، رژیم را در یک بن بست امنیتی 
قرار داد که هرگز نتوانست از آن رهایی یابد. برخوردهای خشونت آمیز رژیم نیز این 
مسئله را تشدید می کرد و هر اربعینی را به امکانی برای برگزاری مراسم اربعین دیگری 
در کشور تبدیل می نمود. در استان هرمزگان گزارش های فراوانی در این خصوص 

ثبت شده است.
در سند زیر به برگزاری مراسم چهلم ۲۹ / 11 / 13۵۶ شهدای تبریز در بندرعباس 

اشاره شده است:
کی است ساعت 1۹30 روز ۹ / 1 / 37 در مسجد کوفه واقع در جنوب  »اطالع واصله حا
بازار روز شهرستان بندرعباس مجلس ختمی به مناسبت چهلم روز واقعه تبریز 
با شرکت حدود 400 الی ۵00 نفر تشکیل، ابتدا شخصی به نام سیدمهدی میرسقا 
ک آقای فرخداد( شیخ عباس عباسی به  کفیل ساوا و شخص دیگری بنا به گفته )
باالی منبر رفته و پس از ساعتی مطالب تحریک آمیز و عدم انطباق مسائل و قوانین 
کثر  موجود با اصول اسالمی و انتقاد از وضعیت اعمال دولت عنوان که مورد تأیید ا
حضار قرار و ساعت ۲030 از منبر پایین آمده و مسجد کوفه را به قصد عزیمت به منزل 

حاج انواری پیش نماز اول این شهرستان ترک نمودند.«
   8- مرکزیت مساجد در شکل گیری هسته های مذهبی ـ سیاسی

به دلیل ماهیت مذهبی نهضت حضرت امام )ره( بالطبع مساجد دارای نقش بسیار 
ویژه ای بودند. در استان هرمزگان مساجد و هیئت های مذهبی وظیفٔه ارتباط میان 

روحانیون با مردم را بر عهده داشته و دارای کارکردهای مختلفی بودند:
»با گرایشات مذهبی و آمادگی که بین مردم و اهالی میناب به طور وضوح وجود دارد 
و تعدادی طلبه مخالف دولت نیز در آن شهرستان سکونت دارند به احتمال زیاد 
تدریجًا این برنامه های تدریس قرآن و علوم دینی این شهرستان را به صورت یکی 
کز مذهبی افراطی و مخالف درخواهد آورد و استنباط می گردد هدف غائی  از مرا
دست اندرکاران این برنامه ها نیز همین امر باشد و اصلح است به طریق مقتضی از 

این برنامه ها جلوگیری گردد.«
    9- اعتصابات و اعتراضات

گزارش شده است. این  آغاز اعتصابات در استان هرمزگان اوایل سال 13۵۶ 
گرچه در ابتداً و در ظاهر جنبٔه صنفی داشتند، اما ماهیت فکری محرکین  اعتصابات ا
و برگزارکنندگان این اعتصابات نشان می دهد که اعتصابات صنفی درواقع پوششی 

برای گسترش اعتراضات سیاسی بوده است.
گزارش مورخه 1 / 11 / 13۵۶ به تدارک اعتصاب در میان کارمندان و نامه رسانان پست 

بندرعباس اشاره دارد:
کی است امکان دارد در فروردین ماه سال جاری کارمندان و  »خبر رسیده حا
نامه رسان های پست بندرعباس دست به اعتصاب بزنند. عامل اصلی و محرکین 
کن محله برکه گرد بندرعباس  این اعتصاب بهروز هرمزی معروف به دادشاه سا
است. احتمال دارد خود وی نیز از نامه رسان های بندرعباس باشد. شخص 
کن قم از اهالی جزیره هرمز همکاری می نماید و  موصوف با شیخ علی بهاریان سا
نوارهای سخنرانی تحریک آمیز دکتر شریعتی و کتاب های مضره بین مردم تکثیر و 

پخش می کند.«
با آغاز سال تحصیلی آموزش وپرورش، در مهر 13۵7 روند اعتراضات و اعتصابات 
با مشارکت معلمان و دانش آموزان ابعاد بیشتری پیدا کرد. این موضوع به دلیل 
انعکاس اجتماعی آن برای رژیم دارای تبعات زیادی بود. سند زیر به اولین 

اعتصابات فرهنگیان استان هرمزگان اشاره دارد:
دانشسرای  دانشجویان  همچنین  و  آموزش وپرورش  اداری  کادر  »اعتصاب 
کان ادامه دارد و اقدامات انجام شده وسیله مسئولین ۹  راهنمایی تحصیلی کما
مورد از 1۲ مورد خواسته دانشجویان تأیید گردیده ضمنًا روز جاری 1۵0 نفر از 3۲0 
نفر دانش آموزان و معلمین کالس دوم دانشسرای مقدماتی بندرعباس به منظور 

همبستگی از رفتن به کالس ها خودداری نموده اند.«
   اتحاد شیعه و سنی برگی زرین در مبارزات انقالبیون استان

در خصوص یگانه بودن انقالب اسالمی ایران نسبت به سایر انقالب ها باید نظر 
میشل فوکو جامعه شناس فرانسوی را تأیید کرد. وی اتحاد شیعه و سنی در جریان 
گی های منحصربه فرد انقالب اسالمی ایران دانسته و آن را نشانٔه  انقالب را از ویژ

ع حضرت امام )ره( بیان کرده است. ماهیت دینی قیام و رهبری بالمناز
همسویی مردم شیعه و اهل سنت استان هرمزگان از نمونه های بارز همگرایی دینی 

در تاریخ ایران است.
»قبل از ظهر روز ۲ / 7 / ۵7 به مناسبت درگذشت سیدمهدی گلپایگانی که در حادثه 
اتومبیل کشته شده بود از طرف سیدجواد رکنی روحانی اهل تشیع مجلس ختمی 
گهی از اهالی لنگه تقاضا  در حسینیه غضنفری برگزار )قبًال سیدجواد رکنی طی آ
نموده بود که برای ادای احترام به مقام روحانیت و اظهار همدردی مغازه های خود 
را صبح تا ظهر تعطیل نمایند( و طبقات مختلف من جمله افراد اهل تسنن در این 
مراسم شرکت داشتند. سیدجواد رکنی در پایان مجلس ختم سخنرانی مبسوطی در 
مورد اتحاد و اتفاق افراد کرده و اظهار داشت: کلیه مسلمانان اهل تسنن می توانند 
پشت سر ما در یک هفته نماز جماعت بگزارند و ما هم یک هفته پشت سر آن نماز 
می گذاریم و اضافه کرده بین مسلمین هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد... آنگاه در یک 
قسمت از سخنرانی خود گفته است به سالمتی آقای خمینی صلوات ختم نمایید.«
رژیم همواره می کوشید با دامن زدن به اختالفات مسیر انقالب را منحرف کند و 
گاهی مردم و خنثی سازی  گاه که پی به این توطئه برده بودند در جهت آ روحانیت آ

این توطئه تالش می نمودند. مسجد کوفه یکی از پایگاه های اصلی مبارزه در بندرعباس
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   ارزش و اهمیت هر انقالبی بسته به آرمان و اهدافی 
است که تعقیب می کند. بزرگی و کوچکی آرمان ها و 
اهداف تا حدود زیادی تعیین کننده میزان هزینه ای 
است که برای هر انقالبی باید صرف کرد. هر چه آرمان 
ها و اهداف یک انقالب، متعالی تر و پرجاذبه تر باشد، 
تحمل سختی ها و فشارها در مسیر دستیابی به آنها، 
آسان تر و شیرین تر خواهد بود. انقالب اسالمی ایران نیز 
از ابتدا آرمان ها و اهداف مشخصی را برای خود ترسیم 
نمود و رهبر و ملت از آغاز تا کنون در جهت دستیابی به 
آنها از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. برخی از آرمان ها 
و اهداف انقالب اسالمی به دیدگاه مقام معظم رهبری 

عبارتند از:

1 ـ عدالت خواهی،
۲ـ  تربیت و تزکیه انسان و در نتیجه جامعه سازی بر مبنای 

آن،
3 ـ تشکیل نظام توحیدی و تالش برای دستیابی به 

سعادت دنیوی و اخروی،
4 ـ دستیابی به حیات طّیبه،

۵ ـ برخورداری از رفاه، امنیت، دانش، عزت سیاسی، 
استقالل اقتصادی و رونق تجاری،

کمیت اسالم و قرآن در زندگی بشر، ۶ ـ حا
7ـ  تکریم انسان و نفی فقر و فساد و تبعیض و در نتیجه 

احساس خوشبختی و سعادت،
8 ـ باز گرداندن عّزت اسالمی به مسلمانان.

عالوه بر موارد یادشده، اهداف دیگری نظیر استقالل، 
آزادی، رشد معنوی، تعالی مادی، ایجاد محیط امن و 
کرامت و... نیز جزء اهداف انقالب به حساب می آیند.  با

مقام معظم رهبری در این باره می فرماید:
دین یک نظام اجتماعی به بشر ارائه می کند و نه فقط 
یک سلسله عبادات و عادات. هرچند عبادات و عادات 
نیز انباشته از روح زندگی و در جهت همان نظام است و 
این نظام اجتماعی مبتنی بر همان جهان بینی است و 
ساخته به شکل آن است. آزادی و برابری انسان ها، عدل 
گاهی افراد جامعه، مبارزه با کژی و زشتی،  اجتماعی، خودآ
ترجیح آرمان های انسانی بر آرزوهای شخصی، توجه و یاد 
الهی، نفی سلطه های شیطانی و دیگر اصول اجتماعی 
نظام اسالمی و نیز اخالق و رفتار شخصی و تقوای سیاسی و 
شغلی، همه و همه ملهم و زاییده آن جهان بینی و برداشت 
کلی از جهان و انسان است. اسالم، نظام های مبتنی بر زور 
و قلدری و زاینده ظلم، جهل، اختناق، استبداد، تحقیر 
انسان و تبعیض نژادها، ملت ها، خون ها و زبان ها را رد می 
کند و غلط می شمرد و با هر آن نظام و کس که به ستیزه نظام 
اسالمی کمر بندد، با شدت و مقاومت می ستیزد و به جز آن، 
با همه انسان ها چه هم کیش و چه ناهم کیش به محبت 
و مساعدت امر می کند. بر چنین پایه ها و با چنان هدف 
هایی انقالب اسالمی در ایران پدید آمد و نظام جمهوری 

اسالمی را بنا نهاد.

 رمز پیروزی انقالب اسالمی
شکل گیری و پیروزی هر انقالبی به مؤلفه ها و عوامل 
گونی وابسته است. بدیهی است برخی عوامل وجه  گونا
غالب را به خود اختصاص داده و نقش مضاعفی را در 
پیروزی انقالب ایفا می کنند. به دیدگاه مقام معظم رهبری، 
انقالب اسالمی مردم ایران به نیروی اتحاد، اسالم و اتکای 
کاری و مجاهدت  به خدا و نیز قدرت اراده و تن دادن به فدا
پیروز شده است. برخی از عوامل پیروزی انقالب عبارتند از:

1 ـ مطابقت انقالب اسالمی با سنتهای الهی،
گاهانه و راسخ مردم به اسالم ناب، ۲ ـ ایمان عمیق، آ

کبر، 3 ـ تکیه بر مفهوم واقعی شعار اهلل ا
4ـ  تعظیم شعائر الهی و اسالمی به ویژه عزاداری ها در 

محرم و صفر،
کاری روحانیت اصیل و متعهد به عنوان  ۵ ـ روشنگری و فدا

جلودار نهضت.
در یک کالم می توان رمز پیروزی انقالب اسالمی را در ایمان 
و اعتقاد مردم به اسالم و نیز تسلیم در برابر فرمان خدا و صبر 

کاری و استقامت در مسیر انقالب جست وجو نمود. و فدا

گزارش

آرمان و اهداف انقالب 
نگاهی به مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایراناسالمی

به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران، مروری خواهیم داشت بر مهم   
ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

و برخی منابع دیگر.

  نگاهی به مهم ترین دستاوردهای انقالب در بیانات رهبر انقالب
چهل و سه سال از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی می گذرد. این انقالب پدیده ای الهی 
و مبارک بود که در اواخر قرن بیستم، جهان را به لرزه درآورد و نور امید را در دل مسلمانان 
کنون پس از گذشت چهار دهه از عمر گران مایه ی این  و مستضعفان عالم روشن کرد. ا
شجره ی پر امید، نیکوست به بازخوانی برخی دستاوردهای آن پرداخته شود تا برخی 
نینگارند که به سادگی به بار نشسته و در حفظ آن کوشاتر باشند. این انقالب عظیم، 
دستاوردهای فراوانی در داخل و خارج از کشور داشته و سال ها طول می کشد تا همه ی 
آثار و نتایج این پدیده ی الهی آشکار و مورد تحلیل قرار گیرد. در این مقاله گوشه ای از ابعاد 

وسیع آن موردبررسی قرار می گیرد.
در این گزارش خواهیم کوشید داشته های ملت ایران پس از گذشت چهل و سه سال از 
پیروزی انقالب اسالمی در حوزه های مختلف ازجمله »سالمت و بهداشت«، »امنیت«، 
»آموزش عالی، تحقیقات و فناوری«، »اقتصاد«، »صنعت« و »قانون گذاری« و ... 

موردبررسی قرار گیرد.

  دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه »سالمت و بهداشت«
کنون ۲1 سال متوسط عمر ایران افزایش داشته است. از ۵۵  1. بعد از انقالب اسالمی تا

سال به 7۶/۲ سال.
کستان بودند. امروز  ۲. 30 درصد پزشکان ایران وارداتی از بنگالدش، فیلیپین، هند و پا

از ۵3 کشور جهان برای درمان به ایران می آیند. در ۲7 رشته تخصص تربیت می کنیم.
3. در 1۹73۹ روستای کشور 3۵ هزار بهورز به عنوان پیشگامان نظام سالمت فعالیت 

می کنند. قبل از انقالب تعداد خانه های بهداشت فقط در 1۵00 روستا بوده است.
کسیناسیون ملی فلج اطفال به همت بسیجیان و پوشش ۹۵  ح وا 4. با اجرای طر
کنون فلج اطفال از کشور ریشه کن شد، درحالی که  کسیناسیون تا درصدی این وا

کشورهای همسایه هیچ کدام نتوانستند.
۵. بیماری های عفونی ماالریا، سل و وبا در ایران کنترل شده است.

۶. در سال ۵7 صرفًا با 7 دانشکده پزشکی 700 دانشجو داشتیم درحالی که حاضر با 47 
دانشگاه، 180 هزار دانشجوی پزشکی مشغول تحصیل هستند و اعضای هیئت علمی 

با 11 هزار عضو هیئت علمی 1۶ برابر دانشجویان آن زمان هستند.
7. امروز ایران جزو کشورهای برتر جراحی قلب در دنیاست و جزو معدود کشورهایی 
است که عمل پیوند قلب در آن صورت می گیرد. 140 عمل پیوند قلب در کشور در کارنامه 

درخشان جراحی قلب در ایران و جهان است.
8. بانک قرنیه در جمهوری اسالمی یکی از بهترین بانک های قرنیه دنیا است و ظرف ۲4 

ساعت قرنیه موردنظر بیمار آماده می شود.
۹. پزشکان متخصص قبل از انقالب 7000 نفر بوده که به 7۲000 نفر رسیده است.

10. به گزارش سازمان بهداشت جهانی بین 80 تا ۹4 درصد از جمعیت ایران دسترسی به 
داروهای ضروری را دارند.

  دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه »استقالل ملی و اقتدار بین المللی«
1- در پنج قرن اخیر مساحت ایران از ۵/3 میلیون کیلومترمربع از 7/1 کــاهش یــافت. 

انقالب اسالمی باوجود هـجوم ابـرقـدرت ها یـک وجب هم نداد.
۲- رضاخان بدون یک دقیقه مقاومت، سرزمین ایران را به ارتش های متجاوز شوروی، 

انگلیس و آمریکا تسلیم کرد.
3- بحرین استان چهاردهم ایران بابی عرضگی محمدرضا پهلوی، تحویل انگلیس شد.

4- سران کشور ها بار ها غبطه خود از استقالل بی نظیر ایران را ابراز کرده گفته اند ای کاش 
ماهم می توانستیم مثل شما آزادانه حرفمان را بزنیم.

۵- دو قرن پیش از انقالب اسالمی نه تنها عزل و نصب وزیران و نخست وزیر حتی عزل و 
نصب شاه ایران با بیگانگان بود.

۶- در سال ۵۶، حقوق مستشاران نظامی امریکا 17 میلیارد تومان و حقوق کل نظامیان 
ایران 14 میلیارد بود. آن ها بر همه مقدرات مردم حکومت می کردند.

7- سفارت آمریکا در تهران با 4000 کارمند عمًال اداره تمام امور ایران را در اختیار داشت.
8- با وابستگی به اقتصاد جهانی، نمی توان به عدالت و رفاه رسید.

۹- نتیجه سلطه آمریکا اسرائیل بر اقتصاد ایران برابر آمار جهانی سال ۵7 این بود که 4۹ 
٪ مردم ایران زیرخط فقر بودند.

ک کرد. 10- انقالب اسالمی ننگ کاپیتوالسیون را از چهره ملت ایران پا

  دستاورد های انقالب اسالمی در حوزه »اقتصاد«
1- به استناد آمار بانک جهانی و همه مؤسسات مهم اقتصادی بین المللی، اقتصاد ایران 
با 8 رتبه ارتقاء از جایگاه ۲۶ جهانی در سال 1۹7۹ )13۵7( به رتبه 18 در سال ۲017 )13۹۶( 

صعود کرده است و جزء ۲0 قدرت اقتصادی جهان به حساب می آید.
۲- ارتقاء هشت پله ای اقتصاد ایران پس از انقالب اسالمی در حالی محقق شده است که 
میزان فروش نفت خام به یک چهارم قبل از انقالب، کاهش یافته و جمعیت از 3۶ میلیون 

به 81 میلیون نفر افزایش یافته است.
3- ارتقاء 8 رتبه ای اقتصاد ایران در سال های پس از انقالب اسالمی در حالی اتفاق 
افتاده است که نظام سلطه بین المللی تمام توان خود را برای فلج کردن اقتصاد ایران 
به کار گرفته است. تحمیل ترور ها و کودتاها، تحمیل 8 سال جنگ، بمباران بیشتر 
زیرساخت های اقتصادی کشور و چهل سال تحریم، به ویژه 8 سال تحریم فلج کننده از 

اهم این توطئه ها است.
4- پیش از انقالب اسالمی، قدرت اقتصادی ایران 4۹0 میلیارد دالر و در حال حاضر 

1800 میلیارد دالر است.
۵- هم زمان بااینکه جمعیت کشور بیش از دو برابر شده است اندازه اقتصاد جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی از ابتدا تا امروز 4,88 برابر شده است 

.)www.countryeconomy.com(
۶- 10 برابر شدن تعداد واحد های صنعتی کشور از 10000 واحد به ۹8000 واحد که ازنظر 
کیفی ده ها برابر پیشرفته و مستقل شده و از صنعت مونتاژ به صنعت بومی تحّول یافته 

است.
7- رشد صد برابری صادرات غیرنفتی ایران از ۵40 میلیون دالر در سال 13۵۶ به ۵۵ 
میلیارد دالر در سال 13۹۶ افزایش یافته که شامل ۶0000 قلم کاال بوده و ازنظر وزنی ۲ 

میلیون تن در سال است.
8- پس از انقالب، اقتصاد ملی )درآمد و هزینه( باوجود فشار های مستمر استکبار جهانی 

3,7 برابر شده است.
پس از انقالب اسالمی سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور 3 برابر شده است.

۹- قبل از انقالب فقط ۵ درصد نیاز های بخش دفاعی ایران تولید داخلی بوده و در حال 
حاضر ۹0 درصد آن تولید داخلی است و مازاد بر این در حدود ۵ میلیارد دالر در سال هم 

صادرات دارد که می تواند الگوی مناسبی برای همه بخش های اقتصادی کشور باشد.
10- سرانه برخورداری جامعه ایرانی از خدمات بانک نسبت به پیش از انقالب اسالمی، 

تقریبًا ۲0 برابر شده است که شاخصی از کیفیت اقتصادی است.

  دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه »امنیت«
1- تجربه 40 ساله نشان داد که سازش امنیت سوز و مقاومت امنیت سازاست.

۲- جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه سنگین ترین تهاجمات نظامی، تروریستی، 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را باصالبت در هم شکست.

3- نظام امنیتی انقالب اسالمی برخالف همه انقالب ها مبتنی بر رأفت و دعوت بوده 
است.

4- امنیت و آرامش امروز ما مدیون ایثار و جان فشانی شهداست.
۵- جمهوری اسالمی ایران در عین مبارزه مستمر با دولت های ظالم و مستکبر از 

امن ترین کشور های جهان است.
۶- امنیت جمهوری اسالمی بر سه رکن آموزه های اسالم، اتکا به مردم و پیروی از والیت 

استواراست.
7- انقالب اسالمی امنیت خشن شکنجه محور شاه را به امنیت مردمی مبتنی بر اعتماد، 

ایمان، عشق و آثار بدل کرد.
8- باوجود پشتیبانی همه قدرت های جهانی از شاه مردم در خانه خود هم امنیت 
نداشتند و باوجود توطئه گری همه قدرت های شیطانی علیه جمهوری اسالمی ایران 

امروز از امن ترین کشور های جهان است.

۹- ایران در بحرانی ترین منطقه جهان امن ترین کشور است.
کودتاها، ترور و بمب گذاری و آشوب های  10- همه غائله های قومی و مذهبی، 

طراحی شده با حضور مردم شکست خورد.
11- الگوی امنیتی ایران، منطقه را از خطر آمریکا و داعش نجات داد.

1۲- امنیت کم نظیر امروز ایران نتیجه حضور مقتدرانه نیرو های انقالب در کنار مقاومت 
منطقه است.

  دستاورد های انقالب اسالمی در حوزه »آموزش عالی، تحقیقات و فناوری«
1- ۲4 برابر شدن نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی و افزایش از 17۵۶7۵ نفر در سال 

13۵7 به بیش از 4800000 هزار نفر
۲- کسب رتبه ۲1 جهان در مقاالت علمی کیفی پر استناد جهان از افتخارات نظام علمی 

جمهوری اسالمی است.
3- تعداد انجمن های علمی نسبت به پیش از انقالب حدوداً ۵ برابر شده است و از 
تعداد 78 در سال 13۵7 به تعداد 3۵8 در سال 13۹۶ رسیده است. همچنین تعداد 8۹۶۶ 

انجمن علمی دانشجویی بر اساس آخرین آمار مشغول به فعالیت می باشند
کز آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی به  کز کارآفرینی و نوآوری در کلیه مرا 4- تعداد مرا

تعداد 130 مورد در سال ۲01۶ رسیده است
۵- ازجمله دستاورد های انقالب اسالمی در حوزه دانشگاهی ایجاد فضای بانشاط برای 
اندیشه ورزی و فعالیت دانشجویان در قالب های مختلف بوده است به طوری که تنها در 
سال 13۹۵ تعداد 30۵ تشکل و تعداد 3407 کانون فرهنگی در دانشگاه های کشور فعالیت 
داشته اند در این زمینه تعداد نشریات دانشجویی نیز به تعداد ۵08۶ مورد رسیده است.
۶- یکی از رویش های فرهنگی پس از انقالب اسالمی تقویت نگاه جهادی به منظور 
خدمت رسانی به محرومین و مستضعفین بوده است به طوری که تنها در سال ۹۶ حدود 

44 هزار دانشجو در 4۵00 روستا مشغول به خدمت رسانی بوده اند.
کنون بیش از 34 هزار دانشجوی غیر ایرانی )بورس و غیر بورس( در داخل کشور  7- هم ا

مشغول به تحصیل می باشند.
8- دانش پزشکی در جمهوری اسالمی ایران خصوصًا در حوزه هایی، چون سلول های 
بنیادین، ترمیم ضایعات نخاعی، تولید دارو های راهبردی، شبیه سازی حیوانات و ... 
پیشرفت های چشمگیری داشته و توانسته رتبه نخست منطقه در تولیدات علمی 

پزشکی و رتبه 17 جهانی را به خود اختصاص دهد.
۹- جمهوری اسالمی پس از انقالب با انتشار 8 هزار و 7۹1 مقاله توانسته است رتبه چهارم 
جهانی در عرصه نانو را از آن خود کند، ضمن آنکه ایران همچنین با تولید 40 درصد علم 
نانو بیشترین سهم تولید این علم را در میان کشور های اسالمی دارد. در حوزه صادرات 

نیز محصوالت دانش بنیان مبتنی بر نانو به 47 کشور صادر می شود.
10- جمهوری اسالمی ایران جزو 1۲ کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی است که در 

حوزه ماهواره، ایستگاه زمینی، پرتابگر و استفاده از شبکه ماهواره ای فعالیت می کنند.
11- به رغم همه تحریم ها و تهدیدها، جمهوری اسالمی ایران با تالش ها و مجاهدت های 
جوانان و متخصصین خود، ازنظر دانش علمی و فناوری هسته ای در ردیف ۵ کشور 

پیشرفته جهان قرارگرفته است.
1۲- پیشرفت جمهوری اسالمی ایران در حوزه زیست فناوری نیز در سال های پس از 
انقالب چشمگیر بوده و در این عرصه در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه 13 را به 

خود اختصاص داده است.
13- درزمینٔه فناوری و تحقیقات سلول های بنیادی جمهوری اسالمی ایران رتبه 1۵ 

جهانی و رتبه اول منطقه را در اختیار دارد.
14- شتاب رشد علمی ایران بر اساس تمامی گزارش های مؤسسات سنجش علمی رتبه 

نخست جهان را دارا می باشد.

