
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5995 يکش��نبه19مرداد1399| 19ذیالحجه1441|

  گزارش  2

ولع  استعمار پیر در ماکرون جوان 
انفجار ش��امگاه سه     ش��نبه 4 اوت در بندر بیروت بی شک بزرگ ترین 
حادثه ای بود که مشابه آن در پایتخت لبنان تجربه نشده بود. دست کم 
154 نفر در این حادثه کشته، 6هزار نفر زخمی، 60 نفر مفقود و حدود 
300هزار نفر بی خانمان شده اند و گفته می شود که خسارت ناشی از 
این فاجعه حدود 10 تا 150 میلیارد دالر باشد. این ارقام به خوبی ابعاد 
مصیبت بار فاجعه را بیان می کند و تردیدی نیست که کشورهای منطقه 
و حتی فراتر از منطقه ، در این شرایط سخت دست کمک به سوی لبنان 
دراز کنند، به خصوص اینکه لبنان حتی قب��ل از این فاجعه با بحران 
اقتصادی دست به گریبان بود. در ابتدا تصور می شود که رئیس جمهور 
فرانس��ه امانوئل ماکرون به این دلیل و زودتر از ه��ر کس دیگری روز 
پنج  شنبه عازم لبنان شد اما به محض رسیدن به بیروت سخنانی گفت 
که پرده از هدفی جز کمک به مردم لبنان برمی داشت و معلوم شد به 

جای کمک به فکر احیای استعمار فرانسه در لبنان است. 
ماکرون در ابتدای ورودش از همبستگی و همدردی با مردم لبنان گفت 
اما کمی بعد این عوام فریبی را کنار گذاش��ت و با تعیین تکلیف برای 
مقامات لبنان جهت انجام اصالحات سیاس��ی-اقتصادی گفت: »اول 
س��پتامبر باز می گردم و اگر تا آن موقع آنها از پس این کار بر نیامدند، 
من مسئولیت اصالحات سیاسی را خود بر عهده خواهم گرفت.«  این 
حرف او نشان می دهد که رئیس جمهور فرانس��ه هنوز تصور می کند 
لبنان مستعمره فرانسه است و به قول تحلیلگر لبنانی ماجد نعمه، گویا 
ماکرون فراموش کرده لبنان دیگر مستعمره فرانسه نیست. بعید است 
که ماکرون چنین چیزی را فراموش کرده باشد. باید گفت که چه این 
سخن او و چه اصل سفرش به لبنان، یک فرصت طلبی برای بهره برداری 
از فاجعه بندر لبنان اس��ت. طنز تلخ ماجرا در تهیه طوماری با امضای 
57هزار نفر است که خواستار حاکمیت فرانسه دست کم برای 10 سال 
بر فرانسه شده اند و شخصیت     هایی مثل سعد حریری یا ولید جنبالط 
برای انجام تحقیقات بین المللی در مورد انفجار بندر بیروت به نوعی با 

ماکرون هم صدا شده اند. 
او در وهله نخست می خواس��ت به رقبای بین المللی و از جمله امریکا 
نش��ان بدهد که لبنان هنوز زیر سایه فرانسه اس��ت و اگر بخواهند از 
وضعیت بح��ران زده بعد از آن انفجار سوء اس��تفاده کنند، باید متوجه 
موقعیت فرانسه باشند. در واقع، انفجار بندر بیروت مصیبتی بر مصائب 
عمدتاً اقتصادی این کش��ور افزوده که فشار غرب و به خصوص امریکا 
عامل اصلی این مصائب و مشکالت است و حاال که این فاجعه رخ داده، 
احس��اس می کنند تحت پوش��ش کمک به لبنان اهداف خود را برای 
تحمیل خواسته های شان پیش ببرند. اعالم کمک 17 میلیون دالری 
امریکا به لبنان در همین راستا است در حالی که جدای از فشار اقتصادی 
دولت امریکا بر لبنان، سفیر این کشور هم بار    ها و به صورت مستقیم در 
امور داخلی این کشور دخالت کرده تا جایی که روزنامه رأی الیوم در 30 
ژوئن نوشت: »دروتی شیا، سفیر امریکا در لبنان با دولت و ملت لبنان 
به نحوی رفتار می کند که گویی  آنها تبعه یا برده دولت امریکا هستند.« 
 شکی نیست که دولت امریکا با وضعیت فعلی میزان دخالت خود را در 
لبنان افزایش خواهد داد و از کمک ه��ای ناچیز اقتصادی مثل همین 
17میلیون دالر به عنوان اهرم فشاری علیه دولت و ملت لبنان استفاده 
خواهد کرد. در این بین، ماکرون با توجه به این جریان اس��ت که هم 
شتاب زده خود را به بیروت رساند تا سابقه استعماری فرانسه در لبنان را 
یادآوری کرده باشد و هم با طرح موضوعاتی مثل اصالحات اقتصادی و 
سیاسی و حتی اصالحات در قانون اساسی لبنان، بر رقبای امریکایی و 
دیگر عوامل فرامنطقه ای پیش دستی کرده باشد. به این ترتیب، فاجعه 
انفجار در بندر بیروت فاجعه بزرگ تر سیاسی را به دنبال داشته و فرانسه 
و امریکا به طمع افتاده اند تا با افزایش فشار و دخالت در لبنان عماًل مهار 
این کشور را در دس��ت بگیرند. تنها چیزی که می تواند در مقابل این 
خوی استعمارگری فرانس��وی و مداخله جویی امریکایی بایستد اراده 
دولت و ملت لبنان است که با درایت در مقابل آنها ایستادگی و بتوانند 

