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ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ :رﯾﺸﻪهﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺷﯿﻌﯽ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺖزدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﻟﺒﻨﺎن و
هﻤﯿﻨﻄﻮر دﺑﯿﺮﮐﻞ آن ،ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺠﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﻮزوﯾﮏ
وی را ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻘﯿﯿﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ
دارﻧﺪ ،هﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ رهﺒﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب؛ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮﺧﯽ از
آنهﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت از وی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ را ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻧﺪﻩاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻩ و ﺣﺘﯽ وی را از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻣﯽداﻧﻨﺪ و دﻩهﺎ
رای و ﻧﻈﺮ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب و رهﺒﺮی آن ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﮕﻔﺖزدﻩی دﺳﺘﺎوردهﺎی
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ وی را اﻟﮕﻮ و ﺳﻤﺒﻠﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﻆ آن
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ،ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را از ﺧﻄﺮ آن آﮔﺎﻩ ﺳﺎزﯾﻢ؟ و آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﮑﻮت ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :اﮐﻨﻮن و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎز
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﯿﺮ؛ ﺳﮑﻮت در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺎﯾﺪﻩای ﻧﺪارد زﯾﺮا روﯾﺪادهﺎ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺬرﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶهﺎ ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﺣﺎل ﺑﺰرگ ﺷﺪن
هﺴﺘﻨﺪ و هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ »ﺳﺎﮐﺖ از ﺣﻖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮔﻨﮓ«.
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روش ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺑﻪ رﯾﺸﻪهﺎی آن
ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ آﻏﺎز داﺳﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺰب ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ ،هﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎن اﯾﻦ ﺣﺰب و ﻋﻘﯿﺪﻩ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و آرزوهﺎ و
اهﺪاف و وﺳﺎﺋﻞ آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻣﺒﻬﻢ واﺿﺢ ﺷﺪﻩ و
ﺧﻮاهﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا هﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻦ
ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ.

ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؟
اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از هﻤﻪی
ﮐﺸﻮرهﺎی دﻧﯿﺎ ،ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻃﺎﺋﻔﻪای ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن ١٨
ﻃﺎﺋﻔﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻮهﺴﺘﺎﻧﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﺻﺤﺎب دﯾﮕﺮ
ﻣﺬاهﺐ و ادﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ روی آورﻧﺪ ،از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺼﺎرا )ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن( ﺑﺎ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد و ﺷﯿﻌﻪ و دُرزیهﺎ و دﯾﮕﺮ ﻃﻮاﺋﻒ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪﻩاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺧﻮد ﻟﺒﻨﺎﻧﯽهﺎ ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اهﻞﺳﻨﺖ ،ﻃﺎﺋﻔﻪی ﺷﯿﻌﻪی دوازدﻩ اﻣﺎﻣﯽ و ﻃﺎﺋﻔﻪی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺎروﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از آنهﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎر ،دُرزیهﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در آﻣﺎرهﺎ ﺟﺰو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ در واﻗﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻘﺎﺋﺪی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻟﺒﻨﺎن
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٩٢٠ﻣﯿﻼدی
ﭘﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻌﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻃﺎﺋﻔﻪﮔﺮی
را در ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﻮذ و
ﺳﻠﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽهﺎی ﻣﺎروﻧﯽ
ﺳﭙﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل
٤

 ١٩٤٣ﻣﯿﻼدی و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن ،رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ،رﯾﺎﺳﺖ
دوﻟﺖ )ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی( ﺑﻪ اهﻞ ﺳﻨﺖ و رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪهﺎ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ
ﺳﺎل  ١٩٥٩ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺗﺎ آن زﻣﺎن هﻤﻪی ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در دﺳﺖ
ﻣﺎروﻧﯽهﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ هﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻃﺎﺋﻔﻪای ،ﻟﺒﻨﺎﻧﯽهﺎ هﯿﭻ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺮوان هﺮ
ﻃﺎﺋﻔﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ،اهﻞ ﺳﻨﺖ
 ،٪ ٢٦ﺷﯿﻌﻪهﺎ  ،٪ ٢٦و ﻣﺎروﻧﯽهﺎ  ٪ ٢٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﺒﻨﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ و ﭘﺲ از آنهﺎ
دُرزیهﺎ ﺑﺎ ) ٪٥/٦ﭘﻨﺞ ﻣﻤﯿﺰ ﺷﺶ درﺻﺪ( ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد هﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﺷﯿﻌﻪهﺎ
در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﻬﻞ اﻟﺒﻘﺎع ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ؛ اهﻞ ﺳﻨﺖ در ﺷﻤﺎل و وﺳﻂ ﻟﺒﻨﺎن و ﺷﻬﺮهﺎی
ﺳﺎﺣﻠﯽ )ﺑﯿﺮوت و ﻃﺮاﺑﻠﺲ و ﺻﯿﺪا( ﺳﺎﮐﻦ هﺴﺘﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎروﻧﯽهﺎ در ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن و
ﺷﺮق ﺑﯿﺮوت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﯿﻌﻪهﺎ در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را در دهﻪهﺎی
اﺧﯿﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻩ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﻧﻪ ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و
ﻧﻪ ﺟﻬﺎد در راﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ هﺪف آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای از دﺳﺖ ﻧﺪادن
ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دو ﻃﺮف درﮔﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎرﻩای ﺟﺰ ﻣﻘﺎوت
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و اﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﯽﻧﺸﯿﻦ رخ ﻣﯽداد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ﺷﯿﻌﻪهﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ هﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و رﯾﺸﻪهﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﺻﻞ داﺳﺘﺎن...
اهﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪهﺎ ﻣﺪتهﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ دور از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس و در ﮐﻨﺎر
ﻣﺎروﻧﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
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ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﺳﺎلهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دهﻪی ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،اهﻞﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن
در ﺟﺴﺘﺠﻮی هﻮﯾﺖ و اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
در دورﻩای ﮐﻪ اهﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﻀﺎﯾﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻗﻮی ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻋﺮب ﮐﻪ در آن دورﻩ
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب را در ﻧﻮردﯾﺪﻩ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻓﻌﺎﻻن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل  ١٩٥٩ﻣﯿﻼدی ،ﺷﯿﻌﻪهﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؛ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺛﺎری واﺿﺢ ﺑﺮ
ﻧﻘﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ وی ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ »ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر«.
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٩٢٨ﻣﯿﻼدی در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ دﯾﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و در هﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺬهﺐ ﺷﯿﻌﻪی دوازدﻩ اﻣﺎﻣﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ در ﻋﺮاق ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﮑﯿﻢ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﺠﻒ در ﺳﺎل
 ١٩٥٩ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ.

ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ دو هﺪف ﭘﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺬاﺷﺖ
هﺪف ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺮوژﻩی دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد .هﺪف وی
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬهﺐ ﺷﯿﻌﻪی دوازدﻩ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎ هﻤﻪی اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺪﻋﺖهﺎ و
اﻓﮑﺎر ﻣﻨﺤﺮف آن ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪهﺎی ﻟﺒﻨﺎن در آن دورﻩ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻤﺎ ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬهﺐ ﺧﻮد آﮔﺎﻩ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪی دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن آﻣﺪ ﭘﻮلهﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ هﺪف
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﺮوژﻩی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن آوردﻩ ﺑﻮد .ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﺛﺮوت ﻓﺮاواﻧﯽ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ زﯾﺮا
٦

ﺷﯿﻌﻪهﺎ ﺧﻤﺲ ) (٪ ٢٠درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯽدهﻨﺪ و ﻣﺮاﺟﻊ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاهﻨﺪ در اﯾﻦ اﻣﻮال دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﯿﻌﻪ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﺳﻨﯽ
ﻣﺬاهﺐ ﺷﯿﻌﯽ در واﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﻧﻘﻼبهﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎمهﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ هﺪف ﺑﺴﻂ
ﺳﯿﻄﺮﻩ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻩ و روش ﻣﺨﺎﻟﻒ اهﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﻪ هﺪف ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ آن.
ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در دورﻩهﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﻄﺮﻩ
ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ دورانهﺎ ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﻄﺮﻩ را در هﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ آن
رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی در ﻧﯿﻤﻪی ﻗﺮن هﺠﺪهﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺷﯿﻌﻪ
هﻤﻪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﭘﺮوژﻩی اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در دهﻪی ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎری دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و
رﻏﺒﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻪ و
ﺳﻼح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاوان ﺷﯿﻌﻪای
ﮐﻪ در ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻻﺑﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﺣﺎل ﻃﺮحرﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ
هﺮ ﺳﻪی آنهﺎ ﺑﻮد و ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در راس آنهﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ هﻤﯿﻦ ﮐﺎر را در ﻋﺮاق اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن
ﺧﻮاهﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ آﻧﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮدرﺗﻮ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ و آرام ﺑﻮد .ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻬﻢ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن دﻩهﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن آن ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ
دﻗﯿﻘﺎ هﻤﺎن روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺑﻮﯾﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎﯾﺸﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای
ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن در ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻓﻘﺮاء ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و
روﺣﯿﻪی اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﮐﺎخﻧﺸﯿﻨﺎن را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و آﺗﺶ
اﻧﻘﻼب ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ در درون ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از آن اﻧﻘﻼب رخ دادﻩ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﯿﻌﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪهﺎی آن ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآورد.
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ هﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرهﺎ آن را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮدﻩاﯾﻢ؛ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ هﻤﯿﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح داﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاهﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .هﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮔﺎمهﺎی آراﻣﯽ را ﺑﺮای هﻤﯿﻦ هﺪف در ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ هﺪف ﺷﯿﻌﻪ در دو ﮐﺸﻮر اﺧﯿﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﺮﻗﯽ ﺳﻌﻮدی ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﺮای
هﻤﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در
اﻃﺮاﻓﺸﺎن در ﺣﺎل ﮔﺬر اﺳﺖ آﮔﺎهﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻃﺮحرﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻟﺒﻨﺎن...
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ هﺪف ﻃﺮحرﯾﺰی ﺑﺮای
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ
ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وی دارای اﺻﻮل ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ
ﺑﻮد و ﻋﺮﺑﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ هﺪف اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﯾﺪ .رواﺑﻂ و هﻤﺎهﻨﮓﺳﺎزی ﻣﯿﺎن وی و
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد و
ﺑﻠﮑﻪ راﺑﻄﻪی وی و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺮف ﺑﻮد زﯾﺮا اﺣﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮاهﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر را ﺑﻪ هﻤﺴﺮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و هﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر
ﺑﺎ ﻧﻮﻩی ﺧﻤﯿﻨﯽ ازدواج ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻮد.
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ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪی ﻟﺒﻨﺎن را
در ﺧﻮد داﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی ﺷﮑﻞ
دﯾﻨﯽ واﺿﺤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ وی ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و هﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺪارس و درﻣﺎﻧﮕﺎﻩهﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از آن ﮐﻢ ﮐﻢ روﯾﮑﺮد
ﺷﯿﻌﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻃﺎﺋﻔﻪای ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را
ﻣﯽداد ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن...
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در هﻤﻪی ﻣﯿﺪانهﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ هﺪف
ﺧﻮد دﺳﺖ در دﺳﺖ هﻤﻪی ﮔﺮوﻩهﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .او از هﻤﺎن آﻏﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
دوران ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎروﻧﯽ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را در ﻟﺒﻨﺎن دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻨﯽ
رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ آنهﺎﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآورد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﯽهﺎی ﻟﺒﻨﺎن در آن دورﻩ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﻨﺖ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ،در ﭘﯽ ﻗﻮمﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ و اﻓﮑﺎر
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎروﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﻏﺎز
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﻬﺞ و راﻩ و روﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﯽ و رد ﻧﻤﻮدن
داﺳﺘﺎن اﺳﻼم از هﻤﺎن آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ و
رد ﮐﺎﻣﻞ ـ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رد اﺷﺘﺒﺎهﺎت ـ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش هﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﺳﻨﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺷﯿﻌﻪ در اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد و رو در روﯾﯽ ﺑﺎ اهﻞ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ دﯾﺪار »ﺷﺎرل ﺣﻠﻮ« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای
ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار رهﺒﺮان اهﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺮﻓﺖ .ﺷﺎرل ﺣﻠﻮ ﻧﯿﺰ او را
هﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ اهﻞ ﺳﻨﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ١٩٦٧ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑﺎ اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎرﻩ
 ٧٦/٧٢ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن هﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ و اﺳﺎس
ﻓﺘﺎوا و اﺣﮑﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﺮان و ﻋﺮاق و دﯾﮕﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
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اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﻼ در ﺳﺎل  ١٩٦٩ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻧﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ آن را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ١٩٧٠ﻣﯿﻼدی آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﯿﻌﻪﻧﺸﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن دﻩﻣﻠﯿﻮن دﻻر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد و در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
آﻧﺎن در ﺣﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪی
ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ .راﺑﻄﻪی ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ او را ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ زﯾﺮا اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺷﺎﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن رخ دادﮐﻪ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻮد؛ در ﺳﺎل
 ١٩٧٠ﻣﯿﻼدی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اردن ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﺎر و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺒﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎی اردن ﺑﻪ رهﺒﺮی
ﻓﺘﺢ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻼف آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﯾﺮا
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺮوژﻩی دوﻟﺖ ﺷﯿﻌﯽ در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ ﺟﺒﻨﺸﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺳﮑﻮﻻر و ﺑﻪ دور از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد و رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﻨﻮب ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮد ﺗﺎ در
آﯾﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻟﺒﻨﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻓﺘﺢ ﻧﯿﺰ در آن هﻨﮕﺎم
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ هﻢﭘﯿﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر
و ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺘﺢ رواﺑﻄﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺒﺎدل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﻮرﯾﻪ
در ﺳﺎل  ١٩٧١ﻣﯿﻼدی ،ژﻧﺮال ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ .وی از ﻃﺎﺋﻔﻪی ﻋﻠﻮﯾﺎن ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻮد؛ اﯾﻦ
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺰو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪ ،اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ
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و ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﺎن را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻤﺮد زﯾﺮا آﻧﺎن ﻋﻠﯽ ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻮهﯿﺖ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻓﻮرا ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻠﻮﯾﺎن را ﺷﯿﻌﻪ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ را ﻣﺴﻠﻤﺎن داﻧﺴﺖ! اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺣﺎﮐﻢ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ راﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ و رهﺒﺮان اﻧﻘﻼب در
اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ از اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪام داﺷﺖ در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق از اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺑﺬرهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﺟﺪﯾﺪش ﺑﻮد و
ﺑﺮای اﯾﻦ هﺪف از ﯾﺎری ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و هﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ،و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺘﺢ ﮐﻪ ﺟﺰو اهﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻬﺮﻩ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
در ژوﻻی  ١٩٧٥ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﭘﺮدﻩ از
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺎﺧﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم
»أﻓﻮاج اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﻪ« )ﮔﺮوﻩهﺎی ﻣﻘﺎوت
ﻟﺒﻨﺎن( ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮا »اﻣﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ رهﺒﺮی آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ
ﭘﺸﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎی ﺳﻨﯽ از ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ
زودی ﺧﻮاهﯿﻢ دﯾﺪ ﭘﯿﺮوان او در ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻧﺒﺮدهﺎی ﻣﻌﺮوف »ارودﮔﺎﻩهﺎ« ﻣﯿﺎن
ﺳﺎلهﺎی  ١٩٨٥ﺗﺎ  ١٩٨٨ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل  ١٩٧٥ﻣﯿﻼدی ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻨﮓهﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺑﻮد و ﮔﺮوﻩهﺎ و ﻃﺮفهﺎی ﺑﺴﯿﺎر و هﻤﯿﻨﻄﻮر دﺳﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎری در
آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درک آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوهﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،وی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ وی را ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻠﯿﻪ او
ﺣﺴﺎس ﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻗﺪرﺗﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد و
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲهﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎﯾﺶ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺮدد ،ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ »ﮐﺎخهﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان« در ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺷﻮرﯾﺪ .او ﺣﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرهﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎدهﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺪون هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن و
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮد .اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن او و ﻣﺮاﺟﻊ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﺪت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻩ دﯾﺪار ﻧﻤﻮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ
دوازدﻩ ﺗﻦ از رهﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دهﺪ ﮐﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ را ﺧﺮوج ﺑﺮ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺎﻩ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ
اﻧﻘﻼﺑﯽهﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ،داﻧﺴﺖ.
ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺳﻮرﯾﻪ و ﺻﺪر ﺑﺪﺗﺮ هﻢ ﺷﺪ .ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺲ از
ﺳﻔﺮ ﺳﺎدات ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎل  ١٩٧٧ﻣﯿﻼدی ،از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎﯾﻪ و
هﻤﯿﻨﻄﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮرﯾﻪایهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺳﻮی
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ آﻧﮑﻪ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد .ﺣﺎﻓﻆ
اﺳﺪ از ﺻﺪر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ هﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻗﻮی ﺑﻮدن
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
هﺸﺪارهﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ و ﺳﭙﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ،در آﮔﺴﺖ )اوت( ١٩٧٨
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻟﯿﺒﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩای رخ دهﺪ؛ ﻟﯿﺒﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در  ٢٥آﮔﺴﺖ  ١٩٧٨ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﭘﺲ از آن
در هﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ دﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪ!!
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ﻗﻀﯿﻪ واﻗﻌﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد؛ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﮔﻢ ﺷﻮد ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﺎدی
هﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
وی دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد.
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در آن هﻨﮕﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ او ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﺷﺎرﻩ رﻓﺖ ﮐﻪ در راس آﻧﺎن رهﺒﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دارای
ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﻪ از رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در رهﺒﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ در آن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺗﺮور ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ .هﻤﯿﻨﻄﻮر ﻟﯿﺒﯽ از رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ
رهﺒﺮان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .آﻧﺎن در آﯾﻨﺪﻩ از اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮاق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوهﺎی داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ از ﺣﺬف ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن در اوج ﺧﻮد ﺑﻮد.
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﻞ آن
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ هﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻗﻄﻌﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻠﺘﻬﺒﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،هﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺴﻠﺢ اﻣﻞ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای آن ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وی در ﻣﺠﻠﺲ
اﻋﻼی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاهﺪ رﺳﯿﺪ و ﺷﺎﻩ از ﻗﺪرت ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و
ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻧﯿﺮوهﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد در ﺧﻮاهﻨﺪ آورد.
از ﻣﯿﺎن هﻤﻪی اﯾﻦ ﺣﻮادث و روﯾﺪادهﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و در هﻢ ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪی وﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﭘﺮوژﻩی اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر را اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﮐﺎﻣﻼ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ...اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
دﭼﺎر ﺷﺪ؟ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﯿﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ
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ﺳﺘﺎرﻩی ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ درﺧﺸﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ و اﺻﻼ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﮐﯿﺴﺖ و ﻋﻘﯿﺪﻩ و اﻓﮑﺎرش
ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ درازا ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺤﺚ آن را ـ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ـ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ
ﺧﻮاهﯿﻢ داد .از اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺄﻟﺖ دارﯾﻢ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﺰت دهﺪ .آﻣﯿﻦ.
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ﺑﺨﺶ دوم :ﻃﻠﻮع ﺳﺘﺎرﻩی ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﮑﻢ راﻧﺪن در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺷﺨﺎص زﻣﺎم ﻋﻮاﻃﻒ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را رهﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ورای اﯾﻦ
ﺣﻮادث و ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ را ﻧﺪﯾﺪﻩ و در ﭘﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺻﻮل و رﯾﺸﻪی آن ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ؛
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺪﻩ و
ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻧﺰدﻩ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮕﺎﻩ
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ »داﺳﺘﺎن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ـ  «١ﺑﻪ رﯾﺸﻪهﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺷﯿﻌﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺤﺚ را ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺧﻮاهﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻢ در راهﯽ آﮐﻨﺪﻩ از ﺧﺎر ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارم و در راﻩ ﺗﻼش
ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ از رد و ﺗﺠﺮﯾﺢ از
ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮهﻪی ﺣﺴﺎس از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺖ از هﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪی
ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯽ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﯽ
از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪﻣﺮامهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺻﺤﺎﺑﻪ و هﺠﻮم ﺑﻪ آﻧﺎن و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آرای
آﻧﺎن را ﺟﺰوی از آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
هﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺷﯿﻌﻪهﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن اهﻞ ﺳﻨﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ و ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻦ از آن و ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻌﻪهﺎ ﺑﺎ ﮔﺎمهﺎ ﺛﺎﺑﺖ
و ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮحهﺎی ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ هﻮش
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ﻧﺨﻮاهﻨﺪ آﻣﺪ ﻣﮕﺮ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩی ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺑﻮﯾﻪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ!

ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ در ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻞ ﭘﺲ از ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﭘﺲ از آﻣﺪن از ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻌﯽ در ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﻮدن ﺷﯿﻌﻪهﺎ در ﯾﮏ
ﺗﺠﻤﻊ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺠﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دهﺪ .وی ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﮋﻩ ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل  ١٩٦٩ﻣﯿﻼدی ﻣﺠﻠﺲ
اﻋﻼی ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻞ ﮐﺮد .اﻣﻞ از ﺳﻪ ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ »اﻓﻮاج اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وی
رواﺑﻄﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺎروﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد و هﻤﯿﻨﻄﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻤﻮد و هﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در راس آﻧﺎن
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ او در آن هﻨﮕﺎم در ﻋﺮاق در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺻﺪر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺗﻀﺎرب ﺑﺎ هﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﯿﺎن وی و رهﺒﺮان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان )ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب( اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ رخ داد .هﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻣﯿﺎن وی و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن وی ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻓﻆ اﻻﺳﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻮی ﺳﻮرﯾﻪ.
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ اﺧﺘﻔﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وی درﺗﺎرﯾﺦ  ٢٥اوت ﺳﺎل  ١٩٧٨ﻣﯿﻼدی
در اﺛﻨﺎی ﯾﮏ دﯾﺪار رﺳﻤﯽ از ﻟﯿﺒﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ!
ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺧﻸ ﺑﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﯿﻌﻪهﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از وی
دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺑﺮﮔﻪهﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
»ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ ﻗﺒﻼن« در راس ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد و هﻤﭽﻨﺎن اﺳﻤﺎً در هﻤﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ
اﺳﺖ! ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺷﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ
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اﻟﻠﻪ« رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع در ﺟﻨﺎح ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻩ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ...
ﮔﺮوﻩ اول ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪهﺎی ﺳﮑﻮﻻر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﺪون رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬهﺐ
اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ادارﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺧﺎرج از ﻟﺒﻨﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ و »ﻧﺒﯿﻪ ﺑﺮی« رهﺒﺮی آﻧﺎن را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﮔﺮوﻩ دوم ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ هﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر را اداﻣﻪ دهﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ]ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ[ ﺷﯿﻌﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﻼح ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺷﯿﻌﻪ را
ﮔﺴﺘﺮش دهﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﺳﯿﻄﺮﻩی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺮان اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان هﻤﺎهﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺒﻮد
ﯾﮏ رهﺒﺮ ﺑﻮد.