  دستاورد های انقالب اسالمی در حوزه »رفاه و ارتقاء سطح زندگی«
1- 100 درصد مردم شهرنشین و ۹1 درصد روستانشینان با ۵00 برابر شدن جاده های 

روستایی به راه های ارتباطی امن جاده ای و آسفالته دسترسی دارند.
۲- باوجود ۵0 سال تأخیر در احداث مترو در ایران، شهروندان تهرانی سوار بر هشتمین 

مترو دنیا می شوند.
3- ایجاد شبکه گسترده آب آشامیدنی سالم در شهر ها و روستا ها مشقت حمل آب را 

به خاطره تبدیل کرده است.
4- پس از انقالب ۵/۹۹ درصد خانه های ایران در روستا ها و شهر ها با نعمت برق روشن 

شده است.
۵- به برکت 100 درصد برق رسانی به روستا های باالی 10 خانوار فرصت صنعتی شدن 

کشاورزی و دامداری فراهم شده است.
۶- با پوشش گازرسانی در درصد 83 شهر ها و درصد 78 روستا ها زندگی بیش از درصد ۹0 

مردم ایران پس از انقالب متحول شده است.
7- باوجود تولید بیش از یک میلیون خودرو در سال و خودرو های وارداتی، با افتتاح 

ک خودرو، خالی از بنزین تولید داخل نخواهد بود. پاالیشگاه خلیج فارس حتی یک با



بهمن 1401 11ویژه نامه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گزارش

  الف( الگوی انقالب اسالمی
کمیت دو  قبل از وقوع انقالب اسالمی ایران با توجه به حا
تفکر اومانیسم و ماتریالیسم در جهان، چنان القا می شد که 
نظام های حکومتی منحصرًا باید به یکی از دو شیوه لیبرال 
دموکراسی یا سوسیال دموکراسی باشد و چنانچه انقالبی 
در جهان رخ دهد، چاره ای جز اتکا به تفکر اومانیسم و یا 
ماتریالیسم نداشته و باید تحت حمایت یکی از دو بلوک 
شرق یا غرب باشد. بر این اساس بسیاری از نظریه پردازان 
انقالب بر آن بودند که انقالب اسالمی ایران را در چارچوب 
یکی از این دو تفکر تحلیل نمایند در حالی که انقالب اسالمی 
هم در تأسیس و پیروزی و هم در اهداف و سیر حرکت خود، 
جدای از این دو تفکر بود. بلکه چالشی علیه نظام اختاپوسی 
سرمایه داری دنیا از یک طرف و نظام الحادی مارکسیستی از 

طرف دیگر بود و چون مستقل بود با هیچ کدام کنار نیامد.
در حقیقت انقالب اسالمی در عصر غربت دین که دین به 
عنوان مخّدر جامعه معرفی می شد، به وقوع پیوست و شعار 
ضرورت مهندسی دین در حیات فردی و اجتماعی بشر را 
سرلوحه خویش قرار داد و الگوی خود را بعثت پیامبر)ص( 
در صدر اسالم و رسالت خود را نیز رسالت انبیاء معرفی 
کرد. همان گونه که اسالم، یک مکتب و طرحی برای زندگی 
و اساسًا یک انقالب است، بالطبع انقالبی که متکی به آن 
باشد، خاصیتش نیز خاصیت اسالم است. نظر به الگوپذیری 
انقالب از بعثت پیامبر اعظم)ص(، رهیافت شباهت جویی 
بین این دو، ما را به یگانه و منحصر به فرد بودن انقالب 
اسالمی در دوران معاصر رهنمون می سازد. مقام معظم 

رهبری می فرماید:
عین همین بعثت با یک تفاوت در جامعه ما و در زمان ما 
به وجود آمده است، آن تفاوت این است که بعثت آن روز 
به معنای بیدار شدن یک انسان و پیغمبر شدن او بود و در 
بعثت امروز دیگر رسالت در آن نیست بلکه بعثتی در راستای 
بعثت پیغمبر است؛ یعنی همینطور که پیغمبر اسالم وقتی 
مبعوث شد جامعه زمان خودش را بیدار کرد. ما امروز یک بار 
دیگر با ندای پیامبر، با فریاد بعثت رسول گرامی بیدار شدیم.
در تحلیل نهضت انبیاء روشن می شود که پیامبران سه 

وظیفه عمده به عهده داشتند؛
الف ـ تعلیم معارف، جهان بینی، مقررات و احکام الهی،

ب ـ تربیت و تزکیه مردم و رشد دادن و شکوفا ساختن 
استعدادهای آنان برای اداره خویش،

ج ـ مدیریت بالفعل جامعه و تشکیل و اداره نظام حکومتی.
ما نیز بر طبق حکم الهی امروز چنین الگویی را برای خود 
برگزیده ایم و انقالبمان را منطبق بر حرکت اسالمی صدر اسالم 
می دانیم و شک نداریم که انقالب اسالمی مثل بعثت و پیام 
نبوت منطبق با قوانین آفرینش و خواست و اراده الهی است و 
ملت رشید ایران در مبارزه خود چونان مسلمانان صدر اسالم 
کاری همان هدف را تعقیب کرده و خط بعثت  با ایثار و فدا
آنان بر خط کفر و الحاد و طغیان و شیطنت به پیروزی می 

پیوندد و پیروزی حق بر باطل آشکار می شود.
مقام معظم رهبری معتقدند امام راحل )ره( برای حیات 
رسول  که  پیمود  را  راهی  همان  درست  اسالم  دوباره 
اعظم)ص( پیمودند و فلسفه انقالب نیز همان حرکت نبوت 
ها در طول تاریخ برای حمایت از مستضعفان و کوبیدن گردن 
کشان و سلطه گران و طاغوت ها به سنگ است. ایشان وجوه 
شباهت فراوانی را میان انقالب اسالمی ایران و صدر اسالم در 
زمینه های دوران تبلیغ، کادرسازی، مبارزه، جنگ ها، شهدا 
و جانبازان، مخالفین و ترفندهای آنها و... یادآور می شود 
کی از الگوپذیری انقالب ما از صدر اسالم و انقالب  که حا

پیامبر)ص( است.

  ب( پیام انقالب اسالمی
که امتیاز اساسی اش، اتکای به  انقالب اسالمی ایران 
که  جهانبینی اسالمی بود، در زمانی به وقوع پیوست 
حرکتهای لیبرالی و سوسیالیستی جاذبه خود را از دست 
داده بودند. گرچه بسیاری از روشنفکران چپ گرا همچنان 
القا می کردند که تنها ایدئولوژی بسیج کننده ملت ها، 

مارکسیسم است.
انقالب اسالمی مردم ایران این پیام را به دنیا عرضه کرد که 
بسیج کننده ترین ایدئولوژی ها اسالم است و اسالم مکتبی 
است که نه تنها توانایی سازماندهی یک مبارزه عظیم را 
دارد، بلکه در دوران پیچیده عصر ماشینی با همه معارضه 
ها و تضادهایی که سیاستهای جهانی دارد، قادر به حل 
مشکالت جامعه و اداره آن بوده و بقا و ماندگاری اش را 
تضمین می کند. به عبارت دیگر انقالب اسالمی ایران، 
گشودن جبهه تازه ای فراروی همه انسان های مظلوم و 

محرومی است که از نارسایی و نابسامانی تمدن
تحمیلی استعماری رنج می برند و شعار نه شرق و نه غربی این 
انقالب، بیانگر نفی هر گونه ظلم و ستم بر بشریت است. برخی 
از پیام های انقالب اسالمی را می توان به صورت زیر برشمرد:

1ـ  لزوم خروج انسان از یوغ بردگی و بندگی طاغوت و رستن 
از ذلت و خواری،

۲ ـ روی آوردن به عبودیت خدا و رستگاری،
3 ـ برآشفتن در مقابل همه بدی ها و کجی ها و نابسامانی ها،
4ـ  مبتنی بودن حکومت و قدرت سیاسی بر پرهیزکاری، 

عدالت و حقیقت،
۵ـ  ضرورت دین گرایی و خدامحوری و نیز بازگشت از مسیر 

انحرافی دوران غرور جاهالنه شکوفایی علم.
حاصل سخن در یک کالم این که پیام انقالب، پیام معنویت 
است، یعنی بشِر سرگشته امروز که از عدم تأمین نیازهای برتر 
و واالتر و ندیدن و نداشتن صفا و محّبت و مهربانی و نیافتن 
نوعی معرفت واال به ستوه آمده است، به دنبال مکتبی است 
که عالوه بر تأمین نیازهای مادی، نیازهای معنوی او را نیز 
برآورده سازد و چون شاهد بود هر جایی که این انقالب نفوذ 
کرد، معنویت را هم با خود به آنجا برد، گمشده خود را در پیام 
انقالب اسالمی یافتنی دید. بنابراین با قاطعیت می توان 
کناف جهان  گفت رویکرد دین گرایی حاضر که در اطراف و ا
معاصر روبه توسعه و گسترش نهاده، محصول و ثمره دریافت 

این پیام است.

الگو و پیام انقالب اسـالمی

8- به ازای هر ایرانی، یک و نیم خط تلفن ثابت و همراه وجود دارد و این دستاورد مهم 
موجب شده است تا هیچ ایرانی از عزیزانش در اقصی نقاط کشور و جهان بی خبر نماند.
کن ورزشی متعدد، هر شهروند ایرانی حداقل از یک  10- با رشد ۵0 برابری ساخت اما

مترمربع فضا برای ورزش برخوردار است.
11- با رشد ۲0 برابری محصوالت باغی نسبت به قبل از انقالب نیازی به واردات این 

محصوالت از کشور های خارجی نظیر رژیم صهیونیستی و فرانسه نیست.
1۲- خودکفایی ۹0 درصدی مواد غذایی کشور پس از انقالب اسالمی علیرغم رشد چند 

برابری میزان مصرف، باعث شده مردم نگراِن نبود مایحتاج خود نباشند.
غ و ماهی در رژیم غذایی روزانه مردم، مصرف یک بار  13- گنجانده شدن گوشت، برنج، مر

در سال آن ها را در شب های عید نوروز تبدیل به خاطره کرده است.
14- قبل از انقالب اسالمی به ازای هر 30 ایرانی یک خودرو وجود داشت، ولی در حال 
حاضر به علت افزایش سطح رفاه و قدرت خرید مردم، به ازای 4 ایرانی یک خودرو وجود 

دارد.
1۵- بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲01۶ و گزارش صندوق بین المللی پول در سال 
۲017 در اوج تحریم ها، ایرانیان ازنظر قدرت خرید، رتبه هجدهم جهان را کسب نموده اند.
1۶- با رشد چشمگیر مدرسه سازی تمام کودکان واجب التعلیم کشور به مدرسه 

دسترسی دارند. درحالی که در سال ۵7 فقط 40 درصد آن ها این امکان را داشتند.
17- با توسعه مدرسه سازی به طور میانگین هر 30 دانش آموز یک کالس درس برای 
باسواد شدن دارند و آموزش وپرورش کشور با مدارس چند نوبتی خداحافظی کرده است.
18- با رشد بی سابقه 11 برابری ساخت و توسعه دانشگاه ها در جمهوری اسالمی، هر 

گیری آموزش عالی دارد این امکان برایش فراهم است. فردی که تصمیم به فرا
1۹- پس از انقالب باالی ۹۵ درصد مردم در تمام مناطق به شبکه بهداشت دسترسی 

دارند.
۲0- پس از انقالب مردم ایران دیگر نگران عدم مداوا در داخل کشور نیستند و هیچ ایرانی 

مجبور نیست برای درمان به خارج از کشور برود.
۲1- با پیشرفت های آموزشی، بهداشتی و درمانی پس از انقالب مردم از رنج بسیاری از 

گیردار نظیر وبا، سل، آبله، فلج اطفال، حصبه و. خالص شده اند. بیماری های وا
۲۲- با خودکفایی در تولید ۹7 درصدی دارو های ساخت داخل، مردم در مراجعه به 

داروخانه ها برای دارو های موردنیاز خود نگران نبودن دارو نیستند.
۲3- دسترسی به ۲۲00 مرکز توان بخشی دولتی و خصوصی مرهم آالم خانواده های دارای 

معلول در کشور است.
۲4- ایران با تأسیس و راه اندازی اورژانس اجتماعی به جمع 4 کشور دارای این سامانه 

اجتماعی پیوسته است.
کسیناسیون و غربالگری موجب  ۲۵- دسترسی مردم به خدمات مشاوره ژنتیکی، وا

کاهش رنج نگهداری معلوالن بیشتر در جامعه شده است.
۲۶- با افزایش خدمات درمانی و زیستی به جانبازان و معلولین، ایران در ترازباالی جهانی 

در خدمت رسانی به این قشر قرارگرفته است.
کن عمومی جهت تردد معلولین و جانبازان مانند  ۲7- اجرای قانون مناسب سازی اما
ایجاد رمپ، باالبر، خطوط تردد ویژه روشندالن و ... از خدمات رفاهی جمهوری اسالمی 

است.
۲8- پس از انقالب، نگرانی مادران از بارداری، زایمان، مرگ ومیر زودرس نوزادان و اطفال 
که نرخ مرگ ومیر اطفال زیر ۵ سال از ۲00 مورد در هزار تولد در  خود برطرف شده است چرا

قبل از انقالب به ۲3 مورد در بعد از انقالب رسیده است.
۲۹- علیرغم چهار دهه تحمل هجمه های سنگین گسترده علیه جمهوری اسالمی، 

امروزه مردم ایران از باالترین سطح امنیت در منطقه برخوردارند.
30- پس از انقالب با ایجاد امنیت پایدار در کشور و ایجاد راه های امن، میزان سفر و 

گردشگری رشد فزاینده داشته است.
31- به برکت وجود نهاد های حمایتی انقالب اسالمی، محرومین جامعه از حداقل 

نیاز های معیشتی خود بهره مند هستند.
3۲- صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور، ارائه دهنده خدمات رفاهی و 

مالی به بیش از 10 میلیون خانوار ایرانی هستند.
33- 80 میلیون نفر ایرانی صاحب 80 میلیون دفترچه خدمات درمانی و بهداشتی 

هستند.

  دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه »زیرساخت های عمرانی«
1- افزایش عدالت در دسترسی به انواع زیرساخت های شهری و روستایی در کشور بعد 

از انقالب؛ حتی در دورترین نقاط کشور.
۲- افزایش بی سابقه سرعت حمل کاال و مسافر با ساخت زیرساخت های حمل ونقل 

جاده ای، ریلی و هوایی.
3- کسب دانش و توانایی مهندسی در همه حوزه های زیرساختی کشور طی سال های 

بعد از انقالب. )انرژی، حمل ونقل، صنعت، هوافضا و ...(
ایجاد  در  خارجی  مستشاران  و  متخصصان  به  وابستگی  وضعیت  تبدیل   -4

زیرساخت های اساسی کشور به بی نیازی از مستشاران خارجی در همه ابعاد در 
سال های بعد از انقالب.

۵- دو برابر شدن سهم برنامه های عمرانی بخش های آموزش، بهداشت، رفاه و مسکن 
در برنامه های ۵ ساله توسعه کشور بعد از انقالب نسبت به برنامه های قبل از انقالب.

