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  بھرام رحمانی

٠٢/٠٢/١١  

  

  »سيدعلی خامنه ای«دستور 

 »رفيق حريری«برای ترور 
   

  مقدمه

، کيفرخواست متھمان ٢٠١١ جنوری ١٧ -  ١٣٨٩ ]دی[جدی ٢٧دادستان دادگاه ويژه لبنان در الھه، روز دوشنبه 

  .پرونده قتل رفيق حريری، نخست وزير پيشين لبنان را صادر کرد

آغاز شد انگشت اتھام را به سوی سوريه، حکومت اسالمی ايران و حزب ، ٢٠٠۵دادگاه رفيق حريری که از سال 

ی دادگاه را به رسميت أته بودند که ری دادگاه گفأدر حالی که حزب هللا و حتی خامنه ای پيش از اعالم ر. هللا گرفت

  . نمی شناسد

 نفر ديگر در انفجار مھيبی در ٢٢، به ھمراه ٢٠٠۵ بروری ف١۴رفيق حريری، نخست وزير پيشين لبنان، در 

  .بيروت به قتل رسيدند

 کيفرخواست اين دادگاه با انتشار بيانيه ای اعالم کرد، دادستان پس از تکميل تحقيقات در مورد ترور رفيق حريری،

  .را به قاضی مقدماتی تحويل داده است

شبکه بين المللی تلويزيون فرانسه در گزارشی از بيروت، گفته انتظار می رود در اين کيفرخواست، گروه شيعه 

  .حزب هللا به دست داشتن در ترور رفيق حريری، نخست وزير سابق لبنان متھم شود

سپاه پاسداران پس از دستور علی خامنه ای برای ترور حريری وارد در متن کيفرخواست آمده است که سپاه قدس 

  . عمل شد و از اعضای لبنانی اين سپاه برای ترور استفاده کرد

المللی ترور رفيق حريری قيد شده که سردار قاسم سليمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس  در کيفرخواست دادگاه بين

  .رھبری عمليات را برعھده داشته است

ھديدھای حزب هللا لبنان به يک جنگ داخلی، احساس ترس، استرس و اضطراب را به جان شھروندان لبنانی ت

  .طلبی لبنان دارد حکومت اسالمی ايران، نقشی عمده و مھمی در ايجاد اين فضای جنگ . انداخته است
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ملی و شکاف عميق ميان  در پی خروج حزب هللا و متحدانش از دولت ائتالف جنوری ١٢سقوط دولت لبنان، در 

  . م با ترس و اضطراب انداخته استأای مبھم، تو جناح ھای رقيب، مردم لبنان را به سراشيبی آينده 

 ٨ وزير از جريان ١٠، چ مار١۴ نفرشان از جريان ١۵ وزير داشت که ٣٠کابينه لبنان به رياست سعد حريری 

  .ده بودنديس جمھور معرفی شئ است و پنج وزير نيز از طرف رچمار

حزب هللا لبنان که تحت حمايت کامل حکومت اسالمی ايران قرار دارد، روز چھارشنبه با کناره گيری وزرايش، 

به گزارش منابع خبری . دولت سعد حريری را ساقط کرد و تھديد کرد که در برابر اين اتھامات کوتاه نخواھد آمد

 که تالش ھای تازه عربستان سعودی، ترکيه، قطر و سوريه تصميم استعفاء وزيران مخالف حريری زمانی اتخاذ شد

  . ثبات و آرامش در لبنان بی نتيجه ماندۀبرای ادام

   

  تھديدھای حزب هللا و سقوط دولت لبنان

ی، با استعفای يازده وزير متعلق به ئز لبنان، سايت نزديک به محسن رضاا» تابناک«به گزارش خبرنگار سايت 

 محروم ماند و از مشروعيت ءسعد حريری نخست وزير لبنان از دارا بودن حداقل وزرا، کابينه چ مار٨گروه 

  . قانونی خارج شد

 ـ نزديک به حزب هللا لبنان ـ اعالم کرده بودند مارچ ٨پيش از اين منابع خبری نزديک به گروه «بنابر اين گزارش، 

در جريان دادگاه ترور رفيق حريری در صورت تداوم دخالت گروه ھای خارجی و نزديک به صھيونيست ھا 

 از مارچ ٨له از سوی دولت، وزرای متعلق به جريان سياسی أنخست وزير فقيد لبنان و عدم پيگيری مناسب اين مس

  » . خواھند دادءحضور در دولت استعفا

، ٢٠١١ جنوری ١٩به گزارش خبرگزاری ھا از بيروت، محمد جواد خليفه، وزير بھداشت لبنان، روز چھارشنبه 

در صورتی که به درخواست ھای حزب هللا و متحدان آن در خصوص : در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، اعالم کرد

نتايج تحقيقات دادگاه رسيدگی کننده به ترور رفيق حريری نخست وزير سابق اين کشور عمل نشود، اين جنبش و 

  .متحدانش از دولت لبنان خارج خواھند شد

ی گسترده در رابطه با  ايران و حزب هللا لبنان، از مدت ھا پيش دست به تالش ھا و تھديدھاسران حکومت اسالمی 

چرا که گفته می شد در اين . کيفرخواست دادگاه رفيق حريری، نخست وزير پيشين و مقتول لبنان، زده بودند

  .ومت اسالمی ايران بوده اندارتباط با حک کيفرخواست از عامالن قتل نام برده شده که از اعضای حزب هللا و در 

خواندن دادگاه » فرمايشی«علی خامنه ای، يک ماه پيش در ديدار با سعد حريری در تھران، نخست وزير لبنان، با 

  . فوق، مخالفت خود را با روشن شدن حقيقت ابراز کرده بود

دادگاه بين المللی نوشت؛ بر ، در پی تحويل نتايج تحقيق ٢٠١١ جنوری ١۵روزنامه النھار چاپ لبنان، روز شنبه 

