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 بيرحم فاشيستی در منطقه بوده و يک غده چرکين ،صهيونيستهای خونخوار اسرائيل که يک رژيم ضد دموکراتيک
 شرايط هستی مادی مردم فلسطين به بهانه پوچ سرطانی هستند، در پی حمله به نوار غزه و بمباران ضد بشری

اين . ربودن سرباز اسرائيلی با نقض همه قوانين و تعهدات جهانی به کشور مستقل لبنان تجاوز آشکار کرده اند
صهيونيستهای اسرائيل که تا کنون همه تعهدات بين المللی را . اقدام ضد بشری در مغايرت کامل با حقوق ملل است

ه اند با طلبکاری مدعی می شوند که زمانی دست از تجاوز وحشيانه خويش بر می دارند که مردم لبنان زير پا گذارد
کثريت مردم لبنان لبنان را که اهللا  شورای امنيت سازمان ملل را به رضايت آنها بپذيرند و حزب ا١۵۵٩قطعنامه

“ اسالم سياسی“اليستی را جايگزين اسی اسرائيلی و تمدن امپريرآنها می خواهند دموک. هستند خلع سالح کنند
   .کنند

، ضد دموکرات و فاشيست اين تجاوز به لبنان را نيز در زير پوشش مبارزه با ، نژاد پرستصهيونيستهای جنايتکار
آنها در تجاوز وحشيانه خويش به لبنان شهر زيبای بيروت را که مملو از ترکيب . پنهان می کنند “هللاحزب ا“

ها مسلمانان شيعه است به شدت بمباران کرده و تاسيسات زير بنائی لبنان را که مناطق و جمعيت  لبنان و نه تن
اهداف غير نظامی هستند بر خالف معاهده ژنو به گلوله و بمب بسته اند و صدها نفر مردم غير نظامی را تا کنون 

  . به قتل رسانده اند
عرصه زنند و نوکران و جاسوس های يشان در جا می “ دموکرات“صهيونيستهای فاشيست اسرائيل که خود را 

اقدام ضد بشری برای قتل عام مردم منطقه کوتاهی نکرده و می خوانند از هيچ “ دموکرات“جهان وايران آنها را 
ايدئولوژی صهيونيسم يک غده سرطانی چرکين نژادی است که برای رشد خود مستمرا جا باز می کند و . نمی کنند

تنها مبارزه ايکه يک بار . د بر اجساد صدها هزار مردم منطقه امپراتوری آل داود را بنا کندبه خيال خود قصد دار
برای هميشه نازيسم و صهيونيسم را بديار عدم بفرستد و زندگی مشترک انسانی يهوديان همراه با مسلمين و 

هم اکنون . حران کنونی نجات دهدمی تواند منطقه را از ب ،مقدور کنددر کنار هم ، اعراب و غير عربها را مسيحيان
يهوديان مترقی در اسرائيل بر ضد اين جنگ تجاوزکارانه بپا خاسته اند و همدردی خويش را با مردم لبنان و 

. صهيونيسم اسرائيل سرمنشاء تعفن و جنگ و خونريزی و يهودی ستيزی در منطقه است. فلسطين اعالم می کنند
. مردم جهان را با اعمال ضد بشری خويش بر ضد يهوديان تحريک می کنداين صهيونيسم خطرناک افکار عمومی 

  .بايد با برچيدن بساط صهيونيستها به يهودی ستيزی برای هميشه پايان داد
ولی اين تجاوز صهيونيستها به کشور مستقل لبنان اقدامی جداگانه و از روی احساسات و يا کار يک ديوانه 

بخشی از . ناپذير از استراتژی امپرياليستی برای تسلط به خاورميانه استبخشی جدا بلکه ، صهيونيست نيست
 تدارک چنين تجاوزی از مدتها قبل .ايجاد کند“ خاور ميانه بزرگ دموکراتيک“استراتژی امپرياليسم آمريکاست تا 

، يری در لبناندسيسه ترور رفيق حر. آگاهانه در برنامه اسرائيل با توافق امپرياليست آمريکا قرار داشته است
 .يورش تبليغاتی عليه سوريه نتوانست در گذشته سياست امپرياليست آمريکا را در منطقه با موفقيت روبرو کند

