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 :سرد مهم کاتنچکیدى 

  یانقالب اسالم یآرمان ها و هدف ها

 دارد که مبارزه ها ی دوران قیام به خاطر تحقق آن ها شـــکل می  هر انقالبی آرمان ها و ا هدافی

 گیرد .

 ارزش ها ، پس از پیروزی نیز ادامه می یابد . آرمان ها وآن  تالش ها با هدف حفظ 

 بود.  اسالمی جمهوریو  آزادی،  استقاللاصلی و عمده انقالب ؛  هدف های 

 بود که توســط مردم  اســالمی جمهوریو  آزادی،  اســتقاللدوران مبارزه ،  شــعار محور ی ترین

 مطرح می شد . 

 هدف ها و آرمان های انقالب اسالمی: 

 استقالل  ـ

 آزادی       ـ

 جمهوری اسالمی  ـ

 استقالل



 
 
 

213 
 

 انقالب اسالمی و از آرزوهای دیرین مردم  در طول تاریخ ، خاصه دو سده  آرماننخستین  استقالل

 اخیر بود. 

 تاریخی ایران و سایر جامعه ها یی که روزگاری زیر سلطه و استعمارقدرت های بیگانه بوده   تجربه

نجات ندهد ، به سعادت ، تعالی  بیگانگان سلطهخود را از بند تا  کشوری هیچمی دهد  اند  نشان 

 و اقتدار نخواهدرسید.

 ابعاد استقالل

 استقالل فکری  ـ

 استقالل سیاسی  ـ

 استقالل اقتصادی ـ

 استقالل فکری

  خود زمانی حاصــل می شــود که مردم باور کنند ، بیگانگان بر آنان بر تری ذاتی ندارند و با همت

 سازندگی، پیشرفت و تعالی برسند .می توانند به 

 شه ای و اعتقادی در ستقالل فکری و فرهنگی ملت ایران ، ایجاد تحول عمیق اندی  شرط تحقق ا

 آنان و بازگشت به فرهنگ غنی اسالم و ایران است .

   امام خمینی در اهمیت استقالل فکری فرمود: استقالل فکری ، شرط اول استقالل است 

 استقالل سیاسی

 اجرای برنامه های  ین معنی اســـت که مدیران و مســـئوالن کشـــور ، در تعیین خط مشـــیبه ا

 کشورتابع دستور بیگانگان و مداخله آن ها نباشند. 

 استقالل اقتصادی

  می رسد معنای نداشتن وابستگی در ابعاد گوناگون اقتصادی است . کشوری به استقالل اقتصادی

که برای تأمین نیاز های اساسی خود به دیگران وابسته نباشد ، وگرنه مبادله اقتصادی میان کشور 

 ها به معنی فقدان استقالل اقتصادی نیست ؛ زیرا کشورها به هم نیاز دارند. 
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 آزادی

 رد .دا اسالمدر تعلیم های  ریشه، از آرمان های اصلی انقالب اسالمی است  که  آزادگیو  آزادی 

 )ـــرت علی )ع ـــن(  حض هرگز برده دیگری مباش ، در حالی که خداوند تو را آزاد : ) به امام حس

 آفریده است .

 ـــیل فردی و اجتماعی دیگران و خود  نفی کنندهآن  مطلقبه مفهوم  آزادی برخی آزادی های اص

 است . 

 ست و  نتیجه ای جز  رهایی سازگار نی دیگران و  آزادی لبسازهرگونه قید و بند ، با منطق وعقل 

 بازداشتن انسان از رسیدن به کمال ندارد.

 هاست همه  انسان الهی فطرتو  عقلو معنویت معنی می یابد و مطابق  قانوندر کنار  واژه آزادی

  . 

