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  ٢٠١۴ جنوری ٢١

 دادگاه ويژۀ لبنان، دادگاه استثنائی
. نظر می رسده  ويژه است که نه يک دستگاه قضائی بلکه يک ابزار سياسی ببه گواه نامش، دادگاه ويژۀ لبنان تا جائی

اين دادگاه ويژه برای محکوم کردن رئيس جمھور اميل لحود و بشار اسد ايجاد شد، و به شکل مابعدی در چشم انداز 

ب هللا دست به کار شده که امروز عليه حز محکوم کردن قاسم سليمان و آيت هللا علی خامنه ای به کار بسته شد، تا اين

 .تب امپرياليسم در خاورميانه و روسيه را نشان می دھدکه تاريخ اين دادگاه استثنائی به مثابه دماسنجی است . است

 ٢٠١۴ جنوری ٢٠|دمشق|شبکۀ ولتر

 

 

. ژۀ لبنان ده سال پس از قتل نخست وزير قديمی لبنان رفيق حريری نخستين جلسات رسمی خود را برگزار کرددادگاه وي

تا آخرين لحظات، سوری ھا از خودشان می پرسيدند که آيا واشينگتن از اين دادگاه ويژه به عنوان فرصتی برای برھم 

فی بود که پروندۀ اتھامات رئيس جمھور بشار اسد را  استفاده خواھد کرد يا نه؟ تنھا کا٢زدن گردھمآئی صلح ژنو 

 .خوشبختانه چنين موردی روی نداد. دوباره روی ميز بگذارند

در واقع، اين . دادگاه ويژۀ لبنان يک دادگاه بين المللی نيست و از قوانين و قواعد دادگستری بين المللی تبعيت نمی کند

 پارلمان لبنان بنيانگذاری نشده، بلکه به واسطۀ توافق ھر دو قدرت دادگاه توسط اجالس عمومی سازمان ملل متحد و

  از دادگستری بين المللی و بعضاً مجريه راه اندازی شد و قواعد و قوانين خاص خود را بر اساس موارد گوناگون بعضاً 

ه دبير اول ھمانگونه ک. از دادگستری لبنان به عاريت می گيرد و يا بر حسب نيازھای خاص خودش عمل می کند
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عضو تابع سازمان ملل متحد نيست و حتی يکی از «: سازمان ملل متحد در دوران گذشته، کوفی عنان گفته است 

 ».عناصر دستگاه قضائی لبنان نيز نمی باشد

 محکوم کردن رئيس جمھور لبنان اميل لحود و بشار اسد بود تا مداخلۀ بين المللی ،مأموريت اصلی اين دادگاه استثنائی

عملکرد نخستين مأموريت تجسسی در خاطرۀ تاريخ به عنوان فھرستی از توطئه . عليه لبنان و سوريه را قانونيت ببخشد

ت أاستعفای رئيس بی شرم ھيی به ثبت رسيد، و سپس به نفی اتھامات و ئچينی و تحريف و رسوائی شاھدان حرفه 

 .تجسسی دلتيو مھليس انجاميد

ی دادگاه استثنائی لبنان، در واقع، دو رويداد از جنگی است که اياالت متحده به ھدف قتل رفيق حريری و بنيانگذار

 : اعالم کردند  راه اندازی می کند، و به ھمان شکلی که رسماً ٢٠٠١مبر  سپت١۵تخريب لبنان و سوريه به تاريخ 

SyriaAccountability and LebaneseSovereigntyRestorationAct (SALSRA). 

 . که ھنوز معتبر است٢٠٠٣ به تاريخ

بين قربانيان اين توطئه، چھار ژنرال لبنانی بر اساس شواھد و مدارک تقلبی دستگير و سپس زندانی شدند، که عبارتند 

در سطح جھانی متھم شدند که رفيق حريری را به قتل رسانده . از مصطفی حمدان، جمال سيد، علی حاجج و ريموند آذر

 .نمود را تسھيل ٢٠٠٦ھا در زندان، به شکل گسترده تجاوز اسرائيل در سال اند، تداوم بازداشت آن

با شکست اين عمليات، اياالت متحده و اسرائيل دوباره برای در ھم شکستن مقاومت لبنان و تحريک جنگ عليه سوريه، 

ينۀ سالح ھای ايرانی  از نخست وزير فواد سينيورا درخواست کرد که از تدارکات حزب هللا لبنان در زم٢٠٠٨در سال 

