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داستان اردوگاه رشيدیه؛
صبرا    و شتيالئي که اتفاق نيفتاد!

مصاحبه حجت االسالم والمسلمين دکتر سيد حميد روحاني با 
حجت االسالم والمسلمين سيد عيسي طباطبايي

مقدمه
نزديك به 8 سال پيش از اين در ارديبهشــت ماه 1389، حجت االسام والمسلمين 
سيد حميد روحانی در سفری به لبنان، با سيد عيسی طباطبايی، مصاحبه ای پيرامون 

جنگ اردوگاه ها در دهه هشتاد ميادی و به ويژه محاصره اردوگاه رشيديه، داشتند. 
هم اكنون بيش از 30 سال از آن وقايع می گذرد و هنوز ريشه پيدايی برخی مسائل آن 
زمان در صحنه سياسی لبنان محل بحث و پژوهش است و البته ماحظات مطرح برای 

بازبينی واقعی حوادث نيز تا حدودی از ميان رفته است. 
از همين رو فصلنامه تخصصی پانزده خرداد در حوزه تاريخ پژوهی، بر آن است تا با انتشار 

اين مصاحبه نقشی ولو اندك در تنوير اوضاع و شرايط تاريخی آن دوره داشته باشد.
به دو دليل مقدمه ای برای اين مصاحبه الزم است. دليل اول ضرورت شناخت بيشتر 
مخاطب از شخص مصاحبه شونده است تا به موقعيت، جايگاه و ارتباط او با مسائل لبنان 
واقف شود و دليل دوم ضرورت اطاع از تاريخچه مختصری از تحوالت لبنان در آن دوره 
می باشــد كه جنگ اردوگاه ها و به ويژه محاصره اردوگاه فلسطينی رشيديه بخشی از 

وقايع مربوط به آن سال هاست. 
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سيد عيسی طباطبایی
سيد عيسی طباطبايی روحاني ای متواضع و عمدتاً غير تبليغاتی هستند كه با اهمال 
نزديكان و كم لطفی مســئولين ذيربط در لبنان و ايران ناشناس مانده و همگی موارد 
مذكور دست به دست هم داده تا برای شناخت ايشان مجموعه مكتوب قابل اعتنايی 
كه بتوان به آن استناد كرد وجود نداشته باشد. در حالی كه بدون هر گونه مبالغه ايشان 
را بايد به عنوان يكی از پنج شــخصيت تأثيرگذار در تحوالت لبنان و به ويژه حزب اهلل 
در چهل سال اخير دانست. در واقع حزب اهلل خيلی از فعاليت های مؤثر خود در عرصه 
عمرانی، فرهنگی، اعتقادی، بهداشتی و رسانه ای را مديون همت و تاش مستمر سيد 
عيسی طباطبايی است كه به دور از هر گونه شائبه نفسانی، منشأ آثار خير و بركت برای 

لبنان و لبنانی ها و حزب اهلل بوده است. 
تنها مكتوب نه چندان جامع برای معرفی ســيد عيسی طباطبايی، ويژه نامه عيسی 
پس از موسی است كه به همت مسئولين جشنواره عمار در دی ماه 1396 منتشر شده و 
همت مبارك و قابل ستايشی است كه ان شاء اهلل در مورد ساير سربازان گمنام انقاب 

اسامی و حضرت امام)ره( مستدام باشد. 
در ويژه نامه مذكور كه در قالب تاريخ شفاهی به محوريت مصاحبه شكل گرفته است، 
تنها يك روايت از سيد علی طباطبايی به عنوان عضوی از خانواده، نه قطعه از خاطرات 
خودش، چهار عنوان مصاحبه با مســئولين اصلی حزب اهلل و 25 مصاحبه با دوستان، 
همكاران و شخصيت های سياســی و فرهنگی مطلع از احوال و سوابق سيد عيسی به 

همراه يك گاه شمار مختصر از زندگی او آمده است. 
به پاس قدردانی و تجليل از اين مجاهد بي نام و ادعا، شايســته بود كه بســياری از 
مصاحبه كنندگان متن مذكور، عميق تر به اين شخصيت می پرداختند يا افراد ديگری 
به اضافه حاضرين، به اين جمع افزوده می شدند؛ و شايسته و بايسته تر اينكه حزب اهلل 
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به عنوان مطلع ترين و منتفع ترين طرف از وجود پرخير سيد عيسی برای او برنامه اي را 
ترتيب مي داد يا مجموعه اي را براي ثبت در تاريخ از ايشان منتشر می نمود؛ چرا كه سن 
و سال باال، بيماری های طاقت فرسا و روحيه وی و مهم تر از همه عدم اهتمام ايشان به 
نگاهداری سوابق و اسناد و از ميان رفتن آنها در مقاطع مختلف از تاريخ زندگی ايشان، 

باعث شده است كه آيندگان از اين ذخيره گرانبها كمتر بدانند و كمتر فرا گيرند. 

زندگينامه 
ايشــان متولد 1322 هجری شمســی در 
نجف اشرف می باشد. او فرزند سيد علی اصغر 
طباطبايی دامغانی است و به دليل اينكه قبل از 
تولد، پدرش را از دست می دهد، نام عيسی بر 
او می نهند.1 پس از بازگشت از نجف در چهار 
سالگی، دوران تحصيل خود را در دامغان آغاز 
نموده و ضمن طلبگی در دامغان و قم با فدائيان 
اسام آشنا شــده و در كرمانشاه عليه بهائيان 
اقدام كرده و مجبور به فــرار به نجف در اواخر 

سال 1341 می شود.2
تا ســال 1345 در نجف اشــرف پای درس بزرگانی همچون آيت اهلل مدنی، آيت اهلل 
رضوانی و حضرت امام)ره( مشغول تحصيل بوده و برای اولين بار در سال 1346 به لبنان 
می رود تا با همكاری امام موسی صدر فعاليت فرهنگی- تبليغی خود در شهر صور را به 

مدت دو سال برعهده بگيرد.3 
ايشان در ســال 1348 دوباره به نجف باز می گردد ولی اين اقامت برای تحصيل سه 
سال بيشتر طول نمی كشد و او باالجبار به دليل تحت تعقيب قرار گرفتن از سوی صدام 

مرحله دوم از زندگی خود را كه تاكنون ادامه داشته است در لبنان آغاز می كند.4 
به غير از مدت كوتاهی كه ايشان در خدمت امام و انقاب حين پيروزی و پس از آن بوده 
است، حضور ايشان در لبنان نمود و برجستگی خاصی دارد. در واقع ايشان از آغاز برپايی 
جمهوری اسامی ايران تاكنون، مجری آرمان های امام و انقاب در لبنان بوده اند. اگر چه 
متن مكتوبی به عنوان نماينده حضرت امام)ره( در لبنان از ايشان ديده نشده است ولی در 

1. ويژه نامه عيسی پس از موسی، جشنواره فيلم عمار، دی ماه 1396، ص8. 
2. همان، ص71. 

3. همان.

4. همان.
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مطلع ويژه نامه عيسی پس از موسی دو نامه بی تاريخ منسوب به مقام معظم رهبری و دفتر 
ايشان، حاكی از اين مسئوليت مهم از سوی امام و آقا از ابتدای انقاب تاكنون بوده است.1 
به دليل گســتردگی اقدامات و فعاليت هــای مؤثر و مفيد اين مبارز گمنام شــيعه، 
فهرست وار به گوشه ای از آنچه از لسان ديگران شنيده شده است اشاره می كنيم؛ باشد 
كه شرح دقيق و مفصل آن را در مجموعه ای ديگر و با همت مسئولين ذيربط در آينده 

نزديك شاهد باشيم. 
تظاهرات عليه سفارت شاهنشــاهی در بيروت2 و اقدام برای تسخير سفارت به   -

همراه جمعی از فعالين لبنانی3 
تسخير محوطه بيرونی سفارت امريكا در بيروت و پايين آوردن تابلو و آتش زدن پرچم   -

آن به تأسی از اقدام دانشجويان پيرو خط امام در تسخير سفارت امريكا در تهران4
دوره ديدن نزد الفتح همراه با شهيد چمران در حوزه نظامی5  -
گرفتن فتوای شرعی مجاز بودن عمليات استشهادی عليه اشغالگران صهيونيست   -

از حضرت امام)ره(6 در ابتدای حركت مقاومت در لبنان كه پس از آن بر اســاس 
همين رويه ضربات مهلكی به امريكايی ها، فرانسوی ها و صهيونيست ها وارد شد. 

انتشار آثار امام)ره( به ويژه رساله عمليه ايشان در لبنان7 و داشتن مجوز از سوی   -
حضرت امام و ساير علما در مصرف وجوهات شرعی8 

راه اندازی شــبكه تلويزيونی المنار در عين مخالفت تمام جهات ذيربط ايرانی و   -
لبنانی با كمترين امكانات و در نهايت واگذاری آن به حزب اهلل9

1. همان، ص2 و 76. 
2. همان، ص67. 
3. همان، ص90. 
4. همان، ص34. 
5. همان، ص19. 

6. همان، ص69 و 96. 
7. همان، ص110. 

8. همان، ص6. 
9. همان، ص64 و 6. 
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راه اندازی كميته امداد حضرت امام)ره( در لبنان كه نزديك به يازده هزار خانواده   -
فقير و 4000 يتيم را تحت پوشش خود دارد.1 

راه اندازی بنياد شــهيد در لبنان، سوريه و   -
فلسطين و تحت پوشش قرار دادن خانواده 
تمام شــهدايی كه بر اثر حمات موشــكی 
صهيونيســت ها و يا در خــال انتفاضه به 
شهادت می رسند كه تنها تعدادخانواده های 
شهدای انتفاضه كه تحت پوشش اين بنياد 
هســتند و از طريــق لبنان كار آنهــا انجام 

می شود به 1500 خانواده می رسد.2
راه اندازی جهاد البناء به منظور بازســازی   -

خانه هــای تخريب شــده بر اثــر حمات 
صهيونيست ها3

احداث بيمارستان رسول اعظم صلی اهلل و عليه و آله در كنار مسجدي به همين   -
نام كه باز هم او احداث و برای تجهيز المنار از آن استفاده كرد.4

راه اندازی بيمارستان شهيد شيخ راغب حرب5 در جنوب با 200 تختخواب و در   -
200 هزار متر مربع 

راه اندازی بيمارستان قدس در اردوگاه عين الحلوه و درمانگاه قدر در اردوگاه برج   -
البراجنه6

همراهی در احداث مسجد وحدت اسامی در صور و راه اندازی درمانگاه داخل آن7  -
احداث حسينيه امام خمينی در بعلبك و كمك در احداث حوزه امام المنتظر در همان جا8  -
تأسيس بيمارستان بتول و دارالحكمه در بعلبك9  -
تأسيس مؤسسه »جرحی« برای معالجه و مداوای معلوالن و جانبازان10  -

1. همان، ص59. 
2. همان، ص96. 
3. همان، ص49. 
4. همان، ص45. 
5. همان، ص48. 

6. همان. 
7. همان، ص46. 

8. همان، ص103. 
9. همان، ص113. 

10. همان، ص126. 
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تأسيس صندوق قرض الحسن با 27 شعبه در لبنان1  -
راه اندازی مدارس شاهد از كودكستان تا كاس دوازده2  -
تشكيل هيئت علماء مسلمان با ابتناء بر قبول اصل واليت فقيه3  -
راه اندازی مكتب الوكاء االمام برای مصرف وجوهات امام4  -
خريداری 60 آمبوالنس برای لبنان5  -
راه اندازی مؤسسه كوثر برای وام دادن به زوج های جوان جهت تشكيل زندگی6   -
بازسازی مرقد حضرت سيده خوله به شكلی بسيار باشكوه در بعلبك7   -

مرقد حضرت سيده خوله

راه اندازی مراكز فرهنگی به نام امام خمينی كه شعبات آن به 20 مركز می رسد.8  -
تأسيس مجتمع فرهنگی برای ايرانيان مقيم لبنان كه ساخت آن در حال اتمام   -

است.9 
كمك به بازســازی لبنان پس از جنگ 33 روزه در ســال 2006 10 )1385( در   -

1. همان. 
2. همان، ص48. 
3. همان، ص90. 
4. همان، ص99. 

5. همان، ص111. 
6. همان، ص16. 
7. همان، ص17. 

8. همان، ص113. 
9. همان. 

10. همان، ص114. 
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همكاری بسيار نزديك با حسام خوشنويس )شهيد شاطری( كه مسئوليت مستقيم 
در اين حوزه داشت. 