ﻣﻮﺳﻮی و ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس و ﺳﺨﺖ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ ﻋﻠﻮم و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺗﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از روش
ﻣﺬهﺒﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی و ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
آن دو ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﺴﺎس را در ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ در آن هﻨﮕﺎم ﻓﻘﻂ  ١٨ﺳﺎل داﺷﺖ!
در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﻣﯿﻼدی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺷﺎﻩ از ﻗﺪرت ﺧﻠﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻤﯿﻨﯽ از
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻗﺪرت را در اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .او هﻤﻪی رﻗﺒﺎ را ﮐﻨﺎر زد و ﺑﻪ
هﻤﻪی ﺟﺮﯾﺎنهﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ او را در ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﯾﺎری ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ
زد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺪرت ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ .وی آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اوﺿﺎع در اﯾﺮان آرام ﮔﺮﻓﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ
زﯾﺮا اﯾﻦ دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎهﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪی
ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اداﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرگ
ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ اوﺿﺎع در ﻋﺮاق ﺑﺮای آنهﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮد؛ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﯽ آهﻨﯿﻦ در ﻗﺒﻀﻪی ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
دﯾﺪﻩ ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٤ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮود .از اﯾﻦ رو او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻩهﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮاق ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای هﻤﯿﻦ وی در ﻋﺮاق از راﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ وارد ﺷﺪ و در
ﺟﻨﮓ هﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان )ﭘﺲ از ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ( ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﻧﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪی  ٥٩٨ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد اداﻣﻪ داد.
اﻣﺎ در ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ دورﺗﺮ از ﻋﺮاق ﺑﻮد و ﻃﻮاﺋﻒ دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ هﻤﭽﻨﺎن
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮوهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﻈﺎم وی ﺗﺒﻌﯿﺖ و وﻓﺎداری داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ دو ﺗﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻘﺘﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩی ﺷﯿﻌﻪی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺒﺪا وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی و ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻦ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ رهﺒﺮی اﻣﻞ
هﻤﭽﻨﺎن دردﺳﺖ ﻧﺒﯿﻪ ﺑﺮی ﺳﮑﻮﻻر ﻗﺮار داﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ١٩٨١ﻣﯿﻼدی ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ ﺑﻪ هﺪف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﮐﻔﺮاﻧﺲ ،ﻧﺒﯿﻪ ﺑﺮی ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ
اﻣﻞ اداﻣﻪ داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون وی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ
در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻩ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد.

ﺗﺠﺎوز ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﺷﯿﻌﯽ
اﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٦ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ١٩٨٢ﻣﯿﻼدی ﭼﯿﺰی رخ داد ﮐﻪ هﯿﭽﯿﮏ از ﮔﺮوﻩهﺎی درﮔﯿﺮ
اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ هﻤﻪی ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﻪ
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اﺷﻐﺎل درآورد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت وارد ﺷﺪ .هﺪف ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت و
دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻩهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ از ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوهﺎی
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺎروﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻗﺪرﺗﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،هﻢدﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺸﺘﺎرهﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﻣﺎروﻧﯽهﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن رخ داد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﮐﺸﺘﺎر ﺻﺒﺮا و ﺷﺎﺗﯿﻼ ﺑﻮد و
در آن ﺳﻪ هﺰار ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ﻣﺎروﻧﯽهﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ را از ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﯿﺮوت ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد ،آنهﺎ از ﻣﺪتهﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاهﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ از ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺎن آﻣﺎدﻩ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩهﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
هﻤﭽﻨﺎن در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و هﻤﻪی ﺟﻨﻮب را در اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺖ ﺷﺪ آرزوی ﺷﯿﻌﻪهﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ
وﯾﮋﻩ آﻧﮑﻪ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و در ﺑﯿﻦ ﻣﺬهﺒﯽهﺎ و ﺳﮑﻮﻻرهﺎ دﭼﺎر دو دﺳﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻼف
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺬهﺒﯽهﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رهﺒﺮان
اﯾﺮان ﺑﻪ هﺪف ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻋﻤﻼ ﻧُﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ و آﻧﺎن اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﺪا وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ هﻤﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺷﯿﻌﻪهﺎی ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ
ﮔﺮوﻩ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و از ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ ﺟﺪا
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﻞ« ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد.
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮرﯾﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن  ١٥٠٠ﺗﻦ از ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ
اﻣﻞ و ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﯾﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرگ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی اﯾﺮان و
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﮔﺮدد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ از ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
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ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺳﯿﻄﺮﻩ ﺑﺮ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن
آﺗﺶ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﺷﻌﻠﻪور ﺑﻮد و ﻗﺪرت رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﻞ
اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی در ﻣﺎﻩ ﻓﻮرﯾﻪی  ١٩٨٥ﻣﯿﻼدی ﺧﺒﺮ از ﺗﺎﺳﯿﺲ »ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ« ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﻞ داد .درﺳﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎﻩ ﻣﯽ  ١٩٨٥ﻣﯿﻼدی
ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻞ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻧﺒﯿﻪ ﺑﺮی ﺑﻪ هﺪف از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ در ﺟﻨﻮب
ﻟﺒﻨﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺻﺪهﺎ ﺗﻦ از آﻧﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ و ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺑﻘﺎع
ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﺒﺮدی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ را در ﺳﺎل  ١٩٨٨ﻣﯿﻼدی ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ از  ٩٠درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی اﯾﺮان و ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن
ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ از روش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن هﻤﭽﻨﺎن در اﺷﻐﺎل ﯾﻬﻮدیهﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺮوت دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای آﻏﺎز
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ هﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﺮق ﺑﯿﺮوت ﻧﺮﻓﺖ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﯿﺮوت ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد در ﻏﺮب و ﺑﻪ وﯾﮋﻩ
ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺮوت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﻼح آﻏﺎز ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ اهﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺮوت ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﮔﺎﻩ اﻣﻼک ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺎﻩ در
زﻣﯿﻦهﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اهﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺒﻨﺎن هﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزات اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﻮﻣﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺮوت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﺷﯿﻌﻪﻧﺸﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
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در ﺳﺎل  ١٩٨٩ﻣﯿﻼدی ﺧﻤﯿﻨﯽ درﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن هﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد زﯾﺮا هﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺮار
داﺷﺖ .در هﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻃﺮفهﺎی درﮔﯿﺮ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ
وﺳﺎﻃﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﻃﺎﺋﻒ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎن
ﻃﺎﺋﻒ را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎن دهﻨﺪ.
در هﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻨﯽ ﻟﺒﻨﺎن» ،ﺷﯿﺦ
ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪ« ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٩٦٦ﻣﯿﻼدی در ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻔﺘﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﺮور ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﯽ رهﺒﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دهﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.

