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  حماس و جمهوري اسالمی ایران
  انتظارات متقابل

  
  
  
  

  میخالد قدوبا احمد زارعان سعداهللا زارعی و وگوي  گفت
 

  مقدمه
پس از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، جریان عمـومی مقاومـت علیـه ایـن     

توان گفت مقاومـت علیـه    رژیم براي آزادي قدس شریف آغاز شد. بر این اساس می
در مرحلـه اول،   ؛رژیم صهیونیستی سه مرحلـه عمـده را پشـت سـر گذاشـته اسـت      

هـاي   بودنـد و در ایـن راسـتا جنـگ     رژیـم ضد این دار مبارزه  هاي عربی داعیه دولت
و اســرائیل بـه وقــوع پیوســت. بـا انعقــاد قــرارداد   میـان آنــان   1973و  1967، 1956
، سوریه بـه  رژیم صهیونیستیدیوید و خروج مصر و اردن از مدار مقاومت علیه  کمپ

عنوان تنها کشور عربی حامی آرمان فلسطین در جبهه مقاومت باقی مانـد. در مرحلـه   
هاي غیراسـالمی، پـرچم مبـارزه بـا رژیـم اشـغالگر قـدس را         ها و گروه اندوم، جری
  ها نیز به تدریج دچار افول شد.   اما فعالیت این گروه ؛برافراشتند

در مرحله سوم که آغاز آن همزمـان بـا پیـروزي انقـالب اسـالمی در ایـران بـود        
هـایی ماننـد    هـا شـدند و گـروه    دار مبارزه علیه صهیونیسـت  میدان ،هاي اسالمی گروه

، ضـد رژیـم صهیونیسـتی   هاي اصلی مبـارزه   حماس و جهاد اسالمی به عنوان جریان

                                                                                                                                         
 سـعداهللا زارعـی مـدیر    دکتـر  سازان نور، بین آقایـان   وگو در محل مؤسسه مطالعات اندیشه این گفت

سازان نور با آقـاي خالـد قـدومی     احمد زارعان معاون پژوهشی مؤسسه اندیشه ردکت مسئول فصلنامه و
  نماینده حماس در تهران برگزار شد. 
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آرمان آزادي قدس شریف را پیگیري کردند. در این دوران، جمهوري اسـالمی ایـران   
در راسـتاي   و از همـان ابتـدا،   رژیم را برعهده گرفـت ضد این رهبري جبهه مقاومت 

ه عنوان اولین قبله مسلمانان حمایـت از همـه   آرمان آزادي فلسطین و قدس شریف ب
هاي حامی مقاومت را به عنوان راهبـرد اصـلی و غیرقابـل     ها و جریان ها، گروه دولت

ترین کشور عربی حـامی   تغییر خود دنبال کرد. حمایت از نظام سوریه به عنوان اصلی
اي پس ه هاي مقاومت اسالمی و غیراسالمی در طول سال مقاومت و حمایت از گروه

  از انقالب در این راستا صورت گرفته است.  
وجود آمد کـه محـور مقاومـت در اوج اقتـدار قـرار       بحران سوریه در شرایطی به

پیروز شده بـود.   ،علیه آن به راه انداخترژیم صهیونیستی هایی که  داشت و در جنگ
 ترین چهره جهان عـرب تبـدیل   روزه، سیدحسن نصراهللا به محبوب 33پس از جنگ 

حماس و جهاد اسالمی نیز قـدرت خـود را در غـزه گسـترش دادنـد. بحـران        و شد
هـاي عضـو    و جریـان  هـا  سوریه و فضاي غبارآلود ناشی از آن باعث شد برخی گروه

محـور  هـا و مصـالح    د و نتوانند اولویتون، دچار خطاي استراتژیک شمحور مقاومت
(حماس) کـه از   می فلسطینرا به درستی ارزیابی کنند. جنبش مقاومت اسال مقاومت

ابتداي تأسیس تا آغاز بحران سوریه همواره مستظهر به حمایت این کشـور بـود، بـه    
تدریج از نظام سوریه فاصله گرفت و حتی برخی از اعضاي شـاخص و برجسـته آن   

گیري کردند و برخـی   اهللا موضع نظام سوریه و حزبضد ضمن حمایت از معارضان، 
هاي  از سوي سخنگو و رسانه یاقداماتچنین یوستند. اگرچه به صفوف معارضین پنیز 

شـد تـا   موجـب  امـا   ،شـد  رسمی حماس، اقدامات شخصی و غیرسـازمانی معرفـی   
دشمنان محور مقاومت از فضاي سرد به وجود آمـده بـین حمـاس و سـایر اعضـاي      

  محور مقاومت سوءاستفاده کنند.
ه پرافتخـار ایـن جنـبش در    با توجه به جایگاه حماس در جامعه فلسطین و سـابق 

و با توجه به ضرورت ترمیم روابـط حمـاس و محـور     رژیم صهیونیستی مبارزه علیه 
اي با هدف بررسـی روابـط حمـاس و جمهـوري اسـالمی ایـران بـا         مقاومت، جلسه
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مسـئول   ،نماینـده حمـاس در تهـران و آقـاي سـعداهللا زارعـی       ،حضور خالد قدومی
ازان نور و کارشناس ارشد مسائل غرب آسـیا در  س مؤسسه مطالعات راهبردي اندیشه

محورهاي مورد بحث در این ترین  مهمگزارشی از  ،برگزار شد. در ادامه 1394اسفند 
  خوانید.   جلسه را می

                 

 احمد زارعان  
ایـن  شود و امید زیادي به حرکت  حل مسئله فلسطین شناخته می حماس در ایران راه

مـردم ایـران   میان هم در سطح مسئوالن نظام و هم  به همین دلیل دارد، وجودجنبش 
بـه همـان انـدازه کـه عالقـه       پیدا کرده است. در عین حال، مردم مـا  اعتباري عمومی 

مسـائل  که ایـن جنـبش   انتظار دارند  ،کنند حمایت میاز آن زیادي به حماس دارند و 
لبته حماس محـذوراتی هـم   مصالح محور مقاومت را در نظر بگیرد. او  اي مهم منطقه

  .  شود از مواضع اصولی خودنشینی آن  عقباما این محذورات نباید سبب  ؛دارد
دلیل حمایت جمهوري اسالمی از حماس روشن اسـت؛ تحقـق آرمـان آزادي    
فلسطین که این جنبش کماکان به آن وفادار است. اما اگر حماس بخواهـد رویـه   

مقاومت و حماس فاصله ایجاد خواهـد   جنبش فتح را در پیش بگیرد، میان محور
شد. موضوع سوریه یکی از مواردي بود که ایـن انتظـار وجـود داشـت حمـاس،      
موضعی مبتنی بر مصالح فلسطین و محـور مقاومـت اتخـاذ کنـد. از سـوریه کـه       

ها در معرفی  خواهند بدانند حماس درباره اقدام سعودي بگذریم مردم در ایران می
گروه تروریستی، چـه موضـعی اتخـاذ کـرده اسـت. ایـن        اهللا به عنوان یک حزب

شدیدي به این گروه دارند و هم   پیگیري به این علت است که مردم ما هم عالقه
داننـد؛   توقعاتی از آن دارند. دلیل دیگر هم این است که موضع حماس را مهم می

گیرد، فضاي مبتنـی بـر دشـمنی     اهللا موضع می چون هر وقت حماس به نفع حزب
بـرد. بنـابراین کمکـی کـه حمـاس در ایـن رابطـه         ین شیعه و سنی را از بین میب

