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آويو را به آتـش      رد خود تل  ب هاي ميان  با موشك كشيده شده    تنگنا   بهاهللا   اگر حزب تصور كنيد   

بـه ايـن     خاورميانـه    ، جنـگ اخيـر اسـراييل در لبنـان         بادر حقيقت   آمد؟   پيش مي چه  بست،   مي

  .آور بسيار نزديك شد مرحله اضطراري دهشت
 نـان لبدر جنوب   براي اسراييل   اي امن    اهللا و ايجاد منطقه    حزبخلع سالح كامل ميليشياي     هدف اعالم شده تهاجم اسراييل به لبنان        

. اهللا صـورت گرفـت   هاي كاتيوشا توسط حـزب  اين اقدام بنا به اظهارات رسمي براي از بين بردن دايمي خطر حمله موشك             . بود

موضوع بر  . اند ي بوده اهداف واقعي بسيار فراتر   بهانه رسمي اسراييل سرپوش بر      كه  گردد   ميتر مشخص    معذالك با نگرشي دقيق   

 بحـران  اين قدر با –بس هنوز خاتمه نيافته   كه با وجود آتش  –چرا اين جنگ    .  است " جديد ميانهخاور  "سر ايران و ايجاد يك      

طور سيستماتيك كوشا بوده است؟ چيزي كه كوفي         بس به  قدر در به تاخير انداختن آتش      ايران پيوند خورده و چرا واشنگتن اين      

  . كامي از آن شكوه داشت عنان با تلخ

پاسداران انقالب ايران تاسيس شد تا در جنگ با اسراييل عليه اشغال نظامي لبنـان بـه بـرادران     با كمك  1982اهللا در سال     حزب

قدرت ميان ايـران و    تهران در ارتباط با توازن      استراتژيك  پيمان   ترين هم   به مهم  اهللا حزبپس از چندي    . مسلك ياري رساند   شيعه

ـ   .  تسـليحاتي نيـز از ايـران دريافـت نمـود           ابـزار ه  هاي اقتصادي بلك   تنها كمك  اهللا نه  حزب. اسراييل تبديل شد   انـد   هاز آن جمل

ايـن  . آويـو را هـدف قـرار دهنـد         توانند تل  برد كه مي   هاي ميان  برد كه قادر به زدن شمال اسراييل و يا موشك          هاي كم  موشك

تـوازن  " سياسـي    –نظـامي   در رابطـه بـا الگـوي        هاي اتمي اسراييل     استراتژيك با انگيزه مقابله با بمب     محاسبات  ها در    موشك

طـور جـدي      نظر گرفته شده بودند، چرا كه اين اجسام پرنده قادرند قلب اين كشور و در نتيجه موجوديت آن را به                    در "وحشت

دوران جنگ سرد شرق و     باشد كه از     مي "توازن وحشت " سياسي   –الگوي نظامي    اين همان طرح آشناي      .مورد تهديد قرار دهند   

بـا  ) دو كشور يا دو قطب جهاني     (دعوا  هاي   گذاري شده كه مخاطب    اين الگو بر اين اصل پايه     . ه شده است  به ارمغان گرفت  غرب  

نماينـد،   هاي كشتار جمعي توسط طرف مقابل جلـوگيري مـي          ديگر از خشونت نظامي و كاربرد سالح       تهديد به نابودي قطعي هم    

اي  تنها امر نوظهـور و تـازه  .  نابود خواهد شد در مرحله دومبه خشونت بپردازد، خود   زيرا در غير اين صورت آن طرف كه اول          

منـد اسـت و طـرف     هاي اتمي بهره توان تشخيص داد اين است كه يك طرف از قدرت سالح   كه در دعواي ايران و اسراييل مي      

تـوان  . د دسـت يابـد  توان به لحاظ تئوريك مي: تر بگوييم يابد، يا دقيق هاي سنتي به قلب سرزمين حريف دست مي    ديگر با سالح  

ها در دست متحديني قـرار   اول آن كه اين موشك . هايي عملي برخوردار است    بالقوه طرف ايراني اين دعوا از كمبودها و ضعف        



ها كماكان محدود مانـده   دوم آن كه نيروي مخرب اين موشك. باشند اند كه خود نيز منافع و عالئق خاص خود را دارا مي   گرفته