آﻏﺎز ﻧﺒﺮد ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻏﺎز ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ آﻣﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب را آزاد ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﺧﻮد را در آن ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ هﺪف ﺑﻮدﺟﻪی ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ آن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .هﻤﻪی
اﯾﻦهﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮور ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن
در ﺳﺎل  ١٩٩٢ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﻦ
ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وی ﺑﺮﺳﺪ.
در هﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻨﯽ دﯾﮕﺮی در ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺖ .وی »رﻓﯿﻖ اﻟﺤﺮﯾﺮی« ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل
 ١٩٩٢ﺗﺎ  ١٩٩٦ﻣﯿﻼدی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻟﺒﻨﺎن را
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ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ .وی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﺒﻨﺎﻧﯽهﺎ از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩٩٦ﻣﯿﻼدی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ »ﺧﻮﺷﻪهﺎی ﺧﺸﻢ« ﻧﺎم داﺷﺖ،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز وﺣﺸﯿﺎﻧﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﻟﺒﻨﺎن زدﻧﺪ .ﻏﯿﺮت دروﻧﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽهﺎ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از اﺷﻐﺎل
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪﻩ ﺑﻮد؛ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ
ﺻﻬﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدانهﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻩهﺎﯾﯽ از ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮدانهﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اهﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ٪ ٣٨اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪهﺎ  ،٪ ٢٥درزیهﺎ  ٪٢٠و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن  ٪١٧اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدانهﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ارﺗﺶ رژﯾﻢ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از هﻤﻪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺰارع ﺷﺒﻌﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻩ ﺷﺪ.
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ هﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻗﺮار داد و از ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ
ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد و ﺗﻼشهﺎ و ﻓﺪاﮐﺎریهﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﻪی دﯾﮕﺮ ﻃﻮاﺋﻒ ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﻪ
وﯾﮋﻩ اهﻞﺳﻨﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد و ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ دﺳﺖدرازی ﺑﻪ اﻣﻼک اهﻞ ﺳﻨﺖ در ﺟﺒﻞ
ﻟﺒﻨﺎن ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز و دﺳﺖدرازی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ اهﻞ ﺳﻨﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﻮﻧﺲ و اوﻗﺎف ﺗﺎﺑﻌﻪی آن در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﯿﻪ رﺳﯿﺪ.

رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻌﯽ
در هﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ از ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ رﻓﯿﻖ اﻟﺤﺮﯾﺮی ﯾﮏ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻟﺒﻨﺎن رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدهﺎی ﺳﻨﯽ و رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻗﺪرت ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩای در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻇﻬﻮر
ﺳﺘﺎرﻩی رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺗﺎ اﻧﺪازﻩای ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺘﻮازن ﮔﺮداﻧﺪ.
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در ﺳﺎل  ٢٠٠٤ﻣﯿﻼدی ﺣﺮﯾﺮی در ﭘﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪایهﺎ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در
ﻟﺒﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد ﮐﻨﺎرﻩﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩای رخ داد؛ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤ﻓﻮرﯾﻪی ﺳﺎل  ٢٠٠٥ﻣﯿﻼدی ،رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی در ﺑﯿﺮوت و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ و اﯾﺮان و ﻟﺒﻨﺎن ،در ﯾﮏ ﺑﻤﺐﮔﺬاری ﮐﻪ ﮐﺎراون وی را ﻣﻮرد هﺪف ﻗﺮار داد،
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ اهﻞ ﺳﻨﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﻣﻄﺮح ﺧﻮد را
از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺮور رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن دﭼﺎر زﻟﺰﻟﻪای ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﮕﺸﺖهﺎی
اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﻮاهﺎن ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوهﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
از ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨ﻣﺎرس  ٢٠٠٥ﻣﯿﻼدی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از وﺟﻮد
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﻮرﯾﻪای در ﻟﺒﻨﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻤﻮد و در ﭘﺎﺳﺦ ،ﺟﺮﯾﺎن
»اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩی ﺣﺮﯾﺮی ﺑﻪ رهﺒﺮی »ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﯾﺮی« ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺰب
دُرزی »ﻟﻘﺎء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯽ« ﺑﻪ رهﺒﺮی »وﻟﯿﺪ ﺟُﻨﺒُﻼط« و ﺣﺰب ﻣﺎروﻧﯽ »ﻗﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ« ﺑﻪ
رهﺒﺮی »ﺳﻤﯿﺮ ﺟﻌﺠﻊ« ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤ﻣﺎرس  ٢٠٠٥ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺧﻮاهﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﻮرﯾﻪای از ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم  ١٤ﻣﺎرس ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﻮرﯾﻪای در هﻤﯿﻦ ﻣﺎﻩ از
ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺟﻨﮓ ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﻣﯿﻼدی
ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﻮرﯾﻪ از ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻟﺒﻨﺎن دﭼﺎر
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﭘﺲ از ﻓﻀﺎی ﻃﺎﺋﻔﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻩی ﭘﺲ از ﺗﺮور رﻓﯿﻖ
اﻟﺤﺮﯾﺮی .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺒﻨﺎن در ﻣﺎﻩ ﻣﯽ  ٢٠٠٥ﻣﯿﻼدی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺮﯾﺎن »اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« و ﺟﺮﯾﺎن وﻟﯿﺪ ﺟﻨﺒﻼط ـ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪهﺎ و ﺳﻨﯽهﺎ
راﺑﻄﻪی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ـ و هﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ،ﭘﯿﻤﺎن
ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از  ١٢٨ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن  ٧٢ﮐﺮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ درآورد
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و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ »ﻓﻮاد ﺳﻨﯿﻮرﻩ«
ﺗﺸﮑﯿﻞ دهﺪ.
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺧﻮد وارد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اهﻞ ﺳﻨﺖ داﺷﺖ ﺑﺎ
آنهﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﻬﺮﻩی ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﺧﻮد در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲهﺎی
آنهﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩای از ﺳﻮی ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد و هﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردی از ﺑﺎﻻ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای رهﺒﺮی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﻬﯿﺎ
ﺳﺎزد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎ اﻗﺪام ﺣﺰباﻟﻠﻪ در ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺮاﺋﻠﯿﻠﯽ و ﮐﺸﺘﻦ هﺸﺖ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ در  ١٢ژوﻻی
ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮ هﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن
و دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد در آن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ هﻤﻪی ﻟﺒﻨﺎن و ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و درﮔﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﺒﻨﺎن در ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ
ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  ٣٣روزﻩ در ژوﻻی  ٢٠٠٦ﻣﯿﻼدی درﮔﺮﻓﺖ و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت
 ٣٣روز ﻟﺒﻨﺎن را زﯾﺮ ﺑﺎران ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .هﺪف رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و هﻤﯿﻨﻄﻮر ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را هﺪف
ﻣﻮﺷﮏهﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﺗﻌﺪای زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اداﻣﻪی ﻣﻮﺷﮑﺒﺎران ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺖ زﯾﺮا ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ دﺳﺖ از هﺠﻮم ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪای ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ دو ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ
اﺳﺎرات ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ را آزاد ﺳﺎزﻧﺪ.
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ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎری از وﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ روﺑﺮو
ﺷﻮد و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﯿﻌﯽِ ﻧﻤﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ،ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن از
اﺳﻠﺤﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ هﻤﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﻌﻪهﺎ اﻓﺘﺎدﻩ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮدیهﺎ ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از آن در ﻟﺒﻨﺎن ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد؟ ﮔﺎمهﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﺮوژﻩی ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﻪ آﯾﻨﺪﻩی ﻟﺒﻨﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﺮا
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاش ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ژوﺋﻦ  ٢٠٠٩ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ؟ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮدﻩی ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
اﯾﻦهﺎ هﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ دارﻧﺪ و ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺑﻌﺪی ﻣﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد؛ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺎﻟﺖ دارم اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﺰت
دهﺪ .آﻣﯿﻦ.
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ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :آن روی ﺳﮑﻪی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
در دو ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،درﺑﺎرﻩی ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﻮﺳﺴﺎن آن و هﻤﯿﻨﻄﻮر
رواﺑﻂ ﭘﺎﯾﻪای اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻃﺮحرﯾﺰی ﺳﺮان آن ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﻣﯿﻼدی رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺗﻮان
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ هﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺮان اﯾﻦ ﺣﺰب را ﻣﻮرد هﺪف ﻗﺮار
دهﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎدی در ﮐﺸﻮرهﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﮐﻪ آنهﺎ از ﺳﺎل  ١٩٧٣ﻣﯿﻼدی ـ ﺟﻨﮓ رﻣﻀﺎن ـ ﺗﺎ آن هﻨﮕﺎم
هﯿﭻ ﭘﯿﺮوزی واﻗﻌﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل.
ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺛﻨﺎآﻣﯿﺰ را درﺑﺎرﻩی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و دﺑﯿﺮﮐﻞ آن ،ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ رهﺒﺮی هﻤﻪی اﻣﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی او را ﮐﻪ وی را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ هﻤﯿﺸﮕﯽ ـ ﭘﻨﻬﺎن ﯾﺎ
آﺷﮑﺎر ـ ﺑﺎ اهﻞ ﺳﻨﺖ وا ﻣﯽدارد ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.

ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺒﻨﺎن
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن از ﺟﻨﮓ  ٢٠٠٦ﻣﯿﻼدی ﺧﺎرج ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪی
ﺑﺰرگ ﮐﻤﺎل ﺑﻬﺮﻩﺑﺮداری را ﺑﺒﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻮرا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ زﯾﺮ آوردن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺟﺰﺋﯽ از آن ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٦ﻣﯿﻼدی اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرﮔﯽ را در
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ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺶ از  ٦٠٠ﺧﯿﻤﻪ را در آن ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب اداﻣﻪ دهﺪ .هﺪف ﺣﺰب اﻟﻠﻪ از اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺘﻌﻔﺎی
ﻓﻮاد ﺳﻨﯿﻮرﻩ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﻨﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ از ﻃﺎﺋﻔﻪی ﺳﻨﯽ ﻣﯽﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﺷﺎرﻩای ﺑﻪ
ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻣﻮر ﺑﻪ دﻟﺨﻮاﻩ آﻧﺎن ﺑﻮد ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﻨﯿﻮرﻩ ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات رهﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ.
اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻨﯿﻮرﻩ دﺳﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ را اﺟﺮا ﻧﮑﺮد و اﻋﺘﺼﺎب ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٨ﻣﺎﻩ
ﭘﯽ در ﭘﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ!! ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﻣﺤﺎﺻﺮﻩی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوت ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﯽهﺎی ﺑﯿﺮوت ﺑﻮد ،ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ هﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﻣﺎﻩ ﻣﯽ  ٢٠٠٨ﻣﯿﻼدی رخ داد .ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻮاد ﺳﻨﯿﻮرﻩ ،ﺑﯿﺮوت ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دادﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩی آن
اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داد.
اﮐﻨﻮن ،دﯾﮕﺮ ﺗﺮس از ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺮس ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد .آﻧﭽﻪ رخ داد ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﻮد
ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوﻩهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻩ و ﺳﻌﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ آن داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آﻧﭽﻪ وﻟﯿﺪ ﺟﻨﺒﻼط ،ﺷﺶ روز ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻣﯽاﻧﺪازد .وی در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﻣﺎﻩ ﻣﯽ  ٢٠٠٨ﻣﯿﻼدی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﯿﺎس
اﻟﻤﺮ ،و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن رخ دادﻩ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریهﺎ آﻣﺪﻩ
ﺑﻮد ﮐﻪ آنهﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺑﯿﺮوت ،دورﺑﯿﻦهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﻟﺒﻨﺎن هﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯿﺪ ﺟﻨﺒﻼط در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از وارد
ﺷﺪن اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ،از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺮازﯾﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﻠﺢ
در ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺣﺘﯽ از ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪی دوﺣﻪ و اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰرگ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩی ﺑﯿﺮوت ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٣روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪی ﺑﯿﺮوت ﻣﯿﺎن
اﻃﺮاف درﮔﯿﺮ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺷُﺮُفِ وﻗﻮع و اﻋﺘﺼﺎب ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﭘﺎﯾﺎن داد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪی ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻩ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻨﯽ و ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ
ﺷﯿﻌﯽ و ﺣﺰب دُرزی اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن داد .هﻤﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻨﯽهﺎ و ﺷﯿﻌﻪهﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ زودی در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ هﻢ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻨﺠﺎ دو ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ هﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوﻩ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﯾﺎ  ١٤ﻣﺎرس دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ هﻤﻪی
ﻟﺒﻨﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ را ﺑﻪ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آنهﺎ ﻧﺰد ﻣﻠﺖ ﻟﺒﻨﺎن و ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﯿﻬﻨﯽ ،ﺑﮑﺎهﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدل هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در
ژوﻻی  ٢٠٠٩ﻣﯿﻼدی روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺷﺪت آن اﻓﺰودﻩ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺮوﻩ ١٤
ﻣﺎرس ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﯾﺮی ﺑﺎ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و
هﺮ ﮐﺪام از دو ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪی ﺻﻼﺣﯿﺖهﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در هﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺎ در هﻤﯿﻦ ﻣﺪت ،ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎهﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرگ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﻣﺎهﺮ هﻤﭽﻮن او ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ...
وی در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی ﺧﻮد ،ﭘﯿﺶ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در روز  ٢٩ﻣﺎﻩ ﻣﯽ  ٢٠٠٩ﻣﯿﻼدی
ـ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن در ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﮔﺮوﻩ وی از ﺳﻮرﯾﻪ و
اﯾﺮان اﺳﻠﺤﻪ وارد ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﺷﮑﺎری از ﻟﻬﺠﻪی ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺟﻨﺎب اﻣﺎمِ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺳﯿﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ـ دام ﻇﻠﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ
ـ از هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺨﻞ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ورزﯾﺪ«
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او در ﮐﻤﺎل ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﮔﻔﺖ هﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺰت آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد از ﺳﻮی ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ در ﯾﮏ آن هﻢ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﺑﻮد و هﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎﻩهﺎ را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ واﻗﻌﯽ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و رواﺑﻂ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﯿﺎم ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻟﺒﻨﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻟﺒﻨﺎﻧﯽهﺎ ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻌﯽ را درک ﮐﺮدﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﮔﺮوﻩ ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻗﺪرت ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ،و ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،و اﯾﻨﮑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪرو اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از ﺧﻮد هﺮاس ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮس را در
ﺻﻨﺪوقهﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ١٤
ﻣﺎرس دادﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﯾﺮی دارای ﻧﻔﻮذ رﻓﯿﻖ اﻟﺤﺮﯾﺮی ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن
ﺧﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ را درک ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎل آن
هﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ زﯾﺮا آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻔﺎف
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﻮرد آن ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﺮوﻩ  ١٤ﻣﺎرس ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ١٤
ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺪد ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
آﻏﺎز وﺿﻮح ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ.

ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
اﮐﻨﻮن ،ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮالهﺎی ﺣﯿﺮتآوری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﻪ ذهﻦ او ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ هﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﻧﯿﻢ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺧﻮﺑﯽ اراﺋﻪ دهﯿﻢ ﺑﻪ رﯾﺸﻪهﺎ و اﺻﻮل ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ آن
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ هﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ دهﯿﻢ و در ﭘﯽ اهﺪاف هﺮ ﮔﺮوﻩ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و اﻋﺘﻘﺎدهﺎی آن
ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ذهﻨﯿﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺑﺎور
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داﺷﺘﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدﻩ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ هﺠﻮم آورﯾﻢ
ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ!!