  آید. هاي دیگر شیعه بر نمی تواند انجام دهد از گروه می
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  خالد قدومی  
هر دوي ما به عنوان محور مقاومت وجود دارد در سه حـوزه  برابر هایی که در  چالش

توقعـاتی کـه از   . 2 ؛موضوعات برداشت و نگاه ما نسبت به. 1بندي است:  قابل تقسیم
  هایی که باید از آن عبور کنیم. گذرگاه. 3 ؛یکدیگر داریم

اي چیسـت؟   اهللا و سـوریه از مسـائل مهـم منطقـه     حماس، حـزب   برداشت ایران،
حمـاس دارد ؟ نگـاه و توقـع مـا از     نسبت بـه   و انتظاري برداشت ،اهللا چه نگاه حزب
اهللا  ان جنبش حماس قابل تصور نبود که حزبمهم است. براي ما به عنونیز اهللا  حزب

ورود او بـه سـوریه   اي ضـد   بیانیـه اهللا هم انتظار نداشت ما  حزب و وارد سوریه شود
 يحلی براي آن پیدا کنیم. نکته بعـد  صادر کنیم. این مسئله بسیار مهم است و باید راه

  باید از آن عبور کنیم.ما مسیرهاي اجباري است که 
گیـري   موضـع  خـود  ترین هویت شود، افراد براساس نزدیک پا می آشوبی بههرگاه 

از بحـران در رأس امـور    ها پـیش  ؛ اما همه علويکنند. بشار اسد یک علوي است می
و این طور نبود که از اهمیت و جایگـاه بـاالتري در سـوریه برخـوردار     قرار نداشتند 
زیرا  ؛تهدید هستند بحران احساس کردند که در معرضبا به وجود آمدن باشند. ولی 
بودن ها به دلیل علوي  علوياز این رو، کردند.  ها را به نظام منتسب می علوي  دیگران،

 ؛ یعنـی هویـت مـذهبی   بـودن به سمت حمل سالح روي آوردند نه به خاطر سوري 
کننده شد. بنابراین هویت بزرگ (ملی) نادیده گرفته شد و  (علوي) آنها در اینجا تعیین

کـه اتفـاق افتـاده    را مذهبی) مبنـاي عمـل قـرار گرفـت. مـن آنچـه       هویت کوچک (
ها نزد اهل سنت به رافضی،  نه آنچه که باید باشد. این چنین است که ایرانی ،گویم می

(دشـمن) شـناخته    وهـابی در ایـران هـم   هـا   سـعودي شوند.  میکافر و دشمن تبدیل 
در آنجـا  وهـابی و غیـره     ،اخوانی  هایی مانند جغرافیاي شیعی، بندي شوند و تقسیم می

خواهیم در مورد حق صحبت کنیـد، شـما حـق را از     گیرد. وقتی از شما می شکل می
کنید که با برداشت ما از حق متفاوت است. اینجاست که بایـد   موضع خودتان بیان می

  هاي متفاوت و توقعات غیرقابل اجرا عبور کنیم. برداشت ،هاي سخت از این گذرگاه
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خواهـد از ایـن    اما هنگامی کـه مـی   ؛داند یک جنبش مقاومت میخود را  ،حماس
خودمـان ایـن خـط    مـا  شـود. بنـابراین    سنی، عرب و اخوانی می ها عبور کند  گذرگاه

مـا  تـا  واقعی نیستند  و این خط قرمزها ساختگی هستند . در واقعسازیم قرمزها را می
شود (خط قرمزها) بـه   ید. این مرزهایی که به شما تحمیل منرا به ساحل نجات برسان

  خاطر تبعیت شما از واقعیت موجود است.
  
 احمد زارعان  

(ضـد صهیونیسـتی)،    هویت مقـاومتی از جمله  حماس سازمانی با هویت چند پارچه
  هـا و تنگناهـا،   موقعیتاز در برخی بنابراین . است اسالمی، فلسطینی، عربی و اخوانی

شـرایط زمـانی و   دلیـل  بـه  مسئله و این  ها را به برخی دیگر ترجیح داد برخی هویت
  مکانی است.

حل مسئله فلسطین، مقاومت اسـت و اگـر قـرار باشـد مقـاومتی       از نظر ما تنها راه
هایی مانند حماس و جهاد اسالمی محقـق خواهـد    گروه فقط از طریق گیردبصورت 

ان ها خواهد بود. برخـی از افـراد در جهـ    شد و بار اصلی مقاومت بر دوش این گروه
کنند که ایران، حماس را براي منـافع خـودش    عرب و جهان اسالم این طور تبلیغ می

یک حماس ایرانی داشته باشد؛ به این صورت که اگر به ایران قصد دارد خواهد و  می
حمله شد حماس، منافع اسرائیل را به خطر بیندازد و نوعی موازنه قـدرت در منطقـه   

جمهوري اسالمی ایران حماس را براي فلسطین  و شکل گیرد. اما واقعیت این نیست
خواهد، زیرا ما ابزارها و بازوهاي قدرتمندي داریم و توان موشکی، ما را از کمـک   می
  کند. نیاز می هایی مانند حماس بی گروه

رهبر معظم انقالب تکلیف ما را مشخص کرده اسـت. ایشـان تنهـا راه مبـارزه بـا      
ما از هر کسی که در راه تحقـق  که اند  فرموده و نددان رژیم صهیونیستی را مقاومت می
، هـیچ  »هـرکس «در قاعـده   . ایشـان کنـیم  حمایت می ،آرمان قدس شریف تالش کند

. مـا در  اسـت  ها مهـم  اند، بنابراین براي ما هویت مقاومتی گروه قیدي مشخص نکرده
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هـاي   وههـم از گـر   گـرا و  هاي اسـالم  هم از گروه ،راستاي مبارزه با رژیم صهیونیستی
کنـیم.   غیراسالمی و هر گروهی که با رژیـم صهیونیسـتی مقابلـه کنـد، حمایـت مـی      

حمایت جمهوري اسالمی از نظام سوریه بـه عنـوان یـک نظـام سـکوالر، بـا هـدف        
ارزش اسـتراتژیک سـوریه بـراي ایـران      و حمایت از آرمان فلسطین صـورت گرفتـه  

روزه و  33 جنــگ در جریــاننظــام ســوریه معطــوف بــه پرونــده فلســطین اســت. 
اي  هایی که رژیم صهیونیستی علیه غزه بـه راه انـداخت، نقـش بسـیار برجسـته      جنگ

 شد. محسوب می هاي لجستیکی به محور مقاومت داشت و سوریه کانال اصلی کمک
صهیونیسـتی   بلکه نظام ضد ،نه نظام علوي و سکوالر سوریه  براي جمهوري اسالمی،

  .اهمیت دارداین کشور و مقاومتی 
اهللا به پرونـده سـوریه بایـد گفـت اوالً ورود      حضور و ورود ایران و حزب بارهدر

دیگـر  اهللا زمانی صورت گرفت که ماهیت معارضین مشخص شده بود.  ایران و حزب
 اي معارضه ملی نبود، مطالبات ملی مطرح نبـود و معارضـه بـه معارضـه    یک معارضه 

اهللا زمـانی وارد سـوریه    صـراهللا، حـزب  سیدحسن نگفته المللی تبدیل شده بود. به  بین
از ورود القاعده پـیش  حضور داشتند. آنجا شد که دیگران به آن وارد شده بودند و در 

اهللا به سوریه بـا اعـالم جهـاد، فراخـوان عمـومی داد و از طرفـدارانش        ایران و حزب
 و خواست براي جهاد به سوریه بروند. پس در آن مقطع، تکلیف معارضین مشـخص 

