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ایرانحرفاولرادرمنطقهمیزند
»عبدالبــاری عطــوان« ســردبیر روزنامــه 
فرامنطقه ای »رأی الیوم« در یادداشــتی با عنوان 
»محاسبات اشتباه اعراب خلیج فارس برای تغییر 
نظام در ایران« می نویســد: »جمهوری اســامی 
ایــران به آنچنان قدرتی در منطقه تبدیل شــده 
است که هرگونه حماقت علیه ایران به سرنگونی 

خود کشورها منجر خواهد شد.«
وی اضافه می کند: »ایران دارای یک زرادخانه 
نظامی بــزرگ با بیش از صدها هزار موشــک با 
اندازه ها و ابعاد مختلف و دارای ارتشی قوی است، 
ارتشی که در جنگ های کاسیک و چریکی مهارت 
دارد. ایران همچنین زیردریایی ها و شــناورهای 
جنگی سریع السیر و رادارگریز در اختیار دارد. ارتش 
این کشور مملو از نیروهای فدایی و شهادت طلب 
است. ایران شــاید مانند کره شمالی موشک هایی 
نداشــته باشد که عمق خاک آمریکا را هدف قرار 
دهد، اما مســلما پایگاه هــای آمریکا در منطقه و 
متحــدان آمریــکا از جمله اســرائیل در تیررس 
مســتقیم موشــک های ایران قرار دارند و مسلما 
اگر آمریکا مرتکب حماقت سیاســی و نظامی در 
منطقه شود متحدانش که شامل اسرائیل و برخی 
از کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس می شوند 
بهای ســنگین مالی، امنیتی و روانــی برای آن 

خواهند پرداخت.«
عطوان تاکید می کند: »ایران با اینکه دســت 
برتر را در منطقه دارد و از وجود بازوی قوی نظامی 
همچون سپاه پاسداران، حزب اهلل، حشدالشعبی در 
عراق، انصار اهلل یمن و... برخوردار است اما قوی ترین 
برگ برنده اش این است که خودش هیچ گاه شروع 
به ایجاد تنش در منطقه نمی کند و حتی از توافق 
هسته ای هم خارج نشده است و با اینکه تحریم های 
متعددی از سوی کشورهای غربی و در رأس آنها 
آمریکا شــامل حال این کشور شده، اما همچنان 
قربانی اهداف استکباری آمریکا است و روحیه صبر 

و بردباری را در پیش گرفته است.
کشوریمستقلوقدرتمند

»نوام چامســکی« سیاســتمدار برجســته و 
زبان شــناس مشــهور آمریکایی می گوید: »ایران 
کشــوری مستقل و قدرتمند است و این استقال 
برای آمریکا قابل تحمل نیست. آمریکا نمی تواند 
یک کشور مستقل را در منطقه تحمل کند. ایران 
مجهز به توان بازدارنده هسته ای برای کشورهای 
سرکشــی که می خواهند در سراسر منطقه غرب 

آسیا طغیان کنند، غیرقابل پذیرش است.«
وی اضافه می کند: »علت اصلی مخالفت آمریکا 
با ایران این است که آمریکایی ها منابع انرژی و نفت 
و گاز منطقه غرب آســیا را می خواهند حتی اگر 
آمریکا از انرژی خورشیدی استفاده کند باز هم به 
منابع انرژی این منطقه چشم دوخته است و یک 
کشور مستقل مانند ایران که جلوی اهداف آمریکا 
در منطقه را بگیرد، برای ســردمداران کاخ سفید 

قابل تحمل نیست.«
ایــن تحلیلگر و تئوریســین آمریکایی تاکید 
می کند که آیــت اهلل خامنه ای، رهبــری مقتدر 
و سیاســتمداری برجسته اســت، زیرا در هنگام 
انتخابات حتی دشــمنان بزرگ ملتش هم برای 
حضور مردمش در صحنه انتخابات تبلیغ می کنند. 
امروز سیاستمداران دنیا با تائید دموکراسی واقعی 
در ایران، حقارت خود را در برابر آیت اهلل خامنه ای 

