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منطقه و مقاومت؛ قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران 

 مهـدی عزیـزی: انقالبی که در سـال ۱۳۵۷ در ایران رخ داد، عـالوه براینکه با هدف 
تغییر در ساختار داخلی و دستیابی به مطالبات سیاسی و اقتصادی انجام گرفت، رهبری 
یک پروژه اسالمی واصیل را برعهده داشت. تقریباً تمامی مراکز امنیتی و اطالعاتی غرب 
متوجه ماهیت و محتوای ایدئولوژیک انقالب ایران شده بودند. همین ارزیابی باعث شد تا 

سناریوهای مختلفی قبل و پس از پیروزی انقالب اسالمی طراحی شود.
ــد و این بهترین و کم هزینه  ــت از وقوع انقالب ایران جلوگیری می ش ــناریوی اول می بایس در س
ترین گزینه برای غرب و آمریکا بود. چرا که آمریکایی ها بخوبی می دانستند انقالب ایران به معنای 
تحوالت ریشه ای در منطقه خواهد بود و این یعنی دایره منافع آنان محدود، تهدید و سرانجام نابود 

شود.
طرح دوم این بود که در صورت پیروزی انقالب، با بکارگیری عناصر نفوذی مفاهیم گفتمانی حذف 
شود و مرحله بعدی با تراکمی از انوع پروژه های نظامی، سیاسی واقتصادی همراه بود که اکنون نیز 
ــتر در بیرون از مرزهای ایران انجام می گرفت تا تجربه  ادامه دارد. اعتبارزدایی از انقالب ایران بیش
انقالب ایران در کشورهای دیگر تکرار نشود. از دیدگاه آنان انقالب ایران نباید به یک الگوی جدید 
برای ملت های منطقه تبدیل شود که در این صورت محیط پیرامونی غرب بشدت تهدید خواهد شد.

منطقه قبل از انقالب اسالمی ایران
ــالمی ایران در فرایند تحوالت منطقه واقعی و غیرشعاری است؛  اهمیت و تأثیرگذاری انقالب اس
چراکه مصداق های زیادی برای این تأثیرگذاری وجود دارد که نمی توان از کنار آن گذشت. در سال 
19۷8 میالدی یعنی زمانی که انقالب اسالمی ایران به پیروزی رسید با وجود دلبستگی اکثر مردم 
فلسطین به مقاومت، اما ابتکار عمل در اختیار اسرائیل قرار گرفت و اردوگاه مذاکره که در تشکیالت 
خودگردان فلسطین و جنبش فتح و ساف تعریف می شد، بدون آگاهی از تحوالت فلسطین و درک 
اهمیت آن برای جهان اسالم بسمت مذاکره با رژیم صهیونیستی رفت. بخشی از این شتابزدگی به 

رویدادهای ناامیدکننده در فضای سرزمین های اشغالی و مواضع منفعالنه عربی باز می گشت.
باید گفت که شکست های پی در پی عربی بویژه شکست شش روزه از رژیم صهیونیستی باعث و 
سرخوردگی و ناکارآمدی گروه های مبارز و مقاومت فلسطین هم شده بود. اعتماد و تکیه بیش از 
اندازه به قومیت گرایی عربی و وابستگی به یکی از دو اردوگاه شرق و غرب عماًل پرونده فلسطین 
را به سمت صلح و سازش با رژیم صهیونیستی سوق داد. البته مذاکراتی که از آن زمان تا کنون تنها 

به تنزل سطح خواسته های طرف مذاکره کننده فلسطینی انجامیده است.
ــالمی ایران در فرایند تحوالت منطقه واقعی و غیرشعاری است؛  اهمیت و تأثیرگذاری انقالب اس
انقالبی که در سال 135۷ در ایران رخ داد، عالوه براینکه با هدف تغییر در ساختار داخلی و دستیابی 
به مطالبات سیاسی و اقتصادی انجام گرفت، اما رهبری یک پروژه اسالمی واصیل را برعهده داشت 
انقالب ایران در شرایطی به پیروزی رسید که تا قبل از پیروزی موضوع حمایت از قدس بعنوان یک 

اولویت اسالمی ونه یک موضوع عربی در اندیشه بنیانگذار انقالب اسالمی ایران یاد می شد.
شفافیت نقشه راه انقالب ایران نسبت به رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت تا اندازه ای بود که 
برخی در داخل معترض آرمان های بیرونی شده بودند تا آنجا که گفته می شد تا زمانی که انقالب 

ایران به پیروزی نرسیده است چه لزومی دارد که از مقابله با رژیم صهیونیستی سخن گفته شود؟
بیشتر جنبش ها در فلسطین و منطقه نیز که با پسوند دموکراتیک ملی گرا و قومیت عربی شکل 
گرفته بودند در عمل در مقابله با رژیم صهیونیستی دچار انفعال شدند. اینجا بود که بعد از انقالب 
اسالمی ایران جنبش های مقاومت در منطقه با پسوندهای اسالمی مانند جنبش حماس و جهاد 
ــکل گرفت. جنبش هایی که حتی پسوندهای دموکراتیک داشتند اما در رفتار سیاسی  اسالمی ش

ــیوه و الگوی مبارزه از جمهوری اسالمی ایران  و در ش
پیروی کردند.

این تأثیرگذاری تا آنجا بود که انتفاضه فلسطینی ها و 
ــتی از دفاع با  مبارزه لبنانی ها در برابر رژیم صهیونیس
سنگ به دسترسی به عمق امنیتی رژیم صهیونیستی 
ــی در منطقه رسید. وضعیت گروه های  و توازن وسیاس
مقاومت در فلسطین و لبنان تا آنجایی بود که اسرائیل 
ــرزمین های عربی را اشغال کند ودر  توانست بیشتر س

سال 1980 به بیروت برسد.
ــرائیل  ــد که اس در آن زمان جمله معروفی گفته می ش
ــان که اراده کند  ــروه نوازنده می تواند هر زم با چند گ
ــی در برابر  ــغال کند. تا مدتها هیچ مانع ــروت را اش بی
ــر جنایتی وجود  ــتی برای ارتکاب ه رژیم صهیونیس
ــوده عربی نیز تنها  ــت؛ ساختارهای بیمار و فرس نداش
ــام دادند محکومیتی بود  ــن اقدامی که انج و مهمتری
ــوب اتحادیه عرب و  ــواره روی کاغذهای مص که هم
ــازمان همکاری اسالمی باقی ماند و از سویی چراغ  س
سبزی به اسرائیل برای ادامه رفتارهای جنایت آمیز بود. 
البته در آغاز تصور می شد به دلیل جنگ علیه ایران و 
محاصره اقتصادی، انقالب ایران از قدرت تأثیر گذاری 
در تحوالت و فرآیند سیاسی منطقه برخوردار نیست یا 
دست کم بیشتر معطوف به داخل خواهد شد. وضعیت 
گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان قبل از انقالب 
تا آنجایی بود که اسرائیل توانست بیشتر سرزمین های 
ــال 1980 به بیروت برسد.  ــغال کند در س عربی را اش
ــد که اسرائیل با چند گروه  جمله معروفی گفته می ش
نوازنده می تواند هر زمان که اراده کند بیروت را اشغال 
کند اما تحوالت بعد از سال 2009 عقب نشینی رژیم 
ــتی از لبنان پس از آن معادالت مهم 2006  صهیونیس
یعنی پیروزی حزب اهلل لبنان در برابر رژیم صهیونیستی 
و 2008 غزه و رویدادهای دیگر تأثیر پذیری از رویداد 

ایران را نشان داد.
تحوالت بعدی مانند بیداری اسالمی نیز نشان داد تأثیر 
پذیری ملت ها از انقالب ایران همچنان ادامه دارد. البته 
ــیاری کرد تا تحوالت  ــین رسانه غرب تالش بس ماش
ــار عربی معرفی کند  ــالمی را به عنوان به بیداری اس
هرچند معتقدیم بسیاری از این فرآیند بیداری اسالمی 
ــتن تجربه سیاسی های عربی و دخالت  به دلیل نداش

آمریکایی ها و عناصر نفوذی به مرحله تکامل نرسید.

ملت های منطقه میان ایران هراسـی، صدور 
انقالب و تاثیرپذیری

ــاختار سیاسی عربی و  ملت های منطقه که همواره س
غربی تالش می کرد تا با عناوینی مانند صدور انقالب 
ــور داخلی از تاثیرپذیری انقالب  یا دخالت ایران در ام
ایران دور بماند اما با وجود حتی انحصار رسانه ای غرب 
به خوبی توانست سهم خود را از این گفتمان اسالمی 
دریافت کند سهمی که به پیدایش الگوی جدید برای 
ــکا و داعش در تحوالت عراق  ــرائیل آمری مقابله با اس
ــوریه و لبنان بود. با انقالب اسالمی در یمن نیز این  س
کشور به حلقه متن کامل محور مقاومت پیوست تا دایره 
تأثیرگذاری بسته ایدئولوژیک و گفتمان تهران کامل تر 

شود.
ــته اوج تأثیر پذیری از  در واقع تحوالت یک دهه گذش
ــطح منطقه و  گفتمان انقالب ایران بود که هنوز در س

جهانی ادامه دارد.
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تحلیلگر سیاسی لبنانی:

انقالب اسالمی بخشی از معادالت منطقه ای است
   »طالل عتریسـی« تحلیلگر سیاسی و رئیس 
مرکز مطالعات سیاسـی دانشـگاه لبنان تاکید 
کرد که مهم ترین دسـتاورد جمهوری اسالمی 
ایـران طی دوره اخیر، تضعیـف نفوذ آمریکا در 

منطقه است.
ــاور  ــش بود که جان بولتون مش ــال پی همین دو س
سابق امنیت ملی آمریکا گفته بود که انقالب ایران 
ــد. البته نظیر چنین  ــالگی خود را نخواهد دی 40 س
اظهارنظرهایی را پیش تر نیز از مقام های آمریکایی 
ــنیده بودیم. ما تقریباً از آغاز انقالب  ــرائیلی ش و اس
ــادت کرده ایم که  ــنیدن این جمله ع تا اکنون به ش
ــود را می گذراند! و از آن  ــال آخر خ انقالب ایران س

زمان تا کنون 42 سال می گذرد.
ــالمی ایران چهل و دومین سالگرد  امروز انقالب اس
ــن می گیرد که منطقه  پیروزی خود را در حالی جش
غرب آسیا و جهان در شرایط متفاوت و حساس اما با 

همان ویژگی سناریوهای تکراری بسر می برد.
ــش مطرح می شود که چرا غربی ها  همواره این پرس
ــیه و آمریکا  که تجربه چندین انقالب در اروپا، روس
ــند؟  ــران انقالب در ایران باش ــته اند باید نگ را داش
ــت که آنها را  ــاً کدام ویژگی انقالب ایران اس اساس
نگران کرده است؟ بی تردید پاسخ اصلی در ویژگی 
ــک و فرامرزی بودن این  ــالمی بودن، ایدئولوژی اس
ــته های  ــه اگر چه خواس ــت. انقالبی ک انقالب اس
ــاس  ــادی را مطالبه می کرد اما اس ــی و اقتص سیاس
ــکل گیری آن بر تفکری استوار بود که راه چاره  ش
ــان را در رهایی از  ــای منطقه و جه ــی ملت ه رهای

اردوگاه استعماری غرب و اسرائیل می دانست.
تمرکز براین اصل به خودی خود شکوفایی اقتصادی 
ــان منافع ملی را  ــی ملت های منطقه و هم و سیاس
ــه با اردوگاه  ــرد. بعبارتی موضوع مقابل تامین می ک
غرب بیشتر به نظریه منافع ملی تاکید داشت و این 

دیدگاه را تقویت می کرد که انقالب ایران منافع ملی و اسالمی را در راستای تقویت دو مفهوم 
می داند و نه دو مفهوم متضاد.

ــی و برخی گروههای  ــورهای عرب ــید، کش ــالمی ایران به پیروزی رس زمانی که انقالب اس
ــتی به توافق رسیده بودند. یاس و  ــطینی برای بستن پرونده فلسطین با رژیم صهیونیس فلس
ــتی در جنگ های مختلف بویژه  ــت های پی در پی عربی از رژیم صهیونیس ناامیدی از شکس
ــش روزه و جنگ 193۷ و اشغال سرزمین فلسطین سایه افکنده بود. هم چنین عدم  جنگ ش
ــده بود تا فضای  ــرائیل باعث ش کارایی گفتمان ملی گرایی و قومیت گرایی عرب در برابر اس

سرد و ناامیدی بر کشورهای و ملت های عربی حاکم شود.
پیروزی انقالب ایران گفتمان جدیدی را با پسوند اسالمی و بر اساس آموزه های دینی ایجاد 
کرد که مانع از تحقق اهداف اسرائیل و آمریکا درباره فلسطین و منطقه شد. در این زمان و با 
ــه فراگیر ملی و اسالمی جنبش های مقاومت اسالمی مانند حماس و جهاد  الهام از این اندیش

اسالمی شکل گرفتند.
»طالل عتریسی« تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان در گفتگو با 
خبرگزاری مهر در خصوص تأثیر انقالب اسالمی بر تحوالت منطقه ای گفت: انقالب اسالمی 
از زمان پیروزی آن در ایران، تأثیر گسترده و راهبردی بر تحوالت منطقه ای گذاشته است چرا 
ــالمی ایران از طریق این انقالب، خود را از زیر یوغ سلطه ورزی های محور  که جمهوری اس

آمریکایی-غربی رها کرد؛ محوری که از سوی رژیم صهیونیستی حمایت می شد.
زمانیکه سفارت رژیم صهیونیستی در تهران بسته شد و جای خود را به سفارت فلسطین داد، 
ــت. این، یک تحول منطقه ای و  ــران به یک درگیری و نبرد واقعی در برابر این رژیم پیوس ای
ــمار می رود که پیش از این هم پیمان ناتو و آمریکا  ــوری به ش ــترده برای کش راهبردی گس
ــوب می شد. از زمان پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز، اوضاع منطقه همچنان از این  محس
ــتاوردهای انقالب اسالمی ایران به  واقعه الهی تأثیر می پذیرد. اکثر تحوالت منطقه ای، از دس

صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تأثیر گرفته است.
ــد. رژیم صهیونیستی فکر  این انقالب به ایجاد یک تغییر واقعی در اوضاع منطقه ای منجر ش
می کرد که ایران یک کشور هم پیمان برای تل آویو به شمار می رود که از این رژیم حمایت 
می کند. آمریکا نیز همین تفکر را در قبال ایران داشت. پیروزی انقالب اسالمی وحشت زیادی 
ــورهای آنها  ــیدند این روند به کش را در میان رژیم های منطقه ایجاد کرد چرا که آنها می ترس
ــد. رژیم  ــود این انقالب به ایجاد یک تغییر واقعی در اوضاع منطقه ای منجر ش نیز منتقل ش
ــور هم پیمان برای تل آویو به شمار می رود که  ــتی فکر می کرد که ایران یک کش صهیونیس
ــت. پیروزی انقالب  از این رژیم حمایت می کند. آمریکا نیز همین تفکر را در قبال ایران داش
ــت زیادی را در میان رژیم های منطقه ایجاد کرد چرا که آنها می ترسیدند این  ــالمی وحش اس
ــود. به دلیل این ترس که عمدتًا از سوی آمریکا مطرح  ــورهای آنها نیز منتقل ش روند به کش
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می شد، جنگ عراق بر ایران تحمیل شد.
ــورها، در حساب و کتابهای خود بازنگری کنند.  ــالمی باعث شد تمام کش پیروزی انقالب اس
ــی تأثیر می پذیرد.  ــروز، اوضاع منطقه از این واقعه اله ــروزی این انقالب تا به ام ــان پی از زم
جنبش های اسالمی نیز در منطقه از این انقالب بهره برده اند و توانسته اند اعتماد به نفس خود 
را باز یابند. آنها فعالیت های جدی و گسترده خود را برای بازپس گیری مناطق اشغال شده و 
ــغالی آغاز کردند. این نیز یکی دیگر از دستاوردهای منطقه ای انقالب  ــطین اش هم چنین فلس

اسالمی به شمار می رود.
وی در ادامه در خصوص تأثیر پذیری جنبش های مقاومت در منطقه از مبانی انقالب اسالمی 
ــتی دیگر قدرت به راه انداختن جنگ های مختلف را در خود نمی  تاکید کرد: رژیم صهیونیس
بیند، طبیعتاً این مسأله باعث شده است که تمام جنبش های مقاومت در منطقه، تقویت شوند. 
ــتاورد در اثر تأثیر پذیرفتن از مبانی جمهوری اسالمی ایران محقق شده است؛ مبانی  این دس

که در تضاد با سلطه پذیری و اشغالگری قرار دارد.
ــرقی و نه غربی را مطرح کرد، هدفش تقویت اعتماد  ــعار نه ش زمانیکه امام خمینی )قدس( ش
به نفس و اعتماد به هویت اسالمی بود. پیروزی انقالب اسالمی نشان داد زمانیکه یک ملت، 
به مبانی اسالم اعتقاد واقعی داشته باشد می تواند رژیم های مستبد را در منطقه سرنگون کند. 
ــتاوردها  ــی می توانند یکی از مهم ترین ارتش های منطقه را از آِن خود کنند. این دس ــا حت آنه
ــد تا تغییراتی در رژیم های حاکم بر  ــویق جنبش های جهادی و مردمی در منطقه ش باعث تش

کشورها به وجود آورند.
ــواه منطقه و  ــای آزادی خ ــران در حمایت از جنبش ه ــت ای سیاس
ــطین و لبنان، باعث  ــتی در فلس ــای ضد صهیونیس جنبش ه
ــترش پیدا کند. این  ــد تا فرهنگ مقاومت نشر و گس ش
ــترده ای در  ــتاوردهای گس جنبش های مقاومت دس

لبنان و فلسطین محقق کردند.
ــی در خصوص نگرانی های  این تحلیلگر سیاس
ــورهای غربی از تأثیرات انقالب اسالمی  کش
ــت: یکی از مهم ترین علل نگرانی  ایران گف
ــورهای غربی از انقالب اسالمی، این  کش
ــت که جمهوری اسالمی ایران، محور  اس
مقاومت را در منطقه شکل داد. این محور 
ــام می دهد؟ محور مقاومت  چه کاری انج
در برابر دولت های تحت حمایت آمریکا و 

رژیم صهیونیستی می ایستد.
ــتراتژی منطقه ای خود، ایران  آمریکا در اس
ــت. تمام رؤسای جمهور  را هدف قرار داده اس
ــالمی تا به  ــکا از زمان پیروزی انقالب اس آمری
ــد و آن همان،  ــترک دارن ــروز، یک هدف مش ام
محاصره جمهوری اسالمی ایران و تضعیف آن است. 
اقدامی که به بهانه های واهی مانند برنامه هسته ای صلح 

آمیز ایران و دموکراسی و غیره صورت می گیرد.
محور مقاومت با حمایت ایران، در برابر نفوذ آمریکا در منطقه ایستاده 
ــت و به همین دلیل واشنگتن با آن مخالف است. مسأله دوم این است که  اس
ــالمی ایران در ارائه یک الگوی پیشرفت در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی،  جمهوری اس
ــت. طبیعتًا این مسأله با تجربه غرب و الگوی  نظامی، صنعتی و اخالقی موفق عمل کرده اس
ــت؛ الگویی که برپایه وحشی گری و تسلط و تضعیف ملت ها و  ــورهای غربی در تضاد اس کش

غارت ثروت های آنها بنا شده است.
ــان ابتدا در برابر تمام این  ــد این الگوی ایرانی را تحمل کنند. ایران از هم ــا نمی توانن غربی ه
ــتادگی کرده و عقب نشینی نمی کند. چه در بحث سیاست خارجه و چه در بحث  ــارها ایس فش
ــندند که ایران به صورت  ــارهای اقتصادی شاهد این ایستادگی هستیم. غربی ها نمی پس فش

خودکفا در زمینه های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک قدرتمند شده و بتواند از خود دفاع کند.
ــران با انقالب های دیگر تصریح کرد: طبیعتًا  ــالمی ای وی در خصوص وجوه تمایز انقالب اس
ــترده ای میان آنها وجود دارد. یکی از مشهورترین انقالب ها در جهان، انقالب  تفاوت های گس
روسیه در سال 191۷ به شمار می رود. در کشورهای عربی نیز شاهد وقوع یک انقالب واقعی 

نبوده ایم بلکه بیشتر کودتاهایی از سوی ارتش ها صورت گرفته است.
ــورهای عربی و اسالمی، حمایت آمریکا یا شوروی  مهم ترین وجه تمایز این کودتاها در کش
ــور و رهبران دینی آن  ــت که انقالب ایران با حمایت ملت این کش از آنها بود؛ این در حالیس
ــت. انقالب  ــام خمینی )قدس( صورت گرفته اس ــتثنایی مانند ام ــخصیت اس به ویژه یک ش
ــیه نیز  ــت. انقالب روس ــیحی داش ــه در یک دوره، کاماًل روحیه ضد دینی و ضد مس فرانس

ــی  ــوده و ابعاد اقتصادی و سیاس ــاًل ضد دین ب کام
ــالمی ایران یک هویت اسالمی  داشت. انقالب اس
و فرهنگی دارد. امام خمینی )قدس( ابعاد اقتصادی 
ــی آن را برجسته نکرد بلکه بر روی بُعد  و یا سیاس
فرهنگی و استقالل از غرب تاکید داشت. به همین 
ــدت علیه این انقالب  دلیل رسانه های غربی به ش
ــذاری آن بر ملت های  ــع تأثیر گ ــد تا مان کار کردن

منطقه شوند.
ایران نقش مهمی در تضعیف نفوذ آمریکا در منطقه 
ــوریه و عراق و لبنان و دیگر کشورها  به ویژه در س
ایفا کرده است؛ این یک دستاورد مهم برای ایران به 
ــمار می رود. دیگر کشورها مانند روسیه و چین از  ش
نقش و جایگاه ایران در تضعیف نفوذ آمریکا با خبر 
ــتفاده می کنند با وجود تمام این  هستند و از آن اس
اقدامات خصمانه، انقالب اسالمی ایران، تأثیر خود 
ــی  ــت و تبدیل به بخش را بر ملت های جهان گذاش
ــد. هیچ کسی نمی تواند به  از معادالت منطقه ای ش
ــالمی ایران  آینده منطقه بدون حضور جمهوری اس
فکر کند. ایران امروزه تبدیل به بخشی از توجهات 
ــت. زمانیکه از چین و روسیه  ــده اس بین المللی ش
سخن می گوییم همواره بحث رابطه با ایران مطرح 
می شود. وقتی از طرح های آمریکا در منطقه حرف 
ــث واکنش های ایران به میان می آید.  می زنیم بح
ــخن می گوییم ایران  ــطین س به ویژه وقتی از فلس

جلوتر از همه قرار دارد.
ــی در خصوص دستاوردهای انقالب  طالل العتریس
ــالمی ایران در بخش های داخلی و منطقه ای و  اس
ــتاورد این انقالب  ــی تاکید کرد: مهم ترین دس جهان
ــته بیش از 40 سال باقی بماند؛  این است که توانس
این در حالیست که شدیدترین تحریم ها از سال اول 
ــده است. ایران در سایه  انقالب، بر ایران تحمیل ش
این انقالب توانسته انواع نهادهای اسالمی و علمی 

و فرهنگی را ایجاد کند.
ــته ایران نیست و این کشور  البته این نهایت خواس
ــت  ــد در عرصه های علمی در رتبه نخس می کوش
جهانی بایستد و در تمام زمینه ها به خودکفایی دست 
ــالمی ایران در عین حال،  پیدا کند. اما جمهوری اس
ــای اقتصادی و مالی  ــدیدترین تحریم ه در برابر ش
ــته، ایران دست  ــت. طی 42 سال گذش ایستاده اس
ــرفت و شکوفایی و تقویت  ــیر پیش از حرکت در مس
ــت. این مهم ترین تجربه  ــته اس خودکفایی برنداش

جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود.
ــطح منطقه ای نیز به آن اشاره کردیم که حتی  در س
ــه بدون در نظر  ــمنان نمی توانند به آینده منطق دش
ــالمی ایران و واکنش های این  گرفتن جمهوری اس
ــند. بنابراین ایران امروزه در معادالت  کشور بیندیش
منطقه ای حضور دارد و با اکثر کشورهای آن رابطه 
خوبی برقرار کرده است. این کشور دوستانی در تمام 
ــورهای منطقه برای خود دارد و از جنبش های  کش
ــت به عنوان یک هم پیمان قدرتمند، حمایت  مقاوم

می کند.
ایران نقش مهمی در تضعیف نفوذ آمریکا در منطقه 
ــوریه و عراق و لبنان و دیگر کشورها  به ویژه در س
ــت؛ این یک دستاورد مهم برای ایران  ایفا کرده اس
به شمار می رود. دیگر کشورها مانند روسیه و چین از 
ــش و جایگاه ایران در تضعیف نفوذ آمریکا با خبر  نق

هستند و از آن استفاده می کنند.
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وزیر سابق لبنان :

ایران عاملی بازدارنده در برابر اهداف آمریکا در خاورمیانه است
 »طـراد حماده« وزیر سـابق لبنان با اعالم اینکه 
ایران عاملی بازدارنـده در برابر اهداف آمریکا در 
خاورمیانه اسـت، اظهار داشـت: انقالب اسالمی 

حامی ملت های مستضعف جهان است.
 همین دو سال پیش بود که جان بولتون مشاور سابق 
امنیت ملی آمریکا گفته بود که انقالب ایران 40 سالگی 
خود را نخواهد دید. البته نظیر چنین اظهارنظرهایی را 
ــرائیلی شنیده  پیش تر نیز از مقام های آمریکایی و اس
بودیم. ما تقریباً از آغاز انقالب تا اکنون به شنیدن این 
جمله عادت کرده ایم که انقالب ایران سال آخر خود را 

می گذراند! و از آن زمان تا کنون 42 سال می گذرد.
ــالگرد  ــالمی ایران چهل و دومین س امروز انقالب اس
پیروزی خود را در حالی جشن می گیرد که منطقه غرب 
آسیا و جهان در شرایط متفاوت و حساس اما با همان 

ویژگی سناریوهای تکراری به سر می برد.
ــود که چرا غربی ها  ــش مطرح می ش همواره این پرس
ــیه و آمریکا  ــن انقالب در اروپا، روس که تجربه چندی
ــته اند باید نگران انقالب در ایران باشند؟ اساسًا  را داش
کدام ویژگی انقالب ایران است که آنها را نگران کرده 
است؟ بی تردید پاسخ اصلی در ویژگی اسالمی بودن، 
ایدئولوژیک و فرامرزی بودن این انقالب است. انقالبی 
که اگر چه خواسته های سیاسی و اقتصادی را مطالبه 
می کرد اما اساس شکل گیری آن بر تفکری استوار بود 
که راه چاره رهایی ملت های منطقه و جهان را در رهایی 

از اردوگاه استعماری غرب و اسرائیل می دانست.
تمرکز بر این اصل به خودی خود شکوفایی اقتصادی 
و سیاسی ملت های منطقه و همان منافع ملی را تامین 
می کرد. به عبارتی موضوع مقابله با اردوگاه غرب بیشتر 
به نظریه منافع ملی تاکید داشت و این دیدگاه را تقویت 
ــالمی را در  ــرد که انقالب ایران منافع ملی و اس می ک
راستای تقویت دو مفهوم می داند و نه دو مفهوم متضاد. 
سیاست ایران، به دنبال ورود به ائتالف های بین المللی 
نبوده است و شعار نه شرقی و نه غربی همواره سرلوحه 
جمهوری اسالمی ایران بوده است و این شعار استقالل، 
آزادی و حاکمیت است زمانی که انقالب اسالمی ایران 
به پیروزی رسید، کشورهای عربی و برخی گروه های 
ــا رژیم  ــطین ب ــتن پرونده فلس ــطینی برای بس فلس
صهیونیستی به توافق رسیده بودند. یاس و ناامیدی از 
شکست های پی در پی عربی از رژیم صهیونیستی در 
جنگ های مختلف بویژه جنگ 6 روزه و جنگ 193۷ 
و اشغال سرزمین فلسطین سایه افکنده بود. هم چنین 
عدم کارایی گفتمان ملی گرایی و قومیت گرایی عرب 
در برابر اسرائیل باعث شده بود تا فضای سرد و ناامیدی 
ــورهای و ملت های عربی حاکم شود. پیروزی  بر کش
ــوند اسالمی و  انقالب ایران گفتمان جدیدی را با پس
بر اساس آموزه های دینی ایجاد کرد که مانع از تحقق 
اهداف اسرائیل و آمریکا درباره فلسطین و منطقه شد. در 
این زمان و با الهام از این اندیشه فراگیر ملی و اسالمی 
ــد حماس و جهاد  ــالمی مانن جنبش های مقاومت اس

اسالمی شکل گرفتند.
»طراد حماده« وزیر سابق لبنان در گفتگو با خبرگزاری 
مهر در خصوص انقالب اسالمی ایران اظهار داشت: در 
ابتدا باید چهل و دومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
ــلمین جهان و  ایران را به امام خامنه ای ولی فقیه مس
ملت ایران تبریک بگویم. انقالب اسالمی و جمهوری 

