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  داکتر ميرعبدالرحيم عزيز 

  ٢٠١۶ نومبر ٠۴
  

  پيروزی ستراتيژيک ايران در لبنان
  

رقابت بين ايران و جھان عرب . استقرار نظام آخندی در ايران، جھان عرب را در تنگای سياسی بزرگی قرار داده است

در واقعيت، .  رسد ًنه تنھا در ساحۀ مذھبی در حال گسترش است، بلکه در صحنۀ سياسی ھم کامال مشھود به نظر می

ی مذھب عرب و نظام شيعه مذھب ايران الزم و ملزوم يک ديگر اند و يک ديگر را نبرد سياسی و مذھبی جھان سن

يمن در يک جنگ قائم مقامی عربستان و ايران گير افتاده . جنگ يمن ھم سياسی و ھم مذھبی است. تکميل می نمايند

خت يکی، موفقيت با. عربستان از سنی مذھبان يمن و ايران از گروه شيعه مذھب اين کشور حمايت می کند. است

اگر يک کشور بدين مفھوم که  . دانند ديگريست که در تيوری ھای روابط بين المللی آن را بازی حاصل جمع صفر می

دست آورد، کشور رقيب ھمان  امتياز را از دست می ه موفقيتی و امتيازی در صحنۀ سياست جھانی و يا منطقه ئی  ب

به قدرت رسيدن جنرال ميشل عون . عرب و ايران در ھمين راستا قرار داردبازی بين جھان . دھد و بازی را می بازد

ايران برخوردار است، در حقيقت يک موفقيت  لبنان وابسه به به حيث رئيس جمھور لبنان که از حمايت حزب هللا 

ذھبی ايران حزب هللا متحد سياسی وم. شود ستراتيژيک برای ايران و يک شکست ستراتيژيک برای عربستان تلقی  می

  .   قرار دارد فارسدر لبنان و سوريه است که درست مقابل منافع عربستان سعودی و کشور ھای حوزۀ خليج

لبنان بيش از دو سال رئيس جمھور نداشت که سرانجام بعد از چانه زدن ھا و باال و پائين دويدن ھا، ميشل عون عيسوی 

لبنان از بدو پيدايش در کشمکش . نمودند و رئيس جمھورش ساختندرا چند روز قبل در رأس ھرم سياسی لبنان تعيين 

تجاوزات پی در پی اسرائيل و نابودی . ر قابل تصوری را متحمل شده استي سر برده و خسارات غه فرقه ئی بیھا

بود، اما ساختار ھای زيربنائی اين کشور در جنگ ھای داخلی دھۀ ھفتاد و ھشتاد، لبنان را در پرتگاه سقوط قرار داده 

نظر به قانون . مردم با شھامت لبنان توانستند که با وجود صد ھا مانع،  کشور خود را از فروپاشی قطعی نجات دھند

حيات سياسی و ائتالقات در لبنان . اساسی لبنان، رئيس جمھور عيسوی، صدراعظم سنی و رئيس پارلمان بايد شيعه باشد

به قدرت رسيدن عون .  يک حکومت و برخورد ھای نظامی متصور استبسيار شکننده است و ھر لحظه امکان سقوط

ب هللا لبنان برخور دار است، ھمه را نه تنھا در لبنان بلکه در منطقه  حيرت زبه حيث رئيس جمھور که از حمايت ح

 ايران در زده ساخت و آگاھان سياسی اين کشور را به اين عقيده رسانيد که اين يک پيروزی سياسی و منطقه ئی برای

د حريری عبرای مدت ھا، افراد وابسته و متمايل به غرب تحت رھبری س. شود روياروئی با عربستان شمرده می

صدراعظم سنی مذھب لبنان که از اکثريت در پارلمان ھم برخوردار بودند، بار ھا مخالفت خود را با به قدرت رسيدن 
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 سياسی لبنان را تغيير داد و ۀن حمايت حزب هللا از عون صحنالک.  عون به حيث رئيس جمھور لبنان ابراز داشتند

ی گيری، اعضای حزب هللا پارلمان را تحريم کردند و حريری به جزء أدر آخرين ر. حريری دست به عقب نشينی زد

 .تسليمی راه ديگری در پيش نداشت

ود، وابستگان غرب مانند گذشته می ش درين نوع جنگ فرسايشی که برای کشوری مانند لبنان يک امر طبيعی معلوم می

ين مرحله از حيات  اتوانستند که از به قدرت رسيدن عون جلوگيری نمايند و مانع قدرت نمائی حزب هللا گردند، اما در

اسی لبنان، حمايت غرب و کمک مالی عربستان سعودی را از دست دادند که ھمه به نفع حزب هللا و يارانش تمام شد يس

حريری و گروه ائتالفی وی سال ھا از پول عربستان سعودی . نی سياسی و مذھبی ايران برخوردارندکه از  پشتبيا

مستفيد گرديدند، اما روی بعضی داليل سياسی و مصروفيت اين کشور در يمن اکنون از پول عربستان و حمايت سياسی 

با مشاھدۀ اين وضع، حزب هللا و ساير گروه ھای ھمکار ماھرانه از ضعف سياسی . غرب محروم شده و تنھا مانده اند

