
 

 درس نهم

 

 ممایسه وضعیت کشور لبل و بعد از انمالب اسالمی

  
 دهها هزار مستشار خارجی کارهای فنی و نظامی ایران را در دست داشتند 

وضعیت بهداشت در شهرها و روستاها اسفناک بود و دهها پزشک پاکستانی و هندی 

 در ایران مشؽول بکار بودند

 کمتر از نیم درصد مردم میتوانستند به دانشگاه بروند 

روستا برق داشت 000/2روستا فمط  000/54از   

 بیشتر نمایندگان مجلس توسط شاه انتخاب میشد 

شاه بسیاری از تصمیمات حکومتی خود را با اجازه از سفارت خانه های امریکا و 

 انگلیس میگرفت 

ها به یؽما میرفتمعادن مختلؾ نفت و گاز به دست ؼربی   

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

 از دین دور میکرد

 لبل از انمالب  ا

 بعد از انمالب

رشد نرخ با سوادی به حدود نود درصد بیش از ده میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه و حدود پنج 

 میلیون نفر نیز مشؽول به تحصیل

دارای امن ترین آسمان منطمه  لدرت اول نظامی منطمه و  

 جزء چهار کشور موفك در شبیه سازی حیوانات 

 دومین کشور برتر دنیا در تحمیمات مؽز و نخاع و جزء ده کشور دنیا از نظر پیوند اعضای بدن

 جزء هشت کشور صاحب چرخه کامل فضائی 

 سومین کشور سد ساز دنیا 

تکنولوژیجزء ده کشور برتز دنیا در علوم نانو   

 تنها کشور مستملی که خود به تکنولوژی هسته ای دست یافت 



 
 باالتز از همه پیشرفتهایی که در باال به بخشی از آنها اشاره شد  زنده شدن روحیه خود باوری و احساس عزت و بزرگی در ملت ایران است

ملت ایران اکنون به این باور رسیده است که میتواند در هر زمینه ای رشد و پیشرفت کند این باور همان وعده خداوند به مومنان است که میفرمایند  و 

 ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مومنین

             و سست نشوید و ؼمگین نباشید زیرا که شما برترید اگر ایمان داشته باشید

 البته با وجود همه این پیشرفتها هنوز نماط ضعفی داریم که بایستی با تالش و مجاهدت و با اتکا به نیروی ایمان  در این ضعفها ؼلبه کنیم.

مشرکان مکه با ظهور اسالم مولعیت خود را در خطر دیدند ابتدا تالش کردند با پیشنهادهای فریبنده به پیامبر اکرم ایشان را از  نمشه های شیطانی: 

ادامه دعوت به اسالم منصرؾ کنند اما هنگامی که دیدند نمیتوانند رسول خدا را فریب دهند مسلمانان را در محاصره شدید التصادی در شعب ابی طالب 

ر دادند تا دست از اسالم بردارند و تحت سلطه مشرکان لرار گیرند .لرا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبیخون فرهنگی

زیاد باعث نفرت ملتها نیز میشود و این مسئله ادامه کارشان لدرتهای استکباری امروزه به خوبی دریافته اند که جنگهای نظامی عالوه بر هزینه های 

 در کشورهای دیگر را مشکل میکند به همین دلیل آنها برای به زانو در آوردن ملتها راهکار جدیدی بنام جنگ نرم را در پیش گرفتند .

اده از نیروهای نظامی سرنگون کرد .: به الداماتی گفته میشود که بوسیبه آن میتوان یک کشور را بدون استفتعریؾ جنگ نرم   

تالش  تولید فیلمهای ضد ایرانی و ضد اسالمی تهیه و پخش فیلمها و تصاویر زشت و مبتذل ساخت بازی های رایانه ای مخرب تولید و پخش مواد مخدر

ن دختران و پسران آلوده کردن جوانان همه جانبه برای ترویج بی حجابی و بی عفتی و کم اهمیت جلوه دادن حجاب عادی سازی روابط نادرست بی

 تمسخر عماید پاک مسلمانان و بی فرهنگ بودن آنان ایجاد تفرله میان شیعه و سنی و ... همه بخشی از  جنگ نرم علیه ملت و فرهنگ ماست . 