ــول انقالب پایبند و از حمایت و تایید ملت ایران  ــالمی ایران در طول عمر خود همواره بر اص اس
ــت. جمهوری اسالمی ایران و نهادهای دموکراتیک آن و سپاه پاسداران انقالب  برخوردار بوده اس
ــالمی ثابت کردند که مدافع اسالم و انقالب هستند و در طی سال های گذشته در برابر جنگ  اس
تحمیلی، محاصره اقتصادی و تمامی اشکال جنگ و تهدیدهای آمریکا ایستادگی کرده اند اما این 
تحریم ها تاثیری بر نقش ایران در منطقه و جهان نداشته است. در واقع ایران دارای جایگاهی در 
منطقه و جهان اسالم در زمینه مدیریت دنیا است. به عبارتی دیگر ایران با حمایت از ملت ها و دفاع 

از اصول اسالم و منافع مسلمین، همچون قلب تپنده اسالم است.
ــان کرد که تشکیل سپاه قدس برای دفاع از آرمان فلسطین و  ــابق لبنان در ادامه خاطرنش وزیر س
ــالمی برای دفاع از  ــای تحت ظلم به فرموده امام خمینی )ره( از جمله اقدامات انقالب اس ملت ه
ملت های مظلوم جهان است. نیروی سپاه قدس به منظور دفاع از منافع مسلمانان در جهان و منطقه 
غرب آسیا و نیز دفاع از ملت فلسطین و حمایت از آزادی فلسطین از یوغ اشغال صهیونیست ها وارد 

جبهه های نبرد شده است.
طراد حماده افزود: درگیریها در منطقه افزایش یافت و در ابتدای قرن حاضر و هزاره سوم به مرکز 
مناقشه جهانی تبدیل شد و در معرض حمله آمریکا به افغانستان و عراق قرار گرفت به طوری که به 
اشغال این دو کشور از سوی نظامیان آمریکایی منجر شد. منطقه سپس با تجاوز اسرائیل به لبنان 
ــت ها به غزه و کرانه باختری صورت  ــد و جنگ 33 روزه و پس از آن حمالت صهیونیس مواجه ش

گرفت. بعد از این رویدادها ظلم و استبداد در بحرین و سپس تجاوز بی سابقه به یمن رخ داد.
عالوه بر همه این موارد، منطقه خاورمیانه درگیر نبرد با تروریسم تکفیری و جنگ جهانی علیه سوریه 
شد، همچنین جنگی که با محاصره و تحریم همراه است و آن یک جنگ اقتصادی بی سابقه است. 
ایران توانست در برابر تمامی چنین چالش هایی در سطح منطقه ایستادگی کند و به همراه محور 
مقاومت در منطقه و گروه های سیاسی وابسته به آن پیروزی های بزرگی به دست آورد. این مقاومت 
به خروج آمریکا از غرب آسیا و در نهایت شکست دشمن صهیونیستی منجر خواهد شد و ما به زودی 

و به اذن خدا این مهم را مشاهده خواهیم کرد.
ایران و جمهوری اسالمی به مثابه دژی مستحکم در برابر چنین سیاستهای تجاوزکارانه و سلطه 
طلبانه ای است وی اظهار داشت: سیاست ایران، به دنبال ورود به ائتالف های بین المللی نبوده است 
و شعار نه شرقی و نه غربی همواره سرلوحه جمهوری اسالمی ایران بوده است و این شعار استقالل، 
آزادی و حاکمیت است. وقتی جبهه دشمن شکل می گیرد طبیعی است که برای مقابله با آن جبهه ای 
از دوستان و مقاومت شکل بگیرد لذا جبهه مقاومت و محور ایستادگی در برابر سیاستهای تجاوزکارانه، 
تجاوز، جنگ و تروریسم شکل گرفت و این جبهه توانست مکر و حیله دشمنان را از بین ببرد و اهداف 
خود را در دفاع از امت اسالمی و منافع ملت های مسلمان و حقوق مشروع آنها محقق کند. آمریکا 
از ایران می هراسد زیرا واشنگتن خواهان سیطره بر منطقه غرب آسیا است و می خواهد کشورهای 
اسالمی تابع و دنباله رو آمریکا باشند، آمریکایی ها به امکانات و منابع خاورمیانه دست درازی می کنند 
و ملت های منطقه را تحقیر و دولتهایشان را به سلطه خود درمی آورند. ایران و جمهوری اسالمی به 

مثابه دژی مستحکم در برابر چنین سیاستهای تجاوزکارانه و سلطه طلبانه ای است.
وزیر سابق لبنان در ادامه گفت: آمادگی، توانمندی و شجاعت ایران در برابر دشمنان ترسی بر دل 
ــمنان انداخته است زیرا به خوبی می دانند بهای توطئه های خود را خواهند داد. ایران همچون  دش
ــر راه اهداف توسعه طلبانه و تجاوزکارانه دشمنان منطقه به ویژه آمریکا در خاورمیانه  مانعی بر س
ــت. ایران خواهان همکاری در زمینه درستی و راه درست طبق اصول اسالم در برقراری صلح  اس
ــت لذا تجاوز را نمی پذیرد و با قدرت، آماده مقابله با دشمنان است. ایران با قدرت خود،  جهانی اس
باعث هراس و نگرانی دشمنان است و با برخورداری از قوای بازدارندگی و مقابله با دشمن، از تمامی 

ملت های مستضعف حمایت می کند.
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استاد دانشگاه مسکو :

انقالب اسالمی یک انقالب ضد امپریالیستی است
 »مهمت پرینچک« اسـتاد دانشگاه مسـکو با بیان اینکه انقالب اسالمی یک انقالب 
ضدامپریالیسـتی اسـت، گفت: ایران با انقالب اسالمی توانسـت مبارزه علیه برنامه 

های امپریالیسم غربی در منطقه را تقویت کند. 
ــکا گفته بود که  ــابق امنیت ملی آمری ــاور س ــال پیش بود که جان بولتون مش ــن دو س همی
ــالگی خود را نخواهد دید. البته نظیر چنین اظهارنظرهایی را پیش تر نیز  انقالب ایران 40 س
ــنیده بودیم. ما تقریبًا از آغاز انقالب تاکنون به شنیدن  ــرائیلی ش از مقام های آمریکایی و اس
این جمله عادت کرده ایم که انقالب ایران سال آخر خود را می گذراند! و از آن زمان تاکنون 

42 سال می گذرد.
ــالگرد پیروزی خود را در حالی جشن می گیرد  ــالمی ایران چهل و دومین س امروز انقالب اس
ــرایط متفاوت و حساس اما با همان ویژگی سناریوهای  ــیا و جهان در ش که منطقه غرب آس

تکراری به سر می برد.
ــالب در اروپا،  ــا که تجربه چندین انق ــود که چرا غربی ه ــش مطرح می ش همواره این پرس
ــته اند باید نگران انقالب در ایران باشند؟ اساسًا کدام ویژگی انقالب  ــیه و آمریکا را داش روس
ــخ اصلی در ویژگی اسالمی بودن،  ــت؟ بی تردید پاس ــت که آنها را نگران کرده اس ایران اس
ــته های سیاسی و  ــت. انقالبی که اگر چه خواس ایدئولوژیک و فرامرزی بودن این انقالب اس
اقتصادی را مطالبه می کرد اما اساس شکل گیری آن بر تفکری استوار بود که راه چاره رهایی 

ملت های منطقه و جهان را در رهایی از اردوگاه استعماری غرب و اسرائیل می دانست.
ــی ملت های منطقه و همان  ــکوفایی اقتصادی و سیاس تمرکز بر این اصل به خودی خود ش
منافع ملی را تامین می کرد. به عبارتی موضوع مقابله با اردوگاه غرب بیشتر به نظریه منافع 
ملی تاکید داشت و این دیدگاه را تقویت می کرد که انقالب ایران منافع ملی و اسالمی را در 

راستای تقویت دو مفهوم می داند و نه دو مفهوم متضاد.
پیروزی انقالب ایران گفتمان جدیدی را با پسوند اسالمی و بر اساس آموزه های دینی ایجاد 
ــطین و منطقه شد. در این زمان  ــرائیل و آمریکا درباره فلس کرد که مانع از تحقق اهداف اس
ــالمی جنبش های مقاومت اسالمی مانند حماس و  ــه فراگیر ملی و اس و با الهام از این اندیش

جهاد اسالمی شکل گرفتند.
خبرنگار مهر در خصوص انقالب اسالمی و تاثیر آن بر روی تحوالت کنونی منطقه گفتگویی 

ــور »مهمت پرینچک« عضو هیئت علمی  با پروفس
ــکو انجام داده که مشروح آن در ادامه  دانشگاه مس

می آید؛

 با گذشـت ۴۲ سـال از پیروزی انقالب 
اسالمی به نظر شما این رویداد چه تاثیری 

بر تحوالت کنونی منطقه داشته است؟
ــالمی ایران بر روی  ضمن ارزیابی تاثیر انقالب اس
ــت  ــوالت کنونی منطقه ذکر این نکته مهم اس تح
ــت رژیم شاه را  ــالمی توانس که ایران با انقالب اس

سرنگون کند و از استراتژی آمریکا خارج شود.
یکی از پیامدهای انقالب اسالمی قطع شدن روابط 
استراتژیک تهران و واشنگتن است. استقالل ایران 
به همان اندازه که برای ملت ایران مهم است برای 

ترکیه و کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است.
استقالل ایران یعنی استقالل ترکیه. تمامیت ارضی 
ــوریه، ترکیه و  ایران یعنی تمامیت ارضی عراق، س

کشورهای منطقه.
اگر انقالب اسالمی نبود ایران اکنون تحت کنترل 
ــنگتن بود که این البته تهدیدی برای ترکیه و  واش
ــوب می شد. در عین حال  ــورهای منطقه محس کش
ــوریه هم تحت کنترل آمریکا  اگر ترکیه، عراق و س
ــمار  ــران و منطقه تهدید به ش ــند این برای ای باش
ــرل آمریکا و  ــی رود. بنابراین خروج ایران از کنت م

رهایی از رژیم شاه آسایش را به منطقه آورد.
عالوه بر این، ترکیه و کشورهای منطقه یک متحد 

جدی به دست آوردند. زیرا ایران مستقل به عنوان بزرگترین متحد ترکیه امروز ضامن صلح، 
ثبات و آرامش منطقه است.

ــاید اگر انقالب اسالمی نبود ایران و ترکیه نمی توانستند امروز در مقابل طرح »خاورمیانه  ش
ــاهد  بزرگ« با یکدیگر همکاری کنند. همچنین همانطور که اخیراً در منطقه قفقاز جنوبی ش
ــد. بنابراین ایران با  بودیم بین ایران، ترکیه و آذربایجان همکاری و هماهنگی ایجاد نمی ش
ــید و امروز توانسته است مبارزه علیه برنامه های امپریالیسم  ــالمی به استقالل رس انقالب اس

غربی در منطقه را تقویت کند.
ــرنگون کند و از محور آمریکا خارج شود.  ــت رژیم شاه را س ــالمی توانس ایران با انقالب اس
ــورهای  ــت برای ترکیه و کش ــتقالل ایران به همان اندازه که برای ملت ایران مهم اس اس
منطقه نیز حائز اهمیت است. استقالل ایران یعنی استقالل ترکیه. تمامیت ارضی ایران یعنی 

تمامیت ارضی عراق، سوریه، ترکیه و کشورهای منطقه.

 یکـی از اقدامـات مهـم ایـران پس از پیـروزی انقالب اسـالمی توجه به 
جامعه مسـلمانان و حمایت از مستضعفین بخصوص حمایت از مردم مظلوم 
فلسـطین بوده است. شـما اقدامات ایران در حمایت از مردم غزه و حماس 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــرار گرفته اند و  ــتی هدف ق ــوی قدرت های امپریالیس ــلمانان جهان از س تقریبًا تمامی مس
ــالم امروز یکی از مراکز اصلی  ــده اند. بنابراین جهان اس ــارها را متحمل ش ــترین فش بیش
ــکیل می دهد. آمریکا و اسرائیل دو قدرت بزرگ  ــم و صهیونیسم را تش مبارزه با امپریالیس
ــتی هستند. فلسطین هم یکی از نمادهای مهم مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم  امپریالیس
ــورهای منطقه تهدید به  ــرائیل نه تنها برای فلسطین بلکه برای همه کش ــت. البته اس اس

شمار می رود.
ــت. بنابراین مبارزه مردم  ــم به خاک کشورهای دیگر دوخته اس ــغالگر اسرائیل چش رژیم اش

فلسطین با اسرائیل و حمایت ایران از مردم فلسطین به نفع کشورهای منطقه است.
اسرائیل و امپریالیسم غرب به دنبال تجزیه کشورهای مسلمان جهان و به راه انداختن جنگ 
شیعه و سنی هستند، اسرائیل در همین راستا اخیراً با آمریکا پروژه جدیدی شروع کرده است. 
عالوه بر این، تحت عنوان عادی سازی روابط با کشورهایی مانند امارات و بحرین می خواهد 
ــورهای  جبهه ای علیه ایران و ترکیه ایجاد کند. بنابراین ضرورت دارد که ترکیه، ایران و کش

منطقه در مقابل این موضوع هوشیار باشند.
ــلمان حوزه خلیج فارس به سمت خود این  ــرائیل از جذب کشورهای مس هدف آمریکا و اس

است که از این کشورها علیه منطقه و جهان اسالم 
ــم حمایت ایران از  ــتفاده کنند. همانطور که گفت اس
ــورهای منطقه است. مبارزات  فلسطین به نفع کش
ــلیمانی هم یکی از نمونه های بارز  ــهید قاسم س ش

این امر است.
ــلمانان  ــردم منطقه و مس ــدن م بنابراین متحد ش
ــرائیل و امپریالیسم غرب برای صلح  جهان علیه اس

و آرامش منطقه بسیار اهمیت دارد.

