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سیاسی کاری در پرونده انفجار بیروت/ مهره های آمریکا به حرکت درآمدند

 فرزاد فرهادی: کشور لبنان در تاریخ چهارم آگوست 
سال ۲0۲0 در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ 
انفجاری کــه بیش از ۲00 کشــته و ۶۵00 مجروح به 

دنبال داشت.
رسیدگی به پرونده انفجار بیروت و انجام تحقیقات درباره 
آن از ســال گذشته آغاز شــد اما این پرونده نیز همانند 
ســایر رخدادهای جنایی در لبنان تحت مداخله مستقیم 
طرف های خارجی و بین المللی قرار گرفت؛ یعنی اتفاقی 
که در پرونده ترور »رفیق حریری« نخســت وزیر لبنان 
افتــاد و بعد از بین المللی شــدن تحقیقات، حقیقت این 

پرونده و عامالن اصلی این جنایت هرگز فاش نشد.
با نگاهی ســطحی نیز می توان متوجه شــباهت پرونده 
تــرور رفیق حریری و انفجار بیروت از جنبه های مختلف 
شــد؛ به ویژه با توجه به هدفی که برخی طرف ها قصد 
دارند از تحقیقات بین المللی به آن برســند در نگاه اول 
نیز می توان متوجه شــباهت پرونده ترور رفیق حریری و 
انفجار بیروت از جنبه های مختلف شــد؛ به ویژه با توجه 
به هدفی که برخی طرف ها قصد دارند از خالل تحقیقات 

بین المللی به آن برسند.
در جریــان ترور رفیــق حریری در فوریــه ۲00۵ ورود 
تیم تحقیقاتی ســازمان ملل به پرونده موجب شد تا در 
وهله نخســت تکمیل این پرونده 1۵ سال طول بکشد و 
عــالوه بر آن نتیجه پرونده نیز آنگونه که آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی و مؤسســات بین المللی می خواستند رقم 

بخورد و سخنی از مقصران اصلی ماجرا به میان نیاید.
در پرونده ترور رفیق حریری هدف محکوم کردن سوریه 
و حزب اهلل بود و در نهایت سال گذشته دادگاه بین المللی 
ویژه لبنان حکم ۵ بار حبس ابد را برای »سلیم عیاش« 
عضو حزب اهلل لبنــان را که هیچ یک از اتهامات علیه او 

درباره ترور رفیق حریری ثابت نشده بود، صادر کرد.
در کشــوری که حتی ترورها و بمبگذاری های ســطح 
باال بدون مجازات باقی ماندند، بســیاری نگران هستند 
که تحقیقات درباره انفجار هم در روشــن کردن حقیقت 
شکســت بخورد. در حال حاضر نیز اگــر پرونده انفجار 
بیروت به شــکل کامل به طرف های غربی و بین المللی 
سپرده شود همان سناریو پرونده ترور رفیق حریری تکرار 
شــده و روی یک واقعیت دیگــر و عامالن یک جنایت 

دیگر سرپوش گذاشته می شود.

عملکرد جنجالی مهره آمریکا
طارق البیطار روز سه شــنبه هفته گذشته  قرار بازداشت 
»علی حسن خلیل« وزیر ســابق و معاون کنونی »نبیه 
بری« رئیس پارلمان لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت 
را صــادر کرد. نحوه عملکرد قاضــی و بازپرس قضائی 

بیروت به بحت داغ این روزهای لبنان تبدیل شده است.لبنانی »طارق بیطــار« در خصوص پرونده انفجار بندر 
انفجار بندر بیروت صدای بســیاری را در لبنان درآورده سیاســی عمل کردن بازپرس قضائــی لبنان در پرونده 

و معترضــان می گویند، وی بنا به دســتورات خارجی 
دنبال هدف گرفتن گروهی خاص اســت. سیاسی عمل 
کردن بازپرس قضائــی لبنان در پرونــده انفجار بندر 
بیروت صدای بســیاری را در لبنان درآورده و معترضان 
گرفتن گروهی خاص است.می گویند، وی بنا به دســتورات خارجــی دنبال هدف 

تحقیق هســتیم و بر آن تأکید داریم و از تحقیق دســت »درباره پرونده تحقیق درباره انفجار در بندر، ما خواســتار سید حســن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان اخیراً گفت: 
برنخواهیم داشــت. قاضی کنونی به جای درس گرفتن از 
اشتباهات قاضی قبلی، این اشتباهات را تکمیل و بدتر از او 
رسانه ای، از انفجار بیروت، ضربه خوردیم. از دیدگاه انسانی عمل کرد. ما از کسانی هستیم که از نظر روحی، سیاسی و 

برخی در پی سو استفاده های سیاسی هستند.نیز ما خواستار ]مشخص شدن[ حقیقت و بازخواست هستیم 
دبیر کل حــزب اهلل خطاب به قاضــی و بازپرس این 
پرونده گفت: اصل این اســت که جنــاب بازپرس، به 
نیترات آمونیوم[ را وارد بندر کرد. با دســتور چه کسی خانواده های شــهدا بگویی که چه کسی کشتی ]حامل 

وارد کرد؟ اینها ســواالتی اســت که قاضی پرونده باید 
به پاسخ آن برسد. قاضی پرونده نباید اشتباهات قاضی 
ســابق را تکرار کند. بازپرس در پی تسویه حساب های 

