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کری با تشکر از سیدعلی طباطبایی و دکتر مهدی شا

دو نامه از رهبری 
برای سید عیسی

جناب حجت االسالم حاج سید عیسی طباطبایی دام توفیقاته
 سالم علیکم،

گذشته شاهد حضور مخلصانه و مدبرانه جنابعالی  تاریخ بیش از سه دهه 
در خدمت به مقاومت اسالمی و نیز اقدامات مؤثر فرهنگی و اجتماعی شما 

کسوت نمایندگی حضرت امام خمینی قدس سره  در فلسطین و لبنان در 
الشریف و اینجانب می باشد.

کاری هـــا و تحمل  گســـترده و فدا بـــر خـــود فـــرض می دانم از ایـــن تالش هـــای 
بـــه  یـــا توجـــه  مشـــکالت و نامالیمـــات صمیمانـــه تشـــکر و تقدیـــر نمـــوده و 
درخواســـت بازنشستگی شـــما، الزم اســـت مســـئوالن ذیربط تداوم و تواصل 
ایـــن فعالیت هـــای ارزشـــمند را در زمـــره وظایف خویـــش دانســـته و جنابعالی 

نیـــز آنـــان را از دعـــای خیر خویـــش بهره مند ســـازید.
مزید توفیقات و ودوام عزت شما را از خداوند منان مسألت دارم.

عیســـی  ســـید  حـــاج  المســـلمین  و  االســـالم  حجـــت  جنـــاب  بزرگـــوار  بـــرادر 
توفیقـــه دام  طباطبایـــی 

السالم علیکم و رحمه
که نامه  عطـــف به مرقومه شـــریفه جنابعالی بدینوســـیله بـــه اطالع میرســـاند 
ی مذکـــور بـــه رؤیت مقـــام معظم رهبـــری رســـید و معظم له خطـــاب به دفتر 
فرمودنـــد: » بـــه جنـــاب سیدعیســـی طباطبایـــی بگوئیـــد: اینجانب تـــا به یاد 
دارم شـــما را وجـــود با برکت و مفیـــد و بی بدیلی برای منطقه لبنان شـــناخته 
که الزم اســـت  ام، مـــا علمنا منک اال خیـــراً و برکه و به هیچ وجه اعتقاد ندارم 
کار راغب و مصر  شـــما آنجـــا را ترک فرمائید مگـــر این اینکه خود شـــما به ایـــن 
که به خدمات خـــود حضور خود در آن منطقـــه ادامه دهید،  باشـــید و مـــادام 

کرد کمکـــی بتوانم به شـــما خواهم  اینجانـــب بقدر ٌوســـع ناچیـــز خود هر 
» بارک اهلل فیک و فی ما رزقک من المجاهده و االخالص«

مزید توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

سخنان سیدحسن نصراهلل در مدح سیدعیسی طباطبایی
 در 25 امین سالگرد تاسیس بیمارستان رسول اعظم

کامـــل و تقدیـــری بلندمرتبـــه جلـــوی موســـس ایـــن  اینجـــا بایـــد بـــا احتـــرام 
کـــه دارای یدی طـــوال در مناطق  عرصه)موسســـه الشـــهید لبنـــان( بایســـتیم 
گرامـــی حضـــرت عالمـــه  متعـــدد و در عرصـــه هـــای مختلـــف اســـت و او بـــرادر 
که از او بـــه خاطر همه تالش هـــا و همه عطیه  سیدعیســـی طباطبایی اســـت 

کنیم. کاری اش تشـــکر مـــی  کـــرم و فـــدا هایـــش و 
کـــرده و امـــروز در مرحلـــه پیری  کـــه جوانـــی خـــود را در این مســـیر طی  کســـی 
اســـت و همـــه ایـــن مســـیر را در خدمـــت لبنـــان و مـــردم و مقاومـــت آن طـــی 
کـــرده اســـت و از او جـــز اخـــالص و صـــدق و محبت عظیـــم برای لبنـــان و ملت 
و مقاومـــت آن بـــه ویـــژه برای خانـــواده شـــهدا و جانبـــازان چیز دیگـــری نمی 

. سیم شنا
کوچک از حق این ســـیدجلیل  کار ببـــرم نمی توانم جزیـــی ولو  هـــر عبارتـــی به 
کنیـــم و از خدا مـــی خواهیم  که آمـــده ایم و بر ملـــت ما را ادا  بـــر مـــا و مســـیری 
که از آن مجاهـــدان و مخلصان  از او ایـــن اعمـــال را بپذیـــرد و بهترین پـــاداش 

گرداند. درگاهـــش اســـت را بـــرای او در نظر بگیـــرد و عمر مبـــارک او را طوالنی 
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کشــــــــــور لبنــــــــــان از جهــــــــــت مختصــــــــــات،  �
ــه  ــ ــ ــ ــ ــتراتژیک چ ــ ــ ــ ــ ــی و اس ــ ــ ــ ــ ــای سیاس ــ ــ ــ ــ جغرافی

جایگاهــــــــــی در منطقــــــــــه دارد؟
کشـــوری  کیلومتـــر مربع،  لبنـــان بـــا مســـاحت 10452 
کـــه حجـــم تأثیرگـــذاری بـــاالی آن در منطقـــه  اســـت 
کوچکش قابل مقایســـه نیســـت  نســـبت بـــه وســـعت 
گی هـــای  ویژ بـــه  آن  بـــاالی  تأثیرگـــذاری  ایـــن  و 
اســـاس  بـــر  لبنـــان  در  می گـــردد.  بـــاز  اجتماعـــی اش 
گـــروه قومـــی و مذهبـــی وجود  قانون اساســـی هفـــده 
مســـلمان  مذهـــب  چهـــار  تعـــداد  ایـــن  از  کـــه  دارد 
اســـت.  مســـیحیت  بـــه  متعلـــق  مذهـــب  ســـیزده  و 
کشـــور را  شـــیعیان حـــدود 35 درصـــد جمعیـــت این 
تشـــکیل می دهنـــد. پـــس از شـــیعیان، اهـــل تســـنن 
بـــا درصـــدی پایین تـــر و پـــس از آن فرقـــه مارونـــی در 
تشـــکیل  را  لبنـــان  جمعیـــت  بیشـــترین  مســـیحیت 
می دهـــد. ایـــن تنـــوع اعتقـــادی یکـــی از مهم تریـــن 
کـــه ایـــن  پایه هـــای تأثیرگـــذاری لبنـــان اســـت؛ چـــرا 
گروه هـــای شـــیعی اش می تواند با  کشـــور بـــه واســـطه 
گروه های ســـنی اش  کشـــورهای شـــیعی و به واســـطه 
کشـــورهای ســـنی مذهـــب ارتباط داشـــته باشـــد. با 

کندگی  مســـئله قابـــل ذکر دیگـــر در رابطه با لبنـــان پرا
گونه ای  کشـــور در سراسر جهان اســـت، به  مردم این 
کـــه تنهـــا 4 میلیـــون از 17 میلیـــون لبنانـــی در لبنـــان 
زندگـــی می کننـــد و از این تعداد حـــدود چهارصدهزار 
نفـــر آوارگان فلســـطینی هســـتند. مابقـــی 13 ملیـــون 
کنده هســـتند  کشـــور جهان پرا لبنانـــی در حـــدود 60 
کندگـــی قدرتی خـــاص به لبنـــان داده  کـــه همیـــن پرا
اســـت. بـــه طـــور مثـــال در برزیـــل حـــدود 7 میلیـــون 

لبنانـــی زندگـــی می کند و جمعیت های شـــیعه لبنانی 
کنده انـــد.  پرا آفریقایـــی  کشـــور  پانـــزده  حـــدود  در 
کشـــورهای  کشـــور نیز در  همچنیـــن اهل ســـنت این 
گزیده انـــد و ایـــن  حاشـــیه ای خلیـــج فـــارس ســـکنی 
کندگـــی یکی دیگـــر از مهم ترین ابزارهـــای لبنان در  پرا
افزایش تأثیرگذاری در ســـطح منطقه و جهان اســـت.

کــــــــــه حــــــــــدود ده درصــــــــــد از  � از آن جایــــــــــی 
جمعیــــــــــت فعلــــــــــی لبنــــــــــان را آواره هــــــــــای 
ــــــــــت  ــــــــــد، وضعی فلســــــــــطینی  تشــــــــــکیل می دهن
اردوگاه هــــــــــای آوارگان فلســــــــــطینی تــــــــــا پیــــــــــش از 
ــــــــــه لبنــــــــــان در ســــــــــال 1982  حملــــــــــه اســــــــــرائیل ب

ــــــود؟ ــ ــ ــــــه ب ــ ــ چگون
و  ســـال1970  از  فلســـطین  آزادی بخـــش  ســـازمان 
پـــس از واقعـــه ســـپتامبر ســـیاه، بـــر اســـاس قـــرارداد 
قاهـــره بـــه لبنـــان منتقل شـــد و حضور این ســـازمان 
در لبنـــان و تقـــارن آن بـــا مبـــارزات انقالبـــی در ایران 
گروه هـــای ایرانـــی با حضـــور در  ســـبب شـــد تا عمـــده 
لبنان در این ســـازمان آموزش ببیننـــد. بزرگانی نظیر 
سیدعیســـی طباطبایی، شـــهید مصطفـــی چمران و 
گروه هـــا ارتباط داشـــته اند  امام  موســـی صدر بـــا ایـــن 
کـــه ایـــن ارتبـــاط پـــس از پیـــروزی انقالب اســـالمی تا 

حـــدودی بـــا مشـــکل مواجه شـــد.
 در ســـال 59 و پـــس از وقـــوع جنـــگ تحمیلـــی، بـــه 
ســـبب بـــذل و بخشـــش های مالـــی صدام بـــه بعضی 
گروه هـــای فلســـطینی، حـــزب بعـــث موفـــق شـــد  از 
و  کنـــد  جـــذب  را  گروه هـــا  ایـــن  از  افـــراد  برخـــی  تـــا 
گروه های  همیـــن مســـئله ســـبب تیره شـــدن روابـــط 

کـــه  زمانـــی  شـــد.  لبنانـــی  شـــیعیان  و  فلســـطینی 
کـــرد، برخی  اســـرائیل در ســـال 1361 به لبنان حمله 
کشـــور بـــا برنـــج از آن هـــا اســـتقبال  از شـــیعیان ایـــن 
کـــه هیچ گاه  کـــه رفتـــاری نادرســـت بود؛ چـــرا  کردنـــد 
ایـــن  کـــرد.  اســـتقبال  اشـــغالگر  دشـــمن  از  نبایـــد 
اســـتقبال شـــیعیان لبنـــان بـــه ســـبب رفتـــاری بـــود 
کـــه برخـــی از ســـازمان های فلســـطینی بـــا شـــیعیان 
داشـــتند. بزرگ تریـــن هنـــر جمهـــوری اســـالمی ایران 
کـــه لبنان را بـــه عنوان حامیان اســـرائیل به  ایـــن بود 
کرد  جامعـــه ای مقاوم علیـــه این رژیم جعلـــی تبدیل 

کنـــد. و توانســـت ایـــن اشـــتباه تاریخـــی را تصحیـــح 
پـــس از حمایـــت برخی از ســـازمان های فلســـطینی از 
صـــدام در جنگ، شـــرایطی متشـــنج میان شـــیعیان 
و فلســـطینی ها به وجـــود آمـــد و ایـــن مســـئله پـــس 
از خـــروج ســـازمان آزادی بخـــش فلســـطین در 1361 
لبنـــان زمینه هـــای  بـــه  لبنـــان و حملـــه اســـرائیل  از 
تنـــش و درگیـــری میـــان امل بـــه عنوان یک ســـازمان 
گروه هـــای فلســـطینی  شـــیعی در لبنـــان و برخـــی از 
در اردوگاه هـــای بیـــروت، صـــور و برخـــی از مکان های 
دیگر، تحت عنـــوان جنگ اردوگاه هـــا را به وجود آورد 
و ایـــن مســـئله بـــرای جمهوری اســـالمی ایـــران قابل 
کـــه این درگیری ها شـــروع شـــد  قبـــول نبـــود و زمانی 
کرد. ایـــران برای حل و فصل موضوع بـــه قضیه ورود 

در ایــــــــــن آتــــــــــش بــــــــــس و آشــــــــــتی بیــــــــــن  �
ــش  ــ ــ ــ ــ ــی نق ــ ــ ــ ــ ــطینی و لبنان ــ ــ ــ ــ ــای فلس ــ ــ ــ ــ گروه ه
سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی چــــــــــه بــــــــــود؟ 

در آن ایام پرالتهاب، هیئتی ایرانی متشـــکل از برخی 

سرداِر صدور انقالب
ویوران در موضوع صدور انقالب به لبنان توسط سید عیسی طباطبایی گفت وگو با حسین ر

 اســـتاد دانشـــکده مطالعـــات جهـــان دانشـــگاه تهران و از مدیران ســـابق دفتـــر صداوســـیما در خاورمیانه اســـت. او از ابتدای پیـــروزی انقالب اســـالمی و دوران 
کشـــورها در آن ایام حســـاس و پرالتهاب به  کشـــورهایی نظیر ســـوریه و لبنان به صورت مســـتمر حضور داشـــته و خاطرات بســـیاری از ایـــن  جنـــگ تحمیلـــی در 
خاطـــر دارد. بـــه همیـــن بهانـــه در رابطه با وضعیت سیاســـی لبنان در ســـال های ابتدایی پیروزی انقالب، نقش ســـید عیســـی طباطبایی، نماینـــده امام خمینی 

کرده ایم. گفت وگـــو  کمک های بنیادیـــن او به حـــزب اهلل لبنان  کشـــور و  ؟هر؟ در لبنـــان و پیرامـــون خنثی ســـازی فتنـــه دشـــمنان در این 
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اعضـــای ســـفارت در لبنـــان بـــه همراه ســـید عیســـی 
طباطبایـــی بـــه جهـــت برقـــراری آتش بـــس و بـــردن 
آذوقـــه بـــرای مـــردم فلســـطین بـــه اردوگاه رشـــیدیه 
کمک هایـــی بـــه آن هـــا رســـاندند.  در صـــور رفتنـــد و 
گـــروه از  در حیـــن حضـــور آن هـــا، درگیـــری میـــان دو 
گرفته شـــد و این افـــراد داخـــل اردوگاه محبوس  ســـر 
اردوگاه  ایـــن  در  حضورشـــان  طـــول  در  ماندنـــد. 
کمک هـــای غذایی برای  علی رغـــم این که خودشـــان 
اردوگاه بـــرده بودنـــد امـــا از آن هـــا اســـتفاده نکردند و 
که وضعیت شـــما در  کردم  من از سیدعیســـی ســـوال 
گفـــت: »مـــن در این مدت  ایـــن مـــدت چگونه بـــود؟ 
چیزی جـــز علـــف نخـــوردم« و از چهره اش مشـــخص 
که در این ایام تغذیه درســـتی نداشـــته و غذایی  بـــود 

اســـت. نخورده 
سیدعیســـی در آن برهه به عنوان نماینده جمهوری 
کارکنان  اســـالمی وارد عمل شـــد و یکی از دالیل ورود 
گروه های فلســـطینی و  ســـفارت بـــه قضیـــه درگیـــری 
کیـــد بـــر آتش بـــس  لبنانـــی موضـــع آشـــتی گرایانه و تأ
کشـــور ایـــن جنـــگ را فتنه ای  از ســـوی نظـــام بـــود و 
که باید به ســـرعت خاموش شـــود. سید  می دانســـت 
بســـیاری از اقدامـــات انتقام جویانـــه از فلســـطینی ها 
را رد می کـــرد، تـــا این کـــه بـــه ایـــن قائله پایـــان دهد و 
که می توانســـت این  کشـــوری  کنـــد. تنها  آن را تمـــام 
که در نهایـــت موفق به  کار را انجـــام دهـــد ایران بـــود 

انجام آن شـــد.

ــــــــــان  � دالیــــــــــل محبوبیــــــــــت و مقبولیــــــــــت او در لبن
ــــــــــود؟ چــــــــــه ب

لبنـــان  در  سیدعیســـی  نفـــوذ  و  موفقیـــت  دالیـــل  از 
کشـــور از پیـــش از انقـــالب بود. او  حضـــور وی در این 
در آن دوران بـــه عنـــوان یـــک روحانـــی و از طرفداران 
امـــام خمینـــی؟هر؟ بـــرای تبلیـــغ در محـــرم و صفر به 
لبنان ســـفر می کرد و همیـــن حضور روابطـــی میان او 
کشـــور ایجاد  کـــز مختلـــف و شـــخصیت های این  و مرا
کـــرده بـــود و شـــیعیان لبنان نســـبت به شـــخصیت او 

کـــرده بودند. شـــناخت پیدا 
کـــه نقشـــی  پـــس از انقـــالب سیدعیســـی بـــرای ایـــن 
انقـــالب  ارزش هـــای  و  آرمان هـــا  از  دفـــاع  جهـــت  در 
کنـــد بـــا یـــک جمع بنـــدی و شـــناخت دقیـــق از  ایفـــا 
کرد. بـــر خالف  لبنـــان، فعالیت هـــای خـــود را شـــروع 
که حـــس می کنند  تصـــور معمـــول برخـــی روحانیـــون 
وظیفه شـــان تنهـــا اقامه نماز و بیان مســـائل شـــرعی 
که بایـــد خدمات  اســـت، او اعتقاد بســـیاری داشـــت 
کنـــار فعالیت های مذهبی باشـــد. این  اجتماعـــی در 
کـــه او در آن برهـــه اهمیت  مســـئله نکته مهمـــی بود 

کرد. ایفـــای نقـــش اجتماعـــی را بـــه درســـتی درک 
اجتماعـــی  جنبـــه  تحقـــق  بـــرای  عیســـی  ســـید   
فعالیت هـــای خـــود از هیچ اقدامی دریـــغ نکرد. او در 
کویت  کشـــورهای شیخ نشـــین خلیج فـــارس از جمله 
کشـــورها شـــناخته شده بود  و امارات و برخی دیگر از 
و بســـیاری از افـــراد مؤمن به سیدعیســـی طباطبایی 
کامل داشـــتند. او بـــرای اجرای پـــروژه های  اعتمـــاد 
کرده و ســـپس  اجتماعـــی خـــود ابتدا پـــروژه را معرفی 
کمـــک اقـــدام می کـــرد. بســـیاری از  بـــه جمـــع آوری 
کـــه در لبنـــان انجـــام داد تقریبـــأ در همین  کارهایـــی 

چهارچـــوب بوده اســـت.

سیدعیســــــــــی در طــــــــــول مــــــــــدت حضــــــــــورش در  �
ــــــی را  ــ ــــــای اجتماعــ ــ ــــــــت هــ ــ ــــــه فعالی ــ ــــــان چــ ــ ــ لبن

ــــام داد؟ ــ ــ انجــ
فعالیت های ســـید عیســـی را می شـــود در چند زمینه 
کـــه دســـته نخســـت آن مســـائل  کـــرد  دســـته بندی 
فرهنگـــی اســـت. او معتقـــد بـــود بایـــد در ســـه مکان 
اصلـــی شـــیعیان یعنـــی بقـــاع، ناحیه جنوبـــی بیروت 
و جنـــوب لبنـــان یک مرکـــز فرهنگـــی دایر شـــود. این 
کـــز فرهنگـــی تحت عنـــوان مرکز »االمـــام الخمینی  مرا
الثقافـــی« در ســـه نقطـــه لبنـــان احـــداث و از آن هـــا 
گون،  گونا بـــرای تجمـــع مـــردم، اجـــرای برنامه هـــای 
کالس هایـــی بـــرای آموزش های مســـائل دینی و قرآن 
اســـتفاده شـــد. امـــروزه بخـــش وســـیعی از فرآیندها و 
کز جریان  فعالیت هـــای فرهنگی لبنان در همیـــن مرا
که ســـید عیســـی فهم  دارد و ایـــن نشـــان مـــی دهـــد 
کـــه ســـاخت چنیـــن  کارکـــرد فرهنـــگ دارد  دقیقـــی از 

کـــز فرهنگـــی را به همراه داشـــته اســـت. مرا
تربیـــت  هـــدف  بـــا  آموزشـــی  مرکـــزی  تأســـیس 
از  شـــیعی  اصـــول  مبنـــای  بـــر  دانش آموختگانـــی 
کثر  دیگـــر اهـــداف ســـید در لبنـــان بـــود. متأســـفانه ا
سیســـتم های آموزشـــی لبنان قبل از پیروزی انقالب 
کلیســـایی و غربی بـــود و بچه  اســـالمی سیســـتم های 
بـــه  کـــه  بودنـــد  لبنـــان  در  بســـیاری  مســـلمان های 
ســـبب سیســـتم آموزشـــی موجود، عبادات و مراســـم 

بودنـــد. را حفـــظ  مختلـــف مســـیحیان 
ســـید پـــس از پیـــروزی انقالب اســـالمی ایـــران تالش 
داشـــت تعـــدادی مـــدارس دینـــی بـــا رویکـــرد آموزش 
کنار سیســـتم آموزش رســـمی داشته باشد  اســـالم در 

در طول حضورشان 
در این اردوگاه 

علی رغم این که 
خودشان کمک های 

غذایی برای اردوگاه 
برده بودند اما از آن ها 
استفاده نکردند و من 

از سیدعیسی سوال 
کردم که وضعیت شما 

در این مدت چگونه 
بود؟ گفت: »من در 

این مدت چیزی جز 
علف نخوردم.« 
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که در این  کـــه در ایـــن زمینه موفق بـــود و پـــروژه ای را 
زمینـــه تکمیـــل می کـــرد مدیریتـــش را به حـــزب اهلل یا 
گذار می کـــرد و هیچ پـــروژه ای را در انحصار  دیگـــران وا
که  کاری  کـــه  خـــود قرار نـــداد و ایـــن نشـــان می دهد 

کامـــل بود. انجـــام می داد بـــا اخالص 
که ســـید بـــه دنبال تحقـــق آن بود،   مبحـــث دیگری 
مرکـــز  نخســـتین  و  بـــود  درمـــان  و  بهداشـــت  بحـــث 
بـــا  و  کـــرد  بیـــروت احـــداث  او در  را  درمانـــی شـــیعی 
کادر آن هـــا را  پیگیری هـــای فـــراون توانســـت تأمیـــن 
گـــران قیمـــت آن را بـــه  انجـــام دهـــد و دســـتگاه های 

کنـــد. دشـــواری خریـــداری 
کـــه ســـید با توجـــه به  رســـانه، عرصـــه ای دیگـــر بـــود 
کـــرد، این نکته  اهمیت آن به ســـمت فتحش حرکت 
کـــه لبنـــان یکـــی از بزرگ ترین  را بایـــد توجـــه داشـــت 
کانون های رســـانه ای در منطقه اســـت و در آن دوران 

جای یک شـــبکه شـــیعی در میان 
خالـــی  کشـــور  ایـــن  رســـانه های 

. د بو
که روزی ایشـــان  من به یـــاد دارم 
نـــزد بنـــده و یکی از دوســـتانم آمد 
و مـــا را به زیرزمین مســـجدی برد 
گفـــت: »من یک فرســـتنده و ده  و 
عدد دوربین و دســـتگاه مونتاژی 
مـــا  کـــه  می خواهـــم  و  خریـــده ام 
نیـــز یـــک شـــبکه شـــیعی داشـــته 
که راه اندازی  گفتم  باشـــیم.« من 
کـــه شـــما  گونـــه  یـــک شـــبکه آن 
شـــبکه  نیســـت.  می کنیـــد  تصـــور 
تنها دوربین و فرســـتنده نیســـت. 
نیروی انســـانی و محتوا مهم ترین 
شـــبکه  یـــک  راه انـــدازی  عنصـــر 
کردنـــد  اســـت و ایشـــان احســـاس 

کـــه ایـــن موضوع نیاز بـــه بحث و تبادل بشـــتری دارد 
و زمینه هایـــی بـــرای جـــذب افـــرد متخصص بـــه این 
کرد تـــا این خأل پـــر شـــود. در نهایت  رشـــته را فراهـــم 
ایـــن اتفاقـــات منجر بـــه راه اندازی شـــبکه تلویزیونی 

شـــد. المنار 

رابطــــــــــه ســــــــــید بــــــــــا علمــــــــــای لبنــــــــــان در آن برهــــــــــه  �
چگونــــــــــه بــــــــــود؟

روحانیـــت در لبنـــان موفـــق شـــده بـــود تـــا ارتباطـــی 
کنـــد  تنگاتنـــگ در ابعـــاد مختلـــف بـــا مـــردم برقـــرار 
مختلـــف  مســـائل  در  مـــردم  آالم  ملجـــأ  بـــه  علمـــا  و 
اجتماعـــی، فرهنگـــی و دینـــی تبدیـــل شـــده  بودنـــد. 
کـــه در لبنـــان از چنین  ســـید عیســـی افـــزون بـــر ایـــن 
جایگاهـــی ویـــژه برخوردار بـــود، او را به عنـــوان فردی 
کـــه پیگیـــر مســـائل اجتماعی و مشـــکالت مـــردم بود 

. ختند می شـــنا
کویـــت داشـــت بـــه  کـــه ســـید ســـفری بـــه  هـــر مرتبـــه 
که به او داشـــتند مبالغ بسیاری از  واســـطه اعتمادی 
یک میلیـــون دالر تا پنج میلیـــون دالر جمع می کرد و 

با خود بـــه لبنان مـــی آورد. 
کویـــت او را قبـــول داشـــتند و حتـــی یک  عمـــده تجـــار 

کـــه بـــرود و دســـت خالـــی  مـــورد هـــم پیـــش نیامـــد 
که ایشـــان مـــورد اعتماد  بازگردد. این نشـــان می دهد 
کمـــک هایـــی  کـــه  بـــود. او همچنیـــن برخـــی افـــراد را 
آقـــای  و  آقـــای عبدالجبـــار رحمـــت  نظیـــر  می کردنـــد 
که قرار  کـــزی  کویـــت بـــرای افتتاح مرا حاج حبیـــب را از 
بود انجام شـــود، دعوت می کردند تـــا از نزدیک ثمرات 
کمک هایشـــان را ببیننـــد. ایـــن میزان اطمینـــان به او 
که  کشـــورهای مختلـــف ناشـــی از چنـــد نکته بـــود  در 
یکـــی از آن ها مـــورد اعتماد بودن از ســـوی بســـیاری از 
علمـــاء بـــود یعنـــی او در آن زمان از امـــام خمینی؟هر؟ 
و پـــس از آن از آیـــت اهلل خامنه ای اجـــازه نامه دریافت 
وجوهـــات شـــرعی داشـــت. افـــزون بـــر علمـــای ایـــران 
از علمـــای نجـــف هـــم این نمایندگـــی را داشـــت و این 

نشـــان از اعتمـــاد علمـــای جهان تشـــیع بـــه او بود.
خدمـــات  ایـــن  بـــه  طباطبایـــی  سیدعیســـی  گـــر  ا

رشـــد  و  تشـــکیل  رونـــد  نمی پرداخـــت،  اجتماعـــی 
که حرکت  مقاومت در لبنان آســـیب می دیـــد و زمانی 
مقاومـــت آغـــاز شـــد او بـــه ایـــران آمـــد و جلســـاتی بـــا 
آقایـــان رحیمیـــان رئیس بنیاد شـــهید وقت و مرحوم 
کمیته امـــداد امام خمینـــی؟هر؟ برقرار  نیری رئیـــس 
کـــرد. آن هـــا نیز ســـید عیســـی را بـــه عنـــوان نماینده 
کار  کردند و بـــه نوعی مدیریت  خـــود در لبنان معرفی 

کردند. گـــذار  را در لبنـــان بـــه خـــود او وا

فعالیــــــــــت هــــــــــای او چــــــــــه تاثیــــــــــری در مبــــــــــارزه و  �
ــــــــــان داشــــــــــت؟ مقاومــــــــــت مــــــــــردم لبن

این روحانـــی مجاهد از خدمت گـــذاران بزرگ انقالب 
کـــه همراه بـــا مردم و  اســـالمی ایـــران در لبنان اســـت 
در خدمت مـــردم بوده و فعالیت هایی را با احســـاس 
که تأثیر بسزایی در پشتیبانی  مســـئولیت انجام داده 
از جبهـــه مقاومت داشـــت. او شـــاید هرگـــز لباس رزم 
نپوشـــیده باشـــد اما با درک درســـت از اهمیت توجه 
بـــه خانـــواده بـــزرگ مقاومت، خدمـــات بســـیاری در 
ایـــن زمینـــه انجـــام داد و بـــه همیـــن دلیـــل قطعـــًا از 
کـــه فعالیت های  افراد شـــاخص مقاومت اســـت؛ چرا 
مقاومـــت  خدمـــت  در  غیرمســـتقیم  صـــورت  بـــه  او 

پشـــتیبانی  بـــدون  مقاومـــت  بـــزرگ  جامعـــه  و  بـــود 
خانواده هـــای خـــود نمی توانســـت اســـتمرار داشـــته 
باشـــد و تقویت پشـــت جبهه مقاومت زمینه پیروزی 
کرد سیدعیســـی پشـــتوانۀ عظیم برای  آن هـــا را ایجاد 

که حـــزب اهلل انجـــام داد. مقاومتـــی بود 

شــــــــــخصیت، موضع گیری هــــــــــا و اقدامــــــــــات  �
ــال ها  ــ ــ ــ ــ ــن س ــ ــ ــ ــ ــول ای ــ ــ ــ ــ ــی در ط ــ ــ ــ ــ ــید عیس ــ ــ ــ ــ س

ــــــــوده اســــــــــت؟  ــ ــــــــه ب ــ چگون
اثرگـــذار  گیری هـــای  موضـــع  و  بی نظیـــر  تواضـــع 
که شـــخصیت  سیدعیســـی دو عنصر اساســـی اســـت 
او را تشـــکیل مـــی دهـــد، تواضـــع او را بدیـــن جهـــت 
کـــه رفاقتـــی چندیـــن ســـاله بـــا او دارم و در  می گویـــم 
کنـــار او مشـــغول به خدمـــت بودم،   که  مـــدت زمانی 
کـــه او از لحـــاظ علمـــی و دیگـــر مـــوارد از مـــن  بـــا ایـــن 
باالتـــر بود امـــا هرگز او نگاهـــی از باال 

بـــه پاییـــن بـــه من نداشـــت.
دیگـــر  ســـید  موضع گیری هـــای 
کســـی  گـــی مهم و اثرگذار او بود.  ویژ
کـــه در عمـــل به ســـرعت خـــود را با 
تحـــوالت انقـــالب منطبـــق می کـــرد 
نیازهـــا  و  حرکـــت  آن  جهـــت  در  و 
تعریـــف  انقـــالب  چهارچـــوب  در  را 
می کـــرد. از معـــدود روحانیونی بود 
کـــه پـــس از تشـــخیص یک امـــر فورأ 
ســـوار هواپیما می شـــد و به صورت 
دفتـــر  بـــه  مســـتقیم  و  شـــخصی 
حضرت امـــام ؟هر؟ و یـــا دفتر مقام 
معظـــم رهبـــری می رفت و مســـئله 
کـــه  ایـــن  بـــا  او  دنبـــال می کـــرد.  را 
لبنانـــی نبـــود امـــا بهتـــر از لبنانی ها 
که نیاز و تکلیف  تشـــخیص می داد 

روز جامعـــه چیســـت.

انجــــــــــام  � فعالیت هایــــــــــی  چــــــــــه  امــــــــــروزه 
؟  هــــــــــد می د

کنفرانســـی در لبنان دعـــوت بودم و  مدتـــی پیش بـــه 
بـــه صورت تصادفی سیدعیســـی را دیدم. از او ســـؤال 
گفـــت: »امـــام  کـــه ایـــن روزهـــا چـــه می کنـــد؟  کـــردم 
جماعـــت مســـجدی در جزیـــن هســـتم و در آنجـــا به 
فعالیت هـــای عمدتـــأ مذهبـــی مشـــغول ام« و زمانـــی 
کـــه در مـــورد ســـایر فعالیت هـــای اجتماعـــی اش از او 
که ســـنم باال رفته اســـت و عمدتًا  گفت  کردم  ســـؤال 

هستم. مســـجد  در 
و  فرهنگـــی  خدمـــات  از  میـــزان  ایـــن  کـــه  فـــردی 
اجتماعـــی انجـــام داده اســـت، هیـــچ گاه بـــرای خـــود 
حتـــی ســـمتی در انـــدازه رئیـــس هیئـــت امنـــا مرکزی 
فرهنگـــی یـــا بیمارســـتان و مدرســـه ای قائـــل نبـــوده 
کـــه ایـــن راه را  کـــرده  گـــذار  و آن هـــا را بـــه دیگـــران وا
ادامـــه دهنـــد و این عـــدم ســـهم خواهی به نظـــرم از 

بـــود. سیدعیســـی  گی هـــای  ویژ مهمتریـــن 

 
مسئله دیگری که این 
ارتباطات را محکم تر 
کرد، ازدواج او با یک 
خانم لبنانی بود که 
سبب شد او مقیم 
 
ً
لبنان شود و تقریبا
فعالیت های سید را در 
لبنان تثبیت کرد. 
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او معتقد بود باید 

در سه مکان اصلی 
شیعیان یعنی بقاء، 

ناحیه جنوبی بیروت 
و جنوب لبنان یک 

مرکز فرهنگی دایر 
کز  شود. این مرا

فرهنگی تحت عنوان 
مرکز »االمام الخمینی 

الثقافی« در سه نقطه 
لبنان احداث و از آن ها 

برای تجمع مردم، 
اجرای برنامه های 

گون، کالس هایی  گونا
برای آموزش های 

مسائل دینی و قرآن 
استفاده شد. 
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سیدعلی طباطبایی

ســـروران در ابتـــدا تقاضـــای اجـــرای یـــک مصاحبـــه 
کـــه بـــه علـــت دشـــوار بـــودن،  را بـــا حقیـــر داشـــتند 
پیشـــنهاد دادم نوشـــته ای در این زمینـــه ارائه دهم. 
کار بســـیار ســـختی بود،  تهیـــه ایـــن نوشـــته در ابتـــدا 
چـــون دســـت اندرکاران جشـــنواره عمـــار  دسترســـی 
و  نداشـــتند  پـــدر  خاطـــرات  بـــه  آســـانی  و  مســـتقیم 
کز  نوشـــته جات و مصاحبه های ایشـــان از آرشیو و مرا
اســـناد ارگان هـــای مختلـــف بیـــرون نیامـــده و معلوم 
کـــردم به  هم نیســـت بیـــرون بیایـــد. بنابراین ســـعی 
که  ســـهم خـــود به عنـــوان یکـــی از اعضـــای خانـــواده 
و  نامه هـــا  و  یادداشـــت ها  از  بعضـــی  بـــه  دسترســـی 
قســـمتی از چرک نویس هـــای خاطرات پـــدر و تصاویر 
ایشـــان داشـــتم، به وظیفه خود در ایـــن زمینه عمل 
گامی در راســـتای معرفی پـــدر بردارم.  نمـــوده بتوانم 
کـــه تهیـــه ایـــن نوشـــته بـــا توجـــه بـــه دغدغه  از آنجـــا 
کار ســـاده ای نبـــود، از محضر  تلفیق بـــا خاطرات پدر 
خواننـــدگان و همچنیـــن افـــراد خانـــواده در شـــیوه و 
رونـــد ارائـــه مطالـــب  پـــوزش می طلبـــم. زندگانـــی پر 
کـــه غالبا هـــم بـــا دوری از خانواده  فـــراز و نشـــیب پدر 
و فرزنـــدان تـــوأم بوده اســـت، بـــر دشـــواری های این 
بـــرای تهیـــه  بـــه ناچـــار  موضـــوع می افزایـــد و حقیـــر 
مطالب مختصر و فشـــرده، از ســـر اســـتعجال آنها را در 
گانـــه امـــا مرتبط بـــا یک دیگر  محور هـــای مهـــم و جدا
می گنجانـــم و خاطـــرات اولیه پـــدر را در این موضوع، 
مختلـــف  ابعـــاد  بـــه  ورود  زمینـــه  مختصـــر  به طـــور 
زندگانـــی پـــدر و توصیف ایشـــان از نگاه خانـــواده قرار 

می دهـــم.

 خاطرات خود نویس  �

خاطراتـــش  و  خـــود  دربـــاره  پـــدر  نوشـــته جات 
خوشـــبختانه پـــس از تقاضـــای چندین جهـــت، فرد 
یـــا ارگان در لبنـــان1و ایـــران از جملـــه دانـــش نامه ی 
مشـــاهیر و مفاخـــر دامغـــان بـــه رشـــته تحریـــر در آمد 
و بعضا از ایشـــان مســـتند یـــا مصاحبه هـــای طوالنی 
توســـط مرکـــز اســـناد انقـــالب اســـالمی، ســـپاه قدس 
و یـــا صـــدا و ســـیما و غیـــره تهیـــه شـــده اســـت. بنا به 
تشـــخیص دســـتگاه هایی چون وزارت امـــور خارجه، 
بـــه  آن  تعلـــق  بـــه  بنـــا  خاطـــرات  ایـــن  از  قســـمتی 
جریانـــات و حـــوادث سیاســـی در لبنان و ایـــران فعال 

غیـــر قابل انتشـــار اســـت.
ح حال  کـــه از خاطـــرات و شـــر پـــدر در چـــرک نویســـی 
زندگانی خود در ســـال 1383 شمســـی نوشته است و 
حقیر به همه آن دسترســـی نـــدارم، زندگی خود را به 

کرده اســـت: 5 مرحله تقســـیم 
کودکی تا مرحله بلوغ شرعی و قانونی.  1- مرحله 

2- مرحلـــه آزادی از ســـال 1340 شمســـی تـــا اواخـــر 
کرمانشـــاه و فـــرار از ایـــران و ورود بـــه  ســـال 1341 در 

نجـــف اشـــرف تـــا ســـال 1345.
3- ورود دوبـــاره در ســـال 1351 بـــه لبنان و اشـــتغال 
بـــه عمـــل تبلیغ تا پیـــروزی انقالب  اســـالمی ایران در 

.  1357 سال 
4- دوران زعامـــت و رهبـــری امـــام خمینـــی ؟هر؟ در 

ســـال 1357.
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.1368 ســـال  در  خامنـــه ای  العظمـــی 

 اطالعات شناسنامه ای �
نام: سید عیسی

نام خانوادگی: طباطبایی نجفی 

تولد: 1322 شمسی، نجف اشرف 
نام پدر: سید علی اصغر طباطبایی دامغانی 

نـــام جد: ســـید رضـــا فرزنـــد ســـید محمد از ســـادات 
طباطبایـــی اردکان یـــزد

باقـــر  مشـــهدی  فرزنـــد  خانـــم  فاطمـــه  مـــادر:  نـــام 
از قزویـــن و فرزنـــد  بـــه پهلـــوان  شـــیرین کار معـــروف 
کفرونی  عالیـــه خانـــم دختر آیـــت اهلل شـــیخ عبـــداهلل 

اصفهانـــی. 

 دوران یتیمی  �
پدرمـــان در عالـــم رحـــم، پـــدر خـــود را از دســـت داده 
اســـت و بعد از فوت پـــدر خود به چهار ماه چشـــم به 
گشـــوده اســـت. نداشـــتن پدر در بدو تولد باعث  دنیا 

گردید نام عیســـی را بـــر وی نهند.
از  دامغانـــی  طباطبایـــی  اصغـــر  علـــی  ســـید  او  پـــدر 
گردان مبـــّرز آیت اهلل ســـید ابوالحســـن  خـــواص و شـــا
اصفهانـــی بـــود. لـــذا پدرمـــان به همـــراه خواهـــر خود 
کـــه دو ســـال از وی بزرگ تـــر اســـت از ابتـــدای والدت 
بـــه مـــدت چهـــار ســـال یعنی تـــا زمـــان رحلت  آســـید 
کفالت ایشـــان نزد مادر  کنف  ابوالحســـن اصفهانی در 
خـــود در نجف به ســـر می بردنـــد. به قول پدر دســـت 
قضـــا و قدر یا ســـوء تدبیِر مـــادر و فامیل مـــادری بعد 
از ارتحال آن آیت عظمی در ســـال 1326 شمسی، آن 
کرد و مرحوم عمویشـــان  دو را نیز از دســـت مادر جدا 
و  فاضـــل  دامغانـــی  طباطبایـــی  کبـــر  ا علـــی  ســـید 
گـــرگان و  دانشـــمند و واعـــظ شـــهیر خطـــه دامغـــان و 
مازنـــدران بـــه همـــراه عمـــه به عتبـــات آمـــده و آن دو 
را بـــه ایـــران بـــرده و بـــه مـــدت 11 ســـال تحـــت تکفل 
کردنـــد. ایـــن مرحلـــه از عمـــر بـــا اینکه با  خـــود بـــزرگ 
تلخی های فـــراوان و فراموش نشـــدنی دوران یتیمی 

زند وایتی متفاوت از سیدعیسی از زبان فر ر

از همراهی با زهاد و عرفا
 تا سفرهای متعدد به حج
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پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر

 عالمه سیدعیسی طباطبایی



همـــراه بـــود و آثـــار آن بـــه قـــول پـــدر و عمه مـــان تـــا 
مدت هـــا بلکـــه تا آخـــر عمر  باقی اســـت، مـــع الوصف 
در مقایســـه با حمایت هـــا و محبت هـــای عمو و عمه 
گذاری  و مادربـــزرگ پـــدری و تالش های آنهـــا در پایه 
دیـــن و ایمـــان و عشـــق و عالقه زیـــاد به قـــرآن و اهل 
بیـــت علیهم الســـالم جبـــران همه تلخیهـــا را می کرد.
پـــدر ایـــن انتقـــال بـــه ایـــران را از الطـــاف بـــزرگ خـــدا 
کـــه در صـــورت  و نعمتـــی بـــی بدیـــل می دانـــد؛ چـــرا 
باقـــی مانـــدن در نجـــف مخصوصا بعد از فوت آســـید 
ابوالحســـن اصفهانی، می بایســـت یا با اقـــوام مادری 
کـــه در ایـــران زندگانـــی اشـــرافی اروپایی داشـــتند و یا 
کثـــرا بـــه دلیل جـــو اختناق، پیـــروان و  کـــه ا در عـــراق 
تربیـــت یافتـــگان حـــزب بعـــث بودنـــد، حشـــر و نشـــر 
بـــه  ناپذیـــری  کـــه لطمـــات جبـــران  داشـــته باشـــند 
تربیـــت و آمـــوزش آنهـــا مـــی زد و مســـیر زندگیشـــان را 

بالـــکل عـــوض می کـــرد .

 دامغان، قم و کرمانشاه  �
مرحلـــه نخســـت طلبگـــی پـــدر در دامغـــان در ســـن 
پانـــزده ســـالگی و در زمـــان حیـــات آیـــه اهلل میـــرزا آقا 
ســـید محمـــد ابوترابـــی در مدرســـه خود ایشـــان آغاز 
کـــه  بـــر عمـــوی بزرگوارشـــان  ایشـــان عـــالوه  شـــده و 
اعتنایـــی بالغ و ویژه به آموزش و تربیتشـــان داشـــته، 
به مدت دو ســـال از اســـاتید خوب آن خطه همچون 
سید مســـیح شاهچراغی و شـــیخ محمد رضا خدایی 
کرده اســـت. او ســـپس بـــه توصیـــه عموی  اســـتفاده 
خـــود بـــه همـــراه پســـر عمـــو بـــرای تحصیل عـــازم قم 

می شـــود، تـــا اینکه حادثه ای سرنوشـــت ســـاز مســـیر 
گونـــه ای دیگـــر رقـــم  بـــه  پـــدر و خواهـــر او را  زندگـــی 

می زنـــد.
بـــه  خواهرشـــان  شـــدن  ربـــوده  از  بی اطـــالع  پـــدر، 
کـــه توســـط مـــادر و دایی شـــان جهـــت نجات  نجـــف 
پـــس  گرفـــت،  صـــورت  یتیمـــی2  دوران  رنج هـــای  از 
از مطـــرود شـــدن، بـــا اســـتخاره و صالحدیـــد آیت اهلل 
کـــه وکیل  کلباســـی اصفهانی  شـــیخ محمـــد حســـین 
آیـــت اهلل ســـید عبـــد اهلل شـــیرازی در قم و پســـر خاله 
مـــادر بـــزرگ مـــادری پدرمـــان بـــود، بـــی خبـــر عـــازم 
کرمانشـــاه شـــده و در آنجـــا بـــه مدت دو ســـال اقامت 

می کننـــد.
و  وارســـته  اســـاتید  نـــزد  پـــدر  کـــه   بـــود  جـــا  آن  در 

سرشناســـی چون شـــیخ حســـین امینی شـــاهرودی، 
کرمانشـــاهی و شهیِد  امام ســـدهی اصفهانی، جلیلی 
که به دســـت ایشـــان هم  محـــراب اشـــرفی اصفهانـــی 
کـــرده و با بهتریـــن طالب،  گردی  معّمم شـــدند، شـــا
هـــم گام در تهذیـــب و تهّجد، بهترین ایـــام نوجوانی را 
کردند. پـــدر مضاف بر پیشـــرفت در تحصیل،  ســـپری 
در اثـــر هـــم نشـــینی و ارتبـــاط صمیمانـــه بـــا بـــزرگان 
و روحانیـــان واال مقامـــی چـــون آیـــت اهلل نجومـــی و 
آیـــت اهلل حـــاج ابوتـــراب و اســـتاد عرفـــان حاج شـــیخ 
مصطفـــی حـــاج آخونـــد و آیـــت اهلل ســـید هرســـینی و 
کرمانشـــاه را ســـر آغاز  ســـید مجتبی معصومـــی، دوره 
تعبـــد و نماز شـــب و بیـــداری بین الطوعیـــن می داند 
کـــه درب مدرسه شـــان )مدرســـه آقـــا یعنـــی مدرســـه 
آیـــت اهلل بروجردی ( به ســـان معبـــدی، اغلب اوقات 
کنندگان باز  شـــبانه روز بـــه روی نمازگزاران و عبـــادت 

بـــوده و شـــب ها خالـــی از متهّجـــد نبوده اســـت. 
او ایـــن دو ســـال را از بهتریـــن ایام عمر خـــود و تولدی 
که چشمشـــان بـــه عالـــم آزاد و باز  دیگـــر می شـــمارند 
گشـــوده شـــده اســـت. در  و مســـتقل در فکر و تصمیم 
که پدرخواب می بیند بر اســـب  کرمانشـــاه بود  همان 
ســـفید ذوالجناحی سوار و در آســـمان، بدون ترس و 

نگرانـــی به ســـوی مغرب پـــرواز می کند.

 پرواز به سمت مغرب  �
پـــر  عمـــر  از  ســـال  انـــدی  و  هفتـــاد  کـــه  اینـــک  پـــدر 
گذشـــته نـــگاه می کند،  برکتـــش می گـــذرد، وقتی بـــه 
از نقطه هـــای عطـــف زندگـــی خـــود ســـخن می گویـــد 

  
ماجرای حج های پدر 
از اینجا آغاز شده بود 

که ایشان در نوجوانی 
پس از جمع آوری 

اندک نفقه حج اول، 
آن حج را به نیابت 

از حضرت زهرا )س( 
انجام می دهند، اما 

پس از مراجعه و اطالع 
یافتن آیت اهلل  سید 

محسن حکیم از 
این ماجرا، معظم له 

مبلغی را تأمین و به 
ایشان می دهند تا این 
بار فریضه حج واجب 

را به نیت خود انجام 
دهند.
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کـــه  چگونـــه اراده و دســـت غیبـــی پیوســـته او را برای 
کـــرده بوده اســـت. از جمله  آینده ای عجیب مســـخر 
کرمانشـــاه، آشـــنایی بـــا فداییان اســـالم و  هجرت به 
فـــرار بـــه عـــراق و آشـــنایی بـــا امـــام راحل رضـــوان اهلل 
علیـــه، فرار بـــه لبنـــان و آشـــنایی و همکاری با ســـید 
موســـی صـــدر، ســـفر بـــه پاریـــس و همراهـــی بـــا امام 
و ســـرانجام فرمانبـــری از مقـــام عظمـــای والیـــت. او 
کارهایـــش را مدیون عشـــق خالصانـــه و ایمان  برکـــت 
از  پـــس  کـــه  ایشـــان می دانـــد  و دعـــای  رهبـــری  بـــه 
امـــام راحـــل، نایـــب بر حـــق حضـــرت بقیـــه اهلل )عج( 
مســـتضعف  توده هـــای  حامـــی  و  اســـالم  پرچـــم دار 
در مقابـــل اســـتکبار و صهیونیســـم اســـت. او بـــر این 
که زمانـــه، زمانه تشـــکیل و  عقیـــده ی اســـتوار اســـت 
تقویـــت حکومـــت اســـالمی برای حفـــظ باقـــی مانده 
و  آشـــکار  تجاوزگری هـــای  هنگامـــه  در  دیـــن  کیـــان 
غلبـــه خودپرســـتی و شـــهوت بـــر جهـــان، به منظـــور 
زمینه چینـــی تحقـــق وعده هـــای الهـــی در مرحلـــه ما 
کـــه ایرانیان بنا بر همـــان وعده ها  قبل ظهور اســـت، 

ســـهم عمـــده ای در آن دارنـــد.

 جرقه ها  �
کتاب های مرحوم عمویشـــان  پـــدر قبل ها در ضمـــن 
ک ما التقوی؛  کتابـــی تحت عنـــوان » التقوی ومـــا أدرا
فی أحوال شـــیخنا الزاهد المتقی الشـــیخ محمد تقی 
البافقـــی الیـــزدی« دیده بود، اما بـــا رؤیت مجدد این 
کرمانشـــاه، آن را  کتـــاب در نزد بـــرادران دینی خود در 

کـــرده و مطالعه می کند. استنســـاخ 
کتـــب ممنوعه در  کـــه از جملـــه  کتـــاب  مطالعـــه ایـــن 

کشـــف  کتاب  کنـــار مطالعـــه  زمـــان طاغـــوت بـــود، در 
االســـرار امـــام راحـــل، تاثیـــر زیـــادی بـــر افـــکار پـــدر و 
آشـــنایی ایشـــان با ماهیت رژیم  طاغـــوت می گذارد و 
که در آن زمان  با فداییان اســـالم  آشـــنا شده بود،  او 
دســـت به تحرکاتـــی علیه فعـــاالن فرقه هـــای ضاله از 
کرمانشـــاه می زند، امـــا با لو  جملـــه بهائیـــت در خطه 
رفتـــن تحرکاتشـــان، مخفیانه با شـــهید محـــراب آیت 
کـــرده و با  اهلل شـــهید اشـــرفی اصفهانـــی خدا حافظی 
نامـــه ای از شـــاخه فدائیـــان اســـالم به شـــاخه آبادان 

رهســـپار عـــراق می گردد.

 با مرجعیت  �
رابطـــه پـــدر بـــا مرجعیـــت بـــه زمان هـــای آغازیـــن باز 
می گـــردد. البته مـــا در این خصوص فقـــط از موضوع 
آیت اهلل ســـید ابوالحســـن اصفهانی و عالقه شـــدید او 
کفالت  گردش ســـیدعلی اصغـــر طباطبایـــی و  بـــه شـــا

پدرمـــان اطالع داشـــتیم.
ســـید ابوالحســـن اصفهانی از فوت ســـید علـــی اصغر 
در ســـنین جوانی )25 یا 27 ســـالگی( بســـیار تاســـف 
پـــدر،  مـــادری  بـــزرگ  پـــدر  بـــه  و  اســـت  می خـــورده 
کـــه فردی فرشـــته خو  یعنـــی مشـــهدی باقـــر پهلـــوان 
کمـــاالت و در رفـــت و  و شـــناخته شـــده بـــه تقـــوی و 
آمـــد بـــا بیـــوت علمـــا و مراجـــع نجـــف بـــود و بیـــش از 
که  کـــرد، فرموده بـــود  صـــد و بیســـت ســـال هم عمـــر 
چنانچـــه ســـید علی اصغـــر باقـــی می ماند جانشـــین 

مـــن می شـــد. 
امـــا با بازگشـــت پدرمـــان به نجـــف، ایشـــان خاطرات 
جالبـــی را از هـــر یـــک از مراجـــع و علمـــای بـــزرگ آن 

زمـــان و محبت هـــای ایشـــان بـــه وی از جملـــه آیـــت 
اهلل حکیـــم، آغا بزرگ طهرانی، مرحوم آیت اهلل ســـید 
محمـــود شـــاهرودی، امـــام راحـــل، آیـــت اهلل خویی، 
آیـــت اهلل ســـید محمـــد روحانـــی و غیـــره دارنـــد و مـــا 
اخیـــرا از موضـــوع بعضی اجازه نامه هـــا در آن زمان به 

ایشـــان مطلع شـــدیم. 
در دیدارهـــای پـــدر بـــا مراجع قـــم نیز لحظات بســـیار 
شـــیرین و به یـــاد ماندنی در نشســـت های خصوصی 
آیاتـــی چـــون آیـــت اهلل بهجـــت ؟هر؟ و آیـــت اهلل نوری 

همدانـــی و محبـــت  فوق العـــاده آنان داشـــته ایم.

 با زّهاد و ُعرفا  �
عاشـــقان  و  کامـــل  عرفـــای  ســـاحت  بـــه  پـــدر 
کوی توحید و والیـــت ارادت خاصی  ودل ســـوختگان 
دارنـــد و به قول ایشـــان از ایام  نجف، شـــخصیت ُعرفا 
و عظمت روحانی آنها برای او دوســـت داشـــتنی بود. 
کـــه در اوایـــل طلبگی در نجف اشـــرف،  پـــدر می گوید 
در جریـــان مداومـــت بـــه رفتـــن به مســـجد ســـهله در 
شـــب های چهارشـــنبه هـــر هفتـــه، از طریـــق یکـــی از 
زهـــاد با جناب ســـید هاشـــم حداد آشـــنایی و ارتباط 
پیـــدا می کننـــد و رفـــت و آمـــد بـــه مســـجد ســـهله در 
گرما و در ســـرما ادامه داشـــته اســـت  طول ســـال و در 
تـــا اینکه نامـــه ای به شـــهید محراب آیت اهلل شـــهید 
ســـید عبد الحســـین دســـتغیب شـــیرازی می نویســـد 
و آن مرحـــوم پـــدر را بـــه شـــیخ عبـــاس قوچانی وصی 
ســـید علـــی قاضـــی طباطبایـــی راهنمایـــی می کنند.
کـــه جـــو نجـــف مســـاعد  امـــا بعـــد از مدتـــی از آنجـــا 
نبـــود و علمـــای آن دوره ظاهـــرا میانـــه خوبی بـــا ُعرفا 
کـــه در ابتـــدای ورود به نجف اشـــرف  نداشـــتند، پدر 
بـــه محضـــر شـــهید محـــراب آیـــت اهلل ســـید اســـداهلل 
کاشـــانی رســـیده  مدنـــی و مرحـــوم آیـــت اهلل راســـتی 
بودنـــد و آن دو معلمـــان اخـــالق و اســـاتید خصوصی 
ایشـــان هم بودنـــد و تمام وزن خـــود را بـــرای دفاع از 
گذاشـــته بودند، شـــیوه و منش  امـــام خمینـــی ؟هر؟ 
امـــام راحـــل و افـــکار انقالبـــی ایشـــان را الگـــوی خود 
قـــرار می دهنـــد و در حلقـــه جوانـــان پرشـــور و نتـــرس 
که ســـر دســـته انها آقا ســـید مصطفی خمینـــی بود در 
که عاشـــق افـــکار امام  می آینـــد. ایـــن جوانان انقالبی 
که  بودنـــد، باعـــث شـــدند تـــا امـــام از آن حالت انـــزوا 
محصـــول جو نجف در آن دوره بـــود، درآیند و جایگاه 
که  کســـی  علمـــی و اخالقی و هیبت ایشـــان به عنوان 
به دور از فضای یاد شـــده، با شـــاه در افتاده و ســـخن 
اصلـــی او برانـــدازی نظـــام طاغـــوت اســـت محفـــوظ 

. ند بما
پـــدر در همیـــن راســـتا از رفاقت هـــای صمیمانـــه بـــا 
ســـید مصطفـــی خمینـــی؟هر؟ یـــاد می کنـــد و پیـــاده 
کربـــال از خاطرات  روی هـــای مکـــرر آنها بـــرای زیـــارت 

فرامـــوش نشـــدنی ایشـــان بـــا آن مرحوم اســـت.

 تفقه در دین  �
کرمانشـــاه و نجـــف  کـــه از دوران  پـــدر بـــر اثـــر بینشـــی 
در خصـــوص دیـــن و فقـــه دیـــن بـــه تأثیـــر از اســـاتید 
فقـــه و اخالق خـــود همچون شـــهید اســـد اهلل مدنی 

 
پدر بر اثر بینشی که 
از دوران کرمانشاه 
و نجف در خصوص 
دین و فقه دین به 
تأثیر از اساتید فقه و 
اخالق خود همچون 
شهید اسد اهلل 
مدنی و امام خمینی 
پیدا کرده بودند، 
علم را مقدمه عمل 
می دانستند و علمی 
را که منحصر به تکرار 
اصطالحات و عدم 
تغییر در زندگی انسان 
و شئون و احوال 
او باشد حجاب 
می دانند.
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کـــرده بودنـــد، علـــم را مقدمه  و امـــام خمینـــی پیـــدا 
کـــه منحصر بـــه تکرار  عمـــل می دانســـتند و علمـــی را 
اصطالحـــات و عدم تغییر در زندگی انســـان و شـــئون 
و احـــوال او باشـــد حجـــاب می داننـــد. از ایـــن جهت 
پیوســـته فرزندان را عالوه بر تشـــویق بـــه امر تحصیل 
و جدیـــت در مطالعـــه و درس و بحـــث، به مشـــارکت 
ترغیـــب  اجتماعـــی  و  دینـــی  عرصه هـــای  در  فعـــال 
می نمـــود. از طرفـــی هر یـــک از مـــا را به فراخـــور حال 
خـــود و لحـــاظ یـــا احـــراز شـــرایط خـــاص، بـــه تجربـــه 
محیط های متفاوت آموزشـــی از مدرســـه و دانشـــگاه 
و حـــوزه )حتـــی حـــوزه اهـــل ســـنت( وا می داشـــت تا 
از  نقادانـــه  نـــگاه  و  روحیـــه همزیســـتی  بـــا  همزمـــان 
توانمندی هـــای الزم برای فهـــم واقعیت های جامعه 
و مفیـــد بـــودن در عرصه هـــای مختلـــف بـــاز نمانیم، 
گـــر بخواهد ایـــن حضـــور در عرصه هـــای نبرد  حتـــی ا
باشـــد. بـــه عنوان مثـــاال حقیـــر و برادرانم هـــر یک به 
فراخور حـــال خود به شـــرکت در دوره های نظامی در 
ســـوریه و لبنان و ایران تشویق شـــدیم و از خردسالی 

کردیم. کســـب  در ایـــن زمینـــه تجربه هایـــی 
گذشـــتگی عملـــی و خدمت به دیـــن و خلق  از جـــان 
کـــه تـــک تـــک اعضـــای خانـــواده مـــا در  چیـــزی بـــود 
کـــرده بودند.  تارپـــود زندگی پـــدر بعینه دیده و لمس 
او در همـــان روزهای اول جنگ ایران و عراق، در زمره 
اولیـــن روحانیـــون اعزامـــی به جنـــگ، از لبنـــان عازم 
که از قضـــا تصویـــر او در حال نبرد  جبهه  شـــده اســـت 
ک ریزهای  و تیـــر انـــدازی و جابه جایـــی در پشـــت خا
جبهه بهمن شـــیر، شـــکار دوربین خبرنگاران شده و 
بـــا او در همان حال مصاحبه جالبـــی انجام داده اند. 
که اتفاقًا لحظاتی از آن در ســـری های  او در مصاحبـــه 

اول روایـــت فتـــح از صدا و ســـیما پخش شـــد و عکس 
جالبـــی هـــم از آن در پوســـترهای اول جنـــگ به طـــور 
گســـترده ای پخش شـــد، بـــا توصیـــف جبهـــه به حج 
و عرفـــات و ِمنـــای حقیقـــی، روحانیـــون را بـــه جبهه 
و مشـــارکت در دفـــاع فراخوانـــد. اقامـــت مـــا در لبنان 
کـــه پدر تـــا اواخر جنگ، خـــود را از  مانـــع از این نشـــد 

کند.   شـــرکت در این امـــر مهم محـــروم 
ایشـــان همیشـــه در دعـــای قنـــوت خود، بـــرای خود 
و فرزندانـــش شـــهادت را از خداونـــد می خواهد. یک 
بار پدر در همین دو ســـه ســـال اخیر، دو ســـه ساعت 
که  گرفتند  بعـــد از نیمه شـــب از لبنـــان با من تمـــاس 
گوشـــی را برداشـــتم.  مـــن هراســـان از خـــواب پریده و 
حســـرت  روی  از  همزمـــان  کـــه  بـــود  پـــدرم  صـــدای 
آمیختـــه به محبـــت چنین فرمود: »خودتـــی؟ افتخار 
که پدر شـــهیدی چون شـــما  و لیاقت این را نداشـــتم 
باشـــم«. آخر، دوســـتان و برخی مســـئولین حزب اهلل 
با شـــنیدن اخبار شـــهادت فرمانده ای هـــم نام من از 
که توســـط جنگنده های اســـرائیلی در ســـوریه  ایـــران 
خ داده بـــود، این خبر را نیمه شـــب به وی تبریک و  ر

بودند. گفته  تســـلیت 

 زندگی معنوی  �
پدر ســـعی وافری در ارتقای ســـطح معنویت یک یک 
فرزنـــدان و ایجـــاد ارتبـــاط قـــوی آنـــان با خـــدا دارند. 
که با خریداری یـــک ویدئو در پیش  یادمـــان نمی رود 
از حـــدود 40 ســـال پیـــش در بیـــروت، فیلـــم محمـــد 
کوچک ترها  رســـول اهلل را بـــه ما نشـــان مـــی داد و مـــا 
گرفتن  همـــه روزه بـــا مراجعـــه به یک مغـــازه و قـــرض 
فیلـــم )که تعجـــب صاحب مغـــازه را باعث شـــده بود( 

در لحظـــات تلـــخ و شـــیریِن فیلـــم، زندگـــی می کردیم 
و تکـــراری بـــودن فیلم مانـــع از اضطـــراب و نگرانی ها 
حـــوادث  در  خوشـــحالی هایمان  و  احساســـات  یـــا  و 

شکســـت و پیـــروزی فیلم نمی شـــد.
پـــدر عـــالوه بـــر زیـــر نظـــر داشـــتن برنامه هـــای نمـــاز و 
آمـــوزش و تـــالوت روزانه قرآن و تشـــویق بـــه خواندن 
دعاهـــای مختلـــف، هر یک از مـــا برادرهـــا و خواهرها 
تحمـــل  و  زمینـــی  راه  از  حتـــی  خـــود  همـــراه  بـــه  را 
بـــا  بزرگســـالی مان  در  و  ســـفر  مشـــقت  و  مســـئولیت 
هزینه خودشـــان به ســـرزمین وحی می ُبـــرد. اهتمام 
پـــدر بـــه این مقولـــه مثال زدنی اســـت و خود ایشـــان 
که  بیـــش از 40 بـــار ســـفر حج واجـــب انجـــام داده اند 

11
پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر

 عالمه سیدعیسی طباطبایی



البتـــه جریانـــش مفصل اســـت. عشـــق و عالقـــه او به 
خداونـــد و خاتـــم انبیـــاء و اهـــل بیت ایشـــان عشـــق 
عجیبـــی اســـت و ایشـــان همـــواره مـــا را به عبـــادت و 
تهّجـــد فـــرا می خواننـــد و پیوســـته از  عظمـــت قرآن و 
فضایـــل و مقامـــات پیامبـــر و اهـــل بیـــت می گویند و 
کـــه بدون  همـــواره ســـعی می کننـــد بـــه مـــا بفهمانند 

قـــرآن و اهـــل بیـــت راه به جایـــی نخواهیـــم برد.

