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 Political  سياسی

 

   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١١ جون ٠٦

  
  مصاحبه با ليال خالد، زن رزمندۀ فلسطينی

 

  
 

  
 يدنی در چند شھر سوئھا جاری، ليال خالد زن مبارز و آزاديخواه فلسطينی سخنرانییدر اوايل ماه م

ھفته نامۀ پرولتر ارگان سياسی حزب کمونيست . پيرامون اوضاع سياسی منطقه و به ويژه فلسطين ايراد نمود
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گوئی با وی انجام داد و نظر ايشان را در مورد اوضاع فلسطين  و  نيز ضمن ديدار حضوری با ليال خالد گفتيدنسو

اين مصاحبه توسط يوھان ويمن خبرنگار .حماس و فتح جويا شدو به طور مشخص پيرامون توافقنامۀ سازمان 

  .  منتشر گرديدی ماه م١٢ اين ھفته نامه در١٩نشريۀ پرولتر صورت گرفت و در شمارۀ 

ليال خالد عضو رھبری جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين و عضو شورای ملی سازمان آزاديبخش فلسطين 

کمتر مبارز سياسی قديمی است که با . باشد محبوب خلق فلسطين میلمللی و اوی يک چھرۀ شناخته شدۀ بين. است

 ٦٠ربائی اواخر دھۀ   نخستين زنی است که در ھواپيماۀوی از جمل. نام ليال خالد اين زن شجاع فلسطينی آشنا نباشد

ر شرايط ليال خالد د.  رژيم صھيونيست اسرائيل و حاميانش شرکت نموداضی عليهميالدی به عنوان يک اقدام اعتر

وی . کند کنونی اين شيوۀ تاکتيک مبارزاتی را اشتباه و خالف منافع جنبش حق طلبانۀ ملت فلسطين ارزيابی می

پردازد و آن را به عنوان عامل شکستن فضای سکوت  ربائی در گذشته می اگرچه در اين مصاحبه به توجيه ھواپيما

 به باور ما چنين تاکتيک سياسی در ھمان زمان نيز که توسط اما. کند لمللی در مورد فلسطين مثبت ارزيابی میابين

گرفت اشتباه و انحراف از مارکسيسم بود و به  جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين به رھبری جرج حبش صورت می

ن فلسطينی و ملت  تا افکار عمومی را به ضرر مبارزاداد و حاميان اسرائيل بھانه و گزک میھا امپرياليست

سياسی ھای توسط برخی ديگر از سازمانھا  تاکتيک که در آن ساله واين شيو.  نمايند و چنين نيز شدفلسطين بسيج

باری، در . شد با شکست کامل روبرو گرديد و ضربات سختی بر پيکر اين جريانات وارد ساخت  میءنيز اجرا

ن از آنجا که در اين مصاحبه به جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين مورد نظر نيست ليکھای اينجا نقد برخی از تاکتيک

  .ی و شرکت ليال خالد در اين ماجرا اشاره گرديد، چنين توضيح کوتاھی را الزم دانستيمربائ ھواپيما

توفان برای آشنائی خوانندگان گرامی با اين زن رزمنده و قھرمان فلسطينی که تمام عمرش را صرف نبرد 

 که اين ترجمه را يدنبا سپاس از رفقای سو. دھد ه را انتشار مین صھيونيست کرده است اين مصاحبه متجاوزاعلي

  .ندادراختيار ما قرار داده

..................  

 معمر قذافی بود و ھم از بمباران ھوائی ناتو فاصله گرفت؟ سرنگونی مبارک چطور ممکن است ھم عليهــ 

  بيند؟ ر و تحوالت سريع را چگونه میئيا اين تغثيری بر روابط حماس و فتح می گذارد؟ يک مبارز ھواپيما رباچه ت

  

  :گويد وی می. دھد جالبی ارائه میھای ليال خالد پاسخ

  ».  اعتراض کنندليبيا تجاوز به چپ است که عليهھای و گروهھا مکرات اين وظيفۀ ھمۀ د«

  . اين تجاوز دست به اعتراض زننده را فرامی خواند که عليسويدنوی مردم 

ھر . کند  نه تنھا حفاظتی ازجان مردم نيست، بلکه فقط به ويرانی کشور خدمت میليبيابه  حمالت ھوائی »

