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چکیده
ــرار یم دهــد.  ــورد بررســی ق ــ�ان را م ــر حبــران لبن ــران ب ــر ای ــزان تأثی ــن پژوهــش می ای
ــ�ان مخصوصــا ســطوح سیاســی،  ــران در لبن ــن منظــور، ســطوح حضــور ای ــرای ای ب
ــاد فرهنگــی و  ــران در ابع ــرم ای ــن حضــور ن ــی و نظــایم و همچنی اقتصــادی، امنیت
مذهبــی را روشــن یم كنــد. بــه عــاوه، میــزان حضــور نــرم ایــران و میــزان تأثیــر آن در 
وخامــت حبــران سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی لبنــ�ان و حالــت ضعــف و شــکنن�دگی 
ــرار داده  ــک شــرایط اســتثن�ایی ق ــ�ان را در ی ــرده و لبن ــار ک ــ�ان را دچ ــه اوضــاع لبن ک
اســت، را بــه خــویب معرفــی یم کنــد. در شــرایطی کــه حبــران لبنــ�ان ابعــاد تــازه تــری 
بــه خــود یم گیــرد و وخیــم تــر یم شــود، افزایــش نفــوذ ایــران در لبنــ�ان ضامــن بقــا 
و دوام و احتمــاال، تقویــت ایــن نفــوذ اســت. امــا در عیــن حــال، چالشــهایی نیــز بــر 
ســر راه نفــوذ ایــران قــرار دارد کــه ممکــن اســت نقــش ایــران در لبنــ�ان را کــم رنــگ تــر 
کنــد. ایــن پژوهــش در تــاش اســت تــا بــا در نظــر داشــت حتــوالت اخیــر لبنــ�ان، تمــام 

جوانــب نفــوذ ایــران در لبنــ�ان را مــورد بررســی قــرار دهــد.
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مقدمه
ایــران یــک کشــوری اســت کــه بیــش از همــه در امــور کشــورهای منطقــه دخالــت 
دارد و بــه محــض اینکــه فرصتــی پیــدا کنــد بــا اســتفاده از وضعیــت یب ثبــ�ات 
ــا دخالــت هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی و حتــی نظــایم  برخــی کشــورها، ب
و امنیتــی اقــدام بــه گســرش نفــوذ خــود یم کنــد. لبنــ�ان یــک کشــور عــریب اســت 
کــه ایــران در چندیــن ُبعــد و عرصــه در ایــن کشــور حضــور پــر رنــگ داشــته اســت. 
حضــور چندیــن دهــه ایــران در لبنــ�ان در عرصــه هــای مختلــف از حبرانهــای داخلــی 
و نابســاماین ایــن کشــور تغذیــه کــرده اســت. ایــران بــر میــزان دخالــت خــود در امــور 
لبنــ�ان افــزوده و بــرای پیشــروی و افزایــش ســیطره خــود بــر امــور لبنــ�ان و بــه دســت 
ــاد  ــور ایج ــن کش ــادار در ای ــی وف ــک ارگان داخل ــور، ی ــن کش ــت ای ــن سرنوش گرف

کــرده تــا از طریــق آن منافــع خــود را تأمیــن کنــد.
ــت، از  ــده اس ــران ش ــت ای ــه دخال ــه صحن ــورهایی ک ــایر کش ــون س ــز همچ ــ�ان نی لبن
پیشــرفت بازمانــده و دچــار اقتصــاد نابســامان، اوضــاع سیاســی حبــراین و از حلــاظ 
امنیتــی و اجتماعــی نــاآرام شــده اســت تــا جایــی کــه بــه یــک دولــت تقریبــا درمانــده 
تب�دیــل شــده اســت کــه از یب ثبــ�ایت سیاســی رجن یم بــرد. و اغلــب اوقــات در تشــکیل 
یــک حکومــت ملــی پاســخگو نــاکام بــوده اســت. بلکــه مســائل سیاســی بــا معاملــه 
ــت.  ــت اس ــه سیاس ــم در معادل ــدد مه ــک ع ــزب هللا ی ــود و ح ــه یم ش ــری فیصل گ
ــت  ــه دول ــته ک ــت گذاش ــه وخام ــان رو ب ــادی چن ــاع اقتص ــه اوض ــر اینک ــاف ب مض
قــادر بــه پرداخــت بدهــی خارجــی نیســت و بدهــی خارجــی ایــن کشــور 155% درآمــد 

داخلــی آن اســت.
 ناامنــی از دیگــر مشــکالت ایــن کشــور اســت کــه انفجــار بنــ�در بیــروت نمونــه بــارز 
آن بــود؛ واقعــه ای کــه نشــان داد ایــن کشــور تــا چــه انــدازه اســیر ماجراجویــی هــای 
حــزب هللا هــم پیمــان ایــران شــده و چگونــه ایــن کشــور بــه صحنــه درگیــری ایــران 
و رقبــای منطقــه ای اش بــدل شــده اســت. دخالــت حــزب هللا در ســوریه مصــداق 

بــارز حبــران پیچیــده ای اســت کــه لبنــ�ان قربــاین آن اســت.
ــا  ــب آنه ــه اغل ــد ک ــردان فاس ــاری دولتم ــدف برکن ــا ه ــ�ان ب ــردیم در لبن ــات م اعراض
ــرای نقــش  از حــزب هللا و هــم پیمانانــش نمایندگــی یم کردنــد، چالــش بزرگــی ب
ــود،  ــاص نب ــب خ ــک مذه ــه ی ــدود ب ــه مح ــات ک ــن اعراض ــود. ای ــ�ان ب ــران در لبن ای
ــت  ــاع مملک ــردن اوض ــر ک ــده ت ــران در پیچی ــزب هللا و ای ــش ح ــران و نق ــت حب واقعی
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را بــرای طبقــه حاکــم بســیار واضــح و آشــکار کــرد. در کنــار فشــارهای داخلــی، 
ــار  ــه انفج ــاع واقع ــن اوض ــت و در ای ــدت گرف ــ�ان ش ــر لبن ــز ب ــی نی ــارهای خارج فش
بنــ�در بیــروت روی داد و ضــرورت بررســی و رســیدگی بــه ریشــه هــای ایــن حبــران را 
آشــکار کــرد. یب تردیــد ایــن شــرایط و حتــوالت کنــوین فشــارهای مضاعفــی را متوجــه 
حضــور ایــران در لبنــ�ان یم کنــد. و همزمــان، قــدرت هــای بیــن املللــی و منطقــه ای 
بــرای تعدیــل رفتارهــای ماجراجویانــه ایــران در منطقــه و جلوگیــری از دخالتهــا و نــا 

ــ�د. ــالش یم کنن ــت، ت ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــه در منطق ــی ک آرایم های
ــران  ــران در حب ــش ای ــورد نق ــؤال در م ــن س ــه چندی ــا ب ــت ت ــر آن اس ــش ب ــن پژوه ای
رو بــه وخامــت لبنــ�ان پاســخ دهــد کــه مهمریــن ایــن ســؤاالت عبارتنــ�د از: عرصــه 
هــای دخالــت ایــران در لبنــ�ان کدامنــد؟ چگونــه نقــش ایــران در اوضــاع لبنــ�ان 
تأثیــر منفــی گذاشــته و در حبــران لبنــ�ان ســهم داشــته داشــته اســت؟ فرصــت هــا و 

ــد؟ ــ�ان کدامن ــران در لبن ــش روی ای ــهای پی چالش

نخست: ماهیت و ابعاد نقش ایران در لبنان
ایــران در لبنــ�ان حضــور پــر رنگــی دارد کــه در اینجــا بــه مهمریــن عرصــه هــای 

حضــور ایــران اشــاره یم کنیــم:

نفوذ و جهت دادن تحوالت سیاسی داخلی لبن�ان.  
لبنــ�ان بــرای ایــران از اهمیــت اســراتژیک برخــوردار اســت کــه بســی فراتــر از رابطــه 
مذهبــی بــا شــیعیان ایــن کشــور اســت. ایــران یم خواهــد بــا نقــش فعــال و نــریم کــه 
در ایــن کشــور دارد، راه خــود را بــه مشــرق عــریب همــوار کنــد و در مبــارزات منطقــه 
ای و بیــن املللــی از لبنــ�ان بــه عنــوان یــک کارت برنــده اســتفاده کنــد)1(. لبنــ�ان اولیــن 
ــدور  ــه ص ــود از جمل ــی خ ــت خارج ــول سیاس ــت اص ــران توانس ــه ای ــود ک ــوری ب کش
انقــالب را در آن پیــاده کنــد و بــا تأســیس حــزب هللا در ایــران لبنــ�ان موفــق شــد یــک 
نمایندگــی سیاســی و نظــایم در لبنــ�ان ایجــاد کنــد. حــزب هللا در بیانیــه تأســیس 
حــزب کــه در ســال 1985 میــالدی صــادر شــد، اعــراف یم کنــد کــه بــه اوامــر ولــی 
فقیــه در ایــران پــای بنــ�د اســت و از ســوی دیگــر، رهــران ایــران هــم بــه تعبیــر رهــر 
از آن را  ایــران، “ حمایــت از حــزب هللا و پشــتیباین سیاســی  جمهــوری اســالیم 

1 خالــد جويعــد ارتيمه عبادي، “تأثیر نفوذ ایران بر کشــورهای عربی )ســوريا ولبنــ�ان( 1979-2007”، )مؤته: 
پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه مؤتة، 2008م(، ص 98.
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وظیفــه مذهبــی و انقــالیب خــود یم داننــ�د”)1(.
 در راســتای تــالش بــرای تغییــر مأموریــت حــزب هللا از یــک گــروه مســلح بــه یــک 
جریــان سیاســی اثرگــذار کــه حضــور پــر رنــگ ایــران در لبنــ�ان را حفــظ کنــد، ایــران 
تــالش کــرده اســت تــا حــزب هللا را بــه مشــارکت در جریانــات سیاســی و غیــر 
ــزب هللا از  ــتا ح ــن راس ــد)2( و در ای ــت کن ــوق داده و حمای ــ�ان س ــه لبن ــایم جامع نظ
ســال 1990 میــالدی در تمــام انتخابــات برگــزار شــده مشــارکت داشــته اســت؛ از 
جملــه انتخابــات پارلمــاین اخیــر کــه از ســال 2009 میــالدی بــه تأخیــر افتــاده بــود و 
نهایتــا در تاریــخ 7 یم 2018 میــالدی برگــزار شــد کــه حــزب هللا و هــم پیمانانــش 
از مجمــوع 128 کرســی، 67 کرســی یعنــی بیــش از نیــی از کرســیهای مجلــس را بــه 

خــود اختصــاص دادنــد)3(.
فرمانــده وقــت ســپاه قــدس قاســم ســلیماین حتــی قبــل از اعــالم نت�ایــج رســی 
انتخابــات، از پیــروزی حــزب هللا و هــم پیمانانــش در انتخابــات ســخن گفــت. 
خرگــزاری فــارس بــه نقــل از وی نوشــت: “ حــزب هللا پیــروزی بزرگــی کســب 
کــرده و از مجمــوع 128 کرســی، 74 کرســی را بــه خــود اختصــاص داده اســت”. ایــن 
در حالــی بــود کــه حتــی خــود حــزب هللا در آن زمــان بــه چنیــن رقــم و آمــاری اشــاره 
نکــرده بــود. ایــن بــه خــویب نشــان یم دهــد کــه تــا چــه انــدازه ایــران بــر رونــد جریانــات 
سیاســی در لبنــ�ان تأثیــر گــذار اســت و در یــک شــرایط کامــال حســاس کــه خــود و 
وابســتگانش حتــت فشــارهای ســخت منطقــه ای و بیــن املللــی قــرار دارد، توانســته 

ــرای هــم پیمانانــش در لبنــ�ان رقــم بزنــد)4(. اســت پیــروزی بزرگــی را ب
ایــران در حتــوالت گوناگــون لبنــ�ان دخالــت یم کنــد. بــه محــض اینکــه در 17 اکتــر 
ــه راه افتــاد، ایــران آن را توطئــه قــدرت  ــ�ان ب ســال 2019 اعراضــات مــردیم در لبن
ــض  ــه مح ــت. و ب ــ�ان دانس ــه لبن ــرائیل علی ــکا و اس ــون آمری ــتعماری همچ ــای اس ه
ــت  ــال 2020 حکوم ــه س ــردیم در فوری ــتهای م ــارها و خواس ــ�ال فش ــه دنب ــه ب اینک
1 محمــد خالد، “حزب هللا” اســب تروجان ایران در لبن�ان، ســایت البيــ�ان، )2 نوامبر 2017(، تاريــخ بازدید: 3 

https://bit.ly/3djYRyp .2020 آگوست
2 علي حسين باكير، حزب هللا و طرح منطقه ای ایران “رابطه و نقش”، گزارش راهبردی، نسخه چهارم، )لندن: 

