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  حماس هنوز در مسیر است
  
  
  
  

  االسالم وگوي امیرحامد آزاد با حسین شیخ گفت
  

  مقدمه
یه، نه تنها یکی از عوامل تسـري بحـران بـه عـراق و تبـدیل      آغاز بحران در سور

تغییـر در معـادالت    بلکه اساساً ، صحنه این دو کشور به میدان نبرد تمام عیار بود
اسـالمی  کنشگران فعال در محور مقاومت را نیز دستخوش تغییر کرد. جمهـوري  

حـدود   در حـالی مرزهـاي امنیتـی خـود را در آسـتانه دریـاي مدیترانـه و        ایران
روزه در لبنـان و    33ي هـا  ي اشغالی تعریف کرده بود که بعد از جنگها سرزمین

ي مقاومت در فلسـطین و  ها موازنه وحشت بین اسرائیل و گروه ، روزه در غزه 23
آغاز  ،سال در حالت تعادل باقی مانده بود. با این وصف 3به مدت  کم دست  لبنان

و تمرکـز جمهـوري    اهللا تـوان حـزب   از یک سو  بحران و سپس جنگ در سوریه
را معطوف به خـود کـرد و از سـوي دیگـر تغییـر رویکـرد بخـش         اسالمی ایران

روابط داخلی محور مقاومت  ، فلسطینی محور مقاومت و به طور مشخص حماس
فلسطین نیـز راه انفعـال را در    می دار ساخت. هر چند جنبش جهاد اسال را خدشه

تـوان گفـت    میاین روند تا جایی پیش رفت که   ساما در مورد حما ، پیش گرفت
در کنار محور مقاومـت کـه همـواره از حمـاس و      ، این سازمان در پرونده سوریه
  قرار نگرفت.  ،کرد مقاومت فلسطینی حمایت می

                                                                                                                                         
 سازان نور، بین آقایان دکتر امیرحامـد آزاد کارشـناس    وگو در محل مؤسسه مطالعات اندیشه این گفت

الملـل مجلـس    کل بـین االسالم مشـاور رئـیس و مـدیر    شیخ مهندس مسایل سیاسی این مؤسسه و آقاي
 شوراي اسالمی و دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین انجام شد. 
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هـاي   با گذشت پنج سـال از جنـگ داخلـی سـوریه و اضـافه شـدن پیچیـدگی       
رسد روابط حماس و  ، به نظر می مضاعف بر این پرونده و نیز وقوع بحران در یمن

جریـان دارد. ایـن درحـالی اسـت کـه        ترین سـطح ممکـن   محور مقاومت در پایین
تسلط پیچیدگی  تأثیر، تحت  وضعیت پرونده فلسطین و مقاومت مسلحانه فلسطینی
اي از ابهـام قـرار    هالـه  ها در  بر روابط طرفین و شرایط تحمیل شده از ناحیه بحران

سازان نور بر آن شد تا بـا برگـزاري یـک     این اساس مؤسسه اندیشه گرفته است. بر
وگوي تخصصی درباره روابط جمهوري اسالمی ایران و حماس، بـه بررسـی    گفت

، تا جـایی کـه ممکـن     شناسی روابط طرفین روندهاي جاري بپردازد و ضمن آسیب
یف است به ارائه راهکار براي تقویت رابطـه حمـاس و محـور مقاومـت و بـازتعر     

  استراتژي مقاومت در برابر الگوي رفتاري حماس مبادرت کند.  
  
  ي مشترك در همکاري با حماسها بنیان

در قـانون اساسـی بـه     اسـالمی ایـران  مقدمه و اصول سیاست خارجی جمهوري 
بـر تعلـق انقـالب     ،عنوان میثاقی که همه به آن اعتقـاد داریـم و بـه آن پایبنـدیم    

و لزوم تدارك شـرایط تـداوم انقـالب در همـه      به همه مستضعفین جهان میاسال
می ي اسـال ها گسترش روابط با جنبشه همراه کید دارد. این موارد بأجاي جهان ت

استمرار مبارزه براي نجات ملت مظلـوم   ، تا تشکیل امت واحده اسالمی می و مرد 
در برابـر   نیطلبانه مستضعف از مبارزه حقو حمایت  1جهان میو تحت ستم در تما

ایـران    میاصولی است که مسئولین جمهوري اسال  2،جهان در هر نقطه نیستکبرم
بـراي تبیـین    (ره)کنند. همچنین سخنرانی امام خمینی میبراي اجراي آن قسم یاد 

در چـارچوب  به طور خـاص  مسئله فلسطین و قدس را  3،ي روز قدسها ویژگی
                                                                                                                                         

  . مقدمه قانون اساسی1
  از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 154. اصل 2
یک روز جهانى است. روزى نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله » روز قدس« .3

در و مقاومـت  هایى زیر فشار ظلم امریکا و غیر امریکـا   است. روز مقابله ملتمستضعفین با مستکبرین 
هاست. روزى است کـه بایـد مستضـعفین مجهـز شـوند در مقابـل مسـتکبرین و دمـاغ          مقابل ابرقدرت
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بند سـوم از  کند.  میکید أبودن روند آن ت  میمبارزه با مستکبرین تعریف و بر مرد
 ، قانون اساسـی کـه در راسـتاي شـرح وظـایف شـوراي امنیـت ملـی         167اصل 

ـ مقابله با تهد يکشور برا يو معنو ياز امکانات ماد يریگ بهره« و  یداخلـ  يدهای
در  اسـالمی ایـران  در واقع ناظر به عملکـرد جمهـوري    ،کند میتصریح » یخارج
  ي لبنان و فلسطین است. ها پرونده
که به کشتار  1366ک زاویه تحلیلی درباره مراسم برائت از مشرکین در سال ی

اي بود کـه   برنامه ، گیرد که در واقع آن مراسم میحجاج انجامید بر این مبنا شکل 
 هـاي دیگـر   واسطه آن قصد داشت شیوه انقـالب را بـه ملـت   ه ب (ره)امام خمینی

