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مقدمه ای بر تأثيراندیشه امام )ره( و انقالب اسالمي 
بر مبارزات مردم فلسطين

سعيد قربانی
چکيده

انقاب اسامی ايران از ش��اخص ترين انقاب های جهان به شمار می آيد كه تأثيراتی 
بس شگرف و عميق بر حوزه  داخلی ايران و نظام بين الملل و منطقه، گذاشته است. در 
واقع، انقاب اسامی ضمن تحول در نظام سياسی- اجتماعی داخل، موجب بروز نوعی 
بيداری و احياگری اسامی در سطح جهان، به  خصوص منطقه خاورميانه، آن هم مبتنی 
بر انديشه  بازگشت به ايدئولوژی و مکتب اسام شد و موجی از اميد را در ميان جوانان و 
گروه های مبارز به  ويژه مبارزان اسامی به وجود آورد. از جمله گروه های مبارز اسامی 
كه به  ش��دت تحت تأثير انديشه های انقابی ايران اس��امی قرار گرفت، جنبش جهاد 
اسامی فلس��طين و مقاومت اس��امی حماس بود كه با الهام گرفتن از انقاب اسامی 
شکل گرفتند و مبارزه )انتفاضه( با صهيونيسم را سرلوحه  مبارزات خويش قرار دادند. 
اين مبارزات تحت عنوان انتفاضه با الگو گرفتن از انقاب اس��امی در فلس��طين شکل  
گرفته بودند. در اين پژوهش، نگارنده درصدد است كه ضمن بررسی عوامل شکل گيری 
و هدف انتفاضه و دستاوردها و شناخت انتفاضه های شکل گرفته، چگونگی تأثيرگذاری 
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جمهوری اسامی ايران بر انتفاضه را با توجه به روش توصيفی- تحليلی مورد بررسی قرار 
دهد. يافته های پژوهشی نشان از اين دارند كه گروه های جهادی در فلسطين با رويکرد 
مستقيم، تحت تأثير انقاب اسامی شکل  گرفته اند. البته در شکل گيری آنها، مبانی و 
اصول اخوانی هم تأثيرگذار بوده است، ولی آنچه باعث شد كه اسام به  عنوان مبانی مورد 
استفاده در گروه های فلس��طينی مورد توجه قرار گرفته و انتفاضه شکل بگيرد، انقاب 

اسامی ايران بود. 
کليدواژه ها: انقاب اس��امی ايران، انتفاضه فلسطين، گروه های جهادی، ايدئولوژی 

اسامی

مقدمه
پيروزی انقاب اسامی در ايران، موجی از اميد و انگيزه را در ميان مبارزان فلسطينی 
ايجاد نمود. پيروزی انقاب اسامی در ايران نش��ان داد كه اسام يگانه راه حل و جهاد 
بهترين روش مبارزه اس��ت؛ بنابراين پيدايش اين نمونه  اسامی كه می شد به آن اقتدا 
كرد گروه هايی از مسلمانان را بر آن داشت كه به تشکيل جريان های مبارز در كشورهای 
خود اقدام كنند. بدين ترتيب، ديگربار نظريه  امکان رسيدن به قدرت از راه انقاب مطرح 
شد، كه در كشور فلسطين نمود عينی آن انتفاضه است. »انتفاضه« واژه ای است كه از 
سال 1987 ميادی )1366ش( وارد فرهنگ سياسی گرديد و مردم فلسطين با خيزش 
و قيام، اعتراض مستمر و غير مسلح خود را در رابطه با رژيم صهيونيستی اعام نمودند.1 
انتفاضه يا انقاب س��نگ، جنبش جوان و نوين ضد صهيونيستی است كه با بهره گيری 
از كم ترين امکانات در پی نيل به هدفی بزرگ يعنی آزادس��ازی فلس��طين اس��ت. اين 
حركت محصول تأثيرپذيری از انقاب اسامی در احيای اسام، پاسخی به اعمال فشار 
و اقدامات سركوب گرانه رژيم اش��غالگر قدس، واكنشی در برابر يأس، نااميدی، ضعف و 
سستی دولت های عربی در رويارويی با اسراييل و س��رانجام، واكنشی در برابر ناتوانی و 
ناكامی گروه های نظامی و سياسی فلسطين در نجات آن كشور است.2 انتفاضه فلسطين 
به  منظور خارج شدن از بن بست مبارزات با الگو قرار دادن انقاب اسامی، اسام را تنها 

ابزار كارآمد يافته و چنانچه رهبران انتفاضه، بارها اظهار و ابراز نموده اند: 
تنها اسام است كه راهگشای آزادی فلس��طين است، جنبش جهاد 

1. علی سپهری اردكانی، سيری در تاريخ فلسطين، تهران، پارس بوك، 1382، ص65. 
2. مرتضی شيرودی، »فلسطين، انتفاضه و انقاب اسامی ايران«، معرفت، ش54، 1381، ص89. 
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اس��امی فلس��طين نيز بر اين باور 
است كه مسئله  فلسطين مسئله ای 
اسامی اس��ت نه مسئله ای ملی كه 
تنها مربوط به فلس��طينيان باشد و 
يا مسئله ای عربی كه تنها مربوط به 
اعراب باشد بلکه به همه مسلمانان 

تعلق دارد.1 
بديهی اس��ت كه عامل تعيين كنن��ده در انتفاضه 
حضور آگاهانه و عملی مردم است و اگر حضور مردم 
را از آن ح��ذف كنيم، قيام، عم��ًا مفهومی نخواهد 

داشت.2 س��ؤالی كه نگارنده درصدد پاس��خ دهی به آن اس��ت اينکه، انتفاضه از لحاظ 
شکل گيری و ويژگی ها و دستاوردها و نقش جمهوری اسامی ايران در روند آن به چه 

صورتی بوده است؟ 

1. شکل گيری انتفاضه 
پس از در هم شکستن قدرت امپراتوری عثمانی، كه عنوان اسامی را اساس مشروعيت 
سياسی خود ساخته بود، جوانان، روشنفکران، رهبران قبيله ای و قومی عرب نويد عصر 
جديدی از حکومت متحد و مس��تقل عربی را دادند؛ اما اين خوش بينی مدت زيادی به 
 طول نينجاميد و سلطه  قدرت های غربی بر سرزمين های عرب پس از جنگ اول، و آنگاه 
تقسيم آن به كشورهای كوچک و بزرگ مختلف، يأ س و نااميدی را در ميان اعراب حاكم 
كرد. اين روند هنگامی به اوج خود رس��يد كه دار و دس��ته  كوچکی از يهوديان ساكن 
فلس��طين به كمک امپرياليس��م غرب، توانستند س��رزمين آبا و اجدادی فلسطينی ها 
را به تصرف درآورده و دولت اسراييل را در 1948 ش��کل دهند. در قبال اين اشغال دو 
محور مطرح ش��د: 1. عبدالناصر و گسترش نهضت او به س��اير نقاط جهان عرب از يک 
 طرف 2. ظهور سوسياليس��م عربی تحت رهبری حزب بعث از طرف ديگر، بار ديگر اين 
شور و اش��تياق را در ميان جوانان عرب به وجود آورد كه می توان با توسل بدين حركت 
فکری و سياسی جديد، بر مش��کات موجود فائق آمده و با دست يازی به وحدت عربی 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه دينی، 1385، ص254. 
2. علی اكبر واليتی، جمهوری اسامی ايران و تحوالت فلسطين، تهران، وزارت امور خارجه، 1386، ص87. 

