ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ "ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮیﺎ" و "ن .ﮐﻴﺎﻧﯽ" اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺳﺮدﺑﻴﺮی راﻩ ﺗﻮدﻩ

ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻴﺎن دو ﺗﻴﻎ ﻗﻴﭽﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
و رهﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
رهﺒﺮان ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻥﮕﺮان ﺗﺠﺎرت ﺳﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻟﺒﻨﺎن اﻥﺪ
و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ یﮑﺪﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن را ﺳﭙﺮ ﺏﻼی ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺡﻜﻮﻣﺖ یﮑﺪﺳﺖ ،دوﻝﺖ اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺡﺰب اﷲ ایﺮان ﭘﺮﭼﻢ دﻓﺎع از
ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ایﻨﺎن هﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﻃﻮری واﻧﻤﻮد
ﻣﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ ﮔﻮیﺎ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ رهﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﻜﻪ هﺪف از ﺁن هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم یﺎ
ﺡﺘﯽ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ایﺠﺎد ایﻦ ﺗﺼﻮر در ﻣﺮدم ایﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ آﻪ ﻣﺜﻼ ﺳﺮﻧﺦ ﺡﺰب
اﷲ ﻝﺒﻨﺎن در دﺳﺖ رهﺒﺮان ایﺮان اﺳﺖ .ﺧﻮن ﻣﺮدم ﻝﺒﻨﺎن و اﻋﻀﺎی ﺡﺰب اﷲ ﻓﻌﻼ وﺳﻴﻠﻪ
آﺎﺳﺒﯽ و آﺴﺐ وﺟﻬﻪ رهﺒﺮان ایﺮان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وﻝﯽ ﺁیﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺎهﻴﺖ ﺡﺰب اﷲ ایﺮان ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﺖ
ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن یﻜﯽ اﺳﺖ؟ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن آﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ دﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺎ
ﺡﺰب اﷲ ایﺮان آﻪ ﺡﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن ﺑﺪون ﻣﺮدم ﺁزاری ،ﭼﻤﺎق آﺸﯽ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﻜﻨﯽ و  ...ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ،دارای یﻚ اﻧﺪیﺸﻪ هﺴﺘﻨﺪ؟ ﺁیﺎ ﺑﻴﻦ هﺪف ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن آﻪ ایﺠﺎد یﻚ ﺟﺒﻬﻪ واﺡﺪ ﺽﺪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﺽﺪاﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺡﺰب اﷲ ایﺮان آﻪ آﺎری ﺟﺰ ﭘﺮاآﻨﺪن ،ﻣﻨﻔﻌﻞ آﺮدن و
ﺳﺮآﻮب آﺮدن ﺟﺒﻬﻪ ﺽﺪاﻣﺮیﻜﺎیﯽ ﻧﺪارد ﺷﺒﺎهﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﺁیﺎ هﺪف آﻤﻚ هﺎی ایﺮان ﺑﻪ
ﺡﺰب اﷲ ﺗﻘﻮیﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺁن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ ،یﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺹﺎدرات ﺳﻴﺐ و
ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻝﺒﻨﺎن آﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺁن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻮی ایﺮان ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دیﮕﺮ آﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺒﺮس و
ﻏﻴﺮﻩ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺴﻜﺮاوﻻدی و رﻓﻴﻖ دوﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن در ﺳﺎل  ١٩٨٢و ﭘﺲ از ﺡﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻝﺒﻨﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺡﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ
رهﺒﺮ آﻨﻮﻧﯽ ﺡﺰب اﷲ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ" :اﮔﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺳﺎل  ١٩٨٢ﺑﻪ ﻝﺒﻨﺎن ﺡﻤﻠﻪ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﻮد
اﻣﺮوز ﺡﺰب اﷲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ".ریﺸﻪ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن از یﻜﺴﻮ در ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ و اﻧﺪیﺸﻪ هﺎی
اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺹﺪر و از ﺳﻮی دیﮕﺮ و ﺑﻴﺶ از ﺁن در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﺮﺧﻼف "اﻣﻞ" ﺡﺰب اﷲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﺟﻨﻮب
ﻝﺒﻨﺎن و دیﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ایﻦ آﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار آﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺡﺰب اﷲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ اوج ﺗﻼﻝﻮ اﻧﻘﻼب
ایﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .رهﺒﺮان وﻗﺖ ﺡﺰب اﷲ )ﺷﻴﺦ ﺡﺴﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ( واﻗﻌﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ایﺮان
ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزیﺪﻧﺪ و ﺁن را اﻝﮕﻮی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎن هﻨﻮز از اﺧﺘﻼف هﺎی دروﻧﯽ
رهﺒﺮی اﻧﻘﻼب ایﺮان اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﺧﺘﻼف هﺎیﯽ آﻪ ﺑﻌﺪهﺎ در ﺟﺮیﺎن ﻓﺎش ﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮای
ایﺮان ﮔﻴﺖ و ﺧﺮیﺪ ﺳﻼح از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ایﺮان ﺽﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن وارد آﺮد،
ﺽﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ هﻮاداران ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی هﺎﺷﻤﯽ را آﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻝﺒﻨﺎن
دارای ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺰدیﻚ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎآﺴﺎزی آﺮدﻩ و ﺡﺘﯽ ﻣﻬﺪی هﺎﺷﻤﯽ را اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪیﻨﺴﺎن هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺪریﺠﯽ رهﺒﺮان ایﺮان آﻪ در داﺧﻞ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﺳﺮآﻮب ﻧﻴﺮوهﺎی
اﻧﻘﻼب و در ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺤﻮﻩ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ایﺮان ﺑﺎ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺮد .ایﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در دوران رهﺒﺮی ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای از ﺷﻜﻞ آﻤﻚ هﺎی ﺹﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ اوﻝﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ درون ﺡﺰب اﷲ ،ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد ﺽﻌﻴﻒ
از ﻧﻈﺮ ﻓﻜﺮی یﺎ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ آﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﻪ زیﺎن ﺡﺰب اﷲ در ﺑﺮﺧﯽ

ﺗﺮورهﺎی ایﺮاﻧﻴﺎن اﭘﻮزیﺴﻴﻮن ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﺑﺮ دوش ﺁﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺗﻼش ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺑﺰاری از ﺁن ،ﺗﺒﺪیﻞ آﺮدن ﺡﺰب اﷲ ﺑﻪ یﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺬاآﺮﻩ و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب،
ﻋﻮض ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ هﺎی درون رهﺒﺮی ایﺮان ﺑﻪ درون رهﺒﺮی ﺡﺰب اﷲ ﻧﻴﺰ وارد ﺷﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﻴﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ﺁن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ و ایﻦ ﺡﺰب ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻝﺒﻨﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺡﻔﻆ آﺮد.
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت وﺳﻴﻌﯽ آﻪ ﻏﺮب و ﺡﻜﻮﻣﺖ ایﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ دوﻝﺖ ایﺮان هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﻤﻚ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﻧﻜﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺳﻼح هﺎی ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻮﺷﻚ هﺎی
روﺳﯽ آﺎﺗﻮﺷﻴﺎﺳﺖ آﻪ ﺳﻮریﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺁن ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ .ﻣﻮﺷﻚ هﺎی دیﮕﺮی اﮔﺮ ایﺮان در
اﺧﺘﻴﺎر ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﻗﺮار دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ یﺎ ﺗﻌﺪادش اﻧﺪك اﺳﺖ یﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
رهﺒﺮان ایﺮان و ﻧﻪ ﺡﺰب اﷲ و ﻣﺮدم ﻝﺒﻨﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اﻣﻨﻴﺖ ﻝﺒﻨﺎن هﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ آﻪ در ﺁن
آﺸﻮر دارد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺳﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻝﺒﻨﺎن آﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ اآﻨﻮن در اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﮔﺮوﻩ رﻓﻴﻖ دوﺳﺖ و ﻋﺴﻜﺮاوﻻدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺁﻧﺎن ﻣﺎیﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ و ﺹﺎدرات ﺁن ﺑﻪ ایﺮان و دیﮕﺮ آﺸﻮرهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ هﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ آﻤﻚ
هﺎیﯽ آﻪ ایﻨﺎن ﻣﺪﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻝﺒﻨﺎن ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ﺡﺎﺹﻞ ﺗﺎراج دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮد ﺁﻧﺎن و در ﺟﻬﺖ
ﺡﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی "اﺹﻮﻝﮕﺮایﺎن" ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
روی آﺎر ﺁﻣﺪن دوﻝﺖ اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد ﺁن ﺡﺎﺷﻴﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ آﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی دوﻝﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﺡﺰب
اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮد را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .اﻋﺘﺒﺎر و وﺟﻬﻪ ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ آﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻌﻨﻮان یﻚ
ﺷﺨﺺ ﺹﻠﺢ ﻃﻠﺐ و دﻣﻜﺮات ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮد اﺹﻼ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﺡﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن را ﻧﻤﯽ داد .در واﻗﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﺮدم ﻝﺒﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻌﺎرهﺎی هﻮﻻآﻮﺳﺖ و
ﭼﻬﺮﻩ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ رهﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻤﻚ اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد از ایﺮان در
ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﻧﺪ.
