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تأثیر جمهوری اسالمی ایران
بر روند شکلگیری گروه مقاومت اسالمی حماس
(از آغاز شکلگیری تا سال )9831
سعید قربانی *
حسین مسعودنیا **
اسماعیل عارفی ***
دريافت مقاله62/7/62 :

پذيرش نهايی62/1/41 :

چکیده
تأثیرگذاری انقالب اسالمی در فرآیند شکلگیری گروههای اسالمی دارای رویکرد مستقیم
و غیرمستقیم بوده است .بعد از شکلگیری انقالب اسالمی در ایران و حاکم شدن جمهوری
اسالمی ،گفتمانهای مختلفی بر کشور حاکم گردید ،در گفتمانهای مختلف حاکم بر جمهوری
اسالمی ایران ،میزان تأثیرگذاری با توجه به سیاستهای داخلی و خارجی در پیشگرفته شده
توسط آنها متفاوت بوده است .این پژوهش در پی این است که با استفاده از روش توصیفی ـ
تحلیلی ،روند تأثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران را بر گروه مقاومت اسالمی حماس از زمان
شکلگیری تا سال  3198مورد جستجو قرار دهد .سؤال پژوهشی این است که" :تأثیر
گفتمانهای مختلف جمهوری اسالمی ایران بر شکلگیری جنبش مقاومت اسالمی حماس به چه
شکلی بوده است؟" یافتههای پژوهشی نشان میدهد که در دورههای گفتمانی ،جمهوری
اسالمی ایران ،شیوهها و نگاهها در رابطه با مقاومت اسالمی فلسطین ،الگوهای مختلفی را در
پی داشته است.
کلیدواژهها :صدور انقالب ،مقاومت اسالمی فلسطین ،حماس انقالب اسالمی ،جمهوری
اسالمی ایران.

* دانشجوی دکتری دانشگاه شاهد
**استادیار دانشگاه اصفهان
*** کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

saeed67110@yahoo.com
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مقدمه
پدیده  صدور انقالب یکی از پیامدهای هر انقالب بزرگ تاریخ معاصر بوده و در انقالب

اسالمی ایران نیز آشکاری یافته است .ازآنجاکه انقالب اولین بار از ذهن بشر تراوش میکند،
میتوانصدورانقالبرادرمرحلهنخستفکری دانست کهبهمردمدیگرجوامعبشریعرضه

ذهنمحدودنمیشود ،بلکهبرایرسیدنبهاهدافخودناگزیرازظهوردر

میشود؛اماانقالببه 

استواینمهمترینوظیفههرفردانقالبیاستکهدر

صحنهاجتماعوتغییروتحولوضعموجود

هزینهتربهاهدافوآرمانهایانقالب
اینمرحلهازچهشیوهوابزاریبرایدستیابیسریعتروکم 

استفادهکند(نوزانی .)064:8811،
خودآرمانهاوخواستههاییعالیداردکهبرخاستهازنظریاترهبری

هرنظامانقالبیدردرون
انقالبویاانگیزههایذاتیانقالباست.انقالباسالمیایراننیزپسازپیروزی بهدنبالکسب

خواستههایآرمانیخودبودواصلصدورانقالبرادرراستایتوسعهوگسترشاهدافانقالب

نظامحاکمبرروابطبینالملل توجهی داشتهباشد

بهخارجمرزها درپیشگرفت؛بدوناینکهبه 
(خسروشاهی .)18 :8831 ،فرایندهای سیاست خارجی ایران همواره با نشانههایی از تغییر و
دگرگونیهمراهبودهاست.درمجموع،کشورهاییکهازپویاییهایامنیتیبرخوردارند ،خواهند
توانستگفتمانهایسیاستخارجیخودرامتحولسازند.اززمانپیروزیانقالباسالمیتاکنون،
تواننشانههاییازتحول،تغییرو دگرگونیدر

بیشازسهدهه گذشتهاست؛ درایندوران می
قالبهایگفتمانیسیاستخارجیایرانرامالحظهکرد(متقی .)81:8811،
پیروزیانقالباسالمیایراندرسال 8811منشأتحوالتعظیمیدرمنطقهوجهانشد.این
ازجملهگروههایی

رویدادتأثیراتزیادیدربیداریمسلمانانجهانواحیایباورهایدینیداشت.
کهبهصورتمستقیمتحتتأثیرانقالباسالمیشکلگرفت ،گروهمقاومتاسالمیدرفلسطین

گروهمقاومتاسالمیقبلازپیروزیانقالباسالمیشاخهایازاخوانالمسلمینبودودر

است.
حالحاضرنیزایناصولراقبولداردونسبتبهآنهامتعهداست.دراینموقعگروههایمختلف
یابهسمتغربگرایشپیدامیکردندیابهسمتشرق،ولیباپیروزیانقالباسالمیثابتشد

که اسالم بهترین عامل هویتساز و ایجاد ایدئولوژی مقتدر برای گروههای اسالمی است که
درنتیجه با الهامگیری از انقالب اسالمی مقاومت اسالمی حماس فلسطین شکل گرفت و با
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ایدئولوژیاسالمیبهمبارزهعلیهاسرائیلپرداخت .
در این پژوهش ،نویسنده درصدد است که تأثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران در روند
شکلگیریگروهمقاومتاسالمیحماسرادرگفتمانهایمختلفموردبررسیقراردهدتانشان

دهدکهمیزانتأثیر جمهوریاسالمیایراندر روندشکلگیریحماسدراینگفتمانهابهچه
شکلیبودهاست .
 .6معنا و مفهوم صدور انقالب
صدورانقالب،سعیانقالبیونبرایتبدیلپیامهاورسالتبالقوهانقالببهحالتبالفعلاست؛
یعنیانقالبیونمیخواهندروحکلیمضمونهایانقالبرا،کهدرحالحاضردرکشورشانتجسّم

یافتهاست بهحرکتدرآورندوپیامهاواهدافخودرادردیگرکشورهاعلنیکنند (خلیلیو
معنایصدورانقالبمیفرمایند :

حمیدی.)38:8834،امامخمینی(ره)دررابطهبا
همه ملتها بیدار بشوند و همه دولتها بیدار بشوند و
«معنی صدور انقالب ما این است که  
خودشانراازاینگرفتاریکهدارندوازاینتحتسلطهبودنیکههستندوازاینکههمهمخازن

رودوخودشانبهنحوفقرزندگیمیکنند ،نجاتبدهد »(امامخمینی ،ج:88


آنهاداردبهبادمی
 .)141
مانندموجودیزندهمیدانندکهآفریده شدهورشدیافتهوسپسوارد

انقالبیون ،انقالبرا 
محیط جدیدی شده است و با استفاده از منابع محیطهای دیگر ،حفظ میشود و بقا مییابد.
میشود ،بلکه به علت کمبود
نهتنها مانع رشد آن  
انقالبیون معتقدند که محصور ماندن انقالب  ،
روریختنانقالبمیگردد.انقالبیونبهامیدبقایانقالب،صدورانقالبرا

منابع،سبباستحالهوف
دردستورکارخودقرارمیدهند(جمعیازنویسندگان .)16:8816،

 .2شکلگیری گفتمان سیاسی حماس با رویکردی بر نظریه دکمجیان
پسازدرهمشکستنقدرتامپراتوریعثمانی ،کهعنواناسالمیرااساسمشروعیتسیاسی
رهبرانقبیلهایوقومیعربنویدعصرجدیدیازحکومت

خودساختهبود،جوانان،روشنفکران،
وسلطه قدرتهای

امااینخوشبینیمدتزیادیبهطولنینجامید 

متحدومستقلعربیرادادند؛
وآنگاهتقسیمآنبهکشورهایکوچک وبزرگ
غربیبرسرزمینهایعربپسازجنگاول  ،
مختلف ،یأسوناامیدیرادرمیاناعرابحاکمکرد؛ اینروندهنگامیبهاوجخودرسیدکه
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گروه کوچکی از یهودیان ساکن فلسطین به کمک امپریالیسم غرب ،توانستند سرزمین آبا و
اجدادیفلسطینیهارابهتصرفدرآورندورژیماشغالگرقدسرادر 8301شکلدهند .دربرابر

یک
ایناشغالدومحورمطرحشد.8:عبدالناصروگسترشنهضتاوبهدیگرنقاطجهانعرباز 
سو.1ظهورسوسیالیسمعربیتحترهبریحزببعثازسویدیگر،باردیگراینشورواشتیاق
وجودآوردکهمیتوانباتوسلبدینحرکتفکریوسیاسیجدیدبر


رادرمیانجوانانعرببه
التموجودفائقآمدوبادستیازیبهوحدتعربیوسوسیالیسمبعثیـناصری،راهغلبهبر

