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 چكيده 
خاطر موقعيت ژئوپليتيك، نزديكي جغرافيايـي       از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي ايران تاكنون لبنان به

هـاي فرهنگـي      هاي اشغالي، حضور در خط مقدم مقاومت با رژيم اسراييل و وجود قرابـت     به سرزمين
اي در سياسـت خارجـي        اهللا، از جايگـاه ويـژه      ويژه حضور شيعيان و نفوذ سياسي و فرهنگي حزب به

هـا و     دليل شرايط خاص سياسـي و اجتمـاعي، گـروه           به.  جمهوري اسالمي ايران برخوردار بوده است
طوايف لبناني براي حفظ و گسترش نفوذ خود، به نيروهاي خارجي وابسته هستند و ايـن امـر باعـث          

ويژه كشورهايي مانند فرانسه و آمريكا شـده اسـت كـه بـا         اي و به هاي فرامنطقه قدرتحضور و نفوذ 
فرانسه و آمريكا نفوذ ايران را      .  اند هاي مختلف درصدد حفظ و توسعه نفوذ خود در اين كشور بوده بهانه

عنوان تهديد و در پنهان      در منطقه مانعي بر سر راه اجراي اهداف خود تلقي كرده و ايران را در ظاهر به
اي   دانند، در نتيجه با هر گونه حركتي كـه باعـث تقويـت نقـش منطقـه               عنوان رقيبي نيرومند مي به

هـا و منافـع       در اين مقاله تالش شده است سياسـت       .  كنند  جمهوري اسالمي ايران شود، مخالفت مي 
ويژه در زمان ترور رفيق حريري و پيامدهاي آن بر روابط جمهوري اسالمي    آمريكا و فرانسه در لبنان به

هـا و     كه اهداف، سياسـت   پاسخ داده شود  پرسش اصليايران و لبنان مورد بررسي قرار گيرد و به اين 
واكنش آمريكا و فرانسه در قبال ترور رفيق حريري چه تأثيري بر روابط جمهـوري اسـالمي ايـران و           

 لبنان داشته است؟

  ترور، امنيت، تهديد، بحران، منافع ملي: ها كليدواژه
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 مقدمه
دليل پيوندهاي مستحكم مـذهبي ميـان ملـت ايـران و             بعد از وقوع انقالب اسالمي ايران و به

اهللا بـا     شيعيان لبنان، روابط دو كشور وارد مرحله جديدي شد و با ايجاد جنبـش مقاومـت حـزب        
از ابتـداي انقـالب اسـالمي ايـران         .  تر گرديد   الگوگيري از انقالب اسالمي ايران، اين روابط گسترده 

هـاي اشـغالي،      تاكنون اين كشور به خاطر موقعيت ژئوپليتيك، نزديكي جغرافيـايي بـه سـرزمين              
ويـژه حـضور شـيعيان، از         هاي فرهنگي بـه     حضور در خط مقاومت با رژيم اسراييل و وجود قرابت     

اي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران برخوردار بوده است، اما از طرف ديگـر،      جايگاه ويژه
هاي مختلف درصـدد     ويژه كشورهايي مانند فرانسه و آمريكا نيز با بهانه اي و به هاي فرامنطقه قدرت

ها در دوران استعمار قيمومت اين كـشور          فرانسوي.  اند  حفظ و توسعه نفوذ خود در اين كشور بوده 
آنها هنوز هم به لحاظ سنتي در نظام سياسي و اجتمـاعي لبنـان داراي نفـوذ             .  را بر عهده داشتند

نخبگـان سياسـي و     .  هستند و تالش دارند در تحوالت سياسي اين كـشور نقـش داشـته باشـند            
 . هاي لبناني نيز به فرانسه گرايش دارند تكنوكرات

طوري كه لبنان بعد از جنـگ         فرانسه يكي از بازيگران سنتي در عرصه سياسي لبنان است، به    
تحت استعمار فرانسه قرار گرفت و اين كـشور بـا تنظيـم و اعـالم قـانون               1923 جهاني اول و در 

طبـق قـانون اساسـي مـدون توسـط          .  اساسي لبنان، اين كشور را به جمهوري لبنان تبديل كـرد      
اي   فرانسه، مقرر شد مناصب اساسي در نظام حكومتي لبنان بر اساس سـاختار مـذهبي و طايفـه              

هاي داخلي ميان طوايف و      گيري بحران و جنگ شايد يكي از موارد تاثيرگذار بر شكل 1 .توزيع شود
 . اند هاي لبناني، قانون اساسي اين كشور باشد كه فرانسويان در تدوين آن نقش داشته فرقه

ها و طوايف لبناني براي حفظ و گسترش نفوذ         دليل شرايط خاص سياسي و اجتماعي، گروه به
خود وابسته به نيروهاي خارجي هستند و اين باعث تداوم دخالت فرانسه و ورود ديگر كشورها بـه     

هـاي    هاي داخلي لبنان به بهانه نـاآرامي       آمريكا نيز در اوايل جنگ. عرصه سياسي لبنان شده است
داخلي چند هزار نيروي نظامي خود را براي سركوب به اين كشور فرستاد، اما پس از كشته شـدن  

، شكست سنگيني را متحمل گرديد و مجبور شد نيروهاي خـود را از        1983 نظامي خود در  241 
اياالت متحده آمريكا همواره درصدد حفظ منافع خود در اين كـشور و كاهـش             2 .لبنان فرا بخواند



63 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

فرانـسه و   .  ويژه جمهوري اسالمي ايران و كاستن فشار از رژيـم اسـراييل بـوده اسـت                 نفوذ رقبا به
آمريكا نفوذ ايران را در منطقه مانعي بر سر راه اجراي اهداف خود تلقي كرده و ايـران را در ظاهـر          

نتيجه با هرگونه حركتي كه باعث       دانند، در   عنوان رقيبي نيرومند مي عنوان تهديد و در پنهان به به
هـاي    كننـد سياسـت     لذا همواره تـالش مـي     .  كنند  اي ايران شود، مخالفت مي تقويت نقش منطقه

 14 در هنگام تـرور رفيـق حريـري در          .  الشعاع قرار دهند   دولت لبنان در رابطه با ايران را نيز تحت
كـاهش نفـوذ ايـران و سـوريه در لبنـان،             نيز آنها با هدف تضعيف محور مقاومـت و    2005 فوريه 

هاي هماهنگي اتخاذ كردند تا روابط جمهوري اسالمي ايران و دولت لبنان را تحـت تاثيـر      سياست
ويـژه    ها و منافع آمريكا و فرانسه در لبنـان، بـه    در اين تحقيق تالش شده است سياست.  قرار دهند

در زمان ترور رفيق حريري و پيامدهاي آن بر روابط جمهوري اسالمي ايران و دولت و ملت لبنـان   
هـا و     مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد و به اين سوال اصلي پاسخ داده شود كـه اهـداف، سياسـت       

واكنش آمريكا و فرانسه در قبال ترور رفيق حريري، نخست وزير فقيد لبنان، چه تاثيري بر روابـط     
 جمهوري اسالمي ايران و لبنان داشته است؟ 

 2005 فوريه  14 ترور رفيق حريري در 

وزير لبنـان، مـنزل خـود در قـريطم، واقـع              ، رفيق حريري، نخست   2005 فوريه    14 در تاريخ  
بـه سـاختمان پارلمـان        11 او قبل از ساعت  . بيروت را براي حضور در جلسه پارلمان ترك كرد در

حريري بعد از آن بـه كافـه پلـس        . ساختمان پارلمان را ترك كرد 12 رسيد و كمي قبل از ساعت 
دقيقه سـوار خـودروي       12:49 در ساعت  .  دقيقه در آنجا حضور داشت 45 ليتوال رفته و حدود  دو

. خود شده و به همراه باسل فليحان، يكي از نمايندگان لبنـاني، از ميـدان النجمـه حركـت كـرد                    
خودروهاي همراه حريري و نيروهاي امنيتي متشكل از شش دستگاه خودرو به سمت مـنزل وي          

دقيقه و در زمـاني كـه خـودروي حامـل             12:55 در ساعت   .  از خيابان مينا الحصن حركت كردند  
دنبـال ايـن انفجـار       به.  كرد، انفجار مهيبي صورت گرفت حريري از مقابل هتل سن جورج عبور مي

تن از همراهان وي از جمله وزير اقتصاد و دارايي كابينه سـابق خـود و          21 بزرگ، رفيق حريري و 
 3 .تن ديگر زخمي شدند 231 فليحان كه فردي مسيحي و نماينده پارلمان بود، كشته و 
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ترين حوادثي است كه در يك دهه اخير اوضاع لبنان را دگرگون كرد و        اين حادثه يكي از مهم
ترور رفيق حريـري از حـوادث بـسيار         .  طور گسترده در پي داشت    هاي خارجي را به دخالت قدرت

اي در جهان داشت، طوري كه هنوز هم پرونده         المللي گسترده هاي بين مهم لبنان است كه بازتاب
پيـش از   .  المللي را به خود مشغول كرده است     هاي داخلي لبنان و جامعه بين اين ماجرا ذهن گروه

ترور رفيق حريري، مقامات سياسي زيادي در لبنان ترور شده بودنـد؛ بعـد از جنـگ جهـاني دوم           
وزيـر،    جمهوري، رشيد كرامـي، نخـست      و رنه معوض، رؤساي )  1 (هايي مانند بشير جميل شخصيت

كمال جنبالط، رهبر حزب دموكرات، و ليندا جنبالط، خواهر كمال جنبـالط، بـا تـرور بـه قتـل                
 . هايي به گستردگي ترور رفيق حريري نداشتند كدام بازتاب رسيدند، اما هيچ

هاي ديگر بود كه باعـث از دسـت رفتـن بـسياري از اشـخاص                   ترور حريري شروعي براي قتل  
دان و يكي از اعضاي مؤسس     نگار و تاريخ ، سمير قصير، روزنامه2005 ژوئن  2 در . برجسته لبنان شد

 21 كمـتر از يـك مـاه بعـد در           .  گذاري اتومبيل كشته شد     گراي دموكرات، در يك بمب حزب چپ
گـذاري    ، جرج حاوي، دبيركل سابق حزب كمونيست لبنان، نيز در بيروت در يك بمب    2005 ژوئن 

شيدياق، گوينده صدا و سيماي لبنان، مـورد تـروري          ، مي 2005 سپتامبر  25 در .  مشابه كشته شد
اي وارد    ناموفق قرار گرفت كه پاي چپ خود را از دست داد و به بازوي چپش چنان صدمات جـدي  

در   النهـار،   روزنامـه جبران توئني، سـردبير و مـديرعامل        .  شد كه منجر به قطع دست چپش گرديد
 4 .گذاري خودرو به قتل رسيد در يك بمب 2005 دسامبر  12 حومه بيروت در 

نيكوكاري از خود نشان داد و مراكز تـاريخي و      رفيق حريري پس از روي كار آمدن ابتدا چهره
او از قديم دوستي بسيار نزديكي با فرانسه داشـت و از پـشتيباني         . بازرگاني بيروت را بازسازي كرد

 2000 گيري كرد، اما در اكتبر        از قدرت كناره 1998 او در اواخر .  محكم عربستان نيز برخوردار بود
. حريري از مخالفان سرسخت سوريه بـود     5 .پس از پيروزي در انتخابات دوباره به حكومت بازگشت

خواستار خروج نيروهاي سوريه از لبنان بود كه اين اختالف سـليقه      1559 او با استناد به قطعنامه 

 :براي توضيحات بيشتر در مورد ترور بشير جميل و كمال جنبالط رجوع كنيد به. 1 
Edgar, Civil War in Lebanon, 1975-92, New York: St. Martin's Press, INC, 1998. .O. Balance  
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 )1 (.از حكومت شد 2004 اكتبر  20 گيري حريري در جمهور، منجر به كناره وي با اميل لحود، رييس
 :توان چنين بيان داشت طور خالصه مي ترين اهداف ترور حريري را به اصلي

 برافروختن خشم عمومي عليه سوريه در لبنان؛. 1 
 اخراج نيروهاي سوريه از لبنان؛. 2 
المللـي آن و تحميـل        انداختن مسئوليت ترور بر دوش سوريه بـا هـدف محكوميـت بيـن              .  3 
 المللي بر اين كشور؛ هاي بين تحريم
 اهللا لبنان و تضعيف موقعيت و نفوذ سياسي جمهوري اسالمي ايران؛ خلع سالح حزب. 3 
ـا خـروج                          .  4  ـا كـردن آن در برابـر حمـالت رژيـم صهيونيـستي ب ـان و ره تضعيف قـدرت لبن

