ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ
ﻋﻠـﻮی ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﮐﺘـﺎب “اﯾـﺮان و
ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘـﻪ ،ﺣـﺎل ،آﯾﻨـﺪه” /
ﺗﺮﺟﻤـــﻪ :ﺳـــﺎﯾﺖ راﻫﮑـــﺎر
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺎ دوره ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺮو-ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻋﻼﻗﻪ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

مصاحبه سایت جدلیه با سید علی علوی نویسنده کتاب
“ایران و فلسطین گذشته ،حال ،آینده”
ترجمه :سایت راهکار سوسیالیستی

ﺟﺪﻟﯿﻪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ؟
ﻋﻠﻮی :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ِ ) (SOASداﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﮐﺘﺮای ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺌﻮریﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در آن ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ

ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
ﺑـﻪ ﮐـﺎر روی ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﻢ ،از اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﯿـﭻ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪهای و ﻫﯿـﭻ ﮐﺘـﺎب
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪم .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺘﺤﺪ ﺟﻨﺎح ِ
راﺳﺖ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎریای از رواﺑﻂ
اﯾﺮان و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﺳﺮاﯾﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻫﺪف ﻣﻦ آﻏﺎز
ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺤﺜﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺿﺮوری
اﺳﺖ.
ﺟﺪﻟﯿﻪ :ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺘﻮﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻋﻠﻮی :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﭗ و ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دوره ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺮو-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ِ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
 1979ﻧﯿﺰ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺎ دوره ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻮﺿﻊ
ﭘﺮو-ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻋﻼﻗﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺘﻮن
ﺑﺴﯿﺎر و ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺑﺎره اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ارﺗﺒﺎط اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﮑﺎف ادﺑﯽ و ﻓﻘﺮ ﻣﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را در
ﮔﺸﻮدن ﺗﺎرﯾﺦ راﺑﻄﻪ دو ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﻮﺷﺸﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای
ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﭘﺮو-ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم دادهام.

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺘﺎب،
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ از
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

ﺟﺪﻟﯿﻪ :اﻣﯿﺪوارﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻋﻠﻮی :اﻣﯿﺪوارم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻣﻮرﺧﺎن و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ دارد ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی را
ورای دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮﻗﻪ ای در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف ﻣﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و
ﻓﺮﻗﻪ ای اﺳﺖ.
ﺟﺪﻟﯿﻪ :اﮐﻨﻮن ﺑﺮ روی ﭼﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻋﻠﻮی :ﮐﺘﺎب دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدهام ﭘﺮوژهای در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞدادن ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﺳﺎل  2003ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮاق ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻓﺮﻗﻪ
ای و ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺮاق و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺰﯾﺪه ای از ﮐﺘﺎب:
طرح جمهوری اسلامی ایران برای قدرت و نفوذ :رویای رهبری امت
اسلامی
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دوﻟﺘﯽ از ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﺳﻮء ﻇﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و روﯾﮑﺮد اﻣﺖ-ﻣﺤﻮر ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻋﻼﯾﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
آن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ دوﻟﺖ را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ
از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻓﺎع از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺖ .ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در دوران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎت “ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ” و “ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ” ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﺒﺎرزات اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ ،اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮی
اﻣﺖ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻟﻔﺎﻇﯽ ﭘﺮو -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﺧﻮد ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻫﺒﺮی اﻣﺖ اﺳﻼم در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﺮﺳﺪ.

از اﯾﻦ رو ،آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ و رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ
آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﺪرت و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ را داده
اﺳﺖ .ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺪهﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “رﻫﺒﺮ” اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻫﺒﺮی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻣﻌﯿﺎر
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ “اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﻮﺗﻪ-ﻫﻮﺳﭙﯿﺎن 1ﺑﺮﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،اﯾﺮان را رﻫﺒﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،او ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
و اﯾﺮان را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻫﺒﺮ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﺻﺪور
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺨﺸﯽ
از ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻠﻞ ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدات داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﯾﺮان از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آن اﻧﺪازه اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺧﻂ
ﻣﻘﺪم اﺻﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ آزادی
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻮرد
اﺣﺘﺮام اﺳﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ “اﺳﻼم” ﺣﺎﻣﯽ
اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ .از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
رﻫﺒﺮی اﯾﺮان ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ
ﺧﻮد از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان
ﺑﺎزﺗﺎب ارزﺷﻬﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﯿﺮ
و
ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﺮو -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺎری آﻣﻮزه ﺣﯿﺎﺗﯽ ِ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﺑﺮﻗﺪرﺗﻬﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ -ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .دوم ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪ داد .در ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ارزشﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪه و در ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﯽ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺪف اﯾﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ،ﺑﻪ

وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎم )ﺳﻮرﯾﻪ( .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ – ﺑﺨﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ – ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻧﻔﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ اﻫﺪاﻓﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﺮو -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ .دردوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺑﺮاز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻛﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻛﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻬﺎن ﻋﺮب
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در دﻧﯿﺎی ﻏﺮب و ﺣﺘﯽ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﺮان را
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺶ دﻫﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﺮاﻧﯽ -از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﭗ دارﻧﺪ – ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺎی

*********
 .1ﺧﺎﻧﻢ ﯾﻮﺗﻪ ﻫﻮﺳﭙﯿﺎن-ﺑﺮﮐﻪ

اﺳﺘﺎد ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر

وﯾﮋه ﻣﺤﻘﻖ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺸﺎرات راﺗﻠﺞ ﮐﺘﺎﺑﯽ از او ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻨﻮان “اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﺖUCLA.

ﺳﯿﺎﺳﯽ

آﯾﺖاﻟﻠﻪ

ﺧﺎﻣﻨﻪای”

ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﮐﺮده

ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﻟﯿﻪ:
https://www.jadaliyya.com/Details/40381/Seyed-Ali-Alavi,-Iranand-Palestine-Past,-Present,-Future-New-Texts-Out-Now