 سفرهای حج و عتبات  �
خاطرات ســـفر حج بـــه همراه پـــدر برای مـــا فراموش 
نشـــدنی اســـت. بـــه عنـــوان مثال ایشـــان همـــه روزه 
کـــرم و اهل  در مدینـــه منـــوره پـــس از زیـــارت پیامبـــر ا
بیـــت و خوانـــدن از حفـــظ دعاهـــا و زیارت هـــای بلند 
کـــه وهابیـــان دور و اطـــراف وی را  بـــا مضامینـــی بلند 
کردن  گـــوش فـــرا دادن و توجه  بـــه توجه به ایشـــان و 
مخفیانـــه بـــه آن وا مـــی داشـــت، بیـــاد حضـــرت زهرا 
؟س؟ بـــا پای پیاده، خـــود و ما را به ُاُحـــد و مزار حمزه 
ســـید الشـــهدا می رســـاند و در آنجا با ســـوز دل اشک 

می ریخـــت.
که  ماجـــرای حج هـــای پـــدر از اینجـــا آغاز شـــده بـــود 
ایشـــان در نوجوانـــی پس از جمـــع آوری انـــدک نفقه 
حـــج اول، آن حـــج را بـــه نیابـــت از حضـــرت زهرا ؟س؟ 
انجـــام می دهنـــد، اما پـــس از مراجعه و اطـــالع یافتن 
آیت اهلل  ســـید محســـن حکیـــم از این ماجـــرا، معظم 
لـــه مبلغـــی را تأمین و به ایشـــان می دهند تـــا این بار 
فریضـــه حج واجـــب را به نیـــت خود انجـــام دهند. از 

کـــه راه حج به روی پدر باز شـــد و  آن جـــا به بعـــد بود 
هیـــچ حجی از پـــدر فوت نگردیـــد مگر بر اثـــر ممانعت 
ســـعودی ها از حـــج و بدیـــن وســـیله خـــواب دوران 
کـــه دیـــده بودند به  خردســـالی پدرمـــان تعبیـــر شـــد 
دور خانـــه ای ســـیاه رنـــگ مـــدام در حـــال چرخیدن 
که هنوز ایـــن برادر  که عمویشـــان برایشـــان  هســـتند 
کعبه ونـــه اوصافی از آن  زاده خردســـال نه عکســـی از 
نشـــنیده بودند تعبیر بـــه حج های فـــراوان می کنند. 
ایشـــان چنـــد بار نیـــز موفق بـــه وارد شـــدن در داخل 
که همه ســـاله  کعبـــه و مشـــارکت در تعویـــض پرده آن 

یک بـــار انجام می شـــود شـــده اند.
در این چند ســـال اخیر ایشـــان از ویـــزای حج محروم 
شـــده اند. در آخرین حج شـــان، در پـــی اهانت آمرین 
بـــه معـــروف مســـجد النبـــی ؟ص؟ بـــه وی و ضـــرب و 
که  ح ایشـــان تـــا مرحلـــه اغمـــا آن هـــم در حالـــی  جـــر
کـــم مدینه  لبـــاس روحانیت پوشـــیده بودنـــد، به حا
کـــرده و ایـــن امـــر باعـــث اخـــراج آنـــان از آن  شـــکایت 
آســـتان شـــده بود، اما پس از آن ، پدر بعد از ســـقوط 
صـــدام در عـــوض به ِجـــّد مقید بـــه زیـــارت عتبات در 
کوفه  ایامی چـــون نیمه رجـــب و اعتکاف در مســـجد 
و زیـــارت امـــام حســـین؟ع؟ در شـــب عرفـــه و اربعین 

کربال هســـتند. حســـینی در 
او دالیل علمـــی جغرافیایی، حدیثی و قرآنی داشـــته 
که جزئیات مربوط به داســـتان  و اعتقـــاد راســـخ دارد 
کوه  حضـــرت آدم و نوح و موســـی و عیســـی مخصوصا 
طـــور و وادی مقـــدس، همگـــی متعلـــق به ســـرزمین 

ابواالئمـــه  والیـــت  شـــامخ  مقـــام  و  نجـــف  عجیـــب 
دســـت  کـــه  اوســـت  فرزنـــدان  و  علـــی؟ع؟  حضـــرت 
یـــد طوالیـــی در تحریـــف  کـــه  از یهـــود  جنایتـــکاران 
حقایـــق دارنـــد، اســـامی و تاریخ هـــا را در ایـــن رابطـــه 

کرده  اســـت . وارانـــه 
عشـــق و عالقه شـــدید پـــدر به امـــام رضـــا ؟ع؟ و حرم 
حضـــرت معصومـــه ؟س؟ و مســـجد مقـــدس جمکران 
کـــه جـــای خـــود دارد و مـــا اغلـــب شـــاهد پایان  هـــم 
کربال به زیارت مشـــهد مقدس  دادن زیـــارت نجـــف و 
کن با زیارت امام هشـــتم  کـــردن زیـــارت آن اما یـــا آغاز 
)بعضـــًا در یـــک روز و بـــا یـــک غســـل!( و همچنیـــن 
و حـــرم حضـــرت  او در جمکـــران  روزه  زیـــارت همـــه 
گاه ایشـــان در قم  معصومـــه در ایام اقامت هر از چند 
هســـتیم. او علیرغـــم وضعیت جســـمی خـــود، در هر 

کرده  اســـت. دو دوی ایـــن مکان هـــا اعتـــکاف 

 برنامه عبادت و زیارت  �
پـــدر از ابتدای طلبگـــی روزانه زیارت جامعه، عاشـــورا 
و علقمـــه و دعـــای عهـــد و زیـــارت آل یاســـین و اللهم 
ادفـــع عـــن ولیـــک را می خوانده اســـت و پیوســـته برا 
ایـــن امـــر مداومت داشـــته اســـت. ترتیب ایـــن دعاها 
کنـــون بـــه همـــراه اعمـــال عبـــادی دیگـــر پـــدر از این  ا
که ایشـــان همـــه روزه بعـــد از نمـــاز صبح،  قرار اســـت 
قرائت ســـوره  یاســـین و دعای صبـــاح و دعای مکارم 
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االخـــالق و مناجـــات شـــعبانیه و دعای یـــا عدتی فی 
بـــه حضـــرت  امیـــن اهلل و اســـتغاثه  زیـــارت  کربتـــی و 
صاحـــب االمر )ســـالم اهلل الکامـــل التـــام ...( و زیارت 
رســـول اهلل ؟ص؟ و فاطمـــه زهرا ؟س؟ و عصرهـــا »اللهم 
رب النـــور العظیـــم والکرســـی رفیـــع« و دعـــای »اللهم 
ادفـــع عـــن ولیک« و ســـپس زیـــارت آل یاســـین را می 
خواننـــد. بعـــد از نماز  مغرب و عشـــاء و نوافل آن نماز 
لیلـــه الدفـــن را بـــرای همه مومنیـــن و مومنـــات و دو 
رکعـــت نمـــاز والدین بـــه همـــان ترتیب معـــروف خود 
و همچنیـــن دو رکعتی هایـــی بـــا حمد و 13 بار ســـوره 
زلـــزال و حمد و 15 بار ســـوره توحیـــد و نمازی با حمد 
و 5 آیـــه اول ســـوره حدیـــد و حمـــد و چهـــار آیـــه آخـــر 
که این اخیر از تعلیمات یکـــی از ُعرفا به  ســـوره حشـــر 

ایشـــان بـــوده اســـت را می خوانند. 
کـــه  در طـــول روز نیـــز 2 جـــزء قـــرآن را مقیـــد هســـتند 
کـــه ایـــن تـــالوت در ایـــام و لیالـــی مـــاه  کننـــد  تـــالوت 
یـــک  کثـــر  حدا و  جـــزء   10 حداقـــل  رمضـــان  مبـــارک 
کامـــل قرآن در یک شـــبانه روز اســـت . ایشـــان  ختـــم 
دعـــای اللهم ادخل علـــی اهل القبور الســـرور و دعای 
30 روزه مـــاه مبـــارک رمضـــان را در غیـــر ایـــن مـــاه نیز 
می خواننـــد و هر شـــب دعـــای افتتـــاح و دعـــای بهاء 
اللهـــم عرفنـــی نفســـک را  )ســـحر(و دعـــای طوالنـــی 
همگـــی در قنـــوت وتر نماز شب شـــان در طول ســـال 
دخـــان  و  محمـــد  و  فتـــح  ســـوره های  و  می خواننـــد 

و دهـــر و فجـــر و مزمـــل و غیـــره را در دو رکعتی هـــای 
نمـــاز شـــب بـــه نیابـــت از رســـول اهلل ؟ص؟ و حضـــرت 
کبـــری ؟س؟ و ام البنیـــن و حضـــرت ابوالفضل  زینـــت 
العبـــاس ؟س؟ و همـــه مومنیـــن و مومنات بـــه ترتیب 

می خواننـــد. رکعتی هـــا  دو 
روزهای جمعه نیز بـــر خواندن دعای ندبه مداومت دارند 
و نمـــاز ظهر و عصر روز جمعه را با ســـوره جمعه و منافقون 
و ســـوره تبـــارک ادا می کننـــد و در ایـــران در هر شـــهری که 

باشـــند در مراســـم نماز جمعه شرکت می کنند.
ج را همچـــون ))یـــا من  ایشـــان همـــه روزه دعـــای فـــر
تحـــل  بـــه عقـــد المـــکاره(( و نمـــاز امـــام زمان)عـــج( 
را مقیدنـــد. دعاهـــای دیگـــری چـــون دعـــای ســـریع 
االجابـــه )اللهـــم انـــی اطعتـــک فی احـــب االشـــیاء( و 
کـــه صلواتـــی بلنـــد بـــر محمد  یـــا صلـــوات ابراهیمـــی 
که  وآل محمـــد اســـت نیز بخشـــی از دعاهایی اســـت 
پـــدر در قنـــوت و غیـــره بر آنهـــا مداومـــت دارد و تقریبا 
بـــاز  را  مفاتیـــح  دعاهـــای  از  جائـــی  گفـــت  می شـــود 
کثرت  نمی کنیـــم مگـــر اینکه الفاظ آن آشـــنا و یا بـــر اثر 
گـــوش هایمـــان با صـــدای مناجات  شـــنیدن و انس 
بســـته  چشـــم  ادامـــه  بـــه  قـــادر  پـــدر،  روزی  شـــبانه 

عبـــارات بعـــدی آن هســـتیم.
که مـــا هیچ وقت  کنم  در ایـــن جا بایـــد خاطر نشـــان 
کـــه بیش از  ندیدیـــم برنامه های مفصـــل عبادی پدر 
این ها اســـت، ایشـــان را از تالش و جدیت و پشـــت کار 

و دیگـــران  بـــه خانـــواده  کارهـــا و خدمت رســـانی  در 
که  گویی اصال این برنامه هاســـت  بازداشـــته باشـــد و 
بـــه وی نیرو می بخشـــد. او علی رغم شـــب زنده داری 
و تهجـــد و قرائت فـــراوان قرآن، صبح هـــای زود، مثل 
شـــیر، آمـــاده و حاضر اســـت. او عمدًا بارهـــا این بیت 
شـــعر را به منظـــور تنبه ما و لزوم اهمیـــت دادن به دو 

موضوع عبـــادت و معیشـــت، جلوی ما می ســـراید:
شام گاهان چو عقد نماز می بندم

صبح گاهان چه خورد فرزندم ؟

پی نوشت:
اســـت در موضـــوع  کتابـــی  مـــوارد،  ایـــن  از  یکـــی    .1
که نقشـــی در نهضت اســـالمی  روحانیـــون غیر لبنانی 
لبنـــان در چند دهه اخیر داشـــته اند. مؤلف آن ســـید 
عباس موســـوی )ابو علـــی( یکی از روحانیـــون لبنانی 
کـــه درصـــدد برآمده تـــا از پـــدر در ردیف ســـید  اســـت 

موســـی صدر مطالبـــی بیاورند.
2.  پـــدر از ایـــن موضـــوع در خاطرات، نوشـــته جات و 
مصاحبه هـــای خود، سربســـته یاد  می کنـــد و تصریح 
کـــه اینهـــا را فقط بـــرای تاریـــخ و نه  کرده اســـت  هـــم 
گفته اســـت. امـــا حقیر )و نه پـــدر( ازاین  برای انتشـــار 
که نقطه عطف زندگی ایشـــان بـــدون یاد این  جهـــت 
گزیر از ذکر آن و بســـنده  موضـــوع مفهوم نمی افتد، نا

کردن بـــه تلویحاتی در آن خصوص هســـتم.
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دکتر عباس خامه یار

نو اندیش و خوش اندیش �
کار آســـانی  ســـخن از ســـید عیســـی طباطبائـــی واقعًا 
گرفتیـــد  نیســـت و شـــما در برابـــر یـــک پدیـــده، قـــرار 
واقعـــًا؛ شـــخصیتی جامع االطراف و جامع الشـــرایط، 
کامال ســـنتی در عین حال بـــا ذهنیتی  یـــک روحانـــی 
بســـیار باز، نو اندیـــش، خوش اندیش، آشـــنا به زمان 
کم نظیر. شـــعار  و مـــکان و دارای ابعـــاد همـــه جانبـــۀ 
کـــه عامـــل همـــۀ دســـتاوردهای آقا  همیشـــه ایشـــان 
ســـید عیســـی اســـت این بود: »نیرومند شـــدن امت، 
بـــا پشـــتوانه خدمـــت بـــه خلـــق و خدمـــت بـــه مردم 

اســـت.« بـــر این اســـاس پیـــش رفت. 
صـــورت  بـــه  ســـال   6-5 مـــدت  1370بـــه  ســـال  از 
مســـتقیم، فعـــال و همـــراه بـــا هـــم بودیـــم. آقا ســـید 
عیســـی ســـابقه طوالنـــی در لبنـــان داشـــت. آشـــنا به 

زمـــان و مـــکان، همۀ دوره ها را به چشـــم دیـــده بود. 
ســـختی های لبنان را، دوران قبل از انقالب اسالمی، 
انقالب اســـالمی، زمـــان قبل و بعد امام موســـی صدر 
دیـــده  را  مقاومـــت  ظهـــور  و  شـــکل گیری  دوران  و  را 
و همیشـــه حاضـــر، ناظـــر و در صحنـــه بـــوده اســـت. 
که داشـــت  ایشـــان قبل از انقالب بـــه خاطر مبارزاتی 
لبنـــان  بـــود. ســـال ها در  در حالـــت خـــود تبعیـــدی 
حضور داشـــت. جزو مســـتقبلین امام هنگام هجرت 
ایشـــان بـــه نجف بـــود. فعالیـــت خـــودش را در رابطه 
گســـترش اندیشـــه های امام در بازگشـــت به لبنان  با 
افزایـــش داد. بین نجف و بیروت وگاهی ســـوریه رفت 

و آمد داشـــت. 

رویکرد جدیدی برای لبنان �
مـــورد حمایت امام موســـی صدر بودند. به خواســـت 
کـــه تنها  خـــود امام موســـی صـــدر در معهد اســـالمی 

تشـــکیالت آموزشی امام موســـی صدر در جنوب بود، 
که بـــه پاریـــس  رفت،  مدتـــی تدریـــس می کـــرد. امـــام 
ایشـــان به پاریـــس می روند و بعدش هـــم برمی گردند 
تهـــران. چند ماهـــی بعـــد از پیروزی انقـــالب خدمت 
اهمیـــت  و  بحـــث جایـــگاه  امـــام می رســـند، همـــان 
ح  را مطـــر لبنانی هـــا  بـــه  را و ضـــرورت توجـــه  لبنـــان 
لبنـــان می فرســـتند.  بـــه  را  امـــام هیئتـــی  می کننـــد. 
ایشـــان قبل از آن هیئت برای زمینه ســـازی به لبنان 
اســـالمی  انقـــالب  جنبـــش  ارتباط گیـــری  و  می رونـــد 
بـــا لبنانی هـــا بـــه شـــکل فعال تـــری انجـــام می شـــود 
برنامه هـــای  می شـــود.  مانـــدگار  همانجـــا  ســـید  و 
خـــودش را در یـــک فـــاز جدیـــد و بـــا رویکـــرد جدید با 
هـــدف خدمت بـــه مـــردم ادامـــه می دهد و بـــا توجه 
کـــه مســـلمانان و مـــردم لبنـــان  بـــه محرومیت هائـــی 

می کند.  حرکـــت  داشـــتند 

صدقه جاریه لبنان
کـــه این روزها معاونـــت بین الملل ســـازمان فرهنگ و ارتباطـــات را بر عهده دارد  ســـال ها در لبنان ریاســـت رادیو صوت المســـتضعفین  دکتـــر عبـــاس خامـــه یار 

در لبنـــان و وابســـته فرهنگـــی ایـــران در این کشـــور بوده و سیدعیســـی طباطبایی و از فعالیـــت های او را به خوبی با خبر اســـت.
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خدا درست می کند �
گـــی ســـید خلـــوص و تواضعـــش بـــود.  مهم تریـــن ویژ
کـــه انجام مـــی داد،  هیچـــی نمی خواســـت. هـــر آنچه 
کـــه می آمـــد یـــک جـــواب ثابـــت داشـــت:  هـــر آنچـــه 
همیـــن  بـــا  شـــکر«  را  خـــدا  الحمـــدهلل،  »الحمـــدهلل، 
گلـــه ای هـــم از هیـــچ  حالـــت پاســـخ مـــی داد و هیـــچ 
جامع الصفـــات  و  جامع الشـــرایط  نداشـــت.  احـــدی 
کـــه می دید  بـــود. بـــا همـــه بدقولـــی هـــا و جفاهایـــی 
گاهـــی من ســـنگ صبور ســـید  خســـتگی ناپذیر بـــود. 
بـــودم. درد و دلش را بـــه من می گفت و به من اعتماد 
داشـــت. خیلـــی محبـــت داشـــت. محبت هایش هم 
همـــه جـــا رفته بـــود. همیشـــه خداوند منبـــع آرامش 
کار داشـــت.  اســـت و همیشـــه ایـــن آرامـــش را در اوج 
کســـی  یک بار ایشـــان عصبانی نشـــد. نه پشـــت ســـر 
حـــرف می زد، نـــه عصبانی می شـــد. با همـــان تواضع 

و افتادگـــی اش می گفـــت: خـــدا درســـت می کنـــد.
ارتباط گیری هـــای  می رفـــت.  حـــج  بـــه  ســـاله  همـــه 
برون مـــرزی اش را در حـــج تنظیـــم می کـــرد. هـــم در 
ایـــران و هـــم در حـــج و هـــم در مناســـبت ها مفصـــل 
هم دیگـــر را می دیدیـــم. بـــدون امکانات و با ماشـــین 
کارهایش را خودش شـــخصا انجام  قراضـــه اش همـــه 
کار و  مـــی داد. همـــه فعالیت هـــای او هـــم بـــه لحـــاظ 
هم مســـائل تدارکاتی و بودجه ای بســـیار بـــزرگ بود. 
می دویـــد  مـــدام  ســـنی اش  و  جســـمی  وضعیـــت  بـــا 
و  می شـــد  تمـــام  کار  وقتـــی  بـــود.  خســـتگی ناپذیر  و 
لـــذت  و  می کشـــید  راحتـــی  نفـــس  مـــی داد  تحویـــل 

کامـــال می بـــرد. را  کارش 

کمیته امداد امام خمینی؟هر؟ �
آقا ســـید عیســـی از زمان اشـــغال بیروت توســـط رژیم 
صهیونیســـتی در ســـال 1982 بـــه بعد 12 پـــروژه بزرگ 
مانـــدگار بی ســـابقۀ فرهنگـــی، اجتماعـــی و خدماتـــی 
که این  کـــرد و بـــه بهره بـــرداری رســـاند  را پایه گـــذاری 
بـــزرگ  دســـتاوردهای  از  خلفـــی  فرزنـــدان  پروژه هـــا 
کمیتـــه امـــداد امام  انقـــالب اســـالمی هســـتند مثـــل 
کمیتـــه قرار  کفالـــت این  خمینـــی؟هر؟. افـــراد تحـــت 
می گیرنـــد و از بـــدو ورود بـــه دبســـتان تـــا دوره هـــای 
قـــرار  پوشـــش  تحـــت  فقـــرا  یـــا  ایتـــام  دانشـــگاهی، 
از  را  متکفلـــی  افـــراد  رابطـــه،  ایـــن  در  می گیرنـــد. 
متمـــوالن و از ثروتمندان خیر، خیریـــن خلیج فارس 
کشـــورهای مختلـــف جـــذب می کننـــد و بـــه صورت  و 
پنهانـــی تفاهم نامه هـــا و قراردادهـــا امضـــا می شـــود و 
کدام ایـــن افـــراد، خانواده ها یـــا افـــرادی را تحت  هـــر 
پوشـــش قـــرار می دهنـــد، بـــدون اینکه اعالم رســـمی 

 . د شو
آقـــا ســـید بـــا حفـــظ حیثیـــت و آبـــروی تک تـــک این 
می کنـــد.  کمـــک  هـــا  آن  بـــه  افـــراد  و  خانواده هـــا 
کار شـــکل می گیرد و  تشـــکیالت عظیمـــی بـــرای ایـــن 
ماننـــد ایران صندوق صدقات در شـــهرها، روســـتاها 
کامـــال خودکفا و تحت  کن عمومی نصب شـــده و  و اما
نظـــارت نمایندگان حضـــرت امام و حضـــرت آقا اداره 
کامـــال  کمیتـــه امـــداد بـــرای مـــردم لبنـــان  می شـــود. 

کاماًل  جـــا افتـــاده و اعتمـــاد عمومی مـــردم منطقـــه را 
کرده اســـت.  کســـب 

کمیته بنیاد شهید و بنیاد جانبازان �
کـــرده. پـــروژه بعدیشـــپروژه بعـــدی  کســـب  کامـــاًل   را 
بنیـــاد شـــهید اســـت. بـــا افزایـــش شـــهدای مقاومت 
کرد.  اســـالمی سیدعیســـی بنیـــاد شـــهید را تاســـیس 
خانواده شـــهدا را محترمانه تحت پوشـــش قرار داده 
و االن هـــم بـــا شـــدت تمـــام ادامـــه دارد. از همیـــن 
کمیته بنیاد شـــهید، شـــاخۀ بنیاد شـــهید فلســـطین 
کـــه در نقل و  هـــم ایجاد شـــد. بـــه خاطـــر مشـــکالتی 
انتقـــال ارز و امور بانکی با بانک های داخل ســـرزمین 
اشـــغالی وجود داشـــت دفتـــر مرکـــزی در بیـــروت بود 
کرانه غربـــی، در غزه دفاتـــر نمایندگانی ایجاد  ولـــی در 
شـــد و تحت عنـــوان بنیاد شـــهدای فلســـطین فعال 
کاماًل  اســـت. همه مردم و آســـیب دیدگان فلســـطینی 
بـــا ایـــن بنیـــاد آشـــنائی دارنـــد و ســـهمی از مقاومـــت 

خودشـــان را از ایـــن بنیـــاد دریافـــت می کنند. 
کار ســـازمان یافته  و بر اســـاس آئین نامه  بنیاد شـــهید 
کشـــورمان در ارتباط  اســـت و قطعـــًا با بنیـــاد شـــهید 
کـــه  اســـت. بـــه خاطـــر حرمـــت خانواده هـــای شـــهدا 
عزیزانشـــان را از دســـت داده اند حمایت هـــای بنیاد 
پاســـخگوی  نـــه  و  دیگـــران می کشـــیم  خ  ر بـــه  نـــه  را 
گـــروه های فلســـطینی از  معترضیـــن هســـتیم و بیـــن 

شـــهدای فتـــح و حمـــاس تفاوتـــی قائل نیســـتیم. 
همـــان  بـــا  لبنـــان  در  را  جانبـــازان  بنیـــاد  ســـید  آقـــا 

همه ساله به 
حج می رفت. 

ارتباط گیری های 
برون مرزیش را در حج 

تنظیم می کرد. هم در 
ایران و هم در حج 

و هم در مناسبت ها 
مفصل هم دیگر را 
می دیدیم. بدون 

امکانات و با ماشین 
قراضه اش همه 

کارهایش را خودش 
 انجام می داد. 

ً
شخصا
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و  کـــرد  تاســـیس  داشـــت،  ایـــران  در  کـــه  کارکـــردی 
طبـــق ایـــران بعد مدتـــی با بنیاد شـــهید ادغام شـــد. 
ایـــن بنیـــاد بـــه صـــورت فعـــال و مســـتقل بـــا همـــان 
می کنـــد. فعالیـــت  ســـازمان یافتگی،  و  ســـازماندهی 

بنیاد کوثر  �
بنیـــاد  تاســـیس  ســـید  دیگـــر  هـــای  فعالیـــت  از 
تســـهیالت،  ایجـــاد  بـــرای  بنیـــاد  ایـــن  اســـت.  کوثـــر 
کمـــک بـــه ازدواج رزمنـــدگان اســـت.  ســـازماندهی و 
رزمنـــدگان مشـــغولیت هایی دارنـــد، در عیـــن حـــال 
مجاهدان اســـالم معاصر و مقاومت هســـتند و از این 
کوثـــر بـــرای  بابـــت بایـــد اینهـــا را ســـازمان داد. بنیـــاد 
گروهی برگزار  رزمندگان ازدواج هـــای دســـته جمعی و 

می کنـــد. 
که با بســـیاری از  بنیـــاد قرض الحســـن را بـــا ارتباطـــی 
کل منطقـــه حـــوزه خلیج  بازرگانـــان، تجـــار، خیریـــن 
کشـــورهای عربـــی  لبنانی هـــا و دیگـــر  فـــارس، خـــود 
کرد. بنیاد قرض الحســـن شـــرایط ویژه  داشـــت ایجاد 
کـــم بضاعـــت پیش بینی  و تســـهیالتی را بـــرای مـــردم 
کمک بـــه وضع  کـــرده بـــود. قرض الحســـن بـــا هـــدف 
معیشـــتی و دســـتگیری مـــردم و قشـــرهای مختلـــف 
ح در لبنـــان  بســـیار فعـــال و یکـــی از بنیادهـــای مطـــر

. ست ا

امــــــــــام  � فرهنگــــــــــی  کــــــــــز  مرا سلســــــــــله 
؟هر؟ خمینــــــــــی

کارهـــای فرهنگـــی، پژوهشـــی و علمـــی در  او حتـــی 
ســـطح اســـتانداردهای بین المللی انجام داد. یکی از 
کـــزی به نام  ایـــن نـــوع فعالیت ها ایجـــاد سلســـله مرا
کـــز فرهنگی امام خمینی؟هر؟ اســـت. این دو هم  مرا
در بقـــاع، هم در بیروت و دبی و جنـــوب لبنان انجام 
کامال  شـــد. 12 مجتمـــع فرهنگی هنـــری تمام عیـــار و 
تخصصـــی دارای ســـالن بســـیار مـــدرن اجتماعـــات، 
کتاب هـــای تخصصـــی و عمومـــی، ســـالن هایی برای 
کـــه  کردنـــد،  برگـــزاری میزگردهـــا و ســـینماها ایجـــاد 
کدام  کنـــون هر  االن همـــه دارای آوازه  هســـتند. هم ا
کـــز فرهنگی  کـــز فرهنگـــی بـــا بزرگتریـــن مرا از ایـــن مرا

ســـنتی و تاریخـــی لبنـــان رقابـــت می کنند.

کز درمانی و آموزشی  � مرا
یکـــی دیگـــر از فعالیت هـــای سیدعیســـی راه انـــدازی 
کـــز درمانـــی و آموزشـــی اســـت. شـــاید اوج ایـــن را  مرا
در بیمارســـتان شـــیخ راغـــب حـــرب در نبطیه جنوب 
بـــه مناســـبت ســـی و چهارمیـــن  کـــه  لبنـــان  بینیـــم 
ســـالگرد پیـــروزی انقـــالب اســـالمی بـــا حضور شـــهید 
رکـــن آبادی؛ ســـفیر ایـــران در لبنان به عنـــوان آخرین 
پـــروژه بـــزرگ خدماتی فرهنگی ســـید عیســـی افتتاح 
گســـترده ای از قشـــرهای  شـــد. آن مراســـم با حضـــور 
کار توســـط هالل احمـــر افتتاح  مختلف انجام شـــد و 

 . شد

صدقه جاریه �
کـــه ســـاخت بیمارســـتان شـــیخ راغـــب حرب  زمانـــی 

تمـــام شـــد، چـــون پـــروژه خیلـــی عظیم بـــود نیـــاز به 
بـــرای جمـــع آوری  کمـــک هـــای مردمـــی داشـــتیم. 
هزینـــه های بیمارســـتان تصویر اســـکناس هزار لیری 
کاغذ چاپ می کرد و در مناســـبت های  لبنـــان را روی 
کمک هـــای مردمـــی را بـــا فـــروش  مختلـــف جوان هـــا 
این اســـکناس ها جمـــع می کردند. این پـــروژه ها نیاز 
که این مـــرد همه  بـــه تالش، بـــاور و خلـــوص داشـــت 
کـــدام از این پروژه های ســـید  را یکجـــا داشـــت. هیچ 
کنـــون متوقف نشـــده و در اســـتمرار دائم و  عیســـی تا

صدقـــه جاریه اســـت. 

حوزه علمیه امام خمینی؟هر؟ �
یکـــی دیگـــر از پروژه هـــای بـــزرگ او در زمینـــه علمـــی 
و آموزشـــی، ســـاخت بزرگتریـــن و مدرن تریـــن حـــوزه 
علمیـــه لبنـــان بـــه نام حـــوزه امـــام خمینـــی؟هر؟ در 
کـــه آیت اهلل  شـــهر بعلبک اســـت. پـــروژه عظیمی بود 
آن  افتتاحیـــه  مراســـم  در  وزیـــران  هیئـــت  و  جنتـــی 

شـــرکت داشـــتند. 

نهادهای ایرانی لبنانی �
همکاری هـــای  مجموعه هـــا،  و  کـــز  مرا همـــه 
گســـترده ای بـــا بنیادهـــای مـــادر در ایـــران دارند ولی 
اعضـــای رســـمی آن تشـــکیالت حـــزب اهلل هســـتند. 
ممکـــن اســـت ما بـــه عنـــوان رابـــط افـــرادی را تعیین 
کـــرده باشـــیم و نظارتـــی داشـــته باشـــند ولـــی آن هم 
کلی حزب اهلل  فی مابیـــن و در چهارچـــوب خط مشـــی 
اســـت. 12 مرکـــز فرهنگی امام خمینـــی؟هر؟ هم جزو 

بخـــش فرهنگـــی حـــزب اهلل هســـتند.

سلسله مدارس المهدی �
در زمان دبیرکلی ســـید عباس موســـوی یک مدرســـه 
پیـــش دبســـتانی و یک ابتدایـــی در لبنان بـــود. اینها 
مـــدارس خصوصـــی در شـــهرهای بیـــروت و بعلبـــک 
بودند. موســـس این مدارس سیدعیسی طباطبایی 
المهـــدی  مـــدارس  عنـــوان  بـــه  مدرســـه   15 و  بـــود 
ســـاخت. از دبستان و پیش دبســـتانی تا دبیرستان و 
هنرســـتان. برنامه های درســـی آن ها مصـــوب دولت 
اســـت. زبـــان فارســـی هـــم جـــزو برنامه هـــای آن هـــا 
اســـت به عنوان یـــک زبان انتخابـــی و اختیاری. یکی 
از مهم تریـــن و زبده تریـــن و بهتریـــن مـــدارس ســـطح 

لبنـــان، همین مـــدارس المهدی اســـت.
که  ســـید عیســـی عـــالوه بـــر ســـازمان ها و موسســـاتی 
کرد،  خـــودش مســـتقیم از صفـــر تـــا صـــدش را ایجـــاد 
پروژه هـــای جانبی را هـــم حمایت می کـــرد و به خاطر 
ارتبـــاط و شـــخصیتش نقـــش هیئت مدیـــره، هیئت 
موســـس، عضـــو افتخـــاری در فعالیت هـــای مختلف 

داشت.

شبکه تلویزیونی ماهواره المنار  �
یکـــی از آثـــار مهـــم و ماندگار و بی ســـابقه سیدعیســـی 
بحـــث شـــبکه تلویزیونـــی ماهـــواره ای المنـــار بـــود. 
آن موقـــع مـــن مســـئول رادیو صـــوت المســـتضعفین 
شـــرایط  در  اســـالمی  جمهـــوری  را  امکاناتـــی  بـــودم. 

گذاشـــت. یـــک  جنگـــی خـــودش در اختیـــار مـــا مـــی 
شـــبکه رادیـــوی دیگـــری هـــم در بیـــروت بود بـــه نام 
النـــور. در برابـــر مـــا صدها شـــبکه رادیوئی، رســـانه ای 
و تلویزیونـــی در لبنـــان بـــود. همـــه امید مســـلمانان 
بـــه این رادیـــو و تقویـــت صـــوت المســـتضعفین بود. 
گی های  اینکه یک شـــخص روحانی ســـنتی بـــا آن ویژ
گونه پیشـــینه  و ذهنیتی در دهه  ســـنی، بدون هیـــچ 
70 شمســـی مســـئله راه انـــدازی شـــبکه ماهـــواره ای 

کنـــد خیلـــی شـــگفت انگیز بود.  ح  اســـالمی را مطـــر
در ســـفارت ایـــران هر هفته جلســـه شـــورای فرهنگی 
جمـــع  آنجـــا  فرهنگـــی  مســـئولین  کـــه  داشـــتیم 
آقـــا سیدعیســـی. وقتـــی  از جملـــه خـــود  می شـــدند 
کرد همه  ح  بـــرای اولین بار شـــبکه تلویزیونی را مطـــر
یکـــه خوردنـــد. چـــون ایشـــان خیلـــی افتـــاده بودنـــد 
و جایـــگاه رســـمی نداشـــتند، افـــراد خیلـــی راحـــت با 
ح ایـــن مســـاله از  ایشـــان شـــوخی می کردنـــد. بـــا طـــر
طرف ایشـــان ســـوژه جالبی برای مزاح و شوخی افراد 
ایجاد شـــد و همیشـــه نقل مجالس بود. نه امکاناتی 
کار داشـــتیم و نه بـــه ما مجوز مـــی دادند.  بـــرای این 
کردیم باید صوت المســـتضعفین  گـــر خیلی هنر مـــی  ا

را تقویـــت می کردیـــم. 

دفاع از تنها مناره �
رســـول  گرفـــت. مســـجد  را  ســـید تصمیـــم خـــودش 
اعظم، مســـجد مهّمی در منطقه غربی بیروت اســـت 
کـــه مناره بزرگی هـــم دارد. آنتن را روی مناره مســـجد 
کرد و اســـم شـــبکه را بـــه خاطر همیـــن آنتن و  نصـــب 
گذاشـــت. بعد  چگونگـــی نصبـــش، تلویزیـــون المنار 
گرفت. بـــا پخش اســـالید همراه با موســـیقی  اتاقکـــی 
به عنوان پخش آزمایشـــی شـــبکه ماهـــواره ای المنار، 
کرد. همه غافلگیر شـــدند. آن ســـوژه ای  کار را شـــروع 
کـــه مـــورد مـــزاح همه قـــرار می گرفـــت، بیشـــتر فعال تر 

. شد
کارش  گاهـــی بـــا نقـــد سیدعیســـی را از  بـــا شـــوخی و 
نهـــی می کردند. مثـــاًل می گفتنـــد »مگر امـــکان دارد؟ 
کادری  بـــا چـــه برنامـــه ای، بـــا چـــه تولیدی، بـــا چـــه 
شـــبکه راه بیفتـــد؟« این شـــوخی تبدیـــل به حمالت 
شـــد.  شـــدید  موضع گیری هـــای  و  نقـــد  مســـتمر، 
کـــه جایـــگاه ســـید عیســـی طباطبایی به  علی رغمـــی 
کار به  لحاظ روحانیتـــش مورد احترام بود، ولـــی این 
عنـــوان یـــک تهدید تلقی شـــد. پخش آزمایشـــی باید 
کشـــید و  همـــراه بـــا فیلم و برنامه باشـــد. ماه ها طول 
امـــکان هیچ تولیـــدی نبود. ســـید در پاســـخ به همه 
و  شـــوخی  موضع گیری هـــای  و  حمله هـــا  انتقادهـــا، 
جدی می گفـــت: »مـــن می خواهم یک شـــبکه ای به 
نـــام مقاومـــت داشـــته باشـــیم. مـــن می خواهـــم این 
شـــبکه یـــک اذان بگوید. شـــما هـــر چـــه می خواهید 
بـــه  بـــا اعتمـــاد  بـــا اطمینـــان و  بگوییـــد، بگوییـــد.« 
نفـــس، حـــرف مـــی زد. می رفـــت و می آمـــد. در رفـــت 
و آمـــد به ایـــران بـــا خـــودش دســـتگاه هایی می برد و 

می آورد. 

عمل انجام شده در المنار �

سال 1982 به بعد 12 
پروژه بزرگ ماندگار 
بی سابقۀ فرهنگی، 
اجتماعی و خدماتی 
را پایه گذاری کرد و به 
بهره برداری رساند که 
این پروژه ها فرزندان 
خلفی از دستاوردهای 
بزرگ انقالب 
اسالمی هستند مثل 
کمیته امداد امام 
خمینی)ره(. 
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 عالمه سیدعیسی طباطبایی



ایرانـــی  فیلم هـــای  ویدئویـــی  نوارهـــای  آن زمـــان 
کـــه بخشـــی از آن هـــا هـــم بـــه عربـــی ترجمه شـــده  را 
ســـازمانی  ضوابـــط  و  چارچوب هـــا  از  ج  خـــار را  بـــود 
بـــه پخـــش  کـــرد  گذاشـــتم و شـــروع  در اختیارشـــان 
فیلم هـــای ایرانـــی. بعـــد در عمـــل انجـــام شـــده قـــرار 
گرفتیم و همه دســـت به دســـت هـــم دادیم و باالخره 
حزب اهلل وارد شـــد و بعـــد از طی مراحلی شـــد المنار. 
کـــه در برابـــر  المنـــار اولیـــن شـــبکه ماهـــواره ای بـــود 
حملۀ صدها شـــبکۀ ماهـــواره ای از مقاومت و انقالب 
اســـالمی دفـــاع می کـــرد. بـــه خاطـــر ورزیدگـــی، ســـعه 
المنـــار  حـــزب اهلل،  و  مقاومـــت  گی هـــای  ویژ و  صـــدر 
گرفت و توانســـت مجوز رســـمی را از دولـــت لبنان  پـــا 
کـــرد و بـــه عنوان  بگیـــرد. بـــا همـــه شـــبکه ها رقابـــت 
منبـــع صـــادق مســـلمانان در ســـطح جهـــان، مـــورد 
گرفـــت و بعدش هـــم روی ماهواره های  پذیـــرش قرار 

گرفت. مختلـــف قـــرار 
و  صهیونیســـتی  رژیـــم  دشـــمنان،  فشـــارهای  بـــا 
عربســـتان قراردادهـــای مـــا بـــا بعضـــی از ماهواره هـــا 
تاســـیس  و  ایجـــاد  ســـرآغاز  المنـــار  و  شـــد  کنســـل 
شـــد.  مختلـــف  جاهـــای  در  متعـــدد  ماهواره هـــای 
کار و پـــدر این ماهواره ها ســـید عیســـی  ســـرآغاز ایـــن 
کســـی تصور نمی کرد ایشـــان  طباطبائی اســـت. اصاًل 
چنین اندیشـــه بلندی در این زمینه داشـــته باشـــد. 

کـــه اصـــاًل رســـانه ای نیســـت.  شـــخصی 

بازسازی مرقد حضرت سیده خوله  �
یـــا  بازســـازی  عیســـی  ســـید  دوراندیشـــی های  از 
گســـترش مرقـــد حضـــرت خوله، یـــا به قـــول لبنانی ها 
ســـیده خولـــه، فرزند دختـــر امام حســـین؟ع؟ بود. بر 
کنـــار قلعه با  اســـاس اســـناد تاریخـــی ایـــن مـــکان در 
شـــکوه ژوپیتـــر جزو آثـــار چند هزار ســـاله بـــود. آن آثار 
متعلـــق بـــه دوره رومیـــان و یکـــی از عجایـــب منطقه 
و دنیـــای مـــا اســـت، اساســـًا بعلبـــک و بقـــاع را با این 
قلعـــه می شـــناختند و می شناســـند. آوازه بعلبـــک به 

خاطـــر همین آثـــار تاریخی اســـت. 
کنـــار ایـــن آثـــار، مرقـــد حضـــرت خوله یـــک مکان  در 
که حتی ظرفیت ســـه چهـــار نفر  کوچک بـــود  بســـیار 
کوتـــاه  هم زمـــان را نداشـــت. درب ورودیـــش خیلـــی 
ضریـــح  یـــک  می شـــدی،  وارد  دوال  دوال  بایـــد  بـــود. 
کوچـــک چوبی هم داشـــت. ســـید مرقد را ســـاخت و 
کرد، درخت  کنارش ایجـــاد  مصـــال و مرکز فرهنگـــی در 
کرد.  کنار ایـــن مرقـــد را هم حفـــظ  چنـــد هـــزار ســـاله 
کـــه بعلبک بـــه عنـــوان یک  کـــرد  گونـــه ای عمـــل  بـــه 
مرکـــز مذهبی و اســـالمی در لبنان شـــناخته شـــد. در 
شـــب های جمعه و مناســـبت های مختلـــف مرکزیت 
کل بقـــاع همـــان جـــا  مذهبـــی و اســـالمی و مراســـم 
گروه های مختلـــف مســـلمانان از جای جای  اســـت. 
که  کســـانی هم  لبنـــان بـــرای زیـــارت مرقـــد می آینـــد. 
بـــرای بازدیـــد آثـــار تاریخـــی می آینـــد، زیـــارت را به جا 

می آورنـــد.

گذاری � اخالق وا
خـــودش  بـــرای  را  چیـــزی  هیـــچ  عیســـی  ســـید 

نمی خواســـت و نمی گذاشـــت باقـــی بمانـــد. بـــا همه 
کـــه انجـــام داد، ســـید دفتر و  ایـــن پروژه هـــای بزرگی 
حتـــی یک اتاق نداشـــت. منـــزل هیچی نداشـــت. به 
گذارکننـــده ای. فقط  ســـید می گفتم: شـــما انجمن وا

گـــذار می کـــرد.  وا و  می گرفـــت 
کـــه آیـــت اهلل  حـــوزه بعلبـــک یـــک پـــروژه عظیـــم بـــود 
جنتـــی بـــرای افتتـــاح آمـــده بـــود. در حیـــن خـــروج رو 
گفتم: خب سید!  کردم به ســـید عیســـی و به شـــوخی  
گفت: من هیچـــی نمی خواهم،  گـــذار می کنید؟  کی وا
کرد بـــه درب خروجی حوزه  گـــذار می کنم. اشـــاره ای  وا
گفـــت: یـــک قطعه قبـــری اینجا به مـــن بدهند برایم  و 
گفتم: همیـــن را هم بهت  کافی اســـت. من با شـــوخی 
نمی دهنـــد. ســـید هیـــچ بودجـــه  و هیـــچ وابســـتگی 
ج نداشـــت. هزینه همه  بـــه نهـــادی در داخـــل و خـــار
پروژه هـــا را خـــودش تامیـــن می کـــرد. بعـــد تکمیل هم 

گـــذار می کرد. کل پـــروژه را تحویـــل مـــی داد و وا

آبروی گرانبهای سید �
کـــرد  او فقـــط بـــا آبرویـــش ایـــن بنیادهـــا را تاســـیس 
کـــه بـــا خداونـــد داشـــت باعث  و فقـــط دادوســـتدی 
پیدایش چنین بنیادها و موسســـات خیریه ای شـــد. 
هر وقـــت وزیر یا شـــخصیتی به لبنان می آمد مراســـم 

می گرفت.  صـــورت  اســـتقبال 
ســـید عیســـی چـــون جایـــگاه رســـمی و وابســـتگی به 
کســـی بـــه او اطالع نمـــی داد و دعوت  جائی نداشـــت 
نمی کـــرد. بـــدون دعـــوت در صـــف مســـتقبلین قـــرار 
می گرفـــت. خیلـــی مـــورد طعنـــه بـــود و بـــا بی زبانـــی 
که ســـید  بهشـــان جفـــا می شـــد. همـــه می دانســـتند 
از  را  ارتبـــاط  ایـــن  دارد.  برنامـــه  مهمـــان  آن  بـــرای 
فـــرودگاه برقـــرار می کـــرد و در حیـــن ســـفر و حتـــی در 
بازگشـــت ادامه می داد تا بتواند باری از بیمارســـتان، 
کـــز فرهنگـــی یا حـــوزه علمیه بـــردارد. در ســـاخت  مرا
کـــز قدمـــی پیـــش ببـــرد. برای  و ســـاز و در تجهیـــز مرا
الزم  فـــرش  مســـجد  بـــرای  و  یخچـــال  بیمارســـتان 
گرفتـــه، تـــا بیمارســـتان و حـــوزه و  داشـــت. از المنـــار 
کنـــد. امروز  باقـــی را با همین شـــیوه توانســـت تجهیز 
کـــدام از ایـــن پروژه هـــا، اقدامـــات عظیمـــی را در  هـــر 
فضـــای فرهنگـــی، اجتماعـــی، خدماتـــی و رســـانه ای 
لبنـــان انجام می دهند لـــذا فقط با آبرویش توانســـت 

ایـــن مـــوارد را انجـــام دهد. 
کـــرد بـــدون  کـــه ایجـــاد  تمـــام پروژه هـــا و تاسیســـاتی 
اســـتثنا دارای اســـتاندارد باال و رقیب قدری هســـتند 
حکومتـــی  و  رســـمی  ســـازمان های  تمامـــی  بـــرای 
مشـــابه؛ هم بـــه لحاظ محتـــوا، هم به لحاظ شـــکل. 
فرهنگـــی  کـــز  مرا یـــا  شـــهید  بنیـــاد  بیمارســـتان، 
دوازده گانـــه امـــام خمینـــی را ببینید در چه ســـطحی 
و چـــه امکانـــات و اســـتانداردی اســـت. هـــم از لحاظ 
ســـاخت و ســـاز و هـــم برنامه هـــای محتوائـــی، علمی 

پژوهشـــی. و 

جنگ شیعه و سنی �
غ التحصیـــل قم و نجـــف بود و  آقـــای طباطبایـــی فار
طبیعتًا یک روحانی ســـنتی اســـت اما اندیشه هایش 

در چارچوب هـــای ســـنتی آن روز قـــم و نجف محصور 
گرد امام بود و قطعًا اندیشـــه ها،  نبود. ســـید یار و شـــا
گذاشـــته  گی انقالبی امام، تاثیر  حضور سیاســـی و ویژ
حضـــور  لبنـــان  در  نگاهـــی  چنیـــن  بـــا  ســـید  و  بـــود 
داشـــت. نماینـــده هیـــچ دســـتگاهی نبـــود امـــا یـــک 
عنصـــر دوراندیـــش، سیاســـت مدار و به معنـــای رایج 

کلمـــه یـــک عنصر تقریبـــی بود. 
جنـــگ اردوگاه هـــا یـــک توطئـــه بزرگـــی بـــرای جنـــگ 
و  فلســـطینی ها  بیـــن  جنـــگ  بـــود.  ســـنی  و  شـــیعه 
جنبـــش امل خانمان ســـوز بود. در دنیـــا، این جنگ 
را جنـــگ شـــیعه بـــر علیـــه ســـنت تبلیـــغ می کردنـــد. 
کـــه این  کرد  تالش هـــای زیـــادی جمهـــوری اســـالمی 

کند.  را متوقـــف  جنـــگ 
محاصـــره اقتصادی اردوگاه ها توســـط مســـئولین آن 
روز امـــل ایجـــاد شـــده بـــود. مـــردم واقعا بـــدون آب و 
غـــذا مانـــده بودند. ســـید عیســـی به عنـــوان میانجی 
در ایـــن شـــرایط وارد اردوگاه الرشـــیدیه شـــد. 75 روز 
یـــک  عنـــوان  بـــه  فلســـطینی ها،  همـــراه  اردوگاه،  در 
کـــرد. غذای عمده  آواره  فلســـطینی همان جا زندگی 
ســـید در آنجا، مثل بقیه علف بود. ایشـــان توانســـت 
پیام، هم بســـتگی و اعتـــراض جمهوری اســـالمی را با 
کنـــد. آن روز، امل همـــکاری خوبی  ایـــن روند اعـــالم 
را با جمهوری اســـالمی نداشـــت و این صـــدا، صدای 
ج شـــد  کـــه ســـید از اردوگاه خار رســـائی بـــود. زمانـــی 
تـــا مدت هـــا رعشـــه جســـمی و بدنی داشـــت. بســـیار 
کمـــک عصـــا راه می رفت و رعشـــه اش خیلی  آرام و بـــا 
شـــدید بود. تا ســـال ها ایـــن وضعیت ادامه داشـــت. 
ایـــن نگاه و ایـــن اقدام سیاســـی آقـــای طباطبائی در 
آن شـــرایط ســـخت، درســـی بـــرای لبنان بـــود. یعنی 

پیام رســـای جهانی داشـــت. 

برادری مهربان برای لبنان �
که در لبنان نامگذاری شـــده،  به مناســـبت روز شـــهید 
هر ســـال بنیاد شـــهید مراســـم مفصلی می گیرد. ســـید 
حســـن نصراهلل هم ســـخنران اصلی آن مراســـم اســـت. 
به خاطر مسائل امنیتی در ســـال های اخیر، به صورت 

زندۀ ماهواره ای سیدحســـن ســـخنرانی می کند. 
و  گروه هـــا  حضـــور  بـــا  شـــهدا  بزرگداشـــت  ایـــن 
شـــخصیت های مختلف و هزاران نفر برگزار می شـــود. 
در ســـال 2007، ســـید حســـن با یـــک ســـخنرانی قراء 
که ســـید  کمتـــر اتفاق می افتد  کرد.  همـــه را غافلگیـــر 
که در قید حیات هســـت نـــام ببرد.  کســـی  حســـن از 
نـــام بردن از شـــهدا، بـــزرگان، حضرت امـــام و حضرت 
آقـــا یک چیـــز طبیعی اســـت ولـــی در آن ســـخنرانی از 
ســـید عیســـی به عنـــوان انســـانی صـــادق، متواضع، 
پـــدری عطـــوف، بـــرادری مهربـــان و رئـــوف نـــام برد و 
کـــه ایشـــان نعمـــت خداوند بـــرای موسســـه و  گفـــت 

بـــرای ایـــن منطقـــه بود.
و  اعتقـــاد  تجلیـــل خالصـــه  ایـــن  فکـــر می  کنـــم  مـــن 
ارادت تمامـــی لبنانی هـــا و افـــکار عمومـــی لبنـــان بود 
که به  که سیدحســـن نصـــراهلل احســـاس وظیفه  کـــرد 
نوعی قـــدردان و انتقال دهنـــده قدردانی مردم لبنان 

به ســـید عیســـی باشد. 

مسجد رسول اعظم، 
مسجد مهّمی در 

منطقه غربی بیروت 
است که مناره بزرگی 
هم دارد. آنتن را روی 

مناره مسجد نصب 
کرد و اسم شبکه را 

به خاطر همین آنتن 
و چگونگی نصبش، 

تلویزیون المنار 
گذاشت. 
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دوره اول: تدریس �

قبل آفریقا �
وقتـــی بـــه لبنـــان آمـــدم با آقـــای موســـی صدر آشـــنا 
که یک ســـفر یک ماهه  شـــدم. قصد خودم ایـــن بود 
به لبنان داشـــته باشم. ایشـــان مریضی من را فهمید 
که در لبنان بمانـــم؛ هم به عنوان  و از من خواســـتند 
که وضع  کمـــک و مســـاعدت امـــور ایشـــان و هم ایـــن 
مزاجـــی و خون دماغ من خوب شـــود. اجمااًل شـــاید 
تحـــول و وضع بهتری بـــرای من پیش بیاید. ایشـــان 
فرمـــود: چـــرا پیش مـــن نمی مانی؟ ما ایـــن جا معهد 
دراســـات یعنی دانشـــکده علوم انســـانی داریم. شما 
همین جـــا هم درس بخـــوان، هم ان شـــاءاهلل حالت 

خوب می شـــود.
کـــه در لبنـــان می مانـــدم؛ هم  بـــرای مـــن خوب بـــود 
هـــم  اســـت.  خـــوب  هـــوا  و  آب  هـــم  هســـت،  درس 
وضعیـــت مزاجـــی من خـــوب و خـــون دماغـــم تقریبًا 
کـــم شـــد. پیـــش خـــودش درس می خوانـــدم. بـــا آقا 
موســـی خیلی مأنوس شدم. هم شـــکل و شمایلش، 
هـــم برخـــورد و اخالقـــش. از نظـــر همـــه جوانـــب آقـــا 
موســـی صدر تو دل برو بود. زن و بچه اش در فرانســـه 
بودنـــد. مـــن در منزلـــش می خوابیـــدم. خـــودش هم 
که مـــن بـــودم می خوابید. صبح ناشـــتایی  در اتاقـــی 

می کردیـــم و بیـــرون می آمدیـــم. 

بعد آفریقا �
مـــن و حســـن حریـــری درس اعـــراب را پیش ایشـــان 

می خواندیم. آقا موســـی عازم آفریقا شـــد و این ســـفر 
کشـــید. من بـــه عنـــوان مدیـــر و مابقی  9 مـــاه طـــول 
می خواندنـــد.  درس  حریـــری  و  مـــن  پیـــش  طـــالب 
بـــا زبـــان عربـــی هـــم به ســـرعت آشـــنا شـــدم. این جا 
درس هـــای  داشـــت.  جدیـــد  اصطالحـــات  و  لهجـــه 
گذاشـــته بودند.  کالســـیک هـــم بـــرای مـــا  عصـــری و 
و  عصـــری  مختلـــف  درس هـــای  و  انگلیســـی  زبـــان 
که ایشـــان  دروس حـــوزوی بـــرای ما مهیـــا بود تا این 
که مـــن می خواهم  گفت  تشـــریف آوردند. آقا موســـی 
کنید  کنـــم و ازدواج  در این جا برای شـــما زندگی جور 

و از این جـــا نرویـــد.

نجف �
قبـــل آمـــدن بـــه لبنانـــم خواســـتگاری رفتـــه بـــودم و 
بـــرای همیـــن بـــه نجـــف برگشـــتم. آقا موســـی بـــه دو 
که بـــدون اجازه  دلیـــل از مـــن راضی نبـــود یکی ایـــن 
ایشـــان در نجف اشـــرف ماندم. مســـاله دوم هم این 
کـــه در  آینده  که ایشـــان امید داشـــت  کـــه طلبه هایی 
دســـتگیر او و زیـــر نظرش باشـــند، یکی یکـــی به نجف 
که امـــروز در لبنـــان علمای  آمدنـــد. همـــان طلبه هـــا 
فاضلـــی هســـتند مثل آیت اهلل شـــیخ عفیف نبلســـی، 
شـــیخ علـــی یاســـین، شـــیخ عبـــداهلل عبداهلل و شـــیخ 
کـــه بـــه یـــک نحوی  احمـــد فاضـــل افـــرادی هســـتند 
گردهای  عـــازم ایران یـــا عـــراق شـــدند و در نجف شـــا

فاضـــل و علمـــای فاضل شـــدند. 
کـــه آیت اهلل  گفتم  در نجـــف خدمـــت امـــام رســـیدم. 
رضوانی به من وکالت داده اند. شـــما اجازه ایشـــان را 

که بله. هر چه ایشـــان  تأییـــد می فرماییـــد؟ فرمودند 
بـــه شـــما اجـــازه داده، مـــن هـــم همـــان جـــور راضی 
هســـتم. اجمـــااًل فلســـطینی ها مـــن را در منطقـــه به 
که  عنـــوان وکیل امام می شـــناختند. در آن دو ســـالی 
پیـــش آقا موســـی درس خوانـــدم، من با آنهـــا ارتباط 
کـــرده بـــودم و به قـــول معروف مـــا را بـــه عنوان  پیـــدا 
کـــه مربـــوط بـــه امـــام و ایـــران اســـت  یـــک شـــخصی 

می شـــناختند.

دوره دوم �

جزین �
بـــدون اجازه ایشـــان در نجـــف مانـــدم و طلبه ها را به 
کـــه از نجف برگشـــتم  نجـــف دعـــوت می کـــردم. وقتی 
کنشـــی به من نشـــان نـــداد. با ایشـــان  آقـــا موســـی وا
کـــردم و مکانـــی را در جبل ریحـــان، منطقه  صحبـــت 
ای بیـــن جبـــل و جزیـــن پیشـــنهاد داد. مـــن را بـــه 
کرد. چهار  عنـــوان نماینده خودش در آن جـــا متمرکز 

پنـــج ســـال در آن جا مبّلـــغ بودم.

فعالیت نظامی �

که مـــن در نجف بـــودم آقا موســـی مجلس  دوســـالی 
که  کـــرد. ایشـــان اعتقـــاد داشـــت  شـــیعه را تاســـیس 
کیان مســـتقلی داشـــته باشـــد. شیعه به  شـــیعه باید 
عنـــوان یک جریـــان قوی بایـــد یک حزب سیاســـی و 
نظامی داشـــته باشد. ایشـــان برای همین دوره های 
کرد  نظامـــی زیر نظر عرفـــات و ســـازمان الفتح  برگـــزار 

خاطرات سید عیسی از فعالیت های قبل از انقالب 

روایت هایی ناب از امام موسی صدر، 
شهید چمران و حوادث لبنان
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که با شـــهید  و مـــن جـــزو اولیـــن مجموعـــه ای بـــودم 
چمـــران دوره هـــای نظامـــی دیدم. 

کـــه در جزیـــن ماندم مســـئول نظامی  در پنج ســـالی 
منطقـــه شـــدم. بـــرای بچه ها اســـحله مـــی آوردم. در 
آنجـــا 60-70 رزمنـــده داشـــتم. ایرانی هـــا و لبنانی هـــا 
پیش مـــن می آمدند و دوره های نظامـــی می دیدند، 
کار با ســـالح آموزش  کوه می رفتیـــم و تیراندازی و  بـــه 
جـــوان  و  روحانـــی  مـــن  می دادیـــم.  ســـالح  بـــا  کار 
پرتحـــرک و جوگیـــر عقایـــدی بـــودم و بـــرای بچه ها در 
کار می کـــردم. هـــم از جنبـــۀ رشـــد جوان هـــا  مدرســـه 
کـــردن مـــردم برعلیـــه  و هـــم مســـلح شـــدن و بســـیج 

اســـرائیل. هـــدف و انگیـــزه ی مـــا در واقع ایـــن بود. 

انفجار 70 نفری �
در حیـــن یکـــی از ایـــن دوره های آموزشـــی بمب ضد 
تانـــک از دســـت مدرس افتاد و منفجر شـــد. شـــصت 
هفتـــاد نفـــر از بچه های ما لت و پار و شـــهید شـــدند. 
حلقه هـــای  و  شـــدند  شـــهید  اول  حلقـــه  بچه هـــای 
بعـــدی مجـــروح. در منطقه مـــورد ضرب و شـــتم قرار 
کشـــتن داده ام. می گفتند:  کـــه بچه هـــا را بـــه  گرفتـــم 
کجـــای دنیا بلند شـــده و به این  »یـــک نفـــر اجنبی از 
کشـــتن داده اســـت.«  جـــا آمـــده و بچه های مـــا را به 
مـــن خـــودم دوره اول آموزش دیده بـــودم. دوره دوم 
مـــن فقط نیـــرو فرســـتاده بـــودم. بچه هـــا را در آن جا 
کـــه اینهـــا یـــک ماهـــه دوره ببیننـــد.  کـــردم  متمرکـــز 

کـــه از دوره  خـــودم در منطقـــه بـــودم. بعـــد آن روزی 
غ می شـــوند، بیایـــم و آنها را به منطقـــه ببرم. بعد  فار
کردنـــد و به بیروت  از ایـــن انفجـــار به منزل من حمله 
گذاشـــتم و  کـــردم. زن و بچه را در همان جنوب  فـــرار 

پیـــش آقا موســـی صـــدر آمدم.
که از زن و بچه ام دور هســـتم. به  گفتم  به آقا موســـی 
گر می شـــود، باید با  منطقـــه هـــم نمی توانم برگـــردم. ا
همدیگـــر برویم وگرنه مـــن نمی توانم بـــه آن جا بروم. 

که با آقا موســـی دو نفری، با ماشـــین خودش  تـــا این 
کردیم.  کفرحونه و ارمتـــا حرکت  از بیـــروت به ســـمت 
کردیـــم. بعـــد ایشـــان  بـــه خانـــواده شـــهدا سرکشـــی 
گـــر قضیـــه ای باشـــد، باید بـــه پای  کـــه ا دلـــداری داد 
مـــن بنویســـید نـــه به پـــای ســـید. اصـــل قضیـــه من 
هســـتم و شیعه اســـت. قدمی برای تأســـیس حرکتی 
که بایـــد بچه های ما هم رزمنده بشـــوند.  برداشـــتیم 
بچه هـــای مـــا بایـــد دوره ببیننـــد و مســـلح بشـــوند. 
که مـــا در صدد  آقـــا موســـی مجبور شـــد اعـــالم بکنـــد 
گـــروه نظامـــی بودیم. این هـــا مقدمات  تأســـیس یک 

تشـــکیل حرکت امـــل بود.
از یکـــی از منزل هـــا بیـــرون آمدیـــم. از عقـــب چیـــزی 
تـــوی ســـر مـــن خـــورد. برگشـــتم. دیـــدم خانمـــی بـــا 
کفشـــش تـــوی ســـر مـــن زد و تـــوی صـــورت مـــن تـــف 
گفت  گفتـــم آقا موســـی، دیدی چی شـــد.  انداخـــت. 
کردند.  فهمیـــدم. بیا برویم. آبـــا و اجداد ما را اعـــدام 
حاال یـــک آب دهان توی صورت تـــو انداختند و یک 

کفشـــی به عمامـــه ات زدنـــد، ناراحت هســـتی؟!

چمران �
دکتـــر چمران همراه زن و بچـــه اش به صور آمده بود. 
چـــون ایشـــان تخصـــص داشـــت مســـئول آموزشـــگاه 
فنـــی حرفـــه ای صور شـــد. زنـــش اصالتـــًا آمریکایی و 
محجبـــه نبـــود. خانـــواده اش بـــه آمریـــکا برگشـــتند و 
کرد. ایشـــان تاســـیس  ایشـــان در صـــور مجدد ازدواج 

دکتر چمران مرشد 
ایدئولوژیک بود، 

مسائل سیاسی را 
مطرح می کرد، کادر 

تاسیس و تربیت 
می کرد. دوره های 

دوهفته، ده روز، 
دوره های سنگین 

می گذاشت. با شهید 
چمران هر هفته 

یکی دو روز در صور 
می ماندیم. طرح 

اساسی او هم تأسیس 
جمهوری اسالمی 

ایران و پیاده کردن 
افکار امام و به قول 

معروف منتشر شدن 
افکارش بود. یعنی ما 

هیچ احساس نکردیم 
که ایشان ذره ای از 

خط امام انحراف 
دارد. 
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کرد. حرکـــت امـــل را زیر نظـــر مربیـــان الفتح شـــروع 
مســـائل  بـــود،  ایدئولوژیـــک  مرشـــد  چمـــران  دکتـــر 
کادر تاســـیس و تربیـــت  ح می کـــرد،  سیاســـی را مطـــر
دوره هـــای  روز،  ده  دوهفتـــه،  دوره هـــای  می کـــرد. 
ســـنگین می گذاشـــت. بـــا شـــهید چمـــران هـــر هفته 
یکـــی دو روز در صـــور می ماندیم. بـــه مجموعه بزرگی 
گاهـــی اوقات  درس هـــای سیاســـی و فکری مـــی داد. 
چهـــل پنجـــاه نفـــر از همـــه مناطـــق لبنـــان می آمدند 
و در درس هـــای ایشـــان حاضـــر می شـــدند. بـــا ایـــن 
ح ها  کـــه عربـــی ایشـــان خیلـــی لکنت داشـــت امـــا طر
اجمـــااًل  بـــود.  لبنـــان چیـــز جدیـــدی  در  افـــکارش  و 
کوتاهـــی یـــک مجموعـــه بزرگـــی  توانســـت در مـــدت 
ح اساســـی او هم  را بـــرای آینـــده شـــیعه بســـازد. طـــر
کـــردن  تأســـیس جمهـــوری اســـالمی ایـــران و پیـــاده 
افـــکار امـــام و به قول معروف منتشـــر شـــدن افکارش 
که ایشـــان  بـــود. یعنـــی مـــا هیـــچ احســـاس نکردیـــم 

ذره ای از خـــط امـــام انحـــراف دارد. 
ایشـــان نماینده تمام عیار آقا موســـی صدر و مسئول 
گروه شـــد. من هـــم در منطقه  نظامـــی سیاســـی این 
مربـــوط بـــه ایشـــان بـــودم و بر ایـــن اســـاس آینده ای 
کـــه مـــن بایـــد ایـــن جا مســـئول  را تنظیـــم می کنیـــم 
نظامـــی باشـــم. حـــدود شـــصت هفتـــاد نفـــر هـــم در 
منطقـــه نیـــرو و اســـلحه داشـــتم. بیـــن پنـــج شـــش تا 
کـــردم. وضع امنیتـــی هم بســـیار وخیم  قریـــه پخـــش 
بـــود. شـــب ها بایـــد پاســـداری مـــی دادیـــم، تـــا صبح 
بیدار مـــی بودیم. دوره هایی از ایـــن قبیل هم خودم 

دیده بـــودم، هـــم بـــه دیگـــران می دادیم.

