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غزه، رمز العزه!

طاها زینالی

بب رژیببم اشببغال گر اسببرائيل، آتش بببس بی مردم غزه در برابر باران موشک و بمبب پس از پنجاه روز پایدار
برقرار شد. و «حماس» با شرایط آتش بس موافقت نمود و اعلم کرد که غزه در این نبببرد نببابرابر پيببروز
شد. البته شرایطی که پيش تر برای آتش بس از طرف حماس اعلم شببده بببود، از طببرف رژیببم اسببرائيل
پذیرفته نشد. بر همين مبنا، برخی بر این عقيده اند که حماس نمی بایست توافق نامه ای کبه تنهبا انبدکی از
خواسته های مردم غزه را دربردارد می پذیرفت. اما باید پرسيد آیا غزه می توانست همينطور ادامه بدهد تا

زمانی که رژیم اسرائيل مجبور به پذیرش همه ی شرایطی که خواسته شده بود گردد؟ 

پاسخ صریح من خير است. چرا که به باور من، چنين درکی غيرانضمامی است و وضعيت عينی حبباکم بببر
غزه و بسيار سویه های دیگر را در نظر نمی گيببرد. حببتی می تببوان گفببت همان زمببان کببه حمبباس شببرایط
آتش بس را پيشنهاد کرده بود هم بعيد بود که اینقدر خوش بين باشد که بپنببدارد رژیببم اشببغال گر همه ی
شرایط را بپذیرد. اگرچه خود رهبران و سخنگویان حماس در موضع گيری های رسانه ای بارها بر این تأکيد
کردند که تنها در صورتی که خواسته های برحق  مردم غزه پذیرفته شود، بببا آتش بببس مببوافقت خواهنببد
کرد. اما به گمان من، این موضع گيری های علنی و رسانه ای  در این رابطه قابل استناد نيستند؛ چرا که آنها

-به درستی- راجع به مقاومت غزه اغراق کردند و آن را به طور مبالغه آميزی توصيف کردند.

بی موافقت حماس با شرایط آتش بببس، بایببد بببه ایببن برای هرگونه نقد و نظری در مورد درستی یا نادرست
نکته ی مهم اندیشيد که آن چه از بيرون به نظببر می رسببد، همه ی سببویه های مبباجرا نيسببت. از جملببه -و
اومت رای مق رو ب ات و ني به ویژه- باید مقاومت مسلحانه را در نظر گرفت؛ این که چقبدر سبل ح و مهم
مسلحانه ی غزه باقی مانده بود. ما در این باره چيزی نمی دانيم. از قضا این موضببوع اهميببتی حيبباتی دارد.
اوت اختری متف رانه ی ب چرا که مبارزه ی مسلحانه دقيقا مهم ترین ویژگی ای است که مقاومت غزه را با ک
می کند. این مقاومت مسلحانه ی گردان های مبارز جریانات مختلف مقاومت است که، با حمایت و اتکا بببر
پایداری و جان فشانی مردم غزه، می تواند در برابر تهاجم مقابله کند. و مببا نمی دانيببم کببه تببوان مقبباومت
ن ا ای لحانه ب اومت مس ای مق ا جریان ه مسلحانه ی گردان های مقاومت غزه در چه وضعی است.  چه بس
ر، م دیگ ولفه ی مه آتش بس و بازشدن حداقلی مرزها و غيره، بتوانند خود را بيش از پيش مسلح کنند. م
وضعيت تونل های غزه است؛ تونل هایی که مهم ترین و اساسببی ترین تاکتيببک مقبباومت در غببزه محسببوب
می شوند. از ميزان و گستردگی تخریب تونل ها هم اطلعی در دست نيست. عببدم اطلع از چنببد و چببون
این مولفه های بسيار مهم، نشان می دهد که نمی توان بدون آگاه بودن به سببویه های تعيين کننببده ی شببرایط
ود مينی وج بت غزه، در مورد امضای توافق نامه ی آتش بس قضاوت کرد. فراموش نکنيم که هيچ تض مقاوم
ندارد که اگر حماس این توافق نامه را نمی پذیرفت، ارتش اشغال گر -در آینده- حاضر به قبول  آتش بببس

