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 مقدمه

که این تأثیر، قبل و پس از  ، امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی از جایگاه مهمی در روند جنبش جهاد اسالمی فلسطین برخوردار است

لی های کلی، ظاهر شد و در ایجاد ساختار تئوری و عم پیروزی انقالب در سطوح مختلف اعم از فکری، اخالقی، سیاسی و خط مشی

های نظری و روابط سیاسی حرکت جهاد  گیری جنبش انقالب اسالمی فلسطین نقش داشت و آثار و پیامدهای آن هنوز هم در موضع

 .خورد اسالمی به چشم می

، بهتر است نگاهی گذار به اصول و تاریخچه  پیش از بیان ابعاد و میزان آشنایی حرکت جهاد اسالم با انقالب اسالمی امام خمینی

 .ها و عملکردهای آن بیندازیم یس جنبش جهاد و روشتأس

 میالدی 0222تا  5791های  جنبش جهاد اسالمی فلسطین در فاصله سال

میالدی در فلسطین  08جنبش جهاد اسالمی فلسطین، حرکتی اسالمی و مبارزه است که ساختار سازمان یافته آن در اوایل دهه

در میان دانشجویان فلسطینی مقیم مصر، مطرح  08سیاسی جنبش در اواسط دهه  اشغالی شکل گرفت. پیش از آن، اندیشه فکری و

های جهان و نحوه نگرش به تاریخ و فهم آن  شناسی در ارتباط با درک اسالم و واقعیت هایی پیرامون مسائل روش شده بود و بحث

  .صاً تاریخ اسالم مورد بررسی قرار گرفته بودصوو خ

   شود. ده و اصل دینی، فقهی و شریعتی با تکیه بر قرآن و سنت نقطه آغاز حرکت محسوب میعنوان یک عقیه درک روش اسالم ب

های ایجاد  گرایی بود که موجب شد ابزار و روش واقع از سوی دیگر توجه زود هنگام اعضای جنبش به تاریخ، راهی برای رسیدن به

های اسالمی و امت  مسأله اساسی جنبش"ی پی ببرند و آن را تغییر و تحول را یافته و به جایگاه فلسطین در نظریات معاصر اسالم

 تلقی کنند. حرکت و جنبش اسالمی فلسطین، این بینش را بر پایه سه رکن اساسی بدست آورده بود که عبارتند از:  "اسالم 

  .بُعد قرآنی )که به طور واضح در سوره مبارکه اسرا بیان شده(، بُعد تاریخی و بُعد حقیقت گرایی

گرایان جدا از اسالم و  ملی"ای، از بین بردن اندیشه رایج در آن زمان بود که بر مبنای شعار  ف جنبش از طرح چنین نظریههد

 : شکل گرفته بود. بنابراین جنبش مقاومت شعار و اندیشه خود را این گونه مطرح کرد "گرایان جدا از فلسطین  اسالم

  .، به عنوان نقطه آغاز جهاد و مبارزه به عنوان وسیله و رهایی فلسطین به عنوان هدفاسالم یعنی "اسالم مبارزه و جهاد فلسطین" 
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  :جنبش جهاد اسالمی از بدو تأسیس تاکنون، پنج مرحله عمده را پشت سر گذاشته که عبارتند از 

ای اشغالی و مدارس و ه غاتی داوطلبانه از سوی مردم در داخل سرزمینیهای سیاسی و تبل که عبارت بود از فعالیت مرحله اول:

کرد،  های خود را مطرح می ها و نشریاتی که جنبش در آن، افکار و مواضع اندیشه های آن. این مرحله با توجه به خبرنامه دانشگاه

  .نام دارد "طلیعه جنبش "مرحله 

نه ادامه یافت و به دنبال منصوب ها، مقاومت مسلحانه آغاز شد و با آغاز آن، فعالیتهای مسلحا با تشکیل نخستین هسته مرحله دوم:

 4801تا  4801شدن شهید فتحی شقاقی به ریاست شاخه نظامی و دستگیری ایشان، هشت عملیات مسلحانه در طور سالهای 

 4111تا 4111 صورت گرفت

های جنبش جهاد میان نیرو "پیکار شجاعانه "های مسلحانه موسوم به  است و با انجام درگیری "انتفاضه "که مرحله  مرحله سوم:

  .( آغاز گردید4111)پاییز سال  1/48/4800و نیروهای اسرائیلی در تاریخ 

های جنبش بوده و در این دوره جنبش جهاد به توسعه دادن فعالیت خود در  که مرحله گسترش و توسعه فعالیت مرحله چهارم:

سترش داد. در این مرحله، با ادامه عملیات نظامی های مختلف، گ خارج از فلسطین پرداخته و روابط خود را با کشورها و دولت

طلبانه و انهدامی هم به آن اضافه شد و ایجاد تشکیالت نظامی جدیدی موسوم به  های دیگری از مبارزه، شامل علمیات شهادت نمونه

دست موساد در شهر مالتا و نیروی اسالمی مبارز اعالم گردید و این مرحله، تا زمان ترور و شهادت دکتر شقاقی، دبیر کل جنبش به 

 . ( ادامه یافت4101)پاییز  61/48/4881در تاریخ

این  این مرحله از زمانی که دبیر کل جدید جنبش، دکتر رمضان عبداهلل این سمت را به عهده گرفت آغاز شد. ویژگی مرحله پنجم:

د دکتر شقاقی و تأکید بر انجام عملیات نظامی، با مرحله، ثبات سیاسی و مقابله نظامی، یعنی پایداری بر روش فکری ـ سیاسی شهی

  .های لجستیک بوده و این مرحله تاکنون ادامه یافته است وجود مشکالت و نابسامانی

کند. به  های داخلی را کنترل می های مشخص برخوردار است که هسته جنبش جهاد اسالمی از ساختار تشکیالتی منظم و اساسنامه

کند و مجلس مشورتی، تعیین دبیر کل را به عهده دارد. این مجلس، خود  گذار عمل می به عنوان قوه قانونطور مثال مجمع عمومی، 

  .شود توسط مجمع عمومی برگزیده شده است و هر چهار سال یک بار انتخابات انجام می

کنند  ظر دبیر کل فعالیت مینظامی و مالی، تحت ن، تبلیغاتی  ، مجالس و شورای محلی، و قسمتهای مختلف اعم از تشکیالت سیاسی

های  های مختلف فعالیت دارند. هسته شوند که در زمینه ها خود شامل تعدادی کمیته و شاخه فرعی می و هر یک از این بخش

  .ترین بخش تشکیالت هستند که وظیفه عضوگیری، آموزش و تعلیم اعضا را به عهده دارند کوچک، جزئی

های داوطلبانه هواداران و موافقان روش  اص بخشی از حقوق ماهیانه اعضا و هدایا و کمکهای مالی جنبش از طریق اختص هزینه

شهدا و آسیب دیدگان و اطرافیان آنان هم از طریق بنیاد  های معنوی ویژه شود. همچنین کمک فکری ـ سیاسی جنبش تأمین می

  .گیرد شهید جمهوری اسالمی ایران انجام می
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بخش  ای مبنی بر اینکه جنبش را جایگزین و یا مخالف با سازمان آزادی جنبش جهاد اسالمی هیچ نشانهدر میان مبانی و اساسنامه  

را به خاطر آنکه از اصول اسالمی عدول  "ساف "فلسطین بداند، وجود ندارد، اما در عین حال جنبش جهاد همکاری و همگامی با 

بنابراین، عدم به رسمیت شناختن حاکمیت دشمن حتی بر یک وجب از  .دپذیر کرده و وارد مذاکرات سازش با اسرائیل شده است، نمی

خاک فلسطین و انتخاب راه جهاد و مبارزه مسلحانه به عنوان تنها راه آزادسازی فلسطین و کوتاهی نکردن از اصول میثاق ملی که در 

اساس اصل اسالمی مبارزه در برابر هجوم  بردارنده حقوق کامل ملت فلسطین است شرایطی است که جنبش جهاد بر مبنای آن، و بر

  .صهیونیسم با دیگر نیروهایی فلسطینی به همکاری پرداخته تا تحت این شرایط به اهداف نهایی دست یابد

های سازش کارانه را به عنوان راهی برای بازگرداندن حقوق اعراب و مسلمانان فلسطین نپذیرفته و  در این راستا، جنبش جهاد، روش

هایی را که در این زمینه انجام شده ـ از جمله  داند. لذا همه فعالیت روش صحیحی برای آزاد سازی قدس از چنگ یهودیان نمیآن را 

 خود گردان را نیز نپذیرفته است. پس از آن ـ محکوم نموده است و گفتگو و همکاری با حکومت  پیمان اسلو و دیگر پیمانهای

کمتر از آزادی تمام خاک فلسطین، از کناره دریای مدیترانه تا رود اردن، رضایت نخواهد داد. همچنین جنبش جهاد اسالمی به چیزی 

ای بر سر بقیه اراضی  در بخشی کوچک از خاک فلسطین را قبول نکرده و آن را معامله "حکومت فلسطینی مستقل "بنابراین نیرنگ 

  .کند اسالمی تبدیل می-های عربی ها و رسیدن به همه سرزمینیستداند که دولت فلسطین را به پلی برای عبور صهیون فلسطینی می

جنبش جهاد، ضمن مخالفت با هر نوع سازش، به انجام عملیات نظامی خود بر ضد اسرائیل ادامه داده و از زمان تأسیس، تاکنون با 

عملیات نظامی جنبش جهاد، موسوم عملیات نظامی، موجب کشته و زخمی شدن صدها اسرائیلی شده است. شاخه  688انجام بیش از 

بود  "بیت لید "های آن عملیات شهادت طلبانه  مسئول انجام این عملیات بوده و یکی از مهمترین نمونه "نیروی مبارز اسالمی "به 

 اسرائیلی گردید و پس از آن اشغالگران صهیونیست اقدام به ترور مهمترین فرماندهان جنبش و شاخه 66که موجب کشته شدن 

در مالتا به  4101هانی عابد و محمود خواجا نموده و نیز دکتر فتحی شقاقی دبیر کل جنبش را هم در پاییز سال  نظامی آن مانند 

  .شهادت رساندند

در حال حاضر، پس از دبیر کل جنبش دکتر رمضان عبداهلل، مهمترین رهبران جنبش عبارتند از شیخ نافر عزام، عبداهلل شامی، 