معمرقذافی يک ديکتاتور است و . دولتی و يا رھبری که اسلحه را به سوی مردمش نشانه گيرد، بايد محکوم گردد

  ».ش به خطر انداخته استظ قدرت خوياو کشورش را به خاطر حف. نيستای وی فرد ديوانه. کند داند که چه می می

وی که .  در طرابلس و قدرتمندان واشنگتن و بروکسل بسيار دقيق استليبياليال خالد در انتقادش به رژيم 

را که از دل تضادھای متنوع و گوناگون برخاسته اند مورد بررسی ھا درمکتب مارکسيسم آموزش ديده است واقعيت

  :گويد  وی می. دھد قرار می
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ناتو با بمبارانش بيشتر به مردم آسيب .  دفاع کرد بدون اين که از سالح استفاده کردليبياخلق  می توان از«

 پياده کنند ما بارديگر با اشغال سرو کارخواھيم ليبيااز طرفی اگر آنھا نيروی زمينی در خاک . رساند تا سود می

  ». داشت

. استدورنمای پان عربيسم درتفکرش مشھود . گشايد چشمان را میگو با ليال خالد از بسياری جھات  و گفت

  :گويد وی می. عربی از امپرياليسم استھای رھائی خلق لۀ فلسطين فقط يک بخش ازمسأ

پايه . اين يک گام طبيعی و ساده بود.  در دوران نوجوانی از جنبش ملی عربی به بخش فلسطينی پيوستم«

  ». ا جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين را بنا نھادندئی بودند که بعدھھاگذاران و رھبران سابق در کل ھمان

با چنين نقطه نظراتی مشکل نخواھد بود که مبارزه برای يک فلسطين آزاد را در رابطه با بھار عربی و قيام 

  :گويد ليال خالد در مورد تحوالت مصر چنين می. ھمه چيز به ھم مربوطند. فريقای شمالی  قرار دادادر ھا خلق

سرنگونی رژيم مبارک يک  گام فرسنگی است که . کند بری کنندۀ جھان عرب را بازی می مصر نقش رھ«

 خود ۀاين امر به نوب. مريکا بودا سال تکيه گاه و مورد حمايت  ٣٠مصر بيش از . توان به اھميتش کم بھا داد نمی

  ». ن کننده بودييبرای اسرائيل تع

 سرنگونی رژيم مبارک در .شمارد  سقوط مبارک را بر میثيراتاليال خالد با تجزيه و تحليل سيستماتيک ت

زودی مرز بسته در رفاح به طور دائم باز خواھد ه ب. انجامد  سال محاصرۀ نوار غزه می٥وحلۀ اول به تضعيف 

  :وی می گويد. شد

رای  ب. اينھا ديگر مثل گذشته تحت محاصره نخواھند بود. در غزه اھميت داردھا  اين بسيار برای فلسطينی«

اکنون کار . ما بسيار مھم است  که اطرافمان کشورھائی باشند که موجب تسھيل مبارزه و نه مشکل بيافرينند

  ». شود تر می راحت

فلسطينی آغاز ھای مريکا و اسرائيل، مبارک بر افتاد موقعيتی برای روند آشتی بين فراکسيوناحال که متحد 

ليال خالد . ولت موقت و آماده کردن انتخابات به قاھره فراخوانده شدندھمگی برای مذاکره به منظور يک د. گردد می

که خود عضو رھبری جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين  و عضو شورای ملی سازمان آزاديبخش است در اين رابطه 

  :گويد می

ای تمام قشرھ. يما ما در جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين ھمواره  برای وحدت ملی فلسطين تالش کرده«

ئی نظير حماس و ھااز اين رو بايد گروه. اجتماعی بايد بر پايۀ يک اصول دموکراتيک در مبارزه نمايندگی شوند

آشتی فلسطين به مذاق اسرائيل . جھاد به عنوان اجزای مشروع سازمان آزاديبخش فلسطين حضور داشته باشند

اما دراين سازمان تمام اقشار و طبقات . استسازمان آزاديبخش فلسطين در اساس يک سازمان سکوالر. خوش نيامد