بازداشــت من با یک هیأت خارجی به مدت 4۵ دقیقه علی حســن خلیل: بیطار دقایقی پــس از صدور حکم سیاسی است.
دیدار کرد

گفت: روش بیطار غیرقانونی است و بسیاری از قوانینی علی حســن خلیل در گفت وگو با شــبکه »المیادین« 
که باید در خصــوص پرونده انفجار بندر بیروت رعایت 
ابتدای سیاست زده بوده و نمی توان در این باره سکوت شــود، نادیده گرفته می شــود. مســیر تحقیق بیطار از 

کرد. قاضی بیطار به عنوان یک شــهروند حق دارد نظر 
اجرای عدالت اســت. یک قاضی که خواســتار تحقق سیاســی داشته باشــد اما وی به عنوان قاضی مسؤول 

دســتگاه قضا را تضعیف کرده است. بیطار دقایقی پس عملکرد برخی قضات از جمله بازپرس قضائی استقالل عدالت است نباید وابسته رسانه ها و افکار عمومی باشد. 
از صدور حکم بازداشــت من با یــک هیأت خارجی به 
مدت 4۵ دقیقه دیدار کرد. همچنین وی حکم بازداشت 
وزیر یوســف فنیانوس را پس از دیدار با هیأتی خارجی 
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صادر کرد. اگر مسیر پرونده مذکور درست نشود چه بسا 

منجر به تشــدید وضعیت سیاسی شود. مسیر قضائی در 

پیش گرفته شــده، کشور را به سوی فتنه سوق می دهد. 

اطالعات ما حاکی از آن اســت که تحقیق انفجار بندر 

بیروت یک گروه سیاســی خاص را به دستور طرف های 

خارجی هدف گرفته اســت. کسانی که گمان می کنند از 

طریق این مســأله، پروژه سیاسی ما را هدف بگیرند، در 
توهمند.

»حســن فضل اهلل« نماینــده پارلمان لبنان وابســته به 

فراکسیون حزب اهلل نیز به المیادین گفت: دخالت آمریکا 

در پرونده انفجار بندر بیروت به منظور ارعاب است. هدف 

اینکه وزارت خارجه آمریکا اتهامات در خصوصی سیاسی 

کردن دســتگاه قضائی لبنان را رد می کند، جلوگیری از 

بازگشــت تحقیقات به مسیر خود است. آمریکا با دخالت 

خود دنبال آن اســت که جلوی مقامات لبنانی در خارج 

کردن روند پرونــده انفجار از »دایره سیاســت زدگی« 

را بگیرد. موضع آمریکا بخشــی از مداخله مســتقیم در 

تحقیقات به منظور خارج کردن آن از مسیر درست است. 

هدف این موضع ابقای تحقیقات انفجار بیروت به عنوان 

ابزار سیاسی آمریکا برای تسویه حساب با مقاومت است.

در فاصله چنــد ماه مانده به انتخابــات پارلمانی لبنان، 

پرونــده انفجار بیــروت و تحقیقــات در آن تبدیل به 

دســتاویزی برای آمریکاییها شده تا آخرین شانس خود 

را نیز مقابل مقاومت امتحان کنند. در آگوســت ۲0۲0 و 

تنها چند ســاعت بعد از انفجار بیروت رسانه های وابسته 

به عربســتان و ایاالت متحده بدون هیچ مدرکی شروع 

به اتهام زنی ضد حــزب اهلل کردند و بعد از اینکه ثابت 

شد مقاومت هیچ ارتباطی به انفجار بندر بیروت نداشت، 

اکنون همیــن طرف ها، تحقیقات را ابــزار اجرای طرح 

خــود ضد مقاومــت می دانند در فاصله چنــد ماه مانده 

بــه انتخابات پارلمانــی لبنان، پرونــده انفجار بیروت و 

تحقیقات در آن تبدیل به دســتاویزی برای آمریکاییها 

شده تا آخرین شانس خود را نیز مقابل مقاومت امتحان 

کنند. در آگوست ۲0۲0 و تنها چند ساعت بعد از انفجار 

بیروت رســانه های وابسته به عربستان و ایاالت متحده 

بدون هیچ مدرکی شــروع به اتهــام زنی ضد حزب اهلل 

کردنــد و بعد از اینکه ثابت شــد مقاومت هیچ ارتباطی 

بــه انفجار بندر بیروت نداشــت، اکنون همین طرف ها، 

تحقیقات را ابزار اجرای طرح خود ضد مقاومت می دانند.

قدر مســلم آن اســت که تالش های واشــنگتن برای 

قیمومیت بر دســتگاه قضائی لبنــان و نابودی واقعیت 

راه به جایی نبرده اســت. حزب اهلل در این مدت گرفتار 

هیچ یک از دام های آمریکا نشــد و حتی زمانی که طرح 

واشنگتن به مرحله چهارم آن یعنی انفجار اوضاع امنیتی 

تشــکیل دولت در لبنان مقدمات گام بزرگی برای حل یعنی خالء سیاســی را نیز خنثی کرده و با باز کردن راه شکســت محاصره آمریکا، تأثیرات مرحله اول این طرح رســیده بود، با ابتکار خود در واردات سوخت از ایران و 
را به پیروزی برســاند؛ در حالی که این تالش ها نتیجه پارلمانــی آینده لبنان را کاهــش داده و مهره های خود مردمی مقاومت، شانس نمایندگان حزب اهلل در انتخابات کمک ابزارهــای داخلی خود در لبنان با تضعیف جایگاه برای انتخابات پارلمانی لبنان انجام داده و امید داشت به پرواضح اســت که آمریکا ایــن برنامه ریزی طوالنی را چالشها برداشت.

