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انقالب ملت ايران، جه�ان دوقطبي عصر خود را به 
جهان سه قطبي تبديل کرد و سپس با سقوط و حذف 
ش�وروي و اقمارش و پديد آمدن قطب هاي جديد 
قدرت، تقابل دوگانه جديد »اس�الم و اس�تکبار« 
پديده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانيان 
ش�د. از س�ويي نگاه اميدوارانه ملت هاي زير ستم 
و جريان هاي آزاديخواه جه�ان و برخي دولت هاي 
مايل به اس�تقالل و از س�ويي ن�گاه کينه ورزانه و 
بدخواهان�ه رژيم هاي زورگ�و و قلدرهاي باج طلب 
عالم، ب�دان دوخته ش�د. بدين گونه مس�ير جهان 
تغيير ياف�ت و زلزله انقالب، فرعون هاي در بس�تر 
راح�ت آرمي�ده را بيدار ک�رد؛ دش�مني ها با همه 
ش�دت آغاز ش�د و اگر نبود قدرت عظي�م ايمان و 
انگيزه اين ملت و رهبري آسماني و تأييدشده امام 
عظيم الشأن ما، تاب آوردن در برابر آن  همه خصومت 
و ش�قاوت و توطئه و خباثت، امکان پذير نمي شد. 

   
  ريشه تقابل انقالب و مغزافزار جهان

در طبيعت براي کمرنگ کردن يک جريان غالب، کافي 
است يک جريان موازي در مقابل آن ايجاد شود. همين 
موضوع بر نظام هاي سياس��ي حکمفرماس��ت. جريان 
غال��ب در عصر جديد ب��ر محور س��لطه گري و نظريه 
مرکز پيرامون بنا شده اس��ت. مرکزي که خود را دنيا 
و جهان برت��ر و دنيا و جهان هاي ديگ��ر را بربر خطاب 
مي کرد. دو جريان غالب ش��رق و غرب ب��ا دو رويکرد 
معرفتي مارکسيس��م و ليبراليس��م بر نظام بين الملل 
سيطره داشتند. انقالب اسالمي ايران جريان، روابط، 
قواع��د و در کل معادالت حاک��م را بر ه��م زد. ايران 
اسالمي به عنوان يک بازيگر اصلي در کانون معادالت 
بين الملل��ي وارد عمل ش��د. خداي کوچانده ش��ده از 
عرصه زندگي اجتماعي – به معناي عام – دوباره روي 
زمين سکني گزيد. انقالب اسالمي حضور دوباره دين 
و خدا را در جاي جاي زندگي انسان ها نويد مي داد، اما 
انقالب اس��المي در قلب زمين رخ نموده بود. سيستم 
مغزافزاري جهان، تاب و تحمل چنين انقالب و تفکري 
را نمي توانست پذيرا باشد. کالن سيستم جهان که به 
مثابه اندام فرض ش��ده و براي هر يک از اعضا و جوارح 
نقش و کارکردي تعريف شده است، براي تبيين هرچه 
بهتر فراز باال الزم اس��ت در يک تحليل منطقي مورد 

بررسي قرار گيرد. 
  پديدارشناسي انقالب به مثابه اندام واره

پديده  ها عموماً از مجموعه  اي از اجزا تشکيل يافته اند 
که به صورتي منطقي در ارتباط با يکديگر مي باش��ند. 
اين پديده ه��ا از مجموعه اجزاي دروني که سيس��تم 
دروني ناميده مي ش��وند ب��ه صورت تعام��ل و همان 
پديده ه��ا و سيس��تم هاي بيروني و در نهايت هس��ته 

سيس��تم و نظام در ارتباط تنگاتنگ مي باش��ند. اين 
اجزا به نحوي در کنار يکديگر قرار مي گيرند که داراي 
ميزان، حد و هندسه، نقش و جايگاه خاص هستند و بر 
اساس حدود توانايي و حدود ارتباطي گستره فعاليت 