آيت هللا علی خامنه ای فرمان قتل حريری را صادر کرده و اين قتل توسط واحد قدس «اساس گزارش اين دادگاه، 

  ». گذاشته شده استءسپاه پاسداران ايران و حزب هللا لبنان به اجرا

اما ظاھرا اين تالش ھا .  کننده نرسدی صورت گرفت که اوضاع لبنان به اين حد نگرانئقبل از اين وقايع تالش ھا

 ترکيه و  داوغلو وزير خارجهو از سوی احمد داو٢٠١١ جنوری ٢٠در بيانيه ای که روز پنج شنبه . نتيجه ای نداد

جابر، ھمتای قطری او در بيروت منتشر شد، گفته شده که تالش ھای اين دو کشور برای  جاسم بن شيخ حمد بن

ھای سياسی و حقوقی برای برطرف کردن  تواند به خواست  رحی منجر شده که می ميانجی گری در لبنان به ط

  .بحران کنونی در لبنان پاسخ دھد
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ای  ھای معينی، تصميم گرفتند که تا اطالع بعدی تالش ھ ولی دو کشور با توجه به قيدوشرط«: افزايد اين بيانيه می

 اين دو کشور، برای برقراری پيوندی دوباره ميان به نظر می رسد که تالش ».خود را در لبنان متوقف کنند

  . فراکسيون سعد حريری و گروه مسلح حزب هللا، با ناکامی روبرو شده است

پيش از اين دو کشور، عربستان سعودی نيز اعالم کرده بود که بدون دست يابی به نتيجه ای مشخص، به تالش ھای 

 عربستان،  طبق اطالع دفتر سعد حريری، سعود الفيصل، وزير خارجه.  خود در لبنان پايان داده است ميانجی گرانه

ی تلفنی با نخست وزير لبنان، پشتيبانی خود را از ثبات در اين کشور ئ، در گفتگو٢٠١١ جنوری ١٩روز چھارشنبه 

  . اعالم کرده بود

.  اوباما ديدار و گفتگو کرد سفر کرد و با مقامات آن کشور به ويژهامريکاھم چنين حريری، قبل از سقوط دولتش به 

  .او ھم چنين به پاريس رفت و با سارکوزی ديدار کرد

   

  تحقيق دادگاه بين المللی الھه درباره قتل رفيق حريری

 جنوری ١٧ -  ١٣٨٩ دی ٢٧ی الھه، متن کيفرخواست در روز دوشنبه ئوالن دادگاه بين المللی جناؤبه گفته مس

جلوگيری از تشديد تنش ھای سياسی در لبنان ھنوز از جزئيات اتھامات و  در ھلند صادر شده، اما برای ٢٠١١

  .اسامی متھمان گزارشی منتشر نشده است

. دادگاه، رفيق حريری يک دادگاه بين المللی است و از محدوده اختيارات لبنان خارج است و نمی تواند مانع آن شود 

ه قفر دولت در لبنان نمی تواند وئيتغ. مين نمايدأج دادگاه را ت درصد از مخار۵١دولت لبنان، تنھا تعھد کرده است که 

  . مين کند و حتی از کشورھای ديگر کمک بگيردأھزينه آن را تمی تواندزيرا سازمان ملل کل . ای در آن ايجاد کند

با دادگاه سيدحسن نصرهللا دبيرکل حزب هللا لبنان از مقام ھا و مردم اين کشور خواسته است که ھر گونه ھمکاری 

بين المللی رسيدگی به پرونده ترور رفيق حريری، نخست وزير پيشين لبنان را قطع کنند و از دادن ھرگونه 

  .اطالعات به اين دادگاه خودداری ورزند

وی در سخن رانی زنده تلويزيونی اش گفت که ھر اطالعاتی که در اختيار اين دادگاه قرار داده شود در اختيار 

  .می گيرد و از آن عليه حزب هللا استفاده خواھد شداسرائيل قرار 

دبيرکل حزب هللا گفت که برای اولين بار سکوتش را درباره عملکرد دادگاه بين المللی شکسته و برای منحرف 

کردن افکار عمومی از ترور رفيق حريری ادعا کرده است که بازرسان اين دادگاه بيش از آن که به دنبال يافتن 

 رفيق حريری باشند به دنبال کسب حداکثر اطالعات در مورد حزب هللا ھستند، اطالعاتی که به گفته او، عامالن قتل

ن او ھشدار داد که دادن اطالعات به بازرسا. در اختيار سازمان ھای اطالعاتی غربی و اسرائيل گذاشته خواھد شد

  .ی با حزب هللا خواھد بودئدادگاه به معنی دشمنی و رويارو

 شان در ۀن نصرهللا گفت اطالعاتی در دست دارد که نشان می دھد بازرسان بين المللی طی فعاليت پنج سالسيدحس

. لبنان خواھان دسترسی به پرونده تمام دانش جويانی که در ھفت سال اخير در لبنان تحصيل می کرده اند، شده اند

تلفنی در کشور را خواھان شده و نقشه ھای جزئی به گفته او، اين بازرسان، ھم چنين دسترسی به تمامی ارتباطات 

  .و دقيق از تمام خاک لبنان را طلب کرده اند

روز چھارشنبه دو تن از بازرسان دادگاه بين المللی ھمراه با مترجم خود و يک مامور پليس مخفی به مطب دکتر 

بی بيروت مراجعه کردند و ايمان شراره، پزشک متخصص زنان در محله اوزاعی واقع در حومه شيعه نشين جنو

از او خواستند آدرس و شماره تلفن ھمه بيمارانی را که از ھفت سال پيش تاکنون به او مراجعه کرده اند در 
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والن رده باال و ؤه پزشک معالج ھمسران و دختران مسبه گفته سيد حسن نصرهللا، دکتر شرار. اختيارشان قرار دھد

  .فرماندھان حزب هللا است

ی و ديگری فرانسوی بودند توضيح داد که اين اطالعات ئ يکی از آن ھا استراليار شراره به بازرسان کهوقتی دکت