در حالی است که دســتاورد قابل ذکری برای عرضه به رأی رأی دهندگان را به ســوی خــود جلب کنند و این حزب اهلل و متحدانش به دنبال این هســتند که بتوانند پارلمانی لبنــان، مهره های آمریکا با هــدف قرار دادن همانطــور که گفته شــد در فاصله مانده بــه انتخابات عکس داد.
الطیونه بیروت رخ داد، بسیار خرسند است.دهند. رژیم صهیونیستی از تحوالتی که امروز در منطقه را به رژیم صهیونیســتی و آمریکا بیش از قبل نشــان حکم قاضی بیطار، شــلیک کردند تا سرســپردگی خود نظامیان وابسته به ســمیر جعجع به سوی معترضان به آمریکا مهره های خود را به حرکت درآورده است و شبه ویرانی لبنان و ایجاد جنگ داخلی در آن اســت. در واقع نشــان از توطئه آمریکا علیه لبنان دارد و هدف آمریکا افراد مسلح به معترضان به تصمیم قاضی بیطار همگی روند تحوالت امروز در منطقه الطیونه در بیروت و حمله انتقادها و منافع لبنان است.روند تحقیقات با ســازوکار سیاسی با نادیده گرفتن همه صادر کرده است نشان دهنده اقدامی تنش زا و اصرار بر حزب اهلل لبنان، قاضی بیطار حکم علیه علی حسن خلیل اینکه با وجود هشــدارهای سید حسن نصراهلل دبیر کل عوامل غربگرا را هدف قرار نمی دهد.جنبــش امل و و جریان المــرده را هدف قرار می دهد و رخ داده است و شخصیت هایی از حزب اهلل و متحدانش همگان مشــخص و آشکار است و سیاسی کاری در آن بــازی تحقیقی که قاضــی بیطار دنبــال می کند برای است که پس از تالش های متعدد روی کار آمده است.نیست و سناریوهای آن با هدف ساقط کردن دولت لبنان دادن گروه خاصی هســتند. آمریکا به دنبال ثبات لبنان تبدیل شده است و مهره های آمریکا به دنبال هدف قرار انفجار بندر بیروت به عرصه تســویه حســاب سیاسی دســتگاه قضائی لبنان نشان دهنده این است که پرونده دخالت بی ســابقه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در ملت لبنان ندارند.
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ســمیه خمارباقی:  طارق البیطار روز سه شــنبه قرار بازداشت »علی حسن خلیل« وزیر 
ســابق و معاون کنونی »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنــان در ارتباط با انفجار بندر بیروت را 
صادر کرد. نحوه عملکرد قاضی و بازپرس قضائی لبنانی »طارق بیطار« در خصوص پرونده 

انفجار بندر بیروت به بحث داغ این روزهای لبنان تبدیل شده است.
سیاسی عمل کردن بازپرس قضائی لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت صدای بسیاری را در 
لبنان درآورده و معترضان می گویند، وی بنا به دستورات خارجی دنبال هدف گرفتن گروهی 

خاص است.
اختالل در امنیت بخشــی از نقشــه آمریکا علیه لبنان است صبح روز پنجشنبه طی تجمعی 
که معترضان در مقابل کاخ دادگســتری بیروت علیه قاضی طارق بیطار تشکیل دادند، هفت 
تن از تظاهرات کنندگان کشــته و حدود ۶0 نفر دیگر زخمی شــدند. تجمع مردم لبنان در 
اعتراض به دســتور قاضی تحقیقات پرونده انفجار بندر بیروت مبنی بر بازداشــت تعدادی از 
وزرا و نمایندگان این کشــور به خشونت کشیده شــد. حادثه روز پنجشنبه بیروت جدای از 

بحران لبنان نیست.
در فاصله چند مــاه مانده به انتخابات پارلمانی لبنان، پرونــده انفجار بیروت و تحقیقات در 
آن تبدیل به دســتاویزی برای آمریکایی ها شده تا آخرین شانس خود را نیز مقابل مقاومت 
امتحان کنند. در آگوست ۲0۲0 و تنها چند ساعت بعد از انفجار بیروت رسانه های وابسته به 
عربستان و ایاالت متحده بدون هیچ مدرکی شروع به اتهام زنی ضد حزب اهلل کردند و بعد 
از اینکه ثابت شد مقاومت هیچ ارتباطی به انفجار بندر بیروت نداشت، اکنون همین طرف ها، 

تحقیقات را ابزار اجرای طرح خود ضد مقاومت می دانند.
قدر مسلم آن است که تالش های واشنگتن برای قیمومیت بر دستگاه قضائی لبنان و نابودی 
واقعیت راه به جایی نبرده است. حزب اهلل در این مدت گرفتار هیچیک از دام های آمریکا نشد 
و حتی زمانی که طرح واشــنگتن به مرحله چهارم آن یعنی انفجار اوضاع امنیتی رسیده بود، 
با ابتکار خود در واردات سوخت از ایران و شکست محاصره آمریکا، تأثیرات مرحله اول این 
طرح یعنی خالء سیاسی را نیز خنثی کرده و با باز کردن راه تشکیل دولت در لبنان مقدمات 