مجله البي�ان و مركز مطالعات علوم انسانی العربي، 1428ه(، ص 172-171.
3 مرفت زكريا، روند های پیچیده.. چگونه دخالت ایران روند انتقال قدرت در لبن�ان را با مشــکل مواجه می 

https://bit.ly/3iOqG3k 2020کند؟، ) 2 آگوست 2018 (، تاریخ بازدید: 10 آگوست
4 مأمون عمري، ایران و جنجال تازه ای که در لبن�ان به راه می اندازد: قاســم ســلیمانی در اعالم پیروزی حزب هللا 
بــه ارقامی اشــاره می کند که حتی خود حزب اعالم نکرده اســت، انبــ�اط، )12 ژوئن 2018(، تاريــخ بازدید: 10 

https://bit.ly/33Moe92 .2020 آگوست

https://bit.ly/3djYRyp
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ــه عنــوان اولیــن  دیــاب تشــکیل شــد. علــی الریجــاین رئیــس وقــت مجلــس ایــران ب
ــا فاصلــه كمــر از یــک هفتــه از تشــکیل دولــت جدیــد لبنــ�ان وارد  هیــأت خارجــی ب
بیــروت شــد و تصریــح کــرد کــه "بایــد دربــاره مســائل گوناگــون گفتگــو و رای زین 
صــورت گیــرد. و ســوریه و لبنــ�ان دو کشــور مهــم در محــور مقاومــت هســتن�د." این 
رفتــار و گفتــار الریجــاین نشــان داد کــه ایــران در حتــوالت گوناگــون سیاســی لبنــ�ان 
ــورهای  ــ�ان را از کش ــد لبن ــه بتوان ــی ک ــا جای ــالش دارد ت ــتقیم دارد)1( و ت ــور مس حض
ــتی  ــای تروریس ــت گروهه ــزب هللا را در لیس ــان ح ــه آلم ــاین ک ــد. و زم ــریب دور کن ع
گنجانــد و فعالیــت هــای ایــن حــزب را در ایــن کشــور ممنــوع کــرد، بــار دیگــر قبــل 
از اینکــه موضعــی از جانــب دولــت لبنــ�ان اعــالم شــود، ایــران پیشــی گرفــت و ایــن 
تصمیــم آلمــان را “ نوعــی یب احــرایم بــه دولــت و ملــت لبنــ�ان دانســت کــه از روی 
ــه  ــم ب ــن تصمی ــران از ای ــه ای ــه اینک ــر از هم ــت”. و مهم ــده اس ــه نش ــت گرفت حکم
عنــوان تهدیــد خارجــی بــرای مواضــع ایــران و منافــع ملــی ایــن کشــور یــاد کــرد”)2(. 
ایــن نــوع موضــع گیریهــا نشــان یم دهــد کــه تــا چــه انــدازه ایــران در سیاســت 

داخلــی و خارجــی لبنــ�ان دخالــت دارد.
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــت کن ــ�ان تقوی ــود را در لبن ــی خ ــش سیاس ــا نق ــد ت ــران یم کوش ای
ــود  ــوذ خ ــدرت و نف ــ�د ق ــزب هللا بتوانن ــا ح ــ�ان و مخصوص ــش در لبن ــد همپیمانان بای
ــر  ــا اگ ــا و ی ــت ه ــکیل دول ــو در تش ــک س ــ�د و از ی ــظ کنن ــان حف ــت و پارلم را در دول
ضــرورت ایجــاب کنــد، در ناکارآمــد کــردن دولــت هــا قدرتمنــد عمــل کننــ�د)3( و نیــز 
در سیاســت خارجــی لبنــ�ان تأثیــر گــذار باشــند و بتواننــ�د ایــن تأثیــر گــذاری را در 
ــت  ــتا مأموری ــن راس ــد. و در ای ــه کار گیرن ــران ب ــه ای ای ــع منطق ــن مناف ــت تأمی جه
هــای راهــردی کــه حــزب هللا خــارج از مرزهــای لبنــ�ان بــه اجنــام یم رســاند، خواســته 

هــا و منافــع راهــردی ایــران را بــرآورده یم كنــد.
و یم تــوان گفــت کــه ایــران از گســرش نفــوذ حــزب هللا در داخــل لبنــ�ان بهــره 
ــم  ــزب هللا در تصمی ــه ح ــد از اینک ــا بع ــت؛ مخصوص ــرده اس ــای کالین ک ــرداری ه ب
گیریهــا بــه یــک طــرف مهــم – اگــر نگوییــم مهمریــن طــرف – بــدل شــده اســت. 

1 توني بولس، سفر الریجانی به لبن�ان... فشار به دیاب و دیگر اهداف، ایندپن�دنت عربي، )18 فوریه 2020(، 
https://2u.pw/p18xb .2020 تاريخ بازدید: 10 آگوست

2 محمود رشدی، بعد از تحریم حزب هللا... آیا بیروت و تهران رابطه خود را بخاطر برلین به مخاطره می اندازند، 
https://2u.pw/RmKTq .2020 سایت خبری رؤیة،)7 می 2020(، تاريخ بازدید: 10 آگوست

3 سعود المولى، ایران و جهان عرب: “ لبن�ان به عنوان نمونه”، )دوحة: سمینار روابط در سطح کشورهای عربی 
و بین المللی،2013(، ص 15.

https://2u.pw/p18xb
https://2u.pw/RmKTq
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و گســرش نفــوذ خارجــی حــزب هللا نیــز دســتاوردهای زیــادی بــرای ایــران داشــته 
ــل  ــر عم ــوری دیگ ــل کش ــور در داخ ــک کش ــه ی ــه مزنل ــزب ب ــن ح ــه ای ــرا ک ــت چ اس
ــه  ــدون اینک ــود را دارد و ب ــاص خ ــکیالت اداری خ ــایم و تش ــروی نظ ــه نی ــد ک یم کن
ــتقل  ــور مس ــه ط ــگ ب ــائل جن ــد، در مس ــی نه ــ�ان وقع ــور لبن ــی کش ــع رس ــه موض ب
تصمیــم گیــری یم کنــد. در نتیجــه، حــزب هللا یکــی از مهمریــن ابزارهــای اعمــال 

سیاســت هــای ایــران در داخــل و خــارج لبنــ�ان بــه حســاب یم آیــد)1(.

 نفوذ و حمایت از روابط اقتصادی . 
بــا آنکــه ایــران از دیــر زمــاین هــم پیمانــان خــود را در لبنــ�ان مــورد حمایــت قــرار یم داد، 
امــا تبعــات جنــگ ســال 2006 میــالدی خســارت هــای کالین را بــه لبنــ�ان وارد کرد و 
ســبب شــد کــه پــای فعالیــت هــای اقتصــادی ایــران بــه لبنــ�ان بــاز شــود و بــا کمــک به 
لبنــ�ان روابــط اقتصــادی خــود را در عرصــه هــای جتــارت و ســرمایه گــذاری خارجــی 
ــا  ــادی ب ــای اقتص ــه و پروتوکوله ــن تفاهمنام ــرد. و چندی ــت ک ــور تقوی ــن کش در ای
لبنــ�ان بــه امضــاء رســاند. همچنیــن تســهیالیت در زمینــه جتــارت و اقتصــاد در خبــش 

هــای کشــاورزی، صنعــت، محیــط زیســت و نظــایم بــه ایــن کشــور اعطــا کــرد)2(.
ــرده  ــالم ک ــود، اع ــع خ ــه نف ــ�ان ب ــوین لبن ــران کن ــرداری از حب ــره ب ــتای به ــران در راس ای
ــره  ــی، لی ــتقات نفت ــا مش ــور مخصوص ــن دو کش ــاری بی ــادالت جت ــه در مب ــت ک اس
ــران  ــو ای ــک س ــه از ی ــرد ک ــورت یم گی ــی ص ــدام در حال ــن اق ــرد. ای ــ�ان را یم پذی لبن
ــه  ــ�ان ب ــم لبن ــی ه ــد و از طرف ــش ده ــادی را کاه ــم اقتص ــار حتری ــت آث ــالش اس در ت
کمــک هــای ایــران نیازمنــد اســت. تــالش اقتصــادی ایــران در لبنــ�ان بــه اینجــا 
ــه عنــوان  ــر نقشــهای دیگــری کــه دارد، ب ختــم نــی شــود بلکــه حــزب هللا عــالوه ب
ــده  ــای پیچی ــبکه ه ــق ش ــد و از طری ــل یم کن ــ�ان عم ــران در لبن ــادی ای ــده اقتص نماین
ــرده،  ــاد ک ــکا ایج ــای آمری ــرای دور زدن حتریمه ــزب ب ــن ح ــک ای ــه کم ــران ب ــه ای ای ک
بــا تأســیس شــرکت هــای وهــی تاجــران را بــرای پیشــرد مقاصــد خــود بــه خدمــت 
یم گیــرد و از ایــن طریــق بــه اقتصــاد ایــران کمــک یم کنــد. گزارشــها حاکیســت 
کــه حــزب هللا توانســته اســت مبالــغ ارزى هنگفتــی را از بازارهــای مالــی و بانکهــای 

1 هدى رؤوف، تغییر تصویر ذهنی که از حزب هللا و ایران در منطقه وجود دارد، ایندپن�دنت عربي، )6 سپت�امبر 
https://2u.pw/4HzWd .2020 2019(، تاريخ بازدید: 10 آگوست

2 احمــد ثابت محمد و دیگران، تأثیر مذهب گرایی در سیاســت خارجی در مورد خاورمیانه: بررســی وضعیت 
“عــراق، ســوریه، لبنــ�ان” مرکــز دموکراتیــک عربــی، )16 ژوئــن 2017(، تاريــخ بازدید: 10 آگوســت 2020. 

https://bit.ly/3jRIjjT

https://2u.pw/4HzWd
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لبنــ�ان جمــع آوری و از طریــق تاجــران و شــرکتهای صرافــی کــه نامهــای لبنــ�این و عــریب 
ــه ایــران ارســال کنــد)1(. دارنــد، ب

حــزب هللا در طرحهــای ایــران کــه بــا عناویــن “حمایــت ایــران” و “ گزینــه اقتصــادی 
بــرای لبنــ�ان” یــاد یم شــود، نقــش بازاریــاب بــازی یم کنــد. و ایــن طــرح را دبیــر 
کل حــزب و وزرای آن در کابینــه و نمایندگانــش در پارلمــان حمایــت یم کننــ�د. و 
ــاری در  ــادالت جت ــهیل مب ــادی و تس ــای اقتص ــه ه ــام زمین ــران” در تم ــی ای از “آمادگ
مقابــل لیــره لبنــ�ان ســخن یم گوینــد. همانطــور کــه ایــن حــزب بــر ضــرورت پذیرش 
ــاهد  ــا ش ــد دارد و م ــد، تأکی ــه یم کن ــه ارائ ــهیالیت ک ــران و تس ــادی ای ــت اقتص حمای
هســتیم کــه اقــالم دارویــی و غذایــی ایــراین بــه وفــور در بازارهــای لبنــ�ان و مخصوصــا 

مناطــق حتــت ســیطره حــزب هللا دیــده یم شــود)2(.
مؤسســه آمریکایــی “رانــد” در گزارشــی بــا عنــوان “ ســرقت الکرونیکــی و انتشــار 
غیــر قانــوین فیلــم هــا .. جرایــم ســازمان یافتــه و تروریســم” نوشــته اســت کــه 
باندهــای خــالف کار کــه در منطقــه مثلــث مــرزی بیــن برزیــل، آرژانتیــن و پارگوئــه 
ــ�د. در  ــی یم کنن ــن مال ــزب هللا را تأمی ــای ح ــت ه ــات و فعالی ــد، عملی ــت دارن فعالی
ایــن گــزارش تأکیــد شــده اســت کــه ایــن منطقــه بــه مرکــز مالــی بــرای تأمیــن مالــی 
فعالیــت هــای حــزب هللا بــدل شــده اســت. و ســاالنه مبالــغ مالــی کالین کــه تقریبــا 
20 میلیــون دالر ختمیــن زده یم شــود، از ایــن منطقــه بــه حــزب هللا حتویــل داده یم 

شــود.
ایــن گــزارش همچنیــن یم افزایــد کــه حــزب هللا بــا اســتفاده از رابطــه تنگاتنگــی 
ــه  ــود را در منطق ــای خ ــت ه ــط و فعالی ــه رواب ــت ک ــته اس ــران دارد، توانس ــا ای ــه ب ک
مثلــث مــرزی بــا کشــورهای آمریــکای جنــویب کــه حیــاط خلــوت ایــاالت متحــده بــه 
ــر ایــن گــزارش، از میــان  ــ�ا ب حســاب یم آینــد، تقویــت کــرده و گســرش دهــد. بن
مبالغــی کــه حــزب هللا دریافــت یم کنــد، تنهــا 5.3 میلیــون دالر از فــردی بنــ�ام 
“اســد احمــد بــرکات” کــه بــه فعالیــت هایــش در زمینــه جتــارت مــواد مخــدر و 
توزیــع و خپــش غیرقانــوین فیلــم هــا معــروف اســت، بــه آن حــزب داده شــده اســت و 
در مقابــل ســید حســن نصــر هللا دبیــر کل حــزب هللا از کمــک ســخاوتمندانه وی بــه 

