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فراز و فرود حماس و جنبش های اسالمی 
فلسطین در گفت وگو با خالد القدومی 

مدخل 
دكتر خالد القدومي شايد رس��انه اي ترين نماينده جنبش مقاومت اسامي )حماس( 
در ايران باشد. عاقه او به يادگيري سريع زبان فارسي و تحصيل در رشته  ايران شناسي 
به رغم دانش پزشكي او نشان از عزمي راسخ براي فعاليت همه جانبه در ايران دارد. ولي 
افسوس كه تقدير به گونه اي رقم خورد كه در بدترين دوران روابط حماس با ايران، وي 
در اين مسئوليت جاي گرفت و شايد مس��ئولين حماس او را به همين دليل كه اوضاع 

بدتر از اين نشود روانه تهران كردند. 
اوضاعي كه پس از بيداري اسامي در منطقه ايجاد ش��د و اميد مي رفت كه پايه هاي 
لرزان رژيم صهيونيس��تي را سس��ت تر از اين كند ولي وضعيتي ناخواسته را به جهات 

ذيربط تحميل كرد. 
حماس مابين تحوالت س��وريه از يك س��و و قدرت يافتن اخوان المس��لمين از سوي 
ديگر، دس��ت به يك تصميم مهم زد كه تبعات آن تاكنون برايش زيان بار بوده اس��ت و 
تأسف بارتر اينكه جبهه مقاومت يكي از پايه هاي خود را از دست داد و نتوانست در جبهه 
تازه گشوده شده عليه صهيونيسم در سوريه، اين گروه مقاوم را در كنار خود داشته باشد. 
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تحوالت مصر و سوريه حداقل در يك نگاه ابتدايي براي حماس يك پيامد اساسي دارد 
و آن تجديد نظر است؛ شايد بدون هزينه و شايد هم با هزينه هاي گزاف. 

با توجه به آنچه از دكتر القدومی در اين مصاحبه دريافته ايم و از حماس س��راغ داريم 
مذاكره با صهيونيست ها خط قرمز است. به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي محال 
است و آزادي تمام فلسطين آرمان  حماس اس��ت. پس حماس در جبهه مقاومت باقي 
خواهد ماند. باشد كه در آينده نزديك با رويكردي صائب و سالم در قامت واقعي مقاومت 
در دامان حاميان آزادي قدس ش��ريف خوش بدرخشد. آن گونه كه شايسته خدمت در 

مسير رهايي قبله اول است. 
***

15 خرداد: سؤالم را به صورت کلی از داليل پيدايش جنبش مقاومت اسالمی »حماس« 
مطرح می کنم. چه شد که در مقطعی بحث اسالم در مبارزات مردم فلسطين مطرح شد؟ 
ما تا پيش از اين ش�اهد حضور و فعاليت گروه هايی بوديم که با ديدگاه ناسيوناليستی، 
سوسياليستی يا کمونيستی در جريان مبارزات ملت فلسطين نقش داشتند. ولی از يك 
دوره به بعد، جريان های اسالمی هم وارد شدند و اول جنبش جهاد اسالمی و بعد جنبش 
مقاومت اسالمی »حماس« ظهور کردند. بفرماييد چه شد که يك دفعه  مردم فلسطين 

به سمت اسالم و راهكارهای اسالمی در مقابله با رژيم صهيونيستی سوق پيدا کردند؟ 
دکتر القدومی: بسم اهلل الرحمن الرحيم. از اينكه اين فرصت ارزشمند را برای مصاحبه 
با مجله وزين خودتان در اختيار من قرار داديد تشكر می كنم. تاريخ بخش الينفك تمدن 
انسانی است و كسی كه تاريخ و گذشته ای ندارد، جايی در وضعيت حاضر و آينده ندارد. 
متأسفانه اين سؤال هم نشان می دهد كه دام پهن شده از زمان پايان جنگ جهانی دوم 
و دوره استعمار و روی كار آمدن ميراث داران اس��تعمار در جهان عرب و اسام در حال 
گسترش اس��ت. اين دام همان محكوم كردن جريان ميانه رو و معتدل اسامی و تاش 
برای حذف آن است. بعد از جنگ سال 1948 در فلس��طين، مقامات و نظام های عربی 
سعی در محكوم كردن هر چيزی داشتند كه نام اسام بر روی آن اطاق می شد. دليل 
اين مدعا اين است كه جريان ناسيوناليسم عربی و سوسياليسم يا جريان چپ گرای عربی، 
هر چيز خوب و قهرمانانه را به خود و جنايت ها را به جريان اس��امی نسبت می دادند. 
متأسفانه مسلمانان در تاريخ شفاهی ضعيف هستند. وقتی به تاريخ شفاهی برمی گرديم، 
می بينيم كه جماعت اخوان و گروه های اسام گرا و انديشمندان اسامی و حتی انقابي 
فلس��طين و رهبران آن، از زمان پاي��ان حكومت عثمانی در جهان ع��رب، حضور فعال 
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داشتند؛ مانند حاج امين حسينی مفتی فلسطين، نه ناسيوناليست بودند و نه ناصری و 
نه سوسياليست؛ كاظم حس��ينی از اهالی قدس كه پدر وی در زمان عثمانی مفتی بود، 
نه ناصری و نه چپ گرا و نه سوسياليست بود. همه اين آقايان و رهبران، اسام گرا بودند.

15 خرداد: به نكته خوبی اشاره کرديد. در واقع خيلی سريع وارد بحث شديد. ما از دهه 
60 ميالدی به بعد می بينيم که وقتی کشورهای عربی در مواجهه با رژيم صهيونيستی دچار 
رکود می شوند )به ويژه پس از جنگ سال 1948 و جنگ سال 1956(، گروه های فلسطينی 
وارد عرصه مبارزه می شوند. در آن مقطع، اين گروه ها عمدتاً يا چپی و سوسياليستی بودند 

يا ملی و ناسيوناليست. ما در آن مقطع گروه های اسالمی به هيچ عنوان نداشتيم. چرا؟ 
دکتر القدومی: من برای ملموس شدن اين مس��ئله، به جمهوری اسامی ايران اشاره 
می كنم. اي��ران تنها در دوره پس از وقوع انقاب اس��امی ايران با مس��ئله فلس��طين 
آشنا نشده اس��ت. آيت اهلل كاش��انی، به عنوان عالم دينی و آقای مصدق به عنوان يك 
ناسيوناليست ملی گرای دموكرات، آيت اهلل خمينی مرجع عاليقدر ايران در آن زمان و 
حتی در دوره ای كه در نجف حضور داشتند، طرفدار فلسطين بودند و همه اين ها در دوره 
قبل از انقاب بود؛ اما اسام گرايان در تاريخ مكتوب كجا هستند؟ تاريخ مكتوب زياد به 
آنها و فعاليت هايشان نپرداخته اس��ت. در آن زمان جنايتی عليه جنبش های اسامی و 
مكاتب و انديشه اسامی در جهان عرب و اس��ام به نفع ميراث داران استعمار انگليسی 
و به نفع بازمانده های اس��تعمار انگليس صورت گرفت و جريان های اسامی از صحنه 
حذف می شدند. البته اين نمی تواند دليلی بر مس��ئول نبودن ما اسام گرايان در قبال 
وظايف تاريخی مان باشد. ما اين مسائل را ثبت و ضبط نكرديم و دقت كافی به آنها مبذول 
نداش��تيم و كتاب هايی كه در اين زمينه نوشته شده اس��ت، مربوط به دوره های بعدی 
يعنی اوايل قرن بيستم بود. اما درباره فعاليت های صورت گرفته مسئله فرق می كند. در 
تاريخ فلسطين می خوانيم كه امام حسن البنا 10 هزار نيروی مبارز آموزش ديده و آماده 
را برای اعزام به فلسطين آماده كرده بود كه جمال عبدالناصر آنها را از مرزهای فلسطين 
برگرداند. عبدالقادر حس��ينی در زمان جنگ قسطل در اطراف قدس به تمامی عرب ها 
و اتحاديه عرب اعام كرد كه ساح ما تمام شده اس��ت، اما هيچ كدام از اين طرف های 
ناسيوناليست حاضر به ارسال ساح به آنها نش��دند. اگر كمی در جزئيات توجه كنيم، 
اين مسائل را به وضوح می بينيم. درباره نبود تشكل ها و احزاب اسام گرا در آن برهه نيز 
بايد بگويم كه اس��ام گرايان عادت به چنين كاری نداشتند. اسام گرايان اصوالً اعتقاد 
دارند كه ملت های ما، ملت های مسلمان هستند و از همين رو، تشكيل احزاب اسام گرا 
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چندان مدنظر آنها نبوده اس��ت. البته من درباره تاريخ معاصر و دوران پس از فروپاشی 
دولت عثمانی صحبت می كنم. تمامی رهبران مبارز ملت فلسطين، يا حافظ كتاب خدا 
يا مفتی يا امام جماعت بودند و اعتقادی به جدايی از جامعه نداشتند؛ چرا كه جامعه ما 

جامعه ای اسامی بود. 
15 خرداد: با توجه به ديدگاه اس�المی مسلمان ها و فضای اس�المی که وجود داشته 
است، اين سؤال مطرح می شود که اساس�اً چه فرقی بين گروه های اسالمی و گروه های 

سوسياليستی وجود دارد؟ 
دکتر القدومی: اين همان مسئله ای اس��ت كه من می خواستم در ادامه به آن بپردازم. 
ناسيوناليست ها و دولت هايی كه پس از استعمار انگليس روی كار آمدند، بيشتر از اينكه 
دنبال اهداف ملی باشند، دنبال اهداف حزبی و گروهی بودند. در اين دوره، شخصيت های 
اسامی به فكر تشكيل حزب اسامی نبودند؛ چرا كه اسام گرايان به دنبال بسيج عمومی 
بودند و نه تشكيل حزب. سوسياليست ها و ناسيوناليس��ت ها يك عامل حمايت كننده 
در خارج داش��تند. حزب كمونيست در روسيه، سوسياليس��ت ها و چپ گرايان مصری 
نيز در روسيه حامی و پشتيبان داشتند. اما اس��ام گرايان يا اخوان المسلمين بودند يا 
افس��رانی بودند كه با اخوان المسلمين ارتباط داشتند و س��پس از ارتش جدا شدند. به 
عنوان مثال، در فلسطين جنبش اسامی همان جنبش اخوان المسلمين بود. جماعت 
اخوان المسلمين در اواسط دهه 70 سعی در ايجاد تغيير و اصاحات در داخل را داشتند 
و آمادگی ورود به عرصه مبارزه نظامی آش��كار عليه رژيم صهيونيستی را نداشتند. در 
اين ميان، افرادی از جريان اس��امی جدا شدند و ش��خصيت هايی مانند شهيد يوسف 
نجار،كمال عدوان، خليل وزير و ياس��ر عرفات از بقيه فاصل��ه گرفتند و همين ها بودند 
كه جنبش فتح را تش��كيل دادند و خود اخوانی بودند، اما تفكر اخوانی در زمينه اصاح 
و تغيير و عمليات نظامی علنی را قبول نداش��تند. من درصدد محاكمه تاريخ نيس��تم 
و نمی خواهم بگويم كه چه كس��ی اشتباه كرد و چه كس��ی راه درستی در پيش گرفته 
است. اما اين ها اتفاقاتی است كه افتاده است و ما داريم تاريخ و حوادث آن زمان را بازگو 
می كنيم. در مصر، حمات واقعاً ش��ديدی عليه اخوان جريان داشت و اين در حالی بود 
كه اخوان در رأس جنبش های اسامی قرار داش��ت و ميليون ها عضو در سراسر جهان 
اسام در دوره عبدالناصر برای خود جمع كرده بود كه اكثراً يا در زندان بودند يا تحريم 
شده بودند و به آنها اجازه مشاركت در فرآيند سياسی مصر يا ديگر كشورهای عربی داده 
نمی شد و رهبر اين جماعت ترور و شهيد شده بود. همه اين ها بر روی جنبش اسامی در 
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داخل فلسطين تأثير گذاشت؛ چه در كرانه باختری كه جنبش اسامی زير نظر پادشاهی 
اردن فعاليت می كرد و چه در مصر كه اين جنبش زير سلطه دولت عبدالناصر بود. ظلم 
و بازداشت ها همچنان ادامه داش��ت و در نتيجه جماعت اخوان و جنبش اسامی اعام 
كردند كه تشكل های نظامی زيرزمينی تش��كيل می دهند. در همين راستا، تشكيات 
»اس��ره الجهاد« و »كتائب الجهاد« در غزه ش��كل گرفت؛ اما فرماندهان و رهبران آنها 
مشخص نبودند و دشمن نمی دانست كه رهبر اين تشكل ها كيست. اما در طرف ديگر، 
افرادی كه از آنها نام بردم، جنبش فتح را تش��كيل دادند و اعام كردند كه ما اسام گرا 
هستيم و رويكرد اسامی داريم و جنبش اسامی هس��تيم. اما نكته مهم اينجا بود كه 
عنصر ناصری و ناسيوناليستی در ميان آنها نفوذ كرد و همان رهبری سازمان آزادی بخش 
فلس��طين بود كه مجموعه عربی � ناصری رهبری آن را بر عهده داشت و در رأس همه 
آنها هم عبدالناصر حضور داش��ت و اعض��ای ديگر آن عبارت بودند از: احمد ش��قيري، 
فتحی احمد؛ و پس از آن ياسر عرفات با رويكرد ناسيوناليستی روی كار آمد. در نتيجه 
تركيب اين رويكرد ناسيوناليستی با ديدگاه اسامی، جنبش »آزادی بخش ملی« شكل 
گرفت كه اثری از عبارت »اسامی« در اسم آن نبود. آنها مدعی اسام گرايی بودند، اما 
تشكيات ناسيوناليستی تشكيل داده بودند. بدين ترتيب بود كه ميان جنبش اسامی 
و جنبش آزادی بخش مل��ی يا همان فتح فاصله افتاد. عبارت »فت��ح« در واقع برگرفته 
از ترتيب برعكس ش��ده حروف اول نام اين جنبش بود. چرا؟ ياسر عرفات می گفت اگر 
بخواهيم مختصر نام جنبش آزادی بخش ملی )حركه التحرير الوطنيه( را استفاده كنيم 
بايد عبارت »حتف« را به كار ببريم و حتف يعنی مرگ، اما ما نمی خواهيم بميريم، بلكه 
می خواهيم پيروز شويم و برای همين اين اصطاح را بر عكس كردند و عنوان »فتح« را 