  .محمد الهندی، ابراهیم النجار، عطاف علیان خالد جردات و جمیل علیان زیادنخاله،

 تاریخچه روابط جنبش جهاد با امام خمینی

بخش مسلمانان، معتقدند که  های آزادی های اسالمی معاصر و حرکت پیرامون پدیده جنبشظران و پژوهشگران،ن بسیاری از صاحب

های مؤثر در جوامع  ر گذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و ازدیاد فعالیتانقالب اسالمی ایران یکی از عوامل مهم و تأثی

عربی و اسالمی بوده است. جنبش جهاد اسالمی هم از این قاده مستثنی نبوده و از انقالب ایران تأثیر پذیرفته است. اما عالوه بر این 

ری با دیگر نهضتهای موجود داشته است. چرا که این جنبش به گیری و پیدایش خود، تفاوت چشمگی جنبش جهاد، در مراحل شکل

رهبری شهید دکتر شقاقی، مراحل رو به رو شدن نهضت و انقالب ایران به رهبری امام خمینی)ره( با رژیم شاه را به دقت زیر نظر 

  .داشته و تغییر و تحوالتی را که از ابتدا تا پیروزی انقالب رخ داد، پیگیری نموده بود
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 شمسی(،  4118میالدی ) 08های مصر در اواسط دهه  ابراین دکتر شقاقی و دوستان ایشان، از همان زمان تحصیل در دانشگاهبن 

  کامالً مورد توجه قرار دادند تا اینکه انقالب به پیروزی رسید و آرزو و پیش گویی های مبارزاتی ایشان را امام خمینی)ره( و روش

 روزی امام و یاران او در به دست گرفتن حکومت در ایران به واقعیت تبدیل شد.دکتر شقاقی در مورد موفقیت و پی

امام خمینی، راه حل "بهترین دلیل این امر کتابی است که دکتر شقاقی مدتی پیش از پیروزی انقالب در مصر منتشر کرده و آنرا 

ه امام خمینی و انقالب اسالمی، در جهان عرب منتشر شد. دکتر نامید و اولین کتابی بود که به زبان عربی دربار "جدید جهان اسالم 

های اسالمی در ایران با توجه به ماهیت و خصوصیات مذهب  های انقالب و تاریخچه جنبش شقاقی در این کتاب با بیان ویژگی

از روش انقالب ایران در ایجاد پیروزی انقالب را پیش بینی نمود و همه مسلمانان را به پیروی ، تشیع و با رد هر نوع اندیشه مخالف 

یک تجربه فکری، سیاسی و کامالً علمی، در سایه نظریات معاصر "تحوالت فرا خواند، یعنی همان انقالبی که به گفته دکتر شقاقی، 

 .های اهل سنت بود تشیع و نزدیک به دیدگاه

قالب اسالمی ایران ارائه نمود و در پژوهشی دکتر شقاقی در کتاب خود، بینش فکری ـ سیاسی روشنی از امام خمینی و روند ان

مفصل، مسائل و اتفاقات آن روز جامعه ایران در راه پیروزی انقالب را بررسی نمود. حتی اسم و عنوانی که برای کتاب انتخاب کرد 

دانست و این  سالم میجایگزین روشهای دیگر جهان ا ای جدید و نشانگر آن است که او، امام خمینی و روش انقالبی ایشان را نمونه

  .نشانه آگاهی و بلوغ فکری او در برخورد با انقالب اسالمی و رهبر آن است

گیری زودهنگام جنبش جهاد در تایید نهضت امام خمینی)ره( اثرات گوناگون داشت. از یک سو، مجموعه تشکیالتی اولیه  موضع

و آزار قرار گرفته و گروهی از اعضای آن توسط تشکیالت امنیتی  جنبش )با نام طلیعه نهضت اسالمی در مصر( مورد تعقیب و اذیت

مصر ترور شدند. این امر موجب تسریع در روند سازماندهی جنبش جهاد و جدایی کامل آن از سازمان اخوان فلسطین شد و این 

فت. همچنین مواضع جنبش های حزبی فکری و سیاسی گردید که تا آغاز نهضت انتفاضه فلسطین ادامه یا جدایی منجر به درگیری

های مخالف با ماهیت حکومتهای عربی منطقه گردید که در ادامه به طور کامل این دو اثر را بررسی  جهاد موجب تقویت اندیشه

  .خواهیم کرد

  یک اندیشمند، یک مبارز ؛ امام خمینی)ره(

اد تحت چهار عنوان کلی قابل تقسیم بندی است که تحلیل و بررسی ابعاد شخصیتی امام و روش مبارزاتی ایشان از سوی جنبش جه

  ـ وحدت1ـ فلسطین 1ـ انقالب 6ـ اسالم 4عبارتند از: 

 حل اسالمی راه

های جایگزین و شک و تردید نسبت به ایدئولوژی اسالمی و قدرت آن در حفظ  مطرح نمودن اندیشهدکتر شقاقی معتقد بود که 

در ادامه این روند امام خمینی و  .از شده و تاکنون ادامه یافته استآغ 48است که از قرن  انسجام امت، موضوع اصلی بحث و درگیری

های الئیک و همه  پایان کار اندیشه"ای جدید از تمدن بشری ارائه کرد که  انقالب اسالمی او که مظهر روش و فکر ایشان بود، نمونه

مظهر جریانی نو بود که اسالم را به عنوان "امام خمینی ."گزین اسالم شوند اعالم کرد خواستند جای هایی ر اکه می دیگر انواع اندیشه

