حملها خیرا سرا یل بطینان وحواد ثی کهد ر

طی ایند تدز لبتان گذاشنت »د رعین حال کنریسات

سختی به جنیشفلسطین وارد ساخت » پرد  ۷زچهرهیسی] ری آزنیروها ی مرتبط با جنیشخلق فلسطیسسسن
ولبنان برد اشته و وا قعیتها را هرچسه ملموسترد رمقا بل چشم همگان قرارد اد
شناخت ازاین واقعیتها ود رس موزی ازتجا رب غنی حواد ث لبنان >4قدم مهمی است که نقلابیون منطقه
موظفند جهت پیشبرد مبا رزه شد امپریا لیستی د رمنطقهوخنشی سازی توطشههای امپریالیستی ومقابل-ه
بساآن برد ارند ۰

د راین جزوهاکوشید #ایسم جمهبند ی اهم تجارّب لینان راد راختیا رنیروها ی مبا رزایران قرارد هیسم +
بااشد که مبارزین میپنمان با جذ ب اینتجا رب» نبرد قا طعا نسهخود راعلیه امسپریالیسم وسگان زنجیریش

باآگهی وهوشیا ری هرچه بیشتری د نبال نعاینید *
باایمسنان پمیروزی راهم ان
چریکپی ای دا کی خلسق ایسران
آبانطاه

۱1
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برای چریکهای فد ائی خلق دیگرلازم نیست اثبات کنند کهتا چسه حد نبرد ی راکهد رایران انجام
مید هند با نبرد خلق فلس لین د رخاوریانه همبسته می بینند * اصولا امروزد یگرنبرد خلق فلسطین يك مسئله
صرفاً فلسلینی نیست کهخلقها ی د یگرخا ورمیانه د رهمبستگی انترناسیوتالیستی ازآنحمایت کنند ۰این نبرد»

نبرد همه خلقهای خاورمیانه است وشرایط سیاسی وبستگیهای ماد ی چنان ودعیتی رابوجود آورد که

هرسازمان مبارزی د رخا ورمیانهناگزیرا ست مسغله فلسطین راچون امری مربوط بهخود مورد تحلیل قرارد هد
ود رقبال آن جپتگیری روشن د اشته باشد * مخصوماً آمروزکه رشبری سازمان آزاد پبخشفلسطی---ن

بارسوائی تعام د رقابل امپریالیسم وسگهای زنجیشسرافکند ه وبزد لاشه وجیونانه راه فرارد ریش

گرفته وخلق فلسطین وانقلا بیون لبنان راد رزیرتيخد ژخیمان تنهاگذ اشته »۱احساسمسئولیت سازها نیسای
انقلاپی خلقهای خاورمیانه د رمقابل این خلق وانسقلابآن

اهمتی دوچندان می یاید  ۰اگرانق-لاب

د رخاورمیانه بتواند د رسهائی راکهوقایع سه»ا ها اخیرلینان می آموزد » جذ ب کنند ود رتشوری وععل خود د خالت
د هد بجر ت میتوان اد عاکرد که این بظا هرشکست » پیروزی بزرگی برای امرا نقلاب د ر سنطح خاورمیانه بود ه

استوخوتهاتی کف رلینان برمین ,ریشت پیشآزخرخون ,دایگری کساکلون ,ذ رورا مریشته مراد :
میتواند د ر خت انقلاب راد راین منطقه با رورکند  ۰باید این تجریهرا باقا طعیت وید ون هرگونه ملاحظ-ه

ازهرنیروگی تحلیل کرد ونباید بگذ اریسم که د لبستگیهای عاطفی بابه افراد یا سازهانهای ویژهای مانحازآن شو
کمد رتحلیل

خود همه چیزرابحسا بآوریسم

د رسه ماهلا اخر د رلبتان ماشاهد چهوقایعی هستیم ؟ آنچه دراین سهما» رخ داد نتیجة طبیحی

تد ارکاتی بود کنا زسالها پیش|زسوی آمپریالیسم پیشبینی شد مبود  ۰آنزدان که رسها "وبا توافق امیریالیس-م»
بعرهبری سازهان آزاد یبخشفلسطین چراغ سبزد اد ه میشد تا  ۰ستاد نظامی « خود راد رلبنان بپاکند »صحنة
اول نمایشی بازی میشد کسحنه آخرآن میبایست اعطا ,اجازه نام رسمی بههین رهبری جبت بریا کرد ن
«ستادسياسي  ۰درتونس_ باشد ۰