ایشـــان بـــه عنـــوان یـــک شـــخصیت نظامـــی و فکری 
بـــود.  فکـــری  مؤسســـین  از  چمـــران  بـــود.  ح  مطـــر
کیلومتـــر دور بـــود و ارتباط  منطقـــه مـــن حدوداً صـــد 
بیـــن اعضـــای اصلـــی ســـخت بود. ماشـــین نداشـــتم 
و بـــه ســـختی رفـــت و آمـــد داشـــتم. مـــن فقـــط برای 
که آن ها  دوره هـــای نظامـــی و فکـــر می آمدم و از ایـــن 
چگونـــه با عرفات ســـاخته بودند اطالع نـــدارم. وقتی 
کـــرد و به بیروت  راه هـــا بند آمد، ایشـــان جنوب را ول 
گر تهدید بـــه قتل نمی شـــدم و چند  رفـــت. من هـــم ا

بار بـــه منزل من حمله نمی شـــد می مانـــدم. العالجًا 
کـــردم و به شـــام آمدم. از آن جـــا فـــرار 

تاسیس امل �
کـــه ســـوریه باید  گذاشـــته بود  ســـازمان ملـــل قانـــون 
لبنـــان را بگیـــرد و ســـازمان الفتـــح باید لبنـــان را ترک 
و  الفتـــح  فلســـطین،  انقـــالب  بـــا  موســـی  آقـــا  کنـــد. 
جوانـــان شـــیعه برخـــوردی زیبا داشـــت. بیـــش از 70 
درصد نیروهای فلســـطینی را جوانان شـــیعه تشکیل 

 
 با آقا موسی خیلی 
مأنوس شدم. هم 
شکل و شمایلش، هم 
برخورد و اخالقش. از 
نظر همه جوانب آقا 
موسی صدر تو دل برو 
بود. زن و بچه اش در 
فرانسه بودند. من در 
منزلش می خوابیدم. 
خودش هم در 
اتاقی که من بودم 
می خوابید. صبح 
ناشتایی می کردیم و 
بیرون می آمدیم.
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عظیمـــی  تحـــول  ایشـــان  در  یکدفعـــه  می دادنـــد. 
کـــرد. حرکت  به وجـــود آمـــد و حرکت امل را تاســـیس 
امـــل خیلی از نظـــر وقـــت و امکانات مورد پشـــتیبانی 
گرفـــت. آقـــا موســـی یک دفعـــه از عرفـــات برید و  قـــرار 
یک حالت انشـــقاق بوجـــود آورد. او هم با هماهنگی 
کـــرد. در لحظـــه جنگ  ســـوریه اعـــالن حرکت امـــل را 
که شـــیعه بایـــد از عرفات جدا  آقا موســـی دســـتور داد 
کـــه دوره نظامی دیـــده و زیر نظر  شـــود. هر شـــیعه ای 
گروه های فلســـطینی  اســـت بایـــد بیاینـــد و به حرکت 
امـــل ملـــزم شـــوند. دیگـــر بیـــن مـــا و فلســـطینی ها و 

عرفـــات بایـــد انفصـــال به وجـــود بیاید.
کـــه آقا موســـی نـــزد فلســـطینی ها و  ایـــن باعـــث شـــد 
که  کســـی  گروه هـــای چپی مهدور الدم شـــد و هر  نـــزد 
کار بکند، متهم شـــد. مـــن نماینده آقا  بـــا آقا موســـی 
موســـی در منطقه بـــودم. او ما را به ســـوری ها معرفی 
گفتـــه بود: »سیدعیســـی نماینـــده من در  کـــرده بود. 
منطقـــه جزین اســـت و ســـید فیصـــل امیـــن نماینده 
ایشـــان در منطقـــه مشـــغره تـــا اجمااًل یـــک همکاری 

بین ما و ارتش ســـوریه باشـــد.«
وضعیـــت مـــن در منطقه داشـــت بـــه هـــم می خورد. 
بـــه  ســـوریه  ارتـــش  شـــدند.  لبنـــان  وارد  ســـوری ها 
کـــردن عرفات عمـــاًل وارد لبنان شـــد  قصـــد محاصـــره 
کـــه حداقـــل عرفـــات از جنـــوب لبنـــان بیـــرون بـــرود. 
ارتـــش ســـوریه اجمـــااًل از منطقـــه بـــه ســـمت صیـــدا 
گهان حملـــه از همه  آمـــد. ارتـــش وارد صیدا شـــد و نا
اطراف شـــروع شـــد. هفتاد تانک ســـوری ها را در یک 
کـــه ارتش  گویـــا منتظـــر بودند  کردنـــد.  لحظـــه نابـــود 
گهانی حملـــه از همه اطراف، از  وارد صیدا بشـــود و نا
پشـــت بام ها، از پنجره هـــا، از تـــوی بالکن هـــا. خالصه 

کردند. زدنـــد و ارتش ســـوریه را لـــت و پـــار 

گرفت. آقا موســـی  در نتیجـــه جنـــگ داخلی صـــورت 
کـــه پایگا ه شـــان جلو بـــود، العالجًا  و شـــهید چمـــران 
مرکزشـــان در بیروت و به سمت ســـوریه شد. من هم 
که چگونه  که به ســـمت بیروت آمـــدم، متحیر بـــودم 
رفتـــار بکنـــم. از طرفـــی مـــن نماینده آقا موســـی صدر 
هســـتم. بـــه قول معـــروف همـــه دوره هـــای نظامی را 

زیـــر دســـت چمران و مدیون آقا موســـی هســـتیم.
کـــه در رأس ما آقـــای جالل  گروهـــی داشـــتیم  امـــا مـــا 
دکتـــر  محمدصالـــح،  شـــهید  و  بـــود  فارســـی  الدیـــن 
شـــیخ صادقی، شـــیخ احمد نفری هـــم در آن بودند. 
محمـــد منتظـــری، آقـــای ســـراج، محتشـــمی پـــور و 
فردوســـی هم مـــدام در منطقه رفت و آمد داشـــتند. 
مـــا از روزهـــای اول بـــا این افـــراد ارتباط داشـــتیم و با 

امـــام و خـــط امـــام در ارتبـــاط بودیم. 
کـــه طـــرف آقا موســـی  مـــا مضطـــر و متحیـــر ماندیـــم 
که در  را بگیریـــم یـــا عرفـــات. عرفـــات این مجموعـــه 
راســـش آقـــای جـــالل الدیـــن فارســـی بـــود را خیلی 
و  چمـــران  دکتـــر  العـــالج  مـــا  می گرفـــت.  تحویـــل 
کردیـــم و جـــزو مجموعه ای  مجلـــس شـــیعه را تـــرک 
که با عرفـــات بمانید.  کـــه امام دســـتور داده  شـــدیم 
که شـــما مردم فلســـطین را رها  االن وقتش نیســـت 
بکنیـــد و از آنهـــا جـــدا شـــوید. امـــام یگانـــه مرجع ما 
کـــه در ایـــن وقـــت نبایـــد  بـــود و تشـــخیص مـــی داد 
کند و باید  بین مســـلمانان هیـــچ  نوع اختالفی بـــروز 
کمـــل برعلیـــه اســـرائیل در  از ایـــن نیروهـــا بـــه نحـــو ا
منطقه اســـتفاده شـــود. امام یک اســـتراتژی مهم تر 
گر محقق  کـــه ا کـــه تشـــکیل دولت بود  از آن داشـــت 
می شـــد بـــا اســـرائیل و ابـــر قدرت هـــا می شـــد پنجه 
کـــرد. امـــا در منطقه بایـــد از این نیروهـــا برعلیه  نرم 

می شد.  اســـتفاده  اســـرائیل 

کـــه طرفدار  کســـانی  گـــروه شـــدیم. شـــدیم   عمـــاًل دو 
که  کســـانی  آقـــا موســـی و مجلـــس شـــیعه هســـتند و 
طرفدار فلســـطین، ایـــران و امام بودنـــد. دیگر ارتباط 

مـــا با آقا موســـی بـــه تمـــام معنا قطع شـــد. 
قبـــل از ســـفر لیبـــی آقا موســـی و ربـــوده شدنشـــان با 
کرد. ما  گالیه  ایشـــان مالقاتی داشـــتم. ایشـــان از من 
کردیـــم. نهایتا  بـــا محبـــت همدیگر را بغل و روبوســـی 
کردم. درســـت اســـت  من ایشـــان را برای ســـفر بدرقه 
کـــه مـــن از جنبه نظامـــی و اداری با آقا موســـی نبودم 
گر  ولـــی ارتبـــاط معنـــوی بـــا ایشـــان داشـــتم. یعنـــی ا
ایشـــان را در جایـــی می دیـــدم با احتـــرام برخورد می 

کـــردم و ایشـــان هم بـــه من محبت داشـــت.
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ــــــــــان را معرفــــــــــی و شــــــــــرحی  � ــــــــــرای شــــــــــروع خودت ب
ــــــد؟ ــ ــ ــــــود بدهی ــ ــــــای خــ ــ از فعالیت هــ

شـــهرک  از  هســـتم  عطـــوی  ابراهیـــم  عبدالحلیـــم 
در  را  ابتدایـــی  دوره  نبطیـــه.  اســـتان  در  حـــاروف 
گذراندم ســـپس بـــرای ادامـــه تحصیل  شـــهر خـــودم 
دبیرســـتان  دوره  پایـــان  از  بعـــد  رفتـــم.  نبطیـــه  بـــه 
تحصیـــالت دانشـــگاهی را در بیروت ادامـــه دادم و به 
عنـــوان معلـــم در وزارت آموزش و پرورش مشـــغول به 

کار شـــدم.

در دانشگاه تحت تاثیر مولوی بودم �

تدریـــس  منطقـــه  ایـــن  روســـتاهای  از  بســـیاری  در   
کـــردم و وقتی دشـــمن صهیونیســـتی وارد لبنان شـــد 
نتوانســـتم در جنـــوب بمانـــم. در برخـــی از مـــدارس 
کـــرده ام. در دانشـــگاه تحت تاثیر  بیـــروت نیز تدریس 
گرفتم. اســـتاد  شـــاعر بـــزرگ جالل الدیـــن رومی قـــرار 
درس آمـــوزش زبـــان فارســـی، یـــک اســـتاد مصری به 
که در لنـــدن نیز تدریس  کفافی بـــود  نـــام عبدالســـالم 
لنـــدن  دانشـــگاه  در  را  شـــرقی  ادبیـــات  مطالعـــات  و 
کـــرد. او همســـر رئیس دانشـــکده ادبیات  دنبـــال می 
دانشـــگاه لبنـــان خانـــم دکتر زاهیـــه قدروه بـــود. این 
الدیـــن رومـــی  بـــزرگ جـــالل  از شـــاعر  اســـتاد وقتـــی 

گذاشـــت.  کـــرد، تاثیـــر زیادی بـــر من  صحبـــت مـــی 

جالل الدیــــــــــن  � بــــــــــا  آشــــــــــنایی  ماجــــــــــرای 
فارســــــــــی 

در آن دوره این اذکار زیبا مرا به آشـــنایی با بسیاری از 
برادران ســـوق داد. از طرفداران مقاومت فلســـطینی 
گروه یا ســـازمان مشـــخصی  در لبنان بودم البته عضو 
کلی  نبـــودم بلکـــه بـــا مقاومـــت فلســـطینی بـــه طـــور 
مقاومـــت  فرماندهـــان  طریـــق  از  بـــودم.  ارتبـــاط  در 
فلســـطینی و بســـیاری از رزمندگان با بـــرادران ایرانی 
کـــه بـــه مقاومـــت فلســـطینی پیوســـته بودنـــد، دیدار 

داشـــتم و خاطـــرات بســـیار خوبی از آنهـــا دارم. 
از مهم ترین اینان،  برادر جالل الدین فارســـی است. 
که امـــام خمینـــی در نجـــف اشـــرف در تبعید  زمانـــی 
به ســـر مـــی برد مشـــتاق شـــنیدن اخبـــار او بودیم اما 
که  کارش را نمـــی دانســـتیم. در دیدارهایی  جزئیـــات 
کتـــاب ها و  بـــا بـــرادر جـــالل و دیگر برادران، داشـــتیم 
بیانیه ها و مواضع سیاســـی امـــام؟هر؟ را در اختیار ما 
قـــرار می دادنـــد. از مهـــم ترین این مواضع پیوســـتن 
بـــه مقاومـــت فلســـطینی بـــود. ابتـــکار زیبایـــی بود و 
بـــه مـــا احســـاس آرامش مـــی داد وقتـــی از زبـــان امام 
کـــه در نجـــف اشـــرف آواره بود،  خمینـــی؟هر؟ آنـــگاه 
کرد حقوق شـــرعی به  که ســـفارش می  می شـــنیدیم 
رزمنـــدگان فلســـطینی پرداخـــت شـــود. در واقع این 
کـــه درد و رنج، هجـــرت، آوارگی  دســـتاورد بزرگـــی بود 
و همـــه این امـــور را درنوردیـــد. بدین ترتیب شـــیفته 
امـــام و مشـــتاق شـــدیم رایحـــه امـــام و هـــر آنکـــه با او 
کنیم.  کند، استشـــمام  دیدار و اخبـــار او را دنبال می 

ــی از  � ــ ــ ــ ــ ــی طباطبای ــ ــ ــ ــ ــا سیدعیس ــ ــ ــ ــ ــنایی ب ــ ــ ــ ــ آش

ین سیدعیسی از او می گوید: عبدالحلیم عطوی یار دیر

هر پروژه غیرممکنی را آسان می دید
کـــه از ابتـــدای مســـیر بـــا او بوده و  کســـی توضیـــح دهـــد  کارهـــای وی در لبنـــان را بایـــد  ح فعالیت هـــای سیدعیســـی طباطبایـــی در لبنـــان و خدمـــات و آثـــار  شـــر
کـــرده. اینک وی در ایـــن گفت وگو به  که در این مســـیر با ســـید بوده و تالش هـــای وی را دیده و ثبت  کـــرده باشـــد. عبدالحلیم عطوی کســـی اســـت  همراهـــی اش 

توضیح خدمات ســـید می پـــردازد.
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ــــت ــ ــ ــ ــــک دوس ــ ــ ــ ــق ی ــ ــ ــ ــ طری
کـــه در آن بـــه ســـر مـــی بردیـــم اخبـــار برادر  در جـــوی 
کردم.  بزرگوار ســـید عیســـی طباطبایـــی را نیز دنبـــال 
خبـــر  مـــن  بـــه  بـــرادران  از  ای  عـــده  کار  ابتـــدای  در 
دادنـــد یکـــی از علمای دیـــن در منطقـــه المعموره در 
کن اســـت، پشـــت ســـرش نماز می  ج البراجنه ســـا بـــر
گوش می  خوانیـــم و به تـــالوت دعـــا و قرائت قـــرآن او 

ســـپاریم. او را خیلی دوســـت داشـــتند. 
که ســـید عیسی در آن نماز  دوســـت داشتم به جایی 
که سرشـــار از شـــوق  مـــی خوانـــد، بـــروم. به صدای او 
کـــه  گـــوش دادم و بـــا شـــنیدن قرائـــت قـــرآن او  بـــود، 
نشـــان از خشـــوع و خضـــوع در برابر خداوند و عشـــق 
که  بـــه قرائت قرآن داشـــت، بهـــره بردم. از صـــدای او 
نشـــان از آوارگی و غربت و خســـتگی داشـــت لذت می 
که همیشـــه برای دیدن ســـید و  کـــردم  بردم. شـــرط 

گـــوش دادن بـــه صدایش به آنجـــا بروم. 

ــــــت  � ــ ــ ــــــث تقوی ــ ــــران باعــ ــ ــ ــ ــــــالب ای ــ ــــوادث انقــ ــ ــ حــ
ــــــــد ــــــــی شــ ــــــا سیدعیســ ــ ــ ــــــــن ب ــــــــه مــ رابطــ

در ایـــن بیـــن تظاهـــرات در دانشـــگاه هـــای ایـــران در 
کار، یک  کردیم ایـــن  گمان می  رســـانه ها ســـربرآورد. 
ســـنت و به خاطر مناســـبت معینی اســـت و تمام می 
کردیم، احســـاس  شـــود. اما وقتـــی اخبـــار را پیگیری 
کردیـــم امر بزرگ و بســـیار مهم و خطیـــری در ایران به 
پا شـــده و در جریان اســـت. به پیگیـــری این حوادث 

دادیم.  ادامه 
کـــه بـــه ایـــران در  ســـید عیســـی و برخـــی از برادرانـــی 
رفـــت و آمـــد بودند، عکـــس های ویـــژه ای از حوادثی 
کـــه در ایـــران اتفـــاق می افتـــاد را مـــی آوردنـــد و به ما 
مـــی دادنـــد. ایـــن جـــو باعـــث تقویـــت رابطـــه مـــن با 
ســـید عیســـی شـــد. در ابتـــدا و زمانیکه تظاهـــرات رو 
گســـترش بـــود عکس هایـــی از ایران به دســـتمان  به 

رســـید.  می 
کردیم در روستاها به  آن زمان با ســـید عیســـی توافق 
حســـینیه ها برویم و فیلم تظاهرات ایـــران را ببریم تا 
مردم جمع شـــوند و به ســـخنان امام خمینی؟هر؟ و 
که در دانشـــگاه ها و خیابان هـــای تهران  تظاهراتـــی 
گـــوش دهند.  و دیگـــر شـــهرهای ایران برپا می شـــد، 

کار ما با ســـید عیســـی بود.  این شـــروع 
کتـــاب هـــا و بیانیـــه هـــای امـــام خمینـــی و همچنین 
که تظاهرات در دانشـــگاه ها و شـــهرهای  فیلم هایی 
کشـــید، به دســـت مـــی آوردیم  ایـــران را به تصویر می 
کردیـــم. این امر  و در روســـتاها و شـــهرها توزیـــع مـــی 
موجـــب تعامـــل و ارتبـــاط فعـــال و پر جنـــب و جوش 
گســـترش  میـــان مـــا و بـــرادران ایرانـــی شـــد. آنچه به 
که بـــرای حمایت از  کـــرد این بـــود  کمک  ایـــن رابطـــه 
انقالب اســـالمی مراســـمات و تظاهراتی را در دانشگاه 
هـــا و بیـــن دانـــش آمـــوزان دبیرســـتانی ســـازماندهی 
گاهی  کـــه  کردیـــم. همچنیـــن جمـــع زیـــادی از مردم 
تعـــداد آنهـــا بـــه ده هـــا هـــزار نفـــر نیـــز مـــی رســـید از 
کـــه در منطقه ای  ضاحیـــه جنوبی تا ســـفارت ایـــران 

دور از ضاحیـــه قـــرار داشـــت، تظاهـــرات می کردند.

گســــــــــترش تظاهــــــــــرات ضدپهلــــــــــوی تــــــــــا جنــــــــــوب  �
لبنــــــــــان

کردیم تا مردم   در جنـــوب نیز ماشـــین هایی را تهیـــه 
کـــه در ایران  را بـــرای شـــرکت و همراهی بـــا تظاهراتی 
کار ما با ســـید عیســـی و  کننـــد.  برپـــا بـــود، جا بـــه جا 
در آغـــاز رو بـــه رو رشـــد بـــود و رابطـــه بـــرادری مـــا با او 
گســـترش می یافت و بیشـــتر می شـــد. به ویـــژه وقتی 
ســـید عیســـی تصاویـــر این تظاهـــرات و فعالیـــت ها را 
که امـــام را مـــی دیدنـــد، بـــرای امام  کســـانی  توســـط 

فرســـتاد. می  خمینی 
 بـــرادران به ما اطالع مـــی دادند وقتی امـــام از طریق 
ایـــن تصاویـــر از تظاهـــرات اطـــالع می یافـــت، تماس 
گرفت و خوشـــحال بـــود و از خداوند برای برادران  می 
لبنانـــی توفیق و پیروزی  می خواســـت. و همیشـــه با 
کـــه آنهـــا فرزنـــدان من در  کرد  بـــرادران صحبـــت مـــی 
ایران هســـتند و پیگیر فرزندانم و اخبـــار آنها در ایران 
کلمـــه فرزندانـــم را مـــدام بـــر زبان مـــی آورد.  هســـتم. 

کـــه حلقـــه اتصـــال میـــان مـــا و امـــام بودند  برادرانـــی 
که امـــام همیشـــه از ملـــت لبنان با  کردنـــد  نقـــل مـــی 

کرد. تعبیـــر فرزندانـــم درلبنان یـــاد می 

ــــــــــه  � سیدعیســــــــــی بعــــــــــد از پیــــــــــروزی انقــــــــــالب ب
ــــــــــان تبدیــــــــــل شــــــــــد ــــــــــز انقــــــــــالب در لبن مرک

بعد از پیروزی انقالب، ســـید عیســـی به مرکـــز ارتباط 
و دیـــدار بـــا امـــام و ســـاماندهی فعالیـــت هـــا و ارتباط 
بیـــن برادران در ایـــران و در لبنان تبدیل شـــد. منزل 
ســـید عیســـی در المعموره محلی برای ارتبـــاط با او و 
که می خواســـتند به  کارهـــای عده ای بـــود  تســـهیل 

تهـــران و ... بروند. 
که چند ماه بعـــد از پیروزی  کنفرانســـی  مـــن در اولین 
کنـــم ماه  گمـــان مـــی  انقـــالب در ایـــران برگـــزار شـــد، 
مـــه یعنی 5 مـــاه بعد از پیـــروزی انقالب بود، شـــرکت 
گـــی  کنفرانـــس حضـــور داشـــتم. ویژ ایـــن  کـــردم. در 
مســـلمانان  میـــان  ارتبـــاط  کنفرانـــس  ایـــن  متمایـــز 

منزل سیدعیسی در 
المعموره تقریبا مرکز 
فعالیت های رسانه 

ای او در راستای 
حمایت و تقویت 

مقاومت اسالمی بود. 
منزل او جایی بود 

که رزمندگان در آن 
استراحت می کردند 

وقتی از جنوب می 
آمدند تا به بقاع بروند 

یا وقتی از بقاع بازمی 
گشتند تا به جنوب 
بروند؛ او منزلش را 
در اختیار آنها قرار 

داده بود.
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بـــود. بســـیاری از اهـــل ســـنت حضـــور داشـــتند. این 
کنفرانســـی  که مقرر شـــد  کنفرانـــس زمانی زیباتر شـــد 
در ســـال 1983 خالل تجاوز اســـرائیل بـــه لبنان برگزار 
که در تهران برگزار شـــد  کنفرانس  شـــود، روز اول ایـــن 
همزمـــان بـــود بـــا تجـــاوز اســـرائیل بـــه جنـــوب لبنان 
امـــا پیـــش از انتقـــال بـــه ایـــن مرحلـــه، باید بـــه نکته 
که ســـید عیســـی فعالیت های  اساســـی اشـــاره نمود 
کتـــاب هـــای امـــام و نکته  انقـــالب در ایـــران، توزیـــع 
که حفر چـــاه هـــای آب در بســـیاری از  مهـــم دیگـــری 

کرد.   روســـتاهای لبنـــان بـــود را پیگیری مـــی 

حل مشکل آب رسانی در جنوب لبنان �

 بعد از تجاوز اسرائیل چه شد؟ �
پیش از حمله اســـرائیل و در سال های اولیه پیروزی 
انقـــالب. همراه او به بســـیاری از روســـتاها می رفتیم 
تـــا موقعیت ایـــن روســـتاها و دوری و نزدیکـــی آنها به 
کنیم.  رودخانـــه لیتانـــی و امکان آبرســـانی را بررســـی 
وقتـــی امکان آبرســـانی از رودخانه به روســـتاها وجود 
نداشـــت، به حفر چـــاه های آرتزین می اندیشـــیدیم. 
گفته برخی  چاه های آرتزین بســـیاری حفر شـــد، بـــه 
کردند  کـــه ایـــن موضـــوع را پیگیری مـــی  از برادرانـــی 
بیـــش از 50  حلقـــه چـــاه و حـــدود 60 چـــاه در عـــرض 
فقـــط چندین ســـال حفر شـــد. و در واقع ایـــن تعداد 

بـــرای جنـــوب لبنان رقم زیادی اســـت. 
که بار مســـئولیت حفر   ابتـــدا با صاحبان شـــرکت هـــا 
کرد. و بـــا آنها  چـــاه ها بـــر دوش آنها بـــود، دیدار مـــی 
در خصوص ضرورت مشـــارکت در حفـــر این چاه ها و 
اختصاص بخشـــی از حقوق شـــرعیه خود بـــرای حفر 
کـــرد. و ایـــن امـــر از ســـنگینی بار  چـــاه صحبـــت مـــی 
کاســـت زیـــرا بـــرادران متدیـــن و مومنی  کار می  ایـــن 
کـــه برای حفر چاه هـــای بیل مکانیکی داشـــتند، اوال 
کـــه ســـود زیادی برایشـــان  کمتـــر و مناســـبی  قیمـــت 
نداشـــت، پیشـــنهاد مـــی دادنـــد و ثانیا بـــا اختصاص 
کمک می  بخشـــی از حقوق شـــرعیه خود  به ایـــن امر 
کـــه انســـان در حفر  کردنـــد. و ایـــن از ســـنگینی باری 

کاســـت.  ایـــن چاه هـــا متحمل می شـــد، می 
پیـــش از حمله اســـرائیل دو نکته مهم وجود داشـــت 
کـــه هنوز بـــه یـــاد دارم. نکته اول نشـــر اندیشـــه های 
انقـــالب و فعالیـــت هـــا یعنـــی رســـانه هـــای انقالب و 
نکتـــه دوم حفـــر چـــاه هـــای آب بـــود. ســـید عیســـی 
کار و خدمـــت را در پیـــش می  کار را  پیشـــبرد  ایـــن دو 

. فت گر

ــــــــــه  � سیدعیســــــــــی از شــــــــــهرت و خودخواهــــــــــی ب
ــــــــــود دور ب

کار از  کـــه در  گی ســـید عیســـی این بود   زیباتریـــن ویژ
شـــهرت و خودخواهـــی بـــه دور اســـت و چیـــزی را به 
کمیته  کنـــد  کنـــد. تـــالش نمی  نـــام خـــود ثبـــت نمی 
ویـــژه ای برای خودش تشـــکیل دهـــد؛ معموال وقتی 
یـــک حلقـــه چـــاه حفر مـــی شـــد جشـــن بزرگـــی برپا و 
که فـــالن اتفـــاق افتاده  در رســـانه هـــا اعالم می شـــد 

 . ست ا
کـــه در  ســـید عیســـی مصـــداق ایـــن آیـــه قرآن اســـت 
شـــان اهـــل بیـــت نـــازل شـــده و مـــی فرمایـــد: انمـــا 
نطعمکـــم لوجـــه اهلل یعنی مـــا در راه رضـــای خداوند 
ایـــن را بـــه شـــما می دهیـــم و تشـــکر و سپاســـی نیز از 
شـــما نمی خواهیم. ســـید عیســـی خدایـــی نکرده به 
کســـب درآمد و منفعت شـــخصی  دنبـــال شـــهرت و یا 
که چگونـــه به این  نبـــود. تنهـــا هم و غـــم او این بـــود 

کند.  مســـتضعفان و فقـــرا خدمـــت 
ک، قلـــب  در واقـــع وقتـــی بخواهـــم از شـــخصیت پـــا
ســـلیم، اخـــالق نیکـــو و همـــت بـــاالی ســـید عیســـی 
کند  کـــه حـــق او را ادا  کنـــم از بیـــان تعبیری  صحبـــت 
کـــه هـــر چـــه از او بگویـــم نمـــی توانـــم  عاجـــزم. چـــرا 
شـــخصیت واالی ایـــن انســـان را بـــه تصویـــر بکشـــم. 
کارهـــا و فعالیـــت هـــا را بـــرای  کـــه همـــه ایـــن  کســـی 
رضـــای خـــدا انجـــام مـــی داد و از ورای آن بـــه دنبال 
شـــهرت و موقعیـــت و خانـــه نبـــود و هرگز بـــه این فکر 
کـــه روزی زمینـــی یـــا مکانی بخـــرد و در آن  کرد  نمـــی 
کنـــد. و یا یکـــی از مســـاجد بزرگ و  منزلـــی خـــاص بنا 
کـــرده بـــود را به نـــام خـــود نامگذاری  کـــه بنا  زیـــادی 

. کند

ــــر  � ــ ــ ــ ــــــم ب ــ ــ ک ــــــای حا ــ ــــــــالب و در فضــ ــــــــش از انقــ ــ پی
ــــــــــا مــــــــــردم از امــــــــــام تقلیــــــــــد  آن زمــــــــــان لبنــــــــــان آی

ــــــــــد؟ کردن مــــــــــی 
بـــود.  کـــم  امـــام  مقلـــدان  تعـــداد  انقـــالب  از  پیـــش 
گرایان و راســـت  درگیـــری سیاســـی بزرگـــی بین چـــپ 
گرایـــان در لبنـــان در جریـــان بـــود، این درگیـــری بین 
نیروهـــای طرفـــدار مقاومـــت فلســـطینی و نیروهـــای 
مرتبـــط بـــا غـــرب و پـــروژه هـــای غـــرب مثـــل امریکا و 
فرانســـه بـــود. علـــی رغـــم حضـــور نیروهـــای ســـوری 
کتائـــب و حزب  در لبنـــان امـــا برخـــی مقامات حـــزب 
کردند  قـــوات لبنانیه مخفیانه با اســـرائیل دیـــدار می 

و در توطئـــه هـــای آن شـــریک بودنـــد. 
گفتگـــو بر این امـــور متمرکز نبود.  در آن دوره بحـــث و 
کـــه به  کســـانی بودنـــد  در برخـــی محافـــل متدینیـــن 
رهبـــری امـــام خمینـــی اعتقـــاد داشـــتند. و معتقـــد 
کـــه  بودنـــد امـــام خمینـــی روحانـــی صالحـــی اســـت 
کنـــد ملت هـــا را از ظلـــم و ســـتم برهاند و  تـــالش می 
همچنیـــن مســـئولیت مســـاله فلســـطین را بـــه عهده  

 . د بگیر
کـــه از ایـــران مـــی آمدند و بـــا امام  انقالبیونـــی بودنـــد 
کردند و بـــه مقاومت  خمینـــی اعالم همبســـتگی می 
کنـــم  گمـــان مـــی  فلســـطینی مـــی پیوســـتند حتـــی 
مـــی  اجـــازه  خمینـــی؟هر؟  امـــام  از  کار  ایـــن  بـــرای 
گرفتنـــد و امـــام بـــه آنهـــا اذن مـــی داد تا بـــه مقاومت 
فلســـطینی بپیوندنـــد. به همین دلیـــل امام خمینی 
را از مهمتریـــن رهبـــران و شـــخصیت هـــای آن دوره 
کـــه انســـان مـــی بایســـت از او پیروی  مـــی دانســـتیم 
کنـــد و بـــه تعلیمـــات و دســـتوراتش پایبند باشـــد. با 
ایـــن وجود مســـاله تقلیـــد و مرجعیت به شـــکل قوی 
گردد.  ح نبـــود. مســـاله تقلیـــد به آدمـــی برمـــی  مطـــر
ممکـــن اســـت به طـــور مثـــال انســـان مقلـــد آیت اهلل 
خویی باشـــد بـــا این وجـــود امام خمینـــی و مقاومت 
فلســـطینی را دوست داشته باشـــد. چرا؟ زیرا ممکن 
که بـــا روحانی دارد، اندیشـــه های  اســـت در دیداری 
آقـــای خویـــی و یـــا رســـاله اش و از ایـــن قبیـــل را ارائه 
گرایش و  کار فعـــال به امام خمینـــی  دهد امـــا جریان 

تحـــت تاثیـــر وی قرار داشـــت. 

گــــــــــی هــــــــــای بــــــــــارز ســــــــــید عیســــــــــی دعــــــــــوت  �  از ویژ
بــــــــــه وحــــــــــدت اســــــــــالمی اســــــــــت

رهبــــــــــران  � بــــــــــا  رابطــــــــــه ســــــــــید عیســــــــــی 
بــــــــــود؟ چگونــــــــــه  فلســــــــــطینی 

روابـــط  ایجـــاد  دنبـــال  بـــه  عیســـی  ســـید  واقـــع  در 
شـــخصی نبود بلکه مقاومت فلســـطینی، فلســـطین 
و ملـــت فلســـطین را دوســـت داشـــته و دارد. از دیگـــر 
گـــی هـــای بـــارز سیدعیســـی دعـــوت بـــه وحـــدت  ویژ
اســـالمی اســـت. او تحت تاثیر ســـخنان امام خمینی 
که بین شـــیعه و ســـنی  کســـانی  گفت:  بـــود وقتی می 
تفرقـــه می اندازند نه شـــیعه هســـتند و نه ســـنی و به 

وحدت اســـالمی فـــرا مـــی خواند.

در جمع آوری بودجه 
گر چه  برای پروژه ها ا
مطمئن بودیم برادران 
در جمهوری اسالمی 
از ما دست نمی کشند 
اما ابتدا تمام تالش 
خود را به کار می 
بستیم و به حقوق 
شرعی تکیه می کردیم 
و با برخی از ثروتمندان 
ارتباط برقرار می کردیم 
تا به خارج از لبنان 
سفر کنیم و با اقلیت 
های لبنانی به طور 
مثال در افریقا دیدار 
داشته باشیم.
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ــــــه  � ــ ــ ــــــنت ب ــ ــــــــل ســ ــــــــهدای اهــ ــــــه شــ ــ ــ ــــــــت ب خدمــ
ــــــر ــ ــ ــــــورت براب ــ صــ

کـــرد به فقـــرای اهل ســـنت  سیدعیســـی تـــالش مـــی 
گر اهل ســـنت شـــهیدی  کند. به طور مثال ا خدمـــت 
کـــه بـــه خانـــواده شـــهید  داشـــتند همـــان خدماتـــی 
شـــیعه ارائـــه مـــی داد، بـــه خانـــواده او نیـــز ارائـــه می 
که  کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی  داد. همچنیـــن در 
کرد، خدمـــات ارائه می  سیدعیســـی آن را دنبـــال می 
داد و رابطه خوبی با شـــیخ ســـعید شـــعبان در شمال 
که تقریبا مهم ترین شـــخصیت طرابلس بود و شـــیخ 
ماهر حمود در جنوب لبنان و شـــیخ ســـلیم لبابیدی 

در بیروت داشـــت. 
اهـــل ســـنت داشـــت.  بـــا علمـــای  رابطـــه خوبـــی  او 
که در خط امـــام خمینی حرکت  علمـــای اهل ســـنتی 
کردنـــد و از طرفـــداران انقالب اســـالمی و جریان  مـــی 
اســـالمگرایان در ایـــران در مبارزه با صدام حســـین در 
عـــراق بودند. سیدعیســـی با اینان اعالم همبســـتگی 
که با  کرد. برایش مهـــم نبود  کار مـــی  و در ایـــن راســـتا 
کنم  گمـــان می  آنهـــا دیدار داشـــته باشـــد یا نـــه و من 

کرد. بـــا آنها دیـــدار 

نقــــــــــش اســــــــــراییل در ایجــــــــــاد اختــــــــــالف میــــــــــان  �
نیروهــــــــــای مقاومــــــــــت

کـــه اتفاقـــات تلخـــی در جنـــوب لبنـــان   در دوره ای 

افتـــاد و بیـــن جنبش امـــل و اردوگاه های فلســـطینی 
مشـــکالتی پیش آمد، ســـید عیســـی به خاطر عاطفه 

کرد.  کمک هـــای بســـیاری  کـــش  پا
بـــه  صهیونیســـتی  دشـــمن  نشـــینی  عقـــب  از  بعـــد 
کـــرد عرصه  جنـــوب لبنان، دشـــمن اســـرائیلی تالش 
سیاســـی لبنـــان را از هم بپاشـــد. بعد از آنکه دشـــمن 
شکســـت  مقاومـــت  بـــا  رویارویـــی  در  صهیونیســـتی 
عرصـــه  و  مقاومـــت  تـــا  کـــرد  ریـــزی  برنامـــه  خـــورد، 
کـــه مقاومـــت را دربرگرفتـــه بـــود، را  سیاســـی لبنـــان 
مشـــغول و بـــه مخمصـــه بینـــدازد. بـــه همیـــن دلیل 
بـــرای ایجاد مشـــکل بیـــن فلســـطینی ها و شـــیعیان 
کـــرد. حتی  کار  یعنـــی جنبـــش امل و فلســـطینی هـــا 
کردند تا ایـــن روحانیون  بـــا روحانیـــون عربی توطئـــه 
که نشـــان مـــی دهد  شـــواهدی بـــه اســـرائیل بدهند 
شـــیعیان دشـــمن اهل ســـنت هســـتند و فلســـطینی 

کشـــند.  هـــا را می 
کـــه اردوگاه هـــای فلســـطینی از  در آن دوره ســـخت 
گـــروه هـــای جنبـــش امل بمبـــاران می  ســـوی برخی 
شـــدند، ســـید عیســـی مخفیانه وارد اردوگاه رشیدیه 
در صور شـــد تـــا با ملت فلســـطین اظهار همبســـتگی 
کـــه از ســـوی برخـــی نیروهـــای  کنـــد. زیـــر بمبارانـــی 
گرفـــت، می خوابیـــد و می  جنبـــش امل صـــورت می 
نشســـت و باقـــی مـــی مانـــد. یعنـــی جـــان و روح خود 
کـــرد تا بـــر وحـــدت ما بـــا ملت فلســـطین  را فـــدا مـــی 

کســـی اجـــازه نمـــی دهیـــم  کیـــد ورزد و بگویـــد: بـــه  تا
میان ملت فلســـطین و شـــیعیان تفرقه بیندازد. این 
کـــه از ورای آن بـــه دنبال از  اهرم فشـــار دشـــمن بـــود 

هـــم پاشـــیدگی و تفرقـــه امت اســـالم بود. 
که مخفیانه به اردوگاه  کســـی بود  ســـید عیســـی تنها 
گرســـنگی و تشـــنگی را بـــه  رشـــیدیه رفـــت و ســـختی 

کرد.  دلیـــل محاصره تحمـــل 

می گفتند او از یاران فلسطین است �

ــزی  � ــ ــ ــ ــ ــرائیل، چی ــ ــ ــ ــ ــه اس ــ ــ ــ ــ ــــش از حمل ــ ــ ــ ــا پی ــ ــ ــ ــ آی
ــی  ــ ــ ــ ــ ــی طباطبای ــ ــ ــ ــ ــرور سیدعیس ــ ــ ــ ــ ــورد ت ــ ــ ــ ــ در م

ــــد؟ ــ ــ ــ ــنیده ای ــ ــ ــ شــ
امـــا مطمئـــن  دارد  وجـــود  زمینـــه  ایـــن  در  اخبـــاری 
نیســـتم. وقتـــی در لبنـــان و بـــه ویـــژه در ضاحیـــه در 
رفـــت و آمـــد بـــود و از جایی به جـــای دیگـــر می رفت 
کـــم پیش می آمد به ایســـت و بازرســـی هـــای موجود 
کنـــد. در ضاحیـــه بـــه طور مثـــال حـــزب بعث  دقـــت 
عـــراق بر یـــک منطقه ســـیطره داشـــت و جنبش امل 
گاهی حتی از ایســـت و بازرســـی  بر منطقـــه ای دیگر. 
کـــرد بدون آنکـــه آنها را بشناســـد  بعثـــی ها عبـــور می 

امـــا رحمـــت الهی شـــامل حالش شـــد. 
یـــک بـــار یـــادم هســـت در عبـــور از یکـــی از ایســـت و 
بازرســـی های حـــزب بعث نزدیـــک بود او را دســـتگیر 
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کننـــد. اما خواســـت خداوند بـــود، یکی از مســـئوالن 
کن آن  کـــه ســـید را می شـــناخت، ســـا جنبـــش فتـــح 
محلـــه بـــود و فهمید اینان قصـــد آزار و اذیت ســـید را 
کنند بر ســـر افراد  دارنـــد و بـــی ادبانـــه بـــا او رفتار مـــی 
کنید،  مســـلح موجـــود در جاده فریـــاد زد ســـید را رها 
کســـی بـــه او نزدیک  او یکی از یاران فلســـطین اســـت 
که به خاطـــر دارم و مربوط  نشـــود. این چیزی اســـت 

به بیـــش از 35 پیـــش و قدیمی اســـت. 

ــان  � ــ ــ ــ ــ ــه لبن ــ ــ ــ ــ ــرائیل ب ــ ــ ــ ــه اســ ــ ــ ــ ــ ــان حمل ــ ــ ــ ــ در جری
جــــــــــو مقاومــــــــــت چگونــــــــــه بــــــــــود؟ همــــــــــان ابتــــــــــدا 
ــــــــــر تجــــــــــاوز اســــــــــرائیل مقاومــــــــــت  مــــــــــردم در براب

ــــــــــد؟  کردن
در ابتدا مردم شوکه شده بودند.

ــا از  � ــ ــ ــ ــ ــی ه ــ ــ ــ ــ ــی از لبنان ــ ــ ــ ــ ــه برخ ــ ــ ــ ــ ک ــنیده ام  ــ ــ ــ ــ ش
ــد ــ ــ ــ ــ ــرده ان ــ ــ ــ ــ ک ــتقبال  ــ ــ ــ ــ ــرائیل اس ــ ــ ــ ــ ــاوز اس ــ ــ ــ ــ تج

کم بود. در ابتدا مردم ســـردرگم شدند.  ـ تعدادشـــان 
گونـــه ای به  رســـانه هـــا، دشـــمن صهیونیســـتی را به 
کســـی را یـــارای مقابلـــه با  کـــه  کشـــیدند  تصویـــر مـــی 
که اســـرائیل  آن نیســـت و چنیـــن نشـــان مـــی دادنـــد 
کشـــد و شـــکنجه می دهد. این درســـت اســـت.  مـــی 
امـــا ترس و وحشـــت وجود داشـــت. عـــده ای از مردم 
که ممکن  یعنی انســـان های ضعیف و آســـیب پذیـــر 
بـــود بـــا برخـــی از فلســـطینی ها بـــه مشـــکل برخورده 
باشـــندـ جنـــوب لبنـــان منطقـــه مقاومت فلســـطینی 
که  بـــودـ به دشـــمن اســـرائیل اینگونـــه نشـــان دادند 
قصـــد مبارزه و جنـــگ با او را ندارند. تعـــداد این افراد 
کـــم بـــود. مثـــال ممکـــن بـــود در هـــر شـــهرک یـــک نفر 
چنیـــن باشـــد نه اینکـــه همه مـــردم اینگونه باشـــند. 

حمله به صهیونیست ها در روز عاشورا �
برعکـــس مـــردم جنوب میـــراث بزرگی از امام حســـین 
و  شـــهادت  و  ظلـــم  نپذیرفتـــن  و  انقـــالب  در  ؟ع؟ 
کاری با خود داشـــتند. به یاد دارم در ســـال اول  فـــدا
یـــا در مـــاه هـــای اول بود دشـــمن صهیونیســـتی می 
خواســـت رابطـــه مردم با خـــودش را بســـنجد. یکی از 
گشـــتی خود را فرســـتاد تا در روز عاشـــورا  جیبپ های 
کنـــد، آن روز تعزیـــه ای از آنچه در  در نبطیـــه حرکـــت 
گذشـــت، برگزار می شـــد و تعداد زیـــادی از مردم  کربال 
گفت  بـــرای تماشـــا جمـــع شـــده بودنـــد، مـــی تـــوان 
بیســـت هزار نفر می شـــدند. مردم زیـــادی به صحنه 

آمـــده بودند. میـــدان پر شـــده بود. 
از  کـــه  دیدنـــد  را  اســـرائیلی  نیروهـــای  مـــردم  وقتـــی 
گذرنـــد انتفاضه بزرگی به پا خاســـت  مقابـــل آنها مـــی 
کردنـــد و آن را آتـــش زدند و  مـــردم به خـــودرو حملـــه 
کردنـــد. خـــودرو را بـــه آتش  ســـربازها از صحنـــه فـــرار 
کشـــیدند. ایـــن حادثـــه تنها چند مـــاه پـــس از تجاوز 
کرد  خ داد. اســـرائیل در مـــاه ژوئـــن حمله  اســـرائیل ر
کتبـــر یـــا پیـــش از آن مصـــادف با  و تقریبـــا روز ســـوم ا
واقعـــه عاشـــورا بـــود. بدین ترتیـــب دشـــمن دریافت 
کـــه فاصلـــه زیادی بـــا مـــردم دارد، مردم او را دوســـت 
کـــه الگویـــش امام  ندارنـــد. آیـــا ممکـــن اســـت آدمـــی 

که  حســـین ؟ع؟ است دشمن صهیونیســـتی را ببیند 
در ســـرزمینش باقـــی مانـــده اســـت؟ نمـــی پذیرد. 

ســــــــــید عیســــــــــی بعــــــــــد از حملــــــــــه اســــــــــرائیل در  �
ــــهادت  ــ ــ ــــائل شــ ــ ــ ــــا مســ ــ ــ ــ ــــی ی ــ ــ ــ ــــائل نظام ــ ــ مســ

ــــــــت؟ ــــــــی داشــ ــــــه نقشــ ــ ــــــه چــ ــ ــ طلبان
کنـــد و راه او را  کـــه با سیدعیســـی زندگـــی مـــی  کســـی 
کـــه او از جمله بـــرادران  ادامـــه مـــی دهـــد مـــی دانـــد 
ک اســـت و زیباترین تعبیـــر برای  مومـــن و فعـــال و پـــا
علیـــه  علـــی  امـــام  کـــه  اســـت  تعبیـــری  او،  توصیـــف 
کار  الســـالم در وصـــف یکـــی از انســـان های صالـــح به 
گذشـــته بـــرادرى الهی و  مـــی برد و مـــی فرمایـــد: »در 
دینـــی داشـــتم، آنچـــه او را در نظـــرم بـــزرگ جلوه می 
کوچکـــی دنیا در نظر او بـــود. او از تحت حکومت  داد 
ج بود، از اینرو آنچه نمی یافت اشـــتهایش  شـــکم خار
را نداشـــت )و بـــه دنبـــال آن نمی رفـــت( و آنچه را می 
کـــرد. خـــدا در دلـــش، در  یافـــت زیـــاد مصـــرف نمـــی 
که همه  کرده اســـت  جانـــش آنچنان جایگاهـــی پیدا 

کوچک می شـــود«.  چیـــز در نظـــر او 
یکی از خصلت های زیبای شـــخصیت ســـید عیســـی 
کـــه در خدمت به مردم منتهای تالشـــش  این اســـت 
گـــر در راه فلســـطین باشـــد او از  کار مـــی بندد. ا را بـــه 
که در این راه تالش بســـیار می  کســـانی اســـت  جمله 
کـــه از وی خواســـته شـــود یـــا انجام  کنـــد، هـــر چیزی 
آن را ضـــروری و الزم ببینـــد مثـــل ارائـــه ســـالح یا پول 
کـــه رضـــای خداونـــد در آن و  کاری  یـــا آمـــوزش یا هـــر 
خدمـــت به فلســـطین و مقاومت فلســـطینی باشـــد، 
که ســـید وارد مســـائل  کند. مـــی دانـــم  تردیـــد نمـــی 
نظامـــی شـــد امـــا نمی دانـــم تا چـــه حد بوده اســـت. 
آیـــا در عملیـــات نظامـــی مشـــارکت داشـــت؟ ولـــی از 
شـــور و تعصب وی نســـبت بـــه مقاومـــت و اینکه باید 
کند مطمئنم. ســـید عیســـی از  همراه مقاومت جهاد 
که  طرفـــداران مقاومت فلســـطینی بود و بـــا امکاناتی 
کمک و حمایـــت از مقاومت  در اختیار داشـــت بـــرای 
که درگیـــر مقاومت بود،  و محیـــط و بـــرادران و جامعه 

کرد.  مـــی  تالش 
برخـــی از فعالیـــت هـــای ســـید عیســـی بعـــد از تجاوز 
اســـرائیل و ورود نیروهای اســـرائیلی به لبنـــان انجام 
شـــد. منـــزل او در المعموره تقریبا مرکـــز فعالیت های 
رســـانه ای او در راســـتای حمایـــت و تقویت مقاومت 
کـــه رزمندگان در آن  اســـالمی بود. منزل او جایی بود 
کردند وقتـــی از جنوب مـــی آمدند تا  اســـتراحت مـــی 
گشـــتند تا به  بـــه بقـــاع بروند. و وقتـــی از بقـــاع بازمی 
جنـــوب برونـــد. او منزلـــش را در اختیار آنهـــا قرار داده 
کمـــک هـــای  بـــود و در حمایـــت از بـــرادران رزمنـــده 
کـــرد. همچنین میهمان و دوســـتانش به  زیادی می 
منزلـــش می آمدنـــد. مثال آقای فهری بـــه منزلش می 
آمـــد. او نماینـــده امام خمینـــی در دمشـــق و مترجم 
کتـــاب های امـــام بود و از امام بســـیار تاثیـــر پذیرفت. 

تاســــــــــیس موسســــــــــه الشــــــــــهید چگونــــــــــه  �
گرفــــــــــت؟ صــــــــــورت 

وارد   صهیونیســـت  دشـــمن  نیروهـــای  آنکـــه  از  بعـــد 

بیـــروت شـــدند عـــده ای از بـــرادران از مـــا خواســـتند 
کوتاهـــی تـــرک  تـــا بیـــروت و ضاحیـــه را بـــرای مـــدت 
کردیـــم و در راه به خطـــر افتادیم.  کنیـــم. ما نیز تـــرک 
صهیونیســـتی  دشـــمن  بـــا  کـــه  لبنانـــی  نیروهـــای 
کردند در ایســـت و بازرســـی هـــا مردم را  همکاری می 
مـــی ربودند و به اســـرائیل تحویل می دادنـــد یا آنها را 
کشـــتند. در آخرین ایســـت و بازرســـی بین لبنان  می 
و ســـوریه، مســـئول ســـربازان به نیروهای خود اشاره 
کننـــد. مـــن نمـــی دانـــم  کـــه بایـــد مـــرا دســـتگیر  کـــرد 
چطور توانســـتم نجـــات یابم. در همیـــن حین جاده 
خیلی شـــلوغ شـــد یکـــی دیگـــر از مســـئوالن از دور به 
کنند. ســـربازها دســـتور داد تا فورا این مســـاله را حل 
 حـــاج محمـــد برجـــاوی و یکی دیگـــر از بـــرادران برایم 
کردنـــد امـــا  کـــه ماشـــین را تفتیـــش  کردنـــد  تعریـــف 
گفـــت: وقتی این  کنار من بـــود  کـــه  یکـــی از برادرانـــی 
را شـــنیدم نزدیـــک بـــود از شـــدت تـــرس بـــه زمیـــن 
بیفتـــم. مشـــکل بزرگی بود. حاج محمـــد برجاوی نیز 
گوید: من نمـــی دانم تـــو چگونه توانســـتی از آن  مـــی 
مخمصـــه خـــالص شـــوی. در واقـــع رحمت پـــروردگار 

شـــامل حال ما شـــد.

ــــان  � ــ ــ ــ ــــــهدای لبن ــ ــــــود شــ ــ ــ ــــتور داده ب ــ ــ ــــام دســ ــ ــ ــ ام
ــــوند ــ ــ ــــــوب شــ ــ ــــــالب محســ ــ ــــــهدای انقــ ــ ــــزء شــ ــ ــ جــ
بـــه بقـــاع رفتیـــم، چنـــد روز در آنجـــا ماندیم، ســـپس 
به دمشـــق و از دمشـــق بـــه تهـــران رفتیـــم. در تهران 
و  دیدیـــم  شـــناختیم،  مـــی  را  آنهـــا  کـــه  برادرانمـــان 
مدتـــی آنجـــا ماندیـــم. از راه زمینی به ســـوریه رفتیم، 
از ســـوریه بـــه ترکیـــه و از آنجـــا بـــه تهـــران رفتیـــم. در 
کـــه بـــا هواپیمـــا بود بـــه ســـفارت جمهوری  بازگشـــت 
اســـالمی ایران در دمشـــق رفتیم و در سفارت با سید 
گفت: می خواهم بنشـــینیم و  کردیـــم.  عیســـی دیدار 
کنون  گفت: ا گفتم: مـــن در خدمتم.  کنیم.  صحبت 
از ایران این خبر رســـیده و مســـئول موسســـه شـــهید 
کـــه امـــام  کروبـــی بـــه مـــن اطـــالع داده اســـت  شـــیخ 
خمینـــی؟هر؟ بـــه او دســـتور داده اســـت تا شـــهدای 
لبنـــان را جزء شـــهدای انقالب اســـالمی در ایـــران به 
کنیم.  کار  شـــمار آورد. بنابـــر این بایـــد در این زمینـــه 

کارش را مخفیانــــــــــه شــــــــــروع  � موسســــــــــه الشــــــــــهید 
ــــــرد کــــ

کردن با تـــو مطمئنم  کار  گفت: مـــن از  ســـید عیســـی 
کردن با عده ای راحت نباشـــم  کار  و ممکـــن اســـت از 
کنند. مـــی خواهیم  چون ممکن اســـت مـــرا خســـته 
که  کنیم و من به خاطـــر عالقه ای  کار  در ایـــن جهـــت 
که انســـان می بایست  به ســـید داشـــتم و در آن دوره 
بـــه طور مثـــال به مبـــارزه و جهـــاد اهتمام مـــی ورزید 

کردم.  ولی قبـــول 
کار موسسات با یکدیگر  از آن زمان برای ســـاماندهی 
بـــه توافـــق رســـیدیم و در بیـــروت بـــا یکدیگـــر دیـــدار 
که تشـــکیل شـــد و ســـید  کمیتـــه ای  کردیـــم. اولیـــن 
نیز برای ثبت اســـامی در آن حضور داشـــت متشـــکل 
کار با ما  که در ابتـــدای  بـــود از شـــیخ راغب حرب بـــود 
که  بود، حاج حســـن شـــامی، حاج ابوســـعید خنساء 

  
 سیدعیسی تالش 
می کرد به فقرای 
اهل سنت خدمت 
کند. به طور مثال 
گر اهل سنت  ا
شهیدی داشتند 
همان خدماتی که 
به خانواده شهید 
شیعه ارائه می داد، 
به خانواده او نیز ارائه 
می داد.
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کنون عضو شـــورای سیاســـی حزب اهلل اســـت، من و  ا
ســـید عیســـی و حاج ابوحبیب. 

کمیتـــه اجرایـــی موسســـه شـــهید بـــود.  ایـــن اولیـــن 
کمیتـــه مدیریت موسســـه بودیـــم. بعدها  مـــا اولیـــن 
شـــرایط شـــیخ راغب حرب اجازه نداد زیـــاد به بیروت 
کار ادامـــه دهد. مـــا خودمان  بیایـــد و بـــا ما بـــه ایـــن 
کردیـــم. اما  کار را دنبال  کمیتـــه موســـس  بـــه عنـــوان 
همـــان زمـــان بـــرادر علی حبیـــب را بـــه عنـــوان مدیر 

کردیم.  موسســـه انتخـــاب 
آن زمـــان اوضـــاع بســـیار ســـختی بـــود. موسســـه در 
و  اســـرا  و  شـــهدا  خانـــواده  اوضـــاع  پیگیـــر  دوره  آن 
کاری بســـیار مشـــکلی انجـــام مـــی  جانبـــازان بـــود. و 
کـــه بـــه این  کســـی  داد. زیـــرا دشـــمن صهیونیســـتی 
کار مـــی پرداخـــت را تحـــت تعقیـــب قـــرار مـــی داد. به 
کار مخفیانه  گاهـــی  همیـــن دلیل به ویـــژه در جنوب 
بطـــور  مـــا  کار  گرفتیـــم.  مـــی  پیـــش  در  محرمانـــه  و 

مخفیانـــه بـــود. 
در دوره هایـــی ســـید عیســـی بـــه دلیـــل اشـــتغال بـــه 
کـــرد امـــا  کار در موسســـه را رهـــا مـــی  کارهـــای دیگـــر، 
گـــی  گشـــت. یکـــی از ویژ دوبـــاره بـــه موسســـه برمـــی 
گر  بـــارزش تـــالش دائـــم او بـــود. خســـته نمـــی شـــد. ا
گـــر روز او را مـــی  شـــب او را مـــی خواســـتند مـــی آمـــد ا
بـــود.  کار  خواســـتند مـــی آمـــد.  هـــر ســـاعت آمـــاده 
که  ســـبحان اهلل! مرا یـــاد این آیـــه از قرآن می انـــدازد 
می فرماید: )َتَتَجاَفی ُجُنوُبُهـــْم َعِن اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن 
ا َرَزْقَناُهـــْم ُینِفُقوَن*َفاَل َتْعَلُم  ُهْم َخْوفـــًا َوَطَمعًا َو ِمّمَ َرّبَ
َکاُنواْ  ْعُیٍن َجـــَزآًء ِبَمـــا 

َ
ِة أ ن ُقـــّرَ ْخِفَی َلُهـــم ِمّ

ُ
ـــآ أ َنْفـــٌس ّمَ

کمیتـــه امداد را  َیْعَمُلوَن(. عالوه بر موسســـه شـــهید، 
کرد. نیـــز دنبال مـــی 

بــــــــــا  � سیدعیســــــــــی  برخــــــــــورد  چگونگــــــــــی 
شــــــــــهدا خانواده هــــــــــای 

ــــــــــا  � ــــــــــدار ســــــــــید عیســــــــــی ب ــــــــــا خاطــــــــــره ای از دی آی
ــــــــــد؟ ــــــــــواده شــــــــــهدا داری خان

کودکان  کـــرد.  گریه می  در برخـــورد با خانواده شـــهدا 
کـــرد و دستشـــان را مـــی بوســـید. بـــرای  را بغـــل مـــی 
گریه  که آســـیب شـــدیدی دیـــده بودنـــد  مجروحانـــی 
کـــرد و از خداونـــد مـــی خواســـت تـــا از درد آنهـــا  مـــی 
که انســـان چگونه خدمتگزار  بکاهـــد. او به ما یاد داد 
گفت: دوســـت ندارم  مردم باشـــد. امـــام خمینی می 
کلمـــه رهبر صـــدا بزنید مـــن خدمتگـــزار مردم  مـــرا بـــا 
کرد.  هســـتم. ســـید عیســـی به این شـــعار عمل مـــی 
کـــودک را می بوســـید. دســـت مجـــروح را می  دســـت 
بوســـید. و وقتـــی یتیمان و خانواده شـــهدا را می دید 

گریســـت.  می 

ــــــــــز عضــــــــــو شــــــــــورای  � ــــــــــه امــــــــــداد نی کمیت ــــــــــا در  آی
ــــــــد؟ ــ ــــــــه بودی ــ اولی

که به  کـــرده ام. بیشـــترین چیـــزی  بلـــه اما فرامـــوش 
یاد دارم از موسســـه شهید اســـت زیرا رزمندگان قلب 
کننـــد. آدمی جذب  آدم را مـــی رباینـــد و جـــذب مـــی 
گر  کاری هـــای آنها می شـــود تا ا مجاهـــدت هـــا و فـــدا
اســـیر یـــا مجـــروح یـــا شـــهید شـــدند، در خدمتشـــان 

 . شد با

ــــــــــرار  � ــــــــــه ق ــــــــــه در ضاحی ک ــــــــــازان  موسســــــــــه جانب
ــــــــــک شــــــــــورا  دارد و موسســــــــــه شــــــــــهید هــــــــــر دو ی

داشــــــــــتند؟
کنـــون جدا شـــده انـــد اما در  بلـــه. ایـــن دو موسســـه ا
آغاز یک شـــورا داشـــتند. موسســـه شـــهید از خانواده 
که تعدادشـــان زیاد و چندیـــن هزار نفر  شـــهدا و اســـرا 
کمک می  بـــود، حمایـــت و همچنین بـــه رزمنـــدگان 

کرد.

کمیتــــــــــه امــــــــــداد نیــــــــــز ســــــــــری و مخفیانــــــــــه  � کار  آیــــــــــا 
ــــــود؟ بــــ

کمیته  خیـــر. بـــه دلیـــل وجـــود نیروهـــای اســـرائیلی، 
امـــداد در جنـــوب فعالیتی نداشـــت. اما در موسســـه 
شـــهید برخـــی بـــرادران مخفیانـــه بـــه ســـراغ خانواده 
کمـــک هایـــی در خـــور آنهـــا بـــه  شـــهدا مـــی رفتنـــد و 

ایشـــان مـــی دادند.  

ــــــــــز زیــــــــــر  � ــــــــــا موسســــــــــه شــــــــــهید فلســــــــــطین نی آی
ــــــــــود؟ نظــــــــــر ایــــــــــن شــــــــــورا ب

موسسه شهید فلســـطین تقریبا سال 1998 تاسیس 
کرد شـــیخ برکه  کـــه آن را دنبـــال  کســـی  شـــد. اولیـــن 
کمـــی  عضـــو جنبـــش جهـــاد اســـالمی بـــود. ســـپس 
گرفـــت امـــا دوبـــاره بـــه آن  از جهـــاد اســـالمی فاصلـــه 
بازگشـــت. موسسه شهید فلســـطین ابتدا از مدیریت 
مرکزی موسســـات شـــهید در لبنـــان واقـــع در بیروت 
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کمیتـــه خـــاص خـــود را داشـــت. بـــه  مســـتقل بـــود و 
خانـــواده شـــهدا در اردوگاه های فلســـطینی در لبنان 
کرانه باختـــری و رام اهلل  کرد و برای غـــزه و  کمـــک می 

ونابلـــس منابـــع مالی می فرســـتاد. 