گام بزرگی برای حل چالش ها برداشت.
پرواضح اســت که آمریکا این برنامه ریزی طوالنی را بــرای انتخابات پارلمانی لبنان انجام 
داده و امید داشت به کمک ابزارهای داخلی خود در لبنان با تضعیف جایگاه مردمی مقاومت، 
شانس نمایندگان حزب اهلل در انتخابات پارلمانی آینده لبنان را کاهش داده و مهره های خود 

را به پیروزی برساند؛ در حالی که این تالش ها نتیجه عکس داد.
خویشــتن داری حزب اهلل، جنبش امل و هواداران آنها بوده اســت که مانع به وقوع پیوستن 
جنگ داخلی در لبنان شــده اســت »طراد حماده« وزیر کار سابق لبنان در خصوص حوادث 
بیروت به خبرنگار مهر گفت: دخالت آشــکار آمریکا و عربســتان سعودی در حوادث بیروت 
آشکار اســت چرا که در حال حاضر نظام سیاسی و امنیتی و اقتصاد لبنان ضعیف و شکننده 
اســت. لبنان به توجه و عنایت الهی نیاز دارد تا از مخاطرات جنگ داخلی در امان باشــد. ما 
امیدواریم با صبر، بصیرت و حکمت و قوای سیاســی و امنیتی لبنان از این مرحله ســخت 

عبور کنیم.
وزیر سابق لبنان اظهار داشت: اجرای نقشه آمریکا در لبنان از دو سال پیش آغاز شده است. 
این نقشــه بر اساس چهار مرحله طراحی شده که شــامل خأل سیاسی، فروپاشی اقتصادی، 
فروپاشــی پولی و فروپاشی امنیتی است. اختالل در امنیت بخشی از نقشه آمریکا علیه لبنان 

است. مشخص اســت که آمریکا عامل این حادثه 
اســت تا در کشور فتنه ایجاد کند. هدف آمریکا آن 
اســت که گروه های هوادارش در میان مسیحیان 
بتواننــد محبوبیت خود را در مقابل جریان ملی آزاد 
بازیابنــد. آنها به دنبال این هســتند که حزب اهلل و 
جنبش امــل را متهم این حادثه جلــوه دهند چرا 
که این دو با قاضی البیطــار پرونده انفجار بیروت 
مخالف هســتند. این رویکرد آمریکا مشابه حادثه 
عین الرمانه در 13 آوریل 1۹7۵ است که به جنگ 

داخلی در لبنان منجر شد.
طراد حماده در ادامه گفت: این رخداد آشــکارا یک 
توطئــه برای فتنــه انگیزی علیه مقاومت اســت. 
معاون وزیر امور خارجه آمریکا شــب گذشته وارد 
لبنان شــد و با شــخصیت های مختلف دیدار کرد. 
این ناآرامی هــا با مدیریت ســفارت آمریکا انجام 
می شــود. خویشــتن داری حزب اهلل، جنبش امل و 
هواداران آنها بوده اســت که مانع به وقوع پیوستن 
جنگ داخلی در لبنان شــده است وگرنه مخالفان، 
همه راه ها را برای ایجــاد جنگ داخلی و تضعیف 
مقاومت رفته اند. اســتفاده مجدد از نیروهای سمیر 
جعجع و ســپردن ماموریت تیراندازی به مردم به 
آنها، آخرین تالش آمریکا برای فتنه انگیزی علیه 

حزب اهلل است.
حزب اهلل به خوبی از اهداف دشــمن آگاه اســت و 
قادر اســت با یاری ملت لبنان و پایگاه مردمی خود 
این محاصره اقتصادی را بشکند وی درباره اهداف 
آمریکا و عربستان سعودی از فتنه انگیزی در لبنان 
اظهار داشــت: آمریکا و عربستان سعودی لبنان را 
تحت محاصره اقتصادی قرار داده اند که شبیه یک 
جنگ اقتصادی اســت. هدف این کشــورها اقدام 
علیه حزب اهلل و هــم پیمانان آن و تغییر وضعیت 
سیاســی لبنان و تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات آتی 
این کشور اســت. واشنگتن و ریاض قصد دارند در 
انتخابات پارلمانی آتی لبنان اغلب کرســی های آن 
نصیب جریان مقاومت نشــود و دولت لبنان ارتباط 
اقتصــادی خود را با کشــورهای دوســت و برادر 
همچون جمهوری اســالمی ایران، عراق، سوریه، 
روســیه و چین قطع کند و بــرای واردات کاال به 

بازارهای آمریکایی و اروپایی روی بیاورد.

طراد حماده وزیر کار سابق لبنان:

سناریوی ۴ مرحله ای آمریکا برای فروپاشی اقتصادی و امنیتی لبنان
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وزیر خارجه ســابق لبنان در توضیح دالیل حوادث 
روز پنج شنبه گذشته لبنان در گفتگو با مهر با انتقاد 
از سیاســی کاری قاضی پرونــده انفجار بیروت به 

نقش سفارت آمریکا در این حوادث اشاره کرد.
رویدادهای روز پنجشــنبه لبنان که در آن تعدادی 
از معترضان به سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار 
بیروت به شــهادت رسیدند، ســناریوی جدید و از 
قبل برنامه ریزی شــده ای است که تالش می کند 
استقرار نسبی ماه گذشته در این کشور را به چالش 