مبارز  گروه های  جمله  از 
اسالمی که به  شدت تحت 
تأثير اندیشه های انقالبی ایران 
اسالمی قرار گرفت، جنبش 
و  فلسطين  اسالمی  جهاد 
مقاومت اسالمی حماس بود که 
با الهام گرفتن از انقالب اسالمی 
شکل گرفتند و مبارزه )انتفاضه( 
سرلوحه   را  صهيونيسم  با 

مبارزات خویش قرار دادند
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و سوسياليس��م بعثی- ناصری، راه غلبه بر صهيونيسم و 
برپايی نظام عادالنه  اقتصادی- سياسی عاری از استثمار 
و ديکتاتوری در جهان عرب را هموار ساخت. اما اين شور 
و اشتياق چندان دوام نياورد؛ شکس��ت 1967 اعراب از 
اس��راييل و مرگ ناصر در1970، زمينه  زوال س��ريع تر تفکرات پان عربيستی و تاشی 
جديد برای يک ايدئولوژی جانش��ين را فراهم كرد. در واقع، تا اواخر دهه  1970 س��ير 
نشيب و فراز ايدئولوژيک عرب دور كامل خود را طی كرده بود؛ متفکران و سياستمداران 
عربی در عرض س��ه ربع قرن گذش��ته انواع ايدئولوژی های بومی و غربی در نظام های 
سياس��ی را آزمايش كرده و نتايج ناخوشايندی گرفته بودند.1 ش��کاف روزافزون ميان 
كشورهای عربی و گسترش مشاجرات ميان آنها بر س��ر مسائل ارضی و منافع گروهی، 
و عاوه ب��ر آن ايجاد فاصله  طبقاتی عظيم ميان قش��رهای جامعه بر اثر سياس��ت های 
اقتصادی دولت های عرب و نيز ادامه  سياست سركوب و فشار و اعمال ديکتاتوری عليه 

آزادی خواهان، بار ديگر باعث سرخوردگی جوانان و روشنفکران عرب شد.2 
با پيروزی انقاب اسامی ايران در سال 1357به رهبری امام خمينی)ره( به  عنوان يک 
عالم و مرجع روحانی مبارزات فلسطين كه تاكنون دو بعد سياسی و نظامی داشت و توأم 
با انديشه  ناسيوناليستی بود، اكنون دارای بعد اعتقادی با وجهه اسامی گرديد. پيروزی 
انقاب اسامی، اعتماد به ايدئولوژی و دين را به مس��لمانان سراسر جهان بازگرداند و 
جوشش و خروش��ی تحت عنوان انتفاضه را برای گروه های جهادی در فلسطين در پی 
داشت. با حركت مردمی انتفاضه در فلسطين حتی آنان كه هنوز تحت تأثير ناسيوناليسم 
عربی هستند به اسام به چشم يک منبع انرژی و وس��يله  اتحاد ميان همه  اعراب برای 
نجات فلس��طين می نگرند و برخی هم صادقانه به تجديدنظر در انديش��ه های خويش 

پرداخته اند.3 
با آغاز دهه  1980 به  طور كامًا محسوس��ی، گرايش های اس��امی در فلسطين رو به 
رشد گذاشت. جنبش اسامی فلسطين معتقد است كه سازمان آزادی بخش فلسطين 
نيروی محركه  خود را برای مبارزه با صهيونيس��م و آزادی تمام فلسطين از دست  داده و 
سرخوردگی مردم و به  ويژه قشر جوان فلسطينی از جنبش های ناسيوناليستی و چپ گرا، 

1. هراير دكمجيان، جنبش های اسامی در جهان عرب، ترجمه حميد احمدی، تهران، كيهان، 1366، ص46. 
2. همان، ص13. 

3. امام خمينی، فلسطين از ديدگاه امام خمينی)ره(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1373، 
ص230. 

پيروزی انقالب اسالمی در 
ایران نشان داد که اسالم 
جهاد  و  راه حل  یگانه 
بهترین روش مبارزه است
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فش��ارهای غير قابل  تحمل از جانب رژيم صهيونيستی و همچنين عدم اطمينان آنها به 
رژيم های عرب در حمايت از قضيه  فلسطين، باعث گرايش شديد مردم فلسطين به  سوی 
جنبش انقابی- اسامی در فلسطين شده است.1 از اين منظر، خيزش ها و جنبش های 
اسامی در كشورهای مسلمان به  سرعت جای نهضت های ماركسيستی، سوسياليستی 
و ناسيوناليستی را گرفت؛ به  عنوان تنها راه نجات ملت ها از سلطه امپرياليزم، مقبوليت 
عمومی پيدا كرد؛ پان عربيسم، پان تركيسم و پان ايرانيسم كه امواج زيادی در جهان اسام 
ايجاد كرده بود، با پيروزی انقاب اسامی ايران بر پايه  ارزش های اسامی، رنگ باخت و در 
واقع به پايان راه خود رسيدند.2 نتيجه  مطالعاتی نشان می دهد كه در نتيجه  عدم كارايی 
ايدئولوژی های ناسيوناليستی و سوسياليستی، فلسطينی ها بيشترين اقبال را به احيا و 
تقويت هويت اسامی خود نشان داده اند و گروه های مقاوم نيز در مبارزه خود عليه دشمن 
اشغالگر موفقيت هايی را كس��ب كرده اند. از جمله  آنها می توان به دستاوردهای انتفاضه  
اول، انتفاضه  مسجداالقصی و انتفاضه سوم مقاومت گروه های حماس و جهاد اسامی در 
جنگ22 روزه و ]8 روزه و 51 روزه[ و همچنين حمايت دنيای اسام از آنها اشاره كرد.3 

در پژوهش حاضر تاش نويس��نده بر اين است كه با اس��تفاده از مبانی نظريه بحران 
هويتی نش��ان دهد كه جنبش های ش��کل گرفته در فلس��طين در آغاز با اس��تفاده از 
رويکردهای ناسيوناليستی يا كمونيستی به مبارزه با اسراييل غاصب می پرداختند، ولی 
با شکل گيری انقاب اسامی در ايران و شکل گيری حکومتی بر پايه  دين، نگاه جنبش ها 
به راه های مبارزه عوض شد و آنها روی به اسام و مبانی اس��امی آوردند، تا با استفاده 
از مبانی اسامی، كه حاصل آن پيروزی انقاب اسامی در ايران بود، دست به مبارزه با 
رژيم اشغال گر قدس بزنند. از اين زاويه بود كه جنبش هايی تحت عنوان جهاد اسامی و 
مقاومت اسامی )حماس( تحت تأثير انقاب اسامی ايران با رويکرد مبارزه اسامی در 

قالب انتفاضه در فلسطين شکل گرفتند. 