به تصویر کشیدند.«
چامســکی همچنین می گوید: »اقتدار ایران 
باعث شــده که دولت آمریکا به نــدرت روزی را 
بدون تاش برای ضربه زدن به ایرانی ها ســپری 
کرده باشــد و به غیر از حملــه عراق به ایران که 
با حمایت آمریکا صورت گرفت و مســائل دیگر، 
تحریم ها علیه ایران بهترین مثال برای دشــمنی 

تمام نشدنی با ایران است.
قدردانیازرهبرمعظمانقالب

سیدحســن نصراهلل دبیرکل حــزب اهلل لبنان 
می گوید: »کســانی که با ایران دشمنی می کنند 
در دامن اسرائیل هستند، ولی به همه کسانی که 
به سرنگونی نظام اســامی در ایران دل بسته اند 

می گویم به سراب چشم دوخته اید.
به جوانان هم توصیه می کنم قدر رهبر معظم 
انقاب حضرت آیت اهلل خامنه ای را بدانند. چرا که 
در سایه رهبری و پیشوایی او جز عزت و پیروزی، 
کرامــت، امنیت، ســامت و افزایش قدرت چیز 
دیگری نخواهند دید. ما از همان ســال تشــکیل 
مقاومت حزب اهلل در لبنان در ســال 1982 و در 
زمان حیات امام خمینی)ره( به ایران رفت و آمد 
داشته و از نزدیک با شخصیت شایسته و منحصر 

به فرد رهبر انقاب آشنا بوده ایم. 
در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقاب 
هم به خدمت آیت اهلل خامنه ای می رفتیم و ایشان 
با صبر و بردباری و  حوصله فراوان،  به مسائل ما 
می پرداختند، از همان زمان صفات اخاقی، ایمانی، 
تقوایی، دینی و شــخصیتی )خاصی( در رهبری 
دیدیم و به همین خاطر، جذب ایشــان شدیم و 
فهمیدیم که در جهان اســام، شــخصی عالم تر، 
فقیه تر، نیرومندتر و شایســته تر از ایشــان برای 
عهده داری نقش رهبری و پیشوایی وجود ندارد و 

ما یقین داریم که او رهبری است که خداوند او را 
تائید و کمک می کند. بر همین اســاس ما ایشان 
را بسیار دوست داریم و در لبنان بسیاری از مردم 
در دعاهایشان نمی گویند از عمر ما بکاه و به عمر 
رهبر بیفزا بلکه می گویند مابقی عمر ما را بگیر و 
به عمر رهبر بیفزا و خود  من یکی از آنان هستم و 
معتقدم که بقای عمر شریف ایشان به عنوان رهبر 
بزرگ اســامی، فواید و منافع بزرگی برای امت و 
اسام دارد و از بقای هر کدام از ما مهم تر است«.

مدافعحقوقمسلمانانجهان
»اکرم الکعبــی« دبیرکل جنبش نجباء عراق 
ضمن تقدیر از تاش ها و مجاهدت های جمهوری 
اسامی ایران در جلوگیری از توطئه دشمنان علیه 
اســام و مقاومت، این جنبش را به لحاظ شرعی 
پیرو ولی فقیه اعام می کند و می گوید: »ایران در 
مبارزه با تروریســم نقش کلیــدی و مهمی دارد، 
زیرا این کشــور حامی مستضعفان جهان و مدافع 
حقوق مســلمانان است ما مردان والیت را عابدان 
شب و شیران روز یافتیم و اگر موضع شرافتمندانه 
جمهوری اســامی نبود، حرمت مقدسات توسط 
گروه هــای وحشــی تکفیــری هتک می شــد و 
بی گناهان کشته و کشورها نابود می شدند.« وی 
اضافه می کند: »تکفیری ها به نیابت از صهیونیسم 
جهانی می جنگند تا هدف جهاد و آزادی را از قدس 
شریف منحرف کنند و جنگ را به داخل کشورهای 
اسامی کشانده، امت اسامی را تضعیف  کرده و 
مجال را برای اجرای نقشه های شرورانه دشمنان 
باز کنند و اگر لطف خداوند به وســیله جمهوری 
اسامی شامل حالمان نشده بود اوضاع بسیار ناگوار 
و دردناک می شد ولی وجود اسام قدرتمند و مقتدر 
که با پیشرفت و تمدن به پیش می رود سد محکمی 