1 توني بولس، چگونه حزب هللا برای نجات ایران، سیســتم بانکی کشــور را نابود کرد؟، ایندپن�دنت عربی، )21 
https://2u.pw/D4IWZ .2020 نوامبر 2019(، تاريخ بازدید: 11 آگوست

2 حســين طليس، “کشــتیهای ایران در دریا منتظر هســتن�د”.. آیا لبن�ان ریسک خواهد کرد ؟، سایت الحرة، )2 
https://2u.pw/bztJ5 .2020 جوالی 2020(، تاريخ بازدید: 9 آگوست

https://2u.pw/D4IWZ
https://2u.pw/bztJ5
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صنــدوق شــهدای لبنــ�ان سپاســگزاری کــرده اســت. گفتنــی اســت فعالیــت هــای 
ــود)1(. ــن یم ش ــدوق تأمی ــن صن ــل ای ــ�ان از مح ــزب هللا در لبن ــی ح ــه گرای فرق

کاربرد امنیتی و نظامی.  
بعــد از ســال 1979 میــالدی بــود کــه ایــران بــه فعالیــت امنیتــی و نظــایم در لبنــ�ان 
توجــه نشــان داد. و بــه لبنــ�ان بــه عنــوان خــط مقــدم پــروژه والیــت فقیــه و دفــاع از 
انقــالب و نظــام جدیــد نگریســت. در دهــه هشــتاد میــالدی و دقیقا در ســال 1982 
میــالدی پــس از جتــاوز اســرائیل بــه لبنــ�ان ســپاه پاســداران انقــالب اســالیم ایــران 
اولیــن پایگاههــای نظــایم خــارج از مرزهــای خــود را در بقــاع ایجــاد کــرد. ســپس بــا 
تأســیس حــزب هللا لبنــ�ان نیروهــای ایــن حــزب را آمــوزش داده و بــا دادن تســلیحات 
آنــان را آمــاده کــرد و ســاختار تشــکیالیت امنیتــی - نظــایم بــرای آنــان ایجــاد کــرد. و 
در فوریــه ســال 1985 میــالدی بــود کــه حــزب هللا رســما بــه عنــوان نیــروی نظــایم 
ــازوی  ــوان ب ــه عن ــت ب ــته اس ــون توانس ــا کن ــان ت ــرد و از آن زم ــود ک ــالم وج ــال اع فع

نظــایم ایــران در منطقــه عمــل کنــد)2(.
حمایــت ایــران از حــزب هللا در جنــگ ســال 2006 میــالدی بســیار پــر رنــگ بــود کــه 
شــامل کمــک هــای مالــی و نظــایم بــود. ایــران در طــول ایــن جنــگ تعــداد 1200 تــا 
1300 فرونــد از انــواع موشــک هــا در اختیــار حــزب هللا قــرار داد. برخــی بــر ایــن نظــر 
ــویم  ــکار عم ــا اف ــت ت ــش داش ــی نق ــه نوع ــگ ب ــن جن ــاز ای ــران در آغ ــه ای ــتن�د ک هس
جهــان را بــه ایــن جنــگ مشــغول کنــد و از برنامــه هســته ای خــود دور نگهــدارد)3(. 
در ســال 2011 میــالدی بــا آغــاز قیــام مردیم در ســوریه، ایــران از حزب هللا خواســت 
تــا بــرای جنــات نظــام بشــار اســد وارد عمــل شــود. یکــی از اهــداف ایــران بــرای جنــات 
نظــام بشــار اســد، ایــن بــود کــه راه مواصــالیت زمینــی خــود بــا حــزب هللا را از طریــق 
عــراق و ســوریه حفــظ کنــد تــا بتوانــد تســلیحات و کمکهــای خــود را بــه حــزب هللا 
ــد،  ــم یم کن ــ�ان فراه ــه لبن ــران را ب ــی ای ــه دسرس ــی ک ــک راه زمین ــه کم ــاند و ب برس
ــداران  ــپاه پاس ــی از س ــزب هللا را خبش ــران، ح ــرد. ای ــش ب ــود را پی ــای خ ــت ه سیاس
انقــالب اســالیم یم دانــد کــه در مبــارزه بــا اســرائیل و دفــاع از انقــالب اســالیم بــه 

1 جزئیات قاچاق مواد مخدر توسط حزب هللا، سایت jbcnews، )7 جوالی 2013(، تاريخ بازدید: 9 آگوست 
https://bit.ly/36u2noI .2020

2 علي االمين، سرمایه گذاری ایران در “لبن�ان به گروگان گرفته شده”، روزنامه العرب، شماره 10864، )9 
https://bit.ly/3lB1j6U .2020 ژوئن 2018(، تاريخ بازدید: 9 آگوست

3 أحمد ثابت محمد و دیگران، تأثیر مذهب گرایی در سیاست خارجی ایران، منبع پیشین.

https://bit.ly/36u2noI
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عنــوان نیروهــای پیشــگام عمــل یم کنــد کــه هــدف نهایــی آن پاســداری از کشــور 
ایــران اســت. سرلشــکر یحیــی رحیــم صفــوی مشــاور نظــایم رهــر در ســال 2014 
میــالدی گفتــه بــود: “ مرزهــای واقعــی ایــران بــه ســاحل دریــای ســفید در جنــوب 
ــران  ــه ای ــی ک ــا حمایتهای ــه ب ــود ک ــن یم ش ــا روش ــود.” )1(. از اینج ــم یم ش ــ�ان خت لبن
ــارزایت  ــوان مب ــایم دارای ت ــروی نظ ــک نی ــه ی ــت آن را ب ــام داد توانس ــزب هللا اجن از ح
بــاال و تأثیــر گــذار در لبنــ�ان تب�دیــل کنــد کــه حضــور ایــران را در عرصــه هــای امنیتــی 
ــق  ــت طب ــادر اس ــه ق ــت ک ــی اس ــدرت بزرگ ــزب هللا ق ــد. ح ــن یم کن ــ�ان تأمی در لبن
خواســت و نظــر ایــران در ناامــن کــردن اوضــاع منطقــه بــدون نیــاز به دخالــت نظایم 
مســتقیم ایــران، بــه صــورت فعــال عمــل کنــد)2(. و ایــران بــه لبنــ�ان بــه چشــم خــط 
مقــدم جبهــه ســپاه پاســداران و ســکوی ایــران بــرای ایفــای نقــش امنیتــی در منطقــه 
و بیــن امللــل یم نگــرد و در ایــن راه اصــال بــه عواقبــی کــه نــرد ایــران و اســرائیل بــرای 

لبنــ�ان بــه دنبــ�ال خواهــد داشــت، نــی اندیشــد)3(.

 جذب فرهنگی و مذهبی.  
لبنــ�ان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای منطقــه عــریب کــه دارای اقلیــت شــیعی اســت، 
ــی  ــوی فرهنگ ــج الگ ــرای تروی ــبی ب ــط مناس ــرا محی ــت دارد. زی ــران اهمی ــرای ای ب
ایــران و مبــادی والیــت فقیــه اســت. بــه همیــن ســبب ایــران فعالیــت هــای خــود را در 
دو عرصــه فرهنگــی و آموزشــی در لبنــ�ان وســعت خبشــیده اســت. و در ایــن راســتا 
ــرک  ــای مش ــبت ه ــارکت در مناس ــه: مش ــد از جلم ــل یم کن ــی عم ــرق مختلف از ط
بــا شــیعیان لبنــ�ان کــه رایــزین فرهنگــی جمهــوری اســالیم ایــران در بیــروت میزبــاین 
آنهــا را بــه عهــده یم گیــرد ماننــ�د روز جهــاین قــدس، و مناســبت هــای مذهبــی 
دیگــر. ایــران مراکــز و مؤسســات فرهنگــی زیــادی در لبنــ�ان تأســیس کــرده اســت 

مثــل مراکــز فرهنگــی امــام خمینــی کــه 15 شــعبه دارد.
ماننــ�د دانشــگاه  آموزشــی  ایــران چندیــن مؤسســه  آمــوزش،  امــا در عرصــه  و 
آزاد اســالیم و مؤسســه رســول اکــرم )ص( و مؤسســه فاطمــه زهــرا و مدرســه 
ایــراین دخرانــه و پســرانه ومؤسســه آموزشــی تعلیــم و تربیــت و چندیــن مرکــز 

1 نشریه القدس العربي، نقش ایران در لبن�ان و اهمیت راهبردی حزب هللا، )6 سپت�امبر 2014(، تاريخ بازدید: 3 
https://2u.pw/Go2pA .2020 آگوست

2 خالد جويعد ارتيمه عبادي، تأثیر نفوذ ایران بر کشورهای عربی، منبع پیشین، ص120.
ـران در لبن�ان: واقعیت تلخی که باید پذیرفت، ســایت الحــرة )11 دســامبر 2020(، تاريخ  3 حســن منيمنه، إـي

https://2u.pw/16Rwi .2020 بازدید: 3 آگوست

https://2u.pw/Go2pA
https://2u.pw/16Rwi
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فرهنگــی و پژوهشــی دیگــر را تأســیس کــرده اســت کــه زیــر نظــر حــزب هللا اداره 
یم شــود )1( و شــبکه ماهــواره ای منــار کــه در اختیــار حــزب هللا قــرار دارد از دیگــر 
ــ�ان  ــران در لبن ــی ای ــی و فرهنگ ــت آموزش ــت. فعالی ــران اس ــی ای ــای فرهنگ ابزاره
تنهــا بــه شــیعیان اختصــاص نــدارد بلکــه تــالش بــر ایــن اســت تــا فرهنــگ ایــراین و 
الگــوی ایــراین را در بیــن تمــام اقشــار جامعــه لبنــ�ان ترویــج کنــد. مرکــز فرهنگــی 
ــار  ــان در اختی ــن زب ــه چندی ــی را ب ــه کتابهای ــویم دارد ک ــه عم ــن کتاخبان ــران، چندی ای
ــان  ــوزش زب ــای آم ــالت ادیب دوره ه ــار مج ــن انتش ــد و ضم ــرار یم ده ــهروندان ق ش
ــوزش  ــز آم ــالدی، مرک ــال 2012 می ــن در س ــد. همچنی ــزار یم کن ــز برگ ــی نی فارس
زبــان فارســی در دانشــگاه لبنــ�ان افتتــ�اح شــد. اعطــای بورســیه هــای حتصیلــی بــه 
دانشــجویان لبنــ�این بــرای حتصیــل در دانشــگاههای ایــراین از دیگــر فعالیــت هــای 

ــمار یم رود)2(. ــه ش ــ�ان ب ــران در لبن ــی ای آموزش
ــور  ــه ط ــالش دارد ب ــه ت ــت ک ــن اس ــزب هللا ای ــانه ای ح ــت رس ــای فعالی از ویژگیه
ــ�ان  ــت در لبن ــج اس ــران رای ــل ای ــه در داخ ــراین را ک ــان ای ــان گفتم ــتقیم هم ــر مس غی
ترویــج کنــد. بــه عنــوان مثــال شــبکه ماهــواره ای املنــار دخالــت هــای ایــران در لبنــ�ان 
ــار دارد  ــزب هللا در اختی ــه ح ــایری ک ــش س ــد و ارت ــوه یم ده ــه جل ــه را موج و منطق
دههــا صفحــه مجــازی را بــه نــام حــزب هللا اداره یم کننــ�د کــه بــه نوبــه خــود تریبــون 
تبلیغــایت هســتن�د کــه در خدمــت ایــران و راهــرد آن در لبنــ�ان و خــارج از آن فعالیــت 

یم کننــ�د.