۶- تبدیل شدن کشور به یک کارگاه بزرگ ایجاد زیرساخت های حیاتی بعد از انقالب 
اسالمی.

7- پیشرفت عظیم در ایجاد همه زیرساخت های اساسی و عمومی کشور باوجود هشت 
سال جنگ تحمیلی و نابودی بسیاری از زیرساخت ها و از طرف دیگر اعمال تحریم های 

شدید توسط سلطه گران طی 40 سال گذشته.
8- ساخت شبکه عظیم بزرگراهی در کشور به طول 1۶۶۲7 کیلومتر.

۹- افزایش ۶ برابری کل راه های کشور و رسیدن آن از 4۶ هزار کیلومتر در سال 13۵7 به ۲80 
هزار کیلومتر در سال های اخیر.

10- افزایش ۵00 برابری راه آسفالته روستایی و رسیدن از ۲00 کیلومتر در سال 13۵7 به 107 
هزار کیلومتر در سال 13۹۵.

  دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه »صنعت«
1- افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از درصد 1۶ به درصد 40 بیانگر جهش 

صنعتی ایران پس از انقالب اسالمی است.
۲- صادرات غیرنفتی ایران از ۵4 میلیون دالر به 31 میلیارد دالر یعنی ۵7 برابر افزایش یافته 

است.
3- ایران تک محصولی را به صادرکننده محصوالت صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی 

مهندسی تبدیل کرده است.
کنون 33 برابر رشد داشته است. 4- مـحصوالت پتروشیمی ایران از سال ۵7 تا

۵- ایران بدون پیوستن به سازمان تجارت جهانی هفدهمین اقتصاد جهان را دارد.
۶- تولید فوالد از 3۶0 هزار تن به 18 میلیون تن افزایش و ۵0 برابر شده است.

7- ایران امروز در تولید فوالد و آلومینیوم رتبه چهاردهم جهان، در تولید سیمان رتبه 
هشتم، در تولید سرامیک رتبه پنجم، در تولید موتور وسایل نقلیه رتبه دوازدهم و در 

تولید خودرو و مس رتبه هجدهم جهان را احراز کرده است.
8- مونتاژکاری در صنعت خودرو از 100 درصد به 1۵ درصد کاهش یافته است.

۹- در ابتدای انقالب، صنعت دارویی کشور ۲۵ درصد از دارو های دم دستی مردم را تولید 
کنون ۹۵ درصد از تخصصی ترین دارو ها در داخل کشور تولید می شود. می کرد ا

کشتی¬های  به سازنده  کوچک ماهیگیری  واردکننده قایق های  از  ایران   -10
اقیانوس پیما تبدیل شده است.

  دستاورد های انقالب اسالمی در حوزه »قانون گذاری«
1- انقالب اسالمی تنها انقالبی است که در کوتاه ترین زمان به قانون اساسی مورد تائید 

آحاد مردم دست یافت.
۲- در کمترین زمان ممکن تمام نهاد های برخاسته ازنظر مردم استقرار یافتند.

3- ملتزم ترین فرد به قانون اساسی شخص رهبری است.
کمیت مطلق  4- قانون اساسی جمهوری اسالمی تنها قانون اساسی است که حا
کم  برجهان و انسان را از آن خدا می داند و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش حا

می داند.
۵- نهادینه سازی مشارکت سیاسی مردم و نقش آفرینی مردم در تدوین قانون اساسی 
با تعیین مستقیم خبرگان قانون اساسی و شرکت در همه پرسی قانون اساسی لحاظ 

گردیده است.
۶- قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مترقی ترین قانون اساسی دنیا است.

7- قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تنها قانونی است که برخاسته از ارزش های 
اسالمی، نظامی با شاخصه مردم ساالری دینی ایجاد کرده است.

8- قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری را نفی 
نموده است.

۹- جوهره اصلی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برخالف رژیم های 
ستم شاهی عدالت محوری است.

10- در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مردم جهت اداره شهر و روستا نقش 
گذار گردیده است و تصمیم گیری محلی در سطح استان ها و شهرستان ها  مستقیم وا

در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

  دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه »قرآن«
1- انقالب اسالمی قرآن را از حاشیه و مجالس ختم به عرصه زندگی و از ساحت فردی به 

ساحت اجتماعی کشاند.
۲- انقالب اسالمی قرآن را از کنج خانه ها به عرصه جهانی آورد.

3- عینیت یافتن قرآن در عرصه سیاست دشمن را به قرآن سوزی واداشت.
4- جمهوری اسالمی ایران تنها کشوری است که قانون اساسی آن بر مبنای قرآن است.

۵- جمهوری اسالمی ایران تنها کشوری است که شرط رهبری در آن قابلیت تفسیر 
قرآن کریم است.

۶- بعد از پیروزی انقالب اسالمی تنها در ایران قریب ۲00 میلیون نسخه قرآن کریم طبع 
و نشر شده است.

7- جمهوری اسالمی علمدار جریان ترجمه و تفسیر در جهان است.
8- انقالب اسالمی قرآن را پرتیراژترین کتاب جهان کرد.

۹- انقالب اسالمی با بازگشت به قرآن مایه عزت مسلمین شد.
10- پیشرفت های جمهوری اسالمی پس از انقالب اسالمی در سایه توجه به مفاهیم و 

آموزه های قرآنی است.
11- تأسیس رادیو قرآن، تأسیس شبکه تلویزیونی قرآن و ایجاد حداقل 400 سایت قرآنی از 

برکات توجه انقالب اسالمی به قرآن است.
کز استان ها و شهر های بزرگ. 1۲- احداث دارالقرآن در مرا

13- راه اندازی صد ها موسسه قرآنی از دستاوردهای قرآنی در حوزه تعلیم و تربیت است.

  دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه »کشاورزی و منابع طبیعی«
1- بعد از پیروزی انقالب، باوجود خشک سالی شدید، تولیدات کشاورزی 7/۶ برابر شد.

۲- انقالب اسالمی منحنی رو به سقوط کشاورزی ایران را با شیب تند صعودی کرد.
3- تولیدات کشاورزی از 8/17 میلیون تن در ۵۶، به 1۲0 میلیون تن در ۹۶ رسید.

4- پروژه آمریکایی اصالحات ارضی شاه، کشاورزی ایران را در معرض نابودی قرارداد.
۵- برنامه های استعماری رژیم فاسد پهلوی، ایراِن صادرکننده محصوالت کشاورزی را 

به یکی از بزرگ ترین واردکنندگان مواد غذایی تبدیل کرد.
غ از فرانسه  غ از رژیم صهیونیستی، مر ۶- پیش از انقالب گندم از آمریکا، پرتقال و تخم مر

وارد می شد.
کنون ۹0 ٪ در  7- قبل از انقالب فقط 33 روز نیاز غذایی ساالنه در داخل تولیدمی شد ا

داخل تولید می شود.
8- رشد 300 درصدی ارزش افزوده کشاورزی ایران در آمار بانک جهانی، کارنامه درخشان 

کشاورزی پس از انقالب اسالمی است.
۹- افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی، از 1/3 ٪ به 1۵ ٪ دستاورد بزرگ نظام 

اسالمی است.
10- تولید گندم ایران از 4/۶ میلیون تن در 13۵۶ به 14 میلیون تن در 13۹۵ رسید.

  دستاورد های انقالب اسالمی در حوزه »ورزش«
1- تقویت و توسعه بی سابقه ساختار ورزش کشور با ارتقاء و تبدیل ساختار ورزش کشور 
از یک معاونت در وزارت آموزش وپرورش در قبل از انقالب اسالمی به سازمان مستقل 

تربیت بدنی و نهایتًا وزارت ورزش و جوانان
۲- افزایش فدراسیون های ورزشی، از حدود ۲0 فدراسیون، به ۵1 فدراسیون

3- افزایش چشمگیر تنوع رشته های ورزشی، از حدود 30 رشته، به بیش از 170 رشته )این 
رشته ها در قالب انجمن های ورزشی در فدراسیون ها فعال می باشند(

4- افزایش حدود ۵0 برابری هیئت های ورزشی در سطح استان ها و شهرستان ها، از 
حدود 300 هیئت به بیش از 1۵000 هیئت )متناسب با افزایش فدراسیون ها – افزایش 

استان ها و شهرستان ها(
۵- رشد نجومی بودجه و اعتبارات ورزش در وزارت ورزش و جوانان، وزارتخانه ها، 
سازمان های عمومی غیردولتی، باشگاه ها و فعالین بخش خصوصی. به عنوان نمونه: 
رشد حداقل 33 برابری بودجه ورزش؛ به استناد قوانین بودجه سنواتی کشور، در سال 
13۵7 سهم ورزش از بودجه کل کشور حدود 3 ده هزارم بوده که این اعتبار در سال 13۹۶ 
به حدود 100 ده هزارم )1 درصد( بالغ گردیده است. )مقیاس افزایش، درصد از بودجه کل 

کشور هست، نه افزایش ریالی(
۶- افزایش بیش از ۵۶ برابری کرسی بین المللی از کمتر از 3 مورد در قبل از انقالب به بیش 
از 170 کرسی در نهاد های بین المللی ورزش در حال حاضر. به عنوان نمونه: »کسب کرسی 
ارزشمند و تاریخی عضویت رسمی در کمیته بین المللی المپیک IOC )توسط مهندس 

)IOC MEMBER( »)هاشمی طبا
7- میزبانی صد ها رویداد بین المللی ورزش در رده های سنی بزرگ سال – امید - جوانان - 
نوجوانان )جهانی، آسیایی، منطقه ای و...(، از قبیل میزبانی متعدد جام های بین المللی 
فجر، در رشته های مختلف ورزشی، میزبانی جام های جهانی در رشته مختلف ورزشی، 
میزبانی مسابقات غرب آسیا در رشته های مختلف ورزشی، میزبانی جام ملت های آسیا 

در رشته مختلف ورزشی
8- ایجاد و یا رشد بی سابقه کمی و کیفی ورزش در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، 

سازمان های غیردولتی و. به عنوان نمونه؛
۹- توسعه غیرقابل مقایسه و همه جانبه ورزش دانشجویی )تأسیس فدراسیون 

دانشجویی، جایگاه بین المللی و ده ها تحول اساسی(
)تأسیس  دانش آموزی  ورزش  همه جانبه  و  مقایسه  غیرقابل  توسعه   -10

) فدراسیون دانش آموزی و ده ها تحول اساسی دیگر
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دستاوردهای انقالب اسالمی به روایت بیگانگان
از پیشرفت های مختلف علمی تا ستون های متعدد قدرت نرم ایران

بررسی و ارزیابی آنچه در این 44 سال به واسطه انقالب و نظام اسالمی   
در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی و نظامی 
و... نصیب کشور و مردم ایران شد براساس منابع دست اول و مآخذ درجه یک 

و معتبر غربی حکایت دیگری است.

 به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، بررسی و ارزیابی آنچه در این 
44 سال به واسطه انقالب و نظام اسالمی در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی و ورزشی و نظامی و... نصیب کشور و مردم ایران شد براساس 
منابع دست اول و مآخذ درجه یک و معتبر غربی )و نه رفرنس ها و منابع درجه ۲ و 
: دست چندم( اعم از اروپایی و آمریکایی، حکایت دیگری است که به قول شاعر

خوش تر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

این بررسی و ارزیابی صدها صفحه کتاب و دفتر را دربر گرفته اما در اینجا بنا به 
محدودیت صفحات، تنها بخش بسیار جزئی و کوچک از آن را می آوریم که البته 
دستاوردهای عظیم و شگفت انگیزی به نظر می رسد که خود خارجی ها را به 

حیرت انداخته است.
کسفورد و پرینستون  یرواند آبراهامیان، مورخ مقیم آمریکا و استاد دانشگاه های آ
و کالج باروک نیویورک دراین باره به طی مصاحبه ای در 7 فروردین 13۹8 
می گوید: »... دستاوردهای انقالب اغلب نادیده گرفته می شود... برای نمونه 
برنامه های مبارزه با بی سوادی و احداث مدارس و دانشگاه ها، همچنین توسعه 
کز سالمت در روستاها. جاده های روستایی و همچنین خانه های بهداشت و مرا

گرچه اغلب افراد ازلحاظ رفاه اقتصادی و مسائل اجتماعی مشکالتی  بنابراین ا
دارند، اما رژیم جمهوری اسالمی به نسبت رژیم شاه واقعًا در این زمینه کارنامه 
گر دو رژیم را مقایسه کنید، گرچه نارضایتی های  بهتری داشته است. بنابراین ا
اقتصادی وجود دارد، رژیم کنونی در برنامه های رفاه اجتماعی بسیار خوب 

عمل کرده است...«

  یک کشور نیمه بی سواد به یک کشور باسواد تبدیل شد
براساس آمار یونسکو، در اواسط دهه ۵0 یعنی در اوج به اصطالح تمدن بزرگ 
شاه، میزان باسوادان در ایران حدود 30 درصد بود اما براساس همین آمار تا سال 
137۶ بیش از 7۵ درصد از مردم ایران باسواد شدند و در سال ۲01۶ )13۹۵( آمار 
باسوادان کشور رقم حدود ۹0 درصد را نشان می دهد؛ یعنی سرزمین ما از یک 
کشور نیمه بی سواد در اواخر دوران شاه، به کشوری باسواد در سال های پس 

از انقالب تبدیل شد.

  یک معیار مهم؛ رشد شاخص توسعه انسانی
مجموع شرایط بهبودیافته در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باعث 
شد تا کشور ایران در سال های پس از انقالب به لحاظ شاخص توسعه انسانی که 
یکی از مهم ترین شاخص های پیشرفت هر کشوری به شمار می آید، از یک کشور 
متوسط در دوران رژیم شاه )در حد کشورهای »کنیا« و »غنا« ی فعلی( به کشوری 

در حد باالی توسعه انسانی در سال های پس از انقالب برسد.