تأسيس مركز يا انجمن مركزی عاشورائيان1  -
تأسيس مدارس المهدی از پيش دبستانی تا دبيرستان و هنرستان با 15 شعبه2   -

و مدرسه دارالتميز پرستاری 
خريد ساح برای مقاومت3  -
قصد احداث حوزه علميه در جبل عامل و شبكه تلويزيونی قرآن را نيز داشت4 كه   -

تاكنون محقق نشــده؛ ضمن آن كه در راه اندازی شعبه دانشگاه امام صادق)ع( در 
لبنان نيز موفق نگرديد.5

شايد با مرور گذرا بر اين حجم گسترده از فعاليت هايي كه بايد چند وزارتخانه و سازمان 
متولی آن باشند، اين سؤال مطرح شــود كه چگونه يك فرد به تنهايی و بدون داشتن 
حتی يك تيم و يا حتی يك ماشــينی كه به زور به او دادند6 و حتی در داشتن راننده7 
نيز امتناع داشــت، می توان به يك چنين كارنامه ای دست يافت كه تقريباً تمام لبنان 
متأثر از فعاليت های خير اوست و هيچ جا نمی توان در اين كشور پای نهاد كه اثری از او 

برجای نمانده باشد!8 
بدون شك ايمان راسخ او كه ملهم از توسل به ائمه، قرائت قرآن و مداومت در خواندن 
ادعيه و اذكار در اوقات خاص و ايام مرتبط می باشــد،9 از او فردی مخلص10 و متواضع 
ساخته اســت كه تنها برای رضای خداوند متعال هر قدمی برمی دارد و همواره خود را 
با خط كش و معياری به نام ولی فقيه ميزان كرده، به آنان تأسی می جويد. در واقع اين 
مداومت و استقامت در دينداری و توكل در سخت ترين شرايط است كه برای انجام هر 
كاری، اسباب و لوازم مادی و پول و بودجه را الزم نمی داند و توكل واقعی است كه همه 

امكانات را به پای او می ريزد.
شايد اگر فردی مثل سيد عيسی طباطبايی نباشد مشكل بتوان به اثبات اين معنا نائل 

1. همان، ص121. 
2. همان، ص16 و 48. 

3. همان، ص112. 
4. همان، ص121. 
5. همان، ص98. 

6. همان، ص118 و 102. 
7. همان، ص63. 

8. همان، ص105. 
9. همان، ص10-11. 

10. همان، ص89. 
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آمد؛ آن هم در زمانی كه عمدتاً همه، پول و امكانات مادی را مسبب و منشأ هر اقدامی 
می دانند. 

سيد عيسی و سيد محمدحسين فضل اهلل

شايد اگر شوق رفتن نگارنده به نماز جماعت تا حدی متأثر از شنيدن صوت زيبای اذان 
و تعقيبات فرزند سيد عيسی طباطبايی در يك مكان مشترك نبود، هيچ وقت اصرار 
مقام معظم رهبری به شنيدن آوای دلنشين سيد عيسی به هنگام نوافل نماز جماعت 
آقا را درك نمی كرد.1 به گونه ای كه حتی به هنگام كسالت در زمانی كه در تهران هستند 
و به نماز جماعت آقا می آيند، از ايشان خواسته می شود كه نافله بخوانند و همه از اين 
صوت زيبا لذت ببرند؛ لذتی كه نگارنده هم به واســطه يك ميراث ارزشمند، از صدای 
فرزند او می برد. ظاهراً در كنار تمام ســجايای پســنديده اخاقی، رفتاری و جهادی 
سيد عيســی كه آقا تعبير »يك مرد جنگی به از صد هزار«2 را برايشان به كار می برد، 
ورزيدگی های ديگری از جمله شنا كردن با مهارت بسيار ويژه هم دارند كه امثال شيخ 

ماهر حمود را نيز به حيرت واداشته است.3 
هم اكنون ايشان با اصرار مقام معظم رهبری در لبنان به وظايف خود مشغول هستند.4
ولی با وجود كهولت ســن، به اضافه درد كمر كه ناشــی از ضربه خــوردن در يك 

1. همان، ص114. 
2. همان، ص98. 
3. همان، ص93. 
4. همان، ص2. 
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حادثه مربوط به پروژه افتتاح آبرســانی بود و 
همچنين بيماری ديابت به دليل اســتفاده از 
برخی داروهای خاص جهت كاهش درد كمر، 
ديگر از سيد عيسی با آن همه جنبش و تحرك 
نمی توان انتظار ويژه ای داشــت. ولی كماكان 
او در لبنان سفير فرهنگی، سياسی، اعتقادی 
برای انقاب اسامی است1 و تا زمانی كه سايه 
او بر تمام اركان شيعه در لبنان برافراشته است، 

می توان به تحقق آرمان های انقاب اســامی در مقابل زياده خواهی صهيونيســتی و 
مقاومت اسامی حزب اهلل اميدوار بود. 

لبنان، شيعيان، فلسطينی ها
در كشــور كوچكی به نام لبنان با مســاحت 10/452 كيلومتر مربع )تقريباً نزديك 
به مساحت اســتان قم( و جمعيت تقريبی 4/2 ميليون نفر، 18 طايفه در حال زندگی 
هستند كه شيعه با 32% از اين جمعيت، بيشــترين جمعيت را به خود اختصاص داده 

است و اهل سنت با 27% و مارونی ها با 21% در مراتب بعدی قرار دارند. 
پراكندگی طوايف مذكور در ســطح لبنان نيز در مورد 3 طايفه اصلی به شرح در 5 

استان ذيل است: 
شيعيان: منطقه بقاع با مركزيت بعلبك، منطقه جنوب با مركزيت صور و در پايتخت 

به نام بيروت با مركزيت ضاحيه 
اهل سنت: منطقه جنوب با مركزيت صيدا و در منطقه شمال با مركزيت طرابلس و 

در شهر بيروت 
مارونی ها: پراكندگی نسبی در تمام مناطق لبنان ولی تمركز اصلی در شرق بيروت.

 به نسبت ساير طوايف، شيعيان از جايگاه، معيشت، بهداشت، سواد و اشتغال بسيار كمتر، 
ضعيف تر و بعضاً ناگوارتری از قديم االيام برخوردار بودند. در اين ميان يك روحانی برجسته به 
نام سيد عبدالحسين شرف الدين جبل عاملی، پس از عمری جهاد و مبارزه عليه استعمارگران 
فرانسوی حدود دهه چهل ميادی با اقامت در شهر صور و احداث يك حسينيه، رهبری 
شيعيان را به قصد سر و سامان دادن به اوضاع آنها برعهده می گيرد و ظرف 20 سال حضور 
خود در اين منطقه ضرورت توجه به جامعه شيعی را در اين مقطع از تاريخ به همگان آشكار 

1. همان، ص121. 

امام موسی صدر از بدو ورود به 
لبنان حوزه عملکرد خود را از لحاظ 
جغرافيایی لبنان تعریف کرده بود و 
جامعه هدف وی نيز شيعيان لبنان 
بود و سطح تعامل و تقابل وی نيز با 
همين محدوده یا در لبنان و طوایف 
کشورهای  یا  بود  آن  مختلف 

ذی نفوذ در تحوالت لبنان
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می نمايد. در واقع منطقه ای كه خود در دوره ای از تاريخ علمای برجسته ای همچون شيخ 
حر عاملی، شيخ بهايي، محقق كركی، شهيد اول و ثانی1 را در خود پرورانده و به جهان تشيع 
تقديم كرده، هم اكنون بايد انتظار مساعدت و كمك داشــته باشد و به قول سيد عيسی 

طباطبايی: »ما نيز با رد جميل اين خدمت تاريخی را جبران نماييم.«2

سيد عبدالحسين شرف الدين

از همين رو سيد عبدالحسين شرف الدين در پايان عمر خود طی ديداری با سيد موسی 
صدر و سيد محمدحسين بهشتی در لبنان،3 از سيد موسی صدر می خواهد كه پس از 
او به لبنان بيايد و امور شيعيان را راهبری نمايد و سيد موسی صدر نيز پس از بازگشت 
به ايران و مشــورت با آيت اهلل العظمی بروجردی رحمت اهلل،4 پس از درگذشت عامه 
شرف الدين از آبان سال 1338 )1959( در سن 30 سالگي با هدف مورد تأكيد عامه 
به لبنان رفته و ظرف 20 سال در اين كشــور فعاليت هايی را در عرصه هاي، سياسی، 
فرهنگی، عقيدتی و حتی نظامی به منظور ارتقاء جايگاه شيعيان لبنان، ساماندهی و 

راهبری می نمايد. اقداماتی همچون: 
1. تأسيس مجلس اعای شيعيان ]در سال 1967 )1346([

2. ]تأسيس[ جنبش محرومين ]يا حركه المحرومين در سال 1972 )1351([
3. ]تأسيس[ مؤسسه حرفه ای برای شــيعيان فقير جنوب لبنان ]معروف به مدرسه 

صنعتی جبل عامل[

1. همان، ص91. 
2. همان، ص97. 

3. سيد علی اكبر محتشمی پور، از ايران، قم، كوثرالنبی، 1384، ج1، ص252. 
4. همان. 



81
97

ار 
  به

  5
ه  5

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

اد!
يفت

ق ن
تفا

كه ا
ي 

الئ
شتي

ا و 
صبر

ه؛ 
يدي

رش
اه 

دوگ
ن ار

ستا
دا

4. تأسيس معهد فقه در صور 
5. تأسيس جنبش نظامی امل1 ]يا افواج المقاومه اللبنانيه در سال 1975 )1354([

طبيعی است كه نهادهای تأسيسی سيد موسی صدر، حسب تحوالت جاری و به مرور 
ظرف اين 20 سال تأسيس شده و شــكل گرفته است. در واقع چند سال اول از حضور 
ايشان، حركت با چراغ خاموش است و عمدتاً به شناخت محيط، اشخاص و فرصت ها 
متمركز می شود. تا اينكه در سال 1967 )1346( پارلمان لبنان- مجلس اعای شيعيان 
لبنان را پس از تصويب به رسميت می شناسد و در 22 می 1969 )1348( سيد موسی 

صدر به رياست اين مجلس انتخاب و لقب امام به وی اعطا می شود.2 
امام موســی صدر از اين به بعد ده ســال دوم از فعاليت طوفانی خود را در لبنانی كه 
آبستن وقايع بسيار مهم و متأثر از تحوالت منطقه خاورميانه بود، در يك جايگاه قانونی 

و مقبول نزد همه طرف های فعال در لبنان، آغاز می كند.
امام موسی صدر از بدو ورود به لبنان حوزه عملكرد خود را از لحاظ جغرافيايی لبنان 
تعريف كرده بود و جامعه هدف وی نيز شيعيان لبنان بود و سطح تعامل و تقابل وی نيز 
با همين محدوده يا در لبنان و طوايف مختلف آن بود يا كشورهای ذی نفوذ در تحوالت 
لبنان. در واقع ديده يا شنيده نشده است كه وی هدفی فرالبنانی يا فراتر از شيعيان لبنان 
برای خود قائل باشد. به عبارت روشن تر نه در امور ديگران دخالت می كرد و نه جز تأثير 

مثبت از ديگران در امور شيعيان انتظار داشت. 

پرونده فلسطين
با آغاز دهه 70 ميادی، حوادث خاورميانــه به گونه ای رقم خورد كه لبنان به عنوان 
اولين كشور متأثر از اين تحوالت، پذيرای شرايط جديدی گرديد. اين اتفاقات مربوط 

به فلسطين بود كه در اردن روی داد و بر لبنان تأثير گذارد. 
با شكست فضاحت بار اعراب3 در ژوئن 1967 )1346( و پذيرش قطعنامه 242 شورای 

1. همان. 
2. مسعود اسداللهی، از مقاومت تا پيروزی، تهران، مؤسســه مطالعات و تحقيقات انديشه سازان نور، 1379، 

ص32. 
3. در جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، جوالن از سوريه و سينا از مصر به اشغال رژيم صهيونيستي درآمد. كرانه 
باختري و نوار غزه از فلسطين نيز كه از سال 1948 )1327( تحت حاكميت اردن و مصر قرار گرفته بود، اشغال شد 
و شهر قدس كه بر اساس طرح تقسيم فلسطين در 29 نوامبر 1947 )1326( بين المللي اعام شده بود به اشغال 
صهيونيست ها درآمد. جمال عبدالناصر با تحمل اين شكست بزرگ كه تنها در روزهاي اول سيصد هواپيماي جنگي 
خود را روي باند از دســت داده بود، استعفا كرد؛ اگرچه او با خواســت مردمي به قدرت بازگشت ولي عمًا تا زمان 
درگذشتش در سال 1970 )1349( به عنوان رهبر كشــورهاي عربي در مواجهه با صهيونيست ها نتوانست اين 
شكست را جبران نمايد. اين بزرگ ترين شكست اعراب در جنگ هاي اعراب و اسرائيل به »يوم النكسه« معروف است. 
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امنيت، گروه های فلســطينی با قطع اميد از 
سوی دولت های عربی، فعاليت های نظامی 
خود عليه صهيونيست ها را ساماندهی كرده 
و افزايش دادند. اين اقدامات كه با جنگ های 
كرامه و ضربه به رژيم صهيونيســتی به اوج 
خود رسيد در كشور اردن متمركز شده بود و 
تقريباً كشور اردن با جمعيت بيش از 3 ميليون 
فلسطينی در آن، پايگاهی عليه اسرائيل شده 
بود. در واقع فلسطينی ها در 3 سطح شهروند، 
آوارگان و مبارزان فلسطينی در اردن، جايگاه 
ويژه اي يافته بودند و اردن كم كم نســبت به 
حضور رو به تزايد و قدرت يابــی زياد آنها، از 
سوی صهيونيست ها تحت فشار قرار گرفت. از سوی ديگر با افول ستاره ناصر- كه در 28 
سپتامبر 1970 )1349( از دنيا رفت- اردن ديگر توان مقاومت نداشت و به ناچار متعرض 
حضور فلسطينی های نظامی شد و چون فلســطينی ها به ويژه پس از نبردهاي كرامه 
در مارس 1968 )1347( اعتباری به هــم زده بودند، اين اعتراض را برنتافته و از ابتدای 
سپتامبر 1970 )1349( با سوء قصد نافرجام به ملك حسين، بهانه درگيری دو طرف به 
شكلی آغاز شد كه تا ژوئيه 1971 )1350( و در زمان خروج فلسطينی ها از اردن، هزاران 
فلسطينی به خاك و خون كشيده شدند كه به دليل عدم احصاء دقيق قربانيان فلسطينی 
اين درگيری، آمار قربانيان از 3000 تا 25000 گزارش شده است و به دليل فاجعه بار بودن 

اين جنايت، آن را »سپتامبر سياه« ناميدند. 
اگرچه اردن با ارتكاب اين جنايت، نقطه بحران از اردن را به لبنان منتقل كرد ولی داغ 
ننگ سرسپردگی به صهيونيست ها و غرب و خيانت به آرمان قدس را بر پيشانی خود 
ضرب كرد. بعدها با تشكيل گروه سپتامبر سياه، فلسطينی ها بخشی از آن جنايت را با 
انتقام از طريق ترور مقامات اردنی و ساماندهی عمليات عليه ورزشكاران اسرائيلی در 

المپيك مونيخ در سپتامبر 1972 )1351(، گرفتند. 
با ورود فلسطينی های مبارز با ديدگاه ها و سياســت هاي متفاوت به لبنان در ژوئيه 
1971 )1350(، آنها در جنوبی ترين نقطه هم مرز با فلســطين اشغالي مستقر شدند؛ 

يعنی مكانی كه هم اكنون به عنوان قلمرو شيعيان محسوب می شود.

