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خدمات فرهنگی انقالب اسالمی در گیالن 
در مقایسه آماری با قبل از انقالب

مرتـضی عبداللهـی1

كه در قرن حاضر موجب تغییر مناسبات فرهنگی، سیاسی،  انقالب اسالمی یكی از معجزات خداوند متعال بود 
كه  گذاشت. این انقالب  اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی شد و اثرگذاری عمیقی را در بافت جوامع مستضعف 
گرفت، به منطقه خود محدود نشد و توانست الگوی بزرگی را در پیش روی ملت های  در جغرافیای ایران انجام 
كه همگی خواهان بهره گیری از تجربیات آن هستند. جمهوری اسالمی ایران به عنوان نظام برآمده از  دنیا قرار دهد 
انقالب اسالمی، بر اساس اصول »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« و »ما می توانیم« توانسته با تكیه بر نیروی 
كند و با سرعت و قدرت، قدم درراه آرمان های بلند خود بردارد  عظیم مردمی خود، پله های پیشرفت و ترقی را طی 

و در این میان از مالمت هیچ مالمتگری نمی هراسد.
كنون كه دوران چهل سالگی عمر پربركت انقالب را پشت سر می گذاریم، شاهد آن هستیم كه در مناطق مختلف  هم ا
گیالن نیز با  كل دوران قبل از انقالب اسالمی انجام گرفته است. استان  ایران، رونق و آبادانی غیرقابل مقایسه ای با 
كه در شاخص های زیادی، رشد داشته  توجه به ظرفیت، استعداد و توان باالی منطقه ای خود یكی از مناطقی است 
است و در این مقاله با توجه به نگاه فرهنگی به مسائلی همچون تقسیمات سیاسی، بهداشت، آموزش، گردشگری و 
كه آمارهای مربوط به قبل از انقالب اسالمی در این مسائل چه مقدار بوده است و  كن مذهبی نشان خواهیم دادیم  اما
در بعد از انقالب اسالمی چه مقدار رشد داشته ایم. البته به دلیل جهت و نگاه فرهنگی در بررسی مسائل در این مقاله، از 
ارائه آمارهای دیگر كه مربوط به حوزه های مختلف اقتصادی، خدماتی، سیاسی و اجتماعی بوده است اجتناب كردیم 
گانه بررسی و منتشر شود. كه البته جا دارد همه آمارهای مقایسه ای مربوط به قبل و بعد از انقالب اسالمی به صورت جدا
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كه از میان منابع معتبر استخراج شده است، سعی بر تطبیق دوران قبل و بعد  در این نوشتار در ضمن 33 جدول 
كتاب »آمارنامه استان  از انقالب به منشورات رژیم پهلوی، خصوصًا  آمار قبل  ارائه  كه برای  از انقالب بوده است 
كه در تیرماه 1357 یعنی چند ماه قبل از پیروزی انقالب به توسط سازمان برنامه وبودجه  گیالن در سال 2536«1 
متعدد  گزارش های  به  هم  انقالب  از  بعد  آمار  برای  می كنیم.  استناد  است  منتشرشده  و  تدوین  ایران  آمار  مركز  و 
كه جا دارد در همین جا از خأل جدی آمارهای تجمیع  سازمان ها و نهادها و سالنامه های آماری مراجعه شده است 
كه درباره  كز پرتكرار فرهنگی اشاره كنیم  شده مربوط به بعد از انقالب در حوزه های مختلف علی الخصوص به مرا

برخی از آنان حتی آمارهای اولیه نیز وجود ندارد.
كامل تر  كارهای آماری دقیق تر و  كه در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، با تالش های بیشتر و با امیدواریم 
كرد و با پیوست های متعدد فرهنگی و هنری و با زبان روز، آن را در  بتوان جمیع خدمات جمهوری اسالمی را بیان 

اختیار جامعه قرارداد.

تقسیمات کشوری
ازنظر تقسیم بندی سیاسی جغرافیایی، استان گیالن یكی از استان های كشور است كه ازنظر محدوده جغرافیایی 
قبل و بعد از انقالب اسالمی تفاوت چندانی نكرده است و مساحت، طول و عرض آن ثابت مانده است؛ اما ازنظر 

گرفته است. تقسیمات سیاسی، تغییرات جدی در آن صورت 
گیالن جدول 1: تقسیمات سیاسی جغرافیایی استان 

تعداد آبادیتعداد دهستانتعداد بخشتعداد شهرتعداد شهرستانسال
-10302156تا قبل از انقالب

1652431092905تا سال 95
كنون، ارتقایی جدی در موقعیت تقسیمات سیاسی  گیالن در بعد از انقالب اسالمی تا مطابق جدول فوق، استان 
كه با  كه این نشان از افزایش اهتمام جمهوری اسالمی به مردمان مناطق مختلف استان است  استانی داشته است 
گسیل داشت و مردم از خدمات بهتری  افزایش رتبه منطقه، می توان بودجه و امكانات بهتر و بیشتری را برای آنان 

برخوردار شوند.
آبادی های  و  روستاها  از  وسیعی  طیف  كه  می شود  معلوم  مناطق  رتبه  ارتقای  و  باال  آمار  در  دقت  با  همچنین 
استان، اصاًل در سرشماری ها و تقسیمات سیاسی قبل از انقالب به حساب نمی آمدند؛ بااینكه تعداد زیادی از جمعیت 
كل استان( در همین روستاها و آبادی ها زندگی می كردند. پوشیده نیست  گیالن )بیش از 70 درصد جمعیت  استان 

كه ارتقای رتبه سیاسی، منجر به ارتقای فرهنگ و پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف استان شده است.

