
 

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

  حزب اهللا لبنان
  ميان دو تيغ قيچی اسرائيل
  و رهبران جمهوری اسالمی

  رهبران موتلفه اسالمی نگران تجارت سيب و پرتقال لبنان اند
  .و حاکميت یکدست جمهوری اسالمی، حزب اهللا لبنان را سپر بالی خود کرده است

  
موسوم به حزب اهللا ایران پرچم دفاع از ی نژاد و گروه های احمدیکدست، دولت حكومت 

وانمود ی يل و آمریكا طورئ اسرااینان همسو با تبليغات. حزب اهللا لبنان را به دست گرفته اند
به . مده استآی بوجود اسالمی آنند آه گویا حزب اهللا لبنان با سرانگشت رهبران جمهوری م

با مردم یا ی  همبستگ از آنی آنند آه بيش از آنكه هدفحزب اهللا لبنان تبليغ می برای گونه ا
حزب اهللا لبنان باشد ایجاد این تصور در مردم ایران و جهان است آه مثال سرنخ حزب ی حت

حزب اهللا فعال وسيله ی خون مردم لبنان و اعضا. اهللا لبنان در دست رهبران ایران است
آیا واقعا ماهيت حزب اهللا ایران با ماهيت ی ول. هبران ایران شده استو آسب وجهه ری آاسب

مردم خود بلند نكرده با ی است؟ حزب اهللا لبنان آه هيچگاه دست بر روی حزب اهللا لبنان یك
ممكن ... و ی  تفرقه افكنی، چماق آشی،آن بدون مردم آزاری حزب اهللا ایران آه حيات سياس

  آیا بين هدف حزب اهللا لبنان آه ایجاد یك جبهه واحد ضدد؟ی یك اندیشه هستن دارا،نيست
جز پراآندن، منفعل آردن و ی است با حزب اهللا ایران آه آاری و ضدامپریاليستی يلئاسرا

ایران به ی وجود دارد؟ آیا هدف آمك های ندارد شباهتی سرآوب آردن جبهه ضدامریكای
 یا تضمين امنيت صادرات سيب و ،يل استئبرابر اسرا درحزب اهللا تقویت مقاومت آن 

منطقه و قبرس و ی  بلكه به دیگر آشورها،ایرانی پرتقال لبنان آه انحصار آن نه فقط به سو
  و رفيق دوست است؟ ی و عسكراوالد موتلفه اسالمیغيره در اختيار 

  
حسن نصراهللا . يل به لبنان شكل گرفتئ و پس از حمله اسرا١٩٨٢ن در سال حزب اهللا لبنا

 به لبنان حمله نكرده بود ١٩٨٢يل در سال ئاگر اسرا: "ی گویدحزب اهللا خود می ر آنونرهب
ی ریشه حزب اهللا لبنان از یكسو در جنبش امل و اندیشه ها." امروز حزب اهللا وجود نداشت

نهفته دیگر و بيش از آن در جنبش چپ و جبهه مقاومت فلسطين ی صدر و از سوی امام موس
با مردم محروم جنوب ی حزب اهللا توانست پيوند تنگاتنگ" امل"برخالف به همين دليل . است

آه حزب اهللا تشكيل شد اوج تاللو انقالب ی زمان. لبنان و دیگر مناطق این آشور برقرار آند
 واقعا به انقالب ایران )شيخ حسن فضل اهللا( رهبران وقت حزب اهللا. ایران در منطقه بود

ی درونی آنان هنوز از اختالف ها. دانستندی خود م یورزیدند و آن را الگوی عشق م
ی آه بعدها در جریان فاش شدن ماجرای اختالف های. انقالب ایران اطالع نداشتندی رهبر

 ،به حزب اهللا لبنان وارد آردی يل توسط ایران ضربه سختئ خرید سالح از اسراایران گيت و
ا آه با انقالبيون فلسطين و لبنان رو سيد مهدی هاشمی ی ن محمد منتظرراداضمن آنكه هوا

  .ه و حتی مهدی هاشمی را اعدام کردندآردی مناسبات نزدیك بودند از سپاه پاآسازی دارا
ی رهبران ایران آه در داخل به صورت سرآوب نيروهای بدینسان همراه با چرخش تدریج

، نحوه ی شدجلب نظر موافق آمریكا جلوه گر می انقالب و در خارج به شكل تالش برا
در دوران رهبری علی خامنه این مناسبات . مناسبات ایران با حزب اهللا لبنان نيز تغيير آرد

، جلب افراد ضعيف ئبه اوليه به نفوذ درون حزب اهللاشای صادقانه و بی از شكل آمك هاای 
ی به زیان حزب اهللا در برخی آه نقش مخربی امنيتی به سازمان های یا مادی از نظر فكر



 

