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رضا اختیاری امیری*             تاریخ دریافت: 1395/2/12
سید احمد هاشمی**            تاریخ پذیرش: 1396/2/27

چكيده
جنبش حزب اهلل لبنان يكی از مهم ترين كنش گران غيردولتی منطقه ای محسوب می شود كه تحت تاثير 

شرايط داخلی و تحوالت محيط پيرامونی به ويژه وقوع انقالب اسالمی امكان زيست و موجوديت يافته است. 

با توجه به اين كه بنيان اين جنبش بر مبنای مقابله با تجاوزات نظامی رژيم صهيونيستی اسراييل شكل گرفته، 

اين سازمان تالش كرده تا توان و قابليت های نظامی خود را به ويژه در حوزه موشكی طی يك دهه گذشته 

تقويت نمايد. بر همين اساس، سؤال اصلی پژوهش بر اين مبنا قرار گرفته است كه افزايش توان نظامی و 

موشكی حزب اهلل لبنان تا چه ميزانی در ايجاد بازدارندگی و متعاقبًا ممانعت اسراييل از تكرار تجاوزات نظامی 

در يك دهه اخير مؤثر بوده است؟ در اين پژوهش از رهيافت نظری بازدارندگی استفاده شده است. روش 

استفاده شده  اينترنتی  و  كتابخانه ای  منابع  از  داده ها  برای جمع آوری  و  بوده  تحليلی-تبيينی  نيز  پژوهش 

است. يافته های پژوهش اين انگاره را تاييد می كند كه افزايش توان نظامی - موشكی حزب اهلل به ويژه از مقطع 

جنگ 33 روزه 2006 به بعد قدرت بازدارندگی حزب اهلل را ارتقاء بخشيده و مانع از آن شده است كه رژيم 

صهيونيستی جنگ جديدی را عليه لبنان آغاز نمايد.

واژگان كليدی: بازدارندگی، حزب اهلل لبنان، اسراييل، انقالب اسالمی، ج.ا.ايران

r.ekhtiari@umz.ac.ir                                                                                    . استاديار دانشگاه مازندران *
** دانش آموخته كارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.   

دو فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال بيست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1369، )ص 187-216(.
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مقدمه
ژئوپلیتیك خاورمیانه در قرن بیستم شاهد ظهور جنبش های متعددی بوده كه برخی از آنها 

صرفاً بعد سیاسی داشته و برخی دیگر نیز به فراخور شرایط و مقتضیات جنبه نظامی به خود گرفتند. 

اسالم گرای  به عنوان یك سازمان سیاسی-  نظامی  است كه  لبنان  این جنبش ها حزب اهلل  از  یكی 

ارتباط،  همین  در  نمود.  پیدا  موجودیت  امكان  خارجی  و  داخلی  عوامل  و  مؤلفه ها  تحت  شیعه 

بنیادین  عوامل  از  ایران  در  اسالمی  انقالب  وقوع  و  لبنان  به  اسراییل  اشغالگر  رژیم  نظامی  تجاوز 

در شكل گیری حزب اهلل در سال 1982 محسوب می گردند. به عبارتی، جنبش حزب اهلل با الهام از 

ایدئولوژی اسالم سیاسی حضرت امام )ره( در لبنان ظهور كرد و متعاقباً تحت حمایت های مالی، 

سیاسی و نظامی ج.ا.ایران قرار گرفت.

جنبش حزب اهلل اهداف خود را این چنین تعریف می كند: مبارزه با اسراییل و آزادسازی قدس و 

لبنان از سیطره ی این رژیم، احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی شیعیان در لبنان و مبارزه با سلطه 

بیگانگان )حاتمی و بحرانی، 1392(؛ بنابراین سیاسی شدن شیعیان لبنان و حركت آنها از متن به 

اشغال  داخلی،  ادامه ی جنگ  دانست.  مقاومت ضد صهیونیستی  اندیشه ی  مرهون  باید  را  حاشیه 

لبنان توسط رژیم صهیونیستی، فقدان حاكمیت مركزی و بی ثباتی، منجر به تكمیل روند سیاسی 

شدن شیعیان لبنان و خروج شیعیان از حالت ركود، یأس و حاشیه نشینی و تبدیل آنان به یك 

جامعه انقالبی شد. حزب اهلل توانست موقعیت شیعیان لبنان را ارتقاء دهد و حقوقی برابر با سایر 

شهروندان لبنان تبدیل كند. ازاین رو شیعیان لبنان، جایگاه فعلی خود را مرهون اقدامات حزب اهلل 

و شخصیت هایی مانند امام موسی صدر می دانند.

جنبش حزب اهلل لبنان از 1982 تا سال 2000 میالدی، بیشتر یك نیروی محلی بوده است كه 

مراحل مختلفی )اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی( را پشت سر نهاده است؛ اما این جنبش از 

سال 2006 میالدی تاكنون به یك نیروی فعال و تاثیرگذار در لبنان و منطقه خاورمیانه به ویژه در 

مقابل اسراییل تبدیل شده است. به دیگر سخن، این جنبش در مدت 30 سال گذشته از متغیري 
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كم تأثیر به وزنه اي جدي در برابر اسراییل و دغدغه ي اصلي این رژیم در عرصه ي نظامي مبدل شده 

است )زارعان، 1393: 48-46(. در همین ارتباط، جنگ 33 روزه اسراییل و لبنان در سال 2006 كه 

در اسراییل به »جنگ دوم لبنان« و در لبنان به »جنگ ژوئیه« یا »جنگ تموز« معروف است، نقش 

مهمی در تغییر جایگاه سیاسی و نظامی حزب اهلل به عنوان یك كنش گر منطقه ای ایفاء نموده است. 

با شكست ارتش مجهز اسراییل در برابر حزب اهلل، این جنبش به یك »خطر راهبردی« برای رژیم 

صهیونیستی تبدیل شد. از همان مقطع به بعد حزب اهلل تالش كرده تا با توجه به استمرار تهدیدات 

اسراییل توان نظامی به ویژه قدرت موشكی خود را كه نقش مؤثری در تغییر معادله میدانی جنگ 

33 روزه داشته است، تقویت نماید.

با توجه به افزایش توانمندی های نظامی حزب اهلل لبنان به ویژه طی یك دهه اخیر، هدف پژوهش 

حاضر آن است تا میزان موفقیت بازدارندگی توان نظامی - موشكی این جنبش را در مقابل رژیم 

اشغالگر اسراییل طی سال های 2006 تا 2016 مورد تبیین و تحلیل قرار دهد. گردآوری داده ها نیز 

از طریق منابع كتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است. رهیافت نظری پژوهش پارادایم بازدارندگی 

است كه در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

چارچوب نظری: بازدارندگی
بازدارندگي1 در ساده ترین شكل آن عبارت است از نوع ویژه اي از روابط اجتماعي یا سیاسي كه 

در آن یك طرف سعي در نفوذ بر رفتار طرف دیگر در جهت مطلوب دارد و وي را تهدید مي كند تا 

چنانچه در سمت مطلوب عمل كند، مورد مجازات یا دست كم محرومیت قرار نخواهد گرفت. بر این 

اساس، راهبرد بازدارندگي، راهبردی براي جنگیدن نیست، بلكه راهبرد براي حفظ وضع موجود، به 

انفعال كشاندن كشور هدف و سرانجام دستیابي به صلح و استقرار آن است و به منظور متقاعد كردن 

طرف مقابل طرح مي شود تا به وي ثابت كند كه در میان داده هاي ممكن، تجاوز كمترین اثر را دارد. 

1. Deterrence
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بازدارندگي دشمن را از نظر فیزیكي دفع نمي كند، بلكه از نظر رواني از تجاوز او جلوگیري مي نماید 

پیشگیرانه  دفاع  در حوزه ي  كه  بازدارندگي  راهبرد  از  )باقری دولت آبادی، 1392: 39-38(. هدف 

جاي مي گیرد، برنامه ریزي، مدیریت و كلیه ي اقداماتي است كه كشور را در برابر تهدیدات احتمالي 

از آمادگي مي رساند كه باعث كاهش تهدید و آسیب پذیری شده و از وقوع درگیري  به درجه اي 

ایجاد آن  بازدارندگی محصول رابطه ی متقابل است و  جلوگیري مي نماید )خبیری، 1382: 67(. 

به صورت یك جانبه و بدون درگیر شدن در چنین رابطه ای امكان پذیر نیست. در حقیقت، بازدارندگی 

به خودی خود شرایطی است كه در درون آن یك بازنده به این نتیجه می رسد كه به گونه ای خاص 

رفتار نماید كه قبال مدنظر آن نبوده است؛ چرا كه بر این باور خواهد بود كه ادامه ی چنین رفتارهایی 

قالب سیستم هسته ای، متعارف،  بازدارندگی در  این راستا،  نتایج غیرقابل تحملی در پی دارد. در 

ترس از اقدام نامتقارن، ترس از مجازات جامعه ی خود توسط دشمن، یا ترس از شكست نظامی در 

جنگ و نتایج آن، همگی بازدارندگی محسوب می شوند و تحت تئوری و موضوع مشابه قرار می گیرد 

)قاسمی و كشاورز شكری، 1388: 157(.