1- مطابق سال 1356.
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جمعیت
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، جمعیت استان به حدود دو برابر جمعیت قبل از انقالب رسیده است و بر تعداد 

گیالنی افزوده شده است. خانوارهای 
گیالن1 كل، تعداد و درصد خانوار استان  جدول 2: جمعیت 

کل استانسال کل خانوارجمعیت  درصد خانوار روستا نشیندرصد خانوار شهرنشینتعداد 

1355 157931730498729.171.9
1365208103741573541.358.7
1375224189651210248.651.4
1385240486166969355.045.0
1390248087477768460.639.4
1395253069685137463.136.9

در  به طوری كه  است؛  بوده  چشمگیر  بسیار  استان،  در  شهرنشین  خانوارهای  رشد  استان،  جمعیت  افزایش  با 
كنون بیش از  كه ا گیالنی در شهرها زندگی می كردند  جدول مشاهده نمودید، در قبل از انقالب 29 درصد خانوارهای 
كنون  63 درصد خانوار در شهرها سكونت دارند. در سال 55 میانگین جمعیت هر خانواده گیالنی 5.1 نفر بود كه هم ا

نزدیک عدد 3 نفر برای هر خانواده است.
كه بعد از  همچنین قبل از انقالب، تعداد والدت های نوزادان در روستاها بیش از 3 برابر والدت ها در شهر بود 
كثر قریب به اتفاق والدت نوزادان در شهر  كه ا كنون، آمار برعكس شده است و تقریبًا می توان گفت  انقالب اسالمی تا
كز و بیمارستان های شهری( انجام می گیرد كه درصد افزایش بهره مندی از خدمات بهداشتی و كاهش میزان  )در مرا

كودكان و مادران، اصاًل قابل مقایسه با قبل از انقالب نیست. مرگ ومیر 
جمعیت ادیان در استان

گیالن رو به  مطابق آمار رسمی، همواره بعد از پیروزی انقالب اسالمی تعداد و درصد جمعیت مسلمانان در استان 
كاهش است. افزایش بوده است و جمعیت سایر ادیان در استان رو به 

كل استان:2 جدول 3: درصد جمعیت ادیان مختلف در مقایسه با جمعیت 
كلدانیمسلمانسال سایر و اظهارنشدهزرتشتیكلیمیسایر مسیحیانآشوری و 

99.790.040.0100.010.14تا سال 95

1- در برخی دیگر از گزارش های رسمی آماری قبل از انقالب، جمعیت استان گیالن در سال 55 برابر با 1563218 نفر ذکرشده است.
https://www.amar.org.ir :2- نگاهی به وضعیت دین و جمعیت ایران در نیم قرن اخیر، الهام فتحی، سایت مرکز آمار ایران به آدرس
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كلدانی و سایر مسیحیان حدود 1260 نفر در  كنون تعداد افراد دارای مذهب آشوری،  مطابق جدول فوق: هم ا
گیالن هستند و جمعیت زرتشتی در استان هم چیزی در حدود 200 نفر و افراد دارای دین یهود نیز اصاًل  كل استان 
كه در صورت اظهار، هم بعید است جمعیت آن ها به بیش از 30 نفر  وجود ندارند )و یا دین خود را اظهار نكرده اند 
گیالن هم نمی رسید و  كل  برسد؛ چه اینكه جمعیت آن ها در سال منتهی به پیروزی انقالب اسالمی به 50 نفر در 
كثر قریب به اتفاق آنان از ایران  ک در قبل از انقالب، در روزهای منجر به پیروزی انقالب اسالمی، ا مطابق اسناد ساوا

كردند.( مهاجرت 
همه  میان  در  گیالن،  استان  كنون  هم ا كه:  است  آن  گیالن  استان  در  ادیان  جمعیت  درباره  مهم  نكات  از 
استان های كشور، با 99.79 درصد، بیشترین درصد جمعیت مسلمان را داراست و همچنین با 0.14 درصد، كمترین 
كه به راحتی به بیان  آزادی و حریت مردم است  از  را در ادیان اظهارنشده و سایر ادیان داراست و این نشان  آمار 
كثریت مطلق آنان در دین اسالم، قویم و  كی از چیزی ندارند و ا عقاید خود می پردازند و در بستر انقالب اسالمی، با

مستحكم هستند.
گیالن،  استان  در  غیرمسلمان  ادیان  اندک  بسیار  جمعیت  همین  كه  است  توجه  شایان  نكته  این  بااین همه، 
كامل زندگی می كنند و به مراسم اجتماعی و مذهبی خود می پردازند و همراه با سایر پیروان  به راحتی و در امنیت 

كه در استان های دیگر حضور دارند، در مجلس شورای اسالمی چند نماینده دارند.1 مذاهب خود 

ایثارگری
یكـــی از خدمـــات مهـــم فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی، دمیـــدن روح خودبـــاوری و اســـتقالل ملـــت از بیگانـــگان بـــود 
كمـــاالت اخالقـــی  كنـــد و آن را تـــا عالی تریـــن مراتـــب  كـــه توانســـت امـــواج بـــزرگ فضائـــل اخالقـــی را در جامعـــه ایجـــاد 
ـــه آرمان هـــای مقـــدس  ـــذل جـــان انســـان های آزاده در راه رســـیدن ب ـــار و ب ـــرورش دهـــد. یكـــی از ایـــن فضیلت هـــا، ایث پ

جمهـــوری اســـالمی اســـت.2
گیالن: كل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  جدول 4: تعداد شهدا و ایثارگران استان، تحت پوشش اداره 

آزادگانجانبازانشهداسال

7133228342646تا سال 97
كـه ایـن تعالـی معنـوی در  بـا دقـت در آمـار شـهدا و ایثارگـران اصنـاف مختلـف مـردم، می تـوان به راحتـی دریافـت 
گون، شـاهد جانبازی و نثار جان در راه اسـتقالل و آزادی  گونا اقشـار مختلف به وجود آمده اسـت و در سـنین و اقشـار 

كشـور بوده ایـم.

1- جمعیت غیرمسلمانان در کل کشور، 0.2 درصد از جمعیت کل کشور است یعنی چیزی در حدود 155000 نفر که همه این جمعیت، 5 
نماینده در مجلس شورای اسالمی دارد. درحالی که حدوداً از هر 275 هزار نفر جمعیت مسلمان کشور، یک نماینده در مجلس حضور دارد.