سازمان آزاد یبخشفلسلین با شروع قهره تانهپا رزه مسلحانه اعتماد خلق فلسطین را بخود جلب کلسد
ووقتیکه | مپریا لیسم د یگروجود آنراغیرقا بل آنکارمی دید د رصد د تقویت مونع سازشکاران د ررهبری این سازمان
بر مد ویخصوص| ز لریق ککها ی د ولشهای د ست نشاند  8عرب عناصرگوناگون این رهبری راازطرق گوناگ-ون
بخود وا بستهکرد واین عناصرحا ا د یگروایسته » بنحوی ,مزورانه چنین جلوهید اد ند که گویاازتداد های یان
کشورهای عریی وکشور های آمهریالیستی د ارند بنفم! نقلااب قلسطین بهره برد آری می کنند د رحالیکهواقعیست

۲

چیزد یگری .بود * آنها| نقلاب فلسطلین راازيك سوبها یه میریالیسم وازسوی د یگریها را پگرویزیونیسم می بستند
ود رد وسصا » | خیردممچیزیم وشنی بمعرضتماصای همکان گذاشته شد *

سرائیل د رچهشرایطی نیروهای خود را وا رد خا ك لبنان کرد ؟ درشرایطی کصطمئن بود رهیری سازست
 1زاد یبخش,فلسطین را ؛د رحال تقاضای صلح درآنجا خوا هد یافت  ۰د روضحیتی کهاسرائیل اکنسسون

د رآن بسرمیبرد »د رشرایط با لا تریسن سطحتورم جهانی وبحران عمیق اقتصاد ی و آشکا رشدان شکافای
درونی جاممه»اگراسرائیل حتی احتمال میدادککن است د رشرا یط ویژه ی سازمان آزاد پبخش فلسعلین
بصازماند هی مقاومت خلقبای فلسطین و لبنان درمقابل هجوم نظامی اسرائیل داست خوا هد زد غیرممکن
بود اسرائیل دست به چنین هجوبی بزند *اصولا" ارتش|اسرا یل قاد ریصقاومت د رمق پل يك جنگه چریکی
تود ای نیست وهمه شوٍ | هد عینینشان مید هد که خلقپای ظسطین ولبنان برای این جنگ آماد » بود ند
وسازمان آزاد یبخشفلسطین نیز سلاح وتجپیزات لازم راپرای سا زماند هی اینن جنگه د راختیا رد اشست
واگرچنین جنگی سازماند هی میشد »اگرنگوشیم د رکوتا همد ات د رهد تی تمیتداان طولانی رد ریت سرافیسل

راد رمتطقسی شکست وازاین طریق ضربهای بسا ربزرگ برسلطا مهریالیسم د رخا ورمیاته وا رد میکرد ولی اسراقیل
این سکه زنجیری امپریالشیسم » رهبری سازمان آزاد ببخشفلسطین را بپترا زخود خلق فلسطین میشناخت
وببمین جهت نیزد رشرا یطی ماعد نیروی اسرائیل بهخا ثلبنان وا رد شد وخیلی زود نشان دادکههدف

اصلی هجوم نهرهبری سازبان آزاد پبخشفلسطین وءچرکهای گوشبفرمان آن » بلکه خلقهای انقلا یی
فلسطین ولبتان است * برای نجات این رهبری سازشکار  -نیروهای بین المللی « یمنی سریازان کشورگا
مپریالیستی امریکا »فرانسهوا یتا لیا بهبیروت آمد ند  ۰وجود این رهبران برای اجرای صحتههای بعهس_دی
نما یش لازم بود و نهامی بایست «شرافتمند انهء وینحوی که حیشیت « شان لکد ارنشود ود رحالیکش ریاد
«میارزه اد امه دارد  ۰سرداد اند وبااین با نهعوا مفریبانهکه گویا میخواستیم ازه تخریب غسرب بیر وت  ۰و

«کشتا رغیرنظامیان « جلوگیری شود ازلبنان خارج شوند د رحالیکه مطمشن بود ند ونهتشپاآشها پلکههرکس