  دیگر مطالبات ملی نبود.هم المللی شده بود و مطالبات  رضه بینمعا
که نظام سـوریه یـک سـري    شد پرونده سوریه وارد ثانیاً زمانی جمهوري اسالمی 

 حزبـی  اصالحات حداقلی را آغاز کرده بود. با تغییر قانون اساسی، نظام از حالت تـک 
العمـري   حالـت مـادام   از ،بـه دو دوره با محدود شدن ریاست جمهوري  بیرون آمد و
کـه تـا پـیش از    را توانسته بـود نظـام سـوریه    نیز . جمهوري اسالمی ایران بیرون آمد

  کند.متقاعد اصالحات در قانون اساسی ، به ایجاد برخی بحران غیرمنعطف بود
 هـاي  گـروه  کـه جمهـوري اسـالمی ایـران    گفـت  باید موضوع بندي این  در جمع
اهللا و هر گروه مقـاومتی دیگـر منطقـه را بـراي      جهاد اسالمی، سوریه، حزب  حماس،
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خواهد. حضور فعال ایـران در   میاین کشور حل مسئله فلسطین و در خدمت پرونده 
چه در سـوریه، لبنـان و یمـن بـه پرونـده فلسـطین         و منطقه غرب آسیا چه در عراق

زیرا اسرائیل یک تهدید وجودي بالفعل و غیرمعوق براي جهان اسالم  ،استمعطوف 
ملـت  ایـن  هاي منطقه، بیشـترین رنـج متوجـه     و در میان همه ملتشود  محسوب می

  جریان مقاومت عـراق در لبنان و چه  و ها چه در سوریه این حمایت . از این رو،است
رود با توجـه بـه رویکـرد     انتظار مینیز از حماس و معطوف به پرونده فلسطین است 
  .کند اي اتخاذ نطقهمسائل م بارهمقاومتی خود، مواضع بهتري در

  
  خالد قدومی  

روزه)  33جنگ تموز (جنگ اي درباره  بیانیه ،در روز دوم حمله عربستان سعوديمن 
    به یمن دادم و این موضوع را محکوم کردم.   اهللا حمایت از حزبو 

سـازان   تصـمیمات تصـمیم  برابر شما سؤال کردید که کدام هویت حماس باید در 
دربـاره  اي  بیانیـه ر من بـه عنـوان جنـبش حمـاس بخـواهم      سیاسی برجسته شود؟ اگ

چـه چیـزي   بایـد   ،کس کـنم عاهللا صادر و احساسات درونی خـود را در آن مـن   حزب
بـر   ،ایـن موضـع  و  اهللا یک جنبش تروریسـتی نیسـت   بنویسم؟ باید بنویسم که حزب

نخبگـان در منطقـه   با انجام این کـار،  اهللا است.  اساس رویکرد ضدصهیونیستی حزب
نویسند هیئت حماس به تهـران رفـت و دسـت در دسـت کسـانی گذاشـت کـه         می

 بیسـت شان به خون هزاران نفر در سوریه آلوده است. اسـامه حمـدان یکـی از     دست
کـه زیـر کـولر     اي رژیم صهیونیستی است. حال نویسندهتحت تعقیب نفري است که 

محبوبیت خـود را از  نویسد که اسامه حمدان با سفر به تهران  می ،گازي نشسته است
دست داد. ما نباید وارد جزئیات شویم و به این بپردازیم که چه اتفـاقی افتـاده اسـت.    

  حل باشیم. باید به دنبال راهما  از این موضوع مطلع هستند،همه 
پردازیم. از نگاه ما سوریه یک فرصت و جایگـاهی بـود    حال به بحران سوریه می

ایـن کشـور،   برخوردار نبودند. آن ر طول تاریخ از هاي مقاومت د یک از گروه که هیچ
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هاي مقاومت فـراهم   کرد که هیچ کشوري براي گروهایجاد شرایط و امکاناتی براي ما 
 و سوریه امکاناتی به ما (حماس) داد که مصر به فـتح نـداده بـود   در واقع نکرده بود. 

شـهید شـیخ    بـود. شکل گرفتـه  البته این حمایت در راستاي کمک به محور مقاومت 
را بـه موضـوع ایجـاد     ، سـی دقیقـه  یک ساعته با حافظ اسد ياحمد یاسین در دیدار

دسـت  اخوان و نظام سـوریه اختصـاص داد. حـافظ اسـد معتقـد بـود       میان مصالحه 
 اي هـا رابطـه   د بـا اخـوانی  نتوان نمیآنان ها به خون مردم سوریه آلوده است و  اخوانی

اختالف مواضع، حماس بهترین رابطـه را بـا نظـام     د. با وجود اینندوستانه داشته باش
  سوریه داشت.

هاي سوریه از حماس، وقتی رهبر جنـبش تصـمیم گرفـت از     رغم همه حمایت  به
برادران ما در سوریه خارج شود مشخص شد یک چالش بزرگ به وجود آمده است. 

و گفتنـد  در واکنش به این اقدام حماس، ما را به خیانت متهم کردنـد  محور مقاومت 
صریح بگویم اتهاماتی کـه  به طور رفته است. اجازه دهید   امریکاحماس به سمت که 

ولی تأثیرگذار بـود. ایـن اتهامـات بـه       علیه حماس مطرح شد اصالً حقیقت نداشت،
  پیشینه حماس نادیده گرفته شد. ،اي مطرح شد که در آن گونه

که شما دقیقاً از حماس چـه  پرسیدیم در آغاز بحران سوریه از مسئولین سوري ما 
ند نکخود را اعالم گیري  خالد مشعل و حماس باید موضعکه خواهید؟ آنها گفتند  می

خواهید به نفع  حتی اگر نمی :گفتندهمچنین یا علیه ما. هستند با ما و مشخص نمایند 
هاي بشار اسد حضور پیدا کنـد و   در یکی از سخنرانیباید ما بیانیه دهید خالد مشعل 

اي در ماه آوریـل   بنشیند. حماس در پاسخ به درخواست نظام سوریه، بیانیهاو ر کنار د
کـه هـر دولـت حـامی سـوریه آن را        بیانیهدر این  .حاوي سه نکته بود که صادر کرد
هاي نظام سـوریه از حمـاس اعتـراف کـردیم. ثانیـاً بـه        اوالً به حمایت ،کرد صادر می

گونه که هر ملتی ممکن است یک سـري   همان مطالبات بحق ملت سوریه اشاره شد،
ــ سـوري    يسورحل  راهیعنی حل پیشنهادي خود  مطالبات بحق داشته باشد. ثالثاً راه

. از زمـان  در آن ارائـه کـردیم   بدون مداخله بیگانگان و به کارگیري نیروي نظـامی را 
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شـد   ناچـار شکل گرفت، در نتیجه این جنبش فشارها علیه حماس  ،صدور این بیانیه
دانیم که بیگانگان در سـوریه   (به نفع معارضین) اتخاذ کند. ما می اي مواضع جانبدارانه

در ایـن میـان    و مداخله کردند، موضع ما هم علیه مداخله بیگانگـان در سـوریه بـود   
یـا دشـمن مـا. چـرا مـا بایـد بـه خـاطر         اسـت  گر دوست مـا   کند مداخله فرقی نمی
؟ حمـاس دو شـبکه   شـویم در سـوریه مؤاخـذه   گیري علیه مداخله بیگانگـان   موضع

هـاي خـود    پوشش حوادث سوریه در رسـانه ما هنگام ها سایت دارد.  تلویزیونی و ده
  اعالم کردیم که مخالف خشونت هستیم.