از استقالل و هویت لبنانی خود دفاع کنند. 
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بولتون:معاملهقرنبهجایینمیرسد
»جان بولتون«، مشاور اخراجی امنیت ملی دولت ترامپ در مصاحبه ای 
با روزنامه صهیونیستی »ماکور ریشون « گفت: »گمان نکنم معامله قرن 
به جایی برسد. مشکل اینجاست که این طرح به مدت زمان زیادی به 
تعویق افتاده تا جایی که فرصت ثمربخشی خود را از دست داده است.« 
جان بولتون در ادامه گفت: »به جرد کوشنر ، داماد رئیس جمهور امریکا 
و یکی از مشاوران ارشدش گفتم که اگر در سال اول ریاست ترامپ طرح 
را اعالم می کرد، آنگاه احتماالت بهتری در مقایسه با سال چهارم ریاست 
ترامپ می داش��ت  اما اکنون من تقریباً مطمئنم که کسی این طرح را 

جدی نخواهد گرفت.«
بولتون همچنین گفت پیش بینی نمی کند دوره دوم ریاست جمهوری 
ترامپ مش��ابه دوره نخس��ت باش��د و در این خصوص هش��دار داد:  
»پیش بینی می ش��ود که در هر ش��رایطی، در موضع دولت تغییراتی 
مالحظه کنیم. اگر » جو بایدن « انتخاب شود، دولت او موضعی بسیار 
مشابه باراک اوباما اتخاذ خواهد کرد که این برای اسرائیل مشکل بزرگی 
خواهد بود و شاید هم وضعیت بدتر از دوران اوباما شود. من نمی گویم 
که بایدن رئیس جمهور بهتری خواهد بود. ما باید واقع نگر باشیم. حزب 
دموکرات کنونی به شدت ضد اسرائیل است که این مسئله تأثیر بسزایی 
بر دولت خواهد داشت؛ اما من گمان نمی کنم که دور دوم ریاست ترامپ 

برای اسرائیل مثل دور نخست باشد.«
بولتون در خصوص راه��کار دو دولتی به عنوان یک مخالف نوش��ت: 
»س��ال    ها پیش گفتم که راهکار دو دولتی پایدار نیس��ت، بنابراین هر 
طرحی که بر اساس این اصل باشد، نه این و نه حتی یک دولت و نیم، 
موفق نخواهد ش��د. بایدن تأکید کرد: »اس��رائیل باید حاکمیت خود 
)اجرای طرح الحاق 30 درصد از کرانه باخت��ری( را بدون انتظار برای 

موافقت امریکا اعالم کند.«
-----------------------------------------------------

 طرحندادنپهپادبهسعودیهاازترسپهپادهایایرانی
گروهی از نمایندگان مجلس س��نای امریکا طرحی را معرفی کرده اند 
که خواستار جلوگیری از فروش پهپادهای مسلح به کشور   هایی مانند 

عربستان سعودی است. 
»کریس مورفی«، نماینده ایالت »کانتیکت « که تهیه کننده این طرح 
است به پایگاه خبری »بیزنس اینس��ایدر « گفت: »ما متحدان مان در 
خلیج ]فارس[ را غرق در سالح کرده ایم و نتیجه این کار دامن زدن به 

مسابقه تسلیحاتی در منطقه است.«
مورفی در ادامه مدعی شد: »هر بار که چیزی به سعودی    ها می فروشیم، 
ایرانی    ها سعی می کنند نسخه ای از همان را به دست بیاورند. آیا ما واقعاً 
خاورمیانه ای می خواهیم که در آن پهپادهای سعودی و ایران همه جا 

پرواز می کنند؟ چنین چیزی مثل کابوس است.«
طرحی که س��ناتورهای امریکایی ارائه کرده اند خواستار منع فروش 
پهپادهای مسلح پیشرفته به کشور   هایی است که جزو متحدان نزدیک 
امریکا به حساب نمی آیند. رژیم صهیونیستی، نیوزیلند، کره جنوبی و 

ژاپن، همراه با متحدان امریکا در ناتو از این طرح مستثنی شده اند. 
طرح مذک��ور فراحزبی اس��ت و از حمای��ت نمایندگان ه��ر دو حزب 

جمهوریخواه و دموکرات برخوردار است. 
این طرح در شرایطی ارائه شده که رئیس جمهور امریکا حدود دو هفته 
قبل با امضای فرمانی محدودیت های مربوط ب��ه صادرات پهپادهای 

مسلح به کشورهای دیگر را کاهش داده است. 