2. تعريف انتفاضه 
»انتفاضه« واژه  عربی است كه از ريش��ه »نََفَض« به معنای جنبش، لرزش، شکوفه 
زدن، انقاب، قيام عليه رخوت و ركود پيش از انقاب و حركت همراه با نيرو و شتاب 

1. جميله كديور، انتفاضه؛ حماسه مقاومت فلسطين، تهران، اطاعات، 1372، ص18. 
2. منوچهر محمدی، همان، ص96.

3. زاهد غفاری هشجين، »نقش جنبش های اس��امی در تقويت هويت اسامی در عرصه های جهانی شدن؛ با 
تأكيد بر جنبش های اسامی فلسطين«، دانش سياسی و بين الملل، ش1، 1391، ص47. 
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است؛ انتفاضه واژه ای است كه از سال 1987 وارد فرهنگ 
واژگان نوين انقابی- سياسی مصطلح شده است. تا پيش 
 از اين زمان، لفظ انتفاضه فقط در كتاب های لغت مش��هود 
بود، ولی با خيزش مسلمانان فلسطين و استمرار آن امروزه 
شايد كمتر كسی باشد كه نسبت به قيام اسامی فلسطين 
)انتفاض��ه( بی اط��اع باش��د.1 »انتفاضه« هر چن��د كه در 
اصطاح به قيام، شورش و خيزش عمومی گفته  شده است 
و در خصوص فلسطين نيز شمول دارد، ولی معنای لغوی آن، از كاربرد اصطاحی اش 
درباره  ريشه های قيام فلسطين رساتر اس��ت؛ در لغت نامه  دهخدا و همچنين فرهنگ 
الروس عربی، معانی ای از قبيل: دزدها را از جاده زدودن، ش��کوفايی آخرين سنبل، 
تمام شدن دوره  نقاهت و مريضی، گرفتن گرد و غبار لباس و افشانده شدن، ذكر شده 
است. اين تطابق معنا در وجهی از راه  حل انتفاضه فلسطين نمايان است كه بر اساس 
آن غفلت ها، خيانت ها، اختاف ها و تنبلی ها، كنار گذاش��ته  شده است و نوعی طلب 
خالص شدن، نجات يافتن و عافيت س��از دردهای پيشين مبارزات، در آن جست وجو 

شود.2 
در واقع انتفاضه حركت خودجوش، فراگير و پايدار مردم فلسطين است كه بيش از آن 
 كه يک حركت نظامی و سياسی باشد، يک حركت دينی و فرهنگی است. از اين حيث 
برجسته ترين ويژگی های اين انتفاضه، اسامی بودن، شموليت زياد و استمرار تحول زای 
آن است. انتفاضه حركتی اس��ت كه در آن مردم با تکيه  بر باورهای وجودی خويش به 
ميدان آمده اند. در تاري��خ انقاب ها و مبارزات، واژه  انتفاضه به معنای عام پيش��ينه ای 
طوالنی دارد. همين طور انتفاضه نشان گر قيام عليه رخوت و ركود و مرحله  ماقبل انقاب 
است. وقوع انقاب اسامی ايران و صدور آن موجی از بيداری اسامی كه مبدأ انقاب، 
كشورهای مسلمان و به  ويژه جهان عرب را فرا گرفت نقش اساسی و ريشه ای در بيداری 
مسلمانان و ظهور جنبش های مذهبی در منطقه به  خصوص در داخل سرزمين اشغالی 

داشته است. 
ظهور انقاب اس��امی در ايران، به شکل های گوناگون بر روند ش��کل گيری و تداوم 
نهضت های دينی و مذهبی در جهان كه عمدتاً نهضت های اسامی بوده اند، تأثيرگذار 

1. جميله كديور، همان، ص17. 
2. حميد پاشاپور يواالری، امام خمينی و انتفاضه فلسطين، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1381، ص82. 

بدیهی است که عامل 
تعيين کننده در انتفاضه 
و  آگاهانه  حضور 
عملی مردم است و اگر 
حضور مردم را از آن 
حذف کنيم، قيام، عماًل 
مفهومی نخواهد داشت
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بوده است؛ مهم ترين اين تأثيرات عبارت اند از: 
1. تغذيه  فکری و ايدئولوژيک نهضت های دينی 

2. ايجاد روحيه  ظلم ستيزی و نفی سلطه طلبی در ميان اين نهضت ها 
3. انتقال روش های مبارزاتی به اين نهضت ها.1 

3. بررسی فرآيند شکل گيری سه انتفاضه در فلسطين
انتفاضه  اول: 17 آذرماه 66 )هشتم دسامبر 1987( 

قيام مردم فلسطين در سرزمين های اشغالی انتفاضه ای خودجوش و كامًا غير منتظره 
بود و رهبری واقعی نداشت. در مراحل اوليه  قيام، اسراييل سعی بر اين داشت كه به آن به 
 عنوان يک حادثه  محلی كه نبايد آن را جدی تلقی كرد، نگاه كند؛ لذا آن كشور به ارزيابی 
مجدد موقعيت و تغيير اساسی در سياس��ت خود نپرداخت. چرا كه به ادعای اسراييل، 
حاكميت آن كشور در سرزمين های اشغالی و كنترل اس��راييل بر جمعيت فلسطينی 
هميشه خدشه ناپذير بوده و استمرار خواهد داشت. لذا تاش اسراييل صرفاً بر اين بود 
كه چطور با تظاهركنندگان سنگ پرانی ها و سايرين برخورد نمايد؟ اما وسعت قيام در 
مراحل بعدی و شدت خشونت اس��راييلی ها و به  خصوص سياست »رابين« در برخورد 
ش��ديد با تظاهركنندگان، موسوم به سياست »شکستن اس��تخوان ها« كه وحشيانه و 
دارای آثار عکس بود و انعکاس اين رويدادها توس��ط وس��ايل ارتباط جمعی در سراسر 
جهان، موجب ش��د كه همدردی های بين المللی با فلسطينی ها بيشتر شود؛ مسئله ای 
كه اس��راييل هرگز قبًا درباره  آن انديش��ه نکرده بود و لذا مقابله با ابراز همدردی های 
وسايل ارتباط جمعی بين المللی درباره فلسطينی ها در دستور كار اسراييل قرار گرفت. 
فلس��طينی ها در انتفاضه  اول كه در پی زير گرفته شدن چند كارگر فلسطينی توسط 
يک كاميون اس��راييلی در گذرگاه ايريز در منطقه  جباليا واقع در نوار غزه آغاز شد و با 
عنوان انتفاضه  سنگ تا سال 1991 )1370ه ش( تداوم يافت، حتی يک گلوله هم شليک 
نکردند. اما اسحاق رابين، نخست وزير وقت رژيم صهيونيستی با شکستن استخوان های 
جوانان فلسطينی به آن پاسخ داد. از سال 1991 و پس  از آن كه نيروهای صهيونيستی 
توانستند آثار اين انتفاضه را تا حدودی مهار كنند، نيروهای مقاومت فلسطينی به ساح 
متوسل شدند و س��ربازان اس��راييلی را در نوار غزه هدف قرار دادند. از اين سال به بعد 