با شرایط و خواسته های غزه می شد. 
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همين جا باید تأکيد کنم که این نقطه نظر معطوف به حمایت بی قيدوشببرط از ایببن توافق نببامه ی آتش بببس
نيست، بلکه ضرورت در نظر گرفتن وضعيت عينی و شرایط حاکم بر مقاومت غزه را یاداور می شود. چببرا
که بدون در نظر گرفتن اینها، هيچ نقد و نظری نمی تواند متعين باشد. نقد غيرمتعين و نقطه نظببری صببرفا
آرمان گرایانه هم هيچ کمکی به مقاومت رادیکال غزه و فلسطين نمی کند. نمونه ی چنين نقببدی را می تببوان
ر ت ب از زبان یکی از «جوانان غزه» شنيد که جملتی آشنا را بر زبان آورده است: «لعنت بر اسرایيل، لعن
م ه قبل ه ت ک ی اس ان جملت غيرسياس مصر، لعنت بر عباس، لعنت بر حماس و لعنت بر..». اینها هم
شنيده ایم. اسرائيل و مصر و ابومازن در این جا با حماس و جریانات مقاومت دیگر که تن بببه توافق نببامه ی
ی در طينی می دهبد، ول آتش بس داده اند، هم ارز شده  اند. جملتی که ظاهرا خبر از جسارت آن جوان فلس
حقيقت این طور نيست. فقط خشمی خالی شده؛ خشمی که قابل درک است، و حتی اظهببارات وی هببم. امببا
سویه ی سياسی قابل دفاعی ندارد. گو این کبه در ایبن چنبد هفتبه، حبتی از انهبا کبه ببا مبردم فلسبطين
«هم دردی» می کردند هم چه بسيار شنيده ایم که «حماس» و «اسرائيل» را هم ارز کرده اند و یا حببداقل ایببن
که دو تا به اسرائيل زده اند و یکی به حماس؛ خواه با ارتجاعی و غيردموکراتيک خواندن حماس، خببواه بببه
خاطر این که به شکلی خودسرانه و با کله شقی به موشک پرانی ادامه می دهد و از این طریق بهببانه دسببت

رژیم کشتار می دهد، و یا حتی به خاطر عدم پذیرش آتش بس.

از قضا دقيقا در شرایطی که بخش عظيم و مهمی از مقاومت مسلحانه در «حماس» پيکر یببافته اسببت، در
ه پروپاگاندای رایطی ک ت، در ش اده اس ه راه افت اس ب شرایطی که هجمه ای گسترده از همه سو عليه حم
د، و از طرف تار می خوانن بی کش اعث و ببان اسرائيل و شرکا از طریق رسانه های جریان اصلی حمباس را ب

دیگر، در شرایطی که مردم غزه از حماس حمایت می کنند، باید انضمامی موضع گرفت و حببتی از حمبباس،
علی رغم نقد هایی که به این جریان داریم، دفاع کرد.

زار شنبه ی گذشته در آمستردام تظاهراتی در حمایت از مقاومت غزه و عليه رژیم جنایت کار اسرائيل برگ
شد. در مجوز برگزاری آکسيون توسط شهرداری خطوط قرمزی اعلم شده بود؛ از جمله این که هرگببونه
شعار آنتی سميتيستی و نظایر آن منجر به بازداشت می شود. اما نکته ای بيشببتر نظرهببا را ببه خببود جلببب
می کرد این بود که گفته شده بود سردادن هرگونه شعار در حمایت از «حماس» و یا حمل پرچم و نوشببته

در این راستا منجر به بازداشت می شود. در جریان آکسيون، پيش از تظاهرات، سببخنرانی هایی ایببراد شببد.
در همه ی این سخن رانی ها یک جمله با شور و حرارت بيان شد؛ آن جمله این بود که «ما از همه ی اشکال
مقاومت در فلسطين، به ویژه مقاومت مسلحانه، و از همه ی جریان های مقبباومت در فلسببطين و غببزه، و با
توجه به شرایط کنونی به ویژه از حماس، حمایت می کنيم». این در حالی بود کببه از دیببدگاه هایی کببه طببی
سخنرانی ها بيان می شد به روشنی می توان فهميد که -برخلف تصور اوليه ی من- سخنرانان پببرو-حمبباس
نبودند. اما آنها به خوبی به این امر واقف بودند که شرایط مقاومت در غزه چگونه است. آن ها می دانستند
بی برخورد نقادانه با حماس (و سایر جریان های مقاومت) منافاتی با حمببایت که ضرورت غيرقابل  چشم پوش

صریح و  پرشور از حماس ندارد.

2  | صفحه



Praxies.org پراکسیس                                                                     

رضایت بخش نبودن شرایط آتش بسی که امضا شد را نباید تنها از چشم حماس دید. از جمله باید ميببزان
حمایت افکار عمومی از فلسطين و فشار حاکمان کشورهای دیگر به اسرائيل را لحاظ کرد؛ چرا که این ها و
عناصر دیگری هم هستند که نقش بسيار مهمی در مفاد توافق نامه ی آتش بس، و این کببه حمبباس و سببایر
بت غزه چه شرایطی را به نفع غزه به دست بياورند، ایفبا می کننببد. بایببد تاریبخ مقبباومت جریان های مقاوم

فلسطين را در نظر داشت و نيز به این اندیشيد که مبارزه ادامه دارد و مردم غزه باید زندگی کنند.

مهم این است که مقاومت غزه توانست شرایطی را در توافق نامه ی آتش بس به رژیم اسرائيل تحميل کند؛
ااميد. این همان چيزی است که مردم غببزه بببه امری که ثابت کرد که «مقاومت پيروز است». و این یعنی 
خوبی آن را درک می کنند. با توجه به شرایط توافق نامه ی آتش بس، فرصتی برای بازسازی غزه و تقببویت

ااميد مردم غزه و جنبش فلسطين را فزونی می بخشد. مقاومت در غزه ایجاد شده است.  امری که 

زنده باد مقاومت غزه و همه ی جریانات مبارزی که در برابر کشتار اسرائيل ایستادگی می کنند!

۱۳۹۳ شهریور ۵
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