اجزا و ميزان نقش آفريني آنها را شکل خواهند داد. 
پديده ها يا همان سيستم هاي دروني يا کالن سيستم به 
دو دسته سيستم توليد اطالعات و سيستم توليد انرژي 
قابل تقسيم خواهند بود. اين موضوع از زيرسيستم هاي 
بي جان مانند مولکول ها و اتم ها و در اليه هاي زير اتم 
تا اجزاي سلولي داراي حيات به ويژه در هسته سلولي 
و ساختار دي ان اي قابل مشاهده اس��ت؛ بنابراين اين 
سيستم ها به دو دس��ته توليد انرژي که در پديده هاي 
فيزيکي و دس��ته ديگر که به تولي��د اطالعات که در 
پديده هاي زيستي در تعامل با يکديگر قرار مي گيرند، 

قابل تقسيم و تفکيک است. 
اين موضوع با نگاه اندام واره ها در سيس��تم يک انسان 
هم قابل تشخيص است. اجزايي از بدن که حد، وظيفه 
و نقش آنها توليد و توزيع انرژي هستند، مانند سيستم 
گوارشي و اجزاي سوخت و ساز بدن و قلب که به عنوان 
هسته مرکزي توليد انرژي در بدن انسان عمل مي کند. 
اين کالن سيس��تم درون بدن انس��ان توسط رگ ها و 
شريان هاي انتقالي به توزيع انرژي در تمام اجزاي بدن 
مي نمايد. کالن سيستم ديگري به نام توليد اطالعات 
وجود دارد که نقش اصلي را مغز به عنوان هسته مرکزي 

در بدن انسان ايفا مي کند. 
نقش اصل��ي اين س��امانه تحليل و بررس��ي اطالعات 
دريافت��ي از اجزاي دروني و بيروني سيس��تم اس��ت. 
اين هس��ته مرکزي ضمن توليد اطالعات به توزيع آن 
از طريق س��اقه عصبي يعني نخ��اع و گره هاي عصبي 
تا جزئي تري��ن نقطه اندام هدايت مي کند. حس��گرها 
نقش جمع آوري اطالعات را داش��ته و سعي مي کنند 
نسبت به اجزاي دروني و سيس��تم هاي بيروني که در 
تعامل هس��تند به دريافت اطالعات دقي��ق و به موقع 
و صحيح دس��ت يابند و آن  را به هسته مرکزي انتقال 
دهند تا عمل پردازش در کسري از ثانيه صورت گرفته 
و دس��تورهاي الزم براي عکس العمل سريع به اجزاي 

مبتال به را صادر نمايد. 
اين دو کالن سيستم با تعيين حدود مشخص  شده که 
نقش هايي را طبق طبيعت، حکمت بالغه حضرت حق و 
فطرت دروني اجزا تعريف شده است در تعامل يکديگر 
قرار دارند. رابطه اين دو که به ص��ورت تعامل و از باال 
به پايين اس��ت به نحوي تعريف مي شود که مغز تمام 
اجزاي دروني را در جم��ع آوري و تصميم و در نهايت 
رسيدن به رفتار و کنش و واکنش هدايت مي کند. از آن 
سو سيستم توليد و توزيع انرژي که همان قلب است، 
وظيفه ايجاد توان و انرژي الزم براي حرکت را بر عهده 

دارد. حال اگر يکي از اج��زا، کم کاري کرده يا کار خود 
را به درستي انجام ندهد، اجزايي که دريافت اطالعات 
نمي کنند فاقد حس شده و نسبت به پديده هاي دروني 

و بيروني واکنش نشان نمي دهند. 
در اين خصوص رش��ته هاي عصبي که نقش واس��ط 
دريافت اطالع��ات تا انتش��ار آن به وس��يله گره هاي 
عصبي را دنبال مي کنند اگر دچار اش��کال ش��وند به 
بي حسي موضعي منجر مي شوند و در نهايت اگر خود 
هسته سيس��تم يعني مغز دچار مشکل شود انسان در 
کل ابزار درک را از دست مي دهد. انساني که سيستم 
مغزي سالمي نداشته باشد، نسبت به تعيين ميزان ها و 
روابط بين اجزاي سيستم هاي بيروني قوه تشخيصي را 