مشک
صهیونیسموبرپایینظامعادالنهاقتصادیـسیاسیعاریازاستثمارودیکتاتوریدرجهانعربرا

هموارساخت؛امااینشورواشتیاقچنداندوامنیاورد.شکست8361اعرابازرژیمصهیونیستی
زمینه زوالسریعترتفکراتپانعربیستیوتالشیجدیدبرایایدئولوژی
ومرگناصردر  ،8314
تااواخردهه  8314سیرنشیبوفرازایدئولوژیکیعربدورکامل

جانشینرافراهمکرد.درواقع 
خود را طی کرده بود .متفکران و سیاستمداران عربی در عرض سهربع قرن گذشته انواع
ایدئولوژیهایبومیوغربیرادرنظامهایسیاسیراآزمایشکردهونتایجناخوشایندیگرفته
بودند (دکمجیان .)06:8866،شکافروزافزونمیانکشورهایعربیوگسترشمشاجراتمیان
آنها بر سر مسائل ارضی و منافع گروهی ،و عالوه بر آن ایجاد فاصله طبقاتی عظیم میان اقشار
جامعه بر اثر سیاستهای اقتصادی دولتهای عرب و نیز ادامه سیاست سرکوب و فشار و اعمال
دیکتاتوری علیه آزادیخواهان ،بار دیگر باعث سرخوردگی جوانان و روشنفکران  عرب شد
(دکمجیان .)88:8866،
باپیروزیانقالباسالمیایراندرسال8811بهرهبریامامخمینی(ره)بهعنوانعالمومرجع
روحانیودینی،جنبه سیاسیوعملییافتهاست.مبارزاتفلسطین ،کهتاکنوندوبعدسیاسیو

نظامی داشت و با اندیشه ناسیونالیستی همراه بود ،اکنون دارای بعد اعتقادی با وجهه اسالمی
گردیدهاست .پیروزیانقالباسالمی،اعتمادبهایدئولوژیودینرابهمسلمانان سراسرجهان
بازگرداندوجوششوخروشیتحتعنوانانتفاضهرابرایگروههایجهادیدرفلسطیندرپی

داشت .با حرکت مردمی انتفاضه در فلسطین حتی آنان که هنوز تحت تأثیر ناسیونالیسم عربی
طینمینگرندو

اتحادمیانهمهاعراببراینجاتفلس

هستندبهاسالمبهچشممنبعانرژیووسیله

هایخویشپرداختهاند(امامخمینی )184:8818،


دراندیشه
برخیهمصادقانهبهبازنگری
باآغازدهه8314بهطورکامالًمحسوسی،گرایشهایاسالمیدرفلسطینروبهرشدگذاشت.
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جنبش اسالمی فلسطین معتقد است که سازمان آزادیبخش فلسطین نیروی محرکه خود را برای
مبارزهباصهیونیسموآزادیتمامفلسطیناز دست داده است وسرخوردگیمردموبویژهقشر
جوان فلسطینی از جنبشهای ناسیونالیستی  و چپگرا ،فشارهای غیرقابل تحمل از جانب رژیم
صهیونیستی و همچنین عدم اطمینان آنها به رژیمهای عرب در حمایت از قضیه فلسطین ،باعث
گرایششدیدمردمفلسطینبهسویجنبشانقالبیـاسالمیدرفلسطینشدهاست(کدیور:8811،

هایاسالمیدرکشورهایمسلمانبسرعتجاینهضتهای


خیزشهاوجنبش
.)81ازایندیدگاه،
مارکسیستی ،سوسیالیستی ،ناسیونالیستیولیبرالیستیراگرفت و به عنوانتنهاراهنجاتملتهااز
ترکیسموپانایرانیسم،کهامواجزیادی

پانعربیسم ،
پان
سلطهامپریالیزم،مقبولیتعمومیپیداکرد .
باپیروزیانقالبایرانبرپایه ارزشهایاسالمی ،رنگباختو

درجهاناسالمایجادکردهبود.
دهدکهدرنتیجهعدم

نتیجهمطالعاتینشان 
می
درواقعبهپایانراهخودرسید(محمدی .)36:8811،
فلسطینیها بیشترین اقبال را به احیا و تقویت

کارایی ایدئولوژیهای ناسیونالیستی و سوسیالیستی ،
هویت اسالمی خود نشان داده ،و گروههای مقاوم نیز در مبارزه خود  علیه دشمن اشغالگر
انتفاضه

جمله آنها میتوان به دستاوردهای انتفاضه اول ،
موفقیتهایی را کسب کردهاند؛ از  

روزهوهمچنینحمایت

مسجداالقصیومقاومتگروههایحماسوجهاداسالمیدرجنگ 11

دنیایاسالمازآنهااشارهکرد(غفاری .)01:8838،
در این پژوهشتالشنویسندهایناستکهبااستفادهازمبانینظریهدکمجیان نشاندهدکه
جنبشهایفلسطیندرآغازبااستفادهازرویکردهایلیبرالیستیویاکمونیستیبهمبارزهبااسرائیل

حکومتیبرپایه دین،

غاصبمیپرداختند؛ ولیباشکلگیریانقالباسالمیدرایران،وتأسیس 

هابهراههایمبارزهعوضشدوآنهابهاسالمومبانیاسالمیرویآوردندتابااستفاده


نگاهجنبش
ازمبانیاسالمی،کهحاصلآنپیروزیانقالباسالمیدرایرانبودبهمبارزهبارژیماشغالگر
زاویهبودکهجنبشهای اسالمیدرفلسطینتحتتأثیرانقالباسالمی

قدس دست بزنند .ازاین
همچنینبهاینموضوعاشارهخواهدشدکه
نظیر ،جهاداسالمی ومقاومتاسالمی شکلگرفت  .
درادوارگفتمانیجمهوریاسالمیایران،اثرگذارینظاماسالمیبرجنبشمقاومتاسالمیبهچه
شکلیبودهاست .

 / 04دوفصلنامه مطالعات انقالب اسالمی و دفاع مقدس

دوره جدید ،سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 6633

 .9شکلگیری مقاومت اسالمی فلسطین (حماس)
«حماس» ناممختصر «جنبشمقاومتاسالمیفلسطین» ،جنبشیمردمیاستکهدرپیایجاد
آزادیاینکشورازظلموتجاوزگریصهیونیستهاوحامیانآنهاست .این

بهمنظور 
شرایطالزم 
کهازحمایتتودههایمردمبرخورداراستبراینباوراستکهتاآزادیفلسطین

جنبشانقالبی،
شعاراینجنبشدرقالبلوگویآنترسیمشدهاست

ازنهرتابحربهمبارزاتخودادامهمیدهد .

تصویرمسجداالقصیبهعنواننقشهکوچکفلسطینتصورشدهاستکهتوسطدو

بدینمعناکه 
بهشکلیکنصفقوسدیدهمیشود.حماسدر81دسامبر

محافظتمیشودکهدرتصویر

علم
هایاولیهشکلگیریآنبهدههچهلقرنگذشته


اماجرقه
،8311بیانیهتأسیسخودرامنتشرکرد؛
برمیگردد .اینجنبشدرامتدادجنبشاخوانالمسلمینشکلگرفتوقبلازاعالمموجودیت،

اخوانالمسلمینبرایبیانمواضعخوددر برابر مسئلهفلسطیناسمهایدیگریچون"جنبشپیکار
اسالمی"و"حامیانسرزمیناسرا"و...رامطرحکرد.حوادثمتعددیکهدرپیاشغالفلسطیندر
رویداد،زمینهشکلگیریجنبشحماسرافراهمآورد

سال 8301وبویژه بعدازشکست 8361
(زارعان38:8838،ـ .)31
تأسیسجنبشحماسواکنشمستقیمبهوقوعانتفاضهوپاسخبهسؤالدربارهکیفیتتعاملو

گیریجنبشحماسذکرمیکنندکه


راتاریخشکل
مشارکتدرآنبودهاست 3.دسامبر 8311
خجلسهایدرمنزلشیخاحمدیاسینتشکیلشد.بجزشیخاحمدیاسینششتناز

درآنتاری
بزرگترینرهبراناخوانالمسلمیندرنوارغزهدرایننشستشرکتکردندکهعبارت بودند از:

عبدالعزیزقطان  04سالهوپزشکیازاهالیخانیونس،ابراهیمالیازوری 01سالهوداروسازاز
اهالیغزه ،شیخصالحشعاده  04سالهکارمنددانشگاهاسالمیغزهوازاهالیبیتحانون،عیسی
النشار81سالهازرفع،محمدشمعه14سالهومدرسازاهالیاردوگاهالشاطی،عبدالفتاحخان14
هدفایننشستبررسیچگونگیبهرهبرداریاز

