
١

ي غزههایی از جنگ دو روزهدرس
حسن توکلی

ي کمانـدویی مشـغول نفـوذ بـه داخـل ارتش رژیم صهیونیسـتی بـا یـک حملـهکه تیمی ازدر حالی

بـا هـاي فلسـطینی پـس از برجـا گذاشـتن تلفـاتینوار غزه بودند، پس از مواجهه با مقاومت گـروه

جـا از بـین بـردن تجهیـزات و مـدارك بـهگریزنـد. سـپس بـرايکمک نیروي هوایی از منطقه مـی

شدت بمباران کردنـد کـه در پـی آن هفـت تـن از مبـارزان فلسـطینی بـه شـهادت مانده منطقه را به

درگیري همچنین یک افسر صهیونیسـت هـم کشـته شـد. شکسـت ایـن عملیـات رسیدند و در ضمنِ

هـاي اشـغالی سـرزمینتمـام رهـا کـرده بـهموجب شد که نتانیاهو سفر خـود بـه پـاریس را نیمـه

-یر کـردن تعـدادي از فرمانـدهان ردهاحتمـال زیـاد اسـکه هدف از اجراي عملیات بهبازگردد. چرا
هـا مـد شـده اسـت دي که این روزها بـراي امپریالیسـتهاي فلسطینی بوده است. راهبرباالي گروه

ل پایتخـت را در مواضـع ترامـپ تشـخیص داد. مواضـعی همچـون انتقـاتوان خطوط کلـی آنو می

عنـوان پایتخـت اسـرائیل، همچنـین آن بـهالمقدس و به رسمیت شـناختن آویو به بیتآمریکا از تل
یل و ...نشین به خاك اسرائهاي صهیونیستادن با نتانیاهو براي الحاق شهركدبا همراهی نشان

***

هـا و صهیونیسـتهـاي ي بدعهـديي تاریخچـهخـواهم بـا ارائـهاگر راستش را بخواهید دیگر نمی

شـود اعتمـاد کـرد چـرا کـه دیگـر هـا نمـیایـن امپریالیسـتداري جهانی اثبات کنم که بهسرمایه

ین شـرایطی اگـر بخـواهی همچـون هـا گذشـته اسـت. در چنـهاست که کـار از ایـن حـرفمدت

قابـل صـداقت بیشـتري جواد ظریف دوره بگردي و درصدد اثبات ایـن باشـی کـه از طـرف ممحمد

اي. در عـوض نبـرد غـزه راه مقابلـه بـا دکتـرین اعمـال ترین کار ممکن را انجام دادهقانهداري، احم
اند.اقعاً درصدد مقابله با این جریانزور ترامپ و نتانیاهو را به کسانی نشان داد که و
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قدر فشـار بیـاور تـا طـرف مقابـل تسـلیم شـود و پـاي آن«منطق این روزهاي سرمایه چنین است: 

حقنـه تـوان بـه اوه در ایـن صـورت هرگونـه ذلتـی را مـیالبته بدیهی است ک» نشیند.میز مذاکره ب

نفـس الزم بـراي دفـاع از منـافع دیگـر عـزتضعیفی که این شـرایط را بپـذیردکرد چرا که طرفِ

و ي غــزه پایــداري در برابــر دکتــرین فاشیســتی نــدارد. یــک درس مهــم نبــرد دو روزهخــود را

کـه ایـن اواخـر دیگـر لزومـی اجمهـور آمریکـالمللی بود. رئیسمنازعات بینضدانسانی ترامپ در 

ي رؤسـاي کننـدهخـوشطرف فلسطینی هـم کـه شـده مواضـع دلزدندید که حتی براي گولنمی

بـا راهبـرد اعمـال حـداکثر فشـار بـر طـرف فلسـطینی بـراي پـذیرش ،جمهور قبلی را تکرار کند