ایران تعرض امریکا را
به شوراي امنیت کشید

نمایندهدائمایراندرس�ازمانمللمتحددرنام�هایبهدبیرکل
اینسازمانوشورایامنیت،برپیگیریاقدامامریکادررهگیری
هواپیمایمس�افربریایرانبرفرازآس�مانس�وریهتأکیدکرد.
شامگاه پنج  ش��نبه دوم مرداد 1399 ، رس��انه   ها از ایجاد مزاحمت دو 
جنگنده ناشناس برای هواپیمای مس��افربری ایرانی که از تهران عازم 
بیروت بود خبر دادند. س��اعاتی بعد مشخص ش��د که این جنگنده   ها 
امریکایی بوده و حادثه هنگام عبور هواپیمای ایرانی از آسمان سوریه 
رخ داده است.  در نامه ای که مجید تخت روانچی برای آنتونیو گوترش، 
دبیرکل س��ازمان ملل متحد و شورای امنیت نوش��ته، ضمن اعتراض 
شدید ایران به نقض قوانین بین المللی آمده اس��ت: » دو جنگنده اف 
15 امریکایی، روز 23 جوالی یک هواپیمای ایرباس A310 متعلق به 
شرکت ماهان را در مسیر تهران به بیروت، به طور تهاجمی و غیرمنتظره 
مورد تعقیب و رهگیری قرار دادند، آن هم در حالی که این هواپیما در 

حال عبور از کریدور بین المللی در آسمان سوریه بوده است.«
س��فیر ایران در س��ازمان ملل با اعالم اینکه خلبان در واکنش به این 
اقدام تهاجمی و خطرناک جنگنده های امریکای��ی و به منظور حفظ 
جان مسافران، ارتفاع خود را سریعاً کاهش داده که باعث مجروح شدن 
مسافران شده است، گفت که مطابق با مقررات کنوانسیون هواپیمایی 
کشوری، سازمان هواپیمایی ایران با مقامات س��وری تماس گرفته و 
خواستار تحقیق فوری و دقیق در زمینه این حادثه شده است. وی تأکید 
کرد مقامات ایران همچنین پس از بازگشت هواپیما از بیروت تحقیقات 
مس��تقلی را در این زمینه آغاز کرده اند. نتایج هر دو تحقیقات پس از 

تکمیل روند و جمع آوری اطالعات کامل منتشر خواهد شد. 
تخت روانچی خاطرنشان کرد کاماًل واضح است که اقدام جنگنده های 
امریکایی نقض فاحش امنیت و آزادی هوانوردی غیرنظامی، تصویب 
شده در کنوانسیون شیکاگو در س��ال 1944 و پیوست های مربوط به 
آن و همچنین نقض کامل کنوانسیون مونترال در سال 1971 در زمینه 
ممنوعیت اقدام��ات غیرقانونی علیه هوانوردی غیرنظامی محس��وب 
می شود و وظیفه س��ازمان ملل این اس��ت که واش��نگتن را در مقام 

پاسخگویی در قبال این رفتار غیرمسئوالنه قرار دهد. 

پارلمان عراق: خروج امریکا 
روي میز مذاکرات الکاظمي باشد

بنابراعالممناب�ععراقیوامریکایی،نخس�توزیرع�راقکمتر
ازدوهفت�هدیگرب�هامری�کام�یرود.پارلمانع�راقهمچنان
تأکی�دداردک�هبای�دموض�وعخ�روجنیروه�ایامریکای�یاز
ع�راق،مح�ورمذاکراتنخس�توزیروط�رفامریکاییباش�د.
کاخ سفید روز جمعه در بیانیه ای از دیدار مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در بیستم اگوست )30 مرداد 
ماه( خبر داد. در این بیانیه آمده اس��ت که چالش ه��ای به وجود آمده 
در پی شیوع ویروس کرونا و مسائل امنیتی، انرژی و اقتصادی موضع 
بحث و تبادل نظر طرفین خواهد بود. دفتر الکاظمی نیز روز جمعه در 
بیانیه ای خبر سفر نخست وزیر به امریکا را تأیید کرد و افزود: »الکاظمی 
در چارچوب این سفر روز بیس��تم ماه جاری میالدی با دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا دیدار خواهد کرد. در این سفر پرونده های روابط 
دوجانبه بین عراق و امریکا و مسائل مورد عالقه و همکاری مشترک در 
زمینه های امنیت، انرژی، بهداشت، اقتصاد و سرمایه گذاری و راه های 

