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گرفتن مفاد این قطعنامه گویاي ورق خوردن تاریخ منطقه   در شوراي امنيت سازمان ملل با درنظر1701توافق آامل در مورد قطعنامه 
  .است

 
پيشنهادي دولت لبنان را آه به نام  بيني شده بود سرانجام شوراي امنيت عمال همان طرح شماره پيش در همين ستون پيش همانگونه آه در

تصویب این قطعنامه در برگيرنده همه آرزوها و آمال اآثریت ملت . آرد معروف است به اتفاق آراء تصویب» بري ـ حریري«طرح 
از سوي دیگر . مستقر خواهد ساخت اهللا، قدرت دولت و ارتش لبنان را بر سراسر خاك لبنان  حزبعمال با به حاشيه راندن لبنان است زیرا

 آيلومتر از مرز اسرائيل تا رودخانه ليتاني و ممنوعيت ورود 20اي به عمق  منطقه اهللا و عاري از سالح اعالم آردن با خلع سالح حزب
منطقه مورد نظر همان محدوده بسيار حساس  با توجه به اینكه. تأمين آرده استغيرمجاز به لبنان، اسرائيل هدف نظامي خود را  سالح

اآثر  متأسفانه. اهللا و گنجانده شدن مفاد آن در قطعنامه یعني تخته شدن دآان حزب» حریري بري ـ«اهللا بوده است، تأیيد طرح  فعاليت حزب
مفاد این قطعنامه در . اند قطعنامه را به خود نداده مت به دقت خواندناند زح کساني آه در مورد خاتمه این درگيري تا آنون مطلب نوشته

رویهاي  زیاده دهد آه بسيار عميق ميان اعضاي دائمي شوراي امنيت است و در درجه دوم نشان مي درجۀ اول گویاي یك نوع تفاهم
بي بتوانند با این سرعت به توافق رسيده از آشورهاي عر جمهوري اسالمي در منطقه چگونه باعث شده است آه اآثریت قریب به اتفاق

است آه طبق  رویها و ماجراجوئيهاي جمهوري اسالمي آنقدر شدید نگراني آشورهاي عربي از زیاده. آنند المللي پشتيباني این تفاهم بين
 بيانيه آنها گنجانده شود، با اهللا در مطلبي در تأیيد حزب گزارش ناظران آخرین جلسه وزراي خارجه آشورهاي عربي، پيشنهاد سوریه آه

اتفاق آشورهاي عربي  العمل شدید و منفي اآثریت قریب به این عكس. آالم در این مورد در آن بيانيه قيد نشد قاطعيت رد شد و حتي یك
اهللا  ز عليه حزبخارجي اتحادیه اروپا آه بسيار در آالم محتاط است ني اهللا موجب شد آه حتي خاویر سوالنا مسئول سياست نسبت به حزب
» ال پائيس«معروف  اي با روزنامه آنچنان آه در گزارش خبرگزاري فارس از وي نقل قول شده است طي مصاحبه وي. جبهه بگيرد

  .شد این سخن از سوالنا یك ماه پيش شنيده نمي» .نيروي سياسي لبنان اهللا باید مشخص آند، پایگاه ایران است یا حزب«: اسپانيا گفته است
 
اي  اند و پاره این طرح بسيار آوشيده  آذار آه پس از قتل رفيق حریري تشكيل شد در تهيه14گزارشهاي منتشر شده سران ائتالف  ز قرارا

 اند آه هر گونه پایان سفارت آمریكا در دیدار با آانداليزا رایس رسما از وي خواسته از آنها از جمله وليد جنبالط و امين جمایل در
اهللا در این توافق نباشد و این  اي از حزب هيچگونه نشانه المللي باشد تا  لبنان بر مبناي توافق ميان دولت لبنان با مجامع بيندرگيریها در

این درگيري در  تهيه قطعنامه به آار رفته است و جز در یكجا، در اول قطعنامه، آن هم به عنوان مسبب دقيقا همان روشي است آه در
  .اهللا برده نشده است اي نامي از حزب امه چهار صفحههيچ جاي دیگر قطعن

 
سرعتي آه حتي منوچهر متكي وزیر خارجه جمهوري اسالمي  اهللا با سرعت این قطعنامه را پذیرفت، آنچنان اآنون باید پرسيد چرا حزب

. نيز متابعت آرد را اعالم آرد، از اوقطعنامه سخن گفت ولی پس از آنكه سيد حسن نصراهللا موافقت خود  وي بدوا عليه. را غافلگير آرد
آرد آنچنان در انزوا قرار  این طرح نداشت چون اگر موافقت نمي اي جز قبول اهللا چاره گيري آرد آه اوال حزب توان نتيجه از قرائن مي

از . داد دست مي ازبازیابي موضع سياسي خود را براي هميشه به عنوان یك بازیگر در صحنه سياست لبنان  گرفت آه دیگر فرصت مي
اهللا  قطعنامه، ساختگي بوده است تا نشان دهد آه آنقدرها هم حزب گوئي ميان منوچهر متكي و سيد حسن در مورد سوي دیگر شاید دوگانه