حجم زيادی دارد و شامل پرونده ھفت ھزار مراجعه کننده می شود، آن ھا خواسته خود را به آدرس و شماره تلفن 

  .تنھا ھفده تن از اين مراجعه کنندگان کاھش دادند

ه ھا زن که عده ای از آنان روبنده به چھره داشتند به مطب وارد شدند و به بازرسان حمله کردند، اما در اين بين د

کيف يکی از بازرسان و تلفن ھمراه مامور پليسی که ھمراه شان بود ربوده شد و بی آن که موفق به کسب اطالعات 

  .مورد نظر خود شوند، ناچار به ترک مطب شدند

 تلفن سيار به دست آورده اند، برخی اعضای حزب هللا را با ترور حريری مرتبط کرده مدارکی که بازرسان از يک

  .است

در ھر صورت آن گونه که سيدحسن نصرهللا و ديگر مقام ھای لبنانی، از جمله نخست وزير اين کشور گفته اند، 

رادی از حزب هللا را به عنوان قرار است دادگاه بين المللی رسيدگی کننده به پرونده ترور رفيق حريری به زودی اف

  .متھم و مظنون احضار کند

ی جناح ھای سياسی لبنان و بروز تنش در ئراری از اين دادگاه، باعث روياروپيش بينی می شود که صدور چنين ق

  .اين کشور شود

  . ندازدجاد کند و کمی آن را به تعويق بيحزب هللا، فقط قادر است در اين روند اخالل و بحران اي

عمر موسی، دبير کل اتحاديه عرب با . کشورھای عربی، نگرانی خود را در رابطه با وضعيت لبنان ابراز داشته اند

خطرناک خواندن وضعيت لبنان، از طرفين خواسته است تا از ھرگونه اقدامی که به درگيری و خشونت منتھی شود 

  .خودداری کنند

رھای عضو اين سازمان از بحران سياسی لبنان بسيار نگران دبيرکل اتحاديه عرب، متذکر شده که تمامی کشو

  .ھستند و به ھيچ وجه نمی خواھند که بازھم اين کشور به وضعيت گذشته بازگردد

 رفيق حريری را ٢٠٠۵دادستان محکمه ای که با پشتيبانی سازمان ملل متحد فعاليت می کند ادعانامه قتل سال 

  .منتشر کرده است

متن اتھامات و شواھد را ) دانيل بلِمار(دادستان محکمه «: در بيانيه ای در وبسايت اش نوشتمحکمه رفيق حريری 

  ».تحويل قاضی دادگاه اوليه داده است

يد و احکام جلب را أئمقام ھای سازمان ملل گفته اند که ھويت مظنونان تا زمانی که قاضی فرانزن ادعانامه را ت

  . که می تواند دو تا سه ماه زمان ببرد فرآيندی-صادر نکرده فاش نخواھد شد 

   

وب سايت خبری مکس نيوز، نوشته است که گروه تحقيق سازمان ملل درباره پرونده ترور رفيق حريری، نخست 

 ترور رفيق حريری معرفی خواھد مسؤول اسالمی را به عنوان وزير اسبق لبنان، آيت هللا خامنه ای، رھبر حکومت 

  .کرد

 م اکنون به بيرون درز کرده قرار است تا چند ھفته ديگر منتشر شود، آيت هللا خامنه ای بهدر اين گزارش که ھ

آمده اين قتل توسط سپاه  در اين گزارش. عنوان فردی که دستور قتل رفيق حريری را صادر کرده، معرفی شده است

  .قدس و با ھمکاری حزب هللا لبنان انجام شده است
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سليمانی، فرمانده سپاه   يک منبع نزديک به گروه تحقيق اعالم کرده است که قاسم، به نقل از»نيوز مکس«سايت 

حزب هللا لبنان داده و مغنيه به ھمراه برادر خود،  قدس، دستور اين قتل را به عماد مغنيه، رھبر سابق نظامی

 عمليات تروريستی عماد مغنيه خود، دو سال پيش، در يک. حريری زده اند مصطفی بدرالدين، دست به ترور رفيق

  .رسيد در دمشق به قتل

سازمان اطالعات  سئيس جمھور سوريه و برادر وی، آصف شوکت، رئيھم چنين گفته می شود بشار اسد، ر

  .سوريه، در جريان اين ترور بوده اند

کشته سعودی بوده و با  اين گزارش افزوده است که برطبق نظر آيت هللا خامنه ای، رفيق حريری مامور عربستان

  .خواھد شد شدن وی راه به دست گرفتن کنترل لبنان توسط حزب هللا ھموار

   

  لبنان و قطب بندی ھای سياسی آن

اين كشور ، ١٩۴۶در سال  . تحت استعمار كشور فرانسه قرار داشت١٩۴۶كشور كوچك و كوھستانی لبنان، تا سال 

  .شناخته شد يتاستقالل خود را به دست آورد و به عنوان كشوری مستقل به رسم

مردم لبنان از گروه ھای نژادی و مليت ھای مختلفی ھم چون اعراب، آسوريان، سريانی ھا، ارمنی ھا، کردھا و 

در اين کشور مذاھب و اديان مختلفی حضور دارند که از آن ميان مسيحيان و مسلمانان . يھوديان تشکيل شده است

لبنان ھمواره در .  دروزيان در مرتبه سوم و چھارم قرار دارندسنی جمعيت بيش تری دارند و پس از آن شيعيان و

پناھندگان فلسطينی نيز در كشور  تعداد قابل توجھی از. گذرگاه تاريخ از اھميت فوق العاده ای برخوردار بوده است

  .لبنان زندگی می كنند

 سال است كه اين هدھدو ون مدت ، لبنان جنگ داخلی خونينی را تجربه كرد و اكن١٩٩٠  تا اوايل دھه١٩٧۵از سال 