طور مشخص، واشينگتن ه ب. اين طرح نيز با شکست مواجه شد. ن مقاومت را نيز قطع کندولفيتکابل جلوگيری نمايد و 

جای رو در روئی مستقيم، بر آن شدند تا توطئۀ جنگ نسل چھارم را ه  را تغيير دادند و بنژی خودشايو تل آويو سترات

 .ددر خاک سوريه راه اندازی کنن

مريکا جفری فيلتمن، رئيس ا به خواب رفت، و تبديل شد به يک دادگستری لوکس، سپس سفير ءدادگاه استثنائی لبنان ابتدا

طرح اين بود که مقاومت لبنان را . سياسی سازمان ملل متحد به فکر افتاد که از آن عليه حزب هللا و ايران استفاده کند

و )  نيروی قدسهفرماند(را نه از حسن نصرهللا، بلکه از ژنرال قاسم سليمانی متھم کنند و مدعی شوند که فرامينشان 

 .رھبر انقالب اسالمی در ايران آيت هللا علی خامنه ای دريافت می کنند

برای تحقق بخشيدن به چنين طرحی، قاضی آنتونيو کاسس را به عنوان رئيس دادگاه استثنائی لبنان برگزيدند، که اين 

 ء، افشااين راز نيزه از سوی ديگر مشاور حقوقی سازمان تروريستی و ضد ايرانی مجاھدين خلق است، آقای قاضی البت

با توجه به نزديک شدن واشينگتن و تھران از اين .  گرديد ءشد و اين قاضی بزھکار نيز به نوبت خود مجبور به استعفا

 .ی ميز باقی ماند قطع نظر کردند و تنھا اتھامات مرتبط به حزب هللا رو، بخش طرح

حاميان اصلی عربستان سعودی، . ر در سال تأمين مالی شدال ميليون د۶٠ دولت در حد ٢٨دادگاه استثنائی لبنان توسط 

در واقع والديمير پوتين آن را به . ولی روسيه به اين جمع تعلق نداشت. اياالت متحده، فرانسه، انگلستان و لبنان بودند

وليت جنگ عليه ؤبرده شود و مسعنوان دامی تلقی می کرد که می توانست مثل گذشته به دادگاھی عليه خود او به کار 

يد شد زيرا رئيس جمھور بارک اوباما ئنگرانی روسيه تأ. را روی دوش او بگذارند) چچنی(امارات اسالمی ايچکری 

 .به دادگاه مربوطه تحويل دھد مورد پشتيبانی قرار خواھد گرفتحتی به ديميتری مدودف پيشنھاد کرده بود که اگر او را 

دادگاه استثنائی پنج نفر از اعضای مقاومت لبنان ، مصطفی بدرالدين، سليم عياش، حسن حبيب مرحی، حسين اونيسی و 

 .اسد صبرا، را البته به اشتباه و با نقض اصول حقوق بين الملل متھم اعالم کرد

در مورد شيوه ای که سوء قصد صورت گرفته بود دو نظريه وجود . گاه خالصۀ موارد را شنيدطی نخستين اجالس، داد

نخستين نظريه کاميون انباشته از مواد منفجره را مطرح می کند، و دومين نظريه که من در نشريۀ روسی به . داشت
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ت جا بجائی اتومبيل در ھنگام  مطرح کردم بر اين اساس است که با توجه به نتايج پزشکی قانونی و حرک٢٠١٠سال 

وقوع انفجار، با انفجار از نوع کالسيک تطبيق نمی کند، بلکه بطور مشخص بايد کار يک سالح اولترا مدرن و 

 .نانوتکنولوژيک باشد

در فقدان آگاھی از نظريه ای که من مطرح کرده بودم، دادستان به تفصيل تعبير نخست را مستدل دانسته در حالی که 

، سعی کرده بود با صرف ھزينۀ زياد در يک ٢٠١٠سال .  استثنائی لبنان حتی قادر به بازسازی داستان نبوددادگاه

 من را ۀ نظري. تی . ان. نيم تن تی وپايگاه نظامی فرانسه در محلۀ مارينا صحنه را شبيه سازی کرده و با انفجار دو

 .دود و ناممکن است و به سطل آشغال سپرده شدزمايش نشان داد که نظريۀ رسمی مرآنتيجۀ اين . باطل سازد

 .مھم نيست، امروز دادگاه استثنائی لبنان ھمانگونه که ھمه می دانند بر پايۀ مغلطه آميزی سر پا ايستاده و فعاليت می کند

