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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: هفرستند
  ٢٠٢٢نومبر  ٠٩

 !نيست حزب هللا لبنان يک سازمان تروريستی: سوئيس 

 
  .سوئيس دليلی برای تروريستی دانستن حزب هللا پيدا نکرد

 زير المانسازمان تحقيقات دولتی سوئيس اعالم کرد که تروريستی اعالم کردن سازمان حزب هللا لبنان توسط دولت 

فشار شديد اسرائيل صورت گرفته و پايه و اساس واقعی و قانونی ندارد و سوئيس ترجيح می دھد که اين سازمان به 

  . خود در اين کشور ادامه دھدۀفعاليت آزادان

 خود را در مورد گروه مقاومت لبنان، ۀمبر، سوئيس تحقيقات دو سال ھای سوئيسی و لبنانی، در ماه نورسانهبه گزارش 

به پايان رساند و تصميم گرفت اعالم کند که فعاليت ھای اين گروه در سوئيس قانونی و آزاد بماند و اين گروه حزب هللا 

  . آن به عنوان يک سازمان تروريستی برخورد نکردعنوان يک سازمان تروريستی ارزيابی نکرد و بهبه را 

هللا از بخش مالی  در گزارشی که توسط تلويزيون سوئيس اينفو منتشر شد ، دولت سوئيس به اين نتيجه رسيده که حزب

ی غيرقانونی برای ئشو  و ھمچنين نشانه ای از پول کند ھای مالی استفاده نمی آوری کمک ھای جمع کشور برای فعاليت

  .کنند پيدا نشده است  توسط کشورھای غربی حزب هللا را به آن متھم میً را که معموال  نظامیۀمايت از شاخح

توان آنھا را چه از نظر سياسی و چه از طريق روابط  رغم وجود افراد معدودی که می دھد که علی اين گزارش نشان می

  .م فعاليت از طرف اين گروه يافت نشده استهللا دانست، ھيچ مدرکی دال بر انجا خانوادگی نزديک به حزب

عالوه بر اين، تحقيقات به اين نتيجه می رسد که مراکز مذھبی وابسته به حزب هللا از نظر ايدئولوژيک بسيار اندک 

ھيچ عضوگيری .  فعاليت اين مراکز محدود شده استۀلی آنھا برای ادامھستند و فعاليت ھای جمع آوری کمک ھای ما

  .محدود به لفاظی ھای ضد اسرائيلی می باشدگيرد و خطبه ھا صورت نمی 
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در رابطه با وضعيت امنيتی، تحقيقات به اين نتيجه رسيد که تھديد حزب هللا برای سوئيس، ھم از نظر سياسی و ھم از 

 برای انجام  حزب هللاۀاين گزارش می افزايد که بسيار بعيد است که سوئيس اولين گزين. نظر امنيتی بسيار کم است

  .عمليات تروريستی باشد

 و بسياری از کشورھای ديگر المانعکس يک ممنوعيت بی دليل مانند آنچه در  هکند که ب اين گزارش در ادامه بيان می

تواند به اعتبار سوئيس به  زند و می غربی اتفاق افتاده است چگونه به تعامل بشردوستانه در کشور در لبنان آسيب می

  .طرف آسيب برساند کشور بیعنوان يک 

 لبنانی االخبار ، اين گزارش شامل مروری کلی بر تاريخ حزب هللا، فعاليت ھای اجتماعی و ۀبه گزارش روزنام

 مسلمانان شيعه در لبنان، و بينشی از رشد ايدئولوژيک آن برای انطباق با تغييرات در ۀاقتصادی آن برای کمک به جامع

  .جھان است

ًمی افزايد که تحقيقات سوئيس تقريبا داليل حزب هللا برای مقاومت در جنوب لبنان را توجيه می کند و حتی اين روزنامه 

  .آن را بھتر از بسياری از لبنانی ھا درک می کند

 در پی فشارھای شديد اسرائيل، حزب هللا لبنان را به عنوان يک گروه ٢٠٢٠ در سال المانکه  سوئيس پس از آن

ابی کرد، تحقيقاتی را برای ارزيابی در اين زمينه را آغاز کرد تا به يک موضع گيری شفاف دست تروريستی ارزي

 .بيابد

 توسط ماريان بيندر از حزب مردم دموکرات مسيحی سوئيس راه اندازی شد و به شورای ٢٠٢٠ ونجاين ابتکار در 

  .فدرال سوئيس ارائه شد

 اين تصميم را با اين واقعيت توجيه کرد که المان.  حزب هللا را ممنوع کرد تمامی فعاليت ھای٢٠٢٠ريل پا ٣٠ در المان

 . مسلحانه و رد حق حيات کشور اسرائيل استۀحزب هللا خواھان مبارز

 

 