نداشته، به بي نظمي و آشوب ميل پيدا مي کند. 
از ديگر س��و فردي ک��ه در سيس��تم تولي��د و توزيع 
انرژي مش��کلي ياب��د، در اجزايي که ان��رژي دريافت 
نمي کنند دچار رخوت و سردي مي شوند و اگر رگ ها 
و شريان هاي توزيع و انتقال انرژي دچار آسيب شود، با 
گرفتگي رگ ها باعث از کار افتادن اعضا يا بيماري هايي 
از اين دست خواهد شد. چنانچه هسته مرکزي انرژي 
دچار آسيب ش��ده و در پمپاژ انرژي مشکل يابد، بايد 

منتظر آنفارکتوس در اندام بود. 
اين نگاه تفکيکي به اجزا ي��ک معنا دارد و نگاه تعاملي 
معناي ديگري به انسان مي دهد، گويي که با عدم ارسال 
انرژي به سيس��تم مغزي، سيس��تم تولي��د اطالعات 
دچار مرگ مغزي ش��ده يا بالعکس قل��ب در صورت 
عدم دريافت اطالعات از سوي سيس��تم مغزي دچار 
سکته قلبي مي شود. عملکرد صحيح هر يک از اجزاي 
سيستم مغزي و قلبي که توليدکننده اطالعات و انرژي 
هس��تند، باعث قوام و دوام کالن سيستم بدن انساني 

خواهد شد. 
  قلب و مغز زمين در روزگار ما

حال اگر اين تقس��يم بندي و اص��ول و قواعد بين اين 
دو جزء سيس��تمي را قبول کنيم به نظ��ر مي تواند به 
عنوان مثال در س��احت ها و روابط حاک��م بين افراد و 
بين اجتماع نيز به کار رود. در گستره وسيع گروه هاي 
انساني همچون س��ازمان ها، مي توان چنين تصويري 
را نماي��ش داد؛ مبني ب��ر اينکه اجزا و س��اختارهايي 
که نقش اساس��ي آنها توليد انرژي ي��ا در عرصه توليد 
اطالعات عم��ل مي کنند، در س��طح کالن سيس��تم 
اجتماعي که کنشگران آن جمع کثيري از انسان ها با 
تنوع قومي، نژادي، زباني، طبقاتي و. . . هستند، عرصه 
سياس��ت نقش مغز و توليد اطالعات و تصميم سازي 
و تصميم گي��ري را ايفا ک��رده و عرص��ه اقتصاد نقش 
ثروت آفريني و قلب سيس��تم اجتماعي و توليد انرژي 
و پمپاژ آن را بازي مي کند. آنچ��ه در حوزه نرم افزاري 
است به عرصه سياست و آنچه در حوزه سخت افزاري و 

کالبدي است به سيستم اقتصاد برمي گردد. سياستي 
که کسب، توليد، حفظ و انتشار قدرت را بر عهده دارد، 
با نقش آفرين��ي در تصميم س��ازي و تصميم گيري و 
اقتصادي به کس��ب ماده خام، توليد، حف��ظ و توزيع 

انرژي مي پردازد. 
در سطحي فراتر و از سطح داخل يک کشور به تحليل 
سيس��تم اندام واره ه��ا به س��مت رواب��ط بين الملل و 
کالن سيستم جهاني خواهيم رس��يد. غرب خود را در 
اين سيستم به عنوان توليدکننده اطالعات و هژموني 
غالب فکري و اطالعاتي و قوه قاهره )مغز زمين ( فرض 
نموده و خاورميانه )آس��ياي غربي( را ب��ه عنوان قلب 
زمين ک��ه در حال پمپ��اژ خون نفت در ش��ريان هاي 
اقتصادي عمل مي کند در کالن سيستم جهاني تعريف 