 . سوري نيروهاي

 المللي ترور رفيق حريري  پيامدهاي سياسي و بين

، بـا راي    2005 فوريـه     28 پس از سقوط كابينـه عمركرامـي در         :  سقوط كابينه عمركرامي  .  1 
او .  و خواست اميل لحود، عمركرامي دوباره مـامور تـشكيل كابينـه شـد        )  نفر 71 (اكثريت پارلمان 

ابتدا از گروه اپوزيسيون دعوت به عمل آورد، اما پس از ناكامي در اتحاد بار ديگر اقدام بـه اسـتعفا            
راي   58 او بـا    .  پس از استعفاي او، اميل لحود نجيب ميقاتي را مسئول تشكيل كابينـه كـرد           .  كرد

 . عنوان نخست وزير لبنان انتخاب شد موافق به
آمريكـا و فرانـسه بـا اسـتفاده از فرصـت            :  ياب سازمان ملل متحد     تشكيل كميته حقيقت . 2 

يـاب بـراي      دست آمده توانستند دبيركل سازمان ملل متحد را قانع كنند كه بايد كميته حقيقت به
 . مشخص كردن اين موضوع تشكيل شود

بر اساس اين قطعنامه سوريه بايد روابط ديپلماتيـك         :  شوراي امنيت  1680 صدور قطعنامه .  3 
نـويس ايـن      پيـش .  خود را با لبنان از سر گرفته و خطوط مرزي خود را با اين كشور مشخص كند 

 :براي توضيحات بيشتر در مورد بيوگرافي رفيق حريري رجوع كنيد به. 1 
 http://www. rhariri. com 
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راي موافق و راي ممتنع چيـن       13 قطعنامه از سوي آمريكا، فرانسه و انگليس تهيه شده بود كه با 
بـا  .  پس از اين قطعنامه خروج تدريجي نيروهاي سوريه از لبنـان آغـاز شـد         . و روسيه تصويب شد

 . خروج سوريه از لبنان، زمينه دخالت آمريكا و فرانسه در اين كشور بيشتر فراهم شد
بعد از ترور حريري، زمينـه بـراي تـرور       :  ثباتي در لبنان ترورهاي مكرر و ايجاد ناامني و بي. 4 

نگـار مـشهور و       هايي همچون سمير قصير، روزنامـه    شخصيت.  هاي سياسي لبنان باز شد شخصيت
مخالف سوريه، جورج حاوي، رهبر حزب كمونيست لبنان، مي الشدياق، مجري مشهور تلويزيـون           

LBC  لبنان، پير جميل، فرزنـد ارشـد اميـن الجميـل        روزنامه النهار لبنان، جبران تويني، سردبير
جمهور اسبق لبنان و رييس حزب كتائب، وليد عيدو، از نمايندگان پارلمـان لبنـان، آنتـوان         رييس

اهللا لبنان در دمـشق بعـد از        مارس، و عماد مغنيه، فرمانده ارشد نظامي حزب 14 غانم، از نيروهاي 
نكته قابل توجه در ترور اين افراد اين است كه اكثر افراد تـرور شـده مخالـف        6 .حريري ترور شدند
باشند و اين نشان از سوق دادن اتهام ترورها به سوي سوريه با هـدف و نقـشه         سوريه در لبنان مي

 . قبلي دارد
هـزار نفـر در ميـدان شـهدا،           70 با تظـاهرات      2005 فوريه  28 پس از ترور رفيق حريري، در 

اهللا نـيز تظـاهرات بزرگـي را          در پاسـخ حـزب    .  وزير عمر كرامي و كابينه وي استعفا دادنـد   نخست
مارس در بيروت تدارك ديد و حمايت خود را از سوريه اعالم كرد و اسراييل و آمريكـا را بـه         8  در

مـارس، درسـت      14 به فاصـله چنـد روز بعـد يعـني در            .  دخالت در امور داخلي لبنان متهم كرد    
. ميليون نفر در ميـدان شـهداي لبنـان تظـاهرات كردنـد              1/5 ماه بعد از قتل حريري، حدود   يك

تظاهركنندگان با سر دادن شعار الحقيقه؛ يعني روشن شدن حقيقت در مورد ترور رفيق حريـري،    
هاي مخفي لبنان و خروج نيروهاي سوريه از لبنان، خشم خود را نـشان        استعفاي رؤساي سرويس

آنها در اين تظاهرات تمايل خود را براي داشتن كشوري متحد، دموكراتيك و خودمختار و        7 .دادند
در حقيقت ترور حريري راه را براي يك اعتراض عمومي نـسبت   .  فارغ از تسلط سوريه اعالم كردند

 8  .به حضور نيروهاي سوريه در لبنان تسهيل و راه خروج نيروهاي سوريه از لبنان را بازتر كرد
هاي سياسي مخالف سوريه در لبنان بـا تكيـه بـر قطعنامـه                برخي از نيروها، احزاب و سازمان 

دنبـال آن تـرور حريـري را          اي عليه سوريه در لبنان راه انداخته و بـه  ، جنگ رواني گسترده1559 
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از همين رو از لحظه نخست تـرور، دمـشق و     .  راستاي مخالفت با همين قطعنامه ارزيابي كردند در
سـعد حريـري، فرزنـد رفيـق        .  جمهور سوريه، آماج اتهامات اين ترور قرار گرفتند     بشار اسد، رييس

حريري، از جمله كساني بود كه از لحظه نخست ترور، انگشت اتهام را به سوي سوريه نشانه رفـت        
و ديگر همراهان و متحدان وي نيز از فرصت پديد آمده براي تشديد جنـگ روانـي عليـه سـوريه           

 . استفاده كردند

 خروج نيروهاي سوريه از لبنان

وارد اين كشور شـدند تـا آتـش           1978 نيروهاي سوريه در خالل جنگ داخلي لبنان در سال 
دوميـن شـهر    (پس از آن نيروهاي سوريه در بـيروت و طـرابلس            .  بحران داخلي را فروكش كنند    

هاي داخلي كه منجر به قتل بشير جميـل     پس از باال گرفتن درگيري.  پراكنده شدند)  بزرگ لبنان
جمهور وقت لبنان شد، اتحاديه عرب تصميم گرفت بحران لبنان را كنترل كند، بـه هميـن          رييس

. بودنـد، راهـي لبنـان كـرد       )  1 (»بازدارنـده عربـي   «جهت نيروهاي خود را كه موسوم به نيروهـاي     
نيروهاي اتحاديه عرب متشكل از سوريه، يمن و مصر بودند و بـه منظـور خـاموش كـردن آتـش              

دست آمده نهايـت اسـتفاده        در اينجا سوريه از موقعيت به .  درگيري در لبنان وارد اين كشور شدند
 9 .را برد و حضور خود در لبنان را تثبيت كرد

در خالل جنگ داخلي و آشوب در لبنان، اسراييل از اين موقعيت اسـتفاده كـرده و بـه ايـن                   
در مقابـل سـوريه همـراه بـا         .  هاي بـيروت پيـشروي كنـد        كشور حمله نمود و توانست تا نزديكي 

در پي دفـاع مقاومـت و نيروهـاي سـوري،           .  هاي مقاومت اسالمي به دفاع از لبنان پرداختند      گروه
نشيني اسـراييل     پس از عقب  .  نشيني شد و در جنوب لبنان مستقر گرديد      اسراييل مجبور به عقب

بـا    1990 بـاالخره در  .  طور كامل در پايتخت لبنان مـستقر شـد    به 1987 از بيروت، سوريه از سال 
بـر اسـاس ايـن پيمـان كـه در شـهر طـائف عربـستان                 .  پيمان طائف جنگ داخلي فروكش كرد  

شد، مقرر گرديد حكومت لبنان بين مسيحيان، اهل سنت و شيعيان تقسيم شود و سـوريه    منعقد
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مـدتي كـه     همچنين مقـرر شـد در     .  بخشي از نيروهاي خود را تا دو سال بعد از لبنان خارج كند      
نيروهاي سوريه در لبنان هستند، همراه با ارتش اين كشور به صورت مشترك امنيت را در دسـت     

عرب به جز سـوريه، خـاك ايـن            تدريج نيروهاي نظامي اتحاديه پس از آرامش در لبنان به.  بگيرند
هزار نيروي سوري وارد لبنان شـدند، امـا       35 در جريان جنگ داخلي حدود . كشور را ترك كردند
لبنان باقي   درهزار نفر     20 هزار سرباز خاك لبنان را ترك كردند و بيش از    15 با پايان جنگ فقط 

ها حضور داشتند و به بازرسـي و كنـترل            نيروهاي سوريه بيشتر در ورودي شهرها و گذرگاه.  ماندند
حضور نيروهاي سوريه در لبنان، باعث شد دو گروه موافـق و مخـالف در          .  پرداختند عبور و مرور مي

دانستند و معتقد بودند سوريه    برخي حضور نيروهاي سوريه را الزم مي.  وجود آيد مورد حضور آنها به
در واقـع   .  نمايـد   مقاومت اسالمي حمايت مي    در برابر تهاجم رژيم اسراييل از لبنان دفاع و از جنبش

سوريه توانسته بود با كمك موافقين خود در لبنان، حضور نظامي خود را مشروع جلوه دهد و بـراي     
در ايـن راسـتا، سياسـت دمـشق تثبيـت           .  حفظ موقعيت خود نياز به حفظ اين افراد موافق داشت     

  .جمهور بود جايگاه نبيه بري رييس مجلس و اميل لحود رييس
اما در طرف مقابل، مخالفان حضور سوريه عقيده داشتند كه لبنـان بايـد كـشوري مـستقل و         
بدون حضور نيروهاي بيگانه در آن باشد و هيچ نيروي نظامي ديگري به جز ارتش لبنان نبايـد در      

. برنـد   از ديدگاه آنها، نيروهاي سوريه استقالل لبنان را زير سؤال مي       .  اراضي آن حضور داشته باشد
تـا پيـش از     .  كننـد   عالوه بر اين، نيروهاي سوريه در بسياري از مسايل داخلي لبنان دخالـت مـي          

هـاي سياسـي در لبنـان عمـال بـا             و ضعيف شدن موقعيت سوريه در لبنان، انتخاب پست      2003 
اهللا نزد هيچ گـروه و حـزب          براي مثال، اميل لحود به غير از حزب     . گرفت موافقت سوريه انجام مي

همچنيـن سـوريه    .  ديگري محبوب نبود، ولي توانست با كمك سوريه به رياست جمهوري برسـد          
خواستار تغيير قانون اساسي لبنان براي تمديد مدت رياست جمهوري شد كه بـا مخالفـت رفيـق       

وزيـري اسـتعفا و       وجود آمده، رفيق حريري از نخـست    هاي به پس از نارضايتي.  رو شد حريري روبه
 10 .جبهه مشتركي را همراه با مخالفان سوريه تشكيل داد

حضور سوريه در لبنان به جز مخالفان داخلي، مخالفان خارجي هم داشت، فرانـسه و آمريكـا               
سرسختانه مخالف حضور نيروهاي سوريه در لبنان بودند؛ زيرا حضور سـوريه در لبنـان تهديـدي               
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هاي سـوريه از مقاومـت        ها و حمايت به موجب كمك. آمد براي امنيت رژيم اسراييل به حساب مي
نشيني خشم و نفـرت      اين عقب.  نشيني كرد عقب 2000 اسالمي، اسراييل از جنوب لبنان در سال 
پس از آن آمريكا به سوريه فشار زيادي وارد كـرد كـه              . آمريكا و اسراييل عليه سوريه را برانگيخت

با فـشارهاي زيـاد    .  بايد نيروهاي خود را از لبنان خارج كند و به حاكميت اين كشور احترام بگذارد
اسـراييل از لبنـان     نـشيني     آمريكا و اسراييل، سوريه بخش اندكي از نيروهاي خود را بعد از عقـب           

شد كه باعث شد سوريه بعـد از آن نـيز تعـداد              اما فشارهاي آمريكا روز به روز بيشتر مي.  بيرون برد
. المللـي عليـه خـود بكاهـد         ديگري از نيروهاي خود را دوباره از لبنان خارج كند تا از فشارهاي بين     

هـا بـراي حفـظ موقعيـت سـنتي خـود و در                ها به خاطر امنيت رژيم اسراييل و فرانسوي آمريكايي
مخالفـت   همكاري فرانسه و آمريكا در    .  حمايت از مسيحيان، با حضور سوريه در لبنان مخالف بودند   

  .در شوراي امنيت شد 1559 با حضور سوريه در لبنان، منجر به تصويب قطعنامه 

 طرح مشترك آمريكا و فرانسه در شوراي امنيت 1559 قطعنامه 

سال اشغال لبنان توسط سـوريه،    27 در اثر تنش ميان واشنگتن و دمشق و پيش آمدن بحث 
اي را به كنگره ارايه داد كه طبـق       اليحه 2002 دولت آمريكا براي افزايش فشار به دمشق، در سال 