اگرچه با پيروزی انقالب اسالمی 
در ایران، عده ای از پيروان مکتب 
فکری حضرت امام)ره( به ایران باز 
می گردند ولی افرادی همچون سيد 
محمدصالح الحسينی که تا پيش از 
این با جالل الدین فارسی، آقای نفری 
و محمد منتظری و آقای سراج در لبنان 
فعال بودند، با وجود رژیم صهيونيستی 
مأموریت خود در لبنان را پایان یافته 
تلقی نکرده و همچون سيد عيسی 
با  نزدیک  همکاری  در  طباطبایی 

فلسطينی ها در لبنان باقی می مانند
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سيد عيسی طباطبايی احتماالً  در يك  اردوگاه  فلسطينی

در واقع از اين زمان به بعد اگرچه اوضاع لبنان با آن 18 طايفه، اوضاع بســامانی نبود 
ولی بعد از اين تحوالت، اوضاع بدتر و بدتر می شود و لبنان به دليل نبود قدرت متمركز 
و واحد، دچار چند دستگی و تشتت می گردد؛ به گونه ای كه هر يك از طوايف يا اقوام و 
جريانات از تمام قدرت مادی و معنوی خود برای حفظ و تعميق گستره و قلمرو خود 

استفاده می كنند. 
طبيعی است كه در اين ميان، تعارض و تقابل ميان فلسطينی ها و شيعيان بيش از هر 
طرف ديگری است. اگر چه امام موسی صدر در اين زمان اسرائيل را شر مطلق می داند و 
آن را اشغالگر و دشمن؛ ولی اولويت او نجات جامعه شيعی است كه خود به نوعی با انواع 
محروميت ها در مقابل ساير طوايف لبنان مواجه است. در واقع امام موسي صدر در آستانه 
ورود به دومين مرحلــه از فعاليت خود براي ارتقاء وضع اقتصادي، سياســي و فرهنگي 
شيعيان در جنوب لبنان با فلسطيني هاي رانده شده از اردن مواجه مي شود. اگرچه اين 
حضور در ابتدا براي مبارزه با صهيونيســت ها بود ولي عمًا مانعي شــد براي حاكميت 
بامنازعي كه امام موسي صدر براي اهداف خود در جنوب به دنبال آن بود و در حالي كه 
تمام مسلمانان با لحاظ اولويت مقاومت در برابر اشغالگري، انتظار حمايت جامعه شيعي از 
فلسطيني ها را داشتند، با بي مهري و بعضاً برخورد با فلسطيني ها مواجه گرديدند؛ كه البته 

رفتار عده اي از فلسطيني ها نيز به اين فضاي نه چندان سالم، دامن مي زد. 
در اين زمان حركه المحرومين در حال شــكل گيری و سر و ســامان دادن به وضع 
شيعيان است و حتماً زمزمه های دشمن نيز وجود دارد تا ميان فلسطينی ها و شيعيان 
بذر نفاق را بارور كند و اگر اين زمزمه ها به اين سطح برسد كه شيعيان نيز بايد مجهز به 
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ساح شوند، حتماً يكی از تحريك كننده ها صهيونيست ها يا حاميان غربی آن هستند؛ 
به طوری كه حتی يوسی آلفر در كتاب پيرامونی نيز اشاره ای گذرا به آن دارد.1 در واقع 
اين آسيب پذيرترين موضع شيعيان است كه متأسفانه در سال 1975 با تشكيل امل 
و بر اساس شرايطی كه به ظاهر به آنها تحميل شد، به ثبوت رسيد و جنبش امل نيز با 
رفتار خود اين مهم را به اثبات رساند كه هنوز صاحيت به دست گرفتن ساح را ندارد؛ 
چراكه مقدمات فكري و اعتقادي را طي نكرده است و چه بسا تجهيز آنها بيشتر به آتش 
فتنه دامن بزند تا راه حلي براي مشكات جامعه شيعي باشد و اين در داستان تأسف بار 

اردوگاه رشيديه براي چندمين بار بر همگان ثابت شد. 
در واقع توجيه تأسيس امل با وجود فلســطينی ها در جنوب، موجب بر هم ريختن 
يكپارچگی سياسی نه چندان منسجم لبنان و تأسيس و تجهيز ساير جريان های لبنان 

از جمله فاالنژها و دروزی ها بود. 

سيد عيسی همراه با شيخ سعيد شعبان، دبيرکل جنبش توحيد اسالمی لبنان

در اين ميان رفتار فلسطينی ها اعم از فتح و جبهه خلق به عنوان مهم ترين گروه های 
مبارز در ساف2 به تقويت اين توجيه دامن می زد. آنها برای عملی كردن طرح های خود 

1. Yossi Alpher, Periphery, Israel`s Search for Middle East Allies, Rowman and 
Littlefield, London, 2015. 
2. سازمان آزادي بخش فلسطين )ســاف( يا )PLO (Palestinian Libration Organization متشكل از 
مهم ترين گروه هاي مبارز فلسطيني با گرايشات ناسيوناليستي همچون جنبش آزادي بخش فلسطين )فتح( با 
رهبري اوليه ياسر عرفات و با گرايشات سوسياليستي همچون جبهه خلق براي آزادي فلسطين با رهبري اوليه 
جرج حبش است. اين دو گرايش عمده در داخل ساف در ادامه فعاليت خود با انشعاباتي مواجه شدند. از جمله: 
فتح انقابي به رهبري صبري البناء )ابونضال(، فتح انتفاضه به رهبري ســرهنگ ابوموسي، جبهه دموكراتيك 
خلق براي آزادي فلسطين به رهبري نايف حواتمه، جبهه خلق براي آزادي فلسطين به رهبري احمد جبرئيل و... 
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عليه اســرائيل در حوزه نظامی و امنيتی نياز به 
يك زمين و زمينه گســترده داشتند كه شيعيان 
به راحتی آن را به قيمت از دست دادن حاكميت 
خود در جنوب از دست نمی دادند. مضاف بر آن، 
فضای نه چندان دينی و اخاقی حاكم بر مقرهای 
فلســطينی آنقدر آزاردهنده بود كه جريان های 
مذهبی در ميان شيعيان را نيز از فلسطينی ها دور 
می كرد. به ويژه افرادی همچون سيد عيسی وجود 

اين آسيب در ميان فلسطيني ها را تأييد و نسبت به اصاح آن اقدام كرده اند.1 

انقالب اسالمی در ایران
در اوايل دهه 70 ميادی )اواخر دهه 40 شمســی( انقابيون مســلمان در ايران با 
رهبری حضرت امام)ره( بروز و ظهور بيشتری در عرصه مبارزه با رژيم در داخل و خارج 
از ايران داشتند. شاگردان حضرت امام در اين زمان از نجف به سوريه و لبنان تردد كرده 
و با ارتباطاتی كه جهت حمايت از انقاب اســامی در ميان فلسطينی ها يا كشورهای 
مطرح به دست آورده بودند، دومين مشغله ذهنی برای امام موسی صدر در لبنان شدند. 
در اين زمــان انتظارات برای حمايت امام موســی صدر از انقاب اســامی افزايش 
می يافت ولی امام موســی صدر با توجه به همان افق فكری كه در مورد مأموريت خود 
نسبت به شيعيان لبنان داشت، از ورود به عرصه مبارزه عليه رژيم پهلوی امتناع نمود 
و حتی االمكان سعی كرد كه اگر حداقل با انقابيون همراه نمی شود، با شاه نيز در اين 
مورد همكاری ننمايد و اگر ارتباط او با شاه به بهبود وضع شيعيان كمك می كرد آن را 

در همين سطح حفظ می نمود.
امام موسی صدر در قبال انقاب اســامی مانعی برای انقابيون و شاگردان حضرت 
امام)ره( ايجاد نكرد و تا جايی كه به ضرر شيعيان هم نباشد، تاش می كرد به انقابيون 
كمك كند. ولی اين انتظاری نبود كه انقابيون از ايشــان داشــتند. برای فهم و درك 
شرايط حاكم بر دو فضای كامًا متفاوت الزم است كه وجوه تمايز ديدگاه های حضرت 
امام)ره( و امام موسی صدر كه در اين مرحله از تاريخ در لبنان تاقی كرده بود مشخص 

شود تا قضاوت منصفانه ای در قبال آن صورت گيرد. 

1. »ناگفته هايی از رويدادهای معاصر لبنان و فلسطين«، خبرگزاری فارس،  1389/4/3. 

حضرت امام)ره( با نگاه امتی به 
حل مسائل جهان اسالم، سقف 
مطالبات خود برای حل مشکالت 
را بسيار باال برده و نوک پيکان 
مبارزات خود را در مبارزه واقعی 
با امریکا به عنوان ریشه تمامی 
مشکالت موجود در ایران و 

منطقه نشانه رفته بودند
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سيد عيسی و حميد سبزواری

حضرت امام)ره( با نگاه امتی به حل مسائل جهان اسام، سقف مطالبات خود برای حل 
مشكات را بسيار باال برده و نوك پيكان مبارزات خود را در مبارزه واقعی با امريكا به عنوان 
ريشه تمامی مشكات موجود در ايران و منطقه نشانه رفته بودند. در واقع ايشان با حمله 
به نظام سرمايه داری حاكم بر غرب شاه را نيز مورد تهاجم قرار می دادند و حتی اسرائيل را 

در اين مجموعه كه با غرب، امريكا و شاه هم سنخ و همراه است، ارزيابی می كردند. 
با اين نگاه اتحاد جهان اسام عليه امريكا و صهيونيسم و دفاع از حقوق فلسطينی ها 
الزم است و اگر هر كشور و جريان و گروهی در اين مسير همراه حضرت امام)ره( می شد، 

حتماً مورد تأييد قرار می گرفت. 
حضرت امام)ره( در مشی مبارزاتی خود ضمن توجه به مسائل ملی و داخلی، ريشه ها 
را فراملی می دانست و در عين توجه به واقعيات، آرمان های اسامی را به قربانگاه نمی برد 
و ضمن برنامه ريزی و هوشياری برای مقابله با دشمن، اصالت را به ادای وظيفه و تكليف 
می داد و نه حصول به نتيجه. ايشــان مخالف وضع موجود با حاكميت غرب، امريكا و 
صهيونيســم بود و نه منتقد آنها. با نگاه دقيق تر دنبال انقاب مصلحانه بود و نه اصاح 
منفعانه؛ چرا كه چهارچوب موجود را از اســاس باطل می دانست و بالطبع در چينش 

عناصر مبارزه برای رسيدن به هدف قائل به تقابل بود و نه تعامل. 
تاقی اين دو نگاه در لبنان و در آستانه انقاب اسامی به اوج خود رسيد و هواداران اين 
دو نگاه از هر سو به دنبال اجراي راهبرد خود بودند تا اينكه امام موسی صدر در روز 31 
اوت سال 1978 )نهم شهريور 1357( در سفر به ليبی ناپديد شده از صحنه تأثيرگذاری 
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سياسی در لبنان كنار گذاشته می شود و تاش های كشورهای ذيربط و پيروان او برای 
اطاع از سرنوشت ايشان تاكنون به جايی نرسيده است. 