ئی سوء استفاده ھامريکا و اسرائيل نيز از حضور چنين سازمانا. سياسی از جمله جريانات مذھبی نيز حضور دارند

اما با يک . مريکا با ما شديد خواھد بودااگر ما در کارزار وحدت فلسطين موفق شويم برخورد اسرائيل و . نداکرده

چنين اقدامی اميد را به ملت . توانيم اقتدار را به مراجع فلسطينی باز گردانيم د و با بسيج مردم میبرنامۀ متح

  .انشعابات درونی  تا کنون نتايج عکس داشته است. گرداند فلسطين  بازمی

توافقنامۀ صلح کمپ ــ ديويد بين مصر . نتيجۀ سوم از بھار عربی تجديد نظر در سياست خارجی مصر است

ھا  ميليونی  ماه م١٥در .  که مورد انتقاد شديد قرار دارد روی سنگ نوشته نشده است١٩٧٨سرائيل  در و ا

اين بدين معناست که مردم مسائل ملی را . آيند و خواھان  لغو پيمان کمپ ــ ديويد خواھند شد مصری به ميدان می

  .غازی برای سياست جديد خارجی استشوند و اين آ مقامات سابق به محاکمه کشيده می. ندافراموش نکرده
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ھای بنای آبادی نشين. جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين ھمواره با چنين روند صلحی مخالف بوده است

ديوار عظيمی در نواحی رود اردن بنا کرده و نوار غزه را  تحت . درمناطق اشغالی ادامه يافته استھا اسرائيلی

  .برند به سر میھا چنان در زندانھزاران فلسطينی ھم . محاصر قرار دادند

پيش شرط . ھدف نھائی ما تشکيل يک فلسطين دموکراتيک برای ھمۀ مردم، صرف نظر از مذھب است

از طرفی ما تشکيل يک دولت فلسطينی را . برند ئی است که در تبعيد به سر میھاچنين امری حق بازگشت فلسطينی

   ». پذيريم در مناطق اشغالی به عنوان يک خواست حداقل می

اتحاديۀ .  دولت صھيونيستی را مثبت ارزيابی کرده استهجبھۀ خلق برای آزادی فلسطين مبارزۀ مسلحانه علي

ربائی   دو عمليات ھواپيما٧٠ــ١٩٦٩ليال خالد در . ندامريکا اين سازمان را در ليست تروريستی قراردادهااروپا و 

ھيچ کس در اين عمليات آسيب نديد اما اين عمل توجه جھانيان را . تحت نام جبھۀ آزاديبخش فلسطين انجام داده است

  :گويد ليال خالد  در اين رابطه چنين می. به خود جلب کرد

سياسی متولد شدم که ای من در خانواده. برای من کامالً طبيعی بود که در مبارزۀ مسلحانه شرکت کنم «

ليکن . دانستم که معنی ھواپيما ربائی چيست نخست نمی.  فرارکند١٩٤٨مجبور شد بعد از تأسيس دولت اسرائيل در 

   ». آماده زندانی شدن و فدا کردن جانم بودم

دقيقاً مورد ھا انگيزۀ اين آکسيون.  آموزش سياسی و تمرين نظامی ديدئیک ھواپيما رباليال خالد در روند تدار

لۀ خلق فلسطين مسأخبری برخورد کند و سخنگوی ھای او ھم چنين آموخت که چگونه با رسانه. بحث قرار گرفت

  : رابطه می گويددر اين. ھراسيد خبری میھای کند که چقدر از برخورد با رسانه وی با خنده تعريف می. باشد

در نھايتش به ھا قبل از اين وقايع فلسطينی.  ما زنگ را به صدا در آورديم تا گوش کر جھانيان گشوده شود«

خواستيم نشان دھيم که جنبش فلسطينی با ھدف سياسی بيان شده، دارای  ليکن ما می. شدند عنوان پناھنده ديده می

  ». باشد حق و حقوق می

اما پس از اين که به ھدف خود رسيدند . ک کرد تا فلسطين در روی نقشه باقی بماندعمليات ليال خالد کم

اين سازمان امروز . کميتۀ مرکزی جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين تصميم گرفت به کار ھواپيما ربائی پايان دھد