 .کرد تا از طریق برپایی حکومت اسالمی، همه ابعاد زندگی و مشکالت آن را حل و فصل نماید یک ایدئولوژی مطرح می
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که انقالب آن را به عنوان روشی  "اسالم "ود: یکی ش های تاریخی و وظایف الهی انقالب در دو چیز خالصه می ماهیت و پشتوانه 

برای رویارویی با تهدیدات جهان غرب، بار دیگر به صحنه آورد و دیگر، انقالبیون مسلمان ایرانی که حامالن پرچم انقالب در راه 

 . باشند یپیاده کردن اسالم و پیروزی آن در زمین و رسیدن به هدف نهایی زندگی که رضای خداوند عزوجل است، م

اسالم در بر  های مخالف اسالم و در مقابل، توانایی دین ، تنها تأکید بر ناکامی اندیشه"جهاد و مبارزه "از دیدگاه امام خمینی، مفهوم 

نبود، بلکه   هایی که درباره اسالم مطرح شده پایی نظام حکومتی اسالمی و بیرون راندن جریانات الئیک، از بین بردن شک و تردید

هایی است که با این بخش از ماهیت اسالم )یعنی  ها و اندیشه د و مبارزه در اندیشه امام، مخالفت و محکومیت همه موضعگیریجها

ها از سوی علمای دین هم مطرح شده باشد. دکتر شقاقی، مبارزه و  نقش اسالم در حکومت( در تضاد است. حتی اگر این اندیشه

دانند که  آنان اسالم را یک حالت روحی و معنوی درون انسان می"ما را ذکر کرده و عقیده دارد که مخالفت امام)ره( با این گروه از عل

های علمیه و  و پاکسازی مراکز و حوزه "ای با سیاست و امور اجتماعی ندارد. امام خمینی)ره( این گروه را دشمنان داخلی نامید  رابطه

  .دانست دینی از این آخوندهای درباری را ضروری می

های  ن را در عرصه عمل، پیاده کرد، موجب تقویت وحدت میان بخشآ در قبال این مسأله که امام "هاد جنبش ج"گیری  موضع

کردند و عقیده  ، اسالم را به جای دیگر افکار الئیک، برگزیده و تنها راه آزادی فلسطین قلمداد می اه مختلف جنبش گردید و همه آن

، ساماندهی کند.  ها و رهبران آنان را در راه آزادی و استقالل های ملت تواند نیروها و توانایی است که میداشتند که تنها اسالم 

های اسالم در  بنابراین، از همان ابتدا، امام خمینی به عنوان نقطه آغاز و دلیل و برهان عملی و قاطع در تایید صالحیت و توانایی

و مفاهیم اسالمی در توان حکومتی منطبق با احکام  لوه کرده و نشان داد که میپیشبرد زندگی بشر، در اذهان اعضای جنبش ج

  .انسان جامعه و جهان ایجاد کرد راستای سعادت

 ایجاد ساختار نهضت

هدف و غایت جنبش جهاد اسالمی در زمان تأسیس، ایجاد ساختاری عینی و انقالبی برای اندیشه اسالمی، و به عبارت دیگر، تبدیل 

به یک جنبش و نهضت عملی بود که مبارزه با اشغالگران صهیونیست، هدف اصلی آن باشد. مطابق با گفته دکتر  "ری انقالب تئو"

خاص خود دارد که از تمدن و میراث  " تئوری انقالبی"هر انقالب و نهضتی، یک "رمضان عبداهلل، دبیر کل فعلی جنبش جهاد، 

 ."ویت و سرشت امت انقالبی است ای از ه فرهنگی آن نشأت گرفته و نشانه

های موجود در فلسطین آن را بر ما  رسد ایجاد ساختار انقالبی اسالم ضرورتی است که شرایط و درگیری با وجودی که به نظر می

است و های ذاتی اسالم  ، یکی از ویژگی تحمیل کرده است، اما دکتر شقاقی و دکتر رمضان عبداهلل معتقد بودند که روش انقالبی

های  شود که انسان انقالب زمانی آغاز می"اند. رمضان عبداهلل معتقد است که  امام خمینی با انقالب خود آن را به صحنه عمل آورده

های تاریخی پیروزی حق بر باطل، احساس تکلیف شرعی نموده  های موجود و تجربه انقالبی، در راه تحقق عدالت و با تکیه بر نمونه

 ."و ستم قیام کنند  و در برابر ظلم

دهد به اصالت و  دکتر رمضان عبداهلل، عالوه بر بیان اصالت و مشروعیت روش انقالب که آن را در حد تکلیف شرعی، قرار می

  :گوید های تاریخی این انقالب هم اشاره دارد و می ریشه
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جهان، از همه ریشه دارتر است چرا که خط مشی الهی آن  های انقالب اسالمی ایران، یک انقالب منحصر به فرد و در تاریخ انقالب 

از زمان حرکت امام خمینی در دو دهه پیش از پیروزی آغاز نشد، بلکه آغاز آن برابر بود با زمان شهادت امام حسین)ع( در کربال، که 

 ."چهارده قرن پیش اتفاق افتاد 

داند و احقاق حق و عدالت را  ع ظلم و ستم را یک وظیفه حقیقی میدکتر شقاقی هم بر این اصل مهم شرعی و تاریخی که رف