و ترسيم نقش کرده است. 
قلبي که ب��راي پمپاژ دائمي و انتق��ال انرژي نفت يک 
لحظه هم نبايد از ضربه زدن خالي شود؛ چراکه طبق 
نگاه اندامواره اي بايد سيستم قلبي در حال ضربه زدن و 
کوبه باشد تا دچار سکته نشود. براي اين منظور راهبرد 
کالن غرب نيز در اين منطقه براي جريان انرژي، ايجاد 
اختالف در حوزه ها و عرصه هاي مختلف قومي، نژادي، 
مرزي، سرزميني، زباني، مذهبي، ديني و. . . بوده تا در 
اثر اين اختالف و ايجاد رابطه ديالکتيکي حاصل از آن، 
حرکت و ضربان قلبي شکل گيرد بنابراين ارمغان اين 
تعريف از منطقه آسياي غربي چيزي جز بي ثباتي دائم 

نخواهد بود. 
با کمي دقت در اين خصوص وقتي توليد اطالعات در 
کالن سيستم سياس��ي غرب يعني مغز جهان صورت 
مي گيرد، ابزار واس��ط يا همان گره ها و ش��ريان هاي 
عصبي انتقال ديتا چيزي جز ماهواره، فناوري اطالعات 

و فضاي مجازي نخواهد بود. 
تحليلي که مي توان در اين حوزه داش��ت آن است که 
انقالب اس��المي اي��ران در برابر کالن سيس��تم توليد 
اطالعات، آن هم در محيط قل��ب زمين، مدعي نقش 
توليد مباني اس��المي را دارد و بازخوردي که سيستم 
محيطي به اين نقش مي ده��د قطعاً منفي خواهد بود. 
نتيجه اينکه، اين انقالب يا بايد به استحاله برسد و نقش 
خود را آنچنان که آنها تعريف نموده اند، بازي نمايد يا 
جايگزين مناسبي را در سطح منطقه به عنوان ژاندارم 

معرفي کنند. 
رويکردهاي چندگانه اي که در سياس��ت حاکم امريکا 
و غرب به ايران در سيس��تم انرژي و اطالعات داشتند 
همچون متخصص��ان مغز و اعصاب اس��ت که در برابر 
غده اي س��رطاني –به زعم آنها - به نام ايران و انقالب 
اس��المي قرار گرفته اند و بايد براي درمان آن چاره اي 
بينديش��ند. از نگاه آنها جريان تفکر انقالب اس��المي 
در چهار راهبرد اصلي درماني باي��د قرار گيرد، همان 
برخوردي که يک متخصص در برابر بيماري سرطاني 
دارد مانند دارودرماني، ش��يمي درماني، پرتو درماني 
و در نهايت جراحي سيس��تمي که ب��ا کمي دقت پس 
از انقالب و ف��راز و نش��يب هاي آن مي توان در س��ير 
دولت ها و جريان هاي سياس��ي اين راهبردها را رصد 
کرد. آخرين راهبرد غرب عليه انقالب اسالمي جراحي 
يا همان حذف فيزيکي خواهد بود که سعي در معدوم 
کردن اين انديشه با حذف سلول هايي که نقش حامالن 
انديش��ه اي آن را دارند، امکانپذير اس��ت. اين داستان 
ادامه خواهد داش��ت تا زماني که حق، تام و تمام خود 

را نمايان سازد. 
مغز نمي تواند علي��ه قلب و کارکرد آن ش��ورش  و آن 
را حذف کند، بلک��ه در بهترين حالت بايد بکوش��د تا 
نبض انرژي جهان را به دس��ت بگيرد و تمرکزي ميان 
»هارت لند« و »مايندلند« در ي��ک نقطه ايجاد کند. 
تقارن موقعيت قلب و مغز زمين موضوعي دور از ذهن 
نيس��ت و اتفاقاً مدرنيته در ابتداي ورود و هژموني، با 
انرژي و حياتي که به عالم تزريق کرد؛ نشاطي فراوان 

انقالب اس�المي، ثبات سيس�تمي را بر 
هم زده و غرب و ش�رق را در برابر آن به 
عکس العمل وا داش�ت. ايران اس�المي 
پس از گذشت 40 س�ال، مقتدرانه به راه 
خود ادام�ه مي دهد. ايم�ان قلبي مردم 
و عمل صال�ح آنه�ا دو مؤلف�ه اصلي در 
ايجاد، تثبيت و دوام انقالب بوده و است