دوم: پیامد رشد نفوذ ایران برای لبنان
دخالــت هــای ایــران در لبنــ�ان پیامدهــای منفــی بــر اوضــاع داخلــی و خارجــی لبنــ�ان 
بــه دنبــ�ال داشــته اســت کــه مهمریــن پیامدهــای حضــور ایــران را در چندیــن ســطح 

بررســی یم کنیــم:

بن بست سیاسی و تشدید اختافات داخلی.  
دخالــت ایــران در امــور لبنــ�ان اوضــاع سیاســی را دچــار نابســاماین کــرده و حبرانهایــی 

1 انتصار مرنيز، “نقش ُبعد فرهنگی در جهت دهی سیاست خارجی ایران درباره منطقه شرق عربی بعد از جنگ 
سرد”، )مسيله: پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه محمد بو ضیاف، 2017/2016(، ص 64.
2 رضــوى أحمــد عبــد الجليل، راهبــرد ایــران درخصوص منطقــه عربی: بررســی وضعیت” عراق-لبنــ�ان” مرکز 
https://bit.ly/3iOs2eq .2020 دموکراتیک عربی، )20 دسامبر 2016(، تاريخ بازدید: 12 آگوست
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ــاکام  ــارز آن ن ــه ب ــه نمون ــت ک ــود آورده اس ــه وج ــی را ب ــ�ات سیاس ــدم ثب ــه ع از جمل
کــردن ســه ریاســت جمهــوری از طریــق نفــوذ و تأثیــر حــزب هللا در نهادهــای سیاســی 

لبنــ�ان اســت.
نقــش ایــران در جلوگیــری از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری لبنــ�ان اینگونه 
بــود کــه نماینــدگان حــزب هللا از شــرکت در جلســات پارلمان و مخصوصا جلســایت 
کــه بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری اختصــاص داشــت، امتنــ�اع ورزیدنــد تــا اینکــه 
همــان شــخیص را کــه نظــر ایــران هســت، بــه ریاســت جمهــوری برســانن�د)1(. در 
نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری بــرای دو دوره برگــزار نشــد یعنــی از ســال 
2009 میــالدی بــه بعــد انتخابــات در لبنــ�ان بــر گزار نشــد. همچنین از ماه یم ســال 
ــید،  ــان رس ــه پای ــلیمان ب ــل س ــابق میش ــور س ــس جمه ــه دوره رئی ــالدی ک 2014 می
کرســی ریاســت جمهــوری بــرای دو ســال و نیــم خالــی مانــد. و لبنــ�ان بــدون رئیــس 
ــنگینی  ــش س ــم پیمانان ــزب هللا و ه ــع ح ــه نف ــرازو ب ــه ت ــه کف ــا اینک ــد ت ــور مان جمه
کــرد و میشــل عــون هــم پیمــان حــزب هللا بــه عنــوان رئیــس جمهــور انتخــاب شــد و 
ســمیر فرجنیــه کــه بــه جریــان املســتقبل نزدیــک اســت، بــه حاشــیه رانــده شــد. کــه 
ایــن واقعیــت نشــان از نفــوذ ایــران در لبنــ�ان)2( و عمــق اختالفــات سیاســی در ایــن 
ــی را در یپ  ــی – مذهب ــای سیاس ــدن ائت�الفه ــد آم ــه پدی ــه ای ک ــه گون ــور دارد ب کش
داشــته اســت کــه خــود، بــه اختالفــات سیاســی در مــورد مســائل داخلــی و خارجــی 
مخصوصــا بیــن دو جریــان 8 و 14 مــارس دامــن زده اســت و ایــن اختالفــات بــر 
ثبــ�ات سیاســی در کشــور ســایه افکنــده و مانــع از آن شــده کــه دولــت هــای قــوی و 
مانــدگار در کشــور تشــکیل شــود و ایــن حبــراین اســت کــه تــا هنــوز در کشــور ادامــه 

دارد و اســتعفای دولــت اخیــر حســن دیــاب ناشــی از همیــن حبــران اســت.
 ایــران در لبنــ�ان توانســته اســت از عامــل مذهــب شــیعه بهــره بــرداری سیاســی کنــد. 
و بــا حمایــت از جنبــش هــا و نیروهــا و مؤسســایت کــه رنــگ و بــوی مذهبــی دارنــد، بــه 
احساســات مذهبــی دامــن بزنــد. ایــن اقــدام ایــران بــر اوضــاع لبنــ�ان تأثیــر گذاشــته 
ــا برانگیخــن واکنــش هــای مذهبــی دیگــر اقشــار جامعــه موجــب درگیــری و  و ب
نــزاع بیــن اقشــار جامعــه و تضعیــف کشــور شــده اســت. البتــ�ه یــک گــروه مذهبــی 

1 فاطمه فصاعی، دخالت ایران در لبن�ان زیر پرچم حزب هللا، سایت العین، )6 ژوئن 2016(، تاريخ بازدید: 11 
https://bit.ly/2GPtdgd .2020 آگوست

2 موسسه بین المللی مطالعات ایران، نقش ایران در معادله لبن�ان.. شاخصها و نشانه ها، )16 نوامبر 2016(، 
https://bit.ly/36X1mFQ .2020 تاريخ بازدید: 3 آگوست



ایران و بحران لبن�ان 14

مشــخیص از ایــن اوضــاع اســتفاده کــرده و بــه گســرش و تقویــت نفــوذ سیاســی، 
اقتصــادی و امنیتــی خــود در کشــور پرداختــه و اجــرای دســتورات کشــور حــایم خــود 
را در پیــش گرفتــه اســت. و یم بینیــم کــه حــزب هللا بــا تســلط بــر امــورات کشــور 

لبنــ�ان، اجــرای سیاســت هــای ایــران را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت)1(.
عــالوه بــر آن، ایــران بــا بــه کارگیــری ُبعــد ایدئولــوژی کــه مضمــون آن اولویــت 
تبعیــت از مرکــز یعنــی مرکــز قــدرت در ایــران اســت، وفــاداری هــم پیمانــان و 
پیروانــش در لبنــ�ان را بــه ایدئولــوژی مذهبــی پیونــد زده اســت. و ایــن نشــان یم دهــد 
ــا ســاختار اداری، سیاســی و اقتصــادی در  کــه والیــت فقیــه بــرای ســاخن کشــور ب
ــج  ــ�ان را تروی ــی لبن ــت مل ــت هوی ــعه و تقوی ــوم توس ــته و مفه ــ�ان گایم برنداش لبن
نکــرده اســت. امــا بیشــر بــه حمایــت بازیگــران خــایص در داخــل لبنــ�ان کــه بیــش 
از آنکــه بــه لبنــ�ان وفــادار باشــند، نســبت بــه ایــران وفــادار هســتن�د، اهتمــام ورزیــده 
اســت. ایــن وضعیــت ســبب شــده اســت کــه دولــت و طــرح دولــت ناقــص و یــا تــا 
حــدودی معلــق بمانــد و ایــن شــرایط بــه ایــران اجــازه داده اســت تــا نفــوذ خــود را در 
ــدارد)2(. و  ــود نگه ــان خ ــم پیمان ــیطره ه ــت س ــور را حت ــرده و کش ــت ک ــور تقوی کش
ــ�این  ــر رنــگ کــردن هویــت مذهبــی، هویــت ملــی لبن ــرای پ حتــی در ســایه تالشــها ب
در معــرض تهدیــد قــرار گرفتــه اســت. از دیگــر عوامــل تهدیــد هویــت لبنــ�این 
نامگــذاری آثــار و اماکــن لبنــ�ان بــه اســایم ایــراین اســت. مثــال یــک خیابــاین نزدیــک 
بــه فــرودگاه بیــروت بــه نــام امــام خمینــی نــام گــذاری شــده اســت. و عکــس قاســم 
ــای  ــخصیت ه ــر ش ــور و تصاوی ــوب کش ــرأس در جن ــارون ال ــه م ــلیماین در منطق س
ــن  ــر همی ــ�د)3(. و ب ــی یم کنن ــود نمای ــهرها خ ــن ش ــان و اماک ــن خیاب ــراین در چندی ای
منــوال، تمــام گروههــای مذهبــی لبنــ�ان بــرای تقویــت جایــگاه و حفــظ بقــای خــود 
ــه  ــرو دیکت ــ�ان در گ ــه لبن ــت ک ــه اس ــتن�د. و اینگون ــی هس ــان خارج ــم پیم ــ�ال ه دنب
ــی  ــع مل ــه و مناف ــرار گرفت ــی ق ــورهای خارج ــع کش ــات و مناف ــا و توازن ــای نیروه ه
کشــور لبنــ�ان بــه بــاد فراموشــی ســرده شــده اســت. فعالیــت هــای ایــران در لبنــ�ان 
باعــث کاهــش نفــوذ کشــورهای عــریب در ایــن کشــور شــده اســت؛ مخصوصــا بعــد 
از اینکــه حــزب هللا رویکردهــای خارجــی کشــور را حتــت ســیطره خــود در آورده و آن 

1 احمد ثابت محمد و دیگران، تأثیر مذهب گرایی در سیاست خارجی ایران، منبع پیشین.
2 علي امين، سرمایه گذاری ایران در “لبن�ان به گروگان گرفته شده”، منبع پیشین، ص8.

3 نــوران بديــع، کاربــران تویتــر بعد از افراشــته شــدن تصویر قاســم ســلیمانی: لبنــ�ان زیر عمامه ایران، ســایت 
https://2u.pw/CrIeO .2020 حفریات)19 فوریه 2020(، تاريخ بازدید: 11 آگوست
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ــریب  ــورهای ع ــع کش ــع و مواض ــرد و مناف ــه کار یم گی ــران ب ــع ای ــت مناف را در خدم
مخصوصــا مواضــع کشــورهای عضــو جامعــه عــرب در مــورد قطعنامــه هایــی کــه 
بــه ایــران و هــم پیمانانــش در منطقــه مربــوط یم شــوند، نادیــده گرفتــه یم شــود. 
بــه عنــوان مثــال لبنــ�ان بــه چندیــن قطعنامــه کــه اقدامــات تنــش زای ایــران علیــه 
کشــورهای عــریب را محکــوم یم کــرد، رأی نــداد. و ایــن امــر بــر روابــط لبنــ�ان بــا ســایر 
کشــورهای عــریب مخصوصــا کشــورهای خلیــج کــه بــرای ســالیان متمــادی از لبنــ�ان 

حمایــت کــرده انــد، تأثیــر منفــی برجــای گذاشــته اســت)1(.
دخالــت ایــران در لبنــ�ان نــه تنهــا ایــن کشــور را در میــان کشــورهای عــریب بــه انــزوا 
کشــانده اســت بلکــه در ســطح بیــن امللــل نیــز مــزنوی کــرده اســت. تقریبــا از 
ــود در  ــع خ ــکا در موض ــرب و آمری ــورهای ع ــه کش ــو، ک ــن س ــه ای ــش ب ــال پی ــج س پن
ــد  ــه ان ــش گرفت ــران را در پی ــه ای ــار علی ــت فش ــرایت داده و سیاس ــران تغیی ــال ای قب
ــال  ــز از س ــ�ان نی ــت. لبن ــده اس ــر ش ــگ ت ــم رن ــه ک ــران در منطق ــش ای ــان، نق و همزم
2015 میــالدی در انــزوای سیاســی و اقتصــادی قــرار گرفتــه و دخالــت هــای حــزب 
هللا در مســائل منطقــه ای ماننــ�د ســوریه و یمــن و حمــالت پیــایپ اش بــر عربســتان 
ســعودی و امــارات، باعــث انــزوای بیشــر لبنــ�ان شــده اســت. بــه دلیــل دخالتهــای 
ایــران در لبنــ�ان و دنب�الــه روی لبنــ�ان از سیاســت هــای ایــران کــه از نظــر کشــورهای 
عــریب و جامعــه بیــن امللــل مــردود اســت، خــود لبنــ�ان نیــز هــدف حتریــم قــرار گرفتــه 
اســت)2(. عــالوه بــر آن، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه لبنــ�ان رابطــه خــود را بــا 
ــد،  ــناخته ان ــتی ش ــازمان تروریس ــک س ــوان ی ــه عن ــزب هللا را ب ــه ح ــورهایی ک کش
ــاه یم  ــان در م ــت آلم ــی اس ــد. گفتن ــت بده ــان از دس ــا و آلم ــد، بریتانی ــ�د هلن مانن

2020 میــالدی چنیــن تصمیــی را گرفــت)3(.
جنــگ هــا و درگیریهــای یپ در یپ کــه حــزب هللا بــه نیابــت از ایــران در آن دخیــل 
اســت، کشــور لبنــ�ان را دچــار حبرانهــای زیــادی کــرده اســت کــه آخریــن ایــن حبرانهــا 
همیــن حبــران اقتصــادی اســت کــه امــروز گریبــان گیــر مملکــت شــده اســت؛ آنهــم 
ــر آن، امــروز  در شــرایطی کــه زیرســاخت هــای کشــور ویــران شــده اســت. عــالوه ب
قانــون قیصــر کــه در اصــل بــرای رژیــم ســوریه وضــع شــده اســت، لبنــ�ان را نیــز 
1 ابراهيم منشاوی، ابعاد و پیامدها: نفوذ ایران در لبن�ان، مرکز مطالعات و پژوهشهای العربی، )15 مارچ 2016(، 

https://bit.ly/36VDKBE .2020 تاريخ بازدید: 11 آگوست
2 نديــم قطيــش، لبنــ�ان و خروج از غارهای والیت فقیه، نشــریه الشــرق االوســط، شــماره 15211، )21 جوالی 

https://bit.ly/36ONCwW .2020 2020(، تاريخ بازدید: 11 آگوست
3 محمود رشدی، بعد از تحریم حزب هللا ، منبع پیشین.
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گرفتــار کــرده اســت. بــه موجــب ایــن قانــون هــر طــرف خارجــی کــه بــا رژیــم ســوریه 
تعامــل داشــته باشــد، از جانــب دولــت آمریــکا حتریــم یم شــود. و بــر همــگان واضــح 
اســت کــه حــزب هللا روابــط اقتصــادی تنگاتنگــی بــا رژیــم ســوریه دارد کــه از 
ســوی کانالهــای رســی داخــل لبنــ�ان و از طریــق وزراء و نماینــدگان حــزب اداره یم 
شــود. و اگــر ایــن رابطــه بــرای ایــاالت متحــده ثابــت شــود، همیــن مســأله لبنــ�ان را 

در معــرض حتریــم هــای آمریــکا قــرار یم دهــد.