سيد عيسی و منير شفيق، نويسنده معروف فلسطينی

با ناپديد شدن امام موســی صدر، تاقی دو نگاه در ميان طرفداران آنها به تضاد و در 
برخی موارد به تقابل كشيده می شود. اگرچه با پيروزی انقاب اسامی در ايران، عده ای 
از پيروان مكتب فكری حضرت امام)ره( به ايران بــاز می گردند ولی افرادی همچون 
سيد محمدصالح الحسينی كه تا پيش از اين با جال الدين فارسی، آقای نفری و محمد 
منتظری و آقای سراج در لبنان فعال بودند، با وجود رژيم صهيونيستی مأموريت خود 
در لبنان را پايان يافته تلقی نكرده و همچون سيد عيسی طباطبايی در همكاری نزديك 

با فلسطينی ها در لبنان باقی می مانند.
از سوی ديگر رژيم صهيونيستی پس از موفقيت جمهوری اسامی ايران در آزادسازی 
خرمشهر، با هدف اعاني مقابله با مبارزان فلسطينی، با دو هدف اصلي مقابله با حضور 
سوری ها در لبنان و ايجاد دولت دست نشانده مارونی، با 6 لشگر از 10 لشگر خود در 6 

ژوئن 1982 )16 خرداد 1361( به لبنان حمله كرده تا بيروت پيش می رود.1 

1. مسعود اسداللهي، همان، ص54-53؛ عده اي بر اين اعتقادند كه حمله رژيم صهيونيستي به لبنان كه 13 
روز پس از آزادي خرمشهر به وقوع پيوست، ريشــه در ترسي داشت كه جبهه استكبار از پيروزي هاي جمهوري 
اسامي در جبهه هاي جنگ تحميلي مقابل صدام در دل داشت؛ و از سوي ديگر مي خواست كه نيرو و توان ايران 
را متوجه جنوب لبنان كند كه حضرت امام)ره( ضمن محدود كردن حضور نيروهاي ايراني صرفاً براي آموزش، 

راهبرد »راه قدس از كربا مي گذرد« را اتخاذ كردند. 
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سيد محمدصالح الحسيني

كارشناسان اسرائيلی معتقدند كه آريل شارون وزير جنگ دولت مناخيم بگين مسبب 
شكست فضاحت بار اسرائيل در لبنان با اين حمله اســت چرا كه نه تنها در ايجاد يك 
دولت دست نشانده به رهبری بشير جميل موفق نشد بلكه وجهه بين الملل اين رژيم 
را با حمايت از كشتار صبرا و شتيا و بازگذاشتن دست فاالنژها در قتل عام 3 تا 5 هزار 
فلسطينی در 16 تا 18 ســپتامبر 1982 )25 تا 27 شهريور 1361(، مفتضح تر نمود. 
ضمن آن كه با تحمل هزينه های انسانی، سياسی و نظامی فراوان، مجبور به عقب نشينی 
تا كمربند امنيتی در جنوب شد و دوباره فضا را برای بازگشت سوريه باز نموده و حتي به 

قول رابين موجبات خروج غول شيعه از بطری را نيز فراهم كرد.1 
با خروج فلســطيني ها از لبنان، دور جديدی از صف بندی دو نگاه موجود از فعاليت 
سياسی تشيع در لبنان آغاز می شود و سران نه چندان موجه امل به عنوان فعالين اصلی 
از اردوگاه فكری امام موسی صدر با فاصله گرفتن از مشی و مشرب ايشان و انجام برخی 
اقدامات مشكوك، بر شكاف اين دو نگاه می افزايند كه جنگ اردوگاه ها )كه مفصل در 
مصاحبه آمده است( مطلع اين تقابل و درگيری نظامی حزب اهلل و امل غايت اين هماورد 

فكری و مبارزاتی بود كه تأسف همگان را در پی داشت. 
1. همان، ص97؛ اگرچه از پيامدهاي حمله 1982 )1361( رژيم صهيونيستي به لبنان، اخراج فلسطيني ها به 
سمت تونس بود ولي رسوايي ناشي از كشتار صبرا و شتيا گريبان دولتمردان صهيونيست را گرفت. آريل شارون 
در كميسيون كاهان براي بررسي اين جنايت مقصر شناخته شد و از پست وزارت جنگ كنار رفت و مناخيم بگين 
پس از يك دوره بلند از افسردگي ناشي از مرگ همسر و سرخوردگي حمله به لبنان، در شهريور 1362 از قدرت 

كناره گيري كرد. 
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اگر تدبير مسئولين جمهوری اســامی ايران و فداكاری سيد عيسی طباطبايی در 
اردوگاه رشيديه نبود، وقوع فاجعه ای همچون اردوگاه صبرا و شتيا با عامليت شيعيان 
بســيار محتمل بود. به ويژه اينكه صهيونيست ها به عنوان صحنه گردان اين تراژدی با 
به كارگيری افرادي همچون داوود داوود كه سيد عيسی نيز از ارتباط او با اسرائيلی ها 

می گفت،1 به هدف خود می رسيدند. 
جنگ اردوگاه ها از ماه مه 1985 )ارديبهشت 1364( تا فوريه 1987 )بهمن 1365( 
با نبردهای طوالنی ميان جنبش امل و ســاف2 صورت گرفــت و آخرين مرحله از اين 
رويارويی در رشيديه بود. آن هم از 30 ســپتامبر 1986 )8 مهر 1365( تا 15 فوريه 

1987 3 )26 بهمن 1366( )چهار ماه و نيم(

اردوگاه های آوارگان فلسطينی در لبنان

مساحت جمعيتنام اردوگاهرديف
)به دونم(

سال تأسيس
ميادیشمسی

1.4065/413311952مارالياس1
19.52610413271948برج البراجنه2
13351956-4.223ضبيه3
11.99839.56713281949شاتيا4
9-81948-44.133301.0391327عين الحلوه5
5.07854.04013331954ميه ميه6
9.8408013271948البص7
24.679267/213421963رشيديه8
18.134134/613271948برج الشمالی9
28.358198.12913281949نهرالبارد10
15.69520013341955بداوی11
7.35742/313271948واول12

190.427جمع كل

1. ويژه نامه عيسی پس از موسی، همان، ص72. 
2. مسعود اسداللهي، همان، ص111. 

3. ويژه نامه عيسی پس از موسی، همان، ص81. 
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اردوگاه رشــيديه در كنار 11 اردوگاه 
ديگــر، در جنــوب شــهر صــور و در 
جنوبی ترين نقطه لبنان نســبت به محل 
ساير اردوگاه های فلسطينی واقع است و 
بعد از اردوگاه عين الحلوه در جنوب صيدا 
و نهرالبارد در طرابلس از پرجمعيت ترين 
اردوگاه های فلســطينی است و كامًا در 

منطقه شيعه نشين لبنان قرار دارد. 
با پايان جنگ اردوگاه ها، جايگاه حزب اهلل 
و نگاه ايرانی تقويت شد و سوريه كم كم با حمايت از امل دوباره خواستار نقش قديمی خود 
در لبنان شد و بدين ترتيب كشــمكش دو بازيگر اصلی يعنی ايران و سوريه با تكاپوهای 
ناموفق و غير اصولی امل به جنگ ميان اين دو گروه شيعی حزب اهلل و امل منجر شد كه 
تا ابتدای دهه نود ادامه داشت و با فروپاشی اتحاد شوروی و ضعف جبهه سوری و طی دو 
توافق »دمشق يك« و »دو« و پس از كنفرانس طائف اين جنگ ها به پايان رسيد و حزب اهلل 

به عنوان مقاومت اسامی، از سوی شيعيان در برابر رژيم صهيونيستی سر برآورد.1

نتيجه
دوران ده ساله جنبش امل پس از ناپديد شدن امام موسی صدر به تجربه ثابت كرد كه با 
وجود آسيب های ديدگاهی موجود پيش از آن، جنبش امل جايگاه و شأن مناسبی برای 
رهبريت و هدايت جامعه شيعه لبنان را ندارد؛ چرا كه هم در  زمان حضور فلسطيني ها در 
جنوب پس از رانده شدن از اردن و هم در زمان حمله رژيم صهيونيستي به لبنان در سال 
1361 نشان دادند كه يار وفادار و مطمئني براي مقاومت و دشمن واقعي براي اشغالگران 
صهيونيست نيستند. غلط بودن راهبرد مسلح كردن امل زماني به اوج خود رسيد كه اين 
ساح نه تنها عليه صهيونيست ها به كار گرفته نشد، بلكه سينه فلسطيني ها را در رشيديه 
نشانه گرفت و در اواخر دهه شصت هم با راه اندازي جنگ عليه حزب اهلل و تحليل بردن 

توان مقاومت واقعي، موجبات سرور صهيونيست ها را فراهم نمود. 
خيانت عناصري از جنبش امل و اهمال و وادادگي رهبران آن نسبت به آرمان مقاومت، 
دو آسيب جدي اين حركت بوده و مادامي كه در مسير حزب اهلل و رسالت واقعي جامعه 

شيعي در لبنان قرار نگيرند، فلسفه وجودي آن با سؤال جدي مواجه است. 

1. مسعود اسداللهي، همان، ص111-117. 

اگر تدبير مسئولين جمهوری اسالمی 
ایران و فداکاری سيد عيسی طباطبایی 
در اردوگاه رشيدیه نبود، وقوع فاجعه ای 
همچون اردوگاه صبرا و شتيال با عامليت 
شيعيان بسيار محتمل بود. به ویژه اینکه 
صهيونيست ها به عنوان صحنه گردان 
این تراژدی با به کارگيری افرادي 
همچون داوود داوود که سيد عيسی نيز 
از ارتباط او با اسرائيلی ها می گفت، به 

هدف خود می رسيدند 
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شيعيان با آن سابقه طوالنی در لبنان در فضا و شرايطی قرار گرفته اند كه بايد بسيار 
فراتر از چهارچوب جغرافيايي خود در منطقه نقش ايفا كنند و مهم ترين مأموريت در 
اين برهه حساس از زمان، مقاومت در برابر اشغالگری است كه علم آن از ايران توسط 
حضرت امام)ره( برافراشته گرديد و توســط پيروان ايشان در منطقه كم كم در عراق، 

سوريه و يمن به اهتزار درآمد و درخواهد آمد. 

سيد عيسی در کنار سيد حسن نصر اهلل

درك درســتی راهبرد حضرت امام)ره( در لبنان دهه هشــتاد به سادگی امروز كه 
حزب اهلل حيات يافته، باليده و مقاوم، از بازيگران تعيين كننده منطقه شده است، ميسر 
نبود. در آن زمان واليت پذيری افرادي همچون ســيد عيسی طباطبايي الزم بود تا بر 
ترديدهای موجود نسبت به راه ها و نگاه های ديگر فائق آيد. ترديدهايی كه در ابتدای 
بحران سوريه در سال 2011 )1390( نيز برای عده ای از فعاالن سياسی ما ايجاد شد 
و هم اكنون پس از هفت سال به درستی آن تدبير رســيده ايم و اين آزمايش ها برای 

واليت پذير بودن ادامه دارد...
فصلنامه پانزده خرداد



92
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  55    بهار 97

مصاحبه حجت االسالم والمسلمين دکتر سيد حميد روحاني با آقاي عيسي 
طباطبایي 

آقاي روحاني: بسم اهلل الرحمن الرحيم. در روز يكشنبه پنجم ارديبهشت ماه 1389 
در مسير بعلبك در حضور حضرت حجت االسام والمسلمين حاج آقا عيسي طباطبايي 
هســتم و با ايشــان گفت وگو مي كنم: ضمن تشــكر از جنابعالی مي خواستم جريان 
اردوگاه های فلسطينی و اينكه شــما مدتي در آنجا گرفتار بوديد- البته خودتان رفته 
بوديد آنجا در حمايت از فلسطيني ها- را از آغاز بگوييد. چرا آن درگيري به  وجود آمد؟ 
ميان چه كساني بود؟ و هجمه كنندگان به اردوگاه ها چه هدفي را دنبال مي كردند؟ چه 

اغراضي داشتند و عاقبت آن به كجا رسيد؟ 
آقاي طباطبايي: بسم اهلل الرحمن الرحيم. خوشوقتم از زيارت حضرتعالي و مرافقت با 
شما. االن به بعلبك مي رسيم و ديگر فرصت صحبت نيست از باب مزاح عرض مي كنم 
دو نفر سر سفره نشسته بودند يكي گفت مي تواني قصه حضرت يوسف را بگويي ديگري 
گفت خاصه افتاد توي چاه و كشته شد... قضيه طوالني است و با اين چند دقيقه، حق 
مطلب ادا نمي شــود. قضاياي لبنان قضاياي پيچيده اي اســت. در آن زمان توطئه اي 
عليه فلسطيني ها براي جمع آوري اسلحه وجود داشت؛ همين موضوعي كه امروز براي 
حزب اهلل مطرح اســت. آن زمان برای نيروهاي فلسطيني  در اردوگاه ها احساس خطر 
مي شد، همچنان كه امروز برای نيروي حزب اهلل احساس خطر مي شود. اين توطئه شوم 
امريكا و اسرائيل است كه هميشه مي خواهند آن را پياده كنند و مسلمانان را خلع ساح 
كنند- خلع عقيده و خلع شخصيت- روي اين موضوع خيلي كار كرده اند و پايگاهي براي 
جاسوسي هاي خودشان و افكار انحرافي اي كه در منطقه به  وجود آورده اند ايجاد كنند. 
اما اجماالً مي ترسند از اينكه يك روزي اين افكار تشيع و حتي مسلمانان به صورت اعم 
و فلسطينياني كه زمينه نهضت برايشــان فراهم است قيام كنند؛ چراكه سرزمينشان 
را از دست داده اند و زندگي  بسيار ر قت باري را در اردوگاه ها مي گذرانند. مخصوصاً اگر 
اسلحه هم در دسترسشان باشد. شيعيان هم كه در تاريخ محروم بوده اند و امروز به بركت 
انقاب بيدار شده اند اگر اسلحه داشته باشند اين اسلحه و بيداري از جنبه هاي عقيده و 
ايدئولوژيك و اينها براي امريكا و صهيونيست ها موجبات خطر را فراهم مي كند لذا اينها 
از همه جوانب كار مي كنند، تبليغاتشان و ترويج فسق و فجور و فحشا و منكر و همين 
اعتيادي را كه خانمان سوز است رواج مي دهند و اين يك امر بديهي است كه آنها خيلي 
برای خلع ساح فلسطينی ها و حزب اللهی ها تاش مي كنند. در سال 1986 ميادي 
قضيه خلع ساح فلسطيني ها شروع شد. اسرائيل كه تحت فشارهاي مقاومت، از جنوب 
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لبنان عقب نشيني كرد نتوانست خلع ساح را بر 
عهده بگيرد، يعني اصًا نتوانست وارد اردوگاه ها 
شود و حال آن كه جنوب لبنان در اختيار اسرائيل 
بود. اسرائيل مي دانســت كه اين كار خطرناكي 
است و چه بسا باعث شود كه زياد كشته بدهد در 
نتيجه صبر كرد تا امنيت جنوب لبنان را برقرار 
بكند و جاي پايش را در منطقه محكم كند و كًا 