اند  4آ 58هی ازوضع د اشت مطمشن بود  -که پسزخروج آنها » هم غرب بیروت تخریب خوا هد شد وهم غیسر
نظامیان قتل عام خواهند گرد ید  ۰البته شاید بتوان گفت د روضعیتی که رهبری سازمان آزاد پیخشغل لین

وچریکهای وا بستمبه آن د رغرب بیروت د اشتند د روا قح چارهای جزخروج ازلبنان ند اشتند ومقا ومتآنها نیز
جزيك عل انتحاری کهحتی نتیجه روانی آن نیزمشسکوك بود چیزد یگری نمی بود * اگررهبری سازمان آزاد پبخش

فلسطین وچریگهای تحت فرما ند هی اش د رغرب بیروت  دست بصقا ومت می زد ند » شکست ونا یود یشان حتمی
بود ولی چسه کسی آنهاراد رچنین وضح نومید انهای قرارد اد مبود * چرااین رهبری که زچهارماه قبل ازحله

مسر تیلب لبقای اطلاطا نت سایق  ۲رضم اسراقیسل :یرای اقتجام | میخماه مجربیگزد وبهرفومآی اشیتان
کامل داشت » مستلصقاومت درمقا بل این هجوم رافقط وقتی بطور جدی مطرح کردکه اسرالیل حتی
قسمت بزرگی ازبیروت رااشخنال کرد ه بود ؟ بله درآن شرا یط در «غرب بیروت « مفقا ومت غیرممکن بود بسه
نتیجهبرسد ولی درلبنان د رمق بل هجوم اسراثیل بخوبی میشد وهم اکنون نیز بخوبی میتوان مقاومت کرد *

کسی ,کفسازبان اراد پبهیفلسایی اقبرقرب بوروت بای روبروشند یچه طبیسی سیاست طفانه انار
این رهبری باتمام نیروهای مرتجع ووا بسته به امپریالیسم د رمنطقه ود رسراسر جبان است  ۰اگرد ریحیوصه
کشتا رخلق فلسطین ولبنان توسط ارتشر.اسراثیل ومرتجعین لبنان و د رسکوت کامل همه کشورهای عریسی ,
با زیاسرعرقات » ملك خالد را  ۰د وت مردم فلسطین « وکسی که «سرانجام جان خود راد رراه این نان

می نامد وازد ولت فرانسه میخوا هد که بلبنان نیرواعزام کند اینها همصنتیجه طبیحی روشی است که این ساز
د رچند سال آخیرد رپیشگرفته بود ولی د رفرب بیروت همهنةا بها | زچپر فریبکا رآن بکنا ررفت وا یناست بخسش

بزرگی ازدستا ورد وقایحلبنان برای انقلاب د رمنطقه * رهبری سازمان آزاد پبخشفلسطین حضورنیروهای

کشورهای امپریالیستی د رلبتان رامشروعیت می بخشد ومزد ورترین د شمنان خلقهای خا ورمیانه راد ستان مرد؟ً
فلسطین می نامد  ۰ازمیدان نبرد درلبنان می گریزد * خلقها را د رزیرتیخ دشمنان خونخوا رتشها ی
گذ ارد تا زطرف سران کشورهای عربی »این نودران و مزد وران امپریا لیسم »د رشپرفاسمراکشواز طرف «پا پ
اعظم «رم چون رهبری يك کشورمورد استقبال قراریگیرد * آزاین وقایحانقلا ب چه د رسی باید بگیرد ؟سازمسان

آزاد یبخش فلسطین | گریخوا هد با زد رمتن ا نقلاب فلسطین وخاورمیانه باقی بماند باید بااین رهبران سازشکار
وحاشن چسه کند ؟

ما نقل بیسون ایسران به اند ازه کافی د رجریان انقلا ب خود با چهره عوامفریب این رهبران
آشناشد یم ود ید یم که چگونسه این رهبرانن بلا فاصله پسازیه روی کا رآمد ن روم جد یکایه مضا طفگرق چپسسرة