بنیان بازدارندگی بر اساس دو فرآیند تهدید به مجازات و ممانعت قرار می گیرد. تهدید به مجازات 

زمانی صورت می گیرد كه طرف »الف« سعی می كند به طرف »ب« بفهماند اگر به انجام عمل خاصی 

ادامه دهد، با از بین بردن دارایی های ارزشمند طرف »ب«، واكنش نشان خواهد داد. بر این پایه، 

آنچه ممكن است باعث بازدارندگی شود، ترس »ب« از عملی شدن تهدید »الف« در صورت اقدام 

است. در بازدارندگی بر پایه ی تهدید به مجازات، هدف، القای این پیام به طرف مقابل است كه اقدام 

او هزینه بَر است و هزینه ی آن بیشتر از سودی است كه به دست خواهد آورد. در اینجا ناكارآمدی 

بازدارندگی زمانی است كه ضد تهدید »ب« آن قدر كارساز باشد كه بتواند در برابر تهدید »الف« ایجاد 

موازنه نماید )بلیس و دیگران، 1383، 225-224(. مكانیسم بازدارندگی بر پایه ی ممانعت نیز مشابه 

بازدارندگی بر پایه ی تهدید به مجازات است، اما در اینجا از تهدید خبری نیست، بلكه »الف« سعی 

دارد تا »ب« را متقاعد كند كه اگر دست به اقدام خشونت بار بزند، نمی تواند به اهداف سیاسی-نظامی 
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خود دست یابد )ساسانیان )ب(،1395(. یك بازدارندگی موفق سه شاخصه مهم دارد: الف( توانایی 

یا قابلیت و ظرفیت های مقابله به مثل: توانایی تهدید درواقع توانایی تهدیدكننده برای آسیب رساندن 

به دشمن است. ب( اعتبار تهدید یا ضد تهدید: اعتبار تهدید با چند عامل قابل معناسازی است: 

اول آن  كه تهدیدی اعتبار دارد كه طرف تهدیدشونده یا حوزه ی تهدید به آن باور داشته باشد. دوم، 

تهدیدات معتبر، تهدیداتی عقالنی اند یعنی از سوی حوزه ی تهدید و تهدیدشونده با محاسبات عقالنی 

قابل درك باشد و سوم آن كه احتمال اجرای تهدید همواره از سوی تهدیدشونده با درصد باال ارزیابی 

شود. ج( ابزار انتقال تهدید یا ضد تهدید: اعتبار بازدارندگی به ابزار انتقال تهدید یا ضد تهدید نیز 

بستگی دارد. برای این منظور، كانال های دیپلماتیك، كانال های اطالعاتی و اقدامات تحكیمی ازجمله 

ضروریات انتقال درست تهدید به شمار می روند )عبداهلل خانی، 1389: 532-534(.

در این میان یكی از پركاربردترین بازدارندگی هایی كه در طول این چندین دهه در حال وقوع 

هست، می توان از بازدارندگی موشكی نام برد. تسلیحات موشكی در ابعاد نظامی و غیرنظامی و به 

لحاظ هزینه های دستیابی حایز خصوصیاتی است كه مورد توجه كشورهای جهان قرار گرفته است. 

برخی از نظریه پردازان معتقدند كه موشك ها ابزار قدرت صدمه هستند. به این معنا كه با شلیك آنها 

اهداف و منافع دشمن آسیب می بیند، اما توان نظامی او نابود نمی شود. به این ترتیب موشك ها دارای 

خواص اصلی یك استراتژی هسته ای هستند، مانند قدرت وارد كردن درد شدید و یا قدرت تخریب. 

به نظر این نظریه پردازان موشك ها با برخورداری از چنین خواصی دارای »خشونت نهفته«1 هستند 

و ابزار مناسبی برای بازدارندگی می باشند زیرا به این ترتیب می توانند رفتار دشمن را كنترل كنند. 

به این ترتیب یك »موازنه وحشت«2 شكل می گیرد و كشورها به منظور اجتناب از جنگ به دیپلماسی 

روی می آورند و موشك ها ابزار دیپلماسی می شوند )قوام ملكی، 1390: 109(. در حقیقت نظریه ی 

بازدارندگی آخرین ساز و كاری است كه با مشخص كردن هزینه ی  جنگ، عماًل از وقوع آن جلوگیری 

1. Violence Lies
2. Balance of Terror
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می كند. اصوالً به مثابه ی  تهدیدی هدفمند و ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی یا به تعبیری به ابزار 

دیپلماسی تبدیل شده است.

يك. انقالب اسالمی و مبانی قوام بخش رابطه حزب اهلل با ج.ا.ايران
ظهور جنبش حزب اهلل لبنان عالوه بر بسترهای داخلی، عمدتا تحت تاثیر تحوالت ژئوپلیتیك 

خاورمیانه به ویژه وقوع انقالب اسالمی در ایران بوده است. به باور بسیاري از اندیشمندان انقالب 

كه  بوده  خاورمیانه  تاریخ  در  عطفي  نقطه ی  ایران  در  اسالمي  جمهوري  نظام  تشكیل  و  اسالمي 

بسیاري از رویدادهاي سیاسي این منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است )خسرو شیری و جوان، 

1388: 93(؛ اما میزان تأثیر این انقالب بر پایه اوضاع خاص هر منطقه و قرابت هاي فكري، فرهنگي 

و جغرافیایي، متفاوت بوده است. به طوركلی، هر اندازه كه ملت ایران در دستیابي به اهداف انقالبي 

با ملت هاي دیگر وجه اشتراك داشته است، استقبال آنها از این انقالب نیز گسترده تر بوده است 

قدرت  حیات  تجدید  با  ایران  اسالمي  انقالب  ارتباط،  همین  در   .)330-331  :1382 )اسپوزیتو، 

سیاسي اسالم در ایجاد اعتماد و بیداري ملت هاي تحت ستم، نقش مؤثری ایفا كرده و موجب بروز 

نوعي بیداري و احیاگري اسالمي آن هم بر پایه بازگشت به ایدئولوژي و مكتب اسالم گردید.

 یكي از مناطقي كه به صورت ملموس و چشمگیر از انقالب اسالمي تأثیر پذیرفته است، لبنان 

و باألخص شیعیان این كشور مي باشند؛ به این دلیل كه باوجود طایفه هاي متعدد در جامعه لبنان، 

هر گروهي جهت اعمال نفوذ نیازمند توان ذاتي طایفه خود و همچنین حمایت یك قدرت خارجي 

موسی صدر،  امام  و  علمایي همچون عالمه شرف الدین  رهبري  با  لبنان  مي باشد. هرچند شیعیان 

تالش هاي بسیاري براي دستیابي به حقوق خود انجام دادند؛ موانع ایجاد شده از سوي دشمنان داخلي 

و خارجي، باعث شد كه آنها به اهداف مورد نظر دست نیابند. پیروزي انقالب اسالمي ایران كه هم زمان 

با ناپدید شدن امام موسی صدر بود، بسترساز احیاي نهضت شیعي لبنان شد و با ورود جمهوري اسالمي 

ایران به صحنه سیاسي لبنان، این كشور به مهمترین كانال اثرگذاري بر مسئله قدس، فلسطین و 
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منازعه اعراب با رژیم صهیونیستي تبدیل شد و شیعیان نیز با تأثیرپذیري از ایران در مقایسه با قبل 

انتقال از حاشیه قدرت به مركز ثقل تحوالت  با  انفعالی خارج شده و به تدریج  انقالب، از حالت  از 

نقش فزاینده اي را در تحوالت سیاسي اجتماعي لبنان بر عهده گرفتند )طاهری، 1389: 74-76(. 

به طوری كه در حال حاضر مي توان مدعي شد كه بدون در نظر گرفتن دیدگاه ها و خواسته هاي آنان 

دستیابي به هرگونه توافق در جامعه فرقه اي- طایفه اي لبنان ممكن نیست.

جمهوری اسالمی ایران نیز بر اساس اهداف و اصول خود در سیاست خارجی، سیاست حمایت 

از شیعیان لبنان را كه خواهان الگو گیری از انقالب اسالمی و آموزه های آن بودند، در پیش گرفت. 

بر همین مبنا، در سال 1982 با حمایت جمهوری اسالمی ایران و تایید امام خمینی )ره(، حزب اهلل 

با  فراوان  اشتراك های  به دلیل  نیز  و پس ازآن  اتحاد گروه های متفرق شیعی تشكیل شد  با  لبنان 

جمهوری اسالمی ایران، این كشور طی سه دهه ی گذشته همواره ازنظر مادی، سیاسی و لجستیكی 

حزب اهلل حمایت كرده است. در سطور ذیل به مبانی و مؤلفه هایی كه روابط حزب اهلل لبنان را با ج.ا 

ایران قوام بخشیده و آن را تقویت می نماید خواهیم پرداخت.

1-1. التزام به واليت فقيه و رهبری امام خمينی )ره(
 اصلی ترین ویژگی حزب اهلل در مقایسه با سایر گروه های اسالم گرای جهان عرب پذیرش نظریه 

والیت فقیه و رهبری امام خمینی )ره( است. به عبارتی، مهم ترین ویژگی حزب اهلل را باید رابطه این 

جنبش با والیت فقیه و استفاده از حمایت ها و هدایت هاي آن دانست )شیرودی، 1384: 33(. این 

ویژگی بر كلیه اركان تشكیالتی و همچنین دیدگاه حزب اهلل سیطره داشته و در واقع این مؤلفه یكی 

از دالیل اصلی ادغام مجموعه های كوچك اسالم گرا در لبنان و تشكیل حزب اهلل در سال 1982 است 

)ابولقاسم زاده، 1388(. در همین زمینه سید حسن نصراهلل رهبر جنبش حزب اهلل اظهار می دارد: 

و  است  كرده  و سرآمد  برجسته  لبناني  گروه هاي  تمامي  میان  در  را  آن  كه  »توانمندي حزب اهلل 

باعث حفظ انسجام و یكپارچگي آن شده، پیروي از والیت فقیه است. ما كاماًل مطیع رهبري و مقام 
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باقری، 1391:  والیت فقیه هستیم و هرچه ایشان بفرمایند ما عمل می كنیم« )گلشنی و محسن 

139(. از دیدگاه حزب اهلل لبنان، ولی فقیه بر شیعیان مؤمن تابع دولت های دیگر نیز رهبری معنوی 

دارد و اگرچه انقالب اسالمی با ایران پیوند خورده و در آنجا شروع شده، ولی به آن كشور منحصر 

نشده است؛ زیرا امام خمینی )ره( روح انقالبی امت اسالم را نخست در ایران زنده ساخت و ازآنجا 

به طوركلی  قاسمی حیدری، 1394: 40(.  و  داد )حسینی  اسالم گسترش  به چهارگوشه ی جهان 

می توان بیان داشت، پس از تاثیر انقالب اسالمی ایران بر لبنان و متعاقباً تشكیل جنبش حزب اهلل 

موضوع التزام به والیت فقیه به لحاظ معنوی و ایدئولوژیكی عامل وحدت بخش میان ایران و جنبش 

حزب اهلل بوده است.