برای دفاع از مسلمانان است«.
مقاومت اسامی نجبا، گروهی اسامی، جهادی 
و مرکز آن در عراق اســت که به اصول اسامی و 
ارزش های آن باور داشــته و معتقد به حاکمیت 
مطلق اسام است. نام این جنبش با الهام از خطبه 
حضرت زینب کبری)ع( در شام، انتخاب شده است.

مثبتبودنعملکرد40ساله
»انیس نقاش« مدیــرکل مرکز مطالعات »امان« 
لبنان، با بیان اینکه نمودار عملکرد 40 ساله ایران 
روند مثبتی داشته اســت تصریح می کند: »پس 
از پیروزی انقاب اســامی در ایران هجمه های 
مختلفی  از سوی آمریکا و دیگر کشورهای غربی 
صورت گرفت تا ایران را به شکســت بکشانند و 
تسلیم کنند اما اکنون پس از 40 سال شاخص های 
موجود نشــان می دهد که نه تنها سیاســت ها و 
تحریکات آنها موثر نبــوده، بلکه برعکس، قدرت 
ایران در منطقه که با انقاب اســامی آغاز شده، 
زبانزد عام و خاص اســت. ایران در منطقه غرب 
آســیا نه صرفا بــه لحاظ توان نظامــی، بلکه در 
ابعاد سیاســی هم یک کشور قدرتمند محسوب 
می شود. ایران در شــرایطی به این جایگاه رسید 
که کشــورهای غربی و رژیم صهیونیستی تاش 
می کرده اند ایران را به یک کشور منزوی و منفعل 
تبدیــل کنند. در حال حاضر ایــران از جایگاهی  
برخوردار است که روســیه به عنوان یک بازیگر 
مهــم و قدرتمند جهانی، به همــراه ترکیه، برای 
حــل و فصل بحران ســوریه ناچار به همفکری و 
مذاکره با ایران هستند. دولت های اروپایی نیز به 
این نتیجه رســیده اند که برای تعیین سرنوشت 
چند کشور و آینده منطقه غرب آسیا، باید با ایران 

مذاکره کنند.«
انیس نقاش اضافه می کند: »سیاست جمهوری 
اســامی،  خردمندانه و مبتنی بر هوشیاری است 
چرا که همه تحوالت را با صبوری و آرامش دنبال 
می کند و همین صبوری، موجب شــد که آمریکا 
در افغانســتان و عراق به پیروزی نرسد. مقاله ای 
در مجله »فارین افرز« چاپ شــده که نویســنده 
آن می گوید: »این رهبری که در ایران  نشســته، 
فرد بســیار باهوشی اســت. او تحوالت را خوب و 
هوشمندانه مدیریت می کند، به گونه ای که آسیبی 
به منافع و امنیت ایران نمی رسد. هم در همسایه 
شرقی اش و هم در همسایه غربی اش صدها هزار 
نیروی نظامی آمریکا حضور داشــتند و به نوعی 
ایــران در محاصره نظامی آمریکا بود، اما مدیریت 
این رهبر باهوش، همه سیاست ها و برنامه ریزی های 
آمریکا درباره ایران و حتی منطقه را به شکســت 

کشانده است.«
امامخمینی)ره(رهبریمردمی

»سید عمار حکیم« رئیس »جریان حکمت ملی 
عراق« با بیان اینکه بحث درباره انقاب اســامی 
ایران با نام و شخصیت امام)ره( گره خورده است، 
می گوید، بدون بررسی شخصیت امام)ره(، انقاب 
اسامی را نمی توان شناخت، به همین دلیل، این 
انقاب در سراســر جهان با نام امام خمینی)ره( 
شناخته می شــود. وی به بیان شاخصه های بارز 
شــخصیت امام)ره( می پــردازد و اضافه می کند، 
معنویت، ارتبــاط با خدا، حکمــت، ژرف نگری، 
فقاهت، واقع نگری، صراحت و شــجاعت از جمله 
ویژگی هایی است که موجب شد امام خمینی)ره( 
در مراحل حســاس دســت به تصمیم گیری های 
)حساسی( بزند، تصمیماتی که موجب تحول در 