  . ديگر چنين تاکتيکی به کار نمی برد

. شود ن میييشکل جنبش توسط شرايط خارجی تع. دسبک کار و شيوۀ عمل تابع اھداف سياسی مبارزه ھستن

تحريم کاالھای اسرائيلی يک اقدام ساده است و ھمگان . لمللی قائل استاليال خالد اھميت واالئی برای ھمبستگی بين

  :ليال خالد در ھمين رابطه می گويد.  کنندءتوانند آن را اجرا می

   ».  ما بايد به طرق مختلف به مبارزه دامن بزنيم«

 اسرائيل گسترش لمللی عليهاينم که جنبش تحريم بينب من می. گيرد گوی ما با ھمين گفتار پايان می و گفت

جبھۀ . نداجمع آوری کمک مالی و تشريح وضعيت فلسطين نيز بسيار با اھميت. يابد که اين بسيار مثبت است می

روابط . ژی مارکسيستی لنينيستی متکی است به ايدئولوسويدنخلق برای آزادی فلسطين نيز ھمانند حزب کمونيست 

و از ھمين رو طبيعی است که ليال خالد فرصت را غنيمت شمرده و در جبھۀ . ندامان محکم و بسيار ديرينه ۀدوستان

ھای ش گفتنیاھوشی وی با تيز.   بيش از اينھاستسويدناھميت حضور وی در . سرخ استکھلم سخنرانی کرده است

لۀ سياسی در فلسطين، نظر در مورد جنگ مسلحانه عرب، مسأھای ، قيام خلقليبياد جنگ در در مور. فراوانی دارد

  ."و يا اھميت فعاليت روزمرۀ ھمبستگی
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* * * * * * * * ** * ** *   

 

عقد موافقت نامۀ آشتی ) (PFLPجبھۀ خلق برای آزادی فلسطين  

اد به کند که اتح  بين نيروھای فلسطينی را گرامی داشته و تأکيد می

  !معنای مبارزه با اشغالگران است
 

  
 برای پايان دادن به چند ٢٠١١ یجبھۀ خلق برای آزادی فلسطين پس از امضای قرارداد قاھره در سوم ماه م

به ھا تن محاصرۀ مردم قھرمان غزه و گشودن گذرگاهگفت که شکسھا دستگی و برای احيای اتحاد ملی بين فلسطينی

روی مردم، باز سازی نوار غزه بعد از چندين سال محاصره و ويرانی توسط اشغالگران بايد در اولويت ملی قرار 

  . داشته باشد

قالب ند با الھام از انادر بيانيۀ مطبوعاتی جبھه آمده است که رھبران و نمايندگان فلسطينی که به قاھره آمده

دارد که اشغال و تھديد و فشارھای مالی و  بيانيه اعالم می. ندا مصر به گرد ھم جمع شدهجنوری ٢٥فرخندۀ 

مان در درون فلسطين و آوارگان در تبعيد را متوقف  اقتصادی، جنبش فلسطين برای رسيدن به آمال و اھداف مردم

رزۀ جدی مشترک برای مقابله با اشغال و تجاوز و چنين از بازگشت به يک ھمبستگی ملی برای مبا نکرده   و ھم

  . محاصره، جلوگيری نخواھد کرد

جبھه ھم چنين اعالم کرد که خلق فلسطين و عموم اعراب به وقايع مصر نه فقط برای امضای يک 

نامه بلکه برای تجسم بخشيدن به وحدت ملی فلسطين با تمام حقوق سياسی، فرھنگی و نظامی در زير يک  موافقت

پرچم که شامل سازمان آزاديبخش فلسطين باشد و مبارزۀ ملی و دموکراتيک و انسانی را در مسير آزادی مردم و 

  .   فلسطين و برای برقراری عدالت و وحدت پيش ببرد چشم دوخته اندھای سرزمين

ول  مسؤالطاھرت نمايندگی جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين به رھبری رفيق ماھر گردھمائی قاھره، ھيأدر 

ت جميل مج دالوی اعضای ديگر ھيأرفقا ابو احمد فواد، رباح موناحه، و . شاخۀ در تبعيد جبھه شرکت داشت

لخروج شده ارفيق عبدل رحيم ملوح معاون دبير کل جبھه از کرانۀ باختری توسط اسرائيل ممنوع. نمايندگی بودند