  امید به زندگی؛ یکی از شاخص های پیشرفت
در گزارش ساالنه سازمان ملل متحد، متوسط امید به زندگی در ایران نیز 7۶.۲ 
سال عنوان شده است. پروفسور یرواند آبراهامیان، درباره شاخص توسعه 
انسانی و عامل امید به زندگی در این شاخص در همان مصاحبه می گوید: »... 
من یک شاخص اجتماعی را ذکر می کنم که امید به زندگی است. پیش از انقالب 
امید به زندگی در ایران به نسبت دیگر کشورهای جهان سوم درواقع آمار بدی 

، نرخ امید به زندگی واقعًا باال رفته است...« داشت. در حال حاضر
کونومیست اوت ۲01۵ نیز مؤید همین  آمار منتشرشده در نشریه انگلیسی ا

سخنان آبراهامیان بود.

  سرعت دستاوردهای علمی در ایران 11 برابر جهان
بنابر رتبه بندی جهانی در زمینه علوم و دستاوردهای علمی که به گزارش 
مقاله ای که Debora MacKenzie در گزارش پایگاه اینترنتی نشریه دیلی نیوز 
و موسسه انگلیسی رویال سوسایتی و همچنین براساس تحقیقات شرکت 
»ساینس متریکس« کانادا اعالم شد، خروجی مطالب علمی منتشره در ایران 
طی دو دهه گذشته باالترین میزان را در جهان داشته است. خروجی و یافته های 
علمی در ایران یازده برابر سریع تر از میانگین جهانی رشد کرد که سریع ترین روند 

رشد علمی در میان همه کشورهای جهان به شمار می رود.
پایگاه اینترنتی twocircles که یکی از رسانه های مهم اطالع رسانی اخبار علمی 

و پژوهشی است، در توضیح این پیشرفت حیرت انگیز علمی نوشت: »درواقع 
مردم ایران، این افسانه غربی ها را که از زمان انقالب اسالمی سال 1۹7۹ می گویند 
کشور آیت اهلل ها نمی تواند در هیچ زمینه ای پیشرفت داشته باشد، نقش بر آب 

کرده اند...«
  باید با تحریم و اغتشاش جلوی رشد علمی ایران گرفته شود

به دنبال پیشرفت های مختلف علمی ایران، برخی از مقامات علمی غربی با 
ح هایی پیشنهاد جلوگیری از رشد علمی فوق را دادند که  اعالم برنامه و طر

ازجمله برنامه و طرح های یادشده، ایجاد اغتشاش و گسترش تحریم ها بود.
این متن قسمتی از مقاله ای عجیب تحت عنوان »رژه بزرگ ایرانیان« در مجله 
معتبر و معروف نیچر )nature( به سال ۲00۵ است و توسط یکی از سردبیران این 

نشریه نوشته شده که در سفری به ایران، تحقیقاتی در کشور انجام داده بود.
« با اشاره به پیشرفت های ایران نوشت: »تعالی علمی  این سردبیر مجله »نیچر
در ایران در حال بازسازی دوباره است مگر اینکه با اغتشاشات یا تحریم های 
بیشتر جلوی آن گرفته شود... و ایرانیان می دانند چه کسانی هستند و از سابقه 
گاه هستند. در چند سال گذشته، این کشور پول  تمدن و علمی شان به خوبی آ
بیشتری را در علم سرمایه گذاری کرده است حتی آیت اهلل علی خامنه ای، که 
به طور مؤثر مسئولیت این کشور را برعهده دارد، برای علم صحبت کرده و از کشور 
خود خواسته است تا »اعتمادبه نفس در تمامی زمینه های علمی« را توسعه 
دهند. این فراخوانی درون یک جامعه دانشگاهی کوچک است که به شدت از 

گاه است.«  میراث غنی و باستانی پیشرفت علمی ایران آ

  فاکس نیوز: در ایران تحقیقات سلول های بنیادی منشأ غرور ملی شده
کس نیوز در گزارشی از موسسه رویان نسبت به انجام آزمایش های  شبکه فا
علمی و یافته های علمی جدید در زمینه سلول های بنیادی و شبیه سازی در 
کشوری همچون ایران با حکومت اسالمی، ابراز تعجب کرده و اظهار می دارد 
چنین تحقیقات علمی حتی در کشورهای پیشرفته غربی نیز با موانع و مشکالت 

بسیاری همراه است:
»... درحالی که برخی از دانشمندان آمریکایی ازنظر برخی محدودیت ها به 
تحقیقات سلول های بنیادی ایراد گرفته اند اما ماجرا در ایران کامًال متفاوت 
، امی کاال توضیح می دهد: در کشور مذهبی ایران  کس نیوز است، گزارشگر فا
تحقیقات سلول های بنیادی منشأ غرور ملی شده است، در موسسه رویان تهران 
که به یک کلینیک درمان باروری متصل است، محققین از جنین های مراحل 

اولیه برای پژوهش های پزشکی استفاده می کنند...«

  CNN: ایرانیان می توانند به عنوان قدرتی بزرگ خودشان را مطرح کنند
در گزارش CNN درباره یکی از همایش های موسسه رویان آمده بود: »... مقامات 
موسسه تحقیقات باروری رویان، فعال ترین گروه درمان ناباروری در ایران 

ازجمله برگزارکنندگان این کنگره نیز هستند.
پرفسور مری پولن از دانشگاه استنفورد می گوید: من واقعًا تحت تأثیر قرار گرفته ام 
از محققین ایرانی که صحبت کرده اند و ازآنجایی که این  یک کنگره بین المللی 

است، سطح تحقیقاتی که ارائه شده است، واقعًا باال است.
دکتر آلن هرش دیشنری از دانشکده داروسازی UCLA نیز اظهار می دارد: این 
یک کنگره بسیار عالی است، تحقیقات و صحبت ها در سطح بسیار باالیی است.
گر ایران دراین باره با همین  دکتر مأنس شولر از دانشگاه پنسیلوانیا می گوید: ا
سرعت که درحال توسعه است، پیش برود، می توانند به عنوان قدرتی بزرگ 

خودشان را مطرح کنند...«

  تولید داروها و واکسن کرونا
ایندیپندنت فارسی )وابسته به آل سعود( از دیگر رسانه های زنجیره ای غرب که 
مرکزش در لندن قرار دارد، در 1۲ ژانویه ۲0۲1 )۲۲ دی ماه 13۹۹( در خودکفایی 
ایران در زمینه داروها و وسایل تشخیص و درمان کرونا علی رغم تحریم های 
ح عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد  فلج کننده غرب، به معرفی و شر

»برکت« پرداخت و نوشت:
»... تقریبًا تمامی بخش های مربوط به مهار و مقابله با کرونا ... از تولید صدها 
کسیژن رسان«  هزار لیتر محلول ضدعفونی و ژل ضدعفونی ... تا »تولید دستگاه ا
( در یکی از شرکت های »دانش بنیان« ستاد اجرایی و تولید لباس های  )ونتیالتور
کیت  ایزوله در »بنیاد برکت« این ستاد )تولید می شود(. افتتاح خط تولید »
کسن کرونای  ( »وا تشخیص فوری کرونا« نیز از دیگر موارد است... )همین طور
کسن صددرصد ایرانی را شرکت دارویی )برکت( زیرمجموعه  ایرانی«... این وا
ستاد اجرایی فرمان امام تولید کرده و تا شش ماه دیگر ظرفیت تولید آن به 1۲ 

میلیون ُدز در ماه می رسد...«

  کشورهای غربی آماده پذیرش ایران در باشگاه کشورهای هسته ای بودند
در اواخر سال 13۹1 که هنوز چشم انداز روشنی از پیروزی مدعیان اصالحات و 

    استان هرمزگان با موقعیت استراتژیک به عنوان یک 
استان معین و پشتیبان جنگ در دوران دفاع مقدس 
شناخته شده بود، این جنگ هزینه های زیادی داشت که 
هرمزگان بخشی از این هزینه ها را تأمین و در اقتصاد کشور 

نقش مهمی ایفا می کرد.

استان هرمزگان در هشت سال دفاع مقدس نقش و حضور 
پررنگ و کلیدی داشته است این استان یک هزار و ۲۵0 شهید 
و بیش از هزار جانباز را در راه دفاع از کشور و حفظ امنیت، 

تقدیم جامعه کرده است.
همچنین استان هرمزگان با دارا بودن یک هزار و پانصد 
کیلومتر نوار ساحلی، چهارده جزیره راهبردی و حضور فیزیکی 
تنگه هرمز در این منطقه، استانی استراتژیک و تأثیرگذار در 
دوران جنگ تحمیلی بوده است این استان به تبع وجود 
بنادر شهید باهنر و رجائی، در این دوران یکی از اصلی ترین 
راه های واردات و صادرات، تأمین اقتصاد کشور و پشتیبانی 

جنگ بوده است.
جزیره تاریخی و کوچک هرمز که پیش از انقالب و در زمان 
طاغوت به عنوان تبعیدگاه بوده و جمعیتی کمتر از 3 هزار 
نفر نیز داشته، حماسه آفرینی زیادی در دفاع مقدس 

داشته است.
در این گزارش سرهنگ حاج علی سالمتی که از هم رزمان 
شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است از نقش استان 

هرمزگان در 8 سال دفاع مقدس می گوید.
سرهنگ سالمتی در رابطه با اولین حضور خود در جبهه 
بیان کرد: اولین اعزام بنده به جبهه آذرماه سال ۶1 در سن 
بیست سالگی و مصادف با عملیات والفجر مقدماتی در 
یگان رزم لشکر ثاراهلل به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی بود.
وی گفت: یک خاطره که از آن زمان در ذهنم مانده در باب 
منش و اخالق سردار سلیمانی است، بعد از عملیات والفجر، 
بنده در ستاد لشکر و در گردان انتظامات بودم در آن زمان 
هرکسی باید جهت ورود به ستاد لشکر یا هر مقر دیگری، 

کارت تردد می داشت تا اجازه عبور داده شود.
یک روز در چادر نشسته بودیم که دیدیم حاج قاسم همه را 
صدا زد، هنگامی که بیرون رفتیم، ایشان دست یک بسیجی 
عزیز که اهل زابل بود را گرفته بود و دستور داد که برای این 
بسیجی دو هفته مرخصی تشویقی رد شود؛ ما هم اطاعات 

کردیم و دلیل آن را جویا نشدیم.
بعداً که از این بسیجی عزیز علت این تشویق را جویا شدیم 
این گونه داستان را تعریف کرد: در آن زمان در تشکیالت سپاه 
بحث درجه، نشان و لباس مخصوص نبود، ازاین جهت حاج 

قاسم هم لباس ساده بسیجی بر تن داشت.
هنگامی که ایشان قصد ورود به لشکر را داشتند، ازآنجایی که 
من فرمانده را نمی شناختم، جلوی ایشان را گرفتم که کارت 
تردد خود را نشان دهند اما حاج قاسم گفتند که کارت تردد 
ندارند و بگذارم که وارد لشکر شوند تا من را امتحان کنند، اما 
من اجازه ندادم. بعد که دوستان آمدند و حاج قاسم را معرفی 
کردند، ایشان به خاطر انجام وظیفه و تعهدی که داشتم به 

من این مرخصی را اهدا کردند.
 در دوران دفاع مقدس، هرمزگان در جبهه های مختلفی 

در حال جنگ بود
سرهنگ سالمتی دراین باره اظهار کرد: استان هرمزگان 
به عنوان یک استان معین و پشتیبان جنگ در آن دوران 
شناخته شده بود جنگی با این عظمت هزینه های بسیاری 
را برای کشور در برداشت که استان هرمزگان در این مدت 
بخشی از این هزینه ها را تأمین و در اقتصاد کشور نقش 

مهمی ایفا می کرد.
وی ادامه داد: مردم استان هرمزگان در زمان هشت سال 
دفاع مقدس عالوه بر حضور پررنگ در جبهه و خط مقدم، در 
جبهه های دیگری نیز در حال جنگ بودند؛ به عنوان مثال، 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی برخی با آتش افروزی و 
کنین شیعه و سنی استان، جنگی به راه  تفرقه افکنی بین سا

انداختند که استان درگیر این مسئله نیز شد.
 سرهنگ سالمتی پیرامون نقش هرمزگان در نبردهای 
دریایی گفت: در پی اتفاق سال ۶4 که رزمندگان فاو را از 
عراق گرفتند و شکست بزرگی برای عراقیان به حساب آمد، 
این کشور جبهه دیگری در مقابل ایران باز کرد و بحث جنگ 
نفت کش ها و درگیری های دریایی را راه انداخت در این 
میدان هم استان هرمزگان در کنار استان خوزستان و بوشهر، 

نقش پررنگی را ایفا کرد.
وی ادامه داد: از این سال به بعد هم استان هرمزگان تا پایان 
جنگ، به عنوان منطقه جنگی اعالم شد و کسانی که در 
جزایر هرمزگان در حال خدمت و دفاع بودند به عنوان رزمنده 

جنگ محسوب می شدند.
، دارای بیشترین شهید به نسبت جمعیت   جزیره هرمز

در کشور است
سرهنگ سالمتی در این خصوص گفت: جزیره هرمز هم 
پیش از انقالب نقش بسزایی داشت و هم در جنگ تحمیلی، 
به عنوان پایگاه دریایی استان هرمزگان به فرماندهی سردار 
شهید موسی درویشی، نقش تعیین کننده ای در حوزه 

دریایی داشت.
این پاسدار انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: باوجوداینکه 
جزیره هرمز جمعیتی کمتر از 3 هزار نفر نیز در زمان دفاع 
مقدس داشته است، اما در جنگ تحمیلی نقشی مؤثر ایفا 
کرده و نزدیک به 40 شهید و بیش از ۲00 پاسدار و فرمانده در 