2- این آمار توسط اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن، در اختیار نویسنده قرارگرفته است.
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گیالن:1 جدول 5: تعداد شهدای برخی از اقشار مردم استان 
شهدای سال

بمباران
شهدای 
انقالب

شهدای 
مدافع حرم

شهدای شهدای تروربانوان شهید
روحانی

شهدای اهل 
تسنن

232631533144152153تا سال 97

گیالنی، دو بانوی شهید در جبهه های جنگ و دو بانوی شهید  كه در میان شیر زنان شهید  الزم به توجه است 
دیگر در ایام انقالب اسالمی به شهادت رسیده اند. همچنین بامطالعه برخی آمار از شهدا می توان به عمق ارتباط 
گذشتند و  گیالنی از تنها فرزند خود  روحی و اعتقادی مردم با انقالب اسالمی پی برد؛ به عنوان نمونه، 12 خانواده 
كه فقط یک پسر داشتند، توانستند با ایثار بزرگ خود، این  كردند و یا 152 خانواده  او را تقدیم جمهوری اسالمی 

جوانان رشید را در راه آرمان های اسالم عزیز، رهسپار راه شهادت نمایند.
گیالن جدول 6: ویژه آمارهای شهدای استان 

شهید تک پسرشهید تک فرزندخانواده 2 شهیدخانواده 3 شهیدخانواده 4 شهیدسال

11413912152تا سال 97

حمایتی
با همه خدماتی كه جمهوری اسالمی به ایرانیان نموده است، ولی هنوز افرادی هستند كه به خدمات حمایتی نیازمندند 
و باید این حمایت به صورت مستمر از آنان صورت گیرد. به تبع این وظیفه خطیر، بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاكنون در 
همه شهرهای استان گیالن، نهادهای حمایتگر ایجادشده است كه بتوانند به افراد و خانواده های مددجو بر پایه كمک های 
مردمی، خدمت نمایند. این خدمات اعم از اقتصادی و فرهنگی است كه قبل از انقالب اصاًل چنین ساختار و تنوع خدمتی در 

ایران وجود نداشت و به بركت انقالب اسالمی، خانواده های نیازمند هرساله شناسایی و موردحمایت قرار می گیرند.

خانواده های بی سرپرست تحت حمایت
جدول 7: تعداد خانوار های بی سرپرست پذیرفته شده توسط واحدهای حمایتگر:

فوت جمعسال
سرپرست

زندانی شدن 
سرپرست

ازكارافتادگی 
سرپرست

مفقوداالثر شدن 
سرپرست

سایر عللانتقال

1385286289311113151710372
139050711677177207713381025
1395590518581091600149132176

1- تعداد کل شهدای گیالنی مدافع حرم 22 شهید است، ولی تعدادی از خانواده این شهدا به دلیل سکونت در استان های دیگر، تحت 
پوشش اداره کل بنیاد شهید استان گیالن قرار ندارند.
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كه یكی از آمارهای آن عبارت است از: این خدمات رسانی، توسط بخش خصوصی هم انجام می پذیرد 
كز غیردولتی مشاوره و خدمات روان شناختی تحت نظارت اداره كل بهزیستی گیالن جدول 8: آمار كل مددجویان در مرا

تعداد مددجویانتعداد مركز سال

138032075

1390197284

13956035393

كز دولتی در قبل از سال 1390 خیلی باال بوده است  البته در این میان، آمار مشاوره و خدمات روان شناختی در مرا
كز مشاوره و  كز غیردولتی هدایت شده است؛ تا اینكه در سال 1395 مرا كه بعدازاین سال این مشاوره به سمت مرا

خدمات روان شناختی، در همه شهرهای استان به جز املش و شفت مستقر شده اند.

پیشگیری از بیماری
كه در جمهوری اسالمی منشأ بركات زیادی بوده است، فعالیت های فرهنگی و اجرایی در  كارهای موفقی  یكی از 
كمیتی و اجرای برنامه های  راستای پیشگیری از بیماری ها بوده است. فعالیت جدی فكری فرهنگی نهادهای حا

كند. كنار همراهی اثرگذار مردم توانسته از بروز بسیاری از بیماری ها در جامعه جلوگیری  گسترده میدانی در 
جدول 9: مراجعین و واحدهای ارائه دهنده مشاوره پزشكی ژنتیک غیردولتی كل استان تحت نظارت بهزیستی:

كز  تعداد مراجعینتعداد مرا

138021872
138541283
1390101801
139571736

كه البته خدمات نهادهای  این جدول هم یكی از آمارهای خدمات بخش خصوصی در این حوزه بوده است 
كه فقط در همین  دولتی و عمومی بسیار باالتر از این آمار است. برای دانستن اهمیت این مشاوره ها باید دانست 
كه احتمال بروز اختالالت ژنتیكی در فرزندان آن ها  سال 95 تعداد مشاوره برای مراجعین با نسبت فامیلی زوجین 

باالتر است، 754 مورد بوده است.
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كه آمار آن ها چنین است: كودكان است  ح غربالگری تنبلی چشم  یكی دیگر از برنامه های پیشگیری، طر
ح غربالگری تنبلی چشم توسط اداره كل بهزیستی استان: جدول 10: تعداد كودكان 3-6 سال معاینه شده در طر

تعداد بیمار تشخیص داده شدهتعداد معاینهسال

1385410311478

1390575011589

1395675352623

كه قبل از انقالب هرگز در  این ها یكی از صدها فعالیت جمهوری اسالمی برای حفظ نیروی انسانی خود است 
كشور وجود نداشته است.

بهداشت
كـــه  بـــه حـــوزه بهداشـــت و درمـــان اســـت  كشـــورها، آمارهـــای مربـــوط  از شـــاخص های مهـــم رشـــد در  یكـــی 
پیشـــرفت های حاصـــل از تـــالش جوانـــان ایرانـــی در بعـــد از انقـــالب در سرتاســـر میهـــن اســـالمی، آن قـــدر روشـــن اســـت 
كشـــورهای دیگـــر بـــرای بهره منـــدی از خدمـــات بهداشـــتی درمانـــی در ایـــران  كنـــون پذیـــرای افـــراد زیـــادی از  كـــه هم ا
گیـــالن نیـــز در ایـــن شـــاخصه رشـــد فراوانـــی داشـــته اســـت و مســـئولین آن توانســـته اند بـــرای بهبـــود  هســـتیم. اســـتان 
ـــد  ـــرای ســـالمت معنـــوی جامعـــه می توان ـــه ای ب ـــد و ایـــن خـــود زمین كنن ـــی مـــردم تـــالش جـــدی  ســـالمتی جســـمی و روان