  .يافته و مردم لبنان به بازسازی كشور خود مشغولند جنگ پايان

 سال پس از ترور نخست وزير رفيق حريری، بحرانی تر شده و احتمال اين که دچار ٥اکنون وضعيت داخلی لبنان، 

  .جنگ خانمانسوز داخلی جديدی شود دور از انتظار نيست

در واقع مردم اين دو کشور . رميانه شاھد دو منطقه بسيار حساس فلسطين و لبنان استچندين دھه است که خاو

  .ی و بين المللی ھستندئقربانی سياست ھای منطقه 

 تشکيل ئیی و بين المللی مشخصا در لبنان، به اين شکل است که اتحادی از کشورھائ دولت ھای منطقه ئیصف آرا

.  به رھبری اوباما، پيروی می کنندامريکاس ھمه دولت أی و در رشده که سياست ھای فعلی دولت ھای غرب

ی چون مصر، عربستان، اردن و بخشی از شيخ نشينان حاشيه خليج فارس نيز در اين اتحاد قرار ئکشورھای منطقه 

  . دارند

مقابل اتحاد اتحاد و يا جبھه بندی ديگری به محوريت سوريه، حکومت اسالمی ايران و حزب هللا لبنان است که در 

  .غرب گرايان قرار دارند

اوباما و غير بيش تر به دنبال آن راه حل مسائل خاورميانه ھستند تا از يک سو منافع خودشان حفظ شود و از سوی 

  .مين شودأديگر، امنيت دولت اسرائيل ت

 از گروه حزب به نظر می رسد که قبل از تحوالت اخير و به دنبال سقوط دولت حريری و انتخاب نخست وزيری

 و اتحاديه اروپا و دولت حاکم قبلی حريری در لبنان، خواھان حفظ ثبات و آرامش ميان امريکاهللا، ظاھرا دولت 

  . گروه ھای مختلف لبنانی بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 امسال و در خالل دادگاه جنجالی رفيق جوالی ٣٠ ساعته و تشريفاتی ملک عبدهللا به ھمراه بشار اسد که در ۴سفر 

 داد، اگرچه به استحکام بخشی گروه ھای طرفدار اين دو کشور در لبنان تعبير شد اما ظاھرا نشانه ای حريری رخ

عربستان، به طور مشخص به خاطر حمايت از دولت وقت . از عالقه مندی دو کشور به حفظ ثبات در لبنان بود

 به قدرت مارچ ٨ق رسيدن جريان لبنان به نخست وزيری سعد حريری که با ميانجی گری اين کشور برای به تواف

رسيد، داليل قوی تری برای نشان دادن عالقه خود به تقويت دولت فعلی و پرھيز از ھرگونه جنگ و درگيری 

 به رھبری سعد حريری، در لبنان مارچ ١۴سوريه پس از ترور رفيق حريری و ائتالف جريان . داخلی در لبنان بود

  . منزوی شد

فه و به ويژه با قدرت گيری حکومت اسالمی در ايران، موقعيت شيعيان لبنان نسبت به دوره سرانجام با تحوالت منط

جنبش امل، با حمايت .  موسی صدر، دگرگون شد و حزب هللا به عنوان يک نيروی مسلح اعالم موجوديت کردماما

  ، ھنگام  مثال برای.  پرداخت لكاي راد  چپ جناح ھای  با یئاروي رو ه ارتش و دولت سوريه، بهو پشتيبانی ھمه جانب

»  ساف«  ني فلسط  آزادی بخش د سازماني شد  با مخالفت هي سور ، ارتش١٩٧٦  سال  مهيدر ن   در لبنان هي سور مداخله

 صدر،  اما موسی.  شد  مواجه  لبنان كالي چپ راد ز گروه ھایيو ن)  هي طرفدار سور  سازمان ھای  برخی  استثنای به(

قبال جنبش امل از ورود ارتش ست ھمين ا . لبنان، استقبال کرد  به هي سور ارتش ، از ورود  مارونی اح ھایھمانند جن

 ثبات کرده را بی که تا به امروز لبنان ئیبنابراين، يکی از دولت ھا. سوريه به لبنان تا به امروز نيز ادامه يافته است

  . ارتش سوريه است،و به ادامه جنگ ھای داخلی اين کشور دامن زده است

له در أ موسی صدر، رھبر شيعيان لبنان، در اوايل قدرت گيری حکومت اسالمی ناپديد شده و ھنوز ھم اين مسماما

  . ھاله ای از ابھام باقی مانده است

   

  موقعيت لبنان، حمالت نظامی اسرائيل به لبنان و نيروھای خارجی در اين کشور

 که در سواحل جنوب شرقی دريای مديترانه قرار گرفته و سرزمينی اکثرا اسرائيل، کشوری کوچک و باريک است

  .خشک و بيابانی است، ولی شمال آن دارای آب کافی بوده و سرسبز و خرم است

وسعت كشور لبنان ده ھزار و چھار صد كيلومتر مربع يعنی . چھار ميليون نفر است لبنان، دارای جمعيتی حدود

ميانگين  . برابر بزرگ تر از كشور لبنان است١۵٠بدين معنی كه كشور ايران، .  استصدو پنجاھم ايران حدود يك

برابر ميانگين درآمد در كشور ايران و  اين مبلغ تقريبا سه. مريكا استا دالر ٣٧٠٠درآمد در كشور لبنان، حدود 

ك، فاقد ھرگونه ذخائر و اين در حالی است كه اين كشور كوچ .چھار برابر ميانگين درآمد در كشور سوريه است

  .معدنی ھم چون نفت و گاز است

است كه ھم  واحد پول لبنان لير لبنانی. صنعت توريسم مھم ترين منابع در آمد لبنان به حساب می آيند كشاورزی و

  .مريكا مبادله می گرددا لير لبنانی با يك دالر ١۵٠٠اكنون تقريبا ھر 

مرز : مرزھای لبنان به ترتيب عبارتند از درآمد نسبتا باالی مردم لبنان، عمدتا به دليل تجارت بين المللی است كه در

