
ش طی 
در سال 1207هـ   .

عهدنامه ترکمنچای از ایران جدا شد. 
ش طی 

در سال 1193هـ     .
عهدنامه گلستان از ایران جدا شد.

ش در زمان 
در سال 1350هـ     .

ضا شاه پهلوی توسط 
حکومت محمدر

سازمان ملل از ایران جدا شد.

ش 
در سال 1242هـ  .

توسط انگلستان از ایران 
جدا شد. 

ش توسط 
در سال 1284هـ   . 

انگلستان از ایران جدا شد.

ش توسط 
در سال 1236هـ   . 

انگلستان از ایران جدا شد. 

ش 
در سال 1273هـ   . 

توسط روسیه از ایران جدا شد. 

ش 
در سال 1260هـ  .

توسط روسیه از ایران جدا شد. 
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انقالب اسالمی اریان

به نقشه صفحه قبل با دقت نگاه کنید!
یا  مناطق  این  شده اند.  جدا  ایران  از  مناطقی  همواره  گذشته  سال  دویست  طی  که  می بینید 
توسط  اقدامات  این  شده اند.  ضمیمه  دیگر  کشورهای  به  اینکه  یا  شده  تبدیل  جدیدی  کشورهای  به 

کشورهای استعمارگر صورت گرفته است. 
حال وضعیت ایران را در دو قرن گذشته با جنگ تحمیلی علیه ایران در دوران هشت سال دفاع 

مقدس مقایسه کنید؛ به نظر شما دشمنان این بار هم به هدف خود رسیدند؟ چرا؟
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مقایسۀ دیروز با امروز
وضعیت کشور عزیزمان ایران اسالمی را در دو دوران مقایسه کنید:

پیش از پیروزی انقالب اسالمی
   ده ها هزار مستشار خارجی ــ که چهل هزار نفر آنان آمریکایی بودند ــ کارهای فنی و نظامی 

ایران را در دست داشتند. 
   وضعیت بهداشت در شهرها و روستاها اسفناک بود و ده ها هزار پزشک پاکستانی و هندی 

در ایران مشغول به کار بودند.
    کمتر از نیم درصد مردم می توانستند به دانشگاه بروند!

   از 54/000 روستا فقط 2/000 روستا برق داشت.

   بیشتر نمایندگان مجلس توسط شاه انتخاب می شدند.

    شاه بسیاری از تصمیمات حکومتی خود را بایستی با اجازه و تأیید سفارتخانه های آمریکا و 

انگلیس می گرفت.
    معادن مختلف و منابع نفت و گاز ما به دست غربی ها به یغما می رفت. 

    حکومت نه تنها توجهی به امور دینی نداشت؛ بلکه با دایر کردن مراکز فساد، جوانان را از دین 

دور می کرد. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی

و  نفر فارغ التحصیل دانشگاه  میلیون  از ده  بیش  به حدود ٩٠ درصد؛  باسوادی  نرخ     رشد 

حدود پنج میلیون نفر نیز مشغول به تحصیل 
   قدرت اّول نظامی منطقه و دارای امن ترین آسمان منطقه 

   جزء چهار کشور موفق در شبیه سازی حیوانی

    دومین کشور برتر دنیا در تحقیقات مغز و نخاع و جزء ده کشور دنیا از نظر پیوند اعضای بدن

    جزء هشت کشور صاحب چرخٔه کامل فضایی

    سومین کشور سد ساز دنیا و سومین کشور از نظر رشد شبکٔه برق

   جزء ده کشور برتر دنیا در علوم نانوفّناوری

    جزء بیست کشور سازندهٔ ناوشکن در دنیا و تنها سازندهٔ سریع ترین اژدر دنیا )100متر در ثانیه(
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پیشرفته  پهپاد RQ170 فوق  دنیا، شکار  پهپاد موشک انداز در  جزء چهار کشور سازندٔه     

آمریکا و ساخت مدل ایرانی آن
   تنها کشور مستقلی که خود به تکنولوژی هسته ای دست یافت.1

   و … .