اسـت. امـا   شما دانید نظر شخصی  اینکه شما نظام سوریه را در محور مقاومت می
رغم تلقی شما بسیاري   بهغایرت دارد. گذرد کامالً با تلقی شما م آنچه که در منطقه می

هـا و   امـا در همـه بیانیـه    ؛داننـد  از مردم منطقه، سوریه را عضو محور مقاومـت نمـی  
قـرار دارد و پشـتیبان محـور     محـور مقاومـت  اظهارنظرها اعالم کردیم که سوریه در 

  مقاومت است.  
 یـد گفـت:  ، بابحران سوریه چیستبرابر در پاسخ به این سؤال که موضع شما در 

برخـی از  موضع ما همان چیزي است که در بیانیه رسمی جنـبش اعـالم شـد. البتـه     
نظـام سـوریه   ضـد   ،نویسندگان هوادار حماس در گوشه و کنار کشـورهاي اسـالمی  

  اما این موضع رسمی حماس نیست.   ؛کنند گیري می موضع
 مـاس، باید اذعان کرد که تا این لحظه کمیتـه مشـترکی شـامل ایـران، سـوریه، ح     

اهللا و جهاد اسالمی براي حل بحران تشکیل نشده است. قرائت مـا از حـوادث    حزب 
متأسفانه همه بر دیـدگاه خـود اصـرار داریـم؛ چـه       و استمتأثر مان  سوریه از دیدگاه

هایمـان را بـه اشـتراك     خواهیم دیدگاه اهللا و حماس و نمی چه حزب و سوریه و ایران
آن هـاي   جنبش و دیدگاهدرباره م. اجازه دهید من بگذاریم و حرف یکدیگر را بشنوی

بشـار  کـه  نسبت به بحران سوریه صحبت کنم. اغلب افراد در پیکره حماس معتقدند 
معنا نیست کـه مـا از بشـار    مسئله به آن اما این  ؛اسد در مدیریت بحران بد عمل کرد

عتقدیم نظام سـوریه  اسد بدمان بیاید یا از مردم سوریه متنفر باشیم. با وجود اینکه ما م
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جنـبش و رهبـري آن بـه خـود اجـازه       ،در مدیریت بحران خوب عمل نکرده اسـت 
بیانیـه دهـد. مـا گـروه اکنـاف       ،دهد که در سوریه دخالـت کنـد یـا علیـه نظـام      نمی
المقدس را که در بحران سوریه مداخله کـرده بـود و توسـط برخـی از اطرافیـان       بیت

دانـیم. همـه    کنیم و آن را از خودمـان نمـی   یشد، تأیید نم نزدیک حماس حمایت می
خواسـتند   از مـا  و گیري کردند  ما موضعضد  ،هاي عربی سراسر جهان ها و نظام گروه

با توجه به پیامدهاي رهبري حماس گیري کنیم.  موضع ،که دوست دارندطور  تا همان
بـه  البتـه   چنین کاري اقدام کند.براي انجام نباید  ،گیري مطابق خواست دیگران موضع
طبیعی ممکن است در عملکرد افراد اشتباهاتی رخ دهد، چـه فـردي کـه بیانیـه     طور 
ها  کند یا فردي که در رسانه دهد و چه فردي که پرچم معارضان سوري را بلند می می

هاي رسمی جنـبش نـدارد و آن را    هیچ مطابقتی با دیدگاه ،این اقدام .کند اظهارنظر می
هایی  گیري اشته باشید هیچ کس در دنیا از ما به خاطر موضعکند. توجه د منعکس نمی

  کند.   که داشتیم، حمایت نمی
  
 احمد زارعان  

یکی از راهکارهاي عربستان سعودي براي تضعیف محـور مقاومـت، ایجـاد شـکاف     
رابطـه  در حـال حاضـر،   . اسـت  اخـتالف نظـر  هنگام وجـود  محور این میان اعضاي 

  است؟   حماس با عربستان سعودي چگونه
  
  خالد قدومی  

ملک عبداهللا موضع مشخصی درباره خالد مشعل و جنبش حماس داشت. ما پس 
، از ملـک عبـداهللا درخواسـت مالقـات     2008یـا   2007در سـال   2از توافق مکه 

کردیم. در آن زمان، رئیس دستگاه امنیتی عربستان موضع حماس را جویا شد که 
ت یا خیـر. پـس از یـک سـاعت بحـث و      آیا در موضع ما تغییري ایجاد شده اس

وگو درباره این موضوع، مسئول دستگاه امنیتی عربستان به ما گفت کـه مـن    گفت
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خواهم و چون جواب منفی بود به دلیـل تغییـر    یک جواب بلی یا خیر از شما می
عبداهللا صورت نگرفت. پس از فـوت   نکردن موضع حماس، هیچ مالقاتی با ملک

هاي عربی درباره این موضـوع   آمدن ملک سلمان، رسانه ملک عبداهللا و روي کار
که ملک سلمان طی یک هفته یک ارتش اسالمی را براي آزادي قدس سازماندهی 

  خواهد کرد، تبلیغات وسیعی انجام دادند. 
یم و از مشـکالت داخـل   رما شناخت و تحلیل دقیقی از اوضاع داخلی سعودي دا

رود که  موازنه هویتی از ما انتظار میموضوع به هیئت حاکمه آن آگاه هستیم. با توجه 
کـه خـادم حـرمین    پذیرفتنی نیسـت  مناسبات خوبی با عربستان داشته باشیم. براي ما 

در حـالی کـه    ،شریفین بخواهد ارتش تشکیل دهد و براي آزادي قدس حرکت کنـد 
ایـن   و کند ترین گروه مقاومت در فلسطین (حماس) برقرار نمی هیچ ارتباطی با بزرگ

مـا بـا ملـک    دیـدار  منطقی نیست. خالد مشعل از هر وسیله و ابزاري بـراي   ،موضوع
و این دیدار فقط براي بیان این مطلب بود که شما امانتی داریـد   و عبداهللا استفاده کرد

  را به دوش بکشید.  آن باید 
با پادشاه کردیم تا ها درخواست  بعد از روي کار آمدن ملک سلمان، ما از سعودي

کردنـد تـا اینکـه در روز دوم     هاي ما موافقت نمـی   اما آنها با درخواستالقات کنیم؛ م
مقارن با روزهاي پایانی مـاه رمضـان خبـر    ، 5+1اي ایران و گروه  پس از توافق هسته

کـه   رسید با درخواست مالقات ما با ملک سلمان موافقت شده اسـت و اعـالم شـد   
  آماده انجام عمره باشید.  

  
  زارعی سعداهللا  

هـاي   کـه در زنـدان  را نفر از اعضاي حماس هفت پس از این دیدار، ها  سعوديگویا 
  آزاد کردند.   ،بودنددر حبس سعودي 

  
  خالد قدومی  

انـد و شـما    قبل از انجام این دیدار به ما اعالم کردند که آن هفت نفـر آزاد شـده  
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بـن سـلمان، وزیـر    اصالً این موضوع را مطرح نکنید. من در دیداري که با محمد 
دفاع عربستان و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران داشتم متوجـه شـدم   
که اولویت فعلی عربستان، رویارویی با ایران است. با پایان این دیـدار مشـخص   

ها از فراهم کردن مقدمات این دیدار، اقدام علیه ایران بـود.   شد که هدف سعودي
هـا در   طور مـنعکس شـد کـه سـعودي     از و ایناي آغ بعد از آن، یک جنگ رسانه

هـاي   نفـر از نیروهـاي گـردان    700انـد   گرفته از حماس خواسـته  مالقات صورت
ها به یمن بفرستند و حماس هم موافقت  عزالدین قسام را براي جنگ علیه حوثی

کرده است. در حالی که این موضوع اصالً صحت نداشت و آنها هم این جلسه را 
هاي ما ترتیب نداده بودند، بلکه از ما دعوت کرده  ها و خواسته براي شنیدن حرف
هایشان را اعالم کنند. تنها مطلبی که گفتند ایـن بـود کـه مـا در      بودند تا خواسته

هـا رابطـه برقـرار کنـیم. در      یـی  صورت موافقت شما حاضریم میان شما و امریکا
ایـن کـار را خودمـان بـه     ها مذاکره کنـیم چـرا    یی حالی که اگر بخواهیم با امریکا

  صورت مستقیم انجام ندهیم و بخواهیم از طریق عربستان انجام دهیم. 
  