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﺮان از ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
 -١ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر وارد و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺪرت ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮏ ﺣﺰب
ﯾﺎ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩی اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیهﺎی ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮوِ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺟﻨﻮبِ ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺑﻘﺎع در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻟﺒﻨﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩای
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺳﻨﯽﻧﺸﯿﻦِ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﻏﺮب و
ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺮوت .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دو ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﺷﯿﻌﯽ و ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ،
ﯾﻌﻨﯽ هﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﯿﻌﻪهﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ هﻨﮕﺎم وارد ﺷﺪن ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﺑﻪ
آنهﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی اهﻞﺳﻨﺖ را دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺻﻠﯿﺒﯽهﺎ ،ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اردن را؛ اﻣﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽهﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آنهﺎ را رد ﮐﺮدﻧﺪ
ﭼﻮن هﻤﻪی ﺷﺎم را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ!
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﻗﻀﯿﻪای ﺳﺎدﻩ ﺑﺮای اهﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
داﺳﺘﺎن اهﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان و هﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻋﺮاق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و هﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺮﮐﺖ
ﺷﯿﻌﯽ اﻣﻞ و ﺳﭙﺲ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺎ اهﻞ ﺳﻨﺖ در ﻟﺒﻨﺎن و ﭘﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦ ،ﮐﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖهﺎی
آل ﺑﻮﯾﻪ و ﺣﻤﺪاﻧﯽهﺎ و ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن )ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( و ﺻﻔﻮیهﺎ ﺑﺎ اهﻞ
ﺳﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﯿﻌﯽ
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در ﻣﻘﺎم اول ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اهﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﻀﯿﻪ ،ﻗﻀﯿﻪی ﻋﻘﯿﺪﻩ اﺳﺖ و هﻤﻪ
روﯾﺪادهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮِ ﻣﻨﺎﻓﻊ
 -٢ﻧﺒﺮد ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻘﯿﺪﻩ؛ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ در ﺳﺎل
 ١٩٨٢ﻣﯿﻼدی وارد ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ هﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻪی ﺟﻨﮓهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻩهﺎی رﻗﯿﺐ در هﻤﻪی دﻧﯿﺎ رخ ﻣﯽدهﺪ؛ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی ﺧﺪا ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮد ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪﻩ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻋﻘﯿﺪﻩای ﮐﻪ در آن ﮔﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن
ﻣﻘﺎم آﻧﺎن از ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دارﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﺧﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺲ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و اهﻞ ﺳﻨﺖ در ﺟﻨﻮبِ آن؛ آﯾﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در آن ﺻﻮرت آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽِ ﺳﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ؟ هﺮﮔﺰ...
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺳﮑﻮت ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ هﻤﺪﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﺰاف و ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺷﯿﻌﻪهﺎ ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮدﻩاﻧﺪ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺧﻮد در
ادﺑﯿﺎﺗﺸﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﺮاﻗﺐ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ،در
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ  ١٩٤٨ﻣﯿﻼدی ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻣﯿﺎن اهﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و ﺷﯿﻌﻪ
را ﺑﻪ ﺳﻮی هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اهﻞ ﺳﻨﺖ در آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﻮق دهﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪ و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد
»اﻟﺴﻨﺔ وﻣﮑﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ« ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را ﻣﻌﺪوم داﻧﺴﺖ زﯾﺮا
ﻣﻨﻈﻮر آنهﺎ از ﺗﻘﺮﯾﺐ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اهﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ روی ﯾﮏ
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زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺸﺘﺮک.
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هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺎل  ١٩٦٧ﻣﯿﻼدی رخ داد ﺷﯿﻌﻪهﺎی هﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﺷﻤﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ هﯿﭻ
ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ١٩٧٣
ﻣﯿﻼدی ﺳﺨﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد »اﺳﻠﺤﻪ زﯾﻨﺖ ﻣﺮدان اﺳﺖ« را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﮐﺘﺒﺮ
ﺳﺎل  ١٩٧٣ﻣﯿﻼدی ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﯾﻬﻮد در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺖ! و
ﺷﺎﯾﺪ هﻤﻪ ﻧﺒﺮد اﺧﯿﺮ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺰﻩ را در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ؛
ﻣﻮﺷﮏهﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺷﻤﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻢ ﺷﺪن
ﻓﺸﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪی آنهﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻏﺰﻩ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺟﺰ ﺳﺨﻨﺎن آﺗﺸﯿﻦ از ﺳﻮی
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻧﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﯿﻦهﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،و ﻧﻪ آنهﺎ و ﻧﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ هﯿﭻ ﻃﻤﻌﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻧﺪارﻧﺪ ،هﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ آن ﺳﺮ ﻣﯽدهﺪ واﻗﻌﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژﻩی ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮاق اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ...ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ هﺮﮔﺰ در اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺰرگ از اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد زﯾﺮا وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮازن ﻗﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪّ ﺳﻨﯽِ اﺳﻼﻣﯽِ
ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺑﯿﺪاریِ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻣﺼﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اردن،
ﺧﻮاهﺪ اﯾﺴﺘﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺳﻌﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ آنهﺎ دارد ،ﭼﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ]واﺑﺴﺘﮕﯽ[ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی.

راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوزی و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﯿﺪﻩ
 -٣ﭘﯿﺮوزی هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن راﻩ و روش ﻧﯿﺴﺖ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
اﺧﻼص ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوﻩ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺴﺎنهﺎی ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ از ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاران ﺑﻮدﻩاﻧﺪ،
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﯿﻌﻪهﺎی ﻗﺮﻣﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺻﺪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت اول ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ هﻤﯿﻦ ﻗﺮاﻣﻄﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺣﺠﺎج ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا زدﻧﺪ و ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد را از ﺟﺎی آن ﮐﻨﺪﻩ
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و در زﻣﯿﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻧﺪ .ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و روﻣﯽهﺎ و ﻣﻐﻮلهﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪﻩ و روﺷﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ در زﻣﯿﻦ از ﻗﺪرت و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎدﺷﺎهﺎن و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻣﻨﺤﺮف از راﻩ و روش اﺳﻼﻣﯽِ ﺻﺤﯿﺢ،
ﺑﺮای دﻩهﺎ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ و ﻗﺪرت را در ﻣﺸﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺮوزی و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن راﻩ و روش ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار اﺷﺨﺎص ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻧﺴﺎنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓهﺎ از ﺧﻮد ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ از اهﻞ آﺗﺶ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ زﯾﺮا ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﻼﺷﺸﺎن در راﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮدﻩ
اﺳﺖ .ﻣﺮدی در دوران رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺒﺮدهﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺸﺮﮐﺎن را ﮐﺸﺖ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮد ،هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﻧﺰد او
رﻓﺘﻨﺪ او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﯽداد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪم!
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او ﺑﺮای

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻧﺒﺮد وی ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺮدی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺮوزی و ﺛﺒﺎت وی ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻣﺒﺪا ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮد و ﺑﺲ .ﻣﺎ ادﻋﺎی وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺖ و درون ﺣﺰب اﻟﻠﻪ را ﻧﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن آﮔﺎﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ درﺑﺎرﻩی ﻋﻘﯿﺪﻩی ﻋﻠﻨﯽ آنهﺎ و ﺑﺪﻋﺖهﺎی
آﺷﮑﺎرﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.