ی دوش آنان گذاشته شد، در تالش برا ایرانيان اپوزیسيون خارج از آشور بری اتروره
با غرب، ی از آن، تبدیل آردن حزب اهللا به یك وسيله مذاآره و چانه زنی استفاده ابزار
  .عوض شد

چند ماهيت  حزب اهللا نيز وارد شد هری ایران به درون رهبری درون رهبری های دستگ چند
  . خود را حفظ آردی لبنانی ت تغيير دهد و این حزب ماهيت ملآن را نتوانسی اساس

دهند دولت ایران هيچگونه آمك ی آه غرب و حكومت ایران انجام می برخالف تبليغات وسيع
ی حزب اهللا لبنان عمدتا موشك های سالح ها. به حزب اهللا لبنان نكرده استی چشمگير نظام

اگر ایران در ی دیگری موشك ها. ر داده استآاتوشياست آه سوریه در اختيار آن قرای روس
اختيار حزب اهللا لبنان قرار داده باشد یا تعدادش اندك است یا استفاده از آن مشروط به منافع 

  . رهبران ایران و نه حزب اهللا و مردم لبنان است
است آه در آن ی از منافع اقتصادی از امنيت لبنان هم ناشی اسالمی جمهوری از نگرانی بخش

دارند اآنون در اختيار ی  لبنان آه شهرت جهانپرتقال و سيباز جمله انحصار . آشور دارد
قرار گرفته است و آنان مایل به تامين ی و گروه رفيق دوست و عسكراوالدی موتلفه اسالم

در واقع آمك . هستندی خارجی  تهيه و صادرات آن به ایران و دیگر آشورها برایامنيت
آنند حاصل تاراج دسترنج خود آنان و در جهت ی هستند به مردم لبنان م یآه اینان مدعی های

  . استی اسالمی جمهور" اصولگرایان"ی حفظ منافع اقتصاد
حزب ی برای دولت خاتمی آه سياست های نژاد آن حاشيه امنيتی آار آمدن دولت احمدی رو

بعنوان یك ی آه خاتمی الملل نو وجهه بي اعتبار. اهللا لبنان بوجود آورده بود را از ميان برداشت
يل امكان حمله به ئاصال به اسراخود بوجود آورده بود ی شخص صلح طلب و دمكرات برا

شعارهای هوالآوست و ی يل و مردم لبنان قربانئدر واقع اسرا. ی دادحزب اهللا لبنان را نم
ان در نژاد از ایری به آمك احمدی اسالمی شده اند آه رهبران جمهور چهره جنگ طلبی

  .جهان بوجود آورده اند
ندارند آه جهان اسالم و عرب به ی ایران برخالف ادعاهایشان نه تنها عالقه ای رهبران آنون

ی منزوبيشتر در جهان عرب چه   بلكه مایلند این جنبش هر،از حزب اهللا برخيزدی پشتيبان
آه ی آشور رهبران حزب اهللا بارها گفته اند آه با هر. بيشتر وابسته به ایران باشدشود تا 

 نزدیك ترین یمایل باشد با حزب اهللا رابطه داشته باشد اعم از مذهب آن حاضر به برقرار
قاتل ی بارگاه و زیارتگاه برای برقرار. خواهدی را نمی دولت ایران چنين چيز. روابط هستند

شيعه نشين ایران، ممانعت از ی  در شهرهاعمر، اجازه ندادن به ایجاد یك مسجد اهل تسنن
ی يسه مجلس و مشابه آن همه بالطبع بصورت موضعگيرئبه هيئت رمذهب ی ورود یك سن

آند و ی ضد شيعيان و در نتيجه حزب اهللا بازتاب پيدا م جهان عرب بری متقابل رهبران سن
  .  نيست آه رهبران ایران آن را ندادندی این چيز

حزب اهللا آه بيشتر به اصالح طلبان و ی ن نگران هستند آه الگورهبران ایران همچني
در واقع حزب اهللا . در ایران شبيه است اآنون برعكس بداخل ایران نفوذ آندی نواندیشان مذهب

حزب . شودی در لبنان شناخته می ضامن دمكراسی اسالمی جمهوری لبنان برخالف رهبر
آمونيست ها و ی نسرت ها و دیگر فعاليت ها، آاهللا لبنان امنيت اجتماعات، ميتينگ ها

  . آندی لبنان را تامين می مترقی نيروها
. شودی می لبنان تلقی ها ضامن وحدت ملی حزب اهللا لبنان همچنين امروز از نظر اآثر لبنان

لبنان  )kosovo(یمانع آوزو"نام   در لوموند نوشت بهی  امين جمایل مقاله ا١٩٩٧در سال 
ی يل به لبنان حزب اهللا درصدد انتقام گيرئ آه پس از پایان تجاوزات اسرای شدو مدع" شویم

امين جمایل بعدها . اما چنين نشد. برخواهد آمد و جنگ با مسيحيان لبنان را آغاز خواهد آرد
ی واقعيت آن است آه از زمان تشكيل حزب اهللا جنگ ها. آردی از سخن خود عذرخواه