1-2. محوريت روحانيت در اركان حزب اهلل
سازمان های  و  احزاب  از  هیچ یك  در  دارند  حزب اهلل  مختلف  اركان  در  روحانیون  كه  نقشی   

لبنانی سابقه ندارد. از تأسیس حزب اهلل تاكنون همواره اكثریت اعضای شورای حزب اهلل را روحانیون 

تشكیل داده اند و سخنگو و معاون دبیر كل همیشه روحانی بوده  است. اكثر روحانیون حزب در 

نجف تحصیل كرده اند و تحت تاثیر روحانیون و علمای ایرانی بوده اند )ابوالقاسم زاده، 1388(.  پس 

از روی كار آمدن حزب بعث و آغاز سركوب شدید شیعیان، روحانیون شیعه لبنان مجبور به بازگشت 

به كشور خود شدند. بیشتر این روحانیون را افرادی جوان و تحت تاثیر دیدگاه های امام خمینی 

تشكیل می دادند كه با برپایی مدارس دینی در لبنان، آموزه های اسالم سیاسی و انقالبی را به نسل 

جدید لبنان منتقل كردند )حسینی و قاسمی حیدری، 1394:57(. پس از ظهور رسمی حزب اهلل در 

سال 1982، با معرفی یك روحانی به عنوان سخنگوی رسمی و حضور روحانیون در شورای رهبری 

حزب، جایگاه روحانیون در آن برجسته شد. در آن  موقع، به استثنای »حسین موسوی«، بقیه اعضای 

شورای رهبری حزب اهلل، روحانی بودند. ایدئولوژی حزب اهلل لبنان با الگو گیری از انقالب ایران، بر 

اتحاد جدایی ناپذیر میان رهبری مذهبی و سیاسی تأكید داشته و به  این سبب فقهای عالی رتبه، 
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جایگاه ویژه ای در میان اعضای حزب اهلل و جامعه لبنان كسب كرده و مسئولیت پاسداری از پیام 

تئوری  های  از  بهره برداری  پاسداری مذهبی- سیاسی شامل  نوع  این  به عهده گرفتند.  را   خداوند 

اسداللهی، 1382:  بود )طاهری، 1392؛  )ره(  امام خمینی  شهید سید  محمد باقر صدر و حضرت 

181(. به طوركلی می توان گفت از زمان تشكیل و حركت این جنبش در لبنان روحانیت همواره 

نقش اصلی و پررنگی را بر عهده داشتند و علت آن هم به دلیل نفوذ و نقش روحانیون شیعه در این 

جنبش است.

1-3. نماد های شيعی: گفتمان مقاومت
استفاده حزب اهلل از نمادها و سمبل های مذهب شیعه برای انتقال پیام های خود و تحریك و 

تشویق اعضا و پیروان به شیوه عمل خود بسیار مؤثر بوده است. علی رغم تفاوت در فرهنگ و جامعه 

ایران و لبنان این مؤلفه جلوه دیگری از اثرپذیری حزب اهلل از انقالب اسالمی ایران است. نمادهایی 

مانند عاشورا، شهادت امام حسین)ع(، سیره و جنگ های پیامبر)ص( و امام علی)ع( و... حزب اهلل را در 

انتقال پیام هایی مانند جهاد، شهادت، استقامت و تحمل پذیری توانمندتر  ساخت. استفاده از این 

سمبل ها و تشویق به اتحاد و برادری در اندیشه شیعه باعث شد افراد با پیوستن به این گروه، از 

لبنانی بودن یا عضو یك طایفه محروم بودن در كشوری كه از طریق جنگ طوایف مختلف و متعدد 

پاره پاره شده بود دست بردارند )ابوالقاسم زاده، 1388(.  الگوی مقاومت در لبنان نیز، متأثر از انقالب 

اسالمی ایران، تنها چند روز پس از تهاجم ارتش اسراییل توسط عده ای از جوانان شیعه محقق شد 

و آنها توانستند با اسلحه  های سبك، دروازه جنوبی شهر بیروت را بر روی نیروهای اسراییلی ببندند. 

جوانانی كه خود را »پیرو امام خمینی« معرفی كردند، اعالم كردند كه این نهضت اسالمی ایران 

است كه انرژی مقاومت آنها را صدچندان می كند. در همین راستا، جرقه  های مقاومت در جنبش 

)طاهری، 1392(.  گشود  مبارزه  در  را  افق جدیدی  شهادت طلبانه«،  »عملیات  قالب  در  حزب اهلل 

از  زیادی  تعداد  شدن  زخمی  و  كشته  به  منجر  كه  حزب اهلل  اعضای  شهادت طلبانه  عملیات های 
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نظامیان صهیونیستی شده بود، نقش مهمی در مفصل بندی جنبش حزب اهلل ایفاء نمود.

1-4. ادبيات سياسی و روش های تبليغاتی
 ادبیات سیاسی حزب اهلل نیز نشانگر تاثیرپذیری این حزب از انقالب اسالمی ایران است. واژه ها 

و اصطالحاتی كه در آثار و بیانیه های حزب اهلل یا شخصیت های این حزب به كاربرده می شد، برگرفته 

ایران رواج داده است. همچنین، روش ها  انقالب اسالمی  واژه ها و اصطالحاتی است كه توسط  از 

ایران مشابهت  تبلیغاتی در جامعه  ابزارهای  با  تبلیغاتی حزب اهلل در دهه های گذشته،  ابزارهای  و 

دارد. برای مثال می توان به برگزاری مراسم روز عاشورا و راهپیمایی روز قدس، تشییع پیكر شهدا، 

نوار  كاربرد  نظیر  حزب،  این  سوی  از  ویدیویی  امكانات  از  استفاده  و  سخنرانی ها  و  راهپیمایی ها 

مقدس،  دفاع  )خبرگزاری  كرد  اشاره  پیام ها  انتقال  ایران جهت  اسالمی  انقالب  دوران  در  كاست 

1395/6/31(. همچنین، فرهنگ شعارهای حزب اهلل، عاریت گرفته شده از قاموس انقالب اسالمی 

ایران است. انتخاب عنوان »حزب اهلل« درعین حال كه برگرفته از آیه 22 و 56 سوره مائده )و من 

یتولی اهلل و رسوله و الذین آمنوا فان حزب اهلل هم الغالبون(؛ )اولئك حزب اهلل اال ان حزب اهلل هم 

الغالبون( است، از فرهنگ سیاسی ایران پس از انقالب نیز نشأت گرفته است. در گفتمان حزب اهلل، 

مسایلی از قبیل مسلمانان و ملل ضعیف جهان، تحت عنوان مستضعفان، آمریكا و شوروی )سابق( 

به عنوان استكبار جهانی، اسراییل غاصب به عنوان غده سرطانی، موضوع وحدت اسالمی برای مقابله 

با دشمنان خدا و اسالم، آزادی قدس و اینكه راه قدس از كربال می گذرد، از فرهنگ انقالب اسالمی 

و سخنان امام خمینی )ره( به عاریت گرفته شده بود. عالوه بر این، این جنبش برای بسیج مردمی 

و سخنرانی و خطابه های خود نیز مانند ایران از مساجد استفاده می كند.

سير تكوين تقابل حزب اهلل با اشغالگری اسراييل
از  قابل توجهی  اشغال قسمت  به  منجر  رژیم صهیونیستی در سال 1948 كه  از تشكیل  پس 
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سرزمین فلسطین گشت، بخش هایی از جنوب لبنان نیز توسط متجاوزان اسراییلی به اشغال درآمد. 

باوجود قرارداد متاركه بین اسراییل و لبنان در سال 1949 اشغالگری رژیم اسراییل پایان نیافت و 

در ژوئن سال 1982 این رژیم با تهاجم گسترده بخش عظیمی از جنوب لبنان ازجمله پایتخت این 

كشور یعنی بیروت را به محاصره درآورد. این حمله ی وسیع تاثیر بسزایی در بسیج سیاسی و نظامی 

جامعه ی شیعیان لبنان داشت و نخستین جرقه های تشكیل مقاومت اسالمی در برابر اشغالگران از 

همین مقطع زده شد. در همین راستا، گروه های شیعی كه بیشتر در شهر بعلبك مستقر شده بودند، 

تشكیالت واحدی را ایجاد نموده و بستر الزم برای تولد جنبش حزب اهلل لبنان فراهم آوردند. در این 

زمان اختالفات سیاسی در جنبش شیعی امل باال گرفت. این اختالفات بر سر موضع جنبش امل در 

برخورد با تحوالت سیاسی و امنیتی لبنان و تهاجم اسراییل به لبنان پیش آمد. در پی این اختالفات 

بود كه تعداد بسیاری از رهبران درجه اول جنبش امل همچون سید عباس موسوی، سید حسین 

موسوی، شیخ صبحی طفیلی و سید حسن نصراهلل از جنبش كناره گیری كرده و هسته های اولیه 

حزب اهلل را به وجود آوردند )حاتمی، بحرانی، 1392(. در همین ارتباط، بارزترین دلیل ظهور جنبش 

حزب اهلل را می توان بروز بحران اجتماعی در جامعه لبنان برشمرد كه خود ناشی از ضعف نظامی 

و بحران هویت و مشروعیتی است كه به دلیل اشغال لبنان توسط اسراییل بروز كرد. شكست های 

متناوب اعراب از اسراییل، احساس حقارت و ترس از رژیم صهیونیستی در میان مردم لبنان، عدم 

كامیابی گروه های فعال در عرصه مبارزاتی- سیاسی لبنان در مقابله با متجاوز و شكست ارتش ملی 

باعث تقویت احساس نفرت از دشمن شد و آرزوی روزهای سرافرازی اسالم را در دل مسلمانان 

لبنان بیدار كرد. ازاین رو در شیعیان میل به مقاومت در برابر دشمن با توجه به آموزه های اسالمی 

و شیعی جهاد، ایثار، مقاومت و شهادت احیاء شد )ابوالقاسم زاده، 1388(.