1. محسن مجرد، تأثير انقاب اسامی بر سياست بين الملل، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، ص197. 
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فلسطينی ها از اتومبيل های بمب گذاری شده استفاده می كردند.1 
مهم ترين داليل شکل گيری انتفاضه 1987 از منظر دكتر سری نُسيبه استاد دانشگاه 

بيرزيت از اين  قرار است: 
1. عوامل اقتصادی، اين عوامل در بهبود يا وخيم تر كردن شرايط فلسطينی های ساكن 
در اراضی اشغالی از جايگاه ويژه ای برخوردار هس��تند. از اين  رو در به حركت درآوردن 

موتور انتفاضه می توانند نقش بارزی ايفا كنند. 
2. به كارگيری ابزار خشونت و قلع  و قمع از س��وی اسراييليان عليه ملت فلسطين كه 
به گس��ترش محيط ناامن و ناهنجار و خفقان آور كمک نموده، در نتيجه زمينه انفجار 

انتفاضه را پديدار كرده است. 
3. »اس��کان يهوديان در اراضی اش��غالی« و به دنب��ال آن »مصادره س��رزمين های 
فلسطينی« به  عنوان يکی از محركه های عمده در خيزش سال 1987 به شمار می رود؛ 
چرا كه در پی آن هزاران فلسطينی از خانه و كاشانه خود آواره شده و موطن واقعی خود 

را از دست  داده اند. 
4. عوام فريبی اس��راييل در برابر سازمان آزاديبخش فلس��طين كه به  عنوان نماينده 
قانونی ملت فلسطين به شمار می رفت. به  عاوه احاله  گفت وگو از سوی اسراييل به  سوی 
جايگزينی برای سازمان مزبور، نقش مهمی در انتفاضه  مردمی فلسطين به همراه داشت.

5. عدم التزام عملی اسراييل نسبت به حقوق فلسطينيان كه به  موجب »معاهده چهارم 
ژنو« تعيين و تضمين زندگی و حق تملک ايشان الزامی است. 

6. افزايش تعداد س��اكنان در كرانه  باختری و ن��وار غزه همراه با پنهان نگاه  داش��تن 
فرصت های رونق اقتصادی ويژه با بهره گيری از اهرم فشارهای قانونی منبعث از خوی 
ستمکارانه اس��راييل عليه فلسطينيان در اراضی اش��غالی. كليه  عوامل مزبور در داخل 
فلسطين و سرزمين های اش��غالی به  مثابه  عوامل داخلی در ايجاد انتفاضه 1987 تأثير 

بسزايی داشته است.2 
نکته تلخ از نتيجه انتفاضه اول به انحراف كشاندن آن با برپايی كنفرانس صلح مادريد 

و فريب طرف عربی- فلسطينی برای وصول به آمال و حق ضايع شده آنها بود. 

1. ناصر پورحسن، »مؤلفه های فرهنگ استراتژيک اسراييل«، مطالعات فلسطين، ش8 و 9، 1387، ص35. 
2. محمد س��عد ابوعامد، »انتفاض��ه فلس��طين؛ 1990-1987 و انتفاض��ه مس��جداالقصی«، ترجمه مجتبی 

فردوسی پور، سياست خارجی، ش1، 1380، ص19. 
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انتفاض�ه  دوم: انتفاضه مس�جداالقصی، 7 مهر 
1379 )28 سپتامبر 2000( 

انتفاضه  االقص��ی، »دور دوم انتفاضه فلس��طين« 
اس��ت. اي��ن قيام پ��س  از اين ك��ه اش��غال گری و 
جنايت های صهيونيس��ت ها پس از مذاكرات صلح 
اعراب و اس��راييل و تش��کيل حکومت خودگردان 
فلسطين در»غزه و اريحا« به رياست »ياسر عرفات« 
تداوم يافت، شروع شد. ريشه های اصلی اين انتفاضه 

را می توان نااميدی مردم فلس��طين از حکومت خودگردان فلسطين برای بازگرداندن 
حقوق پايمال شده  آنان و مخالفت توده های مردمی فلسطين با ادامه مذاكرات سازش 
تش��کيات خودگردان با رژيم صهيونيس��تی و نيز هماهنگی های امنيت��ی با آن عليه 
نيروهای مبارز نام برد. فلسطينيان پس از پشت سر گذاشتن همه تجربه های گذشته و 
رويکردهای سازش با رژيم صهيونيستی، بر اين مسئله تأكيد كردند كه تنها راه  حل مؤثر، 
درگيری و كشمکش با صهيونيست ها، استفاده از قوه  قهريه و جهاد مسلحانه )انتفاضه( 
است. بدين لحاظ هنگامی كه احساسات دينی آنها از سوی »آريل شارون« در ديدارش 
از مسجداالقصی ناديده گرفته شد، دور دوم انتفاضه خود را شروع كردند. به همين لحاظ 

به اين قيام »انتفاضه االقصی« گفته می شود.1 

پيش زمينه ها و علل انتفاضه  مسجداالقصی
1. پيروزی حزب اهلل در جنوب لبنان، 4 خرداد 1379 )25 می 2000( 

يکی از علل و پيش زمينه های دور جديد انتفاضه، پيروزی لبنان بر رژيم اسراييل بود، 
كه اين پيروزی عقب نشينی رژيم اس��راييل را در پی داشت. البته عقب نشينی اسراييل 
صرفاً در بحث جنوب لبنان نبود بلکه اسراييل بعدها در موارد ديگری نيز مانند نوار غزه، 
روی به عقب نشينی آورد. عقب نشينی اسراييل از جنوب لبنان، طلسم شکست ناپذيری 
اسراييل را شکست! و اين مس��ئله را ثابت كرد كه در س��ايه مبارزه و اتحاد می توان بر 

دشمنی مقتدر و تا بن دندان مسلح چون اسراييل پيروز شد.2

1. مجيد صفاتاج، تحوالت خاورميانه پس از انقاب اسامی، تهران، سفير اردهال، 1387، ص153.
2. اين روز در لبنان به نام »روز آزادی« نامگذاری شده و جشن گرفته می شود. 