سالهومدیرمدرسهازاهالیاردوگاهالنصیران .
حادثهای بود که در  1دسامبر  8311بر اثر برخورد یک خودروی رژیم صهیونیستی و چند

خودرویفلسطینیاتفاقافتادوطیآنگروهیازکارگرانفلسطینیکشتهشدند .درایننشست
درباره چگونگی بهرهگیری عملی از این حادثه برای تحریک احساسات دینی و ملی و به راه

جلسه تأسیسحماسوحاضراندرآنمؤسسان
انداختنتظاهراتمردمیبحثشد.ایننشست  ،
شمارمیآیند(والیتی .)884:8816،


حماسبه

تأثیر جمهوری اسالمی ایران بر روند شکلگیری گروه مقاومت اسالمی حماس (از آغاز شکلگیری تا )6633

06/

واوایلژانویه 8311

تگرفتهاستدراواخردسامبر 8311
حماس ،کهازاخوانالمسلمیننشأ 
کرانه غربی و نوار غزه را اشغال کرد ،اخوان
پس از اینکه رژیم صهیونیستی  ،
شکل گرفت  .
المسلمیندراینمناطق بویژهدرغزهفعالشدند.فعالیتآنهابردعوتوتبلیغمسائلاجتماعیو
سیاسیمستقیمومبارزه مسلحانهعلیهاشغالگرانصهیونیستیمتمرکزشده

ازمقابله 

تربیتیوبهدور 
بود.آنانبهاینروشخودادامهدادندوباشروعانتفاضه ،فعاالنهدرآنشرکتکردندونقش
ایدراستمراربخشیدنبهجنبهاسالمیآنداشتند(پاشاپوریواالری .)34:8818،


اساسیوبرجسته
اخوانالمسلمینفلسطینبعدازانشعابگروهجهاداسالمیهمچنانبهروندسابقخودمبنیبر
تأکیدبرفعالیتهایفرهنگیوآموزشیتحتعنوانکادرسازیادامهداد.هواداراناخوانالمسلمین
معتقداتاسالمیوسپسپرداختنبهمسئله رهاییومبارزهبودند.آنها

درابتداخواستاراجرای 
معتقدبودندکهنبردبرایرهاییفلسطینرابایدزمانیشروعکردکهتغییراساسیدرسرزمین
فلسطینبهوجودآید.ازضروریاتاینحرکتایناستکهرستاخیزوبیداریاسالمیوبازگشت
گاهمیتوانمردمرابرضدرژیمصهیونیستی

بههویتاسالمیسراسرمنطقهرافراگرفتهباشد؛  
آن
چراکهفلسطینیانبهتنهاییتواناییآزادسازیفلسطینراندارندواینمشابه

بهجهاد دعوت کرد؛ 
برآنپایمیفشرندوعدمورودبهمبارزهرا

ناستداللیاستکهافرادبلندپایه حماسامروز 

هما
طیاینمهرومومهاتحتعنوانکادرسازیعنوانمیکنند (کدیور .)811:8811 ،حماس ،جنبش

مقاومتمردمیفلسطیناستورویکردیجهادیدارد .عقایدحماسدینیاست ومبانیاسالمی
یثابتبرایهرگونهمبارزهعلیهدشمنصهیونیستیمیداند .اینجنبش،آزادسازیتمامی

رااصل
سرزمین فلسطین و رهایی قدس شریف را هدف مبارزه و جهاد خویش اعالم کرد (پورقیومی،
 .)33:8811جنبشحماس ،مبارزاتمسلحانهراتنهاراهنابودیکاملرژیمصهیونیستیوآزادی
بازگشتبیقیدوشرطآوارگانبهخانهوکاشانهخویش،برخورداریاز

خاکفلسطینمیداند؛

حقتعیینسرنوشتوتشکیلحکومتیاسالمی(حماس .)3:8811،
اینجنبشرابخوبینشانمیدهد.

منشورحماس ،کهدرسالاولانتفاضهمنتشرشد ،افکار 
درماده   1چنینآمده

،حماسیکیازشاخههایاخوانالمسلمیندرفلسطیناست .

طبقماده 1
است :
جهادومرگدرراهخدامتعالیتریناعتقاد

«پیامبر ،الگویماوقرآن ،قانوناساسیماست.
است»(حماس .)84:8811،
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 .6 .9انگیزه پیدایش

شکلگیریجنبشمقاومتاسالمیحماسنتیجهفعلوانفعالعواملگوناگونیاستکهملت

بهطوراخصبهآندچارشد؛
بهطوراعموشکستسال 8361
فلسطینازفاجعهنخستسال 8301
گیردکهعبارتاستاز:تحوالتسیاسیمسئلهفلسطینو


تمی
اینعواملازدوعاملبنیادیننشأ
وضعیتی که تا پایان سال  8311بدان رسیده بود و دیگری رشد بیداری اسالمی در فلسطین و
وضعیتیکهدرنیمههایدهههشتاد(میالدی)پدیدآمدهبود(غفاریوصادقیان.)11:8838،

 .2 .9اندیشه مبارزاتی جنبش حماس

دراندیشهمبارزاتیاینجنبش،نبردباصهیونیستهاتنهانبردبایکرژیممتجاوزنبود؛بلکه

درواقعمبارزهبااستعمارنوینیاستکهدرپیبهیغمابردنمنابعوثروتجهانعربواسالمو
گسترش سلطه اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و فکری خود است .به اعتقاد این جنبش ،بهترین راه
مدیریتنبردبارژیمصهیونیستی ،بسیجتمامظرفیتهایفلسطینوزندهنگهداشتنروحیهجهادو
مقاومت در برابر طرحهای سازش و جلوگیری از جدا شدن بخشهای بیشتر خاک این کشور تا
بهوجود آمدن اراده مبارزاتی و سیاسی در تمام جهان عرب و اسالم برای بیرون راندن

صهیونیستهااست.جنبشحماسبادرکاینکهرژیمصهیونیستیسعیداردبارونقاقتصادخود

ووابستهکردناقتصادفلسطینووادارکردنسرانسازشبهپذیرشاینامر درپیمحکمکردن
جایپایخوددرفلسطیناست،هموارهبرعدمقبولسازشبااینرژیمتأکیدورزیدهاست.این
جنبشدرمشیمبارزاتیخوداعالمکردهاستکهافرادغیرنظامیراهدفقرارنمیدهدوتنها

براهیمیرخدهدبهمقابله به مثلخواهدپرداخت.

درصورتیکهاقدامیچونحادثهکشتارحرما

رومیشود

معتقداستتنهادرسرزمینهایاشغالیباصهیونیستهاروبه

نکتهدیگراینکهاینجنبش،
هایاشغالیبهصهیونیستهاهشدار


وبارهاازکشاندهشدندامنهنبردبهخارجازمرزهایسرزمین
دادهاست(قاسمی16:8834،ـ .)64
 .9 .9موضعگیری در برابر سازش سیاسی

حماسبااعالماینکهطرفداروحامیصلحاست،گفتگوهای سازشبارژیمصهیونیستیرا
ازآنروکهناعادالنهبودودرآنبهکمترینحقوقملتفلسطینتوجهنشده ،ردکردهاست .در

ایندیدگاه،فلسطینسرزمینمقدسیاستکهغصبشدهوازهمینرواینجنبشطرحشولتزو
توصیههای دهگانه مبارک و طرح شامیر و مسیر مادرید ـ واشنگتن را رد کرده است .به اعتقاد
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حماسخطرناکترینطرحهایسازش،توافقنامهغزهـاریحاستکهدرتاریخ88دسامبر8388بین
رسید.اینتوافقنامههااز این رو

رژیمصهیونیستیورهبرانسازمانآزادیبخشفلسطینبهامضا
مشروعیتنداردکهازطرفیباعثبهرسمیتشناختهشدنرژیمصهیونیستیوعادیشدنروابط
با آن شد و از طرفی افرادی در این گفتگوها حاضر میشوند که شایستگی نمایندگی از ملت
فلسطینراندارند(احمدیان18:8834،ـ .)84
 .4 .9حماس و روند انتفاضه

ماهوالدتانتفاضهفلسطینثبتشدهاست.جنبشحماسدررهبریانتفاضه

ماهدسامبر،8311
عرصه عملی سیاسیاستکهبیانگرمخالفت

وتشدیدآننقشبرجستهایفاکرد.درواقعانتفاضه ،
با اشغالگران و مقاومت مدنی علیه آن است .انتفاضه در جلب افکار عمومی جهان نسبت به
ستمکاریهای اشغالگران صهیونیست و گرفتاریهای ملت فلسطین در زیر سایه اشغالگری نقش
فلسطینراکهمیرفتدراذهانعمومیبهفراموشی

چنینانتفاضهمسئله 

زیادی داشتهاست .
هم
دائمیدررسانههایگروهیجهانعربو

سپردهشودزندهکردتاآنجاکهانتفاضهبهموضوعی 
جهان تبدیل شد .این حرکت ،حمایت بینالمللی را حول مسئله فلسطین متمرکز کرد و جایگاه
دولتصهیونیستیرادرجهانبهلرزهدرآورد (ایادبرغوثی .)188:8811 ،جنبشحماسازآغاز
انتفاضه ( )8311/81/3هموارهرویادامهوفعالکردنآن به عنوانیکیازهدفهایشپافشاری
حماسانتفاضهفلسطینرااززنجیره جهادعلیهموجودیتصهیونیستیویکیازنمادهای

میکند.

