دﺳﻴﺴﻪ ﭼﻴﻨﯽ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
در اواﺧﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2007ﻣﺠﺪدا ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﺮب ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻟﺒﻨﺎن ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻴﮑﺒﺎرﻩ از ﮔﺮوﻩ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺴﻠﺤﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻓﺘﺢ اﻻﺳﻼم ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ایﻦ ﮔﺮوﻩ ﮔﻮیﺎ یﮏ ﮔﺮوﻩ
ﺳﻨﯽ ﻣﺬهﺐ و اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮدﻩ و ﮔﻮیﺎ ﺷﻌﺒﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ .ایﻦ ﮔﺮوﻩ ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻴﮑﺒﺎرﻩ اﻗﺪام ﺑﻪ دﺳﺘﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻴﮑﯽ
از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁورد ﺑﻴﮑﯽ از اردوﮔﺎهﻬﺎی ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻬﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮد .هﻨﻮز ایﻦ ﮔﺮوﻩ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﭘﻮﻟﻬﺎی رﺑﻮدﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺕﺶ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ایﻦ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ را از ﮐﺠﺎ داﺷﺘﻪ و ﺝﺎی
دﺳﺘﺒﺮد زﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اردوﮔﺎﻩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻬﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺝﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻩ هﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ
در ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺳﭙﺲ ﻓﻮاد ﺳﻴﻨﻴﻮرﻩ ﻧﺨﺴﺖ وزیﺮ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻪ هﺎی ﺳﭙﺮ ﮐﺮدﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺝﻨﮓ ﺝﻬﺎﻧﯽ دوم ﭘﻴﺮوز
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ در رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ ﺡﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺎرﻩ ﺕﺮوریﺴﻢ و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ و ...داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ دهﺪ.
ﺁﻣﺮیﮑﺎﺋﻴﻬﺎ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮیﺶ را ﺑﺮای اﻋﺰام ﺳﺮﺑﺎز و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻮاد ﺳﻨﻴﻮرﻩ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﺕﻬﺎم
راهﺰﻧﯽ و دزدی را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻬﺎ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ﺕﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن را ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ و ﺝﻨﺎیﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺁﻣﺮیﮑﺎ را
ﺕﻮﺝﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎیﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ هﺸﻴﺎری از ﺷﺮﮐﺖ در ایﻦ دﺳﻴﺴﻪ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻮاد ﺳﻴﻨﻴﻮرﻩ ﺑﺎ اﻣﺮ ارﺑﺎﺑﺎﻧﺶ ﻓﻮرا دوﻟﺖ ﺳﻮریﻪ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ایﻦ ﮔﺮوﻩ را ﺑﺪاﺧﻞ ﺧﺎک ﻟﺒﻨﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺕﺎ از
ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ ﺕﻌﺪاد ﺁﻧﻬﺎ را  400ﻧﻔﺮ ﺕﺨﻤﻴﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ از ﮐﺠﺎ ﺳﺮو ﮐﻠﻪ
ﺷﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻬﻮد ﻋﻴﻨﯽ ایﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﺢ وارد اردوﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺳﻴﻤﻮر هﺮش ﻣﺨﺒﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺁﻣﺮیﮑﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ایﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺕﺤﺮیﺮ در ﺁوردﻩ و اوﺿﺎع
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺕﺤﻠﻴﻞ و ﺕﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ ﮐﻪ دارد در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس در ﻧﺸﺮیﻪ ﻧﻴﻮیﻮرﮐﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ﺡﺮیﺮی در ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺮ ﻧﺦ ایﻦ ﮔﺮوهﻬﺎی ﺳﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎدهﺎی ﺳﻨﻴﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺡﺮیﺮی هﺴﺘﻨﺪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﭘﻮل ﮐﻼﻧﯽ
در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .هﺪف روﺷﻦ اﺳﺖ ایﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ایﻦ ﮔﺮوهﻬﺎ را ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن و ﺑﻮیﮋﻩ ﺡﺰب اﷲ
ﻟﺒﻨﺎن ﺕﺤﺮیﮏ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ایﺠﺎد ﺝﻨﮓ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و ﺑﺎ ایﺠﺎد اوﺿﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺕﺤﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﺝﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻟﺐ
رﺳﺎﻧﺪﻩ  ،ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ هﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﺁﻣﺮیﮑﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﮕﺮوﭘﻨﺘﻪ ﺝﻮﺧﻪ هﺎی
ﻣﺮگ راﻩ ﺑﻴﺎﻧﺪازد و ﺑﺎ ﺁدﻣﮑﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪش در ﻋﺮاق هﺴﺘﻴﻢ وﺿﻌﻴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺡﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن را ﮐﻪ
ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ اﮐﺜﺮیﺖ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ در ﮔﻴﺮ ﺝﻨﮓ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و ﻣﺴﻴﺤﯽ ﮐﺮدﻩ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﺕﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎز دارد و ایﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺡﺮیﺮی در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ و ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﺕﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﻔﺲ ﮐﺸﻴﺪن را ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮاهﻢ ﺁورد و ﭘﺸﺖ ﺝﺒﻬﻪ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮای ﺡﻤﻠﻪ ﺑﻪ ایﺮان را ﺕﻘﻮیﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻴﻤﻮر هﺮش ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﺪ هﺮ ﺝﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی ﮔﺮوهﻬﺎی ﺳﻨﯽ رادیﮑﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﺁیﺪ دﺳﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺑﻨﻴﺎدهﺎی
ﻗﺪرﺕﻤﻨﺪ ﺳﻨﯽ ﻣﺬهﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ .وی درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺡﻤﺎیﺖ ﻟﮋیﺴﺘﻴﮑﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ایﻦ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻣﺸﮑﻮک و ﺧﺮاﺑﮑﺎر ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺧﻼل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
در ایﻦ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و هﻤﺪﺳﺘﯽ ﺧﻮیﺶ را ﺑﺎ ﺁﻣﺮیﮑﺎ در ایﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﺕﺮوریﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ایﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺝﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزﻧﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺖ و یﺎ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻴﻌﺪاﻟﺘﻴﻬﺎ و زورﮔﻮﺋﯽ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺝﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﺸﺎن
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎیﻮﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ایﻦ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺪام ﻣﻔﻴﺪی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودیﺖ ﻓﮑﺮی و ﻧﺰدیﮏ
ﺑﻴﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮیﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺦ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﺕﺸﺨﻴﺺ دهﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺪون
ﺁﻧﮑﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﺁن ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻟﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺕﻮهﻤﺎت ﺧﻮیﺶ ﻋﻠﻴﻪ
ﺁن در ﺡﺎل ﭘﻴﮑﺎرﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺡﺮیﺮی از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎران ﺑﺰرگ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و از ﺁن ﻃﺮیﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺁﻻف و اﻟﻮﻓﯽ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .رﻓﻴﻖ ﺡﺮیﺮی ﻣﻴﻠﻴﺎردر ﮐﻪ در اﺙﺮ یﮏ دﺳﻴﺴﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺪیﺎر ﻋﺪم رﻓﺖ از ﻧﺰدیﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﻴﮑﺎرﻩ اش ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪر یﮏ ﭘﺎیﺶ در ﺑﻴﺮوت و یﮏ ﭘﺎیﺶ در ریﺎض اﺳﺖ .وی از رهﺒﺮان
ﺳﻨﻴﻴﺎن ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ.

ﺝﻨﺎیﺘﯽ ﮐﻪ ایﻦ ﺡﻀﺮات ﺕﺮﺕﻴﺐ دادﻩ اﻧﺪ ﺡﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺝﻬﺎﻧﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﺻﺪهﺎ هﺰار ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮیﺶ
راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ در ﭼﻪ وﺿﻊ اﺳﻔﻨﺎﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی اﺑﺎء اﺝﺪادی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ایﻦ ﻧﻘﺾ ﺕﻤﺎم ﻣﻮازیﻦ ﺝﻬﺎﻧﯽ و اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺰیﺮ ایﻦ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎء ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ و ریﺎﮐﺎراﻧﻪ از “ارزﺷﻬﺎی ﺝﺎوداﻧﯽ ﻏﺮب“ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ.