برای آن انتخاب كردند. 
15 خرداد: ما، نمی توانيم نقش جماعت اخوان المسلمين را در شكل گيری جريان های 
داخل فلس�طين ناديده بگيريم؛ حتی همين حرکت ه�ای ملی هم به نوع�ی از اخوان 
سرچش�مه گرفته اند. ولی چه شد که جريان اس�المی از جريان های ملی و جريان های 
سوسياليستی قطع اميد کرد و خودش پا به عرصه وجود گذاشت؟ به هر ترتيب يك فرق 
اساسی ميان حرکت های ملی و حرکت های سوسياليستی با حرکت های اسالمی وجود 

دارد.
تعريف ما از حرکت اسالمی در صحنه مبارزات مردمی فلسطين اين است که اوالً مردمی 
است و مردم مسلمان در آن نقش دارند و ثانياً سازش ناپذير است و ثالثاً الگو و آن چيزی 
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که در نهايت مدنظر است، تشكيل يك واحد اسالمی با مشخصات اسالمی و با قواعد و 
چهارچوب اسالمی است. در باب ريشه يابي اين حرکت ها دو نظر وجود دارد: يكی می گويد 
که اصالً اين حرکت های اسالمی هيچ ربطی به انقالب اسالمی در ايران ندارد؛ چرا که زمينه 
آنها قباًل توسط اخوان وجود داش�ت؛ و نظر دوم مي گويد که همه اين ها متأثر از انقالب 
اسالمي در ايران است. در اوايل دهه 1980 چه در لبنان و چه در فلسطين اين حرکت های 
اسالمی شكل گرفت. وقتی حرکت های اسالمی شكل گرفت، در واقع حرکت های ملی 
و چپ کامالً تحت الشعاع قرار گرفتند؛ يعنی به حاشيه رفتند. تا پيش از اين فرماندهان 
صهيونيست می گفتند که ما لبنان را با گروه نظامی موسيقی مان فتح می کنيم. آنها بيشتر 
متوجه سوريه، اردن، مصر و... بودند. اما همين لبنان با تأسی از الگوهای اسالمی در عين 
اينكه دولت لبنان هم درگير جنگ نشد � فقط يك حزب اسالمی و حزبی که الگوهای 

اسالمی داشت � توانست ارتش صهيونيستی را شكست بدهد. 
دکتر القدوم�ی: عرب ها هشت بار با رژيم صهيونيستی جنگ كردند. در اين جنگ ها، 
فضای فكری حاكم بر جهان ع��رب، متأثر از نقش دولت عثمانی ب��ود. هيچ حزب ملی 
يا سوسياليس��ت يا چپ گرا نبود، بلكه همگی مجموعه فكری اس��امی بودند كه به آن 
اصطاحاً »خافت عثمان��ی« می گفتند. اين اصطاح به اين دليل اس��تفاده می ش��د 
كه اين دولت ميراث دار حكومت اس��امی ب��ود و همه بر روی نق��ش عثمانی ها تمركز 
كرده بودند. طرف های داخل فلسطين اصوالً اس��ام گراها بودند و هيچ انگيزه ای برای 
جست وجوی هويت حزبی نبود. هويت فلسطينی پس از هشت جنگی كه ميان عرب ها 
و رژيم صهيونيس��تی روی داد، از بين رفت. فلس��طينی ها پس از جنگ س��ال 1973 
دوباره به جست وجوی هويت گمشده خود پرداختند. مصری ها، سور ی ها و عرب های 

ناسيوناليست و چپ گرا و اساساً اسامی ها...
15 خرداد: معذرت می خواهم آقای القدومی؛ من معتقدم که تمامی حرکت های ملی و 

سوسياليستی در منطقه، اسالمی نبود. نظر شما چيست؟ 
دکتر القدومی: من فكر می كنم شما حرف های مرا درست متوجه نشده ايد. من گفتم 
كه روی كار آمدن جنبش های غير اسامی با حمايت طرف های خارجی صورت گرفت 

كه پايه و اساس آن عربی و اسامی نبود... 
15 خرداد: يعنی با منشأ خارجی بوده اس�ت، ولی می فرماييد که همه زمينه اسالمی 

داشته و بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی شكل گرفته اند. 
دکتر القدومی: من گفتم كه اين جنبش ها در دوره حكومت عثمانی به شكل احزاب در 



23
3

ی 
دوم

د الق
 خال

و با
ت وگ

 گف
 در

ين
سط

ی فل
ام

ی اس
ش ها

جنب
س و 

حما
ود 

و فر
راز 

ف
92

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
 پ

38
3 و 

ه 7
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

جهان عرب وجود نداشتند و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و ورود استعمار انگليس، 
فرانس��ه، روس��يه و امريكا در صحنه ظهور پيدا كردند. اين نفوذ، يك سری ويژگی های 
فكری داش��ت كه دليل اصلی آن مهاجرت مغزهای جهان عرب به غ��رب و نفوذ غرب 
به جهان عرب بود. من نمی خواهم در اين مس��ائل ورود پيدا كنم. س��ؤال اساسی نحوه 
شكل گيری جنبش های اسامی بود. در سال 1982، خود اسراييلی ها پس از حمله به 
لبنان و جنگ با اين كشور، در دكترين نظامی اين رژيم بازنگری كردند. آنها به اين نتيجه 
رس��يده بودند كه افكار عمومی جهان عرب در حال تغيير و تحول است. در جنگ های 
هشت گانه، اين درست است كه عرب ها پيروزی واقعی كسب نكردند، اما در عين حال، 
اسراييلی ها به اين نتيجه رس��يدند كه بايد در حس��اب و كتاب های خود و در دكترين 
نظامی شان بازنگری كنند. آنها اعتقاد داشتند كه بايد از خارج كمك بگيرند و پشتيبانی 
برای خود داشته باش��ند ولی دكترين نظامی آنها تغيير كرد و به مجموعه های نظامی 
تبديل ش��دند كه اينجا جای بحث درباره آنها نيس��ت. اما عنوان اصلی، »برتری كيفی 
اسراييل بر برتری كمی عرب ها« بود. اين اصل اساس��ی بود و آنها سعی در دستيابی به 
بهترين تسليحات و فناوری ها و حتی اقتصاد، سياست و ارتش برتر داشتند تا در مقابل 
برتری كمی و ع��ددی عرب ها بر آنها فائق آيند؛ چرا كه عرب ه��ا از لحاظ عددی برتر از 

اسراييل بودند و از همين رو، دولت عبری تاش كرد كه برتری كيفی كسب كند. 
حتی در سال 1948 يعنی از زمان تأس��يس اخوان در دهه 20 تا جنگ سال 1948، 
هيچ مشكل و اختافی ميان اسام گرايان و ناسيوناليست ها و ناصری ها وجود نداشت، 
اما وقتی ميان ناصری ها و اسام گراها اختاف به وجود آمد، اسام گراها و جنبش های 
اسامی از صحنه حذف شدند. آنچه من می خواهم روی آن تأكيد داشته باشم اين است 
كه نقش اسام گراها و جنبش های اس��ام گرای مبارز و مجاهد ريشه در اوايل دهه 20 
قرن گذشته دارد كه آنها عليه انگليسی ها و پس از آن عليه صهيونيست ها می جنگيدند. 
اين مسئله تازه ای نيست، بلكه در يك مرحله از صحنه حذف شدند و فعاليت آنها ممنوع 
شد و به خاطر قدرت طرف مقابل و در مرحله بعد به خاطر كوتاهی خود اسام گرايان در 
بعد استراتژيك و راهبردی به زندان افتادند؛ يعنی بعد استراتژيك آنها با كوتاهی مواجه 
شد. اما سؤال اين است كه چرا سوسياليست ها و ناسيوناليست ها نتوانستند دستاوردی 
در فلسطين داشته باشند؟ دليل آن اين است كه فلسطين ديگر برای آنها اولويت ندارد. 
دولت های ميراث دار استعمار به فلس��طين به عنوان يك برگ برنده نگاه می كردند كه 
وقتی نياز داشتند مسئله فلسطين را مطرح می كردند. به عنوان مثال، وقتی نظامشان 
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در معرض خطر قرار می گرفت، بحث فلسطين را پيش می كشيدند، اما هدف نظامشان 
آزادی فلسطين نبود. وقتی جمال عبدالناصر رهبری وحدت عربی با سوريه و جنگ يمن 
را بر عهده داشت و به خاطر عدم به رسميت شناخته شدن از سوی عربستان سعودی، 
آن را تهديد می كرد كه 70 هزار مبارز به آنجا خواهد فرس��تاد، فلسطين هيچ محلی از 
اعراب در اين ماجرا نداشت و اصًا وارد اين بحث ها نشد. دليل دوم اين بود كه مبارزان 
فلسطينی به صاحديد ناسيوناليست ها و جمال عبدالناصر مورد استفاده قرار می گرفتند 
و هر وقت آنها می گفتند وارد يك عمليات می شدند و هر وقت دستور می دادند از عمليات 
عقب نشينی می كردند. نظام عبد الناصر به حاج امين حسينی اجازه ترك قاهره و سفر به 
غزه را نداد و دولت فلسطين اجازه اعمال حاكميت در غزه را نداشت و حتی احمد شقيري 
رئيس س��ازمان آزادی بخش نيز اجازه خروج از قاهره را نداش��ت و همان جا مانده بود. 
فعاليت های نظامی وی در همان چهارچوب مورد دلخواه نظام مصر صورت می گرفت. 
عاوه بر اين دودس��تگی های زيادی در نتيجه اختافات فكری و ايدئولوژيك در جهان 
عرب به وجود آمده بود. تشكيل محور سوريه و مصر در زمان قدرت گرفتن حزب بعث در 
سوريه و ناصری ها و جدايی ائتاف سوريه و مصر، همه و همه حوادثی بودند كه فلسطين 
اصًا در آنها مطرح نبود، بلكه نتيجه عملكرد نظام داخلی آنها بود. االن اسام گراها كجا 
هستند؟ اسام گراها همان ملت ها هستند؛ اسام گراها همان هايی هستند كه به شدت 
از دست نظام های عربی ناراحت و خشمگين بودند. آنها همان افرادی بودند كه به سمت 
شريف حسين1 به هنگام خروج از مس��جداالقصی تيراندازی كردند. »ضباط األحرار« 
)افسران آزاده( ارتباط فكری و اسامی با مصر و افرادی مانند عبدالناصر و عبدالحكيم 
عامر و نجيب داشتند. آنها نوعی توافق فكری اخوانی با اخوان داشتند؛ آنها بودند كه ملك 
فاروق را طرد كردند. چرا؟ صاح جديد در س��وريه و حسنی زعيم در مصر. چرا اثری از 
اين اسامی در عرصه قدرت نيست؟ اين ناشی از خشم ملت های عربی از نظام های قبلی و 
متهم كردن آنها به خيانت است. اين ها همان اسام گراها بودند. اما همان طوری كه گفتم 
تفكر اسامی تشكلی به شكل حزب نداشت و فقط جماعت اخوان المسلمين بود كه در 
سراسر جهان عرب و اسام ريشه دوانده بود. ولی اقدامات آن هم زيرزمينی و محرمانه بود 
و فعاليت نظامی علنی آن ممنوع بود. ما امروز درصدد محاكمه آنها نيستيم؛ چه درست 
و چه نادرست؛ بلكه من درباره حوادثی كه در آن زمان روی داد صحبت می كنم. موجی 
كه در دهه 80 به راه افتاد عبارت بود از مجموعه ای از مبارزات دامنه دار اسامی كه به 