باشـــد.
كشـــورهای دیگـــر همچـــون هنـــد و فیلیپیـــن و بنـــگالدش  گیـــالن، دكترهایـــی از  در قبـــل از انقـــالب اســـالمی در اســـتان 
كنـــون ســـالمت جامعـــه بـــه دســـت نیروهـــای دانشـــمند ایرانـــی اداره و تأمیـــن می شـــود و  وجـــود داشـــتند ولـــی هم ا
ـــان  ـــاالی بهداشـــت و درم ـــای ب ـــش ریســـک هزینه ه ـــرای پوش ـــز ب ـــا نی كل اســـتان اســـت. بیمه ه ـــارات  این یكـــی از افتخ

ـــا قبـــل از انقـــالب اســـالمی اصـــاًل قابل مقایســـه نیســـت. ـــان ب ـــار خدمـــات این ـــه آم ـــه البت ك در اســـتان فعـــال هســـتند 
گیالن را در مقایسه با آمار پزشكان طرف  كل پزشكان قبل از انقالب در استان  به عنوان نمونه در جدول زیر، آمار 

كنید: قرارداد با بیمه سالمت استان در بعد از انقالب اسالمی را می توانید مشاهده 
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جدول 11: آمار كل پزشكان قبل از انقالب و پزشكان طرف قرارداد با اداره بیمه سالمت در بعد انقالب در كل استان:12

پزشک سال
عمومی

پزشک 
متخصص

پزشک فوق 
روان پزشکدندان پزشکتخصص

-47-25588قبل از انقالب

138571436012147-
1390747427151604-
13956654421915632

مراکز درمانی
همچنین در جدول زیر می توانید تعداد كل داروخانه ها و آزمایشگاه های موجود در استان )چه مرتبط با بیمه و چه 
كز طرف قرارداد با بیمه سالمت استان در بعد از انقالب را مشاهده كنید:3 غیر مرتبط( را در قبل از انقالب در مقایسه با مرا

كل استان: جدول 12: تعداد داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و فیزیوتراپی طرف قرارداد با اداره بیمه سالمت 

فیزیوتراپیرادیولوژیآزمایشگاهداروخانه سال

111800قبل از انقالب
1385255643847
1390307764380
1395326845490

گیالن وجود نداشت و آزمایشگاه هم در  كه قبل از انقالب اسالمی، داروخانه در همه شهرهای  الزم به تذكر است 
كه در استان خبری از آن ها  كز رادیولوژی و فیزیوتراپی هم  كجای استان به غیراز شهر رشت وجود نداشت؛ مرا هیچ 
نبود؛ اما به بركت انقالب اسالمی، امروزه این خدمات در جای جای استان ارائه می شود. اما درباره بیمارستان ها و 
كه قبل از انقالب اسالمی )تا سال 1356(، تعداد 21 بیمارستان و زایشگاه  گفت  درمانگاه های موجود در استان باید 

1- در این قسمت آمار کل پزشکان موجود در استان گیالن در قبل از انقالب نوشته شده است.
2- در سالنامه های آماری قبل از سال 95 تعداد روان پزشکان طرف قرارداد با بیمه، در لیست آماری ذکر نمی شد و یا اصاًل چنین 

خدمتی وجود نداشت.
3- الزم به تذکر نیست که آمار کل مراکز بعد از انقالب اسالمی )مرتبط با بیمه سالمت و غیر مرتبط( در این قسمت مربوط به 

آمارهای بهداشت نیامده است.
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كه جمعًا 1661 تخت ثابت داشتند ولی فقط آمار مؤسسات طرف قرارداد با بیمه  گیالن وجود داشت  كل استان  در 
در سال های اخیر بعد از انقالب اسالمی برابر است با:

كل استان جدول 13: مؤسسات درمانی طرف قرارداد با اداره بیمه سالمت 

بیمارستانجراحی محدوددرمانگاه سال

139030430
139544434

از میان آمار بیمارستان های استان در سال 1395، در 15 شهرستان استان، تعداد 25 بیمارستان دولتی وابسته به 
كه در حال خدمت رسانی به مردم هستند و آمار خدمات آن ها را در جدول زیر  گیالن وجود دارد  دانشگاه علوم پزشكی 

می توانید مشاهده كنید:
جدول 14: تعداد تخت ها، بستری شدگان، مرخص شدگان و فوت شدگان در بیمارستان های دولتی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشكی در بعد از انقالب در استان:

تخت سال
ثابت

متوسط 
تخت 
فعال

بستری شدگان
تخت روز 

اشغالی
درصد 

تخت روز 
اشغال شده

متوسط 
روزهای 
بستری

فوت شده 
در هزار 

نفر

نسبت 
پذیرش 
هر تخت

139031482397.917945858744267.13.319.374.8

139539192372.417504363942175.13.616.575.2

اهدای خون
كمبودهای  كه در بعد از انقالب اسالمی با تالش فرهنگی در جامعه به وجود آمد، پشتیبانی از  یكی از شاخص هایی 
گیالن تا  كه سازمان انتقال خون متكفل جمع آوری و فرآوری محصوالت خونی است. در استان  خونی در بیماران بود 
سال 1395، در 7 شهرستان، پایگاه انتقال خون ثابت وجود دارد و مردم به صورت داوطلبانه به اهدای خون می پردازند و 
درواقع به بهترین شكل ممكن به احیاء زندگی افراد نیازمند می شتابند و این عمل خداپسندانه در گیالن رونق خوبی دارد.

جدول 15: خون های اهدایی جمع آوری و مصرف شده در استان )كیسه(

مصرف شدهجمع شدهسال
13856280559740
13907435073232
13947296975175
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گیالن1 جدول 16: تعداد فرآورده های خونی تولیدشده در استان 

كامل سال خون 
W.B

گلبول قرمز 
P.C

پالسمای 
تازه

C.P پالسمای كرایو
كرایو فاقد 

كت  پال
كنسانتره

گلبول 
شسته شده

13901470747554271131511342199941908

13955207394863471104491044921947844

آموزش
رشد  ـ  است  علمی  و  فرهنگی  پیشرفت  مهم  شاخص های  از  یكی  كه  ـ  آموزش  بخش  در  اسالمی  جمهوری 
كه ارتباط مستقیم با  كه قابل مقایسه با قبل از انقالب نیست. ما در اینجا به برخی از آمارهایی  چشمگیری داشته 

بحث فرهنگ دارد اشاره می كنیم.