غرب خ�ود را ب�ه عن�وان توليدکننده 
اطالع�ات و هژمون�ي غال�ب فک�ري و 
اطالعاتي و قوه قاهره )مغز زمين ( فرض 
نم�وده و خاورميانه )آس�ياي غربي( را 
به عن�وان قلب زمين ک�ه در حال پمپاژ 
خون نفت در شريان هاي اقتصادي عمل 
مي کند تعريف کرده است. قلبي که براي 
پمپ�اژ دائم�ي و انتقال ان�رژي نفت يک 
لحظه هم نبايد از ضربه زدن خالي ش�ود

غربخودرا»مغز«وآسیاینفتیرا»قلب«زمینمیداند
تقابل دوگانه جديد » اسالم و استکبار« به تمثيل اندام وارگي 

دکتر حسين علي رمضاني
   تحليل

به همراه داشت تا جايي که برخي گمان کردند، 
ليبراليسم برخاسته از مدرنيته، آخرين راه حل 
بشر اس��ت اما گذش��ت زمان نش��ان داد انرژي 
حاصل از تم��دن غرب صرفاً يک اليه پوش��الي 
است و عمقي که بتواند سراس��ر اندام جهان را 
با خون خود پمپاژ کند، دارا نيست. نشاط هاي 
صوري و ضدفطري حاصل از غلبه ش��هوات که 
غرب ضربان قلب و هيجان دنيا را با آن باال برد، 
اکنون رفته رفته رنگ باخت��ه و به زعم علماي 
همان قوم، مردِم خس��ته از اباحي گري، دست 
به س��ويي دراز مي کنند تا بلکه خوني جديد در 

کالبد نيمه جانشان تزريق شود. 
اين عصر به اعتق��اد ما دوراني اس��ت که رهبر 
انقالب از آن به عنوان پيچ تاريخي ياد مي کنند؛ 
دوراني که اين بار درست برخالف گذشته؛ عقل 
و قلب زمين؛ سيس��تم فکري و انرژي زمين در 
يک نقطه تمرکز مي کنند و مي توان منتظر بود 
يک همراس��تايي ميان سيستم شبکه عصبي و 

انرژي صورت گيرد. 
طبيعتاً غرب اين را نمي خواهد و از هيچ تالشي 
براي جلوگيري از اين رؤيا فروگذار نخواهد کرد. 
ولو آن که به قيمت از بين رفتن قلب و به تبع آن 

کل اندام هاي بدن تمام شود. 
   بازگشت انسان در عصر خسران

در اين عصر انس��ان در خس��ران به سر مي برد؛ 
خسراني که از منيت و زياده خواهي هاي بي حد و 
حصر برآمده است. نتيجه خودخواهي چيزي جز 
تعرض، تعدي و تجاوز به حقوق اوليه انسان هاي 
ديگر نخواهد بود. انسان هايي که افسار وجودي 
و خواسته ها و اميالشان را در اختيار نفس متکثر 
و زياده خواه ق��رار داده اند، به ناچ��ار محکوم به 
ظلم بر خود و ديگران خواهند بود. انس��ان هاي 
عصر حاض��ر که از ثق��ل عدالت رها ش��ده و در 
مدار آشوب زده خواسته هاي نفساني سرگردان 
هستند از وحدت فطري به کثرت طبيعي مايل 
شده اند؛ بنابراين منفعت طلبي اصل اساسي تمام 
معادالت بشري خواهد بود. نسبت سنجي ها نه 
بر اساس قانون، عدالت، حق، تکليف يا شرع که 
بر اساس منيت و نفس��انيت ها شکل مي گيرد. 
جريان حرکت انس��ان ها در عصر حاضر خالف 
حکمت خلقت و فطرت و بر پايه خرد خودبنياد 
طبيعت و غريزه ک��ه برآمده از بُع��د کالبدي و 
حيواني انسان هاست، تغيير جهتي تا بي نهايت 
دارد. بازگشت انس��ان جز با رجوع به لوح سفيد 
و پاک وجودي خويشتن خويش و قرار گرفتن 
در مسير ايمان و عمل صالح، امکان پذير نخواهد 
ب��ود. برتري طبيعت ب��ر فط��رت نتيجه اي جز 