تضعیف کارکرد اقتصادی.  
امــا نقــش ایــران در عرصــه اقتصــاد لبنــ�ان، ایــران اقتصــاد لبنــ�ان را به رکود ســوق داد 
زیــرا لبنــ�ان را در جنــگ هــای منطقــه ای ماننــ�د جنــگ ســوریه درگیــر کــرد و حــزب 
ــار و در  ــی را در اختی ــه خدمــایت و مؤسســات اقتصــادی و مال ــن وزارتخان هللا چندی
راســتای منافــع خــود بــه خدمــت گرفتــه اســت. و مشــکالت لبنــ�ان بــا کشــورهای 
خلیــج نیــز دســتاورد ایــران و حــزب هللا اســت. همــه ایــن امــور ضررهــای هنگفتــی 
ــتی  ــت توریس ــاندن صنع ــه تعطیلــی کش ــ�ان وارد کــرده اســت کــه ب ــاد لبن ــه اقتص ب
ــوریه و  ــل از راه س ــل و نق ــالیت وحم ــای مواص ــع راهه ــی از قط ــای ناش ــور و زیانه کش
ــن  ــه ای ــت. در نتیج ــارز آن اس ــای ب ــه ه ــور نمون ــی کش ــتم بانک ــف سیس ــز تضعی نی
ــت و  ــش یاف ــور کاه ــادی کش ــد اقتص ــالدی رش ــال 2012 می ــه از س ــود ک ــل ب عوام
ــن  ــره بدهکارتری ــ�ان در زم ــت)1(و لبن ــه یاف ــز ادام ــدی نی ــالهای بع ــش در س ــن کاه ای
کشــورهای جهــان قــرار گرفــت کــه بدهــکاری آن تــا ســال 2019 میــالدی بــه حــدود 
ــی یم  ــر زندگ ــط فق ــر خ ــردم زی ــه 28% م ــک ب ــود و نزدی ــیده ب ــارد دالر رس 86 میلی

کننــ�د آنهــم در حالیکــه نــرخ بیــکاری از 36% هــم فراتــر رفتــه اســت)2(.
ســرمایه گــذاری خارجــی در کشــور نیــز کاهــش چشــمگیری بــه خــود دیــده اســت 
زیــرا در شــرایطی کــه حــزب هللا ادارات دولتــی لبنــ�ان را حتــت ســیطره خــود درآورده 
اســت، ســرمایه گــزاران، شــرکت هــا و کشــورها مخصوصــا کشــورهای خلیــج در 
ســرمایه گــذاری در لبنــ�ان و در رونــد خصویص ســازی خبشــهای دولتی و مؤسســات 
مالــی بــا مشــکل مواجــه یم شــوند مخصوصــا در شــرایطی کــه ایــن حــزب بــه خاطــر 
ــور  ــن کش ــرار دارد و چندی ــی ق ــن امللل ــای بی ــتی مــورد حتریمه ــای تروریس ــت ه فعالی
1 نزار عبد القادر، بازتاب های تحوالت منطقه ای بر لبن�ان و آغاز به کار بخش امنیتی لبن�ان، پایگاه رسمی ارتش 

https://2u.pw/Y3Ca0 .2020 لبن�ان،)اكتبر 2015(، تاريخ بازدید: 19 آگوست
2 International Institute for Iranian Studies, Annual Strategic Report 2019, (Riyadh: 
International Institute for Iranian Studies, Mar 2020), p 179180-.

https://2u.pw/Y3Ca0
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غــریب فعالیــت ایــن حــزب را ممنــوع کــرده اســت و اغلــب ایــن ســرمایه گــذاران از 
کشــورهایی هســتن�د کــه حــزب هللا بــا آنهــا دشــمنی دارد)1(.

ــزب هللا  ــت و ح ــه اس ــز راه یافت ــادی نی ــه اقتص ــه عرص ــزب هللا ب ــوذ ح ــدرت و نف ق
ــا نهــاد دولــت در اختیــار دارد در نتیجــه یــک سیســتم  ــ�ان یــک نهــاد مــوازی ب در لبن
اقتصــادی مــوازی بــا اقتصــاد دولــت دارد و ایــن مســأله بازتــاب منفــی و تأثیــر 
مســتقیم بــر حبــران اقتصــادی کنــوین داشــته اســت. در ایــن بــاره، خانــم یم شــدیاق 
بــرای اقتصــاد  وزیــر دولــت در امــور توســعه اداری یم گویــد: " حبــران اصلــی 
لبنــ�ان، وجــود یــک اقتصــاد مــوازی و قاچــاق کاالســت کــه توســط حــزب هللا 
ــ�در  ــق بن ــی از طری ــی و حت ــر رس ــای غی ــزب هللا از گذرگاهه ــود"، و ح اداره یم ش
کاالهــای جتــاری را بــدون پرداخــت مالیــات وارد کشــور یم کنــد. حــزب هللا بــا ایــن 
دلیــل کــه واردات ایــن کاال در چهارچــوب حمایــت از مقاومــت صــورت یم گیــرد، 
ــت  ــدون پرداخ ــاری ب ــواد جت ــام م ــن تم ــر ای ــد بن�اب ــاز یم زن ــر ب ــات س ــت مالی از پرداخ
ــش  ــرای افزای ــور ب ــوین کش ــران کن ــزب هللا از حب ــود)2(. ح ــور یم ش ــات وارد کش مالی
واردات تســلیحات و محصــوالت ایــراین اســتفاده یم کنــد. و کاالهــای ایــراین بــدون 
ــه  ــزب هللا و مجموع ــود و ح ــور یم ش ــت ارزان وارد کش ــا قیم ــات و ب ــت مالی پرداخ
اقتصــادی اش بازاریــایب ایــن کاالهــا را بــر عهــده یم گیــرد. و بــرای اینکــه بــه خاطــر 
تعامــالت جتــاری بــا ایــران، بــه دام حتریمهــای بیــن املللــی گرفتــار نشــود، و از طرفــی 
هــم بــه واردات کاالهــای ایــراین ادامــه دهــد، حــزب هللا تــالش یم کنــد کــه کاالهــای 
ایــراین را از راههــای قاچــاق وارد کشــور کنــد)3( تــا مشــمول قوانیــن و مقــررات 
واردات قــرار نگرفتــه مالیــات گمرکــی هــم بــه آنهــا تعلــق نگیــرد. گفتنــی اســت 
ــادی  ــران اقتص ــاری از حب ــد ب ــه یم توان ــت ک ــواردی اس ــی از م ــی یک ــات گمرک مالی

ــد. ــور بکاه کش
در شــرایطی کــه ایــران و حــزب هللا حتــت فشــارها و حتریمهــای اقتصــادی قــرار دارند، 
ــا  ــع آوری ارز مخصوص ــه جم ــرده و ب ــتفاده ک ــ�ان اس ــود در لبن ــوذ خ ــزب هللا از نف ح
دالر آمریــکا از بازارهــای داخلــی اقــدام کــرده اســت تــا از طریــق کشــورهای همســایه 

1 ســام نيس، کشــور قربانی شود یا “حزب هللا” نشــریه الشرق االوســط، شــماره 15119، )20 آپریل 2020(. 
https://bit.ly/34IMcBv

2 شبکه الحرة، لبن�ان و عراق... ملتهایی که نشان ویرانگر ایران را نمی پذیرند، )20 أكتبر 2019(، تاريخ بازدید: 
https://2u.pw/LQy4r .2020 3 آگوست

3 حنيــن غــدار، راهبــرد جدیــد حزب هللا در لبن�ان برای پشــت ســر گذاشــتن بحــران مالی، انستیتو سیاســت 
https://2u.pw/5saPj .2020 خاورنزدیک واشنگتن )2 مارچ 2020(، تاريخ بازدید: 9 آگوست

https://2u.pw/LQy4r
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بــه ایــران چاقــاق کنــد. در ایــن راســتا، تاجــران و ســرمایه داران طرفــدار حــزب هللا 
ــک  ــود از بان ــن زده یم ش ــارد دالر ختمی ــک میلی ــا ی ــه مجموع ــود را ک ــای خ ــی ه دارای
هــای لبنــ�این خــارج کــرده و در بانکهــای عراقــی کــه در راســتای منافــع ایــران فعالیــت 
یم کننــ�د، ســرده انــد. عــالوه بــر آن، دههــا مــورد قاچــاق ارز از لبنــ�ان بــه ایــران 
صــورت گرفتــه اســت کــه نتیجــه آن، کمبــود دالر در بازارهــای محلــی اســت)1(. و بــر 
همیــن منــوال اقتصــاد لبنــ�ان از کمــک هــای اقتصــادی بیــن املللــی نیــز محــروم شــده 
اســت. علــی رغــم وجــود حبــران اقتصــادی در کشــور، لبنــ�ان نتوانســته از کمــک هــای 
منطقــه ای و بیــن املللــی و حتــی از کمــک هــای مالــی کــه از صنــدوق بیــن املللــی پــول 
ــر  ــزب هللا در بیش ــوذ ح ــت نف ــه عل ــرا ب ــود زی ــد ش ــره من ــود، به ــرده ب ــت ک درخواس

دســتگاههای دولتــی، ایــن کمــک هــا بــه لبنــ�ان منــع شــده اســت)2(.
زیانهــای اقتصــادی کــه از انفجــار بنــ�در بیــروت و قانــون قیصــر متوجــه لبنــ�ان شــد، 
بســیار زیــاد اســت. بنــ�ا بــر اعــالم بانــک جهــاین، زیــان مالــی انفجــار بنــ�در بیــروت کــه 
ــارد  ــا 4.6 میلی ــدود 3.8 ت ــالدی روی داد، ح ــال 2020 می ــت س ــخ 4 آگوس در تاری
ــات  ــه تأسیس ــی ب ــار زیانهای ــن انفج ــه ای ــر اینک ــاف ب ــت مض ــده اس ــرآورد ش دالر ب
زیرســاختی و منــازل و بیمارســتانها و مــدارس و خیابانهــا وارد کــرد و باعــث تعطیلــی 
شــرکت هــای جتــاریت شــد و بــر اســاس ختمیــن بانــک جهــاین حــدود 2.9 تــا 3.5 
میلیــارد دالر بابــت تعطیلــی فعالیــت هــای اقتصــادی بــه شــرکت هــا خســارت وارد 
آمــد)3(. گفتنــی اســت ایــن انفجــار در انبــ�ار نیــرات آمونیــوم روی داد کــه مقــدار آن 
2750 کیلوگــرم ختمیــن زده یم شــود. و گفتــه یم شــود کــه ایــن انبــ�ار بــه حــزب 

هللا لبنــ�ان تعلــق داشــته اســت.
دولــت آمریــکا بــا تصویــب “قانــون قیصــر” رژیــم ســوریه را حتریــم کــرده اســت. بــه 
موجــب ایــن قانــون عــالوه بــر اینکــه رژیــم ســوریه حتریم یم شــود، افــراد، شــرکت ها 
و کشــورهایی کــه بــا ایــن رژیــم داد و ســتد کنــد نیــز مشــمول حتریــم قــرار یم گیــرد. 
یعنــی دایــره ایــن قانــون تمــام نهادهایــی را کــه بــه رژیــم ســوریه کمــک یم کننــ�د و بــا 
وی تعامــل نظــایم و اقتصــادی دارنــد نیــز شــامل یم شــود. و لبنــ�ان کــه از یــک ســو 
نزدیــک تریــن روابــط و بیشــرین تعامــل را بــا ســوریه دارد و از ســویی دیگــر حــزب 

1 توني بولس، چگونه حزب هللا سیستم بانکی لبن�ان را برای نجات ایران تضعیف کرده است؟ منبع پیشین.
2 روزنامه االقتصادیه، لبن�ان.. بدهکاری و ویرانی اقتصاد، )28 ژوئن 2020(، تاريخ بازدید: 9 آگوست 2020. 

https://bit.ly/36VlFDt
3 احمد هاشــم، بانک جهانی از زیانهای ناشی از انفجار بن�در بیروت پرده بر می دارد، شبكه العين، )1 سپت�امبر 

https://bit.ly/2SHAHEG .20202020م(، تاريخ بازدید: 5 اكتبر
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هللا لبنــ�ان در جنــگ هــای ســوریه دخالــت مســتقیم دارد، در تیــررس حتریمهــای 
ــد،  ــذاری کن ــرمایه گ ــوریه س ــه در س ــ�این ک ــرکت لبن ــر ش ــرار دارد. و ه ــون ق ــن قان ای
حتریــم یم شــود. و حــزب هللا کــه خــود، یکــی از اهــداف ایــن قانــون اســت، نــی تواند 
شــرکت هــا و نهادهــای وابســته بــه خــود را در ســوریه بــه کار گیــرد مگــر اینکــه آن 
شــرکت هــا و مالــکان آنهــا حتریــم شــوند. یعنــی اگــر لبنــ�ان بــا مشــارکت در بازســازی 
ــه  ــه ب ــد ک ــی یم بین ــیار هنگفت ــای بس ــرد، زیانه ــده بگی ــون را نادی ــن قان ــوریه ای س