اسرائيل گرفتار ھای دات، دبير کل جبھه در زندانرفيق احمد سع. بود و نتوانست در گردھمائی قاھره شرکت کند

ت نمايندگی رھبری ھيأبرد و بنابراين امکان   روز است که در سلول انفرادی به سر می٧٧٥است و تاکنون بيش از 

  .را نداشت
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رفيق خليده جرار عضو دفتر سياسی جبھه گفت که اشغالگران با ھر روشی سعی دارند که مانع اتحاد 

اسرائيل با تھديد  و محدود کردن آزادی رفت و آمد رھبران فلسطين مانند : "وی بيان نمود که. ند شوھا فلسطينی

  ."کند کارشکنی میھا عبدل رحيم ملوح در ايجاد اتحاد و آشتی بين فلسطينی

رات در دنيای عرب به طور قطع بر روی ييرفيق جميل ميزھر عضو کميتۀ مرکزی جبھه گفت که نسيم تغ

او گفت که اميدوار است که اين گام مھم در چارچوب جنبش ملی، ھمه جانبه . ثير داشتاقت نامۀ قاھره تامضای مواف

  .ادامه پيدا کندھا برای حراست از منافع فلسطينی

فلسطين يک حالت خوش بينی ھای در مصاحبه با تلويزيون االقصا، رفيق ميزھر گفت که در خيابان

ھای ديالوگ، موافقت نامه و کنفرانسھا او ادامه داد که فلسطينی.  قرار استمحتاطانه در مورد قرارداد آشتی بر

ند و دوران دشواری را با عواقب جدی بر روی امتعددی از جمله قرارداد شکست خوردۀ مکه را پشت سر گذاشته

  .نداشان را از سر گذرانده زندگیھای ھمۀ جنبه

به ارادۀ سياسی جدی نيروھا بستگی ھا در بين فلسطينیرفيق ميزھر تأکيد کردند که پايان دادن به انشقاق 

وليت خود در قبال مردم ما متعھدانه عمل کنند و ھمۀ به ويژه الفتح و حماس بايد به مسؤدارد و گفتند که ھمۀ نيروھا 

او ادامه داد که اتحاد ملی واقعی در بين . مسائل را در يک ديالوگ ملی ھمه جانبه مورد بررسی قرار دھند

ھای نيازمند به الزام واقعی به اھداف ملی آنھا است و نه شريک شدن در قدرت و سھميه بندی برای جناحھا سطينیفل

  . الفتح و حماس

وی . منافع داردھا رفيق ميزھر تأکيد کردند که اسرائيل در طوالنی کردن انشقاق و تضادھا در بين فلسطينی

گروه ميانجيگری برای حل مناقشه بين اسرائيل و ( گروه کوآرتت مريکا واادامه داد که رھبری فلسطين نبايد به 

تکيه کند زيرا اين نيروھا فقط در بين ما ) مريکا، سازمان ملل، اتحاديۀ اروپا، و روسيه ــ توفان افلسطين متشکل از 

 دادن به او گفت که الزم است يک بيانيۀ رسمی مبنی بر پايان. کنند برای يک آشتی با محتوا مانع تراشی می

چنان به کشتار و دستگيری و حمله و تجاوز به مردم ما ادامه داده و حقوق اوليۀ آنھا  مذاکرات با اشغالگران که ھم

  .دھند انتشار يابد استعماری ادامه میھای را نقض نموده و به توسعه شھرک

توافق ن به يک ت نمايندگی و عضو دفتر سياسی جبھه گفت که برای رسيدرباح موحانه عضو ھيأرفيق 

امنيتی بايد حافظ امنيت مردم ھای او تأکيد نمود که سرويس. ثر الزم است که مردم روی آن کنترل داشته باشندمو

او تعھد داد که جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين ھم . فلسطين باشند و به ھمکاری امنيتی با دولت اشغالگر پايان دھند

  . سطين حفظ خواھد کرد و اين ضامن ھر نوع آشتی ملی خواھد بودچنان شفافيت خود را در برابر مردم فل

  .ترجمه از زبان انگليسی به فارسی

 برای دريافت اصل مطلب می توانيد به تارنمای جبھه خلق برای آزادی فلسطين 
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