رهﺒﺮان آﻨﻮﻧﯽ ایﺮان ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎهﺎیﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ آﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻋﺮب ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺡﺰب اﷲ ﺑﺮﺧﻴﺰد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎیﻠﻨﺪ ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﻨﺰوی
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ایﺮان ﺑﺎﺷﺪ .رهﺒﺮان ﺡﺰب اﷲ ﺑﺎرهﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ هﺮ آﺸﻮری آﻪ
ﻣﺎیﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺡﺰب اﷲ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از ﻣﺬهﺐ ﺁن ﺡﺎﺽﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﺰدیﻚ ﺗﺮیﻦ
رواﺑﻂ هﺴﺘﻨﺪ .دوﻝﺖ ایﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ .ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺎرﮔﺎﻩ و زیﺎرﺗﮕﺎﻩ ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻞ
ﻋﻤﺮ ،اﺟﺎزﻩ ﻧﺪادن ﺑﻪ ایﺠﺎد یﻚ ﻣﺴﺠﺪ اهﻞ ﺗﺴﻨﻦ در ﺷﻬﺮهﺎی ﺷﻴﻌﻪ ﻧﺸﻴﻦ ایﺮان ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ورود یﻚ ﺳﻨﯽ ﻣﺬهﺐ ﺑﻪ هﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن هﻤﻪ ﺑﺎﻝﻄﺒﻊ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺽﻌﮕﻴﺮی
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رهﺒﺮان ﺳﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﺮ ﺽﺪ ﺷﻴﻌﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺡﺰب اﷲ ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﻴﺪا ﻣﯽ آﻨﺪ و
ایﻦ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ آﻪ رهﺒﺮان ایﺮان ﺁن را ﻧﺪادﻧﺪ.
رهﺒﺮان ایﺮان هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮان هﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﻝﮕﻮی ﺡﺰب اﷲ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺹﻼح ﻃﻠﺒﺎن و
ﻧﻮاﻧﺪیﺸﺎن ﻣﺬهﺒﯽ در ایﺮان ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ اآﻨﻮن ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺪاﺧﻞ ایﺮان ﻧﻔﻮذ آﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺡﺰب اﷲ
ﻝﺒﻨﺎن ﺑﺮﺧﻼف رهﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺽﺎﻣﻦ دﻣﻜﺮاﺳﯽ در ﻝﺒﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺡﺰب
اﷲ ﻝﺒﻨﺎن اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ هﺎ ،آﻨﺴﺮت هﺎ و دیﮕﺮ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ و
ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻝﺒﻨﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ.
ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺮوز از ﻧﻈﺮ اآﺜﺮ ﻝﺒﻨﺎﻧﯽ هﺎ ﺽﺎﻣﻦ وﺡﺪت ﻣﻠﯽ ﻝﺒﻨﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ١٩٩٧اﻣﻴﻦ ﺟﻤﺎیﻞ ﻣﻘﺎﻝﻪ ای در ﻝﻮﻣﻮﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺎﻧﻊ آﻮزوی) (kosovoﻝﺒﻨﺎن
ﺷﻮیﻢ" و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ آﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎیﺎن ﺗﺠﺎوزات اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻝﺒﻨﺎن ﺡﺰب اﷲ درﺹﺪد اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻴﺮی
ﺑﺮﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻝﺒﻨﺎن را ﺁﻏﺎز ﺧﻮاهﺪ آﺮد .اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺪ .اﻣﻴﻦ ﺟﻤﺎیﻞ ﺑﻌﺪهﺎ
از ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻋﺬرﺧﻮاهﯽ آﺮد .واﻗﻌﻴﺖ ﺁن اﺳﺖ آﻪ از زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺡﺰب اﷲ ﺟﻨﮓ هﺎی
داﺧﻠﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ در ﻝﺒﻨﺎن ﭘﺎیﺎن یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻝﺒﻨﺎن از هﻤﻪ ادیﺎن ایﻦ را ﻣﺮهﻮن ﻧﺮﻣﺶ
هﺎی ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در هﻤﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺰدیﻜﯽ ﺑﺎ اﺡﺰاب

وﻝﻮ اﻗﻠﻴﺖ اﻣﺎ دارای ﭘﺎیﮕﺎﻩ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺡﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻝﺒﻨﺎن آﻪ
یﻚ ﺡﺰب ﻣﻠﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺬهﺒﯽ اﺳﺖ ،یﺎ ﺡﺰب ﻣﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻥﺠﻴﻪ آﻪ در ﺷﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎن
هﻮادار دارد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ رهﺒﺮاﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﺳﻌﺪ در ﺹﻴﺪا یﺎ اﺏﻦ آﺮاﻣﻪ آﻪ در ﺗﺮیﭙﻮﻝﯽ
هﻮاداران زیﺎدی دارد .ایﻦ را ﻣﻘﺎیﺴﻪ آﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺡﺰب اﷲ و رهﺒﺮان ایﺮان آﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻴﻌﻪ
اﺹﻼح ﻃﻠﺐ را هﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺡﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺬهﺒﯽ و ﻏﻴﺮﻣﺬهﺒﯽ،
ﺧﻮدی و ﻏﻴﺮﺧﻮدی ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺳﻨﯽ و ﺷﻴﻌﻪ ،اﺹﻮﻝﮕﺮا و ﻏﻴﺮاﺹﻮﻝﮕﺮا  ،ﺑﺪﺡﺠﺎب
و ﺑﯽ ﺡﺠﺎب و آﻢ ﺡﺠﺎب ،ﻣﻠﻌﻮن و ﻣﻘﺘﻮل و ﺡﺠﺎب ﺑﺮﺗﺮ و  ...هﺴﺘﻨﺪ .از هﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان
ﻓﻬﻤﻴﺪ آﻪ ﭼﺮا ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻝﯽ یﻚ ﻣﺎﻩ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ایﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ و
"اﺳﺘﺸﻬﺎدیﻮن" ﺡﺰب اﷲ ایﺮان ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻮﻝﺮ دار ﭼﻠﻮآﺒﺎب ﺧﻮران در ﺷﻬﺮهﺎ ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﺗﺎ دم ﻣﺮز ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﭼﻬﺮﻩ ﺗﺮوریﺴﺘﯽ از ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﺁن ﭼﻬﺮﻩ ای اﺳﺖ آﻪ رهﺒﺮان ایﺮان دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ایﻦ
ﺡﺰب ﻧﺴﺒﺖ دهﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ واﻧﻤﻮد آﻨﻨﺪ آﻪ روش هﺎی ﺗﺮوریﺴﺘﯽ ﺁﻧﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ایﺮان هﻤﺎن روش هﺎی "اﻧﻘﻼﺑﯽ” اﺳﺖ آﻪ در هﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﯽ رود .در ﺡﺎﻝﯽ آﻪ در
ﻝﺒﻨﺎن هﻴﭽﻜﺲ ﺡﺰب اﷲ را ﺗﺮوریﺴﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .ﻧﻪ در ﺟﺮیﺎن ﺗﺮور رﻓﻴﻖ ﺣﺮیﺮی و ﻧﻪ ﺟﺮج
ﺣﺎوی دﺑﻴﺮآﻞ ﺡﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻝﺒﻨﺎن هﻴﭽﻜﺲ ﺡﺰب اﷲ را در ﻣﻈﺎن اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﻧﺪاد .ﺹﺤﺒﺖ