 كيلومتر و خط ٧٩با فلسطين تحت اشغال دولت نژادپرست اسرائيل   كيلومتر؛ مرز مشترك٣٧۵مشترك با سوريه 

  .  كيلومتر٢٢۵ساحلی دريای مديترانه 

» عروس خاورميانه« از زيباترين سواحل مديترانه ای است و به ھمين دليلی نيز دورانی به لبنان، دارای يكی

  .معروف بود
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زيباترين  پايتخت لبنان با وجود اين که در اثر جنگ ھای داخلی و حمالت اسرائيل، صدمات زيادی ديده، اما بيروت،

از زيباترين سواحل   و مشرف به يكیشھری ساخته شده در ميان كوه ھای جنگلی. می باشدشھر خاورميانه 

  . ميان شھر می گذرند  بلند و مدرن و خيابان ھای پھن كه ازئیمديترانه، با ساختمان ھا

. خاورميانه است كه چندين شبكه تلويزيون خصوصی متعلق به جناح ھای مختلف سياسی دارد لبنان، اولين كشور

صوصی در اين كشور فعال بودند كه در حال حاضر دولت  خئیراديو در طی جنگ ھای داخلی حدود يك صد شبكه

  . كردن آن ھا دارد و اكنون فقط تعدادی از آن ھا مشغول به فعاليت ھستند سعی در کنترل

ھستند به طور دائم و » السفير«و روزنامه » النھار«روزنامه كه معروف ترين آن ھا روزنامه  در لبنان، دوازده

  . مجالت در لبنان، بالغ بر شصت مجله استتعداد. آزادی منتشر می شوند

در شمال اسرائيل، . اسرائيل از سه طرف، با کشورھای عرب ھمسايه است، ولی از غرب و جنوب راه به دريا دارد

اسرائيل در جنوب با . سوريه در شمال شرق، و اردن در شرق اين کشور واقع شده است. کشور لبنان قرار دارد

واقع ) جنوبی ترين نقطه اسرائيل(ستان سعودی در فاصله چند کيلومتری از بندر ايالت مصر، ھم مرز است و عرب

  .شده است

اما با .  ھزار کيلومتر تجاوز نمی کرد٢٢، از ١٩۶٧مساحت اسرائيل، در مرزھای پيش از جنگ شش روزه سال 

فاصله اسرائيل تا شھرھای .  رسيدمربع کيلومتر٢٧٨٠٠اضافه شدن کرانه باختری رود اردن به آن، اين مساحت به 

  . کيلومتر فاصله ندارد۴٠ کيلومتر است و تا مرز اردن بيش تر از ١۵عرب نشين کرانه باختری رود اردن، حدود 

 اخير که از حاکميت شان می ۀ سياسی اسرائيل، در حدود شش دھ- دولت ھای اشغال گر و نژادپرست و نظامی 

ه با محاصره غزه و حمالت پی در پی به اين ژر اشغال خود دارد و به ويگذرد، ھمواره سرزمين ھای فلسطينی را د

 پی در پی ئی و زمينی و دريائی مردم آن جا را در فقر و گرسنگی مطلق قرار داده و ھم با حمالت ھواۀمنطقه ھم

  .مردم بی شماری را به قتل رسانده است

غير از . حمله کرده و دست به تخريب و کشتار زده اند اسرائيل بارھا به لبنان ئی و زمينی و دريائینيروھای ھوا

، سرآغاز دو روز و دو شب کشتار و مقاومت در دو اردوگاه ١٩٨٢ سپتامبر ١٦ روزه اخير، سحرگاه ٣٣جنگ 

 ھزاران تن از زنان، مردان و کودکان آواره فلسطينی به ۀکشتار و قتل عام بی رحمان. صبرا و شتيال در لبنان بود

 کمی نبود ۀپشتيبانی تسليحاتی نظاميان اسرائيلی به رھبری آريل شارون، واقعو ھای لبنانی و با حمايت دست فاالنژ

 ميالدی آغاز ١٩٧٠ قتل عامی که در ميانه جنگ ھای داخلی لبنان، که از اوايل دھه  .که از ذھن بشريت پاک شود

  . سال به طول انجاميد، رقم خورد١٥شد و دست کم 

  :گار معروف غربی در توصيف آن رويداد درکتاب خود می نويسدديويد ھرست خبرن

 فاالنژيست پس از عبور از موانع اسرائيلی ھا از در اردوگاه شتيال وارد شدند که گروھی ١٥٠اولين واحد شامل  «

ا  ساعت شروع شد و حتی در شب نيز ب٤٨قتل عام به مدت . از آن ھا عالوه بر سالح، چاقو نيز به ھمراه داشتند

آن ھا به زور وارد خانه ھای مردم شده و فلسطينی : روشن کردن محوطه اردوگاه توسط اسرائيلی ھا ادامه داشت

فاالنژ ھا بعضا قبل از کشتن آنان را شکنجه می دادند چشم ھايشان را . ھای در خواب را به رگبار مسلسل بستند

 بار ٦ می دريدند، به زنان و دختران گاه بيش از درمی آوردند، زنده زنده پوست شان را می کندند، شکم ھا را

بچه ھا را . تجاوز می کردند و بعد سينه ھايشان را می بريدند و در آخر به ضرب گلوله آن ھا را از پا درمی آوردند

تان عکا تمام بيماران را بر روی سماردر حمله به بي. از وسط دو شقه می کردند و مغزشان را به ديوار می کوبيدند

دست بعضی را به ماشين می بستند و در خيابان ھا می کشيدند، دست ھای فراوانی برای بيرون . تخت خود کشتند
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در نھايت چند بولدوزر به اردوگاه آورده تا عالوه بر دفن مقتوالن خانه ھای سالم . آوردن دستبند و انگشتر قطع شد