س پیشاپیش جمعیـت حرکـت   بیاموزد. به خاطر داریم که در آن مراسم ماکت قد
نیـز   پیوستند و میشد و مسلمانان با چشم گریان به صفوف حجاج ایرانی  میداده 

تبـار بودنـد.    فلسـطینی  ،داریم که بیشترین شهداي غیر ایرانی حـج خـونین  یاد به 
به مناسـبت حـج و سـالگرد کشـتار      (ره)بخش فلسطینی آخرین پیام امام خمینی

 سـال  که مراسم برائت از مشرکین در حج خونینخونین مکه شاهد این ادعاست 
در فلســطین   میي قیــام و انقــالب را دوبــاره بــا رویکــردي اســالهــا شــعله ،66

مراسم، انتفاضه فلسطین به عنوان یک پدیـده جدیـد از   این به دنبال  1برانگیخت.
                                                                                                                                        

ایـن   ،مستکبرین را به خاك بمالند. روزى است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهـدین 
هـا در   آنهایى که با ابرقـدرت  ـ  کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین دانند و عمل مى مى روز را روز قدس

گذارند کـه   ها را نمى تفاوت هستند، یا ملت در این روز بى ـ  زیر پرده آشنایى دارند و با اسرائیل دوستى
هـاى   لـت هاى مستضعف معلوم شود، باید م تظاهر کنند. روز قدس روزى است که باید سرنوشت ملت
طور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را  مستضعف اعالم وجود کنند در مقابل مستکبرین. باید همان

رثومه به خاك مالید و خواهد مالید، تمام ملت هـا بریزنـد.    دان هاى فساد را به زبالـه  ها قیام کنند و این ج
هاى رژیم فاسد و  چین ایران و آن توطئهروهاى رژیم سابق در  روزى است که باید این دنباله ،روز قدس
ها در سایر جاها خصوصاً در لبنان، تکلیف خودشان را بدانند. روزى است که باید همت کنید  ابرقدرت

و همت کنیم که قدس را نجات بدهیم و برادران لبنانى را از این فشارها نجات بدهیم. روزى است کـه  
همـه    ن بیرون بیاوریم. روزى است که باید جامعه مسـلمین باید تمام مستضعفین را از چنگال مستکبری

چه در ایران  ـ هایى که مانده است از آنها ها و به این تُفاله اظهار وجود کنند و هشدار بدهند به ابرقدرت
، مکـان: قـم.   1399رمضان  1358/22مرداد  25سخنرانى در جمع مردم، زمان:  ..».و چه در سایر جاها 

  276ص:  9 ى روز جهانى قدس. صحیفه امام جها موضوع: ویژگی
 ۀمکه منشأ تحوالت بزرگی در جهان اسالم و زمینـ  ۀملت عزیز و دالور ایران مطمئن باشند که حادث« .1

نماهـا خواهـد بـود. و بـا       هاي فاسد کشورهاي اسالمی و طرد روحانی کن شدن نظام مناسبی براي ریشه
ما  عزیزهاي پاك شهداي  از مشرکان نگذشته است، عطر خون برائت ۀاینکه بیشتر از یک سال از حماس
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ـو   «تغییـر شـعار    هـا  سر برآورد. نماد تحول در فلسطینی ها دل ناامیدي االسـالم ه
ل«المسلمین به  در اخوان» لالحالح وبود که در کتاب فتحـی شـقاقی   » الخُمینی ه

فلسطین نمود پیدا کرد و ایران تبدیل به امید مردم و  می موسس جنبش جهاد اسال
 ، هـا  فلسطینیمیان گرایی انقالبی در  مبارزان فلسطینی شد. اما در اثناي رشد اسالم

  اعالم موجودیت کرد.  ،المسلمین ه اخوانحماس به عنوان دنباله فلسطینی شبک
کار تشـکیالتی انجـام داده و از    ،اقشار اجتماعمیان ها در  المسلمین سال اخوان

بنابراین تالقی مشخصـی بـین    1اي در جامعه فلسطین برخوردار بود. جایگاه ویژه

                                                                                                                                        
مردم فلسـطین یـک    ۀکنیم. حماس در تمامی جهان پیچیده و اثرات آن را در اقصا نقاط عالم مشاهده می

اند و هـم اکنـون مـردم     کند که این حماسه را چه کسانی سروده تصادفی نیست. آیا دنیا تصور می ةپدید
ـ      انـد کـه بـی    یـه کـرده  فلسطین به چه آرمانی تک  ۀحمـالت وحشـیان   رمحابـا و بـا دسـت خـالی در براب

گرایی است کـه از وجـود آنـان دنیـایی از صـالبت       کنند؟ آیا تنها آواي وطن ها مقاومت می صهیونیست
اسـتقامت و   ةآفریده است؟ آیا از درخت سیاست بازان خود فروخته است که بر دامـن فلسـطینیان میـو   

هاسـت در کنـار فلسـطینیان و بـه نـام ملـت        ریزد؟ اگر اینچنین بود، اینها که سـال  زیتون نور و امید می
ه«اند! شکی نیست که این آواي  فلسطین نان خورده است، این همان فریاد ملـت ماسـت کـه در    » اکبر اللّ

المقدس غاصبین را به نومیدي کشاند.و این تحقق همان شعار برائـت اسـت کـه     ایران شاه را و در بیت
خود فریاد رساي آزادي قـدس را   یرانیفلسطین در تظاهرات حج دوشادوش خواهران و برادران املت 

گفت؛ و بر همان بستر شهادتی که خون عزیزان مـا بـر   » شوروي و اسرائیل ، مرگ بر امریکا«سر داد و 
از راه  خـود را  ةآن ریخته شد او نیز با نثار خون و به رسم شهادت آرمید. آري، فلسطینی راه گـم کـرد  

  »برائت ما یافت.
کار خود را آغاز نمـود.  » ظافر الدجانی«در یافا به ریاست سید  1945المسلمین در اواخر سال  . اخوان1

المسلمین را به خود دید و پس از آن، این جمعیـت بـا    اولین هسته اخوان 1946حیفا و نابلس در سال 
ار خود را آغاز نمود. سه شعبه در  الرمال، حی ک» حاج ظفر الشو«تأسیس چهار شعبه در غزه به ریاست 