وستممیداند (ایادبرغوثی .)14:8811 ،دراینرابطهشیخاحمدیاسین

نفیاشغالگریوسلطه 

تأکیدمیکندکهجنبشحماسمسئولبرانگیختنانتفاضهاستوهرگزدرنیمه راهخودراکنار

حتیاگردیگرگروههاوگرایشهایسیاسیخودراکناربکشند (ابوعمرو:8811 ،

نخواهدکشید؛
 .)881جنبش حماس ،که ابتدا بر اساس فعالیتهای فرهنگی ـ اجتماعی تأسیس شده بود ،پس از
گذشتچندسال ،اقداماتنظامیرابهمنظور دستیابیبهاهدافخود ،ضروریدانست .حماس،
راوظیفه

حلمسئله فلسطینوخارجساختنفلسطینازکنترلرژیمصهیونیستی

جهادراتنهاراه
یتمامیمسلمانانمیداند(نادری .)811:8831،

دین
 .4حماس و انقالب اسالمی ایران
قبلازبررسیتأثیرجمهوریاسالمیایرانبرروندشکلگیریحماسبهچنداصلدرقانون

اساسیجمهوریاسالمیایرانبایدپرداختهشودکهبراساسایناصول،جمهوریاسالمیخودرا
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میداندکهبهاینشرحاست :
بهحمایتودفاعازجنبشهایاسالمیبویژهدرفلسطینمقید 

الف) قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین

براساساینقاعده،خداوندراهتسلطکافرانرابرمسلمینبستهاست.برقراریهرگونهرابطهو
انجامدادنهرعملیکهبهبرتریکافربرمسلمان منجر باشدحراماستوهرقراردادسیاسیو
قاعده نفی سبیل ،باطل است .در
اقتصادی که زمینهساز تسلط کافران بر مسلمین شود بر اساس  
نتیجه،نفیسبیلبهمعنایبستنراهتسلطغیرمسلمانبرمسلماناست(فریدونیوشهبازی:8838،
 .)64
الَّذینَیَتَرَبَّصُونَبِکُمْفَإِنْکانَلَکُمْفَتْحٌمِنَاللَّهِقالُواأَلَمْنَکُنْمَعَکُمْوَإِنْکانَلِلْکافِرینَ نَصیبٌ
قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنینَ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ
لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالً (نساء« :)808 /منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار میکشند و
مراقبشماهستنداگرفتحوپیروزینصیبشماگردد،میگویندمگرماباشمانبودیم(پسمانیز

اینصیبکافرانگرددبهآنانمیگویند :مگرماشما


واگربهره
درافتخاراتوغنایمشریکیم!) «
تشویقنمیکردیم (پسباشماشریکخواهیمبود!)».

رابهمبارزهوعدمتسلیمدربرابرمؤمنان ،
میانشماداوریمیکندوخداوندهرگزکافرانرابرمؤمنانتسلّطی

خداونددرروزرستاخیز ،
ندادهاست ».
ب) پشتیبانی از نهضتهای آزادیبخش

یکیدیگرازسیاستهایجمهوریاسالمی ،کهدرقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانقید
شده است ،پشتیبانی از نهضتهای آزادیبخش بویژه نهضتهای اسالمی است تا امکان تحقق
آرمانهایانقالباسالمیرادرخارجازمرزهایجمهوریاسالمیفراهمکند(فریدونو

اصولو
اینگونهحرکتها،بویژهباماهیتدینییا
شهبازی.)64:8838،پیشازوقوعانقالباسالمیایران ،
نکهاینجنبشهاعمالًازپشتیبانیدولتهاوسازمانهای

اصالًنبودیافعالیتشانچشمگیرنبودضمنای
واگرهمقدرتهایبزرگازاینحرکتهاپشتیبانیمیکردند ،صرفاًدر

بینالمللیبرخوردارنبودند 

جهتمنافعآنقدرتهابود؛اماپسازانقالباسالمیایران،دولتجمهوریاسالمیتالشکرداز
آنهاپشتیبانیکندورابطهایجدیباآنهابرقرارسازد(والیتی .)83:8816،

ج) تشکیل امت واحد جهانی

قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبرلزومتشکیلامتواحدجهانیبرمبنایاتحادوائتالف
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بلکهجهانبشریتازطریقمبارزه مستمربراینجاتمللمحرومومستضعفدر

دنیایاسالم ،
تمامیجهانتأکیدکردهاست(نادری .)818:8831،
رژیممحمدرضاپهلوی،کهدوستوحامیامریکاوژاندارماودرمنطقهبود،هموارهازرژیم
اشغالگر قدس حمایت جدی میکرد و نه تنها از جنبشهای آزادیبخش ،که جبهه آزادیبخش
قرارمیداد وباآنها

بلکهگاهیآنهاراتحت فشار 

فلسطیندررأسآنهابود،حمایتنمیکرد ،

دشمنیمیورزید.باپیروزیانقالباسالمی،وضعیتکامالًتغییرکردوبراساساصلحمایتاز

مظلومانجهاندرسیاستخارجیدولتانقالبیایران،مستضعفانجهان ،بویژه مردمفلسطین از
جایگاه ویژهای در سیاست خارجی ایران برخوردار شدند (صدقی 881 :8816 ،و  .)8طی این
بینایرانوگروههایفلسطینیبخصوصدررأسآنهااخوانالمسلمینبودکه

حمایتهاومبادالت
زمینهشکلگیریگروه مقاومتاسالمیدرفلسطین فراهمشد.دلیلتأسیس حماس ،کهدارای

گرایشهای عمیق اسالمی است ،شکست الگوهای چپ غیر مذهبی در بسیج اجتماعی و مبارزه
همچنین افول وجهه
چریکی علیه رژیم صهیونیستی بویژه در مناطق اشغالی سال   ،8361
ناسیونالیستی فتح و تشدید سیاستهای سرکوبگرانه رژیم اشغالگر قدس در اراضی اشغالی بود
یندیباپیروزیانقالباسالمیزمینهالگوگیریگروههایفلسطینی

(مهربان .)881:8816 ،طیفرا
فراهم شد .از جمله گروههای جهادی که تحت تأثیر انقالب اسالمی در فلسطین شکل گرفت،
زمینه الگوگیری حماس از انقالب اسالمی،
گروه مقاومت اسالمی ملقب به حماس است  .
شکلگیریانتفاضهواستفادهازاینرویکردبرایمهاررژیمصهیونیستیبود.حماسباالگوگیری

ندهیکردتابااستفادهازآنزمینهآزادسازی

ازانقالباسالمی،انتفاضهرادرکشورفلسطینسازما
فلسطینوقدسشریفرافراهمکند .
انتفاضه مردمی

نماینده جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) در لبنان ،

اسامه ابوحمدان ،
بارهمیگوید :

انقالباسالمیدرایرانمیداندودر 
این

فلسطینرایکیازدستاوردهای
«با پیروزی انقالب اسالمی ،مهمترین خواسته مسلمانان در قرن بیستم تحقق یافت .مسلمانان
جهان ،انقالب اسالمی را الگو و سرمشق خود میدانند و باور دارند که نظام اسالمی در تمامی
انقالباسالمیمایه مباهاتوافتخارملتفلسطیناست.