 ستورات  حکومتی شند تأمین کننده  الهیکه قوانین آن از د شمه گرفته با و آزادگی  آزادیسرچ

 است  حقیقی

 سالمی ، شعار ستقالل آزادی جمهوری ا ستقاللرا در کنار  آزادیا سالمی جمهوریو  ا قرارداده  ا

و مطابق با  آزادی در راستای تامین استقاللاست ، این به معنای آن است که مردم ایران خواهان 

 .هستند قوانین اسالم

 جمهوری اسالمی

 سالمی ایران ساالری دینی ( از دو وا جمهوری ا سالمیو   جمهوریژه )حکومت مردم  شکیل   ا ت

 .متکی است اسالمهای متعالی  حاکمیت قانونو   آرای مردمشده است ؛ یعنی به 

  سالم برای حکومت شرایطی که ا ست که با  سالمی این ا امام خمینی: ماهیت حکومت جمهوری ا

 قرارداده ؛ با اتکا به آرای ملت ، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسالم باشد

  ـــیعی ، والیت فقیه مطابق ـــتهبه عنوان  تعالیم ش ـــالمی دارای  هس مرکزی نظام جمهوری اس

 تحقق و عینیت می یابد . مردمیاست که با مقبولیت  الهی مشروعیت
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 اهداف و آرمان های انقالب اسالمی ایران

 برپایی عدل و عدالت اجتماعی  ـ

 دوری از هر گونه تبعیض و نا برابری ـ

 نفی ظلم و ستم  ـ

 قانون گرایی   ـ

 توجه به مردم به ویژه محرومان جامعه  ـ

 مبارزه با مفاسداقتصادی و اجتماعی    ـ

 دستاوردهای انقالب اسالمی

 ـــالیان اولیه پس از پیروزی ، دچار  انقالب اســـالمی ناخواســـته و  جنگیبا گذر از بحران های س

 تحمیلی شد.

 سال مردم و مسئوالن و بیش تر امکانات کشور را به خود مشغول کرد  ۸، به مدت  تحمیلی جنگ

 . 

 مقدس به نوبه خود بسیار ارزنده و کم نظیر است . اگر چه تجربه و دستاوردهای دفاع 

 ــالمی ــگفت آور  آثاردر مدت زمانی که از عمر آن می گذرد ،  انقالب اس و نتیجه هایی عظیم و ش

 داشته است . 

 مختلف دستاوردهای انقالب اسالمیابعاد 

 ابعاد سیاسی   ـ

 ابعاد فرهنگی  ـ

 ابعاد اقتصادی  ـ

 ابعاد علمی   ـ

 ابعاد سیاسی  
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 ستهنتیجه انقالب اسالمی در داخل کشور  اولین ستقرار و خودکامه شاهنشاهی و  تغییر رژیم واب ا

 د .مبتنی بر آرا و خواست های مردم به جای آن بو جمهوری اسالمی نظام

   ، جمهوری اسالمی است که ثمره دو قرن مبارزه مردم  تدوین قانون اساسیدستاورد دیگر انقالب

مسلمان ایران علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی است و میثاق ملی کشور محسوب می شود 

. 

  ، ـــی ـــامن حفظ تمامیت ارض ـــت از  ارزش ها و آرمان های انقالبوالیت فقیه ض و مانع  حراس

 اتوری است. دیکت

 در امر حکومت از دیگر دستاورهای انقالب است . افزایش مشارکت مردمی 

  گوناگون است. انتخاباتمردم حضور آنان در  مشارکت سیاسی شاخصهمهم ترین 

 ست ابر قدرت ها شدن د سی و کوتاه  سیا ستقالل  شور از دیگر  ا و هزار فامیل ها  از مقدرات ک

 دستاوردهای 

  با اتکا به قدرت الهی و حمایت مردم استقالل سیاسی خود اسالمی ایران است . )سیاسی انقالب

  را به دست آورد(

 ستکبار جهانی اٌبهت قدرت های  مقاومت مردم ایران در برابر توطئه های خارجی و عوامل داخلی ا

 سلطه گر شرق و غرب را در هم شکست .

 سلطه جویی سلطه پذیری و  ست خار نفی  سیا سی ) از ارکان  سیا ستاوردهای مهم  جی ( ، از د

 انقالب اسالمی است 

  در تاریخ معاصر، کشور ما تا قبل از انقالب تحت سلطه قدرت های استعماری )روس ، انگلستان و

 . بودهآمریکا (

 با دیگر کشور ها ، به جز کشورهای متخاصم و محارب  حفظ استقالل و برقراری روابط صلح آمیز

 خارجی ایران بعد از انقالب به شمار می رود .، دستاورد دیگر سیاست 
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  در آفریقای  آپارتاید رژیمقدس و  اشـــغالگر رژیمبا  رابطه قطعاز نمودهای عینی این ســـیاســـت

 جنوبی بود . 

