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  هاي انتفاضه سوم  و بررسی ابعاد و ویژگی

  موانع پیش روي آن
  
  
  
  

  ناصر ابوشریفبا احمد زارعان وگوي  گفت
  
  مقدمه

هـاي اسـالمی    هاي فکري و سیاسی برخی چهره تالش ثمره، جهاد اسالمیجنبش 
گروهـی از دانشـجویان جـوان     همـت  بـا  90در اواخـر دهـه   است کـه  فلسطین 
اي  عده ،در آن زمان به رهبري دکتر فتحی شقاقی تشکیل شد. مصر مقیمفلسطینی 

گرایـی   اي نیز پیکار را بر اساس اصـول ملـی   مبارزات را در چارچوب دین و عده
جنبش جهاد اسالمی بـا محـور قـرار     ،کردند. در چنین شرایطی میمحض تفسیر 

رژیـم صهیونیسـتی بـراي     دادن مسئله فلسطین و اعتقاد به اینکه جهـان غـرب و  
و بـا  اند  مبارزه با جهان اسالم و عرب، فلسطین را کانون تهاجمات خود قرار داده

آزادي قدس هاي فلسطینی، تالش بسیاري را در راستاي  شعار وحدت میان گروه
  شریف آغاز کرد. 

بازگشت دکتر فتحی شقاقی و دوستانش به فلسطین، ساختار تشکیالتی  پس از
و بـا بسـیج مردمـی و سیاسـی      کردنداین جنبش شکل گرفت و بانیان آن تالش 

، دکتر رمضـان  شهادت دکتر فتحی شقاقیبا . کنندجهاد مسلحانه، فلسطین را آزاد 

                                                                                                                                         
 معـاون پژوهشـی مؤسسـه     ،دکتر احمـد زارعـان  بین سازان نور،  وگو در مؤسسه مطالعات اندیشه این گفت

  نماینده جنبش جهاد اسالمی در تهران برگزار شد.   ،ناصر ابوشریفو سازان نور  اندیشه

 171ـ186؛ صفحات 1395بهار ، 65، پیاپی 1، شماره هفدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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از گرفتاري بزرگی که در پـی شـهادت مؤسـس آن    توانست این جنبش را  عبداهللا
 نیروهـاي  بسـیاري از مجـدد آن،  سـاماندهی  ضمن نجات دهد و  ،ایجاد شده بود
. جنبش جهاد اسالمی به اسـالم  کند جذب را دیگر هاي گروه در موجود فلسطینی

اصل بـراي تحلیـل و فهـم طبیعـت     یک نظام زندگی و  ،به عنوان عقیده، شریعت
 دعـوت  بر ضد دشمنان و مرجع اساسی تدوین برنامـه بسـیج و  جهاد امت اسالم 

این جنـبش، جنبشـی جهـادي اسـت کـه در پـی بـه        کند.  می پیکار نگاه به عموم
هاي انسانی، تربیتـی، دینـی، آموزشـی، نظـامی، اقتصـادي،       ظرفیتهمه کارگیري 

و بـا قاطعیـت    هاي نوین ارتباطی براي نجات فلسطین است يژفرهنگی و تکنولو
پارچه است و از نظر فکري و عقیدتی بـه   وان گفت هویت جهاد اسالمی یکت می

هیچ نهادي در خارج از فلسطین وابسته نیست. راسـخ بـودن جهـاد اسـالمی در     
اي است که مقامات رژیم صهیونیستی اذعان دارند قابل مذاکره  اعتقادات به اندازه

وگـو بـا    ادامه، به گفـت  نیست و تنها راه مهار جهاد اسالمی، نابودي آن است. در
کـه خـود از   شـود   پرداختـه مـی  ناصر ابوشریف، نماینده جهاد اسالمی در تهـران  

سـاله اسـارت در   سـیزده  پیشگامان جهاد مسلحانه ایـن جنـبش اسـت و سـابقه     
  هاي رژیم صهیونیستی را دارد. زندان

  
 ـ  هاي منطقه بحران رار داد و  گمـان  اي تا اندازه زیادي مسئله فلسطین را تحت تأثیر خود ق
ها اقدام قابل توجهی از سوي مردم فلسطین علیـه اشـغالگران صهیونیسـت     رفت تا مدت می

هاي مبارزه در مردم  مشاهده نشود؛ اما انتفاضه اخیر در فلسطین نشان داد که همچنان ظرفیت
فاضه سوم این کشور وجود دارد. با توجه به اینکه چند ماهی از آغاز انتفاضه اخیر مشهور به انت

اي، امکان ارزیابی آن وجود دارد، این سؤال مطرح است که این انتفاضه در  گذرد و تا اندازه می
  اي در جریان است و آیا اساساً یک مبارزه سازماندهی شده است؟ چه ابعاد و گستره

  
 هاي اول و دوم نیست انتفاضه سوم از لحاظ حجم، گستره و قدرت مانند انتفاضه

انتفاضه، مردم این سیار حساسی در منطقه آغاز شد. تا پیش از آغاز در شرایط ب و
هاي تلویزیون منتظر نتیجه بهار عربی بودند که ناکـام مانـد. از    فلسطین در صفحه
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سوي دیگر، تشکیالت خودگردان فلسطین نیز یک عامـل منفـی بـراي هـر نـوع      
محمـود عبـاس    رود، زیرا تشکیالت خودگردان به رهبري اي به شمار می انتفاضه