1. به نظر مي رسد كه منظور احتماالً ملك  عبداهلل باشد. 
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شكل زنجيره ای طايی از دوران رسول گرامی اس��ام)ص( تا روزگار پيشوايان دينی و 
انقاب اسامی ايران رخ داد كه تأثير چشمگيری در جهان عرب و اسام داشت؛ اما شما 

اين مشتركات را مدنظر داشته باشيد. 
درباره اسام گرايان در ايران و مبارزات ملی در فلس��طين بايد گفت كه اسام گرايان 
ايران نمی دانستند كه در راه مسئله فلس��طين با چه طرف هايی در داخل جهان عرب و 
اسام تعامل داشته باشند و جنبش اسامی كجاست؟ در آن زمان اثری از حزب اسامی 
در فلسطين نبود؛ مگر جماعت اخوان المسلمين كه اكثر فعاالن آن در زندان ها محبوس 
بودند و اسام سياسی؛ از صحنه حذف شده بود. ايران دوره شاهنشاهی تاش می كرد 
كه نماد فحشا و وابستگی به غرب باشد. تصويری كه فاصله زيادی با هويت واقعی ايران 
داشت. اين اقدامات رژيم شاهنشاهی كامًا عمدی بود، اما اسام گرايان و مراجع بزرگوار1 
دست به تظاهرات می زدند. آيت اهلل كاشانی در سال 48 مردم را به خيابان ها می كشاند 
و در شهر اصفهان درباره مسئله فلسطين برای آنها صحبت می كرد يا آوارگان فلسطينی 
را پناه می داد و نظام حاكم در ايران را بازخواست می كرد كه چرا به اين افراد رسيدگی 
نمی كنيد و واقعاً دست به كارهايی بزرگ می زد، اما داستان همان است. اين كارها تحت 
لوای جنبش اسامی صورت نگرفت. اين ها همه اقدامات اسامی بود و آيت اهلل كاشانی 
به عنوان يك رهبر اسامی به منزله تاريخ اسام در ايران است. همين ماجرا در جهان 
عرب نيز تكرار می ش��د. ايرانی ها به دنبال پيدا كردن نمادی از مسئله فلسطين بودند و 
اين واقعاً كار مشكلی بود. مثًا ياسر عرفات؛ آيا وی اسام گرا بود؟ ناسيوناليست بود؟ چه 
هويتی داشت؟ سازمان آزادی بخش فلسطين چه نقشی ايفا می كرد؟ اگر مصاحبه های 
حضرت امام در نج��ف و پاريس را پی گيری كنيم، می بينيم ك��ه حمايت های زيادی از 
مبارزان جنبش فتح انجام می داد و حتی خواستار پرداخت مستقيم زكات و خمس به 
مبارزان جنبش فتح شده بود؛ چرا كه نماينده ديگری در فلسطين نمی ديد. قبل از آغاز 
انقاب اس��امی ايران، ملت ملی گرا و مس��لمان ايران كجا می رفتند؟ لبنان و اردن و با 
رهبران فلسطينی ديدار می كردند تا به تبادل تجربيات و آموزش ها و تأسيس تشكل ها 
بپردازند؛ يعنی تمامی مسائل مش��ترك بود. ما نبايد در مرحله قبل و بعد از يك مقطع 
خاص متوقف شويم. اين يك زنجيره طايی اس��ت كه شخصيت ها و رهبران زيادی در 
آن ايفای نقش كردند. اين يك رويكرد و نوعی عشق و عاقه نسبت به اسام بود. روابط 
فلسطين با ايران كجا بود؟ آنها چه رابطه ای با هم داشتند؟ اصوالً ايرانی ها در فلسطين 

1. طبيعي است كه در اين مقطع فعاليت روحانيون لزوماً به معناي اقدام مراجع نيست. 
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دو مسئله ويژه را دنبال می كردند: قدس و مظلوميت. قدس قبله گاه نخست مسلمانان 
بود. ايرانی ها به چه دليلی در امور فلسطين مداخله می كردند؟ قدس و حس مظلوميت 
مش��ترك. غير از اين ها چيز ديگری نبود. شايد ش��ما بگوييد چرا ايران در دوره قبل از 
انقاب اسامی چندان حضور و نقش آفرينی نداش��ت؟ چون كه از نقشه جهان عرب و 
اسام حذف شده بود و نقش ديگری را ايفا می كرد. اجازه دهيد به رابطه ايران و جهان 
عرب در دوره قبل از شكل گيری انقاب اسامی ايران نگاهي داشته باشيم. شايد شما اين 
اطاعات را می دانيد؛ اما از باب يادآوری ذكر می كنم. مثًا همسر عبدالناصر چه كسی 
بود؟ تحيه كاظمی كه پدرش ايرانی بود. يكی از دخترانی كه شاه خيلی شيفته اش شده 
بود ولی فقط نامزد شدند و با او ازدواج نكرد، خواهر ملك حسين بود. اين نشان می دهد 
كه طرفين با هم ارتباط داشتند. نظام مصر يك نظام ناصری ناسيوناليست غير اسامی 
بود و در نقطه مقابل هم يك نظام غير اسامی در ايران حضور داشت. اما در عين حال، 
اس��ام گرايان و انقابيون دو طرف هم با يكديگر ارتباط داشتند. اسام گرايان انقابی 
ايرانی با انقابيون ناسيوناليست عرب و به ويژه فلسطينيان مقيم لبنان و اردن در ارتباط 
بودند. شخصيت های زيادی در اين زمينه ايفای نقش كردند كه امام موسی صدر يكی از 
آنها بود و من نمی خواهم اسامی همه آنها را ذكر كنم؛ بلكه مسئله مهم نفس ارتباط بود. 
می دانيد كه ياسر عرفات درباره وصايای هفت گانه حضرت امام خمينی چه می گفت؟ 
به نوعی می خواس��ت به طرف های ديگر فخرفروش��ی و برتری جويی كند. می گفت ما 
حسينی هستيم و بقيه عرب ها يزيدی هستند؛ يعنی عرب هايی كه انقاب فلسطين را 
تحريم كردند. من نمی خواهم بگويم اين حرف دروغ است يا بخواهم خودم را برتر از وی 
بدانم. وی واقعاً مبارز بزرگی بود. اما می خواهم بگويم كه چطور می خواست از احساسات 
اسامی ايرانی ها و مظلوميت استفاده كند. در نتيجه اين سؤال برای امام و دوستان ايشان 
مطرح می شد كه با چه طرف هايی در جهان اسام می خواهيم تعامل داشته باشيم. حرف 
شما درست است كه اثری از تشكل رسمی واقعی كه بتوان بر روی آن عنوان »جنبش 
اسامی« گذاشت وجود نداش��ت كه بخواهيم بگوييم چنين بود. نه فقط ياسر عرفات، 
بلكه بسياری از تشكل های اسامی در داخل ايران و خارج از آن، فكر نمی كردند كه اين 
جنبش اسامی است كه رهبری انقاب اس��امی ايران را بر عهده خواهد گرفت. بلكه 
خيلی تشكل های ناسيوناليستی و كمونيستی مانند حزب توده، حزب سوسياليست در 
سراسر جهان عرب و اسام مطرح بودند. لذا كسی فكرش را نمی كرد كه اسام گراها و به 

ويژه حضرت امام خمينی)ره( رهبری انقاب ايران را در دست خواهد گرفت. 
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15 خرداد: اين ديدگاه اسالمی با توجه به زمينه اسالمی که در منطقه وجود دارد، محرز 
است و بحثی در آن نيست. ارتباطی هم که ملي گراها با اسالم گراها دارند، هيچ جای بحثی 
ندارد؛ ولی من به عنوان مثال از ايران شروع می کنم. در واقع وقتی مردم ايران با شاه به 
عنوان مهره امپرياليسم مبارزه می کردند، از گروه ها و دسته جات مختلف تشكيل شده 
بودند. چپی ها بودند، سوسياليست ها بودند، ملي گراها بودند و اسالم گراها هم بودند. 
در ايران ما يك حوزه و علمای مسلمانی داريم که با شاه بودند. شاه را تأييد نمی کردند، 
اما عليه شاه هم اقدامی نكردند. چه دليلی باعث شد که يك دفعه ای انقالب ما با رويكرد 
اسالمی عليه شاه مبارزه کند و مبارزه را علنی کند؟ در واقع اين عامل حرکت امام بود. 
حرکت امام چه دليلی داشت؟ يك تعريف جديد از اسالم انقالبی. ما در ايران ملي گراهايی 
داشتيم که مسلمان و مفسر قرآن بودند، ولی می گفتند که فرصت بدهيد شاه خودش 
را اصالح کند يا مثاًل شاه اينجا اشتباه کرده اس�ت و به او تذکر بدهيد. حتی چپی ها هم 
چنين ديدگاهی داشتند؛ يعنی نمی گفتند که شاه از بين برود، آنها معتقد بودند که شاه را 
نمی شود از بين برد. ولی حضرت امام يك تعريف از اسالم انقالبی ارائه کردند. ما در عين 
حالی که حوزه را داشتيم، علما را داشتيم و مراجع را هم داشتيم، ولی ويژگی متمايز امام 
با ديگر فعاالن و علما اين بود که می گفت تا وقتی که شاه را با اين تعاريف داريم اسالم را 
نمی شود پياده کرد و درست هم می گفت. ما همين صحنه را می بريم در فضای مبارزات ضد 
صهيونيستی در منطقه. ما اخوان المسلمين را داريم با يك سابقه طوالنی، مردم مسلمان 
را هم داريم، اکثر مردم منطقه مسلمان هستند؛ گرايشات اسالمی دارند و همه متدين 

هستند؛ ولی نياز بود که يك ديدگاه اسالم انقالبی در برابر صهيونيست ها شكل بگيرد.
دکتر القدومی: معن��ای كلمه مجدد1 چيس��ت؟ يعنی صاحب فكر و اي��ده جديد كه 
معادالت را بر هم می زند. در هر دوره ای افراد نوگرا بودند ك��ه يكی از آنها حضرت امام 
خمينی)ره( بود. امام حس��ن البنا، اس��اس حركتش چه بود؟ عليه انگليسی ها فعاليت 
می كرد و در آن زمان اثری از صهيونيست ها و اسراييل نبود. مبارزات وی عليه انگليس 

بود و هدف اصلی اش قدس. هدف اساسی اش تنها اصاح وضعيت داخلی نبود. 
15 خرداد: اگر بخواهيم حس�ن البنا را به عنوان رهبر اخوان با اخوان پيوند بزنيم، من 
تاريخ اخوان را از زمانی که توسط ايشان شكل گرفت تا زمانی که در اوايل دهه 50 شهيد 

شد، يك تاريخ می بينم و دوران پس از شهادت حسن البنا را يك تاريخ ديگر می دانم. 