ه يد بلمان بود، و بعا، اين نوع سالح منحصرا در دست ٢٠٠۵سال : ولی دومين نظريه چشم اندازه ھا را تغيير می دھد 

 قابل تصور است که  عکس کامالً هولی ب. نظر می رسد که چنين سالحی را به سوريه و يا حزب هللا منتقل کرده باشند

 .لمان به عنوان عضو ناتو، اين سالح را به اياالت متحده داده باشدا

طرح کند، زيرا سازمان سيا برای واشينگتن به ھيچ عنوان قابل تحمل نيست که دادگاه استثنائی لبنان چنين پرسشی را م

 .از ھمين روش استفاده کرده است) ٢٠٠٨مبر سپت ٢٠(در مناطق ديگر و به ويژه در اسالم آباد 

برای پنھان ساختن روشی که در طرح عملياتی : عالوه بر اين در پاکستان، حادثه ای سناريوی سوء قصد را تغيير داد 

ولی کاميون با کمی تأخير در فاصلۀ چند . اشته از مواد منفجره به کار بردبه کار برده بود، مثل بيروت، يک کاميون انب

ميلۀ محافظتی که مدت زيادی کاميون انباشته از مواد منفجرۀ . لمان منفجر شدامتری نقطۀ اصابت در مجاورت ارتش 

ن در فاصلۀ چند متری در نتيجه کاميو.  متوقف کرده بود،می بايستی به شکل ترفند انحرافی عمل کند کالسيک را که 

چالۀ اول خيلی : به ھمين علت دو چاله ايجاد شد و نه يک چاله .  منفجر شد،لمان ايجاد کرده بودانقطۀ اصابت که ارتش 

در نتيجه در اين انفجار دو  . نظر می رسده بزرگ است و دومی که در اثر انفجار کاميون ايجاد شده خيلی کوچکتر ب

 .چاله در ھم ادغام شد

به عنوان دفاعيه، حزب هللا از مدتھا . ب هللا به سھم خود اتھامات وارد آمده به اعضای خود را مردود اعالم داشتحز

پيش پھپادھای اسرائيلی را رد يابی می کرد و عالمات آنھا را به ثبت می رساند، و ويدئوھائی که مرتبط به عمليات 

ريری را تحت نظر داشتند، طی چند ھفته پيش از سوء قصد و در  رفيق حه جاسوسی اين پھپھادھا بود و به اين وسيل

 را منتشر کرد و در معرض نمايش عمومی ، شان بودۀمکان سوء قصد که جزئی از آماده سازی عمليات جنايتکاران

 .گذاشت

 لبنان به عالوه بر اين، ارتش لبنان نشان داد که روز جنايت، اياالت متحده يک ھواپيمای شناسائی آواکس در آسمان

در نتيجه از اياالت متحده درخواست کردند که . پرواز درآورده بوده و تمام ارتباطات لبنان را مخدوش کرده است

گونه نظريۀ من توضيحی در مورد اين اختالالت بدھد و کپی داده ھايش را که می توانست دعاوی حزب هللا و به ھمين 

در صورتی که تا اينجا از جامعۀ .  ولی اياالت متحده اين درخواست را رد کرديد کند، در اختيار مقامات قرار دھد،ئرا تأ

 .بين الملل می خواست که برای بررسی و تحقيق ھمکاری کنند

ت پژوھشی تأسف آوری که پيش از آن وجود داشت أمانند ھيبر اين اساس، خالف تمام دعاويشان، دادگاه استثنائی لبنان 

لمانی قديمی اش به عنوان مأمور موساد معرفی شده و او را اکه دلتيو مھليس توسط ھمکاران در حالی . فاقد اعتبار است

 کرده اند، دادگاه استثنائی لبنان چھار ژنرال لبنانی را در ءی و پرونده ھای تقلبی افشائخاطر استخدام شاھدان حرفه ه ب

و شھادت دروغ سرباز می زند و عالوه بر اين زندان نگھداشته، و از دادگاھی کردن دلتيو مھليس و شاھدان تقلبی 
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 بر اساس سھل انگاری عمدی طور مشخصه مدارکی را که توسط حزب هللا و خود من ارائه شده پنھان می کند، و ب

 .نون را محاکمه می کندظم افراد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤ جنوری ٢٠

  »زير چشمان ما«

  مللیشصت و ششمين واقعه نگاری سياست بين ال

Le TSL, tribunal d’exception 

 