کثیف آن د رنزد خلقهای ایران برآمد ند  ۰خلق قلسطین 4کادرهای سازمان آزاد یبخشویطورکلی تسام
انقلا بیون منطقه باید ازفرستی که پیشر,آمد استفاد ه کنند وا ین رهبران سا زشکا ررا از صفوف خود طرد نما ید
ونگد ارتد که آنها عوا مفریبا نهپزچم سفید د رد ست » دستهای خود رآبهعلا مت پیروزی بلند کنند  -آنهاامروزهمه


کُونه سحن می کویند *  8۰ازمذ ادره مستقیم با مریکا برسر »حق سود مختاری طینیپا 46 ۰اه ازاد امس بمارزه
«بشکل سیاسی  «۰وگاه حتی ازاد امه ءمبارزه مسلحانه  ۰۰ولی همه اینپاعوا مفریبی است وجریان عمل نشان

داد که آنها| هل مبارزه نیستند «اگرآ نها میخواستند بااسرائیل ببارزه مسلحانه برخیزند چه فرصتی ازاایسن
بهترکه خلقهای لبنان وفلسطین راآمساده وسلح د راختیا رد اشتند واسرائیل .بحنوان يك اشفالگرخارجی در

سرزمین لبتان حصورد اشت که حتی اربا بانوفرما ند هان امریکائیان نیزاز ترسافکا رعسوبی مردم جهان آن را
تقبیح میکرد ند  -بپرحال فرصت افشا* وطرد این رهبران از صفوف انقلاب د رخاورمیانه د رسی است که خرگه

انقلا پیون منطقه آنرا باتمام ابحا دش د ریا بند وتحلیل کنند ود رل تبلیخ ومبا رزه خود بمحساب آورند »تاد
زیاد ی شکستی راکه موقتا" انقلا ب د رلبنان تحمل درد ه جبران میکنند *
دستاورد د یگراین وق یج برملاشد ن بیهود گی امید هائی بودکه سازشکاران »یه نیروهایضد خلقی ود ولتجاً
وا بستة منطقه بسته بود ند  ۰رتشسوریه که پیش|زا ین با رها جسا رت حود را د رسرکوب خلقبای فلسطین ولیتان
نشان داد بود »درمقابل این هجوم بسرعت داست وپای خود را جمع کرد وباپی صیری منتظرروزی شد که

پر یالیستهاتاریسخ دقیق بازگشتش رابه سوریه تحیین کنند وختمم؟ موریتش رااعلام نمایند * خفت وخواری این
| رتش .کمبهپیشرفتهترین سلا حهای موجود د رجپان مجپزاست د رمظ بل ارتشاسرائیل بخوبی نشان دادک

وا بستگی د رصحنصیاست یحنی چموتیروی وا بسته وا رتش وا بسته برای کدام صحنه نبرد ترییت وسازماند هی
شد است  ۰پیشلزاین وقایعشاید کسانی بود ند کهگمان میکرد ند ارتش,سوریه د رصورت لزوم »د رمقایسل هجوم
اسرالیل ازمردملبتان وفلسطین دفاع خوا هد درد ولی این تجریه نشان داد که ینگونه امید.هاواهی اس-ت

وین د رس را پا ید | نقلا ب حوب جذ ب کند وتا | زحا طرتود ها محونشد 4؛ نتا یج لازمراازآن بگیرد  ۰وضع د یگرکشورها
نیزبههمین صورت بود *قذ افی که سالباست د رعوا مفریییوا نقلا بی نماغی گوی سبقت را ازهمه سران کشورهای
عربی برد است وهمین چند ماه پیشر,تصمیم د اشت,رتبلیغ میدرد که میخوا هد با رژیم اسلا می ایران »ارتش مشترکسی
برای نجات « قد س « پوجود آورد »دراین جریان جزنصیحت خودکشی روا رریور رن از دا ای۱ ۹

کاری نکرد ورژیم «اسلامی «ایران نیزکه بازا مید هائیدر دل پارهایاز ساد اند یشان فلسطینی ولبتانی پوجود
آورد » بود پس| زهیا هوهای توحالی د رمورد اعزام نیرویطبنان ومقا بلهبا هجوم ابسرائیل » ناگهان متوجطا ین
«پیام امام امت «شد که« بازی نخورید «وازءنجات «خلق فلسطین ولبنان صرفنظرکرد *بهمامشان ظاهرا* وحی
شد ه بود (ازکجا ؟ ) که« راهقد س| زکریلا می گذ رد « وبا وقاحت تمام اعلام کرد ند که گویا هم ینکشتا رها وسرکویبار