جنوب را تحت قبضه خود درآورد بعد اردوگاه ها را يكي  يكي خلع ســاح كند؛ وقتي 
نتوانســت اين كار را انجام بدهد از جنوب لبنان فرار كرد و لب مرز ســاكن شد و مثل 
يك خنجر در وسط لبنان چهل كيلومتر در عرض ده كيلومتر بر ارتفاعات وسط لبنان 
مسلط شد، ]و چون[ از همه جا عقب نشيني كرد قضيه خلع ساح خيلي برايش مهم 
بود. بنابراين، اين موضوع را بر عهده ارتش لبنان گذاشت. ارتش لبنان فهميد كه اين 
يك تله  است و فقط آنها را وارد يك درگيري مي كند و فلسطيني ها يقيناً از اين قضيه 
پيروز بيرون مي آيند لذا اين مأموريت را نپذيرفت. اســرائيل نيز دريافت كه نيروهاي 
ديگر غير از حركت امل هم نمي توانند عهده دار اين قضيه شوند، امر را به حركت امل 
موكول كردند. شخصيت هايي از حركت امل در جنوب بودند كه پشت پرده با امريكا و 

اسرائيل در رابطه بودند. 

آقاي روحاني: از آنها نام ببريد خوب است. 
آقاي طباطبايي: شــخصي به نام داوود داوود بود كه مســئول حركت امل بود و كل 

اسرائيل مي خواهد که در آینده 
اصاًل حرکت حزب اللهي به  وجود 
نياید حرکت امل در منطقه مسلط 
شود و طوري هم مسلط شود که 
فلسطيني ها بدون داشتن سالح در 
اردوگاه ها محصور شوند تا امنيت 

اسرائيل تهدید نشود
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جنوب در اختيار او بود. درســت است كه نبيه 
بري در رأس كار بود اما ايشان ]داوود داوود[ در 
كل جنوب، فرمانده مطلق بود- مانند امروز كه 
در جنوب لبنان شــيخ نبيل1 ]قاووق[ نماينده 
كل حزب اهلل است- او شخصي نظامي بود و كل 
قضاياي امنيتي و تسليحات را در اختيار داشت. 
اسرائيل كه عقب نشيني كرد كًا تمام اين مراكز 
را در اختيار حركت امل قرار داد. گويا از قبل با 
حركت امل هماهنگ شده بود چون عقب نشيني 
اسرائيل از مناطق، ناگهاني بود و حركت امل طي چند ساعت پايگاه ها را گرفتند و معلوم 
بود كه از همديگر اطاع داشتند و با هم قرار داشتند. اين مسئله براي نيروهاي حزب اهلل 
و مقاومت، امري ناگهاني بود و از آن خبر نداشتند اما اجماالً كل جنوب در اختيار حركت 
امل قرار گرفت. گويي حركت امل با اسرائيلي ها قرار گذاشته بود كه وقتي از آنجا مي روند 
و پايگاه ها را در اختيار حركت امل قرار مي دهند آنها هم فلســطيني ها را در اردوگاه ها 
خلع ساح كنند يعني اسرائيلی ها به آنها گفته بودند كه اگر مي خواهيد آرامش و امنيتي 
در جنوب لبنان برقرار كنيد و وضع اقتصادي مردم خوب شــود الزمه اش اين است كه 
فلسطيني ها خلع ساح شوند. بسيار زشت و خيانت بار است كه چنين مأموريتی بر عهده 
حركت امل كه شيعه است گذاشته شده است. اين در جهان اسام و جهان عرب بسيار 
زننده بود كه حركت امل شيعه اي كه مثل آقا موسي صدر پايه گذار آن بوده است امروز 
چنين اقدام خيانت باري را انجام بدهد؛ اين براي ايران خيلي ناگوار بود. ايران مخالفت 
خود را با اين كار اعام كرد چون گرچه با حركت امل اختافاتي وجود داشت اما ايران 
حاضر نبود اين ذلت را براي شيعه بپذيرد كه حركت امل شيعه بيايد و چنين اقدامي را 
انجام بدهد و نقش اسرائيل را ايفا كند. لهذا ايران مخالفت خودش را با اين كار اعام كرد. 
اما اگر ايران بخواهد وارد عمل شود معني اش اين است كه بايد در جلوي اينها يك نيروي 
مســلحي را با قدرت بياورد و اينها را وادار كند كه از اين كار دست بردارند و اين بدين 
معنی است كه به فتنه دامن زده می شود و اين همان چيزي است كه اسرائيل مي خواهد. 
اسرائيل مي خواهد كه در آينده اصًا حركت حزب اللهي به  وجود نيايد حركت امل در 
منطقه مسلط شــود و طوري هم مسلط شود كه فلســطيني ها بدون داشتن ساح در 
اردوگاه ها محصور شوند تا امنيت اسرائيل تهديد نشود. وارد اين مقوله شدن كار بسيار 

1. ايشان اكنون در اين سمت نيستند.

فلسطينی ها  مي خواست  ایران 
اسلحه خودشان را داشته باشند 
منتها مراعات وضع شيعه را هم 
دارد  الحمدهلل  بکنند. حاال که 
به  وجود  مقاومت  و  حزب اهلل 
می آید می تواند نوعي هماهنگی 
بين اینها به  وجود آورد تا نه آنها 
در حال استضعاف باشند نه شيعه 
و  باشد  داشته  وضعيتي  چنين 

قضایا جمع و جور بشود
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خطرناكي است. بنابراين جمهوري اسامي ايران مي خواهد از لحاظ جنبه هاي اخاقي 
و شرعي، برادران حركت امل را متوجه اين قضيه بكند كه دست از اين كارشان بردارند. 
از طريق ديپلماسي اقداماتي شــد كه نتيجه نداد. روز به روز دامنه مخالفت شيعيان با 
حركت امل بيشتر مي شد و از طرفي هم حركت امل سلطه خودش را گسترش مي داد 
و فشــارهايي به اردوگاه ها مي آورد و در جلوي اردوگاه ها سنگر مي زد و همه را تفتيش 
مي كرد؛ اين مقدمه اي بود كه وارد اردوگاه ها شود و خلع ساح را شروع كند. قضايا هر 
روز شديدتر مي شد تا اينكه آيت اهلل جنتي از طرف جمهوري اسامي ايران آمد. ايشان با 
سران طرفين هم از جنبه سياسي و هم از جنبه شرعي و اخاقي مذاكره و بحث مي كرد. 
ايشان نمي توانست بيشتر از 6-5 روز در منطقه بماند در نتيجه هيئتي متشكل از علماي 
شيعه و سني تشــكيل دادند تا اين قضيه بدون فتنه و درگيري ميان شيعه و سني و از 
طريق علما حل شود. ايشان من را نماينده خودشان كردند و هيئت علما با شخصيت هايي 
مثل عبدالحليم خدام،1 جلود ليبي2 و شــخصيت هاي ديگر شيعه و سني ماقات هايي 
انجام مي داديم تا به توافقي برسيم كه قضيه خلع ساح تمام شود و حركت امل وارد اين 
مقوله نشود. ما وارد مذاكره شديم و ماقاتي را با سران حركت امل در بيروت و جنوب 
لبنان انجام  داديم و همه اينها را به جمهوري اسامي ايران گزارش كرديم. درست است 
كه اقدامات ما از جنبه سياسي خوب بود اما نتيجه عملي نداشت زيرا اينها كساني هستند 

كه قسم خورده اند بايد اين كار را انجام دهند.  ]قضيه خلع ساح[ 

1. وزير امور خارجه وقت سوريه
2. نخست وزير ليبی
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آقاي روحاني: اين هيئتي كه شــما در آن بوديد 
شامل چه كساني بود؟ 

آقاي طباطبايي: شــيخ ماهر حمود، شــيخ محرم 
عارفي، شيخ احمد زين، سيد عباس موسوي و شيخ 

قاضي حنينه. 
آقاي روحاني: از طرف امل چه كساني بودند؟ 

آقاي طباطبايي: تنها كســي كه كل منطقه را در كنترل خودش داشت و در جنوب 
لبنان حرف اول را مي  زد آقاي داوود داوود بود اما در بيروت حرف اول را مي بايست نبيه 
بري بزند. او تقريباً با ما موافق بود كه شيعه نبايد وارد اين مقوله شود او هم با كار داوود 
داوود مخالفت مي كرد اما داوود داوود مي گفت كه حرف اول را من مي زنم و من مي دانم 
كه مصلحت جنوب چيست و بايد اين طوري عمل شود و نبيه بري مسئول جاي ديگر 

است و ربطي به قضيه جنوب ندارد. 

نبيه بری، رهبر امل

آقاي روحاني: آيا فكر نمي كنيد كه مخالفت نبيه بري تاكتيكي بود؟ 
آقاي طباطبايي: ما يقين داشــتيم كه تاكتيكي بود چون او با عرفات دو طرف يك 

و  بودیم  وسط  حد  ما 
می خواستيم از کشته شدن 
مسلمانان جلوگيري کنيم و 
این عار از شيعه محو بشود که 
وارد خلع سالح فلسطينی ها 

شده است
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قيچي بودند؛ يك طرف عرفات بود و او هم طرف 
ديگر بود و خون مردم عادي بيهوده هدر مي رفت. 
اين دو نفر مخالفت سياســي مي كردند و مردم 
عادي هم گرسنگي، تشنگي، فشار و بمباران ها را 

تحمل مي كردند. 
آقای روحانی: در گفت وگويی كه بين شما رد و 

بدل شد امل چه می گفت؟ 
آقاي طباطبايي: ناراحتی آقايان امل از اين بود كه فلســطينی ها مدت ها در جنوب 
حكومت مي كردند ابوعمار آنجا حكومت می كرد و وضع شيعه در آنجا بد بود. نه در زمان 
ابوعمار اينها آرامش داشتند و وضع اجتماعی شان خوب بود و نه حاال كه ابوعمار از لبنان 
آواره شده و به تونس و جاهای ديگر رفته است. وقتي اسراييل جنوب را مدنظر دارد و 
عليه فلسطينی ها عمليات می كند معنايش اين است كه بايد تاوان اين نوع قضايا را ملت 
شيعه بدهند، دهات شيعه؛ چه دهاتي كه لب مرز هستند چه دهاتي كه در خارج هستند. 
اجماالً آنها به هدف اينكه شيعه در اســتضعاف محض قرار گرفته در جنوب لبنان- نه 
دولت به شيعيان رسيدگی می كند و نه عرفات زمانی كه در لبنان حاكم مطلق بود به 
آنها رسيدگي مي كرد و نه االن كه نيست- مشكل هم مشكل فلسطين و اردوگاه های 
آن است كه از آنجا عمليات می شود. 9-8 گروه فلسطينی وجود دارد كه هيچ  كدامشان 
با يكديگر جور نيستند، با همديگر مخالف هستند و در سر همديگر می زنند. همه آنها 
هم تقريباً عليه اسراييل توافق دارند اما اين قدر با هم درگير هستند كه وضع جنوب را 
هميشه در ناآرامی نگه داشته اند و اسراييل هم از ضعف اينها سوءاستفاده می كند و هم 
آنها و هم شيعيان را مي كوبد. وضع جنوب وضع خوبی نيست؛ نه از لحاظ اقتصادی و نه 
از لحاظ امنيتي. از سال 86 تا حاال خيلي وقت مي گذرد از اين قضيه. من االن يادم نيست 
مذاكرات بر چه محوری بود اما آنها كًا مي خواستند برای دفاع از شيعه در جنوب، جو 
امنی درست بكنند. جنگ با اسرائيل را كنار بگذاريم. اسراييل هميشه ناامنی جنوب را 
به عمليات فلسطينی ها عليه خودش منتسب می كند. آنها از اردوگاه ها موشك پرتاب 
می كنند و اسرائيل هم مي زند. اجماالً نه وضع اقتصادي خوب است نه وضع امنيتي هيچ 
وضعي خوب نيست بر اين اساس حركت امل می خواست كاری كند كه فلسطينی ها 
را خلع ساح كند چون در نتيجه خلع ساح فلسطينی ها، نوعي آرامش برای جنوب به  
وجود می آيد. همه قضايا در حول و حوش اين محور دور مي زد. حاال بيا جمع كن قضايا 
را كه چه نوع عملي انجام دهيم كه فلسطيني ها خلع ساح نشوند و اسرائيل شيعيان 