 اینها گوشه ای از پیشرفت های علم و فناوری در کشور ماست که باعث شده است ایران در 
یابد.  دیگران( دست  رشد  برابر  )ده  زیاد  فاصلٔه  با  علم  تولید  رشد  باالترین  به  منطقه  میان کشورهای 
انقالب گرفتار تحریم های  ابتدای  از همان  ایران،  آمد که کشور عزیزمان  به دست  این ثمرات درحالی 
سخت کشورهای غربی و همچنین درگیر هشت سال جنگی تحمیلی و ناجوانمردانه از سوی قدرت های 
استکباری شده بود، جنگی که بیشتر سرمایه های کشور را در معرض نابودی و آسیب قرار داد. این 
پیشرفت های عظیم موجب شده است که ملت های محروم با الگو گرفتن از انقالب اسالمی ایران، برای 
رهایی از وابستگی و کسب استقالل، تالش کنند. حرکت های حق طلبانٔه مردم در نقاط دیگر جهان نیز 

بیش از هر چیز سرمشق گرفته از مقاومت ملت ایران در برابر استکبارگران جهانی است.
باالتر از همٔه پیشرفت هایی که در باال به بخشی از آنها اشاره شد، زنده شدن روحیٔه خودباوری   و 
احساس عزت و بزرگی در ملت ایران است. ملت ایران اکنون به این باور رسیده است که می تواند در 

هر زمینه ای رشد و پیشرفت کند. این باور همان وعدهٔ خداوند به مؤمنان است که می فرماید:
و ال تَـِهـنوا َو ال تَحـَزنوا

َو َانـُتـُم االَعـلَوَن ِان کُنـُتم ُمؤِمـنیـَن٢
و سست نشوید و غمگین نباشید،

]زیرا که[ شما برترید اگر ایمان داشته باشید.٭

البته با وجود همٔه این پیشرفت ها، هنوز در برخی عرصه ها نقاط ضعفی داریم که باید با تالش و 
مجاهدت و با اتکا به نیروی ایمان بر این ضعف ها غلبه کنیم و بدانیم که آنچه امروز به دست ما رسیده، 
حاصل تالش ها و از جان گذشتگی های پدران و مادران ماست و حال نوبت ماست تا با همان اراده و 

ایمان ادامٔه این راه را طی کنیم تا بر کاستی ها غلبه یابیم.

 1ــ سفیران ثریا؛ گزارش مصّور از هفتاد دستاورد برتر جهانی جمهوری اسالمی ایران، محمد علی الفت پور.
٢ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ١٣٩.

* آیه با ترجمه حفظ شود.
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U ٢

»الکهید U٢« یک هواپیمای جاسوسی با ارتفاع پرواز بسیار باالست. این هواپیما از زمان 

جنگ سرد بارها وارد آسمان چین و شوروی و... شد که به خاطر ارتفاع بلند پروازی قابل شناسایی 
نبود. البته بعد از اینکه توسط پدافند S200 شوروی منهدم شد، آمریکا تغییرات زیادی در آن ایجاد 
کرد و از لحاظ جنس بدنه، رادار گریزی، تغییر موتور، و اضافه کردن سامانه های جاسوسی و راداری 
دوربرد، بارها ارتقا یافت، به گونه ای که قرار بود در سال 2012 بازنشسته شود؛ اما به خاطر ارتقا های 

جدید هنوز عملیاتی است.

به نظر شما ابرقدرت هایی که سال ها به استثمار ملت های محروم پرداخته اند،
 آیا حاضرند به راحتی از ثروت های این کشورها چشم پوشی کنند؟

 آنها چه برنامه هایی برای ادامٔه غارتگری در کشور ما دارند؟

فّعالیت کالسی
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عراق،  افغانستان،  صربستان،  کوزوو،  جنگ های  جمله  از  آمریکا  جنگ های  تمام  در   U٢
لیبی   و ... حضور مؤثر و موفقی داشته است. ارتفاع پرواز این هواپیما به حدی باالست )هفتاد هزار 

پا( که خلبان آن باید از لباس های فضانوردی استفاده کند. 
در حوالی ظهر 22 بهمن ماه سال 91 یک فروند هواپیمای شناسایی U٢ آمادٔه پرواز می شود؛ 
اما این بار قرار است به آسمان ایران نفوذ کند. خلبان لباس های فضایی خود را می پوشد و به اوج 
آسمان می رود. در آسمان دریای عمان و نزدیک به مرزهای ایران ناگهان خلبان از باند رادیویی خود 
هشداری را از رادارهای پدافندی ایران دریافت می کند که به مرزهای ایران نزدیک شده اید! خلبان 
U٢ که از تعجب هنوز باور ندارد ایران بتواند او را کشف کند، از پدافند ایران می خواهد تا موقعیت و 

جهت او را اعالم کند. پدافند ایران موقعیت، جهت و سرعت U٢ را به او اعالم می کند! 
خلبان که متوجه می شود رهگیری شده است، مسیر خود را عوض می کند و از مرزهای ایران 