دورانهاقادراستحکومتتشکیلدهد .
مردم مسلمان ایران ،که قدرتمندترین پایگاه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را در منطقه
رفته خودامیدوارساختند (ساالر:8811 ،
دست 
فروریختند ،ملتفلسطینرابهگرفتنحقوقاز  
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 ».)11
اعالم آخرین روز ماه مبارک رمضان توسط امام خمینی بهعنوان روز قدس یکی از
تاریخیترینحمایتهاواثرگذاریانقالباسالمیبرروندفلسطینبودکهامامخمینیبادرخواست

کمکوپشتیبانیمسلمانانازمظلومانفلسطینیفرمودند :
مندرطیسالیاندراز،خطراسرائیلغاصبراگوشزدمسلمیننمودمکهاکنوناینروزهابه
حمالتوحشیانه خودبهبرادرانوخواهرانفلسطینیشدتبخشیدهاستوبویژهدرجنوبلبنان

ایشانرابمبارانمیکند.منازعموممسلمانان

بهقصدنابودیمبارزانفلسطینیپیاپیخانهوکاشانه

جهانودولتهایاسالمیمیخواهمکهبرایکوتاهکردندستاینغاصبوپشتیبانانآنبههم

کنمآخرینجمعه ماهمبارکرمضانراکهازایام


بپیوندندوجمیعمسلمانانجهانرادعوتمی
تواندتعیینکنندهسرنوشتمردمفلسطیننیزباشدبهعنوانروزقدسانتخابوطی


قدراستومی
مراسمیهمبستگیبینالمللیمسلمانانرادرحمایتازحقوققانونیمردممسلماناعالمنمایند

(امامخمینی .)818:8818،
عبدالعزیزرنتیسیسخنگویفلسطینیانتبعیدشدهبهجنوبلبناندربارۀ تأثیرجمهوریاسالمی
برمردمفلسطینمیگوید :

ایران
نظرماایناستکهانقالباسالمیایراندرکشورهایعربیواسالمیتأثیرمثبتیداشتهو
مردماینکشورهارابیدارکردهاستوبهاعتقادمناینبیداریموجبنوعیخیزشبهدلیلتأثیر
ازانقالباسالمیبود(کدیور .)141:8811،
جمهوریاسالمیایرانبهدلیلپایبندیبهاصولیکهمطرحشد،حامیجنبشمقاومتاسالمی
اینکهیکیازجنبشهاییاستکهازکشورشدربرابر

است؛بهعبارتیمقاومتاسالمیبهدلیل 
ذاردکهکافربرجامعه اسالمیمسلطشود ،جمهوریاسالمیبه

کندونمیگ


تجاوزگردفاعمی
حمایتازآنمیپردازد .اصلدیگریکهجمهوریاسالمیرابهحمایتوپشتیبانیازمقاومت

حاالممکناینگروهها مسلمان

حمایتازگروههای آزادیبخشاست.

اسالمی مصمممیکند ،
باشند و یا نباشند؛ چون در برابر ظلم دست به دفاع برداشتهاند ،مورد حمایت قرار میگیرند و
جنبشاسالمیحماسنیزبهدلیل اینکهدرپیآرمانبزرگیچونآزادیفلسطینازچنگال رژیم
منحوس صهیونیستی است ،مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران است .دلیل دیگر حمایت
جمهوریاسالمیایرانازمقاومتاسالمیحماسبهخاطرهدفواالتریاستوآن،تشکیلامت
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وجودغده سرطانیچونرژیماشغالگرقدسیکیازمهمترینموانعاستو

واحده اسالمیاست.

استقامت فلسطین در برابر این جرثومه فساد یکی از راههای پسزنی آن است و به همین دلیل
مقاومتاسالمیموردحمایتجمهوریاسالمیایراناست .
 .9تأثیر گفتمان دولتهای جمهوری اسالمی ایران بر حماس
تأثیردولتهایمختلفدرجمهوریاسالمیایرانبرروندشکلگیریگروهمقاومتاسالمی

حماسازآغازشکلگیریتا8831بهاینشکلاست:

 .6 .9گفتمان سازندگی و تأثیر آن بر حماس

درگفتمانسازندگی ،سیاستخارجیدرجهتتعاملاقتصادیبادیگرکشورهاواقعگراتر
نمونه بدیهیاین جهتگیریسیاسی ،در پیش گرفتنوضعیتبیطرفیایراندر جریانحمله
شد  .
عراق به کویت بود .این جهتگیری موجب شروع روابط جدید ایران با اردن ،تونس و عربستان
سعودی شد؛ ولی با این حال کشورهای منطقه قراردادهای دفاعی دوطرفه اریحا ـ غزه در سال
امضاکردندواینوضعیتدرجهتبهچالشکشیدنقدرتمنطقهایایرانبود.بااینحال،

8338
درایندورهایرانبهدلیل ضرورتنوسازیویرانیهایباقیماندهازجنگ ،مجبوربهکنارگذاشتن
سیاسترویارویی جویانهشد؛اماهمچنانبهدالیل بسیاری ،سیاستآرمانمحوررادنبالکرد
(فریدونیوشهبازی .)11:8838،
توسعهگراییاقتصادمحوربهاینشرحاست :

اصولسیاستخارجیایراندردوره

)دردستورکارقرارگرفتنعادیسازیروابطبادیگرکشورهایجهان 

8
)1برقراریارتباطبادیگرکشورهابهدلیلملزوماتاقتصادداخلیوسازندگی 
ایوبینالمللی 


)عضویتفعالدرسازمانهایمنطقه
8
 )0انعطافپذیری و جهتگیریهای مصلحتگرایانه به منظور خروج ایران از انزوای سیاسی
تحمیلشدهناشیازجنگعراقعلیهایران 

)تأکیدبرصدورانقالبازطریقپیشرفتوتوسعه اقتصادیکشورتابدینترتیبانقالببا

1
الگوشدنبرسایرمحرومانصادرشود(رضایی .)31:8811،
باتوجهبهایناصولاستکهبایدسیاستخارجیایراناسالمیدرگفتمانسازندگیدربرابر
گروههایجهادیازجملهگروهجهادیمقاومتاسالمی (حماس) مورد بررسیقرارگیرد؛یعنی

سیاستی که دولت رفسنجانی در برابر گروه جهادی حماس اتخاذ میکند برگرفته از این اصول
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پایهای است .در این گفتمان هم مثل گفتمانهای دیگر از گروههای جهادی در فلسطین ازجمله

حماسحمایتمیشود؛ولیدراینگفتمانبیشترروشالگوسازیمطرحاستتاروشدرگیری

وکمکنظامی .
جمهوریاسالمیایراندرسیاستخارجیخودباالهامازمنویاتامامخمینیواصولقانون
اساسی ،خود را به حمایت از مبارزات گروههای فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی ملزم و متعهد
مسئله فلسطیندارایچند
میداند .برایناساسسیاستخارجیجمهوریاسالمیایراندربرابر  

ستکهعبارتاستاز :

محوراصلیا
الف)عدمشناساییموجودیترژیماشغالگرقدس 
رابهعنواندولتموردشناساییقرارندادهومعتقد
جمهوریاسالمیایران ،رژیمصهیونیستی 
است که این رژیم با حمایت بریتانیا و در ادامه با حمایت امریکا ،سرزمین فلسطین را از دست
مسلمانانخارجساختهو ازاینطریقاعالمموجودیتکردهاست .ازدیدگاهجمهوریاسالمی
ایران،رژیمصهیونیستینامشروعوجعلیاستورژیمغاصبصهیونیستیبایدنابودشود .دراین
راستا وزیر خارجه چنین اظهار میکند« :نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین از اهداف
راهبردیایراناست»(یعقوبی .)814:8811،
ب)مخالفتباقراردادهایسازش 
ازدیدجمهوریاسالمیایران ،هرگونهاقدامیبرایبرقراریصلحعربهاورژیمصهیونیستی
یهاپیرویکرد.
پذیرفتنینیستوبایدازروشدیگری ،یعنیهماناحقاقمشروعوحقفلسطین 
مسئله صلح شیوه
دراینباره میگوید « :

رئیسجمهوری وقت ایران ـ 
حجتاالسالم رفسنجانی ـ  

تازهایبرایاسیرترساختنوپایمالترکردنحقوقملتفلسطیناست .صلحواقعیزمانیتحقق

میپذیردکهملتفلسطینبهحقوقمشروعخوددستیابد(اسدی .)818:8816،

وزیر امور خارجه در سخنرانی خود در چهل و ششمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل
()8814اعالمکرد :
مسئله
نکهبهحلعادالنه 

آنچهامروزبهعنوانطرحصلحبرایغربآسیامطرحاست،قبلازای

فلسطین منجر گردد در پی تقویت رژیم صهیونیستی است ،...چگونه کنفرانس صلح خاورمیانه
میتواندبهتأمینحقمسلمتعیینسرنوشتمردمفلسطینبینجامد؟(اسدی .)818:8816،
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پ)ایفاینقشفعالدرسازمانکنفرانساسالمی 
هایبینالمللیبرایحمایتازحقوقمردمفلسطینو