تقویت آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.« 
عدی ش��عالن ابوالجون، نماینده ائتالف الفتح در پارلمان عراق درباره 
سفر پیش رو نخست وزیر گفت که ائتالف الفتح تمامی مذاکرات دولت 
الکاظمی درباره خروج نیروهای خارجی و در رأس آنها امریکا از خاک 
عراق را زیر نظر دارد و تأکید ک��رد: » دولت الکاظمی با هرگونه تعلل یا 
امروز و فردا کردن درباره اخراج اش��غالگر امریکایی از عراق خود را در 
معرض بازخواس��ت قانونی در داخل صحن پارلمان قرار خواهد داد.« 
کریم الخیکانی، تحلیلگر سیاس��ی عراقی هم در گفت وگ��و با پایگاه 
خبری المعلومه گفت: »پارلمان هنوز مذاکرات بغداد - واشنگتن درباره 
حضور نیروهای امریکایی در عراق را پیگیری نمی کند. سفر الکاظمی 
به واشنگتن دارای پرونده های مهم زیادی است که باید پارلمان برای 
اعالم فصل الخطاب در جریان آن قرار گیرد زیرا این ملت عراق هستند 
که باید نظر خود را درباره قضایای سرنوش��ت ساز مملکت خود اعالم 
کنند. « الخیکانی که پیش از این درباره فقدان نقش پارلمان در مذاکرات 
امریکا با عراق هشدار داده بود، ادامه داد:»واشنگتن از سکوت پارلمان 
سوء اس��تفاده و برنامه های خود را اجرا خواهد کرد و احتمال دارد که 
تصمیم  خود را  برای ابقای نیروهای امریکای��ی و انحصار پرونده های 

سرمایه گذاری و اقتصادی در راستای منافع خود تحمیل کند. 

گزارشخبریتحلیلي»جوان«ازطرح2فرضیهمتعارضدرانفجاربیروت

شبح  ترور حریری در انفجار لبنان

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

پنجروزبع�دازانفجارهایفاجعهب�اربیروت،
فرضیهعامدانهب�ودنیامداخل�هخارجیدر
آنبیش�ترازقبلدرحالمطرحش�دناست.
سفرسراسیمهامانوئلماکرون،رئیسجمهور
لبنانبهبی�روت،زمینهط�رحاینبح�ثرابا
دوجهتکام�اًلمتعارضفراهمک�رد.ماکرون
خواس�تارتحقیقبینالمللیدراینزمینهشد
تاازدس�تورکار»اصالحات«،سناریوییشبیه
بهس�ناریویتروررفیقحریریدرسال2005
رابیرونبکش�د.میش�لعون،رئیسجمهور
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به گ��زارش »جوان« س��ؤاالتی از این دس��ت که 
چطور یک محموله 2750تنی خطرناک نیترات 
آمونیوم،شش سال تمام با اطالع دهها مقام لبنانی 
در بندر بیروت مانده، بحث    ها درباره عامدانه بودن 
انفجار بیروت را جدی تر از 48 س��اعت اول انفجار 
کرده است. از میشل عون رئیس جمهور لبنان گرفته 
تا حسن دیاب نخس��ت وزیر و سید حسن نصراهلل 
دبیرکل حزب اهلل، هیچ کدام رسما تأیید نکرده اند 
که انفج��ار فاجعه بار بیروت فراتر از س��هل انگاری 
است. با این حال، میشل عون، رئیس جمهور لبنان، 
جمعه 7 آگوست در گفت وگو با روزنامه  نگاران گفت 
بازجویان، هیچ احتمالی را درباره علت و چگونگی 
انفجار، از جمله »یک اقدام بیرونی« با به کاربردن 
»یک موش��ک یا بمب « کنار نگذاشته اند. طی 24 
ساعت اول انفجار، روایت غالب حاکی از بروز یک 
آتش سوزی سهوی در اثر مجاورت نیترات آمونیوم 
با مواد آتش زای نمایش��ی بود ولی ح��اال دولت و 
مقام ه��ای لبنانی می گویند که هی��چ احتمالی را 
نادیده نمی گیرند. میشل عون گفته که در جریان 
دیدار با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود، از او 
خواسته است تصاویر ماهواره ای لحظه انفجار را در 
اختیار لبنان قرار دهد تا از این طریق »بدانیم آیا به 
هنگام انفجار هواپیما یا موشکی در آسمان اطراف 
بندر بوده است یا خیر؟« میشل عون هشدار داده 
که اگر فرانسه به این خواست پاسخ درخور ندهد، 
بیروت به کشور ثالثی رو خواهد آورد و البته انجام 
هرگونه تحقیق بین المللی مخالفت کرد زیرا از نظر 
او چنین اقدامی »حقیق��ت را کمرنگ می کند. « 
 امانوئل ماک��رون، رئیس جمهور فرانس��ه که روز 
پنج  شنبه به فاصله دو روز بعد از انفجار، به بیروت 
سفر کرده بود، خواستار تحقیق بین المللی در بارۀ 
این انفجار مرگبار شد. ماکرون در سفر بحث برانگیز 