ﺳﻴﻤﻮر هﺮش ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺁﻗﺎی ﺡﺮیﺮی در ﺳﺎل  2005ﺑﺎیﺪ ﻣﺒﻠﻎ  50000دﻻر ﺑﻌﻨﻮان ودیﻌﻪ ﺑﺮای ﺁزادی ﭼﻬﺎر
ﺕﺮوریﺴﺖ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺕﺮوریﺴﺘﻬﺎی ﺳﻨﯽ را از زﻧﺪان ﻧﺠﺎت دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﺎن ﮐﺜﻴﻒ ایﻦ ﻋﺪﻩ در ﺕﻤﺎم ﺕﺮورهﺎی ارﺕﺠﺎﻋﯽ و دﺳﻴﺴﻪ ﮔﺮاﻧﻪ ﺁﻟﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ هﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺕﺮوریﺴﺘﯽ و
ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺒﻴﻠﻪ ای و ﺳﻨﺘﻬﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ وﺳﻴﻠﻪ ای ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺕﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺝﺎن هﻤﺎﻓﮑﻨﻨﺪ و
ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺤﻦ ﭘﺎرﻩ ای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﺮب در ﻣﻮرد ایﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻮی دﺳﻴﺴﻪ از ایﻦ ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﺎزی ﻓﻮاد ﺳﻴﻨﻴﻮرﻩ و ﺡﺮیﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرد و دﺳﺘﺘﺎن ﺁﻣﺮیﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ را در ﭘﺸﺖ ﺁن ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ایﺠﺎد ﺝﻨﮓ
داﺧﻠﯽ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ایﻦ ﮐﺸﻮر ﺕﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﺳﺘﻘﺮار یﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎﻧﺴﻮر و
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﻮیﮋﻩ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺁن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ “ﺕﺮوریﺴﻢ“ و یﺎ “اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﯽ“ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ و ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺝﻨﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دیﮕﺮی از ایﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺕﺮوریﺴﺘﯽ راهﺒﺮدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺳﺖ .دوﻟﺖ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ یﺎری اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ و ﺑﻮیﮋﻩ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
را ﮐﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ .ایﺠﺎد ﺝﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻴﺎری ﻋﻤﺎل ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس و ﺑﻴﺎری
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ و اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺝﺪیﺪ ایﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺸﺮیﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ از ﺳﺎزﺷﮑﺎری دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدم
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﺳﺖ ﻣﺎیﻮس ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﮐﻮدﺕﺎ ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺕﻮﺳﻂ
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ و ﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺝﻠﻮﮔﻴﺮی از یﺎراﻧﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺡﺎﻣﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻧﻪ ﻣﺼﺎدرﻩ ﮔﻤﺮﮐﺎت دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻧﻪ
ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮدن ﺡﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ایﻦ ﻣﻠﺖ و ...ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ارادﻩ ﻣﺤﮑﻢ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس از ﺝﺎﻧﺐ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت و اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر دریﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺕﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺝﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻓﮑﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﺑﻪ ﺕﺴﻠﻴﻢ وادارد .وی ﻧﻘﺶ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ را در ﻧﻬﻀﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﺑﻌﻬﺪﻩ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺝﻨﺒﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺕﺤﺮیﮑﺎت وی ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﮐﻪ در اﮐﺜﺮیﺖ
ﺧﻮیﺶ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪﻩ وا دارد و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺜﻴﻒ ﺳﻠﺰﺷﮑﺎری و
هﻤﺪﺳﺘﯽ وی ﺑﺎ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ واﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺡﺘﯽ هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎی ﺧﻮیﺶ را ﺑﻴﺎری ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺕﺎ
وی را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻮاﺿﻊ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺮﺳﺮ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺁورﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ از رهﺒﺮان ﺝﻨﺒﺶ ﺡﻤﺎس را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺡﺘﯽ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ رهﺒﺮ دوﻟﺖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪ .ایﻦ اﻋﺘﺮاف رﺳﻤﯽ یﮏ دوﻟﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺁدﻣﮑﺸﯽ و ﺁﻧﻬﻢ ﮐﺸﺘﻦ رهﺒﺮ یﮏ ﮐﺸﻮر
دیﮕﺮ از ﺝﺎﻧﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت “دﻣﻮﮐﺮات“ ﻏﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺝﻠﻮﻩ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .ایﻦ ﮐﺎر در واﻗﻊ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ و
در ﺕﻤﺎم ﮐﺸﻮرهﺎی ﺝﻬﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺝﻨﺎیﺘﮑﺎراﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺕﻌﻘﻴﺐ اﺳﺖ .رهﺒﺮان اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺑﺰﻧﮓ اﻧﺪ ﺕﺎ رهﺒﺮان
اﺡﻤﻖ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایﺮان ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺕﻔﺴﻴﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺁورﻧﺪ ﺕﺎ از ﺁﻧﻬﺎ دﺳﺘﺎویﺰی ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ایﺮان