لبنان که نماينده اکثريت مردم لبنان است و مسلحانه از منافع مردم لبنان عليه تجاوز امپرياليستی و هللا زيرا حزب ا
لبنان که پرچم هللا امروز محبوبيت حزب ا. ی اين توطئه کثيف را خنثی کرد با بسييج ميليونصهيونيستی دفاع می کند

تماميت ارضی لبنان را به کف گرفته است بقدری افزايش يافته است که بسياری مسيحيان لبنان  دفاع از استقالل و
 ،يحيانامپرياليستها و صهيونيستها موفق نشدند مس. هستيم“ هللامروز همه ما حزب ا“به صراحت می گويند که 

 بلکه برعکس مردم لبنان را با وحشيگری ،بسيج کنندلبنان هللا سنی ها و حکومت مرکزی لبنان را عليه حزب ا
  .  لبنان فرستادندهللا خويش يک تنه به زير پرچم حزب ا

استداللی . صهيونيستها برای توجيه آدمکشی و جنگ طلبی خويش به ربودن سربازان اسرائيلی اشاره می کنند
، تا حدودی مصر در تحت اشغال ، اردن، سوريه، لبنانسرزمين فلسطين. ز اين وجود نداردمسخره تر ا

آنها هر وقت اراده کنند به داخل باقيمانده خاک فلسطين لشگر کشيده و رهبران . صهيونيستهای اسرائيل قرار دارد
ب مردم فلسطين را که به آنها همين چند وقت پيش اعضای دولت قانونی و منتخ. و فعالين آنها را می ربايند

 دزديدند و به ،اعتراف جهانی به صورت دموکراتيک به قدرت رسيده بودند و تنها دولت دموکراتيک منطقه هستند
در دست “ دموکراتيک“صهيونيستها و امپرياليستها ثابت کردند که اسلحه تبليغات . زندانهای اسرائيل منتقل کردند



دارای “ دموکراسی“آنها در عين حال در عمل ثابت کردند که مقوله .  ارزش استآنها تا به چه حد موذيانه و فاقد
زندانهای اسرائيل مملو از ده . ده گرفتهماهيت طبقاتی و صرفا سياسی است و تفسير آنرا بايد بر همين اساس بع

آنها . فته اندگروگان گر، لبنان و منطقه را به صهيونيستها همه خلق فلسطين. هزار فلسطينی ربوده شده است
آنوقت يک چنين دولت صهيونيستی و فاشيستی مدعی است که فلسطينی ها يک سرباز . گانگستر منطقه هستند

 و لذا آسمان به زمين آمده است و حال آنها برای يک دستمال  مسبب جنگ انداسرائيلی را ربوده اند و به اين جهت
ر اين واقعيت را می شود منکر شد که سرزمين فلسطين  مگ،صرفنظر از اين امر. قيصريه را به آتش می کشند

توسط ارتش اسرائيل اشغال شده و لذا هر فلسطينی شرافتمند از اين حق مشروع برخوردار است تا از غرور و 
شرافت خويش به دفاع برخاسته و هر سرباز متجاوز صهيونيستی را که بدستش می رسد با عشق به انسانيت و 

نمايند، ی ئ، آدمربااز کی تا بحال قرار است که ستمگران کشتار کنند. يای بهتر معدوم کندبرای استقرار يک دن
اشغال کنند و مردم را به گروگان بگيرند و ستمکشان دست روی دست بگذارند و هيچ عملی نکرده و مقاومتی 

ود دارد که در آن تنها مگر جنگی هم وج. مگر در جنگ حلوا خير می کنند؟. ننمايند و شاهد سرکوب خويش باشند؟
ربودن سربازان اسرائيلی و نابودی همه ارتش اسرائيل متجاوز حق مشروع مردم .  تير داشته باشد؟يک طرف حِق
رهبران ابلهی . سربازان متخاصم در همه جنگها به روی هم شليک می کنند. اين قانون جنگ است. فلسطين است

مورد انتقاد قرار دهند که چرا آنها در پاسخ گلوله آنها به شليک را تصور کنيد که لشگر دشمن را از اين جهت 
طبيعی است که اين آسمان و ريسمان بافی برای منحرف کردن از سياست واقعی . متقابل متوسل می شوند