برگزاریومشارکتفعالدرکنفرانس
انتفاضه؛ برای نمونه ،تهران میزبان نمایندگان بیش از شصت کشور جهان برای بررسی راههای
حمایتازانقالباسالمیفلسطیندرروز11مرداد8814بود .
ت)حمایتازگروههایجهادی 

سیاستخارجیجمهوریاسالمیدرراستایتقویتانتفاضهوحمایتازگروههایجهادی

تأسیسدفتراینگروههادرایرانماننددفترحماسوجهاداسالمیوتقویتتوان

فلسطیناست .
مبارزاتی این گروههای جهادی از طریق همفکری ،تعلیم و ارشاد و یا هر نوع کمک مادی و
غیرمادیدیگر ازجمله سیاستهایثابت جمهوری اسالمیایراندرحمایتازگروههایجهادی
فلسطینیدرراستایتقویتوحمایتازجریاناتانتفاضهاست .
ث)برپاییراهپیماییهاوتظاهرات 
اعالم آخرین جمعه ماه رمضان بهعنوان روز جهانی قدس از سوی امام خمینی و برپایی
راهپیماییهایسراسریدراینروزبا هدفحمایتازانتفاضهفلسطین ،باعثآگاهیوحساسیت
چنینباعثدلگرمیبیشازپیشمبارزات


فلسطینوهم
بیشترافکارعمومیجهاننسبتبهمسئله 

میشود(نادری .)810:8831،
فلسطینیدرجریانمقاومتوانتفاضه 

 .2 .9گفتمان اصالحات و تأثیر آن بر حماس

یکیازاصولواولویتهایمهمدرسیاستخارجیایراناززمانرویکارآمدنرئیسجمهور

خاتمی ،سیاست تنشزدایی است .به اعتقاد خاتمی «سیاست تنشزدایی هزینه اداره کشور را به
تنشزداییبهمعنایکاهشاختالفاتومنازعاتبین
حداقلخواهدرساند»(سلیمانی .)18:8811،
عواملمختلفیچونافزایشهزینههایجنگوخشونت،گسترشقدرتو

دویاچندکشوراست.
تخریبسالحهایجنگی ،وابستگیمتقابلاقتصادی،تغییروتحولدرماهیتوگفتمانقدرت،
تغییر در ساختار قدرت در سطح بینالمللی موجب میشود تا ایران سیاست تنشزدایی را در
تنشزدایی از نوع سیاست امتناعی است که مبتنی بر منطق
سیاست خارجی خود آغاز کند  .
چانهزنی،
همکاری ،وابستگی متقابل و فرایندهای سیاسی مانند دیپلماسی ،معاهدات ،مذاکرات  ،
رفتهشدهاست(متقیوپوستینچی:8834،
مصالحه،همکاریاقتصادیورقابتدرقالبقواعدپذی 
ایراننهتنهاتالشکردبا

 .)881درچهارمیندورهدرطولریاستجمهوریسیدمحمدخاتمی ،
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بهگسترشهمکاریهایبینالمللیخوداقدامکند ،بلکه

سیاستاعتمادسازیبویژه درغربآسیا
روبهرواست.اینامرموجبشدتا
محدودیتهایزیادی 

دریافتکهدرنظامبینالمللبافشارهاو

سویدکترینائتالفسازیوهمکاریتمایلپیداکندو


سیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانبه
مناسباتخودراباهمه دولتهای جهاندستخوشتغییرکندوحتیدرصددمصالحهباغرببرآید

بینالملل بهمنظور روابطبهترباامریکا
صحنه  

تاجاییکهبرایایجادتصویری مقبولاز ایراندر 
قدمهاییبرداشتهشد(فریدونیوشهبازی .)16:8838،
ازنظرگفتمانمردمساالر ،انقالباسالمی ،انقالبی فراملیاستکهدارایاهدافوآرمانهایی

ایجادجامعه جهانی

فراترازحوزه جغرافیاییایراندرچارچوبارزشهاومصالحاسالمیاست .

حمایتازمسلمانانوجنبشهایآزادیبخشدرقالبصدورانقالب

اسالمی،وحدتمسلمانان ،
اسالمیازجملهایناهداف فراملیاست .آقایخاتمیدراینموردتصریح میکندکهاهداف
انقالب اسالمی باید برآمده از بینش و منش اسالمی باشد .البته لزومی ندارد تمام اهداف دینی
ویهمچنیندربارۀلزومو

باشد؛بلکهبایدبامبانیومعیارهاوارزشهاواصولدینیسازگارباشد.
ضرورتحمایتازمسلمانانبیانمیکند« :یکیازاصولماایناستکههیچانسانیدرهیچ

کجایجهاننبایدمحرومباشدوحقوقهیچملتینبایدپایمالشود.ایناصلمقدسیاستکهما
برایشانقالبکردهایموبهآنپایبندهستیم(دهقانیفیروزآبادیورادفر .)811:8813،

هایآزادیبخشنیزبهعنوانیکیازابزارهاوسازوکارهایصدور


حمایتازمسلمانانوجنبش
گراییمردمساالرموجهومنطقیاست؛چونیکیاز


درچارچوبگفتمانصلح
انقالباسالمی 
همانطورکهتوضیحدادهشد ،صلحگراییمثبتاست
ویژگیهایمردمساالریدینیواسالمی  ،

که از طریق برقراری عدالت در نظام بینالملل به دست میآید؛ اما حمایت از جنبشها و
نهضتهایآزادیبخشبهمعنایسازماندهی،تسلیحوکمکهایمادیوفیزیکیبهآنهانیست،بلکه

منظور پشتیبانی معنوی و سیاسی از آنان در قالب سازمانها ،قواعد و هنجارهای بینالمللی بدون
رئیسجمهورخاتمیبا
مداخلهدرامورداخلیکشورهااست (دهقانیفیروزآبادی  .)806:8810 ،
صراحت به این مفهوم اشاره میکند و میگوید« :ما از حقوق غصب شده ملت مظلوم فلسطین
البتهدرکارکشورهادخالتنمیکنیم» .

مااعتراضمانرابیانمیکنیم.

حمایتمیکنیم...

درجمعمردمروزهدارتهرانیدرحرممطهر

رئیسجمهوریدرسال8818

سیدمحمدخاتمی،
امامخمینی(ره)،رژیمصهیونیستیرامظهرتروریسمدولتیوستمجهانیدانستوتأکیدکردکه :

تأثیر جمهوری اسالمی ایران بر روند شکلگیری گروه مقاومت اسالمی حماس (از آغاز شکلگیری تا )6633

46/

ملت ایران در روز جهانی قدس با شور و اشتیاق ،فریاد عدالتخواهانه و حمایت از مظلوم و
محکومکردنستم ،اشغالوتروریسمدولتیراسرخواهندداد.ملتایراندرروزجهانیقدس
رملتهایاسالمیباملتفلسطینهمدلیونسبتبهخیانتهاییکهتوسطاینرژیم

همگامبادیگ
درسرزمینهایاشغالیاعمالمیشود،ابرازانزجارخواهندکرد(تیموری .)11:8813،

شیخ احمد یاسین در دیدار باکمال خرازی وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسالمی ایران
اعالمکرد« :هدفاصلیحماسمبارزهبارژیماشغالگرقدسبراساساصولاسالمیوآزادی
خداعهدوپیمانبستهایمکهحتییکوجبازخاکفلسطینرا

سرزمینهایاشغالیاست ومابا 
فلسطینوقدسشریفراازاساسیترین

خرازینیزدرایندیدارمسئله 

بهدشمنواگذارنکنیم» .
محورهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی خواند و
لهفلسطینهموارهدرقلبملتایرانجاداشتهاست»(خرازی .)83:8811/1/84،
گفت«:مسئ 
سیدمحمدخاتمیدردیداربا«شیخاحمدیاسین»رهبرحماسگفت :
ایمکهدنیابیشازپیشبا مظلومیتفلسطینآشناشدهاست .وی


امروزدرموقعیتیقرارگرفته
افزودقدرتهایبزرگ ،کهمدعیدفاعازحقوقبشرهستند ،دولتیراکهبرپایهغارت ،کشتار،
بیرونراندنصاحبانازسرزمینخوداستقراریافتهوادامهحیاتشباترورمخالفیناست ،حمایت
میکنند(خاتمی .)18:8811/1/88،

سیدمحمدخاتمیدرپیامیعملجنایتکارانهرژیمصهیونیستیمبنیبرشهادتاحمدیاسینرا

نمادزبونیودرماندگیاینرژیماشغالگردانست.دراینپیامآمدهبود :
شهادتمظلومانهشیخاحمدیاسینبهدستجنایتکارانصهیونیستنشانه زبونیدشمنیاست

که ناتوانی خود را در برابر امواج بیداری فلسطینیان قهرمان با زشتترین و خطرناکترین شکل
ودلهره رژیمغاصبصهیونیستیازمقاومت

تروریسمنشانمیدهد .اینجنایتحاکیازدشمنی

پرشکوهفلسطینیانمجاهداست(فریدونیوشهبازی .)814:8838،
حمایتازانتفاضهمردمفلسطین»دراردیبهشت8814نیزباحضورنمایندگان

دومینکنفرانس«
کشوراسالمیوعربیوشخصیتهاوسازمانهایغیردولتیفلسطینیدرتهرانبرگزار

بیشاز 84
رئیسجمهوروقتدراینکنفرانس،عاملشکلگیریانتفاضهراناامیدیمردم

شد.محمدخاتمی،
فلسطینازنتایجگفتوگوهایصلحعنوانکرد .