نتيجه  مطالعاتی نشان می دهد 
کارایی  عدم  نتيجه   در  که 
ایدئولوژی های ناسيوناليستی 
و سوسياليستی، فلسطينی ها 
بيشترین اقبال را به احيا و تقویت 
هویت اسالمی خود نشان داده اند 
و گروه های مقاوم نيز در مبارزه 
اشغالگر  دشمن  عليه  خود 

موفقيت هایی را کسب کرده اند
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2. شكست مذاکرات کمپ ديويد دوم 
پس  از آن كه مذاك��رات طوالنی كمپ ديويد 
دوم- از تير ماه تا شهريور 1379- ميان عرفات، 
ايهود ب��اراك و كلينت��ون بدون دس��تيابی به 
نتيجه ای ناكام ماند، اين امر ثابت شد كه رژيم 
صهيونيس��تی حاضر به عقب نشينی از موضع 
س��خت و اوليه خود نيس��ت و قدس شرقی را 
به  عنوان پايتخت كش��ور مس��تقل فلسطين 
نخواهد پذيرفت و به همين دليل هم شارون با حضور خود به همراه 1000 چکمه پوش 

صهيونيست در صحن حرم الشريف معادله بازی را به گونه ديگری رقم زد. 
3. به تعويق افتادن اعالم کشور مستقل فلسطين

بر اساس توافق نامه وای ريور )سپتامبر 1999( قرار بود در تاريخ )13سپتامبر2000( 
كشور فلسطين، مستقل اعام شود. اما اين امر بر اثر فشارهای سياسی و اقتصادی رژيم 
صهيونيس��تی و اياالت متحده امريکا به تعويق افتاده و بعد به فراموشی سپرده شد. اين 
امر باعث شد تا طرف فلسطينی از روند مذاكرات قطع اميد كند. چراكه مردم فلسطين 
شاهد بودند كه بيش از 7 سال از امضای پيمان اسلو )1993( می گذرد، اما فلسطينيان 
بدون دست يابی به حقوق حقه خود، در شرايط بدی به س��ر می برند. فلسطينيان با به 
تعويق افتادن اعام كشور مستقل فلس��طينی دريافتند كه به آن آرزو و آرمان خود كه 

همان زندگی در كشور مستقل فلسطين است، دست نخواهند يافت. 

انتفاضه  سوم: تيرماه 1393 )جوالی 2014(
يکی از اصطاحاتی كه به دنبال »بيداری اسامی« رايج شد و برای رژيم صهيونيستی 
نيز چالشی اساس��ی و جدی ايجاد كرد، اصطاح انتفاضه  سوم اس��ت. فلسطينی ها در 
سال 1987، انتفاضه  اول و در س��ال 2000 انتفاضه  دوم يا مسجداالقصی را رقم زدند 
و هم اكنون با فرصت بی بديل در فضای بيداری اسامی با ويژگی صهيونيسم ستيزی، 
استکبارس��تيزی، وحدت طلبی و عدالت خواهی امکان بسيار مناسبی برای حذف رژيم 
صهيونيستی با عقبه و توان مردمی فراهم بود كه متأسفانه از آن استفاده نشد و انتفاضه 
سوم با محدود ش��دن در قالب عمليات فردی و بدون پش��توانه قوی گروه های جهادی 
با توطئه تبليغاتی صهيونيس��ت ها به انتفاضه چاقو نيز تحريف ش��د و عمًا استمرار و 

در واقع انتفاضه حرکت خودجوش، 
فراگير و پایدار مردم فلسطين است 
که بيش از آن  که یک حرکت نظامی 
و سياسی باشد، یک حرکت دینی 
و فرهنگی است. از این حيث 
این  ویژگی های  برجسته ترین 
انتفاضه، اسالمی بودن، شموليت 

زیاد و استمرار تحول زای آن است
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گسترش نيافت. 

4. ويژگی های مشترک در سه انتفاضه فلسطين 
اسالمی بودن 

در واقع ويژگی اصلی اين قيام اسامی بودن آن اس��ت؛ نقطه  انفجار اين قيام مساجد 
و توسط ائمه  جماعت، روشنفکران اس��امی و فارغ التحصيان بوده و در ميان جوان ها 
به  سرعت گسترش پيدا نموده اس��ت. از بلندگوهای مساجد غالباً با ندای اهلل اكبر مردم 
به تداوم مبارزه دعوت می ش��وند و ائمه  جماعات، مردم را در مساجد به مبارزه با رژيم 

صهيونيستی فرا می خوانند. 
مردمی بودن 

يکی از ويژگی های مهم انتفاضه، مش��اركت تمام قش��رهای مردم در آن است و نقطه  
شروع انتفاضه های اول و دوم با قيام مردم، اعم از زن و مرد، پير و جوان با دستان خالی 

در مقابل ارتش مسلح بوده است.1 
حركت اسامی، جنبش يک گروه خاص از مردم نيست، بلکه وجدان جوشان ملت و 

ريشه های انقابی آن است كه وابستگی حزبی، جناحی و دولتی هم ندارد. 
استمرار

به غير از انتفاضه سوم كه متناوباً از سوی مردم مسلمان فلسطين به صورت خودجوش 
انجام می شد، انتفاضه اول و دوم اس��تمرار قابل توجهی داشت كه با انحراف و سركوب 

صهيونيست ها مواجه گرديد. 
سراسری بودن 

گستره برپايی اين قيام ش��هرها، آبادی ها و تمام مناطق فلسطينی اعم از كرانه غربی، 
غزه و حتی اراضی اشغالی 48 را نيز در بر می گرفت و اختصاص به محدوده جغرافيايی 

خاصی از فلسطين نداشت. 
کم هزينه بودن

در سه انتفاضه مذكور نياز به تجهيزات و عدوات يا سرمايه و هزينه خاصی وجود نداشت 
و مردم فلسطين با اندك ساح خود كه س��نگ و حضور جدی خيابانی بود، به مقابله با 

ارتش صهيونيستی می پرداختند. 