از سـال  پـس  کنـد. ایـن وضـعیت،     هر مقاومتی را در داخل فلسطین سرکوب می
رویکردهاي امنیتی حـاکم   و از درگذشت یاسر عرفات تغییر کردپس یعنی  2005

. در واقـع در  هایی شد گذشته دچار تفاوت بر کرانه باختري با رویکردهاي امنیتی
ها و رویکردهاي  ییامریکاتحت تأثیر  این زمان، رویکرد نیروهاي امنیتی فلسطینی

  . با تحوالتی مواجه شد امنیتی اردن و مصر
ترین مـانع   در حال حاضر، موانع زیادي بر سر راه انتفاضه وجود دارد؛ اما مهم

ین مسیر، وجود تشکیالت خودگردان فلسطین است. متأسفانه این تشکیالت، ادر 
ایــن مــت فلســطین داشــته و هــاي زیــادي بــراي انهــدام توانمنــدي مقاو تــالش
ها را مورد هدف قرار داده است. یکی از اقدامات تشکیالت خودگردان  توانمندي

آوري سالح بود که باعث شد قیمت یک قطعه  در راستاي تضعیف مقاومت، جمع
اي شد که دیگر  هزار دالر افزایش یابد. در نتیجه، شرایط به گونه 50حدود ،سالح

داري کند. در نتیجه، بسیاري از رزمنـدگان مقاومـت   خری یکسی قادر نبود سالح
سالح نیز زندانی شدند و نیروهاي  دستگیر شدند و به زندان افتادند. حتی افراد بی

اي پسـت، تحویـل سـالح را شـرط آزادي      امنیتی تشکیالت خودگردان به شـیوه 
اومت هاي اسالمی و مق ها اعالم کردند. در این جریان، افرادي که به جنبش زندانی

ک زدن جوانانی کـه بـا ایـن جنـبش     تشدند و با ک نزدیک نبودند نیز بازداشت می
هـاي   کردند. این یکی از شیوه فقط سالم و علیک داشتند، مقاومت را سرکوب می

  رفتاري تشکیالت خودگردان فلسطین با مقاومت بود.
هـاي مقـاومتی ماننـد جهـاد      عامل دیگر در تضعیف انتفاضه، تضـعیف گـروه  

که حماس بـا قـوه نظـامی بـر غـزه       2006می از سوي حماس بود. در سال اسال
اي  سیطره پیدا کرد، وضعیت این منطقه بدتر شد. در این سال، حمـالت گسـترده  

اندازي شد، زیرا حمـاس، جهـاد اسـالمی را خطـر اصـلی       علیه جهاد اسالمی راه
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پیروزي حماس  را نابود کند. پس ازآن اي،  کرد با هر شیوه دانست و تالش می می
در انتخابات، بیشتر رهبران جهاد اسالمی از ساختارهاي سیاسی، اداراي و امنیتـی  
غزه تصفیه شدند. این یک روند صهیونیسـتی بـراي نـابود کـردن جنـبش جهـاد       

و نقـش  شود  محسوب میاسالمی، تطمیع حماس و وارد کردن آن به پیمان اسلو 
  .ه استکرد تري شاهد آن هستیم، ایفا بسزایی را در وضعیتی که ما در کرانه باخ

از سوي دیگر، همه ابزارها و امکانـات مـالی در اختیـار تشـکیالت خـودگردان      
گیرنـد و   هزار کارمند دارد کـه از آن حقـوق مـی    150است. این تشکیالت، حدود 
شود، در اختیـارش قـرار    هاي خارجی وارد فلسطین می پولی هم که از طریق کمک

هاي فلسطینی و رویکرد خاص  لی تشکیالت نسبت به سایر گروهگیرد. تمکن ما می
  شود. آن به مقاومت نیز مانعی براي گسترش انتفاضه مردم فلسطین محسوب می

، شرایط خاصی در کرانه باختري به وجود آمد کـه موجـب   2005پس از سال 
هـاي اول و دوم   اي که در حال حاضـر در جریـان اسـت بـا انتفاضـه      شد انتفاضه

هـاي اول و دوم، کرانـه بـاختري،     و در انتفاضه 2005وت باشد. پیش از سال متفا
کردند؛ اما  غزه و قدس در فرایند انتفاضه حضور داشتند و با یکدیگر مشارکت می

اي عـاري از    نشینی کرد و آنجا به منطقه پس از آن، رژیم صهیونیستی از غزه عقب
تـی رژیـم صهیونیسـتی از کرانـه     ها تبدیل شد. با خروج نیروهاي امنی صهیونیست

از ایـن  باختري، این منطقه تحت حکومت تشکیالت خودگردان فلسطین در آمد. 
، در شــرایط کنــونی بــه دلیــل عــدم تمــاس مــردم کرانــه بــاختري و غــزه بــا رو

تواند تأثیر بسـزایی   شود و این مسئله می ها، برخورد گذشته دیده نمی صهیونیست
ته باشد. همچنین همت مردم کرانه باختري از همت در انتفاضه مردم فلسطین داش

تر بود و کرانه باختري نتوانست با شایستگی از مقاومـت مـردم    مردم غزه ضعیف
  غزه دفاع کند. 