ما روحانيان می خواستيم قضيه را 
سياسی، اخالقی، شرعی فيصله 
بدهيم و حل کنيم اما کسانی که 
قسم خورده بودند که خلع سالح 
باید انجام بگيرد، راه برگشت را 
به تمام معنا بستند و اردوگاه ها را 

محاصره کردند
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و فلســطينی ها را در كمال اســتضعاف قرار ندهد و 
آنها را نكوبد. درســت اســت كه بايد ساح در دست 
فلسطينی ها كنترل شود اما اگر آنها خلع ساح بشوند 
راه برای اسراييل باز مي شود كه آنها را در هم بكوبد و 
اهدافش را بر آنها تحميل كند. هزار مصيبت عقب اين 
قضيه است و اين ننگ برای شيعه خوب نيست. ايران 
مي خواست فلسطينی ها اســلحه خودشان را داشته 
باشند منتها مراعات وضع شــيعه را هم بكنند. حاال 
كه الحمدهلل دارد حزب اهلل و مقاومت به  وجود می آيد 
می تواند نوعي هماهنگی بين اينها به  وجود آورد تا نه آنها در حال اســتضعاف باشند 
نه شيعه چنين وضعيتي داشته باشــد و قضايا جمع و جور بشود. عرفات از يك جنبه  
نمی خواست كه اينها خلع ساح بشوند حق هم بر همين بود كه نبايد خلع ساح بشوند 
اما عرفات از جنبه ديگر نيز با حركت امل مشكل داشت؛ امل با سوريه در ارتباط بود و نزد 
عرفات سوريه متهم است به اينكه ضد اخوان و ضد صدام است و عرفات بيشتر با صدام 
كنار می آمد. سوريه عليه اخوان المسلمين كارهايی مي كرد و اختاف ديرينه ای بين 
عرفات و سوريه وجود داشت. چون روابط سوريه با حركت امل خوب بود عرفات عليه 
سوريه هم كه بود مي آمد و به اختافات دامن مي زد. نمی خواهم بگويم سوريه هم متهم 
بود به اينكه فلسطينی ها بايد خلع ساح بشوند اما نوعي تنش در منطقه وجود داشت كه 
اين به نفع هيچ  كسی نبود. من جزييات قضايا را نمی دانم فقط می دانم كه حركت امل 
از طرف سوريه كامًا پشتيباني مي شد. عرفات ضد سوريه و ضد حركت امل بود. درست 
است حركت حزب اهلل هم يك نوع تأييد از طرف سوريه داشت اما اين طور هم نبود كه 
سوريه راه را باز كرده باشد و حزب اهلل را كامًا تأييد  كند. آن موقع هم مثل االن نبود كه 
قضايا اين قدر واضح و روشن شده باشد. ما حد وسط بوديم و می خواستيم از كشته شدن 
مسلمانان جلوگيري كنيم و اين عار از شيعه محو بشود كه وارد خلع ساح فلسطينی ها 
شده است. آنها قسم خورده بودند كه بايد اين كار را بكنند. لهذا فلسطينی ها را محاصره 
كرده بودند. محاصره حدود 70-60 روز طول كشيد تا اينكه ما توانستيم هيئتی تشكيل 

بدهيم و بگوييم محاصره را تمام كنيد تا مجروحان از اردوگاه ها بيرون بيايند. 

از بيروت با من تماس گرفتند 
و پرسيدند اوضاع را چگونه 
رقت بار  وضع  من  دیدی؟ 
گرسنگی مردم را شرح دادم. 
در این بين بدیهی بود که ما 
نتقاد بکنيم؛ کاميون های ما  ا
مصادره شده بود، مجروحان 
در خندق ها و سرداب ها در 

وضع بدی بودند
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آقای روحانی: اين هيئت غير از هيئت مذاكره كننده بود؟ 
آقاي طباطبايي: آن هيئت ايرانــی كه آمده بود نتوانســت كاری انجام بدهد فقط 
اين هيئت را تعيين كردند كه ما پيگير اين قضيه باشــيم. دومين شــخص سوريه كه 
عبدالحليم خدام بود هم آمده بود. جلود هم كه شخص دوم ليبی بود به اينجا آمده بود 
و پشتيبان فلسطينی ها و ضد حركت امل بود. او در هتل شرايتون مستقر شده بود. سه 
ماه كار روزانه اش پيگيری اين قضيه بود. ايران هم آقای شيخ االسامی را انتخاب كرده 
بود كه به اينجا آمدند و چند ماه برای پيگيری اين قضيه در اينجا مستقر شدند. يعنی 
آرای متضارب، ايران يك طرح داد، سوريه يك طرح داد، ليبی يك طرح داد، كشورهای 
عربی را هم خدا می داند هر كدام يك طرح داشتند. ما روحانيان می خواستيم قضيه را 
سياسی، اخاقی، شرعی فيصله بدهيم و حل كنيم اما كسانی كه قسم خورده بودند كه 
خلع ساح بايد انجام بگيرد، راه برگشت را به تمام معنا بستند و اردوگاه ها را محاصره 
كردند. اين محاصره 2-1 روز نبود بلكه70-60 روز طول كشيد تا اينكه اعتراضات زياد 
شد. مجروحان زياد شده بودند، فلســطينی ها هم برای اينكه روی حركت امل فشار 
بياورند يك ده شيعه را در شــرق صيدا محاصره كردند و بر روي شيعيان فشار آوردند 
و گفتند كه دست از محاصره برداريد تا ما هم محاصره را پايان دهيم؛ اين قضيه ديگر 
گره را كورتر كرد. در عوض اينكه ما هر روز به يك افق روشن تری برسيم افق تاريك تر 
می شد. از طرفی هم راه برگشت نداشتيم چون خون مظلومان ريخته می شد و آبروي 
شيعه در خطر بود. راديو بی بی سی،  راديو مونت كارلو و راديوهاي ديگر اخبار اين قضيه 
را مي گفتند و همه هم روی حركت امل شــيعه تمركز داشــتند كه علمدار اين قضيه 
شده بود. چاره ای نبود جز اينكه ما به اين ميانجی گری ادامه بدهيم. مبلغی در اختيار 
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من گذاشته شد و من مكلف شدم كه با فلسطينی ها 
مذاكره كنم كه آنها از دهاتي كه محاصره كرده بودند 
عقب نشــينی كنند من هم با كاميون های زيادی كه 
پر از آذوقه بود به اردوگاه بــروم و آذوقه را پياده كنم 
و مجروحان را- كه اينها بيش از هفتاد روز محاصره 
بودند- بيــرون بياورم. البته در خيلــی از اردوگاه ها 
فلسطينی ها شكست خورده بودند منتها رزمندگان 
مرتباً به اردوگاه هاي پايين تــر مي رفتند تا اينكه همه رزمنــدگان به آخرين اردوگاه 
فلسطينی ها در رشيديه رفتند؛ زن و بچه هايشــان را از آنجا بيرون كردند و آنجا يك 
پايگاه نظامی شــد. 1500-1000 نفر زن و بچه در آنجا بــود و بقيه كه چند هزار نفر 
بودند رزمنده بودند. 9 گروه فلسطينی در آنجا جمع بودند كه همه آنها هم مسلح بودند 
و موشك داشــتند چون مي ديدند در هر جايی جنگ با حركت امل شروع بشود آنها 
مي  بازند بنابراين زرنگی مي كردند و زن و بچه ها را می گذاشتند و شب ها از آن اردوگاه ها 
فرار مي كردند و به آخرين اردوگاه رفتند. آخرين اردوگاه، اردوگاه نظامی رشيديه بود. 
همه در آنجا جمع شدند. در آنجا امكاناتشان زياد بود. زيرزمين ها و خندق هايی كه در 
زمان عرفات كنده شده بود پر از اســلحه بود. آنجا بيش از 9-8 هزار آدم ساكن بودند. 
در آن زمان آنجا به يك پايگاه نظامی تبديل شــده بود و تنها 1000 يا 1500 خانواده 
غير نظامی در آنجا بودند يا 2000 غير نظامی؛ و مابقی همه نظامی بودند. اما بودن اين 
غير نظامی ها و حتی همان نظامی ها كه در محاصره بودند و نمی توانستند آذوقه ببرند 
پايگاه های سازمان ملل و يونيفل... كه اردوگاه ها تغذيه تقسيم می كرد برای فلسطينی ها 
آن دكان ها و آن... تخليه كردند و از رزمندگان فلســطينی گرفتند. آنها آرد، آذوقه و 
روغن داشتند اما نمی دانستند كه زمان محاصره اين قدر طول می كشد. آذوقه ها داشت 
تمام می شد، اعتراضات زياد شــده بود كه محاصره برداشته شود و آذوقه وارد اردوگاه 
بشود. حركت امل هم فهميد كه اينها در ضعف و ناتوانی هستند فشار را بيشتر كرد. اين 
افزايش فشار و ظلم بيشتر به خانواده هايی كه نظامی نبودند سبب می شد عاقه ما به 
حل هر چه سريع تر مشكل بيشتر شود. قرار بود ما آذوقه وارد كنيم و مجروحان را بيرون 
بياوريم و فلسطينی ها از آن دهاتي كه در شرق صيدا محاصره كرده بودند عقب نشينی 
بكنند. لحظه آخر من و آقا ســيد عباس ]موسوی[ جلوی مجموعه ای از مردم بوديم و 
كاميون های آذوقه هم عقب تر از ما حركت مي كردند. ما لحظه به لحظه يك قدم جلوتر 
می رفتيم و قرار بود ما كه يك قدم جلو مي رويم فلســطينی ها يك قدم در شرق صيدا 

سيد عيسی یک سرباز است 
اگر خدا تقدیر کرده است که 
امروز در این سنگر قرار بگيرد 
و کشته بشود اشکالي ندارد. 
یک عمر بر سر سفره امام زمان 
نان خورده حاال سرباز بودنش 
را- حقيقت و راست بودنش 

را- باید اثبات کند
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عقب نشينی بكنند. پشت سر هم با بيسيم ها به همديگر خبر می دادند كه مثًا ما يك 
قدم جلوتر رفته ايم تا آنها يك قدم عقب بيايند. در لحظه آخر، دشــمنانی كه درصدد 
بودند كه طرح جمهوری اسامی ايران به موفقيت نرسد و روز به روز به فتنه دامن زده 

شود اوضاع را بر هم زدند... 
آقای روحانی: چطور بر هم زدند؟ 

آقاي طباطبايي: يك دفعه افراد مســلح امل گفتند كه آنها عقب نشــينی نكرده اند 
بنابراين شــما حق نداريد آذوقه ها را ببريد و آذوقه های ما را حركت امل مصادره كرد. 
افراد مسلح يك دفعه از توی زمين مثل قارچ جلوي ما سبز  شدند، و مسلحين جلوی ما 

را  گرفتند و  گفتند حق نداريد وارد اردوگاه بشويد. 