خود  توانایي هاي  بر  تكیه  یعني  بود؛  اسالمي  انقالب  ایدئولوژي  همان  حامل  لبنان  حزب اهلل 

به منظور سركوب دشمن. ازاین رو جمهوري اسالمي ایران حزب اهلل را نوك پیكان مبارزه ي خود با 

اسراییل محسوب نمود و بر اساس تعالیم اسالمي حمایت از آن را سرلوحه ي سیاست هاي خود قرار 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396 

19
8

انه
رمی

او
خ

داد. عالوه بر آن ایران با حضور در لبنان از قابلیت افزایش عمق استراتژیك خود در موضوع جنگ 

با عراق برخوردار مي شد )گلشنی و محسن باقری، 1391، 137؛ اسداللهی، 1382، 170-172(. 

پس از راه اندازی دوره های آموزشی- نظامی در دره بقاع توسط سپاه پاسداران، به تدریج هسته های 

مقاومت شكل گرفت. در همین ارتباط، حزب اهلل برای اولین بار در 6 ژانویه 1984 به طور رسمی 

بیانیه ای نظامی را با امضای مقاومت اسالمی منتشر ساخت كه در آن به مبانی اسالم و مقاومت در 

برابر اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی تأكید شده بود.

حزب اهلل در ابتدای فعالیت مقاومت علیه ارتش رژیم صهیونیستی، روش مسامحه و گذشت را 

در برخورد با افرادی كه به گونه ای با ارتش این رژیم ارتباط داشتند در پیش گرفت؛ زیرا در آن 

تاریخ، هدف حزب اهلل این بود كه ثابت كند ارتش رژیم صهیونیستی دشمن است و نه دوست. عالوه 

بر این، در پیش گرفتن چنین سیاستی نه تنها برای جذب داوطلبان مقاومت، بلكه برای تضمین و 

تداوم مبارزه با دشمن نیز امری الزم و ضروری برای حزب اهلل بود )اسداللهی، 1386، 76-74(. اما 

به تدریج عملیات نظامی حزب اهلل بر ضد ارتش اسراییل افزایش چشمگیری یافت تا اینكه شاخه ی 

نظامی آن استواری الزم را پیدا كرد.

تا سال 1989، حزب اهلل اقدامات خود را بر مبارزه با رژیم صهیونیستی متمركز كرده بود. روند 

مقاومت سرانجام ارتش رژیم صهیونیستی را در ماه می  سال 2000 میالدی وادار به ترك خاك 

رژیم  برابر  در  مقاومت  پیروزی  آمد.  به دست  پیروزی عظیمی  بار چنین  اولین  برای  و  لبنان كرد 

امتیاز،  اراضی اشغالی بدون مذاكره و بدون اعطای  به تخلیه  این رژیم  صهیونیستی و وادار كردن 

تاثیر گذاشت؛  تحولی بی سابقه در منطقه بود. این پیروزی بر روحیه ملل منطقه و امت اسالمی 

تاثیر  لذا  بود.  غالب شده  منطقه  در  رژیم صهیونیستی  روحیه شكست ناپذیری  كه  زمانی  هم  آن 

روانی این پیروزی بسیار مهم بود )حاتمی و بحرانی، 1392؛ زارعان، 1393: 45(. این وضعیت با 

شكست اسراییل در جنگ 33 روزه جوالی 2006، وارد مرحله ي جدیدي شد. شكست اسراییل 

ضمن افزایش جایگاه حزب اهلل در لبنان و خاورمیانه و تحلیل جایگاه نظامي-امنیتي اسراییل در 
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منطقه، )گلشنی و باقری، 1391: 138( معادالت آمریكا را نیز در منطقه با چالش جدی مواجه 

ساخت. در همین ارتباط، »الیوت  آبرامز« معاون مشاور امنیت ملی آمریكا در دولت جورج بوش و 

مسئول سیاست های آمریكا در خاورمیانه در مقاله ای كه در آكادمی مطالعات امنیت داخلی رژیم 

صهیونیستی انتشار یافت، ضمن تصدیق شكست اسراییل در این جنگ تأكید می كند كه ناتوانی 

ارتش اسراییل در برابر حزب اهلل باعث ناامید شدن دولت آمریكا و به شكست كشاندن نقشه های آنها 

بیانات مبین این واقعیت است كه  این  انتخاب، 19 /5/ 1395(.  در لبنان و منطقه شد )روزنامه 

آغاز جنگ بخشی از طرح آمریكا برای تسلط بر لبنان و منطقه و حذف حزب اهلل از معادالت داخلی 

لبنان یا تضعیف آن بود تا بتواند پیروزی آمریكا در رسیدن به اهداف خود در عرصه سیاسی لبنان 

را تضمین كرده و جایگاه محور وابسته به خود را تقویت كند.

جنگ 33 روزه در تاریخ مناسبات لبنان و رژیم صهیونیستی بسیار حایز اهمیت بوده و نقطه 

عطفی در مبارزه حزب اهلل در برابر تجاوزات نظامی اسراییل محسوب می گردد. چرا كه این جنگ 

خسارات فراوان نظامی- اقتصادی برای رژیم صهیونیستی در پی داشت كه همین موضوع عامل 

اصلی بازدارنده در برابر اقدامات تجاوزكارانه این رژیم در یك دهه گذشته محسوب می گردد. بر 

ماساچوست  ایالت  در  كه  منطق«1  »محور  فرانسوی  مركز  صفحه ای   300 رسمی  گزارش  اساس 

آمریكا فعالیت می كند تلفات و خسارات اسراییل بسیار خیره كننده و چشمگیر بوده است. بر اساس 

این گزارش، در این جنگ 2300 صهیونیست به هالكت رسیده و بیش از 700 نفر زخمی شده اند، 

این در حالی است كه اسراییل آمار تلفات این جنگ را 119 نفر ذكر كرده  بود.  همچنین تعداد 160 

تانك متعلق به اسراییل منهدم شده اند كه 65 دستگاه از آنها به طور كامل از بین رفته است، 38 

دستگاه از این تانك ها نیز از نوع »مركاوا« بودند كه اسراییل ادعا می كرد این تانك ها غیرقابل انهدام 

هستند. عالوه بر این حدود 20 هزار نفر نیز دچار آسیب  هاي رواني شدند. همچنین، حدود 5000 

موشك كاتیوشا به سوی اسراییل شلیك شد كه 5 درصد این موشك ها با برخورد مستقیم به اهداف 

1. Axis of logic.
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و  اسراییلي موجب خسارات هفتگي در 11 هزار منزل، 50 مؤسسه صنعتي، 550 مكان تجاري 

1200 خودرو شد. درزمینه ی كشاورزي نیز، پرتاب موشك هاي كاتیوشا مانع برداشت محصوالت 

كشاورزي در مساحتي به وسعت 180 هزار دونم در شمال اسراییل شده است. به لحاظ اقتصادی 

این جنگ  )كریمی، 1388(.  است  متضرر شده  دالر  میلیون  روزانه 110  این جنگ  در  اسراییل 

همچنین موجب افزایش بودجه نظامی وزارت دفاع اسراییل در سال 2007 شد.

بنابراین می توان بیان داشت كه در حال حاضر حزب اهلل در خاورمیانه و در جهان اسالم به عنوان 

نیرویی شناخته می شود كه توان شكست رژیم صهیونیستی و ضربه زدن به منافع غرب را دارد و 

درعین حال نحوه امتیازگیری از دشمن را به خوبی می داند )زارعان، 1393: 53(. به طوركلی، اكنون 

از كشورهای كوچك خاورمیانه محسوب  لبنان صرفا یك حزب ملی و معمولی در یكی  حزب اهلل 

نمی گردد. چراكه این حزب گرچه خود را در چارچوب های ملی تعریف كرده و در چنین فرآیندی 

كاركرد  و  بوده  برخوردار  بسیاری  فراملی  ویژگی های  از  درعین حال  اما  است،  شده  فعال  به شدت 

منطقه ای قابل توجهی پیدا كرده است. به عبارتی، حزب اهلل در شرایط حاضر عالوه بر این كه می تواند 

بر محیط داخلی خود اثر مستقیم داشته باشد بر محیط پیرامونی خود نیز تاثیرگذار است. تاثیرپذیری 

گروه های جهادی منطقه نظیر حماس از این جنبش نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

دو. توان نظامی و قدرت بازدارندگی حزب اهلل
2-1. تقويت قدرت موشكی راهبرد اصلی در موازنه وحشت

با توجه به پیروزی و دستاوردهای نظامی حزب اهلل در جنگ 33 روزه، رهبران این جنبش تالش 

تا به طور فزاینده ای بر توان نظامی و موشكی خود افزوده و این سازمان را تبدیل به یك  كردند 

بازیگر قدرتمند نظامی تبدیل كنند. در همین زمینه »ژنرال گابي تسور«، فرمانده نیروي زمیني 

ارتش اسراییل، بیان می دارد كه »نصراهلل توانسته است حزب اهلل را از نظر توان نظامي به یكي از 

قوي ترین سازمان های جهان تبدیل كند و توان رزمي و زرادخانه موشكي آن و شیوه های جنگي 
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اقدامات   .)1395/8/25 خاورمیانه،  خبری  )پایگاه  دهد«  رشد  آینده  میادین جنگ های  در  را  آن 

حزب اهلل جهت بهسازی توانمندی نظامی خود موجب شده تا برخی از نظامیان اسراییلی حزب اهلل را 

قدرتمندترین دشمن در مقابله با اسراییل قلمداد كنند.