یعنی زمانی که قیام در کرانه باختري آغاز شد، ادامـه   2014این مسئله تا سال 
ا اوضـاع خـارج از   توانست به یک انتفاضه خـتم شـود؛ امـ    پیدا کرد. این قیام می
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اي بـود   فلسطین مانع از تحقق این امر شد، زیرا شرایط خارج از فلسطین به گونه
که امکان حمایت از یک انتفاضه در کرانه باختري وجود نداشـت. در ایـن سـال،    
تشکیالت خودگردان فلسطین نه تنها با انتفاضه همراهی نکرد، بلکه بـه مـوازات   

  نه باختري را سرکوب و در نتیجه متوقف کرد.رژیم صهیونیستی، انتفاضه کرا
  
  هـاي شـدیدي بـراي نبـود      عالوه بر مواردي که اشاره کردید، رژیم صهیونیستی محـدویت

   هاي ساکن در مناطق اشغالی ایجاد کرده است. امکان ارتباط مردم کرانه باختري با فلسطینی
  

لیه مردم فلسطین آغاز اي را ع در انتفاضه دوم، رژیم صهیونیستی اقدامات گسترده
کرد که یکی از آنها، احداث دیوار حائل براي کنترل ارتباط مردم کرانه باختري  و 

  هاي ساکن در مناطق اشغالی بود.  فلسطینی
ها و کنترل شـدید تبـادالت بـانکی     اقدام دیگر، ایجاد محدودیت براي صرافی

از پانصـد دالر بـود،    هایی را که ارزش آنها بیش ها موظف شدند حواله بود. بانک
داد که مبلغـی حوالـه شـده اسـت، بازداشـت       اگر فردي خبر نمی و گزارش دهند

از آن سال، قـوانین  پس بود. مربوط  2002همه این وقایع به پیش از سال  .شد می
ها بـه سـازمان اطالعـات صهیونیسـتی یـا       تشدید شد و باید اطالعات همه حواله
شد. این مسئله، مـانعی در مسـیر    گزارش میسازمان اطالعات تشکیالت فلسطین 

سید، آن فـرد   انتفاضه در کرانه باختري ایجاد کرد و اگر پولی مشکوك به نظر می
شد. براي نمونه، هر پولی که از اردن به جنبش جهاد اسالمی حوالـه   بازداشت می

شـدند.   شد و افرادي که مسئول این کار بودند، بازداشـت مـی   شد، مصادره می می
ن ایجاد محدودیت براي حواله کردن پول براي مقاومت فلسطین، مانع مهمی همی

  شود. در مسیر مقاومت در کرانه باختري محسوب می
  
 موضع کشورهاي منطقه، به ویژه کشورهاي عربی در مورد انتفاضه سوم چیست؟  
  

انتفاضه اخیر در شرایط بسیار حساس امت اسالمی آغاز شده؛ اما متأسـفانه امـت   
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تـرین حـامی    می به ویژه امت عربی گرفتـار مشـکالت خـویش اسـت. مهـم     اسال
فلسطین از ابتدا تاکنون فقط ایران بود که متأسفانه در حال حاضر گرفتـار مسـئله   

پرونده عراق و یمن است. مواضـع کشـورهاي دیگـر نسـبت بـه       گیرسوریه و در
ـ  نیز فلسطین  ه بـا رژیـم   معلوم است. عربستان سعودي از ابتدا به صـورت مخفیان

اش آشکار شده و خواهان ائـتالف بـا    صهیونیستی رابطه داشت؛ ولی امروز رابطه
رژیم صهیونیستی است. در مصر در زمان انقالب و ریاست مرسی، امکان قاچـاق  

ها در  آل نبود و مصري سالح به صورت محدود فراهم بود؛ اما باز هم شرایط ایده
رکـل جنـبش جهــاد اسـالمی فلســطین    آن مقطـع نیـز علیــه رمضـان عبــداهللا، دبی   

  کردند.  گیري می موضع
در حال حاضر، حمایت خوبی از طرف کشورهاي عربـی و اسـالمی   متأسفانه 
کشورها در زمینه انتفاضـه اخیـر مـردم فلسـطین     این موضع مردم و  وجود ندارد

هـاي اول و دوم بـه    هایی کـه از انتفاضـه   مقایسه حمایتاست. در نتیجه، مناسب 
با حمایت اندك و ناچیز از انتفاضه سوم، باعث سرخوردگی بسیاري از  عمل آمد

  مردم فلسطین شده است. 
  