خود، گفت که مقامات لبنان باید در برابر خواسته 
اصالحات از سوی مردم دست به اقدامات ضد فساد 
بزنند و در اظهاراتی که انتقاد های بی ش��ماری را 
برانگیخت گفت در ماه سپتامبر به لبنان بازخواهد 
گشت تا نحوه اجرای تغییرات را پیگیری کند: »اگر 
اصالحات صورت نگیرد، لبنان به غرق شدن ادامه 
خواه��د داد. آنچه اینجا مورد نیاز اس��ت تغییرات 
سیاسی است. این انفجار باید شروعی برای عصری 
جدید باشد. « به گزارش رویترز ماکرون در جریان 
سفر خود، با نمایندگان تمامی گروه های سیاسی 
از جمله حزب اهلل تحت حمایت ایران، دیدار کرد. 
روزنامه های لبنانی گ��زارش کرده اند که ماکرون 
در جریان دیدار با نماین��دگان احزاب لبنان که در 
مقر سفارت فرانسه برگزار شد، جداگانه دقایقی با 
»محمد رعد « رئیس فراکسیون پارلمانی حزب اهلل 
مالقات کرد . از محتوای این جلس��ه خبر رسمی 
به بیرون درز نک��رده، برخی منابع می گویند که او 
از حزب اهلل خواس��ته منافع لبنان را بر منافع ایران 
ترجیح دهد و از نفوذ خود برای فشار بر دولت جهت 

انجام اصالحات استفاده کند. 
 تکذیبیهنصراهلل

برخالف انتظارات، سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل 
ح��زب اهلل از موض��ع تن��د و حتی منف��ی مقابل 
رئیس جمهور فرانس��ه اجتناب ک��رد:» بارز    ترین 
رویداد در این روز    ها سفر رئیس جمهور فرانسه به 
لبنان بود و ما به هر س��فر و کمک��ی در این روز    ها 
با دید مثبت می نگریم.«  نصراهلل ب��ا تعبیر انفجار 
بیروت به »حادثه ای بسیار بزرگ و فاجعه ای انسانی 
و ملی « گفت که ح��زب اهلل آماده اس��ت در طرح 
پناه دادن به آوارگان انفجار بیروت مشارکت کند. 
نصراهلل گفت:»از ساعت نخس��ت انفجار که هنوز 
هیچ مسئله ای روشن نشده بود، در حالی که ابتدا 
برخی گفتند زلزله شده، برخی رسانه های داخلی 
آمدند و یک روایت از پیش آماده شده منتشر کردند 
و گفتند که این انفجار ناشی از انبار موشکی حزب اهلل 

بوده است.«
او گفت که هدف شان این است که به مردم لبنان 
بگویند آن که مردم را کشته حزب اهلل است. دبیرکل 
حزب اهلل گف��ت:» ای��ن اتهام زنی     ها ب��ه حزب اهلل 
مظلومیتی اس��تثنایی اس��ت؛ هرچند گفتند، به 
حزب اهلل مرتبط کردند و گفتند حزب اهلل، حزب اهلل، 
حزب اهلل. به قول معروف، اینقدر دروغ بگو تا همه 
باور کنند. «دبی��رکل حزب اهلل تأکی��د کرد:»من 
امروز قاطعانه همه این دروغ     ها را تکذیب می کنم، 
نه انباری هس��ت،  نه س��الحی هس��ت، نه االن نه 

