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   حميد بھشتی: ازرگردانب

 ٢٠١۴ دسمبر ٠٢
  

  :سومين فرد
   جھاد اسالمی فلسطينۀ تاريخچۀنقد کتابی در بار

  

و بر فلسطيِن بيچاره، » يا با ما يا بر ما«: ن دوگانگی استدر جھاِن دوگانه ای که بر ما حاکم است تفکر اصلی دارای اي

سنگين پياده می شود، ھم به معنای واقعی کلمه و ھم ۀ گريبانش است، اين تفکِر دوگانه، با توپخانه ب با مشکلی که دست

 لف يکبه ھمين جھت به صورت عادی در آمده است که فعاالن فلسطين را به دو برادر مخا. به معنای مجازی آن

، مجلسی و مناسب ھمکاری گشته است، »حکومتی« که اولی در کنسرت احزاِب –ديگر، الفتح و حماس، خالصه نمايند 

 دين و دولت و دموکرات می باشد و دومی در حصار زندان غزه مانده است و ئیزيرا که گويا صلح جو و طرفدار جدا

ايد و ھشت سال است که به شدت محاصره گشته و نيز در می بايد مرتب طوفانی آتشين از آھن و خون را تحمل نم

  . قرار گرفته است،وجود آورده انده ی آزاد بی که قدرت ھای جنگ صليبی در دنيافھرست سازمان ھای تروريست

اين ھا می کوشند . ال می رودؤاين در حاليست که ھمين تفکر دوگانه از جانب نتانياھو و ھمپياله ھايش دائم به زير س

 خويش را قانع سازند که تمامی جنبش ھا و احزاب فلسطينی جز جماعتی يھود ستيز ئی و اروپاامريکائیيمان ھای ھمپ

  .نيستند

  :جو برای چھار مورد زير بدين قرار می باشد و حاصل پروھش در محبوب ترين ماشين ھای جست

 به زبان عربی به زبان ھای خط التين جو و مورد جست

 ١۶.٠٠٠.٠٠٠ ۶.٣٣٠.٠٠٠ حماس

 ٣٢.۴٠٠.٠٠٠ ۴٢.۶٠٠.٠٠٠ الفتح

 ١٢٠.٠٠٠ ٢٣.٣٠٠.٠٠٠ سازمان آزاديبخش فلسطين

 ١.۶٠٠.٠٠٠ ١٨٠.٠٠٠ جھاد اسالمی فلسطين
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به ھمين جھت نيز بايد از اين . ھمانگونه که مشاھده می گردد از جھاد اسالمی در رسانه ھا جز شبھی را نمی توان يافت

يسندگانش جزو نسِل جديِد اسالمشناسان و شرقشناسان بوده و نفر سومی يک فلسطينی تبار کار پژوھشی که دوتن از نو

اين سه نفر، حد اقِل شرايط الزم برای راه يابی به جنبش ھای سياسی عربی را به لحاظ خرِد .  راضی بود،مھاجر است

، تا بتوانند گفتار و کردار آنان را تسلط بر زبان عربی، تماس شخصی با بازيکنان اصلی و سواد جامع: علمی حائزاند

  .در ارتباط با چارچوب ھای تاريخی، سياسی، فرھنگی، اجتماعی، نظامی و مذھبی دريابند

"Histoire du Jihad ? libération  De la théologie à laکتاِب ويسام الحاجی، نيکال دو پوالر و اوِژنی ِربيار  

"islamique palestinien)  ناسی آزاديبخش؟ تاريخچه جھاد اسالمی فلسطين، انتشارات خداشۀدر بار La 

Découverte  ,  €18, . p214, 2014Oktober  (  

اصطالح اسالمگرا در مورد ه  کسانی را که با ارزيابی جنبش ھای بۀ اين کتاب راه ورود ھم

ام به انضم(فرنگی ھا % ٩٩ که برای ئیراضی نيستند، به دنيا» )خدا(ديوانگان ريشوی «

بسته است، می گشايد و در عين حال ايجاد تفاھم و امکان برداشت نقادانه ) طرفداران فلسطينيان

به ويژه به فعاالن چِپ . توان توصيه نمود را می  آنۀلذا مطالع. را نيز برايشان فراھم می سازد