مسیر انقاب شــد. حکیم به خصوصیت مردمی 
بودن امام خمینی نیز اشــاره می کند و می گوید، 
امام)ره( هیچ گاه رابطه خود را با مردم قطع نکرده 
و در مناســبت های مختلف با وجود کهولت سن، 
اصرار داشته اند که مستقیم با مردم سخن بگویند. 
رئیس جریان حکمت ملی عراق تصریح می کند، 
امام)ره( دیدگاه روشنی برای اداره حکومت داشته 
اســت و طرح والیت فقیه، یک نظریه اســامی 
همه جانبه بوده و توســط ایشان مطرح شده و به 

اجرا درآمده است.
بــه گفته حکیــم، استکبارســتیزی از دیگر 
ویژگی های ایشان بود و با این منش در برابر استکبار 
جهانی ایستادند، مقاومت کردند و از آنها نترسیدند 
و این امر موجب شد تا این فرهنگ جدید در بین 

ملت های جهان نهادینه شود. 
امام خمینی)ره( معتدل و میانه رو بودند و فهم 
و درک ایشــان از مبانی اسامی مبتنی بر اعتدال 
بود و اعتدال همواره در فتاوا و مواضع ایشان دیده 

می شد. ایشان این اعتدال را از مکتب اهل بیت)ع( 
آموخته بودند. ایشان با اعتدال، بین مدنیت و دین 

پیوند برقرار کرده و به هر دو اعتقاد داشته اند.
حکیم بــا تاکید بر اینکه انقاب اســامی از 
شخصیت امام)ره( متاثر شده است، اضافه می کند 
انقاب ایران یک انقاب اســامی است و مبنای 
اســامی در آن نقش اساسی دارد و در عین حال، 

یک انقاب مردمی و فراگیر است.
این انقاب، مســالمت آمیز نیز بوده است. در 

همان موقع برخی از شخصیت های مخلص انقاب، 
نظرشــان اقدام مسلحانه بود. اما امام)ره( اصرار بر 
مســالمت آمیز بودن انقاب داشتند. وی با تاکید 
بــر نقش رهبری بعد از رحلــت امام خمینی)ره( 
می گوید، بعد از رحلت امام)ره( اگر ایران اسامی 
با یک رهبری ویژه با شاخصه های استثنایی روبه رو 
نمی شــد، حتما این انقاب تضعیف می شد. ولی 
شخصیت فرزانه ای مانند آیت اهلل خامنه ای توانست 
تمام شاخصه های انقاب اسامی ایران را حفظ و 
تقویت کند. وی اضافه می کند، انقاب اســامی 
ایران بعد از 40 ســال و با گذشــت چند نســل، 
همچنان روحیه انقابی خود را حفظ کرده و این 
یکی از دستاوردهای مقام معظم رهبری و از جمله 

ویژگی های این نظام است.
عشقبهامامخمینی)ره(

»میرهادی علــی«، ســردبیر روزنامه هندی 
»بی مثال«، عشــق به امام خمینــی)ره( و انقاب 
اســامی ایــران را مهم ترین انگیزه بــرای تداوم 
همکاری هند و ایــران عنوان می کند و می گوید: 
»مســلمانان هند احترام فوق العاده ای برای مردم 
ایران، انقاب اســامی و بنیانگذار انقاب حضرت 
آیت اهلل خمینی)ره( قائل هستند و همین احترام و 
عشق باعث شده که روزنامه هندی بی مثال قریب 
به 30 سال با سرکنسولگری ایران در حیدرآباد هند 