درندگي ندارد. ظهور و بروز اين ددمنشي سنتي 
ديرينه در بعد نفساني از غرور شيطان در داشتن 
نار مسموم نس��بت به دارايي آدم، آغاز شده و تا 

قيامت ادامه خواهد داشت. 
نماد و نمود ش��يطان و منيت در عصر خسران 
انسان ها، امريکاي سلطه گر با رويکرد طبيعي و 
حيواني است. شيطان بزرگ براي شيوع فرهنگ 
مادي از هر حربه اي به��ره مي جويد. حربه هاي 
اين شيطان در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي، نظامي، اطالعاتي، زيستي 
و حتي علمي چه به صورت مجزا و چه به صورت 
ترکيبي و هوش��مند عليه هر کشوري که »با او 
نباش��د« به کار گرفته مي شود. او خود را قدرت 
بالمنازع و برتر در نظام بين الملل تعريف مي کند 
و در برابر اين برتري جويي هيچ کشوري را ياراي 
تقابل با آن نيست، مگر کش��وري که داعيه دار 
حکومت و نظامي اس��ت که خ��الف نگاه مادي 
و حيواني او عمل کند. ايران که در جش��ن 40 
سالگي انقالب پرشکوه اسالمي قرار دارد در برابر 
جريان غالب اباحي گري با شعار رعايت »حدود 
الهي« قد َعلَم ک��رده و حکوم��ت و نظامي را با 
محوريت واليت فقيه تشکيل داده است. فرهنگ 

اسالم از اليه باوري، ارزشي، هنجاري، ساختاري، 
قوانين و. . . گرفته تا سبک و سياق زندگي، کاماًل 

در مقابل و رو در روي غرب قرار دارد. 
انق��الب ام��ري زن��ده و پويا ت��ا زم��ان ظهور 
بقيه اهلل االعظ��م خواه��د ب��ود. زمينه س��ازي 
ظهور ج��ز در سايه س��ار انقالبي گ��ري حاصل 
نمي شود. انقالبي گري را با هيچ محافظه کاري 
و مصلحت انديش��ي س��نخيتي نيست. دشمن 
قس��م خورده با اغواگري دائمي، سوار بر آسيب 
نفسانيت مسئوالن، ارگان نظام را که بايد تحت 
لواي وح��دت و واليت ش��کلي متح��د به خود 
مي گرفت، متکثر کرده و راهبري واحد هس��ته 
عقالني��ت واليت را ب��ا راه ان��دازي جريان هاي 
هوس آلود موازي به کثرت تصميم گيري رسانده 
است. شيطان بزرگ براي رسيدن به هدف خود 
بر اصل »اختالف« نظر داشته و در مقابل هرگونه 
وحدتي مي ايستد. با ايجاد جريان نفساني منيت 
و سهم خواهي اجزاي سيس��تم به دنبال تجزيه 
کردن آنها برآمده و اجزا را نه در تعامل با يکديگر 
که در تقابل ه��م قرار مي دهد. چن��د صدايي و 
دوقطبي ش��دن نتيجه اين فرآيند خواهد بود و 
با ظهور جريان هاي موازي باي��د منتظر تکثير 
قدرت در سطح به جاي تمرکز در ارتفاع و عمق 
بود. کند شدن جريان انقالب برآيند تشتت آرا 
و عدم همراس��تايي انرژي اجزاي سيستمي، به 
جاي تراکمي که انفج��ار عظيمي را ايجاد کند، 
موجب خودخوري سيستمي و از بين بردن توان 
دروني خواهد ش��د. تدبير داهيانه رهبر انقالب 
با نگاه ب��ه توان درون و قدرت  درون زا نش��ان از 