د رلبنان برای مقا بلهپاانقلاب اسلامی ایران وه نجات صد ام «سرهمیند ی شد طاست ولی پپرحال جریان علی
آنچنان صراحتی داردکه جای هیچگونه عوامفریبی باقی نمیگذ ارد * بپر<ال ایشا همد ستا ورد هاد یگری ازایسن
وقا یعاست وا نقلا پیون منطقه بنظرما با ید آنرا باتمام نتا یج عسلیشبرای تود هها توضیح د هند ود راستراعژی

وتاكتيك خود بحسا بآورند با ید بها تقلاب قلسطین كمك کرد تاصفوف خود را زسازشکاران » وا بستگان بصیاستها
د ولتهای وایسته منطقه وهمچنین عمال رویزیونیسمپا ك کند واکنون فرصتی تاریسی برای انجاماین ۵ارفرا هسم
آسشدهاسشس مه

ارتشاسرائیل د رشرایطی کهد یگرنه ارتشلبنان ونه ارتشسوریه قاد ریه کنترل اوضاعد رلبنتان نبود ند

وارد این کشورشد * بهانههای اولیه اسرائیسل برای انجام این حمله آنقد ریچک نه وابلهانه بود کس رجریان
عبلیات » خود نیزا نها را رهاکرد *آنچهمسلم پودارتشاسرائیل فقط به منظورد رهم شکستن سا زمان | زاد پبخش

فلسطین بطبتان حملهنمیکرد وخیلی زود معلوم شد که هدف این هجوم د روهله اول جنبش.د مكراتيك خلق لینانو
فلسطین است ود روهله د وم احیا نا" انضمام بخشی ازلبنان به اسرائیل * ازقناارتش.اسرائیل درمقایسل
رهیری سا زمان آ زا د یبخشفلسطین بیشترین | غماض را | زخود نشان داد وبهوی امکان داد تاتمام کیکیهود ید پسسه

بوروکرا تيك خود رانجات داد ه به خارج ازلبنان منتقل کند *وقتی که معلوم شد باتوجمه وضاعد احلی اسراثیلء

ارتشاسرائیل قاد رنیست همه آنچهراکه لازم است بتنهاگی درلبنان انجام د هد »تبلیغات امپریا لیستسی
يكمك سا زشنکا رانوعو | مفریبان د ررهیری سا زمان | زاد یبخشفلسطین لزوم مد اخله ارتشهای کشورهای امپریا لیستی

امریکا » فرانسهوا یت لیا راد رلبنان بحنوان پیام آوران صلح جلوه داد وامروزمی پینیم که چگونه ارتش روحیس-ه
پاختطبنان د رحما یت ارتشپای اسرا ثئیل »امریکا » فرانسه وا یتالیاازنوجان گرفته ویابی پروائی که د رمنطلقفه

فقط نظیرآً نرا نزد رژیم جمپوری اسلامی ایرانمی بینیم بهحانه گردی وکشف «اسلحه ومد ارك د رون گروه ی «
مشغول است ولی نکته مثبت د راین واقصه این است که اکنون با رد یگرنیروها ی کشورهای امپریالیستی خسود
شخما" رس ساروی امهریالیسم امریکاکه پسرا زتجریه ویتنام مدتی روحیه خود رابا ختسه بسود
وازاعزام نیرویه مناطق بحرانی حتی المقد ورخود د اری میکرد با رد یگریا جر ت وجسارت به اقدام مستقیسسم

دست زده است  ۰لذ ! ۱گرا نقلا ب خا ورمیانسه بتوا ند اززیرضریه ای که بهآن وارد آمد ه قد راست کند صحنه بپسرای

«نبرد قطحی «یعنی برای رویاروئی باآن نیروهاثی کستقیبا" صحنه گردان وقایح د رخا ورمیانه هستند
فراهم است وبه | مریکا میتواان د رخاورمیانه همان درسی راد اد که د رویتنام داده شد *

1
بطورکلی سیاست آمپریا لیسم امروزد رکشورنا و .تحت سلطه» خشونت بسا بقهای بخود گرفته است ومیزان
این مشونت مخصوصا" د رحا ورمیا نه | زحدت وشدات بیسا بقه ای برخورداراست *امپریالیسم بزرگترین جد-گه
زمینی پساز جنگیجها نی دوم رابه خلقبای آیرآن وعرا ق تحمیل کرد است «درایران به نام اسلام وید سست