روابط فرهنگی نزدیکی داشته باشد.«
وی اضافه می کند: »ما همه ســاله در سالگرد 
ارتحال امام خمینی)ره( و همچنین پیروزی انقاب 
اسامی برنامه هایی تدارک می بینیم و اقشار مختلف 
مردم با حضور در این برنامه ها، عشق و ارادت خاص 
خود را به انقاب اسامی نشان می دهند. همچنین 
درصدد هستیم که مرکز رفاه و آموزشی به نام امام 
خمینی)ره( تاســیس کنیم که هدفش کمک به 
کودکانی است که والدین آنها از تامین هزینه های 

فرزندانشان ناتوان هستند.«
به گفته ســردبیر روزنامه هندی بی مثال، راز 
موفقیت انقاب اســامی، داشتن رهبری مقتدر 
و مردمی مثل امام خمینی)ره( و حضرت آیت اهلل 

خامنه ای است.
رهبرشیعیاننیجریه

دنبالهرویامامخمینی)ره(
»بدیعه زکزاکی« دختر شیخ ابراهیم زکزاکی 
رهبر شــیعیان نیجریه که پدرش تحت بازداشت 
دولــت نیجریه قــرار دارد و تحت شــکنجه های 
متعدد، بینایی یکی از چشمانش را از دست داده، 
درباره پیروی پدرش از انقاب اسامی و بنیانگذار 
این انقاب )امام خمینی)ره(( می گوید: »حکومت 
نیجریــه تحت تاثیر عربســتان، آمریــکا و رژیم 
صهیونیستی قرار دارد و به همین دلیل، نمی خواهد 

شیعیان در این کشور به قدرت برسند.
شــیعیان در این کشــور اصا دست به ساح 
نبرده اند و هیچ حرکت مسلحانه ای انجام نداده اند 
و با اینکه صدها و هزاران نفر از شیعیان این کشور 
مورد حمله قرار گرفته و به خاک و خون کشــیده 
شــده اند اما خود شــیخ می گوید: »هنوز وقت آن 
نرســیده که حرکت مسلحانه  انجام شود، در واقع 
پدرم دنباله رو و پیرو امام خمینی)ره( است و قصد 
دارد روش امام خمینی)ره( را ســرلوحه اقدامات 

خود قرار دهد.«
وی اضافــه می کند: »وهابیون در نیجریه نفوذ 
دارند و از طرف عربستان حمایت می شوند و برخی 
از علمای وهابی در نیجریه هستند که تحت حمایت 
سعودی ها هستند و مشورت هایی هم به حکومت 
می دهند. آنان در سخنرانی هایشــان به شیعیان 
توهین می کنند و حتی تبلیغ می کنند که شیعیان 
باید کشته شوند؛ هم خودشان، هم بچه هایشان و 
حتی حیواناتشان! در حالی که در نیجریه مسلمانان 
اهل ســنت هم فراوان هســتند و هیچ مشکلی با 

شیعیان ندارند.
یکانقالببامعانیبسیار

»وائل االمام« نویســنده سرشــناس سوری، 
ایــران قبل از انقاب را وابســته به آمریکا و رژیم 
صهیونیستی دانسته و می گوید: »امام خمینی )ره( 
موفق شدند ملت را زیرسایه آزادی از وابستگی به 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی نجات دهند. انقاب 
اســامی ایران به رهبری امام خمینی )ره( معانی 
بسیار با خود به همراه آورد، از جمله عدم وابستگی 
به غرب تا قبل از این انقاب کشور ایران به آمریکا 
وابســته بود. ملت ایران عاقه بسیاری داشت که 
خود را از این وابستگی ها رها سازد و تاریخ خود را 
به دست خود رقم بزند. تا قبل از انقاب این امکان 
وجود نداشت، حضرت امام خمینی )ره( با حکمتی 
که از آن بهره مند بودند، توانستند ملت ایران را دور 
خود جمع کنند و این انقاب را به ثمر برســانن و 