عاقبت انديشي و آينده پيش رو دارد. 
  شيطان، شکست خورده قطعي دسيسه 

عليه انقالب
ش��يطان هيچ گاه قابل اطمينان نيست. او براي 
بقا و دوام خ��ود نياز به جهل ع��وام و پرده دري 
خواص دارد. ع��وام با حماق��ت و بالهت خود و 
خواص با اشراف بر علِم بازي قدرت قادر خواهند 
بود شيطان را در اين مسير ياري رسانده و کمر 
نظام را بشکنند. ابلهان براي کسب ثروت و رفاه 
و خواص براي کس��ب ق��درت در مقابل جريان 
انقالب اسالمي قرار گرفته و آن را از مسير اصلي 
خود منحرف مي کنند و موجب دگرديس��ي در 
ماهيت آن مي ش��وند. قاعده اي کل��ي در اينجا 
ش��کل مي گيرد و مي ت��وان در قال��ب جمالت 
شرطيه آورد: » اگر ابلهان در برابر فشار اقتصادي 
قرار گيرند آنگاه از اصول و ارزش ها عقب نشيني 
کرده و اگر هتاکان قدرتشان به خطر افتد، آنگاه 
اصول و ارزش ه��ا را فداي مق��ام و منصب خود 

مي کنند.«
ش��يطان بزرگ امريکا و ايادي او در غرب پس 
از پيروزي انقالب دست به هر کار و دسيسه اي 
مي زنن��د. آنها ب��راي تغيي��ر رفتار نظ��ام از هر 
راهبردي بهره مي جوين��د. راهبردهايي که به 
مرور مي تواند رويکرد انقالبي سيستم را از درون 
تغيير دهد و ضم��ن جابه جايي ارزش ها موجب 
ش��يوع بيماري تساهل و تس��امح در برخورد با 
شيطان و شيطنت هايشان ش��ود. فشار بيروني 
در سيستمي که داراي انسجام نباشد، منتج به 
شکاف و شکست دروني خواهد شد. ايجاد شکاف 
همان هدف غايي امريکا و يارانش در درون نظام 

بوده و هست. 
انقالب اسالمي، ثبات سيس��تمي را بر هم زده 
و غرب و ش��رق را در برابر آن به عکس العمل وا 
داشت. ايران اس��المي پس از گذشت 40 سال، 
مقتدرانه به راه خود ادامه مي دهد. ايمان قلبي 
مردم و عمل صالح آنها دو مؤلفه اصلي در ايجاد، 
تثبيت و دوام انقالب بوده و است. در اين بين باال 
بردن آستانه تحمل مردم داراي جايگاه ويژه اي 
است؛ بدين معني که مردم ايران با قرار گرفتن 
در شرايط مختلف س��خت، خودساخته شده و 
اراده آنان براي رسيدن به اهداف واالي انساني، 
قوي تر خواهد شد. تمرين و ممارستي که ملت 
شريف ايران در انقالب، بحران ، جنگ تحميلي 
و. . . انجام داده اند قدرت جسمي و توان جوارح 
آنان را باال برده اس��ت. از دهه 70 دش��من پس 
از نااميدي در عرصه ح��ذف فيزيکي و کالبدي 
جريان انقالب اسالمي، رو به سوي قلب و عقل 
آن آورده و جريان جنگ نرم را راه اندازي کرده 

است. 
از منظر رهبر انقالب، انق��الب در برابر همه اين 
تهاجم ها و تالطم ها ايستاده و هر چند در ظاهر 
عده، ت��وان و تجهيزات جري��ان انقالب محدود 
است، اما امدادهاي غيبي و نصرت الهي هميشه 
َف اهلَلُهّ َعْنُکْم َوَعلَِم  با صابران خواهد بود. اْلَن َخَفّ
أََنّ فِيُکْم َضْعًف��ا * َفإِْن يَُکْن ِمْنُک��ْم ِمائٌَة َصابَِرٌة 
يَْغلُِبوا ِمائََتْيِن * َوإِْن يَُکْن ِمْنُکْم أَلٌْف يَْغلُِبوا أَلَْفْيِن 
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مردم داراي جايگاه ويژه اي هستند؛ 
بدين معن�ي که مردم اي�ران با قرار 
گرفتن در ش�رايط مختلف سخت، 
خودساخته ش�ده و اراده آنان براي 
رس�يدن به اهداف واالي انس�اني، 
قوي تر خواهد شد. تمرين و ممارستي 
که ملت ش�ريف اي�ران در انقالب، 
بحران ، جنگ تحميل�ي و. . . انجام 
داده اند قدرت آنان را باال برده است