 سیدعیســــــــــی هــــــــــر پــــــــــروژه غیرممکنــــــــــی را  �
ــد ــ ــ ــ ــ ــی دی ــ ــ ــ ــ ــان م ــ ــ ــ آســ

بیمارســـتان رسول اعظم تقریبا در فاصله سال 1984 
که  تا 1985 تاســـیس شـــد. مدرســـه ای وجود داشت 
کورانی مقیم قم بـــود. نامه ای  مالک آن شـــیخ علـــی 
که مـــن قادر به ادامـــه و پیگیری  برای ســـید فرســـتاد 
کن ببین بـــا این پروژه  ایـــن پروژه نیســـتم پس تو فکر 
که  کرد  کار مـــی توانی بکنی؟ســـید عیســـی فکـــر  چـــه 
این مدرســـه تبدیل به بیمارســـتان شـــود. من پیش 
که  کار ســـری به پروژه زدم. مطمئن شـــدم  از شـــروع 
ســـنگ و شـــن های زیادی در آن جمع شـــده اســـت. 
حضـــور  ضاحیـــه  در  امـــل  جنبـــش  کـــه  دوره  آن  در 
داشـــت، ممکن بود این مـــکان بازداشـــتگاه جنبش 
گفتـــم: ســـاخت این بیمارســـتان  امـــل بـــوده باشـــد. 
کننده اســـت. ســـید عیسی  بســـیار ســـخت و خســـته 

که باید بیمارســـتان ســـاخته شـــود.  کرد  اصـــرار 
گویا دســـت ســـید عیســـی در ســـایه رحمت الهی قرار 
کرد. مـــا انجام  داشـــت و هـــر پـــروژه ای را آســـان مـــی 

کار را غیـــر ممکن می دانســـتیم. من بـــه مرحله  ایـــن 
گفتـــم محـــال اســـت این  کـــه مـــی  ای رســـیده بـــودم 
پـــروژه تبدیـــل به بیمارســـتان شـــود. ســـخت اســـت 
چگونـــه ممکـــن اســـت؟ امـــا رحمـــت الهی به دســـت 
کرد. و این امر  ســـید عیســـی ســـختی ها را آســـان می 

کرد.  ســـخت را آســـان می 
بعـــد از ســـختی های بســـیار و بـــه مدد رحمـــت الهی 
این بیمارســـتان پیشـــگام بیمارســـتان های موجود 
در لبنان شـــد و خدمات بزرگی به خانـــواده و برادران 
مـــا به ویـــژه جهادگران و رزمندگان ارائـــه داد. مجروح 
کـــدام بیمارســـتان مـــی رفـــت؟ و چگونـــه ممکن  بـــه 
کند؟  کجا مـــی رود و چه مـــی  بـــود اطالعـــات نفهمد 
کرد؟  و چگونـــه زندگـــی و ســـالمتی اش را تضمین می 
بـــه همیـــن دلیـــل بیمارســـتان رســـول اعظـــم نقـــش 
که حـــزب اهلل در دهه  کرد زیـــرا مراحلـــی  مهمـــی ایفـــا 
ک  گذاشـــت مراحل بســـیار دردنا هشـــتاد پشت ســـر 
که میان  و ســـختی بـــود. تجاوز اســـرائیل، مشـــکالتی 
منطقه شـــرقی بیروت و منطقه غربی وجود داشـــت. 
نیروهـــای لبنانـــی در شـــرق بیـــروت و مســـلمانان در 
غـــرب آن بودنـــد. درگیـــری های شـــدید بین میشـــل 
کـــه منقـــول  عـــون و ارتـــش ســـوریه یـــا ارتـــش لبنـــان 
ک و ســـختی بـــود تـــا  اســـت. روزهـــای بســـیار دردنـــا
کـــه یک بار رئیس وقت حکومت لبنان ســـلیم  جایی 

که  الحـــص به ضاحیـــه آمـــد و از حجم خرابـــی هایی 
آن زمـــان بر ســـر ضاحیه آمده بود، شـــگفت زده شـــد 
ک اینگونه  کـــه چگونـــه ممکن اســـت با ایـــن ملت پـــا
و  صهیونیســـتی  دشـــمن  از  کـــرد؟  رفتـــار  وحشـــیانه 
نیروهـــای لبنانـــی و مشـــکالت میـــان میشـــل عون و 
کی  گرفته تا حـــوادث دردنا ســـوری ها و ارتش لبنـــان 
کـــه میـــان حـــزب اهلل و جنبـــش امل بـــه وجـــود آمد. 
بســـیار ســـخت بود. در ایـــن دوره بیمارســـتان نقش 
خـــوب و زیبـــا و مفیدی داشـــت و خدمـــات زیادی را 

به مســـتضعفان ارائـــه داد.

اول بیمارستان ساخته شد یا مسجد؟ �
مســـجد. امـــا بعدهـــا بیمارســـتان بـــه بهبـــود فضای 
کرد.  اطـــراف مســـجد مثل ســـاخت پـــارک و ...کمک 
کتفا  امـــا وقتی این ســـاختمان بنا شـــد، به این نیـــز ا
نشـــد. دوران سیدعیســـی دســـتاوردهای بزرگـــی بـــه 
دســـت آمـــد. حتـــی ســـاخت مدرســـه شـــاهد، خرید 
زمیـــن های بســـیار برای ســـاخت بیمارســـتان قلب، 
کن مســـکونی برای همســـایگان بیمارستان  خرید اما
بعدهـــا  و  بودیـــم  بیمارســـتان  توســـعه  منظـــور  بـــه 
کمک  مدیریـــت بیمارســـتان به بهبود مـــکان موجود 

. د کر
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رونــــــــــد ده ســــــــــاله ســــــــــاخت بیمارســــــــــتان شــــــــــیخ  �
ــــــرب  راغــــــــــب حــــ

که در تـــول قرار دارد؛   بیمارســـتان شـــیخ راغب حرب 
کـــه مزرعـــه  کوچکـــی بـــود  زمینـــی وســـیع و روســـتای 
کوچـــک نامیـــده مـــی شـــد و  تنهـــا 5 خانـــوار در آن 
کن بودنـــد و صاحـــب آن یکی از ثروتمنـــدان بود.  ســـا
یکـــی از تاجـــران این زمین وســـیع را خریـــد و تصمیم 
کرده و بفروشـــد.  گرفـــت آن را بـــه چند ملک تقســـیم 
ســـازمان شهرســـازی لبنان این تاجران را مجبور می 
کارهـــای خیریه  کـــرد تا قطعـــه ای از ایـــن زمیـــن را به 
اختصـــاص  بیمارســـتان  یـــا  مدرســـه  ســـاخت  مثـــل 

. هند د
کـــه می   قطعـــه زمینـــی بـــه مســـاحت 20 دونـــم بـــود 
اختصـــاص  ای  خیریـــه  پـــروژه  بـــه  را  آن  خواســـتند 
کـــه ایـــن زمیـــن را صاحب  کردیم  دهنـــد. مـــا عجلـــه 
شـــویم. در آن دوره یعنـــی تقریبـــا ســـال 1990 تاجران 
از حـــزب اهلل مـــی ترســـیدند. معتقد بودنـــد حزب اهلل 
کنـــد. وقتـــی حـــزب اهلل بـــه این  مشـــکل ایجـــاد مـــی 
که در این مـــکان وجود  منطقـــه بیایـــد برای افـــرادی 
دارنـــد مشـــکل ســـاز مـــی شـــود. بـــا دیدارهـــای مکرر 
گاهـــی خواهـــش و  و پافشـــاری هـــا و پیگیـــری هـــا و 
تمنـــا توانســـتیم این زمین را برای ســـاخت موسســـه 
کرد  شـــهید بـــه دســـت آوریـــم. بـــه ذهنمـــان خطـــور 
کـــه در این زمین بیمارســـتان ســـاخته شـــود. چگونه 
بیمارســـتانی خواهد شـــد؟ آیـــا فقیر خواهد بـــود؟ آیا 

بـــزرگ خواهـــد بود؟
ســـاخت  طریقـــه  کـــه  توانمنـــد  مهندســـان  وقتـــی   
بیمارســـتان را مـــی داننـــد، انتخـــاب شـــدند، نقشـــه 
کردنـــد. مـــا ســـردرگم بودیم ایـــن پروژه  بزرگـــی رســـم 
هزینـــه زیـــاد و میلیونـــی داشـــت حـــال آنکـــه مـــا در 
ج برخـــی از خانـــواده ها مثـــل خانواده  تامیـــن مخـــار
که پر از صخـــره بود.  ایتـــام درمانـــده بودیم و زمینـــی 
کردیـــم و الحمـــدهلل ایـــن  کار در ایـــن پـــروژه را شـــروع 
پـــروژه بـــزرگ به ســـرانجام رســـید و تقریبا ســـال 2000 

بیمارســـتان شـــیخ راغـــب حـــرب افتتاح شـــد.
که ســـید   ایـــن بیمارســـتان از جملـــه پروژه هایی بود 
که در اختیار داشـــت بدان  عیســـی با تمام امکاناتـــی 
کرد. بـــه مرحله آخر ســـاخت رســـیده بودیم  خدمـــت 
کنیم؟  امـــا چگونه می توانســـتیم تجهیـــزات را فراهم 
تجهیـــز بیمارســـتان هزینـــه باالیـــی داشـــت. دربـــاره 
کردیم و  خروج از این مشـــکل با سیدعیســـی صحبت 
کرد؟ به  اینکـــه چگونـــه می توان این مشـــکل را حـــل 
که بهتر اســـت با بـــرادران هالل  این نتیجه رســـیدیم 
کنیم. ســـفیر وقـــت جمهوری  احمـــر ایـــران صحبـــت 
اســـالمی ایـــران و رئیس جمهـــور وقت آقـــای خاتمی 
کنیم اما  کردند تا بیمارســـتان را مجهـــز  کمـــک  بـــه ما 
کار را به دســـت بگیرد.  که هالل احمر  توافـــق نکردیم 
کنیـــم. امـــا در نهایت  کار  قـــرار بـــود مـــا و هالل با هـــم 
بـــه دســـت  را  بـــرادران در هـــالل احمـــر بیمارســـتان 

کند.  گرفتنـــد. خداوند میـــان ما و آنهـــا داوری 

ــــــــــا ایــــــــــن هزینــــــــــه هــــــــــا  � رابطــــــــــه ســــــــــید عیســــــــــی ب
ــــای  ــ ــ ــتان هــ ــ ــ ــ ــــاخت بیمارســ ــ ــ ــــود؟ ســ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ چــ

ــــــدس و  ــ ــ ــــــب، ق ــ ــــیخ راغــ ــ ــ ــــم، شــ ــ ــ ــــول اعظــ ــ ــ رســ
ــــیده  ــ ــ ــــرم ســ ــ ــ ــــا و حــ ــ ــ ــــینیه هــ ــ ــ ــــــاجد، حســ ــ مســ

ــــــت. ــ ــــــی داشــ ــ ــ ــــــه فراوان ــ ــ ــــــه هزین ــ ــ خول
که مـــا مطمئن  ســـوال مهمی اســـت. درســـت اســـت 
بودیـــم بـــرادران در جمهـــوری اســـالمی از مـــا دســـت 
کار می  کشـــند امـــا ابتدا تمام تـــالش خود را بـــه  نمی 
کردیـــم. به طور  بســـتیم و به حقوق شـــرعی تکیه می 
کمـــک های مالی  مثـــال در ماه رمضان بعـــد از افطار 
جمـــع آوری می شـــد. با برخـــی از ثروتمنـــدان ارتباط 
کنیم و  ج از لبنان ســـفر  کردیم تا بـــه خـــار برقـــرار مـــی 
بـــا اقلیت هـــای لبنانی به طـــور مثـــال در افریقا دیدار 

داشـــته باشیم.
بـــه نیجریـــه  یـــک نفـــر از موسســـه شـــهید  بـــار  یـــک 
رفـــت و مـــن یـــک بار بـــه ســـاحل عـــاج رفتـــم و مبالغ 
مالـــی خوبـــی بـــه دســـت آوردیـــم. بـــرادران در آنجـــا 
بســـیار خـــوب هســـتند و وقتی مـــی فهمنـــد موضوع 
مربـــوط به شـــهدا و رزمندگان اســـت به ایـــن موضوع 
کاری  عالقمند می شـــوند. و با تمام دارایـــی خود فدا
خ غیـــر از ایـــران تکیه  کننـــد. ما بـــه صلیـــب ســـر مـــی 
کاشـــی  داشـــتیم. برخـــی از امور موجود در ایران مثل 

و ... را از ایـــران مـــی آوریـــم. 
کـــه با آن دیـــوار را می  برخی ســـنگ هـــای صخره ای 
کشـــتی یا هرچه  پوشـــانند از ایـــران آورده می شـــد. با 
کار ســـختی بود اما  به اینجا می آمد، آورده می شـــد. 
کردیم تا از ســـنگینی بار بر  بـــه همه وســـایل تکیه می 
روی دوش برادرانمـــان در ایـــران بکاهیم. تحمل می 
گرفتیم. از  کمک مـــی  کم مـــی آوردیم  کردیـــم و هرگاه 
کمـــک مـــی خواســـتیم و آنها نیـــز بخل نمی  بـــرادران 
کردنـــد. حتـــی از پـــروژه  ورزیدنـــد و صبـــر پیشـــه مـــی 
کرده و با آن به ساخت  کســـب درآمد  های مشـــخص 

کردیم. کمک مـــی  این پـــروژه ها 

بیمارستانی برای فلسطینی ها  �

ــــــــــی تاســــــــــیس  � ک کجــــــــــا و  ــــــــــدس  بیمارســــــــــتان ق
شــــــــــد؟

بیمارســـتان قـــدس در اردوگاه عیـــن الحلوه تاســـیس 
شـــهید  موسســـه  گرفتیـــم  تصمیـــم  وقتـــی  شـــد. 
کنیـــم در ایـــن مـــورد با سیدعیســـی  فلســـطین را بنـــا 

کردیـــم.  صحبـــت 
ملـــت  و  فلســـطین  مـــورد  در  مشـــترکی  احســـاس 
ملـــت  داشـــتیم.  اســـالمی  وحـــدت  و  فلســـطین 
فلســـطین در واقـــع رنـــج مـــی بـــرد و ملت فقیـــر و درد 
کشیده ای اســـت. فقط مساله بیمارســـتان نبود می 
گروه  کودک بســـازیم و به  خواســـتیم داروخانه و مهد 
کمی  کنیـــم. متاســـفانه امـــروز  کمـــک  هـــای ورزشـــی 

وضعیـــت متفـــاوت شـــده اســـت.
که با  گوش مـــی دادم  وقتـــی به صـــدای سیدعیســـی 
نالـــه و درد و عـــذاب دعا می خوانـــد، صدایش دردها 
کشـــیده را به ما  و احساســـات این انســـان هـــای درد 
کـــرد. ما باید بـــه دنبال آنها باشـــیم.  نیـــز منتقـــل می 
وقتـــی واقعـــا دنبالـــه رو خـــط امـــام خمینی هســـتیم 
کشـــیده، به حاشـــیه  باید به دنبال انســـان های درد 

رانـــده شـــدگان و از دســـت رفتگان در دنیا باشـــیم.
کز  پـــروژه هـــای زیادی وجـــود دارد بـــه طور مثـــال مرا
فرهنگـــی امـــام خمینـــی. از جملـــه افـــرادی هســـتیم 
کنیـــم تـــا در معنویت و  کـــز را دنبال مـــی  کـــه ایـــن مرا
کنیم. ظلم اســـت  خط امام خمینی بســـیار اندیشـــه 
کـــه میان مـــا و خط امـــام و اهـــداف او فاصله باشـــد. 
گفـــت: برهنـــگان و  کـــه همیشـــه مـــی  امـــام خمینـــی 
که تاریـــخ را تغییر  پابرهنگان و مســـتضعفان هســـتند 
کـــه بایـــد دنیا را  کســـانی هســـتند  مـــی دهنـــد و اینها 
تغییـــر دهنـــد. ما بایـــد دنبالـــه رو خط امام باشـــیم و 
گرفتیم.  کنیـــم. از اینجا شـــکل  در این مســـیر حرکت 

ــــــــی  � ــــــــید عیســ ــــــا ســ ــ ــ ــــــــی ب ــ ــــــــه خانوادگ ــــــا رابطــ ــ ــ آی
ــتید؟ ــ ــ ــ داشــ

بـــا پســـرانش ارتبـــاط داشـــتیم. بـــا زن هـــا از دور بـــه 
هـــا  زمینـــه  ایـــن  او در  کردیـــم.  مـــی  یکدیگـــر ســـالم 
کـــرد. وقتـــی مـــی آمد بســـیار  محتاطانـــه عمـــل مـــی 
کنیـــم، می  کـــه بـــا خانـــواده مـــدارا  کـــرد  کیـــد مـــی  تا
گفـــت: خانـــواده را به زحمـــت انداختیم. خانـــواده را 
کردیم؛ او طرفدار حق و حقوق مســـتضعفان  خســـته 
و ضعیفـــان بـــود. از مـــا مـــی خواســـت بـــا زنـــان مدارا 
کمی بنشـــیند و بـــه طور  کنیـــم زیـــرا ممکـــن بـــود زن 
مثـــال فنجان چـــای و یا ... بیاورد بـــه همین دلیل از 

مـــا می خواســـت بـــه آنهـــا ســـخت نگیریم. 
کامل کننـــده  سیدعیســـی  و  موســـوی  ســـیدعباس 

یکدیگـــر بودنـــد

ــــید  � ــ ــ ــــــهید ســ ــ ــــا شــ ــ ــ ــ ــــــی ب ــ ــــــید عیســ ــ ــــــه ســ ــ رابطــ
ــود؟ ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــــوی چگون ــ ــ ــــاس موســ ــ ــ ــ عب

که سرشـــار از محبـــت و قدردانی  ـ رابطـــه انقالبیونـــی 
بود. ســـید عبـــاس نیز همیـــن درد و رنجها را داشـــت 
کرد. زیـــرا معتقد بود  و از ســـید عیســـی قدردانی مـــی 
ســـید عیســـی به نیابت از او این وظایـــف را انجام می 
کردن رزمنـــدگان و ادوات  دهد. آنها مشـــغول آمـــاده 
نظامی بودند و ســـید عیســـی به فقرا و مســـتضعفین 
کننـــده  کامـــل  ترتیـــب  بدیـــن  و  کـــرد  مـــی  خدمـــت 

یکدیگرند. 

ــــــب  � ــ ــــیخ راغــ ــ ــ ــــا شــ ــ ــ ــ ــــــی ب ــ ــــید عیســ ــ ــ ــــه ســ ــ ــ رابطــ
ــــود؟ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــــرب چگون ــ ــ حــ

رابطـــه خـــوب و نزدیکی با هـــم داشـــتند. و طوالنی با 
کردند.   مـــی  گفتگو  یکدیگر 

ــید  � ــ ــ ــ ــــال 2000 ســ ــ ــ ــــد از ســ ــ ــ ــ ــــود و بع ــ ــ ــ ــه ن ــ ــ ــ در دهــ
ــــــت؟  ــ ــــی داشــ ــ ــ ــ ــــــت های ــ ــ ــــه فعالی ــ ــ ــــی چــ ــ ــ عیســ
ــــــــــر موسســــــــــات مــــــــــی  ــــــــــه نظــــــــــارت ب ــــــــــا تنهــــــــــا ب آی

ــــت؟ ــ ــ پرداخــ
که آن  او بـــه عنوان ناظـــر باقی ماند. و رابطـــه نزدیکی 
زمان با شـــیخ رحیمیان داشـــت هنوز نیز دارد. شیخ 
رحیمیان ســـید عیســـی را بسیار دوســـت دارد و سید 

کند.  عیســـی نیـــز از وی قدردانی می 
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ــــالب  � ــ ــ ــ ــــی انق ــ ــ ــ ــای حام ــ ــ ــ کمیته هــ ــــت در  ــ ــ ــ فعالی
اســــــــــالمی

گـــروه های اســـالمی در  قاســـم قصیـــر هســـتم از فعـــاالن 
کـــه قبل از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی و در آغاز آن  لبنـــان 
عضـــو اتحادیـــه دانشـــجویان لبنانی و کمیته اســـالمی و 

حامـــی انقالب اســـالمی بـــودم .
کـــه انقـــالب اســـالمی در ایران شـــروع شـــد، از  هنگامـــی 
کســـانی بودم که در کمیته حامی انقالب اسالمی شرکت 
کـــردم و در بســـیاری از فعالیتهـــای فرهنگـــی، اســـالمی 
و فکـــری بـــرای حمایـــت از انقـــالب اســـالمی مشـــارکت 
نمودیـــم. ســـپس چندین ســـال در ســـفارت جمهوری 
کار شـــدم و بعد از  اســـالمی ایـــران در بیروت مشـــغول به 
کار  آن در بخش رسانه ای مجله العالم منتشره در لندن 
کردم و با بســـیاری از مؤسســـه های رسانه ای، فرهنگی، 
کنون  کـــردم . هم ا فکری و سیاســـی در لبنـــان همکاری 
نیـــز در مرکـــز تمـــدن برای رشـــد فکـــر اســـالمی در بیروت 
مشغول هســـتم و با بســـیاری از مؤسســـات فرهنگی در 

لبنان و جهـــان عرب همـــکاری دارم.
بـــا حضرت آیـــت اهلل عیســـی طباطبائی قبـــل از پیروزی 
انقالب آشنا شـــدیم. ایشـــان از فعاالن اسالمی در لبنان 
کارهـــای دینی بودنـــد و وی  چـــه در امـــور تبلیغـــی و چه 
حضـــور مهمـــی در ســـطح لبنـــان داشـــت و بـــه وســـیله 
کـــه با جوانان داشـــت آنهـــا افکار انقـــالب و امام  روابطـــی 
خمینـــی را از وی دریافت می کردند؛ هرچند این موضوع 
کـــه وجود داشـــت بصورت علنی  بدلیل شـــرایط خاصی 

مطـــرح نبود.
حســـب آنچه می شـــنیدم، ایشـــان از مبلغین اســـالمی 
در منطقـــه عرمتـــا در جزین نزدیـــک اقلیم التفـــاح بود و 
ارتباطـــات زیادی بـــا اهالی این منطقه داشـــت و بر روی 
کـــه بعدا بـــه حمایت از  کســـانی  جوانـــان تأثیرگـــذار بود، 

انقالب اســـالمی ایـــران پرداختند.

ــــــــام را در  � ــــــــالب و امــ ــــــــداف انقــ ــــــــی اهــ سیدعیســ
ــــــــــرد ک ــــــــــان معرفــــــــــی  لبن

با نزدیک شـــدن به پیـــروزی انقالب ،آقای سیدعیســـی 
طباطبائـــی مانند برادرانـــش در ایران و لبنـــان، در تالش 
بـــود تا اهـــداف انقالب اســـالمی و افـــکار امـــام خمینی و 
فتاوای ایشـــان را معرفی کند و اخبار انقالب را منتشر می 
ســـاخت و ایشان از مهمترین فعاالنی بود که نقش رابط 
میـــان لبنان و اطرافیـــان امام خمینی و رهبـــران انقالب 

کرد. اســـالمی را ایفا می 

 اختالفــــــــــات داخلــــــــــی در لبنــــــــــان مانــــــــــع  �
فعالیــــــــــت آشــــــــــکار بــــــــــرای انقــــــــــالب بــــــــــود

لبنان درگیر جنـــگ داخلی بود. مجموعـــه ای از برادران 
کـــه روابـــط نزدیکی هـــم با جنبش  ایرانـــی مقیـــم لبنان 
فتح برخوردار بودند، مثل جالل الدین فارســـی، شـــهید 
صالح حســـینی و برخی از علماء همچون ســـید عیســـی 
طباطبائی و ســـید صادق موســـوی، در بیـــروت فعالیت 
مـــی کردنـــد امـــا بخاطـــر شـــرایط و اوضـــاع لبنـــان ، نمی 
کنند و از امـــام خمینی؟هر؟  توانســـتند آشـــکارا فعالیت 

بگویند.
چـــون اواًل : احـــزاب و قـــوای سیاســـی لبنـــان، بعضـــی 
دوســـتدار ایـــران و بعضـــی هـــم مخالـــف بودنـــد و در آن 
دوره حـــزب بعـــث عـــراق در لبنان فعـــال بـــود و به دلیل 
که در ایران پیش آمده بـــود، میان حزب بعث  شـــرایطی 
و طرفـــداران انقـــالب اســـالمی، درگیری هـــای متعددی 

بوجـــود آمد.
ک در لبنان خیلی فعال  ثانیًا : سفارت نظام شـــاه و ساوا
بودنـــد، به گونه ای که ســـفارت ایران در بیـــروت در دوره 

شـــاه نقش زیـــادی در داخل لبنـــان داشـــت و طرفداران 
انقـــالب و امام خمینـــی را مورد پیگرد قرار مـــی داد. برای 
همیـــن فعالیت بـــرای انقـــالب اســـالمی در لبنـــان نمی 
توانســـت باحجم زیاد و علنی انجام شود. هرچند برخی 
برادران ایرانی از روابطشـــان با ســـازمان های فلسطینی 
خصوصًا جنبش فتح و نیز مؤسســـات فعال لبنانی برای 
کردنـــد، امـــا اراده ای وجود  توســـعه فعالیتهـــا اســـتفاده 
داشـــت که مانع توسعه فعالیت می شـــد که البته بعد از 
پیروزی انقالب اســـالمی، فعالیتهای بـــزرگ و زیاد جهت 

معرفـــی انقالب و حمایت آن شـــکل گرفت.

ــا  � ــ ــ ــ ــ ــــان ب ــ ــ ــ ــــالب در لبن ــ ــ ــ ــــدای انق ــ ــ ــــترش صــ ــ ــ گســ
ــــــت  ــ کاســ ــــوار  ــ ــ ــ ن

را چگونــــــــــه  � انقــــــــــالب  اخبــــــــــار  آن دوره،  در 
کردیــــــــــد ؟ پیگیــــــــــری مــــــــــی 

در لبنان وســـایل ارتباط جمعی و نیز روش های ســـنتی 
برای پیگری اخبار انقالب وجود داشـــت. در ابتدا ســـعی 
مـــی کردنـــد چهـــره ای منفـــی از انقالب اســـالمی نشـــان 
دهند، برخی آن را کمونیســـتی وصـــف می کردند و اینکه 
انقـــالب، اســـالمی نیســـت و طـــرح اشـــکال می کردنـــد 
می گفتنـــد آیا می شـــود نتیجه دهـــد؟ چگونه می شـــود 
ایـــن همـــه قربانی تقدیـــم کرد ضد نظـــام شـــاه، در واقع 
ابهامـــات زیـــادی مطـــرح مـــی شـــد، امـــا بدلیـــل وجود 
تعـــدادی از رهبـــران اســـالمی در لبنان و علمـــای مبلغ و 
جوانـــان، برادران ایرانی شـــروع به انتشـــار اخبـــار انقالب 
کردنـــد؛ اولیـــن نوارهای  بوســـیله جـــزوات و مطبوعـــات 
کاســـت در ایران از لبنان تهیه می شـــد و از طریق کسانی 
کـــه اطراف امام بودند توزیع می شـــد. هنگامی که امام از 
عراق به فرانسه تبعید شـــد، وسیله های ارتباط جمعی 

در معرض ترور
کـــه در جریان پیروزی انقالب فعالیت بســـیاری داشـــته اســـت. وی بعد از انقالب در ســـفارت جمهوری اســـالمی در  قاســـم قصیـــر از جملـــه فعاالن لبنانی اســـت 
گســـترده ای داشـــت. وی از جمله اولین افـــراد در راه اندازی شـــبکه المنار  لبنـــان مشـــغول فعالیت شـــد و همزمان به در امور رســـانه ای و اجتماعی نیز مشـــارکت 

اســـت و همراهـــی زیادی با فعالیت های سیدعیســـی طباطبایی در لبنان داشـــته اســـت.
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لبنانـــی و عربی و بین المللی بیشـــتر بر فعالیتهـــای امام 
کرده و جوانان لبنانی شـــروع به پیگیـــری اخبار و  تمرکـــز 
بطور خاص اخباری که بوســـیله بـــرادران ایرانی از داخل 

کردند.  یا خـــارج ایـــران دریافت می شـــد 

 جمعیــــــــــت جوانــــــــــان حامــــــــــی انقــــــــــالب اســــــــــالمی  �
تجمیــــــــــع فعالیــــــــــت حامیــــــــــان انقــــــــــالب بــــــــــود

کمیته اسالمی،  در لبنان مجموعه های متعددی چون 
اتحادیه دانشجویان مســـلمان لبنانی،کتابخانه شهید 
کارهـــای فرهنگـــی و اســـالمی فعالیت  مطهـــری و ... در 
می کردنـــد و برخـــی از آنها با حزب الدعـــوه مرتبط بودند. 
که اخبار انقالب منتشـــر شد، این مجموعه ها  هنگامی 
کمیته حامـــی انقالب اســـالمی یکپارچه  ابتـــدا به اســـم 
گرفتند.  کمیته های اسالمی لبنان نام  شدند و ســـپس 
البتـــه بعضی از جوانهـــا داخل جنبش امـــل بودند و بعد 
از دســـتگیری امـــام موســـی صـــدر نیز فعالیت داشـــتند؛ 
که  البته شـــخصیت مهم ایرانی در لبنان وجود داشـــت 
بـــا امـــام خمینی و امام موســـی صـــدر در ارتباط بـــود و او 
دکتر مصطفی چمـــران بود که در جنبش امل فعال بود. 
جوانـــان متدینی بودند که یا با ســـازمانهای فلســـطینی 
کمیته ای اسالمی  کار می کردند و یا در  مثل جنبش فتح 
کـــه انقالب اســـالمی  یـــا جنبش امـــل بودنـــد و هنگامی 
کمیتـــه های حامـــی انقالب  شـــروع شـــد، تحت عنوان 
گرفت و این مجموعه مراسم ها و  اســـالمی ایران شـــکل 
انجام تظاهرات و چاپ بروشـــور و پوســـتر های تبلیغی را 

گرفت . بـــرای حمایت از انقالب اســـالمی به عهـــده 

کارهــــــــــای  �  ســــــــــید عیســــــــــی بــــــــــر تبلیــــــــــغ و 
اجتماعــــــــــی تمرکــــــــــز داشــــــــــت

کـــه در تاســـیس محیـــط  کســـانی بـــود  ســـید عیســـی از 
که در تا ییـــد انقالب و مـــروج افـــکار انقالب بود  اســـالمی 
مشـــارکت نمود، هرچند فعالیتش به شـــکل مســـتقیم 

نبـــود اما افـــکار و فتـــاوای امام خمینی را نشـــر مـــی داد و 
در تاســـیس گروهـــای جوانـــان لبنانـــی از طریق فرهنگ 
کارهـــای اجتماعـــی ایفای نقش می کـــرد و این  ســـازی و 
که بـــرای حمایت از  گروه هـــا جزء مجموعه هایـــی بودند 
انقـــالب اســـالمی آغاز بـــکار کردند چه به نـــام کمیته چه 

بعدها به اســـم حـــزب هلل.
کارهای اجتماعی بود  ســـید عیســـی تمرکزش بر تبلیغ و 
در روســـتای عرمتا و بیروت بود و با سید صادق موسوی 
همکار داشـــت و اینها کسانی بودند که با رهبران انقالب 
اســـالمی خصوصًا در سطح امور رســـانه ای، اجتماعی و 

فرهنگی رابطه مستقیم داشتند.
ایشـــان ارتباط مســـتقیم بـــا دفتر امام خمینی داشـــتند 
کـــه امـــام در عراق بودنـــد و بعد از انتقالشـــان  آن هنـــگام 
به فرانســـه و حتـــی ایـــران؛ و آنگونه که اطالع دارم ســـید 
کـــه تقلیـــد فقهـــی از امام  کســـانی بود  عیســـی از اولیـــن 
خمینـــی را ترویـــج می کـــرد اما اینکـــه وکیل شـــرعی امام 

خمینـــی بودند یا نـــه اطالعی نـــدارم.

ــــــــــا  � ماجــــــــــرای برخــــــــــورد حــــــــــزب بعــــــــــث عــــــــــراق ب
ــــــــــان انقــــــــــالب فعــــــــــاالن و حامی

کـــه بعـــد از پیـــروزی انقـــالب و اعالم تشـــکیل  می دانیـــم 
قدرتهـــای  از  ایـــران  حمایـــت  اســـالمی،  جمهـــوری 
ضداســـتبدادی در منطقـــه آغـــاز شـــد. در آن دوره نظام 
بعثـــی عـــراق با نظام ســـوریه پیمان بســـت و یادداشـــت 
همکاری امضا کردند اما بدلیل تاثیرات انقالب اســـالمی 
گروه های اســـالمی در عـــراق حمایت  در لبنـــان و عـــراق، 
که  کردنـــد و همان مقطـــع بود  خـــود را از انقـــالب اعـــالم 
کالم معروفش را  مرجع بزرگ شـــهید محمد باقـــر صـــدر 
گونه  که »در امام خمینی ذوب شـــوید همان  کـــرد  بیان 

که او در اســـالم ذوب شـــده اســـت«. 
لذا نظام صدام حســـین شـــروع کرد به جنگ مســـتقیم 
علیه کســـانی که موید انقالب اسالمی بودند یا همکاری 

داشـــتند. ایـــن معرکه داخل عـــراق با دســـتگیری علماء 
گرفتن برآنها شـــروع شـــد و ســـپس بـــه داخل  و ســـخت 
که منجر به شـــعله  کرد. اتفـــاق مهمـــی  لبنـــان ســـرایت 
ور شـــدن درگیـــری بـــا حـــزب بعـــث شـــد، دســـتگیری و 
شهادت ســـید محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدی 
که تظاهـــرات های مختلف ضـــد حزب بعث  صدر بـــود 
که در  عراق و موسســـات تابعـــه آن مثل روزنامه بیـــروت 
گرفت و از آن پس شـــاهد درگیری ها  ضاحیه بود شـــکل 
میان طرفداران انقالب اســـالمی ایران و حـــزب الدعوه و 
طرفداران ســـیدمحمدباقر صدر ضد عوامل حزب بعث 

و ســـرکرده های آن بودیم. 
رویـــاروی هـــا از طریـــق تـــرور و انفجـــار در مقـــر اتحادیـــه 
دانشـــجویان مســـلمان لبنانـــی و نیـــز ترور شـــهید حاج 
که یکـــی از رهبـــران جنبـــش امـــل بود،  حســـن شـــریف 
انجام شـــد. در مقابل نیز طرفداران انقالب در پاســـخ به 
ایـــن ترور هـــا، بعضی از ســـران حزب بعث را مـــورد هدف 
که مقر  قـــرار دادنـــد و بعـــد از حمله بـــه روزنامـــه بیـــروت 
حزب بعث بـــود، اتفاق خیلی مهمی افتاد و آن عملیات 
استشـــهادی برای انفجار سفارت عراق در بیروت بود که 

همزمـــان شـــد با جنگ عـــراق علیـــه ایران.

کثــــــــــر حامیــــــــــان انقــــــــــالب اســــــــــالمی در معــــــــــرض  �  ا
ــــــد  ــــــرور حــــــــــزب بعــــــــــث بودنــــ تــــ

ســـید عیســـی، ســـید صادق، مرجـــع دینی ســـید فضل 
کورانی و ســـایر علماء و رهبران و کسانی  ا...، شـــیخ علی 
که رهبران معـــروف در لبنان بودنـــد، در معرض حمالت 
حـــزب بعث بودند. ســـید فضـــل ا... چند بار مورد ســـوء 

کورانی هـــم همینطور،  گرفت، شـــیخ علی  قصد قـــرار 

ــــــــــاط احــــــــــزاب  � ــــــــــر حفــــــــــظ ارتب  اهتمــــــــــام ســــــــــید ب
ــــــــــود ــــــــــا انقــــــــــالب ب اســــــــــالمی ب

آنچـــه به یاد دارم ســـید عیســـی بـــر کارش حریـــص بود و 

ما در شبکه المنار 
بودیم و بحث بر سر 

زمان پخش آزمایشی 
المنار بود و هرکس 

رای و نظر خاص خود 
را داشت تا اینکه از 

مسوالن دستور رسید 
که پخش آزمایشی 

همزمان با پخش زنده 
مراسم رحلت امام 

خمینی آغاز می شود. 
به یاد دارم که این 
اتفاق افتاد و المنار 

پخش آزمایشی خود را 
شروع کرد.
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از رســـانه ای شـــدن، خـــود را دور می کـــرد امـــا اهتمامش 
بر حفـــظ ارتباط احزاب اســـالمی با انقـــالب و خدمت به 
مـــردم بـــود، بـــرای همیـــن وی از جمله انســـان های کم 
نظیر اســـت که فعالیت های سیاســـی و اجتماعی انجام 

مـــی داد امـــا به دور از غوغـــا و تبلیغات. 

کارهــــــــــای تبلیغــــــــــی و اجتماعــــــــــی و فرهنگــــــــــی  �  در 
ــــــــــود ــــــــــص ب بســــــــــیار حری

کارهای تبلیغی و اجتماعی و فرهنگی بســـیار حریص  در 
کـــه ســـال 1982 )1360( حملـــه  بـــود . خصوصـــًا زمانـــی 
اســـرائیل بـــه لبنان اتفـــاق افتاد، همچنـــان فعالیت می 
کـــرد و بـــه دلیـــل ویژگـــی هـــای شـــخصیتی اش بـــا همه 
در ارتبـــاط بـــود. بـــه یاد ندارم ســـید عیســـی اختـــالف یا 
اشـــکالی با کســـانی که بـــا انقـــالب مرتبط بـــودن بوجود 
گروه های اسالمی لبنان را  کرد  آورد. همیشـــه ســـعی می 
با انقالب مرتبط نگه دارد و مســـاعدت و حمایت از ایران 

از گروههـــای اســـالمی لبنان را پیگیـــری کند .

ــروع  � ــ ــ ــ ــ ــان و ش ــ ــ ــ ــ ــه لبن ــ ــ ــ ــ ــراییل ب ــ ــ ــ ــ ــه اس ــ ــ ــ ــ حمل
فعالیــــــــــت حــــــــــزب اهلل لبنــــــــــان

که حمله اســـرائیل به لبنـــان در ژوئـــن 1982  می دانیـــم 
کنفرانـــس بزرگـــی در ایران  اتفـــاق افتـــاد و همـــان وقـــت 
کـــه تعداد  کنگـــره مســـتضعفان  برگـــزار می شـــد به نـــام 
زیادی از علمای لبنان از جمله شـــیخ ســـعید شـــعبان و 
سیدمحمدحســـین فضـــل ا... و شـــیخ راغب حـــرب در 
کرد ،  که اســـرائیل حمله  آن شـــرکت داشـــتند . هنگامی 
که به لبنـــان برگردند در مقابله با حمله  گرفتند  تصمیم 

اســـرائیل حســـب شـــرایط هرکس بـــه گونـــه ای حمایت 
کـــرد. شـــیخ راغـــب حرب بـــه جنـــوب رفـــت و بعدها هم 

شـــهید شد.
درایـــن هنـــگام بعضـــی نظامـــی، جهـــادی و اجتماعـــی 
کردند، وضعیت ســـخت بود و مشـــکالت  فعالیـــت مـــی 
محاصره از نظر رســـانه ای و امور تبلیغی زیاد بود. در این 
گرفته شـــد حزب اهلل تاســـیس  کـــه تصمیم  هنـــگام بود 

 . شود 
کار مهمی  کمـــی اتفاق افتاد امـــا  کار در زمان  البتـــه ایـــن 
بـــود . همینطـــور تجمـــع علمـــای مســـلمین در لبنـــان 
کـــه علمـــای شـــیعه و ســـنی در آن حاضر  تاســـیس شـــد 
کردنـــد بـــه مقابلـــه بـــا حمـــالت  بودنـــد. علمـــاء شـــروع 
اســـرائیل و تالش برای قـــرارداد صلح میان لبنـــان و رژیم 
صهیونیســـتی که تا آنجایی که به یاد دارم ســـید عیسی 
طباطبائی در تمامی این فعالیتها حضور داشـــت. سید 
که از تشـــکیل این مجموعه ها و  کســـانی بود  عیســـی از 
جذب مســـاعدت در حد تـــوان برای مقابلـــه با حمالت 

اســـرائیل حمایـــت می کرد.
از نظر رســـانه ای سید عیســـی در فعالیتها حاضر بود چه 
در تجمع علماء مســـلمین و چه در دیدار علماء بمنظور 
حمایت از انقالب اســـالمی در لبنان قبل از آنکه به اســـم 

مقاومت اســـالمی نامیده شود.
ســـید عیســـی بـــه دلیـــل روابـــط خوبـــش بـــا دفتـــر امام 
کـــه بـــا رهبران  کـــه جـــزو علمایـــی بود  خمینـــی از آنجـــا 
جمهـــوری اســـالمی ارتباط داشـــت و همینطور بـــا آقای 
که تقربیًا از کســـانی بودکه در تاسیس حزب  محتشـــمی 
ا... نقـــش داشـــت و ســـفیر ایران در دمشـــق بـــود، برای 

همین ســـید عیســـی حلقه وصل با ایران تلقی می شد.
بعدها ســـید عیســـی در تاســـیس تعـــدادی از موسســـه 
هـــای حامی مقاومت اســـالمی در لبنـــان در زمینه های 
اجتماعـــی و رســـانه ای نقـــش داشـــت و او از افراد مهمی 
بود که در تاســـیس موسســـه جانبازان ، موسســـه امداد 
کـــرد. وی موسســـه شـــهید را  و شـــبکه المنـــار .اهتمـــام 
کرد و مسولیت موسســـات انقالب اســـالمی را  تاســـیس 
در لبنـــان به عهده داشـــت ، اما در باب نقش ایشـــان در 
کارهای جهادی و نظامی من مطلع نیســـتم و اطالعات 

خاصی نـــدارم.
در آن دوره طی ســـالهای 1360تا 1365 بنده در ســـفارت 
کـــردم در زمـــان آقایـــان دســـتمالچیان و  کار مـــی  ایـــران 
گرفته  گـــروگان  که  نورانی و روحانی و محســـن موســـوی 

 . شد
در آن دوره در مقابلـــه بـــا حملـــه اســـرائیل در ســـفارت 
مشـــغول بودیم و همزمـــان با تجمع علمای مســـلمین 
و موسســـه شـــهید و پس از آن با شـــبکه المنار همکاری 
داشـــتیم و همـــراه بعضـــی از بـــرادران در موسســـه قرض 
الحســـن بودیـــم اما از آنجا که شـــخصی رســـانه ای بودم 
بـــه فعالیتهـــای رســـانه ای روی آوردم و از نظـــر اجرائی در 
که ما  کردم. شـــرایط بگونه ای بود  کار  برخی موسســـات 
بین فعالیت رســـانه ای و عمومی ام وقت خود را تنظیم 

کـــردم. می 
در تجمـــع علمـــای مســـلمین در فعالیتهـــای تبلیغی و 
که  فرهنگـــی و مردمـــی شـــرکت داشـــتیم و در تظاهراتی 
بـــرای حمایـــت از وحـــدت برگزار شـــد، حاضر بودیـــم .در 
بحران اردوگاه ها ســـید عیســـی وارد یکی از اردوگاه ها شد 
کرد که  و بنـــده و یکـــی از علمای اهل ســـنت را ســـفارش 
محاصـــره پیـــش آمـــده بخاطر درگیـــری با جنبـــش امل 
را بشـــکنیم. در واقـــع پیگیـــر قضایـــا بـــودم ودر برخـــی از 

فعالیتها همکاری داشـــتم.

ــره اردوگاه  � ــ ــ ــ ــــل محاصــ ــ ــ ــــل و فصــ ــ ــ ــرای حــ ــ ــ ــ ماجــ
ــــــطینی ــ ــــای فلســ ــ ــ هــ

آن هنگام ســـفارت با همراهی تجمع علمای مســـلمین 
کمک بـــه داخل  کـــرد و توانســـت  نقـــش مهمـــی را ایفـــا 
اردوگاه ها بفرســـتد چه در رشـــیدیه و چه بـــرج البراجنه 
کورانی هم  ویکی از برادران همکار در ســـفارت از خانواده 

شد.  شهید 
کـــه وارد اردوگاه برج  وی راننـــده یکی از کامیون های بود 
که اولین کسی  کورانی  البراجنه شـــد به نام محمد امین 
که از سفارت شهید شده اســـت. مجموعه ای به  اســـت 
رشـــیدیه وارد شـــدند که سید عیسی و شـــیخ عارفی هم 
جزو آنان بودند. در واقع ارتباط و همکاری بین ســـفارت 
کـــه علیـــه اردوگاه هـــای  و علمـــاء بـــود تـــا محاصـــره ای 

فلســـطینی انجام شـــده بود، از بین برود .

المنار چگونه تاسیس شد �
ســـید عیســـی بـــه همـــراه تعـــدادی از بـــرادران فعـــال در 
لبنـــان از حـــزب ا... تصمیـــم به تاســـیس شـــبکه المنار 
گـــروه فنـــی و رســـانه ای بـــودم در  گرفتنـــد. مـــن همـــراه 
گرفتند و  مرحله تاســـیس که زیر زمینی در حـــاره حریک 

اســـتودیو و دفاتـــر شـــبکه را در آن ســـاختند. 

سید عیسی را آنگونه 
که می شناسم انسان 
بسیار متواضعی 
است و کارهای خود 
را مستقیم بروز نمی 
دهد و کار رسانه 
ای دوست ندارد 
و علی رغم آشکار 
بودن فعالیتهایش در 
سکوت کار می کند، 
اما هیچوقت دوست 
نداشت تظاهر نماید.
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کادرسازی  ســـپس جمعی از برادران شـــروع به آموزش و 
کردنـــد از مجریـــان و گوینـــدگان اخبـــار و اقـــدام بـــه تهیه 
تجهیزات مورد نیاز نمودند. در آن دوره ســـید عیسی به 
همراه دیگر برادران بر این کار اشـــراف و نظارت داشـــتند.

تجهیزات فنی را چگونه آماده کردند؟ �
کار  کـــه در زمینه تجـــارت و الکترونیک  بعضـــی از برادران 
مـــی کردند اقـــدام به خرید بعضـــی از تجهیـــزات از خارج 
کـــه به هر چیـــزی می  کردنـــد. ویژگـــی لبنان این اســـت 
تـــوان دســـت یافـــت خصوصـــًا آن زمان که شـــرایط مهیا 
بـــود. لذا تجهیـــزات پخش و ارســـال را خریـــداری کردند. 
مسجد رســـول اعظم ؟ص؟ که بعداً بیمارستان هم به آن 
اضافه شـــد، یکی از برج هارا برای ارســـال ماهواره ای قرار 
دادنـــد و حـــاره حریـــک را برای تجهیز دفاتر شـــبکه آماده 
کردنـــد. در ابتدای کار گروه کاملی وجود داشـــت که عده 
ای خرید تجهیزات و عده ای تولید برنامه و عده ای امور 
مالـــی را پیگیری می کردند. انصافـــًا اقدامات مهمی بود 
کـــه انجام شـــد و قبـــل از آن رادیو نور در شـــرایط ســـختی 
افتتاح شـــده بود و شـــبکه المنـــار آمد تا نقـــش مهمی را 

برای رسانه اســـالمی در لبنان ایفا نماید.

آیــــــــــا در تامیــــــــــن و تهیــــــــــه تجهیــــــــــزات مشــــــــــکالتی  �
وجــــــــــود داشــــــــــت؟

طبیعتًا در چنین شـــرایطی کار آســـانی نبود اما از آنجا که 
در لبنـــان شـــرکت هـــای متخصص زیـــادی وجـــود دارد، 
حـــدود 5 تلویزیـــون خصوصی در بیروت وجود داشـــت، 
چـــون در لبنـــان قانون بـــرای صـــدور مجوز برای رســـانه 
ها وجود نداشـــت تا اینکـــه در ســـال 1992 )1370( قانون 
مجـــوز رســـانه ها وضـــع شـــد. در مجموع مشـــکالت به 
صـــورت طبیعـــی وجود داشـــت امـــا وضعیت لبنـــان آن 

که مشـــکالت حل شـــود. کرد  کمک مـــی  زمـــان 

ــــــــــا  � ــــــــــار ب ــــــــــت رســــــــــمی شــــــــــبکه المن آغــــــــــاز فعالی
ــــــــام ــــــــالگرد رحلــــــــــت امــ ــــــــتقیم ســ پخــــــــــش مســ

آنچـــه که به یاد دارم ما در شـــبکه المنار بودیم و بحث بر 
ســـر زمان پخش آزمایشـــی المنار بود و هرکس رای و نظر 
خاص خود را داشـــت تا اینکه از مســـوالن دســـتور رسید 
کـــه پخـــش آزمایشـــی همزمـــان بـــا پخـــش زنده مراســـم 
که این  رحلت امـــام خمینی آغاز می شـــود. به یـــاد دارم 
اتفـــاق افتاد و المنار پخش آزمایشـــی خود را شـــروع کرد.

کار می  مـــن در ابتـــدا در مرحله تاســـیس در بخش خبـــر 
کردم. حزب اهلل هنگام تاســـیس المنار دخالتی نداشت 
اما بعـــد از انتقال مســـوولیت المنار بـــه حـــزب ا... در دو 
کـــردم. مرحلـــه اول در بخـــش اخبار و  مرحلـــه فعالیـــت 
مرحلـــه دوم در بخـــش برنامـــه هـــا یـــک برنامـــه خـــاص 
داشـــتم بـــه اســـم "بـــدون احـــراج" )بـــی رو درواســـی( که 
کـــه در زمان اشـــراف  کرد  تقریبـــًا یـــک ســـال ادامه پیـــدا 

حـــزب ا... بر المنـــار بود.
 در آن زمـــان نظـــرات مختلفی وجود داشـــت که چگونه 
می شـــود یک شـــبکه و رســـانه بتواند موضوعی اسالمی 
را نمایـــش دهـــد، بدون آنکه نقش مســـتقیمی داشـــته 
که به جمهوری اسالمی خدمت می  باشـــد. طرحی بود 
کـــرد و مهم بود و از طرفی ممکن بـــود امکان پخش زنده 
فراهم نشـــود. به یـــاد دارم بعضـــی از برادران مثل شـــیخ 
حســـن حماده حلقـــه وصل تلویزیون با ســـید عیســـی 

بودند. طباطبائی 

همــــــــــکاری  � جدیــــــــــد  مرحلــــــــــه   90 دهــــــــــه 
اهلل حــــــــــزب  بــــــــــا  سیدعیســــــــــی 

کاملـــی نداشـــت و اعمال  در ابتـــدا تشـــکیالت منظـــم و 
جهادی و سیاسی و فرهنگی انجام می داد و موضوعاتی 
که سید  بود که حزب ا... مســـتقیم به آن نمی پرداخت 
عیســـی طباطبائی و برخـــی از برادران را بر آن داشـــت که 
بمنظـــور حمایـــت از مقاومت فعالیتهـــای دیگری چون 
موسســـه شـــهید و جانبـــازان و امـــداد امـــام خمینـــی و 
کردند.  جمعیت خیریه و قرض الحســـن و ... را تاسیس 
کـــه به کار این موسســـات  تقریبـــًا او یکـــی از کســـانی بود 
اشـــراف داشـــت و در تاســـیس آنهـــا همـــکاری نمـــود تـــا 
اینکه این موسســـات به نام موسســـات انقالب اسالمی 

معروف شـــدند.
 در واقع این موسســـات همگی از موسسات داخل ایران 
گذاری شـــدند. ســـید  گرفته بودند لـــذا چنین نام  الگـــو 
عیسی بر این موسســـات اشراف داشـــت و البته هرکدام 
نیروی انســـانی مســـتقل خود را داشـــت. ســـید عیســـی 
کارهای تبلیغـــی و فکری و فرهنگـــی و دینی در  عـــالوه بر 
زمـــره تجمـــع علمای اســـالمی و یکی از فعـــاالن فرهنگی 
در ســـطح لبنان بود و نقـــش رابط با ایران را داشـــت، اما 
در یکـــی از مراحـــل ها حزب ا... می خواســـت تنظیمات 
کاری  جدیدی بمنظور جلوگیـــری از تداخالت و مـــوازی 
انجـــام دهـــد ، قرار شـــد مســـوولیت تنظیم مجـــدد و باز 
تعریف وظایف این موسســـات و اشـــراف بـــر آن به حزب 
گذار شـــود لذا هر  ا.... زیـــر نظر ســـید حســـن نصـــر ا... وا
موسسه فعالیتش مستقل شد و سید عیسی همکاری 
کـــرد و نقـــش وی از اجرایی  بـــه شـــکل جدیـــد را شـــروع 
بـــه نقش همـــکاری و اشـــراف تبدیل شـــد عالوه بـــر امور 
تبلیغی و نیز اقامه نماز در ســـفارت جمهوری اســـالمی و 

امـــور فرهنگی در مناطـــق مختلف لبنان.

ــــــــــه  � ک ــــــــــود  سیدعیســــــــــی انســــــــــان متواضعــــــــــی ب
ــــــود ــ ــــــانه ای شــ ــ ــــــــت رســ ــــــــت نداشــ دوســ

ســـید عیســـی را آنگونـــه که می شناســـم انســـان بســـیار 
کارهای خود را مســـتقیم بـــروز نمی  متواضعـــی اســـت و 
کار رســـانه ای دوســـت نـــدارد و علی رغم آشـــکار  دهـــد و 
کار می کند، اما هیچوقت  بودن فعالیتهایش در سکوت 
دوســـت نداشـــت تظاهـــر نمایـــد. خصوصـــًا در مراحـــل 
که  تاســـیس فعالیتهـــا، نقطـــه مهم تواضـــع وی اســـت 
کنـــد و با آحاد  کوچـــک و بزرگ دیـــدار می  متواضعانـــه با 

گیرد.  مـــردم ارتباط مـــی 

سیدعیسی همه جا بود �
خصلت مهم دیگرش نشـــاط و پویایی وی است که می 
توانســـتی او را در همـــه جا ببینی و در همه موسســـات و 

فعالیتها حضور قوی داشـــت.
رفـــت وآمدهـــای مکـــرر بـــه ایـــران و مناطق لبنـــان مثل 
طرابلس و جنوب نشـــان از انرژی فوق العاده او داشـــت. 
خصلت مهم دیگرش پشـــتکارش در ایجـــاد رابطه میان 
بـــرادران لبنانـــی و ایرانی بود و برایش بســـیار مهم بود که  
تجربه انقالب اســـالمی بـــه لبنان را انتقـــال دهد و تالش 
کرد به هر وســـیله ای مقاومت در لبنـــان را از طریق  مـــی 
کنـــد و این حمایـــت در جوانب  ارتبـــاط با ایـــران تقویت 
مختلف نظامی ، فرهنگی و اجتماعی بـــود و این ویژگی 
گذار قرار داده بود. ها شخصی مثل سید عیســـی را تاثیر 
کـــه بـــه یـــاد دارم دبیـــر کل حـــزب ا... لبنـــان  تـــا جایـــی 
ســـید حســـن نصـــرا... در یکـــی از مراســـم هـــای مربوط 
بـــه موسســـه شـــهید، عبـــارت ویـــژه ای در حـــق ســـید 
کـــرد  و در حادثه انفجار  کـــرد و از وی تکریم  عیســـی بیان 
تروریستی ســـفارت ایران نیز وی از مجروحان حادثه بود 

و خداونـــد نجاتـــش داد.

ــــــیدن  � ــ ــــرای رســ ــ ــ ــ ــــــکالت را ب ــ ــــــی مشــ ــ سیدعیســ
ــرد ــ ــ ــ ــ ــل می ک ــ ــ ــ ــــدف تحمــ ــ ــ ــه هــ ــ ــ ــ ــ ب

تمـــام ویژگـــی های ایشـــان مثل تواضـــع و ایمـــان و غیره 
خوب اســـت اما یکی از ویژگی های مهم ایشـــان توانایی 
وی در تحمل مشـــکالت و مسوولیت ها برای رسیدن به 
تتیجه بود. مســـاله آســـانی نیســـت . هرگاه می خواست 
بـــه هدفی برســـد برای رســـیدن بـــه آن تالش مـــی کردبه 
نظر می رســـد این ویژگی را از امام خمینی آموخته و تاثیر 
گرفته، چرا که شـــخصیت امام خمینـــی و توانمندی اش 
در رهبری انقالب و پیروزی آن ویژگی بییار مهمی اســـت.

ــــــم  � ــ ــــــت هــ ــ ــــر اســ ــ ــ ــــــم حاضــ ــ ــــــی هــ ــ ــــــید عیســ ــ  ســ
ــــــب ــ ــ غائ

کـــرده ام چه  مـــن در جاهـــای مختلفی با ایشـــان دیـــدار 
ســـفارت چه موسســـات حتی بعد از مجروحیت ایشان 
در بیمارســـتان بـــه دیدارش رفتم. ســـید عیســـی ویژگی 
که هـــم حاضر اســـت هم غائـــب، حتی  اش ایـــن اســـت 

وقتی نیســـت آثار و تاثیراش قابل مشـــاهده اســـت.
گذاریش و  کثـــر اوقات توانمنـــدی اش در حضور و تاثیـــر  ا
که  تحمل و صبوری اش در پذیرش و شـــنیدن انتقادها 
در جلســـه ای مجموع ای از انتقادات را به ایشان مطرح 

که با ســـعه صدر پاســـخ داد. کردم 

  
بعد از پیروزی 

انقالب و اعالم 
تشکیل جمهوری 
اسالمی، حمایت 
ایران از قدرتهای 
ضداستبدادی در 

منطقه آغاز شد. در 
آن دوره نظام بعثی 
عراق شروع کرد به 

جنگ مستقیم علیه 
کسانی که موید 

انقالب اسالمی بودند 
یا همکاری داشتند. 

این معرکه داخل عراق 
با دستگیری علماء و 

سخت گرفتن برآنها 
شروع شد و سپس به 

داخل لبنان سرایت 
کرد.
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و  قـــم  در  می ریخـــت  ایـــران  در  کـــه  خون هایـــی  آن 
گفتم  تبریـــز و جاهـــای دیگر مـــن نتوانســـتم باشـــم و 
مـــن طلبه هســـتم بایـــد بروم منتهـــا به ســـوریه آمدم 
کـــه بـــه پاریـــس بـــروم و بـــه  ی مـــن برگشـــت  آن جـــا راٌ
که مـــا با امام بـــه ایران  پاریـــس رفتـــم آن جا قـــرار بود 
که تصمیم عوض شـــد  بیاییـــم. آن لحظات آخـــر بود 
و چنـــد روز عقـــب افتاد. آقـــای عراقی و آقـــای مروارید 
گرفتـــم  کردنـــد امـــا مـــن خـــودم تصمیـــم  قرعه کشـــی 
تـــوی این پـــرواز نباشـــم تـــا جاها را بـــه خبرنـــگاران و 
ایـــن افـــراد بدهیم و مـــا در موقـــع با پـــرواز بعدی اش 

که بـــه تهران رســـیدیم.  کردیـــم  حرکـــت 
که پیروز شـــد در مدرســـه ای در اول خیابان  انقـــالب 
تشـــکیل  ســـالح  آوری  جمـــع  بـــرای  کیپـــی  ا ایـــران 
گرفته شـــده  که از پـــادگان ها  دادیم. اســـلحه هایـــی 
بـــود را در اتـــاق هـــای ایـــن مدرســـه جمـــع آوری می 
کار مـــن تـــا زمـــان آمدن یاســـر عرفـــات همین  کـــردم. 
حفاظـــت اســـلحه بود. بعـــد از آمدن آنهـــا مالقات ها 
و در سفرهایشـــان بـــه شـــهرهای ایران همراهیشـــان 
کـــه خواســـتند برگردند بـــا آنها به  کـــردم. زمانـــی هـــم 

رفتم. بیـــروت 
گفتم  کـــه به قـــم رفتنـــد خدمتشـــان رســـیدم.  امـــام 
شـــیعیان لبنان از پیـــروزی انقالب خیلی خوشـــحال 
شـــهادت  قضیـــه  در  گرفتنـــد.  جشـــن  و  شـــدند 
کردند. خوب اســـت  ســـیدمصطفی هـــم ابـــراز ارادت 
که چه  گفـــت  کـــه با آنهـــا ارتباطـــی برقرار شـــود.  امام 
که  گفتم تمام برادرانی را  کســـی را مناســـب می دانی؟ 
کار شدند. فقط  کارم می شـــناختم مشـــغول  در دفتر 
کار رســـمی در دســـتش  کـــه  آقـــای ســـجادی مانـــده 
گفـــت بگوییـــد بیایـــد. آقـــای ســـجادی بـــه  نیســـت. 
گفتند ســـریعا ســـفری به لبنان داشـــته  دفتـــر رفـــت و 
گـــزارش از لبنـــان بـــرای مـــن بیاورید.  باشـــید و یـــک 
شـــب در اخبـــار از ایشـــان به عنـــوان نماینـــده ی امام 
درلبنـــان نام بردنـــد و رادیو بی بی ســـی هم این خبر 

کرد.  را اعـــالم 

مـــن به لبنـــان رفتم تـــا هماهنگی هـــای الزم را انجام 
گفتـــم شـــما یـــک هفته  دهـــم و بـــه آقـــای ســـجادی 
گزارش خود  دیگـــر بیایید. ایشـــان آمدند به لبنـــان و 
کردند. من در لبنان مانـــدم اما باقی هیئت  را آمـــاده 
گـــزارش بـــه امـــام رفتنـــد. بعد از  اعزامـــی بـــرای ارائـــه 
گـــزارش امـــام هم شـــورای انقـــالب دســـتور داد  ارائـــه 
کننـــد. برای  کمک به لبنـــان تعیین  مبلغـــی را بـــرای 
رســـیدگی به امـــور هم یک هیئتی تشـــکیل شـــود اما 

کار نتیجـــه نداد. آن 
***

کـــه ماجـــرای تســـخیر النـــه جاسوســـی پیش  زمانـــی 
آمـــد من در ســـفر حج بـــودم. همـــان جا بـــه این فکر 
کاری را  که در بیروت هـــم می توانیم چنیـــن  افتـــادم 
انجـــام دهیم. وقتـــی از حج برگشـــتم محمد برجاوی 
که در  و جعفر شـــعیب با من همراه شـــدند و برادرانی 
اردوگاه فلســـطینیان بـــودن هـــم با همـــکاری صادق 

آماده شـــدند. 
قـــرار شـــد با لبـــاس مبدل لـــب دریـــا برونـــد و وقتی ما 
کنـــار دریا  رســـیدیدم به ما ملحق شـــوند. ســـفارت تا 
یـــک یابـــان فاصلـــه داشـــت.  مـــن و صادق شـــیرازی 
صـــد متـــری ســـفارت از ماشـــین پیـــاده شـــدیم یـــک 
کریم.  گفتیم و به ســـمت ســـفارت حرکت  تکبیـــر بلند 
گیج شـــده بود. ما  گویان آمدنـــد. پلیس  همـــه تکبیر 
گرفتیم و تابلو ســـفارت را لگدمال  محوطه ســـفارت را 
کردیم و بـــه دریا انداختیم. پرچـــم را هم پایین آورده 
و آتش زدیـــم. در یک لحظه همـــه تلفن های منطقه 
که ســـفارت النه  قطـــع شـــد و به جهـــان مخابره شـــد 

گرفته شد. جاسوســـی 
بـــاالی  از  و  شـــدند  مســـلح  امریکایـــی  نیروهـــای 
ســـاختمان به ســـمت مـــا نشـــانه رفتند. قـــرار بود 15 
دقیقـــه بعد از ورود ما به ســـفارت به دســـت ما آذوقه 
که بر منطقه مســـلط  و اســـلحه برســـد اما ســـوری ها 
کســـی به ســـمت  بودنـــد راه ها بســـتند و نگذاشـــتند 
مـــا بیایـــد و حـــدود 30 نفـــر دســـت خالـــی در محوطه 

کـــه غریبه  کرد  کنتـــرل می  ســـفارت ماندیـــم.  صادق 
وارد جمعیـــت مـــا نشـــود و مـــن هـــم مســـئول شـــعار 

دادن و ایـــن طـــور مســـائل بودم. 
کار مـــا تـــا مغـــرب به طـــول انجامیـــد اما چـــون درون 
دســـت  بـــه  اســـنادی  بودیـــم  نرفتـــه  ســـاختمان 
بـــود.  مـــا  اختیـــار  در  محوطـــه  فقـــط  و  نیاوردیـــم 
کردند و بـــه ما می  افســـرهای ســـوری ما را محاصـــره 
کنید و بیـــرون بیاییـــد ولی ما  گفتنـــد ماجـــرا را تمـــام 
که  گفتیـــم تابـــع همـــان جوان هایـــی هســـتیم  مـــی 
گرفته اند هـــر وقت امام  النـــه جاسوســـی را در تهـــران 
کنیـــم.  ســـه چهار ســـاعت  دســـتور داد مـــا رهـــا مـــی 
گفتنـــد خمینـــی  گذشـــته بـــود ســـوری هـــا  از قضیـــه 
کنید و صدها آدم مســـلح  دســـتور داده اینجـــا را آزاد 
بـــه جان مـــا افتادند. ما بـــه هم دیگر متصل شـــدیم 
کتک  و شـــعار مـــی دادیم آنهـــا هم آنقـــدر بچه هـــا را 
که خیلی ها بیهوش شـــدند و حلقه شکســـته  زدنـــد 
یـــک  قـــدر  ایـــن  بیـــرون بردنـــد.  شـــد و جمعیـــت را 
فـــرد را می زدنـــد تـــا بی حـــال می شـــد و لنـــگ ایـــن را 
می گرفتنـــد او را بیـــرون می کشـــاندند. عمامه ها را به 
گـــردن مـــا می انداختند ما را بیرون می کشـــاندند. اما 

کـــس را زنـــدان نبردند.  هیـــچ 
***

کـــه پیـــش آمـــد. از طـــرف بعثـــه امـــام دعوت  جنـــگ 
گفتـــم این حـــج این  کـــه به حـــج بـــروم امـــا   داشـــتم 
حـــج ابراهیمـــی نیســـت. وقتی به جمهوری اســـالمی 
حملـــه شـــده بایـــد رفـــت و از این مقـــر و اســـالم دفاع 
رزم پوششـــیدم و  لبـــاس  و  برداشـــتم  اســـلحه  کـــرد. 
روز در جبهـــه  پنـــج  و  راهـــی  جبهـــه شـــدم. چهـــل 
آبـــادان و بهمـــن شـــیر بـــودم. در آنجـــا غیـــر از خـــودم 
کردم و  طلبـــه دیگـــری را ندیم بـــرای همین صحبـــت 
گفتـــم طلبه هـــا از حوزه هـــا بیـــرون بیایند و امـــروز روز 
امتحان اســـت و ســـربازان امـــام زمان )عج( هســـتند 
گرفته و  کشـــور امام زمـــان در معرض خطر قـــرار  امروز 

کرد. بایـــد از آن دفـــاع 

گوشه از خاطرات حضور سیدعیسی طباطبایی در انقالب اسالمی

از تسخیر النه جاسوسی در بیروت 
تا حضور در جبهه آبادان

 
 جنگ که پیش آمد. 
از طرف بعثه امام 
دعوت داشتم که به 
حج بروم اما  گفتم این 
حج این حج ابراهیمی 
نیست. وقتی به 
جمهوری اسالمی 
حمله شده باید رفت 
و از این مقر و اسالم 
دفاع کرد. اسلحه 
برداشتم و لباس رزم 
پوششیدم و راهی  
جبهه شدم. چهل 
و پنج روز در جبهه 
آبادان و بهمنشیر 
بودم.
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ــــــــــی  � ــــــــــگاه و موقعیــــــــــت زمان ــــــــــه جای ــــــــــا توجــــــــــه ب ب
ــــــــــدری در رابطــــــــــه  ــــــــــان ق حضــــــــــور شــــــــــما در لبن
ــی آن  ــ ــ ــ ــای سیاســ ــ ــ ــ ــ ــات و جغرافی ــ ــ ــ ــا مختصــ ــ ــ ــ ــ ب

ــــــــد. ــ ــــــــح دهی ــ ــــــــور توضی کشــ ــــــــن  ــ ــــــــای ای روزهــ
کوچکش در واقع  گذشـــته علیرغم وســـعت  لبنان در 
کشـــورهای جهان بود و در ســـال های  مینیاتـــوری از 
1982 میالدی در بیروت حدود 36 شـــبکه ســـرویس 
جاسوســـی و اطالعاتـــی و نزدیـــک بـــه 450 حـــزب و 
که  گفت  دســـته سیاســـی فعالیت می کرد و می شـــود 

در آن برهـــه از هـــر ســـه لبنانـــی، یک نفـــر رئیس بود.
از میـــان تمامـــی ایـــن احـــزاب تنهـــا 5 حـــزب مســـلح 

»تقـــدم  حـــزب  آن هـــا،  از  یکـــی  کـــه  بودنـــد  ح  مطـــر
کمـــال  گروهـــی مســـلح بـــه رهبـــری  کی« بـــود،  اشـــترا
کشـــته شـــدن، ولید پسرش جای  که پس از  جنبالط 
گروه هـــا »مرابطـــون«  گرفـــت، یکـــی دیگـــر از ایـــن  او را 
حمایـــت  مـــورد  کـــه  تســـنن  اهـــل  از  گروهـــی  بـــود، 
ســـرهنگ قذافـــی بودند و پـــس از آن تحـــت حمایت 
گرفتند و محل استقرارشان  عربســـتان ســـعودی قرار 

غـــرب بیـــروت بود.
کـــه مســـلح بودنـــد در جنوب  حـــزب اهلل و امـــل هـــم 
یافتـــه  اســـتقرار  صیـــدا  و  صـــور  مناطـــق  و  بیـــروت 
بودنـــد و افـــزون بر آن هـــا مرابطـــون نیـــز در صیدا هم 

گـــروه مســـلح دیگـــری هـــم  پایگاه هایـــی داشـــت، 
که همه  تشـــکیل شـــده از مســـیحی های فاالنژ بود 
گروه ها نقش بســـزایی در بازیگری سیاســـی در  این 

داشـــتند.  لبنان 
در لبنـــاِن آن روز مطبوعـــات و رســـانه ها نیز جایگاه 
پرتیـــراژی  روزنامه هـــای  و  کامـــاًل مهمـــی داشـــتند 
مثل روزنامه النهار، الســـفیر و مـــوارد دیگری بودند 
کـــه مـــردم از طریـــق آن هـــا در جریان تحـــوالت روز 

می گرفتند. قـــرار 

ــــــــــه چــــــــــه  � ــــــــــان ب ــــــــــگ هــــــــــای داخلــــــــــی لبن جن
علــــــــــت شــــــــــروع شــــــــــد و دســــــــــته بنــــــــــدی 
ــت  ــ ــ ــ ــ ــای هش ــ ــ ــ ــ ــان در جریان ه ــ ــ ــ ــ ــزاب لبن ــ ــ ــ ــ اح
مــــــــــارس و چهــــــــــارده مــــــــــارس بــــــــــه چــــــــــه صــــــــــورت 

ــــــــود؟ ــ ب
در ســـال 1975 جنـــگ داخلـــی لبنـــان بـــه دلیـــل 
کشـــمکش هایی بـــر حمایـــت یـــا عـــدم حمایـــت از 
شـــروع  لبنـــان  در  فلســـطینی  پناه جویـــان  و  آوارگان 
گروه هایـــی از جملـــه امـــل، حزب اهلل همـــراه با  شـــد. 
کـــه طرفدار  کمونیســـتی و سوسیالیســـتی  گروه هـــای 
از  بایـــد  می گفتنـــد  و  بودنـــد  فلســـطینی ها  حضـــور 
گروه های  فلســـطینی ها حمایـــت شـــود را بـــه عنـــوان 
حضـــور  مخالـــف  گروه هـــای  مقابـــل  در  و  چپ گـــرا 
که از فاالنژیســـت ها تـــا بقیۀ  فلســـطینی ها در لبنـــان 
گروه هـــای مســـیحی و غیر مســـیحی بود را بـــه عنوان 

می شـــناختند. راســـت گرا  گروه هـــای 
حضـــور و فعالیـــت ایـــن دو جبهـــه در جنـــگ داخلـــی 
کـــه حـــدود 17 ســـال یعنی تـــا ســـال 1992 به  لبنـــان 

چریک  فرهنگی حزب اهلل
گفت وگو با محمود نورایی کاردار سیاسی سفارت ایران در لبنان در رابطه با فعالیت های سیدعیسی طباطبایی

کاردار  کارمنـــد وزارت امور خارجه وارد لبنان شـــد و 6 ســـال در مقـــام  همزمـــان بـــا نخســـتین روز از آذرمـــاه ســـال 1361، محمود نورایـــی از جانب ایـــران در قامت 
کشـــور  سیاســـی ســـفارت و دیپلماتـــی معمولـــی در لبنان حضور داشـــت. ایام حضور ایشـــان در لبنان با ســـال های جنگ تحمیلـــی ایران و جنگ داخلی در این 
کشـــور به خود  مصـــادف شـــده بود. در ســـال های حضـــور او در لبنان فراز و نشـــیب ها و تحـــوالت و پیچیدگی های سیاســـی، فرهنگی و اجتماعی بســـیاری را این 

که در ذیـــل  می خوانیم:  گفت وگویـــی بود  که در آن برهه با ســـید عیســـی داشـــت، محور  دیـــده اســـت. حضـــور محمود نورانـــی در این ایـــام و برخوردهایی 
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طـــول انجامیـــد، ادامـــه داشـــت و در ایـــن میـــان دو 
کلی نیز با نام 8 مـــارس و 14 مارس فعال بود  گرایـــش 
گروه نخســـت خـــود را طرفـــدار مقاومت و ســـوریه  که 
گـــروه 14مـــارس خـــود را بـــه نوعـــی مقابـــل  و ایـــران و 
کـــه رئیس جمهـــوری  این هـــا می دیـــد و معتقـــد بـــود 
بـــه نوعـــی  کـــه طرفـــدار غـــرب و  بایـــد ســـرکار بیایـــد 

طرفـــدار آمریـــکا و اروپا محســـوب شـــود.