شهيد سيد عباس موسوی، دبيرکل سابق حزب اهلل

من و آقا ســيد عباس هم جانمان را به خطر انداختيم و داخــل اردوگاه رفتيم چون 
مي خواستيم ببينيم كه جمعيت آنجا چقدر است و آنها چقدر آذوقه می خواهند و وضع 
داخل را ببينيم. اگر به داخل نمی رفتيم به امور آشنايی كامل پيدا نمی كرديم بنابراين 
آنها هر چه خواســتند با تهديد و ارعاب جلوی ما را بگيرند مــا دو نفری جلو رفتيم... 
كاميون های ما مصادره شد يعنی آذوقه ها كًا مصادره شــد. مردم از ترس تيراندازی 
برگشتند ما هم ريسك كرديم و جلو رفتيم. وقتي ما وارد اردوگاه شديم صدها خانواده 
مانند جنگ زدگان به بيرون هجوم آوردند- در همان دويست متری كه فاصله بود بين 
آن جماعتی كه می خواستيم وارد اردوگاه شــويم آنها برگشتند و ما دو نفر شديم حد 
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وسط آن جماعت و جماعت فلسطينی- ديديم صدها 
نفر ]خانواده فلسطينی[ بيرون ريختند و مثل آدم های 
وحشی به جان مزرعه ها افتادند و شروع كردند به كندن 
علف. هر كســی يك بغل علف از تربچه و ســبزيجات 
ديگر جمع مي كرد چــون وقتي خط آتــش بود آنها 
نمی توانستند بيايند و ســبزيجات جمع كنند- گويی 
ســبزی های داخل اردوگاه را نيز خورده بودند- اينها 
اين لحظات را مغتنم مي شمردند كه بيايند علف جمع 
بكنند. تعجب كردم كه اينها داشتند علف مي بردند. وقتي ما وارد آنجا شديم اول مغرب 
بود آنها جمع شدند، دور ما را گرفتند و هر كســی يك بغل از علف و تربچه  جمع كرد. 
تربچه هايی كه هر هفته يا هر دو هفته يك بار بايد كنده مي شد و به بازار برده مي شد در 
طول اين دو ماه كنده نشده بود و درشت شده بود. اينها را می كندند و می بردند كه مورد 
استفاده قرار دهند. پرسيديم چرا اين كار را مي كنيد گفتند ما كه چيزی نداريم. ما هم 
3-2 روز آنجا مانديم تا ببينيم اوضاع از چه قرار است. در اين اثنا با بيسيم از بيروت با من 
تماس گرفتند و پرسيدند اوضاع را چگونه ديدی؟ من وضع رقت بار گرسنگی مردم را 
شرح دادم. در اين بين بديهی بود كه ما انتقاد بكنيم؛ كاميون های ما مصادره شده بود، 
مجروحان در خندق ها و سرداب ها در وضع بدی بودند؛ پناهگاه های خيلی شديدی كه 
عرفات ســاخته بود ضد بمب و از اين حرف ها. ما فكر مي كرديم شايد آنها ظاهرسازی 
مي كنند اما در خال اين 3-2 روز بررسی كرديم و ديديم اينها واقعاً در وضع رقت باری 
هستند. من از پشت بيســيم از برادرانی كه مانع آوردن آذوقه بودند انتقاد كردم و آنها 
هم حرف  ها را ضبط كرده بودند. آنها انتقادات و دل سوختگی ما براي محروميت داخل 
اردوگاه را مستمسك قرار دادند و گفتند كه سيد عيسی شخصی است كه سابقه عرفاتی 
دارد و از قديم رفيق عرفات بوده و االن هم به پشــتيبانی عرفات وارد اردوگاه شــده و 
آدم بی طرفی نيست. آدمي وارد اردوگاه شده است كه طرفدار عرفات است. خوب بود 
اگر جمهوری اسامی می خواست فتنه را بخواباند يك انسان بی طرف را وارد اردوگاه 
می كرد. ما صداي سيد عيســی را ضبط كرديم و او دارد اين طور از حركت امل انتقاد 
می كند و جماعت عرفات را تأييد می كند. آنها اين را برای من يك نقطه ضعف قرار دادند 
و گفتند سيد بايد هر چه ســريع تر بيرون بيايد وگرنه جانش در خطر است. در خطر 
بودن جان من از نظرم مشكلي نبود. من می خواستم فتنه بخوابد و بتوانيم مجروحان 
را بيرون بياوريم و آذوقه وارد آنجا بكنيم و فلســطينی ها از شــرق صيدا عقب نشينی 

هوایي  ضد  یا  خمپاره  با 
می زدند که من کشته بشوم. 
بر اثر ترکش، تير، گرسنگی 
و مصيبت افراد زیادي کشته 
شدند. کفنی نبود که ما اینها 
را دفن کنيم. مجبور بودیم 
که آنها را الی پتو بگذاریم، 
سر نيم ساعت باید اینها را 

دفن می کردیم
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بكنند. دهات شيعه محاصره شــده بود. ما می خواستيم 
فتنه بخوابد و قضيه جمع آوری اسلحه كنسل بشود. سيد 
عيسی يك سرباز است اگر خدا تقدير كرده است كه امروز 
در اين سنگر قرار بگيرد و كشته بشود اشكالي ندارد. يك 
عمر بر سر سفره امام زمان نان خورده حاال سرباز بودنش 
را- حقيقت و راست بودنش را- بايد اثبات كند. من هيچ 
خوف و ترسی به دلم راه ندادم و گفتم ما خارج نمی شويم 
مگر بعد از خواباندن فتنه. خواباندن فتنه هم معونه دارد 

چون بزرگان بايد تنازل بكنند و آنها هــم اين كار را نمی كنند. خاطره اي كه نمی توانم 
فراموش كنم اين است كه در خال همان ايام اول، ما با نه گروه فلسطينی كه در اردوگاه 
بودند و همه هم مســلح بودند اجتماع كرديم و همه در يك خندق زيرزميني به قرآن 
قسم خوردند و گفتند كه به خاطر امام خمينی كه تو را فرستادند اگر جهنم هم بر سر 
ما نازل بشود ما جواب آتش را نمی دهيم در حالي كه اگر تو نبودی در خال اين هفتاد 
و چند روزی كه در محاصره بوديم اگر يك نفر از ما كشته مي شد يك يا دو نفر از آنها را 
مي كشتيم و جواب آتش را مي داديم به هر كيفيتی هست نمی خواهيم بگوييم قاتل را 
كشتيم اما از آنها هم كشته شده حاال يا از رزمندگانشان يا از كس ديگر. امروز به خاطر 
حضور تو در اينجا ما ديگر جواب آتش را نمی دهيم تا نگويند ما مانع پيشرفت اين نوع 
مذاكرات و حل مشكل هستيم... ما موافق هستيم كه مشكل آن طور كه ايران می خواهد 
صد  در صد حل بشود. ايران هم مسلماً می خواهد شيعه از اين قضيه جمع كردن اسلحه 
دست بردارد و وارد اين مقوله نشود، آذوقه وارد بشــود، فلسطينی ها از مناطق شيعه 
عقب نشينی كنند و مجروحان فلسطينی هم از اردوگاه بيرون بروند، آذوقه نيست، دارو 
نيست خيلی مشــكات در آن منطقه وجود دارد. ما می خواستيم مشكات حل شود. 
قضيه يك روز شد، دو روز شد، يك هفته شــد، دو هفته شد. آقا سيد عباس در خال 
همان يكي، دو روز اول كه اين وضع رقت بار را مشاهده كرد گفت كه من بايد بروم بيرون 
و قضيه را از خارج پيگيری كنم و تو بايد اينجا باشــی! با بيسيم از سفارت ما در سوريه 
خبر داده اند كه سيد عيسی بايد آنجا باشد. شما ]آقا سيد عيسی[ مشاهدات خودت را 
به بيرون منتقل كن تا قضايا را پيگيری كنيم و مشــكل با شخصيت های سياسی حل 
بشود. ايشان رفت كه بعد از يك هفته برگردد. يك هفته شد دو هفته و من خاطرات و 

مشاهداتم را هر روز می نوشتم. 

ما 75 روز با این مجروحان، 
فقرا و بيچاره ها و رزمنده ها 
می نشستيم و آنها را دلداري 
مي دادیم و منتظر بودیم که 
لحظه مرگمان فرا برسد و 
بين همان مردم مظلومی که 
دفنشان می کردیم همان جا 

دفن بشویم
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آقای روحانی: آن خاطرات كجا است؟ 
آقاي طباطبايي: قسمتی از آن در وزارت 
خارجه است و قسمتی از آن دست آقاي 
محتشمی بود. من در آن ايام 300-400 

صفحه خاطرات نوشتم. 
آقای روحانی: نگه نداشتيد؟

آقای طباطبايي: چون منزل و كتاب هاي 
من يك بار از بين رفته است ديگر هيچ چيز 
را پيش خــودم نگه نمی دارم. آقا ســيد 
عباس هــر دو هفته يك بار می آمد ســر 
می زد و مي گفت كه بودن تــو در داخل 
اردوگاه خيلي مؤثر اســت. من توســط 
ايشان خاطرات و آنچه را در داخل اردوگاه 

می گذشت به بيرون منتقل مي كردم و ايشــان من را تشويق می كرد كه در آنجا بمانم 
چون مشــكل روز به روز بزرگ تر و قضيه بين المللی می شد. قضيه از حد اقليمی فرا تر 
رفته بود. اين طرح جمهوری اسامی ايران، كه مي خواست اين عار را از شيعه محو كند، 
بايد عملی مي شد. سوريه هم پشتيبان حركت امل بود و در عين حال نمی خواست با 
حزب اهلل درگير بشود. قضيه ادامه پيدا كرد و ما 75 روز را با بدترين وضع در سرما و با 
گرسنگی طي كرديم. روزه مي گرفتيم. چون نمی دانستيم كه مشكل ما چه زماني حل 
می شود ماه اول را روزه نمی گرفتم اما از ماه دوم فهميدم كسی كه مسافر است و نمی داند 
چه زماني از آن منطقه بيرون می رود هم بايد نمازش را كامل بخواند و هم می تواند روزه 
بگيرد. از آن به بعد شروع كردم به روزه گرفتن و با علف هايی كه در كوچه ها می روييد 
افطار مي كردم؛ می گويند اين علف ها غذاي خرگوش است و اگر آتشی، گازی پيدا شود 
بايد آن را بجوشانيم تا تلخی اش گرفته شــود و اگر كمي پياز پيدا كنيم با آن مخلوط 
كنيم تا طعم آن مقداري عوض بشود و ما را كمي سير كند. در شبانه روز ممكن بود يك 
چايی گيرمان بيايد كه من اصوالً حتی همان چای و يك قاشــق شكر را هم بر خودم 
حرام كردم تا آن را به بچه ها بدهند چون می ديدم عده اي هر نيمه شب چند كيلومتر 
سينه خيز مي روند تا 5-4 كيلو آرد بياورند و مثًا با بيسيم صحبت می كردند كه فان 
مجموعه از فان جا... مثا سينه خيز، سينه خيز چند كيلومتر راه بيايند و در فان جا 
زير خاك مخفی بكنند تا اينها نيز سينه خيز، سينه خيز از كجاها بروند و به آنجا برسند 
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و ايــن آرد را يا اين يــك كيلو نان، دو 
كيلو نان، سه كيلو نان و پنج كيلو نان 
را واردكنند و در اين اثنا افرادی كشته 
می شــدند- چه دختر، چه پســر، چه 
مسئول خانواده- يعنی مي توانم بگويم 
120 نفر انســان در اين مــدت در اثر 
تركش يا تير يا ضد  هوايی كشته شدند. 

البته از لحاظ بين المللي ممنوع است به خانه هاي مردم، ضد هوايي بزنند. دو تا گلوله اش 
را مسلط كنيد بر خانه های مردم كه هم خراب می كند و هم آتش می زند كه اگر اينها 
بفهمند بعضی از افراد دستگير می شــدند و بعد آزادشان می كردند می گفتند حركت 
امل ما را دستگير كرد و سؤال كرد فان شــخص كجاست؟ ما می خواهيم همان جا را 
بكوبيم. با خمپاره يا ضد هوايي می زدند كه من كشته بشوم. بر اثر تركش، تير، گرسنگی 
و مصيبت افراد زيادي كشته شدند. كفنی نبود كه ما اينها را دفن كنيم. مجبور بوديم 
كه آنها را الی پتو بگذاريم، سر نيم ساعت بايد اينها را دفن می كرديم؛ يا سرشان از پتو 
بيرون بود يا پايشان. پتو براي پوشاندن سر و پا كافي نبود. بر كساني كه كشته مي شدند 
گاهي من نماز می خواندم گاهي هم شــيخ ديگري كه از طرف سنی ها آنجا بود. نماز 
شيعه با نماز سنی در اينجا فرقي نمی كند. ما 75 روز با اين مجروحان، فقرا و بيچاره ها 
و رزمنده ها می نشستيم و آنها را دلداري مي داديم و منتظر بوديم كه لحظه مرگمان فرا 

برسد و بين همان مردم مظلومی كه دفنشان می كرديم همان جا دفن بشويم. 
آقای روحانی: در اين مدتی كه آنجا بوديد امل باز هم آنجا را زير آتش داشت؟ 

آقاي طباطبايي: روزانه اين چنين بود. بارها می خواست حمله كند و در حمله هايش 
شكست می خورد. مي خواستند من را دستگير كنند يا آخرين پايگاه فلسطينی ها را كه 
همان اردوگاه رشيديه بود بگيرند و خيالشان ديگر از جنوب راحت بشود. روزهای آخر 
حمات موشكي آنها خيلي شديد شده بود و 5-4 روز يا يك هفته از بيرون آمدن من 
گذشته بود كه فلسطينی ها به من گفتند 70 روز گذشته، ما با تو عهد كرديم كه جواب 
آتش را نمی دهيم اما ديگر تصور نمی كرديم كه اينها اين قدر بی شرمانه عليه ما بجنگند. 
ما اين همه كشــته داديم نه اجازه مي دهند آذوقه وارد اينجا بشود، نه اجازه مي دهند 
مجروحان بيرون برده شوند. بنابراين مشكلي حل نمی شود مگر اينكه ما جواب آتش 
را با آتش بدهيم. ما تهديد می كنيم اگر در خال همين 3-2 روز مشكات حل شد چه 
بهتر اگر نشد ما شهر صور را به موشك می بنديم تا انتقام همه كشته های اين مدت را از 

آقای غيوری و آقای دستجردی)رحمت اهلل 
عليها( برای داوود داوود پيامی آورده 
بودند که اگر ایشان مانع خروج سيد عيسی 
و مجروحان از اردوگاه بشود و از ورود 
آذوقه به اردوگاه جلوگيري کند و فتنه 
نخوابد حکم مرتد بودن و جایزالقتل بودن 

او را- به عنوان مفسد- صادر مي کنند
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مردم شهر صور يا دهات اطراف بگيريم. 