 با الگو قراردادن هدف ها و شــیوه های انقالب ،  باپیروزی انقالب اســالمی ملت های محروم جهان

ــالمی ــی را آغاز کردند . اس ــلمان  اوج، حرکت های رهایی بخش ــورهای مس این مبارزه ها در کش

 منطقه خاورمیانه بود.

 دستاورد های سیاسی انقالب اسالمی را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

 تغییر رژیم وابسته و خودکامه شاهنشاهی و رفع استعمار و استبداد از ملت ایران .  ـ1

ــ2 )شکل گیری نظام حکومتی مبتنی بر والیت فقیه و نقش مردم در اسالمیجمهوری استقرار نظام  ـ

 تعیین سرنوشت خود ( 

 تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .  ـ3

 استقالل سیاسی .  ـ4

 پیوند دین و سیاست و ارائه ی الگو یی نوین برای مردم ساالری دینی .  ـ5

 رشد سیاسی و آگاهی های عمومی مردم و حضور مردم در صحنه های گوناگون . ـ6

 شکست اٌبهت قدرت های غرب و شرق و قدرت های سلطه گر خارجی .  ـ7

سایر  ـــــ۸ سبت به  سلطه جویی ن شرق و غرب ( و نفی هر گونه  سلطه پذیری )از قدرت های  عدم 

 کشورها .

ـــ9 ا اثبات مظلومیت مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی و ترسیم چهره صلح طلبانه ای از اسالم ب ـ

...    

 ابعاد فرهنگی

 وضعیت فرهنگی قبل از انقالب:

 صیل دینی و ملی سنت های ا ستبدادی دوران  تخریب  صه های فرهنگی حاکمیت ا شاخ مردم از 

 پهلوی بود. 
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  این سیاست به بهانه تجدد خواهی و ... بسیاری از مظاهر فرهنگ ملی و هویت تاریخی مردم را از

 بین برد.  

 ــینما ، رادیو ، تلویزیون و ... ،  رواج فرهنگ ابتذال ، ال ابالی گری و بی بندباری ــط س اخالقی توس

نهادهای فرهنگی و اجتماعی را به تباهی سوق داد و هویت اسالمی و ایرانی جامعه را رو به نابودی 

 برد .

  ساد در دربار و توزیع انواع شکیل مجالس ف شن هنر ، ت برپایی نمایش های مبتذل تحت عنوان ج

شرف پهلمواد مخدر  وی و... گوشه ای از سیاست رواج فرهنگ ابتذال آن دوران در کشور توسط ا

 است .

  ـــتایش و ترویج فرهنگ بیگانه و تحقیر فرهنگ آنچه بیش از هر چیز ایرانیان را رنج می داد س

 بود. خودی

  سانی مردم را از بین شت کرامت ان شه گی رژیم دا شه درخودباختگی و بی ری ست که ری سیا این 

 برده بود.

 )دستاوردهای فرهنگی انقالب(  عد از انقالبوضعیت فرهنگی ب

  انقالب اســالمی با زدودن اوهام از چهره دین به احیای فرهنگ اســالمی به عنوان مکتبی حیات

زنده کردن تعالیم اسالم ، راز استقالل ، همبستگی و هویت فرهنگی مردم مسلمان  پرداخت بخش

 ایران است . 

 ــاس خودباوری را در جامعه زنده ــاس حقارت و خودباختگی مردم جلوگیری و ا احس ز تداوم احس

 کرد . 