 گیري انتفاضه سوم چه مواردي بوده است؟ ها و علل شکل زمینه  
  

حمله رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی و تالش مردم فلسطین براي ممانعت از 
هاي مردم براي مقابلـه بـا    ز شیوهاین اقدام، نقطه شروع انتفاضه سوم است. یکی ا

ها، ورود افرادي به عنوان محافظ به داخـل مسجداالقصـی    تهاجمات صهیونیست
بود. رژیم صهیونیستی با ورود مردها و ایفاي نقش توسط آنها براي محافظـت از  
مسجداالقصی مخالفت کرد و بـه همـین دلیـل، زنـان جـاي مـردان را گرفتنـد و        

آنـان مکـانی را بـراي    به این صورت که حفاظت کنند.  توانستند از مسجداالقصی
ها به وجود آوردند تا فرصتی بـراي خـالی بـودن     آموزش و حتی برگزاري جشن

هـا نتواننـد از خـالی بـودن آن      مسجداالقصی وجود نداشته باشـد و صهیونیسـت  
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مسجد سوءاستفاده کند. ولی در نهایت، رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی حمله 
نتیجه این اقدام، خیزش مردمی آغاز شد، زیرا مسجداالقصی در داخـل   کرد و در

  شود.  ها محسوب می هاي اشغالی، آخرین خط قرمز فلسطینی فلسطین و سرزمین
  
     شما از خط قرمزها در فلسطین سخن گفتید. آیا خط قرمز دیگري باقی مانـده اسـت؟ آیـا

  اند؟ بور نکردهها طی چند دهه گذشته از این خط قرمزها ع صهیونیست
  

اي کـه سـم را بـه صـورت      اقدامات رژیم صهیونیستی تدریجی اسـت؛ بـه گونـه   
خوراند. براي مثال، ابتـدا اقـدامی را در    باره  به طرف مقابل می تدریجی و نه یک

اي در سـطح جامعـه    دهد که ممکن است واکنش گسترده مسجداالقصی انجام می
هـا، دامنـه و    صهیونیسـت دیگـر  ه اقدامات داشته باشد؛ اما در ادامه و در واکنش ب

به نحوي که در اقدامات بعدي، دیگر کسی واکنش  ،شود ها کمتر می عمق واکنش
داند که اگـر بـه صـورت مسـتقیم کـاري       نشان نخواهد داد. رژیم صهیونیستی می

انجام دهد، واکنش تندي خواهد دید. به همین دلیل، همیشـه سـعی کـرده اسـت     
صورت تدریجی و مرحله به مرحله به مردم فلسطین و جهان هایش را به  خواسته

  اسالم تحمیل کند. 
  
 رسد با گذشت زمان، آهنگ مبارزات در انتفاضه سوم کند شده است. به نظر می  
  

مبارزات و اقدامات جوانان فلسطینی در سه تا چهار ماه اول روند خوبی داشـت؛  
شاهد کاهش بسیار شـدید آن   ،و در حال حاضررو به افول گذاشت اما به تدریج 

هستیم. این مسئله دو علت دارد: یکی اینکه خاستگاه و بستر حمایـت سیاسـی و   
حمایـت   نیـز نبـود   ـ اسالمی از انتفاضه وجود ندارد و دومین علت معنوي عربی 

  مالی از انتفاضه و مقاومت فلسطین است. 
و پولی ندارند و اگر  اند دانید، مردم کرانه و قدس محاصره شده طور که می همان

اي را تدارك ببینند، به پول نیاز دارند. در حال حاضر براي  بخواهند انتفاضه گسترده
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هاي فلسطینی پولی باقی نمانـده و وضـعیت مـالی جنـبش جهـاد اسـالمی و        گروه
هـاي فلسـطینی وجـود نـدارد و      حماس بسیار بد است. در واقع، حمایتی از گـروه 

  ود براي بازسازي است و همین نیز محدود است.  ش حمایت اندکی هم که می
شوند باید از مسائلی ماننـد درآمـد، مسـکن و امنیـت      افرادي که وارد مبارزه می

توانند نقش رهبـر   خود بگذرند. به همین دلیل، اعضاي حماس و جهاد اسالمی نمی
ارد کـه  تبعـاتی د چنین اقـدامی  زیرا  اي بازي کنند،  و هدایتگر را براي چنین انتفاضه

از توان آنها خارج است. براي مثال، اگر کسی شـهید  و این تحمل باید تحمل کنند 
اش را از لحاظ مالی مورد حمایت قـرار   یا زندانی شود حماس و جهاد باید خانواده

  دهند که در حال حاضر، توان مالی چنین اقدامی را ندارند. 
هـا و انتفاضـه    طینیبنابراین، نبود حمایـت مـادي، معنـوي و سیاسـی از فلسـ     

فلسطین باعث ضعف انتفاضه شده است، به نحوي که شاید بعد از مـدتی، آتـش   
خاموش شود. به همین دلیل، استمرار انتفاضه نیازمند حمایت سیاسـی و    انتفاضه

هاي مالی بـود   المسلمین هم که در گذشته یکی از منابع حمایت مالی است. اخوان
هاي فلسـطینی حمایـت مـالی     تواند از گروه مینکنونی بد مالی به علت وضعیت 

کند. تشکیالت خودگردان فلسطین نیز مخالف این انتفاضه اسـت و بـه صـورت    
خواهد جلوي آن را بگیرد. بنابراین ضعف مادي، یک عامل بسیار مهـم   آشکار می

  و تأثیرگذار منفی است. 
. مواجـه بـود   اناي که آغاز شد در ابتدا با امکانات بسیار محدود جوان انتفاضه

مالی این جوانان اغلب خوب بود. براي مثال، شهید محمـد الحلبـی   وضعیت البته 
وضعیت از که آغازگر این انتفاضه و از اعضاي جنبش جهاد اسالمی فلسطین بود 

رژیـم صهیونیسـتی منـزل    در جریان همین انتفاضه، و برخوردار بود مادي خوبی 
که مردم پـول خـود را بـراي بازسـازي      وي را خراب کرد. مسئله دیگر این است

کنند. البته ایـن کـار،    هایی که رژیم صهیونیستی خراب کرده است، هزینه می خانه
تواند ادامه پیدا کنـد، زیـرا مـردم وضـعیت      همیشگی نیست و تا زمان خاصی می
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  مالی خوبی ندارند و همین مسئله بر انتفاضه مردم تأثیر گذاشته است. 
  