مزد وران خود بهکارهائی مشغول ,است که زبان از توصیفآنها قاصراست وکموبیش.بپمین صورت است وضع د یگر
کشورهای خا ورمیانه *ازسوی د یگرسیاست امپریا لیستی سحی میکند چه ازطریق نفوذ د رسازمانهای آپوزیسیون

وچسه ازطریق سرهمبند ی کردان سازمانهای بظا هرمخالسف درا ین کشورها وتبلیخ د رحول وحوثرآن----
وسخصوسا" با پوششر اسلا می » جریان آیند ه اوضاع را نیزد رکنترل خود داشته باشد *بپمین جهت انقلاب د رایسن
شرا یط با ید هوشیاً ری ویوژهای ازخود نشان د هد * دشمنان خلق رانه تنهاد رصف نیروهائی که مستقیما" بت

امپریالیسم همکا ری میکنند بلکه حتی د رصفکسانیکه بظا هرد رمقابل آنها قرارگرفتها ند نیزبا ید شتاخت وازهم
آکنون » وپیش زا نکه امپریا لیسم بتوا ند د رکشورهای د یگرئیژما نند !یران جنبشهای د مكراتيك رابه پیرا هسه
بکشد » بسرای مردم | لش ان

وا

د ر هر صورت این د رست است که آنچه د ر لبنان گذ شت ضرهای بود برییک نقلاب ولی د رعین

حال این ضربه» انقلاب لبنان وفلسطین راازین بستی که چند ین سال بود بسه آن رسید ه بود نجات مید هد"
راستی گسآن میکنید که آقای عرفات با چریکهاثی کهد رغرب بیروت جمع کرد ه بود د رصورتیکه اسرافیل حملسه

نعیکرد وبا را آتجاییروی .ی نود چسه میگزد  ۴آیااوا ین چرگبارآد رد مت جتبشد گرا تیاه هرلیتای قسرانر
میداد؟ ویانه آنهارابرای «مبارزه مسلحانهء به اسرائیل می فرستاد ؟آقای عرفات برای آیند » هیچی_ك
ازا ین د وقصد راند اشت وا ین را پا رهااعلام کرد ه بود واگرگاه نیزکا ری انجام میشد »ظا هرا" ازکنترل ,اوخارج بود ۰

ازد ست رفتن اینپمه امکا نات د رلبنان ضربه ای بود به انقلا ب ولی باید اینرا هم د رنظرد اشت که ایس
امکا نات د رشرا یط سلطه رهبران سازشکا روحتی وا بسته»آنچنان هم د رخضدمت انقلاب قرا رند اشتند ۰ .امروز

امپریا لیسم امید واراست تا بكمك رهبری سازمان آزاد یبخشر فلسطین و«مذ اکرات سیاسی «پیرامون طرحپای
بی سرانجام »| نقلا پ خلق فلسطین وید نبال آن جنبشهای د مکراتيك کشورهای عربی رابه بیرا هه کشی ۰
بطورقطعی سرکوب کند ویپهمین جهت نیزا نقلا پیون با ید د رزوی کرد ی آیرت رهبری آزتودههای

مرد موا یج

اد

امس

انیای اند

| زخود سرعت عمل .نشان دهند ۰

لا پسسی رهب

ری کند

ده

۷

مىکن است ملاحظاتی این_-گونشه پرخورد با رهبسری سازمان آزاد پپخشفلسطین را شحک ند
ولی مامعتقد یم که هرگاه انق-ل بیون منطقه به انتقادی جدی آزاین رهبری برنخیزند
وبه طردآن اقدام نکنند زمینه مساعدی برای اعبال سیاست نواستعس -ای امپریالیس--م
خالی میگذ ارند که ازطریق رژیسها وا فراد وس ازها ای وایستسه بخود ماننش درژیسای

لیبی وا یران نظرتود هها راد رمنطقه بخود جلسب کنند وازاین طریق نهضت آنها را به انحراف بکشف *

بایان

زدی۸باذ

مماأووه هلاه
0 0
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زاگ اسک ۰.
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