هاي اقتصادي و فـشارهاي سياسـي مـانع از حمايـت             آن دولت آمريكا موظف شد با اعمال تحريم
هاي كشتار جمعي شود و اين كشور را وادار بـه        يابي اين كشور به سالح اهللا و دست سوريه از حزب

هـاي    آمريكا به دليل مخالفت سوريه با حمله آمريكا به عراق، كمك بـه گـروه     .  خروج از لبنان كند
مبارز در عراق براي جنگ عليه نيروهاي آمريكايي، اختالف در تحقق روند صلح خاورميانـه و نيـز          

نـشيني اسـراييل از لبنـان در          خصوص در عقب به(اهللا  حمايت سوريه از مبارزان فلسطيني و حزب
، از دست سوريه به ستوه آمده و به دنبال منزوي كردن و كاستن نفوذ اين كـشور در     )2000 سال 

 11 .خاورميانه بود
بنـابراين اختالفـات داخلـي      .  از نظر آمريكا، لبنان يكي از عوامل اساسي ثبات در منطقه اسـت 

عنـوان عنـصر مخـل ثبـات و امنيـت             آمريكا سوريه را به   .  شود  ثباتي در منطقه مي    لبنان باعث بي
در اينجا آمريكا وجـود نيروهـاي خـود در عـراق و             .  لبنان و متعاقب آن در منطقه معرفي كرد      در



 

 

70 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

ثبـاتي در منطقـه       افغانستان را ناديده گرفته و تنها حضور نيروهاي سوري در لبنـان را عامـل بـي       
 12 .كرد؛ زيرا وجود نيروهاي سوريه در لبنان باعث ناامني براي اسراييل شده بود معرفي 

بنابراين بديهي است كـه    . فرانسه و سوريه نيز همواره بر سر نفوذ در لبنان با هم رقابت داشتند
جمهور فرانسه بـراي گـسترش        رييس.  فرانسه به دنبال راهي براي اخراج رقيب خود از لبنان باشد   

نفوذ و قدرت خود در لبنان و كسب جايگاه در خاورميانه جديد به دنبال اخراج نيروهاي سوريه از          
اهللا،   نشيني نيروهاي سوريه از لبنـان باعـث تـضعيف حـزب             لبنان بود؛ چرا كه به اعتقاد آنها عقب    

آمريكا كه فرانـسه    .  كاهش نفوذ ايران و سوريه در لبنان و منجر به تضعيف نظام سوريه خواهد شد 
كوشيد با القاي اين نكته كه امكان نفوذ فرانسه در         هاي خود در عراق ديد، مي را مخالف با سياست

لبنان و سوريه با نام نشر آزادي و دموكراسي وجـود دارد، بتوانـد نظـر ژاك شـيراك را در تأييـد                   
بنابراين با همكاري فرانـسه تـصميم بـه تـصويب قطعنامـه          .  هاي خود در عراق جلب كند سياست
پس از آشتي آمريكا و فرانسه در زمينه عـراق،    .  در شوراي امنيت سازمان ملل متحد گرفت 1559 

هـاي مـشترك يكديگـر        تصميم گرفتند لبنان را در فهرست اولويت     2004 اين دو كشور در ژوئن 
قطعنامـه  .  بـود   1559 المللـي     ـ فرانسوي صدور قطعنامه بين      نتيجه اين صلح آمريكايي .  قرار دهند

هـاي لبنـاني و خـروج نيروهـاي           بر انتخابات آزاد در لبنان، خلع سالح تمام احزاب و گروه      1559 
را در شـوراي امنيـت تـصويب          1559 فرانسه و آمريكا قطعنامـه        13 .خارجي از لبنان تاكيد داشت  

عضو تـصويب    9 در اين قطعنامه كه با راي مثبت . هاي سوريه در لبنان شوند كردند تا مانع دخالت
شد، آمده بود كه انتخابات رياست جمهوري در لبنان بايد سالم، آزاد، مطابق بـا قـانون اساسـي و                

طور كامل خـاك لبنـان را      بدون دخالت كشورهاي خارجي صورت بگيرد و نيروهاي سوريه بايد به
نظامي تاكيد و از توسـعه سـلطه كامـل            هاي شبه   همچنين بر خلع سالح تمامي گروه .  ترك كنند

شوراي امنيت از دبيركل سـازمان ملـل خواسـت         .  دولت بر تمامي اراضي كشور لبنان حمايت شد
 14  .كه پس از يك ماه قطعنامه را به اجرا بگذارد

از آنجا كه رفيق حريري از مخالفان سوريه و تمديد رياست جمهوري اميل لحود بود، بـا تـرور       
هـاي   ترور حريري فرصت مناسبي براي اجراي سياست. او انگشت اتهام به سوي سوريه نشانه رفت

آمريكـا و فرانـسه     .  آمريكا و فرانسه براي وادار كردن سوريه در خروج نيروهايش از لبنان پديد آورد
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 . را به اجرا گذاشتند 1559 از اين موقعيت استفاده كردند و قطعنامه 
هزار نيروي نظامي خود را از لبنـان خـارج            15 المللي، سوريه  سرانجام با تشديد فشارهاي بين

 15 .لبنان را ترك كرد 2005 آوريل  26 آخرين سرباز سوري در . كرد

 اهللا لبنان تالش آمريكا و فرانسه براي خلع سالح حزب
اهللا و رويارويي جدي آن با اسراييل كه باعث          ، با قدرت گرفتن حزب2001 سپتامبر  11 بعد از 

اهللا و    هاي زيادي براي اين رژيم شده بود، آمريكا تمام تالش خود را براي خلع سالح حـزب     ناكامي
. هاي خود در منطقه باز كنـد        بركناري آن از قدرت به كار گرفت تا راهي براي اجراي طرح و نقشه

اهللا، از راه فـشار       هـاي خـود در قبـال حـزب          در نهايت آمريكا و فرانسه در جهت پيگيري سياست   
هاي داخل لبنان براي پيشبرد اهدافـشان         هاي گروه  آوردن از طريق شوراي امنيت و جلب حمايت

شوراي امنيت همـراه بـا     1559 اهللا لبنان در قطعنامه  لذا مساله خلع سالح حزب  16 .استفاده كردند
 1559 به عبارت بهتر يكي از اهداف تصويب قطعنامـه          .  خروج نيروهاي سوريه از لبنان مطرح شد  

عنوان دشمن اصلي رژيم اسـراييل و حامـي      اهللا به عالوه بر اخراج سوريه از لبنان، خلع سالح حزب
نظامي اعم از     هاي شبه   در اين قطعنامه آمده است كه تمام گروه    .  اصلي ايران و سوريه در لبنان بود

 )1 (باشـند، ماننـد حـزب فـاالنژ،         ها و احزاب لبنان كه اغلب مـسلح هـم مـي        اهللا و ديگر گروه حزب
. بايد خلع سالح شـوند     )2 (خواه، جنبش امل، حزب المستقبل و جريان آزاد ملي سوسياليست ترقي

طور در قانون اساسي لبنان آمده است كه هيچ حزبي در لبنان نبايـد مـسلح باشـد و تنهـا               همين
هـاي    ها و احزاب در لبنان اگر مسلح شـوند بـه گـروه           گروه.  ارتش لبنان حق داشتن سالح را دارد

شـوند؛ چـون      نظامي محسوب مي    بنابراين تمامي احزاب نام برده شبه     . شوند نظامي تبديل مي شبه
 17 .مسلح هستند و طبق قطع نامه ذكر شده بايد خلع سالح شوند

دولـت  .  اهللا پيش آمد، دولت فـؤاد سـينيوره روي كـار بـود              زماني كه مساله خلع سالح حزب   
كردند كـه در مناطـق        اهللا را دولت در دولت قلمداد مي  حاكم، حاميان و جناح وابسته به آن، حزب

 الكتائب .1 
 التيار الوطني الحر.  2 
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هـاي ملـي      كند و مانع از نفوذ دولت در تمـام عرصـه      مختلف، اختيارات دولت حاكم را محدود مي
اهللا در جامعه لبنان به راه انداخت كه با وجـود دولـت و               اي را عليه حزب آمريكا نيز شائبه.  شود مي

طبعا مبناي اصلي   .  شود  اهللا مسلح باشد و اين مساله باعث ناامني در لبنان مي   ارتش چرا بايد حزب
تـوان از نفـوذ اجتمـاعي گـسترده           اهللا، قدرت نظامي آن است؛ البتـه نمـي          چنين نگاهي به حزب   

از نظر دولـت، فكـر و       .  غفلت كرد)  هاي مذهبي صرف نظر از فرقه(اهللا در ميان اقشار مختلف  حزب
هـاي    اهللا، بيش از آنكه ملي و در پرتو منافع ملي لبنان باشد، مطابق با خواست دولت        انديشه حزب

 . دهد اهللا خواست آنان را بر تمايالت ملي ترجيح مي ايران و سوريه است و حزب
كنـد و آن را       اهللا از قدرت نظامي خود سوءاسـتفاده مـي       همچنين، مخالفان معتقدند كه حزب

اصرار بيش از اندازه آنـان بـراي        .  هاي سياسي لبنان قرار داده است   اهرمي براي فشار به ديگر گروه
 18 .گيرد اهللا، از اين نگرش سرچشمه مي خلع سالح حزب

كرد كـه در زمـان حملـه اسـراييل بـه              اهللا هم دولت فواد سنيوره را متهم مي  در مقابل، حزب
هـاي    لبنان، به جاي حمايت از ملت لبنان، با متجاوزان همراهي كرده و وابستگي خود را به دولـت  

اهللا سـخن گفـت       توان از خلع سالح حزب     اهللا، تنها زماني مي از نگاه حزب.  غربي بيشتر كرده است
پنـاه    كه دولت و ارتشي قوي ايجاد شود تا مردم احساس كننـد در مقابـل حمـالت اسـراييل بـي          

اهللا را تحـت فـشار قـرار          اما دولت بيش از آنكه نگران اسراييل و تهديدات آن باشد، حزب     .  نيستند
با اين همه، گروه حاكم به جاي اينكه دولتي را تاسيس كنند كه نمادي از هويت قومي و       .  دهد مي

هاي مكرر مخالفـان مبـني بـر          مذهبي لبنان باشد، دولتي انحصارطلب را ايجاد كرده و درخواست      
اهللا و گـروه      متعاقـب اصـرار مخالفـان حـزب       .  پاسخ گذاشـته اسـت      ايجاد دولت وحدت ملي را بي 

مارس بر خلع سالح اين جنبش، سران اين حزب نيز بر ضرورت تشكيل دولت وحـدت ملـي          14 
نظـامي در لبنـان، تنهـا بـر خلـع سـالح               هاي شبه   اما آمريكا و فرانسه در زمره گروه  . تاكيد كردند

اهللا تهديدي جدي براي اسراييل و همچنيـن منـافع آمريكـا در          اهللا تاكيد داشتند؛ زيرا حزب حزب
ها براي تامين امنيت رژيم اسراييل و فرانـسه بـه منظـور عـدم                  بنابراين، آمريكايي .  باشد  لبنان مي

 . اهللا، به دنبال خلع سالح اين حزب بودند قدرت گرفتن سوريه در لبنان از طريق حزب
انـد، امـا      هـاي تروريـستي قـرار داده        اهللا را در فهرست گـروه       هاست كه حزب  ها سال آمريكايي
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حـال فـشارهاي      با اين   19 هاي تروريستي معرفي نكرده، اهللا را جزو گروه اتحاديه اروپا و فرانسه حزب
 . زيادي را بر اين گروه و حاميان آن وارد نموده است

آويزي بودنـد كـه در درجـه نخـست نفـوذ سـوريه را               دنبال دست آمريكا و فرانسه در لبنان به
رياسـت جمهـوري در       2004 انتخابات  .  اهللا را خلع سالح كنند كاهش دهند و در درجه دوم حزب

. لبنان، اين بهانه را به دست آمريكا داد كه سوريه را به اخالل در دموكراسـي لبنـان متهـم نمايـد         
را كـه در آن بـر خـروج نيروهـاي             1559 آمريكا در اين زمينه توانست همراه با فرانسه قطعنامـه      

دنبـال    بـه .  اهللا تاكيد شده بود، به تصويب شوراي امنيت برسـاند   سوريه از لبنان و خلع سالح حزب
توانـد بـدون      تصويب اين قطعنامه، جفري فلتمن، سفير آمريكا در لبنان، اعالم كرد كه لبنان نمـي  

هـاي    اهللا را عملي سـازد، در انتظـار كمـك           آنكه تمامي مفاد قطعنامه و از جمله خلع سالح حزب     
 20 .خارجي بنشيند