ود که حماس و حزب هللا ھم وج فرانسوی که بی پروا از الفتح حمايت می نمايند و از اين

آنھا در خواھند يافت که موضوع به اين . خارجی دارند ناراضی بوده و به زحمت می افتند

 آزاديبخش ۀ جبھۀسادگی ھا که فکرش را می کردند نيست، ھمانگونه که در گذشته نيز در بار

 مثالی حاجه که مربوط ب ) MTLD شمال افريقا ۀستار (ۀ فکر می کردند و پيش از آن نيز در بار)FLN(ملی الجزاير 

بود و قادر شده بود به مقام رھبری در قاھره برسد و به انترناسيونال کمونيستی نيز بسيار نزديک شده بود و به موازات 

 که نئودستور بورقيبهۀ  اسالمی در قاھره به او مقام خالفت عرضه شد، و نيز در بارۀ در يک کنگر١٩٣٠ ۀآن در دھ

 کسی نمی داند که دستورالعمل ھا و توصيه ای الئيسيسم از او ياد می شود و تقريباً ھمواره به عنوان سرمشقی نمونه بر

 ھر مسلمانی اعالم می شد که در ۀعنوان وظيفه د امامان قرار گرفته و بئيھای مبارزاتی وی در مساجد، مورد تأ

 . شرکت نمايند،اعتصاباتی که حزب او توصيه می کرد
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 بايد پذيرفت که آنھا نيز گذشته از ھر ايدئولوژی که داشته باشند خود را در ءنيان ابتدااما برای بازگشت به داستان فلسطي

آنھا، ۀ بعد اسالمگرا، چپ راديکال، ناسيوناليسِت عرب يا ھر چيز ديگر و ھمۀ  اول فلسطينی می دانند و در مرحلۀدرج

ملل عرب صدق می ۀ دوستی که در مورد ھماين نزديکی به ميھن . مسيحيان نيز، در يک فرھنگ اسالمی رشد يافته اند

عرضی بودن شکل گرفته است، واضح است که از جانب کسانی ۀ کند و به لحاظ تحت استعمار و در قيموميت در محدود

 اخراجی اين طبيعتاً . ال توسط اھالی شھرک ھای خودساخته اشغال گشته اند، بيشتر حس می شودسکه قريب به صد 

ی و جھانی مراحل مختلفی را طی نموده ئرزه با امپرياليسم می باشد که طی وقايع منطقه ميھن دوستی، احساس مبا

  .است

 صھيونيستی و تحقق آن بر منويات قدرت ھای استعماری ۀ که فلسطينيان به حق فکر می کنند که پروژئیاز آنجا

 به کسانی ئيان سپرده اند، طبيعتاً مريکاادست ه انگلستان و فرانسه بناگشته است و بعد از آن ھم آنھا فرماندھی آن را ب

تحت تأثير . اتحاد جماھير شوروی، چين، ويتنام و کوبا: دست گرفته انده روی می آورند که پرچم مبارزه با آنھا را ب

ی داد تا حّدی أ در سازمان ملل به طرفداری از تقسيم فلسطين ر١٩۴٧مبر  نو٢٩که در  شوری قرار گرفتن، ھنگامی

ر می يياما دو واقعه ھمه چيز را تغ. ، ھانوی و ھاوانا کشيده شدپيکينگ به دنبان آن سمپاتی آنھا به سوی .تنزل نمود

 که به خاطر ١٩٧٩مبر دس ٢۵ و لشکرکشی ارتش سرخ به افغانستان در ١٩٧٩ جنوریانقالب اسالمی ايران در : دھد

در ھمان سال جنگی ميان . نستان صورت گرفت ھای افغا(*)برطرف ساختن اختالفات و تنظيم روابط ميان کمونيست

 افتاده بود، مردی که برايش رنگ گربه اھميتی نداشت و فقط مھم اين بود دنگ سياو پينگدست ه چين که قدرت آن ب

که در شکار موش موفق باشد و ويتنام که قصد نابودی مائوئيست ھای کامبوج، موسوم به خمرھای سرخ را داشت، 