مانده بود و گربه ھا از گوشت آنھا می خوردند و آن قدر را با خاک يک سان کنند اجساد مردم تا چند روز بر زمين 

ھرست، . (وحشی شده بودند که به مردم زنده نيز حمله می کردند زيرا به خوردن گوشت انسان عادت کرده بودند

   )٤٦٩-٤٦٨، ترجمه رحيم قاسميان، ص »تفنگ و شاخه زيتون«ديويد، 

، در نشستی در قاھره خواستار ورود ١٩٧٦ جون ٨در در ادامه جنگ داخلی در لبنان، وزرای خارجه عرب، 

 ١٣٠٠ی و ئ سوری و ليبيا٩٠٠ گروه متشکل از ني اول٧٦ جون ٢٠روھای بازدارنده عرب به لبنان شدند که در ين

ن ين تعداد را در ايش تري سرباز ب٦٠٠٠ه با اعزام حدود ينفر از عربستان و سودان وارد لبنان شدند که بعدا سور

  . ھده گرفت و جای پای خود در لبنان ھم از جنبه نظامی و ھم سياسی محکم تر کردارتش به ع

 صورت گرفت و تا سال ١٩۵٨ در سال ئی در لبنان نيز با اعزام تفنگداران درياامريکانخستين مداخله نظامی مھم 

در اکتبر ھمين سال و کشته اما انفجار مقر اين نظاميان .  و افزايش اين نظاميان ادامه داشتئی، روند جابه جا١٩٨٣

  .، سبب شد شمار اين نظاميان به شدت کاھش يابد و سپس به کشور خود بازگردندامريکائی تفنگدار ٢۴١شدن 

   

  موضع گيری سران حکومت اسالمی درباره بحران لبنان

ر سيدحسن حريری، عالوه ب اسالمی در ترور رفيق به دنبال انتشار خبرھا درباره دست داشتن مقامات حکومت 

  . نصرهللا، سران و مقامات حکومت اسالمی سخت به تکاپو افتاده اند

ری با غرض يق حريدادگاه رف«: اسالمی در امور بين الملل، گفته است که علی اکبر واليتی، مشاور رھبر حکومت 

  ثابت شد كه روزه لبنان٣٣كا ھستند؛ چرا كه در جنگ يمراسم و يونيمعركه گردان آن صھ ل شده وياسی تشكيس

ل شده به ين المللی الھه تبديدادگاه ب... كا در تقابل نظامی نمی توانند با مقاومت و حزب هللا مقابله كننديمرال و ياسرائ

اسی خود را مانند ينفوذ در سازمان ملل تا بتوانند اھداف س  صاحبئیاسی برای قدرت ھای استكباريك ابزار سي

  ».ملل در آن دنبال كنندسازمان  گر نھادھای وابسته بهيد

: گفته است» سياسی ابزار«رامين مھمان پرست، سخن گوی وزارت خارجه نيز با توصيف اين دادگاه به عنوان 

دارد و کسانی که موضوعات مربوط به اين دادگاه را  به نظر می رسد اين دادگاه اساسا يک جھت گيری سياسی«

 ئیاين دادگاه اھداف خاصی را در دستور کار قرارداده و کمک ھا. حقيقت نيستند پيگيری می کنند، به دنبال کشف

ذھن متبادر می   برای برگزاری آن اختصاص داده، سياسی بودن اين دادگاه را بيش از پيش بهامريکارا که دولت 

مدعی شدند عنوان شاھد آوردند و مطالب زياد را  ضمن اين که در مراحل قبلی افراد زيادی را در اين دادگاه به. کند

  ».کذب بوده است که بعد مشخص شد اين مطالب دروغين و

دادگاه، دادگاھی «: کرده بودياد  پيش از اين آيت هللا خامنه ای نيز در ديدار با امير قطر، درباره اين دادگاه چنين

اساس عقل و فرمايشی است كه ھر حكمی بدھد، مردود است و اميدواريم طرف ھای تاثيرگذار و دخيل در لبنان، بر

   ».عمل كنند تا اين موضوع به يك مشكل تبديل نشود حكمت

ت چنين در ديدار با سعد حريری، فرزند رفيق حريریاو، ھم لبنان را كشوری مھم و خط مقدم مقابله با «که  گف

  .می داند» رژيم غاصب صھيونيستی

، در ٢٠١١ جنوری ١٩ - ١٣٨٩ ]دی[جدی ٢٩به گزارش صدا و سيمای حکومت اسالمی، احمدی نژاد چھارشنبه 

حاال بايد : وی خطاب به کشورھای غربی افزود. ی از نظر ملت ايران تمام شده استئيزد گفت، موضوع ھسته 

  .ی ھمکاری کنيدئگفت، بسم هللا، بنشينيد با ايران ھسته 
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تباط خود با ملت ھا فضای جديدی برای شما باز شده تا در رفتار و ار. اين به نفع خود شماست: احمدی نژاد گفت

  .تجديدنظر کنيد و بدانيد ملت ايران سر سوزنی عقب نشينی نخواھد کرد

ترور می کنند و با فريب کاری انگشت ) رفيق حريری(ی را مسؤولاحمدی نژاد، در مورد اوضاع لبنان نيز گفت، 

  .ت گيری می کنندجھ) جمھوری اسالمی(و ملت ھای دوست ) حزب هللا(اتھام را به سمت نيروھای وفادار 

ی دادگاه رسيدگی به ترور حريری گفت، می خواھم خطاب به رژيم أاحمدی نژاد، با نگرانی از پيامدھای ر

 که بی شرمانه در امور لبنان دخالت می کنند بگويم؛ اربابان ئی و برخی دولت ھای اروپاامريکاصھيونيستی، دولت 

  .سراشيبی باند منتھی به دره ای عميق قرار گرفته ايدصھيونيست، مسير حرکت شما رو به سقوط است و در 

احمدی نژاد، درباره اوضاع تونس نيز به دروغ پردازی پرداخت و به نحو مضحکی گفت، خيلی روشن است که 