آمريكا و فرانسه اميدوار بودند پس از خروج سوريه از لبنان فاز دوم قطعنامه؛ يعني خلع سالح       
بندي جامعه سياسي و حمايـت اكثريـت مـردم لبنـان از گـروه              اهللا نيز آغاز شود، ولي قطب حزب

اهللا در عرصه داخل طرفـداران       حزب.  مقاومت اسالمي، اجراي اين بند از قطعنامه را غيرممكن كرد
كرسـي پارلمـان را       39 توانست همراه با جنبـش امـل          2004 زيادي دارد و در انتخابات پارلماني    

اهللا در عرصه سياسي، قدرت و نفـوذش در لبنـان بيـشتر             اين موضوع باعث شد حزب.  كسب كند
عنـوان حزبـي سياسـي وارد عرصـه           اهللا در پي افزايش اتهامات و فشارها، سعي كرد به       حزب. شود

اهللا،   راهـبرد حـزب   .  سياسي لبنان شود كه اين كار را از طريـق مـشاركت در انتخابـات انجـام داد          
افزايش محبوبيت و مشروعيت خويش از طريق مشاركت در فرايند سياسي لبنان است و اين امـر        

 . باعث نگراني شديد آمريكا و فرانسه شده است
آمريكا سعي كرد عالوه بر فشارهاي بين المللي از طريق شوراي امنيت، فشارهاي داخلـي بـه           

اهللا را با هدف خلع سالح تشديد كند، لـذا از طريـق ائتـالف بـا حـامي خـود يعـني گـروه                      حزب
اهللا و    تظاهرات ميليوني در دفـاع از حـزب         21 .مارس، اين فشارها را تشديد كرد، اما موفق نشد      14 

مقاومت، نشان داد كه مقاومت داراي مشروعيت سياسي و اجتماعي است و آمريكـا و فرانـسه در                
 22 .اهللا را دنبال كنند توانند هدف خلع سالح حزب چنين شرايطي نمي
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 2008   مي  7 حادثه 
اهللا لبنـان و بـه اوج رسـيدن           هاي داخلي بر سر مساله خلع سالح حزب   ماه ناآرامي 18 در پي 
كه لبنان را به يك قدمي جنگ داخلي كشانده بود، رهـبران     2008 مي  7 هاي داخلي در  درگيري

شـدن از    و نمايندگان احزاب مختلف اين كشور براي جلوگيري از آغاز جنگ داخلي، جهت خارج      
جمهور و تغيـيرات در صـحنه         بست سياسي و براي تشكيل دولت ائتالف ملي و انتخاب رييس        بن

سياسي آن كشور، به دعوت شيخ حامد بن خليفه آل ثاني، امـير قطـر، و بـا حـضور نماينـدگان                      
 23 .اتحاديه عرب در شهر دوحه گردهم آمدند

هاي داخلي بعد از ترور رفيق حريري به نقطه اوج خـود رسـيده بـود و                تحوالت لبنان و تنش
كردند حالت فرسايشي پيدا كرده است و اينكه آنهـا بـه       پيمانانش احساس مي اهللا و هم حتي حزب

هايي به پـا كـرده بودنـد، جنبـه اعتراضـي خـود را                 حالت اعتراض در مركز شهر چادرها و خيمه       
در اين شرايط بـا اظهـارات وليـد جنبـالط، مبـني بـر اخـراج سـفير                    .  تدريج از دست داده بود     به

اهللا و تغيـير فرمانـده امنيتـي          آوري شبكه ارتبـاطي حـزب       جمهوري اسالمي ايران از لبنان، جمع    
گيري از سوي جنبالط بـه حـضور او           چنين موضع .  بيروت، به يكباره اوضاع لبنان را به هم ريخت  

نشستي در كويـت راجـع بـه مـساله عـراق، آمريكـا، فرانـسه،                 در.  گشت در اجالس كويت باز مي
باشـند، در     عربستان، اردن، مصر و لبنان حضور داشتند و ايران و سوريه كه از همسايگان عراق مي   

در اين اجالس موضوع لبنان نـيز مـورد بررسـي قـرار گرفـت و                 .  اين اجالس شركت داده نشدند    
موضوع سفير ايران به اين دليل مطرح شد كـه        .  مأموريت جنبالط در اين نشست به او محول شد

كنند، حامل اسلحه و پول       هواپيماهايي كه از ايران به لبنان سفر مي    ) مارس 14 گروه (به زعم آنها 
 24 .باشند اهللا مي براي حزب

نفـع ايـران      در مورد شبكه ارتباطي نيز معتقد بودند كه اين شبكه با شنود مكالمات تلفني بـه        
. كـرد   روزه نقش بسيار مهمي را ايفا مـي         33 اهللا در جنگ   شبكه ارتباطي حزب.  كند جاسوسي مي

اي كه در اختيار داشتند، بارها دچار قطع ارتباط بين نيروهـاي         رغم فناوري پيشرفته ها به اسراييلي
اهللا به خاطر خطوط ارتباطي سـيمي حـتي يـك روز        پشتيبان و خط مقدم جبهه شدند، اما حزب

هـاي خـود را       هم ارتباطش با نيروهاي خط مقدم قطع نشد و با ضـريب امنيـتي بـااليي تمـاس                
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اهللا   در واكنش به اظهارات وليد جنبالط، اتحاديـه كـارگران هماهنـگ بـا حـزب                  25 .بخشيد تداوم
سـيد حـسن    .  هـا كردنـد     ها و آتش زدن الستيك   راه انداختند و اقدام به بستن خيابان تظاهرات به

سـالح  «:  نصراهللا بالفاصله پس از اظهارات وليد جنبالط در يك سخنراني تلويزيونـي اعـالم كـرد           
اما اگر هر موضـوعي سـالح قلمـداد         .  شود  حزب مقدس است و در داخل كشور به كار گرفته نمي    

سالح حـزب بـراي دفـاع از مقاومـت          ...  شود    شود اين سالح براي دفاع از آن نيز به كار گرفته مي
شبكه ارتباطي جزء سالح مهم مقاومت محسوب       ...  ترين جزء مقاومت سالح آن است   است و مهم

اول :  ما دو خواسته از دولت داريم     .  شود  شود و هر دستي به سوي اين سالح دراز شود قطع مي   مي
» .اهللا، و دوم بركناري فرمانده امنيتي فرودگـاه بـيروت          آوري شبكه ارتباطي حزب لغو مصوبه جمع

هنگـام    اهللا شـب    نيروهاي حزب .  بعد از اين سخنراني، دولت حل اين مساله را به ارتش واگذار كرد      
سـپس  .  هاي ورودي به شهر را مسدود كردنـد      نقاط حساس شهر بيروت را در اختيار گرفتند و راه

مـارس و نيروهـاي جنبـالط را محاصـره كردنـد و در مراكـز                  14 تمام نيروهاي مسلح وابسته به   
. هـاي حـساس مـستقر شـدند         خانـه   وزيـري و وزارت     حساس سياسي همچون ساختمان نخست    

گرفـت و آنهـا پـس از تـصرف مراكـز              اهللا كامال هماهنـگ بـا ارتـش صـورت مـي             اقدامات حزب 
هاي وسيع در بر نداشـت، تنهـا        اين رخداد درگيري.  دادند نظاميان، آنها را به ارتش تحويل مي شبه

اهللا و نيروهاي جنبالط در منطقه جبل لبنان، نيروهاي جنبالط سه تـن       در پي درگير شدن حزب
نفـر از     67 اهللا در پاسخ به ايـن حركـت،          اهللا را به طرز فجيعي شهيد كردند كه حزب از افراد حزب

دقيقـه تحـت      45 تمام مراكز حساس بيروت در عرض يك سـاعت و            .  نيروهاي جنبالط را كشت
هاي سيد حسن نـصراهللا،    اين امر باعث شد سعد حريري در مقابل خواسته.  اهللا درآمد كنترل حزب

اهللا اعـالم كـرد       اما حزب .  در شبكه تلويزيوني المستقبل حاضر و لغو دو مصوبه مذكور را اعالم كند
اي را    اي ديگر لغو شوند و در نهايت دولت لبنان مـصوبه    دو مصوبه فوق بايد رسما با تصويب مصوبه

 26 .اهللا بود اين امر پيروزي بزرگي براي حزب. هاي اوليه تصويب كرد لغو مصوبه در
ـان بـه دوحـه             هاي انجام شده، سران جريان     متعاقب آن بر اساس رايزني هاي مؤثـر سياسـي لبن
آن در اين مذاكرات شـركت        4 يا    3 جاي نصراهللا، افراد رده  اهللا كه به عزيمت كردند؛ البته به جز حزب

تشكيل دولت وحدت ملـي، موضـوع رياسـت جمهـوري           :  محور مذاكرات دوحه عبارت بود از . كردند
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، 1960 بر اساس قانون انتخاباتي     .  بازگردد  1960 ميشل سليمان و اينكه قانون انتخابات به قانون سال 
ـات              حوزه ـانون انتخاب ـالي كـه در ق ، 2000 هاي انتخاباتي بايد بر اساس حوزه شهرستان باشـد، در ح
كرد، ولـي     ها فرقي نمي اهللا شهر يا استاني بودن حوزه بندي بر اساس استان بود؛ البته براي حزب حوزه

اهللا هـم     اهللا هستند مهم بود، حزب  پيمان حزب بندي براي مسيحيان و ميشل عون كه هم چون حوزه
ـان مـذاكرات دوحـه، موضـوع         .  بندي مناطق انتخاباتي بر اساس شهرستان بود       خواهان حوزه در جري

ـان        14 رياست جمهوري ميشل سليمان و تشكيل دولت وحدت ملي مورد توافق قرار گرفت، اما جري
ـا    .  اهللا دچار اختالف بـود      با حزب 1960 مارس در مساله بازگشت قانون انتخابات به سال  ـات ت اختالف

حدي پيش رفت كه وزير امور خارجه قطر قصد داشت شكست اين مذاكرات را اعالم كند، اما در اين    
گري جمهوري اسالمي ايران و نقش موثر نبيه بري و امير قطر، اعمال فـشار بـراي بـه             مرحله با البي

كـرد،    جمهوري اسالمي ايران راه حل ميشل مور را پيـشنهاد      .  نتيجه رسيدن مذاكرات صورت گرفت
در حالي كـه همـه از بـه نتيجـه           .  مارس حاضر به قبول تغيير قانون انتخاباتي نبود        14 اما باز جريان 

مارس از مواضعش كوتاه آمد و سعد حريـري   14 رسيدن مذاكرات مايوس شده بودند، ناگهان جريان 
اعالم كرد با پيشنهاد امير قطر مبني بر اجراي طرح ميـشل مـور و تقـسيم بـيروت بـه سـه حـوزه                    

. به اجـرا در آمـد       1960 درصد از قانون انتخابات     90 مطابق با اين توافق تقريبا .  انتخاباتي موافق است
ـان المـستقبل           18 كرسي نمايندگي بيروت،  19 پيش از اين از  ـار جري گـروه سـعد    (كرسي در اختي

كرسـي در     7 الـي     6 اما با اين توافق     .  ها نداشتند   هاي رقيب سهمي از اين كرسي بود و گروه)  حريري
پـس از ايـن مـذاكرات و        .  اختيار جريان رقيب قرار گرفت كه اين مساله بسيار مهمي در انتخابات بود

ـان برگـزار و ميـشل                      بازگشت هيات ـات رياسـت جمهـوري در لبن هاي سياسي لبنان از قطر، انتخاب
پس از انتخاب سليمان، بحـث      .  جمهور انتخاب شد   عنوان رييس سليمان فرمانده سابق ارتش لبنان به

عنوان نخست وزير معرفـي شـد و كابينـه خـود را               سنيوره مجددا به  .  وزير مطرح شد   انتخاب نخست
وزير مسيحي؛    6 وزير سني و    6 وزير شيعه باشد،  6 وزير كابينه دولت، بايد  30 از مجموع .  تشكيل داد

. نفر ارمني و يك نفر هم بايد روم ارتدكس باشد    2 نفر كاتوليك،  3 نفر ارتدكس،  3 ها،  نفر از دروزي 3 
بر اساس توافـق    .  باشد  هاي لبنان، وزارت امور خارجه، دفاع، كشور و دارايي مي    خانه ترين وزارت از مهم

 27 .جمهور اداره شوند هاي حساس بايد توسط شخص رييس خانه حاصل شده در دوحه، وزارت
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هاي گذشته بود كـه بـدون حـضور و دخالـت آمريكـا                بار در دهه شايد در خاورميانه نخستين
مـصر، اردن و عربـستان تـالش زيـادي          .  افتاد  هاي درگير اتفاق مي  چنين توافق جامعي بين طرف

المللـي كننـد، امـا جمهـوري اسـالمي ايـران در تـالش بـود از                     كردند كه بحران لبنـان را بيـن       
شدن بحران جلوگيري كند و در اجالس دوحه با تشويق قطر و ارايه راه حـل مناسـب،       المللي بين