  .صهيونيستها و امپرياليستها در منطقه و نيت شوم آنها در لبنان و فلسطين است
و جنايتکاران ضد بشر به يک کشور “ دموکرات“صهيونيستهای . ل استدر مورد لبنان نيز وضع به همين شک

. جلوه می دهند !!“اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل“ و “هللالع و قمع حزب اق“مستقل حمله کرده و آنرا 
نند که گويا آنها چنين تبليغ می ک. مشتی ابله سياسی نيز پيدا شده اند که اين تبليغات صهيونيستها را تکرار می کنند

، همدست جمهوری اسالمی و سوريه است و باين علت مستوجب يک گروه تروريستی ده نفره استهللا“ حزب ا“
  . مرگ است

 نباشد بزرگترين ياآن مسرور باشد و رهبری  کسی از نماينده نهضت مقاومت ملی صرفنظر از اينکهلبنان هللا حزب ا
،  وی پرچمدار مبارزه ملی مردم لبنان استنده مردم لبنان و نمايلبنان کشور مستقل در سياسی و نظامی قدرت 
، آنها نه تنها در شرايط حاضر مردم شيعه لبنان را که بيش از نصف جمعيت لبنان هستند نمايندگی می کنند. است

 در آنها ضامن استقالل لبنان.  آنها در حکومت لبنان شرکت فعال دارند.مردم لبنان هستندهمه بلکه نماينده واقعی 
 در صد مردم لبنان ٩٠حتی به اعتراف منابع امپرياليستی . قبال تجاوز امپرياليسم و صهيونيسم بوده و می باشند

. از نهضت مقاومت مردم لبنان در قبال تجاوز اسرائيل حمايت می کنند... ، شيعه و سنی و ، دروزیاعم از مارونی
مردم مسلح به خيابانها ريخته و حمايت خويش را از آنها لبنان اراده کند در يک لحظه صدها هزار هللا اگر حزب ا

 عامل مهم بازدارنده تجاوز گستاخانه امپرياليسم و  و در شرايط کنونیلبنان در عين حالهللا  حزب ا.اعالم می دارند
 را هم صدا با صهيونيستها و چنين جريان بزرگ اجتماعی.  کشور ما ايران است سوريه  وصهيونيسم به 

کالهبرداری و جنايتکاری و  جلوه دادن تنها ناشی از بی خبری نيست ناشی از “گروه تروريستی“امپرياليستها يک 
ناشی از اين است که عده ای قصد دارند بدون توجه به سطح رشد ملتها . همدستی با صهيونيسم وامپرياليسم است

را از  داشتن رهبران مذهبی سياسی که نوکر امپرياليسم و صهيونيسم نباشند و مبارزات آنها ملتهای مسلمان 
محروم کنند تا موانع راه استقرار سرمايه جهانی را برچينند و تسلط بدون منازع دشمنان بشريت را بر منطقه 

ه مردم  مبارزلبنان وهللا مبارزه مردم لبنان به رهبری حزب ا. استراتژيک خاورميانه و نزديک مستقر سازند
فلسطين به رهبری سازمان منتخب حماس صدها بار مترقی تر و شرافتمندانه تر از خرابکاری مشتی دغلکار ضد 

اين عده همان . است که برای همدستی با اسرائيل به ميدان آمده اند“ حزب کمونيست کارگری“کمونيست به نام 
ان به خرابکاری در جنبش مقاومت مردم اين ممالک  که هم در ايران و هم در عراق و هم در افغانستکسانی هستند

 و در اروپا با اخالل در جنبش صلح آب به آسياب امپرياليستها وصهيونيستها ريخته و هوادار تجاوز مشغولند
آنها مبارزه مردم جهان عليه جهانی شدن سرمايه وحمايت از تماميت ارضی و . امپرياليست آمريکا به ايران هستند

آنها با حمايت از نظريه های رهبر .  می خوانند“تروريسم“ را با زبان جرج بوش و آريل شارون استقالل ملی
گمراهی بنام منصور حکمت که عمرش را به ايهود اولمرت داده است مدعی هستند که منظره سياسی عمومی 