آن را هدایت و رهبری کنند.«
وی اضافه می کند: » اگر کشورهای عربی قصد 
دارند اسام را اجرا کنند باید از راه و مسیر ملت و 
رهبری ایران الگو و خط مشی بگیرند، راهی که نشان 
از اســام میانه رو دارد، اسامی که خداوند ما را به 
آن امر کرده است »و کذلک جعلناکم امه وسطا« 
تا از این طریق بار دیگر بتوانیم انسانیت انسان را از 
نو بسازیم و همه این امور مستلزم این است که از 
اخاق اسامی که انقاب اسامی ایران از آن بهره  

گرفت الگو بگیریم.«
رهبریحکیمانه،عاملثباتانقالب

»امیــن حطیط« تحلیلگر راهبــردی لبنانی، 
رمــز پیروزی و پایداری انقاب اســامی ایران را 
رهبری حکیمانه، ملت و نیــروی نظامی می داند 
و می گویــد: »ملت ایران مقابل تمام ســختی ها و 
دشواری ها ایســتادگی کرده و خم به ابرو نیاورده 
است. نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقاب 
اســامی و ارتش نیز به آنچنان توانمندی دست 
یافتند که توانســتند در برابر توطئه های دشمنان 
ایســتادگی کنند. ســومین و مهم ترین عامل نیز 
رهبری حکیمانه انقاب اسامی است؛ رهبری در 
ایران همیشه در راه هدف خود استوار و ثابت قدم 
بوده اســت، رهبری ایران از هیچ عامل و فشاری 
تاثیرپذیر نبوده و همواره به مسیر و عقیده اساسی 

خود پایبند بوده است.
این سه عامل باعث شده که انقاب اسامی به 
ثمر بنشیند و به مسیر خود تا به امروز ادامه دهد.«
وی اضافه می کند: »آنچه که در کشــورهای 
دیگــر اتفاق افتــاده و انقاب های عربــی، از نوع 
انقاب اســامی ایران نبوده اند. به همین خاطر، 
آمریکا بافاصله بر این انقاب ها دســت گذاشت و 
توانســت به نفع خود آنها را تغییر دهد. اما انقاب 
ایران کاما مستقل بوده و براساس یک خواست و 
تصمیم کاما داخلی به رهبری حضرت امام خمینی 
)ره( صورت گرفت و ملت هم دور امامشــان حلقه 
زدنــد و از انقاب حمایت کردند، در حالی که در 

کشــورهای عربی مردم پس از قیام تاش کردند 
از غرب کمک بگیرند و همین مســئله باعث عدم 

موفقیت این انقاب ها شده است.
رازموفقیتامامخمینی)ره(

»شیخ عبداهلل الدقاق« نماینده »شیخ عیسی  
قاســم« رهبر شــیعیان بحریــن راز توفیق امام 
خمینی )ره( را اخاص عمل ایشان عنوان می کند 
و می گوید: »این مرد قلب خود را به خداوند تسلیم 
کرد و خداوند متعال هم دل  های مردم را به تسخیر 

ایشان درآورد.«
ایران  وی اضافــه می کند:»انقاب اســامی 
بســیاری از ملت های اســامی را امیدوار کرد و 
آنان نیز به نوبه خود دســت به انقاب هایی زدند 
کــه انقاب بحرین یکــی از آنان اســت. انقاب 
اســامی ایران به رهبری امام خمینی )ره( تاثیر 
بزرگی در بحرین داشت، زیرا ایشان یکی از مراجع 
دینی و مرجع تقلید بزرگ زمان خود بودند. ملت 
بحریــن نیز مردمی متدین هســتند و به انقاب 
 اســامی ایران و امام خمینی )ره( و مراجع دینی 

دلبستگی دارند.«
به گفته نماینده شــیخ عیسی قاسم در ایران، 
امام خمینی )ره( شخصیتی ممتاز و منحصر به فرد 
بوده اند. هنگامی که تصویر ایشان را می دیدیم، نور 
خداوند عزوجل در چهره ایشان نمایان بود و تحت 
تاثیر قرار می گرفتیم. بسیاری از مردم در آمریکا و 
اروپا با  دیدن تصویر امام خمینی )ره(  به اســام 
گرویدند، آنان تنها تصویر ایشان را دیدند و به تشیع 
و اســام  روی آوردند. هر شخصی که 40 روز را 
مخلصانه در راه خداوند متعال فعالیت کند خداوند 
چشــمه های حکمت را از قلب او بر زبان او جاری 
خواهد کرد، خداوند متعال مودت و محبت اولیای 

