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شمشیردولبهانفجارهایبیروت
انفجار بندر بیروت نه تنها غرب آسیا بلکه مردم
سایر نقاط جهان را در شوک عمیقی فرو برد.
برای بهتر دانستن ابعاد حادثه و علل احتمالی،
ابتدا باید بدانیم بندر تجاری بیروت تحت کنترل
جریان المستقبل بوده ،از لحاظ جغرافیایی در
شمال این شهر واقع شده و به مناطق لوکس و
مراکز تفریحی  -تجاری این شهر مانند محله
اشرفیه و خیابان الحمرا بسیار نزدیک است.
فارغ از تئوری های توطئه یا توهم توطئه باید
بدانیم از این رخداد تلخ چه شخص ،جریان یا
کشورهایی سود می برد و برعکس کدام جریان
سیاسی متضرر می شود.
و اما بعد ...کمتر از یک سال پیش سعد حریری
در پی اعتراضات مردمی ،با هدف فشار به جریان
مقاومت استعفا کرد.تصور وی و پشتیبانانش در
داخل و خارج این بود که شخص دیگری از اهل
تسنن نمی تواند از پس اداره امور برآید و همین
امر مسبب فشار به حزب ا ...برای تسلیم شدن
به خواسته سران  ۱۴مارسی خواهد شد اما با
هوشمندی رئیس جمهور ،رئیس مجلس و حزب
ا ،...حسان دیاب که یک عنصر غیر سیاسی ،ملی
و تکنوکرات از اهل سنت شمرده می شد و اتهام
فسادی نیز تاکنون متوجه او بود ،نخست وزیر
لبنان شد و توانست امور را به شکل نسبتا مثبت
مدیریت کند .از این جا بود که تالش جریانات
غربی خصوصا آمریکا و فرانسه برای زمین زدن
دولت وی افزایش یافت که به سقوط شدید لیره
لبنان به یک پنجم طی  ۱۰ماه اخیر منتهی شد.
در روز قبل از انفجار نیز پس از فشار شدید و
تهدید سفیر آمریکا در بیروت «ناصیف حتی»
وزیر امور خارجه لبنان استعفا کرد و تصور غرب
این بود که با این شرایط و تحریم های کمرشکن
به عالوه فشارهای سیاسی حسان دیاب مردد
می شود و استعفا خواهد کرد .
اما در اقدامی غافل گیرکننده شربل وهبه به
عنوان وزیر جدید امور خارجه انتخاب شد که
نشان از عزم دیاب به ایستادگی در برابر فشارها
داشت .در نتیجه آمریکا وفرانسه دریافتند که
فشارهای اقتصادی  -سیاسی نه تنها موجب
تسلیم لبنان و دور شــدن ایــن کشور از محور
مقاومت نشده بلکه برعکس نفوذ اقتصادی و
سیاسی ایران را در عروس خاورمیانه افزایش
خواهد داد.
خصوصا سخنان چند روز پیش سید حسن
نصرا ...که اعالم کرد از کاالها و مواد غذایی
ایــرانــی در ازای تادیه لیره لبنانی بــرای رفع
حاجات مردم بهره خواهیم گرفت ،زنگ خطری
جدی برای جریانات غرب گرا و حامیان آنان
در لبنان بود .الزم است بدانیم لبنان از قرون
گذشته هاب تجاری شامات و حلقه وصل اروپا
به خاورمیانه نامگرفته و درآمد اصلی مردم آن از
طریق تجارت و گردشگری است و این اتفاق ،اوال
فشار اقتصادی زیادی را به این کشور که تقریبا
از لحاظ اقتصادی ورشکسته شده و شدیدا به
واردات محصوالت وابسته بوده خواهد آورد.
دوم ،دولــت حامی مقاومت و مشخصا حزب
ا ...مسبب اصلی نارضایتی ها معرفی خواهند
شد .سوم ،این انفجار چه عمدی و چه سهوی
باشد مکمل فشارهای اقتصادی آمریکاست و
نارضایتی شدیدی را در بین عوام غیر سیاسی
به وجود خواهد آورد و متاسفانه محل انفجار
اصلی ترین بندر واردات محصول و رفع حاجات
خدماتی و غذایی مردم لبنان بود که طبق شواهد
تا مدت ها غیرقابل استفاده شده است.
چهارم ،با التفات به مشکالت عدیده نتانیاهو در
داخل اراضی اشغالی و تقابل وی با معترضان و
همچنین وعده حزب ا ...برای پاسخ به شهادت
یکی از نیروهایش در سوریه ،می توان گفت اگر
اسرائیل براثر واکنش این جنبش دچار تلفات
انسانی می شد ،توان عملی کردن وعده هایش
برای پاسخ متقابل را در خود نمی دید در نتیجه
منجر به سقوط شدید محبوبیت نخست وزیر
فعلی اسرائیل می شد؛ اما انفجار بیروت مطمئنا
حزب ا ...را دچار مشکالت داخلی خواهد کرد
و احتماال برای مدتی لیکودی ها نفس راحتی
خواهند کشید.
در نهایت معتقدم این رویــداد شمشیری دولبه
برای حزب ا ...است که هم می تواند تهدید و هم
فرصت باشد ؛ اگر این تشکیالت بتواند با کمک
جریان ۸مارس و کشورهای متحدش ،بسیج نیرو
کند و برای مرتفع کردن مشکالت حادث شده
اخیر بر ملت لبنان ،دولت فعلی را از این چالش
موفق بیرون آورد ،موقعیتش بیش از پیش تقویت
می شــود در غیر ایــن صــورت احتماال وضعیت
سیاسی پیچیده ای در انتظارش خواهد بود.
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سناریوهایانفجارمرموزبیروت
گمانههایمختلفیدربارهانفجارمهیبپایتخت لبنانمطرحشدهاست
چهکسیازاینحادثهسودمیبرد؟