1. حشمت اهلل مشايخی، »تأثير انتفاضه ملت فلسطين بر رژيم صهيونيستی«، آفاق امنيت، ش7، 1389، ص135. 
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5. پيامدها و دستاوردهای انتفاضه 
در واقع انتفاضه پس از سپری كردن چندين سال از حيات خود در فلسطين، هر چند 
دارای فراز و نشيب هايی بوده است كه گاهی اوقات بر اثر حوادث و رخدادهايی فروكش 
كرده يا زمانی نيز شتاب گرفته و پيش��رفت تصاعدی پيدا كرده، اما در مجموع تاكنون 
مهم ترين و عظيم ترين قيام مردمی فلس��طين به ش��مار می رود. انتفاضه نوع روابط و 
عملکرد صهيونيست ها را در قبال ملت فلسطين و مبارزات آنان تا حد زيادی دست خوش 
تغيير و تحول كرد و رژيم صهيونيستی را با بحران ها و تهديدهای متفاوت روبه رو ساخت 
و بحرانی امنيتی و داخلی پيش روی آن قرارداد؛ به  گونه ای كه توجه و توان ملی آن رژيم 
تا حدودی از نگرانی ها و تهديدهای خارجی به سمت نگرانی های داخلی معطوف شد.1 
بنا به اعتراف اسراييلی ها، انتفاضه طوالنی ترين و خشن ترين قيام ملی فلسطينی هاست 
كه سرزمين های اشغالی شاهد آن بوده است كه دارای پيامدها و دستاوردهايی به شرح 

زير بوده است: 
نفی موجوديت و تهديد امنيت رژيم اشغالگر قدس 

مؤسسه  مطالعات استراتژيک جافی در فلسطين اشغالی اعام می دارد تمامی شواهد 
حاكی از آن اس��ت كه حفظ وضع موجود بي��ش  از پيش موفقيت اس��راييل را به خطر 
می اندازد و انتفاضه ای كه از سال 1987 شروع  شده، هر لحظه تشديد می شود. شقاقی 
نيز در مورد ميزان عمليات های جهادی عليه نيروهای اشغالگر و تأثير آن بر امنيت آن 

رژيم می گويد: 
وسعت عمليات جهاد اسامی طی سال های نخست انتفاضه به حدی 
بود كه به گفته  يک��ی از رهبران تبعيدی جهاد، تا س��ال 1989، حدود 
69 نفر از نيروهای اسراييلی توس��ط نيروهای جهاد اسامی كشته و يا 

زخمی شدند.
افشای چهره  واقعی رژيم صهيونيستی

انتفاضه رژيم صهيونيستی را در بن بست و تنگنا قرار داد؛ به  طوری  كه نيروهای امنيتی 
آن با شدت تمام و با صحنه هايی رقت آور كه گوش��ه هايی از آن از طريق وسايل ارتباط  
جمعی و ماهواره ها در معرض ديد افکار عمومی جهان قرار گرفت، نس��بت به سركوب 
مردمی كه غير مس��لح بودند، پرداخت و به  طور علنی دس��ت و بازوی آنها را شکست و 
هزاران نفر از آنها را به زندان افکند. در واقع س��نگ هايی كه مردم فلسطين، اعم از زن 

1. همان، ص116. 
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و مرد، نوجوان و ج��وان كه به  س��وی نيروهای امنيتی 
و نظامی آن رژيم پرتاب می كردند و متقابًا س��ركوب 
شديد آنها، نقاب الگوی دموكراس��ی اسراييل را در هم 

شکست. 
ايجاد تح�رک و تح�ول در اعراب مقي�م در اراضی 

اشغالی قبل از 1967 
انتفاضه در طرف های مؤثر و مهم در قضيه  فلسطين، و 
نيز در همه  مردم فلسطين، تأثيرات چشمگيری گذاشته 
اس��ت. از آنجا كه اين  گونه تأثيرات در فلس��طينی های 

س��اكن اراضی اش��غالی قبل از 1967، موجب تهديدهای جدی تری برای امنيت رژيم 
اشغالگر فلسطين شد و در واقع خطر انتفاضه را تا پشت در خانه  صهيونيست های مهاجر 

برد، آن رژيم با جديت بيشتری به بررسی اين امر پرداخته است.1 
ايجاد مشكالت اقتصادی برای رژيم صهيونيستی 

تداوم انتفاضه، رژيم صهيونيستی را در ابعاد مختلف داخلی، منطقه ای و بين المللی با 
مشکات اقتصادی جدی مواجه كرده است. در اين رابطه مؤسسه  جافی در تحليلی جامع 
می نويسد: هر چقدر انتفاضه استمرار يابد، مقاومت عربی در برابر تهديدهای اقتصادی 
اسراييل افزايش می يابد و نتيجه  اين است كه فلسطينی ها مجدداً به كشاورزی كه يک 
فاكتور اساسی در توليد مايحتاج زندگی انسانی است روی می آورند و كاهش چشم گيری 
در تقاضای كاالهای خارجی و انتقال نيروی كار به اس��راييل رخ می دهد. در اين حالت 
اسراييل هر چقدر در سركوب اعتراضات مبارزين فلسطينی موفق می شود، از آن  طرف 
برای حفظ وضعيت موجود و حل مشکات اقتصادی رو به رشد، به زحمت افتاده است و 
هر چقدر خشونت مبارزه استمرار يابد، مشکات رژيم صهيونيستی مستقيماً در وسايل 

امنيتی و سياسی بيشتر متمركز می شود. 
دميدن روح حيات و عزت بخشی به مردم و گروه های فلسطينی 

با انتفاضه ، فلس��طينی ها پس از چند دهه در موضع تهاجم و رژيم صهيونيس��تی در 
وضعيت انفعال و تدافعی قرار گرفت و امنيت داخلی آن رژيم به  شدت به خطر افتاد.2 

1. علی اكبر واليتی، همان، ص121. 
2. حسين هاونگی، مقاومت اسامی در گستره سياست جهانی، »انتفاضه مردم فلسطين و دولت های اسامی«، 

تهران، دفتر مديريت اسوه/ عصر ايرانيان، 1391، 184. 

فلسطينيان پس از پشت سر 
گذاشتن همه تجربه های 
رویکردهای  و  گذشته 
سازش با رژیم صهيونيستی، 
بر این مسئله تأکيد کردند که 
تنها راه  حل مؤثر، درگيری و 
کشمکش با صهيونيست ها، 
استفاده از قوه  قهریه و جهاد 

مسلحانه )انتفاضه( است
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قرار دادن فلسطينی ها در موضع حمله 
انتفاضه، ملت فلس��طين را در موضعی قرار داد كه 
ديگر نه  فقط حکم طرف مغلوب را نداش��ته باش��د، 
بلکه در بسياری مقاطع ش��رايط ويژه ای را به دشمن 
خود تحميل كند و اين در حالی بود كه برخی محافل 
اسراييلی كه مس��ئول بررس��ی امور نوار غزه بودند، 
اظهار داش��تند كه جنبش های دينی در ن��وار غزه تا 
قبل از انتفاضه، حركت های مركزی و محور به شمار 

نمی آمدند.1 
تشکيل دولت توسط حماس و گروه های مقاومت و 
حضور گسترده آنها در شهرداری ها از مهم ترين دستاوردهای انتفاضه است. به  رغم آنکه 
غرب تاش داشت تا با انتخابات ظاهری و صوری، دولتی سازشکار را در رأس قدرت قرار 
دهد اما رأی مردم به حماس نشان داد كه ملت فلسطين ساح مقاومت را به  عنوان دولت 

آينده خود انتخاب كرده و خواستار ادامه انتفاضه هستند.2 
تغيير نگاه مسلمانان و کشورهای منطقه به فلسطين 