حمايت . حريری بھره برداری نموده و  توانستند که  شخص مورد نظر خود را  در رأس ھرم سياسی لبنان نصب نمايند

اتيژيک ايران را در لبنان غير قابل انکار ايران از حزب هللا، پيروزی اين گروه را در لبنان تضمين نمود و موقف ستر

جريان انتخابات در امريکا، ماه ھای اخير ادارۀ اوباما، مصروفيت تحميلی عربستان سعودی در . و منطقه تزئيد بخشيد

شخص عون مورد نفرت غرب . يمن، جناح حريری را در  تنگنا قرار داد که راھی بدون مصالحه با حزب هللا نداشت

ًريکا به عراق، طالع خود را با صدام حسين جنگ انداخت که باخت و بعدا به فرانسه در جريان تجاوز اول ام. است

  . رفت و سال ھا در آن جا زندگی نمود

دست ه حريری شايد بتواند دوباره به حيث صدراعظم تعيين شود و وزرات خانه ھای مھمی را برای گروه ائتالفی خود ب

ًگيری نخواھد داشت و اجبارا به تقاضای ھای حزب هللا و متحدين سر خم آورد، الکن مانند گذشته دست آزاد در تصميم 

ھر موفقيت برای حزب هللا در لبنان يک موفقيت برای ايران است که نه تنھا جھان عرب، بلکه اسرائيل ھم . خواھد کرد 

کشور قوی . ن ندارندحريری و ھمراھان توانائی ھيچ گونه مقاومت را در روياروئی با نفوذ ايرا. از آن ھراس دارد

تا قبل از بحران سوريه، اين .  ديگری که جانشين عربستان سعودی در لبنان شود، تا کنون روی صحنه نيامده است

خالی نبود سوريه در تياتر لبنان ھنوز پر نشده، ولی ايران در صدد است که . کشور بر حيات سياسی لبنان حاکم بود

 را به يک واقعيت جديد  فارس لبنان بگيرد  و عربستان سعودی و کشور ھای خليجآھسته آھسته جای خالی سوريه را در

که به حزب هللا و ايران سر آشتی را خواھد  حريری يا از صحنه دور خواھد شد يا اين.  سياسی در منطقه مواجه سازد

  .  لبنان مانند گذشته نخواھد بودیگرفت که در صورت چنين يک حالت

ھای غربی در جريان محاسبه و ارزيابی  سياسی اند که چطور با يک کشوری که در اسارت يک امريکا وساير کشور 

حزب هللا در ليست سياه سازمان ھای تروريستی غرب قرار دارد که قابل ھيچ . سازمان تروريستی است، معامله نمايند

يسوی شايد يک رھبر واقع بين باشد غرب به اين عقيده است که ميشل عون ع. گونه معاملۀ  سياسی و ديپلماتيک نيست

عون ادعا دارد که رھبر بال منازع مسيحان . دھد و چانه می زند که با در نظر داشت منافع فرقه ئی اش تغيير جھت می

عون . لبنان است و روی اين دليل منافع واحدی با حزب هللا لبنان ندارد، بلکه بر مبنای منافع جمعی لبنان عمل می نمايد

 حزب هللا و ايران منتظر فرصت اند که به يک نحوی او را تخريب نمايند، اما با آنھم اين فرصت را دارد که داند می

يعنی پا : در غير آن تھديدات خطيری متوجه او خواھد بود. ھشيارانه وارد عمل شود و استقالل نسبی خود را حفظ نمايد

ا در افق می بيند و بايد اين تعقل و زرنگی را داشته باشد که عون خطرات ر. را از گليم دراز نکن و حد خود را بشناس

  .سوی تباھی نلغزانده خود را ب
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مداخالت مستقيم ايران و روسيه . حوادث سياسی در سوريه، پاليسی سازان امريکا را در حالت سرگيچی قرار داده است

شکار نشده که امريکا در قبال به قدرت رسيدن ھنوز آ. ر اسد بازی ھای سياسی را در منطقه تغيير داده استابه نفع بش

عون و حمايت حزب هللا از وی چه عکس العملی از خود  نشان خواھد داد؟ آيا کمک مالی و نظامی امريکا به اردوی 

که امريکا تياتر لبنان را ترک  کوچک لبنان بعد از رويکار آمدن ادارۀ جديد در واشنگتن ادامه خواھد يافت، يا اين

کرد؟ ترک تياتر لبنان از جانب امريکا، برای  ايران دست آزاد خواھد داد و از لبنان يک کشور تابع تھران خواھد 

ين است لبنان در جنگ ھای قائم مقامی عرب و ايران  داخل گردد و مانند دھۀ ھفتاد و ھشتاد  اھراس از. خواھد ساخت

  . به سوی انھدام و تباھی بشتابد

ما منتظريم تا مشاھده کنيم که آيا  اين پيروزی . ر ستراتيژيک در شرق ميانه دست يافته استايران به يک موفقيت ديگ

  .   که  زود گذر خواھد بود ايران تداوم  خواھد يافت، يا اين

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  