رقمماههایحضورحساندیابنخستوزیرمورد
حمایتحزبا...لبنانوهمپیمانانآندرجریان
 ۸مارس ،به  8ماه نرسیده که موج انفجار سوله
ای در بیروت رسانه های خبری را در می نوردد.
سوله ای مملو از نیترات آمونیوم .کارشناسان می
گویند«نیتراتآمونیوم»بهعنوانیکقلممحصول
خطرناکطبقهبندیمیشودامااینمادهاشتعال
زا نیست و برای آتش گرفتن به تحریک یا عاملی
خارجی وابسته است .پذیرفتن غیرعمدی بودن
حادثه تقریبا محال است؛ اگرچه اثبات عمدی
بودن آن هنوز ممکن نیست .عدهای می گویند
پیش از انفجار با چشم خود موشکی را دیدهاند یا
با گوش خود صدای جت جنگنده را شنیدهاند.
حتی تصویری توسط خبرنگار بی بی سی منتشر
شد که در آن شیئی پرنده به سوله ای که منفجر
زمانی بیروت را عروس خاورمیانه می نامیدند.
پایتختی که در جنگ های داخلی لبنان و در پی
انفجارهای آن زخم برداشت .اما حاال نیمی از
شهر در پی انفجار مهیب سوله ای در بندر ویران
شده و در باقی نواحی شیشه خانهها و ویترین
مغازهها در سراسر شهر شکسته و درها از جا
کنده شده است .به گفته مروان عبود ،استاندار
بیروت ابعاد این فاجعه به حدی بزرگ است که
نصف شهر ویران شده و هزاران تن نمیتوانند
دو تا سه ماه دیگر به منازلشان بازگردند۳۰۰ .
هزار تن در این شهر آواره شدهاند .او همچنین
گفته که میزان خسارتهای واردشده حدود 3
تا 5میلیارددالروچهبسابیشتراست.همچنین،
وزیــر بهداشت لبنان اعــام کرد تعداد کشته
شدگان انفجار مهیب عصر سه شنبه بیروت
تاکنون  ۱۱۳نفر و زخمی ها حدود  ۴۰۰۰نفر
هستند .فاجعه اما در این آمار به پایان نمی رسد.
حسن حمد ،وزیر بهداشت لبنان در سخنانی
گفت که تعداد مفقودان انفجار بیروت از کشته
شدگان فراتر رفته است .در پی این فاجعه دولت
لبنان سه روز عزای عمومی اعالم کرده است.
«حسان دیاب» نخست وزیر لبنان نیز که دیروز
جلسه فوق العاده تشکیل داد ،در خصوص علت
وقوع این انفجار تأکید کرد :نمیخواهیم زود
گمانه زنی کنیم اما چیزی که میتوانم بگویم
ایناستکهاجازهنخواهیمدادعامالنوقوعاین
فاجعه بدون مجازات باقی بمانند .او همچنین
گفت« :همه طرف ها را به کنار گذاشتن بحث