مراتــب از ســود احتمالــی شــرکت هــا بیشــر اســت)1(.
در حالــی کــه دخالتهــای ایــران در امــور لبنــ�ان بــه خبشــهای مختلــف آســیب زده 
اســت. در ایــن میــان خبــش دارویــی بیــش از ســایر خبشــها متأثــر شــده اســت زیــرا 
اقــالم دارویــی توســط حــزب هللا از گذرگاههــای غیــر قانــوین بــه طــور گســرده بــه 
کشــور قاچــاق یم شــود تــا جایــی کــه بــازار دارو را در اختیــار گرفتــه اســت. عاصــم 
عراجــی رئیــس کمیســیون بهداشــت پارلمــان لبنــ�ان دربــاره واردات ســیل آســای 
اقــالم دارویــی ایــران هشــدار یم دهــد و یم گویــد: “ مرزهــا بــاز هســتن�د و ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه اقــالم دارویــی ایــران بــه طــور غیــر قانــوین وارد کشــور شــود”. 
فــادی کــرم دبیــر جبهــه “جمهــوری مقتــدر” در مــورد قاچــاق اقــالم دارویی ایــران بــه 
لبنــ�ان یم گویــد:” ایــران تــالش یم کنــد اقتصــاد لبنــ�ان را در خدمــت منافــع خــود 
ــب  ــود نصی ــون دالر س ــ�ان، 150 میلی ــه لبن ــاق دارو ب ــاالنه از قاچ ــرد. س ــه کار گی ب

ــود”)2(. ــران یم ش ای

وخامت تهدیدات خارجی و چالشهای داخلی.  
امنیــت و ثبــ�ات لبنــ�ان نیــز از پیامدهــای دخالــت ایــران در امــان نمانــده اســت. علــی 
ــایم  ــای نظ ــا نیروه ــور، ام ــی کش ــای سیاس ــت ه ــزب هللا در فعالی ــور ح ــم حض رغ
ایــن گــروه همچنــان خــارج از کنــرل حکومــت لبنــ�ان اســت و ایــن خــود، یــک 
ــه و  ــراین جامع ــه نگ ــد و مای ــد یم کن ــ�ان را تهدی ــی لبن ــت مل ــه امنی ــت ک ــراین اس حب
ــش از  ــه پی ــزب هللا ک ــلح ح ــای مس ــت. نیروه ــرده اس ــم ک ــ�ان را فراه ــت لبن حکوم
ایــن، هــدف خــود را نابــودی اســرائیل معرفــی کــرده بودنــد، امــروز هــدف دیگــری در 
داخــل لبنــ�ان یافتــه انــد. در تاریــخ 7 یم ســال 2008 میــالدی کــه در درگیریهایــی 
1 ناجي س. بستاني، لبن�ان از مشارکت در بازسازی سوریه، بیش از آنکه سود کند، زیان می بیند!، سایت النشرة، 

https://2u.pw/ZnJMz .2020 1 ژوئن 2020م(، تاريخ بازدید: 5 اكتبر(
2 ريــا شــرتوني، بخــش دارویی لبنــ�ان در مرحله بحــران اقتصادی) گــزارش( خبرگــزاری آناتولــی، )12 جوالی 

https://2u.pw/V1qkm .2020 2020(، تاريخ بازدید: 10 آگوست

https://2u.pw/ZnJMz
https://2u.pw/V1qkm
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کــه در بیــروت و تعــداد دیگــری از مناطــق جبــل لبنــ�ان میــان مخالفیــن و طرفــداران 
ــروت را در  ــرل بی ــایم کن ــای نظ ــتفاده از نیروه ــا اس ــزب هللا ب ــت روی داد، ح حکوم
ــایم  ــوان نظ ــد ت ــل متح ــازمان مل ــر کل س ــش دبی ــو گوتری ــت)1(. آنتونی ــار گرف اختی
ــد.  ــزب هللا ش ــالح ح ــع س ــان خل ــد و خواه ــ�ان خوان ــش در لبن ــل تن ــزب را هللا عام ح
و از حکومــت لبنــ�ان خواســت تــا در مــورد پیامدهــای تــوان نظــایم حــزب هللا و 
ــوان  ــه ت ــم اینک ــی رغ ــد)2(. و عل ــع کن ــالم موض ــوریه اع ــروه در س ــن گ ــای ای دخالته
نظــایم حــزب هللا بــا مخالفــت لبنــ�ان، کشــورهای منطقــه و جامعــه بیــن امللــل قــرار 
گرفتــه، امــا بــاز هــم ایــران بــه تقویــت و کمــک تســلیحایت ایــن حــزب ادامــه یم دهــد 
تــا مأموریــت هــای داخلــی و خارجــی را کــه از طــرف ایــران دیکتــه شــده اســت بــه حنــو 

احســن بــه اجنــام برســاند.
سیاســت حــزب هللا در راســتای تضعیــف ارتــش ملــی لبنــ�ان اســت. ایــران بــر 
اســاس طــریح کــه در منطقــه و لبنــ�ان دنبــ�ال یم کنــد، تــالش یم کنــد کــه نیروهــای 
نظــایم حــزب هللا جایگزیــن ارتــش لبنــ�ان شــود. ایــران و حــزب هللا هیــچ گاه نــی 
ــر  ــون ه ــایم همچ ــلیحات نظ ــار تس ــایم و احنص ــای نظ ــری نیروه ــه ره ــد ک خواهن
کشــور دیگــری در اختیــار ارتــش لبنــ�ان قــرار گیــرد)3(. و ایــن مســأله ای اســت کــه 
هــر گایم را بــرای تأســیس نهادهــای امنیتــی کشــور در لبنــ�ان خنثــی کــرده و کار ایــن 

نهادهــا در برقــراری امنیــت و ثبــ�ات در کشــور را مختــل یم کنــد.
 از آجنــا کــه ایــران بــه لبنــ�ان بــه عنــوان اهــرم فشــار علیــه اســرائیل و قدرتهــای منطقــه 
ــرد،  ــریب یم نگ ــرق ع ــه مش ــه منطق ــران ب ــوذ ای ــرای نف ــی ب ــوان پایگاه ــه عن ــز ب و نی
ایــن کشــور بــه انبــ�ار تســلیحایت بــدل شــده اســت. و حــزب هللا در مناطــق مســکوین 
جنــگ افزارهــا و مهمــات و موشــک هــا را انبــ�ار یم کنــد. گزارشــها حاکــی از آن 
اســت کــه حداقــل 28 پایــگاه انبــ�ار مهمــات و ســکوی پرتــاب موشــک کــه متعلــق 
ــه حــزب هللا اســت در بیــروت و مناطــق مســکوین و مناطقــی کــه مراکــز حیــایت را  ب

1 فاطمه فصاعی، دخالت ایران در لبن�ان، منبع پیشین.
2 حازم حســين، نجات لبن�ان از شر عمامه های سیاه حومه بیروت.. چرا در این زمان ســازمان ملل خواهان خلع 
سالح حزب هللا و پایان حضور آن در سوریه شده است؟ سایت اليوم السابع، )14 می 2020(، تاريخ بازدید: 9 

https://2u.pw/XsWwD .2020 آگوست
3 راغده درغام، ســرکوب اعتراضات مردمی در لبن�ان با دســتور ایران و چراغ ســبز روسیه، سایت ايالف، )17 

https://2u.pw/04rV6 .2020 نوامبر 2019(، تاريخ بازدید: 9 آگوست

https://2u.pw/XsWwD
https://2u.pw/04rV6


ایران و بحران لبن�ان 21

در خــود جــای داده اســت، قــرار دارد)1(. اگــر ایــن انب�ارهــای تســلیحایت مــورد هــدف 
ــق را  ــن مناط ــاکنان ای ــی س ــر بزرگ ــد، خط ــا رخ ده ــاری در آنه ــا انفج ــرد و ی ــرار گی ق
تهدیــد یم کنــد. انفجــار بنــ�در بیــروت زنــگ خطــر وجــود انب�ارهــای تســلیحایت و 
پایگاههــای موشــکی را بــه صــدا در آورد کــه وقــوع انفجــار و یــا هــدف قــرار گرفــن 

آنهــا یم توانــد خســارتهای جــاین و مالــی یب شــماری را در یپ داشــته باشــد.
ــه  ــور خارج ــم وزارت أم ــا تروریس ــارزه ب ــش مب ــ�ده خب ــگ کنن ــیلس هماهن ــان س نات
آمریــکا گفتــه اســت کــه ایــاالت متحــده اطالعــات دقیقــی بــه دســت آورده اســت 
مبنــی بــر اینکــه حــزب هللا در تعــدادی از کشــورهای اروپایــی از جملــه بلژیــک، 
اســپانیا، ایتالیــا و فرانســه انب�ارهــای مخفــی نیــرات آمونیــوم دارد. همچنیــن در 
برخــی کشــورهای اروپایــی تعامــالت مالــی مشــکوک حــزب رصــد شــده اســت)2(.

راهــرد ایــران امنیــت لبنــ�ان را در معــرض تهدیــدات خارجــی قــرار داده اســت. نمونه 
بــارز ایــن امــر مشــارکت فعــال حــزب هللا در جنــگ ســوریه بــرای دفــاع از رژیــم بشــار 
اســد اســت تــا جاییکــه حــزب هللا دیگــر یکــی از ارکان ایــن جنــگ و یکــی از مهمرین 
طرفهــای جنــگ بــه شــمار یم رود. ایــن مشــارکت حــزب هللا بهــای بســیار ســنگینی 
ــت )3(  ــته اس ــراه داش ــه هم ــ�ان ب ــرای لبن ــی ب ــی و امنیت ــادی، اجتماع ــاظ اقتص از حل
کــه جتاوزهــای هــرگاه و یب گاه اســرائیل بــه خــاک لبنــ�ان و در تیــررس قــرار گرفــن 

امنیــت لبنــ�ان بارزتریــن نمونــه آن اســت.
زندگــی مــردم لبنــ�ان نیــز از پیامدهــای دخالــت هــا و فعالیــت هــای ایــران در امــان 
نمانــده اســت چراکــه نابســاماین اوضــاع مملکــت بــر زندگــی و آســایش مــردم تأثیــر 
یم گــذارد. حبــران پســماندها هــم پوشــاین سیاســت و اقتصــاد و تأثیــر آن بــر زندگی 
ــی در  ــط سیاس ــرات رواب ــا از تأثی ــدیم کرون ــران پان ــن حب ــان داد. همچنی ــردم را نش م
گســرش کرونــا پــرده برداشــت. اولیــن مــورد ابتــ�ال بــه کرونــا در 20 فوریــه 2020 
میــالدی گــزارش شــد کــه مربــوط بــه خانــی بــود کــه از شــهر قــم بــا پــرواز تهــران بــه 

1 خالد كريزم، تنها به لبن�ان خالصه نمی شــود... چگونه ایران 4 کشــور عربی را به حیاط خلوت خود بعنوان 
انب�ار تســلیحاتی بدل کرده است؟ روزنامه اســتقالل، )9 آگوست 2020(، تاريخ بازدید: 9 آگوست 2020. 

https://2u.pw/sUj5v
2 معــاذ عمري، واشــنگتن از وجود مخازن نیترات آمونیوم “حزب هللا” در کشــورهای اروپایی پــرده بر می دارد، 
https:// .2020 نشــریه الشرق األوسط، شماره )15270(، )18 سپت�امبر 2020(، تاريخ بازدید: 5 اكتبر

bit.ly/3iyHTxl
3 خيرهللا خير هللا، “حزب هللا”.. من لبن�ان هستم و لبن�ان من است، نشریه الشرق، )29 جوالی 2020(، تاريخ 

https://2u.pw/WO92o .2020 بازدید: 9 آگوست

https://2u.pw/sUj5v
https://bit.ly/3iyHTxl
https://bit.ly/3iyHTxl
https://2u.pw/WO92o
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لبنــ�ان آمــده بــود. بعــدا ابتــ�الی چندیــن نفــر دیگــری کــه بــا همــان پــرواز آمــده بودنــد 
نیــز تأییــد شــد. ایــن مســأله ســبب شــد کــه برخــی مقامات بــه منظــور جلوگیــری از 
انتقــال ویــروس بــه کشــور توقــف پروازهــا بیــن ایــران و لبنــ�ان را خواســتار شــوند)1(. 
بــا اینکــه دولــت لبنــ�ان پروازهــای بیــن دو کشــور را در پایــان فوریــه 2020 میــالدی 
ــای  ــق اعض ــا از طری ــران مخصوص ــا ای ــی ب ــر رس ــات غی ــا ارتب�اط ــرد، ام ــف ک متوق
حــزب هللا همچنــان ادامــه یافــت و دولــت هــم نــی توانــد از ارتب�اطــات و دیدارهــای 
ــاین  ــام درم ــا نظ ــزب هللا ب ــر آن، ح ــالوه ب ــد)2(. ع ــری کن ــور جلوگی ــات دو کش مقام
کــه در اختیــار دارد بــه مــوازات نظــام درمــاین دولتــی در مدیریــت ایــن حبــران نقــش 
ــمار  ــود، در ش ــزب هللا اداره یم ش ــط ح ــه توس ــم ک ــول اعظ ــتان رس دارد. و بیمارس
مراکــز درمــاین اورژانــس کشــور ثبــت نشــده اســت بــه همیــن ســبب مقامــات ایــن 
بیمارســتان در اعــالم آمــار ابتــ�ال بــه کرونــا و اینکــه آیــا افــراد مبتــ�ال بــه کرونــا از ایــران 

آمــده انــد، پنهــان کاری یم کنــد)3(.