دور می شود.1
این کشف موجب شد، آمریکا به قدرت رادارهای ایرانی پی ببرد؛ فّناوری بسیار پیشرفته ای که 

در انحصار چند کشور خاص قرار دارد. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911222000256 1 ــ 

نقشه های شیطانی
مشرکان مکه با ظهور اسالم، موقعیت خود را در خطر دیدند. ابتدا تالش کردند با پیشنهادهای 
، ایشان را از ادامه دعوت به اسالم، منصرف کنند؛ اما هنگامی که دیدند  فریبنده به پیامبر اکرم 
نمی توانند رسول خدا را فریب دهند، مسلمانان را در محاصرٔه شدید اقتصادی در شعب ابی طالب قرار 

دادند تا دست از اسالم بردارند و تحت سلطٔه مشرکان قرار گیرند.
 ماجرای فوق پس از پیروزی انقالب اسالمی برای ما نیز تکرار شد و آمریکا و هم پیمانانش طرح 
تحریم )محاصرٔه( اقتصادی ایران را به تصویب سازمان ملل رساندند. این تحریم ها به مرور زمان بیشتر 
شد و هنوز هم ادامه دارد. تحریم های قدرت های استکباری علیه ملت ایران، به گفتٔه خود غربی ها در 
طول تاریخ بشر بی سابقه است و تاکنون این مقدار تحریم، علیه هیچ کشوری در دنیا اعمال نشده است. 
گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن ملت ایران، جنگ بود؛ درست شبیه همان کاری که 
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   شکست عبرت انگیز
پیشرفته، مرکزی  و  آباد  این کشور  و  از صد سال می گذشت  بیش  آندلس2 توسط مسلمانان  فتح  از 
برای تجارت، دانش و صنعت شده بود. وجود کشوری مسلمان و پیشرفته در اروپا، مایٔه نگرانی کشورهای 
مسیحی همسایه شده بود. جوانان مسیحی که پیشرفت های مسلمانان را می دیدند، رفته رفته به آنها عالقه مند 
و در نهایت مسلمان می شدند. تحمل این وضع برای رهبران اروپایی دشوار بود. از طرفی آنها می دانستند با 
مسلمانان نمی توانند بجنگند، پس باید چاره ای می اندیشیدند. آنها نقشه ای کشیدند و نماینده ای به سوی حاکم 

آندلس فرستادند.

 1 ــ در طول جنگ تحمیلی، در میان افرادی که به اسارت نیروهای ما درآمده بودند، سربازانی از 25 ملیت و کشور مختلف وجود 
داشتند و حتی در مواردی که آمریکایی ها می دیدند، شکست صدام نزدیک است، خودشان مستقیمًا وارد جنگ می شدند.

2ــ آندلس شامل کشور اسپانیا و بخش وسیعی از کشور پرتغال امروزی بوده است که در سال 714 میالدی به دست مسلمانان افتاد.

آمریکا،  دستور  به  شهریورماه 1359  در  بعثی صدام  رژیم  کردند.  مسلمانان  با  اسالم  مشرکان صدر 
جنگی را در برابر ما آغاز کرد که هشت سال به طول انجامید. در این جنگ بسیاری از دولت های 
چپاولگر از رژیم صدام، حمایت می کردند؛ اما باز هم ملت ایران با اتکای به خداوند و بدون کمترین 
وابستگی به قدرت های بیگانه، و با دادن نزدیک به دویست هزار شهید، توانست نیروهای متجاوز را از 

میهن اسالمی بیرون براند.1
هم زمان با جنگ و تحریم، قدرت های استکباری با اجیر کردن منافقان در عملیات های متعدد 
بمب گذاری و ترور، حدود هفده هزار نفر از مسئوالن و مردم را در داخل کشور به شهادت رساندند.

محاصرٔه اقتصادی، حمله نظامی، ترور و بمب گذاری، تفرقه افکنی و تالش برای کودتا و ایجاد 
جنگ داخلی و… همه نقشه هایی بودند که استعمارگران بارها و بارها، آنها را پس از انقالب به کار 
گرفتند؛ اما باز هم نتوانستند مردم مسلمان ایران را به زانو درآورند. پس از این مراحل بود که آنان به 
فکر استفاده از آخرین و مخرب ترین سالح خود در برابر ملت ایران افتادند. سالحی که از بمب اتمی 