شدهبرخوردمیکند،سپسانفجاربزرگرخمی
دهد .سواالت زیادی دراین باره وجود دارد .یکی
از این سواالت عمال جناح مخالف دولت فعلی را
کهموردحمایتحزبا...است،نشانهرفتهاست.
آیااینانفجارباهدفبهچالشکشیدندولتیکه
اقتصاد ویران این کشور را تحویل گرفته ،از سوی
جریان حریری یا مخالفان خارجی انجام شده؟
تنها ۳۰میلیارد دالر اوراق قرضه «یوروبوند»
یادگار دولت های پیشین برای «دیاب» است .فقر
گسترده ،بیکاری رو به افزایش و پیشبینی رشد
اقتصادی منفی  ۱۲درصدی برای سال جاری
میالدی از مهم ترین ویژگیهای اقتصاد کشور
لبنان اســت .در این میان از ماه اکتبر تاکنون
ارزش لیره لبنان بیش از  ۷۰درصد سقوط کرده
که عمدت ًا به دلیل تحریمهای آمریکا بوده است.

بانک جهانی پیش از وقوع این انفجار ،پیشبینی
کرده بود اقتصاد لبنان در سال  ۲۰۲۰رکودی
 10.9درصدی را تجربه کند که عمیقترین رکود
در میان کشورهای جهان به شمار مـیرود .این
نهادمالیبینالمللیهمچنینبرآوردکردهرکود
اقتصادی لبنان در سال ۲۰۲۱و برای چهارمین
سال پیاپی ادامه خواهد داشت .از طرفی ،انفجار
روز سهشنبه ،در نخستین گام برای نمایان کردن
تبعات اقتصادی خود ،ذخیره غالت و تامین نان
مردمبحرانزدهلبنانراهدفقرارداد.برآوردهای
اولیهحاکیازآلودهشدنحدود ۱۵هزارتنگندم
به مــواد سمی ناشی از انفجار محموله نیترات
آمونیوم است .به گزارش یورونیوز ،لبنان نزدیک
به ۸۰درصدنیازهایغذاییخودراواردمیکند.
در این میان ،وابستگی لبنان به واردات گندم
بیشازسایرموادغذاییاست؛چراکهتنها16.9
درصد گندم مصرفی لبنان در داخل این کشور
تولید میشود ۱۰ .ماه پس از بحران سیاسی-
اقتصادی مستمر در لبنان ،تقریبا نیمی از مردم
این کشور توانایی خود را برای تامین مواد غذایی
مورد نیازشان از دست دادهاند .در این میان ،نان
تنها قلمی بوده که به مدد تامین یارانه آن توسط
دولتدچارافزایشقیمتنشدهبوداماایناقتصاد
نابه سامان ریشه فسادی چند ده ساله دارد .شاید
یکی از تکاندهندهترین تیترها را روزنامه االخبار
زده باشد؛ «فروپاشی بزرگ» کلیدواژه بسیاری از
تحلیلهاوگفتوگوهایشهروندانلبنانیاست
که معتقدند حتی پیش از انفجار بزرگ هم فساد
تمام لبنان و زیرساختهایش را نابود کرده بود.
بماندکهاولینبرآوردهانشانمیدهد 300هزار
لبنانیبراثراینانفجاربیخانمانشدهاندوحدود
پنج میلیارد دالر زیان مستقیم این حادثه بوده
است.اینارقامراوقتیدرکنار بیشاز 70درصد
وارداتلبنانازطریق بندربیروت،قرارمیدهیم

