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   عليعلوي
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران را باید از»ربوه« 
به آن نگریست و این یک نگاه »معنوی« با »آخرت اندیشی « 
و »آینده نگری« اس��ت. هر گونه نگاه دیگری ممکن اس��ت 
مخاطب را دچار اشتباه کند. انقالب اسالمی ایران را باید از سر 

تپه به تماشا نشست: »از سر ربوه نظر کن در دمشق.«
1- خوب به عناصر سیاسی و اجتماعی اطراف مان نگاه کنیم. 
امریکا پس از پیروزی انقالب اس��المی، با صدام و آل سعود 
برای جنگ با ایران قرار گذاشت و به جز یکی دو کشور منطقه، 
همه را به شکل علنی و غیرعلنی در این جنگ گرد هم آورد و 
خود و همه اروپا را نیز به پشت کارزار آورد، حاال در چهلمین 
س��ال پیروزی انقالب ک��ه علی الظاهر با آن هم��ه تدارکات 
 نباید از انقالب اثری می بود، مع��اون رئیس جمهور امریکا با 
احمد باطبی و وزیر خارجه این کشور با مسیح علی نژاد، جلسه 
می گذارند و عکس یادگاری می گیرند و به ما نشان می دهند 
 تا ما و انقالب اس��المی مان را بترس��انند! ب��زرگ آنها یعنی 
رونالد ریگان که قوی   ترین رئیس جمهور تاریخ امریکا بود، با 
دو قدرت اقتصادی و نظامی منطقه یعنی سعودی و صدام به 
ایران حمله کرد اما دولت فعلی امریکا با علی نژاد و باطبی به 

ایران حمله ور می شود!
2- دولت فعلی امریکا البته این همه دس��ت بسته نیست. او 
دستش برای اعترافات بزرگ باز است! در همین روز  ها مدام از 
7 هزار میلیارد دالری سخن می گویند که در منطقه عموماً در 
عراق و برای تجهیز داعش خرج کردند اما اعتراف می کنند که 
پیروز نهایی این هزینه سازی های امریکا، ملت های عراق و ایران 
بوده اند. ملت عراق از صدام ر  ها شد و فرصت بالیدن به فرهنگ 
اسالمی خود را یافت و ایران نیز در همسایگی غربی خود از یک 

کشور متخاصم به یک کشور متحد و متعهد رسید. 
3- اگر از باالی تپه به انقالب اس��المی بنگریم، این پیروزی 
را تا دورتر  ها یعنی تا خود دمش��ق و لبنان و س��رزمین های 
اشغالی می توان دید. هفت سال پیش »اسد باید برود« یک 
جمله استراتژیک س��ران اروپا و امریکا و سران خائن عربی 
شده بود. هیالری کلینتون پش��ت تریبون قرار می گرفت و 
می گفت »اسد باید برود.«  اوباما نیز همین را تکرار می کرد. 
در فرانس��ه روزی چندبار و در انگلیس هفته ای چند بار این 
جمله پش��ت تریبون های کاخ الیزه و دفتر نخس��ت وزیری 
تکرار   می شد. جهان پذیرفته بود و در داخل ایران هم عد ه ای 
بدش��ان نمی آمد که »اس��د برود. « اما انقالب اسالمی ایران 
تشخیص داد که اسد، بهانه اس��ت و تجزیه سوریه به عنوان 
دژ مستحکم مقابل صهیونیست  ها نشانه است. پس انقالب 
اسالمی خواست که اسد بماند و ماند و حاال کار نتانیاهو سفر 
به اقصی نقاط دنیاست تا باج بدهد برای آنکه سوریه از سنگر 
تدافعی به جبهه تهاجمی علیه صهیونیست  ها تبدیل نشود. 

4- انقالب اسالمی را باید با سر افراش��ته دید نه سر افکنده. 
چنین نگرشی به ما می گوید اگر فتنه دشمن برای زمینگیر 
کردن انقالب، از جنگ های بزرگ و محاصره های اقتصادی و 
نظامی و لشکرکشی  ناوهای هواپیمابر به خلیج فارس تغییر 
شکل داده و به گران کردن گوش��ت قرمز، ترور دانشمندان، 
فعال کردن ربوت  ها در شبکه های اجتماعی، سازوکار سیاسی 
دلقک گونه »فرشگرد«، مقایسه ساختمان  ها و مکان های قبل 
از انقالب با همان مکان بعد از انقالب در بی بی سی و نشست و 
برخاست در کشور همیشه اشغال لهستان، تبدیل شده است، 
این یک عقبگرد تا بی نهایت برای دشمنان انقالب اسالمی و 

یک »پیشرفت « برای ایران است. 
5- پیشرفت انقالب اسالمی را نمی توان و نباید با »پیشامدها« 
و تصادفات سیاسی و اجتماعی س��نجید و یا همواره افق  ها و 
ایده آل  ها را به رخ کشید. یک مثال س��اده می زنیم! روزگاری 
در همین کشور می گفتند »هنر )صنعتی( ایرانی نهایتاً پختن 
آبگوشت بزباش است! « شاید همین تفکر هم االن با مدیریت 
ناتوان در پی گران کردن گوشت قرمز افتاده است تا به زعم خود 
همین توانایی پخت آبگوشت بزباش را هم از ایرانیان بگیرد! پیش 
از آن هم در عصر پهلوی می گفتند که ایرانی یک آفتابه مسی 
را هم نمی تواند به شکل صنعتی تولید کند. پس اگر بخواهیم 
انقالب اسالمی را در مقام مقایسه قرار دهیم، باید توانایی فعلی 
دانش های هوا فضا، نانو تکنولوژی، سلول های بنیادی در علوم 
پزشکی و پیشرفت های علوم ش��ناختی را با منطق آبگوشت 
بزباش و آفتابه مسی سنجید، نه اینکه افق صنعتی و علمی جهان 

را به رخ دستاوردهای علمی انقالب اسالمی کشید.
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