
صدور انقالب به معنی کشورگشایی نیست

«ما این که می گوییم باید انقالب ما به همه جا صادر بشود، این معنای غلط را از او برداشت نکنند که ما می خواهیم کشور
گشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمانان را از خودمان می دانیم. همه کشورها باید در محل خودشان باشند. ما می خواهیم

این چیزی که در ایران واقع شد و این بیداری که در ایران واقع شد و خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند و دادند و
دست آنها را از مخازن خودشان کوتاه کردند، این در همه ملت ها و در همه دولت ها بشود، آرزوی ما این است. معنای

صدور انقالب ما این است که همه ملت ها بیدار بشوند و همه دولت ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند
و از این تحت سلطه بودنی که هستند و از این که همه مخازن آنها دارد به باد می رود و خودشان به نحو فقر زندگی می

« ما که می گوییم «انقالب مان را می خواهیم صادر کنیم»، می خواهیم ... همین معنایی که پیدا      کنند، نجات بدهد.»
شده، همین معنویتی که پیدا شده است در ایران، همین مسائلی که در ایران پیدا شده، ما می خواهیم این را صادر کنیم. ما
نمی خواهیم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم. عراق با ما اآلن مدت هاست دارد حمله می کند و ما هیچ حمله ای

به آنها نمی کنیم. آنها حمله می کنند ما دفاع می کنیم. دفاع الزم است. ما می خواهیم که این انقالب مان را، انقالب
فرهنگی مان را، انقالب اسالمی مان را به همه ممالک اسالمی صادر کنیم و اگر این انقالب صادر شد، هر جا صادر بشود این

انقالب، مشکل حل می شود.» بلندگوهای تبلیغاتی استعمار، همواره سعی کرده اند، معنای غلطی از بزرگ ترین رسالت
انقالب اسالمی «صدور انقالب اسالمی» ارائه دهند؛ تالش کرده اند ایران را کشوری که در امور کشورهای دیگر مداخله

کرده، حتی در صورت الزم تهاجم نظامی را در دستور کار قرار داده، معرفی کنند. اینها تهمت هایی است که لیاقت خود
آنان است و تصور کرده اند، می توانند استعمارگری و غارت ملت ها که رفتار عملی آنان است به نظام جمهوری اسالمی

نسبت دهند.به غزه بنگیرد! معنای صدور انقالب اسالمی معلوم می شود. فرهنگ مقاومت که امروز ملت فلسطینی و نخبگان
آن یعنی مجاهدان، پرچم خود قرار داده اند، بدین معنا است که تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهند کرد؛ به پیروزی

خون بر شمشیر اعتقاد دارند، شهادت را حتی شهادت همه مجاهدان را شکست نمی دانند.
این فرهنگی است که از ملت ایران و حزب اهللا الگو گرفته اند و ملت ایران نیز در حقیقت از امام خود اباعبداهللا ـ علیه

السالم ـ سرمشق گرفته است و این امتداد آموزه های معلم بزرگ مقاومت است.
در روش سیاسی سی سال است که نظام اسالمی در برابر دشمن ایستادگی می کند، اعتقاد ندارد در برابر دشمنی متجاوز و

زورگو نرمش نشان دهد و به خواهش و تمنا بیفتد و یا در اثر ضعف و سستی تسلیم مذاکره با دشمنی متجاوز شود تا بقیه
فرصت ها را از راه مذاکره به دشمن دهد. راهی که انتخاب کرده این است که در برابر دشمن متجاوز پایمردی می کند
تا دشمن از اهداف ظالمانه خود دست بردارد. امروز مجاهدان غزه نیز تسلیم مذاکره نشده اند و فریب تبلیغات دروغین را

نخورده اند.
درس دیگر انقالب اسالمی آن است که اگر ملت ها رسیدن به هدفی را اراده کنند، دولت های مستکبر، توان مقابله با آن را

ندارند. 
یک بار دیگر این آموزه به آزمایش گذاشته شد. همه کشورهای جهان، اتحادیه اروپا، آمریکا، اسرائیل و صهیونیسم بین

الملل، حکام عرب در یک سو گردهم آمدند و در سوی دیگر، ملت آزاده قرار گرفتند و یک بار دیگر، قدرتمندان شکست
خوردند.

همچنین در این مبارزه نشان داده شد حمایت افکار و حمایت معنوی ملت ها و اعالم موضع افکار عمومی چگونه بر رفتار
دشمنی قفل می زند که اگر نبود حمایت های مردمی، دشمن از همه سالح های مرگبار استفاده می کرد. هزاران انسان،
زن و کودک را در پی غفلت همگان به خاک و خون می کشید تا اهداف غیر مشروع خود را محقق سازد. بیداری افکار

عمومی نیز درس دیگری از انقالب اسالمی است.
ما پیروزی مجاهدان غزه را پیش از پیش به آنان، سید حسن نصراهللا، رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهللا خامنه ای،

خلف صالح امام خمینی(ره) احیاگر اسالم ناب و انقالبی و همه کسانی که به این تفکر پای بند هستند، تبریک می گوییم.
  بسیار روشن است، کسانی که از سازش با دشمن سخن می گویند سهم خود را از این پیروزی های بزرگ حذف کرده اند.

حجت االسالم محمد مهدی حقانی 
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