
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  )١(غازی صورانی 

     احمد مزارعی : برگردان از

  ٢٠١۴ اگست ٢٣

   

 ........ و دوستانم ، در سراسر جھان عربءبه رفقا
  

 .ھم پيوسته استه تحوالت و جنبشھا در کشورھای عربی واقعيتی ب 

باشد و اين ھدفی  ھدفش شکست دولت صھيونيستی می) با تمام اشکال آن( مقاومت ۀقطه که انديشبا حرکت از اين ن 

 گروھھا و احزاب آزاديبخش ملی ، اين ھدف وديدگاه از قديمی ترين اھداف نيروھای ۀژيک برای ھمياست سترا ت

ای عربی، بر اساس پايه چپ انقالبی فلسطينی در گذشته و حال بوده وموضع گيری آنھا نسبت به وضعيت کشورھ

 :ھای زير قرار داشته است 

 ه امپرياليستی بوده و بۀژيک بر اين اساس است که دولت صھيونيستی جزئی از برنامي شروع اين حرکت سترات-  ١ 

اسرائيل دولت يھوديان " ويا " وجود آمده تا باقی بمانده اسرائيل دولتی است ب" کنند ، عکس آنچه عده ای ادعا می

اری بر اھداف ذ، اين کلمات دروغھای بزرگی بيش نيستند و با ھدف سر پوش گ" سرزمين موعود"  و يا "است

 عملکرد اين دولت صھيونيستی و در گيريھايش در کشورھای عربی   امری که نظام سرمايه داری خلق شده است ،

، ويانه بر کشورھای منطقه داشته جهسلطن دولت سھم عمده ای در سياستھای نمايد ، اي را ثابت می و منطقه آن

 مشخصی را در خدمتگزاری به امپرياليسم انجام دھد ، معنای آگاھانه و ۀ، اين دولت برای اين خلق شده تا وظيفزيرا

کيد بر اين امر است که بايد به اين برنامه صھيونيستی وھمچنين تسلط امپرياليسم بر منطقه أروشن وضعيت موجود ت

ر عين حال مستلزم ايجاد تغيير در وضعيت کشورھای عربی وپايان دادن به دولتھای وابسته به پايان داد که خود د

 .آن است

 اين تضاد اساسی وجنگ افروزانه با دشمن صھيونيستی و ھمچنين وجود نظامھای استبدادی ۀ با حرکت بر پاي-  ٢ 

 بوده وبدون تغييريا سرنگونی آنھا ، وارتجاعی کشورھای عربی به اين اعتبار که آنھا تضادھای سياسی و اساسی

مشکالت ھمچنان پا بر جا خواھد ماند، ودر اينجا منظور اين نيست که نيروھای انقال بی فلسطينی اقدام به مبارزه با 

ی ونيروھای پيشرو ، انقالبی و ئائتالف با جنبشھای توده " اين دولتھا در جھت سرنگونی آنھا کنند ، بلکه از طريق 

 )٢"(ک ، دولتھای ارتجاعی که وابسته به ائتالف امپرياليستی صھيونيستی ، ھستند سرنگون سازنددموکراتي
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 ملی ، دموکراتيک و نھضت عرب، ۀ ملی در فلسطين ، و مبارزۀ متقابل ميان مبارزۀ ضرورت برقراری رابط-  ٣ 

ست است که در خدمت اساس تا ھنگامی در شعار استقالل تصميم گيری و عمل فلسطينيھا،:  در کشورھای عربی 

حمايت از انقالب فلسطينيھا در مقابله با نظامھای عربی استبدادی و وابسته باشد ، اما اين شعار زيانمند خواھد بود ، 

 . فلسطينيھا را تنھا در دايره تنگ آزادی ملت فلسطين ، محصور نمايدۀاگر بخواھد مبارز

 و قلع و قمع ھرگونه نفوذ نظامی ، اقتصادی ، و فرھنگی ی خيانت آميز شرکت فعال در سرنگونی روشھا-  ٤

 ملت عرب در  امپرياليستی ، از درون کشورھای عربی ، و ھمچنين شرکت در جھت تحقيق کامل اھداف توده ھای