خود را بر دل های مردم نازل می سازد.
انقالباسالمی

نقطهاتکایمظلومانجهان
»خالد البطش« از رهبران جنبش جهاد اسامی 
فلسطین در سالگرد شهادت فتحی شقاقی بنیانگذار 
جنبش جهاد اسامی به الگوپذیری شهید شقاقی 
از انقاب اســامی ایران اشاره می کند و می گوید: 
»فتحی شقاقی انقاب اسامی ایران به رهبری امام 
خمینی)ره( را نقطه اتکای فلســطین و مظلومان 
جهان و عامل تقریب میان امت اسامی می دانست 
به همین دلیل به حمایت از انقاب اسامی پرداخته 
و از این انقاب در تأسیس جنبش جهاد اسامی 

فلسطین الگو گرفت.«
وی اضافه می کند: »شــهید شــقاقی انقاب 
مردم ایران را در واژه ای به سوی وحدت اسامی و 
کنار زدن منازعات مذهبی و طایفه ای می دانست 
و کتابی هم در این زمینه با عنوان »امام خمینی، 
راه حل اسامی و جایگزین« نوشت که تأثیرپذیری 
 شــدید وی از پیروزی انقاب اســامی را نشان 

می دهد.«
خالد البطش تأکید می کند: »در آن روزهایی که 
همه امیدها و آرزوها برای آزادی فلسطین فروکش 
کرده بود و جهان اســام از مسئله فلسطین دور و 
دورتر می شــد، شهید فتحی شقاقی با الگوپذیری 
از انقاب اســامی و امام خمینی)ره( این جنبش 
را پایه گذاری کرد و به سوی اندیشه های اسامی، 
انقابی و جهادی گرایش پیدا کرد، و به این نتیجه 
رسید این اندیشه بهترین راه برای آزادی فلسطین 

از دست اشغالگران صهیونیست است.
یکانقالبالگوونمونه

»عبدالباقی عثمان« از فرماندهان نیروهای دفاع 
مردمی سودان، انقاب اسامی ایران را یک انقاب 
نمونه و مثال زدنی توصیف می کند و می گوید: »بر 
هر مسلمانی واجب است که آن را یاری کند، چرا که 
این انقاب در جهان بیداری اسامی به وجود آورد 
و روز جهانی قدس را برای توجه عموم مسلمانان به 
مسئله فلسطین پایه گذاری کرد و این در شرایطی 
است که هنوز بسیاری از کشورهای جهان عرب و 
حتی برخی از کشورهای اسامی مسئله فلسطین 
را به فراموشی سپرده و ملت مظلوم فلسطین را از 

یاد برده اند.«
وی اضافه می کند: »انقاب اسامی ایران حامل 
پیام ظلم ستیزی برای مردم جهان بود و بسیاری از 
ملت های ضعیف و قوی از معانی و افکار این انقاب 
الهام گرفتند و برخــی از آنها پس از پیروزی این 
انقاب قدرت خــود را باز یافتند که از جمله آنها 
ســودان بوده است. سودان پس از این انقاب و با 
الهام گیری از این انقاب، شروع به تأسیس نهادهای 
مردمی و انقابی همچون سپاه پاسداران کرد. این 
نیروها اهدافی مانند اهداف جمهوری اسامی ایران 
دارنــد و مهمترین آنها دفاع از ملت های مظلومی 

همچون فلسطین است.«
عبدالباقی عثمان تصریــح می کند: »هرچند 
هماهنگی هایــی میان دولت ســودان با آمریکا و 
عربســتان برای اعزام نیرو به یمن انجام شده، اما 
مردم ســودان از این اقدامات به هیچ وجه حمایت 
نمی کنند و به شیوه های مختلف، مخالفت خود را 