سواد آموزی
مطابق آمارهای رسمی قبل از انقالب، فقط نیمی از مردم گیالن از نعمت سواد برخوردار بودند كه در این میان، حجم 
برخورداری از تحصیالت باالتر از سیكل، خیلی پایین بوده است و بخش وسیعی از همین جمعیت باسواد روستایی، 
فقط سواد قرآنی داشتند و نمی توانستند متون فارسی را بخوانند و یا چیزی بنویسند؛ اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
بالفاصله اقدامات اساسی در بسیج و انجمن های اسالمی شهرها و روستاها انجام شد و نهضت سوادآموزی به راه افتاد 

و نتیجه زحمات آن ها منجر به اختالف معناداری در میزان تحصیالت و سوادآموزی جامعه ایرانی شد.
گیالن از میان جمعیت 6 ساله و باالتر2 جدول 17: وضعیت باسوادان استان 

كل باسوادسال درصد باسوادی در روستادرصد باسوادی در شهردرصد 

--50.7قبل از انقالب

87.3292.4878.46تا سال 95

این تالش ها برای ریشه كنی بی سوادی در جامعه ادامه دارد و فقط آمار بزرگ ساالن )شامل سواد آموزان، انتقال 
و تحكیم سواد( و روستاهای تحت پوشش نهضت سوادآموزی در سال های اخیر این گونه است:

1- توضیح شاخص فرآورده خونی اینکه: هر واحد خون کامل W.B و P.C به صورت کیسه cc 450 می باشد و سایر فرآورده ها 
به صورت ضمیمه به کیسه P.C می باشند.

2- چکیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95؛ سایت مرکز آمار ایران 
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جدول 18: بزرگ ساالن و روستاهای تحت پوشش نهضت سوادآموزی

بیشترین پوشش روستاییتعداد روستاهای تحت پوششبزرگ ساالن تحت پوشش )نفر(سال

شهر رشت با 159 روستا139021002709
شهر آستارا با 122 روستا139510400477

کودکستان ها و مدارس
كودكستان های دولتی وجود داشت ولی فقط در سه شهرستان  تا قبل از انقالب اسالمی در 10 شهرستان استان، 
به وضوح  اسالمی  انقالب  از  بعد  ولی  بود؛  تأسیس شده  خصوصی  كودكستان   10 جمعًا  لنگرود  و  انزلی  بندر  رشت، 
كوچک و بزرگ استان،  كودكان در شهرهای  ع تربیت  كودكستان و مركز متنو كه تعداد زیادی  كرد  می توان مشاهده 

به وجود آمده است.
همچنین قبل از انقالب در دوره های ابتدایی، متوسطه )راهنمایی و دبیرستان( و فنی حرفه ای، تعداد 1462 مدرسه 

)دولتی و غیردولتی( وجود داشت كه تعداد دانش آموزان پسر كل مدارس، حدود دو برابر دانش آموزان دختر بود.
در قبل از انقالب، مدارس فنی و حرفه ای از مدارس هنرستان، بهیاری، بازرگانی و حرفه ای مقدماتی تشكیل می یافت 
كثر شهرهای استان، فقط بعضی از این مدارس  كه فقط در شهر رشت و الهیجان همه این 4 مدرسه وجود داشت و در ا
وجود داشت و دانش آموزان باید برای ادامه تحصیل در رشته دلخواه خود، راه های سخت آن زمان را برای مسافرت به 
شهرهای دیگر طی می كردند و یا از ادامه تحصیل بازمی ماندند. درحالی كه در جمهوری اسالمی ایران، مدارس دوره های 

مختلف در دورترین روستاهای استان هم تشكیل شده است و دانش آموزان بسیاری در این مدارس تحصیل كردند.

مدارس استثنایی
كزی  گرفت، آماده سازی مرا كه برای اعتالی فرهنگ و معرفت جامعه ایرانی انجام  یكی دیگر از خدمات مهمی 
كم توانی ذهنی، اختالالت رفتاری، نابینایی و نیمه  كه دارای  برای علم و مهارت آموزی فرزندانی از این مردم است 
كه در  بینایی، ناشنوایی و نیمه شنوایی، اختالالت جسمی ـ حركتی، چند معلولیتی و یا اختالالت یادگیری بوده اند 
كیفیت و ساختار در قبل از انقالب اسالمی در  مدارس استثنائی تحت تعلیم قرار می گیرند. این خدمت نیز با این 

گیالن سابقه نداشته است. استان 
جدول 19: تعداد دانش آموزان مدارس استثنایی در دوره های مختلف

دبیرستانراهنماییابتداییقبل از دبستانجمع دوره هاسال

139029253361723534332
139527423111686500245
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مراکز آموزش عالی
قبل از انقالب تعداد 6 مركز آموزش عالی در استان گیالن وجود داشت كه همگی در شهرستان رشت قرار داشتند. ولی 
كز آموزش عالی و استقبال چشمگیر جوانان به آن ها مواجه شدیم كه  بعد از پیروزی انقالب اسالمی با رشد فزاینده ای در مرا
فقط در سال 1395 تعداد 103 دانشگاه و مركز آموزش عالی شامل دانشگاه دولتی، دانشگاه پیام نور، مركز آموزش علمی 
گیالن  كاربردی، آموزشكده فنی و حرفه ای، آموزشكده سما، دانشگاه آزاد و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی، در استان 
كثر قریب به اتفاق آنان فعال هستند. از این میان 18 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی وجود دارد. وجود دارد كه ا

كز آموزش عالی استان جدول 20: آمار دانشجویان دانشگاه ها و مرا

غ التحصیالنثبت نام شدگاندانشجویان در حال تحصیلسال فار

56-553145-521

91-901171294144221837
95-941318583670127938

الزم به ذكر است كه تعداد 18373 نفر از ثبت نام شدگان آموزش عالی در سال 1395 فقط در دانشگاه های دولتی 
استان ثبت نام كرده اند و این نشان از ظرفیت باالی خدمات دولتی جمهوری اسالمی می باشد كه در این قسمت هم 

آمار قبل از انقالب را یارای مقایسه با بعد از انقالب اسالمی نیست.