1. شايد به كار بردن مجدد يا نوانديش براي امام)ره( از س��وي دكتر القدومي دليلي داشته باشد كه ترجيحاً از 
سوي ما به عنوان يك رهبر انقابي واژه بهتري است. 
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دکتر القدوم�ی: می خواستم همين  جا برس��يم و از اول مصاحبه تاش داشتم همين 
مسئله را بگويم. همان طوری كه گفتم در دوره تاريخی تأسيس جماعت اخوان تا شهادت 
امام حسن البنا اصًا چيزی به غير از اسام وجود نداشت. مردم خواب بودند و يك نوگرا 
آمد و معادالت را بر هم زد. او 20 سالش بود كه در دانشگاه تدريس می كرد و بزرگترها 
سخنان و پندهای ايش��ان را روايت می كنند. او حتی به قهوه خانه ها می رفت تا مردم را 
بيدار كند و آنها را عليه حاكم و عليه انگليسی ها به شورش تحريك كند. اين همان انقاب 
و فكر انقابی است. فكر انقابی تنها به اصاح داخلی محدود نمی شود. جماعت اخوان در 
جاهايی كه گروه های اسامی قبًا در آنجا در مصر حضور داشت، فعاليت نمی كرد، بلكه 
به اعضای خود توصيه می كرد كه با رهبر اين جنبش اسامی در آن منطقه بيعت كنند 

تا اختافاتی ميان آنها بروز نكند.
تا س��ال 1948 هيچ اختاف نظری ميان امام ش��هيد حس��ن البنا و علمای ناصری، 
ناسيوناليست ها و خارجی ها نبود، بلكه وی مردم را رهبری می كرد. اختاف و درگيری از 
كجا شروع شد؟ زمانی كه رقابت ميان وی و شخصيت های ديگر آغاز شد؛ شخصيت هايی 
كه خودشان را برتر از اصل موضوع می دانستند. همان طوری كه عرض كردم امام حسن 
البنا 10 هزار نيروی آماده آموزش ديده داشت و تشكيات محرمانه نظامی تأسيس كرده 
بود و در بعد سياسی نيز فعاليت می كرد. آنها تحمل اين وضعيت را نداشتند و به همين 
خاطر امام حسن البنا را به شهادت رساندند و اخوانی ها را زندانی كردند؛ اما اين حادثه 
اينجا )در ايران( اتفاق نيفتاد، بلكه ما اينجا ب��ا حادثه متفاوت مواجه بوديم. اين جريان 
در ايران نيز نياز به رهبران نوانديش داش��ت و عمًا رهبران زيادی ظهور كردند كه در 
رأس آنها حضرت امام خمينی)ره( قرار داشت. همان طور كه گفتم حضرت امام خمينی 
نوانديش واقعی پس از اين دوره بود؛ نوانديشی جديدی كه در اين دوره ظهور كرد. اين 
مسئله مهمی است كه بايد به آن توجه داشته باشيم. به هيچ وجه نمی توان نقش حضرت 
امام در نهضت تغيير و نوانديش��ی را ناديده گرفت. وی حق بزرگی بر گردن مسلمانان 
دارد و من خودم به عنوان يك پژوهشگر مسائل ايران، صرف نظر از اينكه شايد از لحاظ 
سياسی و ايدئولوژيك اختاف نظر داشته باشم، معتقدم ابتكار حضرت امام خمينی)ره( 

در فرامتنی عمل كردن وی بود. 
در مورد شخص شاه ايران نيز بايد گفت كه اوايل همسر وی محجبه بود1 و همان طوری 
كه خود شما هم اشاره كرديد خيلی از علمای حوزه مخالفتی با شاه نداشتند و می گفتند 

1. استناد دكتر القدومي در اين خصوص در دسترس ما نيست و در اين خصوص اطاعي نداريم. 
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لزومی ندارد عليه وی قيام كنيم، تا اينكه حضرت امام خمينی )ره( آمد و دست به قيام 
عليه حاكم ستمگر زد كه كشور و مردم را به انحصار خود درآورده بود. ويژگی شخصيتی 
دوم حضرت امام كه باعث شد نسل قبل از ما به خيابان ها بريزند و در فلسطين، مصر، اروپا 
و انگليس تصاوير حضرت امام خمينی را در دست بگيرند و وی را به عنوان يك نوانديش 
قبول داشته باشند، چه بود؟ وی خودش را تنها يك مسلمان نمی دانست، بلكه رهبری 
اسامی بود كه در رأس ملتی بزرگ قرار داشت و تمام دل ها را مجذوب خود كرده بود و 
حتی كمونيست ها كه در درون مخالف وی بودند، در ظاهر نمی توانستند اين مخالفت را 
بروز دهند. كمونيست ها از اين مسئله خوشحال و خرسند نبودند كه يك تفكر اسامی 
توسط حضرت امام مطرح شود و وی از نجف تظاهرات داخل ايران را رهبری كند يا در 
پاريس سخنرانی كند و نتيجه آن برگزاری تظاهرات در ايران باشد. اين بعد از شخصيت 
حضرت امام يك نوگرايی بود. وی نوانديش بود؛ چرا كه دس��ت ب��ه ابتكار زد و در زمان 
مناسب قيام كرد. همه اين ها در جهان عرب و اسام تأثيرگذار بود. اين حوادث در اواخر 
دهه 1970 و اوايل دهه 1980 روی داد كه همان دوره مورد اش��اره شما بود. اين دوره 
سرآغاز عصر جديدی در داخل جامعه صهيونيستی و دكترين نظامی آن بود كه مهاجرت 
گسترده به داخل فلسطين از آسيا و اروپا را تجربه می كرد و از سوی ديگر، جنبش های 
اسامی و به ويژه حضرت امام خمينی، مردم را متوجه اين خطر می كردند. حضرت امام 
تنها به مسائل داخلی ايران توجه نداشت، بلكه همه مسائل را به صورت يك بسته واحد 
در نظر می گرفت كه مسئله فلسطين نيز در ضمن آن قرار داشت و اينجا ما شاهد احيای 
تفكر اسامی هستيم. اين تفكر اس��امی چه بود؟ اين كه هدف و مقصد نهايی ما قدس 
است. مشكل تمامی جنبش های تحول خواهی در جهان عرب كه عليه رژيم صهيونيستی 
ش��كل گرفته بودند اين بود كه هدف نهايی خود را فلس��طين قرار نداده بودند. آنها از 
فلسطين استفاده ابزاری می كردند، به مقاومت می گفتند كه عمليات های نظامی انجام 
بده و بعد كمك های مالی شان به آن را متوقف می كردند. آنها تا مرزهای خاصی به اين 
حمايت های خود ادامه می دادند و بعد آن را تنها می گذاشتند. جنبش تجديد و نوگرايی 
اينجا بود كه شكل گرفت. بنابراين، اين زنجيره طايی از زمان حضرت رسول)ص( آغاز 
شد و پس از گذر از تمامی مراحلی كه ذكر كرديم و با ايفای نقش اشخاصی كه از آنها نام 
برديم، به اينجا رسيد. همين جمال الدين افغانی يا اسدآبادی يكی از بزرگترين علما بود. 
چه كسی از ميرزاي ش��يرازی كه در عراق بود خواست كه فتوای تحريم تنباكو را صادر 
كند؟ جمال الدين افغانی بود. اما مهمترين نقش در اين جنبش تجدد در ايران را حضرت 
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امام خمينی)ره( ايفا كرد. 
15 خرداد: سؤال ديگر اين است که با توجه به اينكه 65 سال از اشغال سرزمين فلسطين 
می گذرد، به نظر ش�ما مهمترين مانع در نرسيدن مردم فلس�طين به پيروزی و آزادی 
فلسطين چيست؟ شايد عوامل مختلفی وجود داشته باشد، اما مهمترين آنها چيست؟ 

دکتر القدومی: اينجا اجازه می خواهم فقط يك دقيقه درباره سؤال شما درباره انگيزه 
تأسيس جنبش حماس كه با همين سؤال ارتباط مس��تقيم دارد، صحبت كنم و به آن 
پاسخ دهم. مش��كل اصلی، رنگ باختن مفاهيم بود. مردم ديگر تفاوتی ميان دوست و 
دشمن قائل نبودند. در س��ال 1974 عزيز بوتفليقه رئيس جمهور كنونی الجزاير، وزير 
خارجه اين كشور بود و رياست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر عهده داشت. وی 
از ياسر عرفات خواست كه به مجمع عمومی سازمان ملل بيايد و برای سران و مقامات 
كشورها سخنرانی كند. اما عرفات چه بياناتی را اظهار داشت؟ وی تأكيد كرد كه اجازه 
ندهيد ش��اخه زيتون از دس��تم بر زمين بيفتد. يعنی چه؟ يعنی من س��احم را زمين 
می گذارم و شاخه زيتون را در دست می گيرم. وی با اين سخنان خود به صهيونيست ها 
اعام كرد كه من آماده گفت وگو هس��تم؛ آن هم چه زمانی! بعد از جنگ سال 1973. 
يعنی ما در اكتبر سال 1973 پيروز شديم و در سال 1974 ساح را كنار گذاشتيم. چرا؟ 
اينجا بود كه قطار آرمان فلسطين از ريل خارج شد و انقاب فلسطين در مسير بيراهه قرار 
گرفت. اسام گراها در آن زمان )يعنی در اوايل دهه 1970( سعی در پرورش نيروهای 
جوان داشتند و بدين ترتيب، مفاهيم معنای ديگری در ذهن جوانان فلسطينی پيدا كرد. 
البته تنها جوانان فلسطينی نبودند كه با اين وضعيت مواجه شدند، بلكه جوانان عربی نيز 
چنين وضعيتی داشتند. آنها هيچ توجهی به دشمن اصلی كه همان رژيم صهيونيستی 
باشد، نداشتند و اين مسئله برای آنها اهميتی نداشت كه ما بايد اين دشمن را از صفحه 
روزگار محو كنيم. تمام هم و غم گروه های اس��امی، تربيت نسل جوان در مساجد بود. 
در آن زمان نخست، بازتعريف مفاهيم اسامی و دوم، اتخاذ برنامه سياسی مشترك، در 
كانون توجهات قرار داشت. متأسفانه جريان های سوسياليست و ناسيوناليست در جهان 
عرب و نه تنها در داخل فلس��طين، اوضاع را در دست گرفتند و تا سال 1987 به همين 
شكل نگه داشتند؛ بلكه آنها 17 سال نهضت اس��امی را به تعويق انداختند تا اينكه در 
سال 1987 انتفاضه نخست فلسطين شكل گرفت. بنابراين، مهمترين دليل يا داليلی كه 
باعث شد فلسطين تاكنون از طريق احزاب ناسيوناليستی و سوسياليستی و حتی اسامی 
آزاد نشود، در درجه اول اختاف مفاهيم ملی و اس��امی بود؛ چرا كه در نقطه مقابل ما 
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دشمن صهيونيستی قرار داش��ت و امكان مذاكره با آن وجود نداشت. در داخل جامعه 
فلسطينی در اين زمينه اختاف نظر وجود داشت و در همان سال 1974 يعنی پس از 
گذشت نزديك به 30 سال از اشغال فلسطين، فلسطينی ها از آزادی وطن شان خسته و 
مأيوس شدند و گفتند ما در اين مدت دس��ت به گروگان گيری نظاميان و عمليات های 
نظامی زديم و حتی دس��ت به دامن جهان عرب ش��ديم، اما هيچ ي��ك از آنها فايده ای 
نداشت؛ لذا بايد وارد عرصه مذاكره شويم؛ اما جنبش اسامی با اين مسئله موافق نبود و 
اين ناشی از همان اختاف مفاهيم بود. مسئله دوم اينكه جنبش های آزادی بخشی كه 
در كشورهای عربی ش��كل گرفتند، هدف از مداخله آنها در داخل فلسطين، آزادسازی 
فلس��طين نبود، بلكه آنها درصدد حفظ نظام ه��ای خود بودند. در واقع آنها از مس��ئله 
فلسطين اس��تفاده ابزاری می كردند و هر وقت نياز داش��تند از آن به عنوان برگ برنده 
بهره می گرفتند و س��پس آن را دور می انداختند. لذا در ژانويه س��ال 1964 بزرگترين 
تجمع عربی در اتحاديه عرب تحت رهبری جمال عبدالناصر فعاليت مي كرد. شعار آنها 
»فلسطين عامل وحدت ما« بود، اما واقعاً فلس��طين چه جايگاهی در سياست های آنها 
داشت؟ لذا، انحراف مسير مبارزات اسامی، عربی، فلسطينی و جنبش فتح باعث شد كه 
نهادهای فلسطينی رنگ و بوی حزبی به خود بگيرند و درگيری هايی ميان سوريه و مصر 
يا ميان عربستان سعودی و مصر شكل بگيرد. سازمان كنفرانس كشورهای اسامی هم با 
بحران مالی مواجه شد كه ايران و عربستان سعودی و اردن و عراق در آن حضور داشتند؛ 
يعنی در كل اختافاتی در داخل جهان عرب و اسام بروز كرد كه فلسطين نقش اساسی 

در آنها نداشت، بلكه به عنوان برگه ای مورد استفاده قرار مي گرفت. 
15 خرداد: در خصوص مطلبی که فرموديد بنده هم يك تعريفی دارم. به نظر من تشبيه 
درستی نيست بين انقالب اسالمی در ايران و آن چيزی که در فلسطين در جريان است. 
درست نيست من اين تش�بيه را بكنم. ولي وقتی مي گويند انقالب اسالمی به پيروزی 
رسيد در واقع اين رهبری واحد، با تأسی از تعاليم اسالمی و مردم با ايمان بود که منجر به 
انقالب اسالمی شد. به عبارتي اگر مردم وجود داشتند و مؤمن هم بودند به نظر ما کفايت 
نمي کرد. الگوی اس�المی هم اگر وجود داش�ت، مردم هم وجود داشتند باز هم انقالب 
اسالمی به وقوع نمي پيوست. رهبری واحد باعث شد که اين دو عامل برای تحقق پيروزی 