 .راه آزادی ، عدالت اجتماعی ، دموکراسی ، وحدت و سوسياليسم

 سرسختانه در جھت تحقق وحدت ۀمبارز: يکم: شود  پيشنھاد میژيک تشکيالتی که ي وظايف مر کزی و سترات-  ٥ 

 ملی پيشرو ودموکراتيک ، در ۀ جدی برای برقراری جبھۀمبارز: دوم . کشورھای عربی  نيروھای چپ در سطح 

ر جھت ساختن حزب سختانه د بسيار جدی ، خستگی ناپذير ، وسرۀمبارز: سوم . سطح کشورھای عربی 

را به انقال ب  بی که بتواند رھبری انقالب ملی و دموکراتيک عرب را رھبری کرده و آنبی عرمارکسيستی انقال

 . دھدءسوسياليستی ارتقا

  

 :توضيحات مترجم 

و از رھبران   خلق برای آزادی فلسطينۀعضو دفتر سياسی جبھ ، ، انديشمند ، نويسندهغازی صورانی  - ) ١( 

اری را در زمينه کند ، کتابھای بسي ب است و در غزه زندگی میمعروف جنبش سوسياليستی فلسطينی و جھان عر

 نئو ليبراليزم و اقتصاد عرب   در موردسمير امينليف نموده است ، کتاب مشترکی با أی اقتصاد ، فلسفه وتاريخ تھا

 انی میباشد ، محققان اير  آخرين کتاب وی ، اوضاع اجتماعی و اقتصادی غرب رود اردن و غزه می انتشار داده و

توانند از کتابھا و تحقيقات اين انديشمند سوسياليست استفاده کنند ، زيرا ملل ايرانی و عرب مشترکات، بسيار نزديک 

و فراوانی از نظر اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی دارند ، چندی پيش يک محقق عرب توضيح داده بود که استعمار 

 .../. کوشيده است تا ميان آنان کينه و دشمنی ايجاد کنداز طريق عوامل خود در ميان اعراب و ايرانيھا

وجود دارد ، ..../  جنبشھای زيادی در کشورھای عربی ھمچون يمن ، بحرين ، تونس، اردن، مغرب ، لبنان و- ) ٢( 

که  با فشار آوردن بر پارلمان ، در قانون اساسی ماده ای گنجاندند در تونس نيروھای سوسياليست و دموکرات اخيراً 

کند ، در يمن دو نيروی عمده و بسيار قدرتمند اجتماعی يعنی  عنوان دولتی صھيونيستی معرفی میه اسرائيل را ب

حتمال ند وار وجود دارند که خواسته ھای عدالتخواھانه و دموکراتيک دا زيديھا در شمال و سوسياليستھا در جنوب

ن نيز يه چند تظاھرات بسيار بزرگ داشتند ، در بحربه قدرت رسيدن آنھا بسيار زياد است ، در روزھای گذشت

باشند که در  جنبشی بسيار قدرتمند و ھمه گير وجود دارد که در حقيقت ادامه دھندگان حزب کمونيست بحرين می

 ....../.و. تشکيل شد و دستا وردھای بسيار پر افتخاری داشت ١٩٥٣  سالھای

 ، استقال ل و عدالت اجتماعی در حرکت است که از مجموع فعل خاور ميانه در راھی بی بازگشت در جھت آزادی

 .گيرند  ثير میأی تئو انفعاالت منطقه 

ثير نگيرند، بعد از قرار داد أ در کشورھای عربی کوشش ميشود که احزاب و سازمانھای سياسی از يکديگر ت-) ٣( 

ند تا به ملل عرب بقبوال نند که ھر کس کمپ ديويد مصر با اسرائيل ، دولت مصر و رسانه ھای استعماری کوشيد

زادی و دموکراسی مبارزه کند وکاری به ديگران نداشته باشد ، بدو ن شک آبرای " کشور خود"بايد در چھار چوب 
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اين يک فکر فاسد و استعماری است واکنون در حال شکسته شدن است، اينروزھا ارتباط و ھمکاری ميان نيروھای 

 .وسياليستھا در حال گسسترش استمترقی عرب ، از جمله س

 

  ٢٠١٤گست ا ٢٢

 