 . توافق بين طرفين را سرعت بخشيد

 تشكيل دادگاه ويژه لبنان

نـشين    ، چندين بمب در مناطق مسيحي     2005 اهللا در مارس چند هفته بعد از تظاهرات حزب
هاي داخلـي را      اگرچه خسارات وارده جاني نبود، ولي خطر آغاز دوباره جنگ      .  بيروت منفجر شدند

. هاي سياسي لبنان را بـه دو قطـب تقـسيم كـرد         حادثه ترور رفيق حريري گروه 28 .دوچندان كرد
مارس، كه متشكل از جريان آزاد ملـي بـه رهـبري ميـشل عـون، حـزب سوسياليـست                    8 قطب 
اهللا و جنبش امل به رهبري نبيـه بـري رييـس پارلمـان         خواه به رهبري وليد جنبالط، حزب ترقي

مارس كـه در رأس       14 كردند؛ و قطب  داري مي بودند و از مقاومت اسالمي لبنان و و سوريه جانب
آن حزب المستقبل به رهبري سعد حريري و طرفداران او قرار داشتند و مخالف حضور سوريه در          

 . لبنان بودند
مارس ضمن حمايت از سوريه، خواهان خروج نيروهاي سـوري از     8 شايان ذكر است كه گروه 
ها، بلكه آنان معتقد بودند نيروهاي نظامي سوريه بايد بـا        مارسي 14 لبنان نيز بودند اما نه به روش 

در جنـگ   مارس عقيده داشتند سوريه در راه حفظ لبنـان و             8 گروه  .  احترام از لبنان بيرون بروند
عليه اسراييل به اين كشور كمك كرده و شهدايي را در راه لبنان تقديم نمـوده اسـت، لـذا نبايـد از         
لبنان اخراج شود بلكه بايد با احترام و عزت از لبنان بيرون برود و روابط خود را بـا لبنـان بـه نحـو                  

خـصوص    ، بـه  1559  اين دو طيف بر سر خيلي از مسايل ازجمله اجراي قطعنامه    .  احسن ادامه دهد
المللـي عامـل      اهللا، طرح تشكيل دادگاه بيـن       ويژه حزب   نظاميان لبناني و به   در مورد خلع سالح شبه

 9 2 .ترور حريري و انتخاب رياست جمهوري داراي اختالف نظرهاي اساسي بودند
هاي لبناني باعث شد بـا ابتكـار نبيـه بـري گفتگوهـاي ملـي بـر سـر                 افزايش اختالفات گروه
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هاي فلـسطيني، روابـط لبنـان و          اهللا و گروه   ، خلع سالح حزب1559 موضوعاتي همچون قطعنامه 
اين گفتگوها با حضور سـيد      .  سوريه و ترسيم خطوط مرزي بين دو كشور در دستور كار قرار گيرد

 6 حسن نصراهللا، نبيه بري، ميشل عون، سعد حريري، وليد جنبالط و سمير جعجع آغاز و پس از        
هم ريختگي اوضاع لبنان، طرفداران حريري بـر          اما پس از ترور حريري، در به   30 .مرحله ناتمام ماند

طور تشكيل دادگاه براي دستگيري عـامالن تـرور اصـرار بيـشتري            خروج سوريه از لبنان و همين
سعد حريري، فرزند رفيق حريـري، كـه از اعـضاي           .  كردند، تا وقتي كه انتخابات پارلمان فرا رسيد

به همين دليـل بـا     .  دانست مارس بود، پيروز شدن در انتخابات پارلماني را بسيار مهم مي 14 گروه 
مـارس    14 از گروه   .  مارس ائتالفي را تشكيل داد تا به اهداف خود برسد   8 تعدادي از اعضاي گروه 

ايـن كـار    .  اهللا حضور داشتند    مارس جنبش امل و حزب   8 سعد حريري و وليد جنبالط، و از گروه 
اهللا را به همراه داشت كه چرا سيد حسن نصراهللا با قـاتلين شـهدا؛ يعنـي          اعتراض طرفداران حزب

اهللا براي رفع فتنه بين شيعه و سني و ايجـاد     حزب. قسم شده است سعد حريري و طرفدارانش هم
. دست آوردن كرسي در انتخابات پارلمان، دست به ايـن ائتـالف زد        طور به اتحاد در كشور و همين

دسـت    ائتالف چهارگانه شكل گرفت و سعد حريري و وليد جنبالط و گـروه آنـان، اكثريـت را بـه        
المللـي،    اي نگذشت تا اينكه عليه همين ائتالف كودتا شد و نوبت به دادگاه بيـن   چند هفته.  آوردند

 31 .تن دادن به تصميم شوراي امنيت و ممانعت از لبناني شدن موضوع رسيد

 هاي تشكيل دادگاه زمينه

از همـان ابتـدا     .  ياب تشكيل شد    المللي حقيقت  اي به نام هيات بين پس از ترور حريري كميته
بـاره    در ايـن  .  كميته دست داشتن سوريه در ترور را اعالم و نيز مأموران امنيتي لبنان را متهم كرد   

هـا    ها و تحقيقات الزم از مسئوالن حفظ امنيت در لبنان به عمل آمد و طي اين بازجويي        بازجويي
هاي امنيتي لبنان ازجمله جميل الـسيد، مـديركل سـابق            ، روساي دستگاه2005 آگوست  30 در 

رياسـت   سازمان امنيت، ريمون عازار، رييس اطالعات ارتـش، مـصطفي حمـدان، فرمانـده گـارد                
جمهوري، و علي الحاج، مديركل سازمان امنيت سابق لبنان، بازداشـت شـدند و از ناصـر قنـديل،          

 32 .نماينده سابق پارلمان لبنان، بازجويي به عمل آمد
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، شوراي امنيت كوفي عنان، دبيركل وقت سازمان ملل متحـد، را مكلـف          2006 مارس  29 در 
باره شـوراي امنيـت بـه         المللي با دولت لبنان مذاكره كند و در اين        نمود جهت تشكيل دادگاه بين

نـويس تـشكيل دادگـاه        دولت لبنان طـرح پيـش     .  سازمان ملل متحد استناد كرد  1664 قطعنامه 
اي براي كوفي عنان ارسـال كـرد كـه در آن بـر رد               المللي را تصويب نمود، اما اميل لحود نامه بين

اميل لحود مطرح كرده بود كه به دليل عدم مشروعيت دولت     .  طرح تشكيل دادگاه تاكيد شده بود
المللي توسط دولت لبنان صورت       وزير وقت، هرگونه تأييديه كه از دادگاه بين  فواد سينيوره، نخست

المللـي را بـه پارلمـان         اما دولت لبنان طرح تشكيل دادگاه بيـن     .  گيرد، فاقد اعتبار قانوني است مي
نامه منعقده ميان اين سازمان بـا دولـت لبنـان دربـاره               ارايه كرد و سازمان ملل متحد رسما توافق

دادگـاه    2007     بـاالخره در مـي      33 .المللي و سيستم حاكم بر آن را امضا نمـود   تاسيس دادگاه بين
ديتليوميليـس  .  براي رسيدگي به اين تـرور تـشكيل شـد          )1 (»دادگاه ويژه لبنان«المللي با نام  بين

االصـل    االصل قاضي و دانيـل بلمـار كانـادايي          االصل قاضي تحقيق، دانيل فرانسيس بلژيكي  آلماني
 34 .دادند المللي را تشكيل مي دادستان اين دادگاه بين

كه از متحدان   )  فواد سينيوره (اين دادگاه به درخواست دولت يا همان حزب حاكم وقت لبنان      
المللي رسيدگي به ترورهـاي محلـي در حـوزه            دانان بين   اما از نگاه حقوق.  آمريكا بود، تشكيل شد

دهد   ها ترور سياسي در سراسر جهان رخ مي       المللي نيست؛ زيرا ساالنه ده هاي بين اختيارات دادگاه
اين دادگاه ابتدا انگشت اتهـام را       .   توانند به اين ترورها رسيدگي كنند     المللي نمي هاي بين و دادگاه

. هاي لبناني و سوري كرد، اما پس از مدتي ايـن اشـخاص را تبرئـه نمـود              متوجه برخي شخصيت
بـه دسـتور دانيـل فرانـسيس،          2009 آوريـل     29 چهار افسر بازداشت شده پس از چهار سال در       

المللي، به دليل عدم وجود اتهامات موثق عليـه آنهـا از زنـدان           رييس اقدامات مقدماتي دادگاه بين
هاي ديگري مانند بـشير جميـل و رنـه معـوض              پيش از ترور رفيق حريري شخصيت     .  آزاد شدند

ها شخـصيت ديگـر لبنـان تـرور           وزير، كمال جنبالط و ده    روساي جمهوري، رشيد كرامي نخست
اين دادگاه كه پـس   .  گاه دادگاهي براي رسيدگي به ترور اين افراد تشكيل نشد بودند، اما هيچ  شده

 المحكمه الدوليه الخاصة بلبنان  .1 
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طـور    ، بـه  2006 روزه تابـستان      33 اهللا در جنگ   از شكست ارتش رژيم صهيونيستي در برابر حزب
يابي شكست اسراييل و فشار بـر عـامالن ايـن           نوعي در پي علت جدي فعاليت خود را آغاز كرد، به

 . اهللا و سوريه بود شكست يعني حزب
هاي تشكيل اين دادگاه كه با پشتوانه سياسي آمريكا و رژيم صهيونيستي و كمك مالـي     زمينه

اهللا از    ميليون دالري عربستان سعودي به سعد حريري مهيا شد، اخراج سوريه و حذف حزب    500 
اين دادگاه همچنين   .  صحنه سياسي و به تبع آن كاهش نفوذ ايران در لبنان را هدف قرار داده بود   

هاي امنيتي و سياسـي سـوريه از جملـه سرلـشكر غـازي             انگشت اتهام را متوجه برخي شخصيت
سـال فرماندهـي      20 سرلشكر غازي كنعان كـه بـه مـدت          .  كنعان، وزير كشور سابق سوريه، كرد    

سازمان اطالعات ارتش سوريه در لبنان را به عهده داشت، اندكي پس از صـدور حكـم بازداشـت                 
 35 .خود دست به خودكشي زد

 )1 (ـ س نامه س توافق
گيري دادگاه ويژه لبنان، هنوز هرج و مرج و اختالفات در لبنان وجود داشـت       زمان با شكل هم

قبل از صدور حكم دادگاه،     .  اي براي آغاز جنگ داخلي باشد    توانست جرقه و هر توطئه و تنشي مي
سعد حريري در ديدار با سيد حسن نصراهللا اذعان كرده بود كـه تحقيـق نهـايي بـه اتهـام افـراد                   

انجامد و بهتر است كه دبيركل حزب آنها را افـراد خودسـر معرفـي كنـد تـا اتهامـي              اهللا مي حزب
اهللا اين پيشنهاد را رد كرد و حاضر به همكاري با سعد حريـري            دبيركل حزب. متوجه حزب نشود
اهللا ايـن     حـزب .  اهللا را متهم كنند     همين امر باعث شد كه برخي در لبنان حزب.  در اين زمينه نشد

اي در ايـن كـشور و         اتهامات را براي ايجاد تفرقه در ميان ملت لبنان و دامن زدن بـه نـزاع فرقـه               
بـه تـرور    »  شـيعي «اهللا   متهم شدن حزب.  روزه دانست 33 زدودن آثار شكست اسراييل در جنگ 

 36 .اي در اين كشور دامن زده شود كافي بود تا به طرح نزاع فرقه» سني«وزير  نخست

با وجود نزاع داخلي در لبنان، سوريه و عربستان درصدد حل اين بحران و اختالفات از طريـق         

1. Saudi-Syria Agreement 
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ــ س بـراي       نامـه س    توافق.  ـ س را با هم امضا كردند        نامه س  همكاري با يكديگر بر آمدند و توافق
. حل بحران لبنان پس از ترور رفيق حريري و در زمان تشكيل دادگاه ويـژه لبنـان شـكل گرفـت          

هاي داخلي لبنان، ايجاد راهكاري بـراي خـروج     نامه برطرف كردن اختالفات گروه اهداف اين توافق
هـا بـراي راهكـاري در         ها در اين كشور و كمك بـه لبنـاني     لبنان از بحران، ممانعت از بروز ناآرامي

هـاي سـوريه و       قـرار بـود ايـن اهـداف بـا تـالش           .  راستاي تامين منافعشان و ثبات اين كشور بود 
نامه كنـار كـشيد و بيـان          دنبال فشارهاي آمريكا از اين توافق عربستان محقق شود، اما عربستان به

بـست رسـيدن      با بـه بـن    .  نامه وادار سازد    كرد كه قادر نيست سعد حريري را به پذيرش اين توافق
هـا و سفارشـات       روي محض دولت سـعد حريـري از ديكتـه        هاي سوريه و عربستان و دنباله تالش