کرد کـه مشـتی اهـالی فاقـد قـدرت مـالی و ور این را هم نمییدان آمد ولی تصبه م» ني قرمعامله«

ي او و اسـالفش جانبـهی مقاومـت کننـد کـه مـورد حمایـت همـهتسلیحاتی بتوانند در مقابل رژیم

سـت بـا عـروج امپریالیسـم زمـان ابوده است. هرچه باشـد آغـاز و قـوام رژیـم صهیونیسـتی هـم

موجودیـت رژیـم رودر ایـن روزگـار. از ایـني اعظـم منطـق سـرمایهبرندهعنوان پیشآمریکا به

هـا یـک از آنه خـورده اسـت و نـابودي هـرلیسـم آمریکـا گـرصهیونیستی از همان ابتدا با امپریا

درصـدد مقابلـه بـا هـاتوان بـدون مبـارزه بـا یکـی از آننمیپساظر با نابودي دیگري است. متن

راي پیشـبرد مقاصـد آمریکـایی بـجـا اسـت کـه در نظـر گـرفتن ایـن پایگـاه دیگري بـود. ایـن

رژیـم صهیونیسـتی عبـارت اسـت عنوان کشوري متعارف اشـتباه اسـت. موجودیـتامپریالیستی به

داشـت منطـق کشـتار مـردم منطقـه و ... بـراي پـاسمی وسایل همچـون تـرور و کارگیري تمااز به

مپریالیسـم ادار تی از ایـن جهـت واجـد موجـودیتی وامسرمایه در عصـر حاضـر. رژیـم صهیونیسـ

سـت کـه اسـتدالل او نیـز از ایـن روتوانـد کشـوري متعـارف شـوداست و در بطن خـود نمـی

شـود. چـرا کـه اولـین قـدم در راه به زیان مردم منطقه تمـام مـی» ایجاد دو کشور«هواداران راهبرد 

ایجاد صلح و آرامش در منطقه برچیدن این بـه اصـطالح کشـور اسـرائیل اسـت کـه شایسـته اسـت 
نامیدن آن از همان لفظ رژیم صهیونیستی استفاده کنیم.براي

رو و دکتـرین ترامـپ را بـا شکسـت روبـهتنهـا نتانیـاهوي خود نـهاهالی غزه با مقاومت قهرمانانه

ادي را بـه جهانیـان دموکراسـی بـا تمـام ادعاهـایش در هـواداري از آزکردند بلکه رسوایی لیبرال

رغـم غرولنـدهاي همیشـگی خـود پشـت مردان لیبـرال علـیدولتجا که یک بار دیگر نمایاندند. آن
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-روع مبـارزان فلسـطینی را محکـوم مـیکـه دفـاع مشـکشیدند و در حالیترامپ و نتانیاهو صف
کـاران صهیونیسـت شـدند. آنجـا بـود کـه بـه پـاي داري جنایـتکردند به ظاهر خواهان خویشتن

و بـا اتکـا بـه زدنـد. منطقـی کـه دیگـر بـدون رودربایسـتی ر تطور منطق سرمایه مهر تأیید مـیسی

چ توانـد در هـیرو اسـت کـه رژیـم صهیونیسـتی نمـیز اینا.روداي پیش میقدرت نظامی و رسانه

-اسـت بـه توافـق برسـد و نیـز از همـیني مذاکره جوره آمادهموردي با دولت خودگردان که همه
اي کـه مفـاد آن رها بـه تعویـق افتـاده اسـت. معاملـهاب» ي قرنمعامله«است که اعالم رسمی مفاد رو

انـد هـیچ شـریک هـا نتوانسـتهکـه امپریالیسـتقـدر مفتضـحانه اسـتهرچه باشد از همین حاال آن

باشـد. در واقـع ایـن خـود فلسطینی بیابند که به نمایندگی از ملت فلسـطین حاضـر بـه امضـاي آن

رغـم هـا بودنـد کـه علـیهـا ندارنـد. آنلسطینیه هیچ رقبتی براي صلح با فها هستند کصهیونیست