بکشاند.
هدف اصلی، تولید فشــار اجتماعــی در بدنه افکار 
عمومی لبنان است تا با استفاده از آن پیش نیازهای 
تضعیف مقاومت فراهم شود یا دست کم توانمندی 
آن در چالش های داخلی هزینه شود و نتیجه اینکه 
محیط پیرامونی رژیم صهیونیســتی در امنیت قرار 

گیرد.
ســهم خواهی جریان های سیاســی و یارگیری از 
جامعه لبنان با ســلیقه های متفــاوت و با تحریک 
مذهبی یا قومی در کنار بحران اقتصادی، فروپاشی 
ارزش لیر این کشــور، شــرایط را بیشتر از گذشته 

برای لبنانی ها و عقالی آن دشوار کرده است.
کارنامه جعجع، سیاه و مملو از ترور و خونریزی است 
و دولت لبنان نباید به این فــرد اجازه ماجراجویی 
دهد ورود حزب اهلل به معادله بازدارندگی اقتصادی 
و حل بحران ســوخت و نیز ثبات نســبی دولت با 
انتخاب نجیب میقاتی به عنوان نخســت وزیر، به 
ســمت تغییر معادالت جریان های سیاســی پیش 
رفت که عامل اساســی ایجــاد بحران های مالی و 

فروپاشی اقتصادی در این کشور بودند.
بیشتر این جریان های سیاسی که عامل بحران های 
اقتصــادی و کاهش ارزش پول ملی لبنان بودند از 
همین عامل برای تحریک مردم لبنان و بعد از آن 
سوق دادن اعتراضات علیه مقاومت بهره می گیرند. 
ســفارت آمریکا در بیروت هــم نقش هماهنگی و 
مدیریــت این رویدادها را برعهــده دارد. البته این 
موضوع صرفًا یک اتهام یا تحلیل سیاســی نیست 

چرا که اسناد، ارتباط جریان های مخالف مقاومت با سفارت آمریکا را آشکار می کند.
انفجار بندر بیروت آخرین سناریو برای فروپاشی لبنان نیست؛ همانطور که ماجرای مشکوک 
ترور رفیق حریری در ســال ۲00۵ نیز آخرین آن نبود. به نظر می رســد بعد از آنکه مطلوب 
جریان های طرفداران آمریکا در لبنان از انفجار بیروت به دست نیامد، این بار تالش شد تا با 

سیاسی کردن موضوع، زمینه ای جدید برای اعمال فشار علیه مقاومت ایجاد شود.
»عدنان منصور« وزیر خارجه ســابق لبنان در توضیح دالیل حوادث روز پنجشنبه لبنان در 
گفتگو با مهر با انتقاد از سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت و نیز تسلط اراده سیاسی ها 
بر دستگاه قضائی لبنان به نقش سفارت آمریکا در این حوادث اشاره کرد و همچنین از سمیر 
جعجع به عنوان شــخصی یاد کرد که می خواهد لبنان را به لبه پرتگاه بکشاند. وی البته این 

موضوع را هم گفت که جعجع نماینده مردم لبنان نیست و پشتوانه ای در میان آنها ندارد.
وی با تاکید بر اســتقالل دستگاه قضائی لبنان گفت که دســتگاه قضا باید در لبنان آزادی 
داشته باشد. وی ادامه داد که نفوذ بر دستگاه قضائی می تواند مانع از استقالل رأی و تصمیم 
گیری درست و عادالنه آن شود و این به نفع لبنان نیست. در این صورت نمی توان به اتخاذ 

تصمیمات عادالنه و منصف امیدوار بود.
عدنان منصور با اشــاره به انفجــار بندر بیروت افزود: از زمان انفجــار بیروت تاکنون هنوز 
تحقیقات به نتیجه نرســیده است و به نظر می رسد برخی از جریان ها تالش می کنند تا یک 

طرف را بدون استناد به دالیل به نقش داشتن در آن متهم کنند.
از اظهار نظرهای مقام های آمریکایی و اعضای کنگره مشــخص می شود که سفارت آمریکا 
در این حوادث نقش دارد اما لبنان به هیچ وجه وارد درگیری های داخلی نخواهد شــد وی با 
بیان اینکه باید یک معیار در انجام تحقیقات مطرح باشــد، ادامه داد که تحقیقات باید شفاف 

باشد و نباید بر اساس معیارهای مختلف انجام گیرد.
وزیر خارجه سابق لبنان در ادامه تاکید کرد که لبنانی ها خواستار تحقیق درباره انفجار بیروت 
بدون سیاســی کاری هستند. این سیاسی کاری باعث واکنش منفی شهروندان لبنانی ها شد 
که در ماجرای روز پنجشنبه اعتراضات لبنانی ها با گلوله تک تیراندازهای قوات لبنانیه پاسخ 

داده شد.
عدنان منصور گفت که بعد از مشکالت اقتصادی و بحران مالی اکنون با این حوادث، لبنان 

در شرایط بسیار خطرناک و دشواری به سر می برد.
وی همچنین به نقش ســفارت آمریکا در این حوادث اشــاره کرد و گفت از اظهار نظرهای 
مقام های آمریکایی و اعضای کنگره مشــخص می شود که ســفارت آمریکا در این حوادث 
نقــش دارد اما لبنان به هیچ وجه وارد درگیری های داخلی نخواهد شــد و تمامی مقام های 

لبنانی باید با این وضعیت مقابله کنند.
وزیر خارجه ســابق لبنان درباره اظهارات سمیر جعجع بعد از این جنایت و نیز دست داشتن 
قوات لبنانیه در حوادث روز پنجشــنبه گفت که سمیر جعجع برای لبنان یک برنامه ویرانگر 

در دست دارد و نمی خواهد لبنان روی آرامش ببیند.
وی افزود: کارنامه جعجع، ســیاه و مملو از ترور و خونریزی است و دولت لبنان نباید به این 

فرد اجازه ماجراجویی دهد.