وزير كابينه دولت لبنان اسـتعفا دادنـد و       11 اهللا،  ـ صهيونيستي و صدور حكم عليه حزب آمريكايي
البته كشورهاي تركيه و قطر سعي كردند با فعـال كـردن محـور             .  دولت سعد حريري سقوط كرد

ـ س را احيا كنند و در اين راستا نشستي در دمشق برگـزار كردنـد و         نامه س ـ رياض توافق دمشق
نهايت اين   هاي عربستان و سوريه تاكيد كردند، اما در      بر ضرورت حل بحران لبنان بر اساس تالش

 37 .نامه راه به جايي نبرد و با شكست مواجه شد توافق

 صدور حكم و پيامدهاي آن

 :اي از كيفرخواست دادگاه ترور رفيق حريري كه منتشر شده به قرار زير است خالصه
اهللا بـود كـه       تن از اعضاي حزب    4 صفحه و متضمن اتهاماتي عليه  163 حكم نهايي دادگاه در 

اين چهار تـن      .شدند  المللي تحويل داده مي متهم در مدت يك ماه به دادگاه بين 4 بايستي اين  مي
معروف (امين بدرالدين    ، مصطفي )ابوسليم(سليم جميل عياش  :  اهللا لبنان عبارتند از از اعضاي حزب
 38 .، اسد صبرا و حسن عنيسي)به سامي عيسي

فـرد را     4 آلمـان نـام ايـن        اشپيگلمجله  2009 نكته جالب در كيفر خواست اينجاست كه در  
مصطفي بدرالدين، متهم رديف اول پرونده ترور رفيق حريري، بـرادر همـسر عمـاد            . فاش كرده بود

در منطقـه كفرسوسـه       2008 اهللا است كـه در فوريـه          مغنيه، يكي از فرماندهان ارشد نظامي حزب 
اهللا لبنان بود كـه       عماد مغنيه، يكي از فرماندهان ارشد حزب .  دمشق توسط موساد به شهادت رسيد
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. روزه لبنان نقش مهمي در شكست دادن ارتش رژيم صهيونيـستي ايفـا كـرد        33 در جريان جنگ 
وي از همان زمان در فهرست ترور موساد قرار گرفت و سرانجام تيم ترور اين سازمان عماد مغنيه را      

اهللا با اتخاذ تدابير      از آن زمان رهبران نظامي حزب    . مورد تعقيب و وي را در سوريه به شهادت رساند
زني   شديد امنيتي خود را در برابر ترورهاي احتمالي موساد مصون داشتند و به همين دليل فاز اتهام   

 39 .به اين فرماندهان بار ديگر در دستور كار امريكا و غرب قرار گرفت
اهللا لبنان مواضع قـاطعي در رد ايـن           اهللا، محور مقاومت و حزب   پس از صدور حكم عليه حزب

اهللا و احزاب نزديك به آن در اعتراض به سـعد حريـري و حمايـت وي از           حزب.  اتهام اتخاذ كردند
كرد، وزراي خود را از كابينه بيرون كـشيدند كـه           دادگاه ويژه كه آمريكا آن را كنترل و هدايت مي

وزيـر    اين امر منجر به سقوط دولت سعد حريري و روي كار آمدن دولت نجيب ميقـاتي، نخـست           
عـضو    4 به دنبال صدور حكم دادگاه ترور رفيق حريري و گنجانـده شـدن نـام             . جديد لبنان، شد

عليـه    1389 تـير     11 اهللا لبنـان،      اهللا لبنان در اين حكم، سيد حسن نصراهللا دبيركل حـزب         حزب
دادگاه ويژه لبنان و عاملين آن سخنراني تندي داشت و دادگاه ويژه لبنان و قـوانين آن و رييـس              

حكـم  «:  اهللا بيـان كـرد    دبيركل حزب.  شود را رد كرد هايي كه توسط آن صادر مي آن و تمام حكم
صادره از سوي اين دادگاه به منزله دشمني با مقاومت است و كيفرخواست صادر شـده تـصميمي     

تواند كساني را كه عليه آنها حكـم جلـب صـادر شـده،             هيچ كس نمي.  آمريكايي ـ اسراييلي است
مارس تالش خواهند كرد لبنان را در چند روز آينـده بـه      14   برخي مسيحيان گروه .  دستگير كند

ها مطمئن باشند كه      تشنج بكشانند تا ميان اهل سنت و شيعه آشوب و فتنه به پا كنند، اما لبناني  
 30   نـه   .  دهيم كشور به فتنه ميان سني و شيعه يا جنگ داخلي كـشيده شـود     ما هرگز اجازه نمي

ايـن كيفرخواسـت    .  كـس را دسـتگير كننـد        توانند هيـچ    سال آنها نمي   300   سال و نه  30   روز نه 
. اسـت )  روزه33 (كند و علت اين مساله نتايج جنگ جـوالي             اهللا لبنان را متهم مي اعضاي حزب

دادگاه ترور رفيق حريري ابتدا با متهم كردن سوريه شروع كرد، سپس چهار افسر را متهـم كـرد    
 0 4 ».و اكنون ما را متهم كرده است

هـاي سـبك و       مارس قبل از صدور حكم نهايي دادگاه رفيق حريري، انـواع سـالح      14 جريان 
هدف اين بـود    .  سنگين را در شهرهاي مختلف بيروت، طرابلس، صور و نبطيه توزيع كرده بود  نيمه
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مـارس بـه      14 هاي مسلح وابـسته بـه جريـان         كه پس از صدور حكم نهايي از سوي دادگاه، گروه
ها و عـضو جريـان        سمير جعجع يكي از رهبران سياسي ماروني      .  اهللا لبنان حمله كنند مراكز حزب

مـارس    14 جريـان   .  كـرد   اهللا را هدايت مـي      هاي سياسي عليه حزب    سازي مارس، كليه جريان 14 
هـاي وسـيعي عليـه        اي خـود بـه فضاسـازي        سال با استفاده از امكانات مالي و رسـانه         4 طول  در

طبيعي است هدف از صدور چنين حكمي ايجاد          41 .اهللا و همچنين دولت بشار اسد دست زد حزب
در .  اهللا و سرنگوني دولـت نجيـب ميقـاتي بـود            اي در لبنان، خلع سالح حزب    يك درگيري طايفه

 . چنين فضايي بار ديگر انگشت اتهام متوجه سوريه و ايران شد

 سياست آمريكا بعد از ترور حريري

خوانده  ها، سفير آمريكا در سوريه فرا   پس از متهم كردن سوريه به ترور حريري از سوي آمريكايي
مـرگ حريـري بايـد جنبـشي بـراي          «:  متعاقب آن معاون وزير امور خارجه آمريكا اعـالم كـرد      .  شد

ـاربرد فـوري               يابي به يك لبنان آزاد، مستقل و تام دست االختيار را قوت ببخشد، اين امر بـه منزلـه ك
 42 ».نشيني سريع و كامل نيروهاي سوريه از لبنان است شوراي امنيت و عقب 1559 قطعنامه 

. در همين زمان جورج بوش نيز از سوريه خواست كه بگذارد دموكراسي در لبنان شكوفا شـود   
وي مدعي شد جهان آزاد بر اين ايده اتفاق نظر دارد كه حكومت دمشق بايد بـه دخالـت در امـور       

حوزه تحـوالت   «:  رايس، وزير امور خارجه وقت آمريكا، هم گفت       .  اش خاتمه دهد سياسي همسايه
هاي خود براي دموكراسي را ابراز        كند و مردم لبنان آرمان   لبنان در مسيري بسيار مهم حركت مي

 43 ».دارند و اين حركت مورد حمايت آمريكاست مي
بـر اسـاس اصـول      .  اين حادثه مرز ميان حاميان و مخالفان سـوريه در لبنـان را شـفاف كـرد            

ها به دنبال كسب قدرت هـستند و بـراي رسـيدن بـه قـدرت هـر كـاري                گرايانه، همه دولت واقع
پس از اين حادثه، آمريكا سوريه را عامـل اصـلي ايـن تـرور           .  كنند تا به رقيب خود ضربه بزنند مي

مخالفـان سـوريه از موقعيـت پيـش         .  قلمداد كرد و انگشت اتهام را به سوي اين كشور نشانه رفت    
آمده استفاده كردند و ضمن همراهي با كشورهاي آمريكا و فرانسه براي خـروج سـوريه از لبنـان                

لبنان را به دست آورند و گروه خود را به نـام گـروه           2005 توانستند اكثريت پارلماني در انتخابات 
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اين گروه كه شعار خود را مخالفت با سوريه و خروج آن از لبنان اعـالم    .  گذاري كنند مارس نام 14 
كرده بود، توانستند از پشتيباني مالي و فكري آمريكا و بعضي كـشورهاي ديگـر ماننـد عربـستان                

مارس، كـه    14 ترور حريري بستر مناسبي براي شعارها و اقدامات جريان         .  مند شوند سعودي بهره
از مخالفان سوريه بوده و روابط نزديكي با غرب دارند، ايجاد نمود و فضاي سياسي لبنان را بيـشتر         

 44 .در اختيار طرفداران حريري و مخالفان سوريه قرار داد

المللي با اراده و خواسته آمريكا اتفاق         المللي كردن ترور رفيق حريري و تشكيل دادگاه بين بين
از نظـر   .  المللي كردن دادگـاه حريـري داشـت      توان گفت آمريكا بيشترين نقش را در بين مي.  افتاد

مـارس در لبنـان نـيز نيروهـاي           14 گـروه   . باشد آمريكا روابط سوريه و لبنان روابط خير و شر مي
اهللا قـرار دارد و از        باشند كـه در رأس آن حـزب         مارس نيروهاي استبداد مي     8 دموكراسي و گروه 

بنابراين آمريكا به دنبال قطع كردن روابط لبنان با سـوريه و        .  شود سوي سوريه و ايران حمايت مي
 14 براي اين كار آمريكا از گروه وابسته به خود در لبنان يعني گـروه              . بعد از آن با ايران بوده است

ايـن  .  )1 (»انقالب كـاج «مارس استفاده كرد كه دو امر حاصل شد؛ يكي انتفاضه استقالل و ديگري 
اهللا،   آمريكا براي تحت فشار قرار دادن سوريه و حـزب   .  دو اقدام عليه سوريه در لبنان صورت گرفت

اهللا را    المللي براي رسيدگي به ترور حريري تشكيل داد و ابتدا سـوريه و بعـد حـزب               دادگاهي بين
آمريكا بـا ايجـاد نـاامني از          45 .اي در لبنان شد     متهم كرد و درصدد انفصال و تفرقه انداختن طايفه 

اهللا و سوريه، درصدد بود ذهن ملت لبنـان    طريق ترورهاي مكرر و نسبت دادن اين ترورها به حزب
اهللا و سوريه كند و نشان دهد كه اين نـاامني ناشـي از مـسلح                المللي را متوجه حزب و جامعه بين
 46 .هاي سوريه است اهللا و دخالت بودن حزب

يكي ديگر از اهداف آمريكا در قضيه دادگاه ويژه، دامن زدن به آشوب و فتنه داخلـي و ايجـاد            
سـازي    هدف آمريكا از ايجاد جنگ داخلي در لبنان، زمينـه  . تفرقه ميان شيعه و سني در لبنان بود

اهللا   براي دخالت نظامي در اين كشور و در نهايت ضربه زدن به تشكيالت نظامي و سياسـي حـزب   
بري، رييس مجلس لبنان، با افشاي يك حقيقت تاريخي از ماهيت دادگاه تـرور حريـري            نبيه.  بود

 ). ارز نام درختي در لبنان است كه سمبل اين كشور است و در پرچم رسمي آن نيز حك شده است(األرز   ةثور .1 
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المللي ترور حريري سـخن       وي كه درباره صدور كيفرخواست دادگاه به اصطالح بين.  پرده برداشت
فردي كه در كيفرخواست به آنها اشاره شده، دقيقا همـان كـساني هـستند       4 گفت، فاش كرد  مي

 47 .انـد   عنوان عناصر اصلي مقاومت اسالمي لبنان تحت پيگرد رژيم صهيونيستي بوده         ها به كه سال
وزارت خارجـه   .  پس از صدور حكم دادگاه، سياست آمريكا نسبت به لبنان، سياسـت تهديـد بـود          

تـن سـر      4 آمريكا تهديد كرد كه اگر دولت نجيب ميقاتي از اجراي حكم دادگاه و دستگيري اين         
شايد بـا ايـن سياسـت آمريكـا قـصد داشـت             .  المللي مواجه خواهد شد     هاي بين   باز زند، با تحريم 