 ی در انتفاضه اخیر چیست؟نقش جهاد اسالم  
  

کنند؛  هاي مقاومت فلسطینی از انتفاضه مردم فلسطین کم و بیش حمایت می گروه
  خواهند به تنهـایی مسـئولیت ایـن انتفاضـه را بـر عهـده بگیرنـد. هـدف         اما نمی
هاي فلسطینی، مردمی نگه داشتن انتفاضه است تـا بـه یـک یـا چنـد گـروه        گروه

هاي مـادي   تواند همه هزینه جهاد اسالمی نیز نمی فلسطینی محدود نشود. جنبش
انتفاضه را بپردازد. اعضاي جنبش جهاد اسالمی در این انتفاضه شرکت داشـتند و  

اند. این شهدا عضو جنبش جهـاد اسـالمی    اعضا شهید شدهاین نفر از  21تاکنون 
هـاي   دهبودند، نه اینکه هوادار آن باشند. براي نمونه، جنبش جهاد اسالمی، خـانوا 

ضیاء طالحمه و محمد حلبی را که در جریان انتفاضه به شهادت رسیدند، مـورد  
  حمایت مالی قرار داده است.

  
  چه در غزه و چه در کرانه باختري این است که جامعـه   ،جامعه فلسطینبه نگرانی ما نسبت

م فلسطین از فلسطین لیبرالیزه شود و دست از مقاومت بردارد. راهبرد دشمن این است که مرد
طریق اقدامات اقتصادي کشورهاي حامی گفتمان سازش در غزه و کرانه  باختري  و بـا پمپـاژ   
فضاي فرهنگی مسموم و از طریق اقدامات اقتصادي و فرهنگی به این نتیجه برسند که گزینه 

   مقاومت را کنار بگذارند.
  

مسلحانه را تأیید  درصد مردم، انتفاضه 67وقتی انتفاضه اخیر در کرانه شروع شد 
هاي مقاومت، مقاومت بدون درگیري بـا تشـکیالت اسـت؛     کردند. اولویت گروه
خواهند با تشکیالت خودگردان فلسطین درگیر شوند. اگر  یعنی به هیچ وجه نمی

هـاي آن اشـغال اسـت، حـال چـه       به نقشه کرانه باختري نگاه کنید، همه قسـمت 
 ،. نبایـد کرانـه بـاختري را بـا ایـران     تشکیالت خودگردان باشد چه جهاد اسالمی

سودان یا الجزایر مقایسه کرد. این منطقه شش هزار کیلومترمربع وسعت دارد کـه  
درصد در اختیار منطقه دیگر  32درصد در اختیار تشکیالت خودگردان است و  8
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مانـده در   درصد بـاقی  60گیرد. بنابراین  درصد را در بر می 40درصد،  8که با آن 
اسرائیل است و وضعیت امنیتی و اقتصادي و حتـی آب و بـرق آن را نیـز    اختیار 

ها حق ورود به  همین کشور بر عهده دارد. همچنین منطقه کشاورزي که فلسطینی
تـوان گفـت کـه پارلمـان      مـی  .در اختیار رژیم صهیونیستی است نیز آن را ندارند

رصد) را بـه رژیـم   د 60(یعنی همان » ج«طرحی داد که مناطق به تازگی اسرائیل 
صهیونیستی ملحق کند. وقتی رژیم صهیونیستی خواسـت از منطقـه غـزه کـه دو     
میلیون نفر جمعیت دارد، خارج شود همه این منطقه و زیربناي آن را نابود کـرد.  

هاي قدیمی را از بین برد و در حال حاضر هم آب و فاضالب را بـه   حتی درخت
آن را غیرقابل شرب کند. از طرف دیگر، مصر هاي زیرزمینی غزه انتقال داد تا  آب

 ،آب دریا را وارد آب زیرزمینی غزه کرد تا آن را بیشـتر نـابود کنـد. در فلسـطین    
دیگر اقتصادي نمانده است تا مردم بخواهند با آن مقاومت کنند. بنـابراین مسـئله   
مالی یکی از مسائل مهم فلسطین است. من قبل از زندانی شدن بـا هزینـه خـودم    
دست به عملیات زدم. انتفاضه اول، هفت سـال و انتفاضـه دوم، پـنج سـال دوام     

به خـانواده آنهـا    ، سپسشهید شدندوقایع بسیاري از افراد در جریان این و آورد 
مقداري پول داده شد. رژیم صهیونیستی در فلسطین بـر همـه چیـز احاطـه دارد؛     