به کار گرفته شود. 
دکتر القدومی: اين همان مشكلی بود كه ما داشتيم و از نعمت رهبری بی بهره بوديم و 

از سوی ديگر، ميان جهان اسام و عرب فاصله و اختاف وجود داشت.
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15 خرداد: پس شما هم قبول داريد که رهبری واحد يكی از مهمترين مشكالت عدم 
دستيابی به پيروزی در سرزمين فلسطين است... استراتژی حماس برای نابودی رژيم 

صهيونيستی چيست؟ 
دکتر القدومی: س��ؤال واقعاً مهمی اس��ت. اس��تراتژی حم��اس برای ناب��ودی رژيم 
صهيونيستی مبتنی بر عوامل متعددی است كه در رأس آنها اين باور و اعتقاد قرار دارد 
كه آزادسازی فلسطين تنها به دست خود فلس��طينی ها رقم نخواهد خورد. اين مسئله 
ناشی از يك سري عوامل منطقی اس��ت كه يكی از آنها عدم موجوديت كشور فلسطين 
است؛ بدين معنی كه يك كشور توس��ط كش��ور ديگر مورد تجاوز قرار نگرفته است يا 
به عبارت ديگر دو كشور با هم در حالت جنگ نيس��تند. يك رژيم اشغالگری در داخل 
فلسطين وجود دارد كه مي گويد قرار نيست من از اينجا بروم، بلكه مي خواهم اينجا بمانم. 
تاريخ منم. اين مسئله كامًا فرق مي كند. مثًا انگليس كه سرزمين فلسطين را اشغال 
كرده بود، قرار بود به كشور خودش برگردد، يا فرانسه و ايتاليا قرار بود از منطقه شامات و 
شمال آفريقا و ديگر مناطق به كشورهای خود بازگردند. لذا بايد كل امت اسامی و عربی 
را بسيج كرد. بايد از ظرفيت كل امت استفاده كرد و به صورت »گاز انبری« با اشغالگری 
رژيم صهيونيستی در فلسطين مقابله و آن را از اين سرزمين بيرون كنيم. همان طوری 
كه گفتم اينجا جنگ ميان دو كشور نيست، بلكه اش��غالگران در داخل سرزمين تحت 
اشغال خود باقی مانده اند. لذا بايد آزادانديشان جهان عرب، اسام و سراسر دنيا را بسيج 
كرد. اين بخش اول استراتژی حماس است كه فلسطين با وحدت و يكپارچگی داخل و 

خارج آزاد خواهد شد.
نكته دوم در اين استراتژی اين است كه بايد ساختار مقاومتی در داخل فلسطين بنيان 
گذاش��ت كه نوك پيكان و خط مقدم ارتش امت و ارتش اس��ام برای آزادسازی كامل 
فلسطين باش��د و در عين حال، حمايت جامعه بين المللی از حقانيت ملت فلسطين را 
جلب كند. اگر جنبش حماس و ملت فلس��طين و ديگر گروه ه��ای مقاومت با الگوهای 
عملی مانند شهادت، حمايت های سياس��ی و اجتماعی در راه تحقق آرمان خود تاش 
نكنند، نمي توان حمايت جامعه بين المللی را جلب كرد؛ چرا كه آن وقت مي گويند خود 
فلس��طينی ها هيچ كاری نمي كنند. در نتيجه، تقويت جبهه داخلی فلسطين از لحاظ 
نظامی، سياسی و اجتماعی مقدمه ای است برای اتخاذ برنامه مقاومتی كامل. مقصود از 
»رأس حربه« اين است كه جبهه داخلی نقش اصلی را در اين سناريو ايفا كند؛ مانند يك 
بازی فوتبال كه بازی ساز اصلی در آن خود فلسطينی ها باشند، اما گل و ضربه نهايی را 
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امت بزند. 
15 خرداد: لطفاً يك نمونه از اين استراتژی که حماس آن را در داخل فلسطين عملی 
کرده است برای ما تش�ريح کنيد. مثاًل ما گروه هايی داريم در عرصه مقاومت در داخل 

فلسطين. حماس تا چه حد توانسته است اين گروه ها را با خودش همراه کند؟ 
دکتر القدومی: جنبش حماس از اواسط دهه 70 به عنوان يك جنبش اصاح و تغيير 
در جامعه فلسطينی ظهور كرد. اين همان بنيه اوليه بود كه من خدمت  شما عرض كردم 
و پس از آن درصدد جذب ملت فلسطين به سمت جنبش آزادی خواهی ملت فلسطين 
برآمد. حماس هدف آزادسازی را كه به خاطر انحراف از مسير، از اذهان پاك شده بود، 
مقصود و هدف غايی قرار داد و اين هدف را احيا كرد و الگوی تربيتی از طرف خود ارائه 

داد. 
15 خرداد: نگاه کنيد استراتژی اين بود، اما االن چند درصد به آن رسيده ايد؟ االن ما 
مهمترين گروه فلسطينی را داريم که فتح است. شما پس از چند سال مذاکره با آنها به 

توافق نرسيديد. آيا با جنبش جهاد اسالمی به وحدت دست پيدا کرده ايد؟ 
دکتر القدومی: انسجام داخلی بر پايه تداخل و همپوشانی جنبش ها نيست، بلكه بايد بر 
اساس اصاح مسير به سمت آزادی فلسطين پايه گذاری شود. ما و جنبش جهاد از سطح 
هماهنگی و همكاری واقعاً خوبی برخوردار هستيم و اين همكاری ها هم در عرصه نظامی 
و هم در زمينه سياسی برقرار است و در عين حال، يك سري اختافات ساده و جزئی نيز 
وجود دارد. نزديك به 8 گروه كوچك و بزرگ فلسطينی وجود دارد كه از انسجام خوبی 
با ما برخوردار هس��تند و حتی برخی جنبش های فلسطينی عضو سازمان آزادی بخش 
فلسطين وجود دارند كه پس از دستاوردهای جنبش اسامی در داخل اراضی فلسطينی، 
به اين فكر افتادند كه رويه اين جنبش مي تواند برنامه خوبی برای فعاليت يكپارچه باشد 
و از همين رو، مشكاتی را برای ياس��ر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطين به وجود 
آوردند و با توافقنامه اسلو و مذاكرات سازش مخالفت كردند و روند كنونی سازش را هم 
قبول ندارند. آنها در عين حال، عضو ساف هستند. ما درباره يك برنامه مقاومتی جامع 
صحبت مي كنيم. خدمات اجتماعی، مؤسسات زيربنايی در كرانه باختری و باريكه غزه 
دولتی نيس��تند. نزديك به 70 الی 80 درصد از آنها در دست بخش خصوصی هستند. 
آنهايی كه اين بخش ها را اداره مي كنند همين جنبش اسامی و برادران شما در جنبش 
حماس هستند. آنها در بخش های پزشكی، كشاورزی و آموزش و پرورش حضور دارند. 
چه كسی اين كارها را انجام مي دهد؟ تش��كيات خودگردان و اموال غربی آنها را اداره 



244
انقاب اسامي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پاييز و زمستان 92

نمي كنند. چه كسی مسئول حمايت از قدس است؟ جنبش اسامی است. مؤسساتی كه 
در اراضی اشغالی سال 1948 حضور و فعاليت دارند، وابسته به همين جنبش اسامی 
هستند. اين همان راز موفقيت جنبش حماس است كه توانسته است از محدوده حزبی 
خارج شده و به يك جريان مردمی تبديل ش��ود. در زمان انتفاضه نخست فلسطين در 
س��ال 1987 جوانانی كه بازداشت مي شدند، بيش��تر به خاطر عضويت شان در جنبش 
حماس بازداشت مي شدند و اين در حالی بود كه اصًا آنها عضو حماس نبودند. در سال 
1996 ميادی 2000 نفر از رهبران رديف اول حماس بازداشت شدند، اما در همان روز 
دوم، بيانيه دادند و دست به عمليات نظامی زدند. جنبش حماس مسير طوالنی را پشت 
سر گذاشته است؛ چرا من قبل از اينكه مجموعه داخلی جنبش حماس را مورد بررسی 
قرار دهم، به تشكيات خارجی پرداختم؟ دليلش اين است كه مجموعه داخلی هر چقدر 
هم بزرگتر و قويتر باش��د، نمي تواند هدف آزادسازی فلسطين را بدون همراهی محيط 
پيرامونی محقق سازد و به كمك طرف های عربی و اسامی حامی مسئله فلسطين نياز 
دارد. ما در جنگ های غير نظامی كه با رژيم صهيونيستی داشتيم، بزرگترين دستاوردها 
را كسب كرده ايم. البته همه اين ها لطف خداوند بوده است و ما به حول و قوه الهی در اين 
راه كوتاهی نخواهيم كرد. اما آيا ما به خواسته كامل مان دست يافته ايم؟ مطمئناً نه. ما 
مي خواهيم به دستاوردهای نظامی، اجتماعی و سياسی بيشتری دست پيدا كنيم تا به 
هدف آزادسازی فلسطين جامه عمل بپوشانيم. اما تا وقتی كه در محيط پيرامونی اعم 
از جهان عرب، جهان اسام و جامعه بين المللي تغييری ايجاد نشود، خيلی سخت است 

كه بخواهيم به تحقق آزادسازی فلسطين اميدوار باشيم. 
15 خرداد: شما فرموديد در مرحله اول، انسجام اس�المی، انسجام در داخل و وحدت 
و همراهی همگان با هم، مهم است. ش�ما يك جنگی داشتيد به نام جنگ سال 2008 يا 
همان جنگ 22روزه؛ در اين جنگ، فقط غزه بود و حماس و حتی کرانه باختری يا دولت 
خودگردان با شما همراهی نكرد؛ يعنی عدم همراهی فلسطينی های کرانه باختری. در 
خارج از فلسطين، حماس حتی نتوانست همراهی کشورهای عربی را هم داشته باشد 
و حتی مصر محاصره را ش�ديدتر کرد تا به حماس در غزه کمك نرس�د. حماس تنهای 
تنها مقابل صهيونيست ها 22 روز مقاومت کرد و پيروز شد؛ البته اين پيروزي در سايه 
کمك های جبهه مقاومت بود. کشورهای عربی و اسالمی و حتی مردم در داخل به آن کمك 
نكردند. ما به يك چيزی اعتقاد داريم. حماس به عنوان يك گروه مقاوم، يك گروه اسالمی، 
هدف و استراتژی اولش نابودی رژيم صهيونيستی است و تا وقتی که چنين استراتژی اي 
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دارد، بايد هزينه اش را بپردازد. هزينه اش چيست؟ حتی مخالفينی از داخل فلسطين و 
مخالفينی از کش�ورهای عربی و حتی مصر در زمان مبارک و خيلی از کشورهای عربی 
ديگر، به شما کمك نكردند. من هنوز مشخصاً متوجه نشدم که استراتژی حماس چيست؟ 
ما در وهله اول، وقتی مي گوييم که يك گروه اس�المی شكل گرفته است، مي گوييم که 
اسراييل بايد از بين برود. برای رسيدن به اين هدف، بايد انسجام و يك وحدت اسالمی در 
داخل و خارج را ايجاد بكنيم. حماس چطور توانسته است به اين وحدت دست پيدا کند؟ 
هنوز گروه هايی در داخل فلسطين هستند که مخالف حماس اند! االن فتح چرا نتوانسته 
است با ش�ما توافق کند؟ مردم کرانه باختری چرا هنوز با حماس همراه نيستند؟ و چرا 
حماس حتی در داخل غزه از تأييد کامل برخوردار نيست و ما شاهد ظهور جنبش تمرد 

در داخل غزه هستيم؟ 
دکتر القدوم�ی: عده ای در سالگرد مرحوم ياس��ر عرفات اعام كردند كه به خيابان ها 

مي آيند و عليه حماس شورش مي كنند... 
15 خرداد: منظور من اين نيست که اگر چنين جنبشی در داخل فلسطين وجود داشته 
باشد، نشانه ضعف است، بلكه نقطه قوت است؛ چرا که اجازه مي دهيد مخالفان حرف خود 

را بزنند. 
دکتر القدومی: ما از جنبش های ملی صحبت مي كنيم و نه از حركت های مشكوك كه 
سعی در براندازی نظام حكومتی دارند كه هدف آزادسازی فلسطين را دنبال نمي كنند. 
اين اسمش مداخله جويی طرف های خارجی است. اما وجود جنبش فتح و جهاد و ديگر 
جنبش های ملی، مس��ئله ای اس��ت كه بايد به ديده احترام به آنها نگريست و ما همين 
مسئله را در فلسطين شاهد هس��تيم. اما جنبش هايی كه بعد خارجی دارند و درصدد 

تخريب هستند، چه از داخل باشند و چه از خارج ستون پنجم هستند. 
15 خرداد: منظور شما اين است که مخالفت هايی که داخل غزه وجود دارد، مخالفت هايی 

است که با تحريك خارجی صورت مي گيرد؟ 
دکتر القدومی: شما گفتيد جنبش تمرد! 