در گذش��ته، هیچ چیزی متعلق به حزب اهلل آنجا 
نبوده است.«

 هشداردرلفافهنصراهللدربارهحیفا
دبیرکل حزب اهلل هم راس��تا با مقام های بلندپایه 
لبنان، سناریوی دخالت خارجی یا خرابکاری در 
بندر بیروت را رد نکرد و در سخنرانی جمعه عصر 
خود گفت:»اگر در بندر سالح یا موشکی منفجر 
شود برای همه مش��خص خواهد بود. معلوم است 
که نیترات آمونیوم از کجا آم��ده و چرا آنجا بوده 
اس��ت.«. نصراهلل کنایه ای ضمنی و البته آغشته با 
تهدید هم به رژیم صهیونیستی زد و با گفتن این 
جمله که »شاید حزب اهلل بیشتر از اینکه بداند در 
بندر بیروت چه خبر است، درباره بندر حیفا بداند« 
تلویحاً این هش��دار را به رخ اس��رائیلی    ها کشید 
که در صورت اثب��ات مداخله تل آوی��و در انفجار 
بیروت، سناریوی حیفا پیش روی آنهاست. نصراهلل 
گفت:»برخی مردم گفتند مگر می شود اطالعات 
شما درباره  بندر حیفا بیش از بندر بیروت باشد؟ بله، 
مسئولیت اصلی مقاومت و حزب اهلل، مقاومت است. 
اطالعات حزب اهلل احتماالً درباره  بندر حیفا بیش از 
بندر بیروت است چون درباره  بندر بیروت مسئولیت 
ندارد اما در مورد بندر حیفا مسئولیت دارد زیرا آنجا 
بخش��ی از معادله  بازدارندگی و استراتژی دفاع از 
لبنان است. « تنها ساعتی بعد از سخنرانی نصراهلل، 
رسانه های اس��رائیلی گزارش دادند که ارتش این 
رژیم عملیات تخلیه مواد منفجره و خطرناک را از 

بندر حیفا آغاز کرده است. 
 2فرضیهمتعارض،2مسیرمتفاوت

اینکه آنگونه که ماکرون تأکی��د کرده، تحقیقات 
شکل و شمایلی بین المللی خواهد داشت یا آنطور که 
رئیس جمهور لبنان گفته، تحقیق  و تفحص درباره 
انفجار بیروت در داخل لبنان انجام می شود، محل 
زورآزمایی بازیگران دخیل در لبنان است. تحقیقات 
بین المللی با سمت و سویی شبیه به سناریوی ترور 
س��ال 2005 رفیق حریری، نخس��ت وزیر سابق، 
می تواند باب اتهام افکنی مجدد مقابل حزب اهلل را باز 
کند. کاخ الیزه دیروز اعالم کرد که ایمانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه و سازمان ملل روز یک    شنبه 
میزبان کنفرانس اهداکنندگان به لبنان خواهند 
بود، مسیری که به نظر می رس��د با هدف تشدید 
فشار    ها بر حزب اهلل و دولت لبنان است. این در حالی 
است که تحقیقات داخلی مسیری متفاوت را ایجاد 
می کند که می تواند تا تقویت جایگاه حزب اهلل نیز 
امتداد پیدا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 
که سه     شنبه قبل در نخستین ساعات انفجار بیروت، 