ماجــــــــــرای ورود مهاجــــــــــران و آوارگان فلســــــــــطینی  �
کــــــــــه  کنیــــــــــد و ایــــــــــن  بــــــــــه لبنــــــــــان را قــــــــــدری تحلیــــــــــل 
ــــــا بــــــــــه لبنــــــــــان مهاجــــــــــرت  کــــــــــه آن هــــ چــــــــــه شــــــــــد 
کردنــــــــــد و اردوگاه هایــــــــــی در ایــــــــــن کشــــــــــور 

ــــــــــد؟  تشــــــــــکیل دادن
اســـرائیل چهـــار جنگ در ســـال هـــای 1948، 1956، 
1967 و 1973 بـــا اعـــراب داشـــت. در ایـــن جنگ هـــا 
ایـــن  خوردنـــد.  شکســـت  فلســـطینی ها  و  اعـــراب 
شکســـت ها و عـــدم نتیجـــه دادن جنـــگ و برخـــورد 
مســـلحانه ســـبب شـــد تا »ســـاف« یا همان ســـازمان 
آزادی بخش فلســـطین تشـــکیل شـــود و از فاز نظامی 

و مقاومـــت بـــه ســـوی فـــاز سیاســـی روی آورند.
در ایـــن ایـــام بـــه خصـــوص در ســـال هـــای 1967 تـــا 
آن هـــا  بـــود،  فلســـطینی ها  مبـــارزه  اوج  کـــه   1969
موفقیت هـــای شـــایانی داشـــتند، امـــا یک ســـال بعد 
ملک حســـین، پدر ملک عبداهلل پادشـــاه عربســـتان 
کـــه به نام روز » ســـپتامبر ســـیاه« معروف  در یـــک روز 
کشـــت و  شـــد بیش از ده ها هزار چریک فلســـطینی را 
که فلســـطینی ها بـــه جنوب  پـــس از ایـــن واقعه بـــود 

لبنـــان پنـــاه آوردند.
ورود فلســـطینی ها به لبنان ســـبب شـــد تا هـــر اتفاق 
کشـــور را به حضـــور مردم  گـــواری در ایـــن  و رویـــداد نا
کشـــور ربـــط دهنـــد و ایـــن ضـــد  فلســـطین در ایـــن 
فرهنـــگ متأســـفانه میـــان مـــردم لبنان و فلســـطین 
رایـــج شـــد و نفرتـــی از حضـــور فلســـطینی ها در میان 
که آن هـــا ربوده  گونه ای  مـــردم لبنان پدیـــد آمد، بـــه 
شـــدن مـــال و امـــوال مـــردم و ســـرقت از خانه هـــا را از 
جانـــب فلســـطینی ها می دانســـتند. البته ایـــن نکته  
کـــه لبنـــان در آن برهه بـــه ثبات  گفتـــه نمانـــد  هـــم نا
نرســـیده بـــود و امکانـــات آن چنانـــی نداشـــت و حال 
کشورشـــان پناهنـــده شـــده بود و  یـــک ملت نیـــز بـــه 
این مســـئله قطعـــًا بحـــران آفرین بـــود و ایـــن بحران 
کـــه بین ملـــت لبنان و فلســـطین جدایی  باعث شـــد 

. فتد ا

ــا  � ــ ــ ــ ــ ــران ب ــ ــ ــ ــ ــالمی ای ــ ــ ــ ــ ــوری اس ــ ــ ــ ــ ــه جمه ــ ــ ــ ــ رابط
ــــــــــن  ــــــــــان و فلســــــــــطین در زمــــــــــان ای ملــــــــــت لبن

ــود؟ ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــات چــ ــ ــ ــ ــ اختالف
از  پـــس  ایـــران،  در  کـــه  ســـفارت خانه ای  نخســـتین 
پیـــروزی انقـــالب اســـالمی بســـته شـــد، ســـفارتخانه 
اســـرائیل بود و سفارت فلســـطین به عنوان جایگزین 
آن بـــاز شـــد و بـــه همیـــن جهت عرفـــات با اســـتقبال 
کرد. ویـــژه بـــه ایـــران آمد و بـــا حضـــرت امام مالقـــات 
ایـــران،  در  فلســـطین  ســـفارت  بازگشـــایی  از  پـــس 
از  خـــود  حمایـــت  رســـمًا  نیـــز  اســـالمی  جمهـــوری 

کـــه  زمانـــی  کـــرد.  آغـــاز  را  فلســـطینی  جریان هـــای 
گروه از طرف جمهوری اســـالمی ایران وارد  نخســـتین 
لبنان شـــد، فلســـطینی ها به اســـتقبال آنهـــا رفتند و 
کـــه شـــیعیان آن جـــا نقشـــی داشـــته  اجـــازه ندادنـــد 
گرفـــت و  باشـــند و بدیـــن جهـــت اختالفاتـــی شـــکل 

شـــکاف ایجـــاد شـــد.
کـــه بایـــد تـــا آخریـــن نفـــس و تا  مـــا اعتقـــاد داشـــتیم 
کـــرد، اما خط  آخریـــن لحظـــه علیه اســـرائیل مبـــارزه 
مشـــی فلســـطین پس از شکل گیری ســـاف به رهبری 
فـــاز  بـــه  ورود  و  نظامی گـــری  فـــاز  از  دوری  عرفـــات، 
سیاســـی بـــود. البتـــه در اوایـــل ســـال 1982 جنبـــش 
گـــروه فتـــح از بیـــروت اخـــراج شـــدند و بـــه  ســـاف و 
که  کشـــورهای دیگـــر رفتنـــد. در حالی  یونان و ســـایر 
پایـــگاه مقاومـــت فلســـطینی ها بعـــد از اردن داخـــل 
گروه هـــا همزمـــان بـــا آغاز  بیـــروت بـــود و خـــروج ایـــن 
بحران هایـــی میـــان فلســـطینی ها و لبنانی هـــا بـــود.

حضــــــــــور ســــــــــید عیســــــــــی طباطبایــــــــــی در لبنــــــــــان  �
ــــــــــاد و نقــــــــــش  ــــــــــا چــــــــــه رویکــــــــــردی اتفــــــــــاق افت ب
ــــــا  ــ ــــــــن بحران هــ ــ ــــــــل ای ــــــــل و فصــ ــــــــان در حــ ایشــ

ــــــــــود؟ چــــــــــه ب
رویکـــرد ایـــران در لبنـــان بـــا اتکاء بـــه آیـــه »واعتصموا 
وحـــدت  ایجـــاد  تفرقـــوا«  ال  و  جمیعـــًا  اهلل  بحبـــل 
سیدعیســـی  و  بـــود  فرهنگـــی  کامـــاًل  رویکـــردی  و 
طباطبایـــی نیـــز در همیـــن مســـیر فعالیـــت می کـــرد، 
رویکـــردی فراجناحی داشـــت و میان فلســـطینی ها و 
لبنانی هـــا و در لبنـــان نیز میان حـــزب اهلل و امل هیچ 

تفاوتـــی قائـــل نمی شـــد.
لبنانی ها به خاطر سیاســـت زدگی و مســـائل پیچیده 
فراجناحـــی  گـــی  ویژ ایـــن  داشـــتند،  کـــه  سیاســـی 
از  را  اینهـــا  نمی توانســـتند  و  تابیدنـــد  برنمـــی  را  او 
کـــه بایـــد  کننـــد. آنهـــا ادعـــا می کردنـــد  هـــم تفکیـــک 
هـــر جریانـــی بـــرای خـــودش نقـــش داشـــته باشـــد و 
فراجناحـــی بودن ســـید عیســـی بـــه عنـــوان نماینده 
که به او  جمهوری اســـالمی در لبنان، ســـبب می   شـــد 
تهمـــت طرفداری از یک جناح بزننـــد و او این روحیه 
فراجناحـــی را نـــه در حـــرف و در حـــد تئـــوری بلکه در 

عمـــل هم داشـــت.
از  بســـیاری  داشـــت  کـــه  طمأنینـــه ای  و  صبـــر  بـــا  او 
و  نگرفـــت  دل  بـــه  را  زبان هـــا  زخـــم  و  گواری هـــا  نا
که شـــیعیان لبنـــان مظلوم ترین  همیشـــه معتقد بود 
کـــه در لبنـــان هفـــده  کشـــورند؛ چـــرا  طایفـــه در ایـــن 
کـــه یکـــی از آن هـــا و یکـــی از  طایفـــه وجـــود داشـــت 
محرومتریـــن آن هـــا شـــیعیان بودنـــد. ســـید عیســـی 
بـــا ســـفرهای متعـــددش از شـــمال لبنـــان، تـــا خـــود 
بیـــروت، از بیـــروت و جنـــوب لبنـــان یعنـــی صیـــدا و 
صـــور  توانســـت یـــک رابطه بســـیار مردمـــی و فرهنگی 

کنـــد. بـــا لبنانی هـــا برقـــرار 

ــــــــــا علمــــــــــای لبنــــــــــان  � ارتبــــــــــاط ســــــــــید عیســــــــــی ب
ــــــــــود؟ ــــــــــه ب چگون

کـــه  کارهـــای ســـید عیســـی در بحران هایـــی  یکـــی از 
پیـــش می آمـــد، ارتباط گیـــری بـــا علمـــا و رفتن ســـراغ 
افـــرادی نظیـــر شـــیخ محمد مهـــدی شـــمس الدین، 

در شکل گیری 
حزب اهلل تمامی 

نهادهای 
جمهوری اسالمی 
از جهاد سازندگی 

گرفته تا بنیاد شهید، 
سفارت ایران در 

دمشق و سپاه 
پاسداران انقالب 

اسالمی و شورای عالی 
امنیت حضور داشتند 

و نخستین شورای 
خود را در بعلبک 

دمشق تشکیل 
دادند. 

37
پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر

 عالمه سیدعیسی طباطبایی



عبـــاس  ســـید  فضـــل اهلل،  حســـین  محمـــد  ســـید 
موســـوی، شـــیخ صبحـــی طفیلی و شـــیخ اســـماعیل 
خلیـــل بـــود و تشـــکلی راه می انداخـــت و علمـــا را بـــه 
عنـــوان یک جبهه، جنـــاح و یا به عنـــوان یک جریان 

ح می کـــرد.  مطـــر

ــــــــــگ هــــــــــای  � ــــــــــرای حــــــــــل جن ســــــــــید عیســــــــــی ب
ــرد؟ ــ ــ ــ ــ کاری می ک ــه  ــ ــ ــ ــ ــان چ ــ ــ ــ ــ ــی لبن ــ ــ ــ ــ داخل

خ  کـــه در لبنـــان ر یکـــی از اســـف بارترین جنگ هایـــی 
داد و منجر به محاصره فلســـطینی ها شـــد، مناقشـــه 
میان جنبـــش امل و مهاجران فلســـطینی در اردوگاه 
کـــه حـــدود 50 روز هم  رشـــدیه در جنـــوب لبنـــان بود 
کنان اردوگاه  بـــه طـــور انجامید و ســـبب محاصره ســـا
کن شـــدن آوارگان  راشـــدیه شـــد. دلیـــل آن هـــم ســـا
فرماندهـــی  مقـــر  و  کمیـــت  حا محـــل  در  فلســـطینی 
که  امـــل در صور، بیـــروت و جنوب لبنان بـــود. زمانی 
رهبران فلســـطینی ضوابط فرماندهـــان امل را رعایت 
خواهـــان  و  آمـــد  پیـــش  درگیری هایـــی  نمی کردنـــد، 

تـــرک منطقه از ســـوی فلســـطینی ها شـــدند.
وضعیـــت  فلســـطینیان  محاصـــره،  زمـــان  مـــدت  در 
ســـخت و دشـــواری داشـــتند و این مســـئله به حدی 
کنان  ســـا و  قطـــع  کامـــاًل  غـــذا  و  آب  ورود  کـــه  بـــود 
گربه متوســـل  گوشـــت ســـگ و  اردوگاه هـــا به خوردن 
شـــده بودند. در این بحران ســـید عیسی طباطبایی 
کـــرد و نقش آفرینـــی خوبـــی از طرف  کاری  واقعـــًا فـــدا
ایـــران انجـــام داد. او پس از ورود بـــه اردوگاه بین امل 
که ما  کرد. یه یـــاد دارم  و فلســـطینی ها میانجی گـــری 
مـــدام با بی ســـیم از بیـــروت بـــا او در تمـــاس بودیم و 
بـــه نوعی بـــه او روحیه می دادیم. او پشـــت بی ســـیم 
گریـــه می کـــرد و می گفـــت زن و بچـــه مـــردم در حـــال 
مـــرگ هســـتند، فکـــری بکنیـــد. واقعـــا شـــرایط در آن 

دوره ســـخت شـــده بود.

ــــــــــا حضــــــــــور ســــــــــید عیســــــــــی باعــــــــــث حــــــــــل و  � آی
فصــــــــــل مناقشــــــــــات در رشــــــــــدیه شــــــــــد؟

که منجر بـــه حل و فصل  بلـــه قطعـــًا، یکی از عواملـــی 
حضـــور  بـــود  رشـــدیه  اردوگاه  در  مناقشـــات  شـــدن 
گزارشـــات  بـــود،  کانـــون درگیری هـــا  سیدعیســـی در 
مســـتقیم و لحظـــه بـــه لحظـــه او از وضعیـــت وخیم و 
درگیری هـــای آن جـــا تأثیـــر بســـزایی در تصمیمـــات 
و عکس العمـــل مقامـــات ســـوری و ایرانـــی داشـــت و 
که  گروه هـــای فلســـطینی  ســـید عیســـی در آن جـــا از 
گلوله ای  که هیـــچ  گرفت  در آن اردوگاه بودنـــد، قـــول 
بـــه ســـمت املی ها شـــلیک نکننـــد تا ایـــن موضوع با 
گزارشـــات او حجتی بر ما  ریش ســـفیدی حل شـــود و 

کنیم.  کـــه با امـــل برخـــورد  بود 
او به عنـــوان میانجی گری بی طرف می خواســـت این 
بحـــران هـــم به نفـــع امل و هـــم به نفع فلســـطینی ها 
تمام شـــود. ادامه درگیری ها به ضرر مســـلمانان و به 
کـــه از طرف  ســـود اســـرائیل و آمریکا بود. ســـید قولی 
فلســـطینی ها می گرفـــت، ملـــزم بـــه انجـــام آن بودند 
و حتـــی چندیـــن مرتبـــه جان خـــود او در خطـــر افتاد 
کاری او در ایـــن زمینـــه واقعًا فراموش نشـــدنی  و فـــدا

است.

ــــــا جنبــــــــــش امــــــــــل یــــــــــک جنبــــــــــش ســــــــــکوالر در  � آیــــ
لبنــــــــــان اســــــــــت؟

پیش از امام موســـی صدر، شـــیعیان در لبنان تشکل 
کشـــور نداشـــتند.  و حتـــی نقشـــی در مجلـــس ایـــن 
کـــه مجلـــس اعـــالی شـــیعیان را تشـــکیل داد  او بـــود 
و بـــه ســـبب تشـــکیل ایـــن مجلـــس توانســـتند نقش 
ایـــن  از  پـــس  باشـــند،  داشـــته  مهمـــی  آفرینی هـــای 

کـــه مخفـــف »افواج  کـــه جنبـــش امـــل  مجلـــس بـــود 
المقاومـــه اللبنانیـــه« اســـت، تشـــکیل شـــد. هـــدف 
کمـــک بـــه مســـتضعفین و فقـــرا بـــود. در ابتدا  آن هـــا 
گرایـــش آن هـــا مذهـــب نبـــود، بلکه بـــه دنبـــال نقش 
آفرینـــی در بازی های سیاســـی بودند. در اساســـنامه 
اســـالمی  جنبـــش  یـــک  کـــه  نیامـــده  جنبـــش  ایـــن 
در  فعالیت هـــا  و  مالقات هـــا  کثـــر  ا و  اســـت  دینـــی  و 

می شـــد.  انجـــام  سیاســـی  جنبه هـــای 
و  دار  توســـط  امـــام موســـی صـــدر  کـــه  ایـــن  از  بعـــد 
دســـته قذافـــی ربـــوده شـــد، شـــیخ محمـــد مهـــدی 
گرفت و پس  شـــمس الدین جـــای او را در تشـــکیالت 
کـــه آقای نبیه بری مســـئولیت امـــل را به عهده  از آن 
گرفـــت، خـــط مشـــی ها و عملکردها باز همـــان حالت 
مردمـــی و اجتماعـــی و سیاســـی بود و جنبـــه مذهبی 
کـــه مذهبـــی بودند هم  نداشـــت امـــا بـــا آنهایی هـــم 

برخـــوردی نمی شـــد.

ــان،  � ــ ــ ــ ــ ــازار آن روز لبن ــ ــ ــ ــ ــفته ب ــ ــ ــ ــــت آشــ ــ ــ ــ در وضعی
ــــــــــه توانســــــــــت دوام بیــــــــــاورد و  حــــــــــزب اهلل چگون
ــــــــــر  ــــــــــه روز هــــــــــم قوی ت ــــــــــد و روز ب کن بقــــــــــا پیــــــــــدا 

از گذشــــــــــته شــــــــــود؟ 
که پشـــتیبانی  بـــه غیر از علت نخســـت و محـــوری آن 
ایـــران بـــود، نقـــش تأثیرگذار مـــردم لبنان و شـــیعیان 
کشـــور در حمایـــت از حـــزب اهلل تأثیـــر بســـزایی  ایـــن 
دیگـــر  مهـــم  نکتـــه  داشـــت،  آن  گرفتـــن  قـــدرت  در 
کـــه از والیـــت در آن دوران یعنـــی امـــام  تبعیتـــی بـــود 
خمینـــی؟هر؟ و امروز از آیـــت اهلل خامنه ای دارند و در 
کردند نیز این  که شـــرکت  عمـــل و جبهه هـــای نبردی 

می شـــود. دیده  مســـئله 
که فقـــط برای شـــیعیان  حـــزب اهلل منشـــأ اثری شـــد 
که به اهل تســـنن  گرایشـــی  لبنان نبود بلکه با نفوذ و 

هسته های اولیه 
حزب اهلل به صورت 
فرهنگی بود و این 
فرهنگ رفته رفته 
به فرهنگی جهادی 
تبدیل شد و تحت 
آموزش سپاه 
پاسداران قرار گرفتند و 
آموزش هایی نظامی، 
سیاسی و عقیدتی 
دیدند و رفته رفته 
حزب اهلل تقویت شد. 
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کـــرد و بـــر وحـــدت جامه عمل پوشـــاند و شـــما  پیـــدا 
گروه هـــای حمـــاس و جهاد اســـالمی  نمونـــه اش را در 
گروه هـــا  ایـــن  کـــه  و در حالـــی  فلســـطین می بینیـــد 
از اهـــل ســـنت هســـتند امـــا ارادت بســـیار زیـــادی به 
حـــزب اهلل دارنـــد و آن هـــا را بـــه عنـــوان معلـــم و مربی 
خودشـــان می داننـــد و هرگـــز هم احســـاس نمی کنند 

کـــه حـــزب اهلل تنها برای شـــیعیان اســـت.
حـــزب اهلل در جنگ هـــای مقاومـــت ســـی و ســـه روزه 
کـــه فقـــط حامـــی منافـــع شـــیعیان لبنان  نشـــان داد 
نیســـت بلکـــه مبـــارزه علیـــه رژیـــم جعلـــی اســـرائیل 
مســـلمانان  امنیـــت  و  عـــرب  جهـــان  تقویـــت  بـــرای 
جهان اســـت و این مســـئله باالتریـــن موفقیت حزب 
کـــه توانســـت از آن دایـــره تنـــگ قومی گری و  اهلل بـــود 
که اســـرائیل ســـعی  شـــیعی گری بیرون بیاید، تفکری 
گروه تروریســـتی داعـــش به وجود  کـــرد بـــدل آن را در 

آورد.

کــــــــــه در  � در جلســــــــــات اولیــــــــــه حــــــــــزب اهلل 
بعلبــــــــــک تشــــــــــکیل می شــــــــــد، ســــــــــید عیســــــــــی 

ــــــت؟ ــ ــــور داشــ ــ ــ ــــم حضــ ــ ــ هــ
دقیـــق اطالعـــی از ایـــن موضـــوع نـــدارم، چـــون مـــن 
خـــودم در آن جلســـات نبـــودم و ایـــن جلســـات بـــه 
سرپرســـتی ســـفیر ایـــران در ســـوریه آقای محتشـــمی 
کـــه ســـید عیســـی در آن  کارهایـــی  انجـــام می شـــد. 
کاماًل هماهنگ با ســـفارت ایران  برهه انجـــام می داد 
و دمشـــق و حتـــی بـــرای پیگیـــری مســـائل اجتماعی 
کروبی، مســـئول بنیاد شـــهید  حـــزب اهلل نیز بـــا آقای 

وقـــت ایـــران هماهنـــگ بود.

در رابطــــــــــه بــــــــــا نقــــــــــش سیدعیســــــــــی در تقویــــــــــت  �
ــــــره ای داریــــــــــد؟ ـــ ــــــه خاطـ ــــــزب اهلل چــــ حــــ

که شـــبکه تلویزیونی المنـــار راه بیفتد،  پیـــش از ایـــن 
یـــک  سیدعیســـی  و  نداشـــت  رســـانه ای  حـــزب اهلل 
دســـتگاه فرســـتنده رادیویـــی در آن دوره بـــه قیمـــت 
دویســـت و پنجاه هـــزار دالر از دبی خریـــد و با خود به 
لبنـــان آورد و آن را باالی مناره مســـجد امام رضا؟ع؟ 
کـــرد و نخســـتین شـــبکه رادیویی  در برالعبـــد نصـــب 
نـــدارم راه  نـــام دقیقـــش را در خاطـــر  کـــه  حـــزب اهلل 
که باعث خوشـــحالی شـــیعیان لبنـــان به ویژه  افتـــاد 

شـــد. حزب اهلل 

یعنــــــــــی مدیریــــــــــت آن در مســــــــــجد شــــــــــکل  �
 گرفــــــــــت؟

منطقـــه  در  واقـــع  رضـــا؟ع؟  امـــام  مســـجد  در  بلـــه. 
بیـــروت.  برالعبـــد 

ــید  � ــ ــ ــ ــــل ســ ــ ــ ــ ــان مث ــ ــ ــ ــ ــان در لبن ــ ــ ــ ــ ــور ایرانی ــ ــ ــ حضــ
ــــود؟ ــ ــ ــ ــردی ب ــ ــ ــ ــه رویکــ ــ ــ ــ ــا چــ ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ عیســ

دوران  و  انقـــالب  پیـــروزی  ابتدایـــی  ســـال های  در 
جنـــگ تحمیلی، ایران در ســـه جبهه عـــراق، برخورد 
گروهک های منافقین و حضـــور در لبنان و مقابله  بـــا 

بـــا اســـرائیل در حال مبـــارزه بود.
ایـــن ســـه محـــور، محورهایـــی بـــا مرکزیـــت اســـرائیل 

بـــود و امام خمینـــی؟هر؟ نیـــز همـــواره در ســـخنانش 
کیـــد می کردند.  بـــر نقـــش شـــرارت اســـرائیل بارهـــا تأ
کـــه یک ابتـــکار از طرف حضـــرت امام  روز قـــدس هم 
که بـــا محوریت ایران  بود، یـــک پیام جهانی داشـــت 
گرفـــت. امام خمینـــی؟هر؟ در رابطـــه با جنگ  شـــکل 
که  تحمیلـــی رژیـــم بعـــث علیه ایـــران عقیده داشـــت 
ایـــن جنـــگ به مـــا تحمیـــل شـــده تـــا نتوانیـــم ورای 
مرزهـــای ایران بـــه مقاومت علیه اســـرائیل بپردازیم.

لبنـــان در آن زمان به دو قســـمت تقســـیم شـــده بود 
کـــه جنوب لبنـــان یعنی حـــدود ده الی پانـــزده درصد 
در اختیـــار اســـرائیل و شـــمال آن، شـــامل حرمـــل و 
بعلبک یعنـــی حدود هفتاد الی هشـــتاد درصد آن در 
که شـــامل  اختیـــار ســـوریه بود. چهـــار الی پنج درصد 
کمیـــت حکومت  خـــود بیـــروت می شـــد در اختیار حا

یعنی بشـــیر جمّیـــل و امیـــن جمّیل بود.
گرفت  حـــزب اهلل در چنیـــن شـــرایط سیاســـی شـــکل 
و در ایـــن شـــکل گیری حـــزب اهلل تمامـــی نهادهـــای 
گرفتـــه تا بنیاد  جمهوری اســـالمی از جهاد ســـازندگی 
شـــهید، ســـفارت ایران در دمشـــق و ســـپاه پاسداران 
حضـــور  امنیـــت  شـــورای عالی  و  اســـالمی  انقـــالب 
داشـــتند و نخســـتین شـــورای خـــود را در بعلبـــک و 
دمشـــق تشـــکیل دادند. هســـته های اولیه حزب اهلل 
بـــه صـــورت فرهنگـــی بـــود و ایـــن فرهنـــگ رفته رفته 
بـــه فرهنگـــی جهـــادی تبدیـــل شـــد و تحـــت آموزش 
گرفتند و آموزش هایی نظامی،  ســـپاه پاســـداران قرار 
سیاســـی و عقیدتـــی دیدنـــد و رفتـــه رفتـــه حـــزب اهلل 

شـــد.  تقویت 

ــــــــــاد  � ــــــــــی؟هر؟ و بنی ــــــــــه امــــــــــداد امــــــــــام خمین کمیت
گرفــــــــــت؟ ــــــــــان شــــــــــکل  شــــــــــهید چــــــــــه طــــــــــور در لبن

کـــه حـــزب اهلل عملیاتی انجام مـــی داد عده ای  زمانی 
در ایـــن عملیات به شـــهادت می رســـیدند و خانواده 
آن شـــهدا نیـــاز به رســـیدگی داشـــت و این رســـیدگی 
نیازمنـــد راه اندازی تشـــکل و ســـاختاری مرتبط بود. 
که  کســـی بود  در ایـــن زمینـــه سیدعیســـی نخســـتین 
گرفت و مســـئوالن بعدی  این مســـئولیت را برعهـــده 
از جملـــه آقـــای جلیلـــی و چنـــد نفـــر دیگـــر آمدنـــد و 
ایـــن مســـیر را تـــا به امـــروز ادامـــه دادند. شـــعبه ای از 
کـــه خانواده های  بنیاد شـــهید در بیـــروت وجود دارد 
شـــهدای حـــزب اهلل را تحـــت پوشـــش دارد و همـــان 
کـــه در ایـــران دارنـــد را در لبنـــان نیـــز ارائـــه  خدماتـــی 

می دهنـــد.
کمیته  کمیتـــه امـــداد هم خدماتـــی نظیـــر آن چـــه در 
که  امـــداد ایـــران ارائـــه می شـــود بـــرای خانواده هایـــی 
زیـــر خط فقر هســـتند و مشـــکالت مالـــی دارنـــد را ارائه 
می دهنـــد. افزون بـــر این ها، مرکز جهادســـازندگی هم 
که همگی تحت نظـــارت ایران بودند. راه اندازی شـــد 

ــا را  � ــ ــ ــ ــن بودجه هــ ــ ــ ــ ــ ــه ای ــ ــ ــ ــی همــ ــ ــ ــ ــید عیســ ــ ــ ــ ســ
ــــه  ــ ــ ــــن بودجــ ــ ــ ــ ــا تأمی ــ ــ ــ ــ ــــت و ی ــ ــ ــ ــــران می گرف ــ ــ ــ از ای
کارهایــــــــــی را از جاهــــــــــای دیگــــــــــر تأمیــــــــــن  چنیــــــــــن 

می کــــــــــرد؟
برخـــی مواقـــع ایـــن بودجـــه را از ایـــران و بعضـــًا هـــم 

کـــه در جهان تشـــیع داشـــت  بـــه واســـطه اعتمـــادی 
کویـــت و عـــراق تأمین  کشـــورهایی نظیـــر  از شـــیعیان 

می کـــرد و اینهـــا را عینـــًا تقســـیم و توزیـــع می کـــرد.

ــــــــــودن سیدعیســــــــــی در  � ــــــــــوق ب ــــــــــل مــــــــــورد وث دلی
ــــــــــود؟  ــــــــا چه ب ــــــــه و علمــ ــــــــیعیان منطقــ ــــــــــان شــ می
گفتار  حرف و عمل ســـید یکـــی بود و این اخـــالص در 
علمـــای  و  میـــان شـــیعیان  را در  او  و عمـــل، چهـــره 
کـــرده بـــود. ایـــن  منطقـــه مردمـــی و شـــناخته شـــده 
کـــه حرفـــی بزنـــد و در دلـــش چیـــز دیگـــر  گونـــه نبـــود 

. شد با

از خاطــــــــــرات خــــــــــود از زمــــــــــان حضــــــــــور در لبنــــــــــان  �
ــــــــــه از سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی  ک ــــــــــی  و خاطرات

ــــــد، بفرماییــــــــــد؟ ــــــن داریــــ در ذهــــ
در زمـــان حضور ما در لبنان جنـــگ داخلی در جریان 
کردیم،  بـــود. مـــا از یـــک طـــرف احســـاس غربت مـــی 
کـــه تـــردد در لبنـــان و بـــه تبع آن ســـوریه بســـیار  چـــرا 
ســـخت و دشـــوار و بـــه نوعـــی امـــکان پذیـــر نبـــود. ما 
بـــه همـــراه آقـــای رضانیا و اصغر پوشـــی ســـاعت های 
و  بودیـــم  ســـفارت  در  مانـــدن  بـــه  مجبـــور  زیـــادی 
ارتباطمـــان بـــا بیـــرون محدود بـــود و تنهـــا راه بیروت 
که فرودگاه هـــا هم به  بـــه دمشـــق از راه هواپیما بـــود 
دلیـــل حضـــور اســـرائیل ایمـــن نبودند. مـــا در بیروت 
یـــک حالـــت محاصره شـــده ای داشـــتیم و احســـاس 
غربـــت می کردیـــم. حضـــور سیدعیســـی در آن برهـــه 
برای مـــا خیلـــی دل گرم کننده بـــود و ما تـــا نیمه های 
گـــپ می زدیـــم و درد  شـــب می نشســـتیم و با ایشـــان 
که از ایران داشـــت  دل می کردیـــم. او هـــم خبرهایـــی 

تعریـــف می کرد. برایمـــان  را 
کـــه  مـــا در ســـفارت مراســـمات مذهبـــی می گرفتیـــم 
دعـــای  در  می کردنـــد.  اســـتقبال  بســـیار  لبنانی هـــا 
کمیـــل ما حدود 200 تا 300 لبنانی حاضر می شـــدند و 
ایـــن مایه دلگرمی مـــا بود. یادم هســـت یک روز پس 
کمیـــل در ســـفارت، مرحوم شـــیخ  از برگـــزاری دعـــای 
گفـــت: »هـــذه  محمـــد مهـــدی شـــمس الدین آمـــد و 
الســـفاره؟ آ لیس هـــذه الســـفاره. هذه الحســـینیه« و 
مـــا هم بـــه ســـیره امـــام خمینـــی؟هر؟ مبنی بـــر عدم 

کیـــد می کردیم.  جدایـــی دیـــن از سیاســـت تأ
افـــزون براین هـــا مـــردم نیـــز برخوردهـــای خوبـــی بـــا 
که همـــراه با همســـر  مـــا داشـــتند، مثـــاًل زمان هایـــی 
یـــا حســـینیه ای می رفتیـــم  بـــه مســـجد  و فرزندانـــم 
از مـــا اســـتقبال می شـــد و برای ســـالمتی  مـــا صلوات 
می فرســـتادند و چنیـــن فضاهایـــی در برخـــورد بـــا ما 

بود. کـــم  حا

ــــــوان  � ــ ــ ــــــه عن ــ ــ ــــــی ب ــ ــــــاص سیدعیســ ــ ــــــی خــ ــ ــ گ ویژ
ــــــود؟ ــ ــ ــــــه ب ــ ــــــی چــ ــ ــــــه فرهنگــ ــ ــــــرو در جبهــ ــ ــ ــــــــک نی ــ ی
کـــه  کاری را  ســـید یـــک روحیـــه تمام کنندگـــی دارد و 
شـــروع می کند، تـــا به انتهـــا نرســـاند، رهـــا نمی کند و 
هرچـــه در این مســـیر ســـنگ اندازی می شـــد توجهی 
نمی کرد و تنها به هدف ترســـیم شـــده چشـــم دوخته 

بود. او بســـیار مخلـــص و دیر رنج اســـت.

در این بحران سید 
عیسی طباطبایی 

کاری کرد و   فدا
ً
واقعا

نقش آفرینی خوبی 
از طرف ایران انجام 
داد. او پس از ورود 
به اردوگاه بین امل 

و فلسطینی ها 
میانجی گری کرد. یه 
یاد دارم که ما مدام 

با بی سیم از بیروت با 
او در تماس بودیم و 

به نوعی به او روحیه 
می دادیم. او پشت 
بی سیم گریه می کرد 
و می گفت زن و بچه 
مردم در حال مرگ 

هستند، فکری بکنید. 
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شیخ »نعیم قاسم« معاون دبیرکّل حزب اهلل لبنان؛

 کمبودهای  حزب اهلل را جبران می کرد
کاری های فعالیت های سیدعیسی طباطبایی اطالعی ندارد اما او را به خوبی می شناسد. گرچه از ریزه   شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان ا
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ــــــــــی »سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی« را  � از چــــــــــه زمان
ــــــــا او آشــــــــــنا شــــــــــدید؟ ــ ــــــــور ب می شناســــــــــید و چطــ
شـــد،  پیـــروز  ایـــران  در  اســـالمی  انقـــالب  زمانی کـــه 
به عنـــوان  طباطبایـــی  سیدعیســـی  آقـــای  جنـــاب 
کـــرد و تالش می کـــرد تـــا در لبنان  عالمـــی فعـــال بـــروز 
خدماتـــی را انجـــام دهـــد. مـــن تقریبـــًا او را از ابتدای 
کافی بعد  پیـــروزی انقالب می شناســـم، اما آشـــنایی 
که  از ســـال ها حاصـــل شـــد و ایـــن به این خاطـــر بـــود 
کاری مـــن متفـــاوت بـــود.  کاری وی بـــا حـــوزۀ  حـــوزۀ 
او به مؤسســـات جمهوری اســـالمی ایران و چگونگی 
کار آن هـــا در لبنـــان می پرداخت و من بـــه کار فرهنگی 
و فعالیت هـــای مختلـــف درون حـــزب می پرداختـــم. 
وجـــود  وی  بـــا  مســـتقیمی  ارتبـــاط  به همین دلیـــل 
که سیدعیســـی طباطبایی  نداشـــت. اما می دانستم 
فعال اســـت و بـــرای حمایت از تمامی امـــور حزب اهلل 

می شـــود.  میدان  وارد 

چه زمانی اولین بار با او دیدار کردید؟ �
کمـــی بعـــد از یـــورش  گمـــان می کنـــم در ســـال1982 
اســـرائیل، فرصتـــی بـــرای دیـــدار و آشـــنایی به وجـــود 

کـــردم.  آمـــد و اولین بـــار او را زیـــارت 

درمــــــــــورد ارتبــــــــــاط او بــــــــــا حــــــــــزب اهلل چــــــــــه  �
تأســــــــــیس  آیــــــــــا نقشــــــــــی در  می دانیــــــــــد؟ 

داشــــــــــت؟ حــــــــــزب اهلل 
گمنامی تشـــبیه  سیدعیســـی طباطبایی را به ســـرباز 
کارهـــای مهم  کـــه در جاهـــای ضـــروری و در  می کنـــم 
اعتقـــاد  نقـــش  و  جایـــگاه  بـــه  امـــا  داشـــت.  حضـــور 
که هنگام تأسیس حزب اهلل  نداشـــت. معروف اســـت 
کارهای حزب  کمیتـــۀ تخصصی بـــرای پیگیـــری  یک 
کمیتـــه نبود،  وجود داشـــت، سیدعیســـی عضـــو این 
و  امام خمینـــی؟هر؟  بـــا  ارتباطـــش  حکـــم  بـــه  امـــا 
مســـئوالن جمهـــوری اســـالمی ایـــران تـــالش می کرد 
خدماتـــی را فراهـــم آورد تـــا حـــزب اهلل از آن هـــا بهـــره 
ببـــرد. به طورمثـــال، وقتی کـــه »مؤسســـۀ شـــهید« یـــا 
کمیتـــۀ امداد را بـــه لبنان آورد یا وقتی برای تأســـیس 
تـــالش  امام خمینی)قدس ســـره(  فرهنگـــی  کـــز  مرا
می کـــرد یا هـــر نـــوع فعالیت دیگـــری از ایـــن قبیل. او 
ایـــن فعالیت هـــا را انجـــام مـــی داد بی آنکـــه حزب اهلل 
گرفته یـــا عضـــو مدیران  قبـــاًل در ایـــن مـــورد تصمیـــم 
ارشـــد یا شـــورای حزب اهلل باشـــد. اما او با مســـئوالن 
در ارتبـــاط بود و آن ها از اقدامات وی خبر داشـــتند و 

او را تشـــویق می کردنـــد.

ــــــــــه وحــــــــــدت اســــــــــالمی، فلســــــــــطین،  � چهارگان
ــــــه  ــ ــــــزب اهلل در همــ ــ ــــــــالمی و حــ ــــــوری اســ ــ جمهــ

رفتارهــــــــــای سیدعیســــــــــی
کـــه  سیدعیســـی طباطبایـــی همیشـــه بـــه مســـائلی 
و  فلســـطین  مســـئلۀ  اســـالمی،  وحـــدت  موضـــوع 
نقـــش جمهـــوری اســـالمی ایـــران و نقـــش حـــزب اهلل 
را نمایـــان می ســـاخت، اهتمـــام می ورزیـــد. چگونـــه 
می توانســـت بیـــن این چهـــار موضـــوع ارتبـــاط برقرار 
کار را انجام  کنـــد؟ او همیشـــه تـــالش می کرد تـــا ایـــن 

دهد، هرچند می دانســـت در ایـــن راه خطراتی وجود 
که ورود به اردوگاه رشـــیدیه او را  دارد. او می دانســـت 
در معـــرض خطـــر ترور قـــرار می دهـــد. اما بـــرای تغییر 
اوضاع، نشـــان دادن نقـــش جمهوی اســـالمی ایران، 
کار  کمک هـــا و حـــل فتنۀ موجـــود در ایـــن  رســـاندن 
رشـــیدیه  اردوگاه  وارد  به همین دلیـــل  بـــود.  شـــجاع 

کرد.  شـــد و نقش مثبتـــی را ایفـــا 

ــــــــــه  � ک درخصــــــــــوص ســــــــــازمان ها و مؤسســــــــــاتی 
ــما  ــ ــ ــ ــرای شــ ــ ــ ــ ــ ــــک ب ــ ــ ــ کدام ی ــد،  ــ ــ ــ ــیس شــ ــ ــ ــ تأســ

ــت؟ ــ ــ ــ ــ ــر اس ــ ــ ــ ــ مهم ت
ســـازمان های  ســـازمان ها،  مهم تریـــن  مـــا  نظـــر  در 
کـــه به مســـئلۀ شـــهدا،  جمهـــوری اســـالمی هســـتند 
جانبـــازان و فقـــرا می پردازند، مثل مؤسســـۀ شـــهید، 
کار  کمیتـــۀ امداد. زیـــرا طبیعت  مؤسســـۀ جانبـــازان، 
حـــزب اهلل، شـــهدا، خانـــوادۀ جانبـــازان و از این قبیل 

دارد.  به دنبـــال  را 
همچنیـــن در جامعـــۀ مقاومـــت، نوعـــی فقـــر وجـــود 
کـــه نیـــاز به کمـــک دارد. در ایـــن زمینـــه، تجربۀ  دارد 
جمهوری اســـالمی، تجربـــۀ مهمی اســـت. جمهوری 
کمک مالـــی نمی کنـــد بلکه در شـــیوۀ  اســـالمی تنهـــا 
کمک هـــای مالـــی، نصـــب صندوق  کار و جمـــع آوری 
کـــن مختلف، تالش برای دســـتیابی به فطریه،  در اما
کمک می کند. تأمین سرپرســـتی فرزندان شـــهدا نیـــز 

کـــه در تجربۀ زیـــاد جمهوری   ایده هایـــی وجـــود دارد 
اســـالمی ایـــران بســـیار مهـــم هســـتند. سیدعیســـی 
انتقـــال داد،  را  کمک هـــا  ایده هـــا و همچنیـــن  ایـــن 
اســـالمی  جمهـــوری  ســـازمان های  شـــعب  کـــه  چرا
ایـــران در اینجـــا بنـــا شـــد. یعنی مســـئوالنی هســـتند 
کمک هـــا، تجربـــه و مدیریـــت اهتمام  که بـــه انتقـــال 
می ورزنـــد. به نظـــر مـــا در میـــان تمـــام ایـــن پروژه ها، 
مؤسســـات جمهوری اســـالمی ایران مهم تر هستند، 
هرچنـــد هر پـــروژه اهمیت خـــاص خـــود را در این امر 

دارد. 

آیــــــــــا حــــــــــزب اهلل امــــــــــروزه نقشــــــــــی در اداره  �
موسســــــــــۀ شــــــــــهید فلســــــــــطین دارد؟

مؤسســـۀ شـــهید فلســـطین جـــدا از مؤسســـۀ شـــهید 
که مدیریت آن در ایران  لبنان اســـت. درســـت اســـت 
یکـــی اســـت، اما مـــا به عنـــوان حـــزب اهلل رابطـــه ای با 
مؤسســـۀ شـــهید فلســـطین نداریم و آن یک مؤسسۀ 

مســـتقل است. 
ســـاخت این مؤسســـه، ایدۀ خوبی اســـت، زیـــرا ورود 
بـــه خانوادۀ شـــهدا در فلســـطین و اهتمـــام به نتیجۀ 
کاِر مقاومـــت، تأثیـــر مهمـــی بـــر خانواده هـــا به جـــای 
ســـوی  از  شـــهدا  خانـــوادۀ  زمانی کـــه  تـــا  می گـــذارد. 
مؤسســـۀ شـــهیِد تابـــع جمهـــوری اســـالمی ایـــران در 
رفـــاه اجتماعـــی به ســـر ببرنـــد، ایـــن امر بـــر ادامـــۀ راِه 
کـــه بازتـــاب  مقاومـــت، تأثیرگـــذار اســـت. می بینیـــم 
خدمـــت به خانوادۀ شـــهدا در فلســـطین تأثیر زیادی 

است.  داشـــته 

کســــــــــی  � ــــــــــه  ک ــــــــــود  ــــــــــی ب  سیدعیســــــــــی خألهای

ــــــــــرد ک ــــــــــر مــــــــــی  ــــــــــت نمــــــــــی داد را پ ــــــــــدان اهمی ب

یکــــــــــی از اقدامــــــــــات سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی  �
ایــــــــــن  بــــــــــود،  بیمارســــــــــتان  ســــــــــاخت 
بیمارســــــــــتان ها در خدمــــــــــت بــــــــــه مــــــــــردم 
لبنــــــــــان و رزمنــــــــــدگان چــــــــــه نقشــــــــــی دارد؟
گی ای در سیدعیســـی طباطبایی وجود داشـــت؛  ویژ
کســـی بـــدان اهمیـــت  کـــه  به دنبـــال خألهایـــی بـــود 
نمـــی داد یـــا نیـــاز بـــه اهتمـــام بیشـــتر داشـــت. پـــس 
ایـــران  بـــا  کمیتـــه ای تشـــکیل مـــی داد و  می رفـــت و 
ارتبـــاط برقرار می کـــرد. بودجه فراهم می کـــرد و وقتی 
کار مؤسســـه تمـــام و آمـــاده می شـــد آن را به حزب اهلل 

مـــی داد.  تحویل 
مؤسســـات  مؤسســـات،  ایـــن  کـــه  نمـــی زد  جـــار  او 
می گفـــت  بلکـــه  اســـت  طباطبایـــی  سیدعیســـی 
مؤسســـات حـــزب اهلل اســـت، مؤسســـات جمهـــوری 
کـــه مدیریـــت آن را  کســـی  اســـالمی ایـــران اســـت. بـــا 
کـــه  برعهـــده می گرفـــت، مشـــکلی نداشـــت. همیـــن 
تحویـــل  را  آن  و  می شـــد  تمـــام  مؤسســـه  ســـاخت 

می رفـــت.  دیگـــری  مؤسســـۀ  به دنبـــال  مـــی داد، 
مثـــاًل ایدۀ ســـاخت بیمارســـتان شـــهید شـــیخ راغب 
حـــرب از سیدعیســـی طباطبایـــی بود، امـــا یک پول 
ســـیاه نیـــز وجـــود نداشـــت؛ زمیـــن و امکانـــات نبود. 
کمک هـــای مالـــی  او بـــرای یافتـــن زمیـــن و دریافـــت 
را  مقدماتـــی  کارهـــای  همـــۀ  کـــرد.  تـــالش  ایـــران  از 
کمیتـــه ای تشـــکیل داد.  کار  انجـــام داد و بـــرای ایـــن 
کار ســـاخت بیمارســـتان تمام و آماده شـــد،  زمانی که 
را  بیمارســـتان  مدیریـــت  و  آمـــد  ایـــران  هالل احمـــر 
کار با حـــزب اهلل هماهنگی  گرفـــت و در ایـــن  برعهـــده 

می کـــرد. 
غ می شـــد و بـــه موضـــوع دیگـــری   از موضوعـــی فـــار
حـــرم  رابطه بـــا  در  به طورمثـــال،  می پرداخـــت. 
»ســـیده خولـــه« در بعلبـــک، از مدت ها پیـــش مردم 
کاش ایـــن حرم، بـــزرگ، خوب و مناســـب  می گفتنـــد 
کوچک بـــود و توجهی  که این حـــرم  زیـــارت بـــود، چرا

بـــدان نمی شـــد.
پذیرفـــت.  را  حـــرم  ایـــن  مســـئولیت  سیدعیســـی 
امـــروزه تبدیل به عمارِت بســـیار بزرگی شـــده اســـت. 
سیدعیســـی بعـــد از آنکـــه مطمئن شـــد ایـــن عمارت 
ســـاخته شـــده اســـت، ادارۀ آن را به حزب اهلل ســـپرد. 

او همیشـــه بـــه ایـــن ایـــده عمـــل می کرد.
کـــرد؛ در ابتدا  حتی شـــبکۀ »المنار« را هم او تأســـیس 
که  کســـی بود  مـــا تلویزیـــون هـــم نداشـــتیم. او اولین 
گفـــت: »باید تلویزیون  کرد و  برخی برادران را خســـته 
کـــن وجـــود داشـــته  و پخـــش مســـتقیم در برخـــی اما
کم کـــم ایـــن امـــر را  باشـــد و نـــه در اداره ای وســـیع«. 
رشـــد داد و ســـپس آن را بـــه حـــزب اهلل تحویـــل داد. 
کنون ما شـــبکۀ  کـــه پـــرورش داد و ا ایـــن ایـــدۀ او بود 
المنـــار را داریم. اما ایدۀ تأســـیس از سیدعیســـی بود. 
او همیشـــه خألهـــای موجـــود را مـــی دیـــد؛ مـــواردی 
کـــه نیاز بـــه حمایت ویژه داشـــت. در ســـایۀ اشـــتغال 
که توجه حـــزب را به خود  حـــزب اهلل به مســـائل دیگر 
معطـــوف می داشـــت، او به این مســـائل می پرداخت 

سیدعیسی 
طباطبایی همیشه به 

مسائلی که موضوع 
وحدت اسالمی، 
مسئلۀ فلسطین 
و نقش جمهوری 

اسالمی ایران و نقش 
حزب اهلل را نمایان 

می ساخت، اهتمام 
می ورزید. چگونه 

می توانست بین این 
چهار موضوع ارتباط 

برقرار کند؟
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بـــه حـــزب اهلل  مـــی داد  انجـــام  را  آن  کـــه  و هنگامـــی 
می داد. تحویـــل 

کــــــــــه  � مؤسســــــــــاتی  کنونــــــــــی  وضعیــــــــــت 
ــرد  ــ ــ ــ ــ ک ــیس  ــ ــ ــ ــی تأســ ــ ــ ــ ــ ــی طباطبای ــ ــ ــ سیدعیســ

چگونــــــــــه اســــــــــت؟ 
طباطبایـــی  سیدعیســـی  کـــه  مؤسســـاتی  تمامـــی 
کار و مکانیسم پیگیری خودش  کرد، ســـاز و  تأسیس 
را داشـــت. به طورمثـــال، مؤسســـۀ شـــهید، مدیـــرکل 
دارد و وابســـته بـــه مؤسســـۀ شـــهید در ایران اســـت. 
کمیتـــۀ  کمیتـــۀ امـــداد، مدیـــرکل دارد و وابســـته بـــه 
امداد ایران اســـت. حزب اهلل، شـــبکۀ المنـــار را به طور 

مســـتقیم پیگیـــری و مدیریـــت می کند. بیمارســـتان 
شـــیخ شـــهید راغـــب حـــرب را هالل احمـــر ایـــران بـــا 
کمیتـــۀ تخصصی در ایـــن زمینـــه پیگیری  همـــکاری 
می کنـــد. بـــرای ایـــن مؤسســـات، مدیریـــت واحـــدی 
وجـــود نـــدارد. هـــر مؤسســـه ای به ســـمت مدیریتـــی 
کـــه بـــه آن شـــباهت دارد یـــا می تواند آن  رفته اســـت 
کنـــد. برخـــی از ایـــن مؤسســـات، به طور  را مدیریـــت 
می شـــوند.  اداره  حـــزب اهلل  نظـــر  زیـــر  مســـتقیم، 
برخـــی دیگرهم به طور مســـتقیم توســـط مؤسســـات 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران و بـــا نظـــر و پیگیری هـــای 

می شـــوند. اداره  حـــزب اهلل 

ــت  � ــ ــ ــ ــ ــات در فهرس ــ ــ ــ ــ ــن مؤسس ــ ــ ــ ــ ــی از ای ــ ــ ــ ــ برخ
گرفته انــــــــــد. تروریســــــــــتی قــــــــــرار 

مؤسســـات  فهرســـت  در  مؤسســـات  ایـــن  از  برخـــی 
آن هـــا  به طورمثـــال،  گرفته انـــد.  قـــرار  تروریســـتی 
مؤسســـۀ شـــهید را در دایـــرۀ تروریســـت قـــرار دادند. 
اما برخی دیگر از مؤسســـات مانند بیمارســـتان شیخ 
شـــهید راغب یا حرم خانم خوله در این فهرســـت قرار 
ندارنـــد. تمامی مؤسســـات سیدعیســـی در فهرســـت 
ایـــن  نشـــده اند.  داده  قـــرار  تروریســـتی  مؤسســـات 
گزارش هایی  موضـــوع برمی گردد بـــه ارزیابی آمریـــکا و 
که درخصوص اهمیت این مؤسســـات و فشـــارآوردن 
بـــه حـــزب اهلل بـــرای آن هـــا ارســـال می شـــود. تصمیم 

 
گی ای در    ویژ
سیدعیسی 
طباطبایی وجود 
داشت؛ به دنبال 
خألهایی بود که 
کسی بدان اهمیت 
نمی داد یا نیاز 
به اهتمام بیشتر 
داشت. پس می رفت 
و کمیته ای تشکیل 
می داد و با ایران 
ارتباط برقرار می کرد. 
بودجه فراهم می کرد 
و وقتی کار مؤسسه 
تمام و آماده می شد 
آن را به حزب اهلل 
تحویل می داد. 
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بـــرای تحریـــم ایـــن مؤسســـات یـــا قـــراردادن آن ها در 
فهرست مؤسســـات تروریستی بخشـــی از رویارویی با 

اســـت. حزب اهلل 

ــی  � ــ ــ ــ ــ ــه سیدعیس ــ ــ ــ ــ ک ــی  ــ ــ ــ ــ ــی از انجمن های ــ ــ ــ ــ یک
ــــن  ــ ــ ــــرد، انجمــ ــ ــ ــ ک ــــیس  ــ ــ ــــی آن را تأســ ــ ــ ــ طباطبای
چیــــــــــزی  دراین بــــــــــاره  اســــــــــت.  کوثــــــــــر 

؟ نیــــــــــد ا می د
بـــه  کـــه  اســـت  تخصصـــی  انجمنـــی  کوثـــر  انجمـــن 
موضـــوع ازدواج جوانـــان حزب اهلل و برگزاری عروســـی 
دســـته جمعی و فراهـــم آوردن برخـــی اســـباب اولیـــه 
تـــا  کـــرد  تـــالش  سیدعیســـی  می پـــردازد.  زندگـــی 
کمک هایـــی را در ایـــن زمینـــه فراهـــم نماید، ســـپس 
کنـــون این  کرد و ا حـــزب اهلل ایـــن پرونـــده را دریافـــت 
کـــه آن را تأمیـــن مالـــی می کنـــد. اما  حـــزب اهلل اســـت 
که تالش  در ابتـــدا ایدۀ سیدعیســـی طباطبایی بـــود 
کـــرد آن را عملـــی ســـازد. صدها نفـــر از بـــرادران با این 

کردنـــد.  ازدواج  کمک هـــا 

رابطــــــــــه اش بــــــــــا »سیدحســــــــــن نصــــــــــراهلل«  �
چگونــــــــــه اســــــــــت؟

و  دارد  دوســـت  بســـیار  را  نصـــراهلل  سیدحســـن  او 
گر  دســـتور سیدحســـن را الزم االجـــرا می دانـــد، حتی ا
برخالف عقیده اش باشـــد. او مدیریـــت و رهبری را به 

می ســـپارد.  حفظه اهلل تعالـــی  نصـــراهلل  سیدحســـن 

شــــــــــخصی  � رفتــــــــــار  بــــــــــه  می خواهیــــــــــم 

سیدعیســــــــــی و خصوصیــــــــــات اخالقــــــــــی او 
ــــــــــواده اش  ــــــــــا مــــــــــردم، خان بپردازیــــــــــم، رفتــــــــــار او ب

ــود؟ ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــاء چگون ــ ــ ــ ــ و علم
می دانـــم،  طباطبایـــی  سیدعیســـی  از  مـــن  آنچـــه 
کار  کار می کند و دســـت از  کـــه شـــبانه روز  ایـــن اســـت 
کشـــوری  برنمـــی دارد، حتی زمانی که مجبور اســـت از 
کشـــور دیگـــر و از منطقه ای به منطقـــۀ دیگر برود.  به 

به شـــدت هم بـــا حـــزب اهلل مرتبط اســـت. 
او در مقابـــل فقـــرا و خانـــوادۀ شـــهدا محبـــت خاصی 
تـــالش  او  می شـــود.  نـــرم  به ســـرعت  قلبـــش  و  دارد 
متجـــرد  او  دهـــد.  ارائـــه  خدمـــت  فقـــط  تـــا  می کنـــد 
کار نمی کند و بـــه اینکه  اســـت، یعنی بـــرای خـــودش 
کار در خدمـــت حزب اهلل قرار بگیرد، بســـنده می کند. 
و  روحه الشـــریف  قـــدس اهلل  امام خمینـــی  عاشـــق  او 
انســـانی  او  اســـت.  حفظه اهلل تعالـــی  امام خامنـــه ای 
خدمتگـــذار و در رفتارش بـــا دیگران مهربان اســـت و 

بـــه انســـانیت اهمیـــت بســـیاری می دهد. 

ــه  � ــ ــ ــ ــ ــــت ب ــ ــ ــ ــــی در خدم ــ ــ ــر سیدعیســ ــ ــ ــ ــرز فکــ ــ ــ ــ طــ
مــــــــــردم ماننــــــــــد فکــــــــــر امــــــــــام سیدموســــــــــی صدر 

اســــــــــت

ــــــــان  � ــ ــــــــــه سیدعیســــــــــی در لبن ک ــــــــد  ــ ــــــــا می دانی ــ آی
ــــــا  ــ ــ ــــــــت ی ــــــــی اســ ــ ــــــردم، آدم معروف ــ ــــــــن مــ ــ و در بی

ــــــــــر؟ خی
کـــه یکی  در لبنـــان همـــه او را این گونـــه می شناســـند 
ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری  بـــارز  شـــخصیت های  از 

همیشـــه  زیـــرا  اســـت،  حـــزب اهلل  محبـــان  از  یکـــی  و 
در ایـــن جهـــت حرکـــت می کنـــد. شـــهرت خوبـــی در 
را  او  نیـــز  عـــادی  مـــردم  ایـــن موضـــوع دارد و حتـــی 
کرد،  می شناســـند؛ این پروژه را سیدعیســـی تأسیس 
کرد. او را می شناســـند،  این پـــروژه را سیدعیســـی بنا 
زیـــرا حاضـــر اســـت، مشـــارکت دارد و دائـــم پیگیـــری 

می کنـــد. 