برقراری «در يک کالم خواست مردم تونس، . ملت تونس با شعارھای اسالمی در برابر ديکتاتوری وابسته قيام کرد

  .است» اب محمدیاحکام اسالم ن

اوال . احمدی نژاد، از وقايع لبنان و تونس و غيره به حدی سراسيمه شده است که آشکارا ھذيان و دروغ می گويد

نقش حکومت اسالمی در تسليح و آموزش حزب هللا و دخالتش در امور داخلی لبنان به حدی آشکار است که به ھيچ 

وه نقش مذھب در تحوالت انقالبی تونس به حدی کم رنگ است که عاله ب. وجه امکان پرده پوشی آن وجود ندارد

 ھای احمدی نژاد و ديگر ھم فکران مرتجعش، حتی رھبر حزب اسالمی تونس، رسما اعالم کرده ئیخالف ياوه گو

بنابراين، حکومت اسالمی ايران و ھمه . می خواھيم» نه من خمينی ھستم و نه شيعه و نه حکومت اسالمی«است که 

 و مقامات آن، سی و دو سال است که در جامعه ايران و در سطح بين المللی، به سياست ھای غيرانسانی و سران

  . وحشيانه و تروريستی مشغولند

زنگ خطر را برای حکومت ھای مستبد و ارتجاعی به ويژه ... تحوالت تونس، مصر، يمن، الجزاير، آلبانی و

  .حکومت اسالمی ايران، به صدا درآورده است

احمدی نژاد که مھارت و تجارب شخصی فراوانی نيز در زمينه ھای ترور، قطع دست و پا، تيرخالص زنی به 

 دارد، در ادامه سخنانش خطاب ئیزندانيان سياسی و تبليغ و ترويج خرافات مذھبی و امام زمان تراشی و دروغ گو

شرارت بر نداريد، ملت لبنان و ملت ھای منطقه  دستان خود را کوتاه کنيد زيرا اگر دست از«: کيد کردأبه رقبايش ت

  » .ذلت بر پيشانی شما خواھند کوبيد دست پليد شما را قطع خواھند کرد و مھر

کار، تاکنون در داخل و خارج کشور، صدھا فعال سياسی و فرھنگی را ترور کرده است؛ اين حکومت جانی و تبھ

ياسی را بی رحمانه و بدون دادگاه اعدام کرده است؛ از سرکوب در زندان ھايش، ده ھا ھزار زندانی سياسی و غيرس

سيستماتيک زنان دست برنمی دارد؛ سران اين حکومت در سطح جھان، به دشمن درجه يک آزادی بيان و قلم و 

ليون ھا کودک را وادار کرده اند که به دليل فقر از تحصيل دست بکشند و وارد بازار کار ارزان شه معروفند؛ مياند

نھايت امر، ھيچ شھروندی در ايران و حتی طرفداران ديروزيش نيز از تعرض و ترور مامورين . و بی رحم شوند

  ...  زمانی اش در امان نيستند ومامنيتی و اما

فريقا تا آسيا و غيره آموزش داده و احکومت اسالمی، در سطح بين المللی نيز گروه ھای اسالمی تروريستی را از 

  .  از آن ھا ھستندئی که حزب هللا لبنان و حماس نمونه ھامسلح کرده است

ايران، به گروه ھای شيعه و به ويژه حزب هللا لبنان، از طريق شعب بانک  قبال کمک ھای مالی حکومت اسالمی

تحريم بين المللی اين بانک و حساسيت ھای  صادرات در بيروت به حزب هللا پرداخت می شد اما ظاھرا پس از
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پول و استفاده از اعتبارات سفارت ايران در لبنان، جايگزين نقل و انتقاالت   فعاليت آن، انتقال نقدیۀه دربارايجاد شد

  . است بانکی شده

در يکی از سايت ھای جناح اصالح طلب حکومت اسالمی، درباره کمک ھای مالی به حزب هللا لبنان آمده است، به 

گذشته و به بھانه ھفته دوستی مردم ايران و   ايران به حزب هللا، ماهمنظور انتقال پنھانی کمک ھای مالی حکومت

تدارک ديده شد و ھم زمان مھرداد بذرپاش معاون محمود احمدی نژاد نيز  لبنان، يک برنامه فرھنگی در اين کشور

را  ر پولتا در پوشش اين مراسم فرھنگی و به دور از چشمان رسانه ھا، چھار صد ميليون دال به بيروت سفر کرد

  .به حزب هللا تقديم کند

يت مسؤولحزب هللا که پس از پايان جنگ سی و سه روزه  اين گزارش، ھم چنين حاکی ست، يکی از شبھه نظاميان

را بر عھده داشته ) پايگاه حزب هللا در جنوب بيروت(بازسازی ضاحيه جنوبی  دريافت کمک ھای ايران برای

که درباره  گفته می شود ھمين تجربه و نيز شبھات بسياری. قرار گرفته استاتھام اختالس تحت تعقيب  است، به

تا نماينده احمدی نژاد عھده دار   وجود دارد باعث شده٢٠٠٦نحوه استفاده از کمک ھای نقدی ايران پس از جنگ 

  .انتقال ارز و ھماھنگی ھای الزم شود

   

  روابط حکومت اسالمی ايران و حزب هللا لبنان

ايران پيوند خورده  لبنان، تنھا سازمان خارج از ايران است که با ايدئولوژی حکومت اسالمی و رھبریهللا  حزب

سيس شده و أاين گروه پس از به قدرت رسيدن حکومت اسالمی در ايران، با کمک اين حکومت در لبنان ت. است

 به وجود ١٩٨٢ هللا سال حزب. ھنوز از حمايت ھای بی کران مادی و معنوی حکومت اسالمی برخوردار است

حزب هللا لبنان، در سال ھای نخستين . در واقع حکومت اسالمی ايران، لبنان را حيات خلوت خود می داند .آمد