همه ادیان این را مرهون نرمش از افته است و مردم لبنان در لبنان پایان یی و مذهبی داخل
با احزاب ی در همين چارچوب حزب اهللا لبنان مناسبات نزدیك. دانندی حزب اهللا لبنان می ها



 

 از جمله با حزب آمونيست لبنان آه ،بوجود آورده استی پایگاه مردمی ولو اقليت اما دارا
آه در شمال لبنان سليمان فرنجيه ی اجتماعی  یا حزب مل،استی و غيره مذهبی یك حزب مل

ی آه در تریپولابن آرامه در صيدا یا  اسامه سعد نظير ی هوادار دارد و همچنين با رهبران
این را مقایسه آنيد با حزب اهللا و رهبران ایران آه مسلمان شيعه . داردی هواداران زیاد

 ی،و غيرمذهبی م مردم به مذهب ساعته در حال تقسي٢۴اصالح طلب را هم قبول ندارند و 
و شيعه، اصولگرا و غيراصولگرا ، بدحجاب ی  مسلمان و نامسلمان، سنی،و غيرخودی خود
  توانجا مياز همين. هستند...  و حجاب برتر و ، ملعون و مقتولحجاب و آم حجابی و ب

آند و ی می يل ایستادگئبرابر اسرا ی یك ماه درفهميد آه چرا حزب اهللا لبنان با دست خال
نشان ی حزب اهللا ایران با ماشين آولر دار چلوآباب خوران در شهرها خود" استشهادیون"
  .گردند روند و بر ميی دهند و تا دم مرز می م

است آه رهبران ایران دوست دارند به این ی از حزب اهللا لبنان آن چهره ای چهره تروریست
آنان در داخل و خارج از ی تروریست یها حزب نسبت دهند تا چنين وانمود آنند آه روش

آه در ی در حال. رودی جهان بكار می  است آه در همه جا”یانقالب"ی ها ایران همان روش
جرج و نه رفيق حریری نه در جریان ترور . داندی لبنان هيچكس حزب اهللا را تروریست نم

صحبت . ر نداددبيرآل حزب آمونيست لبنان هيچكس حزب اهللا را در مظان اتهام قراحاوی 
را آه حزب اهللا به این آار ی هيچكس آمترین ظنی شد ولی خارجی از نقش سوریه و نيروها

دهد آه از نظر مردم لبنان حزب اهللا با اینگونه ی این نشان م. طرح نكردی دست زده باشد حت
  . اقدامات بيگانه است

ی یران قرار گرفته تالش زیاديل و ائی اسرااز آنكه بر لبه دو قيچی  حزب اهللا لبنان با آگاه
تغيير نام به ی از جمله اینها تالش برا. خارج آردن خود از این وضع آرده استی برا

آن بوده است آه بدليل فشارها از ی شبه نظامی با حفظ نيروها" مقاومت لبنانی جنبش مل"
  . نرسيده استی درون و بيرون به جای

يعيان لبنان و عالقه آنان به انقالب ایران و از شيعه بودن و احساسات شی اسالمی جمهور
در ی طور. آندی استفاده مءيل سوئیرینه آنان نسبت به تجاوزات اسراهمچنين خصومت د

ی داخل لبنان تبليغ آرده اند آه اگر رهبران حزب اهللا هم بخواهند از ایران و شعارها
ی خود خواهد به آرمان های ماجراجویانه آن فاصله بگيرند مردم تصور آنند آه حزب اهللا م

ی نژاد وضع برای آار آمدن دولت احمدی از زمان رو. يل سازش آندئخيانت آند و با اسرا
نقشه ی يل از روئشعار محو آردن اسرا. شته شده استحزب اهللا به مراتب دشوارتر از گذ

 ،يلئی در مجاورت ارتش اسراآه با دست تقریبا خالی مردم لبنان و یك حزبی آره زمين برا
ی سياست ها. آند مرگبار بود و مرگبار شدی می مجهزترین ارتش خاورميانه زندگی یعن

برخالف آنچه . رساندی می ایران یاری دولت آنونی يل نيز به سياست هائتجاوزگرانه اسرا
 ایران نيست بلكه خود حزب اهللا بعنوان ،يل از حمله به حزب اهللائرا هدف اس،شودی تصور م
ی آه رهبران دو طرفه ای اینكه در باز. در لبنان استی و مردمی پریاليستضدامی یك نيرو

يل شروع آرده اند این حمالت سرانجام دامن ایران را نيز بگيرد البته بسيار ئایران و اسرا
در حاآميت ایران از آن استقبال ی است آه جناح جنگ طلب و نظامی زیاد است و این چيز

ی خواهد توانست روحانيان و نيروهای ت چنين حمله اصور آند دری آند و تصور می م
  .  را از قدرت بيرون اندازدی غيرنظامی سياس

  
  