  احمد زارعان  

اي و درگیري محور مقاومت در چند جبهه و پرونده، مسئله فلسـطین را   شرایط منطقه
هاي سـوریه،   ترین برنده بحران در حال حاضر بزرگ ،به حاشیه برده است. به نظر من

است. آیا شما به وجود یک طرح کالن در منطقه کـه   رژیم صهیونیستی  ،یمنعراق و 
 ،هـاي موجـود   اعتقاد دارید یـا معتقدیـد بحـران    ،شود ها مدیریت می یی امریکاتوسط 

  ؟استبینی نشده یا غیرقابل کنترل  ناشی از حوادث و رویدادهاي پیش
  
  خالد قدومی  

ا براي مـدیریت خاورمیانـه مـورد بررسـی     براي پاسخ به این سؤال باید دکترین اوبام
مبتنی بر مکتب رئالیسم اسـت. ایـن دکتـرین چنـد     در این باره قرار گیرد. تحلیل من 
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  اصل و اساس دارد:
خواهد هیچ کشوري در خاورمیانه اعم از ایران، سـعودي یـا ترکیـه     نمی  امریکا .1

سازي در منطقه یا ایجاد  براي تحقق این هدف به دنبال رقیب  امریکانفوذ داشته باشد. 
هـا بـا هـم     هاست تا از این طریق موازنه ایجاد کند. این قدرت این قدرتمیان رقابت 

کند و هـویج را بـه سـمت     یک روز چماق علیه ایران بلند می ،رقابت و منازعه دارند
  دهد. گیرد و روز دیگر برعکس این کار را انجام می عربستان می

ثبـات  از یک سو به دنبال آن اسـت کـه    ؛دهد انجام می یک بازي دوگانه  امریکا .2
از برخـی  کشورهایی که بازیگردان اصلی تحـوالت منطقـه هسـتند، از سـوي     داخلی 

 ،ثبـات  برنـده   از بـین نیروها مانند داعش از بین برود و از سوي دیگر با این نیروهـاي  
  کند. مقابله می

دچـار یـک ابهـام     ،و جهـان به دلیل افـول نفـوذش در خاورمیانـه      امریکارهبري 
دلیل این ابهام، ظهور یک بازیگردان جدیـد در منطقـه اسـت. دیگـر      و راهبردي شده

تـر از   اي بـزرگ  منطقـه نیز بـر  داعش  و زند حرف اول و آخر را در منطقه نمی  امریکا
هـا   یی امریکاپرورده  شود داعش دست انگلستان حاکمیت دارد. این تحلیل که گفته می

انگارانه اسـت. امـا ایـن تحلیـل کـه       آنها ساخته شده، یک تحلیل ساده است و توسط
  کنند، درست است. از داعش استفاده می  امریکاهاي اطالعاتی و امنیتی  سرویس

مهم این است که عالئمی در منطقه هویدا شده کـه تـاکنون آشـکار نبـوده     مسئله 
ا بـه صـورت پنهـانی    هـ  روابط کشورهاي عربی با اسرائیل که مدتبراي مثال، است. 
شود. مسـئول   و براي سران کشورهاي عربی ننگ محسوب نمیعلنی شده است بود، 

ورزش تشکیالت خودگردان با یکی از مسئوالن رژیم صهیونیسـتی در مقابـل انظـار    
دست داد. یکی از مسئوالن سعودي با موشه یعلون مالقات کرد. بندر بن سلطان کـار  

ار روزنامه صهیونیستی معاریو را به ریاض دعوت کـرد  تري انجام داد و خبرنگ ننگین
خداونـد گنـاه بنـدگان را    «فرماینـد:   . رسول خدا(ص) میاي انجام داد و با او مصاحبه

: از ایشـان سـؤال کردنـد   ». جز گناهان متجـاهرین (آشـکارکنندگان) گنـاه    ،بخشد می
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کسـانی هسـتند    متجاهرین«  ایشان فرمودند: »منظور از متجاهرین چه کسانی هستند؟«
آید و آن گنـاه   ولی او در روز می ،پوشاند کنند و خداوند آن را می که در شب گناه می
  ».کند را علنی و آشکار می

خصومت با مقاومت نیز از اصول دکترین اوباما براي مدیریت خاورمیانه است.  . 3
فی کـرد. در  اخوان را یک گروه تروریستی معر ، امریکاگام اول زمانی برداشته شد که 

و در گام سوم دانستند اهللا را یک گروه تروریستی  و عربستان، حزب  امریکاگام بعدي 
کسـی در  تصـور  . من معتقـدم اگـر   عنوان نمود مصر، حماس را گروه تروریستیهم 

باشد که در قطر و عربستان در امان است، اشتباه کرده است. ایـن موضـع   این حماس 
دفتر خود را به قطر منتقل کرد به  ،وزي که حماساز همان رو من  شخصی من است

روزي فرا خواهد رسید که قطر، حمـاس را از کشـور خـود بیـرون     که دوستانم گفتم 
  خواهد کرد.

طور نیست که ما در مناسبات خود با کشورها دچـار اشـتباه    این باید توجه کرد که
فقـط از ایـران    ه، بلکـ تانـک درخواسـت کنـیم    شده باشیم و مثالً از عربستان توپ و

مان بـا ایـران داریـم. از     کنیم. ما ارزیابی دقیقی از سطح مناسبات سالح درخواست می
سر دهد و سالح بـه دسـت   » اهللال محمد رسو«و » اهللا ال اله اال«نظر ما هر کس شعار 

  .خواهد گرفت از سوي نیروهاي استکباري مورد هدف قرار ،گیرد
زیه ژئوپلیتیکی اسـت. ایـن غیرطبیعـی اسـت کـه      ها، تج یی امریکاراهبرد دیگر  . 4
به سالح در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده خود را براي از بین بردن ما، که   امریکا
بخش مطرح کند. چنـد دسـتگی موجـود در     چهره یک بازیگر مصلح و نجاتعنوان 

 امـل ویک هشدار است. تقسیم جوامع اسـالمی بـر اسـاس ع   براي ما  ،جوامع اسالمی
  ها قرار دارد. یی امریکادینی و مذهبی در دستور کار 

هاي این کشـور، چـه    ها و سیاست یی در حال حاضر در نتیجه اقدامات امریکا
اي به نام داعش به وجود آمـده کـه    چیزي نصیب ما شده است؟ باید گفت پدیده

ر ها را نه فقط در رفتـار بلکـه د   اي از آن، تندرو است و این تندروي بخش عمده
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هـایی   توان مشاهده کرد. مشکل این است که داعش به موفقیـت  اعتقادات آنان می
رویـد و بـا مـردم آنجـا      هم دست پیدا کرده است. وقتی شما به قلمرو داعش می

هایی دارد، امـا مـا در حـال     گیري گویند که داعش سخت کنید آنها می صحبت می
  زندگی کردن هستیم.