ت آنگاه که میفرماید : خداوند نسبت به این خطرات که همواره از سوی دشمنان اسالم نسبت به مسلمانان وجود دارد هشدار داده اس  

 وال یزالو یماتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا

 و آنان پیوسته با شما میجنگند تا شما را از دینتان برگردانند اگر بتوانند

ماجرای فوق پس از پیروزی انمالب اسالمی برای ما نیز تکرار شد و امریکا و هم پیمانانش طرح تحریم التصادی ایران را به 

ارد و تا اکنون این ممدار تحریم علیه هیچ تصویب سازمان ملل رساندند این تحریمها به مرور زمان بیشتر شد و هنوز هم ادامه د

 کشوری در دنیا اعمال نشده است.

گام دوم ؼارت گران برای به زانو در آوردن ملت ایران جنگ بود درست شبیه همان کاری که مشرکان صدر اسالم با مسلمانان 

صدام حمایت میکردند اما باز هم ملت ایران به دستور امریکا دولتهای چپاولگر از رژیم  1359کردند رژیم بعثی صدام در شهریور 

با یاری خدا به پیروزی دست یافتند همزمان با جنگ و تحریم لدرتهای استکباری با بمب گذاشتن و ترور حدود هفده هزار نفر از 

ران را به زانو در مسئوالن و مردم را در داخل کشور به شهادت رساندند با همه اینها مستکبران باز هم نتوانستند مردم مسلمان ای

 آورند.

پس از این مراحل بود که آنان فکر استفاده از آخرین سالح خود در برابر ملت ایران افتادند سالحی که از 

 بمب اتمی خطرناک تر است 



هدؾ اصلی دشمن از تحریم التصادی جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی  

اش مجاهد حضرت علی )ع( در اینباره میفرمایند: پاداش انسان عفیؾ و پاکدامنی که لدرت انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمیکند کمتر از پاد

ه ها شود .شهید در راه خدا نیست انسان پاکدامن نزدیک است فرشته ای از فرشت  

 درس دهم

یا  جامعه مانند کشتی است و مردمان آن همچون سرنشینان کشتی که سرنوشت آنان به هم گره خورده است بنابراین اگر کسی بخواهد لوانین الهی و

است که یکی از مسئولیتهای افراد جامعه نسبت به هم توصیه اجتماعی را زیرپا گذارد نمیتوان به سادگی از کنار خطا و گناه وی گذشت به همین دلیل 

 یکدیگر به کار خیر و پسندیده و بازداشتن هم از کار ناپسند است این کار همان )) امر به معروؾ و نهی از منکر(( است.

مومنان در اینباره مسئولیت بیشتری دارند زیرا  مومنان ولی یکدیگرند .  یعنی همدیگر را دوست دارند و همانگونه که از خوشبختی خود لذت میبرند 

خوشبختی دیگران برایشان نیز شیرین و شادی اور است آنان میدانند که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها با عمل به دستورات الهی یعنی انجام 

 اعمال نیک و ترک گناهان امکان پذیر است به همین دلیل هم خود به این دستورات عمل میکنند و هم دیگران را به انجام آنها دعوت میکنند .

ر را ( امر به معروؾ و نهی از منکر خداوند در لرآن کریم در این باره میفرمایند : مردان و زنان مومن دوستدار و یاور یکدیگرند ) و از این رو یکدیگ

 میکنند .

 آثار ترک امر به معروؾ و نهی از منکر: 

 امام کاظم )ع( در باره امر به معروؾ و نهی از منکر میفرمایند :

شما هم اگر دعا کنند حتما" امر به معروؾ و نهی از منکر کنید وگرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد و در اینصورت بهترینهای 

 دیگر مستجاب نخواهد شد .

 امیر المومنین حضرت علی )ع( در رابطه با جایگاه بسیار باالی امر به معروؾ و نهی از منکر میفرمایند: 

عمیك است. خداوند همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در ممایسه با امر به معروؾ و نهی از منکر مانند لطره در برابر دریایی پهناور و 

صیتها عذاب سبحان الوام پیش از شما را عذاب نکرد مگر بدلیل اینکه امر به معروؾ و نهی از منکر را ترک کردند پس بیخردان آنها را بدلیل انجام مع

.    کرد و خردمندان را بدلیل نهی نکردن از زشتی ها  

چیزی جز نابودی باورهای دینی مردم و دور 

 کردن آنها از اسالم نیست 

 مدرسه شاهد باهنر
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