الزیتون، حی الدرج نیز حول شعبه مرکزي اداري غزه شروع به فعالیـت کردنـد. خـان یـونس، رفـح و      
المسـلمین بـه سـرعت در آنهـا مسـتقر شـدند.        مناطق البریج و النصیرات نقاط دیگري بودند که اخوان

شیخ عمر «شغال اراضی فلسطین، مقاومت را به رهبري و ا 1948هاي مستقر در غزه پس از جنگ  گروه
هــا شــعبه  آغــاز کردنــد. یــک ســال پــیش از اشــغال، فعالیــت نظــامی ده» عبــاس السیســی«و » صــوان
المسلمین در شمال، جنوب و منطقه میانی فلسطین تحت سرپرسـتی نماینـده نظـامی ایـن گـروه       اخوان

الصـاغ  «ربی (منظمه الشباب العربی) آغاز شده بود. و با تأسیس سازمان جوانان ع» الصاغ محمود لبیب«
هاي ذخیره فلسطین (کتائب انقاذ فلسطین)  در چارچوب سازمان مذکور به تشکیل گردان» محمود لبیب

کرد. با آغاز  المسلمین در مصر اعزام می پرداخت. او افراد گروه را براي آموزش به مدرسه نظامی اخوان
هاي مقاومـت مسـلح در    و ارسال سالح از طریق صحراي سینا براي گروهاشغال فلسطین، عملیات تهیه 

المسلمین  رئیس سازمان الشبان» صالح حرب«المسلمین و  رهبر اخوان» حسن البنا«فلسطین به فرماندهی 
، 1948در قالب تشکیل کمیته وادي النیـل آغـاز شـد. بـا آغـاز اشـغال در سـال        » محمد علی علوبه«و 

» احمد عبـدالعزیز «طینی به تشکیل سه گردان پرداختند که گردان اول به فرماندهی هاي مسلح فلس گروه
مسئولیت حمله به مواضع نظامی اسرائیل در النقـب را برعهـده گرفـت. دومـین گـردان بـه فرمانـدهی        
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اسـالم   يي انقالبی در ایران و فلسطین ایجاد شد که همانا رجوع بـه آرا ها آرمان
سو،  از یکتبدیل قدس به مسئله جهان اسالم) براي آزادي قدس و فلسطین بود. (

براي تحقق هدف نابودي اسـرائیل بـه مبـارزان فلسـطینی      می جریان انقالب اسال
حماس به عنوان محور مقاومت مسلحانه فلسـطینی   ي دیگر،و از سونیازمند بود 

داشت. تمایل ایران  می ي اسالگرایی به برقراري ارتباط با جمهور با رویکرد اسالم
با تمـام تـوان در ایـن عرصـه      می بنابراین از این مقطع سپاه پاسدارن انقالب اسال

. کرد یابی به هدف مشترك دوجانبه به همکاري با حماس در راستاي دستشروع 
المسلمین بـا حکومـت سـوریه کـه      با وجود تعارض تاریخی شاخه سوري اخوان

با استفاده  اسالمی ایرانجمهوري  ، در حما بود 1982 يها نقطه عطف آن درگیري
گذاري عظیم سیاسی خود در سوریه تالش زیـادي انجـام داد تـا     از بستر سرمایه

المسلمین در خاك خود بپذیرد. این  نظام سوریه، حماس را به عنوان شاخه اخوان
ل همکاري با حماس را به شک ،امر محقق شد و حکومت سوریه با وساطت ایران

که  می هیچ اقدا ، 2011البته حماس نیز تا قبل از آغاز بحران  ؛اي آغاز کرد گسترده
المللی  شبکه بین يي ضد حکومتی در چارچوب کمک به اعضاها مبتنی بر تالش

نـه   ، ایران با حماس می انجام نداد. همکاري جمهوري اسال ،المسلمین باشد اخوان
. اسـت  رافیاي خاورمیانه و شـمال آفریقـا  بلکه دربرگیرنده جغ ، منحصر به سوریه

نمادي  ، درحالی سفر شیخ احمد یاسین به ایران و دیدار وي با مقام معظم رهبري
شد کـه   میمحسوب  ها ترین سطح همکاري ایران و حماس در همه حوزه از عالی

تا جایی که  ، این روند بعد از آغاز بحران سوریه به سمت واگرایی سوق پیدا کرد
و  هـا  تاکتیـک  ،حمـاس بـا سـالح    ياعضـا   داد مـی در نبرد قُصـیر نشـان   شواهد 

                                                                                                                                        
المسلمین  و همراهی ارتش مصر به دفاع از منطقه غزه پرداخت. از سوي دیگر، اخوان» عبدالجواد طباله«

و » مصـطفی السـباعی  «المسلمین سـوریه بـه رهبـري     ، اخوان»عبداللطیف ابوقوره«به رهبري شیخ  اردن
اولـین نیروهـاي مقاومـت مسـلحانه غیردولتـی      » محمد الصواف«المسلمین عراق به رهبري شیخ  اخوان

سرائیل هاي مسلحانه با ارتش ا هاي اشغالی وارد شدند و اولین درگیري بودند که براي مبارزه به سرزمین
در غزه، تل بیوت در بیت لحم و جبل المکبر در قدس شـکل   86را در مناطقی مانند کفار داروم و البته 

کتائـب   ی، مکتـب االعالمـ  2009، نیفلسـط  یف نیالمسلم ، جهاد االخوانوسفی، حاتم دهیابوزادادند...: 
  .121ـ29: صص دراسات کتب و هقسام، وحـد نیعزالد دیشه
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در اختیار آنان قرار داده بود در حال نبـرد   اسالمی ایرانیی که جمهوري ها تکنیک
در مقابل نیروهاي غیرفلسطینی محور مقاومت هستند. حماس بارها حضور افـراد  

نه یک تصمیم و  وابسته به خود در صفوف معارضین سوري را یک اقدام فردي و
مـواردي   ، اراده سازمانی اعالم کرده است. البته در طول مدت همکاري با حماس