از ﻧﻘﺶ ﺳﻮریﻪ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪ وﻝﯽ هﻴﭽﻜﺲ آﻤﺘﺮیﻦ ﻇﻨﯽ را آﻪ ﺡﺰب اﷲ ﺑﻪ ایﻦ آﺎر
دﺳﺖ زدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺡﺘﯽ ﻃﺮح ﻧﻜﺮد .ایﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ آﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻝﺒﻨﺎن ﺡﺰب اﷲ ﺑﺎ ایﻨﮕﻮﻧﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺡﺰب اﷲ ﻝﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ از ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﻝﺒﻪ دو ﻗﻴﭽﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ایﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻼش زیﺎدی
ﺑﺮای ﺧﺎرج آﺮدن ﺧﻮد از ایﻦ وﺽﻊ آﺮدﻩ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺑﻪ
"ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻝﺒﻨﺎن" ﺑﺎ ﺡﻔﻆ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺪﻝﻴﻞ ﻓﺸﺎرهﺎ از
درون و ﺑﻴﺮون ﺑﻪ ﺟﺎیﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮدن و اﺡﺴﺎﺳﺎت ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻝﺒﻨﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ایﺮان و
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﻣﺖ دیﺮیﻨﻪ ﺁﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوزات اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﻃﻮری در
داﺧﻞ ﻝﺒﻨﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ آﺮدﻩ اﻧﺪ آﻪ اﮔﺮ رهﺒﺮان ﺡﺰب اﷲ هﻢ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ از ایﺮان و ﺷﻌﺎرهﺎی
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮیﺎﻧﻪ ﺁن ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر آﻨﻨﺪ آﻪ ﺡﺰب اﷲ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﺁرﻣﺎن هﺎی ﺧﻮد
ﺧﻴﺎﻧﺖ آﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺎزش آﻨﺪ .از زﻣﺎن روی آﺎر ﺁﻣﺪن دوﻝﺖ اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد وﺽﻊ ﺑﺮای
ﺡﺰب اﷲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮ آﺮدن اﺳﺮاﺋﻴﻞ از روی ﻧﻘﺸﻪ
آﺮﻩ زﻣﻴﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻝﺒﻨﺎن و یﻚ ﺡﺰﺑﯽ آﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﺧﺎﻝﯽ در ﻣﺠﺎورت ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
یﻌﻨﯽ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮیﻦ ارﺗﺶ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﻮد و ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺷﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی دوﻝﺖ آﻨﻮﻧﯽ ایﺮان یﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺁﻧﭽﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،هﺪف اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺡﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺡﺰب اﷲ ،ایﺮان ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﺡﺰب اﷲ ﺑﻌﻨﻮان
یﻚ ﻧﻴﺮوی ﺽﺪاﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ در ﻝﺒﻨﺎن اﺳﺖ .ایﻨﻜﻪ در ﺑﺎزی دو ﻃﺮﻓﻪ ای آﻪ رهﺒﺮان
ایﺮان و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺮوع آﺮدﻩ اﻧﺪ ایﻦ ﺡﻤﻼت ﺳﺮاﻧﺠﺎم داﻣﻦ ایﺮان را ﻧﻴﺰ ﺑﮕﻴﺮد اﻝﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر
زیﺎد اﺳﺖ و ایﻦ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ آﻪ ﺟﻨﺎح ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺡﺎآﻤﻴﺖ ایﺮان از ﺁن اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽ آﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ آﻨﺪ در ﺹﻮرت ﭼﻨﻴﻦ ﺡﻤﻠﻪ ای ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روﺡﺎﻧﻴﺎن و ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ را از ﻗﺪرت ﺑﻴﺮون اﻧﺪازد.