جنگ داشته است.
 منبع: خبرگزاری تسنیم

دفاع مقدس

نقش هرمزگان در دوران 
دفـاع مقدس کلیدی بود
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  نخستین گام در مطالعه هر پدیده، تبیین مفهومی آن 
است. شاید به تعداد اندیشمندانی که در مورد انقالب قلم 
زده اند، تعاریفی از انقالب ارائه شده باشد. این تعاریف کم 
ک و اختالف نسبت به یکدیگر دارند و  و بیش وجوه اشترا
هر یک از آنها زاویه ای از زوایای انقالب را آشکار می سازد. 
آنچه مسلم و قطعی است این که بر روی هیچ تعریف 
مفهومِی رضایت بخش و مورد پذیرش عموم، اتفاق نظر 

وجود ندارد.
در کالبدشکافی تعاریف انقالب به مؤلفه هایی نظیر دگرگونی 
بنیادین و ساختاری، تغییر نهادها، جابه جایی نخبگان، 
خشونت و بی نظمی و... برمی خوریم که بر اساس تحلیل 
انقالب های جهان، در تعریف انقالب جای گرفته اند. وقوع 
انقالب اسالمی ایران که یکی از بزرگ ترین پدیده های تاریخ 
در قرن بیستم بوده و در زمره مهم ترین جنبش های سیاسی 
ـ اجتماعی به شمار می آید، تعاریف موجود و نیز نظریه های 
انقالب را به چالش کشید و ضرورت ارائه تعریف جدیدی از 

انقالب را به دنبال آورد.
وجه عدم اتفاق نظر در درک مفهومی انقالب، مربوط به 
پیچیدگی آن به عنوان یک پدیده اجتماعی است که به 
پیچیدگی و ناشناختگی انسان برمی گردد. با این وجود 
گفتنی است که شاید بتوان از طریق درک اشارت و رمزهای 
ضمنی اینگونه دگرگونی ها، به تصوری رضایت بخش از 

معنای انقالب دست یافت.
انقالب اسالمی خصوصیات منحصر به فردی دارد که آن را از 
دیگر انقالب های جهان ممتاز می سازد و مفهوم جدیدی از 

انقالب به دست می دهد. 

مفهوم انقالب اسالمی

تدبیر و امید در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رؤیت نمی شد، یک 
مرکز مطالعات امنیتی رژیم صهیونیستی اعالم کرد در چالش هسته ای با غرب، 

موفقیتی بزرگ در انتظار ایران است.
به گزارش وب سایت »انستیتو مطالعات امنیت ملی اسرائیل« در همان زمان، 
پروفسور افرایم اسکوالی از پژوهشگران ارشد این مرکز )وابسته به دانشگاه تل 

آویو( در گزارشی نوشت:
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که ایران تا چه اندازه در  «
تولید اورانیوم غنی شده موفق بوده و چه توانایی های باالیی در تکنولوژی 
برخورداری از انرژی هسته ای به دست آورده است. رسیدن به این مرحله 
این نکته را به ما یادآور می شود که ایران به نقطه غیرقابل بازگشت در برنامه 
هسته ای اش رسیده است... این بدان معنا است که ایرانی ها به پیروزی بزرگی 
کره کننده با ایران نیز می توان چنین  دست یافته اند. از اظهارات مقام های مذا
چیزی را دریافت. این در ذات خود پیروزی بزرگی برای ایران محسوب می شود. 
بدین ترتیب ایران ثابت کرد که می تواند تحریم های بین المللی را تحمل کند و 

هم زمان به پیشرفت هسته ای اش بپردازد.«

کز نظامی و هسته ای اسرائیل را رصد کند کنون ایران می تواند مرا   فیگارو: ا
ژرژ مالبرونو، گزارشگر ارشد روزنامه فرانسوی فیگارو و متخصص در مسائل 
-1 را ستود و اظهار داشت:  خاورمیانه، موفقیت ایران در پرتاب ماهواره نور
»ایرانی ها به یک رکورد فنی دست یافته اند که تنها شمار اندکی از کشورها آن 

را در اختیار دارند.
این تحلیل که توسط حساب توئیتری روزنامه فیگارو، قدیمی ترین روزنامه 
فعال در کشور فرانسه نیز بازنشر یافت به دستاوردهای این موفقیت برای ایران 

اشاره کرد و نوشت:
-1، یک ماهواره اپتیکی یا جاسوسی است که قادر به تصویربرداری و رصد  »نور
است. ... و می تواند از پایگاه های نظامی و مرکز هسته ای دیمونای اسرائیل 
، خود  عکس برداری کند... ظرفیت و توانایی قراردادن یک ماهواره در مدار

عملی پیچیده است.«

  لوموند: ایران با پرتاب نخستین ماهواره نظامی خود گام دیگری در راه 
تقابل برمی دارد

لوموند، روزنامه بزرگ عصر پاریس، در مقاله ای به قلم »آلن َکَول« با اشاره به 
پرتاب ماهواره نظامی نور از سوی سپاه پاسداران ایران، بر این باور است که 
جمهوری اسالمی ایران »پیام خود به دولت آمریکا را تجدید می کند. این پیام 
این است که »به رغم اثرات فاجعه بار اپیدمی کوویدـ 1۹ در کشور و مشکالت ناشی 

از آن، جمهوری اسالمی سپر پائین نمی آورد«.
کنون  این روزنامه نوشت: »موشک به کاررفته برای پرتاب این ماهواره با آنچه تا
برای پرتاب ماهواره های غیرنظامی به کاررفته بود، متفاوت است و برای 

نخستین بار تسلط سپاه را برای ساختن موشک های دورُبرد نشان می دهد«.
کارشناس برنامه موشکی ایران در »مرکز جیمز مارتین برای   ، فابَین هاینز
مطالعات در بارٔه عدم گسترش تسلیحات اتمی« دراین باره به لوموند گفت: »با 
این پرتاب، پاسداران انقالب موتور پیچیده و تازه ای را به نمایش گذاشتند که 

می تواند در موشک های بالستیک قاره پیما به کار رود«.

  ایران در دفاع از قلمرو خود یک قدرت سهمگین محسوب می شود
در گزارش سال ۲01۲ وزارت دفاع آمریکا از توان نظامی ایران که در اختیار کنگره 
ح  ک ایران مطر آمریکا قرار گرفت آمده است: »... زمانی که بحث دفاع از خا
می شود، این کشور یک نیروی شگفت انگیزی را به نمایش می گذارد؛ ایران به 
توسعه موشک های بالستیک خود با بردی که قابلیت رسیدن به دشمن های 

منطقه ای مانند اسرائیل و کشورهای شرق اروپا را دارد ... ادامه می دهد...«

  پایه گذار صنایع موشکی اسرائیل: به احترام پیشرفت های تکنولوژیک ایران 
کاله از سر برمی دارم

یوزی رابین، ملقب به پدر صنایع موشکی اسرائیل و رئیس پیشین سازمان 
دفاع موشکی رژیم صهیونیستی در سمینار یادشده درباره موشک های ایرانی 
و سیستم های پیشرفته آن چنین می گوید: »... ازنظر فنی، ایرانی ها برای ما 
دشمن مهلکی هستند، ولی من مهندس هستم و نمی توانم یک کار مهندسی 
خوب را تحسین نکنم، دوباره می گویم که یک مهندسی بسیار هوشمندانه ای 
 ) است. به نظر من بهترین موشک ایرانی ها، یک موشک کروز زمینی )سومار
است که از 10 سال پیش منتظر آن بودیم. این یک دستاورد بوده و نمی توان این 
موشک را یک کپی تلقی کرد. دوباره می گویم که کالهم را به احترام آدم هایی که 

ازنظر فنی این کار را انجام دادند، از سرم برمی دارم...«

  وقتی پهپاد فوق سری و گران قیمت آمریکا توسط پدافند ایران شکار شد
»اولریخ فرانـک« عضو اندیشـکده »شـورای اروپایـی روابـط خارجی« کـه به صورت 
ویـژه بـر پهپادهـا و پرنده هـای بدون سرنشـین متمرکز اسـت، سـاقط شـدن پهپاد 
فوق سـری و گران قیمـت گلوبـال هـاوک در اواسـط سـال ۲01۹ را »رخـدادی مهـم« 
توصیـف کـرد و نوشـت: »چـرا ایـن سـاقط کـردن یـک پهپـاد تریتون/گلوبـال هـاوک 
ایـاالت متحـده توسـط ایـران از دیـد یـک متخصـص پهپـادی »رخـدادی بـزرگ« 
اسـت؟ اوًال، گلوبـال هـاوک بزرگ تریـن پهپـاد جهـان اسـت. داریـم دربـاره یـک 
»اطالعات خـور« پرنده صحبـت می کنیم، کـه پر اسـت از تجهیـزات با فنـاوری باال. 

ایـن سیسـتم فوق العـاده گرانـی اسـت...
کـه در  ثانیـًا، ایـن پهپـاد مشـخصًا طـوری طراحی شـده تـا غیرقابل نفـوذ باشـد، چرا
ارتفاعی فوق العاده بـاال پرواز می کند. به همین دلیل، از دسـت دادن یک تریتون/ 

گلوبـال هاوک خسـارت زیـادی بـه ایاالت متحـده می زند.

  حماسـه اورهـال و سـاخت هواپیماهـای جنگـی جدیـد در آسـتانه آغـاز جنگ 
تحمیلـی 

از مجموع7۹ فروند، تعـداد ۶1 فروند هواپیمای تام کت در پایگاه هشـتم شـکاری 
موجـود بـود کـه تنهـا 7 فرونـد آن هـا آمـاده عملیـات بودنـد کـه آن هـا نیـز آمادگـی 
1۲ درصـد نشـان می دادنـد. در ابتـدای جنـگ تحمیلـی فقـط 10- 1۲ فرونـد ایـن 
هواپیماهـای جنگـی قابل اسـتفاده بودنـد و ازاینجـا بـود کـه نخسـتین اورهـال 
توسـط متخصصان ایرانی آغاز شـد و با کمترین امکانات در شـرایط تحریـم؛ تعداد 
هواپیماهای اف-14 قابل پـرواز را به ده ها فروند افزایش دادند کـه در طول دوران 

دفـاع مقـدس، از آسـمان ایـران حفاظـت می کـرد.
حکایت اورهال و تعمیر و ساخت قطعات و به پرواز درآوردن هواپیماهای اف-14 
گفته اسـت که در گزارش  و باالخره طراحی و سـاخت اف-14 جدید، حماسـه ای نا

نسـبتًا کامل مجله »Combat aircraft« برای مطبوعات تخصصی نقل شد.
اما به نوشته مجله »Combat aircraft«، کار مدرنیزه جنگنده های استراتژیک اف-
14 یا تامکت در ۲00۹ میالدی آغاز گردید. این مدرنیزاسیون شامل تعویض قطعات 
الکترونیـک قدیمـی و قطعـات مربـوط به سـامانه مهمـات بـود. همچنین سـامانه 
جنـگ الکترونیـک بـا تعویـض آنتـن، پروسسـور، تحلیلگـر و سـامانه پیش تقویت با 

قطعـات جدید مدرن شـد.

  جنگنده ای که صدای اسرائیلی ها را درآورد
شبکه یورونیوز در سال 13۹7 از رونمایی نخستین هواپیمای جنگی ساخت ایران 
و آزمایش موفقیت آمیز آن گـزارش داد: »... دوگالس بری، کارشـناس نظامی در امور 
هوا و فضا در مصاحبه با »CNBC« اظهار داشـت: »ایرانی هـا توان صنعتی الزم برای 
، یـک کارشـناس نظامـی دیگـر  سـوار کـردن قطعـات هواپیمـا را دارنـد... جـان اسـنلر

نیـز می گوید: »آن هـا ]حکومـت ایـران[ توانایی بومی خود را توسـعه می بخشـند.«
روبـن اف جانسـون از کارشناسـان معـروف هواپیماهـای جنگـی و بخـش هوایـی 
ارتش های دنیا که در ماهنامـه Combat Aircraft در سـال ۲01۵ تحلیلی از موقعیت 
نیـروی هوایـی جمهـوری اسـالمی ارائـه نمـود: »... بی شـک در تاریـخ معاصـر هیـچ 
نیـروی هوایـی در جهـان چـون نیـروی هوایـی ایـران )IRIAF( در زمینـه نـوآوری و 
به کارگیـری مهارت های تطبیقـی وجود نداشـته اسـت. نیـروی هوایی ایـران بیش از 
3۵ سـال درگیر آماده سـازی ناوگان آمریکایی فرسـوده بوده... حال نیروهای مسـلح 
ایران در پی به دسـت آوردن سامانه های نوین نظامی به ویژه جنگنده های جدید 
هسـتند... بـر ایـن اسـاس، ایـران از طریـق مهندسـی معکـوس، سـاخت قطعـات و 
صرفه جویـی، از پـس مشـکل فرسـایش تدریجـی و طبیعـی اثرگـذار بـر تجهیـزات 

آمریکایـی خـود برآمـد.«

  ستون های متعدد قدرت نرم ایران: از دین و زبان تا تاریخ و فرهنگ
یکی از مفصل ترین گزارش های خارجی درباره ابعاد گسترده قدرت نرم ایران، اوایل 
ماه مـارس ۲017 در مجلـه »دیده بان محیـط عملیات« وابسـته به »دفتـر مطالعات 

نظامی خارجی« ارتش آمریکا به قلم »مایکل روبین« منتشـر شـد.
روبین گـزارش خود را بـا این توضیح آغاز کـرد: »رویکرد ایـران به قدرت نـرم، ماهرانه و 
متنوع اسـت...برای درک قدرت نرم ایران، باید سابقه امپراتوری، تحوالت مذهبی، 
گـر تاریخ یکی  زبـان و فرهنـگ فارسـی، و تاریـخ این کشـور را بـه رسـمیت شـناخت... ا
 ، کی باشـد کـه مقامـات ایـن کشـور از سـتون های نفـوذ ایـران و یکـی از نقاط اشـترا
اسـتراتژی های قـدرت نـرم را حـول آن شـکل می دهنـد، دیـن سـتون دیگـر ]قـدرت 

نرم ایـران[ اسـت.«
 منبع: روزنامه کیهان

گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نشان می دهد که ایران 
تا چه اندازه در تولید اورانیوم 

غنی شده موفق بوده و چه 
توانایی های باالیی در تکنولوژی 
برخورداری از انرژی هسته ای به 

دست آورده است.