  1،تفکر سازمانی آنان در قبال پذیرش طرح آتـش بـس (هدنـه) بـا اسـرائیل     مانند 
و نیـز مشـارکت    2طلبی زورمدارانه نسبت به جنبش جهاد اسالمی برتريرقابت و 

وجـود داشـت کـه نقـاط مـبهم دوره      سیاسی در حکومت خـودگردان فلسـطین   
شد. اما به هر حال پایبندي حماس به آرمان قـدس   میهمکاري طرفین محسوب 

و استدالل این سازمان براي مشارکت سیاسی در تشکیالت خودگردان که مستلزم 
یـک    خلع سالح و پایان دادن به مقاومـت مسـلحانه بـود    ، پایبندي به پیمان اسلو

حمـاس در  ویـژه کـه   شد. به  میکاري طرفین محسوب علت قوي براي ادامه هم
ي هـا  خـرده جنـگ    2012روزه سال  8نبرد  ، 2009-2008 سال روزه 23نبردهاي 

نشـان داد کـه هنـوز در      2014روزه در سـال   51جنـگ  در نهایـت  همان سال و 
  پرونده فلسطین قائل به ادامه راه مقاومت مسلحانه است. 

                                                                                                                                         
بس مشروط بـا اسـرائیل را بـه     آتش 1997بعد از آزادي از زندان، روز هفتم اکتبر  . شیخ احمد یاسین1

هاي یهودي پذیرفته بود. درآن مقطـع، بـا    نشینی از غزه و کرانه باختري و تخلیه همه شهرك شرط عقب
ها توسط شـهید رنتیسـی شخصـیتی ماننـد موسـی ابـومرزوق        تهدید و ارعاب صهیونیست  وجود اعالم

بـس   آتـش  شنهادی، حماس دوباره پ1997در نوامبر سال کرد.  بس مخابره می براي پذیرش آتشهایی  پیام
حملـه بـه    لیحماس اشـاره کـرد کـه اگـر اسـرائ      یتوسط شاخه نظام یعموم هیانیب کیکرد. مطرح را 
شـیخ احمـد    .دهد حمله به غیرنظامیان صهیونیست نیز پایان خواهد یافت انیپا را ینیفلسط انینظامریغ
وزیـر اسـرائیل،    زمان با انتخاب ایهود بـاراك بـه عنـوان نخسـت     و هم 1999سین بار دیگر در ماه می یا

 .را مطرح کرد 1967نشینی اسرائیل به پشت مرزهاي  بس مشروط به عقب پیشنهاد آتش
همـواره بـه دنبـال جـذب و      ،نیالمسلم اخوان انیاز جر یجنبش جهاد اسالم ییحماس پس از جدا. 2

راه هـر   یجنـبش جهـاد اسـالم   اینکه همواره از بود و حماس  یفرمانده لیذ ینیگروه فلسط نیادغام ا
ـ اخـتالف ا مند بود.  بسته است گله گو و مذاکره درباره ادغام مجدد راو گونه گفت دو گـروه بـزرگ    نی

بـراي نمونـه،   . شود ي محسوب میاما جداست پنهان  اگرچهها  اتیعمل تیمقاومت بر سر اعالم مسئول
 ياز مباحث را به طور انحصار يادیبخش ز ،ها اتیدرباره شرح عمل ییها س با انتشار سلسله کتابحما
 نیفلسـط  یمهـا توسـط جنـبش جهـاد اسـال      اتیـ از عمل یبرخـ  ياجـرا  تیجعل مسئول يادعا انیبه ب

سلسـلة انتفاضـة األقىصـ از جلـد ششـم کتـاب     26براي نمونه رجوع کنید به صفحه  اختصاص داده است.
عبـد اللطيـف األشــقر، نوشــته  م)31/12/2004 ـ  م28/9/2000() 6( ليـات العسـكرية للمقاومـة الفلســطينيةالعم

   م.إس�عيل و محمد غازي  بسيسو، أ.مؤمن، منترش شده توسط املركز العر� للبحوث والدراسات، غزة ـ فلسط�
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  سطوح رفتاري حماس
 ، جمهوري اسـالمی  سد با توصیفات کوتاهی که از مواضع انقالب اسالمیر به نظر می

طور کلی پرونده فلسطین ارائه شد، باید حمـاس   و حماس نسبت به آرمان قدس و به 
هاي چند بعدي قلمـداد کـرد    و واجد ویژگی  ترین سازمان مقاومت فلسطینی را بزرگ

و روابط حماس با جمهـوري   آفرینی آن در محور مقاومت که الگوي عملکرد و نقش
قرار داده است. بر همین اساس بهتر اسـت بـراي تحلیـل     تأثیرایران را تحت  اسالمی 

بهتر از وضع موجـود و سـپس ارائـه راهکـار بـراي اصـالح انحـراف از معیارهـاي         
احتمالی، چارچوب مشخصی را از ابعاد رفتاري سازمان حماس ترسیم کنـیم و پـس   

  این چارچوب و تحلیل آن بپردازیم.   ياز آن به بررسی اجزا
مورد بررسی و تحلیل  ،سطحپنج توان الگوي رفتاري سازمان حماس را در  می

  قرار داد:
  محور مقاومت 1محور فلسطینیحماس به عنوان . 1
  المسلمین جریان جهانی اخوانحماس به عنوان دنباله فلسطینی . 2
  نتجریان اهل سحماس به عنوان دنباله فلسطینی . 3
  جهان عربحماس به عنوان دنباله فلسطینی . 4
 متصدي اداره امور رفاهی غزهحماس به عنوان . 5

ایران با حمـاس بـه     جمهوري اسالمیمیان در واقع آنچه مبناي برقراري ارتباط 
، آرمــان قــدس و  دهــد عنــوان محــور فلســطینی محــور مقاومــت را تشــکیل مــی 

و مقـام   (ره)پرشمار امام خمینی يآرا گذاري براي حذف اسرائیل است که از هدف
بـراي   2ساله 25بندي دقیق  است. همچنین اعالم زمانبرانگیخته شده معظم رهبري 