در همین راستا، مركز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در ارزیابی راهبردی خود در سال 

2016-2017 بیان كرده است كه حزب اهلل لبنان در اولویت اصلی تهدیدات اسراییل می باشد و ایران 

و جنبش حماس در رتبه های بعدی قرار دارند. این مركز صهیونیستی می افزاید كه حزب اهلل عالوه بر 

اراده قوی، موشك های دقیق باقابلیت تخریب بیشتر و برد باال و هواپیماهای بدون سرنشین هجومی و 

انتحاری و موشك های پیشرفته ساحل به دریا و سامانه دفاع هوایی از بهترین صنایع نظامی روسیه و 

یگان های زمینی آموزش دیده برای تسلط بر شهرك های اسراییلی برخوردار است )خبرگزاری تسنیم، 

1395/12/10(. درواقع، فاصله بین سال های 2006 تا 2016 فرصت خوبی برای حزب اهلل بود تا بتواند 

توان تسلیحاتی خود را تقویت كند، این چیزی است كه صهیونیست ها از آن تحت عنوان »آرامش 

وحشت«1 نام می  برند. اسراییلی ها معتقدند كه هراندازه این فاصله زمانی بیشتر طول بكشد، مقابله با 

حزب اهلل لبنان برای بازگرداندن موازنه های قدرت به واپسین سال های هزاره گذشته میالدی مشكل تر 

خواهد بود )عباسی، 1395(. در همین ارتباط، در سایه جنگ نامتقارن2، به علت برتری هوایی رژیم 

صهیونیستی، حزب اهلل لبنان تالش كرده تا توان موشكی خود را تقویت نماید. به دیگر سخن، رهبران این 

جنبش تولید موشك های متنوع را بهترین و مفیدترین وسیله در جنگ نامتقارن می دانند كه می تواند 

جبهه داخلی اسراییل را تهدید كند و نوعی از توازن وحشت و بازدارندگی متقابل3 بین حزب اهلل و رژیم 

اسراییل ایجاد كند. در مقابل نیز رژیم صهیونیستی استراتژی های مختلفی را تحت عناوین و اصطالحات 

متعدد برای مقابله با قابلیت های موشكی حزب اهلل در است كه مهم ترین آنها عبارتند از: 

1. The Quietness of Terror
2. Asymmetric Warfare
3. Mutual Deterrence
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1. استراتژی سوت موشك ها: این استراتژی از سوی »موشه یعلون« رییس سابق ستاد ارتش 

رژیم صهیونیستی بین سال های 2006 تا 2008 اعالم شد. در آن زمان اسراییلی ها معتقد بودند كه 

مقابله نظامی باعث از بین رفتن حزب اهلل نمی شود و بهتر است آن را رها كرد تا در مشكالت سیاست 

داخلی لبنان غرق شود. آن ها می خواستند به این ترتیب حزب اهلل را وارد فتنه های منطقه ای كنند تا 

بتوانند آن را از مقابله با اسراییل دور كرده و موشك های آن را ناكارآمد كنند.

رژیم  شمالی  منطقه  وقت  فرمانده  آیزنكوت  گادی  را  ایده  این  ضاحیه:  دیدگاه  استراتژی   .2

صهیونیستی در 4 اكتبر سال 2008 در واكنش به تهدیدات سید حسن نصراهلل در مراسم تشییع 

پیكر شهید مغنیه مبنی بر انتقام گرفتن مطرح كرد. منظور آیزنكوت از این ایده آغاز جنگی بود كه 

بتواند نقشه های منطقه را تغییر داده و واكنشی نامتقارن نسبت به پرتاب هر موشك به سرزمین های 

اشغالی در پی داشته باشد و بتوان ویرانی گسترده ایجاد شده در ضاحیه بیروت را به تمام لبنان 

تعمیم دهد.

3. استراتژی بازدارندگی متقابل: در 14 آگوست 2009 هنگامی كه سید حسن نصراهلل معادله 

جدید خود مبنی بر هدف قرار دادن تل آویو در برابر موشك باران ضاحیه را مطرح كرد و در 16 

فوریه 2010 نیز موضوع تخریب چندین ساختمان در تل آویو در صورت تخریب یك ساختمان در 

ضاحیه از سوی نصراهلل مطرح شد، دیدگاه ضاحیه آیزنكوت مختل شد. این در حالی بود كه در آن 

زمان گزارش های اسراییلی ها نشان می داد حزب اهلل لبنان بیش از 40 هزار موشك در اختیار دارد 

كه برخی از آنها نظیر موشك های زلزال و ام 600 قدرت تخریبی بسیار زیادی دارد و می تواند به 

آیزنكوت در 24 می سال 2010 به جنگ  باعث شد  این موضوع  نیز برسد.  تل آویو و اطراف آن 

سرد با حزب اهلل و بازدارندگی متقابل اذعان كند و در موضع دفاعی قرار گرفته و به دنبال تقویت 

سیستم های دفاع موشكی خود و سامانه هایی نظیر گنبد آهنین، حیتس و پاتریوت باشد )خبرگزاری 

.)1395/12/10 تسنیم، 

این كه  به دلیل  توانمندی های نظامی حزب اهلل كار بسیار مشكلی است،  از  بدون تردید آگاهی 
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بسیاری از این اطالعات جنبه محرمانه دارند و به آسانی در اختیار قرار نمی گیرند؛ اما بااین حال در 

سطور ذیل به برخی از تسلیحات استراتژیكی حزب اهلل كه اسراییل از آنها سخن به میان آورده اشاره 

خواهیم كرد:

با  حزب اهلل  موشك  مخرب ترین  و  است  كیلومتر   400 تا   100 معادل  بردی  دارای  زلزال:   .1

كالهك جنگی 600 كیلوگرم محسوب می شود. حزب اهلل در جنگ 2006 قصد شلیك این موشك به 

تل آویو را داشت كه با صدور قطعنامه 1701 شورای امنیت و آتش بس این اتفاق نیفتاد. موشك های 

حزب اهلل دارای سیستم هدایت تلویزیونی هستند. تعداد زلزال های حزب اهلل نیز 30 فروند تخمین 

زده می شود )زرچینی، 1394(.

2. موشك فاتح 110 : »فاتح 110« كالس A موشكی سطح به سطح با بردی بیش از  200 

كیلومتر و وزن سرجنگی 500 كیلوگرم است. این موشك از دقت فوق العاده و قدرت تخریب باال 

برخوردار است. این موشك از سامانه های پیشرفته هدایت و ناوبری برخوردار است و تا پایان مسیر 

هدایت می شود.

در همین رابطه، روزنامه االخبار لبنان می نویسد: موشك »فاتح« می تواند در كمتر از دو دقیقه 

وزارت جنگ و ستاد ارتش رژیم صهیونیستی را ویران كند و هفت موشك از نوع مذكور می تواند 

كارایی تمامی سامانه های دفاع موشكی تل آویو را در كمتر از 1 دقیقه از بین ببرد )زرچینی،1395(. 

فاتح 110 كه به كمك ایران تولید شده است تهدیدی برای امنیت سایت های هسته ای اسراییل نیز 

محسوب می گردد. در همین راستا، »عمیر پرتص« وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اعتراف كرد 

حزب اهلل امروز موشك هایی از نوع فاتح 110 را در اختیار دارد كه موشك هایی رهگیر و بسیار دقیق 

هستند و می توانند اهداف موجود در 300 كیلومتری را هدف قرار دهند، به  این  ترتیب حزب اهلل 

لبنان می تواند تأسیسات اتمی دیمونا را نیز هدف قرار دهد. در مجموع، همان گونه كه »عوزی ایالم« 

سرتیپ نیروهای ذخیره رژیم صهیونیستی و مدیركل سابق كمیته انرژی اتمی اسراییل بیان می دارد 

باوجود اینكه این رژیم در توسعه توانمندی های دفاعی خود پیشرفت داشته است، اما این بدان معنا 
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نیست كه ناوگانی از موشك های شلیك  شده از شمال اسراییل نتواند به آنها آسیب برساند )عباسی، 

1395(. بدین ترتیب این رژیم در یك وحشت دائمی بسر می برد.

3. موشك یاخونت: »یاخونت«1 با كد SS-N-26 یك موشك كروز ضد كشتی مافوق صوت هوا 

به زمین و سطح به سطح ساخت روسیه بوده كه در نمونه های هوا پایه، دریا پایه و زمین پایه توسعه 

داده شده است. این موشك قریب به  90 سانتی توانایی حمل ده ها كیلوگرم مواد انفجاری را دارد.

موشك  این  كه  می نویسد   »800 پی  »یاخونت  درباره  سیكیوریتی«2  »گلوبال   سایت 

بودن  »كروز«  توانایی  كه  بوده  كیلوگرم   200 قابل حمل  سرجنگی  و  كیلومتر   300 برد  دارای 

سامانه  كه  است  موشكی  كروز،  موشك  است  ذكر  )شایان  دارد.  آب  باالی  متر  صد  چند  را 

همان گونه  است(.  فعال  مقصد  تا  مبدأ  از  موشك  شلیك  مرحله  تمام  در  كنترل3  و  هدایت 

سیاست های برای  واشنگتن  »اندیشكده  در  دفاعی  مسایل  وایت« تحلیل گر  »جفری   كه 

و  هوایی  پدافند  پیشرفته  سامانه های  از  بهره برداری  با  حزب اهلل  می دارد،  بیان  نزدیك«4  خاور   

موشك های كروز »یاخونت« اهداف دریایی، نیروی هوایی اسراییل و سكوهای نفتی این رژیم را 

در دریای مدیترانه هدف قرار دهد )زرچینی، 1395(. در حقیقت این موشك هدایت شونده قادر 

است مواضعی در داخل اسراییل- ازجمله در مناطق مركزی و جنوبی- شامل مقرهای فرماندهی، 

پایگاه های هوایی و مواضع اقتصادی را مورد هدف قرار دهد.