 در ابتدای جنگ تحمیلی فقط 10- 
12 فروند این هواپیماهای جنگی 

قابل استفاده بودند و ازاینجا بود که 
نخستین اورهال توسط متخصصان 

ایرانی آغاز شد و با کمترین 
امکانات در شرایط تحریم؛ تعداد 
هواپیماهای اف-14 قابل پرواز را 

به ده ها فروند افزایش دادند

  برخالف تصوِر معمول، زنان در دوره های تاریخی، 
در وقایع، روندها و تحوالت تاریخی نقش داشته و عنصر 
غایب تاریخ نبوده اند اما این حضور تحت تأثیر شرایط 
مختلف جغرافیایی، فرهنگی، طبقاتی و مانند آن بوده 

است.

نوشتاری که پیش  روست به روایت حضور و مشارکت فعاالنه 
زنان هرمزگان در مبارزات انقالب اسالمی پرداخته است. 
ک هرمزگان است.  مبنای اصلی این روایت بر پایه اسناد ساوا
این اسناد برای فهم تاریخ زنان کشورمان اهمیتی خاص تر 
ک هرمزگان که مراقب فعالیت ها و اقدامات  دارند. منابع ساوا
مخالفین بودند، گزارش هایی از حضور و مشارکت زنان را ثبت 
ک، تمرکز  کرده اند. یکی از وجوه اهمیت خاص اسناد ساوا
آن ها بر فعالیت های زنان است. از این منظر آن ها برای فهم 
تاریخ اجتماعی ایران و پژوهش در تاریخ زنان این سرزمین 

اهمیتی فوق العاده دارند.
  دعوت از زنان انقالبی

گاه کردن زنان  دعوت از زنان انقالبی و مبارز دیگر شهرها برای آ
محلی و پیوند دادن آن ها با مبارزات انقالبی از فعالیت های 
انقالبیون در استان ساحلی )هرمزگان( بود. در یک مورد 
واعظ دعوت شده از سوی هیئت مهدیه بندرعباس که 
ک با عنوان یک زن روحانی و دختر یحیی  توسط منبع ساوا
شیرازی معرفی شده، در مسجد این شهر به روشنگری 

پرداخت و حکومت پهلوی را موردانتقاد قرارداد.
  زنان انقالبی در آموزش وپرورش

بخش از مبارزات مردمی علیه رژیم را زنان فرهنگی شاغل 
کز آموزشی به دوش می کشیدند.  در آموزش وپرورش و مرا
ک قرارگرفته بود و منابع این  این فعالیت ها موردتوجه ساوا
سازمان، این مبارزات را رصد و به مقامات گزارش می کردند. به 
ک از اظهارات  گزارش اسناد با مطلع شدن اداره کل سوم ساوا
کیش و مخالفت وی با خاندان سلطنتی، این  خانم صفا
اداره کل دستور داد اعمال و رفتار وی با استفاده از منابع و 
ک هرمزگان قرار گیرد و  امکانات موجود تحت مراقبت ساوا
نتایج را با اظهارنظر صریح آن سازمان به اداره کل مزبور اعالم 
کیش نیروی بازنشسته  کنند. بااین حال چون خانم صفا
آموزش وپرورش بود، تهدیدات پرویز ثابتی مبنی بر احضار، 
تذکر و طرد از محیط آموزشی و تعقیب قانونی وی نتیجه ای 

نداشت.
  مدارس: پخش اعالمیه، راه پیمایی و تظاهرات

برخی  در  انقالبی  فعالیت های  به  ک  ساوا اسناد  در 
دبیرستان های دخترانه مانند دبیرستان فرحناز و دبیرستان 
پروین اعتصامی شهر میناب اشاره شده است. به گزارش 
ک بندرلنگه، در اوایل آذر 13۵7، اعالمیه های امام  ساوا
خمینی در دبیرستان پروین اعتصامی این شهر پخش شده 
بود. همچنین انقالبیون میناب، اعالمیه های انقالبی را در 
محیط های دانش آموزی مانند دبیرستان ها و دانشسراهای 

دخترانه شهر پخش می کردند.
  زنان در تظاهرات و راه پیمایی ها

زنان هرمزگانی نیز مانند زنان سایر مناطق کشورمان در 
ک و  برپایی تظاهرات علیه رژیم نقش مهمی داشتند. ساوا
قوای انتظامی هرمزگان گوشه هایی از این حضور را گزارش 
کرده اند. در اعالمیه های انقالبی که از مناطق دیگر به 
هرمزگان می رسید، از زنان دعوت می شد پابه پای مردان در 
میدان باشند. بنابر گزارش فرمانداری شهرستان میناب، 
در اردیبهشت 13۵7، زنان در کنار مردان در اجتماعات 
ضدحکومتی در مسجد جامع این شهر شرکت کرده بودند.

زنـان هرمزگان و نقش آن ها در 
مبارزات انقالب اسالمی
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نگاهی به دستاورد های شرکت فوالد هرمزگان 

افتخارات فوالدهرمزگان

صرفه جویی ارزی
در 2 سال گذشته

فروش محصول اسلب
به بازار صادرات از ابتدای 13۹0 تا ۹ ماهه1401

تولید تختال 
از سال 13۹0 تا کنون

تولید آهن اسفنجی 
از سال 13۹0 تا کنون

استاندارد ایزو
تمدیدشده در سال 1401

فروش محصوالت
سال 1400

8 گواهینامه

یال 22,000,000,000 ر

           14,985,000        تن

           12,623,000        تن

5,717,144          تن

75,500,000  دالر
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گزارش تصویری وقایع نگاری انقالب اسالمی در هرمزگان

گزارش تصویری

تظاهرات ماه محرم در بندرعباس- سال 1357حضور زنان در تظاهرات سال 1357 در بندرعباستظاهرات مردم در بندرعباس - سال 1357

نقش انقالبیون استان هرمزگان  در شکل گیری انقالب اسالمیبرگزاری نماز جماعت - بندرعباس سال 1357تظاهرات بندرعباس سال 1357

حضور زنان در تظاهرات سال 1357 بندرعباستظاهرات مردم انقالبی شهرستان بندرلنگه - سال 1357تظاهرات مردم انقالبی شهرستان بندر لنگه - سال 1357

تظاهرات مردم انقالبی شهرستان بندرلنگه- سال 1357تظاهرات مردم انقالبی شهر بندر عباستظاهرات مردم بندرعباس در سال 1357

تظاهرات بندرعباس سال 1357تظاهرات مردم در بندرعباس - سال 1357تظاهرات مردم انقالبی- 1357بندر عباس



مرکز بررسی اسناد تاریخی در راستای عمق بخشی به 
مطالعات حوزٔه انقالب اسالمی، در سال های اخیر اقدام به 
انتشار مجموعه کتاب هایی با عنوان »انقالب اسالمی در 
استان ها« کرده است. استقبال زیاد پژوهشگران و عالقه مندان 
به تاریخ معاصر از این مجموعه های اسنادی باعث شد تا مرکز 
بررسی اسناد تاریخی در سال 13۹6 چندین مجموعه استانی را 
تهیه و به زیور طبع آراسته کند. جدیدترین اثر منتشر شده در این 
خصوص، مجموعٔه 4 جلدی روزشمار اسنادی استان هرمزگان 
است که در اسفند 13۹6 به چاپ رسید. اسناد این مجموعه 
نگاهی است به مبارزات مردم انقالبی استان هرمزگان در دهٔه 
چهل و پنجاه که از دریچٔه مأمورین ساواک گزارش شده است. 
این اسناد همچنین برای بررسی اوضاع فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی استان اطالعات ارزشمندی را در اختیار 

پژوهشگران خواهد داد.

در سخن ناشر جلد یک این مجموعه در خصوص این اثر 
ارزشمند آمده است:

»مرکز بررسی اسناد تاریخی طی سال های گذشته مجموعه 
ک را در ۲۵ جلد  اسناد انقالب اسالمی به روایت اسناد ساوا
منتشر ساخت که با توجه به پرتعداد بودن اسناد به انتشار 
که انقالب اسالمی در گستره  اسناد کلی بسنده کرد. ازآنجا

ایران زمین اتفاق افتاده و مردم هر استان نیز در این حماسه 
ک هر استان را به صورت  قرن نقش داشتند بر آن شد اسناد ساوا
مجزا منتشر تا تالش انقالبی مردم هر سامان در تاریخ ماندگار و 
نسل جوان استان ها از مجاهدت های گذشتگان خود بیشتر 
آشنا شوند. مردم مؤمن و انقالبی استان هرمزگان نیز همچون 
سایر استان ها با نهضت امام خمینی رحمت اهلل علیه از همان 

آغاز نهضت همراه بود.«
پس از سخن ناشر مقدمٔه کتاب آمده است. مؤلف د راین مقدمٔه 
نسبتًا طوالنی کوشیده است تا تصویری کلی از شکل گیری 
نهضت امام در استان هرمزگان و چگونگی توده ای شدن انقالب 
را در این قسمت از کشور موردبررسی قرار داد. این مقدمه که بر 
اساس اسناد همین مجموعه و سایر منابع تهیه شده است، 
مهم ترین وقایع و اقدامات صورت گرفته در استان را به صورتی 
منظم مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. پس از مقدمه اسناد 
بر اساس ترتیب تاریخی و با توضیحات و پاورقی های برای 
ابهام زدایی از اسناد قرارگرفته اند. جلد اول از مجموعه »انقالب 
ک: استان هرمزگان از 10 / 11 / 1341  اسالمی به روایت اسناد ساوا
تا ۲4 / ۶ / 13۵۵ را شامل می شود. پس از اسناد؛ فهرست اعالم، 
اسناد ضمایم و تعدادی تصویر از شهدا و روزهای خاطره انگیز 
انقالب در استان هرمزگان برای استفاده بیشتر عالقه مندان 

قرار گرفته است.

کتاب »ما هم بودیم« )انقالب اسالمی به روایت زنان 
هرمزگانی( نوشته انسیه بهبودی توسط حوزه هنری انقالب 
اسالمی استان هرمزگان و توسط انتشارات سوره مهر منتشر 

شده است.
کتاب »ما هم بودیم« در دو فصل به رشته تحریر درآمده و 
مقدمه ای بر پژوهش زنان استان هرمزگان است. فصل اول این 
اثر با عنوان »همراهی هرمزگان با حوادث انقالب« و فصل دوم 
»انقالب اسالمی به روایت زنان هرمزگانی« است که رویکرد تاریخ 

شفاهی توسط 30 نفر از بانوان استان هرمزگان روایت می شود.
17 نفر از اعضای این جامعه هدف همسران مبارزان انقالب 
اسالمی و 13 نفر دیگر از زنان مبارز انقالب اسالمی استان 

هرمزگان هستند.
روایت این زنان به خاطرات آن ها از بدو تولد تا پیروزی انقالب 
اسالمی محدود می شود که در آن بخشی از مصائب و مسائل 

مبارزان به نمایش گذاشته شده است.
گرچه در دوران انقالب اسالمی ۶7 زن در استان هرمزگان فعال  ا
و مبارز بودند، اما ازآنجایی که هدف این کتاب نشان دادن ابعاد 
کندگی  و جایگاه زنان در مبارزات انقالب اسالمی بود، به دلیل پرا
و وسعت حافظه و مشترک وقایع و خاطرات، در این اثر به روایت 

تعدادی از زنان مبارز انقالب اسالمی اشاره شده است.
»ما هم بودیم« حاصل ضبط خاطرات و روایت های فاطمه 
احمدی، فاطمه اشرفی مقدم، منیژه امیرزاده، جهان آرا امیری، 
رقیه انصاری، زهرا درویشی، بلقیس طبیبی، زیور طبیبی، 
عصمت نیکوچهره، فاطمه نیکوچهره، فاطمه نیکوچهره، 

صحافه ه.، صفک سادات عمرانی، حکمیه کرمانی، بی بی بیگم 
مظلوم، نساء شجاع نخلی، ایران اسالم زاده، نرجس اسالم زاده، 
هاجر آفرزاده، زهرا تیموری، صولت دقت، زهرا رزم، زیبا زینلی، 
صدیقه شریفی، خازممی ها، کاظم قاسم، زهرا رزم، گرجی است 
که توسط انتشارات سوره مهر به همت حوزه هنری انقالب 

اسالمی استان هرمزگان منتشر شده است.
انسیه بهبودی نویسنده کتاب در مورد این کتاب می گوید: 
اهمیت عفاف و حجاب در این سرزمین به حدی است که 
پدیده کشف حجاب یکی از مهم ترین عوامل مهاجرت مردم 
هرمزگان به سرزمین های اسالمی هم جوار بوده است. پرداختن 
به نقش و نقش زنان در تاریخ مبارزات انقالب اسالمی یک 
ضرورت تاریخی و فرهنگی است و می تواند سکوت عجیب تاریخ 
در برابر بانوی جنوبی ازجمله ثبت، ضبط و انتشار خاطرات 
زنانی که بازی کرده اند را بشکند. نقشی در انقالب اسالمی«.، 

یکی از بهترین و مستندترین روش ها.
حجت االسالم عباس متین از مبارزان انقالبی استان هرمزگان 
نیز ضمن اشاره به مهارت نویسنده اثر می گوید: بسیاری از 
مصاحبه های راویان این کتاب بسیار شبیه به هم است و 
این مهارت نویسنده است که توانسته است این خاطرات را 

به گونه ای پردازش کنید که جذاب و خواندنی باشد..
اشاره به موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان و دوری آن از مرکز 
و تبعید شخصیت های برجسته انقالبی در آن زمان و تحت نظر 
ک، موجب شد تا قدرت  بودن این منطقه توسط عوامل ساوا

انقالبی و مبارزاتی مردم تقویت شود.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

   با شکل گیری مبارزات انقالبی مردم در دهه چهل شمسی، 
وعظ و خطابه به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر و دیرپای دینی بیش از 
گذشته در حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایفای نقش 
کرد و وعاظی نیز که اساسًا در این زمینه به روشنگری می پرداختند در 
صدر توجه مردم قرار گرفتند. درواقع آنان با ابالغ دستورالعمل های 
مبارزه با رژیم پهلوی، به حرکت مردم در راستای خط مشی نهضت 
امام خمینی جهت می دادند. دراین بین شهید حجت االسالم 
غالمحسین حقانی عضو دفتر حزب جمهوری اسالمی، نماینده 
امام خمینی و امام جمعه وقت بندرعباس ازجمله وعاظ فعالی بود 
که منبرهایش در بیداری مردم نقش به سزایی داشت. وی پس از 
انقالب اسالمی نیز در مسیر مبارزه با دشمنان انقالب و اسالم گام 

برداشت و در همین مسیر نیز به شهادت رسید.