                                                                                                                                         
انسانی، استعداد نظـامی   . استدالل براي تعریف چنین جایگاهی براي حماس، متکی به استعداد نیروي1

  و گستردگی سازمانی است. 
ـ : «94شـهریور   18، مورخ اقشار مختلف مردم داریدر دمقام معظم رهبري  اناتیببخشی از  .2 جملـه   کی

در  هـا  سـت یونیصه دمیشـن  ،يا مـذاکرات هسـته   نیبعد از اتمام ا م؛یعرض بکن یستیونیصه میراجع به رژ
سال  25بعد از  م؛یا آسوده رانیا ي سال از دغدغه 25که شد، تا  یمذاکرات نیگفتند فعالً با ا یاشغال نیفلسط

 25شـاءاهللا تـا    . اندید دیرا نخواه ندهیسال آ 25اوالً شما  کنم ی. بنده در جواب عرض ممیکن یفکرش را م
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حذف اسرائیل توسط فرمانده کل قوا نیز از عمق استراتژیک این مبـانی در ادبیـات   
حماس  ،. در مقابلحکایت داردایران   و جمهوري اسالمی  ترویجی انقالب اسالمی

شریعت اسالم را سرلوحه کار خود و ملت فلسطین اعالم کـرد   اش نامه در میثاقنیز 
را » وجـوب «بر شمرد و این » واجب شرعی«راضی اشغالی را او جهاد براي آزادي 

فلسطین بـه هـر   جریان حل  ، حماسبه کل جهان اسالم تسري داد. در همین راستا
عرفـی کـرد و تشـکیل    عـدول از آرمـان فلسـطین و دیـن م     را آمیـز  روش مسالمت

 1اتالف وقت و کار عبـث دانسـت.  در این مسیر، ، عقد معاهدات و... را  ها کنفرانس
دهد که حمـاس تـالش    سیس تاکنون نشان میأهمچنین مشی این سازمان از زمان ت

    2گذاري را متوقف نکرده است. براي دستیابی به این هدف
، متـأثر از   و حمـاس  ایـران  اسالمی، روابط دوجانبه جمهوري  2011بعد از سال 

چنان دچار دگرگونی شـد   3یمن،در آغاز بحران و جنگ داخلی در سوریه و سپس 
سطح روابط این دو کنشگر در پرونده فلسطین را از همکاري  ،که برخی تحلیلگران

، سناریوهایی مبنی  استراتژیک به قطع روابط تنزل دادند و برخی دیگر از تحلیلگران
بـه   ،ترسیم نمودند. با ایـن وصـف   را هاي سوریه و یمن در پروندهبر آغاز تخاصم 

رو الگوي رفتاري حماس در محور مقاومـت را   توان در بحث پیش رسد می نظر می
را در جایگـاه متغیـر    اسالمی ایـران به عنوان متغیر وابسته و کُنش متقابل جمهوري 

دیگـر بـه عنـوان    حـوزه  چهـار  مستقل مورد بررسی قرار داد که جایگاه حماس در 
                                                                                                                                        

  ».اشتدر منطقه وجود نخواهد د یستیونیصه میبه نام رژ يزیچ یو به فضل اله یاله قیبه توف گر،یسال د
   15-13-11، مواد 1988 حماس هحرک میثاق. 1
اي در  بس میان حماس و اسرائیل در نوار غزه، تبلیغات روزانه حمـاس، لحظـه   . با وجود رعایت آتش2

چـاقوزنی فلسـطینی در     شوند. براي نمونه، حماس از آغاز عملیـات  ترویج ادبیات مقاومت متوقف نمی
پذیر بسازد و آن را به یک انتفاضـه در کنتـرل    ا از آن موج هدایتکرد ت کرانه باختري همواره تالش می

 2015سـپتامبر   14کننده در قدس و کرانه باختري از  خود تبدیل کند. همچنین تعدادي از افراد عملیات
   اند. به این سو، به حماس وابستگی سازمانی داشته

 رامـون یپ یهرگونـه اختالفـات داخلـ   از حمله عربستان به یمن دفاع کرد و حتی بار دیگـر  » حماس«. 3
ـ بر همراه بـودن ا  چنین نمود. هم بیرا تکذ منضد ی شعربستان و متحدان یاز تجاوز نظام تیحما  نی

در ایـن  حماس  يسخنگو »يابوزهر یسام« .کرد دیکأت منی يها یحوثضد عربستان  اتیجنبش با عمل
» توفـان قـاطع  « اتیـ عملبرابر حماس در  یلاختالفات داخ نرامویپ ها یزن گمانه یبرخ«: ه بودگفترابطه 

   ».کذب محض است ،منتشر کردندباره  نیدر ا يمصر يها صحت ندارد و آنچه روزنامه
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  گذار است. تأثیرمتغیرهاي دخیل بر کُنش و واکنش آنان 
  
  ي متفاوت در حماسها و کُنش ها هویت

بخش ترسیم شده از الگـوي رفتـاري و عملکـردي حمـاس را در     چهار توان  می
ایـن اسـاس بایـد حمـاس را یـک       قالب هویت نیز باز تعریف و تحلیل نمود. بر

ملیـت و سـازمان    ، قومیـت  ، یف کرد که مـذهب مجموعه هویتی چند پارچه توص
  دهند:  میآن را تشکیل  ياجزا
  است سنی سلفی با گرایش اخوانی سازمان حماس در هویت مذهبی یک. 1
  است اي از جهان عرب دنبالهحماس در هویت قومی، . 2
  است فلسطینیحماس در هویت ملی، . 3
  است ضد صهیونیستیحماس در هویت سازمانی، . 4

 ضد صهیونیستی سنی سلفی اخوانی فلسطینی عربراین حماس یک گروه بناب
. است قابل تعریف ،یی که هویت چند پارچه دارندها است که در چارچوب گروه

را بـر   هـا  و تنگناها، یکی از هویـت  ها مان محدودیتزدر اغلب  ها این قبیل گروه
طع خاص مبنـاي  هویت غالب در مقااز این رو دهند.  میترجیح  هاي دیگر هویت
یی قرار خواهد گرفت. عامل موقعیـت از  ها گیري و کنش در چنین سازمان تصمیم