ای از روش انقالبی امام و برداشت کلی و  جلوه "حکومت اسالمی "شمارد، تأکید کرده و با نقل سخنان امام از کتاب  ضروری می

  :کشد فراگیر ایشان از اسالم را به تصویر می

خواهند. دین کسانی است که خواهان آزادی و استقالل هستند و کسانی که  را میاسالم دین مجاهدانی است که حق و عدالت 

 ."خواهند راه نفوذ و تسلط کافران بر مؤمنان را مسدود کنند  می

در افکار امام در این زمینه کامالً مشهود است. دکتر شقاقی در کتاب خود نام بینش مبارزه در راه رسیدن به انقالب، به اندازه کافی 

 "؟توان ساختار اندیشه انقالبی اسالم را پایه ریزی کرد  چگونه می"به این پرسش که "امام خمینی، راه حل جدید جهان اسالم "

توانسته است چنین ساختاری را با موفقیت ایجاد کند،  ای موفق که همان انقالب اسالم است و پاسخ داده و در پاسخ خود، به نمونه

اشاره کرده و جنبشهای اسالمی جهان عرب و فلسطین را به پیمودن همین راه و پیاده کردن تجربه انقالب فراخوانده است تا از این 

ط در حراست و پاسداری از میراث ها نیز مفهوم و نقش این ارتبا ارتباطی قوی با ملتهای مسلمان برقرار کنند و ملت"صریق بتوانند 

 ."تاریخی و منافع خود را درک کرده و به یک پیکره واحد اسالمی تبدیل شوند 

های انقالبی امام خمینی را در چند بعد مختلف بررسی کرد از یک سو، موضعگیریهای امام در برابر آخوندهای  دکتر شقاقی اندیشه

کردند و از سوی دیگر مواضع ایشان در برابر غرب و دشمنان انقالب و حتی در برابر آن عده از  میدرباری و علمایی که رژیم را تایید 

  .پرورانند، مورد توجه قرار گرفت شیعیان که انتظار فرج حضرت مهدی)عج( را بدون تالش و مقابله با ظلم و ستم در سر می

  :های مختلف ظاهر شد که برخی از آنها عبارتند از نه، در زمی"جهاد و مبارزه "آثار روش انقالبی امام و اندیشه 

تفاوتی  تأکید و پافشاری جنبش جهاد بر مبارزه مسلحانه به عنوان تنها راه حل دینی و ملی برای آزادی فلسطین و عدم توجه به بی

       ری مشروع و الزم است و، ام ، هم از جنبه تاریخی و هم از لحاظ تعالیم دینی ، چرا که مبارزه ارگ های اسالم برخی از گروه

آن را  های پاک و طاهر هایی است که دستان توانمند انسان تنها راه رسیدن به آزادی، طنین مسلسل"انقالب اسالمی ثابت کرد که 

 . کند حمل می

یم روابط با های سیاسی ـ فرهنگی آن، موجب تقویت و تحک مشی ها و مبانی انقالب اسالمی و خط همراهی جنبش جهاد با اندیشه

جمهوری اسالمی گردید و موضعگیریهای سیاسی جنبش را در برابر ایاالت متحده امریکا، غرب، رژیم صهیونیستی، نظام سیاسی 

  .های الئیک در منطقه جهت دهی نمود کشورهای عربی و اندیشه

جهاد سهم بسزایی داشت. این ساختار  گیری هویت و ماهیت ویژه جنبش ایجاد ساختار انقالبی اندیشه اسالمی در تکمیل و شکل

های ملی گرا، الئیک  خود با جنبشهای ملی، الئیک و اسالمی التقاطی تفاوت داشت و ابعاد اختالف  ویژه جنبش جهاد با دیگر نمونه

 .افکار التقاطی را نشان داد و
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 فلسطین، مسأله اصلی جهان اسالم

شد. جنبش  م خمینی، مواضعی بود که در برابر مسأله فلسطین اتخاذ میسومین محور همکاریهای فکری جنبش جهاد با اما

حلی برای آن، پایه و  های اسالمی و تمام مسلمانان مطرح نمود که یافتن راه این مسأله را به عنوان مسأله اصلی نهضت  جهاد،

  .جنبش جهاد بوده است اساس تشکیل

اره مسأله فلسطین، توجه خاصی داشته و افکار ایشان در این زمینه را با دقت جنبش جهاد نسبت به موضع قاطع و استوار امام درب

اعضای جنبش، عقیده  ." کند بینش تاکتیکی و استراتژیکی مؤثر و مهمی ایجاد می"نمود و عقیده داشت که این مواضع  پیگیری می

امام "لی، درس بگیرند. به گفته دکتر شقاقی، های نظری و عم داشتند که جنبشهای اسالمی باید از مواضع امام، در همه زمینه

دانست که  خمینی، ماهیت و نقش استعمار و تهدیدات جهان غرب در برابر اسالم و تهاجم فرهنگی آنان را دریافته بود و به خوبی می

 "رود  اسرائیل، بازتاب این تهدید، بلکه بزرگترین مظهر تهدید غرب به شمار می

ای محکم میان جنبش اسالمی ایران و فلسطین به وجود آمد. در  ش عمیق درباره ماهیت رژیم صهیونیستی، رابطهبر مبنای همین بین

های قبل و پس از  اینجا، برخی از ابعاد این رابطه را که موجب شد جنبش جهاد از خط امام پیروی کند و اخبار انقالب را در سال