عدنان منصور وزیر خارجه اسبق لبنان:

ماموریت سمیرجعجع برای نابودی لبنان / سفارت آمریکا در 
حوادث بیروت دست داشت 
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دبیرکل تجمع جهانی برای حمایت از مقاومت با اشاره به نقش سفارت ایاالت متحده آمریکا در 
نا آرامی های اخیر لبنان، گفت: بحران اخیر باید هرچه سریعتر مهار شود. 

هبه الیوســف: لبنان اخیراً شاهد نا آرامی های جدیدی بوده است. به دنبال این ناآرامی ها 7 
نفر شــهید و دهها تن زخمی شدند. در این میان، برخی اتهامات ناروایی را در خصوص پرونده 
انفجار مهیب بندر بیروت به حزب اهلل وارد ساخته است. در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی 
را با »یحیی غدار« دبیرکل تجمع جهانی برای حمایت از مقاومت انجام داده است که مشروح 

آن را مطالعه می کنید؛
دبیــرکل تجمع جهانی برای حمایت از مقاومت در این زمینه کرد: نا آرامی های اخیر در لبنان 
علل و عوامل فراوانی دارد. وقوع این ناآرامی ها برنامه ریزی شــده بود. دستگاه های اطالعاتی 
آمریکا، موساد و نیز دستگاه اطالعاتی عربستان سعودی در ظهور و بروز هرج و مرج و آشفتگی 
در لبنان دســت دارند دستگاه های اطالعاتی آمریکا، موساد و نیز دستگاه اطالعاتی عربستان 
سعودی در ظهور و بروز هرج و مرج و آشفتگی در لبنان دست دارند؛ کما اینکه عناصر داخلی 
وابسته به آنها در لبنان نیز در این ناآرامی ها دخیل هستند. ازجمله این طرف ها و عناصر داخلی 

می توان به حزب »نیروهای لبنانی« اشاره کرد.
وی افزود: حتی خود مسئوالن آمریکایی و سعودی نیز اذعان کرده اند 
که ســازمان های غیر دولتی در لبنــان در ازای دریافت پول، در 

ایجاد ناآرامی و هرج و مرج در لبنان نقش آفرینی داشته اند.
این مقام لبنانی تأکید کرد: ایــن ناآرامی ها لبنان را وارد 
یک بحران عمیق ساخت. طبیعی است که در نتیجه 
این بحران، اتفاقات دیگری نیز رخ می دهد. انفجار 
مهیب بندر بیروت که ســال گذشــته اتفاق 
افتاد نیز می تواند بــه دنبال نقش آفرینی 
طرف های بین المللی و ابزارهای داخلی 

آنها در لبنان رخ داده باشد.

یحیی غدار در ادامه یادآور شد: پرونده انفجار مهیب 
بیروت سیاســی شده اســت و مقامات قضایی که 
مســئول رســیدگی به این پرونده هستند بر اساس 
دستورات سفیر ایاالت متحده آمریکا در بیروت عمل 
می کنند. درســت به همین دلیل است که اتهامات 
ناروایی در ارتباط با پرونده مذکور به مقاومت نسبت 
داده شده اســت. همه این اقدامات، توطئه هایی از 
پیش برنامه ریزی شده هســتند و مرحله به مرحله 

اجراء می شوند.
وی ادامــه داد: جنایت هــای اخیــر اعضای حزب 
»نیروهای لبنانی« به رهبری »ســمیر جعجع« در 
بیروت نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. آنها 
با خونسردی تمام تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز را 
به قتل رســاندند. کسانی که به قتل رسیدند افرادی 
بودند که به جانبداری دستگاه قضایی از سفیر ایاالت 
متحــده آمریکا در پرونده انفجار مهیب بندر بیروت، 

معترض بودند.
دولت لبنان باید جلوی سیاسی شدن پرونده رسیدگی 
به انفجار بیروت را بگیرد و سفیر آمریکا را هم مهار 
کند دبیرکل تجمع جهانی برای حمایت از مقاومت 
همچنین عنوان کرد: در این میان، دولت وظیفه دارد 
تا تحقیقات پیرامون انفجار مهیب بندر بیروت را در 
مسیر درســت قرار دهد. دولت باید دستگاه قضایی 
را موظــف به بی طرفی در تحقیقــات کند. پرونده 
رسیدگی به انفجار مهیب بیروت نباید سیاسی شود. 
دولت باید اقداماتی را در راستای بازگرداندن اعتماد 
به دســتگاه قضایی انجام دهد. همچنین با تمامی 
کسانی که به دنبال فتنه افکنی در لبنان هستند باید 

برخورد صورت گیرد.
وی تصریح کرد: ســفیر آمریــکا در لبنان باید مهار 
شود. دولت باید کاری انجام دهد تا سفیر واشنگتن 
در بیروت طبق اصول دیپلماتیک رفتار کند. نمی توان 
این واقعیت را انکار کرد که لبنان در آستانه فروپاشی 
قرار گرفته اســت. بحران هایی کــه یکی پس از 
دیگری در لبنان به وقوع می پیوندند باید هرچه 
سریع تر مهار شوند. همچنین دولت باید با 
تمامی دخالت های خارجی در امور لبنان 
مقابله کند تا این کشــور از توطئه و 

فتنه در امان بماند.

