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کسی  کمتر  شاید  روزها  آن 
حرف پیرمرد را جدی می گرفت. 
»ما  می گفت:  قلبی  ایمان  با  او 
انقالبمان را به تمام جهان صادر 
کرد  تصور  می توان  می کنیم«. 
که  را  عده ای  مزحک  نیش های 
نیامده  هنوز  می گفتند:  خود  با 

می خواهد دنیا را هم بگیرد!
به  کسی  روزها  آن  شاید 
اما  نداشت،  باور  او  حرف های 
اسالمی  انقالب  پای  که  آنگاه 
در نقطه های مختلف از این کره 
نیش های  برخی  شد،  باز  خاکی 
مزحک خود را فرو خوردند و به 
قدرت نفوذ انقالب اسالمی ایمان 
او  سخنان  فقط  دیگر   آوردند. 
یک  به  و  کشور  یک  به  متعلق 
زبان نبود، بلکه قلب مستضعفان 
عالم و حقیقت خواهان را با خود 
همراه کرده بود. دیگر انسان هایی 
ایران همچون  مرزهای  از  بیرون 
»مصطفی مازح«  پیدا شده بودند 
یک  خاطر  به  را  خود  جان  که 
در  پیرمرد  آن  فرمان  و  سخن 

کف دستان خود بگیرند.
کشتار  حادثه  اگرچه  روزها  این 
آذربایجان  و  نیجریه  شیعیان 
شده  قلب ها  اندوه  و  غم  باعث 
است، اما این غم و اندوه فرصتی 
همراه  دوباره  نگاهی  برای  است 
اندیشه های  به  انقالبی  درد  با 
با  که  آنگاه  روح اهلل،  حضرت 

از صدور  ایمان قلبی خود حرف 
با  که  حرف هایی  می زد.  انقالب 
و کدخدا  ما  امروز  طلبی   عافیت 
پرستی عده ای همراه شده و نیاز 
تا »شیخ زکزکی «ها شیب  است 
به  تا شاید کمی  الخضیب شوند 

خود بیاییم!
سنگین  بار  دانست  باید 
و  حزب اهلل  امت  بی تفاوتی های 
دو چندان  انفعال  دیگر  از طرف 

جمهوری  دیپلماسی  دستگاه 
جایگاه  حفظ  در  ایران  اسالمی 
جهان  القری  ام  عنوان  به  ایران 
مستضعفان  از  در حمایت  اسالم 
جهان هر روز بیشتر خواهد شد.

اسالمی  انقالب  نهال  روزها  این 
ناب  اسالم  جهانی  دیدگاه  و 
شیعه  صدها  خون  با  محمدی 
طرف تر  آن  فرسخ ها  در  هم  آن 
نهالی  است،  شده  آبیاری  دوباره 
عده ای  خشم  آن  رویش  که 

به  را  آنان  و  برافروخته  را 
است.  انداخته  وحشی گری 
آن  از  عده ای  دل  روزها  این 
انقالب  پای  چرا  که  است  خون 
کشیده  خانه هایشان  به  اسالمی 
واقعیت  این  انتقام  و  است  شده 
انقالبی  شیعیان  به  حمله  با  را 

می خواهند بگیرند. 
فرزندان  پای  صدای  امروز 
تا »زاریا«  »نارداران«  از  خمینی 
همان  این  و  می رسد  گوش  به 
روح  حضرت  که  است  مسیری 
قلبی اش  ایمان  همان  با  اهلل 
که  آنجا  کرده،  توصیف  برایمان 
اسالمی  جمهوری  مسئوالن  به 
پایان  و  می دهد  انقالبی  هشدار 
برایمان  را  پرسعادت  راه  این 
ما  »مسئوالن  می کند:  ترسیم 
باید بدانند که انقالب ما محدود 
مردم  انقالب  نیست.  ایران  به 
بزرگ  انقالب  شروع  نقطه  ایران 
پرچمداری  به  اسالم  جهان 
فداه  ارواحنا  ـ  حجت  حضرت 
همه  بر  خداوند  که  است  ـ 
مسلمانان و جهانیان منت نهد و 
ظهور و فرجش را در عصر حاضر 

قرار دهد«.
آری این تازه نقطه شروع  است 
راه  از  خسته  عده ای  هرچند 
روح اهلل  فرزندان  اما  باشند  شده 
کفر  و  شرک  تا  که  می دانند 
هست مبارزه هست، و تا مبارزه 

هست ما هستیم...

اول انقالب دو دولت را به رسمیت نشناخته بودیم، 
منحوس  رژیم  و  جنوبی  آفریقای  آپارتاید  رژیم 
صهیونیستی. دو رژیم استکبارساخته ای که مخالفت 
با آن ها از خطوط قرمز کشورهای صاحب قدرت بود 
بعدها  مختلف!  انگ های  چسباندن  برای  بهانه ای  و 
دنیا  گشت.  باز  مردمش  به  جنوبی  آفریقای  البته 
فهمیده بود که ما سر شهر و مملکت با کسی دعوا 
دفاع  عالم  مستضعفین  از  می خواستیم  ما  نداریم، 

کنیم، دفاع تمام قد. 
آمریکای  آفریقا،  آذربایجان،  بوسنی،  فلسطین، 
جا  هر  ما  آمریکا!  مستضعفین  حتی  و  جنوبی 
فریاد می زدیم  و  داشتیم  بودند حضور  مستضعفین 
و دوست داشتیم توی صف مستضعفین باقی بمانیم 
و مشت هایمان و تیرهایمان را به سمت آن ها نشانه 

برویم.
دنیا انگار عوض شد! چند سالی است همه هم و غم 
و  مستکبرین  جبهه ی  برای  شیرینی  خود  شده  ما 
دست دادن با ظالمان عالم و خوشحال شدن از نگاه 
وقیحانه و همراهی آنها! مردم اروپا برایمان عزیزتر 
و  نیجریه ای  و یک مشت شیعه  انسان تر  و  شده اند 
شده اند  سوری  و  یمنی  و  پاراچناری  و  آذربایجانی 
تا  بمیرند  هم  هرچقدر  که  پائینی  سطح  آدم های 

روزها عین خیالمان نیست!
دنیا عوض شده انگار! حتی اخبار ما هم عوض شده، 
فرانسوی ها که کشته می شوند تا روزها صدر اخبارند 
و اشک تمساح ها را هم در می آورند، ولی شیعیان 
دنیای  توی  و  ندارند  اخبار  در  جایی  هیچ  نیجریه 

جدید ما گم می شوند.
دنیا عوض شده، مستضعفین را بی خیال، این روزها 

مستکبرین را عشق است...

شاید آن روزها کسی 
به حرف های او باور نداشت، 

اما آنگاه که پای انقالب 
اسالمی در نقطه های مختلف 

از این کره خاکی باز شد، 
برخی نیش های مزحک خود 

را فرو خوردند و به قدرت 
نفوذ انقالب اسالمی ایمان 

آوردند
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مستکبرین را 
عشق است صدور انقالب کشک نیست

فرصتی دوباره برای نگاه به اندیشه حضرت روح اهلل
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