توسعهگراییسیاستمحوربهاینشرحاست :

اصولسیاستخارجیایراندردوره


 / 44دوفصلنامه مطالعات انقالب اسالمی و دفاع مقدس

دوره جدید ،سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 6633

ایوبینالمللی 


زداییوکوششدرجهتاعتمادسازیدرسطحمنطقه

الف)تنش
حلوفصلمسائلومشکالتمطرحدر
ب)تأکیدبرگفتوگوومفاهمهبینفرهنگهابهمنظور 

سطحسیاستخارجی 
ج)تالشدرجهتخنثیسازیسیاستهایضدایرانیازطریقشرکتفعاالنهدراجالسها 

عدالتوگفتوگودر

شناساندنتمدناسالمیبهعنوانتمدنیخواهانصلح،

د)کوششبرای
روابطبینالملل(رضایی .)31:8811،

ریاستجمهوریخاتمیسعیبرایناستکهصلحوتفاهمبرمنطقهونظامبینالملل

دردوره

لمللقرارمیگیردو

توجهنظامبینا

زداییرامطرحمیکندکهمورد


حاکمشودوایشاناصلتنش
نوعیایناصلبهنمایشگذاشتهمیشود؛ولی این بحثمطرح

دررابطه ایرانوفلسطیننیزبه 
کهآیاخانه تفاهمدر زمانیکهکشوریموردتجاوزقرارگرفتهاست ،مقبولمبانیاسالمی


است
سرطانیمیدانستندکهبایداز

فسادوغده

راجرثومه 

استیانه .امامخمینی(ره) رژیمصهیونیستی
همچونغدهای

صفحهروزگارمحوشود.امامبهدنبالسازشوتفاهمنبود؛چونرژیمصهیونیستی

پیشروی دست میزند .این امر را در جنگ علیه لبنان و
است که در صورت فرصت دادن به  
خانه تفاهم و تنشزدایی در برابر چنین
میتوان دید؛ ولی مطرح کردن فکر  
اعراب و غزه بعینه  
روشصحیحیبهنظرنمیرسد.درمبانی

غدهایکهغیرازخشونتبهمبانیدیگریمعتقدنیست،

اسالمیحملهمیکند،اسالمدعوتبهدفاع

وقتیکشوریبهجامعه

اسالمینیزبههمیننحواست.
بهنظرمیرسدعملکرداصالحاتدردورانخاتمیبهعلتبحثدربارۀفلسطین

میکندنهتفاهم.

کشوریکهموردتجاوزقرارگرفتهاستنه تنهابهسودفلسطین

ومطرحکردنتفاهمخانهدربرابر 

وگروههایفلسطینینیست،بلکهعلیهآنهاست .

 .9 .9تأثیر گفتمان اصولگرا بر حماس

احمدینژاد و گفتمان اصولگرایی

از سال  8810تا  ،8831که با دوران ریاست جمهوری 
مصادف است ،اصولانقالبیضد امریکاییوضدرژیمصهیونیستیدرسیاستخارجی بویژه با
حضور امریکا در افغانستان و عراق ،پررنگتر شد .سیاست خارجی دولت احمدینژاد «تقویت
جانبهگرایی در سطح بینالملل و مقابله با یکجانبهگرایی در عرصههای بینالملل» و
راهبرد چند  
«گسترشهمکاریباکشورهایمستقلوغیرمتعهد»است(فریدونیوشهبازی .)11:8838،
طلبیوسلطهستیزیدرسیاستخارجی


مهمترینپیامدهاوالگوهایرفتاریناشیازعدالت
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جمهوریاسالمیکهالهامبخشدیگر ملتهاوسلطهستیزانوعدالتخواهانشدعبارت بوداز:

مبارزهباامریکابهعنوانمظهراستکبار،مبارزهباصهیونیزمورژیماشغالگرقدسبهمثابهنمادظلم
و تبعیض در نظام بینالملل معاصر ،حمایت از مردم و آرمان فلسطین به عنوان مصداق بارز
عدالتخواهی در روابط بینالملل ،مخالفت با نظام تکقطبی و( ...دهقانی فیروزآبادی و رادفر،
 .)833:8813
درادامه،بهتبیینسیاستهایاتخادیدرایندورهپرداختهمیشود :

ودیگرجنبشهایحامیآزادیفلسطین 

الف)حمایتازمقاومتاسالمی(حماس)
متفاوتازجریاناصالحاتمیشود

جبههگیریعلیهرژیمصهیونیستی
دردوراناصولگرایی  ،
خبریازخانه تفاهمنیستومبانیکهمطرحاست ،بحثنابودیومحورژیماشغالگر

ودیگر
ازصفحهروزگاروبحثهولوکاستاست .

قدس
جمهوریاسالمیایرانازجریانمقاومتجنبشحماسحمایتمیکندوتالشهاوفعالیتهای

ایرانوسوریهموجبقدرتگرفتنحماسدرسرزمینهایاشغالیوآزادینوارغزهشدهاست
وگویتلفنیبانخستوزیردولتفلسطین ،اسماعیلهنیه


نژاددرگفت

احمدی
(عالیی .)3:8834 ،
وباتأکیدبرحمایتدولتوملتایرانازآرمانفلسطینوضمناعالمآمادگیکشورایران
برایانتقالتجربیاتاداره حکومتوکشورداریبهدولتجدیدفلسطیناعالمکرد« :ملتایران

همهمسلمانانوآزادیخواهانموظفبهحمایتو
هموارهدرکنارملتفلسطینبودهوخواهدبود .
دفاعازمبارزاتمردمفلسطینبرایآزادسازیسرزمینهایاشغالیهستند»(عبدلی .)31:8834،
جبههگیریو حمایتانقالب
محموداحمدینژاددرگفتگویتلفنیبااسماعیلهنیهدربارۀ  

جمهوریاسالمیایرانبهطورقاطعازملتفلسطینوکسانی

اسالمیایرانازفلسطینابرازکرد« :
حمایتمیکند .جمهوریاسالمیایرانهمچونگذشتهدرکنارملت

کهحامیاینملتهستند ،
فلسطینومردمغزهخواهدماند»(عبدلی .)066:8834،
احمدینژاد در دیدار با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و با اشاره به نقش مهم

کشورهای اسالمی در حمایت از دولت مردمی فلسطین به رژیم صهیونیستی اشاره دارد که در
بدتریندورانحیاتروبهاضمحاللخوداست :
رژیمصهیونیستیدربدتریندورانحیاتروبهاضمحاللخودقراردارد.کشورهایاسالمی
بایدباپشتیبانیازدولتموردحمایتمردمفلسطین،نقشمهمیدرموفقیتایندولتوشکست
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توطئههای دشمنان اسالم ایفا کنند .زمان تحقق وعده الهی نزدیک است و نصر الهی که نتیجه

زودیبهمنصه ظهورخواهدرسیدومردمفلسطینبا


مقاومتوایمانملتمظلومفلسطیناستبه
هوشمندیوحمایتازدولتمنتخبخود،زمینه آزادیقدسشریفورهاییازبندرژیمپلید

صهیونیستیرافراهمخواهدکرد .
وظیفه دولتفلسطینوجنبشحماسدرجلوگیریازدرگیریهایداخلیدرفلسطینبسیار

ئهاخیردشمنانمردمفلسطین
طورکهباهوشیاریجنبشهایفلسطینی،فتنهوتوط 


مهماستوهمان
پسنیزگروههایفلسطینیبایدباحفظوحدت ،مقاومتو

سرانجامیجزناکامینداشت از این 
توکلبهخداوندوحفظجوهرحرکتآرمانیملتفلسطین،زمینهخروجغاصبانصهیونیستاز

خاکمقدسفلسطینرامهیاکنندتازمانیکهحتییکوجبازخاکفلسطیندراشغالنباشد
(عبدلی .)048:8834،
ب)جنگغزهوحمایتجمهوریاسالمیایران 
روزهنیزحمایتبیدریغ