ای از بینش عمیق امام و بازتابی از  . باین توضیح که جنبش جهاد این مواضع را نشانهنماییم پیروزی، به دقت پیگیری نماید، ذکر می

  :دانستند های ایشان می اندیشه

خطاب کرده و با بیان ابعاد رابطه میان شاه و اسرائیل و همکاری مستمر آنها با یکدیگر، آن هم در  "دشمن "امام خمینی اسرائیل را 

  .کند، آن را نشانه آشکار خیانت شاه تلقی کردند انان جنگیده و حقوق آنان را پایمال میزمانی که اسرائیل با مسلم

پشتیبانی امام از مبارزه مسلحانه فلسطینیان و فتوای مشهور ایشان مبنی بر اختصاص یافتن بخشی از خمس و زکات و صدقات برای 

  .کمک به این امر سرنوشت ساز یعنی مبارزه با اسرائیل

ای امام مبنی بر اینکه از بین بردن اسرائیل واجب است. ایشان فرمودند: بر همه کشورهای اسالمی و تمامی مسلمانان واجب است فتو

  .که این جرثومه فساد )اسرائیل( را از میان برداشته و در کمک رسانی به انقالبیون کوتاهی نکنند

به عنوان مثال ایشان در  ی که بر ضد اسرائیل انجام دادند.های جنگ همراهی و همگامی ایشان با اعراب و مسلمانان در همه

ن غاصب فراخواندند و خواستار ها عرب در برابر دشم ، همه ملت با اسرائیل صادر کردند 4116هایی که در زمان جنگ سال  بیانیه

، منافع امریکا و اسرائیل را به  مقاومتفروش نفت به کشورهای حامی اسرائیل شدند و از ملت ایران خواستند که با پایداری و  عدم

  .خطر بیندازند

، همکاری انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران با ملت فلسطین و انتفاضه، و  های تاریخی فوق ازسوی امام عالوه بر موضعگیری

د با رهبران جمهوری های سیاسی ـ فرهنگی جنبش جها پشتیبانی مستمر آنان برای احقاق حقوق فلسطینیان، موجب ادامه همکاری

  .اسالمی گردید
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با استقبال چشمگیر جنبش جهاد  "روز جهانی قدس "دعوت امام خمینی مبنی بر تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان  

 ، چرا کهمواجه شد و جنبش، از زمان آغاز فعالیت خود در سرزمینهای اشغالی، روز قدس را روز احیای اسالم و تعالیم اسالمی نامید

 ."تفاوت باشد  قدس، میراث اسالم و مسلمین و بخشی از باورهای دینی آنان است و کسی حق ندارد نسبت به آن بی"

چرا که روز قدس، تنها  داند واجب دینی و مقدس می"جنبش جهاد، خواستار بزرگداشت این روز در هر سال بوده و احیای آن را یک 

ده، بلکه سرفصل مبارزه امت برای آزادی و رسیدن به عزت و کرامت و سر بلندی و رهایی از وابستگی یک مراسم سمبولیک نبو

 ."های قدرتهای استکباری، به زندگی خود ادامه دهند  است، تا بدون تأثیرپذیری از خواسته

ر شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با برپایی گردهمایی با شکوهی در صحن مسجد االقصی د 4808جنبش جهاد از ابتدای دهه 

از دیدگاه جنبش جهاد،  .انتشار مقاالتی در نشریات خود، به بزرگداشت این مناسبت مبادرت کردند  ها و چاپ و و با صدور بیانیه

یک سرزمین سبب نیست که مسأله فلسطین، تا این حد مورد توجه و تأکید امام خمینی قرار داشت، زیرا مسأله فلسطین، تنها  بی

ای از ایات خداوند است که در متن تاریخ  فلسطین، ایه"گیریها است.  جغرافیایی نبوده، بلکه جبهه مقدم اسالم و صحنه کنونی در

و امام خمینی، مردی است که مظهر عدل و پایداری در برابر ظلم و ستم در تاریخ "اسالم و در رأس فعالیتهای مسلمانان قرار دارد 

 ."ت، و فلسطین، از زمان اشغال، شاهد بدترین انواع ظلم و ستم بوده است بشر اس

  ی :وحدت مسلمین، یک تکلیف شرع

بود که در سه مرحله آن را  "وحدت مسلمین "یکی از مسائلی که از ابتدای تأسیس جنبش جهاد، مورد توجه آن قرار داشت: موضوع 

  :مطرح نمود

ای که از آغاز قرن، دامنگیر مسلمین شده بود و جنبش همواره  ی برای جلوگیری از تفرقه و تجزیهاتحاد و همبستگ مرحله اول:

گرایی، مبارزه با اسرائیل از طریق پیکار و  گرایی از طریق اسالم عبارت است از: مقابله با غرب " بهترین روش پیکار"تأکید داشت که 

  .و همبستگی طلبی از طریق تحقق وحدت جهاد و مخالفت با تجزیه

را مطرح نمود. به  "همبستگی، با وجود چندگانگی "وحدت و همبستگی جنبشهای اسالمی، که در این راستا شعار  مرحله دوم:

کند، بلکه آن را در جهت رسیدن به اهداف کلی سازماندهی  عبارت دیگر ایجاد چنین وحدتی، وجود عقاید مختلف را نفی نمی