یحیی غدار دبیرکل تجمع جهانی برای حمایت از مقاومت:

سفارت آمریکا در نا آرامی های لبنان دست دارد
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رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان با اشاره به پشت پرده سیاسی کاری انفجار بیروت 
اظهار داشت: آمریکا به دنبال تغییر موازنه قوی در پارلمان آتی لبنان است.

 سمیه خمارباقی: منطقه الطیونه در لبنان روز گذشته شاهد حوادث خونینی بود به طوری 
که در تیراندازی های صورت گرفته به ســوی تظاهرات کنندگان 7 نفر شهید و حدود ۶0 تن 
زخمی شدند. تجمع مردم لبنان در اعتراض به دستور قاضی تحقیقات پرونده انفجار بندر بیروت 
مبنی بر بازداشــت تعدادی از وزرا و نمایندگان این کشــور به خشونت کشیده شد. حادثه روز 

پنجشنبه بیروت جدای از بحران لبنان نیست.
طارق البیطار روز سه شنبه قرار بازداشت »علی حسن خلیل« وزیر سابق و معاون کنونی »نبیه 
بری« رئیس پارلمان لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت را صادر کرد. نحوه عملکرد قاضی و 
بازپــرس قضائی لبنانی »طارق بیطار« در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت به بحث داغ این 

روزهای لبنان تبدیل شده است.
سیاســی عمل کردن بازپرس قضائی لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت صدای بسیاری را در 
لبنان درآورده و معترضان می گویند، وی بنا به دســتورات خارجی دنبال هدف گرفتن گروهی 

خاص است.
کشــورهای عربی و آمریکا به دنبال تخریب چهره حزب اهلل پیش از انتخابات پارلمانی لبنان 
هستند و می خواهند موازنه قوا در داخل پارلمان لبنان را به نفع هم پیمانان آمریکا تغییر دهند 
در فاصلــه چند ماه مانده به انتخابات پارلمانی لبنــان، پرونده انفجار بیروت و تحقیقات در آن 
تبدیل به دستاویزی برای آمریکایی ها شده تا آخرین شانس خود را نیز مقابل مقاومت امتحان 
کنند. در آگوست ۲0۲0 و تنها چند ساعت بعد از انفجار بیروت رسانه های وابسته به عربستان و 
ایاالت متحده بدون هیچ مدرکی شروع به اتهام زنی ضد حزب اهلل کردند و بعد از اینکه ثابت 
شد مقاومت هیچ ارتباطی به انفجار بندر بیروت نداشت، اکنون همین طرف ها، تحقیقات را ابزار 

اجرای طرح خود ضد مقاومت می دانند.
تالش های واشــنگتن برای قیمومیت بر دســتگاه قضائی لبنان و نابودی واقعیت راه به جایی 

نبرده است. حزب اهلل در این مدت گرفتار هیچیک از 
دام های آمریکا نشد و حتی زمانی که طرح واشنگتن 
به مرحله چهــارم آن یعنی انفجــار اوضاع امنیتی 
رســیده بود، با ابتکار خود در واردات سوخت از ایران 
و شکست محاصره آمریکا، تأثیرات مرحله اول این 
طرح یعنی خالء سیاســی را نیز خنثی کرده و با باز 
کردن راه تشکیل دولت در لبنان مقدمات گام بزرگی 

برای حل چالش ها برداشت.
»طالل عتریســی« رئیس مرکز مطالعات سیاسی 
دانشــگاه لبنان در خصوص حــوادث اخیر لبنان به 
خبرنگار مهر گفــت: اوضاع کنونی لبنان به ویژه در 
سطح امنیتی روز گذشته متشــنج بود به ویژه پس 
از تظاهرات صبح پنجشــنبه و تیراندازی به ســوی 
تظاهرات کنندگان که از سوی نیروهای سمیر جعجع 
صــورت گرفت. تیراندازی ها از باالی ســاختمان ها 
انجام می شد و مســتقیماً به سر تظاهرات کنندگان 

شلیک می شد.
جنبش امل و حزب اهلل لبنــان با صدور بیانیه هایی 
مردم را به خویشــتن داری دعــوت کردند چرا که 
طرف هایی وجــود دارنــد که خواهان گســترش 
درگیریها و ناآرامی ها و ســوق دادن لبنان به جنگ 
داخلی هســتند اما رایزنی های سیاسی که طی یک 
روز گذشــته صورت گرفت و ارتــش برای برقراری 

طالل عتریسی رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان:

آمریکا به دنبال تغییر موازنه قوی در پارلمان آتی لبنان است
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امنیــت و ثبات به قضیه ورود پیدا کرد و نیز بیانیه جنبش 
امل و حزب اهلل لبنان باعث شــد که فتنه انگیزی و 