سناريوي دادگاه ويژه لبنـان داراي دو       .  اي براي حمله كردن اسراييل به لبنان دست و پا كند       بهانه
اهللا و يـك روي آن آمادگـي        زني به حزب المللي و اتهام روي اصلي است؛ يك رو دادگاه جنايي بين

ترين دليل آمريكا بـراي       مهم  48 .اسراييل براي حمله به لبنان و در صورت موفقيت حمله به سوريه     
آمريكا براي تامين امنيـت     .  توان در اسراييل و امنيت آن جستجو كرد      اهللا را مي اتهام زدن به حزب

رابـرت بـاير،    .  اهللا از عرصه سياسي و نظامي لبنان و منطقه است         اسراييل به دنبال كنار زدن حزب
ها بئرالعبد    هاي تروريستي متعددي از جمله انفجار      مسئول وقت پايگاه سيا در بيروت، كه به انفجار

هـاي    عنوان مشاور دادستان كل دادگاه ويژه، مسئول ايجاد هماهنگي بين ديـدگاه     اعتراف كرده، به
 49 .ها و انتقال آن به دادگاه ترور حريري بود آمريكا و صهيونيست

رسد روند تحقيقات دادگاه و اتهامات روندي مشخص و طراحي شده بود؛ زيرا ابتـدا      به نظر مي
اي بـه     ولي در روند تحقيقات هيچ اشاره     .  اهللا سوريه را متهم كرد، سپس افسران لبناني و بعد حزب

داد رژيـم     اسراييل نشد، در صورتي كه سيد حسن نـصراهللا شـواهدي را رو كـرد كـه نـشان مـي               
در هميـن خـصوص     .  صهيونيستي به صورت جدي در پشت صحنه ترور رفيق حريري قرار داشت 

هاي جاسوسي رژيم     سيد حسن نصراهللا با افشاي برخي اقدامات امنيتي اين حزب در رصد فعاليت   
اهللا كـه     اين دادگاه هيچ يك از اسناد ارايه شده توسط حزب    «:  صهيونيستي در لبنان، اظهار داشت

مـن در   ...  كنـد، مـورد بررسـي قـرار نـداده اسـت               دست داشتن اسراييل در اين ترور را ثابت مي      
كنفرانس خبري خود درباره مزدوران اسراييلي و همچنين برخي مدارك و شواهد صحبت كـردم            

المللي ويژه لبنان، توجهي بـه ايـن شـواهد و مـدارك           و اصال دانيل بلمار، دادستان كل دادگاه بين
شـد،    اگر به اين مدارك اعتمـاد مـي       .  اي از فيلم كنفرانس من را تحويل گرفتند    نكرد و تنها نسخه
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گرفت اما آنها هيچ سؤالي از اسراييل نكردند و دادگاه با هـدف    هايي صورت مي عليه اسراييل تالش
سـيد حـسن    »  .و راهكارهايي مشخص مبني بر عدم تحقيقات از هيچ اسراييلي شكل گرفته است  

او دوست بـزرگ اسـراييل    «: نصراهللا همچنين به آنتونيو كاسيزي، رييس دادگاه اشاره كرد و گفت
تصور كنيد كـسي كـه      .  گويم  است و اين مساله را بنا بر اظهارات دوستش در كنفرانس هرتزليا مي

سـال    60   مـا   .  دانـد   اي حكم دهد، كسي است كه مقاومت را تروريست مي خواهد درباره پرونده مي
چطـور كاسـيزي بـه      .  كنيـم   ها محكوم مي    هاي اسراييل را عليه فلسطيني     است كه تمامي جنايت

 50 ».داند گذارد و آن را دولتي دموكرات در منطقه مي اسراييل احترام مي

دنبـال    سيد حسن نصراهللا، پيش از اين اعالم كرده بود كه دادگاه بررسي ترور رفيق حريري به    
مـورد عليـه      هـاي بـي     زنـي   اتهـام .  ثباتي در لبنان اسـت   اهللا و ايجاد بي مخدوش كردن چهره حزب

سو با فضاسازي خبري عليه شيعيان، بخشي از سياست مشترك جريـان         هاي لبناني هم شخصيت
 . مارس، آمريكا، رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي بود 14 

 سياست فرانسه بعد از ترور حريري

رفيـق  .  اي نزديك و صميمي با حريري داشـت       جمهور وقت فرانسه، رابطه ژاك شيراك، رييس
حريري در دوران نامزدي و انتخابات رياست جمهوري شيراك، مخارج ستاد تبليغات او را متقبـل         

رابطه شخصي شيراك و حريري تـا حـدي بـود كـه خـانواده شـيراك بـراي تفـريح از                  .  شده بود
پـس از تـرور رفيـق حريـري، فرانـسه، سـوريه و              .  كردنـد   هواپيماي شخصي حريري استفاده مي    

استدالل فرانسه براي متهم كردن سـوريه ايـن         .  طرفداران آن در لبنان را باعث اين حادثه دانست    
ترين مخالفين سوريه در لبنان بود و بر خروج نيروهاي سـوريه از         بود كه حريري يكي از سرسخت

 . لبنان بسيار اصرار داشت
ــستان، در                      حريــري بيــش از همــه از جانــب فرانــسه و بعــد از آن، از ســوي آمريكــا و عرب

ترور حريري براي فرانسه دردنـاك بـود، امـا        .  گرفت گذاري در لبنان مورد حمايت قرار مي سياست
يك مزيت هم داشت و آن هم خروج نيروهاي سوريه از لبنان و به تبع آن كاهش نفوذ سـوريه در    

اهللا   اهللا در لبنان هنوز طرفدار سوريه است و سوريه نيز توانسته از طريـق حـزب    اما حزب.  لبنان بود
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فرانسه براي جلوگـيري از نفـوذ سـوريه در لبنـان بعـد از تـرور،               .  نفوذ خود را در لبنان ادامه دهد
ازجملـه    1559 هاي زيادي كرد؛ حمايت از گروه حاكم لبنان و تصويب و پيگـيري قطعنامـه    تالش

 51 .اين اقدامات است
فرانسه از همان ابتدا بعد از ترور رفيق حريري، تمركز خود را بـر اخـراج نيروهـاي سـوري از                    

بنابراين خود را زياد درگـير دادگـاه        .  اهللا را نيز تضعيف كند    لبنان قرار داد تا بتواند در پي آن حزب
ياب از سـوي سـازمان ملـل متحـد، در           فرانسه تنها در زمان تشكيل كميته حقيقت.  حريري نكرد

اقدام به بازداشت زهير الصديق، شاهد دروغيـن، كـرد و او را متهـم بـه تحريـف              2005 اكتبر  16 
در آن زمان ژاك شيراك ترجيح داد بر حلقـه وسـط، يعنـي       52 .ياب نمود تحقيقات كميته حقيقت

اهللا قطـع     سوريه تمركز كند؛ زيرا با فروپاشي حكومت سوريه، حمايـت سياسـي و نظـامي حـزب                
اهللا بايد با كنار گذاشتن سـالح خـود، انـزواي سياسـي در لبنـان را                   شد و در آن صورت حزب مي

تواند از مقاومت     ها در صورتي كه رژيم سوريه سقوط كند، ديگر نمي  از ديدگاه فرانسوي.  گزيد برمي
توانـد    در اين شرايط، ايران هم كه حمايت اعراب را با خود ندارد، نمي         . حمايت و به آن كمك كند
پاشد و ايران در منطقه مـنزوي   بنابراين در چنين وضعي مقاومت فرو مي  كمكي به مقاومت نمايد،

 . شود و تضعيف مي

 تاثير مواضع آمريكا و فرانسه بعد از ترور حريري بر روابط ايران و لبنان

كه بعدا به   (طور تدريجي برخي مقامات سياسي و رهبران احزاب لبناني     پس از ترور حريري به
آنان ايران را به دخالت در امـور داخلـي          .  عليه ايران موضع گرفتند )  مارس معروف شدند 14 گروه 

سياســت آمريكــا و فرانــسه بعــد از تــرور حريــري بــه راه انــداختن فتنــه             .  لبنــان متهــم كردنــد  
توانـست خـشم طرفـداران        اهللا شـيعي مـي      وارد كردن اتهام به حزب  .  مذهبي در لبنان بودـ  قومي

آمريكا و فرانسه توانـستند بـا ايـن       .  اهللا و شيعيان لبنان برانگيزد حريري سني مذهب را عليه حزب
اهللا، عمـال     بنابراين با ايراد اتهامـات بـه حـزب        .  اهللا در لبنان را مخدوش كنند      سياست چهره حزب

ايران نيز مورد اتهام قرار گرفت و لذا اين سياست باعث شـد نـسبت بـه ايـران در لبنـان شـك و               
اي   ايران خروج نيروهاي سوريه از لبنان را قبـول نكـرد و ايـن مـساله را توطئـه           .  سوءظن به وجود آمد
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ـتمرار مقاومـت         2005 پس از خروج سوريه از لبنان در آوريـل     .  غربي دانست  ـ  آمريكايي ، ايـران بـر اس
ـاي گـروه     را تمام شده اعـالم نمـود؛ زيـرا سـالح         1559 اسالمي در لبنان تاكيد كرد و قطعنامه  ـاي    ه ه

عنوان مقاومـت     نظامي، بلكه به   هاي شبه اهللا نه در زمره گروه آوري شده و حزب نظامي در لبنان جمع شبه
گيرد و طبق قانون اساسي لبنان مقاومت حق حفظ سالح و استفاده از آن را در مواقـع              اسالمي قرار مي

با ايجاد اختالف و تفرقه ميان طوايف داخلي لبنان بعد از ترور رفيق حريـري،      53 .هجوم دشمن دارد
در همين راستا منوچهر متكي، وزير امور خارجـه         .  ايران سعي در ايجاد اتحاد ملي در لبنان داشت 

به بيروت سفر كرد تا روابط ايران و لبنان را با تاكيد بـر وحـدت        2006/1/16 وقت ايران، در تاريخ 
تر كنـد و حمايـت ايـران را از حكومـت، مـردم و                 تر و منسجم    ملي بين همه طوايف لبنان محكم

 54 .مقاومت لبنان عليه اسراييل بار ديگر يادآوري نمايد
مارس تقسيم    14 مارس و     8 برانگيز، لبنان به دو گروه    و بعد از حوادث جنجال 2006 در سال 

در اين رابطه منوچهـر متكـي       .  سياست ايران در اين برهه زماني طرفداري از هر دو گروه بود      .  شد
دنبال ايجاد اتحاد ملـي       مارس نيست و ايران به   14 يا  8 بيان داشت كه براي ايران فرقي بين گروه 

 55 .هاست لبناني بين همه گروه
باعث شـد كـه چهـره بـسيار         )  2006 جوالي  (روزه    33 خدمات ايران در لبنان پس از جنگ      

خوبي از ايران نزد مردم لبنان نمايان شود و متعاقب آن نقـش و نفـوذ جمهـوري اسـالمي ايـران            
اهللا لبنـان، در      در ايـن رابطـه سـيد حـسن نـصراهللا، دبيركـل حـزب              .  اين كشور افزايش يافت   در

روزه در منطقـه ضـاحيه جنوبـي          33 هاي جنگ     سخنراني خود به مناسبت پايان بازسازي خرابي 
هاي ايران    هاي ايران را باعث تسريع روند بازسازي دانست و تاكيد كرد كه اگر كمك     بيروت، كمك

 56 .اي از ملت و دولت ايران داريم رفت و تشكر ويژه نبود، كار بازسازي به اين سرعت پيش نمي
خيلـي  )  ايـران (از شـما    «:  مفتي قباني، رهبر اهل تسنن لبنان، نيز در اين رابطه اظهار داشـت  

طـور    كنم به خاطر اين خدمات از قبيل ساختن بناها و بازسازي مـدارس و هميـن               زياد تشكر مي
ما از سفير ايران خواستيم كه بازسازي ناحيـه جنوبـي    .  ها و ديگر مراكز عمومي ساختن بيمارستان

عهده بگيرند كه بـا اسـتقبال       و استان بقاع به خصوص شهر بعلبك را به)  الضاحيه الجنوبيه(بيروت 
 57 ».سفير ايراني اين امر به ايران محول شد
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با تثبيت اوضاع سياسي در لبنان، روابط اقتـصادي دو طـرف رو بـه شـكوفايي             2008 از سال 
در راستاي تقويت و گسترش روابط اقتصادي ميان جمهوري اسالمي ايران و لبنـان، شـش            .  رفت

سند همكاري در     50 بالغ بر     1390 تا   1376 دوره كميسيون مشترك اقتصادي برگزار گرديد و از 
 58 .هاي مختلف ميان دو كشور امضا شد بخش

بيـشتر سـمت و سـوي         2010 روابط جمهوري اسالمي ايران و لبنان پس از ترور حريري تـا       
روابط دو طـرف بيـشتر بـه سـمت            2011 و    2010 هاي  سياسي و ديپلماتيك داشت، اما در سال