  گیرید.توانید جنبه مادي مسئله را نادیده ب بنابراین نمی
مسئله دیگر درباره اموال زیادي است که توسـط کشـورهایی ماننـد عربسـتان     

که علیه مردم یمن،  شود؛ چنان سعودي به صورت سالح در جهان اسالم خرج می
کردند، نه یـک نفـر بلکـه     کنند و اگر این پول صرف فلسطین می سالح هزینه می

ت کـه بـا وجـود کـاهش     . مسئله دیگر این اسـ شدند می هزار فلسطینی آزاد شش
عربستان سعودي یا کشورهاي عرب حـوزه خلـیج فـارس در    درآمد قیمت نفت، 

اروپـا و   امریکا،میلیارد دالر پول نقد بود؛ در حالی که  700 ،عرض یک سال قبل
بعضی از کشورهاي عربی دچار بحران اقتصادي بودند. حال آیـا ملـت فلسـطین    

 50دارد؟ خیر، فقط یک میلیـارد دالر بـراي   میلیارد دالر نیاز  700براي آزادي به 
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  .است سال مقاومت مردم فلسطین کافی
قدر خوب اسـت کـه بتواننـد مقاومـت      گمان نکنید وضعیت مردم فلسطین آن

شـان خواسـت    هـر جـایی دل  کـه  چنان آزادي دارنـد   کنند یا مثل مردم فرانسه آن
هـاي   هستند. دروازهبروند. در واقع، مردم کرانه و غزه در یک زندان و یک قفس 

فقـط بـراي دو روز بـاز    پس از این مـدت،  روز بسته شد و  85نوار غزه به مدت 
  سوم شهر تهران است. در حالی که نوار غزه به اندازه یک ،بود

ایست بازرسی ایجاد کردند. برخی  650بعد از انتفاضه دوم در کرانه باختري، 
را و عبـور از آنهـا   اسـت  کشـور  هـاي میـان دو    هاي کرانه مثل گذرگاه از گذرگاه
. فکر نکنید مقاومت آزاد است که هر وقت هـر کـاري خواسـت،    اند کرده سخت

  انجام دهد. 
دانیــد، رژیــم  طــور کــه مــی مشــکل دیگــر، رژیــم صهیونیســتی اســت. همــان

میلیـارد دالر تولیـد    200یک قدرت برتر در منطقه است که در سال،  صهیونیستی 
دریافـت   میلیـارد دالر کمـک   10و جاهـاي دیگـر    ریکاامناخالص ملی دارد و از 

ها میلیاردها  کنیم و از ایران توقعی نداریم. عرب ها را سرزنش می . ما عربکند می
مردم فلسـطین فشـار هـم    به دالر درآمد دارند و نه تنها کاري انجام ندادند، بلکه 

  آوردند تا از آرمان خود عدول کنند.
  
 هـاي   ی مانند حماس در موضع گیري نسبت به مسائل و بحـران هاي فلسطین برخی از گروه

منطقه، به جاي توجه به مسئله اصلی جهان اسالم یعنی مسئله فلسطین مسائلی مانند  هویـت  
سنی، اخوانی و عربی خود را بر هویت مقاومت ترجیح دادند و مواضـع خاصـی اتخـاذ کردنـد.     

  کند؟ تعریف می جنبش جهاد اسالمی، خود را از لحاظ هویتی چگونه
  

من بخشی از طرح اسالمی و همان طرح انقالب اسالمی ایران هستم و هیچ وقت بـه  
ام. در واقـع، ایـن طـرح انقـالب      جدایی میان این انقالب و مسئله فلسطین قائل نبوده

  اي است.   اسالمی به رهبري امام خمینی(ره) و پس از ایشان به رهبري امام خامنه
اضح است. هویت اصلی و معادله اساسی ما، اسـالم و  هویت جهاد اسالمی، و
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فلسطین است. ما حرکتی سیاسی با پیشینه اسالمی هستیم و بیشترین تـأثیر را در  
زیرا ایران یک طرح اسالمی است که باید در میان امت  ؛این روند از ایران گرفتیم

ه طـرح  اسالمی و جهان تعمیم پیدا کند و حفظ شود. تنها ویژگی ما این است کـ 
درك کـردیم. هـدف طـرح     غربی را که در برابر طرح اسالمی با زور ایجاد شـد،  

غرب، مقابله با اسالم، غارت منطقه و در نهایت، تشکیل رژیم صهیونیستی اسـت  
است. ما  آنان و همه اینها دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) نسبت به غرب و طرح

هـدف   . از ایـن رو، ونیستی اسـت دریافتیم که مرکز این توطئه و طرح، رژیم صهی
تـرین   مهـم وحدت رژیم قرار دادیم. به نظر ما، این مان را مقاومت در برابر  اصلی

چیز است که باید شامل همه امت اسالمی شود. ما فرقی میان سنی و شیعه قائـل  
نیستیم و بر اساس دیدگاه قرآن، همه از یک امت هستیم. شـیعه بهتـر از سـنی و    

موضوع ما بـراي جهـاد    ، در صورتی که تقوي پیشه کنند.ه استسنی بهتر از شیع
 اسالمی فقط مقابله با رژیم صهیونیستی و ایجاد امت واحد در برابر خطر تهدیـد 

