
 !                     عرفات مرد؛ اما آرمان آزادي و استقالل مردم فلسطين زنده است 
 

مقامات حكومت خودگردان فلسطين در آرانه غربي رود اردن  صبح امروز اعالم آردند آه ياسر                              
در بيمارستاني در پاريس     )  به وقت اروپاي مرآزي        ٥/٣(  صبح به وقت محلي        ٣٠/٤عرفات ساعت   

 .درگذشت 
 سال قبل با پايه گزاري سازمان الفتح توسط عرفات و يارانش؛ جنبش مستقل خلق                  ٤٠زماني آه  حدود      

فلسطين متولد شد؛ سازمان ملل  مردم فلسطين را تنها به عنوان انبوهي آواره ميشناخت آه بايد جيره اي                    
رگزاريهاي بين المللي   اما اآنون درزمان مرگ عرفات تمام خب      .براي زنده ماندن به آنان اختصاص ميداد      

از مرگ عرفات به عنوان رييس حكومت خودگردان فلسطين سخن ميگويند و آوفي عنان دبيرآل                               
 .عرفات نماد آرمان ملي مردم فلسطين بود: سازمان ملل ضمن ابراز تاسف عميق از مرگ او ميگويد

فلسطين در راه تحقق      بي ترديد درطي نيم قرن اخير ياسر عرفات در اين راه پيمايي پرشكوه مردم                            
او در   . آرمان آزادي و استقالل نقشي برجسته در رهبري اين حرآت حق طلبانه ايفا آرده است                                    

 نقشي  ١٩٦٩؛ در تشكيل سازمان آزاديبخش فلسطين در سال           ١٩٦٥بنيانگزاري سازمان الفتح در سال       
 ناظر در سازمان ملل       به منزله نماينده  مردم فلسطين و به عنوان عضو              ١٩٧٤موثر داشت و در سال     

در حاليكه يك شاخه زيتون در دست داشت نطقي تاريخي ايراد آرد و هويت مردم فلسطين را در مجامع                   
 سال پس از آن حادثه پرشكوه بيش از          ٣٠و اآنون در لحظه مرگ عرفات و         . بين المللي رسميت بخشيد   

انه مردم فلسطين صلح پايدار     هرزمان براي مردم جهان روشن است آه بدون پاسخ به خواست حق طلب               
 .در خاورميانه به دست نميآيد

؛ عميقا حود را درغم و اندوه مردم               ) راه آارگر     ( آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران             
فلسطين در اثر مرگ عرفات شريك ميداند و ضمن تسليت به خانواده او ؛ سازمان آزاديبخش فلسطين ؛                     

ردم ستمديده و رزمنده فلسطين ؛ آرزومند است آه مردم فلسطين با عزم                  دولت خودگردان فلسطين و م     
 . راسخ و اتحاد مستحكم ؛ مبارزه پر شكوه خود را تا آسب آزادي و استقالل آامل با موفقيت بپيمايند

                         
 ) راه آارگر ( ايران                                        آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي 

  ٢٠٠٤ نوامبر ١١ ـ ١٣٨٣ آبان ٢١                                                     
 
 


