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»یکی از شیوه های تحلیل و درِک دقیق تر پدیده های تاریخی، بررسی »منافع« و 
»هزینه«های ناشی از رویداد است. رهبر معظم انقالب اسالمی در تحلیلی کالن، 
»منافع و دستاوردهای انقالب اسالمی« را بیشتر از هزینه های آن می دانند. با نگاهی به 
تحوالت تاریخِی قبل و بعد از پیروزی انقالب، این موضوع به روشنی قابل فهم است.پایگاه 
اطالع رسانی  KHAMENEI.IR   مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ملت ایران را براساس 

بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای منتشر می کند.

  سرمایه  منحصربه فرد مّلت ایران
هزینه های انقالب اسالمِی ملت ایران اگرچه سنگین بوده اما صدها برابِر آن منافع به دست 
آمده است: »انقالب، سرمایه ی ممتاز و منحصربه فرد ملّت ما و کشور ما است. برای به دست 
آوردن انقالب هزینه داده ایم؛ هزینه های سنگینی هم پرداخت شده است اّما صدها برابِر 
آن هزینه ها، منافع وجود دارد؛ این یک تجارت پرسود است برای ملّت... هرچه جلو آمدیم، 

هزینه ها سبک تر و قابل تحّمل تر، اّما منافع کالن تر و بیشتر شده است.« ]۱[
هرچند دشمنان بیرونی و جریاِن غرب گرای داخلی از همان ابتدای انقالب سعی داشته 
و دارند انقالب اسالمی را حرکتی کور و بی منطق و بدون اتکا به محاسبات عقالنی معرفی 
کنند اما با نگاهی کالن به روند شکل گیری و پیروزی این انقالب و رویدادهای بعدی آن 
به راحتی می توان نتایج و دستاوردهای آن را مشاهده کرد. الزمه ی درِک صحیح روند 
طی شده و رسیدن به نظام محاسباتی دقیق در تحلیِل هزینه-فایده ی انقالب اسالمی 
همین برخورداری از »نگاهِ کالن« است: »اگر ما نگاه کالن به انقالب و حادثه ی پدید آمدن 
جمهوری اسالمی بکنیم، جزئی نگری ها نمیتواند ما را گمراه کند... نگرش به جزئیات، یعنی 
همان برنامه ریزی؛ این را ما منکر نیستیم... میخواهیم بگوئیم این نگاه به بخشها و اجزاء و 
ابعاض موجب نشود که ما غافل بشویم از نگاه به کل. چون نگاه به کل برای ما درس آموز 
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است.« ]۲[
رهبر انقالب خود با همین نگاِه کالن، انقالب اسالمی و تحوالت ناشی از آن را مورد 
بررسی و تحلیل قرار داده و مهم ترین »دستاوردهای انقالب« را تبیین کرده اند: »ما با یک 
محاسبه ای، یک راهی را انتخاب کردیم. انقالب اسالمی آمد تحوالت عمده ای را در این 

کشور به وجود آورد... عقب ماندگی تاریخِی مزمن را تبدیل کرد به پیشرفت.« ]۳[
در ادامه براساس بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای، مهم ترین ثمرات و دستاوردهای انقالب 

اسالمی را مرور می کنیم.

  قطع وابستگی و دستیابی به استقالل
یکی از مهم ترین مشکالت و مصائب ملت ایران در طول سالیان متمادِی ُحکمرانی طاغوت، 
»وابستگی به بیگانگان« بود. حکومت پهلوی، ایران را در وضعیت وابستگی تمام عیار به 
قدرت های استعماری در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... قرار داده بود. 
وابستگی، نقطه ی مقابل استقالل به عنوان »آزادی در ابعاد یک ملت« ]۴[ است و موجب 
توسعه و تعمیق روزبه روز عقب افتادگی های ملت و کشور می شود: »برای یک ملت، خّفتی 
باالتر از وابستگی نیست... حکومت ایران در زمان رژیم طاغوت منحوس، رژیم ذلیل، رژیم 

فاسد که تا گردن در لجنزار وابستگی گیر کرده بود، اصالً وابسته زاییده شده بود.« ]۵[
اولین کاِر انقالب اسالمی به تعبیر رهبری، قطع این وابستگی و دستیابی ملت به 

»استقالل« بود:
»اّولین کارِ این انقالب بزرگ در داخل کشوری که سالهای متمادی را با وابستگی گذرانیده، 