 ـــالها تحقیر، انقالبی در فرهنگ  خود آگاهی فرهنکی و پیدایش روحیه اعتماد به نفس پس از س

 جامعه ایران به شمار می رود . 
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  ـــالم ، مکتب اهل بیت )ع( ، میراث عظیم فرهنگ ایران مردم با تکیه بر تعالیم حیات بخش اس

خدا و اعتماد به نفس ، به موفقیت هایی چشم گیر در زمینه های علمی فرهنگی ل بر زمین ، توک

  .و اجتماعی دست یافتند

 و به حاشیه راندن تعالیم دینی مردم را به رویارویی با حاکمیت کشاندند .  جدایی دین از سیاست 

 ام به بســـتن و اجتماعی اقد انقالب اســـالمی با هدف پاکســـازی جامعه از آلودگی های فرهنگی

 فساد و مبارزه با ترویج مادیگری و مظاهر فرهنگ غربی کرد . هایکانون

   سالمی ستاوردهای انقالب ا شریاتاز دیگر د شد مطبوعات و ن سطح آگاهی عمومی و ر ،  افزایش 

آموزشــی و تربیتی درکشــور و درخشــش آثار هنری و فرهنگی ایران در ســطح جهان  کانون های

 است .

  که در رژیم گذشته هویت خود را از دست داد ه بود ،  شخصیت اصیل زن ایرانیی انقالب اسالم

 کرد .  احیا

  حضور گسترده زنان در صحنه های گوناگون فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و درخشش دختران و

 زنان در امر آموزش و تحصیل به ویژه در سطح دانشگاه بیانگر این حقیقت است 

 ، ـــهادت و  ، در ارزش ها و نگرش هاتحول  احیای تفکر دینی احیای مفاهیمی مانند جهاد و ش

هماهنگی بین تعهد و ،  مردمی شـدن قوای مسـلح و سـازمان دهی بسـیج مردمیایثارو اخالص، 

شگاهو تخصص و دیانت و روشنگری  ، از دیگر دستاورد های فرهنگی انقالب  همکاری حوزه و دان

 اسالمی است .

 ب اسالمی را می توان به شرح زیر خالصه کرد:دستاورد های فرهنگی انقال

 احیای فرهنگ اسالمی به عنوان مکتبی پویا و حیات بخش   ـ1

 زنده کردن احساس خودباوری و جلوگیری از تداوم احساس حقارت و خودباختگی در جامعه  ـ2

 خود آگاهی فرهنکی و پیدایش روحیه اعتماد به نفس ـ3
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ــازی جامعه از  ـــــ4  ــاد ، مبارزه با ترویج مادیگری و فرهنگ غربی و پاکس ــتن کانونهای فس بس

 آلودگیهای فرهنگی

افزایش آگاهی عمومی ، رشد مطبوعات و نشریات و گسترش کانون های آموزشی و تربیتی در  ـ5

 کشور 

 بود احیای شخصیت اصیل زن ایرانی که در رژیم گذشته هویت خود را از دست داد ه  ـ 6

ــهادت و ایثار و   ـــــ7 احیای تفکر دینی ، تحول در ارزش ها و احیای مفاهیمی مانند جهاد و ش

 اخالص  

 مردمی شدن قوای مسلح و سازمان دهی بسیج مردمی   ـ۸

 هماهنگی بین تعهد و تخصص و دیانت و روشنگری و همکاری حوزه و دانشگاه    ـ9

 ابعاد اقتصادی

 قبل از انقالب: یاقتصاد تیوضع

 نفت در  ختهیفروش مهار گس یبود که بر مبنا یقبل از انقالب وابسته و تک محصول رانیا اقتصاد

 یو اجتماع ی، فرهنگ یخیتار یها نهیـ بدون در نظر گرفتن زم یتوسعه غرب یارهایچارچوب مع

 کشور ـ استوار بود . نیا

 نایز یها تیفعال یجا به ـــادراتیو توجه به تول یوعمران ییرب و امکانات  یی، دارا یرنفتیغ دوص

 شد .  یمولد م ریو غ یادیبن ریغ یکشور، عمدتاً صرف برنامه ها

 یاقتصاد یبر درآمد حاصل از فروش نفت بود که جز وابستگ یمبتن یاقتصاد یها تیفعال تیاکثر 

 نداشت . یدر پ یا جهینت یعدالت اجتماع یو نف یگوناگون اقتصاد ی، نبودن تعادل در بخش ها

 ـ 1350اقتصاد کشور ـ خاصه در دهه  هیبن تیدر تقو یسرشار نفت یکار گرفته نشدن در آمدها به