از آنجايی كه منش��أ و تعيين كننده جهات فکری انتفاضه، اسام و گرايش های شيعی 
اس��ت، تأثيرپذيری ای كه دولت ها و مس��لمانان منطقه از عمليات های شهادت طلبانه  
مبارزين فلسطينی داشتند موضوعی انطباقی بود. از س��وی ديگر از آنجا كه انتفاضه- 
چنان چه در اظهارات صاحب نظران سياسی، نظامی و حتی مقامات رژيم صهيونيستی 
اعام می شود- به  گونه ای غير منتظره باالترين تهديدها، فشارها و آسيب ها را به آن رژيم 
وارد می كند، از اين  رو اغتنام اين فرصت از طرف دولت های عربی كه در عرض شش روز 

از اسراييل شکست  خورده بودند امری منطقی به شمار می رود.3 
عبدالعزيز رنتيس��ی يکی از اعضای فعال فلس��طينی در رابطه ب��ا پيامدهای انتفاضه 

اعتقادشان بر اين است كه:
اول اينکه انتفاضه راه صحيح را به مردم فلس��طين نش��ان داد و توجه 
آنها را به  سوی اسام جلب كرد. دوم اينکه انتفاضه با مفسده هايی مثل 
مستی و اعتياد و شادی های كاذب و بی مباالتی جنسی و... كه تا پيش 

1. علی اكبر واليتی، همان، ص120. 
2. جمهوری اسامی، 1389/10/21، ش9090، ص16. 

3. حسين هاونگی، همان، ص187. 

یکی از علل و پيش زمينه های 
دور جدید انتفاضه، پيروزی 
لبنان بر رژیم اسرایيل بود، که 
این پيروزی عقب نشينی رژیم 
اسرایيل را در پی داشت. البته 
عقب نشينی اسرایيل صرفًا 
در بحث جنوب لبنان نبود 
بلکه اسرایيل بعدها در موارد 
دیگری نيز مانند نوار غزه، 

روی به عقب نشينی آورد
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از آن در بين مردم رواج داش��ت، 
مبارزه كرد، سوم اين  كه انتفاضه 
روحيه  دشمن ستيزی را در مردم 

تازه كرد.1 

آسيب شناسی انتفاضه
هر گونه اقدام و تصميمی عليه ويژگی های مثبت انتفاضه آن را ناكارآمد خواهد كرد. 
كه اگر آن را از حالت مردمی خارج كنيم يا اگر آن را وابسته به هزينه ها و سرمايه باال و 
تجهيزات نماييم يا اگر آن را محدود به يک دولت يا گروه و جريان كنيم يا اگر محدوده 
وقوع آن را محدود به يک شهر يا منطقه همچون غزه بنماييم، يا اگر نسبت به استمرار آن 
وقفه ای ايجاد كنيم و... انتفاضه از كارايی خود تهی شده و به راحتی دچار انحراف، رخوت 
و مهار از سوی دشمن می شود. در كنار موارد فوق بايد به افکار عمومی جهان در جلب 
حمايت از انتفاضه و بکارگيری ابزار رسانه ای در اطاع رسانی جريان مقاومت و تقويت 
رهبری برای اتخاذ راهبرد واحد در جريان مبارزه نيز استفاده كرد و به خاطر داشت كه 
كم توجهی به هر يک از اين موارد همان طور كه مقاومت هفتاد س��اله ملت فلسطين را 

ناكام خواهد گذاشت به استمرار اين وضع اسفبار نيز خواهد افزود. 

6. تأثير انقالب اسالمی بر انتفاضه
در وهله  اول انقاب اس��امی موازنه  قوا را به نفع ملت مظلوم فلس��طين بر هم زد و با 
حمايت پيگير از مبارزه  مجاهدان فلسطينی در قبال اس��راييل، در جهت خشکانيدن 
ريش��ه های صهيونيس��م بين الملل اقدام نمود. عاوه بر اين، ايران اس��امی، نخستين 
كشوری بود كه با اختصاص دفتری به  عنوان س��فارت فلسطين، حمايت بی دريغ خود 
از مبارزات ملت فلسطين را اعام كرد. در راس��تای اين حمايت ها، امام خمينی)ره( با 
نامگذاری آخرين جمعه  ماه مبارك رمضان به نام »روز جهانی قدس«، خطر صهيونيسم 
را در سراس��ر جهان متذكر شدند و جبهه  سياس��ی محکمی را در برابر استکبار جهانی 
و صهيونيس��م بين الملل ايجاد نمودند. افزون بر اين، امام خمينی)ره( با احيای مراسم 
برائت از مش��ركين در موس��م حج ابراهيمی و يادآوری خطر اس��راييل در اين مراسم، 
پايه های مش��روعيت رژيم صهيونيس��تی را متزلزل كرد. ترس و وحش��ت اسراييل از 

1. جميله كديور، همان، ص205. 

از  اسرایيل  و وحشت  ترس 
برگزاری مراسم ساالنه  روز 
جهانی قدس و مراسم برائت 
از مشرکين، خود حکایت گر 
کارآمدی این اقدامات از سوی 
بنيان گذار جمهوری اسالمی است
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برگزاری مراسم ساالنه  روز جهانی قدس و مراسم 
برائت از مش��ركين، خود حکايت گر كارآمدی اين 
اقدامات از س��وی بنيان گذار جمهوری اس��امی 
است. بدين ترتيب، انقاب اسامی بر دامنه، قلمرو 
و گستره  حمايت از مبارزه  ملت فلس��طين افزود و با جهانی كردن اين قلمرو حمايتی، 

يکی از ضعف های عمده و نواقص مبارزات فلسطينی را برطرف نمود. 
رهبران جمهوری اسامی ايران از ابتدا با قاطعيت و صراحت، از انتفاضه مردم فلسطين 
حمايت همه جانبه ای كردند و آن را يکی از بهترين روش های ممکن مبارزه  فرسايشی 
عليه اسراييل دانس��ته اند.1 يکی از ش��عارهای اوليه در نهضت امام خمينی)ره( مسئله  
دفاع از مظلومان بود كه مسئله  فلسطين و حمايت از فلسطينيان در صدر اين هدف قرار 
داشت؛ زيرا كه انقاب اسامی ايران بر باورهای اسامی مردم استوار و مسئله  فلسطين 

جزيی از اين باورها بود. صهيونيست ها نيز از اين موضوع آگاه بودند.2 
رهبر معظم انقاب اسامی در رابطه با راه حل مسئله  فلسطين می فرمايد: 

من عرضم اين است كه اين استقامت را، اين روحيه را بايد در مردم هر 
چه می توانيد پايدار كنيد، شما گفتيد و درست هم گفتيد: راه حل مسئله  
فلسطين، مقاومت و مبارزه اس��ت، اين درست است، لکن اين مقاومت 
و مبارزه، موقوف است بر حفظ روحيه  اين مردم، حفظ اميد اين مردم، 
نگه داش��تن مردم در صحنه، اين به نظر من بزرگ ترين كاری است كه 
مجموعه های فلسطينی و س��ازمان های فلسطينی، مبارزان فلسطينی 

بايد انجام بدهند.3 
مقام معظم رهبری در جايی ديگر می فرمايند: 

... ام��روز بحمداهلل عنص��ر ايمان و جهاد اس��امی در مب��ارزات ملت 
فلسطين در داخل وطن زنده ش��ده و به همين جهت معادله  قدرت در 

فلسطين به سود فلسطينيان نسبت به گذشته تغيير كرده است. 
جوانان و كودكان و زن��ان و مردانی كه امروز مظلومانه در ش��هرهای 

1. بيژن اسدی، يک بررسی تطبيقی؛ سياست خارجی ايران درباره مسئله فلسطين در دوران پهلوی و جمهوری 
اسامی ايران، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانی، 1386، ص125. 