انـد. درس عمـالً رهـا کـرده2014آمادگی کامل دولـت خـودگردان مـذاکرات صـلح را از سـال 

-رزه و عـداوت بـا دشـمن صهیونیسـت بـهبزرگ نبرد غزه براي اهالی فلسطین اثبات حقانیـت مبـا
وقـایع تـاریخی ثابـت کـرده هـا بـود چراکـه سـیر ا راه احقاق حقوق قـانونی فلسـطینیعنوان تنه

هـایی بـراي مـردم منطقـه بـه بـار آورده ها چه زیـاناست که هرگونه تساهل و تسامح با صهیونیست

هـاي منطقـی آن دموکراسـی و ظهـور ثمـرهي کریـه لیبـرالشدن چهرهاست. با اوضاع فعلی و عیان

ی کـه بخواهـد منـافع تـوافقهایی همچون ترامپ و نتانیاهو، امید بسـتن بـه انعقـاد در کسوت چهره

تـر تمـایلی بـه عقـد قـرارداد دور است. البته اگـر طـرف قـويطرف ضعیف را تأمین کند از خِرَد به

از خود نشان بدهد وگرنه براي رسیدن به صلحی سـریع و پرمنفعـت بـا طـرف فلسـطینی چـه راهـی 
بهتر از مذاکره با محمود عباس.

***

غـرور و عـزت ملـی آنـان بـود. گمـان احیـاي ها بـیطینیین دستاورد جنگ غزه براي فلسبزرگتر

ي امپریالیسـتی مخـدوش شـده بـود همـراه هـااز توافق اسلو و پذیرش شروط قـدرتعزتی که پس 

ناپـذیري بـر هویـت فلسـطینی وارد ه لطمـات جبـرانهـا کـبا تحمیل شروطی از سوي صهیونیسـت
لسطین را حفظ کند محروم کرد.ها را از داشتن نهادي جامع که یکپارچگی ملت فکرد و آن
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ایـن را کـه اعـراب هاي دفاعی و نظـامی خـود تصـوره از تواناییها غرّها بود که صهیونیستمدت

رو دادنـد. از ایـنها ضربه بزننـد بـه ذهـن خـود راه نمـیطور کلی مسلمین بتوانند به منافع آنو به

جـروحین جسـمی کردنـد مهـا مراجعـه مـیي نبرد افرادي که به بیمارسـتانبود که در ساعات اولیه

نـی بـه شـان شـوك رواها نبودند بلکه کسانی بودند که ایـن حمـالت بـرايحمالت راکتی فلسطینی

را فلـج ها این شـوك روانـی زنـدگی مـردم شـهر اشـکلوني صهیونیستارمغان آورده بود. به گفته

گـذاري شـهر پایـههـا از ایـن در پاسخ بـه عملیـاتی کـه صهیونیسـتهاکرده است چرا که فلسطینی

هـايزدنـد. تصـور کنیـد ترومـاي صهیونیسـتهاي خود را به ایـن شـهر کرده بودند بیشتر موشک

نگریسـتند و اکنـون هـا مـیي تحقیـر بـه فلسـطینیاین شهر را که تا دیروز به دیدهي ساکندوآتشه

کنیـد ایـن وضـعیت را بـا لرزیدنـد و مقایسـه ها بر خـود مـیساعت در پناهگاه48نند زندانیان ما

هـاي مشـرف بـه غـزه بـا غـروري ي تپـههـا از بـاالجنگ قبلی که در طول آن صهیونیستشرایط

نشستند.دفاع را به تماشا میه با شادمانی بمباران اهالی بیآمیخت

هـا طـی دو روز نبـرد بـه اعتـراف خودشـان چنـین اسـت: جم خسارات وارد آمده بر صهیونیستح