ي مختلـف در هـر   هـا  گذار است که حماس در تقابـل بـا غیریـت   تأثیراین منظر 
نشی مت ، موقعیت دهـد.   مـی ثر از هویت متناسب با غیریت مقابل از خـود بـروز   أکُ

هویـت فلسـطینی    ، غیرفلسـطینی  طبیعی است کـه در مقابـل غیریـت   براي نمونه 
بـه مـوازات هـم بـر      هـا  کند. البته در پرونده فلسطین همه هویت میحماس غلبه 
حمـاس و   ، در زمان درگیري با اسـرائیل  مثالً ، ولیگذار هستندتأثیرکنش حماس 
ملت عرب را بر اساس هویت عربی مشترك خـود مـورد خطـاب     ، ملت فلسطین

سـنی  پرونده سوریه نیز قابل لمس است که هویت  دهند. همین مسئله در میقرار 
بـر  طـور مشـخص    ایـن سـازمان و بـه   دیگر ي ها حماس بر هویت سلفی اخوانی
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صـورت  هویت ضد صهیونیستی حماس غلبه کرد و غیریت مقابل حماس نیز به 
نی سـلفی   مشخص در نظام سوریه و حامیان آن که در حال مقابله با معارضین س

 سنی سلفیهویت  ،همچنین در پرونده یمن ، تعریف شد.دنداخوانی در سوریه بو
و  اهللا انصـار  ، هـا  حماس باعث تعریف غیریت مقابل این سازمان در قالـب حـوثی  

اي کـه عامـل مـذهبی یـا      ي منطقهها حامیان آنان شد. بنابراین تا زمانی که بحران
ویـت  رنگ شـدن نقـش ه   تداوم داشته باشد شاهد کم ،قومی در آن برجسته است

ـنش و واکـنش حمـاس در قبـال جمهـوري اسـال       و در  می ضد صهیونیستی در کُ
خـواهیم بـود. البتـه     اسالمی ایرانتداوم واگرایی این سازمان از جمهوري  ،نتیجه

سـنی  هویت سازي  توجه داشت که در برجسته  میباید در این حوزه به نکات مه
جمهوري اسالمی و سـایر   به دالیل زیر تقصیري متوجه ، در پرونده سوریه سلفی

  اعضاي محور مقاومت نبود:
ویژگی ضدصهیونیسـتی و  دلیل لبنان به  اهللا و حزب اسالمی ایرانجمهوري . 1

حمایـت کردنـد نـه    از نظام سوریه نقش آن در محور مقاومت و پرونده فلسطین 
لَوي بودن آن. ع  

ــوري اســال. 2 ــوریه اهللا و حــزب می ورود جمه ــده س ــد از و ،در پرون رود بع
  القاعده و داعش آغاز شد.به ویژه نیروهاي خارجی 

رسد سازمان حماس، داراي کنشی  میترسیم الگوهاي موجود به نظر با وجود 
ـنش شـاخه نظـا   میان و باید به تفاوت موجود است دوگانه  کـنش شـاخه   و   میکُ

حماس مستقر در غزه و بیـرون از  باید میان سیاسی حماس توجه نمود. همچنین 
داخل و   میي سیاسی و نظاها توان رفتار شاخه بنابراین میتفاوت قائل شد.  آن نیز

کـرد  چنین تعبیـر   و خارج غزه را نیز تابع الگوي رفتار نهادي و غیرنهادي قلمداد
خـارج از غـزه از بـین     ياعضـا به ویژه میان که ویژگی جنبشی در شاخه سیاسی 

کـه موکـول بـه    کند  بعیت میتالگوي نهادي از رفته و رفتار این طیف در حماس 
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الملـل و بـه    رایج در روابط بین 1گرایی اندیشی در چارچوب ادبیات واقع مصلحت
ي رفتـار  هـا  ویژگی ،است. در صورت تداوم روند فعلی 2عملگرایی ،طور خالصه

نهادي در حماس غلبه خواهد یافت و ویژگی جنبشـی ایـن سـازمان را پـیش از     
از منظر از این رو، عیین شده از بین خواهد برد. ي تها یابی به آرمان و هدف دست
 ، یابی به آرمان نتیجه تبدیل شدن یک جنبش به نهاد پیش از دست ، شناختی جامعه

 ، مرگ سازمانی خواهد بـود کـه نمونـه عینـی و تجربـی آن در پرونـده فلسـطین       
  بخش فلسطین بعد از تشکیل دولت خودگردان است.  سازمان آزادي

  
  لی و الگوي رفتاري حماس ي داخها چالش

توجه به نقـش حمـاس بـه عنـوان      ، با توصیف الگوهاي رفتاري و هویتی حماس
کننـده رفتـار    توانـد تـا حـدود زیـادي توجیـه      مـی  متصدي اداره امور رفاهی غزه

عملگراي این سازمان نسبت به کنشگرانی باشد که در بازسازي و اداره امور غـزه  
عربسـتان  ماننـد  تـالش و رقابـت کنشـگرانی    شـک   بیکنند.  میبه حماس کمک 

ترکیه و امارات متحده عربی براي حل سیاسی پرونده فلسـطین در   ، قطر ، سعودي
 تـأثیر رفتار سیاسی حمـاس را تحـت    ، یی نظیر دو دولت در یک سرزمینها طرح
دهند. به هر حال وضعیت وخیم اقتصادي و رفـاهی داخـل غـزه بعـد از      میقرار 

ید موقعیت بغرنجی است که ؤم 2007ه توسط اسرائیل از سال محاصره این منطق
نـرخ بیکـاري در گـزارش مـوردي بانـک      براي نمونه، روست.  هحماس با آن روب
 ، که به مانیتورینگ اقتصادي غزه اختصـاص داشـت    2015می  27جهانی در روز 
نـرخ تولیـد    ، اعالم شده بود. همچنین بر اساس این گـزارش  43,9در غزه معادل 

کـه  در حالی  ،درصد کاهش پیدا کرده بود 50در غزه  2007ناخالص ملی از سال 
دالر آمریکا گزارش شـده کـه    174 ، 2014سال در متوسط حقوق ماهیانه در غزه 