سوم: حضور ایران در لبنان، فرصت ها و چالشها
ممکــن اســت ایــران بتوانــد از فرصــت هــای موجــود در لبنــ�ان بــرای تقویــت حضــور 
خــود اســتفاده کنــد. از طرفــی ایــن امــکان نیــز وجــود دارد کــه حضــور ایــران در لبنــ�ان 
بــا چالــش هایــی مواجــه شــود کــه در آینــده نقــش ایــران را کــم رنــگ و یــا یب اثــر کنــد. 
در رابطــه بــا احتمــاالت ادامــه و افزایــش نفــوذ ایــران در لبنــ�ان چندیــن عامــل وجــود 
دارد کــه ایــن احتمــال را تقویــت یم کنــد و مهمریــن ایــن عوامــل ماهیــت مذهبــی 
لبنــ�ان اســت کــه زمینــه مناســبی را بــرای دخالــت ایــران و ادامــه حضــور ایــن کشــور 
ــر ایدئولــوژی مشــرک توانســته اســت بــه لبنــ�ان  ــا تکیــه ب فراهــم یم کنــد. ایــران ب
ــای  ــت ه ــه سیاس ــت ک ــده اس ــبب ش ــرک س ــوژی مش ــن ایدئول ــد. و همی ــوذ کن نف
ایــران بــر افــکار عمــویم در جنــوب لبنــ�ان و بقــاع و جنــوب بیــروت ســایه افکنــده و بــا 
خــود همــراه کنــد. و جایــگاه مذهــب در اندیشــه جمعــی در منطقــه ای کــه درگیــر 

1 محمد بركات، لبن�ان.. کرونا حکومت ایران را رســوا می کند، ســایت العين، )8 مارچ 2020(، تاريخ بازدید: 9 
https://bit.ly/30Wh1S6 .2020 آگوست

2 عربي پست، برخی آن را “تقصیر” ایران می دانن�د... کرونا باعث فروپاشی نظام لبن�ان یا کاهش نفوذ حزب هللا، 
https://2u.pw/jb9ac .2020 12 مارچ 2020(، تاريخ بازدید: 9 آگوست(

3  اسحاق ديوان وجويل م. ابي راشد، لبن�ان: مدیریت بحران کوید 19 در زمان اعتراضات مردمی، وبسایت ابتکار 
https://2u.pw/1vdgn .2020 اصالح عربي، )7 می 2020(، تاريخ بازدید: 11 آگوست

https://2u.pw/jb9ac
https://2u.pw/1vdgn


ایران و بحران لبن�ان 23

جنــگ مذهبــی اســت، بــه یــک مســأله محــوری بــدل شــده اســت)1(.
هیــچ کشــور و قــدرت منطقــه ای و بیــن املللــی بــه جــز ایــران ایــن موقعیــت را نــدارد 
ــا خــود همــراه داشــته باشــد. ایــن  ــ�ان را ب کــه یــک بافــت اجتماعــی منســجم در لبن
بافــت اجتماعــی خــود را خبشــی از ایــران دانســته و از نفــوذ ایــران در کشــور در مقابــل 
قدرتهــای دیگــر حمایــت یم کنــد. یب تردیــد ایــران از اوضــاع حبــراین لبنــ�ان اســتفاده 
ــور  ــیعیان حض ــایم ش ــوان ح ــه عن ــر، ب ــب دیگ ــیعی رقی ــت ش ــود دول ــرده و در نب ک
خــود را در لبنــ�ان تقویــت خواهــد کــرد. مضــاف بــر اینکــه ایــران بــا احنصــار مرجعیــت 
دینــی شــیعیان در قــم و مرجعیــت سیاســی بــه دســت ولــی فقیــه، شــیعیان را 
دنب�الــه رو خــود کــرده اســت)2(. مذهــب گرایــی ســدی در مقابــل جنــات لبنــ�ان از دام 
دخالتهــای خارجــی مخصوصــا دخالــت هــای ایــران اســت. همچنیــن همیــن مذهــب 
ــی  ــاختار دموکراس ــه س ــت ک ــی اس ــام سیاس ــرد نظ ــع از کارک ــ�ان مان ــی در لبن گرای
ــن  ــهای وط ــه ارزش ــد ک ــود آی ــه وج ــی ب ــی واقع ــت مل ــک دول ــذارد ی ــی گ ــی ن مذهب
دوســتی و زندگــی مســاملت آمیــز بــه دور از ائت�الفهــا و دنب�الــه روی از دســتور العمــل 

هــای خارجــی هــا، بــر آن حاکــم باشــد.
عــالوه بــر عامــل مذهــب، جایــگاه و توانمنــدی هایــی کــه حــزب هللا در لبنــ�ان دارد، 
فرصتــی بــرای ادامــه نفــوذ ایــران در لبنــ�ان بــه حســاب یم آیــد. حــزب هللا پیــرو 
والیــت فقیــه اســت یعنــی ولــی فقیــه رهــر حــزب اســت و افــراد حــزب از دســتورات 
ولــی فقیــه تبعیــت یم کننــ�د و رهــران حــزب از جانــب ولــی فقیــه منصــوب یم 
شــوند. ایــن ارتبــ�اط دینــی عقیــدیت و سیاســی بــا مرجعیــت سیاســی ایــراین ) والیــت 
ــزب  ــن ح ــر ای ــاریت دیگ ــه عب ــا ب ــت ی ــراین داده اس ــت ای ــزب هللا ماهی ــه ح ــه ( ب فقی
خبشــی از راهــرد ایــران در عرصــه نــرد در لبنــ�ان و منطقــه اســت)3(. ایــن ارتبــ�اط، 
ــه  ــایت ک ــا امکان ــا ب ــمار یم رود مخصوص ــه ش ــ�ان ب ــران در لبن ــور ای ــوت حض ــه ق نقط
ــال  ــ�ان در ح ــارج لبن ــل و خ ــه در داخ ــوذش ک ــره نف ــار دارد و گس ــزب هللا در اختی ح
افزایــش اســت. ایــن مســأله باعــث تقویــت و تــداوم حضــور ایــران اســت و امتیــازی 

ــ�ان در اختیــار دارد. اســت کــه ایــران در مقابــل رقبــای دیگــر خــود در لبن

1 Ali Hashem, The United States Is Pushing Lebanon Further Into Iran’s Embrace, foreign 
policy, (July 16, 2020), Aug. 11, 2020. https://2u.pw/RbOZB

2 اسامة زايدی، “مذهب گرایی دینی و تأثیر آن بر ثب�ات سیاسی در کشور- بررسی وضعیت لبن�ان”، )پایان نامه 
کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه العربي بن مهيدي ام البواقي، 2016-2017(، ص 85.

3 رجائی ســالمه جرابعة، “راهبرد ایران در مورد امنیت ملی عرب در منطقه خاورمیانــه 1979-2011”، )پایان 
نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه الشرق األوسط، 2012(، ص 56.

https://2u.pw/RbOZB


ایران و بحران لبن�ان 24

ــای  ــ�الف ه ــران ائت ــود و ای ــی ش ــدود ن ــوارد مح ــن م ــه ای ــ�ان ب ــران در لبن ــازات ای امتی
دیگــری در لبنــ�ان ایجــاد کــرده اســت بن�ابــر ایــن قــدرت و نقــش ایــران در لبنــ�ان 
ــا حــزب هللا و نفــوذ ایــن حــزب در معــادالت سیاســی  ــه رابطــه ایــن کشــور ب تنهــا ب
ــزاب  ــا و اح ــدادی از نیروه ــا تع ــران ب ــه ای ــود بلک ــی ش ــه ن ــ�ان خالص ــادی لبن و اقتص
ــه از  ــب ک ــ�این رقی ــات لبن ــود جریان ــت)1( و از وج ــان اس ــم پیم ــز ه ــری نی ــ�این دیگ لبن

ــت. ــری نیس ــم خ ــوند، ه ــت ش ــران حمای ــب ای ــورهای رقی ــوی کش س
از ســویی دیگــر ایــران از حبــران اقتصــادی لبنــ�ان و نبــود کمــک هــای خارجــی بــرای 
لبنــ�ان اســتفاده یم کنــد. فشــارهای بیــن املللــی و حتریمهــای اقتصــادی کــه بــه خاطــر 
ارتبــ�اط بــا ایــران، لبنــ�ان را درگیــر کــرده اســت و همچنیــن نیازهــای اقتصــادی 
لبنــ�ان زمینــه مناســبی را بــرای ایــران فراهــم کــرده تــا طرحهــای جتــاری و کمــک 
هــای اقتصــادی خــود را بــه دولــت لبنــ�ان ارائــه کنــد. و در شــرایطی کــه قــدرت هــای 
منطقــه ای و بیــن املللــی از ارائــه جایگزیــن اقتصــادی بــه لبنــ�ان خــودداری یم کنن�د، 
ایــران تنهــا گزینــه موجــود اســت)2(. ایــن امــر حضــور ایــران در لبنــ�ان را در مقایســه 

بــا ســایر کشــورهای دیگــر خلیــی و غــریب بیــش از پیــش تقویــت یم کنــد.
ــ�ان  ــران در لبن ــوذ ای ــش نف ــث کاه ــت باع ــن اس ــه ممک ــهایی ک ــورد چالش ــا در م ام
شــود، بــه مهمریــن آنهــا بــه شــرح زیــر اشــاره یم کنیــم: افزایــش نارضایتــی شــیعیان 
ــالدی روی داد  ــال 2019 می ــر س ــه در 17 اکت ــردیم ک ــات م ــران. اعراض ــ�ان از ای لبن
چالشــی بــر ســر راه حضــور ایــران و قــدرت حامیــان ایــران در لبنــ�ان بــه شــمار یم رود. 
ــور  ــان و ص ــه، کفرم ــوب، نبطی ــدا، عرق ــهرهای صی ــه در ش ــات ک ــن اعراض ــرا ای زی
ــا از  ــد، ام ــدک بودن ــ�دگان ان ــر کنن ــداد تظاه ــق تع ــی مناط ــه در برخ ــا آنک روی داد، ب
ایــن حلــاظ کــه در مناطــق حتــت ســیطره حــزب هللا روی داد، در نــوع خــود یب ســابقه 
بــود)3(. از ایــن نظــر کــه شــیعیان خواهــان برکنــاری طبقــه حاکــم شــدند کــه بیشــر 
آنهــا از هــم پیمانــان حــزب هللا هســتن�د و حــزب هللا تأثیــر زیــادی بــر اوضــاع سیاســی 

1 وائل نجم، خیزش لبن�ان... بازیگران فعال و فرجام، ســایت نون پســت، )10 نوامبر 2019(، تاريخ بازدید: 11 
https://bit.ly/2FjrpM2 .2020 آگوست

2 نشــریه العرب، ادامه ســفر الریجانی برای تســلط ایران بر لبن�ان، شــماره 11623، )20 فوریه 2020(، تاريخ 
https://bit.ly/3jPbxA7 .6بازدید: 10 آگوست 2020. ص

3 شــفيق شــقير، “ ناآرامیهــای لبنــ�ان: انگیزه هــا، بازیگران و پیامدها”، گزارشــات، ) دوحه: مرکز مطالعات 
الجزیره، 23 دسامبر2019 (، ص6.
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لبنــ�ان دارد بــرای ایــران چالــش بــه شــمار یم رود)1(.
در کنــار ایــن چالــش داخلــی در مقابــل نفــوذ ایــران و هــم پیمانانــش، فشــارهای روز 
افــزون آمریــکا بــر ایــران و هــم پیمانانــش یم توانــد عامــل دیگــری باشــد کــه آینــده 
نفــوذ ایــران در لبنــ�ان را بــا مشــکل مواجــه یم کنــد. حتریمهــای آمریــکا علیــه ایــران و 
حــزب هللا آنــان را در حبــران مالــی ســختی قــرار داده و مانــع بزرگــی در مقابــل اهــداف 
و سیاســت هــای ایــران در لبنــ�ان بــه حســاب یم آیــد. ایــن حبــران مالــی ایران بــر نقش 
حــزب هللا و پیروانــش و نهادهــای وابســته نیــز تأثیــر گــذار بــوده اســت زیــرا کــه ایــن 
حــزب در طــول دهــه هــای گذشــته پیــروان خــود را بــا نهادهــای تأمیــن کننــ�ده ایــراین 
ارتبــ�اط داده اســت و اکنــون ایــن نهادهــا دیگــر قــادر بــه ادامــه حمایــت نیســتن�د)2(.