 را عليه امپرياليسم و  آنها مبارزه ملتهای جهان.است“ اسالم سياسی و ميليتاريسم آمريکا“جهان مبين مبارزه 
.  و در نتيجه انقالبات ملی و سوسياليستی را نفی می کنند، مبارزه طبقه کارگر را بر ضد سرمايه داریصهيونيسم



مانند تروتسکيستهای خائن به پرگوئی و بيعملی سياسی مشغولند و برای روشنفکران بيکاره مشغله فکری ايجاد 
     .می کنند

بنان حتی اگر رهبری آنها دردست نيروهای مذهبی باشد مبارزه ای برای استقالل ملی مبارزه مردم فلسطين و ل
 اين تبليغات گوشخراش را ،فقط عمال استعمار در ايران و جهان برای فريب کاری. است و بايد از آن حمايت کرد
امپرياليستهای خون آشام مسلح شد و به حمايت از ارتش اسرائيل و “ اسالم سياسی“براه می اندازند که بايد عليه 

 از چه موقع تا بحال قرار بوده است که کشتار مردم را به اين بهانه که آنها مسلمان هستند و حتی .برخاست
داخل “تمايالت شديد مذهبی دارند مورد حمايت قرار داد؟ مگر ممالک مسلمان حق زندگی ندارند؟ مگر مسلمانان 

 اينکه مسلمان “جرم“و يا مردم پاکستان و افغانستان را قتل عام کرد به  نيستند؟ مگر می شود اعراب سعودی “آدم
و حتی مسلمان بنيادگرا هستند و يا با کاريکاتور توهين آميز فاشيستهای دانمارک نسبت به پيامبر مورد احترامشان 

 کدام مخالفند؟ مگر مسلمان کشی همان يهودی کشی نيست؟ اين غريزه حيوانی و فاشيستی و ضد بشری از
  فرق حکمتيسم با صهيونيسم چيست؟ايدئولوژی ناشی می شود؟ 

همه اين ممالکی که تعهدات جهانی را . تجاوز به لبنان مورد پشتيبانی همه امپرياليستها و مرتجعين جهان است
لع و ق“امضاء کرده اند در قبال تجاوز صهيونيستها سکوت اختيار کرده و تبليغ می کنند که گويا هدف اين تجاوز 

  . آنها نام کشور مستقل لبنان را برای فريب افکار عمومی بر زبان نمی آورند.استلبنان هللا حزب ا“ قمع
امپرياليست آمريکا صريحا اعالم می کند که قبل از اقدام به اعمال بازدارنده بايد دست صهيونيستها را چند هفته ای 

به اهدافشان رسيدند آنوقت می شود به گفتار صد تا يک غاز آزاد گذاشت تا به اهدافشان برسند و پس از اينکه آنها 
  . متوسل شد

سران اعراب مرتجع که از افزايش نفوذ شيعيان . اروپای متحد در کنار ممالک مرتجع عرب سکوت اختيار کرده اند
نی اسرائيل هيچکس به اين اقدام غير قانو. می ترسند ترجيح می دهند در مورد کشتار قومی مردم لبنان سکوت کنند

اسرائيل مانند هميشه همه قوانين بين المللی را به زير پا می گذارد و برای آنها پشيزی ارزش . اعتراضی نمی کند
رسانه های گروهی امپرياليستی و صهيونيستی که يک . سرزمينهای ديگران را اشغال کرده است. قايل نيست

را بيدک می کشند يا “ دموکراتيک“د و عنوان پوشش سانسور جهانی دارند و ماشين شستشوی مغزی هستن
 وجدانهای مردم اروپا معذب نمی شود و صدای اعتراضی به گوش .سکوت کرده اند و يا به جعل اخبار مشغولند

تنها کمونيستها هستند که مردم را در ممالک خويش بر ضد اين تجاوز وحشيانه بسيج می کنند و اين . نمی رسد
 خرابکاری مشتی ايرانيان خود فريب همدست صهيونيسم و امپرياليسم با موفقيت به پيش سياست صحيح را در قبال

امپرياليستها و صهيونيستها همه توان خويش را برای قتل عام مردم لبنان فراهم آورده و می خواهند . می برند
  .بيروت را با بمباران خويش به عصر حجر ببرند