انقالب هـای  شـاهد  تاریـخ  طـول  در   
متعددی در کشـورهای مختلـف بوده ایم. 
انقـالب فرانسـه، آمریـکا و غیـره. از نظر 
شما انقالب ایران با دیگر انقالب ها در چه 

اصول و پایه هایی متفاوت بوده است؟
ــت بین انقالب ها وجوه اشتراک  اگر چه ممکن اس
ــا در حالت کلی  ــد ام ــته باش ــود داش ــی وج فراوان
ــور  ــوری منحصر به همان کش انقالب های هر کش
ــوری با توجه به تاریخ،  ــت زیرا انقالب هر کش اس
ــور شکل می گیرد.  ــنت خاص آن کش فرهنگ و س
ــی نگرش این انقالب ها  آنچه اهمیت دارد چگونگ
ــت. از آنجایی که انقالب  ــبت به امپریالیسم اس نس
ــتی است  ــالمی ایران یک انقالب ضدامپریالیس اس
نقش مهمی در آینده منطقه خواهد داشت. انقالب 
ــت جدا کرده  ــالمی، ایران را از حلقه امپریالیس اس

است.
در واقع وجه اشتراک انقالب ترکیه، انقالب روسیه 
ــت بودن آنها  ــن با انقالب ایران ضدامپریالیس و چی
ــتقالل و قدرتمندی  ــالمی اس ــالب اس ــت. انق اس
ــن به معنای  ــه ارمغان آورد که ای ــرای ایران ب را ب

قدرتمندی ترکیه نیز است.
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 »مهمت پرینچک« اسـتاد دانشگاه مسـکو با بیان اینکه انقالب اسالمی یک انقالب 
ضدامپریالیسـتی اسـت، گفت: ایران با انقالب اسالمی توانسـت مبارزه علیه برنامه 

های امپریالیسم غربی در منطقه را تقویت کند. 
ــکا گفته بود که  ــابق امنیت ملی آمری ــاور س ــال پیش بود که جان بولتون مش ــن دو س همی
ــالگی خود را نخواهد دید. البته نظیر چنین اظهارنظرهایی را پیش تر نیز  انقالب ایران 40 س
ــنیده بودیم. ما تقریبًا از آغاز انقالب تاکنون به شنیدن  ــرائیلی ش از مقام های آمریکایی و اس
این جمله عادت کرده ایم که انقالب ایران سال آخر خود را می گذراند! و از آن زمان تاکنون 

42 سال می گذرد.
ــالگرد پیروزی خود را در حالی جشن می گیرد  ــالمی ایران چهل و دومین س امروز انقالب اس
ــرایط متفاوت و حساس اما با همان ویژگی سناریوهای  ــیا و جهان در ش که منطقه غرب آس

تکراری به سر می برد.
ــالب در اروپا،  ــا که تجربه چندین انق ــود که چرا غربی ه ــش مطرح می ش همواره این پرس
ــته اند باید نگران انقالب در ایران باشند؟ اساسًا کدام ویژگی انقالب  ــیه و آمریکا را داش روس
ــخ اصلی در ویژگی اسالمی بودن،  ــت؟ بی تردید پاس ــت که آنها را نگران کرده اس ایران اس
ــته های سیاسی و  ــت. انقالبی که اگر چه خواس ایدئولوژیک و فرامرزی بودن این انقالب اس
اقتصادی را مطالبه می کرد اما اساس شکل گیری آن بر تفکری استوار بود که راه چاره رهایی 

ملت های منطقه و جهان را در رهایی از اردوگاه استعماری غرب و اسرائیل می دانست.
ــی ملت های منطقه و همان  ــکوفایی اقتصادی و سیاس تمرکز بر این اصل به خودی خود ش
منافع ملی را تامین می کرد. به عبارتی موضوع مقابله با اردوگاه غرب بیشتر به نظریه منافع 
ملی تاکید داشت و این دیدگاه را تقویت می کرد که انقالب ایران منافع ملی و اسالمی را در 

راستای تقویت دو مفهوم می داند و نه دو مفهوم متضاد.
پیروزی انقالب ایران گفتمان جدیدی را با پسوند اسالمی و بر اساس آموزه های دینی ایجاد 
ــطین و منطقه شد. در این زمان  ــرائیل و آمریکا درباره فلس کرد که مانع از تحقق اهداف اس
ــالمی جنبش های مقاومت اسالمی مانند حماس و  ــه فراگیر ملی و اس و با الهام از این اندیش

جهاد اسالمی شکل گرفتند.
خبرنگار مهر در خصوص انقالب اسالمی و تاثیر آن بر روی تحوالت کنونی منطقه گفتگویی 

ــور »مهمت پرینچک« عضو هیئت علمی  با پروفس
ــکو انجام داده که مشروح آن در ادامه  دانشگاه مس

می آید؛

 با گذشـت ۴۲ سـال از پیروزی انقالب 
اسالمی به نظر شما این رویداد چه تاثیری 

بر تحوالت کنونی منطقه داشته است؟
ــالمی ایران بر روی  ضمن ارزیابی تاثیر انقالب اس
ــت  ــوالت کنونی منطقه ذکر این نکته مهم اس تح
ــت رژیم شاه را  ــالمی توانس که ایران با انقالب اس

سرنگون کند و از استراتژی آمریکا خارج شود.
یکی از پیامدهای انقالب اسالمی قطع شدن روابط 
استراتژیک تهران و واشنگتن است. استقالل ایران 
به همان اندازه که برای ملت ایران مهم است برای 

ترکیه و کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است.
استقالل ایران یعنی استقالل ترکیه. تمامیت ارضی 
ــوریه، ترکیه و  ایران یعنی تمامیت ارضی عراق، س

کشورهای منطقه.
اگر انقالب اسالمی نبود ایران اکنون تحت کنترل 
ــنگتن بود که این البته تهدیدی برای ترکیه و  واش
ــوب می شد. در عین حال  ــورهای منطقه محس کش
ــوریه هم تحت کنترل آمریکا  اگر ترکیه، عراق و س
ــمار  ــران و منطقه تهدید به ش ــند این برای ای باش
ــرل آمریکا و  ــی رود. بنابراین خروج ایران از کنت م

رهایی از رژیم شاه آسایش را به منطقه آورد.
عالوه بر این، ترکیه و کشورهای منطقه یک متحد 

جدی به دست آوردند. زیرا ایران مستقل به عنوان بزرگترین متحد ترکیه امروز ضامن صلح، 
ثبات و آرامش منطقه است.

ــاید اگر انقالب اسالمی نبود ایران و ترکیه نمی توانستند امروز در مقابل طرح »خاورمیانه  ش
ــاهد  بزرگ« با یکدیگر همکاری کنند. همچنین همانطور که اخیراً در منطقه قفقاز جنوبی ش
ــد. بنابراین ایران با  بودیم بین ایران، ترکیه و آذربایجان همکاری و هماهنگی ایجاد نمی ش
ــید و امروز توانسته است مبارزه علیه برنامه های امپریالیسم  ــالمی به استقالل رس انقالب اس

غربی در منطقه را تقویت کند.
ــرنگون کند و از محور آمریکا خارج شود.  ــت رژیم شاه را س ــالمی توانس ایران با انقالب اس
ــورهای  ــت برای ترکیه و کش ــتقالل ایران به همان اندازه که برای ملت ایران مهم اس اس
منطقه نیز حائز اهمیت است. استقالل ایران یعنی استقالل ترکیه. تمامیت ارضی ایران یعنی 

تمامیت ارضی عراق، سوریه، ترکیه و کشورهای منطقه.

 یکـی از اقدامـات مهـم ایـران پس از پیـروزی انقالب اسـالمی توجه به 
جامعه مسـلمانان و حمایت از مستضعفین بخصوص حمایت از مردم مظلوم 
فلسـطین بوده است. شـما اقدامات ایران در حمایت از مردم غزه و حماس 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــرار گرفته اند و  ــتی هدف ق ــوی قدرت های امپریالیس ــلمانان جهان از س تقریبًا تمامی مس
ــالم امروز یکی از مراکز اصلی  ــده اند. بنابراین جهان اس ــارها را متحمل ش ــترین فش بیش
ــکیل می دهد. آمریکا و اسرائیل دو قدرت بزرگ  ــم و صهیونیسم را تش مبارزه با امپریالیس
ــتی هستند. فلسطین هم یکی از نمادهای مهم مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم  امپریالیس
ــورهای منطقه تهدید به  ــرائیل نه تنها برای فلسطین بلکه برای همه کش ــت. البته اس اس

شمار می رود.
ــت. بنابراین مبارزه مردم  ــم به خاک کشورهای دیگر دوخته اس ــغالگر اسرائیل چش رژیم اش

فلسطین با اسرائیل و حمایت ایران از مردم فلسطین به نفع کشورهای منطقه است.
اسرائیل و امپریالیسم غرب به دنبال تجزیه کشورهای مسلمان جهان و به راه انداختن جنگ 
شیعه و سنی هستند، اسرائیل در همین راستا اخیراً با آمریکا پروژه جدیدی شروع کرده است. 
عالوه بر این، تحت عنوان عادی سازی روابط با کشورهایی مانند امارات و بحرین می خواهد 
ــورهای  جبهه ای علیه ایران و ترکیه ایجاد کند. بنابراین ضرورت دارد که ترکیه، ایران و کش

منطقه در مقابل این موضوع هوشیار باشند.
ــلمان حوزه خلیج فارس به سمت خود این  ــرائیل از جذب کشورهای مس هدف آمریکا و اس

است که از این کشورها علیه منطقه و جهان اسالم 
ــم حمایت ایران از  ــتفاده کنند. همانطور که گفت اس
ــورهای منطقه است. مبارزات  فلسطین به نفع کش
ــلیمانی هم یکی از نمونه های بارز  ــهید قاسم س ش

این امر است.
ــلمانان  ــردم منطقه و مس ــدن م بنابراین متحد ش
ــرائیل و امپریالیسم غرب برای صلح  جهان علیه اس

و آرامش منطقه بسیار اهمیت دارد.

انقالب هـای  شـاهد  تاریـخ  طـول  در   
متعددی در کشـورهای مختلـف بوده ایم. 
انقـالب فرانسـه، آمریـکا و غیـره. از نظر 
شما انقالب ایران با دیگر انقالب ها در چه 

اصول و پایه هایی متفاوت بوده است؟
ــت بین انقالب ها وجوه اشتراک  اگر چه ممکن اس
ــا در حالت کلی  ــد ام ــته باش ــود داش ــی وج فراوان
ــور  ــوری منحصر به همان کش انقالب های هر کش
ــوری با توجه به تاریخ،  ــت زیرا انقالب هر کش اس
ــور شکل می گیرد.  ــنت خاص آن کش فرهنگ و س
ــی نگرش این انقالب ها  آنچه اهمیت دارد چگونگ
ــت. از آنجایی که انقالب  ــبت به امپریالیسم اس نس
ــتی است  ــالمی ایران یک انقالب ضدامپریالیس اس
نقش مهمی در آینده منطقه خواهد داشت. انقالب 
ــت جدا کرده  ــالمی، ایران را از حلقه امپریالیس اس

است.
در واقع وجه اشتراک انقالب ترکیه، انقالب روسیه 
ــت بودن آنها  ــن با انقالب ایران ضدامپریالیس و چی
ــتقالل و قدرتمندی  ــالمی اس ــالب اس ــت. انق اس
ــن به معنای  ــه ارمغان آورد که ای ــرای ایران ب را ب

قدرتمندی ترکیه نیز است.
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نماینده پارلمان لبنان:

انقالب اسالمی ایران یک انقالب صادق است

انقالب ایران به مرزهای داخلی محدود نشد و این موضوع از 

ــوری و دکترین مبارزه امام خمینی )ره( نیز بخوبی  آغاز در تئ

ــن عنصر تعیین کننده  ــد. موضوع قدس اصلی تری دیده می ش

ــق تمامی  دکترین مقاومت امام خمینی )ره( به عنوان سرمش

ــن موضوع جایگاه  ــد. ای ــی مطرح ش جهت گیری های سیاس

اصلی در تئوری و نیز مبارزه عملی امام قبل از انقالب و پس 
از آن داشت.

ــر، انقالب ایران یک  ــالف ویژگی های انقالب های دیگ برخ

ــی و  ــرزی بمنظور مطالبات سیاس ــی و درون م ــول داخل تح

ــد و  ــت و در مرزهای ایران محدود نش ــادی صرف نیس اقتص

ــًا دلیل نگرانی ها و فشارهای حداکثری به ایران این بود  اساس

ــت انقالب ایران به  ــخص بود که قرار نیس که از آغاز هم مش
گستره جغرافیایی خاصی محدود شود.

همواره این پرسش مطرح می شود که چرا غربی ها که تجربه 

چندین انقالب در اروپا، روسیه و آمریکا را داشته اند 
ــًا کدام  ــند؟ اساس باید نگران انقالب در ایران باش
ــت که آنها را نگران کرده  ویژگی انقالب ایران اس
ــخ اصلی در ویژگی اسالمی  ــت؟ بی تردید پاس اس
ــودن، ایدئولوژیک و فرامرزی بودن این انقالب  ب
ــته های  ــر چه خواس ــی که اگ ــت. انقالب اس
ــی و اقتصادی را مطالبه می کرد  سیاس
ــکل گیری آن بر  ــاس ش ــا اس ام
ــه راه چاره  ــتوار بود ک تفکری اس
رهایی ملت های منطقه و جهان را 
در رهایی از اردوگاه استعماری غرب و 

اسرائیل می دانست.
»محمد نصراهلل« عضو فراکسیون توسعه 
و آزادی پارلمان لبنان و عضو دفتر سیاسی 
ــگار مهر در  ــو با خبرن ــل در گفتگ ــش ام جنب
ــالمی  ــتاوردهای پیروزی انقالب اس خصوص دس
ــار پیروزی  ــل و دومین به ــاهد چه ــد کرد: ما ش تاکی
ــتیم؛ انقالبی که رایحه آن  ــالمی در ایران هس انقالب اس
در منطقه و تمام جهان پیچید و نمونه ای بی سابقه در جهانی 

ارائه داد که میان شرق و غرب چند تکه شده بود.

ــورهای جهان یا از شرق تبعیت می کردند و  در آن زمان، کش

ــتقیم را انتخاب  یا از غرب. اما ایران تصمیم گرفت صراط مس

ــیار سخت بوده و مملو از  ــت که بس کند. این همان راهی اس

خطرات می باشد اما تنها راه برای دستیابی به استقالل واقعی 

ــتن وابستگی به عناصر و نیروهای غیر توحیدی  و کنار گذاش
است.