  . انقالبيون فلسطين، از جمله ياسر عرفات تبديل گشتۀد که تھران ناگھان به مکاين بو. صورت گرفت

تأثير انقالب اسالمی ايران بر جھان مسلمانان و عرب قوی بود، به ويژه بر گروه ھا و جنبش ھای سياسی نظامی 

ھی از دانشجويان فلسطينی در آن زمان گرو. فلسطينی و لبنانی و عالوه بر آن بر جوانان و بيش از ھمه بر دانشجويان

ۀ قاھره بنيان جنبش جھاد فلسطين را ريختند که تاريخ تأسيس رسمی آن با عمليات نظامی عليه پايگاه اسرائيلی در محل

در ھمان محلّه .  شد٨٧مبر  دس٩اول در ۀ  ورق خورد و پيش آھنگ آغاز انتقاض١٩٨٧بر وشجاعيه در غزه، در اکت

مواجه » حفاظتیۀ تيغ« با بزرگ ترين شکست تاکتيکی خود  در عمليات ٢٠١۴ جونيلی در سالھا بعد سربازان اسرائ

 خود را به داخل ۀن کننده الزم بود تا فلسطينان مبارزييتعۀ  رخداد دو واقع١٩٨٧و » سورپرايز الھی«ميان . گشتند

 که موجب آغاز ١٩٨١ سال يکی به قتل رساندن رئيس جمھور مصر، سادات، در:  ميھن اشغالی تمرکز دھندۀمحدود

شکار اسالمگرايان گشت که شامل بر فلسطينيان نيز شد، اگرچه آنھا نقشی در آن نداشتند و ديگری اشغال لبنان در سال 

  .ر مکان جنگندگان و ادارات فلسطينی به تونس، الجزاير، عراق و يمن گشتيي که موجب تغ١٩٨٢

در اين . گشت نمودند و مخفيانه به ايجاد نيروی پيشتاز انقالبی پرداختنددر اين ھنگام فعاالن جھاد اسالمی به غزه باز

زمان آن ھا کوشيدند با نظريات گوناگونی که داشتند، فعالينی را از گوشه و کنار، چه با نظريات به رنگ مارکسيستی و 

ن که از مصر می شناختند و با چه چپ ناسيوناليستی عربی گرد ھم آورده و ارتباطات پيچيده ای را که با اخوان المسلمي

اول به راه افتاد اخوان المسلمينی ھای غزه می بايست ضۀ که انتقا به ھنگامی. گروه ھای اسالمی داخل الفتح حفظ نمايند

 اعالم موجوديت نمود، در آن زمان حماس رسماً .  سياسی و لذا مسلحانه را برگزينندۀ تصميم می گرفتند راه مبارزءابتدا

  . بھره برداری می نمود،عام المنفعه ای که صبورانه در مساجد ايجاد گشه بودۀ ز شبککه ا حالی

اين گروه در مقاومت در . وجود آمده  ب، نظامی فلسطينيان که جھاد اسالمی باشد-  سال سومين گروه سياسی ٢٧پس از 

. متازی در ميان فلسطينان می باشد نمود و ھمواره سرباز مءمقابل حمالت اخير اسرائيل به غزه نقش بس مھمی را ايفا

منابع مبارزاتی را خوانده و مورد بحث قرار داده اند، از ۀ  نفرات که رھبرانش کلي۵٠٠٠با ارتشی نامرئی، شامل بر 
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 را به فارسی فرانس فانون که علی شريعتی و خمينی و نيز واراگه چ و مائو، ابن خلدون گرفته تا آنتوان گرامشی

جنبش مزبور . ، می باشد حماس والفتح با برادران خود، ئیجھاد دارای ارتباطات پيچيده و مشکل زا. ترجمه کرده است

که آن را با صفت انقالبی، اسالمی و ناسيوناليستی می توان توصيف نمود، نزد تمامی فلسطينيان، با ھر جھت سياسی و 

که مدتی طوالنی ميان دو برادر بزرگ  ه خاطر اينبه ويژه ب.  برخوردار استئیمذھبی که داشته باشند، از منزلت باال