  .است

 تهديدكننده ابزار به ها موشكها اين  ها از ديد اسراييلي   واسطه تاثير رواني و معناي سمبليك آن       همي اين كمبودها و ب    با وجود تما  

اهللا  هاي موشكي حـزب    تري از هدف جنگي اسراييل براي درهم كوبيدن پايگاه         معناي عميق . شوند مي ارزيابي   سراييلموجوديت ا 

عـالوه بـر آن   .  ايران از او گرفتـه شـود      حربه استراتژيك موضوع بر سر آن بود كه       .  باشد تواند نهفته  در لبنان در همين امر مي     

حمله نظامي محتمل اياالت متحـده  هاي  كاران آمريكا را در طرح تواند نومحافظه مياهللا  هاي تهاجمي حزب سازي كامل سالح  خنثي

 در صـورت  –اهللا   واكنش نظامي ايران و حزب     ات راه امكان  ، زيرا از اين   رها سازد تراتژيك  و اسراييل به ايران، از يك مشكل اس       

گيري دو سـرباز اسـراييلي       توان به اين نتيجه رسيد كه گروگان       تحت چنين شرايطي مي   .  نابود شده است    از قبل  –حمله به ايران    

هاي تهاجمي خود كـه   شهبه نقپس از گذشتن تنها چند ساعت از واقعه اهللا براي اسراييل شانس طاليي بزرگي بود تا    توسط حزب 

اهللا برود بلكه ايران را نيز  ، جامه عمل بپوشاند و از اين راه نه تنها به مصاف حزب      شده بودند هاي مديد طراحي     از قرار معلوم مدت   

  . خلع سالح نمايد

ي شمالي خـود    خواست از تهديدهاي موجود در مرزها      اوال اسراييل مي  . هاي محكمي موجود است    براي تحقق اين مقصود انگيزه    

هـاي   پيمان دشمن سوگند خورده خود ايران را با قدرت نظامي تهديدزاي آن در مقابل سالح        ترين هم  ثانيا خطرناك . خالص شود 

اين بسترهاي حركت   . اتمي اسراييل از سر راه بردارد و ثالثا مانعي مهم و اساسي در صورت حمله نظامي عليه ايران برداشته شود                   

 به اسراييل براي حمله زميني چـراغ سـبز نشـان            انگلستانو  دهند به چه علت اياالت متحده        روشني نشان مي   غايت وسيع نيز به    هب

  .موضوع در لبنان بسي فراتر از صرف برقراري امنيت مرزهاي شمالي اسراييل بوده و هست. اند داده

گيرد كه موضع مخالفت  آن نيرويي قدرت طراز باالتري ميتحت چنين شرايطي است كه در درون رهبري سياسي ايران آشكارا       

از ديـد  . اي اسراييل اتخـاذ كـرده اسـت        مقابله با زرادخانه هسته   كسب امكانات    رايسازي اورانيوم ب   با از دست دادن امكان غني     

ايران را بـا  ها از يك سو     آن. اند اي در پيش گرفته    گانه اروپايي و اياالت متحده بازي دوگانه       كشورهاي سه رهبران سياسي ايران    

درآمـد حملـه بـه ايـران را تـدارك            برد جنگ لبنان پيش    و از سوي ديگر با پيش     كنند    به همكاري دعوت مي     مشوق ارائه بسته 

  .بينند مي

 تهديـد خـود را واقعيـت     واهللا در حالي كه در تنگناي سختي قرار گرفته بايستي اين موضوع را در مد نظر داشت كه اگر حزب          

وقت تشديد بحران و خشونت در منطقـه         آن،  داد ميبرد ساخت ايران مورد هدف قرار        ي ميان ها آويو را با موشك     و تل  بخشيد مي

، آن را مترادف با هدف قـرار دادن موجوديـت اسـراييل             اي ادثهاياالت متحده و اسراييل در صورت بروز چنين ح        . شد قطعي مي 

و مجوزي از شوراي امنيت دست به بمباران تهران و قبل از هـر چيـز تاسيسـات اتمـي     قلمداد كرده و احتماال بدون هيچ تاخير  

  .زنند ايران و ساير مراكز نظامي و لجستيكي آن مي

اهللا را براي    حزباين بود كه    ارتش اسراييل   هدف  توان اين فرضيه را كامال دور از عقل دانست كه            بيني آيا مي   بر طبق اين پيش   