در حال افول اسـت.   ،در خاورمیانه  امریکامثل  هاي بزرگی من معتقدم نفوذ قدرت
کاهش نفوذش در خاورمیانه به دنبال نیروهایی است که فکـر  دلیل به   در واقع امریکا

در آینده صاحب قدرت و نفوذ شوند. جـان کـري بـا ایـران بـه توافـق        شاید کند می
یکـی از   ؟آویـو رفـت   با چه هـدفی بـه تـل   او رود.  آویو می رسد و بالفاصله به تل می

چگونـه  «ایـن عنـوان را انتخـاب کـرد:      ،هاي اسرائیل بعد از سفر جان کـري  روزنامه
  ».کند ثباتی ایجاد  تواند در منطقه بی هاي ایران می سیاست

  
  احمد زارعان  

  رفت از شرایط کنونی چیست؟ راهکار شما براي برون
  
  خالد قدومی  

ري نیز پاسخ داد. نگرش ما نسبت بـه  هاي دیگ براي پاسخ به سؤال شما باید به سؤال
نفـوذ در ایـران،   با توانیم از نیروهاي  وحدت نیروهاي مقاومت چیست؟ ما چگونه می

از و فـارس و عربسـتان سـعودي یـا مصـر اسـتفاده        کشورهاي حاشیه خلـیج  ،ترکیه
نمـاي   از قطبتوانیم  میچگونه همچنین درگیري و تنش این نیروها جلوگیري کنیم؟ 

افظت و همه توجهات را به سمت فلسطین معطوف کنیم؟ ما در جنـبش  فلسطین مح
  به این اصول معتقدیم: حماس

در سطح منطقه داشته باشیم؛ نیروهـاي همسـو و همگـرا     یباید طرح مشترکما  .1
بایـد از   اهللا و حتی ترکیه کـه تـا حـدودي بـه هـم نزدیـک هسـتند        مثل ایران، حزب

که امکـان همگـرا کـردن    است هایی  گروهروها، منظور از این نی. خودشان شروع کنند
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  آنها وجود دارد.
هـا   گیـري  منطقـه وتصـمیم   از دخالـت بیگانگـان در امـور    باید در شق سیاسی .2

در بحران سوریه تصمیم بگیرند کـه دیگـران   براي مثال ترکیه و ایران جلوگیري کنیم. 
 ،و روسـیه   امریکـا ان منظـور از دیگـر    . در اینجـا ها مداخله ندهنـد  گیري را در تصمیم

منظور از ترکیه نیروهاي اخوانی و  عراق و نیروهاي مقاومت ،اهللا منظور از ایران حزب
وجـود آیـد نیـروي    بـه  . اگـر ایـن همگرایـی    است در سوریه، ترکیه و سایر کشورها

  و روسیه بر نخواهد آمد.  کاري از امریکا ،که در این صورتگیرد  شکل میبزرگی 
3. اتی و میدانی از دستاوردي که در غزه به دست آوردیم، حفاظت و عد عملیدر ب

و یـک نیـروي   آمـاده شـویم   بـراي نبردهـاي آینـده    چنین باید  هم .آن را تقویت کنیم
اي که هرگاه اسرائیل خواست به غزه حمله کند، مجبـور   به گونه ؛بازدارنده ایجاد کنیم

العمل و گستره جغرافیـایی   ه عکسباشد معادالت دیگر را نیز در نظر بگیرد و بداند ک
و در غزه را به کرانه باختري منتقل کنـیم  مان آن وسیع خواهد بود. ما باید دستاوردهای

، هـاي فعـالی داشـته باشـیم     اسـتراتژي  ،در مقابل سیاست صلح [با رژیم صهیونیستی]
. را فعال کنـیم  هر سه جبهه شرقی (اردن)، غربی (غزه) و شرقی (کرانه باختري) یعنی
اگر بتوانیم در کرانه  و هایی هم وجود دارد امیدواري موجود، رغم اوضاع تیره و تار  به

هـاي   سـتون  ،ایجاد کنیم، معادالت تغییر خواهد کـرد. کرانـه بـاختري   تحولی باختري 
هـا   نشـین  ك شـهر میان طرح اسرائیل در فلسطین است. اگر بتوانیم در قدس شرقی و 

  ها تغییر خواهد کرد. اقدامی انجام دهیم کل دیدگاه
  
  سعداهللا زارعی  

هـاي   در تحلیل آقاي قدومی درباره سوریه و تحلیل سیاسـت موضوع کنم  فکر می
اي تبیین شد که برخی نکـات برجسـته کـه بایـد بـه آن       در منطقه به گونه  امریکا

نمایی شد. همچنین ایـن تصـور    شود، تضعیف و موضوعات دیگر بزرگ پرداخته 
ها یکسان هستند و تفاوتی بـا   یی ایران، ترکیه و عربستان براي امریکاهاي  که نظام
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ها به دنبال ایجـاد تـوازن در منطقـه هسـتند،      یی هم ندارند و به همین دلیل امریکا
چندان دقیق نیست. این دیدگاه حتی در برخی از مطبوعات هم مطرح شده است 

  بینانه نیست.  که از نظر من واقع
شـود کـه    عربستان و ترکیه نادیده گرفته می ،انگاري ایران کساندر یاین نکته مهم 

ناپـذیر بـا    یـک شخصـیت سـازش   آن در رأس که انقالبی به وقوع پیوست  ،در ایران
و مشخصـی را در یـک    کسی که موضـع یکسـان   دارد. یعنیشناسنامه مشخص قرار 

فلسـطین   بـاره رو داتخاذ کرده است مسائل ایران و غرب با در رابطه  دوره پنجاه ساله
هـاي رهبـري در بـاب مسـائل      سـخنرانی بیشـتر  هم دیدگاه ثابت و مداومی دارد. در 

هـا بـه مقـام     یـی  امریکاخارجی، مسئله فلسطین برجسته است. بنابراین این تصور که 
نگرند، اشتباه است. اردوغان یـک روز   یکسان میبه صورت معظم رهبري و اردوغان 

داشـت و یـک روز هـم از    در داووس سـوئیس  ز بـا شـیمون پـر   چنین برخوردي را 
قابـل مقایسـه بـا رهبـر انقـالب      و ایـن  گوید  سازي روابط با اسرائیل سخن می عادي

دائمـی بـا    یرهبر ایران با ملک سلمان که به تعبیر شـما ارتبـاط  قیاس اسالمی نیست. 
هـا   یـی  امریکـا نیز اشتباه اسـت.   ،هاست یی امریکاها دارد وگوش به فرمان  صهیونیست

اگر تصور کنیم به دنبال تـوازن   و گیرند عربستان و ترکیه را یکسان در نظر نمی ،ایران
به دنبـال کنـار آمـدن بـا      . آنان در حال حاضر نیزایم هستند، دچار خطاي تحلیل شده

هـا تحـریم    یـی  امریکااي از سوي  هاي غیرهسته ایران نیستند، زیرا ما هنوز هم به بهانه
ها روي کاغذ یـک   یی که امریکااي گفت  جمهور ما در مصاحبه یسشویم. دیروز رئ می

کننـد   خواهند و بر آنان فشار وارد مـی  ها می اند، اما هنوز از شرکت سري تعهدات داده
اي با ایران نشوند. تاکنون هم هیچ قرارداد اقتصـادي قطعـی بـین     که وارد هیچ معامله

رسیده است. مسائلی هم کـه مطـرح   ایران و هیچ یک از کشورهاي اروپایی به امضا ن
مسـئوالن ایرانـی و   میـان   ییدیدارهاهمچنین شود فقط تعارفات دیپلماتیک است.  می