و در سفر هيات تجـاري اتـاق بازرگانـي            1389 در تابستان   .  ـ تجاري حركت كرد  روابط اقتصادي
هـدف اصـلي از تاسـيس       .  ايران به لبنان، شوراي مشترك بازرگانان بين دو كـشور تاسـيس شـد        

هاي خصوصـي دو كـشور، شناسـاندن          شوراي مذكور، توسعه و گسترش روابط تجاري بين بخش   
ها و موانع احتمالي فرا روي تجارت بين      هاي اقتصادي و برطرف كردن چالش ها و پتانسيل ظرفيت

 . دو كشور بود
ميليوني خود، براي رقباي بزرگ تجـاري دنيـا،           4 رغم داشتن جمعيت كوچك  كشور لبنان به

ميليارد دالر بوده و بيـش     18 شود؛ زيرا كه اندازه بازار آن در حدود  عنوان بازاري مهم قلمداد مي به
هاي جهان پراكنده هـستند كـه بـه نوعـي پـل ارتباطـي             االصل در تمام قاره ميليون لبناني 15 از 

حجم تجارت بين دو كـشور در سـال         .  اند  تجاري بين كشور خود با ساير كشورهاي جهان ساخته    
ميليون دالر آن به صـادرات كاالهـاي ايرانـي            75 ميليون دالر بوده كه حدود   150 بالغ بر  1390 

عمده محصوالت صادراتي ايراني به كاالهـايي همچـون فـرش دسـتباف، پـسته،                .  اختصاص دارد 
طور عمـده در     از طرف ديگر، كاالهاي وارداتي ايران از لبنان به.  شود مربوط مي...  خشكبار و آبزيان 

  59 .شود دو قلم كود شيميايي، سموم دفع آفات نباتي و تجهيزات الكتريكي خالصه مي
هاي موفقيت جمهوري اسالمي ايران در ايجاد وحدت ملي در لبنـان و افزايـش                 يكي از نشانه

بـراي  .  گـر شـد     بـه لبنـان جلـوه       1389 مهر   21 محبوبيت مقامات ايراني در سفر احمدي نژاد در 
مـارس از     14 هـم گـروه     .  جمهور ايران، از همه طوايف و مـذاهب آمـده بودنـد             استقبال از رييس 

تواند هم به ملت لبنان و هم به      پيمانانش و اين مي اهللا و هم جمهور استقبال كرد و هم حزب رييس
هـاي تنـدي از سـوي آمريكـا و رژيـم              اين سفر كه با واكنـش    .  منافع بلندمدت ايران خدمت كند



 

 

90 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

صهيونيستي همراه بود، باعث شد تا در وحدت لبنان نيز تـاثير بگـذارد و توطئـه تفرقـه در اقـوام            
مباحثي كه احمدي نژاد در لبنان و در ديدارهاي متعـددي بـا            .  لبنان را تا حد زيادي خنثي سازد

كرد، همگي از جنـس هميـاري و مـساعدت بـا           سران دولت و اقوام گوناگون اين كشور مطرح مي
 60 .مردم لبنان بود

هـايي از     جمهور ايران و هيأت همراه او به لبنان در پيـام      آمريكا و فرانسه قبل از عزيمت رييس
مـارس    14 آمريكا و فرانسه فشار زيادي به گـروه    . دولت لبنان خواسته بودند تا مانع اين سفر شود

رغـم فـشارهاي فرانـسه و آمريكـا،           بـه .  وارد كردند تا مانع از سفر احمدي نـژاد بـه لبنـان شـوند            
جمهور ايران به لبنان سفر كرد و موفقيت جمهوري اسالمي ايران در تشكيل وحـدت ملـي       رييس

جمهور ايران حاكي از مـيزان نقـش، محبوبيـت و           نظير از رييس استقبال بي.  را به نمايش گذاشت
اي آمريكـا، ايـران نقـش خـود را در لبنـان               هاي تفرقه   با وجود سياست  .  نفوذ ايران در لبنان است 

 . افزايش داد ولي هنوز اين مقدمات براي ايجاد اتحاد راهبردي كافي نيست
هـاي    هاي صورت گرفته از جانـب آمريكـا، فرانـسه و گـروه              رغم تالش   حايز توجه است كه به  

مخالف ايران، نقش جمهوري اسالمي ايران در لبنان چنان افزايش يافته است كه مردم اين كشور         
در پي شكار هواپيماي بـدون سرنـشين آمريكـايي در       .  دانند افتخارات ايران را مايه افتخار خود مي

لبنان آن را موفقيتـي    شبكه المنار توسط نيروي سپاه پاسداران، )  2011 دسامبر  4 ( 1390 آذر 13 
 61 .بزرگ دانست كه براي تمام مسلمانان مايه افتخار است

سفير جمهوري اسالمي ايران در لبنان با نجيب ميقاتي، نخست وزيـر لبنـان،             2011 در سال 
هاي دوجانبه و تعيين سازوكارهاي اجرايي اسناد         ديدار و پيرامون تحوالت منطقه، توسعه همكاري

جمهور تـسليم نجيـب      در اين مالقات پيام معاون اول رييس.  همكاري بين دو كشور گفتگو كردند
هـاي    مندي جمهوري اسالمي ايـران بـراي توسـعه همكـاري            ميقاتي شد كه در اين پيام بر عالقه 

. دوجانبه، حفظ استقرار و ثبات در منطقه، حمايت از مقاومت اسالمي و ملي لبنان تاكيد شده بود       
نجيب ميقاتي نيز از مواضع خردمندانه ايران در حفظ وحدت بين مسلمانان و مسيحيان و مقابلـه        

هاي دشمنان به خصوص آمريكا و فرانسه بـراي ايجـاد اختـالف بيـن شـيعه و سـني در                 با برنامه
سند همكاري امضا شده بين دو كـشور در     25 ويژه در لبنان قدرداني كرد و با اشاره به  منطقه و به
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وزير وقت لبنان به تهران، آمادگي كامل خـود را بـراي              جمهور ايران به لبنان و نخست   سفر رييس
 62 .هايي كه به تأييد نهايي هيـأت دولـت لبنـان رسـيده، اعـالم كـرد                   نامه  اجراي مصوبات و توافق

سخنان ميقاتي از نقش و نفوذ ايران در ايجاد وحدت ملي در لبنان پس از حـوادث تـرور حريـري      
 .حكايت دارد

سازي كه بين ايران و لبنان پيـش آمـده، تحريـف سـخنان                 از جمله آخرين موضوعات بحران
مـارس را     14 سردار قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس، دربـاره لبنـان اسـت كـه خـشم گـروه                   

جنوب لبنان  «:  او طي سخناني در نشست مقدماتي جوانان و بيداري اسالمي بيان كرد     .  برانگيخت
مارس سريعا شـايع كردنـد        14 گروه    63 ».و عراق تحت تاثير تفكر جمهوري اسالمي ايران هستند 

به دنبال اين شـايعه يكـي از نماينـدگان          .  كند كه لبنان تحت كنترل او قرار دارد  كه ايران ادعا مي
  64 .پارلمان لبنان خواستار قطع روابط با ايران شد

اهللا پـس از      مطالعه شرايط داخلي لبنان، ميزان نفوذ جمهوري اسالمي ايران و محبوبيت حزب    
المللي رفيق حريـري حـاكي از         روزه و نيز آشكار شدن ماهيت پشت صحنه دادگاه بين    33 جنگ 

طور كه پيشتر نيـز     توسعه روابط بيش از پيش جمهوري اسالمي ايران و اين كشور است، اما همان
كاران عـرب بـا نفـوذ         هاي متحد غرب، اسراييل و محافظه       يادآوري گرديد، برخي از احزاب و گروه 

لـذا جمهـوري    .  اهللا در معادالت داخلي اين كشور موافق نيستند         ايران و قدرت رو به افزايش حزب
هاي گسترش هرچه بيشتر      تدريج زمينه   آفرين كنوني به اسالمي ايران بايد با تداوم سياست وحدت

 . آن به روابط راهبردي را در دستور كار داشته باشد روابط با اين كشور و تبديل 

 گيري نتيجه

هاي صورت گرفته براي اختـالل در روابـط ايـران و              رغم تالش   پس از ترور رفيق حريري و به  
جمهـور لبنـان، ميـشل        طور رييـس    همين.  طور مكرر به لبنان سفر كردند      لبنان، مقامات ايراني به

هـاي مـشترك      سليمان، نيز به ايران سفر كرده است و مقامات دوطرف همواره بر احياي همكاري     
جمهـوري اسـالمي      اوج اين همكاري در جريان سفر محمود احمدي نژاد، رييـس        .  اند تاكيد نموده

بـه  )  1389 آذرمـاه   (وزير وقت لبنان،   و سفر سعد حريري، نخست)  1389 مهرماه (ايران، به بيروت 
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رغـم    بـه .  سند همكاري ميان مقامات دو كشور به امضا رسـيد        25 تهران بود كه طي اين دو سفر، 
اين سفرها و تاكيد بر توسعه روابط في مابين، روابط ايران و لبنان هنوز به نقطـه اوج خـود يعنـي        
تشكيل اتحاد راهبردي در منطقه نرسيده است؛ زيرا در لبنان احـزاب مخـالفي وجـود دارنـد كـه           
خواستار كاهش سطح روابط اين كشور با جمهوري اسالمي ايران بوده و جمهوري اسـالمي ايـران     

مـارس   14 عنوان گـروه      اين احزاب كه از آنها به     .  كنند  را به دخالت در امور داخلي لبنان متهم مي
هاي آمريكا و فرانسه در لبنان و منطقه هستند و بديهي است كه اجـازه        شود، پيرو سياست ياد مي
رسـد بـا وجـود        به نظـر مـي    .  تر كند   دهند ايران چهره خود را در لبنان بيش از پيش محبوب نمي

باشد، اما    چنين مخالفاني، بهبود روابط في مابين در قالب اتحاد راهبردي بين دو كشور مشكل مي     
هاي فرانسه و آمريكا در لبنان باعث شـده           اين نكته را نبايد فراموش كرد كه درست است سياست

هاي آنان مانع از نفـوذ        كه ايران و لبنان تاكنون نتوانند اتحاد راهبردي تشكيل دهند، ولي سياست 
 . شود ايران در لبنان و منطقه نشده است و روز به روز بر نفوذ ايران در لبنان و منطقه افزوده مي

بعد از ترور رفيق حريري، آمريكا و فرانسه به دنبال توازن قوا عليه ايـران و سـوريه در صـحنه            
اهللا   ايجاد موازنه جديدي به وسيله ايران، سوريه و بازيگر غيردولـتي بـه نـام حـزب                . لبنان برآمدند

شد كه باعث شد آمريكا و فرانـسه عليـه      خاورميانه، تهديدي براي آمريكا و فرانسه محسوب مي در
اين موازنه، با يكديگر ائتالف كنند و به دنبال برهم زدن موازنه حاصل از ائتـالف ايـران، سـوريه و            

فرانسه و آمريكا ابتدا تفكيك اين اتحاد را هدف قرار دادند، بنابراين سـوريه را بـا               .  اهللا بر آيند حزب
بـا از بيـن رفتـن       .  اهللا رفتنـد    از صحنه لبنان كنار كشيدند و بعد به سـراغ حـزب        1559 قطعنامه 

شد،   يافت و متعاقب آن ايران در منطقه تضعيف مي        اهللا، عمال نفوذ ايران در لبنان كاهش مي حزب
 . زده نيز توان ايجاد توازن عليه آمريكا و فرانسه را نداشت ضمن اينكه سوريه بحران

جمهوري اسالمي ايران پس از بروز اختالفـات داخـل، بـر سياسـت وحـدت ملـي در لبنـان                  
تفرقه در لبنان به ضرر منـافع ملـي         .  پافشاري كرد تا از پراكندگي طوايف در لبنان جلوگيري كند 

چون اگر فتنه مذهبي در لبنان اتفاق بيفتد، حتمـا يـك طـرف آن           .  جمهوري اسالمي ايران است
اهللا در برابر گروه ديگـري        قرار گرفتن شيعيان لبنان و حزب   . اهللا خواهند بود شيعيان لبنان و حزب

شود ايران نيز در برابر آن گروه قرار گيرد و از شيعيان حمايـت كنـد كـه ايـن             باعث مي  در لبنان،
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در ايـن صـورت ايـران متهـم         .  شـود   دار شـدن روابـط بـا دولـت لبنـان مـي              مساله باعث خدشه  
دهد، لـذا منـافع ايـران         شود و نفوذ خود را از دست مي انداختن درگيري قومي در لبنان مي راه به
 . حفظ وحدت در لبنان است در
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