ديدم زن ها و بچه ها بيرون آمدند و همه گريه كنان دور من جمع شدند و شروع كردند 
به گريه كردن و گفتند كه اين گروه های فلســطينی موشــك ها را بيرون آورده اند و 
می خواهند شهر صور را موشك باران كنند و انتقام بگيرند معنی اش اين است كه جنگ 
شديد می شود و خدا می داند چه كسی می برد و چه كسی می بازد؛ ما جانمان در خطر 
است چون املی ها به اردوگاه ها می آيند و اولين كاری كه خواهند كرد اين است كه زن ها 
و بچه ها را می كشند. مبادا اين موشك ها به شهر صور يا دهات اطراف آن پرتاب شود! 
من با بيسيم با شــام تماس گرفتم كه به آقای منتظری خبر بدهند چون دفتر ايشان 
پيگير قضيه بود اطاع دادم كه من ديگر نمی توانم جلوی فلسطينی ها را بگيرم و آنها 
می خواهند شهر صور را موشك باران كنند و در اين موشك باران خدا می داند كه چند 
صد نفر كشته خواهند شد يعنی زحمت من به هدر می رود. اگر من در خال اين مدت 
توانستم اينها را كنترل كنم كه جواب آتش را با آتش ندهند امروز می خواهند اين كار 
را انجام بدهند بنابراين چاره اي پيدا كنيد چون من ديگر نمی توانم كاری بكنم. ظاهراً 
ايشان به هال احمر دستور داده بود كه سريعاً يك هواپيماي پر از آذوقه را بفرستند و 
آيت اهلل غيوری هم در رأس قضيه به بيروت بيايند. خطرناك ترين جا، دو جا بود؛ چون 
در صيدا نمی توانستند با اردوگاه عين الحلوه كاری كنند و اردوگاه عين الحلوه پايگاه كلی 
فلسطينی ها بود. خطرناك ترين مكان ها يكی برج البراجنه بود كه در خود بيروت واقع 
شده بود و يكی هم رشيديه در جنوب لبنان؛ اين دو پايگاه محاصره بودند و بيشتر از همه 
كشته می دادند. آذوقه ها را با كاميون حمل كردند و به سمت جنوب حركت كردند و به 
سمت اردوگاه برج البراجنه رفتند. در كنار اردوگاه برج البراجنه تك تيراندازها، راننده 
را كشتند و چرخ های ماشــين را پنچر كردند تا كاميون وارد اردوگاه نشود؛ اين اولين 
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ضربه بود. وقتي بقيه كاميون ها به سمت جنوب آمدند، مانع ورود آنها به اردوگاه شدند. 
آقای غيوری و آقای دستجردی)رحمت اهلل عليها( برای داوود داوود پيامی آورده بودند 
كه اگر ايشان مانع خروج سيد عيســی و مجروحان از اردوگاه بشود و از ورود آذوقه به 
اردوگاه جلوگيري كند و فتنه نخوابد حكم مرتد بودن و جايزالقتل بودن او را- به عنوان 
مفسد- صادر مي كنند. داوود داوود شيعه بود اما به خاطر اينكه آدم كشته بود و موجبات 
فتنه را فراهم كرده بود مي خواستند با عنوان مفسد فی االرض او را تهديد كنند و بعد 
از اين تهديد او اجازه داد كاميون ها شبانه وارد اردوگاه بشوند و من را هم سوار ماشين 
ضدگلوله كردند و با ده ها آمبوالنس، مجروحان را از زيرزمين خارج و سوار آمبوالنس ها 
كرديم و به ســمت صيدا اردوگاه عين الحلوه كه بزرگ ترين اردوگاه فلســطينی ها در 
منطقه جنوب است حركت كرديم. منتها چون اين اردوگاه در كنار شهر صيدا قرار گرفته 
است و شهر صيدا هم كًا سنی است حركت امل ديگر نمي توانست اينجا را محاصره كند. 
اردوگاه های زير صيدا را كًا محاصره و خلع ساح كردند و فقط اردوگاه رشيديه مانده 

بود كه به اين كيفيت قضيه فيصله داده شد. 

اردوگاه عين الحلوه

آقای روحانی: بعد از اينكه شما بيرون آمديد آيا محاصره برداشته شد؟
آقاي طباطبايي: محاصره برداشته شد يعنی كاميون ها وارد اردوگاه شدند، مجروحان 
خارج شدند و فلسطينی ها هم، همزمان با ورود كاميون ها از- شرق صيدا- دهاتی كه 
محاصره كرده بودند عقب نشــينی كردند. اجماالً می توان گفت ما در طرحمان موفق 
شديم. در خال اين مدت حوادثی اتفاق افتاد؛ عرفات با ما تماس می گرفت و می خواست 
از ما تقدير بكند براي ما نامه فرستاد و تشكر كرد اما از آن طرف حركت امل روز به روز 
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بيشتر با ما دشمن می شد چون خودش را در ضعف 
و زبوني مي ديد و فهميد كه اين بار سنگينی را كه 
برداشته است و اين مسئوليتی را كه پذيرفته جز 
اينكه برای خودش لعنت بخرد چيز ديگري ندارد. 
فهميد كه تيرش به ســنگ خورده و كوتاه آمد و 
می توان گفت كه اين قضيه تمام شــد. يعنی آن 
لكه ننگی كه داشــت بر پيشانی شيعه می نشست 
الحمدهلل برداشته شد و اردوگاه ها به همان حالت طبيعی خودشان برگشتند كه تا االن 
هنوز ادامه دارد. هنوز هم گاه گاهی می گويند كه اردوگاه ها بايد خلع ساح بشوند اما 
همه اش حرف است. امروزه حتي مسئله خلع ساح حزب اهلل هم مطرح است چه برسد 
به خلع ساح فلسطينی ها؛ اما همه اش حرف اســت و ان شاءاهلل هيچ  كسی نمی تواند 
عليه حزب اهلل قيام بكند. فلســطينی ها هم كه به بركت وجود حزب اهلل در امن و امان 
هستند؛ چون امنيت لبنان امروز منوط به قدرت حزب اهلل است و حزب اهلل هم از اينها 
حمايت مي كند منتها از آنها تعهد گرفته اســت كه اسلحه شان نبايد از اردوگاه بيرون 
برود و اينها نبايد در هيچ جنگ داخلي اي شركت كنند مگر اينكه به اردوگاه ها حمله  
بشود كه حمله هم يقيناً از داخل لبنان نخواهد شد و اگر اسراييل به داخل لبنان حمله 
كند يعنی به خود حزب اهلل و شــيعيان حمله كرده است. امروز ديگر اين طرح ها باطل 
شده و اسراييل جرئت دست از پا خطا كردن عليه اردوگاه ها و شيعيان جنوب لبنان را 
ندارد غير از همان جنگ 2006 كه واقع شد، جنگ 33روزه كه آن هم شكست خورد و 
الحمدهلل لكه ننگ و عاری شد بر پيشانی اسراييل و ستاره اسرائيل ان شاءاهلل رو به افول 

است. به اميد نابودی اسراييل! 
آقای روحانی: آيا تشــكل امل هنوز هم همان سياســت را دنبال می كنند و از روی 
ناچاری با حزب اهلل تقريباً كنار آمده  است يا اينكه به طور كلی متحول شده اند و شرايط 
عوض شده است؟ به نظر شما االن سياســت امل چه سياستی است؟ همان سياست 

سال های فاجعه آميز است يا تغيير كرده است؟ 
آقاي طباطبايي: به نظر حقير در ظاهر يقيناً تحوالتي ديده مي شود و نمی شود منكر 
شد چون اين قدر طرف غير شيعه لئامت و خباثت به خرج داد و به سيم آخر زد كه اصًا 
تصورش نمی رفت. يعنی هر چه درباره لئامت و خباثت در دنيا در صدر اســام تا حاال 
تصور می كرديد و می خوانديد عصاره اش در اين سده اخير در معارضه با حزب اهلل ديده 
شد؛ يعنی عربستان سعودی، وهابيت، ســلفيت و تكفيری های وهابی هر چه امكانات 

عرفات با ما تماس می گرفت 
و می خواست از ما تقدیر بکند 
براي ما نامه فرستاد و تشکر کرد 
اما از آن طرف حرکت امل روز 
به روز بيشتر با ما دشمن می شد 
چون خودش را در ضعف و 

زبوني مي دید
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داشــتند به كار بردند كه بتوانند اينجا حزب اهلل را 
به زانو دربياورند. بنابراين اينكه می خواهم بگويم 
تحولی به  وجود آمده به خاطر همين است. هر چه 
هم به عمق قضايای سياســی برويم و حركت امل 
را صد در صد تحول يافتــه از آن افكار قبل ندانيم 
اين قضايا سبب شد تعصبی كه خدا و رسول از آن 

راضی هســتند اينها را با حزب اهلل جمع كند و عقل و درايت حزب اهلل توانست جلوی 
خطر عظيمی را بگيرد البته اين خطر فقط شــامل حال او نمی شــد چون اگر دشمن 
پيروز می شد ديگر فرقی بين حزب اهلل و حركت امل نمی گذاشت. اين سبب شد كه آقا 
سيد حسن نصراهلل بر حسب حكمت و درايتی كه خودش دارد و ارشادات و توجيهاتی 
كه از مقام معظم رهبری و جمهوری اســامی دريافت مي كنــد طوری عمل كند كه 
حساسيت های قديمی حركت امل تخفيف پيدا بكند و اسباب جذب و الفت در بين اينها 
بيشتر بشود اما ببينيد چون زيربنای حركت امل با آن كيفيت است اصوالً امكان ندارد 
از يك نوع مسائلی دست بردارد، يعني ممكن نيســت از يك نوع موقعيت هايی دست 

بردارد؛ چون اين موقعيت ها را انكار خودش مي داند... 
يك نوع اختافاتــی از جنبه ايدئولوژی و عقيدتی يقيناً هســت، يــك نوع بی بند و 
باری هايی در حركت امل وجود دارد كه با ايده های حزب اهلل جمع نمی شود. حزب اهلل به 
مرجعيت، رهبريت و ولی امر تقيد دارد و با اسراييل و شيطان بزرگ امريكا مخالف است 
و خط فكر اينها با هم جور در نمی آيد. اينها يك نوع خط خاصی برای خودشان دارند 
اصًا زيربنايشان هم بر همين اساس است. سرپرستی دينی و عقيدتی آقايان را مجلس 
شيعه بر عهده دارد، و اساساً اينها با رهبريت و مرجعيت رهبر ما جمع نمی شود. از جنبه 
خط سياسی هم دلشان می خواهد با دولت به نحو خاصی كنار بيايند و برای خودشان 
خط مشی خاصی دارند. حزب اهلل اصًا خط مشي خودش را هم از جنبه مرجعيت، هم 
از جنبه عقيدتي و التزام دينی و سياســي معين كرده است؛ يعنی نه حزب اهلل خطش 
را عوض می كند و نه آنها. كسانی كه از قبل اساس و بنای حركت امل را می شناسند و 
االن عملكردشان را می بينند، می بينند كه اينها يك خط هستند و آنها يك خط ديگر. 

آقای روحانی: آيا تا به حال كسي از نيروهای امل به حزب اهلل پيوسته است؟
آقاي طباطبايي: يقيناً، اگر هم نپيوندند عقايی در بينشان پيدا می شود... 

آقای روحانی: هيچ كدام به حزب اهلل نپيوسته اند؟
 آقاي طباطبايي: ممكن است اين مسئله يك نوع حساسيت هايی به  وجود بياورد يا 

امروزه حتي مسئله خلع سالح 
حزب اهلل هم مطرح است چه 
برسد به خلع سالح فلسطينی ها؛ 
و  است  حرف  همه اش  اما 
ان شاءاهلل هيچ  کسی نمی تواند 

عليه حزب اهلل قيام بکند
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شايد مصلحت نمی دانند اما همين كه در حركت امل باشند و با عقل، حكمت و درايت 
با نيروهای مؤمن يا بــا حزب اللهی هايی كه جنبه تنظيمی وابســته به گروه حزب اهلل 
هستند كنار بيايند خوب اســت. آنها مي گويند مصلحت در اين است و بهتر است ما 
اين طور رفتار كنيم تا اينكه حركت امل را رها كنيم و به عضويت حزب اهلل دربياييم و 
آنها بفهمند و با ما دشمنی كنند. خيلی ها را من می شناسم كه عضو حركت امل هستند 
اما عملكردشان با حركت حزب اهلل موافق است. ممكن است در يك جاهای حساسی از 
آنها موضع گيری سر بزند كه با خط حزب اهلل منافات داشته باشد و در اينجا معارضه به 
 وجود مي آيد اما بر حسب ظاهر نمی بينم كه افرادی علناً حركت امل را رها كرده باشند 
و به حزب اهلل بپيوندند. اين را بايد از خود حزب اهلل ســؤال كرد اما در بين حركت امل 
عقايی هستند كه واقعاً آن حساسيت های قديم را خوابانده اند و االن با ايمان كامل كنار 
حزب اهلل هستند و در رابطه با انتخابات شهرداری، انتخابات شورا و جاهای ديگر با عقل، 
حكمت و درايت پيش مي روند. شكی نيست كسانی كه موضع اينها را می شناسند همان 
خط و توجهات قديم را دارند منتها خوب امروز حكمت هايی اقتضا می كند كه از اختاف 
جلوگيري شــود چون اگر بين اينها اختافاتی به  وجود بيايد در درجه اول اسراييل و 
امريكا بعد هم منافقينی كه به خون هر دو تشنه هستند از اين موضوع استفاده مي كنند. 

آقای روحانی: با تشكر از لطف و محبت شما. 