ــت چند دهه از عمر انقالب اسالمی، شاهد  امروزه بعد از گذش

ــر در جهان به  ــران در برابر محور ش ــت ای ــداری و مقاوم پای

ــتیم. جمهوری اسالمی ایران، توانسته  سرکردگی آمریکا هس

نماینـده پارلمـان لبنان تاکیـد کرد که انقالب اسـالمی 
ایران یک محور جدید نه تنها در منطقه بلکه کل جهان، 
در برابر کشـورهای استعمارگر و در حمایت از ملت های 

مظلوم، ایجاد کرده است.
ــالمی ایران  ــال از پیروزی انقالب اس ــروزه، چهل و دو س ام
ــت بنیانگذار آن می گذرد. انقالبی که  ــال از درگذش و سی س
ــی و مرزهای داخلی بود.  ــف آن فراتر از جغرافیای سیاس تعری
از این رو تراکم توطئه ها و انبوه سناریوهای برنامه ریزی شده 
علیه انقالب ایران به دلیل نگرانی از تاثیرگذاری آن در فرایند 

سیاسی رویدادهای منطقه ای طراحی شد.
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ــتر زمینه ها کسب  ــتاوردهای بی سابقه و شگرفی در بیش ــه رقابت های علمی کند. این کشور جزو 10 کشور برتر جهان در زمینه های علمی دس ــته وارد عرص ــی رود و توانس ــمار م ــتفاده از تکنولوژی های به ش ــای پرتاب ماهواره ها و اس در حوزه ه
ــران، دیگران را به جنگ افروزی ها علیه ایران نیز بحث دیگری است. این کشور زمان پیروزی انقالب اسالمی در این کشور محقق شده است. تمام این دستاوردها در سایه تحریم های ظالمانه علیه ایران از پیشرفته روز شود. ــده که متفک ــرعت بیشتری بگیرد و در آینده نزدیک میوه تأثیرات پیروی از آن دعوت می کنند. امیدواریم که روند پیشرفت ها در امروزه تبدیل به یک الگو ش ــر ایجاد و انقالب اسالمی بر روح جمعی منطقه را ببینیم.ایران س ــالمی ب ــر مبانی انقالب اس ــوص تأثی ــته تاکید کرد: طبیعی است که انقالب اسالمی، یک رابطه عمیق حمایت از محور مقاومت در منطقه در برابر رژیم صهیونیستی وی در خص ــا جنبش های آزادی خواه و مقاوم در منطقه و جهان داش ــالمی به این اسالمی بودن انقالب ایران همخوانی دارد.باشد. این رابطه با مبانی تفکری امام خمینی )ره( در خصوص ب ــال مبانی انقالب اس ــی از انتق ــورهای غرب ــان کش ــت دارند؛ بنابراین هر کاری که از دستش ــورها وحش ــام می دهند. غربی ها هر کش ــر می آید برای توقف این روند انج ــره و تحریم گرفته ب ــوان تصور کرد از محاص ــی را که بت ــادی، علیه ایران انجام ظلم ــای نظامی، امنیتی و اقتص ــت. این اسالمی به دلیل این ویژگی خود یعنی اسالمی بودن و حامی ملت آن در برابر تمام این توطئه چینی ها ایستاده است. انقالب داده اند اما انقالب اسالمی تحت لوای تدبیر رهبری و مقاومت تا جنگ ه ــتاده اس ــطین ایس ــت های آمریکا قرار مظلومین بودن، در کنار ملت فلس ــه غارت رفته، انقالب، از ملت هایی که تحت ظلم سیاس ــور، ب ــط این کش ــالمی یک انقالب صادق است که گرفته و ثروت های آنها توس ــالمی تبدیل شود. این همان دیدگاهی است که باعث شده امام موسی صدر نیز از جنبش های مقاومت حمایت می کند.تالش نکرده جای استعمارگری را با استعمارگری بگیرد بلکه حمایت می کند. انقالب اس ــاخص انقالب اس ــف تفکرات و به یکی از چهره های ش ــبت های مختل ــان تالش می کرد در مناس مبانی مربوط به انقالب اسالمی ایران را وارد زندگی لبنانی ها ایش

ــیون توسعه و آزادی پارلمان لبنان ادامه داد: و به صورت کلی اعراب کند. ــه تنها در منطقه این عضو فراکس ــران یک محور جدید، ن ــالمی ای ــوری که هدف آن، گردآوری انقالب اس ــه در جهان، ایجاد کرد؛ مح ــر بلک ــر جهان برای مقابله با گروه های ش ــت. مبانی عقیدتی امام خمینی )قدس( بر پایه آزادسازی و گروه های خیر از سراس اس

رهاسازی انسان ها در سراسر جهان بنا شده است.

ــت چند دهه از عمر انقالب اسالمی، شاهد  امروزه بعد از گذش

ــر در جهان به  ــران در برابر محور ش ــت ای ــداری و مقاوم پای

ــتیم. جمهوری اسالمی ایران، توانسته  سرکردگی آمریکا هس

ــگرفی در بیشتر زمینه ها کسب  ــتاوردهای بی سابقه و ش دس

ــورهای غربی از  ــل نگرانی کش ــد. وی در خصوص دالی کن

ــا علیه این انقالب  ــالمی و توطئه چینی ه پیروزی انقالب اس

از طریق تحریم ایران بیان کرد: کشورهای استعمارگر عادت 

کرده اند که کشورهای ضعیف را تجزیه کرده و منابع و ذخایر 

ــورها، ملت ها را  ــای آنها را به غارت ببرند. این کش و ثروت ه

ــرار می دهند. بعد از جنگ جهانی  ــد کرده و تحت ظلم ق دربن

دوم، جهان در میان 2 گروه که ثروت های ملت ها را در دست 
گرفتند تقسیم شد، شوروی و آمریکا.

ــعار نه شرقی و نه غربی  ــالمی با ش در این میان، انقالب اس

ــد. اوضاع ایران قبل از انقالب مانند  ــت و پیروز ش به پا خواس

دیگر کشورهای تحت استعمار آمریکا بود. ذخایر ایران توسط 

استعمارگران به غارت می رفت. اما انقالب اسالمی باعث شد 

ــده و اجازه  ــتگی به آمریکا رها ش ــور از زیر بار وابس این کش
غارت ثروت های ایران را ندهد.

ــالمی به این  ــال مبانی انقالب اس ــورهای غربی از انتق کش

ــان  ــت دارند؛ بنابراین هر کاری که از دستش ــورها وحش کش

ــام می دهند. غربی ها هر  ــر می آید برای توقف این روند انج ب

ــره و تحریم گرفته  ــوان تصور کرد از محاص ــی را که بت ظلم

ــادی، علیه ایران انجام  ــای نظامی، امنیتی و اقتص تا جنگ ه

داده اند اما انقالب اسالمی تحت لوای تدبیر رهبری و مقاومت 

ــهید مصطفی چمران  ــهدای زیادی را از ش ــت، تاکنون ش مل

ــلیمانی تقدیم کرده و در برابر تمام  ــهید قاسم س گرفته تا ش

ــت. چنین سیاست هایی هرگز  ــتاده اس این توطئه چینی ها ایس

ــالمی ایران در تحقق  ــرفت جمهوری اس نمی تواند مانع پیش
اهداف انسانی و اخالقی مدنظر خود شو
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نماینده حزب اهلل لبنان در ایران :

انقالب ایران مرحله جدیدی در تحوالت سیاسی جهان

نماینده حزب اهلل لبنان در ایران با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسالمی در طول 
۴ دهه گذشـته، تأکید کرد: پیروزی انقالب اسـالمی آغاِز پایان رژیم صهیونیستی را 

رقم زد.
ــالگرد پیروزی خود را در حالی جشن می گیرد  ــالمی ایران چهل و دومین س امروز انقالب اس
ــرایط متفاوتی و حساس اما با همان ویژگی سناریوهای  ــیا و جهان در ش که منطقه غرب آس

تکراری به سر می برد.
ــالب در اروپا،  ــا که تجربه چندین انق ــود که چرا غربی ه ــش مطرح می ش همواره این پرس
ــته اند باید نگران انقالب در ایران باشند؟ اساسًا کدام ویژگی انقالب  ــیه و آمریکا را داش روس
ــخ اصلی در ویژگی اسالمی بودن،  ــت؟ بی تردید پاس ــت که آنها را نگران کرده اس ایران اس
ــته های سیاسی و  ــت. انقالبی که اگر چه خواس ایدئولوژیک و فرامرزی بودن این انقالب اس
اقتصادی را مطالبه می کرد اما اساس شکل گیری آن بر تفکری استوار بود که راه چاره رهایی 

ملت های منطقه و جهان را در رهایی از اردوگاه استعماری غرب و اسرائیل می دانست.
ــی و برخی گروه های  ــورهای عرب ــید کش ــالمی ایران به پیروزی رس ــی که انقالب اس زمان
ــطین با رژیم صهیونیستی به توافق رسیده بودند. یاس و  ــطینی برای بستن پرونده فلس فلس
ــتی در جنگ های مختلف بویژه  ــت های پی در پی عربی از رژیم صهیونیس ناامیدی از شکس
جنگ شش روزه باعث شده بود تا فضای سرد و ناامیدی بر کشورها و ملت های عربی حاکم 
شود. پیروزی انقالب ایران گفتمان جدیدی را با پسوند اسالمی و بر اساس آموزه های دینی 

ایجاد کرد که مانع از تحقق اهداف اسرائیل و آمریکا درباره فلسطین و منطقه شد.
ــالمی، خبرگزاری مهر گفتگویی را با  ــالروز پیروزی انقالب اس ــتانه چهل و دومین س در آس
ــروح آن را  ــت که مش »عبداهلل صفی الدین« نماینده حزب اهلل لبنان در تهران انجام داده اس

مطالعه می کنید؛

امام خمینی )ره( و روابط ایشان با حزب اهلل
ــع با امام خمینی )ره(  ــالم معاصر در واق ــاره کنم که تاریخ اس ــداء باید به این نکته اش در ابت
آغاز شد. ایشان از طریق انقالب اسالمی توانستند دین را احیا کنند و عزت و کرامت اسالم 
ــته و بی  ــخصیت برجس را بازگردانند. من به جرأت می توانم بگویم که امام خمینی )ره( از ش
ــده است. انقالب اسالمی،  ــاهده نش نظیری برخوردار بودند که نمونه آن در تاریخ معاصر مش

ــار نور بود. این انقالب، در حقیقت انقالبی بود  انفج
ــد. تحقق انقالب  ــتضعفان منتظر آن بودن ــه مس ک
ــالمی بتواند عزت  ــالمی موجب شد تا امت اس اس
ــت رفته خود را مجدداً بازیابد. پس از انقالب  از دس
ــالمی در مسیر عزت گام  ــالمی بود که امت اس اس

برداشت.
پیروزی انقالب اسالمی موجب شد تا امت اسالمی 
ــدداً باز یابد  ــت رفته خود را مج بتواند عزت از دس
ــی آزادگان و  ــی )ره( برای تمام ــت امام خمین رحل
ــرافتمند در سراسر جهان یک شوک  انسان های ش
ــه در آن زمان  ــت ک ــود. علت هم آن اس ــزرگ ب ب
همگان این شعار را سر می دادند که: »خدایا ]امام[ 
خمینی را تا زمان ظهور مهدی )عج( برای ما حفظ 
ــه همگان برای  ــا«. بنابراین، رحلت فردی ک بفرم
ــدی )عج( دعا  ــای او تا زمان ظهور حضرت مه بق

می کردند، شوک بسیار بزرگی بود.
ــوی  ــه بزرگی بود که از س ــام خمینی )ره( هدی ام
ــد. خداوند متعال با این  خداوند متعال به ما داده ش
ــاند که  ــزرگ و عظیم این پیام را به ما رس هدیه ب
هیچگاه دین خود را بدون یک صاحب و بدون یک 
ــا نمی کند. امام خمینی  مدیر و مدبّر و هدایتگر ره

)ره( خود مؤسس نظریه والیت فقیه بودند.
ــد تا روح اسالمی بار دیگر در  این نظریه موجب ش
ــالمی دمیده شود. پیروان و عاشقان  کالبد اّمت اس
دین اسالم معتقدند که نظریه والیت فقیه در امتداد 
ــرار دارد. این  ــأله ظهور حضرت حجت )عج( ق مس

نظریه امید را به امت اسالمی بازگرداند.
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ما امروز زیر سایه مبارک امام خامنه ای )حفظه اهلل( 
ــان می بینیم  ــایه رهبری ایش قرار گرفته ایم و در س
ــیر امام خمینی )ره( همچنان ادامه دارد. ما  که مس
ــایه رهبری ایشان همچنان شاهد آن هستیم  در س
ــی امام خمینی همچنان  که راه و روش و خط مش
ــه می یابد. اراده ای که پس از پیروزی  با قدرت ادام
ــالمی  ــالمی در ایران در میان امت اس انقالب اس
ــد، امروز همچنان در سایه روحیه باال امام  ایجاد ش

خامنه ای )مد ظله العالی( ادامه دارد.
ــت که شکل گیری و تأسیس حزب  واقعیت آن اس
ــام خمینی )ره( اتفاق  ــان به دنبال فتوای ام اهلل لبن
ــتی جنوب لبنان  ــمن صهیونیس افتاد. زمانی که دش
ــید، اوضاع به شدت  ــغال کرد و به بیروت رس را اش
ــکل گیری حزب اهلل لبنان به دنبال  ــیس و ش تأس
ــاق افتاد؛ فتوای »امت  ــوای امام خمینی )ره( اتف فت
ــا بود ملتهب بود.  ــیار راهگش باید مبارزه کند« بس
وضعیت به گونه ای بود که نیاز حضور مردم لبنان در 
میدان نبرد با مبارزه با اشغالگران به خوبی احساس 
می شد. بنابراین، در این گیر و دار فتوای »امت باید 
ــیار  ــم بس مبارزه کند« برای ما در نبرد با صهیونیس

کارساز و راهگشا بود.
ــه یاد دارم که در آن زمان گروهی از برادراِن علما  ب
ــده بود( به  ــیس نش )زمانی که حزب اهلل هنوز تأس
ایران سفر کردند و با امام خمینی به عنوان ولی امر 
ــام خمینی به آنها گفت که به  خود دیدار کردند. ام
لبنان بازگردید و کارها را از صفر شروع کنید. ایشان 
به برادران علما گفتند که در برابر صهیونیست های 
ــای لبنان  ــان به علم ــغالگر مقاومت کنید. ایش اش
ــد که پایان  ــد و به آنها گفتن ــارت پیروزی دادن بش
کار شما پیروزی است. این به مثابه فتوای تأسیس 

حزب اهلل لبنان بود.

ــال، مقاومت  ــد. پس از 10 س ــیس ش بدین ترتیب بود که مقاومت و حزب اهلل در لبنان تأس
ــیر  ــد و مس ــت داد. اما با این حال، مقاومت در لبنان متوقف نش فرمانده و رهبر خود را از دس
ــخصیت بزرگ و عظیم بود که امید  خود را با امام خامنه ای )مد ظله العالی( ادامه داد. این ش
ــان های شرافتمند در سراسر جهان، بار دیگر  ــالم و نیز آزادگان و انس را در دل های جهان اس

زنده کرد.