  .راک دست یافته و با دشمنان رویارویی کنندنماید تا به نقاط است می

آمیز، زیرا در میان  اتحاد و همبستگی میان مذاهب اسالمی، مانند شیعه و سنی، و مطرح نکردن شعارهای تفرقه مرحله سوم:

م را مورد هجوم مذاهب، نقاط اشتراک و تالقی، بسیار بیشتر از اختالفات است و از سوی دیگر، تهدیداتی که از همه سو جهان اسال

  .دهد قرار داده، نیاز به وحدت و همبستگی را مورد تأکید قرار می

اقدام کرد. زیرا حمایت جنبش از امام خمینی و  "مرحله سوم وحدت "جنبش جهاد، بیش از مراحل اول و دوم، به فعالیت در زمینه 

باشد که در حوزه کشورهای عربی و فلسطین،  بی و مذهبی میهای حز گرایی در عرصه انقالب ایشان، نشانه بارزی از برخورد با عقل

 به وجود آمده است.
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بودن متهم کردند. جنبش  "ملی ـ مذهبی "با این حال، جریانهای متعصب سنی مذهب و جنبش اخوان فلسطین، انقالب ایران را به  

سیاسی روزمره خود، ضمن ردّ اتهام فوق، توجه و  گیریهای جهاد به مقابله با این طرز تفکر پرداخت و در مباحثات، بیانات و جهت

در داخل و خارج ایران قائل بودند، یادآور شده، مواضع امام مبنی بر لزوم تقویت وحدت  اهمیتی را که امام خمینی برای مسأله وحدت

  :میان شیعه و سنی را ذکر کردند

نند، نه شیعه هستند و نه سنی... آنها دستهای استعمار هستند که خواهند میان شیعه و سنی تفرقه ایجاد ک دستهای ناپاکی که می

های گوناگون که موجب  خواهند با نیرنگ خواهند بر کشورهای اسالمی احاطه پیدا کنند و کشورهای استعمارگری هستند که می می

 ."شود، منابع ما را غارت کنند  تفرقه میان شیعه و سنی می

ین قبیل تهمتها، در واقع یکی از روشهای به کار گرفته شده توسط غرب برای مبارزه با انقالب بود. یعنی از دیدگاه جنبش جهاد، ا

محدود کردن تأثیر انقالب و جلوگیری از گسترش آثار آن را مناطق سنی مذهب )هم "هدف از ایجاد اختالف میان شیعه و سنی، 

پس دامن زدن به این اختالف، در واقع خدمت به منافع  ."بوده است ( ائیلخیز آن و هم کشورهای در حال نبرد با اسر بخشهای نفت

  .باشد ها و اهداف صاحبان این افکار می استعمار در منطقه است و نشانگر مواضع تردیدآمیز و اصول و انگیزه

ثیرات جنبش انقالبی جهاد در سطح از سوی دیگر، جنبش جهاد عقیده داشت که ایجاد این اختالف، یکی از راههای محدود کردن تأ

دانست، آن را به  باشد. چرا که جنبش اخوان المسلمین، که گسترش نفوذ و فعالیت جنبش جهاد را مانع از اهداف خود می فلسطین می

ان کرد که شدت مورد حمله قرار داد. در مقابل، جنبش جهاد هم به دفاع از مذهب تشیع، وارد درگیریهای فکری ـ عقیدتی گردید و بی

، موجب خروج از ...شیعیان، جزء مسلمین بوده و بر خالف عقاید برخی متعصبان سنی مذهب، اعتقاد به ائمه و عصمت و امام زمان و

باشد، زیرا این مسائل اصول اسالم نیستند. برای تایید این گفته خود، فتوای شیخ محمد شلتوت و ده تن دیگر از فقهای  اسالم نمی

مواضعشان در قبال انقالب ایران، مخالفتی با "و تأکید نمودند  مبنی بر جواز پیروی از مذهب تشیع را ذکر کردند. مذاهب اسالمی

 ."فتوای رهبران و علمای اهل سنت ندارد 

عبارت است  شود، آنچه موجب همراهی و هماهنگی میان جنبش جهاد و انقالب ایران می"و در ادامه به این مطلب اشاره کردند که 

 ."اسالم، قرآن و هدف واحد، یعنی دشمنی مشترک با غرب و صهیونیسم  :از

ور کردن مردم از این امر تالشی بود که برای د د.متهم نماین "شیعه بودن"موجب شد که آن را به های جنبش جهاد، گیری این موضع

 .ن و لزوم مبارزه مستمر بر ضد اشغالگران را تحت الشعاع قرار دهدتا افکار اعضای جنبش مبنی بر اهمیت فلسطی،م گرفتجنبش انجا

که  بنابراین جنبش جهاد ناگزیر شد بر سیاسی بودن مواضع خود و پایبندی به اصول مذهب اهل سنت، تأکید کند و اعالم نماید

در برخی مسائل هم با آنان اختالف نظر داشته  کنند، قبول دارد، گرچه مواضع آن دسته از اهل سنت که مذهب شیعه را تکفیر نمی

دست "کند و اعضایش سنی مذهب هستند و در عین حال  است. بنابراین جنبش جهاد اعالم نمود که از مذهب اهل سنت پیروی می

 "نماید  می یاری خود را به سوی همه مسلمانان حقیقی، چه شیعه و چه سنی، گشوده و آمادگی خود را برای همکاری با آنان اعالم