حزب هللا   سياسی، سپاه پاسداران ايران نيروھای خود را جھت آموزش نظامی نيروھای-نظامی سيس اين گروهأت

ولوژيک به ايران ئ سياسی و ايد-موزش ھای نظامی آروھی از آن ھا را برای لبنان به اين منطقه فرستاده بود و يا گ

  . آورده بودند

، شماری از رسانه ھای داخلی و خارجی و تنی چند از ٨٨در وقايع پس از مضحکه انتخابات رياست جمھوری سال 

انه نيروھای سرکوبگر وبالگ نويسان ايرانی ھويت برخی از سران حزب هللا با تصاويرشان در کنار ھجوم وحشي

  . مردم در تھران را فاش کردندئیحکومتی به راه پيما

حسين منيف اشمر که برادر دو شھيد «: اين خبر ھم مشاھده می کنيد در يک نمونه در زير يکی از عکس ھا،

 رد،سر می به  در ايران ب١٣٧۴حزب هللا لبنان علی منيف اشمر و محمد اشمر است و از سال  معروف استشھادی

ھست، در روز حمله به  ضمن عضويت در سپاه پاسداران از اعضای دفتر نمايندگی حزب هللا لبنان در ايران ھم

حاضران در ستاد قيطريه به مسلح بودن . ستاد مھندس موسوی واقع در قيطريه تھران حضور فعالی داشته است

  .شھادت داده اندوی و ھمکارانش  اشمر و ضرب و شتم نيروھای فعال ستاد موسوی توسط

پاسداران به زمان  در واقع تاريخچه به کارگيری نيروھای خارجی در بدنه نيروھای نظامی کشور و از جمله سپاه

ر به کنقالب اسالمی عراق در قالب يک لشن و عراق برمی گردد که عراقی ھای عضو مجلس اعالی اارجنگ اي

بعدھا افغان ھا و شيعيان لبنانی ھم به طور مشخص و آشکار در  نام لشگر نه بدر در خدمت ايران بوده اند و البته

 ھم اکنون نيز مدت ھاست دو تيپ مشخص از نيروی قدس سپاه پاسداران يکی با. درآمدند خدمت نيروی قدس سپاه

ی ر نه بدر مکبازماندگان لش استقرار در مجاورت سازمان صدا و سيما و محل نمايشگاه ھای بين المللی تھران که از
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ر کبان امام خمينی تھران در کنار لشديگر در خيا يت حفاظت از صدا و سيما را برعھده دارند و تيپمسؤولباشند 

احتياط تھران که از اعضای افغانی و لبنانی و سوری تبار می باشند ھم   به عنوان تيپءمخصوص ده سيدالشھدا

انتظامی در گشت ھای   سال پيش نيز وقتی که نيرویچھار. بدنه امنيتی و انتظامی سپاه تھران می باشند چنان در

به کارگيری نيروھای خارجی و عرب زبان  مشھور شدند شايعه» ماشين سياه ھا«جديد ارشاد و امنيت خود که به 

عينيت رسيد که روزنامه نگاری در تھران اعالم کرد که به سراغ  ماجرا وقتی از شايعه به. در آن ھا شدت گرفت

 م ھای گشتی رفته و با آن ھا درصدد مصاحبه برآمده اما از چھار نفر راکبان آن جيپ فقط يک نفر ازيکی از آن تي

تھران بزرگ اعالم نمود  آن ھا به فارسی تسلط داشته است، در بعد از آن بود که فرماندھی وقت نيروی انتظامی

انتظامی در استان خوزستان می باشند که نيروی  افراد فوق و تعدادی بسياری از اين گشتی ھا از نيروھای احتياط

، البته اين توضيح و پاسخ اين مقام نه تنھا قانع !به کار گرفته می شوند در مواقع لزوم در ديگر مناطق کشور نيز

  . دی بود بر ھمه شايعه ھايأئبلکه مھر ت کننده نبود

وه عمده لبنان، يعنی طرفداران دولت و  اجتماعی ميان دو گر- اين ترتيب، در حال حاضر قطب بندی ھای سياسی ه ب

، پيش از آغاز ١٩٧٠ ۀاپوزسيون، آن قدر بحرانی و خصومت بار است که بيانگر قطب بندی ھای حاد آغاز دھ

. بنابراين، مردم لبنان با اين قطب بندی ھای جديد، به شدت نگران و سراسيمه شده اند. جنگ داخلی اين کشور است

آن ھا از اين بيم و ھراس دارند که .  و دارو و غيره افتاده اندئی فکر ذخيره مواد غذاحتی گفته می شود مردم به

وضعيت موجود از يک سو، به يک جنگ داخلی تمام عيار ديگر تبديل شود و از سوی ديگر، اسرائيل از اين 

 ھای درگير در در اين ميان، ھمه دولت.  نظامی کرده و به اين کشور حمله کند-وضعيت بھره برداری سياسی 

مسايل لبنان، به دنبال منافع خود و تقويت طرفدارن شان در آن کشور ھستند و عموما برايشان چندان اھميتی ندارد 

  . به سر مردم لبنان بيايدئیکه چه بال

تقويت کند و از سوی ديگر، را در چنين فضای سياسی، محمود احمدی نژاد به لبنان سفر کرد تا موضع حزب هللا 

. ت لبنان را برای کنار کشيدن خود از پيگيری دادگاه رفيق حريری و متھم کردن حزب هللا دور نگه دارددول

حکومت اسالمی ايران، در طول سی و دو سال گذشته به طور آشکار چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی از 

  .حزب هللا حمايت کرده است

از اين رو، .  مھمان دولت لبنان، بلکه به عنوان مھمان حزب هللا بوداحمدی نژاد در اين سفر خود، رسما و علنا نه

او، از نزديک و مستقيما با سران گروه حزب هللا ديدار و . حزب هللا نيز تدارک وسيعی برای استقبال از او ديده بود

  .گفتگو کرد

   

  