15 خرداد: يعنی جنبش تمرد با تحريك طرف های خارجی شكل گرفته است؟
دکتر القدومی: اصًا چنين جنبشی در غزه موجوديت ندارد و چند نفر معلوم الحال از 
طريق اينترنت بيانيه دادند كه 11نوامبر به خيابان های غزه مي ريزند و حكومت حماس 
را ساقط مي كنند، اما چنين اتفاقی نيفتاد و اين نشان داد كه اين گروه اصًا موجوديتی 

در غزه ندارد. آن چند نفر هم عناصر فاسد هستند و ملي گرا نيستند. 
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15 خرداد: االن يكی، دو نمونه ب�رای ما مثال بزنيد که حماس برای تقريب جريان های 
فكری و اعتقادی و گروه های مبارز، چه اقداماتی انجام داده است؟ 

دکتر القدومی: اوالً ما در جنگ 22روزه تنها نبودي��م. در عرصه عمليات های نظامی، 
ما يك اتاق مشترك عملياتی داشتيم كه تمامی تش��كل های نظامی فلسطينی در آن 
عضويت داشتند و از جمله آنها مي توان به تش��كل های نظامی جبهه دموكراتيك برای 
آزادی فلسطين، جبهه خلق برای آزادی فلسطين، جنبش فتح )گردان های االقصی( و 
جهاد اسامی اشاره كرد. به نظر من تش��كل های نظامی در داخل نوار غزه با هماهنگی 

كامل با هم عمل مي كردند... 
15 خرداد: آيا در حال حاضر هم اين ارتباطات وجود دارد؟ 

دکتر القدومی: بله؛ در عرصه عمليات های نظامی؛ ما در اين زمينه ش��اهد اختافات 
خيلی كمی هستيم. 

15 خرداد: يعنی االن در غزه اين هماهنگي وجود دارد؟
دکتر القدومی: نمي خواهيم فقط درباره غزه صحبت كنيم. به صورت كلی مي گويم و 

نمي خواهم وارد جزئيات شوم. 
15 خرداد: آيا در حال حاضر شاخه نظامی فتح با دولت خودگردان اختالف دارد؟ 

دکتر القدومی: كمی؛ ولی با ما هماهنگ اس��ت؛ به ويژه در غ��زه. ما يك اتاق عمليات 
مش��ترك داريم و به ويژه در مواقع جنگ، تمامی طرف ها حاضر مي ش��وند و دست به 

فعاليت های مشترك مي زنند. 
حاال اينكه امكانات حماس بيشتر اس��ت، اين يك مسئله ديگری است. وقتی حماس 
در سال 2006 به قدرت رسيد از اين مسئله برای تقويت قوای نظامی خود استفاده كرد 
و نه مانند تش��كيات خودگردان كه پس از تصاحب قدرت در سال 1993 بعد نظامی 
خود را تضعيف كرد. تا وقتی كه دستاورد و قدرت نظامی نداشته باشيد نمي توانی هيچ 
دس��تاوردی در عرصه سياس��ی و مذاكرات داشته باش��يد؛ چرا كه طرف صهيونيستی 
احساس فشار نمي كند. شما فكر مي كنيد رژيم صهيونيستی چرا در سال 2005 از باريكه 
غزه عقب نشينی كرد؟ ما نه ارتش هسته ای و نه ارتش اتمي  داشتيم. در يك كام مي توان 
گفت كه مقاومت هزينه های امنيتی و اقتصادی زيادی را به رژيم صهيونيستی تحميل 
مي كرد. ما مي خواستيم همين نظريه را در كرانه باختری پياده كنيم، اما متأسفانه شكاف 
و دودستگی سياسی ميان ما و جنبش فتح اتفاق افتاد و آنها خواستند كه همچنان قدرت 

را در كرانه باختری در دست داشته باشند و ما هم اينجا در غزه مانديم. 
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15 خرداد: فكر مي کنيد اختالف تان با فتح برطرف بشود يا نه؟ 
دکتر القدومی: اين هم مس��ئله مهمی اس��ت. در جنگ 22روزه غ��زه، اختاف ميان 
نظام های رسمی و ملت های عربی كامًا آش��كار بود. نظام های ديكتاتوری عربی كامًا 
وابسته به قدرت هاي استعماری بودند و اين وضعيت حاكم طی 40 سال گذشته بود. اما 
درباره ملت ها وضعيت فرق مي كند. آنها به ما كمك مالی و لجستيكی مي كردند و روند 
رسيدن كاروان هاي ساح به غزه را تسهيل مي بخشيدند. ساح از كجا به ما مي رسيد؟ 
از طريق همين ملت هاي عربی و اس��امی به دست ما مي رس��يد. چه طرفی اين روند 
را تس��هيل مي بخش��يد؟ همين ملت هاي منطقه. ما در قلب جهان عرب و اسام واقع 
شده ايم. ما تنها نبوديم. پيروزی ما در جنگ غزه پس از لطف خداوند متعال و رشادت ها 
و فداكاری هاي شهدا در داخل، در سايه همين كمك ملت هاي اسامی حاصل شد. ايران 
سهم زيادی در اين مسئله داشت و موشك هاي زيادی در اختيار ما قرار داد و اين مسئله 
تازه ای نيست. لذا حماس در جنگ 22روزه تنها نبود و پيروزی آن پيروزی امت اسامی 
بود. اين پيروزی، تنها پيروزی جنبش حماس نبود و اگر چنين ادعايی داش��ته باشيم، 

ظلم و ستم كرده ايم و اين پيروزی را كوچك جلوه داده ايم. 
اكنون مي خواهم درباره مس��ئله اختاف با جنبش فتح صحب��ت كنم. قبل از تقويت 
جبهه داخلی، جهان عرب و اس��ام مهم هس��تند. نظام هايی كه قب��ل از تحوالت بهار 
عربی در جهان عرب روی كار بودند، نظام هاي ديكتاتوری و مستبدی بودند كه از يك 
جريان فاسد در فلسطين حمايت مي كردند. من نمي خواهم نقش تاريخی جنبش فتح 
را كوچك بشمارم. اين جنبش سابقه زيادی در عرصه مبارزات ملت فلسطين دارد، اما 
در داخل اين جنبش حوادثی روی داد كه باعث شد ديگر خبری از فتح يكپارچه نباشد. 
امروز ديگر روند تصميم گيری در جنبش فتح مانند گذشته نيست. آنها تحت فشارهای 
برخی طرف هاي منطقه ای هستند كه آنها را عليه جريان اسامی در فلسطين تحريك 

مي كنند و مي خواهند آنها را به مسير ديگری بكشانند. 
اما درباره مثالی كه فرموديد ذك��ر كنم. مثال اول همان مثالی ب��ود كه درباره جنگ 
22روزه و نشست تش��كل های نظامی گروه هاي مقاومت در اتاق عمليات جنگ در غزه 
عرض كردم. مثال ديگر به حوادث س��ال 2007 مربوط مي شود كه دولت وحدت ملی 
تحت رهبری محمود عباس و اسماعيل هنيه شكل گرفت. هنيه در جريان نشست رياض 
پشت سر محمود عباس نشس��ته بود، اما اين ناش��ی از زرنگی عباس نبود. طرف پيروز 
انتخابات ما بوديم و نه جنبش فتح. اما اين ما بوديم كه از جنبش فتح خواستيم در دولت 
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وحدت ملی مشاركت كند. ولی در داخل جنبش فتح يك جريان فاسد وجود داشت كه 
تحت فشار مداخله جويی هاي برخی طرف ها در منطقه قرار گرفت و در نتيجه توافقنامه 
رياض شكس��ت خورد. با وجود اين، ما امروز بيش از هر زمان ديگری آمادگی توافق با 
فتح را داريم و هدف از اين كار منت گذاشتن بر آنها نيست. هر كس مي گويد كه حماس 
برنامه هاي حزبی و خارجی دارد، مدارك و داليلش را بر سر ميز گفت وگوها ارايه دهد. 
بگويند كه مي خواهيم با هم به تفاهم برسيم. بگويند جنبش حماس بيايد بنشيند سر 
ميز گفت وگو تا به تفاهم دست پيدا كنيم. نه اينكه بگويند مي خواهيم انتخابات برگزار 
كنيم. انتخابات چيست؟ انتخابات بايد بخش��ی از اين توافق باشد. ما توافقنامه مكتوب 
5صفحه ای شامل مسائل ملی، امنيتی، اجتماعی، سياسی و آشتی اجتماعی و انتخابات 
داريم. حال چرا بايد فقط بر روی مسئله انتخابات تأكيد داشته باشيم؟ اين حرف بيهوده 
است. از نظر ما و جنبش جهاد اين مسئله اصًا تمام شده است و به لطف خدا در بسياری 
از مس��ائل با هم اتفاق نظر داريم. من از همين جا اعام مي كن��م كه جنبش حماس و 
جنبش جهاد هماهنگی ها و همكاری هاي خيل��ی خوبی در تمامی زمينه ها، به ويژه در 
سطح نظامی و سياسی در داخل دارند. اما درباره تفكرات ملي گرايانه ديگر؛ همان طوری 
كه قبًا هم گفتم، فلس��طين يك ظرف و محيطی برای همه گروه هاست و خوشبختانه 
از آنجايی كه پيامبر اكرم)ص( فرموده است: »اختاف امت من رحمت است«، نظريات 
و ديدگاه هاي متفاوتی هم وجود دارد. وطن فلسطين همانند ظرفی است كه هم روغن 
و هم آب در آن باشد. آيا شما شنيده ايد كه آب و روغن با هم مخلوط شوند و اگر هم اين 
ظرف نباشد نه آبی مي ماند و نه روغنی. ما در داخل اين محيط و در داخل اين فلسطين 
بزرگ و مقدس و عزيز بايد بر سر اين مسئله با هم به توافق و تفاهم برسيم كه چطور در 
كنار هم زندگی كنيم. وقتی ما از آشتی ملی صحبت مي كنيم نمي خواهيم بگوييم كه 
يك طرفی جبهه خود را رها كند و در جبهه ای ديگر قرار بگيرد، بلكه ما مشتركات زيادی 

داريم كه خيلی بزرگتر از حماس و فتح هستند. 
15 خرداد: اگر شما جنس تان يكی باشد با هم به وحدت مي رسيد. حاال شما مي فرماييد 
که ما در غزه هيچ مشكلی نداريم. باالخره حماس يك هژمونی در غزه دارد. درست است؟ 
در غزه حاکميت دارد و بدين وسيله توانسته است جهاد و فتح و تمامی طرف ها را با خود 
همراه کند. در کرانه باختری، شما يا بايد با جنبش فتح و تشكيالت خودگردان به يك نكته 
مشترک برسيد و يا بايد مقابل هم قرار بگيريد. اگر به وحدت برسيد، يعنی آب و روغن 
نيست، هر دو آب هستيد. اگر به وحدت نرسيد، مقابل هم قرار مي گيريد. سؤال من اين 
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است که اگر يك زمانی نتوانستيد به وحدت برسيد، مردم به چه سمتی مي روند؟ 
دکتر القدومی: تعريف من از وحدت اين نيست كه آب، روغن شود يا روغن تبديل به 

آب شود. اين وحدت نيست.
15 خرداد: من يك تعريفی از وحدت دارم. حماس يك ديدگاهی دارد و فتح يك ديدگاه 
ديگر. يا حماس درست مي گويد يا فتح. آن چيزی که در غزه اتفاق افتاده است، چيست؟ 
حماس اکنون در غزه حاکميت دارد و جهاد و فتح با حماس همراه هس�تند. يا بايد شما 

بگوييد که ما حكومت بالمنازع هستيم يا آنها؟ 
دکتر القدومی: ما در سال هاي 2007 و 2011 دولت وحدت ملی تشكيل داديم كه هم 

فتح و هم حماس در آن حضور داشتند. 
15 خرداد: باألخره شما در غزه توانستيد يك عده را با خودتان همراه کنيد. موافقين و 
مخالفين زير پرچم حماس زندگی مي کنند. در حال حاضر حكومت در غزه دست کيست؟ 

دست حماس. يك عده دارند با حماس همراهی مي کنند. اين درست است؟
دکتر القدومی: اين وضعيت طبيعی نيست، بلكه ناشی از بروز شكاف داخلی است. طرف 
مقابل، حاضر به مشاركت با ما در دولت نبود و نيست. ما به عنوان طرف حاكم بر غزه از 
اين وضعيت راضی نيستيم. ما نمي خواهيم حكومت فقط در دست حماس باشد، بلكه ما 
مي خواهيم با هم مشاركت داشته باشيم؛ در حالي كه اين آنها هستند كه با ما در دولت 
مشاركت نمي كنند. آنها با پيشنهاد ما مخالفت كردند، اما اين مخالفت شان هم سياسی 

نبود، بلكه سكوت اختيار كرده اند و اين ناشی از بروز شكاف داخلی ميان ما و آنهاست. 
15 خرداد: به نظر مي رسد چون آنجا ابزار دست شماست، حاکم هستيد. اگر آنها اکثريت 

داشتند طبيعي بود که حاکميت هم با آنها بود.
دکتر القدومی: نه؛ آنها در راستای تصميمات مراجع سياسی خود چنين رفتاری را اتخاذ 
كرده اند؛ يعنی تشكيات خودگردان دستور داده است كه وضعيت به همين شكل بماند. 