دستاوردهای انقالب اسالمی در عرصه های داخلی و خارجی
ــیار زیادی در جمهوری اسالمی ایران  ــته شاهد پیشرفت علمی بس ــالیان گذش ما در طول س
بوده ایم. بسیاری از این پیشرفت های علمی در رسانه های جمهوری اسالمی و دیگر رسانه ها 
مطرح شده اند. این پیشرفت ها امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیستند. تمامی این پیشرفت ها 

پس از پیروزی انقالب اسالمی حاصل شده اند.
ــی نیز دارند،  ــی که عمدتًا ابعاد خارج ــتاوردها در حوزه علم ــر این پیروزی ها و دس ــزون ب اف
ــتاوردهای گسترده ای داشته است. بیش از  ــالمی ایران در حوزه داخلی نیز دس جمهوری اس
ــتاوردهایی که جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب  90 درصد از ملت ایران امروز از دس
ــوند. در واقع، ملت ایران از انرژی برق و دیگر خدمات  ــاخته است، بهره مند می ش محقق س

عمومی با کمترین قیمت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، بهره مند شده است.
ــاهد هستیم که خدمات عمومی بسیار  ــورهای بزرگ و ثروتمند جهان نیز ش ما حتی در کش
ــد. این درحالی است که در جمهوری اسالمی ایران،  ــت مردم می رس هزینه بَر و گران به دس
مردم با کمترین قیمت و هزینه به خدمات دسترسی پیدا می کنند. نکته قابل تأمل این است 
ــالمی، خود آنها را تأمین می کند.  ــتند و جمهوری اس ــیاری از این خدمات، ذاتی هس که بس

جمهوری حتی این خدمات را به دیگر کشورها نیز صادر می کند.
ــت. همگان می توانند  ــأله فرهنگ و مقابله با جهالت اس موضوع دیگری که وجود دارد، مس
وضعیت فرهنگ در پیش از پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن را با یکدیگر مقایسه کنند. 
ــالمی ایران در این زمینه محقق ساخته است هیچ ارتباطی به  ــتاوردی که جمهوری اس دس

مادیات ندارد، بلکه با اصول معنوی مرتبط است.
ــالمی ایران علیرغم تمامی جنگ ها، توطئه ها و فشارها در طول 4 دهه گذشته  جمهوری اس
ــرفت و پیروزی را طی کند جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب  ــت راه پیش توانس
ــت راه پیروزی را در پیش گیرد و از اصول خود دفاع کند. علیرغم تمامی فشارها،  خود توانس
ــالیان اخیر به ایراِن اسالمی تحمیل شد، اما این کشور  توطئه ها و جنگ هایی که در طول س

در نهایت با قدرت مسیر خود را ادامه داد.
امروز می توانیم بگوییم که ملت ایران دستاوردهایی را محقق ساخته است که نمی توان آنها 
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را شمارش کرد. این دستاوردها، حوزه های مختلف فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… 
را شامل می شوند. تمامی این دستاوردها در سایه جنگ و تحریم محقق شده اند.

امروز ما شاهد آن هستیم که جمهوری اسالمی ایران از آزادی برخوردار است. چند روز پیش 
ــت که تعجبش  ــبکه های اجتماعی دیده اس ــتانم به من گفت که چیزی را در ش یکی از دوس
ــت. از او پرسیدم که چه چیزی دیده است؟ او گفت: در شبکه های اجتماعی  را برانگیخته اس
ــئوالن عالیرتبه خود در ایران انتقاد می کنند اما هیچکس دستور  ــت که برخی از مس دیده اس
ــت که ملت ایران از  ــت. این به معنای آن اس برخورد و مقابله با منتقدان را صادر نکرده اس

آزادی برخوردار است. این تصویر واقعی آزادی است که جهانیان می توانند ببینند.

پیروزی های انقالب اسالمی
امام خمینی )ره( با به پیروزی رساندن انقالب اسالمی زمینه رقم خوردن حوادث و رویدادهای 
ــدند تا مرحله جدیدی در تحوالت سیاسی جهان آغاز  ــان موجب ش عظیمی را رقم زدند. ایش
گردد. این مرحله در واقع آغاز انقالب مستضعفان بود. از سوی دیگر، »سید حسن نصراهلل« 
ــالمی ایران می گوید: »انقالب اسالمی به ما  دبیرکل حزب اهلل لبنان در خصوص انقالب اس

آموخت که شکست نخوریم«.
ــاهد آن بودیم که رژیم صهیونیستی به راحتی تمامی  ــالمی ما ش پیش از پیروزی انقالب اس
دولت ها را به جنگ تهدید می کرد. رژیم صهیونیستی در آن زمان به این باور رسیده بود که 
ــوری و هیچ قدرتی توانایی ایستادن در برابر آن را ندارد. اما پس از پیروزی انقالب  هیچ کش
اسالمی تمامی این واقعیت ها دستخوش تغییر شدند. تصویری که از رژیم صهیونیستی پس 
ــیار با تصویری که پیش از پیروزی انقالب در  ــالمی ایران به نمایش درآمد، بس از انقالب اس

جهان حاکم بود، تفاوت پیدا کرد.
ــال 2000 رقم خورد و  ــت که جنگ س ــاره کنم این اس نکته دیگری که می خواهم به آن اش
طی آن مقاومت لبنان توانست شکست سختی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کرده و آن را 
ــمن صهیونیستی چگونه  از خاک لبنان عقب براند. در جنگ 2006 نیز همگان دیدند که دش
ــدن این شکست ها بود که با نقشه  ــد. صهیونیست ها پس از متحمل ش ــت ش متحمل شکس

تکفیریها وارد منطقه شدند.
ــتی، تکفیری در منطقه هدف قرار  ــتی از حمایت از گروه های تروریس هدف رژیم صهیونیس
ــت خوردند. امروز ما  ــتی در این زمینه نیز شکس دادن مقاومت بود. آمریکا و رژیم صهیونیس
ــت خورده اند. این نشان می دهد که ما  ــوریه، عراق و لبنان شکس می بینیم که تکفیریها در س
امروز در زمان تحقق پیروزی ها به سر می بریم؛ پیروزی هایی که علت اصلی و اساسی رقم 

خوردن آنها به پیروزی انقالب اسالمی ایران باز می گردد.
ــتی، آغاز شود. امروز  ــد تا روند پایاِن کار رژیم صهیونیس ــالمی باعث ش پیروزی انقالب اس
ــطینیان از امنیت برخوردار  ــتی در داخل اراضی فلس ــت که رژیم صهیونیس کاماًل واضح اس
ــد تا روند پایان کار رژیم صهیونیستی  ــالمی موجب ش ــت. این بدان پیروزی انقالب اس نیس
ــت که خطر حقیقی در کمین صهیونیستهاست. این یک تحلیل نیست بلکه  آغاز گردد معناس
ــی( نیز تأکید کردند که پایاِن کار  ــت؛ کما اینکه امام خامنه ای )مد ظله العال یک واقعیت اس

صهیونیست ها ان شاء اهلل نزدیک است.

پاسخ سخت ایران
ــک، پاسخ حقیقی و نهایی به  ــأله نیز اشاره کنم که بدون ش ــوی دیگر، باید به این مس از س
ــوریه، فلسطین، عراق و ایران، پایان دادن  ترورهای بزدالنه فرماندهان مقاومت در لبنان، س
ــت که ما با چشمان خود در حال حاضر  ــغالگری در منطقه است. این همان چیزی اس به اش
ــت که یک عملیاِت گذرا را علیه  ــخ ما به ترورها تنها این نیس ــاهده می کنیم. پاس آن را مش

دشمن ترتیب دهیم.
ــخگویی به سیاست تروِر دشمن داریم.  ما در حزب اهلل لبنان اصول و قواعد خود را برای پاس
پاسخ ما در زمان و مکان مناسب داده خواهد شد. ما پاسخی به دشمن خواهیم داد و درسی 
به آن خواهیم داد تا این پیام را دریافت کند که اجازه نمی دهیم خون شهدایمان پایمال شود. 
این استراتژی ماست. ما تنها از روی احساسات اقدام به پاسخگویی نمی کنیم. ما یک پروژه 

بزرگ داریم و آن نیز اشغال اشغالگران از اراضی مقدس است.

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
ــمن صهیونیستی نیز باید  ــورهای عربی با دش ــازی روابط برخی از کش در خصوص عادی س

ــورها از همان ابتداء هم مشکلی  بگویم که این کش
ــته اند. این بدان معناست که  با صهیونیست ها نداش
ــداء دارای روابطی  ــی از همان ابت ــورهای عرب کش
ــت پرده بوده اند. این  ــتی در پش با رژیم صهیونیس

کشورها هیچگاه با صهیونیست ها مبارزه نکردند.
ــورهای عربی هیچگاه به رژیم صهیونیستی به  کش
ــتند. این نشان دهنده  ــمن ننگریس عنوان یک دش
ــر رژیم  ــورهای عربی در براب ــز کش ــف و عج ضع
ــت؛ رژیمی که دشمن شماره یک  صهیونیستی اس
ــوب می شود.  ــالمی محس ــورهای عربی و اس کش
ــود را در زیر  ــی وقت پیش خنجر خ ــراب از خیل اع
ــون آنها با  ــان کرده بودند. اکن ــان پنه آستین هایش
عادی سازی روابط، این خنجر را از زیر آستین خارج 

کرده و آن را به قلب جهان اسالم وارد کردند.
ــط میان  ــازی رواب ــه عادی س ــه در زمین ــه ک آنچ
صهیونیست ها و کشورهای عربی اتفاق افتاد، برای 
ــأله جدیدی نبود. روابط کشورهای عربی از  ما مس
ــنه بوده  ــت ها خوب و حس مدتها پیش با صهیونیس
ــت که اینگونه القا می کنند  ــت. اعراب مدتهاس اس
ــطین و دیگر ملت های منطقه باید با  که ملت فلس

صهیونیست ها زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.

رابطه »حاج قاسم سلیمانی« با حزب اهلل
ــلیمانی در بطن  ــم س ــک حضور حاج قاس بدون ش
ــا مرحله جدیدی برای  ــد ت مقاومت لبنان موجب ش
ــردار سلیمانی انسان عظیمی  مقاومت آغاز شود. س
ــیاری نیز برخوردار  بود و از ویژگی های معنوی بس
ــاله خود در منطقه به  ــود. او پس از حضور چند س ب
عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
ــادی را محقق  ــت پیروزی های زی ــالمی توانس اس

سازد.
ــلیمانی در بطن مقاومت لبنان  حضور حاج قاسم س
ــدی را آغاز کند؛  ــد تا مقاومت مرحله جدی باعث ش
مرحله ای سرشار از دستاوردها و پیروزی ها از جمله 
ــتاوردها و پیروزی های حاج قاسم سلیمانی این  دس
بود که توانست صهیونیست ها را در منطقه به عقب 
راند. او پیروزی های متعددی را یکی پس از دیگری 
ــاخت. بدین ترتیب بود که محور مقاومت  محقق س
ــکل هجومی به خود  ــد و ش وارد مرحله جدیدی ش

گرفت.
ــلیمانی یک الگوی  ــم س ــا معتقدیم که حاج قاس م
رهبرِی بی نظیر را در این عصر به نمایش گذاشت؛ 
ــی، مدبّر، هوشمند، حکیم و  الگوی یک رهبر سیاس
ــاهده  ــق. نمونه چنین الگویی در این عصر مش موف
ــد. حاج قاسم همواره با مقاومت در لبنان همراه  نش
ــوط به مقاومت  ــه صورت روزانه امور مرب بود. او ب

لبنان را پیگیری می کرد.
ــن نصراهلل و  ــید حس ــیار نزدیکی با س او رابطه بس
ــت. ما بسیار از محضر حاج  مجاهدان در لبنان داش
قاسم سلیمانی و از وجود مبارک او استفاده کردیم. 
ــخصیت بزرگ توانست مقاومت را به شدت  این ش

متحول سازد و جایگاه آن را ارتقا دهد.
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تحلیلگر برجسـته لبنانی با اشـاره به دستاوردهای پیروزی انقالب اسـالمی، گفت: پیروزی انقالب اسالمی ایران 
موجب شد تا معادالت منطقه ای و جهانی به شدت دستخوش تغییر شوند. 

همین دو سال پیش بود که جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفته بود که انقالب ایران 40 سالگی خود را نخواهد دید. 
البته نظیر چنین اظهارنظرهایی را پیش تر نیز از مقام های آمریکایی و اسرائیلی شنیده بودیم. ما تقریباً از آغاز انقالب تاکنون به 

شنیدن این جمله عادت کرده ایم که انقالب ایران سال آخر خود را می گذراند! و از آن زمان تا کنون 42 سال می گذرد.
امروز انقالب اسالمی ایران چهل و دومین سالگرد پیروزی خود را در حالی جشن می گیرد که منطقه غرب آسیا و جهان در شرایط 

متفاوت و حساس اما با همان ویژگی سناریوهای تکراری به سر می برد.
ــود که چرا غربی ها که تجربه چندین انقالب در اروپا، روسیه و آمریکا را داشته اند باید نگران  ــش مطرح می ش همواره این پرس
ــاً کدام ویژگی انقالب ایران است که آنها را نگران کرده است؟ بی تردید پاسخ اصلی در ویژگی  ــند؟ اساس انقالب در ایران باش
ــالمی بودن، ایدئولوژیک و فرامرزی بودن این انقالب است. انقالبی که اگر چه خواسته های سیاسی و اقتصادی را مطالبه  اس
ــتوار بود که راه چاره رهایی ملت های منطقه و جهان را در رهایی از اردوگاه  ــکل گیری آن بر تفکری اس ــاس ش می کرد اما اس

استعماری غرب و اسرائیل می دانست.
تمرکز بر این اصل به خودی خود شکوفایی اقتصادی و سیاسی ملت های منطقه و همان منافع ملی را تأمین می کرد. به عبارتی 
موضوع مقابله با اردوگاه غرب بیشتر به نظریه منافع ملی تاکید داشت و این دیدگاه را تقویت می کرد که انقالب ایران منافع ملی 

و اسالمی را در راستای تقویت دو مفهوم می داند و نه دو مفهوم متضاد.
»امین حطیط« استراتژیست لبنانی و تحلیلگر امور نظامی و راهبردی لبنان در خصوص انقالب اسالمی اظهار داشت: پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران ما شاهد آن بودیم که جهان به دو قطب و جریان تقسیم می شد. یک قطب، قطب غربی به 
رهبری ایاالت متحده آمریکا و قطب دیگر، قطب شرقی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی بود. در آن زمان ایاالت متحده آمریکا 

از بیشترین نفوذ در منطقه برخوردار بود.
حطیط در ادامه یادآور شد: اما پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، اوضاع تغییر کرد. انقالب اسالمی ایران موجب ایجاد یک 
شکاف در قطب بندی های جهانی شد. این بدان معناست که یک قطِب سوم نیز تشکیل شد و آن، قطب استقالل منطقه ای بود. 