آن را حمله وحشتناک خوانده بود، روز پنج  شنبه 
از ادعای خود عقب نشس��ت و گفت ک��ه در حال 
حاضر هیچ کس نمی تواند چنین ادعایی را مطرح 
کند. ترامپ گفت:»آنچه در لبنان روی داد تاکنون 
نامشخص اس��ت و امکان دارد هر چیزی باشد؛ تا 
بدین لحظه هیچ کس نمی داند در بیروت چه اتفاقی 
افتاد؛ آن چه روی داد ممکن است به دلیل مواد و 
تجهیزات انفجاری یا یک حمله باشد، با این حال 
در این زمینه اختالف نظر وجود دارد؛ برخی بر این 
باورند که انفجار بیروت یک حمله بوده و برخی دیگر 
نیز گمان می کنند که غیر از این اس��ت.«  با وجود 
عقب نشینی ترامپ، فرضیه    ها درباره عمدی بودن، 
خرابکارانه بودن و تروریس��تی بودن این انفجار در 
حال توسعه اس��ت. یک منبع قضایی و یک منبع 
امنیتی در لبنان با بیان اینک��ه در روند تحقیقات 
در خصوص انفجار بی��روت، فرضیه های مختلفی 
از جمله »اقدام تروریس��تی« بررس��ی می ش��ود، 
گفتند که دایره تحقیقات مسئوالن بلندپایه را نیز 
شامل می شود. به گفته این مقام قضایی به روزنامه 
الشرق االوسط، طی تحقیقات سه روز گذشته، 21 
نفر بازداشت و بازجویی شده اند و دایره بازداشت     ها 
در حال افزایش اس��ت و به زودی مدیران رده باال 
را نیز شامل خواهد شد. یک منبع امنیتی لبنانی 
هرچند به الشرق االوسط گفته که »فرضیه انفجار 
انبار با موش��ک بسیار بعید اس��ت« و تأکید کرده 
که کارشناس��ان لبنانی و فرانس��وی به تصاویری 
از طریق نیروی هوایی لبن��ان و یک پایگاه هوایی 
در نزدیکی بندر بیروت دس��ت یافته  اند که نشان 
می دهد ویدئوهای موجود در شبکه های اجتماعی 
که نشان از برخورد موشک دارد، ساختگی و جعلی 
اس��ت ولی همین منبع، فرضیه یک اقدام امنیتی 
خرابکارانه را نیز رد نمی کند. او با اش��اره به فرضیه 
اولیه که این »بر اثر جوشکاری در انبار، مواد نیترات 
آمونیوم منفجر شده باش��د« گفته که این فرضیه 
دقیق نیس��ت، چرا که به گفته او »ماده نیترات به 
راحتی آتش نمی گیرد و نیاز به 220 درجه حرارت 
دارد.« این مقام امنیتی می گوید: »تحقیقات بر دو 
فرضیه اصلی استوار اس��ت؛ یکی اینکه یک ماده و 
شیء با حرارت باال وارد انبار ش��ده و دوم احتمال 
اقدام تروریستی است و کارشناسان با دقت و توجه 
بیشتری نس��بت به فرضیه دوم و احتمال عمدی 
بودن انفجار تحقیق می کنند.«  سایت النشره هم 
نوشته که تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت در سه 
سطح متمرکز است: » سطح اول به مرحله قبل از 
انفجار برمی گردد، یعنی به صورت مشخص به هفت 
سال پیش از سال 2013 تا 2020 یعنی زمانی که 
صد    ها تن نیترات آمونیوم با قدرت انفجاری باال در 
انبار شماره 12 بندر بیروت دپو شد. در این مرحله 
تحقیق از 23 نفر شروع شده است که شاخص     ترین 
آنها حسن قریطم، رئیس کمیته موقت اداره بندر 
و ش��فیق مرعی، مدیرکل س��ابق گمرک و بدری 
ضاهر مدیر کل کنونی و دیگر کارمندان این بندر 
است.«هدف این مرحله از تحقیقات این است که به 
چندین سؤال پاسخ داده شود؛ با توجه به اینکه قانون 
لبنان مخالف ورود این محموله به بندر بیروت بوده 
است، چگونه نیترات آمونیوم وارد بندر شده است؟ با 
وجود گزارش های امنیتی مکرری که درباره خطرات 
آن هشدار داده بود، چرا مصادره این مواد همچنان 
ادامه پیدا کرده است؟ با توجه به اینکه قیمت آن از 
یک میلیون دالر فراتر می رود، آیا در پشت پرده این 
دپو کردن تصمیمی بوده که ب��ار دیگر این مواد به 
فروش برسد؟مرحله دوم تحقیقات سناریوی وقوع 
سهل انگاری در انفجار بندر بیروت است. مرحله سوم 
تحقیقات فرضیه حمله اسرائیل با استفاده از یک 
موشک و یا بمب را بررسی می کند و به همین دلیل 
بود که میشل عون، رئیس جمهور لبنان از  امانوئل 
ماکرون  درخواست کرد فرانسه تصاویر ماهواره ای 
محل انفجار را در اختیار لبنان قرار دهد و اگر فرانسه 
این تصاویر را در اختیار لبنان قرار ندهد لبنان آن را 

از یک کشور دیگر دریافت خواهد کرد. 

ادامهازصفحهاول
  هوکبازندهکاًلازدولترفت

روز پنج  شنبه ناگهان برایان هوک عینکی انگار 
که تازه واقعیت را دیده باشد، اعالم کرد که از 
سمت خود استعفا می کند، آن هم نه برای رفتن 
به پست دولتی دیگر بلکه به طور کلی بازگشت 
به بخش خصوصی و به این ترتیب الیوت آبرامز، 
نماینده امور امریکا در امور ]براندازی[ ونزوئال 
با حفظ س��مت جایش را خواهد گرفت. نکته 
جالب در م��ورد این جابه جایی این اس��ت که 
آبرامز بعد از برهه ای شکست در کودتا درونزوئال 
و سردرگمی دولت ترامپ کار را به دست گرفت 
و در دوره او انواع نقشه    ها برای کنار زدن دولت 
ونزوئال به جایی نرس��ید چنانکه در دوران وی 
کودتای دومی هم در همان نقطه کشف شد و 
لو رفت و در واقع دادن پرونده ایران به آبرامز، 
اخراج یک بازنده و دادن پرون��ده به بازنده ای 
دیگر اس��ت که حاال انتظار می رود دو هندوانه 
زیر بغلش را نگ��ه دارد. آبرام��ز از طرفداران و 
صحنه پردازان توجیه حمله به عراق در دولت 
بوش بود که بع��د از آن دول��ت مدت    ها به کار 

یادداشت نویسی پرداخت. 