نیز خطرناک تر است.
می توانید حدس بزنید این سالح چیست؟
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پیشنهاد دادند ما حاضریم برای شما مدرسه و اماکن تفریحی رایگان بسازیم و خودمان نیز بدون اینکه 
از شما پولی بخواهیم، آنها را اداره کنیم. مسلمانان می توانند به صورت رایگان از این مراکز استفاده کنند. ما 
حاضریم با شما قراردادی برای تجارت آزاد امضا کنیم؛ یعنی بازرگانان ما و شما بتوانند هر کاالیی را که دارند 

آزادانه به کشورهای یکدیگر ببرند و خرید و فروش کنند.
مدتی بعد، کودکان و نوجوانان مسلمان در مدارس آنان ــ بدون اینکه خود بدانند ــ تعلیمات مسیحی 
می دیدند. مراکز تفریحی آنان نیز توسط دختران و زنان بی حیا و آلوده ای اداره می شد که گروه گروه از کشورهای 
همسایه وارد آندلس می شدند و هدفشان آلوده کردن جوانان مسلمان به گناه و بی بندو باری بود. بازرگانان 
مسیحی نیز هر روز شراب های فراوانی را روانٔه مراکز تفریحی می کردند و جوانان ــ بی خبر از دامی که برایشان 
پهن شده بودــ جذب این مراکز می شدند. همکاری های تجاری با مسیحیان موجب وابستگی فراوان به آنها و 

در نتیجه دوری از کشورهای اسالمی شد.
چند سال بعد، دیگر در آندلس نه از فرماندهان دالور خبری بود و نه از سربازان غیور و از جان گذشته 
و فاتح. تنها چیزی که از آندلس باقی مانده بود، حاکمانی وابسته، جامعه ای بی تفاوت و جوانانی سست    اراده 
که غرق در گناه و خوشگذرانی بودند. در این بین، عدٔه کمی هم بودند که هنوز در این باتالق فرو نرفته بودند؛ 
آن  انتظار  طوالنی  سال های  اسالم،  دشمنان  که  بود  موقعیتی  همان  این  برنمی آمد.  کاری  آنان  دست  از  اما 
آندلس را تسخیر کردند و پس از صدها سال دوباره مردم  اولین حمله،  با  را می کشیدند. سربازان مسیحی 
آن سرزمین را به زور شمشیر مسیحی کردند و هر کس هم که حاضر نشد از اسالم دست بکشد، از دم تیغ 

گذراندند.1 

1 ــ برگرفته از: تاریخ حکومت مسلمین بر اروپا، محمدابراهیم آیتی؛ تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون؛ تاریخ فتوحات اسالم در 
اروپا، شکیب ارسالن.
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شبیخون فرهنگی
امروزه قدرت های استکباری به خوبی دریافته اند که جنگ های نظامی عالوه بر هزینه های بسیار 
زیاد، باعث نفرت ملت ها نیز می شود و این مسئله، ادامٔه کارشان در کشورهای دیگر را مشکل می کند. 
به همین دلیل آنها برای به زانو درآوردن ملت ها، راهکار جدیدی به نام جنگ نرم1 یا شبیخون فرهنگی 

را در پیش گرفته اند.
با استفاده از تجربیاتی که از سرگذشت آندلس و حوادث مانند آن اندوخته اند، تمام   دشمنان 

تالش خود را به کار گرفته اند تا با تکرار آن رویدادها، ملت مسلمان ایران را به زانو درآورند.
تا به حال به این نکته فکر کرده اید که کشورهایی که حتی به بیماران ما نیز رحم نمی کنند و در 
کنار تحریم های سیاسی، اقتصادی و علمی، مانع ورود اقالم پزشکی و دارویی به کشور می شوند2، و 
حتی به تحریم گندم ــ اصلی ترین نیاز غذایی کشور ــ روی می آورند، چرا تا این اندازه به فکر تفریح 
و سرگرمی ما ایرانی ها هستند و برای پرکردن اوقات فراغت ما سالیانه میلیون ها دالر خرج ساخت و 
راه اندازی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان یا سایت های اینترنتی می کنند و برای ما به صورت رایگان 