 کرده بود . لیتبد یمصرف یواردکنندگان کاالها نیتراز عمده یکیرا به  رانیا

 ) دستاوردهای اقتصادی انقالب (  وضعیت اقتصادی بعد از انقالب
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  با وجود مشـکالت اقتصـادی باز مانده از قبل از انقالب و هم چنین معضـالت اقتصـادی ناشـی از

تولید بیش کارشکنی و تحریم های اقتصادی ؛ انقالب توانست از آغاز پیروزی به جنگ تحمیلی و 

ــور نایل آید .تر کاالها در داخل و حتی  ــی از آن ها به خارج از کش ــدور بعض در نتیجه چنین  ص

س شم گیر افزایش یافتتی ، سیا صادرات غیر نفتی به طرزی چ سیدن به  سهم  . با این همه تا ر

 سطح مطلوب راهی طوالنی در پیش است . 

 ستاها ستاهای ایران از نعمت  برخورد ارکردنو  توجه به عمران و آبادی رو ،  مخابرات،  برق،  آباکثر رو

از دیگر نتایج اقتصادی انقالب اسالمی است که قبل از  رفاهی امکاناتو  جاده،  مراکزآموزشی و بهداشتی

 انقالب بیش تر آن ها از آن محروم بودند .  

 دستاورد های اقتصادی انقالب اسالمی را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

 تولید بیش تر کاالها در داخل و حتی صدور بعضی از آن ها به خارج از کشور  ـ1   

 سهم صادرات غیر نفتی افزایش چشم گیر ـ2   

عمران و آبادی روستاها و برخوردارکردن روستاهای ایران ازآب ، برق ، مخابرات ،  مراکزآموزشی  ـ3  

 و ... 

 ابعاد علمی و فناوری های نوین

 ذوب،  پتروشیمی،  نفت،  دفاعی صنایع؛ توسعه  پس از انقالب اسالمی ، توجه به صنایع سنگین 

نقش مهمی در رشد سایر بخش های اقتصادی کشور داشته  راهو   سدو ساخت  برق فوالد،  آهن

 است .

 سلول های بنیادیو  مولکولی بیولوژی،  هسته ایاز جمله دانش  پیشرفت در حوزه علم و فناوری 

 ، از دیگر دستاورهای مهم انقالب به شمار می روند .

   ــمندان ــالمی با همت دانش ــورهای غربی ، جمهوری اس با وجود موانع ، تهدید و تحریم های کش

 قرار گرفته است . دارای فناوری هسته ای با کاربرد صلح آمیزدر ردیف کشورهای  جوان ایرانی
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  ــتاورد فنی و علمی انقالب ــته ای ، بزرگ ترین و افتخارآمیز ترین دس ــت یابی به فناوری هس دس

 است.اسالمی 

 شور صنعتی پنجمین ک سازی اورانیوم در بٌعد  شمندان ایرانی ایران از حیث غنی  سخ دان  با عزم را

 دنیاست.

 کرده اند که  دانشــمندان هســته ای ایران ، نســل جدیدی از ســانتریفیوژهای هســته ای را تولید

 موجب حیرت جهانیان و کینه دولت های انحصارطلب غربی شده است .

 س ست  شم انداز بی سه گانه ابالغ  الهچ ست های کلی نظام که مقام معظم رهبری به قوای  سیا و 

 آینده کشور را روشن می کند.  فرمودند راه

 ست که پس از  هدف گذاری شم انداز این ا ،  علمی،  فرهنگیسال ایران در حوزه های 20این چ

منطقه آسیای جنوب غربی ، خاورمیانه ، خلیج  قدرت اولبه  سیاسیو  دفاعی،  اقتصادی  فناوری

 فارس ، قفقاز و آسیای میانه تبدیل شود . 

 به  به تصــدیق همه صــاحب نظران بین المللی ، ایران هم اکنون در حوزه ســیاســی و بین المللی

ـــطین ، لبنان ،  ـــامل عراق ، فلس دلیل تأثیر انکارناپذیرش بر کل تحوالت منطقه خاورمیانه ش

موثر ترین و قفقاز به طور خاص و در کل جهان اسالم به طور عام ، به  ، آسیای مرکزیافغانستان 

 تبدیل شده است.   جهان اسالمو  ایو با نفوذ ترین قدرت منطقه
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