ــ�ان  ــه و لبن ــش درمنطق ــم پیمانان ــران و ه ــه ای ــی علی ــن امللل ــای بی ــارها و حتریمه فش
ــ�دد. و  ــزب هللا را یم بن ــه ح ــران ب ــلیحایت ای ــی و تس ــای مال ــک ه ــال کم ــای ارس راهه
ــته  ــل داش ــزب هللا تعام ــران و ح ــی ای ــای مال ــن نیازه ــه در تأمی ــی ک ــراد و نهادهای اف
باشــند، نیــز مــورد حتریــم قــرار یم گیرنــد. در ایــن راســتا چندیــن تــن از افــراد، 
فرماندهــان و شــرکت هــا و نهادهــای وابســته بــه حــزب هللا در لبنــ�ان از جملــه 
نماینــدگان پارلمــان در لیســت ســیاه حتریمهــا قــرار گرفتــه انــد)3(. “قانــون قیصــر 
بــرای حمایــت از غیــر نظامیــان ســوریه” کــه بــا هــدف فشــار بــر رژیــم ســوریه و هــم 
ــت و  ــن راه اس ــر در ای ــه اخی ــده اســت، حرب ــه حــزب هللا وضــع ش ــش از جمل پیمانان

ــیم )4(. ــا باش ــه ه ــوع حرب ــن ن ــروز ای ــاهد ب ــم ش ــاز ه ــه ب ــال دارد ک احتم
عــالوه بــر آن، اقــدام دیگــری کــه در ســطح بیــن امللــل صــورت گرفتــه این اســت که 
کشــورهای دیگــری همچــون آلمــان، هلنــد، کــوزوو، آرژانتیــن، کلمبیــا، هنــدوراس، 
ــک  ــریب در ی ــورهای ع ــج و احتادیــه کش ــورای همــکاری خلی ــاال و همچنیــن ش گواتم
اقــدایم حــزب هللا را در ردیــف ســازمانهای تروریســتی قــرار داده انــد)5(. پیامدهــای 
ــ�ان و در  ــارج لبن ــل و خ ــزب هللا در داخ ــت ح ــر فعالی ــی ب ــر منف ــز تأثی ــأله نی ــن مس ای
1 عربی پســت، لبن�ان ، عراق یا ســوريه .. امپراطوری چهارم ایران در کدام یک از این کشورها فرو می پاشد. )27 

https://2u.pw/P2AMO .2020 نوامبر 2019(، تاريخ بازدید: 11 آگوست
2 فــراس الياس، بعد از اعتراضات مردمی درعراق.. جایگاه ایران در رویدادهای لبن�ان کجاســت؟،نون پســت، 

https://bit.ly/30VMyDx .2020 28 اكتبر 2019(، تاريخ بازدید: 10 آگوست(
3 International Institute for Iranian Studies, Annual Strategic Report 2019, Ibid, p180.

4 حنين غدار، قانون قیصر به مرحله اجرا در می آید )بخش دوم( فشار بر حزب هللا در لبن�ان، انستیتو سیاست 
https://2u.pw/rjEkV .2020 خاورنزدیک واشنگتن، )12 ژوئن 2020(، تاريخ بازدید: 9 آگوست

BBC 5 عربی، حزب هللا لبن�ان: ریشه ها و سرچشمه های نفوذ، )30 آپریل 2020(، تاريخ بازدید: 11 آگوست 
https://bbc.in/3516Dd9 .2020
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نتیجــه تأثیــر منفــی بــر حضــور و نقــش ایــران در لبنــ�ان خواهــد داشــت.
حبــران اقتصــادی یب ســابقه ای کــه هــم اکنــون گریبانگیر ایران شــده اســت، مانع از 
آن اســت کــه ایــران بتوانــد بــه هــم پیمانــان خــود کمــک کــرده و یــا بــه وعــده هایــی که 
بــه کشــورها ســرده اســت، جامــه عمــل بپوشــاند. ایــران تــالش دارد چنیــن وانمــود 
کنــد کــه حــایم و پشــتیبان لبنــ�ان اســت. امــا در شــرایطی کــه خــودش در داخــل در 
عرصــه هــای سیاســی، اقتصــادی و درمــاین بــا حبــران دســت و پنجــه نــرم یم کنــد و از 
طرفــی هــم در ســطح بیــن امللــل در انــزوا قــرار گرفتــه اســت، در چیــن شــرایطی کــه 
ایــران نــی توانــد حبــران خــود را چــاره ســازی کنــد، چگونــه یم توانــد حبــران لبنــ�ان 
را حــل کنــد از ســویی دیگــر کشــور لبنــ�ان هــم از بیــم حتریمهــای اقتصــادی و انــزوای 
بیــن املللــی نــی توانــد گزینــه همــکاری اقتصــادی بــا ایــران را بپ�ذیــرد)1(. زیــرا لبنــ�ان 

در شــرایطی قــرار نــدارد کــه بتوانــد در مقابــل تبعــات ایــن حتریــم تــاب بیــاورد.
قانــون قیصــر در آن واحــد هــم بــرای لبنــ�ان یــک فرصــت بــه حســاب یم آیــد و هــم 
یم توانــد یــک چالــش باشــد. اگــر اعراضــات مــردیم در لبنــ�ان بــه ثمــر نشــیند و 
ســبب شــود کــه بــه دور از نفــوذ و دخالــت حــزب هللا یــک حکومــت دیگــری روی 
کار آیــد، یم تــوان گفــت کــه ایــن قانــون یــک فرصتــی بــرای اعمــال فشــار بیشــر 
ــه  ــی ک ــام قراردادهای ــد در تم ــت جدی ــ�ال آن حکوم ــه دنب ــه ب ــت ک ــزب هللا اس ــر ح ب
ــه اقتصــاد  ــا رژیــم ســوریه امضــا کــرده و ب حکومــت قبلــی حتــت فشــار حــزب هللا ب
لبنــ�ان آســیب زده اســت، جتدیــد نظــر کنــد. و عکــس ایــن قضیــه نیــز یم توانــد 

صــدق کنــد.
ــران، در  ــت ای ــور و دخال ــه حض ــبت ب ــ�ان نس ــردیم در لبن ــات م ــا اعراض ــان ب همزم
داخــل ایــران نیــز اعراضــات مــردیم مشــابهی دیــده یم شــود. زیــرا هزینــه حضــور 
ــرای  ایــران در لبنــ�ان و منطقــه و فعالیــت هــای ســپاه پاســداران انقــالب اســالیم ب
اجــرای سیاســت هــای ایــران در منطقه، ســبب شــده اســت که نظــام حاکــم در ایران 
در اداره اقتصــاد ایــن کشــور ناتــوان بمانــد. و ایــن مســأله نگــراین اقشــار مختلــف 
جامعــه ایــراین را برانگیختــه اســت)2(. بــه همیــن ســبب هــر از چنــد گاهــی شــاهد 
بــروز اعراضــات مــردیم در شــهرهای مختلــف ایــران هســتیم کــه بــه دخالــت هــای 

1 كارول صباغ، سیاستمدران می گویند: دیدار الریجانی از لبن�ان یک توهین است و نفوذ ایران را تقویت می کند، 
https://2u.pw/BTrDv .2020 پایگاه خبری العین، )18 فوریه 2020(، تاريخ بازدید: 11 آگوست

2 محجــوب زويري، نقــش منطقه ای ایران در جهان عرب و بازتاب آن بر رابطه بین دولت و ملت ایــران، ابتکار 
https://2u.pw/wd25J .2020 اصالح عربی، )13 جوالی 2020(، ص2. تاريخ بازدید: 11 آگوست
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پــر هزینــه ایــران در منطقــه اعــراض دارنــد.
ــا  ــ�ان ب ــران در لبن ــه ای ــهایی ک ــه چالش ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــات ب ــن جزئی ــا ای ب
ــن،  ــر ای ــ�ا ب ــار دارد و بن ــه در اختی ــت ک ــی اس ــت های ــش از فرص ــت، بی ــه اس آن مواج
احتمــال دارد کــه در آینــده شــرایط در لبنــ�ان بــه حنــوی دگرگــون شــود کــه بــه 

حضــور و نقــش ایــران چنــدان روی خــوش نشــان ندهــد.
خالصه

ــه  ــل ده ــران از اوای ــه ای ــم ک ــم در یم یابی ــ�ان را واکاوی کنی ــران در لبن ــور ای ــر حض اگ
ــم  ــرد و ک ــاد ک ــ�ان ایج ــی در لبن ــی و فرهنگ ــه امنیت ــود را در عرص ــور خ ــتاد حض هش
کــم بــه عرصــه هــای سیاســی و اقتصــادی توســعه داد و بــا اســتفاده از شــرایط 
ــی  ــوژی، رفاه ــی، ایدئول ــادی، سیاس ــایم، اقتص ــت نظ ــه حمای ــور ب ــن کش ــراین ای حب
ــان را بــه خبشــی از ایــران تب�دیــل کــرد و  ــان خــود پرداختــه و آن و فرهنگــی هــم پیمان

ــرد. ــت ک ــ�ان تقوی ــود را در لبن ــش خ ــور و نق ــب حض ــن ترتی بدی
علــی رغــم تبلیغــات گســرده سیاســی و رســانه ای ایــران کــه خــود را مهمرین حایم 
دولــت و ملــت لبنــ�ان معرفــی یم کنــد، امــا ایــن واقعیــت را بایــد پذیرفــت کــه ایــران 
هــم اکنــون بــا حبرانهــای عدیــده ای دســت بــه گریبــان اســت و در چنیــن شــرایطی 
تنهــا از حــزب هللا حمایــت یم کنــد و حتــی دیگــر اقشــار شــیعه کــه از والیــت فقیــه 
پیــروی نــی کننــ�د از حمایــت ایــران محــروم هســتن�د. و بعــد از هــر جنگــی کــه بــه 
لبنــ�ان حتمیــل یم شــود، کشــورهای خلیــج و در رأس آنهــا عربســتان ســعودی کــه در 
بازســازی لبنــ�ان ســهم عمــده دارد، بــه کمــک لبنــ�ان یم شــتابن�د و قــدرت هــای بیــن 
املللــی از جملــه ایــاالت متحــده و فرانســه و احتادیــه اروپــا بــه لبنــ�ان کمــک یم کننــ�د.
ــه  ــرائیل” – ک ــا اس ــمنی ب ــت” و “دش ــأله “مقاوم ــن مس ــی و همچنی ــأله مذهب مس
صرفــا یــک شــعار تــو خالــی اســت-برای حضــور ایــران در لبنــ�ان یــک امتیــاز 
ــورهای  ــر کش ــش دیگ ــا نق ــران را ب ــش ای ــر نق ــه اگ ــود. در حالیک ــوب یم ش محس
بازیگــر در لبنــ�ان مقایســه کنیــم، نقــش مذهــب بــه آن ســطح کــه ایــران در رابطــه 

ــدارد. ــی ن ــرده، کارآی ــاب ک ــ�ان روی آن حس ــا لبن ــود ب خ
ــه  ــهایی ک ــا چالش ــار دارد ب ــ�ان در اختی ــران در لبن ــه ای ــی ک ــت های ــه فرص ــا مقایس ب
مانــع حضــور ایــران در ایــن کشــور اســت، ایــن احتمــال یم رود کــه در آینــده شــاهد 
کــم رنــگ شــدن نقــش ایــران در لبنــ�ان باشــیم. مخصوصــا بعــد از اینکــه از یــک ســو 
ماهیــت اصلــی حضــور ایــران در لبنــ�ان و پیامدهــای منفی آن برای این کشــور روشــن 
شــده اســت، و از ســوی دیگــر فشــارها و حتریمهــای بیــن املللــی بــه رهــری آمریــکا بــا 
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هــدف جلوگیــری از نفــوذ منطقــه ای ایــران اختــاذ شــده و اخیــرا کشــورهایی چــون 
آلمــان و فرانســه هــم بــه آن پیوســته انــد و اقدامــایت هــم در ایــن راســتا صــورت 
گرفتــه اســت. بن�ابرایــن یم تــوان گفــت حبــراین کــه امــروز گریبانگیــر حــزب هللا 
اســت برخاســته از چندیــن عامــل داخلــی و خارجــی اســت. برخــی ناشــی از فعالیــت 
هــای داخلــی ایــن حــزب اســت و برخــی دیگــر از ارتبــ�اط حــزب هللا بــا راهــرد ایــران 
ــه  ــت ب ــا آن دس ــران ب ــروز ای ــه ام ــی ک ــت چالش ــوان گف ــذا یم ت ــود. ل ــی یم ش ناش
گریبــان اســت در آینــده حــزب هللا لبنــ�ان را نیــز دچــار خواهــد کــرد. و اگــر رئیــس 
جمهــور آمریــکا دونالــد ترامــپ بــرای بــار دوم انتخــاب شــود، سرنوشــت حــزب هللا 

تفــاوت چنــداین بــا سرنوشــت ایــران خنواهــد داشــت.
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