ﺑﺴﺎزﻧﺪ در ﻣﻮرد ایﻦ ﺕﻬﺪیﺪ ﺕﺮوریﺴﺘﯽ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺁن را ﻧﺎﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ﺑﺘﺪریﺞ ﮐﺎر ﻃﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮیﺎ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ اروﭘﺎﺋﻴﻬﺎ و ﺑﻮیﮋﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل اﺳﺖ .ﺝﺮم ﻗﺘﻞ زﻣﺎﻧﯽ اﺕﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ یﮏ ﻏﺮﺑﯽ را هﺪف ﻗﺮار دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﻣﺮیﮑﺎﺋﯽ هﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ و دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻴﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو رهﺒﺮ ﻣﺮدم
ﮐﻮﺑﺎ را ﺕﺮور ﮐﻨﻨﺪ و هﻤﻪ دﺳﻴﺴﻪ ﮔﺮان ﺕﺤﺖ ﺕﻌﻘﻴﺐ در ایﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺁوردﻩ از ﭼﻨﮓ ﻗﺎﻧﻮن رهﺎﻧﻴﺪﻩ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ دادﻩ اﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﺳﻠﻮﺑﺪان ﻣﻴﻠﻮﺳﻮویﭻ رهﺒﺮ ﻣﺮدم یﻮﮔﺴﻼوی هﻤﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺳﺮش ﺝﺎیﺰﻩ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در زﻧﺪان ﻻهﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ وی از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺡﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻠﯽ ﺕﻦ در دهﺪ،
ﺧﺎﺕﻤﻪ دادﻧﺪ .ژاک ﺷﻴﺮاک ﺕﻬﺪیﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ایﺮان را ﺑﺎ ﺑﻤﺐ اﺕﻤﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺝﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺡﺬف ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﺻﺪایﺶ در
ﻧﻴﺎﻣﺪ و وﺝﺪاﻧﺶ ﻣﻌﺬب ﻧﺸﺪ .ﺡﺎل ایﻦ ﺝﺒﻬﻪ ﺕﺮوریﺴﺘﻬﺎ ﮐﻪ رهﺒﺮان ﺳﺎیﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ را ﺕﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﯽ ﺡﺬف اﺕﻤﯽ
ﮐﺸﻮرهﺎ از ﻧﻘﺸﻪ ﺝﻐﺮاﻓﻴﺎ هﺴﺘﻨﺪ هﻢ اﮐﻨﻮن در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺕﺮور رهﺒﺮان ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ
ﺕﺎﮐﻨﻮن اﻋﻀﺎء دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺳﯽ ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ
اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎیﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ایﻦ روش “دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﮏ“ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ و اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﮐﺜﺮیﺖ ﺑﺪل ﺷﻮد.
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺁدﻣﺮﺑﺎﺋﯽ و ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﻴﺮی ﺑﻌﻨﻮان یﮏ دوﻟﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﺁﻣﺮیﮑﺎﺋﯽ هﺎ ﻧﻴﺰ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮیﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ایﻦ ﺝﺎﻧﻴﺎن ﺁدﻣﺮﺑﺎ و ﻗﺎﺕﻞ ،ﺿﺪ ﺑﺸﺮ و ﻓﺎﻗﺪ وﺝﺪان هﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎیﺪ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ

اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺕﺮوریﺴﺘﻬﺎی ﺝﻬﺎن هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺁزادیﺒﺨﺶ ﻣﺮدم ﺝﻬﺎن و یﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺁﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺕﺠﺎوز و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و زورﮔﻮﺋﯽ ﺁﻧﻬﺎ “ﺕﺮوریﺴﻢ“ ﺝﻠﻮﻩ ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﻋﻤﺎل ﻣﺰدور ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ راﻩ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و از ﺝﻨﮓ
“ﺕﺮوریﺴﺘﻬﺎ“ ،از ﺝﻨﮓ “دو ﻗﻄﺐ ﺕﺮوریﺴﻢ“ در ﺝﻬﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ.
ﮐﻮدﺕﺎی در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و دﺳﻴﺴﻪ ﭼﻴﻨﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻴﺎﺳﺖ “دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﺰﻩ“ ﮐﺮدن ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎﺳﺖ.
ﺁﻧﻬﺎ هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻠﻘﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﺮار رژیﻤﻬﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ و
ﻧﻮﮐﺮﺻﻔﺖ هﺴﺘﻨﺪ ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎت ﭘﻠﻴﺪ ﺧﻮد ﺝﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻼء و رﺷﺪ ﺝﻨﺒﺶ ﺕﻮدﻩ ای ﻣﺮدم در ایﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﺳﺎزﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺝﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺝﺒﻬﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای از دیﻮار
ﭼﻴﻦ ﺕﺎ دریﺎی ﻣﺪیﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﺕﺠﺎوز ﺑﻪ ایﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد .ایﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺕﺠﺎوز ﺑﻪ ایﺮان ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ از ﺡﻤﺎیﺖ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻟﺒﻨﺎن و از ﺡﻤﺎیﺖ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﻔﺮﻩ روﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﻴﮑﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺧﺮوج ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ از ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺕﻘﻠﺒﯽ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ هﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮیﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻣﺎهﻴﺖ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ادﻋﺎی ﻣﺒﺎرزﻩ ﺿﺪ
اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮیﻀﻪ و ﻓﺮیﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ .رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﻠﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ ایﻦ
دوﺳﺘﺎن دروﻏﻴﻦ ﺧﻠﻖ را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺡﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ دﺳﻴﺴﻪ هﺎی اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ و ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺕﻤﺎم ﻧﻴﺮوی
ﺧﻮیﺶ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم ایﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺘﺠﺎوزیﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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