آقاي خالد مشـعل و ملـک سـلمان انجـام شـده، ولـی        کشورهاي غربی مشابه دیدار
درنیامده است. متأسفانه بازتاب ایـن دیـدارها در جهـان عـرب و     آن چیزي از درون 
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در حال حرکـت    امریکاما در منطقه این طور بوده است که ایران و  دوستانمیان حتی 
  مابین هستند. به سمت حل مسائل فی

سازي کشورها بـراي   کنید کوچک نکته دیگر در بحث شما این است که گمان می
هاست. ایـن حـرف در    یی امریکاسیاست غیرقابل تعلل این یک هدف است و   امریکا

تـوان دربـاره ایـن موضـوع      گنجد و در قالب آن مـی  میقاعده طرح خاورمیانه بزرگ 
است که فیزیک یا وسـعت جغرافیـایی کشـورها بـراي     این اما واقعیت  ؛صحبت کرد

است آنها وحدت و انسجام درونی  ،کند، بلکه کیفیت کشورها مینایجاد خطر   امریکا
تجزیه عربسـتان  به دنبال   امریکامن مطمئن هستم که  .کند ها را نگران می یی امریکاکه 

باشـد،    امریکـا عربستان در معرض تغییري قرار گیـرد کـه بـه ضـرر      نیست. البته اگر
اما اگر عربستان با همین وضعیت در  ؛کوچک کردن عربستان براي آنها مطلوب است

؟ در حـال  بیننـد  ها چه ضرورتی در تجزیه عربستان می یی امریکاباشد،   امریکاخدمت 
کیلـومتري در غـزه    365یـک جغرافیـاي محـدود    بـا  حمـاس   ها از یی امریکا حاضر،

ترسـند. در اینجـا    و مظلوم بیشتر از عربستان با جغرافیاي بـزرگش مـی  شده محاصره 
که آیـا ایـن روح، روح مقاومـت    و اینها، روح حاکم بر کشور ماست  یی امریکامسئله 

قویـت  پذیري. هر چیـزي کـه ایـن جنبـه مقاومـت را ت      است یا روح سازش و تسلیم
ها در تعارض است و هر چیزي که به سـمت سـازش    یی امریکاکند حتماً با منافع  می

  هاست. یی امریکارود، حتماً مورد تأیید  پیش می
البتـه   ؛گیري منصفانه داشتیم از حماس توقع موضع ،در تمام قضایاي پیش آمدهما 

هـاي   ونـده پربیشـتر  در حمـاس  نه براي خودمان، بلکه براي مصـالح جهـان اسـالم.    
؛ یعنـی  اش حل نشده است، عمل کـرد  حساس مانند یک بازیگر مردد که هنوز مسئله

نهایت به پز طرفداري از یک طرف دعـوا   که طرفی داد در وسط میدان ایستاد و پز بی
کـه دو هفتـه بعـد از    تبدیل شد. سخنرانی آقاي هنیه در مسـجداالزهر علیـه سـوریه    

طرفی و حرکـت بـه سـمت     عدول از مرز بیحضور ایشان در تهران صورت گرفت، 
مـا انتظـار داشـتیم     ؛ زیـرا جبهه مقابل مقاومت بود. این مسائل ما را نگران کرده است
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  ها نگاه کند. حماس با منطق فلسطینی خود به این پرونده
که آیـا معارضـین سـوریه همـه اخـوانی      گفت وضع اخوان در سوریه باید درباره 

از اخـوان  اند؟  هاي معارض نظام سوریه مستحیل شده یانها درون جر بودند یا اخوانی
فعـالیتی نداشـت و نشـانه آن هـم      2012درعا تا اواسط سال تا شلوغی ابتداي بحران 

در حـال حاضـر   هـیچ اتفـاقی نیفتـاد.     ،ها بـود  این است که در حماه که مرکز اخوانی
هـا و   ا، احرارالشـامی ه اي ها، النصره ها کجاي پرونده سوریه هستند؟ آیا داعشی اخوانی

    ؟ها اخوانی هستند سایر گروه
ریـزي کـرد    اگر از موضع حماس به پرونده نگاه کنیم، اینکه چه کسـی خـون  

براي طرفداري از یک جریان کافی نیست. باالخره در هر جنـگ تعـدادي کشـته    
کند؟ پس  شوند. مگر اردوغان کردها را که مردم خودش هستند، سرکوب نمی می

ریزي  شوید؟ در سوریه، کشتار صورت گرفته و خون ترض ترکیه نمیچرا شما مع
شده است و ما هم برخی مواقع اعتراض کردیم. اما مسئله ایـن اسـت کـه وقتـی     

هاست که از مقاومـت فلسـطین حمایـت     دانیم یک طرف ماجرا (سوریه) سال می
طرف مانده است؟ داعـش   کند و از این حمایت ضربه خورده، چرا حماس بی می

اعالم کرده است که قصد دارد فلسطین را از اشغال اسرائیل آزاد و خـودش آن را  
گـوییم   اي اسـت. مـا مـی    اشغال کند. فلسطین در گفتمان آنها یک مقولـه حاشـیه  

هاي اصـلی   برادران عزیز ما در حماس باید طوري به صحنه نگاه کنند که واقعیت
داخل چاه رفت. همین عربستان فراموش نشود. نباید با طناب پوسیده عربستان به 

کرد و امروز از بمباران مواضـع داعـش    هاي داعش را پرداخت می تا دیروز هزینه
طور استدالل کند کـه چـون یـک طـرف مـاجرا       گوید. حماس نباید این سخن می

طرفی خود را حفظ کـرده اسـت. اگـر     ایران و یک طرف عربستان است، خط بی
دالی را دنبال کنید؛ اما باور نکنید که کشورهاي ناچار هستید، در تبلیغات خط اعت

هـا   اند. به تازگی حرفی بین فلسطینی دیگر، مثل ایران پاي پرونده فلسطین ایستاده
رایج شده که ایران در حال استفاده از پرونده فلسطین به نفع خود اسـت. مـروج   
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شـه بـه   ها هستند. اما این درست نیست، زیرا مـا همی  این خط تبلیغی هم سعودي
ایـم. ایـن    ایم و نفع مـادي نداشـته   خاطر حمایت از پرونده فلسیطن ضربه خورده

فشار دائمی که ایران باید از سوریه خارج شود به خاطر فلسطین است. مگـر مـا   
اهللا هـم بـه خـاطر     ایم؟ حـزب  براي پرونده فلسطین در سوریه حضور پیدا نکرده
  فته است. حمایت از مقاومت فلسطین مورد تحریم قرار گر

ما خواستار یک حماس ایرانی نیستیم. همچنین ارتباط حماس با ایـران نبایـد   
اي باشد که حماس کشورهاي اسالمی دیگر را از دسـت بدهـد و رابطـه     به گونه

ها معطوف باشـد؛ یعنـی    خود را با آنها قطع کند. این رابطه باید به منافع فلسطینی
کنـد، بایـد نفعـی از ایـن ارتبـاط       رار میاگر حماس با کشورهاي دیگر ارتباط برق

عایدش شود. اما اگر سود رابطه حماس با عربسـتان بـه جـاي اینکـه بـه جیـب       
ها برود به جیب ملک سلمان برود، این ارتباط به نفـع حمـاس نخواهـد     فلسطینی

دانیم، چـون سیاسـت    بود. ما فقط رابطه با اسرائیل را یک خط قرمز براي شما می
سرائیل، سلبی است و خواهان نابودي آن هستید. برقراري رابطه بـا  شما در برابر ا

رابطه داشـته باشـید و     اسرائیل مترادف با سقوط حماس است. حتی اگر با امریکا
  کنیم.  این رابطه براي شما منفعت داشته باشد، ما از این رابطه حمایت می