50سـاختمان و 166چهل تـن دیگـر زخمـی شـدند. در شـهرك اشـدود صـدویکچهار نفر کشته و 

-هـاي کریـاتخـودرو و در شـهرك50سـاختمان و 182خودرو آسیب دیدند. در شهرك عسـقالن 
ها خودرو دچار خسارت شدند.دهساختمان و120گات و سویروت 

منتظـره و غیرقـدرچنین حجمـی از خسـارت بـراي مسـئوالن و شـهروندان رژیـم صهیونیسـتی آن

دنـد. بـا بررسـی بـس کرامی تـالش خـود را صـرف برقـراري آتـشناباورانه بود که بالفاصله تمـ

طبـق مفـاد بـار بـود.راسـتی خفـتها بـهنامه براي صهیونیستیابیم که این توافقمیتاریخ منطقه در

ایش افـزهمچـون تعهـد بـه را ي قبلـی افتـادهرژیـم صهیونیسـتی بایـد تفاهمـات عقـب،بسآتش

شـده و افـزایش سـاعات منظـور افـزایش بـرق تولیدبـههاي برق غـزهسوخت وارد شده به نیروگاه

مایـل و نیـز 15گیـري آنـان بـه ي مـاهی، همچنـین افـزایش محـدودهدسترسی اهالی غزه به برق

کـرد. توافـق هـا را بـه سـرعت اجـرا مـیو خـروج کاالهـاي ضـروري در گـذرگاهتسهیل ورود

در .شـودهـاي حـق بازگشـت مـیزي بـه تظاهرکننـدگان در راهپیمـاییتیرانداهمچنین شامل عدم 
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هـا تیرانـدازي واننـد علیـه تمـامی اهـداف صهیونیسـتتنقض این بند مبارزان فلسطینی میصورت 
کنند. 

دیگري که بر روي آن توافق صـورت گرفتـه عبـارت اسـت از توقـف ترورهـا چـه علیـه يمسأله

سـابقه بـراي اي فلسـطینی. همچنـین در اقـدامی بـیهعلیه فعاالن سیاسی و نظامی گروهرهبران و چه

ي و قـدس اشـغالی هـم ي بـاختري سـاکنان کرانـهط گذاشته شد که این توافق دربـارهاولین بار شر
اجرا شود و تسهیالتی هم براي اسراي فلسطینی فراهم شود.

***

هـا و ود و عـدم خودبـاختگی در برابـر قابلیـتهـاي خـدرس دیگر نبرد غـزه اتکـا بـر توانـایی

اي ایـن رژیـم از حمـاس در جنـگ اخیـر هاي عظیم رژیم صهیونیستی بود. شکسـت رسـانهظرفیت

-هـا بـر شـبکهدر شـرایط برتـري مطلـق امپریالیسـتاي از این عدم خودباختگی بود آن هـمنمونه
ي گذارنـد. نمونـهمسـکوت مـیوسـط خـود را هاي ارتباط جمعی که معموالً جنایات انجام شـده ت

هـا دیـد کـه تـا کنـون ر مورد راهپیمایی بازگشـت فلسـطینیتوان دیافته را میاین سکوت سازمان

نمونـه رسـواتر ؛انـدت و شـمار بسـیاري زخمـی شـدهها گرفته شده استن از آن200جان بیش از 
جنگ یمن است و اجراي کودتا در ونزوئال و ...

ی از مبـارزان فلسـطینی خـورد اي هـم شکسـت سـختي رسانهیستی در حوزهاین بار رژیم صهیوناما

جا که این بـار تأسیسـات رادیـویی و تلویزیـونی مسـتقر در غـزه در چنـدین نوبـت بمبـارن تا آن

-هـاي دسـتخالل جنـگ بـا پخـش تصـاویر صهیونیسـتشد. ماجرا از این قرار بود که حماس در 
ي حیثیتـی سـنگینی بـه سـازمان هـا ضـربهبط بـا آناندر کار عملیـات و عوامـل اطالعـاتی مـرت

هـا و تمـامی در مواجهـه بـا ایـن اقـدام از رسـانهها نیز اطالعات رژیم صهیونیستی وارد آورد. آن

ساکنان اشغالگر خود خواستند که از انتشار این تصاویر جلوگیري کنند.