کتاب خوانی
كه  كتابخانه هاست  یكی از شاخصه های مهم پیشرفت فرهنگی، ترویج و توسعه فضاهای مربوط به موزه ها و 
گیالن در این موارد هم در بین سال های قبل از انقالب و بعد از انقالب با همدیگر متفاوت است. استان  رشد استان 
كه از استان های پیشرو در امور مربوط به مطالعه و بحث های علمی بوده و هست، بعد از انقالب اسالمی  گیالن 

كه آمارهای آن در زیر قابل مشاهده است: گیرد  كشور قرار  توانست در این شاخص ها در جایگاه خوبی در 

موزه و کتابخانه
گیالن كتابخانه های عمومی استان  جدول 21: تعداد موزه ها و 

تعداد موزهسال
كتابخانه عمومی

نقطه دسترسی )به ازای 25000 نفر(كتب موجودتعداد

1115196924قبل از انقالب
181021015365102بعد از انقالب
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كه یكی در مركز استان بود و دیگری در  كل استان وجود داشت  قبل از پیروزی انقالب اسالمی فقط دو موزه در 
كتابخانه و در رشت  كتابخانه های عمومی هم فقط در 9 شهر، هركدام یک  شهر انزلی زیر نظر نیروی دریایی ارتش. 
كنون 5 موزه زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و 13 موزه هم با مشاركت  كتابخانه عمومی وجود داشت. ولی هم ا  2
كه به بخش های مختلف مردم شناسی، حیات وحش،  دیگر سازمان ها و بخش خصوصی در استان گیالن وجود دارد 

فرهنگ روستایی، كشاورزی، صید و امور دریایی، نظامی، تاریخ طبیعی و مذهبی به خدمت رسانی مشغول هستند.
از سال 85 تا 92 از موزه رشت، میانگین ساالنه 14500 نفر و از سال 88 تا 92 از موزه میراث روستایی در سراوان، 

كرده اند. میانگین ساالنه حدود 117000 نفر بازدید 
تعداد كتابخانه های استان گیالن نیز بعد از پیروزی انقالب اسالمی رشد حدودًا ده برابری داشته كه به نسبت آن، تعداد 
كتب و مراجعین به این كتابخانه های عمومی نیز افزایش داشته است. البته كتابخانه های خصوصی نیز در استان وجود 

دارد كه چون زیر نظر سازمان كتابخانه های عمومی نیستند، خدمات آن ها جزء این آمار به حساب نمی آید.
كتابخانه ملی رشت جدول 22: تعداد مراجعین به 

كلسال سایر طبقاتدانشجودانش آموزجمع 
زنمردزنمردزنمرد

139098168127911041317209146722285820225
139512276224958813423361159412541924949

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
كه بعد  گیالن وجود داشت  كودكان و نوجوانان در استان  كانون پرورش فكری  همچنین قبل از انقالب، 12 مركز 
از انقالب اسالمی تا سال 1395 فقط 30 مركز ثابت شهری و 1 مركز سیار و 4 مركز پستی و یک مجتمع فرهنگی و 
كز نیز كتابخانه هایی دایر است  هنری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در استان گیالن داریم كه در این مرا

كنید. كه آمار آن را در سال های اخیر می توانید مشاهده 
كتاب های موجود: كانون پرورش فكری و  كز فرهنگی و هنری  جدول 23: تعداد اعضاء مرا

سال
تعداد اعضاء

كتاب های موجود پسردختر

13902038516012419950
13953479827522307751
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کتاب و نشریات
حوزه  در  گیالن  استان  پیشرفت های  شود،  اشاره  آن  به  باید  فرهنگ  مسئله  در  كه  مواردی  اهم  از  دیگر  یكی 
كه عالوه بر این ها در سال های بعد از انقالب  كز و مؤسسات فرهنگی و هنری است  كتب و نشریات منتشرشده و مرا

گیالن دارای تحرک زیاد و رشد خوبی بوده است. اسالمی در حوزه رسانه و سینما نیز استان 
گیالن1 كتب و نشریات منتشره و ناشران در استان  جدول 24: آمار 

كتب منتشرهسال كتبجمع عناوین  جمع عناوین مطبوعات محلیمیانگین ساالنه ناشران فعالجمع شمارگان 

97-904706903045140193

مراکز و مؤسسات فرهنگی
جدول 25: تعداد مؤسسات فرهنگی و سینما

آموزشگاه آزاد سال
هنری

مؤسسات 
فرهنگی هنری

مؤسسات 
قرآنی

سایت 
خبری

گران سینما جمع تماشا
سینما

97-9013510040132102273885
كنون با توجه به توسعه صداوسیما  در قبل از انقالب اسالمی تعداد سینماهای استان 28 واحد بوده است كه هم ا
و تلویزیون های خانگی و گسترش سطح دسترسی به امكانات صوتی و بصری، اینترنت و فضای مجازی، 10 سینما 
كل بازدیدهای سال های  گیالن تقریبًا برابر با  در استان فعال است و البته بازدیدهای چند سال اخیر سینماهای 

پیش از انقالب است.

اماکن مذهبی و اوقاف
رشد شعائر مذهبی و دین داری مردم در بعد از پیروزی انقالب اسالمی از مهم ترین شاخصه های پیشرفت بنیادی 
كن مذهبی زیادی در  كنون اما گیالن نیز شاهد افزونی این شاخصه مهم بودیم. هم ا كه در استان  ایرانیان است 
جای جای استان گیالن وجود دارد كه به طور رایگان و در راستای ترویج مذهب، برنامه های متنوعی را اجرا می كنند 

كه مورداستفاده عمومی قرار می گیرد.
گیالن كن مذهبی در استان  جدول 26: تعداد اما

كن مذهبی اقلیت هابقاع متبرکتكیه و حسینیهمسجدسال اما

28034992410بعد از انقالب

1- مطبوعات محلی شامل روزنامه، هفته نامه، دوهفته نامه، دو بار در هفته، ماهنامه، دو ماهنامه، فصلنامه و دو فصلنامه می باشد.
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میان  در  را  مذهبی  كن  اما آمار  بیشترین  متبركه  بقعه   207 و  مسجد   488 بودن  دارا  با  رشت  شهرستان 
شهرستان های استان دارا می باشد.