قطع پیوندهای وابستگی و دستیابی به استقالل برای ملت ایران بود.« ]۶[

  حاکمیت دین
تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی نه تنها دین در سطح کالن اجتماعی و سیاسی مرجعیتی 
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نداشت بلکه مظاهر دینی نیز روزبه روز بیشتر تخریب می شد و اقدامات مختلفی برای 
نابودی اعتقادات و روحیه ی دینی مردم و به ویژه جوانان انجام می گرفت. یکی از مهم ترین 
خیانت های حکومت پهلوی همین تالش برای »تخریب و تضعیف ایمان مردم« بوده است. 
در نقطه ی مقابل، با وقوع انقالب برای اولین بار در تاریخ ایران شاهد شکل گیری »حاکمیت 
دینی« هستیم: »امروز برای اولین بار در تاریخ کشور ما -بلکه در تاریخ کشورهای اسالمی- 

بعد از صدر اسالم، دین منشأ و منبع قدرت و تدبیر امور و اداره ی جامعه شده است.« ]۷[
با حاکمیت دین گام های مهمی در تقویت ایمان و تربیت دینی مردم به خصوص جوانان 
برداشته شد. در این زمینه دستاوردی چون »تربیت جواناِن مؤمن و انقالبی« به تعبیر 
رهبری »فتح الفتوح امام خمینی« بوده است: »فتح الفتوح امام، ساختن جوانان مؤمن، 
مخلص، سالم، صادق، بی اعتنای به شهوات و دلهایشان متوجه به سمت خدا بود. در طول 
تاریخ، در این مملکت و یا در سایر ممالک اسالمی، ما چه موقع این قدر جوان خوب و صالح، 

مثل دوران انقالب داشتیم؟« ]۸[

  حاکمیت مردم و استقرار مردم ساالری دینی
طی سالیان متمادی و تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی، ملت ایران در تعیین سرنوشت 
خود هیچ کاره بود. حکومت های استبدادی و دیکتاتوری بر تمامی شئون ملت حاکمیت 
داشته و عمالً اجازه ی ظهور و بروز استعدادهای ملی داده نمی شد: »ملت ما تا قبل از انقالب 
اسالمی مزه ی حاکمیت مردم را نچشیده بود. از اعالم مشروطیت در ایران تا سالی که 
انقالب پیروز شد، ۷۵ سال طول کشید؛ از این ۷۵ سال، ۵۵ سال دیکتاتوری خاندان پهلوی 
بود؛ دیکتاتورِی خشن و وابسته به قدرتهای جهانی؛ یعنی اول به انگلیس، بعد به آمریکا. 

بدون مالحظه ی خواست مردم.« ]۹[
با وقوع انقالب اسالمی »حاکمیت مردم« به معنای درسِت کلمه مستقر شد: »انقالب 
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اسالمی که بزرگ ترین تحول و تغییر قدرت در طول تاریخ ما بود و اساس سلطنت و 
حکومت فردی را به حکومت مردمی تبدیل کرد، با نیروی مردم انجام گرفت... حکومت شد 

مردمی.« ]۱۰[
با وقوع انقالب، »الگوِی مردم ساالری دینی« در ایران شکل گرفت و مردم به معنای واقعی 

کلمه »صاحِب کشور« ]۱۱[ شدند:
»ما مردم ساالری را نه جدا و بیگانه ی از معنویت و دین، بلکه توانسته ایم کامالً برخاسته ی 
از دین و معنویت در کشورمان مستقر کنیم... لذا شد مردم ساالری دینی؛ شد جمهوری 

اسالمی. مردم به این دستاورد می بالند و از آن دفاع و به آن افتخار می کنند.« ]۱۲[

  احیای عزت
یکی از آسیب های ناشی از حاکمیِت افراد ضعیف و وابسته بر ایران »تحقیر ملت ایران« 
بود: »ده ها سال ملت ما تحقیر شد. این ملت بزرگ، با این سابقه ی تاریخی، با این مواریث 
عظیم فرهنگی و علمی و تاریخی، در مقابل حکام زورگو و فاسد، و پشت سر آنها در مقابل 

مستعمران و سلطه گران بین المللی تحقیر شد.« ]۱۳[
این معادله  با وقوع انقالب اسالمی و تحت رهبری امام خمینی )رحمه اهلل( تغییر یافت و 
»عزت« جایگزین تحقیر و ذلّت شد: »یکی از اساسی  ترین قلمهائی که انقالب اسالمی به 
ما ملت ایران عطا کرد، احساس عزت بود. امام بزرگوار ما مظهر عزت بود. آن روزی که امام 
علناً فرمود »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«، اوج اقتدار سیاسی و نظامی آمریکا در 
دنیا بود. امام احساس عزت را به این مردم برگرداند و انقالب احساس عزت را به ملت ایران 