4. اسكاد: یك موشك زمین به زمین برد كوتاه بوده كه بردی معادل 180 تا 600 كیلومتر دارد. 

 كالس های مختلف این موشك با نام های »اسكاد ای«، »اسكاد بی«، »اسكاد سی« و »اسكاد دی«

1. Yakhont
2. Global Security
3. Guidance and Control
4. Washington Institute for Near East Policy (WINEP
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 است. بر اساس ارزیابی نشریه جینس،1 كالس های مختلف این موشك با طولی بین 10 تا 12.5 

متر، وزن پرتاب 4.5 تا 6.5 تن، سرجنگی تكی، با توانایی حمل كالهك متعارف یا نامتعارف، هدایت 

»اینرسی« )هدایتی كه پارامترهای شتاب و سرعت مدنظر قرار می دهد(، سوخت یك مرحله ای و 

برد 180 تا 550 كیلومتر كه ساخت روسیه است )زرچینی، 1394(. این موشك ها می تواند نقاط 

این  و  دهد  قرار  هدف  را  »دیمونا«  و  »حیفا«  »تل آویو«،  ازجمله  اشغالی  سرزمین های  از  مهمی 

موضوع نگرانی های بیشتر اسراییل را سبب شده است.

5. موشك »ام 600« : وب سایت میسل تریت2 درباره موشك كوتاه برد ارتش سوریه نوشت: 

»تشرینM-600« یك موشك بالستیك زمین به زمین بوده كه گزارش های مختلفی از سازوكارهای 

بهینه سازی این موشك ارایه شده است. این سایت ادامه داد: این موشك با طول قریب به 9 متر، 

قطر قریب به 6/0 متر، وزن كلی پرتاب 3 هزار و 450 كیلوگرم، وزن سرجنگی 500 كیلوگرم، دارای 

سامانه هدایت ویژه ای است. اولین پرتاب های این موشك در سال 2007، 2008 و 2011 بوده و 

به عنوان یك موشك عملیاتی شناخته شده است. این موشك بردی بیش از 200 كیلومتر دارد و 

دارای سوخت جامد بوده و هدایت آن اینرسی است كه با سامانه اطالعات جغرافیایی به روزرسانی 

می شود )زرچینی، 1395(. این موشك از طریق دولت سوریه در اختیار حزب اهلل قرار گرفته است.

از  قبل  موشك  و  راكت  هزار   33 از  حزب اهلل  زرادخانه  گزارش ها  آخرین  طبق  به طوركلی، 

از  تیفون«  »نوعم  رابطه،  در همین  است.  یافته  افزایش  هزار موشك   150 به   2006 نبرد سال 

فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی اذعان می دارد كه »حزب اهلل هشتمین رتبه را ازلحاظ قدرت 

موشكی در سطح جهان دارد ... و در صورت هرگونه جنگ احتمالی با حزب اهلل، اسراییل نمی تواند 

برای چند هفته متوالی حجم فراوان موشك های شلیك شده از سوی این گروه را تحمل كند«. 

)روزنامه فرهیختگان، 4/3 1396(. توان موشكی حزب اهلل موجب شده تا برخی از مقامات رژیم 

1. Janes
2. Missile Threat
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دفتر  رییس  هابر«،  »ایتان  ممانعت كنند. چراكه، همان طوری كه  آغاز جنگ جدید  از  اسراییل 

دیگر  حزب اهلل  موشكی  قدرت  به دلیل  می دارد  اظهار  اسراییل  اسبق  نخست وزیر  رابین  اسحاق 

چیزي به نام جنگ تاكتیكي وجود ندارد و فقط جنگ بزرگ وجود دارد )پایگاه خبری خاورمیانه، 

.)1395 /8/ 14

اعتراف به افزایش توان موشكی حزب اهلل در حالی صورت می گیرد كه این سازمان در جنگ 

رواني و رسانه ای نیز با موفقیت عمل كرده و توانسته است تا حدودی زیادی در بعد روانی بازدارندگی 

عملكرد مؤثری داشته باشد. دراین بین سخنان تهدیدآمیز سید حسن نصراهلل علیه صهیونیست ها 

نقش بسیار حایز اهمیتی در تضعیف اراده تجاوزكارانه آنها داشته است. آنچه مسلم است این موضوع 

است كه بر اساس گسترش توان نظامی و موشكی حزب اهلل، توان تسلیحاتی رژیم صهیونیستی طی 

پژوهش های  بین المللی  مؤسسه  زمینه،  در همین  است.  داشته  توجهی  قابل  رشد  اخیر  سال های 

صلح استكهلم به تازگی آمار هزینه های  نظامی در سطح جهان را منتشر كرده است كه بر اساس آن 

در سال 2016 در سراسر جهان 1686 میلیارد دالر صرف اهداف نظامی شده است كه دراین بین 

اسراییل حدود 1/1 درصد رشد در هزینه های نظامی خود داشته است )شورای راهبردی خارجی، 

1396/2/6(. افزایش خریدهای تسلیحاتی اسراییل از قبیل موشك میان برد هوا به هوا، بمب های 

از  رژیم  این  وحشت  و  بیم  از  حاكی  خود  موشك انداز  كشتی  و  پیشرفته  زیردریایی  سنگرشكن 

تهدیدات امنیتی در محیط پیرامونی به ویژه از سوی نیروهای مقاومت نظیر حزب اهلل می باشد؛ اما 

این سالح ها با توجه به توان نظامی فعلی حزب اهلل با هدف تجاوز خریداری نشده بلكه عمدتا در 

راستای بازدارندگی متقابل می باشد.

2-2. بازدارندگی: الگوی امنيت ساز
به نظر می رسد كه اوضاع كنونی بین حزب اهلل و رژیم صهیونیستی تداعی كننده نوعی »جنگ 

سرد« باشد كه تحت این فضا دو طرف از مواجهه مستقیم نظامی خودداری می كنند. این اصطالح 
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نخست توسط گادی آیزنكوت1، فرمانده سابق منطقه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی، بعد از معادله 

بازدارنده جدید سید حسن نصراهلل دبیركل حزب اهلل لبنان درزمینه ی تناسب شدت موشك باران و 

ویرانی بین دو طرف مطرح شد؛ كه نقطه عطفی در مقابله با رژیم صهیونیستی محسوب می گردد. 

هدف رهبر حزب اهلل ایجاد موازنه وحشت در محاسبات استراتژیكی بود تا هزینه تجاوز بیش ازپیش 

ملموس و روشن گردد. در عاشورای سال گذشته سید حسن نصراهلل به اشغال گران اسراییلی هشدار 

داد كه »]در صورت وقوع جنگ[« هیچ منطقه ی امنی را در امتداد خاك فلسطین اشغالی پیدا 

 .)1395/12/10 تسنیم،  نرسد«)خبرگزاری  آنجا  به  لبنان  حزب اهلل  موشك های  كه  كرد  نخواهند 

بنابراین می توان استدالل كرد اكنون امنیت و ثباتی نسبی كه بر مرزهای دو كشور حاكم است 

مرهون محدودیت ها و بازدارندگی است كه حزب اهلل لبنان موفق شده هم در عرصه عملیاتی و هم 

در بعد روانی در ادراكات رهبران سیاسی و استراتژیست های نظامی این رژیم در بررسی گزینه های 

جنگی ایجاد نماید.

منطق بازدارندگی كه حزب اهلل از آن بهره می برد، بازدارندگی مبتنی بر مجازات است. به عبارت 

 دیگر، حزب اهلل سعی می كند به صهیونیست ها این نكته را القاء كند كه اگر به لبنان حمله كنند، 

آنها با تخریب زیرساخت ها و دارایی های ارزشمند رژیم صهیونیستی، واكنش نشان خواهند داد. در 

همین رابطه، سید حسن نصراهلل در گفتگو با غسان بن جدو مدیر شبكه المیادین، این تهدید را 

مطرح كرده: »مشكل ]اسراییل فقط[ در انبارهای آمونیاك نیست كه در حیفاست. زیرساخت های 

پتروشیمی و آنچه بیولوژیكی است، تأسیسات اتمی و انبارهای اتمی و زرادخانه های كالهك های 

اتمی... اینها كارخانه ها و تأسیساتی است كه در شهرها و در جوار شهرهای اسراییلی موجود است. 

اینها اهدافی است كه اگر اسراییل بخواهد زیرساخت های ما را بزند، حق ماست كه هر هدفی كه 

برای دشمن بازدارندگی ایجاد كند، هدف بگیریم« )خبرگزاری فارس، 1395/1/2(. زیرساخت ها و 

تأسیسات از دو منظر ایجابی و سلبی برای رژیم اشغال گر قدس حایز اهمیت و ارزش است: از منظر 

1. Gadi Eizenkot
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را شكل  آنها  نظامی و صنعتی  از قدرت  انبارهای تسلیحاتی، بخش مهمی  و  ایجابی زیرساخت ها 

می دهد و از منظر سلبی نیز، هرگونه آسیبی به این تأسیسات و زیرساخت ها می تواند تلفات انسانی 

بسیار گسترده ای به دنبال داشته باشد. لذا تأكید حزب اهلل بر تخریب حساس ترین و مهم ترین مظاهر 

قدرت رژیم اشغال گر قدس در صورت تجاوز نظامی علیه لبنان، می تواند موجب ترس و وحشت 

مقامات این رژیم از عملی شدن تهدیدات شود و نتیجتاً بازدارندگی ایجاد كند. بازدارندگی بر پایه ی 

برخوردار  تبیینی  قدرت  از  حزب اهلل  تهدیدهای  منطق  تشریح  در  حدی  تا  می تواند  نیز  ممانعت 

باشد. در ممانعت مستقیم، طرف مقابل با گفتار و اقدامات تهدیدآمیز اما متقاعدكننده خطاب قرار 

می گیرد. حسن نصراهلل اكنون همین شیوه را در پیش گرفته است. او با بیان دقیق حوزه های مورد 

تهدید حزب اهلل در سرزمین های اشغالی، سعی دارد تا تهدیدش را برای صهیونیست ها كاماًل عینی 

سازد )ساسانیان)ب(،1395(. این موضوع در حالی است كه از منظر بسیاری از فرماندهان نظامی 

اسراییل بین تهدیدات لفظی و اقدامات عملی رهبر جنبش حزب اهلل انطباق زیادی وجود دارد و 

سخنان وی صرفاً جنبه شعاری ندارد. اعتبار تهدیدات یا ضد تهدیدات سید حسن نصراهلل، به عنوان 

یكی از شاخصه های مهم استراتژی بازدارندگی، تاكنون نقش حایز اهمیتی در ایجاد الگوی امنیتی 

ایفاء كرده است.