افـزایش یافتـه و نـرخ     2013درصـد نسـبت بـه سـال      11درصد و  39 ،نرخ فقر
                                                                                                                                         1. Realism 
2. Pragmatism 
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 20نسـبت بـه    درصـد  31دالر در سال اعالم شده بود که  970,4پرداخت واقعی 
درصـد افـزایش    230. همچنین نرخ رشـد جمعیـت   یافته است سال پیش کاهش

درصـد   80 ، روزه 51در عین حال براساس گزارش آنروا بعد از جنـگ   .یافته بود
درصد نیز به زیر خط فقـر سـقوط کـرده     40مردم از خدمات اجتماعی محروم و 

ز محاصـره غـزه در سـال    بودند. این گزارش همچنین اعالم کرده بـود کـه بعـد ا   
در حالی  1درصد بخش تولیدي در این منطقه از بین رفته است. 60حدود  ،2007

   2009ي حـد فاصـل   هـا  ي ناشـی از جنـگ  هـا  نیاز حماس براي بازسازي خرابی
که حتی به  2میلیارد دالر تخمین زده شده است 4 ، روزه) 51( 2014روزه) تا  22(

توان تصور کـرد کـه حمـاس     میبه سختی  ،همین این رقم و بازسازي غزأفرض ت
نسبت به رژیـم صهیونیسـتی از    می یک کنشگر انقالبی باقی بماند و مواضع تهاج

یـک جنـگ جدیـد و    وقـوع  در صـورت  بـه طـور طبیعـی    زیرا  ؛خود نشان دهد
غـزه    میاین حماس خواهد بود که نـزد افکـار عمـو    ،ي بعد از بازسازيها خرابی

مردم غزه و به   میرفی خواهد شد. فشار افکار عموپاسخگوي وضعیت موجود مع
تـوان نقـش زیـادي     میکه   یک مسئله جدي است ،طور کلی فلسطینی به حماس

ي هـا  نظرسـنجی  ،بر کنش عملکرد حماس قائـل شـد. در واقـع    تأثیربراي آن در 
در  هـا  دهد که رفتار فلسـطینی  مینشان  2015و  2014هاي  سالدر اي متعدد  نوبه

  ختري و غزه به سمت عملگرایی سوق پیدا کرده است. کرانه با
جـوالي   23روز  ، سسه خاور نزدیـک واشـنگتن  ؤسسه الفکره با همکاري مؤم

فلسطینی در کرانه باختري و  513که مبتنی بر مصاحبه با را یک نظرسنجی   2015

                                                                                                                                         
1. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee: May 27, 2015: 

http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/27/ 090224 
b082 eccb31/5_0/Rendered/PDF/Economic0monit0oc0liaison0committee.pdf  

2. October 9, 2014 ,Palestinians call for help in 4bn cost of rebuilding Gaza: http://www. 
ft.com/intl/cms/s/0/fbdad624-4f8f-11e4-908e-00144feab7de.html#axzz420VATvdw  
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شـود بـا بازنشـر     مـی منتشر ساخت. در ادامه تـالش   1،فلسطینی در غزه بود 408
دورنمـایی از  کـه نتـایج قابـل تـأملی را دربـردارد،      یی از این نظرسنجی ها بخش

  به نمایش درآید. ها وضعیت اجتماعی فلسطینی
  

باالترین اولویت شما چیست؟

0

30.8 33.7

23.9

10.1

43.5

33.9

13.6

4.9 2.3

درآمد کافی براي زندگی
راحت 

زندگی خانوادگی خوب ایجاد یک دولت فلسطینی متشرع بودن سالمتی

غزه کرانه باختري

  
 دومین اولویت شما چیست؟

0

26.6
41.6

21.2
8.9

27.9

43.9

17.3
7.4 1

درآمد کافی براي زندگی
راحت 

زندگی خانوادگی خوب ایجاد یک دولت
فلسطینی

متشرع بودن سالمتی

غزه کرانه باختري

  

                                                                                                                                         
1. New Poll Shows Most Palestinians for Practical Progress, Tactical Compromises with 
Israel:http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/new-poll-shows-most-palestinians- 
for-practical-progress-tactical-compromise 

 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/new-poll-shows-most-palestinians
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آیا می خواهید اسرائیل به شما اجازه کار در داخل مرزهاي خود را بدهد؟      

2.7

31.8 42.9

9.6 13.1

35.1
37.7

9.9 14.8
7.4

قویا قبول دارم  تا حدودي قبول دارم تاحدودي رد می کنم قویا رد می کنم نمی دانم

غزه کرانه باختري

  
نظر شما در مورد لزوم اعالم آتش بس توسط حماس در غزه و کرانه باختري؟  

6.9

45.6
37.4

10.1 13.1

37 36.8

18.5 14.8
7.6

قویا قبول دارم  تا حدودي قبول دارم تاحدودي رد می کنم قویا رد می کنم نمی دانم

غزه کرانه باختري

  
چه کسی مقصر کندي سرعت بازسازي غزه است؟   

4.9 0.7 4.1

29.3 39.9

20
5.2

48.7

6.8 10.3
21.2

8.8

اسرائیل حماس دولت خودگردان سازمان ملل مصر نمی دانم

غزه کرانه باختري
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نظر شما در مورد لزوم اعزام نیروهاي تشکیالت خودگردان براي اداره امور غزه چیست؟

5.4

59.1

28.6
6.9 13.1

39.6 41.1

13.6 14.8 5.7

قویا قبول دارم  تا حدودي قبول دارم تاحدودي رد می کنم قویا رد می کنم نمی دانم

غزه کرانه باختري

  
اگر رهبري فلسطینی قدرت مذاکره با اسرائیل براي حل مسئله فلسطین    

در چارچوب دو دولت را دارد شما فکر می کنید باید       ...
34.2

65.3

0.5
32.6

58.3

9.2

این باید پایان منازعه با
اسرائیل و نقطه آغازي
در تاریخ فلسطین باشد

این آخر کار نیست و
مقاومت باید تا ازادي
همه سرزمین فلسطین

ادامه یابد

نمی دانم

غزه کرانه باختري

  
سـت.  اید ویژگی پراگماتیک مردم فلسـطین  ؤنتیجه این نظرسنجی به خوبی م

دهد بیش از  میغایت بروز چنین ویژگی است که نشان  ،ال آخرؤپاسخ به س مثالً
 حل دو دولت در یـک سـرزمین کـه بـه     در بهترین شرایط راه ها از فلسطینی می نی