***

میـت وحـدت عمـل و ي غـزه بـه همـراه داشـت ایـن بودکـه اهدرس دیگري که جنـگ دو روزه

هاي فلسـطینی و همچنـین تـالش دشـمن بـراي ایجـاد تفرقـه همدلی براي مقابله با دشمن براي گروه
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هـا هنـوز مشـکالتی هسـت کـه بایـد ها آشکار شد. البته براي وحـدت عمـل ایـن گـروهمیان آن

بـس آتـشي نامـهها براي نیل به ایـن مقصـود را کـه در توافـقآنبرطرف شود ولی نباید گام بلند

هـاي فلسـطینی خواهـان بـس ایـن بـار گـروهي آتـشنامـه. در توافقمنعکس شده، نادیده گرفت

-نـاطق زیـر نفـوذ دولـت خـودگردان شـدهتنها در نوار غزه، بلکه در منامه نهاجراي بندهاي توافق
هـاي مبـارزرزه با دشـمن اسـت. از ایـن پـس گـروهها نسبت به مباي تعمیق نگرش آنکه نشانهاند 

خصـوص نیـل بـه ایـن شناسـی بپردازنـد. دربا درکی بـاال بـه خودشناسـی و دشـمنفلسطینی باید 

کـه بایـد اذعـان کـرد کـه در درون جنـبش حمـاس مخـاطراتی وجـود دارد از جملـه ایـنهدف

بـراي مواجهـه بـا دشـمن گرایشات متفاوتی وجود دارد که در بیشتر مواقـع از انسـجام تشـکیالتی 

هـا متوجـه فرمانـدهانی اسـت کـه بـا که نوك تیز حمالت صهیونیستر حالیکاهد. دصهیونیست می

انـد، نسـبت بـه طیفـی از دار با ایـن رژیـمي دامنهومت عمیق داشته و خواستار مبارزهاین رژیم خص

-جویانـهانـد و مواضـع آشـتیالمسـلمینیش از بقیه تحت تـأثیر جنـبش اخـوانرهبران حماس که ب
هـا یکـی از کـه صهیونیسـتعنـوان مثـال در حـالی. بـهدهنـدن مـیتري هم دارند، مماشات نشـا

هـاي عنـوان مسـئول انتقـال کمـکرا بـه» حامد خضـري«ن قسام به نام هاي عزالدیفرماندهان گردان

د وشوند تـا جـایی کـه حتـی بـا وجـهاي قطر به غزه نمیران به غزه ترور کردند، مانع کمکمالی ای

نبرد، کمک مالی قطر و تأمین حقوق کارمنـدان غـزه از طریـق ایـن کشـور ادامـه داشـت. الزم بـه 

هـاي درگیـر گـري میـان طـرفدسـت آمـده و میـانجیاست که قطر نقش مهمی در توافق بـهذکر 
ایفا کرد.

ي جنـگ هسـتند چـرا هـا خواهـان ادامـههاي مقاومت از جملـه چـپمیان بسیاري از گروهدر این 

و رهـا کـردن مبـارزه پـذیر اسـتر این مرحلـه بسـیار آسـیبشان این است که دشمن دشخیصکه ت

بـس و کـالً هـا در مـورد قـرارداد آتـشگیـري چـپته در موضـعبین مرحل درست نیست. الدر ا

–ي خلـق بـراي آزادي فلسـطین خـورد. از آن جملـه جبهـهها ابهامـاتی بـه چشـم مـیموضع آن
دهـد کـه بـس مـورد شـماتت قـرار مـیرا براي امضاي قرارداد آتشحماس فرماندهی کل در حالی