ی مالی به کی دیگر از تبعات مواضع جنبش جهاد در قبال وحدت مسلمین و همکاری با ایران، آن بود که جنبش را متهم به وابستگی

 جمهوری اسالمی نمودند.
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خ به هر سؤالی که پیرامون در برابر این اتهام، جهاد همواره بر استقالل خود تأکید داشته و دکتر شقاقی و دکتر رمضان عبداهلل، در پاس 

ها و  مشی ها و خط گیری تصمیم" :کردند شود، بر استقالل جنبش جهاد و عدم وابستگی آن تأکید می نوع رابطه با ایران مطرح می

  ." گردد های داخلی تعیین می از طریق گفتگوی میان اعضا و بخش های سیاسی جنبش،  گیری جهت

ندانسته و این تقسیم بندی را ردّ کرد و بیان نمود  "اسالمی ایرانی ـ انقالبی "ته به اندیشه حتی دکتر شقاقی، جنبش جهاد را وابس

اهمیت، به مرحله  ای، جزئی و بی جنبش جهاد، مظهری از اسالم ناب محمدی)ص( است که با عبور از همه مسائل حاشیه"که: 

  .مشترکات میان جنبش و انقالب اسالمی ایران هم اشاره داشتندو در ضمن به ."رسیده است  گرایی، و توجه به کلیات حقیقت

های خود  گیری موضعدر راه مبارزه با شرک و کفر و استکبار دانسته و  هم پیمانو  دوستجمهوری اسالمی را به عنوان جنبش جهاد،

 در حمایت از ایران را بر مبنای دو عامل استوار نموده است:

ع ایران و پایبندی جمهوری اسالمی به اسالم به عنوان روشی برای زندگی و مواضع ایران پیرامون وحدت مسلمین، ماهیت مواض -4

  .فراتر از همه اختالفات ملی، مذهبی و قومی

  .مواضع ایران در قبال مسأله فلسطین -6

 خاتمه

تاثیری قابل توجه بوده  "جهاد اسالمی فلسطین "خمینی بر  در پایان باید یادآور شد که تأثیر انقالب اسالمی ایران و اندیشه امام

های خود در برابر غرب و اسرائیل و  گیری است. انقالب اسالمی ایران، هم از لحاظ خط مشی انقالبی در ایجاد تحول و هم در موضع

ن یک جریان سنتی و در عین حال، ای موفق بود که جنبش جهاد همه آنچه را که به عنوا انگیز و ضد اسالمی، نمونه رژیمهای تفرقه

  .ملی به آن نیاز داست، در انقالب ایران یافت

مخالفت با فساد دولتها و اشغال فلسطین، دعوت از  های عقیدتی مبارزه، تکیه بر اصول اسالمی در مبارزه با اشغالگران، ریشه

بارزه با آخوندهای درباری، اهمیت دادن به همه اقشار گیری از قدرت مردم و نقش علمای انقالبی، م جنبشهای اسالمی برای بهره

جامعه اعم از تحصیل کردگان و دیگر اقشار، و مهمتر از همه، تأکید بر لزوم مبارزه مسلحانه به عنوان تنها راه مبارزه با صهیونیسم 

جهاد، تقویت کرده و این جنبش را از  های مبارزاتی جنبش اشغالگر، همه و همه، مفاهیمی بودند که انقالب ایران، آن را در اندیشه

نظریات فکری به مرحله عمل اُو اجرا نزدیک کرد، و در نتیجه، آنان نیز به دفاع از انقالب و دستاوردهای آن در عرصه کشورهای 

 .عربی و خصوصاً فلسطین پرداختند
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 بانک جامع اطالعاتی صهیونیسم معرفی 
 

 .آغاز نمود 4181/تیر/44روز جهانی قدس مورخ  مصادف با4110آخرین جمعه رمضان  در پایگاه فعالیت خود رااین 

 .یهود ، صهیونیسم و اسرائیل می باشد زمینهپژوهشی در  -این وب سایت ، یک پایگاه علمی

 مختلف بانک جامع اطالعاتی صهیونیسم عبارتند از : بخش های

 خچهبه ترتیب از تولد دین یهود تا تاریاولین پست است و شامل عناوینی است که  سم و اسرائیل :شناخت جامع یهود ، صهیونی (4

و این امر با کلیک بر روی ،مطالبی جامع مشاهده خواهیدکرد  ذیل هرعنوان،  صهیونیسم و ایجاد حکومت اسرائیل مرتب شده اند

مطالب جلوی PDFفرصت های دیگر،لینک فایل در یلِ عناوین ،ذ رای سهولت دسترسی به مطالبِعنوان مورد نظر میسر است . ب

 . هر عنوان قرار داده شده است

بانک مقاالت این پایگاه از غنی ترین بانک های مجازی مقاالت باموضوع تخصصی صهیونیسم می باشد. مقاالت بانک مقاالت :  (6

 مقاله به بانک اضافه می شود .46ید یعنی شش جدتایی ارسال، طبقه بندی و آرشیو می شوند. هر ماه یک بخ 46در بخش های

تایی  1در زمینه یهود ،صهیونیسم و اسرائیل می باشد .کتاب ها در بخش های  PDFکتابخانه شامل کتاب های با فرمت : کتابخانه (1

 ارسال ، طبقه بندی و آرشیو می شوند .
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