2. حسين منصوری، »انقاب اسامی ايران و مسئله فلسطين«، رسالت، 1389/3/9. 
3. سيد علی خامنه ای، فلسطين از منظر حضرت آيت اهلل سيد علی خامنه ای، به كوشش سعيد صلح ميرزايی، 

تهران، انقاب اسامی، 1390، ص357. 

تداوم انتفاضه، رژیم صهيونيستی 
را در ابعاد مختلف داخلی، 
منطقه ای و بين المللی با مشکالت 
اقتصادی جدی مواجه کرده است
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وطن مغض��وب، ب��ا خون خ��ود و 
بچه ها، خيابان ها را رنگين می كنند 
و نمازگزاران��ی ك��ه در اجتماعات 
هفتگی جمعه  خ��ود كابوس مرگ 
را بر اسراييلی های غاصب و مهاجر 
می كوبند، نور اميدی را بر سراس��ر 
فلس��طين تابانيده اند ك��ه در تمام 
چهل س��ال غصب و قب��ل از آن در 
روزگار فش��ار و اختناق انگليس��ی، 
هرگز س��رزمين مق��دس آن را به 
خود نديده ب��ود و آينده هم متعلق 
به همين مؤمنين مصم��م و مبارز 

است.1 
در مجموع انديشه  انتفاضه اميد به آزادی فلسطين 

را با باور ب��ه تأثير مبارزات مس��لحانه و مردمی، تمركز بر آزادس��ازی فلس��طين، عدم 
شناسايی اسراييل، يأ س از دولت های عربی، بازگش��ت به ارزش های اسامی، وحدت 
مبارزان، آرمان فلسطين، شکست پذير بودن صهيونيست ها، نفی صلح با دولت غاصب، 
شکس��تن توهم مظلوميت يهوديان در افکار عمومی جهان، ايمان به ايثار جان و مال و 

اتکا به خود و احيای هويت فلسطينی در ميان همه  فلسطينيان زنده كرد.2 

7. نقاط اشتراک انقالب اسالمی و انتفاضه 
در صورتی كه بخواهيم به  صورت موردی به موارد اشتراك انتفاضه  فلسطين و انقاب 

اسامی ايران بپردازيم اين موارد به شرح زير می باشند: 
عقيده و راهبرد مشترک

انقاب اسامی ايران، گر چه يک انقاب شيعی اس��ت، ولی همانند هر مسلمان و هر 
جنبش اس��امی، به وحدانيت خدا )الاله االاهلل( و به رسالت پيامبر اكرم)ص( )اشهد ان 
محمداً رسول اهلل( معتقد است. كعبه را قبله  آمال و آرزوهای معنوی خود می داند، قرآن 

 WWW.KHAMENEI.IR  ،1368/4/14 1. پيام مقام معظم رهبری به كنگره عظيم حج
2. حميد پاشاپور يواالری، همان، ص115. 

در مجموع اندیشه  انتفاضه اميد 
به آزادی فلسطين را با باور به 
تأثير مبارزات مسلحانه و مردمی، 
تمرکز بر آزادسازی فلسطين، 
عدم شناسایی اسرایيل، یأ س 
از دولت های عربی، بازگشت 
به ارزش های اسالمی، وحدت 
فلسطين،  آرمان  مبارزان، 
شکست پذیر بودن صهيونيست ها، 
با دولت غاصب،  نفی صلح 
شکستن توهم مظلوميت یهودیان 
در افکار عمومی جهان، ایمان به 
ایثار جان و مال و اتکا به خود و 
احيای هویت فلسطينی در ميان 

همه  فلسطينيان زنده کرد
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را كام خداوند سبحان و آن را منجی بشريت گمراه تلقی می كند و به وحدت آحاد امت 
اسامی اعتقاد راسخ دارد. 

دشمن مشترک 
انقاب اسامی و جنبش های اس��امی در فلسطين دارای دش��من مشترك اند. اين 
دشمن مشترك همان استکبار جهانی به س��ركردگی امريکا و اسراييل است كه كيان 

اسام را تهديد می كند. 
هدف مشترک 

انقاب اس��امی ايران و جنبش های اس��امی، خواهان برچيده ش��دن ظلم و فساد 
]اشغالگری[ و اجرای قوانين اسام و استقرار حکومت اسامی در جامعه  مسلمانان و به 
اهتزاز درآمدن پرچم الاله االاهلل در سراسر جهان از طريق نفی قدرت ها و تکيه  بر قدرت 

اليزال الهی و توده های مردم اند.1 

نتيجه گيری
قبل از شکل گيری انقاب اس��امی ايران، به رهبری امام خمينی)ره(، نگاه جنبش ها 
و احزاب مختلف در جوامع اسامی نسبت به دين اسام به  عنوان يک ايدئولوژی برای 
حکومت و مبارزه مطرح نبود؛ به همين دلي��ل جنبش های مختلف روی به مکتب های 
مختلف فکری همچون ماركسيس��م و ناسيوناليس��م آورده بودند، كه در تضاد با مرام 
اسامی بود. به همين دليل جوامع اسامی دچار يک نوع بحران هويت بودند كه در اين 
حين انقاب اسامی با محوريت دين به منصه ظهور رسيد و دين را از عرصه  ركود خارج 
كرده و به  عنوان زيربنا قرار داد. بدين ترتيب جنبش هايی در جوامع اس��امی به تأسی 
از انقاب اسامی حاصل ش��دند؛ كه از جمله  اين جنبش ها، مقاومت اسامی حماس و 
جهاد اسامی در فلسطين است. پيروزی انقاب اسامی در ايران، موجی از اميد و انگيزه 
را در ميان مبارزان فلسطينی ايجاد نمود. پيروزی انقاب اسامی در ايران نشان داد كه 

اسام يگانه راه  حل و جهاد بهترين روش مبارزه است. 

1. مرتضی شيرودی، »انقاب اسامی و جنبش های اسامی«، انديشه انقاب اسامی، ش10، 1388، ص183. 