شمارقربانیانانفجارلبنانبه  113کشتهو 4000زخمیرسید

«نیتراتآمونیوم» مظنون اصلی!
و جــدل و عمل کــردن بر اســاس روحیه میهن
پرستانهدربرابراینفاجعهدعوتمیکنم.امروز
همه ما با آزمونی درباره میهن پرستی و اولویت
دادن به منافع ملی روبه رو هستیم».
▪دلیلانفجارچهبود؟

یک روز پس از این انفجار همه به دنبال این پاسخ
بودند که دلیل این انفجار چه بود؟ تا این که
میشل عون ،رئیس جمهوری لبنان تایید کرد
که دو هزار و  ۷۵۰تن «نیترات آمونیوم» که در
تهیه کودهای شیمیایی و بمبها استفاده می
شود ،عامل این انفجار بوده است .مواد قابل
اشتعال و انفجاری که به مدت شش سال در بندر
بیروت و بدون تمهیدات ایمنی نگه داشته شده
و دلیل انفجار نیز همین بوده است .استاندار
بیروت گفته است این مواد به شدت انفجاری
از سوی دستگاه قضایی لبنان توقیف و بدون
رعایت اصل ایمنی انبار شده بــود .همزمان،
«سالم زهران» روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی
لبنانی در توئیتی نوشت« :ســال  2014یک
کشتی از زامبیا به بندر بیروت وارد شد تا دو
دستگاه بولدوزر را حمل کند .بعد از آن که دچار
نقص فنی شد مشخص شد که حامل 2750

تن نیترات آمونیوم (دارای قدرت و موج انفجار
شدید) است بنابراین محموله آن مصادره و در
انبار شماره  12توقیف شد».
▪نیتراتآمونیومچیست؟

نیترات آمونیوم در صنعت کشاورزی به عنوان
یک کود نیتروژنی استفاده می شود .این ماده
هر چند گران محسوب می شود اما در اغلب
شرایط از پایداری باالیی در طبیعت برخوردار
است و به همین دلیل فعاالن صنعت کشاورزی
آن را به دیگر کودهای نیتروژنی ترجیح می
دهند .به گزارش یورونیوز ،این ماده همچنین
عنصری کلیدی در ساخت ماده «آنفو» ()ANFO
است که در انفجارهای کنترل شده صنعتی در
جهان به وفور استفاده می شود .شرایط خاصی
باید اتفاق بیفتد که این ماده پایدار بدون سوخت
جانبی یا دیگر کاتالیزور خارجی خود به خود
منفجر شود .نیترات آمونیوم یک ماده انرژی
زاست که با تجزیه قابلیت اشتعال زایی پیدا می
کند .اگر مقدار زیادی از آن روی هم جمع شده
باشد ،می تواند امکان تولید و گسترش آتش را
بدون نیاز به عامل محرک خارجی نظیر بنزین یا
گازوئیل فراهم آورد.

درنخستینسالگردلغوموقعیتویژهجامووکشمیرتوسطدولتهند،عمرانخان
دهلیرابهچالشکشید

رونماییازنقشهجدید سیاسی پاکستان

«عمرانخان»نخستوزیرپاکستان،درنخستین
سالگرد لغو موقعیت ویژه جامو و کشمیر توسط
هند ،طی مراسمی از نقشه سیاسی جدید
کشورش که منطقه مورد مناقشه کشمیر میان
پاکستانوهنددرآنبهچشممیخوردرونمایی
کرد« .عمران خان» در این مراسم گفت :مسئله
کشمیر راه حل نظامی ندارد بلکه باید براساس
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل حل
شود .او همچنین گفت پاکستان هرگز معتقد
به رویکرد نظامی درخصوص مناقشه کشمیر
نیست بلکه حامی ارائه حقوق به مردم کشمیر
است تا آنان بتوانند سرنوشت شان را خودشان
تعیین کنند .مراسم رونمایی از نقشه سیاسی
جدید این کشور با حضور نخست وزیر ،وزیر امور
خارجهومقاماتارشددولتپاکستاندراسالم
آباد برگزار شد .به گزارش ایرنا ،نقشه سیاسی