  .جمهوري اسالمي نيست تابع و فرمانبر
 

 آذار 14اءاهللا یكي از اعضاي سرشناس ائتالف آنقدر باال گرفته است آه الياس عط اهللا و جمهوري اسالمي در لبنان جو سياسي عليه حزب
و تصویب آن در ) بري ـ حریري همان طرح(پارلمان لبنان نيز هست، اعالم آرده است آه پس از توافق با طرح سينيوره  آه عضو

  .اهللا باقي نخواهد ماند خودنمائي حزب  شوراي امنيت دیگر فضائي براي1701چهارچوب قطعنامه 
 

است، باید  اي از آن دیده نشده از اعالم آتش بس نگذشته و با آنكه تا آنون تخلف قابل مالحظه  مطالب بيش از دو روزهنگام نوشتن این
اي   آيلومتر مربع آار ساده900در فضائي وسيعتر از   سرباز سازمان ملل15000 سرباز لبناني و 15000منتظر ماند چون مستقر آردن 

  .نيست
 

. روزهاي آینده جستجو آرد  روزه در سياست داخلي اسرائيل سئوال دیگري است آه پاسخ آن را باید در33جنگ این  از سوي دیگر تأثير
شكست فاحشي خورد سعي خواهد آرد از عواقب این جنگ به ویژه تلفات   ليكود به رهبري ناتن یاهو آه در انتخابات گذشته مسلما حزب

سنگيني را به آشور همسایه تحميل  ي دیگر اسرائيل آه با حمله شدید به لبنان هزینه بسياراز سو. گيري سياسي آند بهره نسبتا سنگين آن
به عنوان عامل اصلي این جنگ در انزوا قرار گرفت ولي از نقطه نظر سياسي در  اهللا آرد، اگر چه منتج به نتيجه موردنظر شد و حزب

ها آتاب  روزه صدها مقاله و ده 33 نجا آه در مورد این جنگ یا درگيرياز آ. جنگ تبليغاتي مسلما لطمات بزرگي خورده است منطقه و
  .عواقب آن در ارتباط با ایران بپردازیم نوشته خواهد شد، در این فرصت بهتر است ما بيشتر به

 



 غلب در صحنهآنها ا. المللي بوده است دوران حكومتش همين عدم شناخت فضا و شرایط بين یكي از مسائل اصلي جمهوري اسالمي طي
المللي  آنند و از درك عمق و اهميت روابط بين آنند از همان نوع دوز و آلكهاي رایج در ميان خودشان استفاده المللي هم سعي مي بين

  درست نه،. آه در آادرهاي اداري وزارت خارجه و یا مؤسسات تحقيقاتي آمبودي وجود دارد این بدان معني نيست. آگاهي آامل ندارند
 سال گذشته در بهترین 30جواناني آه طي  تعداد. باشد كس، امروز ایران داراي یكي از بهترین آادرهاي علمي و سياسي ميبرع

باز  تعداد زیادي از این زنان و مردان شایسته به ایران. اند هزاران هزار است نائل شده ترین درجات علمي دانشگاههاي جهان به اخذ عالي
گرفته تا بانك مرآزي و سایر مؤسسات دولتي و ملي  ها نها هم اآنون در سازمانهاي اداري آشور از وزارتخانه آاند و بسياري از  گشته

اینها  مسأله این است آه. مانده، آمبود انسانهاي فهيم و دانا نيست ما همانند فالن آشور عقب بنابراین اشكال آار. مشغول به آارند
از این گذشته اشغال مقامات حساس . استدالل و مطالعه شود نه ر مبناي استخاره و فتوا گرفته ميتصميمات مهم مملكتي ب. اند هيچكاره

برخورد با  این رویه و این نوع. شكست پياپي بر مبناي تعهد به نظام است و نه تخصص و آارشناسي اداري هنوز پس از قریب سي سال
  .المللي قرار گيرد بين يشه در انزوايمسائل موجب شده است آه امروز جمهوري اسالمي بيش از هم

 
العمل شدید اآثریت  عكس. بود در برخورد دنياي خارج با جمهوري اسالمي به احتمال زیاد حوادث اخير لبنان نقطه عطفي خواهد

در انتظار تغيير باید . شود گري و تندرویهاي مذهبي در عراق و لبنان باعث شده است آه آاسه صبر آنها لبریز شيعه آشورهاي عربي به
بلندیهاي جوالن را باز خواهد یافت و عربستان سعودي نيز متعهد شود آه مبلغي  چون اگر سوریه مطمئن شود آه. موضع سوریه نيز بود

 از. ليبي انتخاب آند بسيار زیاد است پرداخته است به بشار اسد برساند احتمال آنكه سوریه نيز روشي مشابه آنچه ایران مي مساوي با
 خواهد بود اگر طي چند ماه آینده روند صلح خاورميانه این بار با شرآت سوریه از سر سوي دیگر براي دیپلماسي دولت بوش بسيار مهم

اهللا شناخته خواهد شد و آغاز  اسالمي و حزب آنچه در لبنان اتفاق افتاد در درازمدت به عنوان یك اشتباه بزرگ جمهوري. گرفته شود
  .شمارش معكوس
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