برگرداند.« ]۱۴[

  پیشرفت کشور
با احیای روحیه ی عزت و خودباوری، زمینه ی آزاد شدن استعدادها و ظرفیت های ملت 
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ایران فراهم شد و روند عقب افتادگی تبدیل به »پیشرفت« شد: »انقالب اسالمی آمد 
این تحقیر غیر قابل تحّمل را برطرف کرد و به کشور و به ملّت عّزت داد... وقتی یک ملّت 
احساس هویّت کرد، آن وقت استعدادها در او شکوفا میشود و شد؛ استعدادها شکوفا شد، 
کشور پیشرفت کرد.« ]۱۵[ »یک وقت دیکتاتوری هست، همراه با وابستگی، همراه با 
نوکرصفتی؛ این چیزی بود که ما در سالهای متمادی دچارش بودیم... اگر آن استبداد و 
وابستگی بود، ما پیشرفت نمیکردیم؛ پیشرفت کنونی که آغاز شده، ناشی از انقالب اسالمی 

است.« ]۱۶[

  تأمین عدالت
از جمله معضالت و نابسامانی هاِی ناشی از حاکمیت طاغوت در ایران، وجود مظالِم گوناگون 
در کشور و عدم تحقق عدالت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، آموزشی و... 
است: »]در طول دهها سال قبل از انقالب[ دولتمردان در قبال آحاد مردم، هیچ احساس 
مسئولیتی نداشتند؛ رؤسای کشور، کشور را ملک خودشان میدانستند و برای استفاده ی 
از این ملک به دنبال این بودند که ببینند کجا چه کاری برای آنها فایده ی بیشتری دارد؛ 
آنچه برایشان مطرح بود، فایده ی مردم نبود... چشمشان همین مناطق دور خود را میدید 
و دلشان به دنبال کارها و مراکز و مناطقی بود که برای آنها منشأ سود و نفعی باشد، نه برای 

مردم.« ]۱۷[
یکی از دستاوردهای ملموس و عینی انقالب و نظام اسالمی، تحقق عدالت در بسیاری از 
عرصه ها بوده است. پیشرفت در مقوله ی »عدالت آموزشی« یکی از عرصه های پیشرفت 
در این زمینه است: »ما از لحاظ توزیع منابع عمومی به همه ی مناطق کشور، پیشرفت 
کرده ایم... از لحاظ گسترش تحصیل علم، در سرتاسر کشور این امتیاز و این امکان وجود 
دارد... می بینید در همه ی شهرها دانشگاه وجود دارد؛ یعنی امکان تحصیل. خب، این عدالت 

است.« ]۱۸[
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یکی دیگر از دستاوردهای انقالب اسالمی در تحقق عدالت، »توزیع عادالنه ی امکانات و 
فرصت ها« بوده است: »یکی از نمونه های مهم عدالت اجتماعی، تقسیم و توزیع متناسب 
فرصتهای کشور است... این همه مسکن سازی در روستاها، این همه جاده سازی به سمت 
شهرهای دور کشور و روستاها، راه های ارتباطی، ارتباطات گوناگون، نیروی برق، آب 

مناسب، تلفن، امکانات زندگی، اینها در سرتاسر کشور توزیع شده است.« ]۱۹[  

  تأمین آزادی
یکی دیگر از گرفتاری های ملت ایران در طول سالیان متمادی، »فِقدان آزادی« و وجود 
خفقان در حکومت های دیکتاتوری به خصوص در رژیم پهلوی بوده است: »]رژیم پهلوی[ 
صدای هر معترض و آزادیخواهی را در گلو شکسته بود... کمترین انتقادی از رژیم ظالم و 
سفاک با برخوردهای خشن و خونین روبرو می شد و ساواک جهنمی شاه که بوسیله سیای 
آمریکا و صهیونیستهای ضد بشر سازماندهی و تجهیز شده بود سخت ترین شکنجه ها و 
مخوفترین زندانها را برای سرکوب کسانی که جرئت مقابله با آن رژیم را به خود می دادند، 

آماده داشت.« ]۲۰[
در نقطه ی مقابل، انقالب اسالمی آزادی را به عنوان یکی از اهداف و شعارهای اصلی 
خود برگزید و توانست فضاِی آزادی را در کشور ایجاد کند: »]انقالب اسالمی[ اختناق 
نفسگیری که بر ملت ما حاکم بود، از بین برد، آزادی به این ملت داد -آراء خودشان 
 را، حرفهای خودشان را بتوانند آزادانه ابراز کنند- فضا، فضای آزادی شد.« ]۲۱[

  هویت بخشی به ملت های مسلمان
عقب افتادگی ناشی از حکومت های مستبد و سلطه طلبی استعمارگران فقط مختص 
به ایراِن سده های پیش نبود بلکه معضل فراگیری در جهان اسالم بوده است. نظام 



8

18/ 11/ 95فرصت بی نظیِر پیشرفت ایران  ، تبیین مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی براساس اندیشه رهبر انقالب