جدید پاکستان براساس مرزبندیهای بین
المللی ترسیم شده درحالی که منطقه مورد
مناقشه جامو و کشمیر ،خط کنترل مــرزی با
هند ،مرز کوهستانی «سیاچن» و الحاق مناطق
قبایلیپاکستانبهایالتخیبرپختونخوادرشمال
غرباینکشورنیزدرایننقشهجدیدقرارگرفته
است .براساس این نقشه ،بلندی های سیاچین
در شمال پاکستان هم مرز با هند نیز در قلمروی
پاکستانقرارگرفتهاست.بهنظرمیرسددولت
پاکستان در پاسخ به تصمیم سال گذشته هند
مبنی بر الحاق منطقه جامو و کشمیر ،نقشه
سیاسیجدیدخودراترسیمکردهاست.تصمیم
دولتپاکستاندرحالیاعالممیشودکهدیروز
اولین سالگرد تصمیم هند در لغو امتیازات ویژه
جامو و کشمیر بود .بر اساس بند  ۳۷۰که در
اکتبر  ۱۹۴۹ضمیمه قانون اساسی هند شد،

ایالتجامووکشمیرازشمولقانوناساسیاین
کشور مستثنا میشود و به این ایالت اجازه می
دهد قانون اساسی خودش را تدوین کند .این
بندهمچنینبهمجلسجامووکشمیرایناختیار
را می داد تا ساکنان این ایالت و امتیازات آنها
را تعیین کند .دولت ملی گرای هند به رهبری
نارندرا مودی ،نخست وزیر و رئیس حزب خلق
این کشور روز پنجم آگوست سال گذشته با لغو
قانون  370قانون اساسی درباره وضعیت ویژه
جامکشمیر،بهاینوضعیتخاتمهداد.

بهخوبیحاکیازایناستکه اینانفجاروتبعات
اقتصادیآنعمالپازلتحریموفشاریراکهازچند
وقتقبلآمریکاومتحدانشعلیهلبنانآغازکرده
بودند کامل می کند.یعنی دو لبه قیچی تحریم و
فروپاشیاقتصادیعمالباعثافزایشنارضایتی
و سقوط دولت مخالف اسرائیل و آمریکا در لبنان
خواهدشد.بحثدیگربرسردادگاهحریریاست.
 48ساعتمانده کهحکمدادگاهویژه بینالمللی
دربارهقاتالنپدرسعدحریریاعالمشود،انفجار
رخ می دهد .دادگاهی که متهمان آن  ،اعضای
حزبا...لبناناند.همیننزدیکیباعثمیشود
جریان حریری دروغ پــردازی و جنگ روانــی را
علیه حزب ا ...و نخست وزیر منتخبش آغاز کند.
دروغــی به بزرگی این که حزب ا ...برای تهدید
حریری دست به این اقدام مرگبار و پر خطر زده
است .سناریویی که عمال با توجه به آن چه درباره
آثار اقتصادی این انفجار گفته شد به نوعی محال
بهنظرمیرسدکهحزبا...ودولتموردحمایتش
برایاینموضوعچنینضربهایبهخودبزند.یعنی
عمال به پای خودش شلیک کند .سناریوی دیگر
بحث حمله ای خارجی است .همان طور که گفته
شد انفجار بزرگ پس از برخورد شیء پرنده واقع
می شود .حال آن که ،لبنان هر آن انتظار بمب و
موشکی از اسرائیل را میکشد .همین چند روز
پیش ،چیزی نمانده بود آتش جنگ تازهای میان
حزبا...واسرائیلبرافروختهشودواینکهترامپ
این انفجار را «یک حمله وحشتناک» توصیف می
کند،میتواندبراینگمانهصحهبگذارد.آمریکابا
سرعتدرحالتخریبدولتلبناناست.شایداین
کهمایکپمپئو،وزیرامورخارجهآمریکادرتماسی
باسعدالحریری،نخستوزیرسابقبهجایحسان
دیابنخستوزیرفعلی،ازآمادگیکشورشبرای
کمک به لبنان سخن می گوید ،بی ارتباط با این
موضوعنباشد.
▪هشدارهاییکهجدیگرفتهنشد