رابطــــــــــۀ او بــــــــــا علمــــــــــاء چگونــــــــــه اســــــــــت؟  �
شــــــــــیعه؟ و  اهل ســــــــــّنت  علمــــــــــای 

با همـــۀ علمای شـــیعه و اهل ســـّنت رابطـــۀ خوبی 
دارد. هرجـــا دیدار یا نشســـتی بـــا موضوع وحدت و 
که همیشه حضور دارد و در  اتحاد باشـــد، می بینی 
تالش اســـت. تاجایی که بخـــش جدایی ناپذیری از 
این وضعیت باشـــد. در زمان حیات »ســـیدعباس 
موســـوی« رضـــوان اهلل تعالی علیـــه مشـــتاق بـــود تا 
کـــه  از فعالیت هایـــی  را در بســـیاری  همیشـــه وی 
بـــرای علماء و فلســـطین انجـــام مـــی داد، همراهی 

. کند

عــــــــــده ای می گوینــــــــــد سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی  �
»امام موســــــــــی صدر«  راه  ادامه دهنــــــــــدۀ 

ــــــت؟  ــ ــــاره چیســ ــ ــ ــ ــــان دراین ب ــ ــ ــ ــــــت. نظرت ــ اســ
گفـــت طـــرز فکـــر سیدعیســـی طباطبایی  می تـــوان 
امـــام  فکـــر  طـــرز  ماننـــد  مـــردم  بـــه  خدمـــت  در 
مـــردم  بـــه  خدمت رســـانی  در  سیدموســـی صدر 

اســـت.
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 آشنایی با سیدعیسی �
آشـــنایی مـــا بـــا سیدعیســـی برمی گـــردد بـــه قبـــل از 
پیـــروزی انقـــالب اســـالمی ایـــران. ایشـــان در لبنان، 
امام جماعـــت مســـجدی در منطقـــۀ »جزیـــن« بـــود. 
مناســـبت ها  برخـــی  در  طبیعـــی  به طـــور  بنابرایـــن 
شـــرکت می کـــرد. رابطـــۀ ما یـــک رابطـــۀ عـــادی بود و 
آشنایی ســـاده ای داشتیم و شـــناخت زیادی نسبت 

نداشـــتیم. به هـــم 
تا قبل از ســـال1982 طـــی بازدیدی از ایتـــام در ایران 
بـــا ایشـــان در ارتباط بـــودم. بعد از پیـــروزی انقالب از 
که به دیدار فرزندان شـــهدا بروم.  من خواســـته شـــد 
گرفـــت. هنوز  از اینجـــا رابطـــۀ ویـــژه ای بین ما شـــکل 
کار نبـــود. مـــن  بنیـــاد شـــهید و ایـــن مؤسســـه ها در 
کار می کـــردم. بـــه  در مؤسســـۀ خیریـــۀ امام خمینـــی 
که به  دعـــوت از بنیـــاد شـــهید از مـــن خواســـته شـــد 
ایـــران بـــروم. در آن زمـــان مؤسســـۀ شـــهید در لبنان 
نبـــود و از آن زمـــان روابـــط مســـتحکمی بیـــن مـــن و 

گرفت. سیدعیســـی شـــکل 

چگونگی تأسیس بنیاد شهید �
 دو بـــار بـــرای دیـــدار از ایتـــام به ایـــران رفتـــم و بعد از 
آن جنـــاب سیدعیســـی به فکر تأســـیس شـــعبۀ بنیاد 
شـــهید در لبنـــان افتاد؛ بعـــد از اینکه بـــا امام خمینی 
کـــرد و زمانی که مـــن با یک مؤسســـۀ مربوط  صحبت 

به امـــور شـــهدا در لبنان همکاری داشـــتم. 
در ســـال1982 بنیـــاد شـــهید در لبنـــان شـــروع بـــه کار 
کـــرد. در ابتـــدای تأســـیس، رویکـــرد مقاومـــت به طور 
بودنـــد  مظلومـــی  شـــهدای  نبـــود.  ح  مطـــر جـــدی 
بمبـــاران  در  کـــه  داخلـــی  جنـــگ  شـــهدای  به نـــام 
را  کار  مـــا  رســـیدند.  به شـــهادت  صهیونیســـت ها 
ایتـــام  سرپرســـتی  مـــا  کردیـــم.  آغـــاز  همین جـــا  از 
شـــهدای مســـتضعف، فقرا، ایتـــام عـــادی، جانبازان 

گرفتیم.  و مفقوداالثرهـــای جنـــگ لبنـــان را برعهـــده 
شـــروع  ســـال82  در  شـــهید  بنیـــاد  به این ترتیـــب 
کـــرد و با همـــکاری شـــماری از بـــرادران متعهد  بـــه کار 
اســـرائیل  برابـــر  در  مقاومـــت  اصلـــی  بنیان هـــای 

شـــد. پایه ریـــزی 
علنـــی  هنـــوز  حـــزب اهلل  فعالیـــت  آغـــاز  زمـــان  آن  تـــا 
نشـــده بود. تـــا قبـــل از این سرپرســـتی، ایتام شـــهدا 
را بـــدون تشـــکیل مؤسســـه برعهـــده داشـــتیم، ولـــی 
در  مـــا  گفـــت  و  آمـــد  ســـید  کـــه  ســـال1982  از  بعـــد 
شـــهید  مؤسســـۀ  به نـــام  داریـــم  مؤسســـه ای  ایـــران 
کـــه ایـــن مؤسســـه  کـــرده اســـت  و امام خمینـــی امـــر 
در لبنـــان نیـــز فعالیـــت داشـــته باشـــد. بعـــد از آن بـــا 
همـــکاری شـــماری از بـــرادران مخلـــص در ســـال82 
کـــه به طور  ایـــن بنیاد تأســـیس شـــد. از آن زمان بود 

کـــردم. کار بـــا جنـــاب سید عیســـی را آغـــاز  رســـمی 
کت هایـــی به اســـم هدیـــۀ  مـــا بعضـــی چیزهـــا را در پا
حتـــی  می کردیـــم.  ارســـال  فقـــرا  بـــرای  امام خمینـــی 
کـــت را از ترس دولـــت وقت تحویل  بعضـــی از مردم پا
نمی گرفتنـــد و فقـــط پـــول را می گرفتند. بنیاد شـــهید 
در منـــزل شـــخصی یکـــی از برادرا ن مـــان به نـــام حاج 
»ابوحبیب« شـــروع شـــد. از منزل ایشـــان شـــروع شد 
کیف  که مربوط به مؤسســـه بـــود در یک  و هـــر چیزی 
که مؤسســـۀ شـــهید  گذاشـــته بودند. می توانم بگویم 

درواقـــع با یک »کیف سامســـونت« شـــروع شـــد.
بودجـــه  بـــه مســـائلی چـــون  بشـــخصه  سیدعیســـی 
بودنـــد  بـــرادران  از  مجموعـــه ای  می کـــرد.  رســـیدگی 
کـــه شـــورا تشـــکیل داده بودنـــد، ولی مؤسســـه، هیچ 
مرکـــزی نداشـــت. بعـــد از مدتـــی جایـــی بـــرای مرکـــز 
کشـــیدیم.  کردیم؛ اما مخفیانه. خیلی ســـختی  پیـــدا 
برخـــی از ما به خاطـــر پخش بیانیه هـــای امام خمینی 
در اوایـــل رونـــد انقـــالب بـــه زنـــدان افتادیم. مـــا را به 
مشـــخص،  مـــدِت  یـــک  بـــرای  و  انداختنـــد  زنـــدان 

سرپرســـت  سیدعیســـی  شـــد.  متوقـــف  فعالیت هـــا 
اصلـــی امـــور بـــود و ایـــن آغـــاز مؤسســـۀ شـــهید بود.

ارتباط سیدعیسی با خانوادۀ شهدا �
و  مجاهدیـــن  فکـــر  بـــه  همیشـــه  ســـید  جنـــاب 
به خصـــوص خانواده هـــای شـــهدا بود. مـــن به همراه 
ایشـــان دائم به دیـــدار خانواده های شـــهدا می رفتم. 
کســـی شـــهید می شـــد، سیدعیســـی بالفاصله  وقتی 
بـــه خانـــه اش می رفـــت. ما بـــرای تســـلیت و مراســـم 
کنـــار  در  ســـوم  و  دوم  اول،  روزهـــای  در  عـــزاداری 
خانوادۀ شـــهید بودیم. ســـید محبت خاصی نسبت 
خانواده هـــای  داشـــت؛  شـــهدا  خانواده هـــای  بـــه 
در  شـــهید  مؤسســـۀ  تأســـیس  ابتـــدای  از  شـــهدا 
ســـال82 تـــا ســـال2000. خانـــواده این شـــهدا احترام 
زیـــادی بـــرای ســـید قائـــل هســـتند. هنوز هـــم برخی 
از آن هـــا نـــزد ســـید رفته و شـــرایط خاص، مشـــکالت 
میـــان  در  وی  بـــا  را  مالی شـــان  گرفتاری هـــای  و 

می گذارنـــد.
تمامی خانواده های شـــهدا ســـید را ستایش می کنند 
و شـــمار زیـــادی از آن هـــا با ســـید در ارتباط هســـتند. 
ســـفارت  انفجـــار  در  سیدعیســـی  جنـــاب  زمانی کـــه 
ایـــران مجروح شـــد، تقریبًا تمام خانواده های شـــهدا 

آمدند.  عیادتـــش  به 
خـــود  پـــدر  را  او  شـــهدا  فرزنـــدان  از  زیـــادی  تعـــداد 
عضـــو  مســـتضعف  خانواده هـــای  حتـــی  می داننـــد. 
کمیتـــۀ امـــداد و تعـــداد زیـــادی از جانبـــازان. چون او 
برای مدتی مســـئول بنیـــاد جانبازان بـــود و به همراه 
من برای اشـــراف و نظارت بر امور خانـــوادۀ جانبازان 

می رفت. دیدارشـــان  بـــه 
می رفتیـــم،  شـــهدا  خانواده هـــای  دیـــدار  بـــه  وقتـــی 
کـــه بـــه چشـــم می آمـــد تواضـــع بـــود.  اولیـــن چیـــزی 
بسیار انســـان افتاده ای بود. روی زمین می نشست. 

وایت احمد مصری از تأسیس مؤسسۀ شهید ؛ ر

با یک »کیف سامسونت« شروع شد
کز متعدد مؤسســـۀ شـــهید فعالیت  کاری اش به ابواســـالم شـــهرت دارد از همان ابتدا در مرا که از آغـــاز حیات   مؤسســـۀ شـــهید 

ّ
»احمـــد مصـــری« معاون مدیرکل

داشـــته اســـت. او قبل از پیروزی انقالب اســـالمی در ایران با »سیدعیســـی طباطبایی« آشـــنا شـــده اســـت. احمد مصری مؤســـس بنیاد جانبازان از ابتدای سال 
کرده است.  94ـ 95 اســـت. او در »موسســـه شـــهید فلســـطین« نیز با سیدعیســـی طباطبایی همکاری 
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کفـــش وارد  کفشـــش را درمـــی آورد. قبـــول نمی کرد با 
خانـــۀ خانـــوادۀ شـــهید بشـــود. حتـــی خانواده هـــای 
شـــهدا خـــود می گفتنـــد: »جناب ســـید مـــا خودمان 
کفش وارد می شـــویم، شـــما هم وارد شـــوید«، ولی  با 
ایشـــان می گفت: »ایـــن منزل طاهر اســـت و من هرگز 

کفـــش وارد خانۀ شـــهید نمی شـــوم«.  بـــا 
ســـید، چای یا قهوه نمی نوشـــید ولی وقتـــی به خانۀ 
گر شـــده  خانـــوادۀ شـــهدا می رفـــت، می خورد. حتی ا
کمـــی از آن. به خانوادۀ شـــهید نـــه نمی گفت؛  مقـــدار 
گروِه  کســـی از  گر  در هیـــچ یـــک از وســـایل پذیرایـــی. ا
برداریـــد،  می گفـــت  برنمی داشـــت،  چیـــزی  همـــراه 
مقـــداری فقـــط در جیبتـــان بگذارید. ایـــن احترام به 

است.  شـــهید  خانوادۀ 

جنـــاب ســـید در تمـــام امـــور شـــهدا حاضر بـــود حتی 
کنارشـــان نبـــود. از نظر معنوی  گـــر از نظر فیزیکی در  ا
کنـــار خانـــوادۀ شـــهدای بنیـــاد شـــهید و  همیشـــه در 

جانبـــازان حضور داشـــت.

حصر در اردوگاه رشیدیه �
سیدعیســـی در جنـــگ اردوگاه هـــا حضـــور داشـــت و 
گرفـــت. در آن زمـــان به مـــدت  مـــورد محاصـــره قـــرار 
یـــک مـــاه یا بیســـت روز فقط علـــف می خـــورد و زمان 
مریـــض شـــد و وقتـــی از محاصـــره درآمـــد مـــا او را بـــه 
بیمارســـتان بردیم. در قضیۀ اردوگاه های فلســـطینی 
کـــه از طـــرف ایـــران وارد  مـــن ازجملـــه افـــرادی بودم 
ج« شـــدم و با  اردوگاه هـــا شـــدم. مـــن وارد اردوگاه »بر

کردم. جناب ســـید  خـــود آذوقه و لوازم پزشـــکی وارد 
کمک می کرد. ســـید همیشـــه مســـئلۀ فلسطین  هم 

را در اولویـــت مســـائل و اهـــداف خود قـــرار می داد.
کمـــک جمهوری  به طـــور طبیعـــی ایـــن محاصره بـــه 
شـــد.  برقـــرار  آتش بـــس  و  شـــد  شکســـته  اســـالمی 
ســـید از محاصـــره درآمـــد. البتـــه جمهوری اســـالمی 
کـــه ســـید را از  و برادران مـــان در ســـفارت خواســـتند 

کننـــد ولـــی خـــودش قبـــول نکـــرد.  ج  اردوگاه خـــار
اقتـــدار  و  هیبـــت  آوازۀ  نیـــز  اردوگاه  قلـــب  در  حتـــی 
کـــه او نمی پذیرد چیزی بیشـــتر  سیدعیســـی پیچیـــد 
از مـــردم فلســـطین بخـــورد و با آن ها متفاوت باشـــد. 

از علـــف تغذیـــه می کـــرد.  به همین دلیـــل 

ساخت وسازهای سیدعیسی �
بنیـــاد  لبنـــان،  شـــهید  بنیـــاد  »المنـــار«،  تلویزیـــون 
»امام خمینـــی«،  امـــداد  کمیتـــۀ  فلســـطین،  شـــهید 
امام خمینـــی،  فرهنگـــی  کـــز  مرا جانبـــازان،  بنیـــاد 
»راغـــب  شـــیخ  شـــهید  بیمارســـتان  بیت المـــال، 
حـــرب«، بیمارســـتان »رســـول اعظـــم«، بیمارســـتان 
درمانـــگاه  الحلـــوه«،  »عیـــن  اردوگاه  در  »قـــدس« 
ج البراجنه«، ســـاخت مســـاجد  »قـــدر« در اردوگاه »بر
کمک های بـــرادران  در روســـتاها و شـــهرها، البتـــه بـــا 
کویتی همه ســـاخت و ســـازهای سیدعیسی  ثروتمند 
اســـت و جنـــاب ســـید در تمامـــی این مؤسســـات ید 
طـــوال و دســـت خیر داشـــت. تمـــام این ها به دســـت 
ایشـــان و بـــا همـــکاری جمعـــی از بـــرادران متعهـــد و 

مخلـــص تأســـیس شـــد.

خاطره ای زیبا �
سیدعیســـی مقـــداری ســـرمایه بـــرای حفـــر چـــاه در 
کرد. در آن زمان ســـید  منطقـــۀ »بقاع غربی« فراهـــم 
بـــرای حـــزب اهلل احتـــرام زیـــادی قائـــل بـــود. بـــدون 
کاری نمی زد. بعـــد از اتمام  حزب اهلل دســـت بـــه هیچ 

سید در ساخت 
مسجد وحدت 

اسالمی که در »صور«، 
نزدیک اردوگاه 

فلسطینی ها واقع 
است نیز ید طوالیی 

داشت. مسجد 
وحدت اسالمی را 
ساخت و االن این 

مرکز هنوز وجود دارد. 
امام این مسجد 

در اصل فلسطینی 
سّنی مذهب است 

اما همیشه در اذان 
می گوید: »حی علی 

خیرالعمل«.
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کننـــد و افتتاح چاه  کـــه آن را افتتاح  گفـــت  حفـــر چاه 
بـــا حضـــور حزب اهلل انجام شـــد. بـــرای افتتـــاح، ما به 
بقـــاع غربـــی رفتیم و جناب ســـید دید فشـــار آب چاه 
که مقداری  کم اســـت. بـــرای افتتاح خواســـت  خیلی 
از آب را بـــا دســـتش بـــردارد. وقتی بـــرادران آب چاه را 
کردند آب، ســـید را بـــا خود برد، ولی خدا را شـــکر  بـــاز 

ســـالمت بودند و اتفاقـــی نیفتاد.

تأسیس شبکۀ »المنار« �
در ابتدا ما برای مؤسســـات شـــورایی به اسم »شورای 
اســـالمی مؤسســـات انقالب اســـالمی ایران« داشتیم 
کـــز امـــداد، بنیـــاد شـــهید، بیت المال،  که شـــامل مرا
کمیتـــه امـــداد می شـــد. ایـــن  مؤسســـۀ جانبـــازان و 
مؤسســـات یک شـــورا داشـــتند و جناب سیدعیســـی 
تلویزیونـــی  مـــا  زمـــان  آن  در  بـــود.  شـــورا  رأس  در 
نداشـــتیم. یعنـــی تـــا ســـال 1988 مـــا از رســـانه های 
گاهی اوقـــات رادیو  دیگـــر اســـتفاده می کردیـــم. مثـــاًل 
نـــور برنامه هایـــی پخـــش می کـــرد. آن هـــا می گفتنـــد 
توان مـــان بـــه تلویزیـــون نمی رســـد و االن زمـــان آن 

گفتیـــم  کافـــی اســـت. مـــا  نیســـت و رادیـــوی »نـــور« 
اجازه بدهید تا شـــبکه ای داشـــته باشـــیم. تلویزیون 
کم در منطقۀ »ضاحیه«  کردیم تا دســـت  را تاســـیس 

کردیـــم. تلویزیـــون باشـــد و تجهیـــزات الزم را وارد 
 در آن زمـــان واردکـــردن تجهیـــزات تلویزیونـــی جـــز از 
طریـــق مجوز رســـمی ممنوع بـــود. دولت هـــم مجوز 
گفت من ایـــن تجهیزات را  نمـــی داد. یکی از بـــرادران 
وارد می کنـــم و از دبی می آوردم. مؤسســـه های فوق، 
یعنـــی مؤسســـۀ  او دادنـــد.  بـــه  را  هزینـــۀ تجهیـــزات 
و  بیت المـــال  جانبـــازان،  امـــداد،  کمیتـــۀ  شـــهید، 
کـــه مـــن هـــم در آن زمـــان یکی از  جمعـــی از مدیـــران 

بودم. آن هـــا 
در  تجهیـــزات  ایـــن  کـــه  کـــردم  پیشـــنهاد  مـــن   
بیمارســـتان رسول باشـــد. روی »مآذنه«، در بلندی، 
کار وارد  برادران مـــان قانع شـــدند و ســـریع برای ایـــن 

شـــدند.  عمل 
بـــرادران ما از افـــراد نیک روزگار بودند ازجمله: شـــیخ 
»حســـن حماده«، »حســـین شـــامی«، »ابوحبیب«، 
حـــاج »عبدالحلیـــم« و جمـــع دیگـــری از  جمله حاج 

»محمـــد برجـــاوی«. آن هـــا ایـــن تجهیـــزات را آوردند 
کردنـــد و این گونـــه  و آنتن هـــای تلویزیـــون را نصـــب 

کرد.  بـــه کار  تلویزیون شـــروع 
البتـــه تلویزیون فقط در منطقۀ بیـــروت در لبنان بود 
گاه بود  کامـــاًل از مســـئله آ و سیدحســـن نصـــراهلل نیـــز 
چون سیدعیســـی بدون اطالع سیدحســـن دست به 
کاری نمـــی زد. بـــرای تأســـیس هر جایـــی ابتدا  هیـــچ  
سیدحســـن را مطلـــع می کـــرد. البتـــه او در آن زمـــان 

دبیـــرکل نبود. 
کـــه ایـــن  گفـــت  کمتـــر، ســـید  بعـــد از یـــک ســـال یـــا 
تلویزیـــون اســـالمی اســـت و جایـــز نیســـت این گونـــه 
کردند به  که مؤسســـات شـــروع  کند. اینجا بود  عمل 
تأمیـــن بودجۀ آن و آن را به حـــزب اهلل تحویل دادند. 

به این ترتیـــب تلویزیـــون نیز تأســـیس شـــد.
کردیـــم. فقط یک ســـری  وقتـــی ایـــن پـــروژه را شـــروع 
داشـــتیم  اختیـــار  در  ســـاده  برنامه هـــای  و  کارتـــون 
وقتـــی  ولـــی  بـــود.  مبتـــدی  خیلـــی  تلویزیـــون  کار  و 
کاماًل تغییر  گرفـــت،  »حـــزب اهلل« تلویزیـــون را تحویل 
گرفـــت و اســـتدیویی نیز ســـاختند.  کـــرد. یـــک مرکـــز 
در ابتـــدا تلویزیـــون فقـــط در یـــک اتاق پنجـــاه متری 
کز امـــداد یک  در مرکـــز امـــداد امام خمینـــی بـــود. مرا
گذاشـــتند  مـــکان تقریبـــًا پنجـــاه متـــری در اختیار ما 

کـــه تلویزیـــون را در آن راه انداختیـــم.

مسجد وحدت �
کـــه در  ســـید در ســـاخت مســـجد وحـــدت اســـالمی 
»صـــور«، نزدیـــک اردوگاه فلســـطینی ها واقـــع اســـت 
نیـــز یـــد طوالیـــی داشـــت. مســـجد وحدت اســـالمی 
را ســـاخت و االن ایـــن مرکز هنـــوز وجـــود دارد. در آن 
زمـــان یـــک مرکـــز بهداشـــتی را نیز در وســـط مســـجد 
کـــرد و ایـــن درمانـــگاه را پـــس از تجهیـــز بـــه  تأســـیس 
بـــرادران ســـپاه پاســـداران انقـــالب تحویـــل داد. این 
مرکـــز را به خاطر برادران فلســـطینی ســـاخت تـــا از آن 

کنند. اســـتفاده 
یـــک مثـــال از مســـجد وحـــدت مـــی آورم. امـــام ایـــن 
مســـجد در اصـــل فلســـطینی ســـّنی مذهب اســـت و 
همیشـــه در اذان می گویـــد: »حی علـــی خیرالعمل«. 
به نـــام  بـــود  مدیـــری  هـــم  فلســـطین  شـــعبۀ  در 
»ســـعید قاســـم«. او از علمای اهل تســـّنن صـــور بود. 
بســـیار  رابطـــۀ  اهل تســـنن  علمـــای  بـــا  سیدعیســـی 
خـــوب و ویـــژه ای داشـــت وآن هـــا نیـــز بـــرای جنـــاب 

سیدعیســـی احتـــرام زیـــادی قائـــل بودنـــد.

والیت پذیری سیدعیسی �
کلمـــه، مرد  جنـــاب سیدعیســـی بـــه معنـــای واقعـــی 
شـــهیید  بـــا  ویـــژه ای  بســـیار  رابطـــۀ  اســـت.  والیـــت 
»ســـیدعباس موسوی« داشـــت. من از نزدیکان سید 

هســـتم.  عباس 
کـــه در سیدعیســـی بـــود، ایـــن  گـــی خوبـــی  یـــک ویژ
کســـی دبیـــرکّل حـــزب اهلل می شـــد، وی  کـــه هـــر  بـــود 
تحـــت والیـــت و اطاعت او بـــود. ســـیدعباس هم فرد 
بســـیار متواضـــع و همیشـــه در صحنـــه بـــود. رابطـــۀ 
سیدعیســـی بـــا سیدحســـن نیـــز مســـتحکم بـــود. هر 

تمامی خانواده های 
شهدا سید را ستایش 
می کنند و شمار 
زیادی از آن ها با سید 
در ارتباط هستند. 
زمانی که جناب 
سیدعیسی در انفجار 
سفارت ایران مجروح 
 تمام 

ً
شد، تقریبا

خانواده های شهدا به 
عیادتش آمدند. 
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که در بنیاد شـــهید، جانبازان و دیگر مؤسسات  کاری 
سیدحســـن  دیـــدار  بـــرای  اول  می دادیـــم،  انجـــام 
وقـــت می گرفـــت و بـــه دیـــدار ایشـــان می رفـــت تا وی 
یـــا  پروژه هـــا  تک تـــک  جزئیـــات  تمـــام  جریـــان  در  را 
قـــرار  کنـــد،  تأســـیس  می خواســـت  کـــه  مؤسســـاتی 
مـــی داد. سیدعیســـی حتـــی بـــا شـــیخ »صبحـــی« نیز 

کامـــاًل تحت امـــر والیت  کرد.  روابـــط والیـــی را حفـــظ 
 . د بو

یـــک مثـــال می زنـــم: در ابتـــدای پیـــروزی انقـــالب و 
تأســـیس بنیاد شـــهید، ما عکس امام خمینی و شیخ 
کـــرده بودیـــم. ســـید همیشـــه  »منتظـــری« را نصـــب 
می گفت: »خـــدا امام خمینی و جانشـــینش منتظری 

که مـــا تحت والیت  کند«. این شـــعاری بود  را حفـــظ 
سیدعیسی داشـــتیم و حتی در بیمارستان، یک لوح 
ســـنگی از امام خمینی و شـــیخ منتظری داشـــتیم. تا 
کرد، یک  اینکـــه وقتـــی امام خمینی منتظری را عـــزل 
کشـــید تا تمام عکس هـــا را جمع  مـــاه تـــا دو ماه طول 
کردیـــم. بعـــد از دو ماه سیدعیســـی وارد بیمارســـتان 
گفـــت: »چـــرا ایـــن  شـــد و عکـــس منتظـــری را دیـــد و 
گفتیـــم: »خوب آقا ما نمی دانســـتیم«.  اینجاســـت؟« 
کردیـــم. شـــمار  بعـــد آن عکـــس را شکســـتیم و محـــو 
زیـــادی از بـــرادران، مثـــل سیدعیســـی متعهـــد به امر 
کلمه. والیت فقیـــه بودند. متعهد به معنـــای واقعی 

اخالق مداری �
قبـــل از هـــر چیز، سیدعیســـی الگـــوی اخالق بـــود؛ با 
کّل وقتش  که بـــا آن ها تعامل داشـــت.  کســـانی  همۀ 
کار اختصاص می داد. به ســـوریه ســـفر می کرد،  را بـــه 
درحالی کـــه خانـــواده اش در ایـــران بودنـــد. خانـــواده 
کن شـــدند، اما بـــاز تمامِ   اش در نهایـــت در لبنان ســـا
به محض اینکـــه  می گذشـــت.  کار  بـــه  ســـید  وقـــت 
به ســـراغش  عالـــم  تمـــام  گویـــا  می رفـــت،  خانـــه  بـــه 
کار می کـــرد. داخل خانه  ج خانـــه  می رفتنـــد. در خـــار
کار بـــود. بیشـــتر  هـــم تـــا نیمه هـــای شـــب مشـــغول 
کار اختصـــاص مـــی داد. خانـــواده اش  وقتـــش را بـــه 

واقعـــًا صبورنـــد. آن هـــا از صابرین هســـتند.

 
 وقتی کار المنار را 

شروع کردیم. فقط 
یک سری کارتون و 

برنامه های ساده 
در اختیار داشتیم و 

کار تلویزیون خیلی 
مبتدی بود. ولی وقتی 
»حزب اهلل« تلویزیون 
را تحویل گرفت، کاماًل 

تغییر کرد.
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کـــه  ســـال 1982 بـــا خانـــواده بـــه ایـــران رفتـــم. تهـــران 
رســـیدیم حملـــه اســـرائیل بـــه لبنان شـــروع شـــد. زن و 
بچـــه ام معجـــزه آســـا از موشـــکی که بـــه خانه مـــا خورده 
بـــود نجات پیـــدا کردند. امـــام رضوان اهلل علیـــه به آقای 
کـــه به داد لبنان برســـید. من با آقای  کروبی دســـتور داد 
کروبی ارتباط خوبی داشـــتم و هـــر وقت به لبنان می آمد 
و بـــا نظامی های فلســـطین در جنوب مالقات داشـــت، 
گفت  کروبی  مـــن او را همراهی می کـــردم. خالصه آقـــای 
سیدعیســـی، خـــودت کمر همـــت را ببند. بایـــد خودت 
گفتم ما  عهـــده دار ایـــن قضیـــه بشـــوی. ســـریع برگـــرد. 
دیروز آمده ایم. ایشـــان روز بعد با آقای صانعی به سمت 
لبنـــان حرکت کردند. دو روز طول کشـــید تا پاســـپورتم را 

کـــردم. آن موقـــع زن و بچه ام ایـــران بودند.  آمـــاده 
بـــه ســـوریه رفتم. شـــیخ صبحی و شـــهید ســـیدعباس 
موســـوی و همیـــن سیدحســـن نصـــراهلل و شـــیخ یزبک 
کثـــراً مـــال همان منطقـــه بعلبک  که ا و ابراهیـــم امیـــن 
که باید بنیاد  گرفتند  هستند در سفارت بودند. تصمیم 
شـــهید تأسیس شود و این کار را به عهده من گذاشتند. 
ایشـــان هم چک در اختیار ما می گذاشـــت. خالصه باید 
بین ســـوریه و لبنـــان رفت و آمـــد می کردم. خطـــر زیادی 
داشـــت. آن موقع هم به ُاشتوره می آمدم و اینها را پیش 
ک  شـــخص مخصوصی صرافی می کـــردم. خیلی خطرنا
بود، نقد کردن چک و آوردن آن به ســـوریه و رسیدگی به 
امور خانواده های شـــهدا و آوارگان در سوریه و در منطقه 
که اســـرائیل حضور نداشـــت.  بعلبـــک یا هر منطقـــه ای 

بنیاد جانبازان در منطقه تأســـیس شد. مسئولیت آن را 
باز هم به خود بنده ســـپردند. همه معلولین و جانبازان 

لبنانی و فلســـطینی را ما تحت پوشـــش داریم.
کروبی می گفت: سید عیســـی! می بینم  گاه گاهـــی آقـــای 
که تو  که ســـر تـــو دیگر بـــه دار مـــی رود. خالصه می بینـــم 
گفتـــم ان شـــاءاهلل با همدیگـــر. چون  رفتـــی. )بـــا خنده( 
که دســـت شما دســـت امام خمینی است  من می بینم 
و پـــول می آوریـــد. من هـــم طبق دســـتور امـــام دارم این 
کار را می کنـــم واال این قســـم کارها را کســـی بـــه غیر از من 

نمی کند.
کار مـــا میدانی بود.  مـــا دوره هـــای اداری ندیـــده بودیم. 
کردیم، دفتر و دســـتکی راه انداختیم  یک جایی را اجاره 
و افـــرادی را برای لیســـت جمع کردن فرســـتادیم. درباره 
کـــه آواره شـــده اند تحقیقات می شـــد. امکانات  کســـانی 
کـــه بتوانیم مـــردم را کمی  هـــم به نحوی توزیع می شـــد 
کنیم. پول های میلیونی نمی دادند. معلومات  ســـرگرم 
کار را توســـعه  ما توســـعه پیـــدا می کرد و بر همان اســـاس 

می دادیم.
معلومـــات اولیـــه را بـــه ســـفارت می دادیـــم. بـــر حســـب 
لیســـت آوارگانی که در ســـوریه داشـــتیم، لیســـت آوارگان 
در بعلبک و لیســـت شـــهدا در جنوب پـــول در اختیار ما 
قـــرار می دادنـــد. شـــهید دو جور اســـت. شـــهیدی که در 
رزمندگی شـــهید شـــده و باید به خانواده او رسیدگی کرد 
یـــا خانواده ای بودند که در اثر بمباران شـــهید شـــده اند. 

بـــه این افراد شـــهید مظلـــوم می گوییم.

کار بـــود. خیلـــی  شـــهید ســـیدعباس هـــم اول در رأس 
کـــه از جنبه نفســـی و اجتماعی  خوشـــحال بود بـــه این 
گر من  خیلـــی آرامـــش به وجـــود آمده اســـت. می گفـــت ا
امروز یا فردا شـــهید شـــوم، دیگر هیچ ناراحتـــی ای ندارم 
کار بنیاد شـــهید  چـــون می دانم سیدعیســـایی در رأس 
کار مـــا را  هســـت و بـــه خانـــواده من رســـیدگی می کنـــد. 
بـــه ایـــن درجه تأییـــد می کـــرد. هیـــچ مانع و محـــذوری 
کار  بـــرای مالقات بـــا ســـیدعباس و ســـایرین نداشـــتم. 
میدانی توســـط ما بـــود و بهره برداری سیاســـی را هم آنها 

می کردنـــد.
در قالـــب بنیـــاد شـــهید چنـــد بیمارســـتان بـــا عنـــوان 
بنیاد شـــهید بدون بودجه بنیاد شـــهید و با ارتباطاتی 
کـــه در منطقه داشـــتم و هیئت هایـــی به آفریقـــا، اروپا 
و آمریـــکا فرســـتادم ســـاخته شـــد؛ بیمارســـتانی دیگـــر 
بـــه عنـــوان شـــهید شـــیخ راغـــب حـــرب در جنـــوب در 
مســـاحت دویســـت هزار متر بـــا دویســـت تخته خواب 
عین الحلـــوه  در  دیگـــری  بیمارســـتان  شـــد.  ســـاخته 
کـــردم. درمانگاهـــی را در  برای فلســـطینی ها تأســـیس 
که اردوگاه فلســـطینی ها  کردم  برج البراجنـــه تأســـیس 
کالس دوازده  کودکســـتان تا  اســـت. مدارس شـــاهد از 
کـــه  پرســـتاری  دارالتمریـــز  مدرســـه  دارد.  فعالیـــت 
که  کـــردم  متعلـــق بـــه بنیاد شـــهید اســـت را تأســـیس 
قســـمت هایی را بنیاد شـــهید جمهوری اسالمی ایران 
متحمل می شـــود و قســـمت های را خود لبنان تأمین 

اســـت. کرده 

گوشه ای از خاطرات سیدعیسی از تاسیس موسسه الشهید

شهید سیدعباس موسوی می گفت
 دیگر نگرانی بابت خانواده ام ندارد

 
شهید سیدعباس 
هم اول در رأس کار 
بود. خیلی خوشحال 
بود به این که از جنبه 
نفسی و اجتماعی 
خیلی آرامش به 
وجود آمده است. 
گر من امروز  می گفت ا
یا فردا شهید شوم، 
دیگر هیچ ناراحتی ای 
ندارم چون می دانم 
سیدعیسایی در رأس 
کار بنیاد شهید هست 
و به خانواده من 
رسیدگی می کند.
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که اســـرائیل از بیـــروت بیرون  زمانـــی 
شـــد،  متمرکـــز  خلـــده  در  و  رفـــت 
انفجـــاری در دیرالعبـــد ســـر راه آقای 
فضل اهلل واقع شـــد. خیلی از بچه ها 
و زن ها به شـــهادت رسیدند. خرابی 
وســـیعی هـــم بـــه بـــار آورد. در طـــول 
بیـــش از صـــد و پنجاه متـــر، نما های 
انفجـــار  ایـــن  در  و  ریخـــت  منـــازل 

کشـــته شـــدند. شـــصت هفتـــاد نفر 
بـــدون ارتبـــاط با هیـــچ جا، آســـتین 
که  باال زدیـــم. برادر حاج علـــی زریق 
کار  کمیتـــه امداد بود،  معاون من در 
بنایی و ســـاختمانی می کـــرد. خیلی 
آدم فعـــال و عجیبـــی بود. به ایشـــان 
کن  کارهای شـــخصی ات را ول  گفتم 
و بیا این جا را بســـازیم. ایشـــان سی 
کـــرد. لباس  کارگـــر را آماده  چهـــل نفر 
کاله مخصوص  کارگرهـــا و  مخصوص 
که  تهیـــه شـــد. بـــه ذهن مـــا رســـید 
اینهـــا  کاله هـــای  و  لباس هـــا  روی 
بنویســـیم »جهاد البنـــاء«. ما در این 
رابطـــه نه بـــا ایـــران ارتباط داشـــتیم 
و نـــه بـــا هیـــچ جـــا. اجمـــااًل از جنبه 
ســـاخت و ســـاز خیلـــی زیبـــا بـــود و 

مردم خیلـــی خوشـــحال بودند.
وقتی ســـاخت این منازل تمام شـــد 
بـــه فکـــر نگه داشـــتن ایـــن مجموعه 
لبنـــان  در  جهادالبنـــاء  افتادیـــم. 
اختراع جالبی بـــود. من از جمهوری 
اجـــازه  امـــام  از  و  ایـــران  اســـالمی 
روســـتاهای  از  یاتـــر  و  کفـــرا  گرفتـــم. 

تعدادی کارگر  ساختمان
که »جهاد البناء« شدند

جنـــوب توســـط اســـرائیلی ها خیلی 
ضربـــه خـــورده بـــود. ایـــن مجموعه 
آن  بـــه  قریه هـــا  آن  تعمیـــر  بـــرای  را 
جـــا بردیـــم و وارد ســـاخت و ســـاز آن 
دو  خرابی هـــای  کردیـــم.  منطقـــه 
کردیـــم بـــه  کامـــل ترمیـــم  روســـتا را 
کامـــل  کـــه  ســـاختمان هایی  جـــز 
خراب شـــده بود چـــون نیـــاز به یک 
بودجـــه مخصوص بـــود و از عهده ما 
بـــر نمی آمـــد. جهادالبناء جـــا افتاد. 
جهاد ســـازندگی ایران در لبنان دفتر 
کرد. با  رســـمی با نام جهادالبناء بـــاز 
جهادالبنـــای مـــا هـــم در زمینه های 
کـــه دیدند  کردند. بعد  کار  مختلـــف 
جهادالبنـــاء نیـــازی بـــه ایـــران ندارد 

دفتـــرش را بســـتند.
مـــن از امام راجـــع به اســـتفاده از دو 
دســـتگاه حفـــر چـــاه عمیـــق اجـــازه 
داشـــتم. دو دســـتگاه هـــم خریـــدم. 
بـــا همین چهـــار دســـتگاه حفـــاری، 
کردن در مناطق  کار  کردم به  شـــروع 
محـــروم. مـــن حـــدود شـــصت  چـــاه 
همـــه  و  زدم  محـــروم  مناطـــق  در 
هـــم ســـالم بـــه آب رســـیده و تـــا االن 
آب  اینهـــا  از  مـــردم  دارد.  ادامـــه  کار 
کـــه  می خورنـــد. بـــه جـــز چنـــد چـــاه 
در بعلبـــک و بقـــاع غربـــی زده شـــد، 
کثـــر آن ها همـــه در مناطـــق محروم  ا
که امـــام از  جنـــوب بـــود. بعـــد از این 
دنیا رفـــت، اینها را صدقـــه برای روح 

گذاشـــتیم. امام 
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ــت  � ــ ــ ــ ــ ــزب اهلل فعالی ــ ــ ــ ــ ــای ح ــ ــ ــ ــ ــام ارگان ه ــ ــ ــ ــ درتم
ــتم ــ ــ ــ داشــ

مهندس قاسم علیق هســـتم از اهالی جنوب لبنان و از 
گذراندم؛  کنین جبل عامل. دوران مدرســـه را آنجـــا  ســـا
کـــردم و تحصیالت تکمیلـــی ام را در  در الجزایـــر تحصیل 
گذرانـــدم. پس از پیروزی انقالب اســـالمی هوادار  امریکا 
امـــام خمینـــی شـــدم و به مقاومت اســـالمی پیوســـتم. 
کنـــون عضو آن  از ابتـــدای تشـــکیل حـــزب اهلل لبنـــان تا

 . هستم
کاری ام در زمینـــه اداری و عمرانـــی ســـت و در  ســـابقه 
ارگان های مختلـــف حزب اهلل فعالیت داشـــتم؛ ابتدا در 
کز و ســـپس در ارگان جهاد  آماده ســـازی و راه اندازی مرا
ســـازندگی مشـــغول شـــدم ، این مرکـــز در زمینـــه مقابله 
کـــه قرآن،  بـــا تأثیـــرات حمله اســـرائیل فعالیت داشـــت 
گرفته بود. فعالیت  خانواده و جامعه مقاومـــت را هدف 
مـــا حتـــی دولت لبنـــان را تحـــت تأثیـــر قـــرار داده بود که 
کســـازی را  خدمات اساســـی و زیر بنایـــی و آب و برق و پا
کرد؛ جهاد ســـازندگی در مناطق تحت پوشش  ارائه می 

مقاومـــت وارد عرصه شـــده بود. 
با افتخـــار به عنـــوان مدیـــرکل بنیاد شـــهید در خدمت 
خانواده های شـــهدا بـــودم و بعدها در شـــهرداری بودم 
کنـــون نیز مجددا  بعـــد از آن به جهاد ســـازندگی رفتم و ا

در شـــهرداری مشغول هستم.

ــــــــــه ســــــــــید در  � در زمــــــــــان حملــــــــــه اســــــــــرائیل خان
ــــــــــود بیــــــــــروت محــــــــــل امــــــــــن مــــــــــا ب

پس از اشـــغال لبنان توســـط اســـرائیل در ســـال 1982 با 

نیروهـــای مقاومت حـــزب اهلل به بیروت رفتـــم. ابتدای 
امـــر ســـال 1983 بـــه مکانـــی در المعمـــوره رفـــت و آمـــد 
کردیـــم و از آنجا بـــرای خوابیـــدن به آپارتمـــان امن  مـــی 
می رفتیم . بعدها متوجه شدیم آنجا خانه سیدعیسی 
که جناب  بود یعنی اوایل امر بـــه جایی پناه برده بودیم 
ســـید عیســـی برای بـــرادران مقاومت که بـــه بیروت می 
کرده بود. چون مـــا در بیروت جنگ  آمدند مهیـــا و امن 

نداشـــتیم به اینجا می آمدیم و با وی آشـــنا شـــدیم. 
آن زمـــان تعدادمان انـــدک بود ولی بعدهـــا به هر زمینه 
و عرصه ای که وارد شـــدیم - اعم از توســـعه ، اجتماعی و 
علمی و رسانه ، پزشکی- شـــاهد نقش و تاثیر او بودیم. 
در اوایل اعالم تشـــکیل حـــزب اهلل در تمام این زمینه ها 
کارهایش وجود داشـــت. به تدریج  تأثیر سید عیســـی و 
میـــزان روابـــط و آشـــنایی ما نســـبت به ســـید عیســـی و 
کارهایش در این مســـیر و پیشـــرفت آن بیشـــتر و عمیق 

تر می شـــد. 

محور و محرک در ابعاد فکری حزب اهلل  �

در اولیــــــــــن دیدارهایتــــــــــان آرزوهــــــــــا و اهدافــــــــــش  �
ــــــــــد؟  را چطــــــــــور مــــــــــی دیدی

از نظـــر مـــن و دیگر بـــرادران، سیدعیســـی فـــردی حاضر 
در صحنـــه، عاشـــق، صاحب ایده، بســـیار پویـــا و فعال 
در تمامی زمینـــه ها بود. انگار خداوند ســـبحان چنین 
شـــخصی را بـــه عنـــوان محـــور و محـــرک در تمـــام ابعاد 
فکری برنامه های رشـــد و توســـعه و خدماتی حزب اهلل 
که به ذهن کســـی می  کرده اســـت. اولین چیزی  خلـــق 

که ســـید در  کار الزم بـــود می دیدند  رســـید یا داوطلـــب 
صحنه حاضر اســـت.  

خیلـــی فعال بـــود و بین لبنـــان و ایـــران در رفـــت و آمد. 
کارها را توســـط او پیش می بـــرد و راه  خداونـــد نیز دائما 
می انداخت. این مســـاله باعـــث اعتماد ســـازی بین ما 
گیـــری روابط با  و جنـــاب ســـید شـــد، وی باعث شـــکل 
گردید  اعتمـــاد بین انقالب اســـالمی ایـــران و اهـــداف ما 
بعدهـــا این اعتمـــاد در داخل لبنان تقویت شـــد. هرجا 
کرد چون مورد  گذاشـــت و اقدام  که ســـید عیسی دست 
گذار نیـــز وارد  اعتمـــاد بود طـــرف های مقابل و ســـرمایه 

کردند .  پروژه شـــده و شـــروع می 
او در تاســـیس بیشـــتر ارگان ها و موسســـه ها مشـــارکت 
داشـــت و حتی او بانی و طراح این موسســـات بود . این 
کار فعالیت خـــود را منوط به همت و  کز برای شـــروع  مرا
کردند. او رکن اساسی  فعالیت و حضور سیدعیســـی می 

کلیـــد موفقیت پروژه هـــا و اهداف بود.  و 

ــــــــــوی تمــــــــــام پروژه هــــــــــای  � ــــــــــی و معن حامــــــــــی مال
ــــــــــود حــــــــــزب اهلل ب

کاهـــش و جلوگیـــری از  وقتـــی ضـــرورت اقدامـــی بـــرای 
اثـــرات حمـــالت اســـرائیل و تخریب هـــای ناشـــی از این 
تجاوزگـــری الزم دیـــده شـــد یا اینکـــه الزم بـــود عملیات 
گیـــرد مثـــل عملیـــات بئر العبد ســـال  تدافعـــی صـــورت 
گفت مثال در ایران ارگانی مثل  1984 ، سید عیســـی می 
جهاد ســـازندگی وجود دارد ما هم از تجربه آنها استفاده 
کنیـــم و در هر دو طرف - هم نـــزد فرماندهان حزب  می 
اهلل و هـــم در ایـــران- تالش می کرد این تصمیم را عملی 

قاسم علیق از مدیران جهاد سازندگی لبنان

جهاد+فرهنگ
کـــه در مدیریت  کســـانی بـــوده  کـــرده و از جملـــه  قاســـم علیـــق مهنـــدس عضـــو حـــزب اهلل لبنـــان اســـت. وی ســـالها در بخش هـــای مختلـــف حـــزب اهلل فعالیـــت 
کنار سیدعیســـی طباطبایـــی در جریان  کشـــور به »جهـــاد البناء« معروف اســـت نقش داشـــته. همراهـــی و حضـــور وی در  کـــه در ایـــن  جهادســـازندگی در لبنـــان 

ســـاخت پـــروژه هـــای متعـــدد باعـــث شـــده وی حرف های زیـــادی درباره اش داشـــته باشـــد.
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ســـازد. او برکـــت هـــر حرکتی بـــرای ســـاختن و راه اندازی 
موسســـه ها بود. 

ح و برنامــــــــــه هــــــــــا  � ــــــــــب طــــــــــر ــــــــــر تصوی عــــــــــالوه ب
ــــــی داد؟ ــ ــــــام مــ ــ ــــــی انجــ ــ ــ کارهای ــــــه  ــ چــ

کـــرد . در طـــول هفت  از طـــرح و پـــروژه هـــا حمایت می 
که مســـئول بخش جهاد ســـازندگی بودم ســـید  ســـالی 
کز  عیســـی هم بود. ما پـــروژه های احداث مســـجد و مرا
فرهنگی و حســـینیه  و مجتمع ها را داشـــتیم ، در طول 
گـــری امور را برعهده داشـــت. پروژه ها او نقش تســـهیل 
گرد امام   یادم می آید حاج حســـن حبیب ســـلمان شـــا
که دوســـت سید و یار همیشـــگی او بود و ما هر  خمینی 
دو بـــه آنها برای ســـاخت حســـینیه و مســـاجدی در هر 

کردیم . که الزم بود کمک مـــی  شـــهر و روســـتایی 
کز حضور  ســـید عیســـی تنها در ســـاخت و تاســـیس مرا
نداشـــت بلکه حمایـــت مالی هم می کـــرد. این مجتمع 
کـــدام حکایتی از  که االن وجـــود دارد هر  هـــای فرهنگی 
ســـید عیســـی دارند و در تمامی آنها نقش داشته است. 
که مشـــکل مالی وجود داشـــت ســـید حاضر  هـــر جایی 
گشـــایش ایجاد می  کارهایش  می شـــد، خداوند نیـــز در 

کرد. 
کز بـــه ویژه در مرکـــز فرهنگی امام خمینی  در تمامـــی مرا
روی نقـــش و دیدگاه و تأثیر امام خمینی در تغییر اوضاع 
کـــه از  کـــرد، تمام تالشـــش ایـــن بود  کیـــد مـــی  ایـــران تأ
تجربـــه انقالب اســـالمی بهره بـــرده و به دیگران و نســـل 

هـــای آینده انتقال داده شـــود.    
گیری چنین  گردان امام خمینی در شـــکل  به واقع شـــا
کز  مقاومت و شـــجاعتی نقش داشـــتند و مســـاجد و مرا
کز  کردنـــد . امـــروز ایـــن مرا فرهنگـــی ایـــن نقـــش را ایفـــا 
ســـنگرهای مقاومت شـــده اند. نه فقط بـــرای مقاومت 

بلکه ســـنگر بـــرای کل جامعه مقاومت هســـتند. 
کـــه مســـئولیت جهـــاد ســـازندگی را داشـــتم او از  زمانـــی 
طـــرف شـــیخ رحیمیان به عنـــوان ناظر در بنیاد شـــهید 
کننده آنجـــا بـــود . پروژه هـــای مرکز  کـــره  بـــود و فـــرد مذا

جهـــاد ســـازندگی را مـــا طـــرح ریـــزی و برنامه ریـــزی می 
کردیـــم و او ارکان پروژه را مشـــخص می ســـاخت. در طی 
کرد.  ایـــن طرح ریزی افق های دوردســـت را لحـــاظ می 
در پروژه های مدرســـه یا بیمارستان اهداف بلند مدت 
گیـــری در مرحله  و دوردســـتی داشـــت ، پـــس از تصمیم 
کـــرد تا  راه انـــدازی و تأســـیس پـــروژه هـــم همراهـــی می 
به مرحله اتمام می رســـید. در تمام شـــهرها و روســـتاها 
شـــخصیت معروفی شـــده بود و نقش مثبتی داشـــت . 

سیدعیســــــــــی ماننــــــــــد قاســــــــــم ســــــــــلیمانی  �
ــــت ــ ــ ــ اس

رابطـــه میـــان او و مـــا بســـیار عمیق و زیاد شـــده بـــود. او 
یکـــی از بـــرادران الگوی مقاومـــت بود . به طـــور خالصه 
کار خدمات انسانی مانند  َمَثل ســـید عیســـی در زمینه 
فرمانده ســـپاه قدس قاســـم ســـلیمانی اســـت، قاســـم 
ســـلیمانی در هـــر جـــا در حـــال افتخـــار آفرینـــی اســـت 

سیدعیســـی نیـــز در زمینـــه های علمی بهداشـــتی 
اجتماعـــی افتخار مـــی آفرید.

حقیقتا نقشـــی اصلی را در دســـتاوردها و موفقیت 
هـــا داشـــت و از ارکان جامعه مقاومت بود . او باعث 
نهادینه شـــدن پایه های مقاومت در جامعه شد . 

ــــــاد شــــــــــهید  � ــــــا بنیــــ همــــــــــکاری و همراهــــــــــی بــــ
ایــــــــــران و لبنــــــــــان 

در مرحلـــه بعـــدی مـــن در بنیاد شـــهید بـــه عنوان 
مدیـــر کل با سیدعیســـی همـــکاری و در خدمت او 
بـــودم. او رئیـــس شـــورای مدیریت بـــود و من مدیر 
بنیـــاد بـــودم. او هـــم از طـــرف بنیـــاد شـــهید ایران 
مســـئول پیگیری بود و استراتژی بنیاد شهید را زیر 

نظر او انجـــام دادیم. 
ایـــن مرکـــز مســـئولیت بزرگـــی را در قبـــال حمایـــت 
از خانـــواده هـــا و فرزنـــدان شـــهدا برعهـــده دارد. 
کز دیگری نیز خدمـــات مهم و بزرگی  همچنیـــن مرا
را بـــرای اعضـــای مقاومـــت به ویـــژه جانبـــازان ارائه 
می دهد مانند بیمارســـتان رســـول اعظم، مدارس 
شـــاهد و همچنین مرکز بـــزرگ و پیشـــرفته ای در زمینه 
پزشـــکی در لبنان که من چهار ســـال با وی در این پروژه 
هـــا همکاری داشـــتم و بهترین پشـــتیبان و کمک بود . 

ــــــیس  � ــ ــــران در تاســ ــ ــ ــ ــــات ای ــ ــ ــ ــــتفاده از تجربی ــ ــ اســ
ــــــان ــ ــ ــــــازندگی در لبن ــ ــــــاد ســ ــ جهــ

کســــــــــی  � ــــــــازندگی  ــــــــاد ســ ــــــــرای تأســــــــــیس جهــ ــ ب
ــــــــــا اینکــــــــــه  کمــــــــــک شــــــــــما آمــــــــــد ی ــــــــــه  از ایــــــــــران ب

ــــــــــد؟  کردی ــــــــــان آن را تأســــــــــیس  خودت
همچنیـــن  کردیـــم،  اســـتفاده  ایـــران  تجربیـــات  از 
بـــا  و  آمدنـــد  ایـــران  ســـازندگی  جهـــاد  از  مهندســـینی 
کردنـــد و مدت زمـــان زیادی حتی تا ســـال  ماهمراهـــی 
2005 در لبنـــان ماندنـــد، جهاد ســـازندگی در اینجا دفتر 
کارشـــناس و مهندســـانی را اعزام  نمایندگـــی داشـــتند و 

کـــرده بودنـــد و برنامـــه هـــای عملـــی داشـــتند.

سید در تصمیم گیری 
ها نیز نظر می داد با 

اینکه مهندس معمار 
تحصیلکرده حاضر 
بود اما سید از دید 
فرهنگی فراتری نیز 

برخوردار بود.
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ــما  � ــ ــ ــ ــ ــازندگی ش ــ ــ ــ ــ ــاد س ــ ــ ــ ــ ــه جه ــ ــ ــ ــ ــا موسس ــ ــ ــ ــ آی
ــــــــــروژه هــــــــــای  ــــــــــر پ ــــــــــران عــــــــــالوه ب ــــــــــد ای همانن
ــتند؟ ــ ــ ــ ــــی داشــ ــ ــ ــای فرهنگــ ــ ــ ــ ــــت هــ ــ ــ ــ ــــی فعالی ــ ــ ــ عمران

خیر، فعالیت جهاد ســـازندگی اینجـــا منحصر به عمران 
و توســـعه اســـت. فعالیـــت هـــای فرهنگـــی مربـــوط بـــه 
که اینجـــا مرکـــزی به نـــام امام  واحدهـــای دیگـــر اســـت 
که ایـــن برنامه هـــا را بـــرای عموم  خمینـــی وجـــود دارد 

کند.  مـــی  اجرا 
کادر و عوامل  اما به وجود آوردن فرهنگ توســـعه بـــرای 
جهاد ســـازندگی بـــه معنـــای واقعـــی اش را آنها اهمیت 
کار توســـعه و  کردن بین  می دادنـــد یعنی ارتباط برقـــرار 

کار فرهنگـــی البته از وظایف آنهاســـت. 

ــی رود  � ــ ــ ــ ــ ــهدا م ــ ــ ــ ــ ــواده ش ــ ــ ــ ــ ــزد خان ــ ــ ــ ــ ــی ن ــ ــ ــ ــ  وقت
ــــــر  ـــ ــــــا حاضـ ـــ ــــــام آنجـ ـــ ــــــر و امـ ـــ ــــــده رهبـ ــــــی نماینــــ گویــــ

ــــــــت اســ
ســـید عیســـی در تأســـیس مرکـــز ســـهیم بـــود ولـــی این 
مشـــارکت ادامه دار نبود . همچنین با بنیاد شـــهید هم 
همکاری داشـــت به صورت اساسی در تمامی زمینه ها 
و چارچـــوب هـــا همکاری و فعالیت داشـــت نـــه فقط در 
کـــه خواهان همکاری و  مرکز جهاد ســـازندگی. هر ارگانی 
کرد و مختص  مســـاعدت ســـید بود با آن همکاری مـــی 

به جهاد ســـازندگی نبود.
امـــا در زمینـــه وظیفـــه کاری او موظـــف به یاری رســـانی 
و پیگیـــری و حمایـــت از خانـــواده های شـــهدا در بنیاد 
شهید بود. اوهمیشـــه حاضر بود و همواره حاضر است. 
او علیرغـــم اینکـــه جانـــش را در خدمـــت بـــه مقاومـــت 
کـــرده امـــا همچنان بـــرای تســـلی خاطر  خالصانـــه فـــدا 
گفتـــن بـــه خانـــواده هـــای شـــهدا حاضر می  و تســـلیت 
که عاشـــق خانواده های  شـــود. این ویژگی ســـید است 
کســـی سریعا  شهداســـت و به محض اطالع از شـــهادت 
نزد خانـــواده او مـــی رود و وقتی نزد خانـــواده ها می رود 
گویـــی نماینده رهبر و امام خمینی آنجا حاضر هســـتند 
و این بســـیار ویژگی باالیی اســـت. ایـــن موضوع جایگاه 

شـــهدا را تقویت و باال مـــی برد. 

ســــــــــید عیســــــــــی دو پــــــــــروژه بیمارســــــــــتانی  �
ــم  ــ ــ ــ ــول اعظــ ــ ــ ــ ــــرب و رســ ــ ــ ــــب حــ ــ ــ ــهید راغــ ــ ــ ــ شــ
ــــــــــن  ــــــــــات ای ــــــــــه ســــــــــرانجام رســــــــــانده، جزئی را ب
ــــــــــده تأســــــــــیس  ــــــــــوده و ای پــــــــــروژه هــــــــــا چطــــــــــور ب

ــــــت؟ ــ ــــه اســ ــ ــ ــ گرفت ــــکل  ــ ــ ــــه شــ ــ ــ ــ آن چگون
فکـــر و ایده بیمارســـتان از آنجا شـــکل گرفت که ضاحیه 
جنوبـــی عمال در محاصـــره بـــود و نیاز بســـیار مبرمی به 
کـــه مرکزی  وجود بیمارســـتان بـــود . فکر ســـید این بود 
بـــرای رســـیدگی بـــه مجروحـــان و نیروهـــای مقاومـــت 
کـــه نمـــی توانســـتند خـــارج از ضاحیه  بـــه وجـــود بیاید 
خدمـــات درمانی بگیرند چون هم بیمارســـتانی هم در 

آن مـــکان وجود نداشـــت و هم مشـــکل امنیتـــی بود.

تشــــــــــکیل بیمارســــــــــتان های تخصصــــــــــی و  �
منحصــــــــــر بــــــــــه فــــــــــرد فکــــــــــر و ایــــــــــده سیدعیســــــــــی 

ــــــــــود ب
 بنا به ضرورت وجود مرکز درمانی ، ســـید عیســـی دست 
کار شـــد و بیمارســـتان رســـول اعظم ابتدا به شـــکل  بـــه 
کـــرد و بعد بیمارســـتان تخصصی  کار  درمانـــگاه آغـــاز به 
دوم و ســـومی ایجـــاد شـــد و ســـپس یـــک مرکـــز درمانی 
کز  تخصصی چهارمی تاســـیس شد که جزء بزرگترین مرا
که بـــه لحـــاظ خدمات  تخصصـــی درمانـــی لبنان شـــد 
رســـانی بهترین مرکز درمانی در نـــوع دولتی و خصوصی 

است. 
گـــر در خاورمیانه  بیمارســـتان قلب رســـول اعظـــم؟ص؟ ا
بهتریـــن نباشـــد در لبنان بهترین اســـت. بیمارســـتان 
دیگـــری ویـــژه بیماری ســـرطان در حال احداث اســـت. 
همچنین بیمارستان عمومی رسول اعظم هم هست. 

ایده ســـاخت بیمارســـتان در صـــور نیز وجود داشـــت . 
که  اینجـــا مســـاله اعتمـــاد و توانمنـــدی مطـــرح اســـت 
باعث تاســـیس بیمارستان ها شده و نیازمندی جامعه 
که بانی آن ســـید عیســـی بوده  کند  مقاومـــت را برطرف 

است. 

فکــــــــــر  � بــــــــــه  پروژه هــــــــــا  تاســــــــــیس  در 

بــــــــــود هــــــــــم  فلســــــــــطینی ها 
بیمارســـتان شـــیخ راغب در جنوب لبنان بود و این هم 
با نظر و فکر ســـید عیســـی ســـاخته شـــد. او مجروحین 
بمباران اســـرائیلی ها را می دیـــد، فکر این بود که زمینی 
کار را  اجاره می کنیم و بیمارســـتان می سازیم پس سید 
شـــروع کرد و بـــا خیرین در تماس بـــود . او فرمانده پروژه 
کارزارهـــا بود. مـــا در جهاد ســـازندگی  هـــای عملیاتـــی و 
کردیم و تأمین مالی و شـــروع و ادامه  طراحـــی و اجرا می 
کردیم .  پـــروژه را با جناب ســـید عیســـی مشـــورت مـــی 
تالش بســـیاری در به اتمام رســـاندن برنامه ها داشـــت 
گفت این پروژه به درد لبنانی ها و فلســـطینی ها  و مـــی 

. خورد  می 
یـــک نظر هم همیشـــه به فلســـطین داشـــت و میگفت 
اینجـــا بـــه فلســـطین نزدیـــک اســـت. فکـــرش ایـــن بود 
کـــه ایـــن بیمارســـتان روزی در مقابـــل تجـــاوز و حملـــه 
اســـرائیل یـــا هر جنـــگ دیگری بـــه درد مردم مـــی خورد 
. همینطـــور هـــم شـــد و در جنگ 2006 مرهمـــی بر زخم 
کودکان بـــود. البته به این هم ختم نشـــد بلکه  مـــردم و 
فرصتی بـــرای انقالب هم شـــد و االن هـــالل احمر ایران 
کـــه باعث اعتماد بین  کند  ایـــن بیمارســـتان را اداره می 
انقـــالب و مردم ما شـــد. دیگر مردم از اســـرائیل و جنگ 
با اســـرائیل نمی هراسند و در قلب جبل عامل خدمات 
پزشـــکی ارائه داده می شـــود و مدیریت خدمات رسانی 
را ایـــران بـــه عهـــده دارد و همچنان نیز موضـــوع زیر نظر 

جناب ســـید ادامه دارد. 