شیوه ای كه معموالً حزب اهلل برای بیان ابزار انتقال تهدید یا ضد تهدید بازدارنده ی خود از آن 

بهره می برد، سخنرانی باالترین مقام رسمی این جنبش یعنی سید حسن نصراهلل است؛ به عبارت 

 دیگر، تنها دبیر كل حزب اهلل است كه تهدیدات بازدارنده را مطرح می كند. البته عالوه بر مصاحبه 

و سخنرانی های دبیر كل، برخی اقدامات رسانه ای و هنری شبكه المنار نیز در این حوزه مؤثر بوده 

است؛ اما آنچه اصلی ترین و پربسامدترین ابزار بوده، بیان مواضع و تهدیدات از سوی سید حسن 

نصراهلل بوده است. ویژگی های شخصیتی سید حسن ازجمله ادبیات و شیوه ی سخنرانی و همچنین 

اعتقاد صهیونیست ها به »صادق« بودن او، باعث شده تا انتقال تهدید به بهترین شكل ممكن صورت 

گیرد )ساسانیان)ب(،1395(. در همین ارتباط، ملموس سازی تهدیدات می تواند در متقاعد كردن 
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امید  با كاهش  تا  به عبارت دیگر رهبر حزب اهلل می كوشد  باشد؛  اهمیت  بسیار حایز  صهیونیست ها 

دشمن در كسب موفقیت از طریق تصویرسازی پیامدهای واكنش حزب اهلل، امكان حمله ی رژیم 

صهیونیستی به لبنان را كاهش دهد. در شرایط كنونی با توجه به افزایش توانمندی نظامی-موشكی 

حزب اهلل لبنان سطح تهدیداتی كه این سازمان برای واكنش به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی 

مطرح می كند، به طرز شگفت انگیزی ارتقاء یافته است.

نكته مهمی دیگری كه وجود دارد تغییر ماهیت تهدیدات حزب اهلل از رویكرد صرفاً تدافعی به 

رویكردی تهاجمی و پیش روی در سرزمین های اشغالی است. در همین زمینه، دبیر كل حزب اهلل در 

مصاحبه با شبكه المیادین در شهریور 91 اظهار داشت: »اگر اسراییل به ما حمله كند، ما به دفاع 

بسنده نخواهیم كرد. روزی به رزمندگان گفتم كه آماده باشید شاید روزی بیاید كه ما وارد الجلیل 

]در شمال سرزمین های اشغالی[ شویم« )خبرگزاری فارس، 1391/6/14(. تهدیدات حزب اهلل برای 

افزایش سطح موفقیت بازدارندگی، باید سه ویژگی داشته باشد: نخست این كه صهیونیست ها آن را 

باور كنند؛ دوم، عقالنی باشد و سوم اجرای آن با درصد باال ارزیابی شود. به نظر می رسد تهدیدات 

حزب اهلل از هر سه ویژگی برخوردار بوده و این موضوع فی النفسه امنیت و ثبات موجود را تداوم 

بخشیده است.

نتيجه گيری
تاریخ  در  نقطه عطفی  تموز« در سال 2006  یا »جنگ  روزه  پیروزی حزب اهلل در جنگ 33 

لبنان محسوب می گردد كه به نوعی تبدیل به خط پایانی بر شكست های اعراب از اسراییل شد. در 

این جنگ حزب اهلل با قدرت نظامی و موشكی خود عالوه بر تحمیل شكست بر رژیم صهیونیستی، 

معادالت استراتژیك ژئوپلیتیك خاورمیانه را نیز تغییر داد. از آن مقطع تاكنون فرصت خوبی برای 

جنبش حزب اهلل فراهم گردید تا توان تسلیحاتی خود را تقویت كند و با پشتوانه قدرت پدافندی با 

محوریت تسلیحات موشكی یك نگرانی امنیتی معطوف به بازدارندگی در برابر اسراییل ایجاد نماید 
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كه صهیونیست ها از آن به عنوان »آرامش وحشت« نام می  برند.

در همین ارتباط، با توجه به فرضیه ی پژوهش، می توان تأكید نمود كه آشكار شدن ظرفیت و 

توان نظامی و موشكی حزب اهلل و متعاقبا تقویت فزاینده آن در یك دهه اخیر موجب افزایش قابل 

مالحظه قابلیت بازدارندگی این جنبش در مقابل اسراییل شده و متعاقباً صهیونیست ها را از تجاوز 

به رهبران  را  پیام  این  تا  به عبارتی، حزب اهلل تالش كرده  بازداشته است.  اقدام نظامی احتمالی  و 

تل آویو القاء كند كه هرگونه تجاوز نظامی احتمالی هزینه بر است و هزینه ی آن بیشتر از سودی 

است كه آن رژیم تحصیل خواهد نمود. در همین ارتباط، سخنان و بیانات سید حسن نصراهلل علیه 

اسراییل مبنی بر انتقام گسترده، در صورت تجاوز احتمالی این رژیم، نقش مهمی تاكنون در بعد 

روانی بازدارندگی ایفاء نموده است. چراكه از منظر بسیاری از مقامات صهیونیستی انطباق زیادی 

میان سخنان و عملكرد سید حسن نصراهلل وجود دارد و امكان تحقق و عملیاتی شدن تهدیدات وی 

بسیار محتمل می باشد.

آنچه مسلم است این موضوع است كه تا سال 2006 قدرت بازدارندگی و دفاعی حزب اهلل لبنان 

مورد تردید بسیاری از گروه ها قرار داشت؛ اما از جنگ 33 روزه به بعد، این جنبش به عنوان یك 

قدرت بازدارنده منطقه ای ظهور كرد كه موجب ارزیابی مجدد فرماندهان نظامی و اطالعاتی تل آویو 

از توان این جنبش گردید. به گونه ای كه آنها در محاسبات و معادالت استراتژیكی به ویژه علیه ایران، 

قدرت بازدارندگی حزب اهلل را علی الخصوص در حوزه موشكی مدنظر قرار می دهند. در همین رابطه، 

برخی ممانعت اسراییل از اقدام نظامی یك جانبه علیه تأسیسات هسته ای ایران را بیم رهبران این 

رژیم از توان موشكی جنبش حزب اهلل بر می شمرند. این موضوع فی النفسه مبین این واقعیت است 

كه حزب اهلل توانسته است به صورت غیرمستقیم توان بازدارندگي جمهوري اسالمي ایران را در برابر 

اسراییل ارتقاء بخشیده و موازنه قدرت را به سود ایران در ژئوپلیتیك خاورمیانه تغییر دهد.

عالوه بر این، در حال حاضر با افزایش نیروهای نظامی، استفاده از تسلیحات پیشرفته تر و توسعه 

تاثیرگذاری  لبنان تقویت شده و متعاقباً شاهد حضور و  قدرت نظامی، موقعیت و نقش حزب اهلل 
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قابل مالحظه این سازمان در صفحه شطرنج استراتژیك خاورمیانه هستیم؛ به عبارت  دیگر، حزب اهلل 

در حال حاضر صرفاً یك جنبش فرو ملی محسوب نمی گردد، بلكه یك كنش گر منطقه ای است 

كه اهداف فراملی را به ویژه در راستای محور مقاومت دنبال می كند. نقش و نفوذ این جنبش در 

معادالت و تحوالت منطقه به ویژه در دفاع از سوریه و در مقابله با گروه های تروریستی در همین 

راستا قابل ارزیابی است.

همچنین، عالوه بر قدرت بازدارندگی حزب اهلل در قبال اقدامات احتمالی نظامی اسراییل علیه 

لبنان، پیروزی های این جنبش در مقابل رژیم اشغال گر اسراییل از سویی به الگویی برای گروه های 

مقاومت در فلسطین تبدیل شده است؛ به طوری كه پیروزی قاطع رژیم صهیونیستی را بر این نیروها 

بسیار دشوارتر از گذشته كرده است. به سخنی دیگر، كامیابی های نظامی و قدرت نظامی حزب اهلل 

انگیزه های نیروی های مقاومت منطقه ای به ویژه نیروی های مقاومت فلسطینی را در قبال اسراییل 

كه  نیز، همان گونه  دیگر  از سوی  است.  نموده  ترغیب  روشن تر  آینده  به  را  آن ها  و  كرده  تشدید 

ایران در  بازدارندگي  افزایش قدرت  پیش تر اشاره گردید، توان نظامی و موشكی حزب اهلل موجب 

در چارچوب  نهایتاً  برابر اسراییل شده است. رهبران اسراییل علی رغم تهدیدات گوناگون نظامی، 

»منطق اقدام« و محاسبه سود و زیان در قبال ایران عمل خواهند كرد. در این طیف از محاسبات 

كه امنیت كانون محوری آن را شكل می دهد، قدرت نظامی حزب اهلل در كنار قابلیت نظامی ج.ا. 