امـا در عـین حـال     ، پذیرنـد  مـی معنی به رسمیت شناخته شدن اسرائیل اسـت را  
خواهند مقاومت نیز تا آزادي کـل فلسـطین ادامـه یابـد. ایـن در واقـع همـان         می

براي مشارکت وارد صحنه  ، به آنتکیه با  2006استداللی است که حماس از سال 
نیاز به تکـرار  . در عین حال سیاسی فلسطین شد و این روند را تا امروز ادامه داد

مقصر دانستن حمـاس بـه عنـوان عامـل      ، این مسئله نیست که امور رفاهیمجدد 
نـزد    بـس توسـط حمـاس    مطالبـه اعـالم آتـش    ، تـر  ملأمشکالت و از همه قابل ت
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  مهم است.تا چه اندازه اهالی غزه به ویژه و  ها فلسطینی
  

  سخن پایانی
ـنی  ، سـازمانی ضـد صهیونیسـتی    ، چیـده ي هویتی درهم پیها حماس با ویژگی س ، 

شود که بـه عنـوان محـور فلسـطینی محـور       میاخوانی و عرب محسوب  ،سلفی
ي سـخت مبـارزه   ها در قبال اشغالگري اسرائیل از روشهمچون گذشته مقاومت 

 کند. میدر چارچوب مقاومت مسلحانه استفاده 

ن سازمان را بـه نـوعی   ، ای هاي هویتی حماس بعد از بحران سوریه و یمن ویژگی
و  اسـالمی ایـران  جمهـوري  بـا  کنشگري واداشت که نتیجه آن تقابل مواضع حماس 

آشکار و نیز اقدامات سخت  در مواضع اعالمیهمچنان اهللا لبنان بود. اما حماس  حزب
 هویت ضد صهیونیستی خود را حفظ کرده است. ،در کرانه باختري

را   بس بـا اسـرائیل   یاسی و آتشمشارکت س ،قرائت و تفسیر خاصیبا حماس 
فرصت بازسازي توان مقاومـت بـراي آزادي   و کند  میاي از مقاومت تعبیر  مرحله

 سازد. میکُل فلسطین را فراهم 

در امـور  بـه مـردم   موظف بـه پاسـخگویی    ، حماس به دلیل تصدي امور غزه
حالی است کـه وضـعیت وخـیم اقتصـادي غـزه و گـرایش        رفاهی است. این در

مـالی از  بـه اسـتمداد   حمـاس را ناچـار    ، گرایی به سمت عمل ها ده فلسطینیفزاین
ي خـود انتظـار دارنـد    هـا  در ازاي کمکبه طور طبیعی کنشگرانی کرده است که 

 حماس در چارچوب تعیین شده از سوي آنان رفتار کند.

ایران باید براساس تکالیف تعیین شده در قـانون اساسـی و    می جمهوري اسال
برابـر  و نابودي اسرائیل، به بـازتعریف اسـتراتژي خـود در     (ره)خمینیم اما يآرا

 ، ي هویتی حماسها باید با درك واقعیت ، اسالمی ایرانحماس بپردازد. جمهوري 
براسـاس  فقـط  چندپارگی عملکرد این سازمان را بپذیرد و کنش آینـده خـود را   

 اسالمی ایرانوري اشتراکات طرفین در پرونده فلسطین طراحی و اجرا کند. جمه
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  :در نظر داشته باشد مالحظات زیر راباید در چنین روندي 
ي تمـام عیـار بـراي ایـن     هـا  قطع روابط با حماس یا تالش براي یافتن بـدیل 

الگـوي  سمت کنشگران رقیب سوق خواهد داد. این مسئله  حماس را به ،سازمان
بـه   و دهـد  میرار ق تأثیررفتاري این سازمان در محور مقاومت را به شدت تحت 

این سـازمان و   می دلیل جایگاه قدرتمند حماس در غزه و استعداد قابل توجه نظا
ي بـدیل  هـا  تسلطش بر اوضاع غزه احتمال بروز تنش بین ایـن سـازمان و گـروه   

 فلسطینی را افزایش خواهد داد.  

 دیگـر  يهـا  و گـروه  هـا  هویت اصلی حمـاس نـزد فلسـطینی    ،مشی مسلحانه
هرگز به سمت کنار   این سازمان براي حفظ جایگاه خود از این رواست.  مقاومت

وجود نحله مقاوم در شـاخه سیاسـی   چرا که  گذاشتن سالح پیش نخواهد رفت.
از موانـع اصـلی خـروج     ، ایـن سـازمان   می (حماس درون غزه) و نیز شاخه نظـا 

توانـد بـا    مـی ایـران   می حماس از مشی مقاومت مسلحانه است. جمهـوري اسـال  
 ، و سیاسـی همسـو در حمـاس    می ي نظاها ستفاده از این فرصت و تقویت شاخها

 برداري کند.  همچنان از ظرفیت این سازمان در محور مقاومت بهره

همزمان با حمایت از حماس، یـک  دیگر ي مبارز فلسطینی ها حمایت از گروه
له ئحل دو وجهی براي حفظ حماس در مشی مقاومـت مسـلحانه و حـل مسـ     راه
 طین است.فلس

بدیهی است کمک به بازسازي غزه و بهبود شـرایط اقتصـادي و رفـاهی یـک     
امـا جمهـوري    ؛ ایـران اسـت   می متغیر وابسته به شرایط اقتصادي جمهوري اسـال 

 ، ملزم بهایران براي حفظ حماس از سوق یافتن به سوي کنشگران رقیب می اسال
 درك شرایط حماس در غزه و تالش براي بهبود آن است.

  