 ادامهتوهمتوافقسریعباایران
رئیس جمهور امریکا در ی��ک کنفرانس خبری 
بام��داد      ش��نبه گف��ت چنانچ��ه در انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری به پیروزی برسد خیلی زود 
با ایران به توافق دست پیدا خواهد کرد.  ترامپ 
در این کنفرانس خب��ری در واکنش به گزارش 
دستگاه اطالعاتی امریکا که ایران، چین و روسیه 
را به تالش ب��رای دخالت در انتخاب��ات امریکا 
متهم کرده بود، گفت: »آخرین فردی که روسیه 
دوست دارد در قدرت ببیند، دونالد ترامپ است 

چون هیچ کس با روس��یه س��خت گیرتر از من 
نبوده اس��ت.« رئیس جمهور امریکا اضافه کرد: 
»چین دوس��ت دارد ما انتخاباتی داشته باشیم 
که در آن دونالد ترامپ به جو بایدن خواب آلود 
می ب��ازد. در این م��ورد رؤیاپ��ردازی می کنند. 
کشورمان را تصاحب خواهند کرد.  اگر جو بایدن 
رئیس جمهور شود، چین کش��ور ما را تصاحب 

خواهد کرد.«
خبرنگاری از ترامپ سؤال پرسیده بود که گزارش 
دس��تگاه اطالعاتی امریکا فقط به چین و روسیه 

مربوط نیس��ت و ایران را هم ش��امل می شود که 
ترامپ در جواب گفت: »این گ��زارش از ایران هم 
اسم آورده و شما به آن اشاره نکردید. ایران دوست 
دارد من رئیس جمهور نشوم. این را اعالم کنم، اگر 
من برنده شوم-و زمانی که این اتفاق بیفتد- خیلی 
س��ریع با ایران به توافق می رس��یم. با کره شمالی 

خیلی سریع به توافق می رسیم.«
 رئیس جمهور امری��کا مدعی ش��د چنانچه او در 
انتخابات سال 2016 به پیروزی نرسیده بود امریکا 

االن درگیر جنگ با کره شمالی بود. 
ترامپ که بر اساس گزارش های متعدد رسانه  های 
امریکای��ی بی��ش از 20 ه��زار دروغ در دوران 
زمامداری خود گفته اس��ت، در ادامه ادعاهایش 
افزود: »کره ش��مالی و ایران...  هم��ه اینها خیلی 
س��ریع با ما توافق می کنند. ایران ب��رای توافق با 
ما له ل��ه می زند، ولی می خواهن��د منتظر بمانند 
چون ترجیح می دهند با بای��دن توافق کنند. اگر 
چین هنگامی که بایدن در قدرت اس��ت با امریکا 
توافق کند، کشورمان را تصاحب خواهند کرد.« 
رئیس جمهور امریکا اضافه کرد: »آخرین چیزی 
که روسیه، چین و ایران می خواهند پیروزی دونالد 

ترامپ ]در انتخابات[ است.«

هوک با »فشار حداکثری« رفت بیش از 20 شهید و زخمی
 در حمله ائتالف سعودی به یمن

اس�تان ب�ه س�عودی ائت�الف جنگندهه�ای حمل�ه
ب�رج�اگذاش�ت. 12زخم�ی و ۹ش�هید یم�ن الج�وف
رسانه های یمنی روز پنج  شنبه با اعالم اینکه بسیاری از قربانیان بمباران 
منطقه المعاطره در استان الجوف، زنان و کودکان بودند، شمار شهدا را 9 
تن و تعداد زخمی    ها را 12 نفر اعالم کردند. مارتین گریفیتس، فرستاده 
ویژه سازمان ملل در یمن، جنایت اخیر سعودی    ها در یمن را تأیید کرد و 
گفت: »بر اساس گزارش های میدانی در حمله هوایی به استان الجوف 9 
شهروند یمنی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. در این حمله شمار 
زیادی از غیرنظامیان کشته شدند و ما این حمله را محکوم می کنیم.« 
گریفیتس همچنین در بیانیه ای بر ض��رورت اجرای فوری تحقیقات 
شفاف درباره این حمله تأکید کرد و به همه طرف    هایی که در درگیری 
یمن مشارکت دارند، یادآور شد که قانون بین المللی پایبندی به حمایت 
از غیرنظامیان و تأسیسات مدنی را ملزم کرده است.  روز     شنبه نیز یک 
منبع نظامی یمنی از انفجار بمب خوش��ه ای بر ج��ای مانده از ائتالف 
سعودی در منطقه الذراع بنی ربیح در استان مأرب خبر داد که در پی 
این انفجار نیز دو کودک شهید و دو نفر زخمی شدند.  این منبع افزود 
که یک شهروند دیگر نیز در نتیجه حمله موشکی و توپخانه ای به منطقه 
مرزی باقم در اس��تان صعده، به شهادت رس��یده است. وی همچنین 
گفت که نیروهای ائتالف سعودی 91 مورد نقض آتش بس در الحدیده 
مرتکب شده و با شلیک 24 گلوله توپخانه ای و 20 راکت خسارت    هایی 

را به منازل شهروندان در شهر الدریهمی وارد آوردند. 

  گزارش  یک