حجت االسالم حاج شیخ غالمحسین حقانی، چهارم فروردین 13۲0 
شمسی در خانواده ای مذهبی در قم متولد شد. در همان اوان کودکی 
به همراه خانواده اش به تهران مهاجرت کردند و در جنوب شهر در 
کن شدند. سکونت در  حوالی دروازه غار در منزل کوچک و محقری سا
تهران مصادف با آغاز تحصیالت ابتدایی وی بود. پس از گرفتن مدرک 
ششم ابتدایی به جهت عالقه وافر خود و تشویق پدرش حجت االسالم 
گیری  شیخ محمد حقانی که از روحانیون زاهد و خوش نام بود به فرا
علوم اسالمی روی آورد. مقدمات و ادبیات عرب را در مدرسه علمیه 
مجتهدی تحت نظر آیت اهلل حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی 
گرفت و هم زمان در حوزه علمیه مروی تهران نیز نزد پدرش به تلمذ  فرا

پرداخت.
حجت االسالم حقانی پس از طی مراحل اولیه تحصیل در آستانه قدم 
نهادن در سنین بلوغ برای افزایش دانسته های خود راهی قم شد و با 
بهره گیری از استعداد و هوش سرشار خود به سرعت سطوح مختلف 
علمی را گذراند و در ضمن آن از تهذیب نفس و تقویت بنیه معنوی خود 
نیز غافل نبود. هم زمان تحصیالت متوسطه خود را در مدرسه دین 
و دانش قم تحت مدیریت شهید آیت اهلل دکتر سیدمحمد حسینی 
بهشتی به پایان رساند. وی در دوران تحصیل و طلبگی از محضر اساتید 
برجسته ای مانند امام خمینی )ره(، آیت اهلل سیدمحمد محقق داماد، 
آیت اهلل شیخ مرتضی حائری یزدی، آیت اهلل شیخ عباسعلی شاهرودی، 
آیت اهلل سیدمحمد باقر سلطانی، آیت اهلل سید محمدرضا گلپایگانی و 
استاد شهید آیت اهلل مرتضی مطهری بهره برد تا موفق به اخذ درجه 

اجتهاد گردید.
وی هم زمان با تحصیل به تدریس کتب دوره سطح حوزه نظیر رسایل 
و مکاسب شیخ انصاری )ره( پرداخت و سال 1340 ازدواج نمود. ثمره 

این ازدواج شش فرزند بود.
مبارزات سیاسی

با شروع نهضت امام خمینی )ره(، تاریخ انقالب اسالمی شاهد حضور 
فعال شهید حقانی در امر مبارزه و فراز و نشیب های آن بود. وی با حضور 
در شهرهای مختلف همچون شیراز، بندرعباس، سمنان و... به یکی از 
سوژه های فعال و پرتحرک دستگاه امنیتی رژیم طاغوت تبدیل شد. 
این عالم بزرگوار با ایراد سخنرانی های اثرگذار، تشکیل جلسات مذهبی 
و ارتباط گیری گسترده با عناصر فعال سیاسی و مخالف رژیم در حد توان 
زمینه های بروز انقالب اسالمی را فراهم نمود. وی در این عرصه تأثیر 
فراوانی از خود بر جای گذاشت و به همین علت چندین بار دستگیر، 

زندانی و تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار گرفت.
در آستانه انقالب اسالمی

با  ایران، شهید حقانی  در  امام خمینی  زمزمه حضور  آغاز  از 
شخصیت هایی چون شهید آیت اهلل دکتر بهشتی، شهید مطهری، 
مقام معظم رهبری و حجت االسالم هاشمی رفسنجانی ارتباط 
داشت و جلساتی نیز در این زمینه تشکیل شد تا برای ورود حضرت 
گیرد. هنگامی که بختیار  امام به کشور برنامه ریزی الزم صورت 
فرودگاه های کشور را به روی امام خمینی بست، وی به همراه 
روحانیت مبارز تهران در دانشگاه متحصن شد و درعین حال به 
دلیل ارتباط مستمر با جوانان توانست بسیاری از آنان را برای 
امور مختلف بسیج نماید. وی در زمان تشکیل کمیته استقبال از 

امام به عنوان یکی از اعضای این کمیته به انجام وظیفه پرداخت.
ع  کم شر وی مدتی به عنوان نماینده امام و ریاست دادگاه و حا
در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان به انجام وظیفه 
پرداخت. همچنین به درخواست مردم از سوی امام خمینی 
به عنوان اولین امام جمعه بندرعباس منصوب شد. عملکرد ایشان 

در آن مقطع زمانی در بندرعباس بسیار ارزنده بود.
شهید حقانی در اولین دوره مجلس شورای اسالمی به عنوان 
نماینده مردم بندرعباس برگزیده شد. وی ازجمله نمایندگان فعال 

به شمار می رفت.
  شهادت

ســن  در   13۶0 هفت تیــر  در  حقانــی  حجت االســالم  ســرانجام 
چهل ســالگی پــس از دوره ای سرشــار از مجاهــدت و مبــارزه در 
انفجــار دفتــر مرکــزی حــزب جمهــوری اســالمی بــه همــراه جمعــی 
دیگــر از یــاران راســتین امــام خمینــی بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل 
آمــد و پیکــر مطهــرش پــس از تشــییع باشــکوهی در شــیخان قــم بــه 

ک ســپرده شــد. خــا

انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک استان هرمزگان)سه جلدی(

یخ شفاهی تار

حجت االسالم رضوی اردکانی درباره سخنرانی 
خود در بندرعباس درباره خلع محمدرضا پهلوی از 
سلطنت می گوید: جلسه مهمی در مسجد فاطمی 
بندرعباس برگزار شد. همه روحانیون و منبری ها آمدند 
و جمعیت به قدری زیاد شد که خیابان و میدان جلوی 
مسجد، مملو از جمعیت بود و نیروهای شهربانی گارد و 
نیروی ویژه هوایی و دریایی مردم را محاصره کردند. من 
منبر رفتم و فصلی کاملی از نحوه حکومت اسالمی بیان 
کردم و گفتم: حکومت سلطنتی، نه عقلی است و نه 
گر  شرعی و نه عرف سالم آن را قبول می کند؛ مخصوصًا ا
فاسد باشد. به طور رسمی فساد دربار پهلوی و خاندان 
کثیفش را برشمردم و به طور رسمی اعالم کردم که طبق 
فرمان امام خمینی از پاریس، از همین تاریخ ما رسمًا شاه 

را از سلطنت خلع می کنیم. سپس جمعیت تکبیر گفتند.

پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی؛ سال 13۵7 مردم سراسر 
ایران که روحانیت مبارز و انقالبی را پیشاپیش خود 
می دیدند مبارزه با رژیم پهلوی را به طورجدی و مستمر 
ادامه دادند تا درنهایت موفق شدند در ۲۲ بهمن ۵7 به 
پیروزی نهایی نائل آیند. مردم سراسر ایران، با محوریت 
روحانیون، دستورات و توصیه های حضرت امام خمینی 
را به طور کامل اجرا می کردند. در روزهای مبارزه با رژیم 
پهلوی، علما و روحانیون بنابر فرمایش امام خمینی بحث 
خلع محمدرضا پهلوی از سلطنت را مطرح کردند. یکی 
از اولین نقاطی که بحث خلع محمدرضا پهلوی در آنجا 

مطرح شد بندرعباس بود.
حجت االسالم رضوی اردکانی ازجمله فعاالن مبارزاتی 
است که بارها به دلیل ارائه مطالب تند در منبر، دستگیر 
و تبعید و از سال 13۵۲ نیز ممنوع المنبر شده بود. اما 
بااین حال وی همچنان به مبارزه ادامه می داد و برای 
کشور  این منظور سفرهای تبلیغی به نقاط مختلف 
ترتیب می داد. وی در کتاب خاطراتش که توسط "مرکز 
اسناد انقالب اسالمی" منتشر شده است درباره یکی 
از سفرهایش به بندرعباس می گوید: »باوجوداینکه از 
سال 13۵۲ تا پیروزی انقالب ممنوع المنبر بودم، اما با نام 
مستعار به کارم ادامه می دادم؛ به ویژه در شهرهایی چون 
بندرعباس که از منبری ها شناسنامه نمی خواستند و اسم 

مستعار من در آنجا )ابن الرضا( بود.«
حجت االسالم رضوی اردکانی درباره سخنرانی های 
خود در بندرعباس می گوید: »من همه جا، حتی در 
پایگاه نیروی هوایی و دریایی سخنرانی داشتم و مطالبی 
می گفتم که گاهی فرماندهان پادگان وحشت می کردند 
و به من تذکر می دادند تند نرو، اینجا پایگاه نظامی 
گر این ها می دانستند که  است و من با خودم می گفتم ا
من ممنوع المنبر هستم و سوابق مرا می دانستند، چه 

می کردند؟«
وی در ادامه به مسئله خلع محمدرضا پهلوی از 
سلطنت در محرم ۵7 اشاره می کند و می گوید: »در محرم 
سال 13۵7، که جو تمام کشور انقالبی بود و ما هم در 
روی منابر همه چیز می گفتیم، یک شب حجت االسالم 
حقانی )نماینده امام خمینی در بندرعباس پس از 
( همه منبری ها را  انقالب و اولین امام جمعه این شهر
دعوت کرد و گفت: امام از پاریس پیغام داده اند که باید 
ملت ایران و علما رسمًا شاه را از سلطنت خلع کنند و 
ما نیز می خواهیم مجلس مهمی بگیریم و رسمًا شاه 
را از سلطنت خلع کنیم. همه منبری ها جمع بودند. 
ایشان گفت: چه کسی داوطلب می شود سخنران این 
جلسه باشد؟ من گفتم: من حاضرم. آقای حقانی گفت: 
، کشته شدن یا  آقای رضوی، ممکن است در این کار
دستگیری و یا اعدام باشد. گفتم: اشکال ندارد. من 

حاضرم.«
حجت االسالم رضوی اردکانی سپس به ذکر خاطره خود 
از آن جلسه مهم در بندرعباس می پردازد که با استقبال 
مردم نیز روبرو شده بود. وی می گوید: »جلسه مهمی در 
مسجد فاطمی بندرعباس برگزار شد. همه روحانیون و 
منبری ها آمدند و جمعیت به قدری زیاد شد که خیابان 
و میدان جلوی مسجد، مملو از جمعیت بود و نیروهای 
شهربانی گارد و نیروی ویژه هوایی و دریایی مردم را 
محاصره کردند. من منبر رفتم و فصلی کاملی از نحوه 
حکومت اسالمی بیان کردم و گفتم: حکومت سلطنتی، 
نه عقلی است و نه شرعی و نه عرف سالم آن را قبول 
گر فاسد باشد. به طور رسمی فساد  می کند؛ مخصوصًا ا
دربار پهلوی و خاندان کثیفش را برشمردم و به طور 
رسمی اعالم کردم که طبق فرمان امام خمینی از پاریس، 
از همین تاریخ ما رسمًا شاه را از سلطنت خلع می کنیم. 

سپس جمعیت تکبیر گفتند.«
در چنین شرایطی مأموران رژیم پهلوی به روی مردم 
آتش گشودند. براساس خاطرات حجت االسالم رضوی 
گهان از هر طرف تیراندازی شروع شد و گاز  اردکانی: »نا
اشک آور پرتاب کردند و درگیری آغاز شد که طبق نقشه 
قبلی برق را خاموش کردند و حتی چند تیر به طرف منبر 
شلیک شد. مسجد در هم کوبیده شد و چند نفر شهید و 

جمعی زخمی و عده ای هم دستگیر شدند.«

»ما هم بودیم؛ انقالب اسالمی به روایت زنان هرمزگانی«

استقبال مردم بندرعباس از خلع 
محمدرضا پهلوی از سلطنت

نگاهی به زندگینامه شهید حجت االسالم 
حاج شیخ غالمحسین حقانی

انقالب اسالمی در بندرعباس )تاریخ شفاهی(

زندگینامه