جمهوریاسالمیدرحملهرژیمصهیونیستیبهغزهدرجنگ 11
خودراازجنبشاسالمیفلسطین ،حماس ،اعالمکرد؛چونآنرامصداقبارزجنگناعادالنه
جمهوریتصریحمیکند« :مابایدکنارمظلوم

میدانست.از این رورئیس
علیهملتبیدفاعغزه  

باشیم .مابامناسباتظالمانهایکهبر جهان حاکماستنمیتوانیم کناربیاییم...هرجاکهنظام
ایباشدچهدریکمحدودهخاصچهدرعرصه جهانی،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،ما


ظالمانه
نمیتوانیمباآنکناربیائیم»(دهقانیفیروزآبادیورادفر.)141:8813،جنگ11روزهغزه،کهبا

کنندهایدرتکاملوتثبیتالگویصدور
نیزنقشتعیین 

مقاومتسرسختانهحماسبهپایانرسید ،
انقالباسالمیدردورهاصولگراییایفاکرد.اینجنگنیزتأثیراتمشابهیهمچونجنگ88
روزهبر الگویصدورانقالبداشت؛زیرااوالًزمینهمساعدومناسبیرابرایاسرائیلستیزیو
مخالفتعملیباصهیونیزمبرایایرانایجادکرد .ثانیاًباتوجهبهجایگاهمحوریوکانونیمسئله
فلسطین در گفتمان انقالب اسالمی ،این جنگ فرصت دیگری پیش آورد تا جمهوری اسالمی
بهعنوان امالقرای جهان اسالم حمایت بیدریغ خود را از مردم و آرمان فلسطین به
ایران دوباره  
اثبات برساند .ثالثاً ،این جنگ از راه تأیید لزوم و ضرورت مقاومت به عنوان تنها راهحل مسئله
فلسطینباعثتضعیفگفتمانسازشازیکسووتقویتگفتمانمقاومتدرچارچوبگفتمان

انقالباسالمیشد .رابعاً ،جنگ  11روزهباعثشدتاجمهوریاسالمیاسالمیتگفتمانانقالب
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اسالمی را ،که بعضی از آن تفسیر انقالبی شیعی میکنند ،اثبات و تثبیت کند؛ چون جمهوری
اسالمی همانند جنگ  88روزه به حمایت همهجانبه از حماس پرداخت (دهقانی فیروزآبادی و
رادفر .)118:8813،
وگویتلفنیبااسماعیلهنیهنخستوزیردولتمردمیفلسطینوباتأکید


نژاددرگفت

احمدی
برادامهحمایتهایملتودولتایرانازملتمظلومفلسطیناعالمکردکه :

باردیگرشاهدحمایتپرشوروگسترده ملتایرانازآرمانو

جهانیاندرروزقدسیک 
مقاومتفلسطینومحکومکردنجنایتکارانواشغالگرانصهیونیستخواهندبود .حامیانرژیم
غاصبصهیونیستیبااضمحاللاینرژیمازحمایتهایخودپشیمانخواهندشد .ملتها ،سکوت
کنندگاندربرابرظلمهاوجنایتهایرژیمصهیونیستیدرفلسطینوبویژهغزهرامحکومخواهند

کرد(عبدلی .)801:8834،
طورکهبهصورتسندنیزبهمواردیاشارهشدبهاینمسئلهباید

دردوره اصولگرایی  ،
همان

پرداخت کهنگاهبهرژیمصهیونیستی،نگاهغاصباست؛بهعبارتیدرنگاهاصولگرایی ،رژیم
غده سرطانی و جرثومه فساد است که باید از صفحه روزگار محو شود .در
اشغالگر قدس  
اصولگرایی ما نگاه سازشگرانه با رژیم اشغالگر را مشاهده نمیکنیم ،در این دوره بحثی مطرح
میشودتحتعنوانهولوکاستکهصهیونیسمراهدفقراردادهاست.دراینگفتمانبرحمایت

همهجانبهازفلسطینوآرمانآنها،کهآزادیقدسازدسترژیماشغالگراست،تأکیدشدهاست.

شودکهسخنیمبنیبرتفاهموسازشمطرحشدهباشد .


درهیچبیاناتیمشاهدهنمی


نتیجهگیری
پسازضعفدولتعثمانیودرنهایتتجزیه آنبهدولتهایمستقل،جوامعیازدرونآن
شکلگرفتکهیکیازآنها دولتفلسطینبود.کشورهاییکهازعثمانیبهوجود آمدندبیشتر
تحتقیمومیتقرارگرفتند.فلسطینهمازجملهاینکشورهابودکهتحتقیمومیتانگلستانقرار
گرفت .عزم راسخ انگلستان بر این بود که با مهاجرت یهودیان ،زمینههای شکلگیری رژیم
صهیونیستی را فراهم کند و این اتفاق در سال 8301میالدی رخ داد و با حضور سازمان ملل و
حادثهای،
قدرتهای بزرگ فلسطین به دو تبار فلسطینی و اسرائیلی تعریف شد .با وقوع چنینی  
گروههاواحزابمختلفبامبانیومرامهایمختلفبهمبارزهبارژیماشغالگررویآوردند؛ولی
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گروههای
جه مبارزات چیزی جز شکست در پی نداشت  .
درنهایت راه به جایی نبردند و نتی 
شکلگرفتهدرفلسطیناشغالیبامرامسوسیالیستییابامراملیبرالیستیرویبهمبارزهآوردند؛ولی

گروههای فلسطینی سرگردان و در پی راهکار مبارزه بودند که انقالب
حاصلی در پی نداشت  .
پایههای آناسالمبود؛ بهعبارتی
اسالمیدرسال  8313میالدیدرایراناتفاقافتد؛انقالبیکه 
باشکلگیریانقالباسالمی

مبارزاتمردمایرانبرایشکلدهیانقالباسالمیبود.

دینپایه 

دهنده

ایران ،جنبشهایی در فلسطین به تأسی از انقالب اسالمی شکل گرفت که زیربنای شکل
آنها ،اسالمومبانیآن بود و به نوعیآنهاراهکارمبارزهدربرابر رژیماشغالگررا بهتأسیاز
جنبشهایفلسطینیبامرام اسالمیبهمبارزهبا

رویکرداسالمیمیدانستند.

انقالباسالمیایران ،
آوردندوبهنتایجقابلتوجهینیزدستیافتند.کهمهمترینآنهاجنگهایچند

رژیماشغالگر روی 
روزهاسرائیلعلیهغزهبودکهنتیجهایجزخفتوخواریبرایاسرائیلدرپینداشت .

همچنیندرمقالهحاضربهنقشگفتمانهایمختلفجمهوریاسالمیایراندرفرایندتحوالت

دردورههایگفتمانیمختلفجمهوری

فلسطینبویژهحماساشارهشد،واینمهمبیانگردیدکه
اسالمی ایران ،میزان و چگونگی تأثیرگذاری در رابطه با جنبش مقاومت اسالمی ،متفاوت بوده
تمیگیرد؛بهعبارتیتأثیرگذاریگفتمانهای

استکهاینمسئلهنیزازبحثصدورانقالبنشأ
افتوخیزهاییرادر
مختلفدربرابرحماسباتوجهبهسیاستهایداخلیوخارجیاعمال شده ،
برداشته است .در گفتمان دوران دفاع مقدس ،صدور انقالب یک قالب داشت و آن رویکرد
شکلگیری انقالبهایی مشابه انقالب ایران اسالمی بود؛ ولی در گفتمان
انقالبیتر بود و نگاهش  

تنشزدایی مطرح ،و نوعی
سازندگی و اصالحات ،نگاه به صدور انقالب متفاوت بود و بحث  
یشود .در دوران سازندگی ،بحث
الگوسازی درونی برای الگو گرفتن جوامع بیرونی مطرح م 
دردوره اصولگرایینیز،

یشود .
الگوسازیاقتصادیودردوراناصالحاتبحثسیاستمطرحم 
نگاهمتفاوتیدررابطهباصدورانقالبشکلگرفتوباتوجهبهنوعنگاهبهصدورانقالب ،نگاه
بهبحثفلسطیننیزمتفاوتمیشود؛براینمونهدردوراناصالحات،نگاهبهبحثفلسطین،بحث

سرطانیوجرثومهفساداست

اسرائیلغده

تفاهموتنشزداییبودولیدردوراناصولگرایی،

خانه

میدهد که
روزگارمحوشودوبحثهولوکاستمطرحمیگردد .اینهانشان 

کهبایدازصحنه 

وقتی صدور انقالب مبنایی متفاوت پیدا کند ،نگاه به آرمان جنبشها نیز بر اساس آن متفاوت
میشود .
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