از آنجایی که نیترات آمونیوم بسیار قابل اشتعال
استقوانینسختگیرانهایدرخصوصچگونگی
نگهداری آن وجود دارد .از جمله این الزامات این
است که محل ذخیره باید کامال ضد آتش باشد و
هیچ زهکشی ،لوله یا کانال دیگری نباید در محل
باشد که نیترات آمونیوم بتواند از آن برای انفجار
استفاده کند ،مواردی که در سوله بندری بیروت
رعایتنشدهبود.بهگزارشالنشرهلبنان«،بدری
ضاهر»مدیرکلگمرکلبنانگفتهاست:ماپیش
ازایندرخصوصخطراتنگهداریموادمزبوردر
بندربیروتششباربهقاضیمربوطنامهنوشتیم
که این مواد تهدیدی برای بندر ،امنیت عمومی و
ایمنی محسوب میشود و درخواست کردیم این
موادرادوبارهصادرکنیماماایناتفاقنیفتادومااز
کارشناسان مربوط خواستیم تا دالیل را مشخص
کنند.مدیرکلگمرکلبنانهمچنینمدعیشد:
«ازسهسالپیشپاسخیازقاضیویژهآندریافت
نکردم».وی درپاسخبهسوالیمبنیبرذخیرهمواد
محترقه در نزدیکی این مواد خطرناک که در بندر
منفجرشدهاست،گفت:بهاحتمالزیادبله(ذخیره
مواد محترقه در کنار مواد منفجر شده) و مدیریت
بندرمسئولیتانبارکردن[موادمحترقه]رادارد.
بر اساس گزارش ها این بندر توسط افراد نزدیک
به سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان اداره می
شود.ازسویدیگر،روسایجمهورووزیرانخارجه
بسیاری از کشورها در پیام های رسمی ،تسلیت و
همبستگیخودبامردملبنانرااعالمکردهاند.
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پیشخوان بین الملل

«بیروتشیما»انفجاریمرگبار
تصویر صفحه نخست روزنامه الــرای کویت با
عنوان« :بیروتشیما» که در آن انفجار بیروت را به
انفجار اتمی هیروشیما تشبیه کرده است .شکل
انفجار بیروت (قارچ گونه و شبیه بمب اتمی) و
حجم گسترده خسارت های شهر ،باعث شده این
روزنامه به حمله اتمی به هیروشیما اشاره کند.

نمای روز
تصویری از حسان
دیــــــاب ،نخست
وزیـــــر لــبــنــان که
انـــدوهـــگـــیـــن بــه
دیــــواری در دفتر
کــارش تکیه داده
است .خرابیهای
بـــه جـــا مـــانـــده از
انـــفـــجـــار بــــزرگ
بیروت در دفتر کار نخست وزیری نیز به چشم می
خورد .گفته می شود همسر و دختر نخستوزیر
لبنان نیز در نتیجه این انفجار زخمی شده اند.

چهره روز

رهبرفاالنژهاکشتهشد

«ن ــزار نــجــاریــان» دبیرکل
حـــزب بــدنــام و افــراطــی
«کــتــائــب لــبــنــان» بــر اثــر
انفجار اخیر بیروت کشته
شد .او در زمان انفجار در
مقر حــزب حضور داشته
اســت« .کتائب لبنان» یا
«فاالنژها» حزب افراطی
مسیحی و از عوامل اصلی
جنگ داخلی لبنان بودند .اگر چه حزب فاالنژ
لبنان بهطور رسمی یک حزب سکوالر است
امــا به کلیسای مارونی منتسب اســت و برای
حفظ منافع مسیحیان مارونی در لبنان فعالیت
میکند .شبهنظامیان فــاالنــژ لبنانی همان
گروهی بودند که در سپتامبر  1982برای
انتقا مگیری از فلسطینیان به خاطر ترور بشیر
جمیل رئیس جمهور لبنان و رهبر حز بشان،
دست به جنایت زدنــد و حــدود  3هــزار و پانصد
پناهنده فلسطینی را با یورش به اردوگاه صبرا و
شتیال به قتل رساندند.