اما درباره سازمان اوقاف هم باید گفت كه از سازمان هایی است كه از قبل از انقالب اسالمی در ایران وجود داشته 
را  از انقالب  كیفی وقف در بعد  كمی و  گسترش  گرچه  است و به امورات مربوط به وقف رسیدگی می كرده است؛ ا
كل موقوفات  كرد. در سال های قبل از انقالب اسالمی تعداد  می توان در عناوین خدمت رسانی این سازمان مشاهده 

كه بعد از انقالب اسالمی آمار آن با تفكیک موارد در زیر قابل مشاهده است: برابر 481 مورد بوده است 
گیالن جدول 27: آمار موقوفات در استان 

مساجد احداثی و سال
نوسازی شده

بقاع احداثی و 
نوسازی شده

موقوفات 
احیاشده

موقوفات جدید

481تا سال 1355
528314220381بعد از انقالب

مواردی  و  و مذهبی  اجتماعی  بهداشتی،  در بخش های عمرانی،  اوقاف  اسالمی هزینه های  انقالب  از  قبل  در 
گستره  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  ولی  است  شده  هزینه  بقاع  و  پرورشگاه ها  و  محصلین  به  كمک  برای  هم 
ع شده است و در چهار حوزه اصلی فرهنگی قرآنی، اقتصادی، اجتماعی و  خدمت رسانی اوقاف بسیار زیاد و متنو

سیاسی تقسیم بندی شده است.
گزارش خدمات سازمان اوقاف در بعد از پیروزی انقالب:1 جدول 28: 

سیاسیاقتصادیاجتماعیفرهنگی قرآنیسال

19917712073805بعد از انقالب

ورزش
یكی دیگر از مقوالتی كه بعد از پیروزی انقالب اسالمی در آن رشد چشمگیر داشته ایم، امور مربوط به ورزش است. خصوصًا 
در ورزش های حرفه ای و همگانی جهشی در استان به وجود آمده است. در زیرساخت های ورزشی نیز پیشرفت قابل توجهی در 

جای جای استان به وجود آمده كه زمینه ارتقای فرهنگ جامعه علی الخصوص جوانان را ایجاد كرده است.

1- آمار مربوط به فعالیت های بعد از انقالب، از معاونت فرهنگی اداره کل اوقاف استان جمع آوری شده است. برخی از عناوین خدمات 
اوقاف عبارت است از: کمک به داراالیتام، دانش آموزان و بیماران بی بضاعت، حوزه های علمیه، مدارس، ازدواج جوانان نیازمند، فقرا 
و مستمندان، سفر زیارتی افراد بی بضاعت، حمایت از جلسات قرآن کریم و تشکل های قرآنی، حمایت مالی مسابقات ورزشی، هیئات 
مذهبی و کانون های فرهنگی، کالس های مشاوره خانواده و ازدواج، کمک به بازسازی مساجد، بقاع متبرکه، حوزه های علمیه، ساخت 

خانه عالم و سرمایه گذاری بر عرصه های موقوفات در دو حوزه تجاری و مسکونی.
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كل ورزش و جوانان استان1 )مترمربع( كلیه مكان های ورزشی تحت پوشش اداره  جدول 29: تعداد و مساحت 

 سال
كل سالن ورزشیزمین ورزشیجمع 

مساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعداد

135563-23-40-

1390280989850115817002165172848

139533212648351461065266186199569
كی( می شد و سالن  در قبل از انقالب اسالمی، زمین ورزشی شامل پیست دومیدانی و زمین فوتبال )چمن و خا

ورزشی هم شامل استخر، باشگاه ورزشی، زمین والیبال، بسكتبال و تنیس می شد.
گیالن در رشته های  اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا سال 1395 فقط تعداد 1923 باشگاه ورزشی در استان 
تكواندو،  میز،  روی  تنیس  بیلیارد،  بسكتبال،  بدن سازی،  باستانی،  اسكیت،  آب،  روی  اسكی  جسمانی،  آمادگی 
كاراته  و  جودو  یوگا،  وزنه برداری،  والیبال،  كشتی،  قایقرانی،  فوتسال،  سونا،  شنا،  شطرنج،  ژیمناستیک،  رزمی، 

كه در آمار سالن های ورزشی به حساب نمی آیند. مشغول به فعالیت بودند 
كه پایین ترین تعداد زمین ورزشی برای  در سال 1395 در همه شهرهای استان، زمین و سالن ورزشی وجود دارد 

كه 23 زمین در آن وجود دارد. كه 2 سالن دارد و باالترین زمین ورزشی برای شهر رشت است  شهر ماسال است 
كه این ها در  كه هركدام 4 سالن دارند  كمترین تعداد سالن ورزشی هم برای شهرهای ماسال و سیاهكل است 

زمان طاغوت پهلوی اصاًل شهر به حساب نمی آمدند، چه برسد به اینكه بخواهند خدمات ورزشی داشته باشند.

فرستنده تلویزیونی
كه در قبل و بعد از  یكی از راه های اصلی تبادل فرهنگ و بلكه ساخت و اصالح فرهنگ، استفاده از ابزار رسانه است 
انقالب، بخش وسیعی از این مسئولیت بر دوش صداوسیمای ایران بوده است. اما در قبل از انقالب تنها 5 مركز فرستنده 
كنون  رادیو و تلویزیونی در گیالن وجود داشت كه بخشی از مناطق گیالن را می توانستند تحت پوشش خود قرار دهند ولی ا
حتی در نقاط دوردست و بلندی های استان نیز فرستنده های رادیو و تلویزیونی برای بهبود كیفیت و گسترش آنتن دهی 

مستقر است و سراسر استان از خدمات شبكه های گوناگون صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران بهره می برند.