در واقع، جمهوری اسالمی ایران با شعار »نه شرقی و نه غربی« گفتمان استقالل منطقه ای را مطرح کرد.
جمهوری اسالمی ایران گفتمان استقالل منطقه ای را مطرح کرد و در طول 4 دهه گذشته این گفتمان را تقویت کرده است 
تحلیلگر برجسته جهان عرب همچنین اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران گفتمان استقالل منطقه ای را تقویت کرد. ایران 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در وهله اول تالش کرد تا حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود را در برابر بیگانگان حفظ کند. 
در وهله دوم، جمهوری اسالمی ایران از تمامی گروه های آزادی خواه در منطقه و جهان حمایت به عمل آورد تا آنها نیز بتوانند 

استقالل خود را در برابر استعمارگران و اشغالگران به دست آورند.
امین حطیط همچنین تأکید کرد: بنابراین، جمهوری اسالمی ایران توانست بر تحوالت استراتژیک در منطقه و جهان تأثیرگذار 
باشد. این دستاورد نیز از رهگذر تقویت استقالل منطقه ای محقق شد. عالوه بر این گفتمان استقالل، جمهوری اسالمی ایران 

همچنین حمایت از مظلومان، مستضعفان و آزادگان در سراسر جهان را در دستور کار خود قرار داد.
وی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران امکانات بسیاری را در اختیار گروه هایی که خواهان ایستادگی و مقاومت در 
برابر پروژه آمریکایی، صهیونیستی، استعماری بودند، قرار داد. نمونه این حمایت ها را می توان در فلسطین و لبنان جستجو کرد. 
جمهوری اسالمی ایران حمایت های متعدد و متنوعی را از گروه های مقاومت در فلسطین و نیز از گروه مقاومتی حزب اهلل در 

لبنان به عمل آورد.
حطیط با اشاره به اقدامات جمهوری اسالمی ایران در نبرد با آمریکا و صهیونیسم در منطقه نیز تأکید کرد: پس از پیروزی انقالب 
اسالمی هر جایی که نبرد با آمریکا و صهیونیسم در منطقه مشاهده می شد، جمهوری اسالمی ایران با قدرت حاضر بوده است. 
حضور قدرتمندانه ایران در منطقه و مقابله آن با پروژه آمریکایی، صهیونیستی در یک دهه اخیر بیش از هر زمان دیگری به 

چشم آمد.
این استراتژیست لبنانی یادآور شد: در طول یک دهه اخیر ما شاهد آن بودیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی یک جنگ جهانی 
را علیه سوریه و عراق به راه انداختند. اوج حضور قدرتمندانه جمهوری اسالمی ایران در منطقه نیز در همین یک دهه آخر رقم 
خورد. ایران در طول این مدت در کنار مقاومت در سوریه و عراق قرار گرفت. در یمن نیز جمهوری اسالمی ایران از مقاومت 

حمایت به عمل آورد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران بود که جمهوری اسالمی حمایت از آزادگان و گروه های مقاومت در منطقه و جهان را 
در دستور کار خود قرار داد وی افزود: لذا جمهوری اسالمی ایران معادله جدیدی را پس از پیروزی انقالب اسالمی رقم زد و آن، 
ایستادن در کنار مقاومت و مقابله با متجاوز بود. حمایت های ایران از مقاومت در منطقه هیچگاه شکل و ظاهر تبلیغاتی نداشت و 

بر اساس اصولی انجام شد که انقالب اسالمی بر مبنای آن شکل گرفت.
حطیط همچنین اظهار داشت: حمایت های جمهوری اسالمی ایران از مقاومت در منطقه در عرصه های گوناگون انجام شد و 
تنها به یک حوزه محدود نشد. از جمله این حمایت ها می توان به حمایت های مالی، سیاسی، رسانه ای، میدانی و… اشاره کرد. ما 
هیچگاه نقش شهید »سردار سلیمانی« در حمایت از گروه های مقاومت در منطقه را فراموش نمی کنیم. او حمایت های زیادی را 

از گروه های مقاومت به عمل آورد؛ امکانات و تسلیحات در اختیارشان قرار داد و تجربیات ارزنده خود را در اختیارشان گذاشت.
حطیط همچنین گفت: اکنون یک واقعیت وجود دارد و آن، این است که آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی به شدت از انقالب 
اسالمی ایران هراس دارند. علت این هراس نیز به گفتمان جمهوری اسالمی ایران باز می گردد. جمهوری اسالمی ایران همچنان 
نیز به شعار استقالل خود پایبند است. همچنین ما شاهد تضاد منافع میان آمریکا و غرب و ایران هستیم. بنابراین طبیعی است 

که آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی از ایران و انقالب آن هراس داشته باشند.

تحلیلگر لبنانی:
انقالب اسالمی ایران معادالت جهانی را دگرگون کرد
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یک کارشـناس ُکرد عراقی اعالم کرد که انقالب اسـالمی ایران 
توانست پشـتوانه محکمی برای جنبش های آزادیخواه در منطقه 

و جهان باشد.
ــالمی  خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- حلیمه مالئی: امروز انقالب اس
ایران چهل و دومین سالگرد پیروزی خود را در حالی جشن می گیرد که 
منطقه غرب آسیا و جهان در شرایط متفاوت و حساس اما با همان ویژگی 

سناریوهای تکراری به سر می برد.
ــود که چرا غربی ها که تجربه چندین  ــش مطرح می ش همواره این پرس
ــیه و آمریکا را داشته اند باید نگران انقالب در ایران  انقالب در اروپا، روس
باشند؟ اساساً کدام ویژگی انقالب ایران است که آنها را نگران کرده است؟ 
ــخ اصلی در ویژگی اسالمی بودن، ایدئولوژیک و فرامرزی  بی تردید پاس
بودن این انقالب است. انقالبی که اگر چه خواسته های سیاسی و اقتصادی 
ــاس شکل گیری آن بر تفکری استوار بود که راه  را مطالبه می کرد اما اس
ــتعماری  چاره رهایی ملت های منطقه و جهان را در رهایی از اردوگاه اس

غرب و اسرائیل می دانست.
در آستانه چهل و دومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی، خبرگزاری مهر 
ــناس مسائل سیاسی منطقه ترتیب  گفتگویی را با »عثمان گلپی« کارش
ــالمی ایران  ــت که از نظر می گذرد؛ وی درخصوص انقالب اس داده اس
گفت: انقالب اسالمی مردم ایران از نظر معنوی، مشوقی قدرتمند برای 
ــتم و استکبار بود تا این جنبش ها بدانند شکست  جنبش های مبارزه با س

قدرت های ستمکار و نابودی آنها آنقدر هم دشوار نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره تأثیر انقالب اسالمی ایران بر جنبش هایی که 
با صدام دیکتاتور وقت عراق مبارزه می کردند، گفت: انقالب اسالمی ایران 
در شرایطی بود که رژیم طاغوتی ایران به جنبش های آزادیخواه ُکرد عراق 
پشت کرده بود و قیام ایلول نیز به همین دلیل شکست خورد. انقالب اسالمی 
ایران توانست پشتوانه محکمی برای جنبش های آزادیخواه آن زمان به ویژه 
جنبشهای ُکرد عراقی در مبارزه با ظلم و ستم صدام باشد و از نظر معنوی هم 

پیروزی این انقالب، مشوقی قدرتمند برای این جنبش ها بود.

انقالب اسالمی ایران خون تازه برای مقابله با ظلم
عثمان گلپی اظهار داشت: این انقالب پشتوانه ای قدرتمند برای گفتگو و 
ایجاد قدرت اسالمی جهادی مانند جنبش اسالمی ضد رژیم بعث بود چرا 

ــتر چنین قدرتی وجود نداشت. انقالب اسالمی ایران خونی تازه  که پیش
ــتم و بی عدالتی  ــالمی بود که در برابر ظلم و س در رگ جنبش های اس

ایستادگی می کردند.

استکبار جهانی ایران را فرمانپذیر می خواهد
ــخ به این پرسش که چرا غربی ها 42 سال است که  عثمان گلپی در پاس
ایران را تحت فشار قرار داده و برای نابودی ایران توطئه چینی می کنند؟ 
ــورها و  ــتند و کش ــع ابرقدرت ها به دنبال منافع خود هس ــت: در واق گف
قدرت هایی را می خواهند که فرمانبر و حافظ منافع آنها باشد. آشکار است 
که آنها به ثروت و دارایی کشورها چشم دوخته اند به همین خاطر مخالف 
ــتقالل کشورها بوده و هر کشوری که منافع خود را ترجیح دهد، با او  اس

مخالفت خواهند کرد.
وی در ادامه عنوان کرد: ایران تا زمانی که تحت فرمان آنها نباشد، با همه 
ــت و چنانچه نخواهد این را بپذیرد، کشورهای غربی  این ظلم ها روبروس

برای مخالفت با ایران دست به هر اقدامی می زنند.
ــه ابرقدرت ها هر چه را در توان  ــناس ُکرد عراقی تاکید کرد ک این کارش
داشتند در اختیار صدام قرار دادند. وقتی صدام عملیات انفال را با سالح های 
ابرقدرتها انجام می داد، آنها علیرغم اطالع از ستمکار بودن صدام، همچنان 
پشتیبان او بودند اما وقتی نفعی برایشان نداشت، در سال 2003 او را نابود 
کردند و این اقدام ثابت کرد که مبنای از بین بردن یا ماندن حکومت ها، 

منافع است نه سیاست های انسان دوستانه و آزادی و دموکراسی.

تفاوت انقالب اسالمی ایران و سایر انقالب ها
ــائل سیاسی در رابطه با تفاوت انقالب اسالمی ایران با  این تحلیلگر مس
ــالمی ایران با سایر انقالب ها  ــایر انقالب ها نیز اعالم کرد: انقالب اس س
تفاوت های زیادی دارد، انقالب ایران عالوه بر تغییر در ساختار حکومت، 
در همه ابعاد تغییر ایجاد کرد به همین دلیل می توان آن را انقالبی سیاسی، 
اجتماعی، فکری و فرهنگی دانست. این انقالب به خارج از مرزهای ایران 
نیز توسعه پیدا کرد و اکنون می تواند عالوه بر تهران بر تصمیمات چهار 
ــور دیگر نیز مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر بگذارد و از نظر فکری نیز  کش
جایگاهی را به خود اختصاص داده که بسیاری از کشورها تهران را مرجعی 

برای تصمیمات خود می دانند.

کارشناس ُکرد عراقی:

انقالب ایران پشتوانه محکمی برای جنبش های آزادیخواه
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امـروز انقالب اسـالمی ایران چهل و دومین سـالگرد پیروزی خود را در حالی جشـن 
می گیرد که منطقه غرب آسیا و جهان در شرایط متفاوت و حساس اما با همان ویژگی 

سناریوهای تکراری به سر می برد.
ــش مطرح می شود که چرا غربی ها که تجربه چندین انقالب در اروپا، روسیه و  همواره این پرس
آمریکا را داشته اند باید نگران انقالب در ایران باشند؟ اساساً کدام ویژگی انقالب ایران است که 
آنها را نگران کرده است؟ بی تردید پاسخ اصلی در ویژگی اسالمی بودن، ایدئولوژیک و فرامرزی 
بودن این انقالب است. انقالبی که اگر چه خواسته های سیاسی و اقتصادی را مطالبه می کرد اما 
ــاس شکل گیری آن بر تفکری استوار بود که راه چاره رهایی ملت های منطقه و جهان را در  اس

رهایی از اردوگاه استعماری غرب و اسرائیل می دانست.
تمرکز بر این اصل به خودی خود شکوفایی اقتصادی و سیاسی ملت های منطقه و همان منافع 
ملی را تأمین می کرد. به عبارتی موضوع مقابله با اردوگاه غرب بیشتر به نظریه منافع ملی تاکید 
داشت و این دیدگاه را تقویت می کرد که انقالب ایران منافع ملی و اسالمی را در راستای تقویت 

دو مفهوم می داند و نه دو مفهوم متضاد.
ــا« کارشناس مسائل خاورمیانه و  ــالمی با »رمضان بورس خبرنگار مهر در خصوص انقالب اس

روزنامه نگار ترک گفتگویی داشته است که در ادامه می خوانید:

با گذشـت ۴۲ سـال از پیروزی انقالب اسـالمی به نظر شـما این رویداد چه 
تأثیری بر تحوالت کنونی منطقه داشته است؟

ــتم بسیاری از معادالت  ــالمی ایران به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیس انقالب اس
سیاسی منطقه را تغییر داده است.

قبل از جنگ جهانی دوم انگلیس و فرانسه دو قدرت غالب در منطقه بودند. پس از جنگ جهانی 
دوم با افزایش کارایی اتحاد جماهیر شوروی در خاورمیانه، این دو کشور جای خود را به آمریکا 

دادند.
آمریکا در منطقه سه هدف داشت: 1. برقراری امنیت رژیم صهیونیستی 2. کنترل نفت و سایر 

منابع انرژی 3. کاهش تأثیرگذاری اتحاد جماهیر شوروی در منطقه.
دو رویداد وجود داشت که نشان می داد آمریکا قبل از انقالب اسالمی ایران نفوذ خود در منطقه 
را افزایش داده است. یکی از این رویدادها برکناری محمد مصدق رهبر ملی شدن صنعت نفت 
ایران در پی کودتا بود که با طرح و حمایت سازمان آژانس اطالعات مرکزی )سیا( سازماندهی 

شده بود.
رویداد دیگری که به نفوذ آمریکا در منطقه کمک کرد بحران سوئز و پیامدهای آن بود. جمال 
ــال 1952 توانسته بود با کودتا قدرت را در مصر به دست بگیرد موضع ضد  عبدالناصر که در س
ــرائیل از سوی  ــرق برای مبارزه با اس ــالح از ش ــرائیلی در پیش گرفت. خرید س غربی و ضد اس
عبدالناصر باعث خشم غرب شد. عبدالناصر که برای توسعه مصر به دنبال ساخت سد آسوان بود 

از آمریکا و انگلیس درخواست کمک کرد.
ــالح از بلوک شرق و تهدید امنیت اسرائیل به درخواست  آمریکا و انگلیس هم به بهانه خرید س

مالی مصر پاسخ منفی دادند.
عبدالناصر در این وضعیت کانال سوئز را ملی کرد. پس از اعالم ملی شدن کانال سوئز فرانسه 

ــد. اما آمریکا و اتحاد  ــس به مصر حمله کردن و انگلی
ــوروی به طور غیرمنتظره با پیش گرفتن  جماهیر ش
ــان دادند.  ــترک به این حمله واکنش نش موضع مش
بدین ترتیب انگلیس و فرانسه مجبور به خارج کردن 
ــدند و آمریکا به عنوان تنها  نظامیان خود از مصر ش

قدرت نماینده غرب در منطقه باقی ماند.
ــران رخ داد و  ــالمی ای ــن فضایی انقالب اس در چنی
ــاًل تغییر یافت.  ــی ایران کام ــت خارج دیدگاه سیاس
ــوان یکی از مهمترین  ــالمی ایران به عن انقالب اس
رویدادهای اجتماعی و سیاسی قرن گذشته چشم انداز 
آمریکا از منطقه را تحت الشعاع قرار داده است. عالوه 
ــری جنبش های  ــکل گی ــایانی به ش براین کمک ش

اسالمی در منطقه کرده است.
ــن تأثیرات انقالب  ــی دیگر از مهمتری همچنین یک
اسالمی شکل گیری جبهه مقاومت در منطقه است. 
ــالمی مبتنی بر  ــالوه براین گفتمان »حکومت اس ع
ــالمی  ــط انقالب اس عدالت، آزادی و مردم« که توس
ــده آرامش را از عربستان و سایر کشورهای  مطرح ش

حوزه خلیج فارس سلب کرده است.