ایران نقش اساسی و حایز اهمیتی ایفاء می كند. اگرچه بازدارندگی حزب اهلل موجب شده تا تقابل 

احتمالی آینده به تعویق بیافتد و صلح و امنیت نسبی بین لبنان و اسراییل شكل بگیرد، اما این 

به معنای اتخاذ رویكرد منفعالنه رژیم صهیونیستی نبوده است. در همین رابطه، نخبگان سیاسی 

اسراییل تاكنون تالش كرده اند تا با ایجاد جنگ روانی در قالب حمله نظامی احتمالی و همچنین 

ای، فضای  از طریق بمب گذاری ها و تشدید منازعات قومی-فرقه  ایجاد بی ثباتی در داخل كشور 

امنیتی لبنان را ملتهب و ناامن كرده و نیروی مقاومت را در منطقه تحت فشار قرار دهند؛ كه البته 

تا حدودی زیادی ناكام بوده اند.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396 

21
2

انه
رمی

او
خ

منابع و يادداشت ها:
1. ابوالقاسم زاده، حمید، )1388(، »تاثیر انقالب اسالمی در شكل گیری و مبارزات حزب اهلل لبنان«، 
 www.bashgah.net/fa/content/show/39242                                         :قابل دسترسی در
2. اسپوزیتو، جان. ال، )1382(، »انقالب ایران و بازتاب جهاني آن«، ترجمه محسن مدیر شانه چي 

تهران: مركز بازشناسي اسالم و ایران.
پژوهشكده  تهران:  حال«،  و  گذشته  لبنان،  حزب اهلل  »جنبش   ،)1382( مسعود،  اسداللهي،   .3

راهبردي. مطالعات 
4. اسدالهی، مسعود، )1386(، »از مقاومت تا پیروزی«، تهران: مؤسسه ی مطالعات اندیشه سازان نور.
مجله ي  ایران«،  نظامي  راهبرد  در  بازدارندگي  عنصر  »نقش   ،)1392( علی،  باقریدولتآبادی،   .5

.85 شماره ی   ،22 سال  دفاعی،  سیاست 
مطالعات  بر  مقدمه ای  معاصر:  جهان  در  »استراتژی   ،)1383( دیگران،  و  جان  بلیس،   .6
ابرار معاصر  بین المللی  استراتژیك«،ترجمه كابك خبیری، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات 

تهران.
7. پایگاه خبری خاورمیانه، )14 /8/ 1395(، »حزب اهلل لبنان به قوی ترین سازمان جهان تبدیل 
 http://middleeastpress.com/blog /                                   :شده است«، قابل دسترسی در

8. جهان نیوز )1396(، »حزب اهلل لبنان از 2006 تا 2017«، قابل دسترسی در:
www.jahannews.com/news/533544 

تهران:  اسالمی«،  جنبش های  »دایرة المعارف   ،)1392( بحرانی،  مرتضی  و  محمدرضا  حاتمی،   .9
اول. چاپ  اجتماعی،  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشكده 

10. حسینی، علی و سوسن قاسمی حیدری، )1394(، »تاثیِر بن الیه های انقالب اسالمی ایران بر 
بیداری سیاسی، اجتماعی شیعیان لبنان«، مطالعات بیداری اسالمی، دوره 4، شماره 7.

تا جنگ  از جنگ سرد  و رژیم صهیونیستی؛  11. خبرگزاری تسنیم، )1395/12/10(، »حزب اهلل 
 www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/10/1341555 در:         قابل دسترسی  فراگیر«، 
انقالب  از  لبنان  حزب اهلل  تاثیرپذیری  »مؤلفه های   ،)1395/6/31( مقدس،  دفاع  خبرگزاری   .12



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396 

21
3

انه
رمی

او
خ

www.sndu.ac.ir                                                   :اسالمی ایران«، قابل دسترسی در
13. خبرگزاری فارس، )1391/6/14(، »در گفت وگو با شبكه المیادین نصراهلل: اسراییل حمله كند، 

به دفاع اكتفا نمی كنیم و وارد الجلیل می شویم«، قابل دسترسی در:
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910613001385

قرمزی  خط  حزب اهلل  شود،  تحمیل  جنگ  اگر  »نصراهلل:   ،)1395/1/2( فارس،  خبرگزاری   .14
خورده«،  یمن شكست  و  سوریه  در  عربستان  طرح  است/  كذب  سوریه  از  ما  خروج  نمی شناسد/ 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950102000536 در:      قابل دسترسی 

15. خبرگزاری فارس، )1394/11/27(، »دبیر كل حزب اهلل لبنان: سوریه ستون خیمه مقاومت باقی 
می ماند/ اجازه تسلط طاغوتیان بر سوریه را نمی دهیم«، قابل دسترسی در:

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941127001547

راهكارها(«،  و  )ملزومات  ایران  اسالمي  جمهوري  دفاعي  »راهبرد   ،)1382( كابك،  خبیری،   .16
.1 شماره   ،1 سال  دفاعی،  راهبرد  فصلنامه 

17. خسروشیری، علی و مصطفی  جوان، )1388(، »ایران پس از انقالب اسالمي و حزب اهلل لبنان: 
تأثیرات و پیامدها«، فصلنامه مطالعات بسیج، سال 12، شماره 42.

سابق  امنیتی  مقام  زبان  از  روزه   33 جنگ  »ناگفته های   ،)1395  /5/19( انتخاب،  روزنامه   .18
http://www.entekhab.ir/fa/news                                   :آمریكا«، قابل دسترسی در
19. روزنامه فرهیختگان، )1396/4/3(، »قدرت موشكی خیره كننده حزب اهلل: تهدید رو به گسترش 
http://newspaper.fdn.ir/newspaper/pagepdf/22532          :برای اسراییل«، قابل دسترسی در

20. زارعان، احمد، )1393(، »بررسی روند تبدیل جنبش حزب اهلل لبنان از قدرت محلی به قدرتی 
ملی و منطقه ای«، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسالم، سال 15، شماره 3.

اسراییل«،  ارتش  با  جنگ  در  حزب اهلل  كلیدی  موشك  »سه   ،)1394( محمد،  زرچینی،   .21
 www.yjc.ir/fa/news/5527868                                               :قابل دسترسی در
ارتش   »2 شماره  »مرد  گستاخی  به  حزب اهلل  موشكی  »پاسخ   ،)1395( محمد،  زرچینی،   .22
www.yjc.ir/fa/news/5577155                                    :اسراییل«، قابل دسترسی در



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396 

21
4

انه
رمی

او
خ

شاخصه های  و  لبنان  حزب اهلل  تهدیدهای  سطح  »ارتقاء   ،)1395( )ب(،  سعید  ساسانیان،   .23
در: قابل دسترسی  آن«،  بازدارندگی 

 http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items

24. ساسانیان، سعید، )1395(، »امكان سنجی حمله رژیم صهیونیستی به حزب اهلل لبنان/ بخش 
www.tabyincenter.ir/13391                                                 :دوم«، قابل دسترسی در
25. شورای راهبردی خارجی، )1396/2/6(، »افزایش هزینه های نظامی جهان در سال 2016«، 

www.scfr.ir در:  قابل دسترسی 
انقالب  پژوهش نامه  اسالمی«،  جنبش های  و  اسالمی  »انقالب   ،)1384( مرتضی،  شیرودی،   .26

و 12. اسالمی، سال 5، شماره 11 
بر  تأكید  با  لبنان  بر شیعیان  ایران  انقالب اسالمی  27. طاهری، سید مهدی، )1392(، »تاثیرات 

در: قابل دسترسی  حزب اهلل«،  جنبش 
 www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920405001194

بر  تأكید  با  لبنان  شیعیان  بر  ایران  اسالمي  انقالب  »تأثیرات   ،)1389( طاهری، سیدمهدی،   .28
.23 شماره   ،7 سال  اسالمی،  انقالب  مطالعات  علمی-پژوهشی  فصلنامه  حزب اهلل«،  جنبش 

29. عباسی، علی، )1395(، »معادالت 10 ساله حزب اهلل و رژیم صهیونیستی/ برآورد واقع گرایانه از 
 www.mashreghnews.ir/news/605414                  :توانمندی های متقابل«، قابل دسترسی در
تحقیقات  و  مطالعات  فرهنگی  امنیت«،مؤسسه  )1389(،»نظریه های  علی،  عبداهلل خانی،   .30

تهران. معاصر  ابرار  بین المللی 
31. قاسمی، فرهاد و عباس كشاورز شكری، )1388(، »نگرشی به سیستم بازدارندگی منطقه ای در روابط 

بین الملل: مطالعه موردی ایران و آمریكا«، رهیافت های سیاسی و بین المللی، زمستان، شماره 20.
اسالمی  جمهوری  بازدارندگی  راهبرد  در  موشك ها  »نقش   ،)1390( حمیدرضا،  ملكی،  قوام   .32

.3 شماره   ،2 سال  سیاست گذاری،  رهنامه  فصلنامه  ایران«، 
33. كریمی، محمود، )1388(، »جنگ 33 روزه«، قابل دسترسی در:

http://rasekhoon.net/article/show/140424/- 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396 

21
5

انه
رمی

او
خ

34. گزارش باشگاه خبرنگاران، )1395/1/22(، »تسلیحات حزب اهلل كه آمریكا را به هراس انداخت«، 
 www.otaghkhabar24.ir/news/43139                                                  :قابل دسترسی در
اسراییل  سر  بر  حزب اهلل  موشك های  كه  »بالیی   ،)1394/11/6( خبرنگاران،  باشگاه  گزارش   .35
 www.otaghkhabar24.ir/news/33233                              :می آورند«، قابل دسترسی در
نشد/  آغاز  كه  در جنگی  »پیروزی حزب اهلل   ،)1395/1/14( بین المللی مشرق،  گروه  گزارش   .36

قابل دسترسی در: از كار می اندازد«،  را  دنیا  فاتح 110 خطرناك ترین سالح  وقتی 
 www.mashreghnews.ir/news/551502

37. گلشنی، علیرضا و محسن باقری، )1391(، »جایگاه حزب اهلل لبنان در استراتژي 38. بازدارندگي 
جمهوري اسالمي ایران«، فصلنامه تحقیقات سیاسي و بین المللي، دوره 4، شماره 11.