  . کرده استءنقش واسطه را ايفا

ب ر آن نوشته، گفته است که اين کتا در مقدمه ای که باُليور ُری. برای اطالعات بيشتر کتاب مزبور مرجع خوبی است

يک مائوئيسِت ُملِحد . ب کار آنن و چارچوانقش بسيار ويژه ای داشته و تحليلی است از فرايند ايجاد اين جنبش، مؤسس

 برای خاطر امت ء که در ابتدائیخاطر ذوب شدن در توده ھا تبديل به يک اسالمگرا گردد، اسالمگراه می تواند ب

 خود ادامه دھد و سرانجام دست رد بر ۀچوب ناسيوناليسم فلسطينی به مبارزرمبارزه می کرد می تواند پس از آن در چا

زيرا او آن را برای پشت کردن به مبارزات ميھنی ھمچون دستاويزی می يابد تا به . ن المللی زند بيئی اسالميگراۀسين

با اطمينان می توان گفت . ديگر را تقاطع کرده و فعاالن راه خود را می يابند راه ھای آنان يک. پان اسالميسم بگريزد

ذاشته شد و با تأثير عميقی که مارکسيسم بر بسياری که بسيار عجوالنه مارکس با رفتن اتحاد جماھير شوروی به کنار گ

“) De la théologie à.  ن جھاد اسالمی داشت می توان ويژگی ھا و مشخصاً کار آتی آنھا را توجيه نمودااز مؤسس

)9. S?, la libération   

 »می آيد و ھر وجود ه از اين دو ملت يک ملت واحد ب. خمينی امام ماست، رئيس و رھبر تمامی مجاھدين است

ما ايران را آزاد ساختيم، فلسطين . ، ھر مجاھد، ھر انقالبی تبديل به يک پيام آور فلسطين در ايران می گرددئیفدا

 ۀمبارز. که بر امپرياليسم و صھيونيسم پيروز گرديم توقف نخواھيم کرد ما پيش از آن. را نيز آزاد خواھيم ساخت

 ٢٠ياسر عرفات در ليبراسيون، . »که فلسطينيان عليه اسرائيل می کنندايرانيان عليه شاه ھمان مبارزه ايست 

 L’Iran et la question«  )فلسطينألۀ ايران و مس( به نقل از زھرا بنی صدر در ١٩٧٩ ،بروریف

palestinienne« , Revue d’études palestiniennes , Nr 24, Éditions de Minuit , ١٩٨٧، ٥ص   ،

en regardant vers Jérusalem , De Pékin à Téhéran : "پوالر مورد استناد قرار گرفتهاز جانب نيکال دو 

,"la singulière conversion à l’islamisme des « Maos du Fatah »  ) تا تھران، با نگاه به پيکينگاز 

 ,Religioscope در ) وئيست ھای الفتحئ از جانب مائیوردن شگفت انگيز به اسالمگراروی آ: سوی بيت المقدس

2008   

  ٢٠١۴مبر  نو٢۶   برگرفته از تالکسکاالفاوستو جوديچهقلم ه ب

13979=reference?asp.article/org.int-tlaxcala.www://http 

  :يادداشت

  : دھۀ اخير ارتباط می گيرد، بايد با صراحت بنگاريم۴تا جائی که به تاريخ افغانستان به خصوص (*) 

ونيست نبودند، تا گاھی کم گذشته از آن که باند ھای خلق و پرچم به گواھی نوشته ھا و عملکرد ھای خودشان ھيچ

، تمھيدات ھمه شوروی اشغالگر به غرض حل و فصل مشکالت درونی آنھا، افغانستان را به آتش و خون کشيده باشد

سوسيال امپرياليزم شوروی در طول نيمۀ دوم قرن بيستم، به وضاحت نشان می دھد که سوسيال  جانبه و غدارانۀ

 به ھمان سان که اينک .ندی ھای استعماری خود اشغال نمود بودامپرياليزم شوروی، افغانستان را به خاطر آزم

ضمن غارت منابع طبيعی خودش، امپرياليزم امريکا با بھانه ھای ديگری، کشور ما را اشغال نموده و می خواھد از آن 

  .به مثابۀ تختۀ خيزی جھت تصرف آسيای ميانه استفاده نمايد

 AA-AAيادداشت پورتال