ــــــتان  � ــ ــــــن روی بیمارســ ــ ــ ک ــــر اما ــ ــ ــــا و دیگــ ــ ــ از آفریقــ
ــــــــــد  ــــــــــرده ان ک ــــــــــذاری  گ ســــــــــرمایه 

میلیون هـــا دالر برای این پروژه ها هزینه شـــده اســـت. 
کرده  گـــذاری  کـــن روی آن ســـرمایه  از آفریقـــا و دیگـــر اما
انـــد. ســـید مـــورد اعتمـــاد بـــود و روابـــط گســـترده ای با 
کشـــورهای عربـــی و افریقایی، ایـــران و ... داشـــت. این 
که سید در طول خدمت  بخاطر صداقت و درســـتی بود 
و فعالیـــت بـــه انقـــالب اســـالمی و مقاومت داشـــت. هر 
که می خواســـت انجام دهد قابـــل اعتماد و  فعالیتـــی را 

کـــردن بود. تکیه 

در تمام پروژه ها نگاه فرهنگی داشت �

ــــــــــه ســــــــــید  � ک ــــــــــی  ــــــــــن برنامــــــــــه های از مهــــــــــم تری
ــــــــــد ترمیــــــــــم  عیســــــــــی طباطبایــــــــــی انجــــــــــام دادن
بقعــــــــــه هــــــــــای متبرکــــــــــه بــــــــــود ایــــــــــا شــــــــــما در ایــــــــــن 

مــــــــــورد نقشــــــــــی داشــــــــــتید؟
بلـــه ، از مهـــم تریـــن پروژهایـــی که بـــا هم انجـــام دادیم 
بررســـی آثـــار تاریخی منطقه شـــیعیان بـــود از جمله قبر 

ســـیده خولـــه ؟ع؟ بود.
کارشـــناس متخصـــص میـــراث اســـالمی را مامـــور  یـــک 
گرفته  کردیم و پس از تحقیقـــات صورت  انجـــام تحقیق 
کـــه این مـــکان متعلق به ســـیده خوله  گرفتیم  نتیجـــه 
گاهی از مساله پروژه آن  اســـت. سید عیســـی نیز پس از آ
کـــرد و در ضمـــن آن احـــداث و احیای مســـاجد و  را آغـــاز 

گرفت. کـــز فرهنگی صـــورت  مرا
ســـید عیســـی شـــخصا متولی مالی تمام پروژه شـــد. ما 

جلسات مشاوره 
ای برگزار می شود 
تا شهید حسام که 
به جو لبنان اشراف 
نداشت از کمک 
سیدعیسی بهره 
ببرد و او هم در این 
جلسات و نیز در 
سوریه شرکت می کرد. 
سید عیسی از جمله 
شخصیت هایی بود 
که صاحب رأی بود 
بدون اینکه دنبال 
اسم و رسم باشد. 
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گـــروه جهاد ســـازندگی طراحـــی بقعـــه را برعهده  نیـــز در 
که مشغول بررســـی مکان بودیم درخت  گرفتیم. زمانی 
که آن را دســـت نخورده نگهداشتیم  کهنســـال آنجا بود 
که شـــاید عمر درخت به انـــدازه آن  و نظر ســـید این بود 

 . باشد  مکان 

ــــــــــرای طراحــــــــــی هــــــــــای  � او پیوســــــــــت فرهنگــــــــــی ب
ــــــــــود فنــــــــــی مــــــــــا ب

گیـــری ها نیـــز نظر مـــی داد. بـــا اینکه  ســـید در تصمیـــم 
مهنـــدس معمار تحصیلکرده حاضر بود اما ســـید از دید 
فرهنگـــی فراتری نیز برخوردار بـــود. االن آن درخت روی 
بقعـــه و زائـــران مـــکان ســـایه انداختـــه اســـت و ارتباطی 
کـــرده اســـت. اینهـــا ناشـــی از  خاصـــی بـــا مـــکان پیـــدا 
که ســـید از آن بهره مند اســـت و نشـــان  فرهنگی اســـت 

می دهـــد تربیـــت یافته مکتـــب امام خمینی اســـت. 
از دیگـــر پـــروژه هـــای ســـید عیســـی ســـاخت و احـــداث 
که مـــا حدود  مســـاجد در نقـــاط مختلـــف لبنان بـــوده 
150 مســـجد کوچـــک و بـــزرگ احـــداث کردیـــم؛ حـــدود 
کـــز فرهنگی، باشـــگاه ها،  65 مجتمـــع ســـاختیم در مرا
مدارس و ... ســـازمانی بـــرای اهتمام به این مجتمع ها 

تشـــکیل داده شـــد و تعداد آن نیز بیشـــتر شـــد. 
طراحـــی حوزه علمیه امام منتظر را نیز جهاد ســـازندگی 
گرفـــت. مـــدارس، حوزه هـــا، بیمارســـتان ها،  بـــر عهده 
کـــز فرهنگی و مجتمع ها را طراحـــی و مرمت می کرد.  مرا

او یـــک دولت در یک شـــخص بود. 
کـــز بهداشـــتی و درمانگاهها  همچنیـــن در تأســـیس مرا
مشـــارکت داشـــت و حتی در تأسیس مساجد و مصال در 

اردوگاه ها فعـــال بود.

-چرا در اردوگاهها درمانگاه ساختید؟ �
که از اهل بیت و امام  کنیم  کرده و می  -همیشـــه تالش 
کن فلسطینی باشـــد و رابطه ای با  خمینی اثراتی در اما
فلســـطین داشته باشد. تا مردم فلسطین در این رابطه 
گیرند. آنها مســـائل و مشکالت خودشان را داشتند  قرار 
که  کنیـــم هرچقدر  که حمایتشـــان  . برایمـــان مهم بود 
هزینه داشـــت. ســـید هم پـــروژه هایی در ایـــن زمینه در 

بـــرج البراجنه ، در صور ، صیدا و ... داشـــت.

رابطــــــــــه خــــــــــاص بیــــــــــن سیدعیســــــــــی و شــــــــــهید  �
عبــــــــــاس موســــــــــوی 

رابطـــه ویـــژه و خاصـــی بین ایـــن دو وجود داشـــت. بعد 
از شـــهادت ســـیدعباس موســـوی این رابطه بـــا پدرش 
وجـــود داشـــت. ما هر وقت که به بقـــاع می رفتیم حتما 
بـــه زیـــارت مـــزار ســـید عباس مـــی رفتیـــم. پـــدر عباس 
موسوی جناب سید عیســـی را خیلی دوست داشتند. 

سلوک سیدعیسی طباطبایی �
ســـید عاشـــق و متواضـــع و بـــا اخـــالق و مـــؤدب بـــود. با 
کـــرد اما ما اذیتـــش می کردیم  کالم کســـی را اذیـــت نمی 
گرفت و می  کارهایمان امـــا او به دل نمـــی  بـــا حرف و بـــا 

. بخشید
فـــردی اجتماعـــی بـــود و در مناســـبت هـــای مختلـــف 
کرد. بســـیار به خانـــه و خانواده  کمک مـــی  مشـــارکت و 

کرد. فردی معتدل  اش اهمیت می داد و رســـیدگی می 
بـــا اولویت های خاصی که به مقاومت داشـــت. عاشـــق 
امـــام خمینـــی بود ، پس از تأســـیس مرکـــز فرهنگی امام 

خمینـــی روی پـــروژه ترویـــج فکر امـــام کار می کرد. 

شهرت سیدعیسی در لبنان �
بـــرای بســـیاری آشناســـت  او خیلـــی معـــروف اســـت، 
کـــز فرهنگی  مخصوصـــا نســـل جـــوان؛ در مســـاجد و مرا
حضـــور داشـــت او بـــه اهل خیر بـــودن و فرزنـــد انقالب و 

امـــام بـــودن معـــروف بـــوده و مـــورد اعتماد اســـت.   
کسی نســـبت به سید اعتراض نداشت  به همین خاطر 
که در خدمت مردم و مقاومت اســـت و  و می دانســـتند 
هیچ نقشـــه و سیاســـتی ندارد و منتظـــر تأیید و تمجید 
که در  گفـــت وظیفـــه ام اســـت  ایـــران نیســـت بلکه می 
خدمـــت شـــما باشـــم بـــه خاطـــر خـــدا ، نـــه تشـــکر می 

خواهم و نـــه تقدیر. 

ــــا  � ــ ــ ــ ــــــاطری ب ــ ــــــهید شــ ــ ــــــاوره شــ ــ ــــــات مشــ ــ جلســ
ــــی  ــ ــ ــ ــــی طباطبای ــ ــ سیدعیســ

ــــــــــه بحــــــــــث بازســــــــــازی مطــــــــــرح  � ک از ســــــــــال 2006 
ــــازندگی و  ــ ــ ــــاد ســ ــ ــ ــــروه جهــ ــ ــ ــ گ ــــــما در  ــ ــــــد شــ ــ شــ
ــــــــــن  ــــــــــا ســــــــــید در ای ــــــــــد آی ــــــــــاد شــــــــــهید بودی بنی

ــــــــــز نقشــــــــــی داشــــــــــته اســــــــــت؟ ــــــــــه نی زمین
ســـید راهنما و راهبـــر برادران ایرانی بـــود که به اینجا می 
آمدنـــد. آن موقـــع نیز من مدیـــر جهاد ســـازندگی بودم. 
مهندس حســـام خوشـــنویس همیشـــه به دیدن سید 
گرفت . ســـید نیز هر  مـــی رفت و از ایشـــان مشـــورت می 
کمـــک بود یکـــی از جاهـــای امیدواریش  جایی نیـــاز به 

گرفت.  شـــهید حســـام بود و با او تماس مـــی 
که  جلسات مشـــاوره ای برگزار می شود تا شهید حسام 
به جو لبنان اشـــراف نداشـــت از کمک سیدعیسی بهره 
ببرد و او هم در این جلســـات و نیز در ســـوریه شرکت می 
که  کـــرد. ســـید عیســـی از جمله شـــخصیت هایی بـــود 
صاحب رأی بود بدون اینکه دنبال اســـم و رســـم باشد. 

خاطره ای شیرین �

که در بیمارستان رســـول اعظم بودیم و  خاطرم هســـت 
همســـرم مریض بود. در بخش اورژانس منتظر نشسته 
کنـــم. به  بـــود و مـــن هـــم نمـــی توانســـتم او را همراهی 
که همســـرم  محـــض اینکه ســـید عیســـی متوجه شـــد 
هســـت آنقـــدر پیگیـــری و توجه نشـــان داد مثـــل اینکه 
مـــن خـــودم آنجا بـــودم، حتـــی برایـــم تعریف هـــم نکرد 
کارهایش را از ابتـــدا تا انتها  که تمـــام  گفت  اما همســـرم 

کردند.  پیگیـــری 
کـــه خود را در خدمت  ایشـــان تا این حد متواضع بودند 
کوچک یـــا بزرگ  مـــردم مـــی دانســـتند و در تمـــام امـــور 

بودند. چنین 
بـــا ما، با فرماندهـــان با مردم بودند هر یـــک از رزمندگان 
کـــه از او خدماتـــی مـــی خواســـت ارائـــه مـــی  مقاومـــت 
کســـی بدون خدمـــات بماند.  که  کرد  کـــرد. قبول نمـــی 
کـــه به تمامی مـــردم اعـــم از مردم  سیاســـت او ایـــن بود 

کرد.  کمک مـــی  فقیـــر و مســـتضعف و مردم عـــادی 
فکـــر و قلب بزرگی داشـــت و فعال و پرتحـــرک بود و همه 
کـــرد ، هیچ مانع و مشـــکلی  خواســـته هـــا را اجابت می 
گـــر ایران بود باید مشـــکل را حل  نمی شـــناخت، حتی ا
کرد ، احســـاس مســـئولیت بســـیار زیادی داشـــت .  می 
کـــس را در این حد ندیده بـــودم که همه چیز اعم  هیـــچ 
کند فقط بخاطر  از توهین و فشـــار و سختی ها را تحمل 

دیگران.  راحتی 

ــــــــــرای  � ــــــــــی ب ــــــــــک ایران ــــــــــه ی ک چطــــــــــور مــــــــــی شــــــــــود 
ــانی  ــ ــ ــ ــــد جانفشــ ــ ــ ــــن حــ ــ ــ ــ ــر در ای ــ ــ ــ ــور دیگــ ــ ــ ــ کشــ

ــــــــــد؟ کن
محبـــت او بـــه اهل بیت و فرهنگ اهل بیـــت و ارتباط با 
انقالب اســـالمی و ذوب شدن در امام خمینی، او را یک 
کـــه ورای مرزهای  کرد  انســـان خارق العـــاده و فرامـــرزی 
کرده است.  جغرافیایی و دینی او را به انســـانیت متصل 
او در خدمت به انســـان و ارزش های انســـانی بود. وقتی 
که واالترین مســـائل اســـت دفاع  مقاومت از مســـاله ای 
کند یعنـــی مســـاله فلســـطین و قـــدس بنابراین با  مـــی 
تمام عشـــق بـــرای محقق شـــدن این اهـــداف و از میان 
کـــرده و بـــه آن مردم  رفتن اشـــغالگر تمام تـــالش خود را 

کند. خدمت مـــی 

  
پس از اشغال لبنان 

توسط اسرائیل در 
سال 1982 با نیروهای 

رزمنده حزب اهلل 
به بیروت رفتم. به 

مکانی در المعموره و 
به آپارتمان امنی رفت 

و آمد می کردیم که 
بعدها متوجه شدیم 

آنجا خانه سیدعیسی 
بود.
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کروبـــی رئیـــس بنیاد شـــهید بـــود. ارتباط ما  مهـــدی 
بـــا ایشـــان خیلـــی قوی بـــود. به مـــا امکانـــات می داد 
کنار  گذاشـــته بـــود. در  کمـــی بـــاز  و دســـت مـــا را هـــم 
گســـترده  کار ما  کمیتـــه امداد را شـــروع  کردیم.  کار  آن 
بـــود. یعنی هم خانـــواده شـــهدا بود، هـــم جانبازان، 
هم رســـیدگی بـــه امور فقرا و آوارگان. مـــا به مرور زمان 

کردیم. ایـــن مؤسســـات را از همدیگر جـــدا 
کـــه  کمیتـــه امـــداد، همـــان طـــور  کـــه جـــای   دیدیـــم 
کار می کنـــد، در لبنـــان خالی  در ایـــران خیلی خـــوب 
کـــه بودجـــه ای برای  گفتـــم  اســـت. مـــن بـــه ایشـــان 
که یک مؤسســـه مخصوص  کار بگذارید تـــا این  ایـــن 
کرد.  نیازمنـــدان در لبنان راه بیندازیم. ایشـــان قبول 
کـــرد. من هم رفتم  کمیتـــه امداد در ایران صحبت  با 
کردیم. آقای  کردم. زمینـــه را فراهـــم  بـــا آنهـــا صحبت 
عســـگراوالدی، آقای نیری و آقای حیـــدری به لبنان 
کـــه لبنـــان را می گشـــتیم و  آمدنـــد. در ضمـــن ایـــن 
که زمینه را برای تأســـیس  اوضـــاع اینهـــا را می دیدیم 
کمیتـــه امـــداد آمـــاده بکنیـــم، در جنـــوب بـــه همـــان 
که مـــن هفتاد و پنـــج روز محاصره  منطقـــه ای رفتیم 

بودم.
وضـــع بیـــروت هـــم ناامـــن بـــود. مـــن یـــک زیرزمینی 
کرده بـــودم. بین  کـــه از حقوق شـــرعیه تهیه  داشـــتم 
ســـوری ها و فاالنژهـــا در منطقـــه عین الحلـــوه. آنها را 
از روی تـــرس شـــبانه در همـــان زیرزمیـــن خواباندم و 

کردم.  آنجـــا را به اولیـــن پایـــگاه امداد تبدیـــل 
ایـــن زیرزمیـــن بـــه مســـاحت هـــزار متـــر بـــود بـــا یـــک 
نصـــف طبقـــه. ایـــن آقایـــان چنـــد شـــب را بـــه حالت 
گذراندند و  خیلـــی اضطرار در منطقه بیـــروت و لبنان 
کمیته امداد را تأســـیس  کـــه  بعـــد به ما اجـــازه دادند 
کمیته  کمیتـــه امـــداد به عنـــوان یـــک  کنیـــم. یعنـــی 
کـــه در ایران انجـــام می گیرد، این  کاری  رســـمی مثل 

گوشه ای از خاطرات سید عیسی طباطبایی از تاسیس کمیته امداد

عسگراوالدی چند روزی در زیرزمین خوابید

54
پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر

 عالمه سیدعیسی طباطبایی



 
 زمینه را فراهم کردیم. 

آقای عسگراوالدی، 
آقای نیری و آقای 
حیدری به لبنان 

آمدند. وضع بیروت 
هم ناامن بود. من 

یک زیرزمینی داشتم 
که از حقوق شرعیه 

تهیه کرده بودم. آنها 
را از روی ترس شبانه 

در همان زیرزمین 
خواباندم و آنجا را به 

اولین پایگاه امداد 
تبدیل کردم.

کرد.  جـــا هم بـــه همین اســـاس شـــروع بـــه فعالیـــت 
گذاشـــتند و حـــاج علـــی زریـــق را  بودجـــه در اختیـــار 

کردیم.  کار معیـــن  بـــرای پیگیـــری ایـــن 
از  و  بـــود  بیت المـــال  بانـــک  کاًل  هـــم  مالـــی  بســـتر 
در  مخصـــوص  مصرفـــی  صندوق هـــای  بیت المـــال 
کمیتـــه امـــداد، پـــول  می آمـــد. پـــول بنیـــاد شـــهید، 
ج مثل ایران  که ما از خـــار بنیـــاد جانبـــازان و هر پولی 
می شـــد.  واریـــز  بیت المـــال  در  می آوردیـــم  کویـــت  و 
کمک  که بـــه این مؤسســـات  بیت المـــال بانکـــی بود 
ع چهارم.  ع ســـوم و فر ع دوم و فر کـــم فر کم  می کـــرد. 
هفـــت  و  بیســـت  حـــدود  بیت المـــال  صنـــدوق  االن 

ع دارد.  هشـــت فـــر
آمـــد. حـــاج علـــی  بـــه وجـــود  تغییـــرات و تبدیالتـــی 
کـــرد. بعـــد آقای  کار  کمیتـــه امـــداد  زریـــق 10 -15  در 
که معاون ایشـــان بـــود، االن  حـــاج محمـــد برجـــاوی 
ع  مدیـــر امداد شـــده اســـت. امـــداد هم ده پانـــزده فر
از حرمـــل تـــا بعلبـــک، بقاع غربـــی، جنـــوب، بیروت و 
شـــمال دارد. االن یک مؤسســـه بســـیار رســـمی شده 
و امکانـــات آن از امـــداد جمهوری اســـالمی، صندوق 
صدقـــات و تکفـــل ایتـــام تامیـــن می شـــود. از تکفـــل 
ایتـــام هـــر ماه بیـــش از صـــد، صـــد و پنجاه هـــزار دالر 
کویـــت بـــرای مـــا می آمـــد. صنـــدوق صدقـــات هم  از 
هســـت.  عمومـــی  مکان هـــای  ســـایر  و  دکان هـــا  در 
پـــول معینی هـــم از طریـــق جمهوری اســـالمی ایران 
کاًل یـــک صندوق تشـــکیل مـــی داد. می رســـد. اینهـــا 
کـــه خداوند  کمیتـــه امداد هم یک بـــاب رحمتی بود 
کل ایـــن  کـــه  گذاشـــت  از بـــرکات امـــام راحـــل منـــت 
اســـت.  مقـــدس  امـــام  آن  بـــه  منصـــوب  موسســـات 
که امروز بـــه رعایـــت از رهبـــری انجام  درســـت اســـت 
وظیفـــه می کنیـــم امـــا تأســـیس را بـــه نفـــس مقدس 
کمیته  کردم.  امام، بـــا رضایت و به امر امام تأســـیس 

امـــداد در لبنـــان بـــاب رحمتی بـــرای مردم اســـت.
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دیدار با امام خمینی در قم �

آقــــــــــای البرجــــــــــاوی از چــــــــــه زمانــــــــــی بــــــــــا  �
شــــــــــدید؟ آشــــــــــنا  طباطبایــــــــــی  سیدعیســــــــــی 

کـــه انقالب اســـالمی ایران پیروز شـــد  در ســـال 1979 
بـــا آقای عیســـی طباطبایی آشـــنا شـــدم ، ســـپس به 

ایـــران رفتم و آنجـــا همدیگـــر را دیدیم.

کردید؟ � در ایران چه 
در ایـــران آن افتخـــار بزرگـــی نصیبـــم شـــد و بـــه شـــهر 
قـــم بـــرای دیـــدن امـــام خمینـــی در خانه شـــان رفتم 
و دســـت و صـــورت او را بوســـیدم. بعـــد از آن با جمع 
کردیم  بزرگـــی در مدرســـه فیضیـــه با ایشـــان مالقـــات 
و بـــه امـــام و بـــه انبـــوه مردم حاضـــر در فیضیه ســـالم 

کردیم.

پایه گذاری قرض الحسن برای لبنانی ها  �
توسط امام

ــــــــــی چــــــــــه  � ــــــــــا امــــــــــام خمین ــــــــــدار شــــــــــما ب در دی
ــــــــاد؟ ــ ــــــــــی افت اتفاق

آقـــای  حضـــور  بـــا  جوانـــان  از  گروهـــی  مـــا  آنجـــا  در 
کـــه امـــام مبلغـــی بـــه لبنانی هـــا  طباطبایـــی بودیـــم 

محمد برجاوی رئیس کمیته امداد امام خمینی؟هر؟ لبنان

ابن مریم لبنان کیست؟
کنون نیـــز ادامه دارد.  محمـــد البرجـــاوی عضو شـــورای مرکزی حزب اهلل لبنان اســـت. از پیش از انقالب اســـالمی ایران با سیدعیســـی طباطبایی آشـــنا شـــده و تا
کند. پای  گفته های زیـــادی از حضور ایـــن عالم ایرانـــی در لبنـــان  حضـــور وی در شـــورای مرکـــزی و نیـــز ارتباطـــات مســـتمر با سیدعیســـی می توانـــد وی را منبـــع نا

ســـخنان وی نشســـتیم تا درباره سیدعیســـی برایمان بگوید

56
پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر

 عالمه سیدعیسی طباطبایی



بـــرای افتتـــاح موسســـه قـــرض الحســـن دادنـــد. یکی 
دیگر از اهداف این مســـاعدت مالی، حفر و تاســـیس 
چاه آب در روســـتاهای جنوبی در مرز ســـرزمین های 
کـــه بـــا هـــدف بـــاال بـــردن تـــوان رزمـــی  اشـــغالی بـــود 
نیروهـــای مقاومت جنـــوب لبنان در مقابلـــه با تجاوز 

گرفت.  صـــورت  اســـرائیلی 
ایـــن رابطه میـــان رهبـــر انقـــالب اســـالمی و مقاومت 
کرد  در زمـــان رهبـــری حضـــرت آقا نیز اســـتمرار پیـــدا 
کـــه مردم لبنـــان و به خصوص حزب اهلل عاشـــق  چرا 
حضـــرت آقـــا بودنـــد و ایـــن عشـــق در شـــهید آقـــای 
عباس موســـوی و جناب آقای ســـید حســـن نصراهلل 

جریـــان دارد. 

ــــــــــه چــــــــــه  � ــــــــــا امــــــــــام خمینــــــــــی ب ارتبــــــــــاط شــــــــــما ب
ــــــــــود؟ ــــــــــی ب صورت

مـــا به صورت مـــداوم با دفتر امام در ارتبـــاط بودیم تا 
که موسســـه شهید  اینکه امام خواســـتار این شـــدند 
که این تصمیـــم برای مقابلـــه با تاخت  کنیـــم  را دایـــر 
که صهیونیست  کشـــتارهایی بود  و تاز اســـرائیلی ها و 

ها در ســـال 1982 مرتکب شدند.
که  کـــرد و مـــا دریافتیم  کار  موسســـه شـــهید آغـــاز بـــه 
بـــه افتتـــاح موسســـه قـــرض الحســـن بـــه طـــور فعال 
تحـــت عنـــوان بیـــت المـــال مســـلمانان نیازمندیـــم. 
گرفت و در ســـال 1983 مشـــغول  این موسســـه مجوز 
کمک  کنار موسســـه شـــهید بـــه  بـــه فعالیـــت شـــد در 
فرزندان شـــهدا و فرزنـــدان مجروحین و اســـیران می 
پرداخـــت. ایـــن حرکـــت تحـــت زعامـــت حضـــرت آقـــا 
کـــرد و با برنامه  بـــرای مدت هـــای طوالنی ادامه پیدا 

هـــا و فعالیـــت هـــای دیگـــر همراه شـــده بود.

ــــــــــرای  � کمیتــــــــــه امــــــــــداد در لبنــــــــــان ب ــــــــــدازی  راه ان
ــــــــــا شــــــــــرایط نامناســــــــــب اقتصــــــــــادی مقابلــــــــــه ب
 رابطـــه صمیمـــی لبنانی ها بـــا انقالب اســـالمی روز به 
روز عمیـــق تر می شـــد تـــا اینکه آثـــار تجاوز اســـرائیلی 
هـــا بر تمـــام لبنان و اقتصـــاد آن پدیدار شـــد. درگیری 
که بین احـــزاب داخلـــی بر اثر  و جنـــگ های داخلـــی 
گرفته بود نیز هر روز بیشـــتر  تحریک اســـرائیل شـــکل 
و بیشـــتر میشـــد تـــا اینکـــه در ســـال 1983 معاهـــده 
17 مـــی میـــالدی بـــا حضـــور جمعـــی از بـــزرگان حزب 
کـــه راهیـــان انقـــالب بودنـــد شکســـته  کســـانی  اهلل و 
شـــد. قطعـــا فعالیت های سیدعیســـی بـــرای تجمیع 
علمای مســـلمان نیز در راســـتای همیـــن زمینه بود. 

ــز در  � ــ ــ ــ ــ ــی نی ــ ــ ــ ــ ــام خمین ــ ــ ــ ــ ــداد ام ــ ــ ــ ــ ــه ام ــ ــ ــ ــ کمیت
همیــــــــــن ایــــــــــام در لبنــــــــــان تشــــــــــکیل شــــــــــد؟
که وضع اقتصادی و معیشـــتی باعث  در ســـال 1986 
مشـــکل برای تمـــام لبنانی ها شـــد امام راحـــل بعد از 
کـــه به 100 یا بیشـــتر  فرســـتادن نامـــه هـــای متعددی 
کمیتـــه امـــام در تهـــران  مـــی رســـید، بـــه مســـئوالن 
گفتنـــد: برویـــد بـــه ســـوی بـــرادران مـــن در لبنـــان و 

ببینیـــد چه چیـــزی نیـــاز دارند.
کمیته امداد شـــاخه لبنـــان تحت رهبری  بعـــد از این 
سیدعیســـی طباطبایی تشـــکیل شـــد و ایـــن چیزی 

کـــه امـــروز می بینیـــد از قبیـــل بنیـــاد شـــهید، بنیـــاد 
جانبـــازان، بیمارســـتان ها، موسســـه قرض الحســـن 
که پـــس از آن  و غیـــره همه زیرســـاخت هایی هســـتد 
مســـاعده امـــام و تشـــکیل بیـــت المـــال راه افتادند و 
البتـــه بـــا مانع تراشـــی های بســـیاری از ســـوی آمریکا 

و دشـــمنان مواجه شـــدند.
بـــر  کـــه مقاومـــت را در  همـــان موسســـه هـــا بودنـــد 
گرفتنـــد و عـــالوه بـــر مقاومـــت، خط دفاعـــی محکمی 
از طرفـــداران مقاومت را تشـــکیل دادنـــد. این همان 
کـــه هم شـــامل اعضای حـــزب اهلل  موسســـه ای بـــود 
کرد؛ ایـــن ایجاد  مـــی شـــد و هـــم از آنهـــا حمایت مـــی 
و ســـپس  امـــام خمینـــی  امـــداد  کمیتـــه  نمایندگـــی 
نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در لبنـــان و صـــرف 
وجوهات شـــرعی باعث تســـریع امور شـــد. البته همه 
کارها با همکاری شـــهید ســـید عباس موســـوی   ایـــن 

گرفت. و ســـید حســـن نصراهلل صـــورت مـــی 
تاســـیس مرکز فرهنگی امام خمینی و تاســـیس حوزه 
هـــای علمیه مثال حـــوزه علمیه بعلبک نیـــز جزو دیگر 
افتخـــارات حـــزب اهلل اســـت؛ ایـــن هـــا همـــه از آثـــار و 
کـــه روز  همـــت بلند ســـید عیســـی طباطبایی اســـت 
گرفتـــن حـــزب اهلل و مقاومت  و شـــب را بـــرای قـــدرت 
کـــرد و ارتبـــاط صمیمی میان تشـــکیالت  صـــرف مـــی 
حزب اهلل و امام راحل و ســـپس مقـــام معظم رهبری 

به وجود مـــی آورد. 

ــی را  � ــ ــ ــ ــ ــان سیدعیس ــ ــ ــ ــ ــل اول و دوم لبن ــ ــ ــ ــ  نس
ســــــــــند می شنا

ــــــــــی آقــــــــــای طباطبایــــــــــی را  � ــــــــــان لبنان ــــــــــا جوان آی
مــــــــــی شناســــــــــند ؟ 

تمـــام نســـل اول و دوم لبنان آقـــای طباطبایی را می 
شناســـند و به خاطر عشـــق و عالقه اش به مقاومت، 
آنهـــا نیـــز عاشـــق او شـــدند و البتـــه در یکـــی از مراحل 
کـــه بـــرای اردوگاه هـــای نظامـــی و  بـــر اثـــر حادثـــه ای 
خ داده بود، سیدعیســـی فشار زیادی  اطرافیانشـــان ر
کرد بـــه طوری  را متحمـــل شـــد و مقاومت شـــدیدی 
که در اردوگاه رشـــیدیه مدت درازی محاصره شـــده و 
کـــه تا به  از لحاظ جســـمانی و ســـالمتی آســـیب دید، 

امـــروز از آنها رنـــج می برد.
گفتـــه می شـــود.  بـــه ســـید عیســـی، ابـــن مریـــم هـــم 
لقبش در اردوگاه ها و دســـتگاه های شـــنود بی سیم، 

ابـــن مریم اســـت زیرا اســـم او عیســـی اســـت.
قطعا خیلـــی از جوان هـــای جهادی عاشـــق او بودند 
و بـــرای امـــور و حاجت هـــای شـــخصی بـــه ســـوی او 
کمـــک بـــه آنها  مـــی رفتنـــد و او در حـــد اســـتطاعت از 
کرد  کـــرد و نیازهـــای آن ها را بـــرآورده می  دریـــغ نمی 
که عاشـــق امام  گفتـــم، او همان طور  که  همـــان طور 
خمینـــی و مقـــام معظـــم رهبـــری بود، عاشـــق ســـید 
حســـن نصـــراهلل هم بود و هســـت. هم چنین عاشـــق 
طرفـــداران مقاومـــت و لبنانـــی هـــا نیز هســـت. ضمنا 
کـــرده و همچنـــان زندگی  او بیشـــتر در لبنـــان زندگـــی 
کمتر در ایـــران و به خصوص تهـــران بوده  کنـــد و  مـــی 

 . ست ا

و  گیـــری  شـــکل  در  او  بـــود.  اهلل  حـــزب  مدافـــع  او 
ســـازمان دهی تمام برادران از ابتدای تشـــکیل حزب 
کادرســـازی های اولیـــه و حتـــی نســـل بعـــدی  اهلل و 
نقـــش داشـــت. همچنـــان هـــم بـــه صـــورت مســـتمر 
و دائـــم ایـــن همـــکاری و پشـــتیبانی از ســـوی ســـید 

دارد.   وجـــود  عیســـی 

ـــر  � ـــ ـــ ــــــی پسـ ــــــم یعنــــ ــــــن مریــــ ــــــه او ابــــ ـــ ــــــه بـ ـــ کـ ــــــد  ـــ گفتیـ
ــــد؟  ــ ــ ــ ــــم می گفتن ــ ــ ــ مری

وقتـــی در اردوگاه رشـــیدیه و بـــرای اطمینـــان خاطـــر 
از ســـالمتی و دریافـــت نیازهـــای او تمـــاس هایـــی از 
گرفتـــه مـــی شـــد. در آن  دســـتگاه هـــای بـــی ســـیم 
که  روزهـــا او را ابـــن مریم لقـــب می دادند؛ ضمـــن این 
سیدعیســـی بـــا خطرهای بســـیاری مواجه شـــده بود 
کســـی آنهـــا را تجربه  کـــه خیلـــی ســـخت و بـــه نـــدرت 

اســـت.  کرده 

خطرات مسیر سیدعیسی �
تجـــاوز  و  داخلـــی  هـــای  جنگ هـــای  خـــالل  در  او 
و  بقـــاع  بیـــن  و  لبنـــان  و  بیـــن ســـوریه  اســـرائیلی ها، 
بیـــروت نقـــل مـــکان می کرد و بـــا بســـیاری از خطرات 
آدم  وقت هـــا  گاهـــی  کـــه  می شـــد  رو  روبـــه  موانـــع  و 
کســـی آنهـــا را ایجـــاد  نمی دانـــد چـــه هســـت و چـــه 
کـــرده اســـت. ولـــی بـــا این همـــه تمـــام ایـــن مخاطره 
کرامت  کرامت لبنـــان و عـــزت و  هـــا را بخاطـــر عـــزت و 
ایـــن مقاومت تحمـــل می کـــرد. او ایســـتادگی می کرد 
تـــا بـــرای خانـــواده شـــهدا و مســـتضعفان در لبنـــان 
آنهـــا  اختیـــار  در  و  کنـــد  دریافـــت  مالـــی  کمک هـــای 

بگـــذارد. 
بـــه طـــور مســـتقیم او بـــا خطـــرات بســـیاری برخـــورد 
که او در  که تمام موسســـاتی  کـــرده اســـت. در آخر هم 
آنها بـــا همکاری برادران جمهوری اســـالمی تشـــکیل 
داده بـــود بـــا تحریم هـــای بین المللـــی مواجه شـــدند 

کـــه هدفی جـــز ضربه زدن بـــه مقاومت نداشـــتند. 
که فشـــار دشـــمن فقط قتل و شکنجه  باید دانســـت 
نیســـت بلکـــه قتـــل روحـــی و معنـــوی انســـان و یـــک 
کـــه  جریـــان تاثیـــر بیشـــتری دارد. ولـــی خـــدا را شـــکر 

تحریم هـــا و فشـــارهای آنهـــا بـــه نتیجـــه ای نرســـید. 

ــــــــئول  � ــــــــی مســ ــ ــــــــی طباطبای ــــــــید عیســ االن ســ
چــــــــــه بخشــــــــــی هســــــــــتند؟ 

کـــرده  او در تاســـیس تمـــام ایـــن موسســـه ها شـــرکت 
ولـــی در حـــال حاضـــر یـــک وکیـــل شـــرعی اســـت و در 
گـــر  کنیـــم و ا بـــا او رایزنـــی مـــی  بعضـــی وقت هـــا مـــا 
کنار او می ایستیم  خواســـته هایی داشته باشـــد ما در 

و بـــه خواســـته هایش عمـــل می کنیـــم. 

 سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی نمی توانــــــــــد در  �
ــــــــــد کن ــــــــــه بنشــــــــــیند و تماشــــــــــا  خان

ــــان  � ــ ــ ــ ــــادی در لبن ــ ــ ــ ــــه های زی ــ ــ ــــید، موسســ ــ ــ ســ
کــــــــــردن  ــــــــــا وی هنــــــــــوز نقشــــــــــی در اداره  دارد آی

آنهــــــــــا دارد؟ 

سیدعیسی به طور 
مستقیم با خطرات 

بسیاری برخورد 
کرده و در آخر هم که 
تمام موسساتی که 

او در او با همکاری 
برادران جمهوری 

اسالمی تشکیل داده 
بود با تحریم های 

بین المللی مواجه 
شدند که هدفی جز 

ضربه زدن به مقاومت 
نداشتند. 
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او چنـــد ماه پیـــش از مقام معظم رهبری درخواســـت 
که می دانم ایشـــان  اســـتعفا داده بود. طبـــق چیزی 
که ســـید  کـــرده بودند؛ این را از نامه ای  هـــم موافقت 
حســـن نصـــراهلل نســـخه ای از آن برایمـــان فرســـتاده 
بـــود متوجـــه شـــدیم. ولـــی سیدعیســـی طباطبایـــی 
کنـــد چـــه می  نمی توانـــد در خانـــه بنشـــیند و تماشـــا 
کار می گذارد. دوســـت دارد  گـــذرد او طبیعتا قدم بـــه 
کنـــد و در هر عملی نقش داشـــته  به طـــور دائم عمل 
باشـــد؛ از خوبی هـــای این مرد اینکـــه نمی تواند توی 

کناره گیـــری بکند.  خانـــه بنشـــیند  و 

آقــــــــــای  � از  خوشــــــــــی  خاطــــــــــرات  آیــــــــــا 
داریــــــــــد؟  طباطبایــــــــــی 

که  گفتم خاطراتم با ســـید این اســـت  که  همـــان طور 
همیشـــه امید می دهـــد، او از هیچ امری ســـرباز  نمی 
زند، به این مســـیر الهـــی تکیه دارد؛ مســـیر مقاومت؛ 

مسیر انقالب اســـالمی ایران.
کـــه در چنیـــن  او همیشـــه خـــود را موظـــف می کـــرد 
فعالیت هایـــی حضور داشـــته باشـــد. بهترین خاطره 
کـــه مـــا از ســـید می گرفتیم، علـــی رغم  امیدی اســـت 
و  نظامـــی  فشـــارهای  و  اطراف مـــان  ســـختی های 
کـــه دشـــمنان  تحریم هایـــی  و  و محاصـــره  سیاســـی 
بـــه مـــا تحمیـــل می کردنـــد. مـــا بایـــد دوام بیاریـــم و 

امیدمـــان را از دســـت ندهیـــم؛ 

کردیم هـــم در معرض  مـــا در شـــرایط ســـختی زندگـــی 
هجـــوم داخلی و هـــم هجوم خارجـــی. هجوم داخلی 
کـــه طرفدار اســـرائیل  کســـانی  یعنـــی قـــوای داخلـــی؛ 
ج. ولی آقای  هســـتند و هـــم تهاجم اســـرائیل از خـــار
طباطبایـــی همیشـــه حضـــور فعـــال داشـــت و هیـــچ 
ترســـی بـــه دل راه نـــداده بـــود. ایـــن باعث می شـــود 
کـــه منـــزه اســـت و هیـــچ عیـــب و نقصی  بـــه خدایـــی 
نـــدارد امیـــد ببنـــدی؛ اینکـــه مـــا می توانیم بـــه جهاد 
و مقاومـــت در راه رســـیدن بـــه اهـــداف خـــود ادامـــه 

 . هیم د

ماجرای آخرین دیدار با شهیدسیدعباس  �
موسوی در روز شهادتش

ــــــــــه رابطــــــــــه شــــــــــخصی و  � میخواهیــــــــــم راجــــــــــع ب
ــــال  ــ ــ ــ ــــد؟ مث ــ ــ ــ ــا بگویی ــ ــ ــ ــ ــــه م ــ ــ ــ ــــان ب ــ ــ ــ خودمانی ت
ــــــــــارش  ــــــــــا اینکــــــــــه رفت ــــــــــک اتقــــــــــاق خــــــــــوب ی ی

ــــــــــود؟  ــــــــــا مــــــــــردم چطــــــــــور ب ب
خ  اتفاقـــی در روز شـــهادت ســـید عبـــاس موســـوی ر
مـــورد  در  مـــن  می کنـــم.  تعریـــف   برایتـــان  کـــه  داد 
رفتن به ســـالگرد شـــهادت شـــیخ راغب حـــرب تردید 
کـــه بروم  کـــرده بودم  داشـــتم، قبل ش هم اســـتخاره 
یا نـــروم ولـــی نتیجـــه اســـتخاره بینابین افتـــاد. آقای 
طباطبایـــی زنـــگ زده بـــود  و من هم شـــرایط خوبی 

نداشـــتم و تحت فشـــار بودم در نهایت توانایی رفتن 
گفـــت مـــا می رویـــم و در مراســـم  نداشـــتم. خـــودش 
حضـــور پیـــدا می کنیـــم و ســـخنرانی ســـید عبـــاس را 
گر  گفتم ا گـــوش می دهیـــم ســـپس برمی گردیم، منـــم 
بـــا دیگـــر جوانـــان برویم مـــن موافـــق هســـتم. رفتیم 
و بـــه شـــهرک جیبشـــتت و حســـینیه رســـیدیم؛ بـــه 
گـــوش دادیم بعـــد از آن مراســـم به  ســـخنرانی ســـید 

رســـید.  انتها 
گفـــت نه خوب  گفتیـــم برگردیم بیروت ولی ســـید  مـــا 
اســـت با بقیه برادران به ســـوی ضریح شـــهید شـــیخ 
راغـــب حـــرب برویـــم و فاتحـــه بخوانیـــم. بـــا شـــهید 
ســـیدعباس موسوی رفتیم ســـر مزار و بعد از آن سید 
گفت بگـــذار به خانه شـــیخ راغب برویـــم. البته در آن 
گشـــت زنی اســـرائیلی بســـیاری  حیـــن هواپیماهـــای 
گفتم خـــدا به  در نزدیکـــی مـــا بودنـــد. مـــن با خـــودم 

دادمان برســـد. 
رفتیـــم و در خانه شـــهید شـــیخ راغب ناهـــار خوردیم 
بعـــد از آن برای شســـتن دســـت هایمان رفتیم بیرون 
عیســـی  ســـید  برنگشـــتیم.  دیگـــر  هـــم  آن  از  بعـــد  و 
طباطبایـــی، ســـید عبـــاس موســـوی و فرزنـــدش هم 
که ســـید  بودنـــد. ایـــن لحظـــات آخریـــن بـــاری بـــود 
که  عبـــاس را دیـــدم. بعـــد از آن به بیـــروت برگشـــتیم 
در آنجـــا شـــنیدیم قافلـــه ای بمبـــاران شـــده اســـت؛ 
سیدعیســـی از شـــهادت ســـیدعباس و زن و فرزندش 

 
 در سال 1986 که 
وضع اقتصادی 
و معیشتی باعث 
مشکل برای تمام 
لبنانی ها شد امام 
راحل بعد از فرستادن 
نامه های متعددی 
که به 100 یا بیشتر می 
رسید، به مسئوالن 
کمیته امام در تهران 
گفتند: بروید به سوی 
برادران من در لبنان و 
ببینید چه چیزی نیاز 
دارند.
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کـــه تـــازه پیششـــان بودیـــم و بـــرای اولین بـــار فرزنش 
را دیدیـــم خیلـــی ناراحـــت و متأثـــر بود. برای تشـــییع 
جنـــازه عباس موســـوی در بیـــروت و ســـپس در بقاع  

داشـــتیم.  حضور 
عبـــاس  ســـید  و  طباطبایـــی  عیســـی  ســـید  رابطـــه 
موســـوی خیلـــی  خـــوب بـــود؛ ســـید عیســـی عاشـــق 
کـــه بـــا امـــام خمینی  کســـانی بـــود  و دوســـتدار تمـــام 
ارتباط داشـــتند و ســـپس بـــا مقام معظـــم رهبری. او 
که به والیـــت وفقیه پایبند و متعهد اســـت  کســـی  هر 

را دوســـت می داشـــت. 

ــــک  � ــ ــ ــ ــــی در ی ــ ــ ــــید عیســ ــ ــ ــــوی ســ ــ ــ ــــق و خــ ــ ــ ــ خل
ــــه   ــ ــ ــ جمل

او آدم متواضـــع و ســـاده دلـــی بـــود ولـــی همـــان طور 
کـــه توضیـــح دادم او همیشـــه امیـــد و اعتمـــاد و اصرار 
که میخواســـت  بـــه اقـــدام و ادامـــه دادن هـــر چیـــزی 

محقـــق بشـــود را از دســـت نمـــی داد. 

پیــــــــــروزی  � و  عــــــــــزت  در  سیدعیســــــــــی 
اســــــــــت شــــــــــریک  حــــــــــزب اهلل 

حضور ســـید عیســـی طباطبایی برکت های بســـیاری 
در شـــکل گیری و فعالیت مؤسســـه ها داشـــته اســـت. 
خانـــواده  هـــر  در  شـــهیدی؛  خانـــواده  هـــر  در  یعنـــی 
مجروحـــی؛ در هـــر خانـــواده فقیـــر و یتیم و مســـکینی 
کمک و یـــاری و خدمت  یـــک افتخـــار و اثـــر مثبتـــی از 

گذاشـــته  بـــه چنیـــن خانواده هایـــی از خودش به جا 
ایـــن  در  مقاومـــت،  ایـــن  در  او  نهایـــت  در  اســـت. 
کرامت شـــریک اســـت، مثل تمامی  پیـــروزی و عزت و 
رزمنـــدگان و شـــهدا زیـــر پرچـــم امـــام خمینـــی، زیـــر 
پرچـــم مقـــام معظم رهبـــری، زیر پرچم ســـید عباس 

موســـوی و ســـید حســـن نصراهلل )حفظهـــم اهلل(. 

محترم حتی نزد فلسطینی ها �
بـــود و  از نظـــر فلســـطینی ها آدم محترمـــی  او  قطعـــا 
عمـــل او دربـــاره اردوگاه رشـــیدیه نتیجـــه مثبتـــی داد 
زیـــرا در آن زمـــان خواســـتتند اهـــل ســـنت بـــا اهـــل 

شـــیعه را بـــا هـــم برانگیزند.
در نهایت وجود ســـید عیســـی در اردوگاه و هم چنین 
ایـــن  توانســـتد  اســـالمی  جمهـــوری  ســـفارت  اقـــدام 
که در ســـال 1985 یـــا 1984 به وجـــود آمد را  مشـــکل 
کننـــد. پس این اقدام نتیجه و آثـــار مثبتی برای  حل 
کـــه هدف آن  ح  که با ایـــن طر فلســـطینی ها داشـــت 
تحریـــک و تفرقه بین فلســـطینی ها و شـــیعیان لبنان 

کنند. اســـت، مبارزه 
او هـــم از نظـــر عالمـــان اهل ســـنت هم عالمـــان اهل 
کـــه او را  کســـانی  شـــیعه محبـــوب اســـت. یعنی تمام 
مـــی شناســـند یـــا اســـم او را شـــنیده اند بـــه او عالقـــه 
که او محبـــوب دیگران  دارنـــد. در حقیقـــت همانطور 
اســـت دیگـــران محبوب او هســـتند و در مورد نقشـــی 
کرد بـــا او با احتـــرام و تقدیـــر رفتـــار می کنند.  کـــه ایفـــا 

فشــــــــــارهای خارجــــــــــی بــــــــــر مؤسســــــــــات  �
عیســــــــــی سید

بـــه  معـــروف  الیحـــه   اســـاس  بـــر  شـــهید  مؤسســـه 
بـــه  آمریکایـــی،  تروریســـم  بـــه  مالـــی  تامیـــن  الیحـــه 
گروهکـــی تروریســـی اعالم شـــد؛ نام موسســـه  عنـــوان 
قـــرض الحســـن نیـــز در پیش نویـــس الیحه تروریســـم 
کمیتـــه امـــداد امام  آمریکایـــی نوشـــته شـــده اســـت؛ 
خمینـــی نیـــز بـــه الیحـــه تروریســـم آمریکایـــی الحاق 

است.  شـــده 
ملـــت  پشـــتیبانی  چـــون  مؤسســـه ها  ایـــن  البتـــه 
لبنـــان اســـت و آثـــار مثبتـــی روی مصلحـــت لبنانی ها 
الیحـــه  در  دارد  نیارمنـــد  و  فقیـــر  خانواده هـــای  و 

انـــد. گرفتـــه  قـــرار  تروریســـتی 
ایـــن جزئی از مواجهه با این مقاومت در لبنان اســـت 
کـــه حکومـــت آمریکایـــی ایـــن مؤسســـات را در الیحه 
تامیـــن مالی مشـــهور بـــه الیحـــه تروریســـم آمریکایی 
کمک ها و  کـــه از  کـــرده اســـت تـــا ایـــن  پیـــش نویـــس 
کنند و در  پشـــتیبانی های این موسســـات جلوگیـــری 
نهایت نقشـــه نابودی آنها را در ســـر داشتند ولی خدا 

کـــه نتوانســـتند راه به جایـــی ببرند. را شـــکر 

ــد  � ــ ــ ــ ــ ــر نیازمن ــ ــ ــ ــ ــد نف ــ ــ ــ ــ ــداد چن ــ ــ ــ ــ ــه ام ــ ــ ــ ــ کمیت در 
ــتند؟  ــ ــ ــ ــ ــو هس ــ ــ ــ ــ عض

تقریبا 11هزار خانواده فقیر داریم و 4000 یتیم. 

59
پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر

 عالمه سیدعیسی طباطبایی



آشنایی با سید از چهل سال قبل �

کنیــــــــــد و بگوییــــــــــد چطــــــــــور  � ــــــــــان را معرفــــــــــی  خودت
ــــــــــا سیدعیســــــــــی آشــــــــــنا شــــــــــدید؟ ب

چهـــل ســـال پیـــش در محله المعمـــوره، مـــا مغـــازه لوازم 
الکتریکی داشـــتیم و سیدعیســـی طباطبایی همسایه ما 
بـــود و در آنجـــا ما با او آشـــنا شـــدیم.او در مـــورد مرجعیت 
کـــرده بـــود و ما هـــم قبل از  امـــام خمینـــی بـــا مـــا صحبت 
پیـــروزی انقالب، امـــام خمینی را به عنـــوان مرجع تقلید 

پذیرفتیم. 
کارهای خیریه ســـاده ای پرداختیم.  ما همراه او به انجام 
او در لبنـــان معروف اســـت و مدت بســـیاری در جنوب در 

کن بود و با امام موســـی صـــدر خیریه  منطقـــه جزین ســـا
داشـــت. شـــب پیروزی انقـــالب اســـالمی ایـــران، او باالی 
کرد و بین مردم محله  ســـاختمان رفت و شـــروع به تکبیر 

کرد. عکس هـــای امام خمینـــی را پخش 
بعـــد از آن سیدعیســـی طباطبایـــی بـــه مجموعـــه ای از 
برادران از قبیل شـــیخ راغب حرب، محمد برجاوی، حاج 
حســـین شـــامی، حاج علی حرقوص و حـــاج عبدالحلیم 
کمک هـــای مالـــی بـــرای حفـــر چاه هـــای آب در  عطـــوی 

لبنان داده اســـت.
کرد و سیدعیســـی  در ســـال 1982 اســـرائیل به مـــا حمله 
کمـــک بـــه خانـــواده هایی که  یـــک کمکـــی بـــرای تقدیم 
خانـــه هایشـــان بـــر اثـــر هجـــوم از بیـــن رفتـــه بـــود، آورد. 

کـــه از  کســـانی بودند  خانـــواده ســـید طباطبایـــی اولیـــن 
کردنـــد. یکی از افـــراد، آموزش  جوانان مقاومـــت حمایت 
گرفت و ما پول و سالح  نیروهای بســـیج مردمی را برعهده 

کردیم. تامیـــن 
جوانـــان مقاومـــت بـــه چیزهای زیـــادی برای جنـــگ نیاز 
داشـــتند و سیدعیســـی طباطبایی از جمهوری اســـالمی 
کرد تا اینکه در ســـال 1982 سید  ایران درخواســـت کمک 
طباطبایی، حاج حســـن شـــامی و حاج محمـــد برجاوی 

بـــه فکر افتتاح صنـــدوق قرض الحســـن افتادند.
کرد. من  در ابتدای افتتاح، ســـید عیسی 5000 لیره تامین 
امانتـــدار صندوق بودم و برادران مســـئولیت ارائه لیســـت 
مربوط به خانواده های آســـیب دیده را برعهده داشـــتند 

ین سیدعیسی طباطبایی: یق یار دیر ر علی ز

حامی مالی مقاومت
کوشـــش در لبنان از سیدعیســـی چهره ای ویژه ســـاخته اســـت. او در هر فعالیـــت خیریـــه و عام المنفعه به نفـــع مقاومت و مردم  چهـــل ســـال فعالیـــت و تالش و 
که خدمـــت به مردم بود در نظـــر او مهم جلوه  کار  کار برایش مهم نبود بلکـــه هدف نهایی  کوچک و بزرگـــی  لبنـــان حضور داشـــت. سیدعیســـی حجم فعالیـــت و 

که از چهل ســـال قبل شـــاهد فعالیت های سیدعیســـی بـــوده از وی برای مـــا می گوید. می کـــرد. ایـــن بـــار علی زریق 
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کـــه بـــا دادن پـــول از صندوق بـــه آنها 
کردیم. کمک مـــی 

خواهـــر مـــن آن موقـــع در یـــک قرعـــه 
یـــک  قیمـــت  بـــه  مبلغـــی  کشـــی، 
ملیـــون لیـــره به دســـت آورد و مـــا از او 
کـــه خمـــس ش  کردیـــم  درخواســـت 
گرفتـــن از ایـــران،  بپـــردازد. بـــا اجـــازه 
کـــه  داد  خمـــس  لیـــره  هـــزار   200 او 
در داخـــل صنـــدوق قـــرض الحســـن 
کـــرد و  کار مـــا پیشـــرفت  گذاشـــتیم. 
کـــه در  بـــه بـــرادران قـــرض 5000 لیـــره 
ارزیـــد،  مـــی  بـــه 3000 دالر  زمـــان  آن 
دادیم. ســـپس با همکاری جمهوری 
اسالمی، مؤسســـه شهید را به منظور 
که هم بر  کمک به خانواده شـــهیدان 
اثر هجوم اســـرائیلی ها و هم در عمل 
مقاومت شـــهید می شدند، تاسیس 

کردیم.

دســــــــــتور امــــــــــام خمینــــــــــی  �
ــه  ــ ــ ــ ــ کمیت ــیس  ــ ــ ــ ــ ــرای تاس ــ ــ ــ ــ ب

امــــــــــداد در لبنــــــــــان
کمیتـــه امـــداد امـــام  در ســـال 1987 
خمینی تاســـیس شد.ســـید عیسی 
که امـــام خمینی  گفـــت  طباطبایـــی 
بـــه دلیل فقـــر و مشـــکالت اجتماعی 
کـــه لبنانی هـــا در آن زمـــان داشـــتند، 
کمیته داده  دســـتور به تاســـیس این 

. ست ا
بـــرادران آقـــای عســـکر اوالدی، آقای 
رضـــا نیـــری، آقـــای حیـــدری و آقـــای 
کـــه در راس اعضای شـــورای  شـــفیق 

کمیتـــه امداد ایران بودند، به لبنـــان آمدند و مرا به عنوان 
کردند. مدیـــر روابـــط عمومـــی کمیته منصـــوب 

کار ، شـــیوه ما کمک های ســـریع و مســـتقیم به  ابتـــدای 
لبنانـــی هـــا بـــود. من و محمـــد برجـــاوی، انیـــس حرب و 
مصطفی طفی همراه خانواده هـــای خود به ایران رفتیم 

کار در کمیته های امداد ایران آشـــنا شـــدیم. و بـــا نحـــوه 
در تشـــکیل کمیته امداد، سیدعیســـی طباطبایی، سید 
حســـن نصراهلل، شـــیخ یزبک و شـــیخ عفیف النابلسی در 
کمیتـــه یکی از  شـــورای امداد نقـــش داشـــتند و امروز این 
مؤسســـه های معروف امـــام خمینی در لبنان اســـت. در 
آن موقع، شـــیخ حســـن حماده نیز از ایران آمـــده بود و به 

کرد.  کمک مـــی  ما 
یکبـــار برای دیـــدن جبهه در بقـــاع غربی رفتیـــم و در آنجا 
شـــیخ حســـن حمـــاده پیشـــنهاد تاســـیس مرکـــزی برای 

کتـــب امـــام خمینـــی، داده بود. حفـــظ آثار و 
کردنـــد مرکز بزرگی تحت مدیریت  که رحلت  امام خمینی 
که در آن  کتب تاسیس شـــده بود  سیدعیســـی با اسناد و 
گرفت. او  گردهمایـــی و دوره هـــای آموزشـــی صورت مـــی 
تمـــام آثار امـــام خمینی از قبیل فیلم و نـــوار، کتب و حتی 
کـــرد. تمـــام ایـــن مؤسســـات زیر  ســـخنرانی، جمـــع آوری 
کمک مالی ســـید طباطبایی تکمیـــل و به فعالیت  نظر و 

پرداختند.
بعـــد از آن بـــا کمـــک هـــای چهار مؤسســـه بنیاد شـــهید، 
کمیتـــه امـــداد، مؤسســـه مجروحیـــن و مؤسســـه قـــرض 
کردیم. الحســـن، شـــبکه تلویزیونی المنار در لبنان ایجاد 

اولین پخـــش تلویزیونی ما، ســـالگرد رحلت امام خمینی 
بود. از مراســـم جشن در ســـفارت نیز فیلمبرداری صورت 
کردیم و البته مقر شـــبکه تلویزیونی ما در  گرفت و پخـــش 

مسجد رســـول اعظم بود.
که می بینید ســـید عیســـی بـــه همـــراه برادرانی  همانطور 
کلیدی در تشـــکیل این  کـــردم، نقش  کـــه نامشـــان را ذکر 

مؤسسات داشـــته است.
مؤسســـه مجروحین)بنیـــاد جانبـــازان( نیز در ســـال 1990 
با تالش های سیدعیســـی طباطبایی و رفـــت و آمدهای 
کنـــار شـــبکه  مکـــرر او بـــه ایـــران تاســـیس شـــده بـــود. در 
تلویزیونـــی المنـــار، تمـــام مؤسســـه هـــاى مـــا از بـــرادران 

کردند. مقاومـــت حمایـــت مـــی 
در ســـال 1983 بفکـــر تاســـیس یـــک ســـازمان یـــا کمیتـــه 
برای حمایـــت جوانان مقاومـــت در بقاع افتادیـــم. از این 
کمک های مالی و خرید ســـالح  رو، بمنظـــور جمـــع آوری 
و تجهیـــزات بـــرای جوانان، یـــک دفتر ایجـــاد کردیم. بعد 
از آن، هیئـــت پشـــتیبانی در بقاع و جنوب غربی تشـــکیل 

شـــده بود.
سیدعیســـی  فعالیت هـــای  دیگـــر  از 
طباطبایـــی، نقـــش او در تشـــکیل تجمع 
و  مؤیـــد  او  اســـت.  المســـلمان  العلمـــاء 
پشـــتیبان موضـــوع فلســـطین بـــود و بـــا 
علمـــای فلســـطینی در اردوگاه هـــا روابـــط 

اســـت. داشـــته  خوبـــی 
او ماه هـــای متعـــددی در اردوگاه رشـــیدیه 
محاصره شـــده بود و من و آقـــای حیدری 
که  بـــرای مالقات او و شـــیخ محـــرم عارفی 
نیـــز در آنجـــا حبـــس شـــده بـــود، رفتیـــم. 
صدای شـــلیک و هجوم ، وحشت آور بود. 
در واقع، آقای طباطبایی شـــجاع و عاشق 
خیر و نیکی بود و در طول این 40 ســـال به 
مـــردم لبنان خیلـــی کمک و امـــداد فراهم 

کرده اســـت.

بــــــــــرای  � کمیتــــــــــه  تشــــــــــکیل دو 
مقاومــــــــــت از  پشــــــــــتیبانی 

ــــــــــه  � ک ــــــــــه ایــــــــــن 30 ســــــــــالی  راجــــــــــع ب
ــوال در  ــ ــ ــ ــ ــع ام ــ ــ ــ ــ ــئول توزی ــ ــ ــ ــ ــما مس ــ ــ ــ ــ ش
کارتــــــــــان  کمیتــــــــــه امــــــــــداد بودیــــــــــد و نحــــــــــوه 
ــــای  ــ ــ ــروه هــ ــ ــ ــ ــ گ ــــدام  ــ ــ ــ ک ــه  ــ ــ ــ ــ ــــد؟ ب ــ ــ ــ بگویی
ــا  ــ ــ ــ ــ ــد؟ آی ــ ــ ــ ــ ــی دادی ــ ــ ــ ــ ــول م ــ ــ ــ ــ ــی پ ــ ــ ــ ــ مذهب
ــــــــــرای  ــــــــــا ایــــــــــن پــــــــــول ســــــــــالح ب شــــــــــما ب

ــــــد؟ ــ ــ ــــــی خریدی ــ ــ ــــــت م ــ ــ ــــرادران مقاوم ــ ــ ــ ب
ما به بـــرادران پول می دادیم و خودشـــان 
کردند. در واقع، هدف  ســـالح را تامین می 
هیئـــت پشـــتیبانی، حمایت و پشـــتیبانی 
از بـــرادران مقاومـــت اســـت. مـــا تقریبـــا دو 
کمیته، بـــرادران  کمیتـــه داشـــتیم. یک  تا 
کـــه از جنـــوب و مناطـــق مختلف مـــی آمدند را  مقاومـــت 
بســـیج می کـــرد و اما مـــن و بـــرادران، غیر از کمیتـــه امداد، 
کـــه اخبـــار مقاومـــت را در روزنامه هـــا،  کمیتـــه رســـانه ای 

مجله هـــا و تلویزیـــون تبلیـــغ می کرد، داشـــتیم.
مـــا بـــرای تکریـــم شـــهدا، مراســـم برگـــزار می کردیـــم و بـــه 
کـــه در  خانواده هـــا اســـامی شـــهیدان را اعـــالم می کردیـــم 
کار بســـیار ســـختی بـــود. ولـــی با گذشـــت  گذشـــته، ایـــن 
زمان، خانواده شـــهدا نســـبت به این موضوع، نظرشـــان 
کـــه دختـــران در آن  تغییـــر یافـــت و حتـــی خانواده هایـــی 
بی حجاب بودند، با شـــهید شـــدن فرزندانشـــان ایمان و 

عقیـــده راســـخی یافتند. 
مـــا به مناطق جنوب می رفتیم و اخبـــار پیروزی مقاومت 
گاهی اوقـــات، احزاب دیگری مســـئولیت آن  که  اســـالمی 
را برعهـــده می گرفتنـــد را منتشـــر می کردیـــم. تمامـــی امور 
مرتبط به هیئت پشـــتیبانی، مانند مراســـم تکریم شهدا، 
دعـــوت مـــردم برای شـــنیدن خطبه هـــا و ســـخنرانی ها را 

خودمـــان انجام مـــی دادیم.
یکبـــار من و محمد برجاوی، برای دعوت از ســـید حســـن 
نصـــراهلل بـــه منظـــور ســـخنرانی در مســـجد امـــام رضـــا به 
مناســـبت سالگرد کشـــتار دسته جمعی ســـحمر، به بقاع 
غربی رفتیم. ســـید حســـن نصراهلل مســـئول منطقه بقاع 

من معتقدم، 
همسرش پشتیبان 
قوی او بود. درست 
است گاهی اوقات 

از سفر و غیبت های 
طوالنی او گله می کرد 

ولی در نهایت او 
کاری می کرد و در  فدا
همه امور پشتیبان و 

یاور همسرش بود

61
پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر

 عالمه سیدعیسی طباطبایی



بـــود و برای اولین بار بـــه بیروت می آمد. او در مورد ســـپاه 
پاســـداران اسالمی و عملیاتش، ســـخنرانی کرده بود. این 
خطبه باعث شـــد جوانان انگیزه و اشـــتیاق پیوســـتن به 
کنند. بعد از مدتی، ســـید حسن  جنبش مقاومت را پیدا 
نصـــراهلل به بیـــروت آمد و خـــودش هم از اعضاى شـــوراى 

شد. بیروت 
عـــالوه بـــر ایـــن، جوانـــان در موضـــوع ازدواج و تحصیـــل، 
مشـــکالت مالی داشتند از این رو به فکر تاسیس مؤسسه 
بـــرادران،  بـــه  ایـــن مؤسســـه  افتادیـــم.  الحســـن  قـــرض 

خصوصـــا بـــرادران مقاومـــت وام  مـــی داد.
سیدعیســـی طباطبایی پرداخت ســـود و نحوه تقســـیط 
وام را بـــرای رزمنـــدگان مقاومـــت آســـان می گرفـــت. ولـــی 
بعـــد از آن، قیمت دالر افزایش یافـــت و قیمت لیره پایین 
آمـــد. از ایـــن رو ســـید به ایـــران رفت و پول بســـیاری برای 
کرد. در حـــال حاضر این  کمـــک به صندوق، جمـــع آوری 
صندوق، بیش از 20 شـــعبه در لبنان دارد.در ابتدا ،کمیته 
به بررســـی لیســـت هـــای افراد مـــی پرداخت و ســـپس به 

که واقعا نیازمند هســـتند پول مـــی داد. کســـانی 
یکـــی از دندانپزشـــکان معـــروف منطقه، یکبـــار به هدف 
گرفتن آمده بود و بعد از چند ســـال مطب تاسیس  قرض 

کار پزشـــکی پرداخت. و به 

کــــــــــه بــــــــــه اردوگاه رشــــــــــیدیه رفتیــــــــــد، چــــــــــه  � گفتیــــــــــد 
ــــــا ماندیــــــــــد؟ ــــــید عیســــــــــی در آنجــــ ــــــا ســــ مدتــــــــــی بــــ

کردن  گفتگـــو در قبال خـــارج  مـــا یـــک روز پس از اقـــدام و 
سیدعیســـی از اردوگاه، بـــه مالقـــات او رفتیـــم. او خیلـــی 
گلوله  کـــم غـــذا شـــده بـــود و در راه با شـــلیک و  ضعیـــف و 
مواجـــه شـــدیم ولی خـــدا رو شـــکر، همه چیز بـــه خوبی و 

خوشـــی تمام شـــد.