نشان می دهند.
پیروزیانقالب

بدونشلیکحتییکگلوله
شیخ »نبیل الطباوی« امام جمعه مرقد حضرت 
رقیه)ع(، انقاب اســامی ایران را انقاب مردمی 
بــه تمام معنــا عنوان می کنــد و می گوید: »امام 
خمینی)ره( انقابی مسالمت جویانه را بدون شلیک 
یک گلوله به ثمر نشاند. انقاب اسامی ایران یک 
انقاب عظیم مردمی اســت، انقابی که توانست 
تجربه جدید و بی نظیری را به تاریخ معاصر عرضه 
کند و بر رژیم طاغوت و ستمگر شاه که از حمایت 
استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی برخوردار بود 

پیروز شود.«
وی اضافــه می کنــد: »امــام خمینی انقاب 
مســالمت آمیز ایران را بدون شلیک یک گلوله به 
ثمر نشاند و ســاح و گلوله این انقاب، قهرمانان 
جان بر کف و زنان از جان گذشــته آن بودند که 
با دالوری های خود حماسه های غرورآفرینی به جا 
گذاشته اند و این یکی از ویژگی های منحصر به فرد 
انقاب اسامی ایران است. این انقاب از رهبری یک 
شخصیت برجسته نظیر امام خمینی)ره( برخوردار 
بود، کسی که خود از چهره های برجسته، انقابی، 
فلســفی، عرفانی و اندیشمند بوده و توانسته است 
بر طاغوت پیروز شــود. پس از ایشان نیز جانشین 
شایسته امام خمینی)ره(، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبری انقاب را در دســت گرفت و شــکوفایی 
و پیشــرفت قابل ماحظه ای در تمــام زمینه ها 
در این کشــور ایجاد شــد، که نشان دهنده نبوغ، 
هوشــیاری و درایت رهبری است و این نیز یکی 
دیگر از ویژگی های منحصر به فرد انقاب اسامی 

ایران است.
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معدنیوانرژیاســتوبرایچپاولاینمنابع،چهابزاریبهترازرژیمصهیونیستی
میتوانســتدرخدمتقدرتهایاستکباریباشدتامأموریتخودراکههمانامقابله
باحکومتهایاسالمیاســتانجامدهد.درواقعماموریتاصلیرژیمصهیونیستی
جلوگیریازتولدمجددتمدناسالمیبود.ماموریتیکهتنهابامدیریتناامنیدرسطح
جهاناســالمومدیریتاختالفدرسطحسیاسیوافزایشهزینههایامنیتیمنطقه
قابلحصولاست.دلیلتقویتگستردهاینرژیممجعولوحفظبرتریاستراتژیآن

ازسویجریانسلطهدقیقابههمینمعنااست.
درچنینشرایطیانقالبیدرمنطقهغربآسیاوازسرزمیندلیرانایرانبهوقوع
پیوســتکهمعادالتقدرتهایاستکباریرابههمریختوآنانرادچارآشفتگیو
سراسیمگیکرد.انقالباسالمیایران22بهمنسال1357بهثمرنشستوایناتفاق،
امیدیدردلهایمسلمانانمنطقهوجهانایجادکردهاستوهنوزنیزمسلمانانچشم
بهاینانقالبدوختهاند.حضرتامامخمینی)ره(رهبرانقالباســالمی،ازهمانزمان
شــکلگیریانقالب،بر»وحدتکلمه«وانسجاموهماهنگیملتهایمسلمانتاکید
داشــتهومعتقدبودندکهباوحدتوانســجاممیتواندشمناناسالمرایکیپساز
دیگریازمیدانبهدرکرد.انقالباسالمیایرانحاصلاندیشههایامامخمینی)ره(بود
وایشــانمایلنبودندکهانقالبفقطدرحوزهملیمطرحشود،بلکهآنرایکانقالب
درخدمتامتتعریفمینمودند،بههمیندلیلارزشهاوآرمانهایانقالباسالمی،از
مرزهاگذشتوملتهایمسلماننیزچشمبهاینانقالبدوختهاند.اکنونامتاسالمی

امیدواراستکهباوحدتمیانخود،فلسطینراآزادواسرائیلرانیزحذفکند.