 را نمی شود بخاطر ربودن دو سه تا سرباز اسرائيلی که در جنگ شرکت همه اين عمليات وحشيانه و بربرمنشانه
  .اين نوع استدالل توهين به درجه دانائی مردم جهان است. داشته اند توجيه کرد

امپرياليستها .  تجاوز به ايران است،هدف از اين تجاوز به نظر ما تدارک فشار و در صورت پيدايش همه شرايط
، بعد از آن لبنان و سپس نخست فلسطين. يش را برای فشار نظامی به ايران محکم کنندمی خواهند پشت جبهه خو

 آنها هرگز قصد .سوريه و آنگاه که اهرمهای فشار سياسی ايران را از کار انداختند به سراغ ايران خواهند آمد
  . ندارند داوطلبانه خاک لبنان را ترک کنند

. ن روغن فروش طمع کاری است که با کوزه روغنش می کردوليکن همه اين تالشهای بيهوده حساب هما
صهيونيستها سالهاست که فلسطين را اشغال کرده و به لبنان لشگر کشيده و آدمکشی کرده اند ولی ذره ای نيز از 

اين تجارب تاريخی نشان می دهد که . مقاومت مردم منطقه عليه امپرياليسم و صهيونيسم کم نشده است
 مقاومت هست و اين ديالکتيک ،تا تجاوز و فشار هست. ا ناچارند با خفت خاک لبنان راترک کنندصهيونيستها مجدد

  .تاريخ است
تجاوز اخير صهيونيستها و امپرياليستها بايد به ما بياموزد که دموکراسی و آزاديخواهی و بشر دوستی آنها کاذب و 

تی آنرا سياه روی سفيد امضاء کرده اند متعهد آنها به هيچ تعهدی که ح. برای فريب و اسارت ساير ملتهاست
آنها به جعل اخبار و دروغپراکنی مشغولند وموفق شده اند . آنها از کشتار صدها هزار انسان ابائی ندارند. نيستند

  .ماشين و نظام عظيمی در جهان برای فريب افکار عمومی اختراع کنند و شستشوی مغزی دهند
 .، دشمنان مردم ايران و جهان هستند و آمريکای متمدن“دموکرات“ستداران اسرائيل اين تجربه ثابت می کند که دو

اين تجربه نشان می دهد که سياست مشتی ابله سياسی که آلت دست صهيونيستها و امپرياليستها هستند و سوراخ 
چپ اندر قيچی “ن اي. دعا را گم کرده اند خرابکاری در مبارزه مردم لبنان عليه امپرياليسم و صهيونيسم است



، زيرا رهبری اين خواهان آنند که مردم لبنان به نفع اسرائيل نابود شوند ،آشفته فکر و بيهوده گوهای بيعمل“ یها
 آنها تجاوز وحشيانه اسرائيل صهيونيستی را همتراز مبارزه مردم لبنان .لبنان قرار داردهللا مردم در دست حزب ا

 و در تحليل نهائی با تجاوز اسرائيل ن دفاع می کنند قرار می دهندکه از موجوديت کشورشاهللا برهبری حزب ا
  . تئوری های اين خيانت را منصور حکمت تدوين کرده است و بخورد آنها داده است. شرمسارانه موافقند

وظيفه مردم جهان افشاء امپرياليستها و صهيونيستهاست و وظيفه مردم منطقه مبارزه قهرآميز برای قتل عام 
  .گران صهيونيست و امپرياليست استتجاوز

  .زنده باد مبارزه قهرمانانه ملتهای فلسطين و لبنان بر ضد صهيونيسم و امپرياليسم
  ما خواهان خروج فوری و بی قيد و شرط صهيونيستها از لبنان هستيم

ا مجبور کند خسارت ما معتقديم که جامعه ملل بايد اين اقدام ضد انسانی را محکوم کرده و صهيونيستهای اسرائيل ر
  .وارده به مردم لبنان را بپردازند

ما معتقديم که بايد اسرائيل صهيونيست را محاصره اقتصادی کرد و وادارش نمود که به تعهدات بين المللی خويش 
  .پايبند باشد و سرزمينهای اشغالی فلسطين را ترک کند

  مرگ بر امپرياليسم و صهيونيسم
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