یکی از اقدامات مهم ایران پس از پیروزی 
انقالب اسالمی توجه به جامعه مسلمانان و 
حمایت از مسـتضعفین بخصوص حمایت 
از مردم مظلوم فلسـطین بوده اسـت. شما 
اقدامات ایـران در حمایت از مـردم غزه و 

حماس را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــالمی، ایران سیاست »نابودی اسرائیل،  با انقالب اس
ایجاد فلسطین آزاد و مستقل« را در پیش گرفت و در 
این راستا از مقاومت فلسطین حمایت مالی، تسلیحاتی 

و سیاسی کرد.
ــاس و دیگر گروه های مقاومت  امروزه اظهارات حم
ــران از آرمان  ــرای درک حمایت ای ــنی ب ــواه روش گ

فلسطین است.
ــی حماس و سایر  ــماعیل هنیه رئیس دفتر سیاس اس
چهره های برجسته این جنبش همیشه به این موضوع 
ــته اند که حمایت ایران از آرمان فلسطین  اشاره داش

نقش تعیین کننده ای در مبارزات آنها دارد.

کارشناس ترکیه ای:

گفتمان انقالب اسالمی آرامش را از عربستان سلب کرده است
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 تحلیلگر مسـائل سیاسـی لبنان معتقد است که انقالب اسالمی ایران موجب شـد تا موازنه قدرت در سطوح 
منطقه ای و بین المللی دستخوش تغییر و تحول شود. 

امروز انقالب اسالمی ایران چهل و دومین سالگرد پیروزی خود را در حالی جشن می گیرد که منطقه غرب آسیا و جهان در 
شرایط متفاوت و حساس اما با همان ویژگی سناریوهای تکراری به سر می برد.

همواره این پرسش مطرح می شود که چرا غربی ها که تجربه چندین انقالب در اروپا، روسیه و آمریکا را داشته اند باید نگران 
انقالب در ایران باشند؟ اساساً کدام ویژگی انقالب ایران است که آنها را نگران کرده است؟ بی تردید پاسخ اصلی در ویژگی 
اسالمی بودن، ایدئولوژیک و فرامرزی بودن این انقالب است. انقالبی که اگر چه خواسته های سیاسی و اقتصادی را مطالبه 
می کرد اما اساس شکل گیری آن بر تفکری استوار بود که راه چاره رهایی ملت های منطقه و جهان را در رهایی از اردوگاه 

استعماری غرب و اسرائیل می دانست.
تمرکز بر این اصل به خودی خود شکوفایی اقتصادی و سیاسی ملت های منطقه و همان منافع ملی را تأمین می کرد. به 
عبارتی موضوع مقابله با اردوگاه غرب بیشتر به نظریه منافع ملی تاکید داشت و این دیدگاه را تقویت می کرد که انقالب ایران 

منافع ملی و اسالمی را در راستای تقویت دو مفهوم می داند و نه دو مفهوم متضاد.
در همین ارتباط، »انیس نقاش« تحلیلگر سیاسی لبنان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر می گوید: پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی و در جریان سلسله اعتراضات مردمی علیه رژیم شاهنشاهی، مردم معترض تنها علیه شاه و وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی حاکم بر آن دوره شعار َسر نمی دادند، بلکه اغلب شعارها در حقیقت علیه وابستگی رژیم شاهنشاهی به ایاالت 

متحده آمریکا و کشورهای غربی بود.
پیش از انقالب اسالمی، رژیم شاهنشاهی متحد اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود اما پس از انقالب، جمهوری اسالمی 
ــد نقاش در ادامه یادآور شد: خطرناک ترین سیاست در آن دوره حمایت رژیم  ــأله فلسطین تبدیل ش به بزرگترین حامی مس
ــاهی از رژیم صهیونیستی بود؛ رژیمی که مردم ایران آن را غصب کننده اراضی اشغالی فلسطینیان و نیز مقدسات  شاهنش
اسالمی می دانستند. علمای ایران و شخصیت های برجسته انقالب اسالمی ایران از جمله شهید بهشتی جملگی به حمایت های 

رژیم شاهنشاهی از صهیونیست ها اشاره کرده اند. در واقع، حمایت از تل آویو از پایه های اصلی رژیم شاهنشاهی بود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی لبنان همچنین تأکید کرد: از همین روی، پس از پیروزی انقالب اسالمی شاهد آن بودیم که 
روابط جمهوری اسالمی ایران با رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده آمریکا به طور کامل قطع شد. این مسأله نشان داد که 

یک تغییر و تحول استراتژیک در موازنه قدرت در سطوح منطقه ای و بین المللی به وقوع پیوسته است.
ــی این تغییر و تحول استراتژیک این بود که رژیم  ــخنان خود تصریح کرد: علت اصلی و اساس نقاش همچنین در ادامه س

ــاهی جایگاه ویژه ای در سیاست های ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی داشت، اما پس از پیروزی  شاهنش
انقالب اسالمی، ایران به بزرگترین حامی مسأله فلسطین تبدیل شد. در عرصه تغییر موازنه قدرت 

هیچگاه فراموش نمی کنیم که مقاومت لبنان با حمایت جمهوری اسالمی ایران 
توانست رژیم اسرائیل را شکست دهد.

ــت لبنان به رژیم  ــتی که مقاوم ــت: شکس وی در ادامه اظهار داش
صهیونیستی تحمیل کرد تنها یک ناکامی برای تل آویو نبود. این 
شکستی بود که ایاالت متحده آمریکا نیز همزمان طعم تلخ آن را 

انیش نقاش:

انقالب ایران حامل یک پروژه اسالمی است
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چشید. جمهوری اسالمی ایران از همان بدو پیروزی انقالب، حمایت از گروه های مقاومت و جنبش های آزادیبخش در منطقه 
و جهان را در دستور کار خود قرار داد. همین مسأله موجب تحمیل شکست های سنگین به آمریکا و اسرائیل شد.

انیس نقاش تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران در طول بیش از 4 دهه گذشته از تمامی مستضعفان در سراسر جهان حمایت 
به عمل آورده است. در طول این مدت، ایران در برابر پروژه های انقالب اسالمی ایران توانست پروژه های استعماری در منطقه 
ــتعماری آمریکا و غرب ایستاده است. این پروژه ها توسط جمهوری اسالمی ایران تاکنون به  ــد اس و جهان را به چالش بکش

چالش کشیده شده اند.
این تحلیلگر سیاسی لبنان در ادامه تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همچنین با حمایت تمام قد از گروه های مقاومت در لبنان 

و فلسطین توانست تمامی طرح ها و پروژه های رژیم صهیونیستی در منطقه را با شکست مواجه سازد.
ایران همچنین با برگزاری کنفرانس ها و همایش های متعدد در حمایت از فلسطین موجب شد تا نبرد و مبارزه فلسطینیان با 

صهیونیست ها ادامه پیدا کند و رژیم صهیونیستی آینده خود را در خطر ببیند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در عراق نیز ما شاهد نقش آفرینی جمهوری اسالمی ایران در حمایت از ملت و مقاومت این 
کشور بودیم. بدیهی است که این حمایت ها نشأت گرفته از اصولی بوده است که انقالب اسالمی ایران بر مبنای آن شکل 
گرفت. ایران از مقاومت و ملت عراق در برابر اشغالگران آمریکایی حمایت به عمل آورد. در زمان یورش تروریست های تکفیری 

به عراق نیز ایران اولین کشوری بود که به یاری عراقی ها شتافت.
ــورهای غربی به انقالب اسالمی به عنوان انقالبی می نگرند که ممکن است دیگر ملت ها نیز  کش

مسیر آن را در پیش گیرند؛ بنابراین، این یک انقالب جهانی است نقاش همچنین تصریح کرد: 
ایران از طریق برقراری ارتباط با برخی کشورها، سازمان های مردمی و نیز جنبش های 

آزادیخواه توانست محوری را تحت عنوان محور مقاومت در منطقه تأسیس کند. 
این محور امروز دستاوردهای زیادی را محقق ساخته است و ضربات مهلکی را 

به آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی لبنان همچنین گفت: در سایه فعالیت های 
محور مقاومت در طول سالهای گذشته ما شاهد آن بودیم که آمریکایی ها 
ــتند به اهداف خود دست یابند. در افغانستان،  و صهیونیست ها نتوانس
عراق، لبنان، سوریه، فلسطین و دیگر کشورها این محور مقاومت بود 
که موجب شد تا تل آویو و واشنگتن نتوانند به اهداف از پیش تعیین 
ــده خود دست یابند. بنابراین، دستاوردهای میدانی مقاومت، موازنه  ش

قدرت در منطقه را تغییر داد.
ــوان اهداف انقالب  ــت نمی ت ــه عنوان کرد: واقعیت آن اس وی در ادام

ــالمی را محدود و محصور به مسائل داخلی ایران دانست، بلکه این  اس
ــت و حتی می توان از آن به  ــالمی اس انقالب در واقع حامل یک پروژه اس

عنوان یک پروژه جهانی نیز یاد کرد. علت این مسأله هم آن است که غرب 
امروز به انقالب اسالمی ایران به عنوان انقالبی می نگرد که ممکن است دیگر 

ملت های جهان نیز راه آن را در پیش گیرند.
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یکی از اعضای اهل سـنت مجمع علمای مسلمین لبنان 
اعالم کرد که ایران با وجود رهبری حکیم و ملتی پایدار 
توانسـته اسـت قوای بازدارنده بزرگی در برابر توطئه ها 

علیه خود ایجاد کند.
ــالمی ایران چهل و دومین سالگرد پیروزی  امروز انقالب اس
ــن می گیرد که منطقه غرب آسیا و جهان  خود را در حالی جش
ــرایط متفاوت و حساس اما با همان ویژگی سناریوهای  در ش

تکراری به سر می برد.
همواره این پرسش مطرح می شود که چرا غربی ها که تجربه 
چندین انقالب در اروپا، روسیه و آمریکا را داشته اند باید نگران 
انقالب در ایران باشند؟ اساسًا کدام ویژگی انقالب ایران است 
که آنها را نگران کرده است؟ بی تردید پاسخ اصلی در ویژگی 
ــودن این انقالب  ــک و فرامرزی ب ــالمی بودن، ایدئولوژی اس
ــت. انقالبی که اگر چه خواسته های سیاسی و اقتصادی را  اس
مطالبه می کرد اما اساس شکل گیری آن بر تفکری استوار بود 
ــای منطقه و جهان را در رهایی از  ــه راه چاره رهایی ملت ه ک

اردوگاه استعماری غرب و اسرائیل می دانست.
ــکوفایی اقتصادی و  ــودی خود ش ــر این اصل به خ ــز ب تمرک
سیاسی ملت های منطقه و همان منافع ملی را تأمین می کرد. 
ــتر به نظریه  ــوع مقابله با اردوگاه غرب بیش ــه عبارتی موض ب
ــدگاه را تقویت می کرد که  ــت و این دی منافع ملی تاکید داش
ــتای تقویت دو  ــالمی را در راس انقالب ایران منافع ملی و اس
مفهوم می داند و نه دو مفهوم متضاد. ایران در حال حاضر در 
ــت به طوری که اکنون  ــطوح و زمینه ها توانمند اس تمامی س
ــور توانسته است میان خود و کشورهایی که امنیت و  این کش

منافعش را تهدید می کنند، توازن ایجاد کند
در همین راستا خضر الکبش یکی از اعضای اهل سنت مجمع 
ــتی و همکاری  ــلمین لبنان و رئیس انجمن دوس علمای مس

»شیخ خضر الکبش«:

ایران با وجود رهبری حکیم، قوای بازدارنده بزرگی ایجاد کرده است

ــقوط رژیم  ــالمی ایران به خبرنگار مهر گفت: س ــالمی در خصوص انقالب اس اس
ــتی در  ــقوط پروژه آمریکایی- صهیونیس ــاهی در ایران مقدمه ای برای س شاهنش
ــورهای استکبار جهانی این بود  ــتین پیام امام خمینی )ره( به کش منطقه بود. نخس
ــالمی و سقوط رژیم شاه بود و فردا نوبت آزادی  ــاهد انقالب اس که امروز ایران ش
فلسطین است. از جمله دستاوردهای انقالب اسالمی این بود که سفارت فلسطین 
ــد آن هم در زمانی که چنین موضوعی در کشورهای عربی  ــیس ش در تهران تاس

مطرح نبود و فلسطین در میان اعراب جایی نداشت.
ــته با  ــال گذش ــالمی ایران در طول 42 س ــان کرد که جمهوری اس وی خاطرنش
ــای مختلفی مواجه بود و در معرض جنگ ها و محاصره قرار گرفت اما از  چالش ه
ــت و ایران در حال حاضر در تمامی سطوح و زمینه ها  هر زمان دیگری قوی تر اس
توانمند است به طوری که اکنون این کشور توانسته است میان خود و کشورهایی 

که امنیت و منافعش را تهدید می کنند، توازن ایجاد کند.
شیخ خضر الکبش در ادامه افزود: تاریخ همواره به یاد خواهد داشت که جمهوری 
ــت در لبنان،  ــتیبان و حامی مقاوم ــدای باری تعالی، پش ــالمی ایران پس از خ اس
فلسطین، سوریه و هر جایی که شاهد ظلم و ستم است، خواهد بود. بله ایران تمام 
ــطین دفاع کرده است و تمامی امکانات الزم از جمله سالح را در اختیار  قد از فلس

آن قرار داده است.
وی در خصوص دلیل نگرانی کشورهای غربی از پیروزی انقالب اسالمی در ایران 
ــت: دلیل هجمه غرب علیه  ــه چینی و محاصره و تحریم ایران اظهار داش و توطئ
ــالمی ایران است. آزادی فلسطین،  ــت های جمهوری اس ایران، اولویت ها و سیاس
ــه یکی از اهداف  ــیطره آمریکا بر منطق ــتبداد و س ــرائیل و مقابله با اس نابودی اس
ــت که کشورهای غربی را  ــت و این همان چیزی اس ــالمی ایران اس جمهوری اس
ــارها و اعمال ظالمانه ترین  ــژه اینکه علیرغم تمامی فش ــت به وی نگران کرده اس
ــور از اصول و اهداف خود چشم پوشی نکرده است.  تحریم ها علیه ایران، این کش
ــداری ملت خود و  ــروی نظامی قدرتمند و پای ــود رهبری حکیم و نی ــران با وج ای
ــته است قوای بازدارنده بزرگی ایجاد و  همراهی مردم با رهبر معظم انقالب توانس
تمامی توطئه های ضد ایرانی را خنثی کند. توطئه هایی که هدفشان نابودی ایران 

و سیطره دوباره بر این کشور است.
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