  
 خالد قدومی  
درصـدد درگیـر کـردن      امریکـا ارد. نکاتی که گفتید اختالف نظري وجـود نـد   بارهدر

با ایران به ضـرر    روابط خوب امریکا ،است. قبل از انقالب  نیروهاي منطقه با یکدیگر
برقـرار    امریکـا بود. ما معتقدیم اگر مناسباتی بین ایـران و  آنان ظلم در حق  و ها ایرانی
ایـران و   درصـدد برقـراري رابطـه بـا      امریکـا به ضرر ایران خواهد بود. وقتـی   ،شود

کند که این رابطه به نفـع آن کشـور    آید، وانمود می عربستان و هر کشور دیگري برمی
  اما به نظر من این رابطه یک شر مطلق است.   ؛است

آزادي فلسطین است.  ،هدف نسل جوان حماس که نیروي محرك حماس هستند
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 ؛ا وساطت کنـیم ه ما تالش کردیم بین ایران و ترکیه و حتی بین نظام سوریه و اخوانی
 و ولی مستحضر باشید که حماس یک جنـبش اسـت و یـک دولـت نیسـت و سـاز      

کارهاي الزم را در اختیار ندارد. درباره مردد بودن حماس در بحران سـوریه و سـایر   
  طور نبوده است و باید در این باره توضیح دهم. ها باید بگویم که این پرونده

ها در جهـان اسـت. قبـل از     اخوانیبزرگ  جنبش حماس یک حلقه از زنجیره 
آموزي بود که از اسـتادش، اخـوان مصـر و تمـام      بهار عربی، حماس مانند دانش

سراسر جهان پیشروتر بود و همه امکانـات را بـراي پیشـبرد     هایش در  همکالسی
کرد. چون طرح دیگري در سایر نقاط نداشـتند و    آموزش فراهم می حرکت دانش

هـا در سـوریه    طور که فرمودید، اخـوانی  ال بود. همانحماس فقط در فلسطین فع
گفتـیم وقتـی اصـالً     حضور ندارند. همان موقع ما به برادران خـود در تهـران مـی   
زنیـد و مـا بایـد بـا      اخوانی وجود ندارد، شما از کدام اخوان در سوریه حرف می

ل حـ  کدام اخوان در سوریه حرف بزنیم؟ حماس تا قبـل از بهـار عربـی، تنهـا راه    
مسئله فلسطین بود. ما هنگام حضور در سوریه از یک برنامـه هفـت سـاله یـا ده     

کردیم. دکترین رهایی نـاظر بـه ایـن اصـل      ساله براي آزادي فلسطین صحبت می
گـاه   است که رهایی باید متکی به دو گرانیگـاه داخلـی و خـارجی باشـد و تکیـه     

دیـوار بـه دیـوار غـزه و     خارجی ما سوریه بود. اما ناگهان نظام مصر که همسایه 
رژیم صهیونیستی بود، سقوط کرد. چه کسی روي کار آمد؟ استاد. این اسـتاد بـه   

روي؟ استاد در حالی که همه چیز ویران شده  آموز گفت که بایست. کجا می دانش
گفت: نگران نباش و منتظر باش. دیگر دنبال ایران نرو، چون ما هسـتیم و   بود، می

اي شد که محمود الزهار و اسماعیل هنیه خارج  به گونه وارد غزه شدیم. وضعیت
  هاي مرسی را باالي دست گرفتند. هاي مرسوم، عکس از تشریفات و پروتکل

نسـبت بـه    ام به رغم مواضـع منفـی  «آقاي فهمی هویدي در مالقاتی به من گفت: 
هـیچ اختیـاري   در واقـع  اخوان باید بگویم مرسی کلید دفتر خودش را هم نداشت و 

در حالی که وابسته به اخوان  ،اي به پرز ارسال کند توان پذیرفت نامه داشت. مگر مین
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باعث شـد مـا   مرسی سقوط  .»بسیار ناتوان، بیچاره و درمانده بود يباشد؟! مرسی فرد
مـا در سـبد    هـاي  تمـام داشـته   دهیم، زیرا ها سال را براي رهایی فلسطین از دست ده

  اخوان بود.  
یـک   ،صـداي وحـدت  در حـال حاضـر   داریـم.  نیاز کمک شما آقاي دکتر! ما به 

صـحبت کـردم.   بسـیار  صداي ناهمگون است. من درباره سفر هیئت حماس به ایران 
خـوار   هاي اجتماعی چه بود؟ پاسخ این بـود کـه مـن جیـره     کنید پاسخ شبکه فکر می
وقتـی   ، هستندآنها افراد ناتوانی  هتوان درباره آنها گفت جز اینک ها هستم. چه می ایرانی
کنند ابتدا باید با ایران مبـارزه کـرد و بعـد بـا اسـرائیل. مـن بـه طـور مسـلم           ادعا می
توانم یک پل ارتباطی باشم مشروط به اینکـه   اما می ؛وکیل مدافع ایران باشم متوان نمی

هاي ایران به مقاومت ادامه پیدا کند، مردم فلسطین آن را احسـاس خواهنـد    اگر کمک
ایت از مقاومت و در رأس آن حماس به عنوان نیروي غالـب در غـزه و   کرد. اگر حم

مردم فلسـطین   ،کرانه باختري به عنوان یک پروژه تعریف شود و استمرار داشته باشد
نفـره جنـبش بـه قطـع      16شوراي رهبـري  هیچ کدام از آن را احساس خواهند کرد. 

  ده است.  بلکه معتقدند رابطه با ایران سازن ،رابطه اعتقاد ندارند
همکاري ایجاد و یک صداي بلنـد تولیـد کنـیم تـا      ی برايفضاهاي مشترکباید ما 

زبان آنها علیه  ، زیراگویند ها علیه من چه می همگان بشوند. من کاري ندارم که رسانه
یـا ایـن شـخص و آن شـخص     و این کار به خـاطر ایـران    و دار خواهد بود من نیش

ما بایـد دربـاره   وحدت محقق نخواهد شد. با  نیست. من معتقدم رهایی فلسطین جز
توانـد پـل ارتبـاطی     بررسی کنیم که حماس چگونه می و هاي عملیاتی صحبت برنامه

 ،دهد نداي وحدت سر میی را که کس بین ایران و جهان عرب باشد. در این مسیر هر
  ها شریک و کمک کرد تا صداي رسایی داشته باشد. سازي باید در تصمیم

مـا الزم و ملـزوم    و هـم شـما بـه مـا نیـاز داریـد.       داریمنیاز کمک شما ما به هم 
پوشی کنـیم و نـه شـما از مـا. در پایـان       توانیم از شما چشم نه ما می ،یکدیگر هستیم

  حل عملی شما براي حل مسئل فلسطین چیست؟ خواهم بدانم راه می
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  سعداهللا زارعی  
راه حل نظـامی. جمهـوري اسـالمی     حل سیاسی و حل وجود دارد: راه در اینجا دو راه

حـل   امـا ابتـدا راه   ؛شـود  مسلحانه آزاد میبا روش ایران معتقد است که فلسطین فقط 
حـل   ولی چـون ایـن راه   ،حل سیاسی را پیشنهاد دادیم نظامی انتخاب نشد. ما ابتدا راه

ایـم. جمهـوري    حل نظـامی متمرکـز شـده    بخش نبوده است بر روي راه تاکنون نتیجه
با حضور تمام را ی ایران از ابتدا با تأکید بر حق تعیین سرنوشت، انتخابات آزاد اسالم

  ها حتی آوارگان فلسطینی خارج از فلسطین پیشنهاد داد. فلسطینی