درك اين واقعيت كه رهبري ايران اين سـناريو را          . كندآمدهاي سنگيني به همراه دارند، تحريك        چنين پي اقدام به عملياتي كه     

اين واقعيـت كـه     . كند، نياز به درايت و هوش سرشاري ندارد        در نظر داشته و با تمام قوا براي جلوگيري از تحقق آن تالش مي             

اهللا خـودداري    هاي عملي بـه حـزب      ها در چنين شرايطي از كمك      دنهاي تبليغاتي و طبل جنگ كوبي      فراسوي تمام جنجال  ايران  

اهللا قرار گيرند،   از سفر داوطلباني كه مايل بودند در نبرد كنار حزب براي نمونه دولت ايران   . نموده، خود شاهدي بر اين مدعاست     

قانع كـرده اسـت كـه از كـاربرد          اهللا را    دهند كه رهبري ايران حزب     موارد زيادي هم گواهي بر اين فرض مي       . كردجلوگيري  

هم قادر نيست اكثريت رهبري ايران را از        بخشي از رهبري    راديكاليسم لفظي   . آويو خودداري نمايد   برد عليه تل   هاي ميان  موشك

اديده كند، ن هاست ايران را تهديد مي اي را كه هفته د خطر فزايندهنگرايانه آن چنان دور كند كه نتوان      مواضع پراگماتيستي و واقع   

 كه  –در جنگ لبنان موقعيتي را بازيافتند كه در آن به ماجراجويي جنگي بعدي خود                تندروان در رهبري اياالت متحده    . انگارند



 – در صورتي كه دوامي داشـته باشـد          –در جنگ اخير  بس توافقي    با آتش .  جامه عمل بپوشانند   –اند   هيچ رو رها نكرده    آن را به  

تـوان ارزيـابي     اهللا و نيز در چارچوب اين واقعيت مي        اين عدم موفقيت را در مقاومت حزب      . استفعال اين طرح شكست خورده      

  .كار نگرفت و از اين راه به دامي كه بر سر راهش بود، نيفتاد آويو را به برد عليه تل هاي ميان  موشكاهللا نمود كه حزب

ويژه صدر اعظم خانم مركل و وزير امور خارجه          روپا و به  بس به اسراييل توسط جامعه ا      خودداري از دادن درخواست فوري آتش     

معلوم نيست كه آيا اين امر بر ايشان واضـح و آشـكار شـده اسـت؟       . ماير، تنها خطر موجود را تشديد نموده است        آقاي اشتاين 

 مرتبگان نظامي ايشـان  اولمرت، پرز و ساير بلند.  خود هستند" جديدميانهخاور "واهمه در تالش ايجاد  بوش، چني و رامسفلد بي 

  .ها قادرند امنيت منطقه را باال ببرند ها و لبناني چنان معتقدند كه با خون فلسطيني هم

 ناآگاهانـه در مسـئوليت      – حتا بـدتر از آن       –ولت جمهوري فدرال آلمان آگاهانه و يا        اتحاديه اروپا و د   واقعيت اين است كه     

  .ندا السابق شريك و سهيم مافيوجود گسترده سايه جنگ در منطقه خاورميانه ك

اندازي براي يك راه حل كلـي   مادامي كه چشم تا   ، ولي ماند يا خير   بس پايدار مي   هنوز زود است قضاوت كنيم كه آيا اين آتش        

 –اين جنگ بيش از هر زمـان ديگـري نـزاع اسـراييل     . وجود نيامده، جنگ لبنان قطعا آخرين جنگ نخواهد بود   جانبه به  و همه 

هاي منطقه اسراييل با فلسـطين،       همه بحران آن تعلق دارد، يعني فضايي كه        فضاي ژئوپليتيكي سوق داده كه به     همان    را به  فلسطين

تـدارك  براي ايجاد راه حلي پايدار هيچ امكان ديگري باقي نمانـده جـز              . اند خوردهيكديگر گره    لبنان، سوريه و ايران در آن به      

گونه كه پايان جنگ سرد نيـز از كنفـرانس    ، هماندر سطح كل منطقهو امنيت مشترك  تر يك كنفرانس همكاري      سريعهرچه  

     . در هلسينكي آغاز شد)KSZE  1973(همكاري و امنيت مشترك اروپا 
 