انواع فیلم ها و سریال های ماهواره ای پخش می کنند؟
به نظر شما چرا دشمنی که ما را در همٔه عرصه های اقتصادی، سیاسی و علمی تحریم کرده است، 
حاضر به تحریم فیلم ها و برنامه های ماهواره ای خود نشده است و آنها را رایگان در اختیار ما قرار می دهد؟
آری، تولید فیلم های ضد ایرانی و ضداسالمی، تهیه و پخش فیلم ها و تصاویر زشت و مبتذل، 
بازی های رایانه ای ُمخرب، تولید و پخش مواد مخدر در بین جوانان، تالش همه جانبه برای  ساخت 
ترویج بی حجابی و بی عفتی وکم اهمیت جلوه دادن حجاب، عادی سازی روابط نادرست بین دختران 
و پسران، ترویج بی عفتی و آلوده کردن جوانان، تمسخر عقاید پاک مسلمانان، القای بی فرهنگ بودن 
اهمیت  کم  مسئوالن،  و  مردم  بین  تفرقه  ایجاد  و سنی،  شیعه  میان  تفرقه  ایجاد  ایرانی ها،  و  مسلمانان 
جلوه دادن پیشرفت های کشور، بزرگ جلوه دادن قدرت و پیشرفت غربی ها و... همه بخشی از جنگ 

نرم علیه ملت و فرهنگ ماست.٣  
آنها به  خوبی می دانند که اگر جوانان مسلمان به دستورات اسالم دربارٔه حفظ حجاب و پاکدامنی 

1ــ جنگ نرم به اقداماتی گفته می شود که به وسیلٔه آن می توان یک کشور را بدون استفاده از نیروهای نظامی، سرنگون کرد.
ـ  آمریکا در سال ١٣٩١ ورود هرگونه دارو به کشورمان را تحریم کرد؛ داروهایی که جان صدها انسان بی گناه به آن وابسته بود. 2ـ

3ــ مجلس نمایندگان آمریکا هر سال به صورت رسمی، ده ها میلیون دالر را به طرح هایی که بتواند نظام اسالمی را در ایران از بین ببرد، 
اختصاص می دهد که این مبلغ معمواًل صرف شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و رادیوهای ضّد ایران می شود. البته مبلغ واقعی کمک های پنهانی 

صهیونیست ها و سایر دشمنان اسالم برای مقابله با انقالب اسالمی بسیار بیشتر از مبالغی است که به صورت رسمی اعالم می شود.
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عمل کنند، شکست دادن آنها بسیار دشوار خواهد بود. پس تمام تالش خود را به کار می بندند تا آنها 
را از تعلیمات حکیمانٔه اسالم دور نگه دارند.

خداوند نسبت به این خطرات که همواره از سوی دشمنان اسالم نسبت به مسلمانان وجود دارد 
هشدار داده است آنگاه که می فرماید:

و آنان پیوسته با شما می جنگندَو ال یَـزالوَن یُـقاِتـلونَـکُم
َحـّتٰى یَـُرّدوکُم َعن دیـِنـکُم 

ِاِن اسـَتـطاعوا1
تا شما را از دینتان برگردانند

اگر بتوانند.
این آیه به خوبی نشان می دهد که هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی، جنگ نظامی و شبیخون 

فرهنگی، چیزی جز نابودی باورهای دینی مردم و دورکردن آنها از اسالم نیست.
، برای ما روشن تر می شود که می فرماید: اکنون ارزش این کلمات نورانی امیرمؤمنان 

»پاداش انسان عفیف و پاکدامنی که قدرت انجام گناه را دارد، ولی خود را آلوده 
نمی کند، کمتر از پاداش مجاهد شهید در راه خدا نیست؛ انسان پاکدامن نزدیک است 

فرشته ای از فرشته ها شود2«٭ .

 1ــ سورٔه بقره، آیٔه 217.
٭ متن روایت حفظ شود.   2ــ نهج البالغه، حکمت474.  
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یک بار دیگر، نقشه های بیگانگان را برای شکست ایران اسالمی،
 مرور کنید و دربارٔه راه های مقابله با این نقشه ها با دوستانتان در کالس 

گفت وگو کنید.

فّعالیت کالسی

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

1ــ ثمرات انقالب اسالمی ایران را به صورت خالصه بیان کنید.
2ــ چند نمونه از اقدامات ابرقدرت ها برای شکست جمهوری اسالمی 

ایران را توضیح دهید.
3ــ خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران 

چیست؟ توضیح دهید.
4ــ هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای

 اسالمی بیان کنید.

در یک کار تحقیقی و با کمک هم  گروهی های خود، وضعیت کشور را قبل و بعد از انقالب 
در عرصه های مختلف علمی، نظامی، پزشکی، صنعتی، مشارکت مردم در سرنوشت کشور، 

آزادی بیان، اقتدار سیاسی، اقتصادی و … مقایسه کنید و نتیجه را برای اعضای کالس 
بیان کنید.

پیشنهاد
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