1- تا قبل از تأسیس اداره ورزش و جوانان، همه این اماکن زیر نظر اداره کل تربیت بدنی استان بود.
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جدول 30: تعداد ایستگاه ها و فرستنده های تلویزیونی در استان:

تعداد فرستنده اصلیتعداد ایستگاهسال

13902791114

13953071522

گردشگری
كه بر روح و جان انسان ها  كید اسالم بر سفر و عبرت آموزی از خلق الهی و سیره گذشتگان و تأثیراتی  با توجه به تأ
گیالن هم به دلیل  می تواند داشته باشد، مسافرت یكی از راه های رشد معنوی و فرهنگی جامعه می باشد. استان 
برخورداری از مواهب خدادادی طبیعی همچون كوه، جنگل، دریا و رودخانه، یكی از مناطق اصلی هدف گردشگری 
كه درصد بهره مندی از مزایای این نعمت الهی، در بعد از پیروزی انقالب اسالمی به مراتب رشد  به حساب می آید 

چشمگیری داشته است.
گیالن جدول 31: تعداد واحدهای اقامتی استان 

جمع تختجمع اتاقجمع واحدسال
1355347711540
1390820476413207
13951498851025869

كیفی باالیی مواجه بوده و آمار واحدهای اقامتی استان  واحدهای اقامتی استان در طول بعد از انقالب با رشد 
شامل واحدهای فاقد درجه و واحدهای دارای یک ستاره تا پنج ستاره می باشد.

كل استان تعداد 48  تعداد مسافرخانه ها )مهمان پذیر( هم در طول انقالب رشد داشته است و در سال 95 در 
واحد مهمان پذیر با 535 اتاق و 1588 تخت مشغول به خدمت رسانی به میهمانان بود.

جدول 32: تعداد تورهای داخلی و خارجی و واحدهای پذیرایی بین راهی

واحد پذیرایی بین راهیتور داخلی و خارجیسال

13901811991
13942315136

گیالن بودند و در ورود و خروج  گردشگری در استان  كل تورهای  در همین سال 95 تعداد 48720 نفر مسافر 
كردند. زمینی از شهرهای استان هم از خدمات واحدهای پذیرایی بین راهی استفاده 
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كـــه  گیالنیـــان زیـــادی هـــم در ایـــن ســـال ها توانســـته اند مســـافرت های داخلـــی و خارجـــی بســـیاری انجـــام دهنـــد 
ــه  ــالمی بـ ــد از انقـــالب اسـ ــال های بعـ ــول سـ ــفر در طـ ــدرت سـ ــردم از قـ ــدی مـ ــه بهره منـ كـ ــل درک اســـت  ــوح قابـ به وضـ
كاری اشـــتباه تلقـــی می شـــود. از ایـــن میـــان هرســـاله جمعـــی  كـــه قیـــاس آن بـــا قبـــل از انقـــالب،  حـــدی بـــاال رفتـــه اســـت 
ــه  ــوط بـ ــافرت ها مربـ ــن مسـ ــن ایـ ــد. بارزتریـ كرده انـ ــافرت  ــرفه مسـ ــاهد مشـ ــره و مشـ ــن مطهـ كـ ــه اما ــالن بـ گیـ ــردم  از مـ
كـــه در زیـــر می توانیـــد آمـــار ســـال های اخیـــر مســـافرت بـــه ســـرزمین وحـــی، جهـــت  اعمـــال حـــج تمتـــع و عمـــره اســـت 

انجـــام اعمـــال حـــج را مشـــاهده نماییـــد.
گیالن جدول 33: تعداد زائران حج عمره و تمتع از استان 

حج عمرهحج تمتعسال

1375528820

13807222767

138589611000

1390104021425

13925969653

نتیجه
كـــه در قـــرن حاضـــر موجـــب تغییـــر مناســـبات سیاســـی،  انقـــالب اســـالمی یكـــی از معجـــزات خداونـــد متعـــال بـــود 
گذاشـــت. انقـــالب  اجتماعـــی و اقتصـــادی جامعـــه جهانـــی شـــد و اثرگـــذاری عمیقـــی را در بافـــت جوامـــع مســـتضعف 
اســـالمی بـــر اســـاس اصـــول »نـــه شـــرقی، نـــه غربـــی، جمهـــوری اســـالمی« و »مـــا می توانیـــم« توانســـته بـــا تكیه بـــر نیـــروی 
كنـــد و در مناطـــق مختلـــف ایـــران شـــاهد ایـــن آبادانـــی  عظیـــم مردمـــی خـــود، پله هـــای پیشـــرفت و ترقـــی را طـــی 
ـــاالی منطقـــه ای خـــود یكـــی از مناطقـــی اســـت  ـــوان ب ـــه ظرفیـــت، اســـتعداد و ت ـــا توجـــه ب ـــز ب گیـــالن نی هســـتیم. اســـتان 
ـــه مســـائلی همچـــون  ـــگاه فرهنگـــی ب ـــه ن ـــا توجـــه ب ـــه ب ـــادی، رشـــد داشـــته اســـت و در ایـــن مقال ـــه در شـــاخص های زی ك
ـــه قبـــل  ـــوط ب ـــه آمارهـــای مرب ك ـــم  كـــن مذهبـــی نشـــان دادی گردشـــگری و اما تقســـیمات سیاســـی، بهداشـــت، آمـــوزش، 
از انقـــالب اســـالمی در ایـــن مســـائل چـــه مقـــدار بـــوده اســـت و در بعـــد از انقـــالب اســـالمی بـــا توجـــه بـــه اینكـــه در ده ســـال 
ـــه  ـــورد هجم ـــه م ك ـــم  ـــدازآن ه ـــم و بع ـــددی بودی ـــی متع ـــی و بیرون ـــای داخل ـــاوزات و جنگ ه ـــاع از تج ـــغول دف اول، مش
گرفتیـــم ولـــی آمارهـــای واقعـــی، نشـــان از رشـــد باالیـــی  فرهنگـــی، سیاســـی و اقتصـــادی ســـنگین و همـــه جانبـــه ای قـــرار 

كـــه اختـــالف معنـــاداری را در طـــول دوران 40 ســـاله انقـــالب اســـالمی بـــا قبـــل از آن ایجـــاد نمـــوده اســـت. دارد 
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