کشیده شدن لبنان به جنگ داخلی در نطفه خفه 
شود. حزب اهلل لبنان و جریان های مقاومت 

توانستند مانع از فتنه انگیزی شوند و حل 
موضوع را بــه ارتش لبنان و نیروهای 

امنیتی و قضایی واگذار کنند.
وی درباره اهــداف حوادث منطقه 
الطیونــه اظهــار داشــت: هدف 
از حــوادث دیــروز جلوگیری از 
تظاهرات در اعتــراض به حکم 
قاضــی بیطار نبوده اســت زیرا 
قبــل از اینکــه معترضیــن به 
وزارت دادگســتری برسند، هدف 
تیراندازی قرار گرفتند، گویی هدف 

از تیراندازی هــای منطقه الطیونه، 
واداشــتن معترضین بــه واکنش به 

ویژه از ســوی حزب اهلل و جنبش امل 
بوده است به ویژه اینکه این تیراندازی ها 

از مناطق مســیحی نشــین صورت گرفت. 
بنابراین لبنان وارد یک فتنه میان مســلمانان و 

مســیحیان می شــد و این موضوع دقیقاً در راستای 
توطئه های آمریکا است. توطئه هایی که مایک پمپئو وزیر 

خارجه سابق آمریکا قباًل به آن اشاره و اعالم کرده بود که اوضاع 
لبنان تنها شــاهد فروپاشــی اقتصادی و مالی نخواهد بود بلکه به تبع آن 

فروپاشی امنیتی نیز اتفاق خواهد افتاد.
اگر هدف از حوادث روز گذشته فروپاشی امنیتی و توقف فعالیت نهادهای مختلف در لبنان است 
پس این هدف محقق نشــد زیرا گروه های سیاســی به ویژه مقاومت توانستند اوضاع را تحت 

کنترل بگیرند و مانع از افتادن لبنان در ورطه جنگ داخلی شوند.
در خصوص پرونده انفجار بیروت سیاسی کاری وجود دارد و برخی طرف های داخلی و خارجی 
تالش می کنند آن را به پرونده ترور رفیق حریری تبدیل کنند بدین معنی که از آن برای اهداف 
داخلی و سیاســی و به طور خاص مقابله با حزب اهلل و محاصره این گروه بهره برداری کنند 
رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان درباره سیاسی کاری پرونده انفجار بیروت نیز افزود: 
سیاسی کاری انفجار بیروت یک اقدام خطرناک و جدی است زیرا سیاسی کاری امری نیست 
که محتمل باشــد یا نباشد بلکه موضوعی کاماًل جدی و واقعی است چرا که برخی کشورهای 
خارجی همچون آمریکا و فرانســه درباره حادثه انفجار بندر بیروت تحقیق کردند اما نتایج آن 
را منتشــر نکردند. لبنان از واشنگتن و پاریس خواست که تصاویر ماهواره ای بندر بیروت را در 
اختیــار دولت لبنان بگذارند اما آنها با این موضوع مخالفت کردند و این 
بیانگر این اســت که تحقیقات آنها نمی خواهد واقعیت 

ماجرا را بیان کند.
انجام  بین المللــی  آنچه که محققــان 
می دهنــد از منظر قضائی عادالنه 
نیســت چرا که آنها حســان 
دیاب نخســت وزیر سابق 
لبنــان را فرا می خوانند 
اما به نخست وزیران 
پیــش از دیاب که 
در زمــان انبــار 
منفجره  مــواد 
در بندر بیروت 
)سال ها پیش 
وقــوع  از 
انفجــار بندر 
در  بیــروت( 
قدرت حضور 

داشتند، کاری ندارند.
مســئله خطرناک تر در سیاسی کاری انفجار بیروت 
این است که گروهی از اعضای کنگره آمریکا قاضی 
بیطار را تایید می کنند و به ســالم بودن و پاکدست 
بودن وی شهادت می دهند و این یعنی اینکه موضع 
آمریــکا مبتنی بر تایید قاضی بیطار اســت، در واقع 
موضع واشــنگتن ضد حــزب اهلل اســت. بنابراین 
می بینیــم که در خصــوص پرونده انفجــار بیروت 
سیاســی کاری وجود دارد و برخی طرف های داخلی 
و خارجی تالش می کنند آن را به پرونده ترور رفیق 
حریری تبدیل کنند بدین معنی که از آن برای اهداف 
داخلی و سیاسی و به طور خاص مقابله با حزب اهلل 

و محاصره این گروه بهره برداری کنند.
طالل عتریسی درباره نقش برخی کشورهای عربی 
و آمریکا در سیاسی کاری پرونده انفجار بیروت گفت: 
همانطور که گفتم برخی شخصیت های آمریکایی در 
کنگره آمریکا قاضی بیطار را تایید می کنند و ســفیر 
آمریکا در بیروت نیز تایید کننده قاضی بیطار اســت 
و این یعنی اینکه آمریکا نســبت به موضوع انفجار 

بیروت اهتمام می ورزد.
بنابراین سیاســی کاری در این قضیه کاماًل واضح و 
آشــکار اســت و هدف نیز حزب اهلل است. در واقع 
ایــن قصد وجود دارد تا ابتکار عمل و موفقیت حزب 
اهلل در حــل و فصل مشــکالت اقتصــادی اخیر و 
بحران ســوخت در لبنان کمرنگ جلوه داده شود و 
وجهه مثبت حــزب اهلل تحت تاثیر منفی قرار گیرد. 
کشــورهای عربی و آمریکا به دنبال تخریب چهره 
حزب اهلل پیش از انتخابات پارلمانی لبنان هستند و 
می خواهند موازنه قوا در داخل پارلمان لبنان را به نفع 

هم پیمانان آمریکا تغییر دهند.
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