15 خرداد: پس اين را قبول داريد که االن در غزه مخالفت هايی وجود دارد؟
دکتر القدومی: اين مخالفت ها، مخالفت سياسی اس��ت. آنها نمي خواهند دولت را به 
دست گيرند اما حاضر به شركت در پارلمان نيستند. نوعی شورش مدنی است. 70 هزار 
كارمند غزه ای از تش��كيات خودگردان فلس��طين حقوق مي گيرند، اما در منازل شان 

مي نشينند و سر كار حاضر نمي شوند. خوب، اين شورش مدنی است. 
درباره كرانه باختری هم بايد بگويم كه يك تصميم واقعاً عجيبی گرفته ش��ده است. 
همان طوری كه قبًا هم خدمت شما عرض كردم جنبش اسامی در تمامی بخش هاي 
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زيربنايی حضور دارد و بيش از 70 درصد امور اين حوزه ها را در دست دارد. وقتی شكاف 
داخلی شكل گرفت، تش��كيات خودگردان جنگ خود عليه جنبش اسامی را آغاز و 
مؤسس��ات وابس��ته به آن را تعطيل كرد. يعنی اگر امروز انتخابات آزاد و سالم در كرانه 
باختری برگزار كنيم، حماس و مقاومت پيروز خواهند شد و نه محمود عباس؛ البته به 
اين شرط كه رهبران و فعاالن ما از زندان هاي عباس آزاد ش��وند و رهبران ملی در اين 
انتخابات حاضر شوند. عاوه بر اين، بايد اين مسئله تضمين شود كه رژيم صهيونيستی 
دس��ت به تجاوز و حمله نخواه��د زد يا از طريق همدس��تی و هم��كاری امنيتی طرف 
فلسطينی ما را مورد حمله قرار نخواهد داد. اين ها يك سري مسائل طبيعی نيستند. ما 
هم نمي خواهيم چنين كاری بكنيم، بلكه مي خواهيم تشكيات خودگردان را متقاعد 
بكنيم. ما حتی در باريكه غزه نيز نمي خواهيم قدرت را در انحصار خود داش��ته باشيم. 
كرانه باختری و باريكه غزه بايد يك منطقه جغرافيايی واحد و مرتبط باشند و حكومت 
يكپارچه سياسی داشته باشند كه به صورت توافقی تش��كيل شود. خوب، االن مشكل 
چيست؟ مشكل تنها در دولت نيس��ت، بلكه به برنامه سياسی ملی هم مربوط مي شود. 
طرف مقابل به دنبال سازش سياسی با رژيم صهيونيستی است. خوب، چطور مي خواهد 
صلح كند؟ آقای محمود عباس ب��دون نظرخواهی از اكثريت ملت فلس��طين پای ميز 
مذاكره با طرف صهيونيستی مي نشيند؛ همان اكثريتی كه در انتخابات سال 2006 پيروز 
شد. عباس به پشتوانه كدام مشروعيت بر سر ميز مذاكره مي نشيند؟ البته اگر فرض كنيم 

مذاكرات منجر به حصول نتيجه خواهد شد. 
برنامه حماس در كران��ه باختری گفت وگو ب��ا برادرانمان در تش��كيات خودگردان 
فلسطين اس��ت. آنها نمي خواهند پروژه آش��تی ملی به نتيجه برس��د و ما هم دوست 
داريم برنامه مقاومت را پيش ببريم. تقريباً از ش��ش يا هفت م��اه قبل تاكنون هر هفته 
عمليات مقاومتی پيشرفته ای در داخل كرانه باختری صورت گرفته است؛ اما متأسفانه 
همكاری ه��اي امنيتی تش��كيات خودگردان فلس��طين و رژيم صهيونيس��تی باعث 
مي شود كه مجريان اين عمليات ها خيلی زود بازداشت ش��وند. تونلی كه ميان باريكه 
غزه و فلسطين اشغالی حفر ش��ده بود و هواپيمای شناس��ايی كه در الخليل شناسايی 
شد و عمليات مقاومتی كه عليه شهرك نش��ينان صهيونيست در بلعين لو رفت، همگی 
عمليات هاي مقاومتی پيشرفته ای هستند كه توسط مقاومت در كرانه باختری صورت 
گرفت. متأسفانه سازمان هاي اطاعاتی تشكيات خودگردان در لو دادن اين عمليات ها 

قبل از اين كه به سرانجام برسند، نقش عمده ای دارند. 
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15 خرداد: شما فكر مي کنيد نهايتاً با فتح به توافق برسيد يا نه؟ 
دکتر القدومی: مي رسيم؛ اما ان شاء اهلل بر اساس مقاومت. 

15 خرداد: يعنی مي توان حماس و فتح را در فضای مقاومت کنار هم جمع کرد؟ 
دکتر القدومی: احس��نت؛ چطور؟ وقتی كه حماس موفق به تقويت مقاومت در داخل 
كرانه باختری ش��ود؛ مس��ئله ای كه تا االن به علت اقدامات صهيونيست ها و تشكيات 
خودگردان محقق نشده است. پروژه مقاومت در كرانه باختری سابقه درخشان و قوی 
دارد، اما حماس تاكنون به داليل يادشده نتوانسته است اين مقاومت قوی در اين منطقه 
را احيا كند. بر اساس آنچه شما فرموديد ما دو راه داريم؛ يا بايد با آنها آشتی كنيم يا در 
جبهه مقابل آنها قرار گيريم. اما من مي گويم يا مقاومت بايد پيروز شود يا شكست بخورد. 
اگر مقاومت در كرانه باختری پيروز شود، فتح به صورت اتوماتيك از ميدان خارج خواهد 
شد، اما اگر مقاومت پيروز نشود، فتح قدرت خواهد گرفت. چرا؟ متأسفانه اين ناشی از 
همكاری هاي امنيتی فتح با رژيم صهيونيستی و اس��تمداد آن از خارج است. يعنی دو 
عامل مهم وجود دارد؛ مداخله جويی طرف هاي خارجی و همكاری امنيتی. اگر اين دو 
عامل از بين برود، آشتی ملی محقق مي شود؛ اما اگر از بين نرود، چاره ما مقاومت است. 
به عبارت ديگر ما دو راه در پيش داريم؛ يكی اينكه اگر جنبش فتح همكاری هاي امنيتی 
را متوقف كند و با مداخله جويی طرف هاي خارجی در امور داخلی فلسطين مقابله كند، 
امكان تفاهم وجود دارد. اما اگر عكس اين مسئله محقق شود، ما راهی جز تقويت مقاومت 
نداريم. اين يك برنامه حتمی است كه حتماً محقق خواهد شد؛ چه امروز و چه فردا. ما 
بايد در كرانه باختری هم همانند باريكه غزه عليه رژيم صهيونيستی عمليات مقاومتی 

اجرا كنيم و از شيوه هاي ابتكاری استفاده نماييم. 
15 خرداد: مي توانيد به صورت درصدی بگوييد که مردم کران�ه باختری تا چه اندازه 

طرفدار جنبش حماس هستند؟ 
دکتر القدومی: اكثريت اهالی كرانه باختری حامی مقاومت اسامی هستند. 

15 خرداد: يعنی اگر فردا حماس خواست در کرانه باختری مانند غزه، کاری بكند، مردم 
همراه مي شوند؟ 

دکتر القدومی: ان شاء اهلل. 
15 خرداد: در کل اگر حماس يك حرکتی را اعالم بكند، مردم تا چه حدی همراه هستند؟ 

چند درصد؟
دکتر القدومی: شما گفتيد به عنوان مثال، اما به نظر من اين مثال در وضعيت كنونی 
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منطقی نيست؛ چرا كه ما با همكاری هاي امنيتی و خيلی موانع ديگر مواجه هستيم. اما 
اگر حماس بخواهد از مردم برای پيوستن به مقاومت دعوت كند، اكثريت با اين دعوت 
آن همراه خواهند شد. يعنی اگر حماس تصميم بگيرد، مردم در همان روزی كه حماس 

مقرر كرده است، در كنار حماس خواهند بود.
15 خرداد: آيا حماس همچنان مذاکره با رژيم صهيونيستی را خط قرمز مي داند و به هيچ 

عنوان حاضر به مذاکره نيست؟
دکتر القدومي: به رسميت شناختن رژيم صهيونيستی، چشم پوشی از قدس و نشستن 

بر سر يك ميز با دولت عبری همچنان جزء امور ممنوعه و خطوط قرمز است.
15 خرداد: آيا همچنان نابودی رژيم صهيونيستی جزء اهداف شماست؟

دکتر القدومی: تل الربيع )تل آويو(، الناصره، المثلث، النقب و قدس ش��رقی و غربی و 
در كل از دريای مديترانه تا رود اردن و از ناقوره تا ام رشراش همگی مناطق فلسطينی 

هستند. 
15 خرداد: موقعيت حماس در اراضی 1948 چگونه است؟ آيا از هواداران خود در اين 

مناطق برآوردی دارد؟ 
دکتر القدومی: تقريباً يك ميليون و پانصد هزار شهروند فلسطينی ساكن اراضی اشغالی 
1948 در وضعيت امنيتی ويژه ای به سر مي برند. اكثر عمليات هاي شهادت طلبانه كه 
پس از س��ال 2000 به وقوع پيوس��ت، اكثراً با كمك برادران م��ا در اراضی 48 صورت 
مي گرفت. ما وضعيت آنها را درك مي كنيم. آنها نقش و تح��ركات واقعاً مهمی دارند و 
اين مسئله چندين بعد دارد. نخست در تعيين هويت فلسطينی و حفظ آن، دوم نهادينه 
كردن تعلق خاطر به قدس و مس��جد االقصی ك��ه حتی در زندان ها هم ش��اهد چنين 
عمليات هايی هس��تيم. س��وم احيای برنامه مقاومتی جامع عليه رژيم صهيونيستی و 

زورگويی هاي آن. 
اين همان كاری است كه برادران ما در جنبش اسامی و به ويژه شيخ رائد صاح - كه 
رژيم صهيونيستی دوباره حكم به تبعيد وی از مس��جد االقصی داده است- آن را دنبال 

مي كنند. 
15 خرداد: آيا شما حرکت هاي ش�يخ رائد صالح را در بحث س�وريه و امثال آن تأييد 

مي کنيد؟ 
دکتر القدومی: من نمي خواهم بگويم كه نظريات و ديدگاه هاي شيخ رائد صاح جدای 
از ديدگاه و موضع جنبش حماس است، اما موضع ما در بحث سوريه مشخص است و ما 
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دوستان خودمان در ايران و جاهای ديگر را در جريان اين موضع مان قرار داده ايم. 
15 خرداد: آيا حماس توصيه ای به شيخ رائد صالح برای دست برداشتن از مواضع خود 

در قبال سوريه کرده است؟ 
دکتر القدومی: ما ارتباط منظم و تش��كياتی با ش��يخ رائد صاح نداريم، بلكه بيشتر 
ارتباط فكری و ايدئولوژيك ب��ا وی داريم. اما ما به عنوان فلس��طينی و جنبش حماس 
همواره به همگان توصيه كرده ايم كه مداخله در امور داخلی كشورهای عربی و اسامی و 
دخالت ميان طرفين منازعات عربی به نفع مسئله فلسطين نيست. لذا، مسئله فلسطين 
بايد عامل وحدت باش��د و نه عامل تفرقه؛ و ما نمي خواهيم از يك طرف در مقابل طرف 