ﻣﻮﺿﻊ اهﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 -٤اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﻧﺒﺮدی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ اهﻞ ﺳﻨﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد هﯿﭻ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد در ﻋﻠﻢ و دﻋﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ هﺮ دو ﻃﺮف اﯾﻦ درﮔﯿﺮی را اهﻞ ﮔﻤﺮاهﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ از دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن
هﻤﯿﺸﻪ دارای ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ را دارد.
اﯾﻦ ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را در اﺷﻐﺎل ﺧﻮد دارﻧﺪ و
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل
ﺧﻮد در آوردﻩ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺧﻮد ﯾﮏ
هﺪف اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوز ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و آزادﺳﺎزی
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ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ از دﺳﺖ آنهﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻘﻮق آنهﺎ اﺳﺖ و از ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﯾﺎ
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎن دهﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ اهﻞ ﺳﻨﺖ ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل  ١٩٩٧ﻣﯿﻼدی اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮔﺮدانهﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ رهﺒﺮی اﯾﻦ ﮔﺮدانهﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ ﺑﻮد و ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن هﻤﻪی ﺗﻼش اهﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮد و آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺸﺮک را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺎل او را از
اﺑﻮﺟﻬﻞ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪ .او ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺸﺮک اﺳﺖ و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد آن را ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻻت و ﻋﺰی ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻧﺐ او را ]ﮐﻪ
ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد[ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن در ﺑﺮاﺑﺮ وی ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد و او را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد.
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ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮر ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎ هﻢ ﻗﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﭘﺮوژﻩی
ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی آﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻒ هﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﺮوژﻩی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ آﮔﺎهﯿﻢ.

ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ

ﺣﺴﻦ

ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ
 -٥ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ دارای ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ دارای
وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
در اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد و رهﺒﺮی ﮔﺮوهﯽ و
ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان را دارد .او ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری درﺟﻪ ﯾﮏ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎهﻮش
اﺳﺖ .ﻣﻦ هﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﺷﮕﻔﺖزدﻩی او ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﺮﺳﯽ از
اﯾﻦ ﻧﺪارم ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺨﻨﻮری وی ﯾﺎ ﻓﻬﻢ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮازﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﺷﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﻪی اﯾﻦ اﺣﺴﺎسهﺎ هﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از او در
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ هﺮﮔﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮش وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رهﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺟﻬﺎد را
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ رهﺒﺮی ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻘﯿﺪﻩای درﺳﺖ و
ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ و ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
هﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺻﻔﺎت در ﺷﺨﺺ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد!

اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ
ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﯽ دوازدﻩ اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ هﻤﻪی
اﻋﺘﻘﺎدات اﯾﻦ ﻣﺬهﺐ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ هﻤﮕﯽ ،ﺧﻼﻓﺖ
را از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ دزدﯾﺪﻩ و آن را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ و
ﻋﺜﻤﺎن ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن دوازدﻩﮔﺎﻧﻪی
آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎمهﺎﯾﺸﺎن وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ و هﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن هﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ .او
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم دوازدهﻢ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮداب داﺧﻞ ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪﻩ اﺳﺖ و روزی
ﺑﺮﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧُﻪ دهﻢِ دﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻼف آﻧﭽﻪ
در دل دارد را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اهﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺎﺻﺒﯽ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اهﻞ ﺑﯿﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﻧﺪ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ
اهﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﺮام اهﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻩ و روش رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ درآﻣﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺮدارﻧﺪ.
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او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﻣﺘﻌﻪ )ﺻﯿﻐﻪی ﻣﻮﻗﺖ( ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﺰد دوﺳﺖدﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﯾﺎ هﺮ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮود و او را ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درآورد و ﺷﻬﻮت ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﻃﻼﻗﺶ دهﺪ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺰد او هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رهﺒﺮ اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در هﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﺣﺮام اﺳﺖ.
هﻤﻪی ﻣﻮاردی ﮐﻪ آوردم هﻤﻪ و هﻤﻪ از ﻋﻘﺎﯾﺪ راﺳﺦ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ هﺴﺘﻨﺪ و هﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﯾﺎ اﻣﻬﺎت
ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻣﻦ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺳﺎدﻩدل ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :هﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
اﯾﻦهﺎ را از او ﺑﺸﻨﻮی ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩی او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮی زﯾﺮا هﻤﻪی اﯾﻦهﺎ از ﻟﻮازم ﻋﻘﯿﺪﻩی
دوازدﻩ اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از هﻤﺴﺎﯾﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ ﺑﺸﻨﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻻ
إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﻮن او ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،هﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾﮏ
دوازدﻩ اﻣﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺬهﺒﯽ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارد ﺑﺎز هﻢ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای وی
در ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻮل ﻣﺬهﺐ او و اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ
ـ )از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ( ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ هﻤﻪی اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺪﻋﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و هﺮﮔﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای رهﺒﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را از وی ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از هﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر
را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ آن هﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دارای ﻣﻮهﺒﺖهﺎ و اﺳﺘﻌﺪادهﺎی وﯾﮋﻩی ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺎهﺪ اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺷﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻠﯿﺒﯽهﺎ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ و هﻤﻪی اﯾﻦهﺎ در ﺳﺎﯾﻪی ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻣﺎ در آن زﻣﺎن هﯿﭽﯿﮏ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺎدق و راﺳﺘﯿﻦ،
رهﺒﺮان اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪﻧﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن در ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻟﮕﻮی ﺧﺎﻟﺺ
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ﺧﻮدﺷﺎن را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ زﻧﮕﯽ و ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد و ﺻﻼح
اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ هﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ هﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ...ﺣﺎل ﮐﻪ ﭘﺮوژﻩی
ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و رﺷﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آن ﭘﺮوژﻩی ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوژﻩی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آن ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ هﺮ ﮐﺪام از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوژﻩی ﺑﺰرگ
اهﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮد؛ آن ﭘﺮوژﻩای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪﻩ و راﻩ و
روش ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﺎری اهﻞ
ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﺷﺠﺎﻋﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ اهﺪاف ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﯿﺮد
ﻣﻠﺖهﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ راﻩ و روش زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻩ و
ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ رﻏﺒﺖ و ﻣﻄﯿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﯾﮏ اﻣﺖ را از رهﺒﺮان ﻣﺨﻠﺺ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آنهﺎ را ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎر و
ﮐﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﺑﺪ و »هﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ذرﻩای ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺘﻢ روا ﻧﻤﯽدارد ...ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و او را
ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻣﻮرد آﻣﺮزش
ﻗﺮار دهﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی راﻩ راﺳﺖ ﺧﻮد رهﻨﻤﻮن ﮔﺮدد.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاهﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﺰت دهﺪ.
دﮐﺘﺮ راﻏﺐ ﺳﺮﺟﺎﻧﯽ ـ ﻗﺼﺔ اﻹﺳﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ )ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺮف( :اﺑﻮﻣﻬﺪی ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
]http://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=15008&cid=210 [۱

] [٢ﻧﮕﺎ :اﻟﺴﻨﺔ وﻣﮑﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺻﻔﺤﻪی  ،٢٤دار اﻟﻮراق ـ اﻟﻤﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ
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] [٣ﻧﮕﺎ :ﺳﯿﺮﻩی اﺑﻦ هﺸﺎم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺴﻘﺎ و دﯾﮕﺮان ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﯿﺮوت .ﺟﻠﺪ اول )ﺑﺨﺶ اول و
دوم( ﺻﻔﺤﻪی  .٥٢٥ ،٥٢٤ﻧﺎم آن ﻣﺮد ﻗﺰﻣﺎن ﺑﻮد و هﻢﭘﯿﻤﺎن ﺑﻨﯽ ﻇَﻔَﺮ ﺑﻮد.
] [٤ﻧﮕﺎ :ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﻪی .٣٩٠-٣٨٩
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