  است.  امریکاکننده ما یعنی رژیم صهیونیستی است که حامی آن 
  
 متفـاوتی از   اي، رویکردهـاي  هاي مقاومت فلسطین در جریان حوادث اخیر منطقـه  برخی از گروه

  هاي منطقه چیست؟ محور مقاومت اتخاذ کردند. موضع جنبش جهاد اسالمی در رابطه با بحران
  

اي علیه خود مواجه بوده است؛  ایران از ابتداي انقالب اسالمی با تبلیغات گسترده
شود که  هدف ایران، فلسطین نیسـت، بلکـه توسـعه     طور تبلیغ می براي مثال این

گرفتنـد؛ امـا در حـال حاضـر،      ته، مردم تحت تأثیر قرار نمیشیعه است. در گذش
هاي زیادي در عراق تحـت نفـوذ ایـران     وضعیت حساس است. براي مثال، گروه

اي در عراق، طرفدار ایران هستند و در مقابل،  کنند. حتی عده هستند و فعالیت می
تحمـل کـرد    اي نیست و باید آید. بنابراین چاره افرادي هم از ایران خوششان نمی

طور است و ایران در آنجا گرفتار یـک   تا اهداف محقق شود. در سوریه نیز همین
گرایی نیست، بلکه بـه خـاطر افکـار     جنگ جهانی است. این مسئله به دلیل شیعه
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کننـد و   اما برخـی افـراد از ایـن جریـان سوءاسـتفاده مـی       ؛سیاسی و جنگ است
شیعه است و به همـین دلیـل ایـران،    گویند که گفته بودیم طرح ایران، توسعه  می
ها را به سوریه فرستاده است. این مسئله در فلسـطین بـدتر اسـت و زمینـه      شیعه

شـود، زیـرا فلسـطین یـک مسـئله       تر فراهم می توهین به ایران در فلسطین راحت
  اصلی و محوري امت اسالمی است. 

دنـد، ماننـد   کرد مردم دنیا بـا او بو  در گذشته، هر کس از فلسطین حمایت می
امام خمینی(ره) که طرح آزادسازي فلسطین را داد و مردم دنیا هم از آن حمایـت  

شد؛ ولی در حـال   نژاد نیز حمایت می کردند. از سیدحسن نصراهللا و آقاي احمدي
حاضر وضعیت به خاطر مسائل ایجاده شده تغییر کرده است. امروز بحـران همـه   

  هه ایران اثر دارد.جا را گرفته است و هر تبلیغی روي وج
  
 رابطه شما با نظام سوریه به چه شکل است؟ آیا دفاتر شما در دمشق فعـال   ،در حال حاضر

  هستند؟ آیا با نظام ارتباط دارید؟
  

اش در سـوریه زنـدگی    بله، ارتباط داریم. دکتر رمضان عبداهللا همـراه بـا خـانواده   
، ولی به سوریه بازگشـت.  کند. قرار بود فرزند وي براي تحصیل به مصر برود می

بیشتر رهبران جنبش جهاد اسالمی در سوریه هستند. موضوع درخور توجـه ایـن   
است که ابتدا شک و تردیدي درباره موضع جهاد اسالمی فلسطین در برابر مسئله 

طرفی ما به ایـن معنـی نیسـت کـه موضـع       سوریه پیش آمد. در مسئله سوریه بی
چون داخل  ،اهیم در مسائل سوریه دخالت کنیمخو نداریم؛ موضع داریم ولی نمی

ایـن چنددسـتگی را بیشـتر     ،فلسطین چنددستگی وجـود دارد و مسـائل سـوریه   
کند. ما مهمان هستیم و حق نداریم در مسائل سوریه دخالـت کنـیم. بنـابراین     می

بهتر است رویکرد ما فقط فلسطین باشد، زیرا اگر بخـواهیم وارد مسـائل سـوریه    
ر حتم رویکرد خود را نسبت به فلسطین فرامـوش خـواهیم کـرد و    شویم، به طو

کند. در ابتدا بعضی از ما خواستند که با نظام باشیم و  این مسئله ما را منحرف می
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بعضی خواستند که ضد نظام حرکت کنیم. ما این پیشـنهادها را قبـول نکـردیم و    
، زیـرا هـر نـوع    گفتیم ما فقط با فلسطین هستیم و رویکرد ما فقط فلسطین است

ورود به مسئله سـوریه، خـدمت بـه طـرح رژیـم صهیونیسـتی اسـت. مـا فقـط          
هاي عربی و اسالمی باشیم و به همین دلیـل دخالـت    خواهیم در خدمت طرح می

اخـتالف   ،هاي غربی هستیم. ما در جهاد اسالمی نکردیم. همچنین فقط ضد طرح
خـواهیم در   یچ وقـت نمـی  ولی هیچ وقت عمیق نبوده است. ما ه ؛نظرهایی داریم

مسئله سوریه دخالت کنیم، زیرا یک مسئله داخلی است. خوشبختانه بـراي همـه   
در مشخص شد که طرح ایجاد شده در سوریه براي ایجاد دموکراسی نبوده، بلکه 