ديگر حمايت كنيم. 
15 خرداد: از بحث فلس�طين خارج مي ش�ويم و مي خواهيم بحث مصر را که جماعت 
اخوان در آنجا حضور دارد مورد بررسی قرار دهيم. آن چيزی که در مصر اتفاق افتاد، من 
به ش�خصه انقالب نمي دانم؛ بلكه يك حرکت مردمی شكل گرفت که خيلی صادقانه و 
خوب بود. مشخصه هايش هم اين بود که يك حرکت خودجوش مردمی، ضد غربی، ضد 
استعماری، ضد ديكتاتوری و ضد صهيونيستی بود. ولی اين حرکت منجر به اين نشد که 
نظام مبارک سقوط کند، بلكه تنها مبارک سقوط کرد و اين انقالب نبود؛ چرا که معنای 
انقالب اين است که کامالً چيزی تغيير کند. يعنی مبارک رفت کنار، ولی آدم هاي مبارک و 
نظام مبارک کماکان باقی ماندند. وقتی که مرسی روی کار آمد، در واقع اولين مشكلش با 
اين نظام و آدم هاي آن بود. خوب، چون انقالب به معنای واقعی صورت نگرفته بود، اول بايد 
مرسی با اين ها طرف مي شد. دوم بايد مردمی را که خواسته هايی داشتند، راضی مي کرد. 
يكی از رضايت هاي مردم اين بود که نظام مبارک برچيده شود و حكومت مردمی )اعم از 
جريان هاي اسالمي، ضد استكباری و ضد صهيونيستی( تشكيل شود. مرسي نظامی را 
در دست گرفت که مشكالت عديده ای داشت؛ مشكالت اقتصادی، بازمانده هاي نظام 
سابق، فشار غرب و امريكا و بحث صهيونيسم. من بر اين اعتقادم که اخوان المسلمين 
دچار يك اشتباه استراتژيك شد؛ وقتی مرسی به حكومت رسيد، سراغ مطالبات اصلی 
مردم نرفت؛ مطالبات اصلی که مي توانست در بحث سياست خارجی کمی مردم را آرام 
کند، در واقع کأن لم يكن کردن پيمان کمپ ديويد بود. من سؤالي از شما کردم که آيا برای 
شما )حماس( مذاکره با رژيم صهيونيستی همچنان خط قرمز است؟ شما فرموديد: بله. 
اخوان المسلمين به طريق اولی و به عنوان جايی که شما از آنجا رشد پيدا کرده ايد، بايد 
در مقابل رژيم صهيونيستی با يك ديد س�ازش ناپذيری رفتار مي کرد. ولی يك اشتباه 
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استراتژيك مرتكب شد و مردم مصر و بدنه اصلی حاميان مرسی بر اساس همين اشتباه 
ريزش کردند و موقعيت مرسی در مقابل مخالفين وی که همان بازمانده هاي رژيم سابق، 
طرفداران احمد ش�فيق و عده ای از س�كوالرها و امثال آنها بودند، تضعيف شد. وقتی 
موقعيت مرسی تضعيف شد در واقع آنها جان گرفتند و باليی بر سر مرسی آوردند که در 
نهايت توانستند به راحتی وی را از حكومت بردارند و به شكل غير قانونی خلع و سپس 
زندانی کنند و هنوز هم که هنوز است به صورت غير قانونی بر مسند حكومت جلوس کنند. 
در واقع خواست مردم مصر لغو کمپ ديويد و رد صهيونيسم و ارتباط با اسراييل بود و براي 
اين هدف نيز مقابل غرب، صهيونيسم و پس مانده هاي مبارک و نظام او هم مي ايستادند. 
انتظار مردم از مرسي در جنگ 8روزه حمايت همه جانبه از حماس بود و نه ميانجيگري 
براي طرفين؛ اما اين اتفاق نيفتاد و اين مردم مصر را سرخورده کرد. مردم مصر در واقع 
آن مردمي  بودند که از مرسی و ديدگاه هاي اخوان در مواجهه با استكبار و صهيونيسم و 
استبداد سرخورده شدند. اين ها در نهايت منجر به اين شد که چنين وضعيتی پيدا شود. 
دکتر القدوم�ی: درباره اينكه تحوالت مصر انقاب بود يا نبود، بايد بگوييم كه حوادث 
مذكور در 25 ژانوي��ه در حد تعريف يك انق��اب كامل نبود و من در اين نكته با ش��ما 
متفق القول هستم؛ چرا كه انقاب به معنای تغيير ريشه ای امور است. انقاب در معنای 
علمي اش نيز اين است كه الكترون از مدار خارج شود و با ورود به مدار ديگر منجر به بروز 
انفجار هسته ای شود. انقاب يعنی اينكه ماهيت يك چيز به چيز ديگر تبديل مي شود؛ 
مثًا آب به گاز تبديل مي ش��ود يا بر عكس گاز به آب تبديل مي شود. اما درباره معنای 
اصطاحی انقاب در ميان مردم بايد بگويم كه آيا انقاب تمام شد؟ نه؛ هنوز تمام نشده 
است. آنچه در مصر تاكنون اتفاق افتاده است، ادامه همان انقاب 25 ژانويه است. مانند 
تعقيب و گريزها، افت و خيزها. بله؛ يك سري اشتباهات اداری صورت گرفت كه نيازمند 
بررسی درونی است، اما االن زمان مناسبی نيس��ت. در داخل منازعه ای كه ميان اسام 
و غير اس��ام روی مي دهد. بايد به اين مس��ئله از اين منظر نگاه كرد. اما درباره ديدگاه 
ش��ما مبنی بر لزوم لغو توافقنامه كمپ ديويد بايد بگويم كه اگر در جريان آمارگيری ها 
و نظرسنجی هاي روزنامه هاي غربی قرار داشته باش��يد مي بينيد كه نظر مردم مصر در 
دوره قبل و بعد از انقاب فرقی نكرده است. آب و نان و البته فلسطين هم جزء اولويت هاي 
آنهاس��ت، ولی جايگاه آن فرقی نكرده اس��ت. لذا از لحاظ علمی، رهبران اخوان و دكتر 
مرسی اولويت ها را مدنظر داشتند، ولی شيوه ديگری را در پيش گرفتند. همان طوری 
كه قبًا هم گفتم من قصد اعام رضايت يا نارضايتی از دولت مصر را ندارم، بلكه حوادثی 
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را تشريح مي كنم كه اتفاق افتاد. حوادث امروز ادامه همان تحوالت است كه ملت مصر 
در 25 ژانويه رقم زد و اين حوادث همچنان ادامه خواهد يافت تا وضعيت طبيعی شكل 
گيرد. مصر هنوز آرامش خود را بازنيافته است. طبعاً هر كس نظری دارد. اگر بخواهيم 
درباره توافقنامه كمپ ديويد صحبت كنيم، بايد بگوييم كه دولت مرسی توافقنامه گازی 
با اسراييل را لغو كرد و نيروهای ارتش مصر را به س��ينا اعزام كرد. همه اين ها به منزله 
نقض توافقنامه كمپ ديويد بود. فقط همين مانده بود كه از لحاظ سياس��ی اعام كند 
كه توافقنامه كمپ ديويد ملغی شده اس��ت. آنها فكر مي كردند كه اگر اين توافقنامه را 
به صورت سياسی ملغی اعام كنند، با مخالفت هاي بين المللي مواجه خواهند شد؛ لذا 
گفتند كه هر چه دلمان خواست مي كنيم و ضمن لغو توافقنامه كمپ ديويد، روابط مان 
با اسراييل را قطع مي كنيم. يك سري مس��ائلی هم مانند بحث نامه نگاری و غيره است 
كه ما نمي دانيم تا چه حد صحت دارد و اگر صحت داشته باشد، ما آن را قبول نمي كنيم 
و معتقديم كه يك اشتباه استراتژيك است. اما همان طور كه خدمت شما عرض كردم 
اشتباهات كوچك و موردی را مي توان با در نظر گرفتن عملكرد برجسته ناديده گرفت. 
بايد اين نكته را مدنظر داشته باش��يم كه دولت مرسی بيش از يك سال و نيم در عرصه 
قدرت حضور نداش��ت. در خود جمهوری اس��امی ايران، در يك س��ال نخست پس از 
پيروزی انقاب، رهبران برجس��ته ای در جنبش اس��امی ترور ش��دند و جالب اينكه 
افرادی اين ترورها را اجرا مي كردند كه داعيه انقابی داش��تند، ولی در واقع اين چنين 
نبودند. واقعيت اين است كه پاكس��ازی جبهه داخلی زمان زيادی مي طلبد. در مصر از 
زمان ملك فاروق هميشه اين اقليت بودند كه تعيين تكليف مي كردند و گروه خاصی در 
تصميم گيری ها نقش داشتند كه نماينده واقعی ملت مصر نبودند. من نمي خواهم زياد 
وارد جزئيات مسائل مصر شوم؛ چرا كه شايد نياز به تشريح و تفصيل زيادی داشته باشد، 
اما به صورت مختصر عرض مي كنم و تا جايی كه ما امت اس��ام بايد به آن توجه داشته 
باشيم، مي دانم كه يك جنگ همه جانبه عليه اسام و نه اسام سياسی راه افتاده است؛ 
چرا كه من اصطاح اسام سياس��ی را قبول ندارم و آن را وارداتی مي دانم. اين جنگ از 
طرف غرب عليه اسام ميانه رو آغاز شده است و در رأس اين طرف هاي مهاجم و متجاوز، 
امريكا و رژيم صهيونيس��تی قرار دارند و متأس��فانه عناصر و مزدوران صهيونيستی در 
داخل جهان عرب نيز در اين جنگ دست دارند و به آنها كمك مي كنند. امروزه من واقعاً 
از شنيدن اصطاحاتی مانند بازس��ازی محور اعتدال و ميانه روی عربی تعجب مي كنم 
و نمي دانم اين اصطاح از كجا آمده است. اين اصطاح مي تواند تبعات و هزينه زيادی 
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برای ما به دنبال داش��ته باشد. معنای بازس��ازی محور اعتدال چيست؟ آيا منظورشان 
بازسازی محور اعتدال عليه جبهه مقاومت است؟ خوب، ش��ما كه خودتان جزء محور 
مقاومت هستيد و خواستار بازسازی محور اعتدال شده ايد، مي خواهيد جبهه مقاومت را 
رها كنيد و در جبهه صهيونيستی قرار بگيريد. ما بايد اين مسئله را رها كنيم كه مرسی 
اينجا اشتباه كرد و آنجا اشتباه كرد. اين مس��ئله شيوه و رويكرد خاص خود را در زمينه 
گفت وگوی داخلی در درون مؤسسات اخوان دارد و من هم مثل شما معتقدم كه امروز در 
داخل صفوف جريان اخوان به اين مسئله مي پردازند. زمان الزم است تا وضعيت ايده آل 
و طبيعی محقق ش��ود، اما آنچه روی داد امتحانی از سوی خداوند متعال بود تا جنبش 
اسامی به جايگاه خود بازگردد. امروزه جنگی عليه اسام راه افتاده است و ما مسلمانان 
در سراسر جهان اسام بايد به اين سؤال جواب دهيم كه آيا ما طرفدار اين اسام هستيم 
يا مخالف آن؟ چطور از آن حمايت خواهيم كرد و چطور با آن مخالفت خواهيم كرد؟ اين 
سؤالی است كه بايد به آن جواب دهيم. بايد اين مسائل را رها كنيم كه چرا فان اتفاق 
افتاد. اما واقعاً بايد اين مسئله را هم مد نظر داشته باشيم كه نبايد مصر را تنها بگذاريم و 
شايد بهتر باشد كه اين سؤالم را بدين شكل اصاح كنم كه نبايد اسام ميانه رو به حال 
خود رها ش��ود؛ چرا كه در معرض يك جنگ واقعی قرار دارد. ام��ا درباره انقاب مصر، 
بايد بگويم كه انقاب هنوز تمام نشده است. يكی از ويژگی هاي طبيعی انقاب، كودتا 
و انقاب مستقل و جلب حمايت مردم از انقاب و تعيين رهبران و غيره همين است كه 
مراحلی دارد كه شايد بس��ياری از عوام آن را درك نكنند، اما اين ها مراحلی است كه بر 

اساس سنت تدافع طی مي شود. 