هـاي فلسـطینی دولت مصر براي پایان دادن بـه چنددسـتگی میـان گـروههاي در همان حال از تالش

سـت اسـتدرگیـرد: ي نقش مصـر حقـایقی را نادیـده مـیگیري دربارهکند. این موضعمیقدردانی

هـاي مکـرر گـري بـا درخواسـتپرداخته ولـی ایـن میـانجیگري مصر در این جنگ به میانجیکه
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رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. دولت مصـر بـا همکـاري رژیـم صهیونیسـتی اهـالی غـزه را 

ي دیگـري هـم کـه بـر الشـمس اسـت. امـا مسـألهرار داده است. این موضوع اظهر منتحت فشار ق

بـا تشـکیالت خـودگردان ي قـويطـهکسی پوشیده نیست این است که دولت مصر بـا برقـراري راب

موضـوع را مـد نظـر داشـت کنـد. بایـد ایـن اندازي مـیحماس سنگي شدن روابط بادر راه عاد

ي هـاي اخیـر جبهـهکسـی پوشـیده نیسـت. نزدیکـیکه دشمنی دولت مصر با حماس بر که در حالی

-کل ایجـاد مـیطینی مخصوصـاً حمـاس مشـهـاي فلسـگرایی با دیگر گروهخلق به مصر در روند هم
مکـن اسـت منجـر بـه انحرافـاتی در کند. در واقع عدم شناخت ماهیت دولت مصر در ایـن برهـه م

گرایـی را برافراشـته چم مبـارزه بـا اسـالمچرا که دولت سیسی بـا اقـدامات خـود پـر،ها شودچپ

-هـاي فلسـطینی کـه از اسـالمابه نماد سکوالریسم مطـرح اسـت. چـپاست و در چشم اعراب به مث
م بیفتنـد کـه رایی افراطی حماس و جهاد اسالمی منزجرنـد ممکـن اسـت در دام ایـن سکوالریسـگ

هاي فلسـطینی بایـد ایـن مسـأله را درك کننـد کـه گري سعودي است. چپروي دیگر جنبش وهابی

هایی هسـتند کـه خواهـان نـابودي پایگـاه امپریالیسـم نان در مسیر مبارزه با دشمن جنبشمتحدان آ

جـاي ي خطیـر بـهایـن مرحلـهآن سـکوالرهایی کـه درانـد.یعنی کشور جعلـی اسـرائیلدر منطقه 

در راسـتاي منـافع ،کننـدگرایـی را تجـویز مـیرژیـم صهیوینسـیتی مبـارزه بـا اسـالممبارزه با 

ونیسـتی بـر همگـان مسـجل شـد کـه با شکست اخیر رژیـم صهیکه کنند؛ چراا عمل میهامپریالیست

بـاري توانـد چـه نتـایج مصـیبتهاي مقاومت منطقـه مـییی مستقیم با گروهنظامی و رویاروي حمله

هـا از ایـن بـه بعـد در اي از راهبـردي کـه امپریالیسـترو بخـش عمـدهبرایش به بار آورد. از این

هـاي مبـارز فلسـطینی خواهـد بـود تـا بـا رفت شامل ایجاد اخـتالف میـان گـروهمنطقه خواهند گ

همـراه قسـمتی از ها را دچار جنگ داخلی کننـد. تـا اینجـاي کـار بـاشان، آننایجاد اختالف میا

گرایـی و بـه هاي خود مبنـی بـر مبـارزه بـا اسـالمبخش فلسطین با خواستزادينیروهاي سازمان آ

آن فـرا رسـیده اسـت کـه انـد. اکنـون زمـانختن کشور اسرائیل تا حدودي موفق بودهشنارسمیت

رژیـم شـدن ذیـل هـدف نـابوديفـات میـان خـود و متحـدهاي فلسـطینی بـا زدودن اختالگروه

ها را نقش بر آب کنند.صهیونیستی نقشه امپریالیسم
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