  نابودي سوریه و به نفع رژیم صهیونیستی بوده است. راستاي 
نظـامی در جنـگ سـوریه     توانیم بـه صـورت   مسئله دیگر این است که ما نمی
بسیار محدود است و هر قدرتی که داریم،  ،شرکت کنیم، زیرا قدرت ما در خارج

اي قـرار   تحت فشـار گسـترده   ،مربوط به داخل است. ما در جنبش جهاد اسالمی
براي نمونه یک ماه قبل، رهبران جنبش جهاد اسالمی به صـورت علنـی از    .داریم

گفتند یا از مقاومت دست بردارید یا شـما را  طرف علماي سعودي تبعید شدند و 
اي نیست.  دانید، تکفیر در جهان اسالم مسئله ساده طور که می کنیم. همان تکفیر می

طرف هم نیسـتیم؛ امـا فشـارها زیـاد      ما قدرت نداریم که با همه مقابله کنیم و بی
یاري هـاي پریشـان بسـ    است. در صورتی که آنها بخواهند ما را تکفیـر کننـد، آدم  

هـاي سـلفی    که براي انجام عملیات به سمت ما بفرستند. حتی گروهوجود دارند 
مـن بـه     زنند. زمانی که مصطفی بدرالدین به شهادت رسید، نیز علیه ما حرف می

اهللا رفتم و با خبرنگاران دیدار کردم و فاتحه نیز خواندم. بعد از آن بـه   دفتر حزب
 ،ا آزادي زیادي نداریم و بسیاري از مواقـع هاي زیادي دادند. باالخره م من فحش

تـوانیم ایـن    رابط حماس و ایران و همچنین ایران و قطر هستیم. در واقع ما نمـی 
مان را نگه داریم. من حدود شش سال  نقش را از دست بدهیم و باید آزادي اندك

  ام و در این مدت در ایران زندانی هستم. است که از ایران خارج نشده
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گوییم با چه کسی هسـتیم؛ ولـی وقتـی کنـار      مستقیم نمیصورت ه بما گاهی 
اي نیست  شود. موضع ما موضع ساده مان مشخص می عکس کسی بایستیم، موضع
شده است. خط ما نیز همان چیزي است کـه مقـام معظـم     و کامالً دقیق و حساب

 بینـیم رئـیس   رهبري فرمودند و آن دفاع از فلسطین و اسالم است. در مقابـل مـی  
خواهد یک ائتالف فکري و مالی با رژیم صهیونیستی  اطالعات سابق عربستان می

ایجاد کند. ما که حرکتی اسالمی، جهادي و مقاومتی هستیم چه خطی را انتخـاب  
کنـیم و   کنیم؟ به طور حتم همان خط دفاع از اسالم و فلسطین را انتخاب مـی  می

  این موضع ماست.
الم حمایت کنـد؛ امـا در مقابـل شـاهدیم کـه      ما با کسی خواهیم بود که از اس

طرف مقابل در خط سازشکاري با رژیم صهیونیستی است. در حال حاضر طـرح  
خواهند مسئله فلسطین را به طـور کامـل    عربی، طرح تصفیه فلسطینی است و می

حذف کنند. در مقابل آن، طرح ایران همان طـرح اصـلی و طـرح اسـالم واقعـی      
کنیم، حتی اگر بخواهنـد   را که خط سازش است، ترك میاست؛ اما ما خط مقابل 

  مان کنند. در پول غرق
  
   .از نظر ما نیز مواضع جنبش جهاد اسالمی در برابر تحوالت منطقه، هوشمندانه بوده اسـت

به نفع این کشور یـا  جمهوري اسالمی هم انتظار ندارد جنبش جهاد اسالمی در بحران سوریه 
  زیرا به صالح این جنبش و مسئله فلسطین نیست.  کند، اي  مداخلهضد آنان 

  
بینانه به شرایط داخلی فلسطین داشت و  نکته دیگر این است که باید نگاهی واقع

شاید مقایسه آن با شرایط ایران قبل از انقالب درست نباشـد. فلسـطین کشـوري    
قـرار  هـا   است که حدود صد سال تحت استعمار انگلیس و اشـغال صهیونیسـت  

اي از اشغالگري نداشـته باشـد. در    که خاطرهنیست و امروز هیچ فلسطینی داشت 
مقاومت فلسطین در دو جبهه درگیر است؛ یکی در داخل خـود کـه    ،حال حاضر

همان تشکیالت خودگردان اسـت و دیگـري بـا رژیـم صهیونیسـتی. در شـرایط       
 حمایتی که در گذشـته از فلسـطین وجـود داشـت، دیگـر دیـده       ،اي فعلی منطقه



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 1
، پیاپی 

65
، بهار 

1395
  

 

 

 186  

 

 

شــود. زمــانی کشــورهایی ماننــد مصــر و اردن در جبهــه مبــارزه بــا رژیــم   نمــی
اند و سوریه هم در  ها پیوسته اکنون همه آنها به طرح غربی ؛ اماصهیونیستی بودند

معرض بحران سهمگینی قرار گرفته است. آنها کاري کردند که حتی در صـورت  
برگـردد و   2011ل از سـال  خاتمه بحران، باید زمان زیادي بگذرد تا سوریه به قب

بتواند قدرتی را که جنبه بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی داشـته باشـد، در   
  خود ایجاد کند.

  