اسالمی برآمده از این انقالب در عرصه ی عمل »الگوی موفقِی مبتنی بر دین و مشارکت 
و نقش آفرینی مردم« را به ظهور رساند. این نظام توانست علی رغم دشمنی ها و موانع 
گوناگون، مسیر رو به پیشرفت خود را ادامه داده و تبدیل به »قدرتی منطقه ای و اثرگذار« 
]۲۲[ شود. پیروزی این انقالب و شکل گیری این الگو موجب »هویت بخشی« به مسلمانان 
عالم و »بیداری« آنان شد: »وقتی این انقالب به وجود آمد، وقتی قامت برافراشته ی امام 
بزرگوار ما در منظر مردم مسلمان عالم پدیدار شد، همه احساس کردند که یک هویتی، 
یک شخصیتی، یک اصالتی پیدا کرده اند. همین موجب شد که در شرق و غرب دنیای 
اسالم نشانه های بیداری مسلمانان پدیدار بشود: ملت فلسطین بعد از ده ها سال ناکامی 
جان گرفت؛ جوانان کشورهای عربی که بعد از شکست در سه جنگ که دولتهایشان با رژیم 
صهیونیستی داشتند و دلمرده و مأیوس بودند، دوباره روحیه گرفتند. اینها دیگر مربوط به 

دنیای اسالم است.« ]۲۳[

  تنها راه پیشرفت این است...
انقالب اسالمی گشاینده ی »مسیر عزت و پیشرفت« توأمان پیش روِی ملت ایران و سایر 
ملل مسلمان و مستضعف عالم بوده و دستاوردهای این نهضت الهی پیش چشم جهانیان 
است. امروز درخِت نظام مستحکم تر، راهْ هموارتر و هزینه ها سبک تر است اما الزمه ی حفظ 
دستاوردهای انقالب و ادامه  یافتن مسیرِ پیشرفت »حفِظ روحیه ی انقالبی و جهادی« است 
چراکه: »هرجا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از انقالبیگری و حرکت جهادی 
غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم. میتوان این راه را با شیوه ی انقالبی حرکت کرد 
و آن وقت، پیشرفت قطعی است« ]۲۴[ در غیر این صورت: »میتوان به شیوه ی دیگری 

حرکت کرد و آن وقت سرنوشت، سرنوشت رّقت آوری خواهد بود.« ]۲۵[
با درک این ضرورت و حفظ این روحیه  است که همچنان مسیِر پیشرفت توسط ملت ایران 
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طی می شود و اینچنین است که انقالب اسالمِی ملت ایران »ماندگار« می شود: »این انقالب 
ماندنی است. این ملت ماندنی است. این کشور ماندنی است و عزت و استقالل ما، ان شاءاهلّل 

پایدار است.« ]۲۶[

۱( بیانات در مراسم بیست  و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه اهلل( ۱۳۹۵/۳/۱۴
۲( بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز ۱۳۸۷/۲/۱۴

۳( بیانات در دیدار دانشجویان ۱۳۹۱/۵/۱۶
۴( بیانات در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره( ۱۳۹۳/۳/۱۴

۵( بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش  ۱۳۷۵/۱۰/۲۸
۶( بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ۱۳۷۴/۳/۱۴

۷( بیانات در دیدار طالب و اساتید مدرسه ی علمیه ی آیةاهلَلّ مجتهدی ۱۳۸۳/۳/۲۲
۸( بیانات در مراسم ویژه ی روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی)ع( ۱۳۶۹/۹/۵

۹( بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسالمی ایران ۱۳۹۲/۵/۱۲
۱۰( بیانات در دیدار مردم شیراز ۱۳۸۷/۲/۱۱

۱۱( بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه  ۱۳۹۰/۷/۲۰
۱۲( بیانات در خطبه های نمازجمعه ۱۳۸۲/۱۱/۲۴

۱۳( خطبه های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی ۱۳۹۰/۱۱/۱۴
۱۴(  بیانات در جمع مردم استان کردستان  در میدان آزادی سنندج ۱۳۸۸/۲/۲۲

۱۵( بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۱۶( بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران  ۱۳۸۸/۱۱/۱۳

۱۷( بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار عمومی مردم ابرکوه ۱۳۸۶/۱۰/۱۵
۱۸( بیانات در اجتماع مردم اسفراین  ۱۳۹۱/۷/۲۲

۱۹( خطبه های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی ۱۳۸۹/۱۱/۱۵
۲۰( پیام به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقالب اسالمی ۱۳۷۷/۱۱/۲۱

۲۱( خطبه های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی ۱۳۹۰/۱۱/۱۴
۲۲( بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان ۱۳۹۲/۷/۱۷

۲۳( بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( ۱۳۸۸/۳/۱۴
۲۴( بیانات در مراسم بیست  و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه اهلل( ۱۳۹۵/۳/۱۴

۲۵( همان.
۲۶( بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان ۱۳۷۱/۸/۱۳
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