در مــــــــــورد ایجــــــــــاد شــــــــــبکه المنــــــــــار ، چــــــــــه  �
جزئیــــــــــات را می توانیــــــــــد بــــــــــرای مــــــــــا بگوییــــــــــد؟

در واقـــع مـــا بـــه یـــک شـــبکه تلویزیونـــی بـــرای پخـــش و 
نشـــان دادن فرهنگ مقاومت و اســـالم نیاز داشتیم ولی 
با مشـــکل تامیـــن پـــول و تجهیـــزات و نیز مجـــوز از طرف 
کشـــورهای  که به  کردیم. با یکی از برادران  دولـــت برخورد 
حاشـــیه خلیـــج فـــارس ســـفر می کـــرد موضـــوع راه اندازی 
شـــبکه تلویزیونـــی و هزینه هـــا و تجهیـــزات مـــورد نیـــاز را 

مطـــرح کردیـــم، در نهایت تصمیم گرفتیم پـــول را از چهار 
کنیم.  جمع  موسســـه 

مشــــــــــکالت ورود تجهیــــــــــزات فنــــــــــی بــــــــــرای  �
راه انــــــــــدازی شــــــــــبکه المنــــــــــار

مبلغ چقدر بود؟ �
گذشـــته و دقیق یادم نیســـت.  از ایـــن موضوع 27 ســـال 
  VHF گفـــت مـــی توانیـــم آنتـــن آن دوســـت خلیجـــی مـــا 
داشـــته باشـــیم. پول از 4 مؤسســـه بود ولـــی در آن زمان، 
چنین دســـتگاه ها و تجهیزاتی در لبنان وجود نداشـــت و 
سفارش بصورت مســـتقیم، غیر ممکن بود. فقط به طور 
کانال  کنیم.  کشور  مخفی می توانســـتیم تجهیزات را وارد 
کانال های رســـمی لبنـــان بودند.  مـــا VHF8 بـــود و 7 و 9 
منطقه را به لحاظ امنیتی و دسترســـی رادارهای دشمن 
کردیـــم، چـــون اعتراض هـــا و مخالفت هـــای  مســـتحکم 
زیـــادی بـــا آوردن تجهیـــزات تلویزیونی به لحـــاظ امنیتی 
شـــده بـــود. بـــا ســـختی و چانه زنـــی فـــراوان در نهایـــت 
تجهیـــزات را از ایتالیـــا تهیه کردیم چـــون واردات کامپیوتر 

و تلویزیـــون آن زمان ممنـــوع بود. 
کمـــک ســـفارت جمهـــوری اســـالمی و بـــه بهانـــه نیاز  بـــا 
کامپیوتر برای ســـفارت، توانســـتیم آن دســـتگاه ها را از  به 
گرچه سوری ها با دیدن  کنیم.  کشـــور  طریق فرودگاه وارد 
گیـــر داده بودند ولی توانســـتیم  آنتن هـــا در فـــرودگاه به ما 
کامپیوترها بـــا همدیگر از  کـــردن  بـــه بهانه ارتبـــاط برقـــرار 

کنیم. طریق آنتـــن و.. آنهـــا را قانع 
کمیته  ابتدا ایســـتگاه در یـــك مکان مخفی از ســـاختمان 
که شـــیخ حسین شـــامی آن را به ما داد ایجاد شد.  امداد 
کمیته  پس از ســـه ســـال یک ســـاختمان جدیدی بـــرای 

بنـــا کردیم و مـــا زیرزمین ایســـتگاه را ایجاد کردیم.
در آغاز، مشـــکل و اختالل در دســـتگاه ها داشـــتیم ولی با 
کمـــک یکی از بـــرادران تاجر ما یک دســـتگاه UHf از ایتالیا 
آوردیم. برای ورود این دســـتگاه به لبنـــان، آن را در داخل 

کـــرده بودیم. یک کیســـه جو، مخفی 
کردیم، آنها مدیریت  کـــره  ســـپس با برادران حزب اهلل مذا
گرفتند و مـــا تمـــام مبالغ خرج  ایـــن ایســـتگاه را برعهـــده 

گرفتیم. شـــده را از آنها 

شــــــــــنیدیم بعضــــــــــی از بــــــــــرادران حــــــــــزب اهلل  �
ــــــــــد، درســــــــــت  ــــــــــون بودن ــــــــــن تلویزی ــــــــــف ای مخال

ــــت؟ ــ ــ اســ
بله ، شـــیخ صبحی طفیلی مخالف راه اندازی این شـــبکه 
بود و حتی بعضی برادران به داشـــتن ایستگاهی در حد و 
که  کید می کردند، ولـــی بعد از مدتی  کیفی LBC تا انـــدازه 

تاثیر خوب آن تلویزیون را دیدند، نظرشـــان تغییر یافت.

ــــــــــن  � ــــــــــار در تامی ــــــــــه شــــــــــبکه المن مشــــــــــکالت اولی
برنامــــــــــه 

 2 ســــــــــال بعــــــــــد از ایجــــــــــاد ایــــــــــن شــــــــــبکه  �
ــم،  ــ ــ ــ ــ ــه و فیل ــ ــ ــ ــ ــاخت برنام ــ ــ ــ ــ ــی در س ــ ــ ــ ــ تلویزیون

فعالیــــــــــت شــــــــــما چگونــــــــــه بــــــــــود؟
که  در حقیقـــت مـــا بـــا دو نفـــر دیگـــه در تلویزیون لبنـــان 
یکـــی مدیر برنامـــه و دیگـــری مدیر پخش بـــود، همکاری 
داشـــتیم. شـــیخ حســـن حماده مدیـــر تلویزیون مـــا بود 
کار نبودیـــم از این رو  و مـــا واجد شـــرایط و مهـــارت در این 
کـــه در کمیتـــه به آنهـــا کمک می کردیـــم ، به  ایـــن دو نفـــر 

کردند.  کمـــک  ما 
کیفیت چندانی نداشـــت،  در ابتـــدا، پخش تلویزیونی ما 
ولـــی مـــردم بـــه داشـــتن یـــک تلویزیـــون اســـالمی خیلی 
مشـــتاق بودنـــد. در ابتـــدا، همـــه چیـــز، حتـــی آرم هم به 
شـــکل ســـاده ای نوشـــته شـــده بود ولـــی بعـــدا مهندس 
حســـین حمـــاده آن را بـــه شـــکل بهتـــری درآورد. مـــا بـــا 
گوینـــده خبـــر و نـــوع فیلـــم و  مشـــکالت زیـــادی ماننـــد 
برنامه ها مواجه شـــدیم ولی بعد، برادران برای پیشـــرفت 
گرفتند و از ایـــران فیلم و  ایـــن تلویزیـــون، بودجه در نظـــر 

برنامـــه بدســـت آوردند.

ــــک  � ــ ــ ــ ــوان ی ــ ــ ــ ــ ــه عن ــ ــ ــ ــ ــار ب ــ ــ ــ ــ ــبکه المن ــ ــ ــ ــا در شــ ــ ــ ــ ــ آی
شــــــــــبکه اســــــــــالمی موســــــــــیقی هــــــــــم پخــــــــــش مــــــــــی 

ــــــــد؟ شــ
کار بودیـــم و حتی با  نـــه. مـــا خیلـــی مخالـــف و محافظـــه 
نشـــان دادن زن بـــی حجـــاب در تلویزیـــون اعتـــراض می 

کردیـــم ولـــی اآلن همـــه چیز عوض شـــده اســـت. 

مشــــــــــکالت  � خاطــــــــــر  بــــــــــه  کناره گیــــــــــری 
نی جســــــــــما

این روزهای سیدعیسی چگونه است؟ �
در حقیقـــت او بعـــد از ســـال 2000 مشـــکالت جســـمانی 
داشـــته و تمـــام فعالیت هـــا و مســـئولیت ها را در اختیـــار 
مرکـــز  در  کار  همچنیـــن  او  اســـت.  گذاشـــته  اهلل  حـــزب 
فرهنگـــی امام خمینـــی را ادامه داد و حتی قصد ســـاخت 
کمر  حوزه در راه فرودگاه را داشـــته اســـت. او دچار دیسک 
و بیمـــاری دیابت شـــده ولی هنوز در ارائـــه خدمات، بلند 

اســـت. همت 

ــا  � ــ ــ ــ ــ ــد، آی ــ ــ ــ ــ ــم و جدی ــ ــ ــ ــ ــی قدی ــ ــ ــ ــ ــه لبنان ــ ــ ــ ــ در جامع
ــند؟ ــ ــ ــ ــ ــی شناس ــ ــ ــ ــ ــردم او را م ــ ــ ــ ــ م

نســـل قدیـــم او را مـــی شناســـند ولـــی در این چند ســـال 
کمی  کمتر او در عرصه لبنـــان و تلویزیون،  بخاطر حضـــور 

 

 با کمک های چهار 
مؤسسه بنیاد شهید، 
کمیته امداد، مؤسسه 
مجروحین و مؤسسه 
قرض الحسن، شبکه 
تلویزیونی المنار در 
لبنان ایجاد کردیم.
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کاســـته شـــده ولی هنوز اسم او  از آوازه اش در بین جوانان 
در تاســـیس مؤسســـه های معروف شـــنیده می شـــود. او 
واقعا لطـــف بســـیاری در راه اندازی موسســـات و حمایت 
کـــه همین مســـاله نـــام او را تا  از حـــزب اهلل داشـــته اســـت 

ســـال های ســـال معروف نگه مـــی دارد. 

ــــــــــد،  � کردی ــــــــــا او ســــــــــپری  شــــــــــما زمــــــــــان بســــــــــیاری ب
ــــــــــا او محافــــــــــظ شــــــــــخصی داشــــــــــت؟ آی

قبـــل از ســـال 1982، بعثی هـــای عـــراق چندیـــن بـــار در 
کـــردن، قصد ترور او  منطقه ای نزدیک خانه او با شـــلیک 
را داشـــتند ولی خدا را شـــکر جان ســـالم به در برد اما هیچ 
محافـــظ یـــا رانند شـــخصی نداشـــت فقط در ســـال های 
کـــه یک راننده بـــرای خود گرفت.  قبال همیشـــه  آخـــر بود 

کرد.  خـــودش رانندگی مـــی 

ــی  � ــ ــ ــ ــ ــــچ مانع ــ ــ ــ ــــش هی ــ ــ ــ ــه اهداف ــ ــ ــ ــ ــیدن ب ــ ــ ــ  در رســ
یــــــــــد نمی د

در ســــــــــلوک و رفتــــــــــار شــــــــــخصی او ، چــــــــــه جنبــــــــــه  �
زیبایــــــــــی وجــــــــــود دارد ؟ 

ســـید عیســـی یک آدم متدین و متواضع بود. هیچ وقت 
جـــاه و مقـــام بـــرای او اهمیتـــی نداشـــت. بـــرای بـــرآوردن 
حاجـــت  و خواســـته های دیگـــران بـــه هـــر دری مـــی زد. 
او در رســـیدن بـــه اهدافـــش هیـــچ مانعـــی نمی دیـــد و در 
ســـفارت های ایران در لبنان و سوریه از قضیه فلسطین و 
آزادســـازی لبنان حمایت می کرد. سید عیســـی واقعا آدم 

کی بود و به غیر از پاداش خداوند و پشـــتیبانی از حزب  خا
اهلل و مقاومـــت، هیچ چیز دیگری در ســـر نداشـــت.

در مورد رفتار او با خانواده اش بگویید؟ �
کرده و انســـان های خوبی هســـتند.  فرزنـــدان او تحصیل 
مـــا بـــا خانـــواده او روابـــط خوبـــی داشـــتیم و تـــا جایی که 
میدانـــم، سیدعیســـی طباطبایـــی با آنها خیلـــی مهربان 

بود. 

ــــرد  � ــ ــ ــ ــــر م ــ ــ ــــــت هــ ــ ــــــد پشــ ــ ــ ــــــی می گوی ــ ــ ــــــام خمین ــ ــ ام
ــــــا  موفقــــــــــی، یــــــــــک زن موفقــــــــــی بــــــــــوده اســــــــــت. آیــــ

ایــــــــــن صحیــــــــــح اســــــــــت؟
بلـــه مـــن معتقـــدم، همســـرش پشـــتیبان قـــوی او بـــود. 
گاهی اوقات از ســـفر و غیبت های طوالنی  درســـت اســـت 
کاری می کرد و در همه  گلـــه می کرد ولی در نهایـــت او فدا او 

امور پشـــتیبان و یاور همســـرش بود. 

ــا  � ــ ــ ــ ــ ــا و لبنانی ه ــ ــ ــ ــ ــن ایرانی ه ــ ــ ــ ــ ــی بی ــ ــ ــ ــ سیدعیس
ــــد ــ ــ ــل نمی شــ ــ ــ ــ ــ ــــض قائ ــ ــ ــ تبعی

کــــــــــه او  � ــــــــــه ملتــــــــــی  ــــــــــی ب ــــــــــک شــــــــــخص ایران چــــــــــرا ی
کنــــــــــد؟ کمــــــــــک مــــــــــی  ــــــــــدارد،  را دوســــــــــت ن

او یـــک ایرانـــی مســـلمان اســـت، قضیـــه اســـالم در میان 
اســـت و دلیل عشق و عالقه او به فلسطینی ها و لبنانی ها 
کـــه او بیـــن ایرانی هـــا و لبنانی ها تبعیـــض قائل  ایـــن بود 
نمی شـــد. او وقتی اینجا شـــفقت و مهربانی دیـــد با مردم 

منســـجم شـــد و در راه کمک بـــه آنها، پا جلو گذاشـــت. او 
عاشـــق لبنانی هـــا بـــود و در خیلـــی از پروژه هـــا و برنامه ها 

دســـت داشت.

ــــــــــت از  � نقــــــــــش اساســــــــــی سیدعیســــــــــی در حمای
ــــــزب اهلل ــ حــ

گیــــــــــری حــــــــــزب اهلل  � ســــــــــید طباطبایــــــــــی در شــــــــــکل 
چــــــــــه نقشــــــــــی داشــــــــــت؟

گیری ایـــن حـــزب، فعالیت های  چـــون او قبـــل از شـــکل 
اســـالمی داشـــته اســـت به همین خاطـــر او نقش بـــزرگ و 
اساســـی در حمایـــت از این حـــزب و راه اندازی آن داشـــته 

است. 

ــــــــــا علمــــــــــاء اهــــــــــل  � ــــــــــط ســــــــــید طباطبایــــــــــی ب رواب
ــــــــــود ؟ ــــــــــه ب ســــــــــنت و مســــــــــیحیان، چگون

که میدانید او یکی از مؤسســـان تجمع العلماء  همانطـــور 
المســـلمان اســـت و تا االن با علمای اهل ســـنت از قبیل 
شـــیخ ســـعید شـــعبان و فرزندش در طرابلس و نیز شـــیخ 
ماهـــر حمـــوده روابـــط خوبـــی دارد. او اولیـــن کســـی بـــود 
کـــه من و شـــیخ ماهـــر حمـــوده را به ایـــران بـــرد و از جزیره 
کـــه در  کردیـــم؛ او حتـــی زمانـــی  مجنـــون و اهـــواز دیـــدن 
منطقـــه کفرحونـــه زندگـــی می کـــرد بـــا مســـیحیان روابط 

داشـــت. خوبی 
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رحلـــت  بـــودم.  ایـــران  در  مـــن  امـــام  رحلـــت  زمـــان 
که  ایشـــان بـــرای ما خیلی ســـخت بـــود. هر مدیـــری 
که مـــی دیدم،  بـــا مـــن در لبنان همـــکاری داشـــت را 
کنتـــرل خودم  کنـــد و مـــن هـــم  گریـــه  مـــی خواســـت 
را از دســـت مـــی دادم. مـــن از از بچـــه هـــای لبنـــان 
گفتند  پرســـیدم شـــما تشـــییع امام را چطور دیدید؟ 
که متعلق به فاالنژهاســـت.  از تلویزیـــون ال بی ســـی 
کـــرد و هر چنـــد دقیقـــه یک بار  پخـــش مســـتقیم می 
کـــرد. تبلیغاتـــی  تبلیغـــات خیلـــی بـــدی پخـــش مـــی 
از انـــواع خمـــر و پوشـــش های نیمـــه برهنـــه بهترین 
که چشـــم همه  ســـاعت برای تبلیغـــات آنها بـــود چرا 

شـــیعیان بـــه ایـــران بود. 
خدمـــت رهبـــر رفتـــم یک جلســـه شـــش هفـــت نفره 
تشـــکیل شـــد و مـــن ماجرای پخش مراســـم تشـــییع 
گفتم می خواهم  گفتم.  امام از شـــبکه ال بی ســـی را 
شـــبکه تلویزیونی بزنم البته من نیامدم از شـــما پول 
که  بگیـــرم. فقط آمدم از شـــما اجـــاره بگیـــرم و اینکه 
ک و خطیر موفق  کار خطرنا کنید تا در ایـــن  مـــا را دعا 
کانال  کانال باشـــد.  بشـــویم. شـــاید در لبنان پنجـــاه 
تبلیغاتـــی و تجـــاری و... ولـــی شـــیعه هیچـــی ندارد. 
آقا فرموید ســـید، دســـت شما دســـت پربرکتی است. 
دســـت به هـــر چه بزنـــی، با برکـــت رشـــد می کند. من 
کار  شـــما را دعـــا می کنـــم. انســـان موفقـــی هســـتی. 

کن.  را شـــروع  تلویزیون 
از ایـــران پانصـــد هـــزاردالر و از جاهـــای دیگـــری هـــم 
کار  کردیـــم. ایـــن  کار را شـــروع  مبالغـــی تهیـــه شـــد و 
کار خطیـــر و پرریســـکی بود  در محیـــط لبنـــان بســـیار 
که  امـــا حداقـــل نتیجـــه ارتباط ما بـــا امام این اســـت 
کوچـــک را بـــا جـــرأت انجام  بتوانیـــم ایـــن قدم هـــای 
کـــه به  دهیـــم و الحمـــدهلل موفـــق شـــدیم تلوزیونـــی 
کنیم و بـــرای اولین بار  نـــام تلوزیـــون المنار تاســـیس 
شـــبکه تلویزیونی برای تشـــیع در لبنان ایجاد شـــود. 
بســـیار  کار  تلویزیـــون  تجهیـــزات  و  فرســـتنده  تهیـــه 

ســـختی بود. نمی دانســـتیم چه چیزی می خواهیم 
کنیـــم. تصمیـــم داشـــتیم  کجـــا بایـــد تهیـــه  و آن را از 
در ســـالگرد وفـــات امام شـــبکه افتتـــاح شـــود و تمام 
و  بودیـــم  کـــرده  آمـــاده  هـــم  را  مراســـم  هـــای  فیلـــم 
کـــه باید در شـــبکه  کارتـــون هایـــی  انـــواع فیلـــم هـــا و 
کردیـــم. یکســـال  کردیـــم را جمـــع آوری  پخـــش مـــی 
کامل  کیـــپ  فرصـــت داشـــتیم. در این یکســـال یک ا
کیپ هـــم تجهیـــزات تلویزیون  بـــه ژاپـــن رفت. ایـــن ا
کردنـــد و هـــم دوره دیدنـــد. فقـــط مـــی ماند  را تهیـــه 
کـــه آن را هـــم از آمریـــکا خریدیـــم. فرســـتند  فرســـتند 
را به اســـم یکـــی از امرای شـــارجه خریدیم. دســـتگاه 
از آمریـــکا بـــه انگلیـــس و از آنجـــا بـــه شـــارجه رفت اما 
گفتنـــد مـــا چنیـــن سفارشـــی ندادیم. مســـئول خرید 
مـــا ارتباطـــات خیلی قوی داشـــت و هر طور بـــود آنها 
کرد تـــا آن را به بیـــروت بفرســـتند و مصادره  را راضـــی 

اش نکننـــد.
کردیـــم و   در لبنـــان هـــم جـــاده فـــرودگاه را محاصـــره 
گر  کـــه ا کردیـــم از جوانـــان مســـلح،  کل منطقـــه را پـــر 
گرفـــت مانع  ارتـــش لبنـــان تصمیـــم بـــه مصـــادره آن 
شـــویم در حقیقـــت آن را از فـــرودگاه دزدیدیم و اال به 
کـــه آن موقع  دســـت دولت می افتاد. درســـت اســـت 
کـــم بودند  کم مطلـــق نبود و ســـوری ها حا دولـــت حا
کامیـــون بـــه  امـــا نفـــوذ خودشـــان را داشـــتند. یـــک 
فـــرودگاه رفـــت و به عنـــوان اینکه محمولـــه متعلق به 
کمک شصت،  ســـفارت ایران اســـت هر طوری بود با 
کردیـــم. َدم  ج  هفتـــاد نفـــر نیـــروی مســـلح آن را خـــار
خیلی  افـــراد را دیدیـــم. خالصه این را بـــه عنوان یک 
کردیم و  کامپیوتـــر خیلی بـــزرگ وارد لبنـــان  دســـتگاه 
کامپیوتر  که این واقعـــأ  که متوجه شـــوند  بدون ایـــن 
کردیـــم. بعد  اســـت یـــا نـــه، آن را به ســـفارت منتقـــل 
کردیم  از آن هـــم  بزرگتریـــن جرثقیـــل لبنـــان را تهیـــه 
کـــرم بردیم. دســـتگاه را به  و جلوی مســـجد رســـول ا
که پیگیـــر تجهیزات  زیـــر زمیـــن بردیم. در یک ســـالی 

کردیم و دســـتگاه  بودیـــم اتـــاق ضـــد بمبـــی را آمـــاده 
منـــاره  روی  هـــم  را  آن  دکل  گذاشـــتیم.  آن  درون  را 
کار را با شـــصت  مســـجد رســـول اعظـــم قـــرار دادیـــم. 
رب العالمیـــن  الحمـــدهلل  کردیـــم.   شـــروع  کادر  نفـــر 
موفق شـــدیم در اولین ســـالگرد فوت امـــام در حضور 
کار  بیش از صـــد، صدوپنجاه هزار جمعیت شـــروع به 

کنیم. شـــبکه را اعـــالم 
بیـــروت  در  عظیمـــی  اجتمـــاع  امـــام  ســـالگرد  بـــرای 
تشـــکیل شـــد. بیـــش از صـــد، صـــد و پنجاه هـــزار نفر 
آدم از همـــه جـــای لبنـــان آمـــده بودنـــد. خانـــم زهرا 
مرتضوی دختر امام، نماینـــده رییس جمهور لبنان، 
وزرا و وکالی پارلمـــان هـــم در این مراســـم حاضر بود. 
حـــاج عبدالحلیـــم مجـــری جلســـه بـــود. یـــک ورقـــه 
کـــن.  گفتـــم ایـــن را االن اعـــالم  کوچـــک بـــه او دادم و 
گر من مســـئول تو  گفتـــم ا گفـــت ســـفارت خبـــر دارد؟ 
کار را انجام دهی. ایشـــان  گویم باید این  هســـتم می 
کـــرد امشـــب ســـاعت هشـــت  اعـــالم  مجبـــور شـــد و 
کـــرد و ایـــن  کار خواهـــد  تلویزیـــون المنـــار شـــروع بـــه 
هدیه ایســـت بـــه امت حزب اهلل. زمیـــن و زمان تکبیر 
گفتنـــد. همـــه مـــردم خوشـــحال شـــدند. امـــا چـــون 
ایـــن قضیـــه را مخفیانـــه انجـــام داده بودیـــم حـــزب 
اهلل و ســـایر احـــزاب سیاســـی ناراحـــت شـــدند و حتی 
دختر امام حاضر نشـــد بـــرای افتتاح روبـــان را قیچی 
کار  گفـــت این  کنـــد. ســـفیر ما در لبنـــان قبول نکـــرد. 
سیاســـی اســـت و شـــما با ما هماهنگ نکردی. آقای 
که ســـفیر ایـــران در ســـوریه ســـفیر بود با  اختـــری هم 
گفت خـــود حـــزب اهلل در  کـــرد  ایـــن قضیـــه مخالفـــت 
این عالم نیســـت. تـــو می خواهی حـــزب اهلل را مجبور 
کنی؟!  کـــه برایـــش تلویزیون درســـت  بکنـــی به ایـــن 
کس جـــز خداوند پشـــتیبان مـــا نبود.  خالصـــه هیـــچ 
نهایتـــًا خـــودم رفتـــم دو آیـــه قـــران خوانـــدم و اعـــالم 
کـــردم این تلویزیـــون هدیه بـــه امت حزب اهلل اســـت 
گرفت. کار انجام شـــده قرار  و حـــزب اهلل هم در مقابل 

 نخستین شبکه اسالمی
 به دست عیسای لبنان

 گوشه هایی از خاطرات سیدعیسی طباطبایی از تاسیس المنار
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تجهیـــزات  تامیـــن  و  شـــبکه  تأســـیس  بـــرای  خیلـــی 
خـــون جگـــر خوردم تا شـــب افتتـــاح حـــزب اهلل از این 
کردم  کـــه خبـــر را اعـــالم  قضیـــه خبـــر نداشـــت زمانی 
گرفـــت.  کار انجـــام شـــده قـــرار  حـــزب اهلل در مقابـــل 
کارمنـــدان شـــبکه بـــه صـــد و شـــصت نفـــر  بـــه مـــرور 
ج آن بـــاال رفـــت. برای درآمـــد حاصل  رســـید و مخـــار
کـــه تبلیغـــات بایـــد جنبه  از تبلیغـــات مقیـــد بودیـــم 

باشد. داشـــته  شـــرعی 
گذشـــت و جنبـــه سیاســـی  کار تلویزیـــون  کـــه از  بعـــد 
اش بیشـــتر شـــد دولت تصمیم به تعطیلی تلویزیون 
کشـــیدند و  گرفت. بارها برای تخریب مســـجد نقشـــه 
گذاشـــتند. ایـــن شـــبکه تنه به تنـــه دولت  جاســـوس 
مـــی زد. برنامـــه هـــای اخالقـــی، انقالبـــی و نمایـــش 
گوار  عملیـــات هـــای مقاومت بـــرای دولـــت خیلـــی نا
که این  کردنـــد  بـــود از طریـــق مجلـــس قانونی وضـــع 
تلویزیـــون بســـته شـــود. بعـــد از ایـــن اقدامـــات مـــن 
بـــرای افزایش پشـــتیبانی حزب اهلل نیمی از شـــبکه را 
کمی بهتر شـــد  بـــه آنهـــا فروختم و وضع مالی شـــبکه 
بعد از شـــهادت ســـیدعباس موســـوی فعالیت المنار 
به خوبی برای حزب اهلل مشـــخص شـــد و حتی سید 
گفت لـــو ال المنـــار لم یـــات االنتصار.  حســـن نصـــراهلل 
که  گفتم حـــال  گـــر المنـــار نبـــود پیـــروزی نمی آمـــد.  ا
کنیـــد به ایـــران اعالم  شـــما این طـــور پشـــتیبانی می 
که صـــد درصد تلویزیـــون المنار را به شـــما  می کنیـــم 

می دهم.  هدیـــه 
مـــن بـــرای این شـــبکه حدود یـــک میلیـــون و پانصد 
که مســـاعدت حزب  کردم و بعد هم  هـــزار دالر هزینه 
اهلل اضافه شـــد ، مناطق بیشـــتری تحت پوشش این 
گرفت. سرتاســـر لبنان و شمال فلسطین  شـــبکه قرار 
تحـــت پوشـــش ایـــن شـــبکه قـــرار دارد و حضـــور یک 

ح اســـت.  تلویزیون اســـالمی در منطقه مطر

بعد که از کار تلویزیون 
گذشت و جنبه 

سیاسی اش بیشتر 
شد دولت تصمیم 

به تعطیلی تلویزیون 
گرفت. بارها برای 

تخریب مسجد نقشه 
کشیدند و جاسوس 

گذاشتند.
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قبل از تاسیس حز ب اهلل در جریان های مقاومت  �
بودم

عبـــداهلل قصیـــر هســـتم؛ چهار ســـال قبل از تأســـیس 
حزب اهلل از مســـئوالن ســـازمانی جنبـــش أمل در دیر 
العبـــد بـــودم و ســـپس معـــاون رئیـــس اقلیـــم بیروت 
شـــدم. از زمان تأســـیس حـــزب اهلل مســـئولیت های 
رســـانه ای  و  تبلیغـــات  مســـئول  داشـــتم،  مختلفـــی 
بیـــروت بـــودم ســـپس مســـئول تبلیغـــات رســـانه ای 
مرکزی و بعد مسئول ســـازمانی اداری منطقه بیروت 
شـــدم، بعـــد از آن دو دوره متوالـــی مســـئول شـــورای 

نیـــز دو دوره  از آن  پـــس  بـــودم.  اجرایـــی حـــزب اهلل 
متوالـــی نماینـــده جنـــوب در پارلمان شـــدم. 9 ســـال 
کنون مدیـــر مرکز  مدیـــر شـــبکه المنـــار  بـــودم و هـــم ا
پژوهـــش هـــای تربیتـــی و مرکـــز رســـانه ای ســـیمیا در 

هســـتم.  اهلل  حزب 

پشــــــــــتیبان و طرفــــــــــدار امــــــــــام خمینــــــــــی و  �
انقــــــــــالب اســــــــــالمی ایــــــــــران بودیــــــــــم 

سیدعیســـی طباطبایـــی را در لبنـــان از ســـال 1978 
یکســـال قبل از پیروزی انقالب می شناســـم، ایشـــان 

را در جلســـات و فعالیـــت هـــای مربـــوط بـــه انقـــالب 
گـــر چه  کـــه ا اســـالمی مـــی دیـــدم. مـــا تیمـــی بودیـــم 
گرایش های اســـالمی  عضـــو جنبش امـــل بودیم امـــا 
داشـــتیم. مـــا پشـــتیبان و طرفـــدار امـــام خمینـــی و 
انقالب اســـالمی ایـــران بودیم و همراه با شـــیخ راغب 
حرب و ســـید عیســـی طباطبائی تظاهرات و فعالیت 
کردیم.  ســـید عیســـی همچنین با  هـــای مختلف می 
ســـازمان های فلســـطینی ارتباط داشت و از حامیان 

بزرگ مســـاله فلســـطین بود. 

عبداهلل قصیر مدیر سابق المنار :

 کار سه ساله  در یک سال
کتابی با عنوان »جنبـــش نوگرایی و خیزش امام خمینی« ســـال ها  غ التحصیل رشـــته جامعه شناســـی سیاســـی از دانشـــگاه لبنان و نویســـنده  عبـــداهلل قصیر، فار

که توســـط سیدعیســـی طباطبایی تاســـیس شـــده را بر عهده داشـــته و او را از نزدیک می شناسد.  مدیریت شـــبکه المنار 
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راهپیمایــــــــــی تــــــــــا ســــــــــفارت ایــــــــــران در لبنــــــــــان بــــــــــر  �
علیــــــــــه شــــــــــاه

کـــه علیـــه شـــاه و در تأییـــد امـــام خمینـــی  یـــک بـــار 
کـــرده بودیـــم بـــرای راهپیمایـــی بـــه رمله  تظاهـــرات 
البیضـــاء )کـــه ســـفارت ایـــران آنجا بـــود و االن پشـــت 
هتـــل مریـــود هســـت( رفتـــه بودیـــم ، راهپیمایـــی تـــا 

کشـــیده شـــد و شـــعار مـــی دادیـــم.   ســـفارت ایـــران 

ــطینی و  � ــ ــ ــ ــ ــای فلس ــ ــ ــ ــ گروه ه ــل  ــ ــ ــ ــ ــه وص ــ ــ ــ ــ  حلق
ــــران  ــ ــ ــ ای

آن زمـــان آقـــای طباطبائـــی عنـــوان رســـمی خاصـــی 
گروههای  نداشـــت امـــا بـــه طـــور ویـــژه حلقـــه وصـــل 
فلســـطینی و برخـــی افـــراد و ارگان هـــای ایـــران بـــود. 
گفـــت نماینـــده امـــام و ایران  ایشـــان هیچـــگاه نمـــی 
کـــه حلقه  اســـت امـــا فعالیـــت هایـــش اینگونـــه شـــد 
گروههـــای فلســـطینی و ایـــران بـــود.  ارتباطـــی بیـــن 

ایشـــان عاشـــق امام خمینی بـــود و همواره بـــه تقلید 
که  گفت  کـــرد، مـــی  از ایشـــان تشـــویق و دعـــوت مـــی 
ویـــژه و خداونـــد پشـــتیبان  امـــام بســـیار  مرجعیـــت 
خـــوب  را  شـــخصیت  ایـــن  بایـــد  و  اســـت  ایشـــان 
کســـانی  شـــناخت. قبـــل از انقـــالب ســـید عیســـی از 
که دور  کـــرد  کـــه دیگـــران را در لبنـــان دعوت می  بـــود 
انقـــالب و شـــخصیت و رهبری امام رضـــوان اهلل علیه 

شـــوند.  جمع 

کالم را مـــی پذیرفتند بســـیار  که ایـــن  کســـانی  تعـــداد 
کـــه ایـــن صحبـــت هـــا را تأییـــد  کســـانی  انـــدک بـــود. 
که  گـــروه حالت اســـالمی بـــود  کردنـــد افـــرادی از  مـــی 

کـــم بود.    تعدادشـــان 

سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی مجموعــــــــــه ای از  �
خــــــــــوب  گی هــــــــــای  ویژ

ایشـــان جایـــگاه ویـــژه ای بیـــن علمـــا و بـــزرگان لبنان 
و ایـــران دارنـــد. معتقـــدم ســـید عیســـی مجموعه ای 
کـــه اولیـــن آن  گی هـــای خـــوب را دارا هســـتند  از ویژ
کاری اســـت، ایشـــان از افـــراد مخلص  اخـــالص و فـــدا
کـــه اعتقـــاد یقینی بـــه راه و  انقـــالب اســـالمی بودنـــد 
خـــط امـــام و انقـــالب داشـــتند. حتـــی بعـــد از وفـــات 
امـــام خمینـــی؟هر؟ عاشـــق امـــام خامنـــه ای بـــود و 
که بایـــد اینگونـــه شـــخصیت ها به  نظـــرش این بـــود 

اســـالمی شناســـانده شـــوند.  جامعه 

ساده زندگی می کند و هدفش چگونگی تقویت  �
اسالم در لبنان است

گـــی دوم ایشـــان تواضـــع و ســـاده زیســـتی ســـت .  ویژ
علیرغـــم اینکـــه امکانـــات و پـــول هـــای زیـــادی از زیر 
گذشـــت امـــا در زندگی ســـاده بـــود و با  دســـتش مـــی 
کـــرد. از هر نـــوع تجمل و شـــکوه  ســـختی زندگـــی می 
کـــرد. در بـــازار بین  و جـــالل و ظاهرگرایـــی دوری مـــی 

مردم می رفت و ماشـــین ســـاده ســـوار می شد. اصال 
بـــه ظواهـــر دنیایـــی تعلق خاطـــری نداشـــت تعلق او 
فقـــط خدمت رســـانی بـــه مـــردم  و چگونگـــی تقویت 
کرد.  اســـالم در لبنـــان بـــود. بـــه خـــودش فکـــر نمـــی 

تمـــام تـــالش شـــبانه روزی اش اینهـــا بود. 

در نظر او محال وجود نداشت �
گی ســـوم ایشـــان توکل به خدا بود. یقین شـــدید  ویژ
کنـــد و  کـــه خداونـــد امـــورات را ســـهل مـــی  داشـــت 
کـــه بســـیار شـــجاع و بی  نتیجـــه تـــوکل نیـــز ایـــن بود 
ک بـــود. در نظر او محـــال وجود نداشـــت هر وقت  بـــا
کـــردی ایـــن  بـــا او در مـــورد مســـاله ای صحبـــت مـــی 
مســـاله مشـــخص بـــود. مثـــال میگفتی جنـــوب لبنان 
بیمارســـتان احتیـــاج دارد با اینکه خـــودش امکاناتی 
کرد و یقین داشـــت  نداشـــت اما بالفاصله اقـــدام می 
کنـــد و امکانات و  کـــه خداونـــد نیـــز آن را محقق مـــی 

بودجـــه آن از جایـــی فراهـــم می شـــود.  

ــی و  � ــ ــ ــ ــ کــــــــــز انقالب  موســــــــــس و بنیانگــــــــــذار مرا
ــان  ــ ــ ــ ــ ــی لبن ــ ــ ــ ــ فرهنگ

کارکـــردن بود. بـــه یاد نمی  گـــی چهـــارم او در خفا  ویژ
و  کنـــد  مصاحبـــه  رســـانه ها  بـــا  بخواهـــد  روزی  آورم 

بخواهـــد از پروژه هایـــش بگویـــد. 
کـــرد، خیلـــی هـــا  در ســـکوت و آرامـــش فعالیـــت مـــی 

حزب اهلل برای احداث 
شبکه تلویزیونی 

برنامه ریزی سه ساله 
کرده بود ولی بعد از 

یکسال سید عیسی 
پخش برنامه از شبکه 

المنار را آغاز کرد.  
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ســـید عیســـی را می شناســـند اما نمی دانند موسس 
کز انقالبـــی فرهنگی لبنان  و بنیانگـــذار بســـیاری از مرا

اوست. 
کمیته امداد  ایشـــان مؤســـس شـــعبه بنیاد شـــهید و 
امام در لبنان اســـت. وی موســـس و بانی بیمارستان 
شـــهید شـــیخ راغـــب حـــرب در جنـــوب و بســـیاری از 
کـــز فرهنگـــی در لبنـــان اســـت؛ مثل ســـاخت مرکز  مرا
فرهنگـــی امـــام خمینـــی ، بازســـازی آســـتان ســـیده 
خوله در بعلبک ، مشـــارکت در تأســـیس حوزه علمیه 
امام مهـــدی در بعلبک ، احداث مقبره ســـید عباس 
کوشـــا و  کـــن بســـیار  موســـوی ، در ســـاختن ایـــن اما

بـــااراده و با انگیـــزه بود. 
کنـــم در بنیـــاد شـــهید نماینـــده ســـید  افتخـــار مـــی 
کـــه تحت  حســـن نصـــراهلل دبیـــرکل حـــزب اهلل بـــودم 
کمیته شـــورا بـــود و بصورت  نظـــارت ســـید عیســـی و 
هفتگی با ســـید عیســـی جلسه داشـــتیم . همیشه در 
که چطـــور می تواند خدمـــت بهتری به  ایـــن فکر بود 
کند. بیمارســـتان رســـول اعظم  خانواده های شـــهدا 
کـــه در ســـاخت آن بســـیار ســـهیم بـــود بـــه همیـــن  را 
منظور احداث شـــد و وابســـته به بنیاد شـــهید است.

ماجرای جالب تاسیس شبکه المنار �
که  که پـــروژه هایی  گـــی مثبت دیگر وی ایـــن بود  ویژ
کـــرد را پس از تکمیل شـــدن  احـــداث و تأســـیس می 

کـــز و ارگان هـــای ذیربط محـــول می نمود.  به مرا
بســـیاری نمی دانند شـــبکه المنـــار از اقدامات ســـید 
عیســـی اســـت؛ آن زمان چند نفر از برادران حزب اهلل 

ماننـــد حـــاج علی حبیـــب الحرقـــوص و حـــاج محمد 
البرجـــاوی ، حاج حســـن الحمیدی و بقیه دوســـتان 
بـــا ســـید عیســـی جلســـه ترتیـــب دادنـــد و بـــه نتیجه 
کـــه شـــبکه ای بـــرای حـــزب اهلل تأســـیس  رســـیدند 

 . د شو
کـــرد و فـــردی را  ســـید عیســـی 250 هـــزار دالر فراهـــم 
بـــرای خریـــداری تجهیـــزات صوتی تصویـــری به دبی 
که زیـــر نظر خود  کمیتـــه امـــداد  فرســـتاد و در مـــکان 
که  کـــرد در حالی  وی بـــود پخش شـــبکه المنار را آغاز 

گاهی نداشـــت. حـــزب اهلل از ایـــن امر آ
امـــام  رحلـــت  ســـالگرد  در  مـــاه  شـــش  از  پـــس   
خمینـــی؟هر؟ پخش رســـمی المنار در جنـــوب لبنان 
آغـــاز شـــد و فرســـتنده شـــبکه در مناره های مســـجد 
گذاشـــته شـــده بود چون فرستنده ای  رســـول اعظم 

کار صلواتـــی و در راه خـــدا بـــود . وجـــود نداشـــت. 

ــــــرد و تحویــــــــــل حــــــــــزب اهلل  � کــــ ــــــار را تاســــــــــیس  المنــــ
داد

شـــبکه حدود شـــش ماه ســـه تا چهار ســـاعت برنامه 
که فیلـــم هایـــی از ایران، ســـخنرانی  کـــرد  پخـــش می 
های ســـید عباس موســـوی و ســـید راغب حرب بود. 
گرفته شـــد المنار وارد سیاســـت  بعد از مدتی تصمیم 
شـــود و اخبـــار از ایـــن شـــبکه پخش شـــود حـــزب اهلل 

می خواســـت ایـــن عمل زیـــر نظر او انجام شـــود. 
کـــه ســـید عیســـی و ســـید حســـن  طـــی جلســـه ای 
گفت  نصـــراهلل در ســـال 1992 داشـــتند ســـید حســـن 
کـــه پخـــش اخبـــار باید زیـــر نظر حـــزب اهلل باشـــد زیرا 

شـــبکه در بیـــن مـــردم بـــه شـــبکه حـــزب اهلل معروف 
بلکـــه  نـــدارد  دخالتـــی  آن  مدیریـــت  در  امـــا  اســـت 
کنند،  ســـید عیســـی و دیگر دوســـتان آن را اداره مـــی 
گفت مـــا این شـــبکه را برای  بالفاصلـــه ســـید عیســـی 
گر می خواهید به شما داده  کردیم و ا شـــما تأســـیس 
گرفت و شـــبکه  که حـــزب اهلل آن را تحویل  مـــی شـــود 

کرد. پـــس از آن تغییـــر و تحوالتـــی 
کز  کـــه مرا کارهـــای ایشـــان بـــود   ایـــن یـــک نمونـــه از 
را تأســـیس و بعـــد بـــه ارگان هـــای ذیربـــط می ســـپرد 
کـــه آن را احداث  کز فرهنگـــی امام خمینی  ماننـــد مرا
تـــا  بـــه واحـــد فرهنگـــی حـــزب اهلل ســـپرد  و ســـپس 
تکمیـــل و اداره شـــود. بیمارســـتان و مســـجد رســـول 
کمیتـــه امـــداد هـــم به همیـــن منـــوال بود.   اعظـــم و 

ــام داد/  � ــ ــ ــ ــال انجــ ــ ــ ــ ــاله را در یکســ ــ ــ ــ ــــه ســ ــ ــ کار ســ
ــــــده  ــ ــــام شــ ــ ــ ــــــل انجــ ــ ــــــزب اهلل در عمــ ــ ــــــی حــ ــ ــ وقت

ــــــــــت گرف ــــــــرار  ــ ق
که  آن موقـــع مـــن مســـئول رســـانه و تبلیغـــات بـــودم 
شـــورای مرکـــزی حـــزب اهلل از مـــن خواســـت موضوع 
کنـــم. حـــدود  تأســـیس شـــبکه تلویزیونـــی را بررســـی 
که ارائه  ســـال 1987 یا 1988 طی بررســـی و پژوهشی 
کـــه حـــدود ســـه ســـال بـــرای پخش  کـــردم فهمیـــدم 
برنامـــه هـــا از شـــبکه زمـــان مـــی بـــرد چـــون آن زمان 
حـــزب اهلل بـــا مشـــکل بودجـــه و امکانـــات و مـــکان و 

حتـــی نیـــروی انســـانی مواجـــه بود. 
با محاســـبات ما بایـــد حدود صد نفـــر را برای تحصیل 
رشـــته های مختلف رســـانه و تلویزیون به دانشـــکده 

بعد از انجام اولین 
عملیات های 
استشهادی 
سیدعیسی نزد امام 
خمینی رفت و با 
تشریح اوضاع لبنان 
و نیاز مبرم به چنین 
عملیات های فتوای 
جواز آن را گرفت البته 
با در نظر گرفتن شرایط 
خاصی.
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غ التحصیل  رســـانه می فرستادیم تا سه ســـال بعد فار
و بکارگیری شـــوند. یعنی پروژه از ســـال 1989 شـــروع و 
کشـــید. در همین اثنا ســـید  تـــا ســـال 1992 طـــول می 
کـــرده بـــود.  عیســـی پـــروژه احـــداث شـــبکه را شـــروع 
گرفـــت و  حـــزب اهلل نیـــز در عمـــل انجـــام شـــده قـــرار 
کار  کـــه  گرفت  بایـــد مدیریـــت شـــبکه را بـــه عهده مـــی 
دشـــواری بـــود یعنی حـــزب اهلل بـــرای احداث شـــبکه 
کرده بـــود ولی بعد از یکســـال  برنامه ریزی ســـه ســـاله 
کرد.   سید عیســـی پخش برنامه از شـــبکه المنار را آغاز 

ــــــر  � ــ ــــــــه فکــ ــ ــــــز ب ــ ــ ــــــــالمی نی ــــــــای اســ گروه هــ ــــــــی  ــ حت
ــــــــــد ــــــــــا اســــــــــرائیل نبودن مواجهــــــــــه ب

شـــرایط و فضـــا در زمـــان یـــورش اســـرائیل بـــه لبنـــان 
مثـــل  گروه هایـــی  و  بـــود. مســـیحیان  بســـیار دشـــوار 
کتائـــب، االحرار، ارتـــش لبنان، حـــراس االرض با  حزب 
گروه ها  اسرائیل همدســـت بودند، از سوی دیگر بیشتر 
کـــه در  و جریـــان هـــای اســـالمی ایـــن تفکـــر را داشـــتند 
کرده جای  ک لبنان را تصرف  که اســـرائیل خا شـــرایطی 
مواجهه نظامی با اســـرائیل وجود نـــدارد و باید از طریق 
کنوانســـیون های بین المللی و سیاسی  قطعنامه ها و 
کـــرد حتی جناب شـــیخ شـــمس الدین  مســـاله را حـــل 
مقاومـــت مدنـــی و مســـالمت جویانـــه انجـــام مـــی داد 
یعنـــی نوعی مقاومـــت مردمـــی و نه نظامـــی. تنها عده 
که  که به مقاومت نظامی اعتقاد داشـــتند  کمـــی بودند 

حـــزب اهلل هم ایـــن اعتقاد را داشـــت. 

ــــــه از  � کــــ ــــــود  ــــــانی بــــ ــــــید عیســــــــــی از اولیــــــــــن کســــ ســــ
کــــــــــرد مقاومــــــــــت نظامــــــــــی حمایــــــــــت مــــــــــی 

حـــزب اهلل بالفاصله پس از یورش اســـرائیل تأســـیس 
کـــه  شـــد؛ ســـید عیســـی جـــزء اولیـــن علمایـــی بـــود 
ایـــن  در  و  کـــرد  مـــی  حمایـــت  نظامـــی  مقاومـــت  از 
مســـیر دســـت به ابتکارات خودجوشـــی زد و لـــوازم و 
کـــرد. در زمینه تأمین ســـالح  امکاناتـــی را هـــم فراهم 
گرفتن فتـــوای مجاز  هیـــچ اطالعاتی نـــدارم اما بـــرای 
بودن عملیات های استشـــهادی علیه فلســـطینیان 

کـــرد و نقش اساســـی در آن داشـــت. بســـیار تـــالش 

چــــــــــه کســــــــــی فتــــــــــوای جــــــــــواز عملیــــــــــات  �
گرفــــــــــت؟ امــــــــــام  از  را  استشــــــــــهادی 

 بعـــد از انجـــام اولیـــن عملیـــات هـــای استشـــهادی 
سیدعیســـی نـــزد امـــام خمینـــی رفـــت و بـــا تشـــریح 
اوضـــاع لبنـــان و نیـــاز مبرم بـــه چنین عملیـــات های 
گرفتن شـــرایط خاصی.  گرفت البتـــه با در نظر  فتـــوا را 

سوال : این فتوا مکتوب شده است؟ �
کتبـــی بـــود یـــا شـــفاهی . وقتـــی ســـید  - نمـــی دانـــم 
مـــورد  کامـــال  کـــرد  مـــی  ح  مطـــر را  چیـــزی  عیســـی 
اطمینـــان و اعتماد بـــود . برادران مقاومت از ایشـــان 
گفته های ایشـــان  کتبی نمی خواســـتند صرف  نامـــه 
کافـــی و قابـــل اعتمـــاد بود. به نظـــرم این مســـاله نیاز 

بـــه ارائـــه مـــدرک مکتوب نـــدارد. 

تعهد سیدعیسی به خانواده شهدا  �

خانـــواده  از  دیـــدار  بـــه  متعهـــد  بســـیار  سیدعیســـی 
های شـــهدا و تأمیـــن مایحتاج آنها بودند و ســـعی در 
کاالهـــا و خدماتـــی بـــا تخفیف بـــرای خانواده  تأمیـــن 

کردند.  هـــا مـــی 
در بســـیاری از دیدارهـــا با هم بودیم و ایشـــان بســـیار 
بـــا خانـــواده هـــا همـــدردی می کـــرد و محبت نشـــان 
می دادنـــد و وقتـــی زندگینامـــه شـــهدا را مـــی شـــنید 

اشـــک مـــی ریخت.

ــــــــــه  � ــــــــــرای انتقــــــــــال پــــــــــول از ایــــــــــران ب راه میانبــــــــــر ب
لبنــــــــــان

سیدعیســـی برای راه اندازی موسسات و بیمارستان 
کمک هـــا از ایران بود  هـــای  بخش عمـــده ای از این 
گســـترده ای از شـــخصیت  ولی ســـید عیســـی شـــبکه 
کـــه از آنها  هـــای اســـالمی و مراجع مختلف را داشـــت 

گرفت.  مـــی  کمک مالی 
در ایـــن مورد بســـیار شـــجاع و نترس هم بـــود. وقتی 
گذاشـــت  بـــه ایران مـــی رفت و پول را در چمدانی می 
و از مـــرز لبنـــان و ســـوریه رد می شـــد. بـــرای حفاظت 
از ایـــن امـــوال دعـــا و قرآن مـــی خوانـــد تا بتوانـــد آنها 
را ســـالم به دســـت موسســـه ها و نیروهـــای مقاومت 
کـــه دیگران از  حـــزب اهلل برســـاند. ایـــن در حالـــی بود 
کـــردن راهی بـــرای انتقال پـــول به لبنـــان عاجز  پیـــدا 

کرد.  شـــده بودند اما ایشـــان خطـــر را قبول مـــی 

کســــــــــی  � را  سیدعیســــــــــی  فعالیت هــــــــــای 
کنــــــــــد رهگیــــــــــری  نمی توانســــــــــت 

 سیدعیســـی  به مسأله امنیت شـــخصی اش اهمیت 
نمـــی دادنـــد. در عیـــن حال نیـــز هیچ زمـــان بندی و 
کـــه بتوان حـــدس زد چه  برنامه مشـــخصی نداشـــت 
انســـان  زندگـــی  بـــرای  را  بدتریـــن چیـــز  کار می کنـــد، 
گهـــان می دیدی ســـاعت دو  روتیـــن می دانســـت، نا
شـــب آمـــاده شـــده بـــرای رفتـــن بـــه ســـوریه یـــا ایران 
یـــا اینکـــه نزدیـــک اذان صبـــح به لبنـــان می رســـید. 
همیـــن مســـاله نوعی امنیـــت را برایش بـــه وجود می 
کجا  که  آورد زیرا دشـــمن نمی توانســـت اصـــال بفهمد 
و چـــه زمانـــی در رفـــت و آمد اســـت چون هیـــچ زمان 
گرفته  که امـــکان زیـــر نظـــر  بنـــدی خاصـــی نداشـــت 

شـــدن داشـــته باشد.

ــــــــــا سیدحســــــــــن  � ــــــــــوی و محکــــــــــم ب رابطــــــــــه ای ق
نصــــــــــراهلل 

رابطه سیدعیســـی با ســـید حســـن نصـــراهلل محکم و 
قـــوی بود . ایشـــان ســـید حســـن نصـــراهلل را دوســـت 
داشـــتند ســـید حســـن هم ایشـــان را دوســـت داشت 
برخـــی  در  کـــرد.  مـــی  قدردانـــی  ایشـــان  از  مـــدام  و 
که  دیدارهایشـــان مـــن حضـــور داشـــتم و مـــی دیـــدم 
و  تمجیـــد  تعریـــف،  ایشـــان  از  ســـید حســـن  چطـــور 
گذارنـــد و در مقابل  قدردانـــی می کننـــد و احتـــرام می 

کردند.  ســـید عیســـی نیـــز ابـــراز شـــرمندگی مـــی 

 سیدعیســــــــــی طباطبائــــــــــی عامــــــــــل انتشــــــــــار نــــــــــام  �
امــــــــــام خمینــــــــــی در لبنــــــــــان

باعـــث  مـــردم  بـــه  سیدعیســـی  عالقـــه  و  محبـــت 
کـــه در خدمـــت آنهـــا و خانواده هـــای شـــهدا و  شـــد 
محرومین باشـــد، همیشـــه دوســـت داشـــت نام امام 

باشـــد.  هـــا  موسســـه  روی  خمینـــی؟هر؟ 
یکبـــار درمـــورد پروژه ای با ســـید عیســـی صحبت می 
گذارید من  گر نام امـــام را روی آن مـــی  گفـــت ا کردیـــم 

کنم.  کمک  حاضـــرم 
که  ســـالنی بود زیر ســـاختمان مســـجد رســـول اعظم 
گر  گفت ا متروک بود و می خواســـتیم اســـتفاده شـــود 
گذارید مـــن حاضرم  نـــام تـــاالر را امـــام خمینـــی مـــی 
گفتم باعـــث افتخارمان  کـــه  کنم  امکانـــات را فراهـــم 
کـــه چنین نامـــی روی آن باشـــد و فورا دســـت  اســـت 
کار شـــد و پس از یکماه به ســـرانجام رســـید و االن  به 
ایـــن تـــاالر با نـــام امـــام خمینـــی در زیرزمین مســـجد 
کـــه وابســـته و زیـــر نظر  رســـول اعظـــم موجود اســـت 

بیمارســـتان رســـول اعظم است. 
یـــک پـــروژه بهداشـــتی وجـــود داشـــت در منطقـــه برج 
که  کردیم  شـــمال در جنوب، با ســـید عیســـی صحبت 
مـــی خواهیـــم اینجا مرکـــز بهداشـــتی درمانی تأســـیس 
گر  گفـــت ا کنیـــم زیرا منطقـــه فاقـــد مرکز درمانی اســـت 
ایـــن مرکز را بـــه نام امام خمینی مـــی گذارید من متولی 
امـــورش می شـــوم و دســـتان پرتـــوان و خیرخواه ســـید 
عیســـی پایه و اســـاس تأســـیس این مرکز درمانی شـــد.
گفت نام، شـــخصیت، فرهنگ  بـــرای همین می توان 
کـــرد و  و راه امـــام خمینـــی؟هر؟ را او در لبنـــان زنـــده 
کـــه ذکـــر و صحبتی از  هیـــچ جلســـه و ســـخنرانی نبود 

امـــام خمینی بـــه میـــان نیاورند .

 
علیرغم اینکه امکانات 

و پول های زیادی 
از زیر دستش می 

گذشت اما در زندگی 
ساده بود و با سختی 
زندگی می کرد. از هر 
نوع تجمل و شکوه و 

جالل و ظاهرگرایی 
دوری می کرد. در بازار 

بین مردم می رفت و 
ماشین ساده سوار 

می شد.
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 شناخت »سیدعیسی طباطبایی« �
جنـــاب آقـــای طباطبائـــی را بالفاصلـــه پـــس از یـــورش 
اســـرائیل بـــه لبنـــان و از ابتـــدای شـــروع فعالیت هـــای 
اســـالمی در لبنـــان می شناســـم. ایشـــان از پیشـــگامان 
به خاطـــر  و  هســـتند  و  بـــوده  لبنـــان  در  مســـیر  ایـــن 
ویژگی های شـــان، ابتکار عمل بســـیار و نفس مطمئنی 

داشـــتند و فـــرد نوگرایـــی بودنـــد.
کـــه می توانـــد تغییـــر ایجاد  او بـــه خـــودش اعتمـــاد دارد 
کنـــد. او بســـیاری از افکار و اقداماتـــی را که فکر می کردیم 

آرزویـــی بیـــش نیســـت، تبدیل به واقعیـــت کرد. 
که خســـته  سیدعیســـی فرد پرهّمـــت و بـــا اراده ای بود 
کار را به ســـرانجام نمی رســـانید، دســـت از  نمی شـــد. تـــا 
تالش برنمی داشـــت. در ایجاد بســـیاری از مؤسســـات و 
کز لبنانی ســـهیم بود و زمینۀ تأســـیس آن ها را فراهم  مرا

ساخت.

تأسیس پروژه ها  �
کـــه بـــه ابتکارعمـــل ایشـــان  درواقـــع تمـــام مؤسســـاتی 
تأســـیس شـــد، مهم هســـتند. ازجمله »کمیتۀ امداد«، 
که  »بنیاد شـــهید«، »بنیاد جانبازان« و »شـــبکۀ المنار« 

از مؤسســـان آن هستند. 
کـــه ایشـــان مـــرد تمـــام صحنه هـــا هســـتند؛  معتقـــدم 
رســـانه.  و  دینـــی  درمانـــی،  فرهنگـــی،  زمینه هـــای  در 
کـــه بســـیاری از پروژه هـــای  به همین دلیـــل می بینیـــم 
مذهبـــی مثـــل مســـاجد و حســـینیه ها را به ســـرانجام 

رســـاندند. 
در زمینـــۀ فرهنگی، مرکز فرهنگـــی امام خمینی را بنیان 
نهادند. در زمینۀ درمانی، بیمارســـتان شـــهید »راغب« 
کردنـــد. ایشـــان در زمینـــۀ  و بنیـــاد شـــهید را تأســـیس 
رســـانه و تبلیغـــات نیـــز ســـنگ بنای شـــبکۀ »المنـــار« 
را نهادنـــد و قبـــل از آن مدیریـــت تلویزیـــون »فجـــر« در 
منطقـــۀ »بقـــاع« را برعهـــده داشـــتند. ایشـــان در همـــۀ 
گر سیدعیســـی  زمینه هـــا فکر می کردند. معتقدم حتی ا
بانـــی و مؤســـس جایی نبـــود، امـــا از مبتکـــران فکری و 
ایده پـــردازان و نیـــز پیگیـــر اجرای یـــک مرکز بوده اســـت 
گر  و نیـــز پیگیر مســـئلۀ آن در ایـــران بوده اســـت. یعنی ا
خودش به تنهایی مؤســـس یک مرکز نبـــود، حتمًا یکی 

از مهم تریـــن اعضـــای مؤســـس آن بوده اســـت. 

ــــــــــدازی شــــــــــبکۀ  � ــــــــــالش سیدعیســــــــــی در راه ان ت

ــــــــــار« »المن
دیگـــر  و  سیدعیســـی  فکـــر  و  به همـــت  المنـــار  شـــبکۀ 
دوستان شان تأسیس شـــد. آن موقع هنوز برخی شک 
که چنین شبکه ای تأسیس شـــود یا نه و آن را  داشـــتند 
زودهنگام می دانســـتند، اما افرادی مانند سیدعیسی و 
برخـــی دیگر ابتکارعمل را در حّد ریســـک کردن دوســـت 
داشـــتند و برای تأسیس شـــبکه، تمام امکانات مادی و 

کردند. انســـانی را فراهم 
بنابرایـــن المنـــار در دهـــۀ نـــود راه انـــدازی شـــد و اولیـــن 
مســـئوالن المنار نیز دوســـتان سیدعیســـی مانند حاج 
» محمـــد برجاوی«، شـــیخ » حســـن الحماده« و شـــیخ  

»حســـن عزالدیـــن« بودند. 
کار، ایســـتگاه زمینی بود و محـــدودۀ پخش  در ابتـــدای 
آن نیـــز محـــدود بـــه بیـــروت بود، ســـپس تمام لبنـــان را 
پوشـــش داد و درنهایـــت در ســـال2000 هم زمـــان بـــا روز 
پیروزی مقاومت و آزادســـازی جنوب لبنان به ایســـتگاه 

ماهواره ای پیوســـت.
به لحـــاظ امکانـــات در حّد بســـیار ضعیفی بـــود. مکان 
گلدســـتۀ  کوچـــک بـــود، حتـــی فرســـتندۀ شـــبکه روی 
نقـــاط  بـــود.  شـــده  گذاشـــته  »رســـول؟ص؟«  مســـجد 
پوشـــش دهی شـــبکه نیز محدود بود و سطح حرفه ای 
پایینـــی داشـــت، امـــا همـــان حـــد را هم یـــک موفقیت 
از  25ســـال  اینکـــه  بـــا  امـــروزه  و  می آوردیـــم  به شـــمار 
تأســـیس شـــبکۀ المنـــار می گـــذرد ولـــی هنـــوز اصـــول و 
کـــه سیدعیســـی برای شـــبکه طراحی  اســـتراتژی هایی 

کـــرده بـــود، تغییـــر نکـــرده اســـت و ثابت اســـت.

همان طور که مســـتحضرید این شـــبکه نقش ارزنده ای 
دارد و نمـــاد مقاومت، آزادی، فلســـطین، انتفاضه و نیز 
مردم عرب و مســـلمان اســـت، زیـــرا المنار این شـــعارها 
را ســـر مـــی داد. در واقـــع المنـــار ایـــن ویژگـــی را داشـــت 
کـــه تریبون اصلـــی مقاومـــت باشـــد. به دلیـــل باالرفتن 
سیاســـی،  مســـائل  در  دقـــت  لـــزوم  و  حساســـیت ها 
کز زیر نظر  چنانچه نظارت سیاســـی و ســـازمانی این مرا
»حـــزب اهلل« نمی رفت، رشـــتۀ امـــور از دســـت حزب اهلل 
کزی تحت اشـــراف  خارج می شـــد. لزومًا باید چنین مرا

می شـــد.  حزب اهلل 

منش و اخالق �
سیدعیســـی فردی بســـیار فعـــال و پرتحرک اســـت و روابط 
برادرانـــه و صمیمانـــه ای بـــا دیگـــران دارنـــد. از هیچ کـــدام 
از همـــکاران  سیدعیســـی، انتقـــادی نســـبت بـــه رفتـــارش 
نشـــنیده ام، بلکه همواره رفتارش مورد تمجید و تحســـین 
دیگران بوده است. هرکس ایشـــان را می بیند دوستدارش 
می شود. من همیشـــه به خوش اخالقی، ظرافت اخالقی، 

کاری و روحیـــۀ عالی ایشـــان اشـــاره می کنم. 
ایشـــان به تغییر و انجام هر عمل ناممکـــن ایمان دارند. 
چنین شـــخصیتی بسیار نادر و اســـتثنایی است؛ اینکه 
چنین روحیـــۀ قـــوی ای دارد. او را از معدود چهره هایی 
که  کـــه ایـــن ویژگـــی را دارد. این هـــا نکاتی اســـت  کـــرده 
درمـــورد ایشـــان می دانـــم و از دیگـــران نیـــز شـــنیده ام. 
که از شـــخصیت های نادر و مظهر اســـالم ناب  معتقدم 

محمدی اســـت. 

یادداشت شفاهی »ابراهیم فرحات« مدیرکّل شبکۀ المنار؛

استراتژی های تاسیسی سیدعیسی برای 
المنار همچنان باقیست
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ــه  ک می خواســتیم یکــی از بهائی هــای سرشــناس آن جــا را 
کنیــم و ایــن قضیــه  ــرور  ــرد، ت ــرای بهائی گــری تبلیــغ می ک ب
کردیم.  کشــف شــد و مجبور شــدیم و از آن جا به تهران فرار 
کــه بــه تهران رســیدیم یکــی از فدائیــان نامــه ای برای  شــبی 
اهــواز داد و مــا بــه ســمت اهــواز و آبــادان رفتیــم و آن هــا هــم 
مــن را قاچاقــی فــراری دادنــد. بــا چــه خــون جگــری آنهــا دو 
ــا  ســه روز مــن را به صــورت مخفــی آن جــا نگــه داشــتند و ب
کــه مــن  چهارصــد تومــان پــول تحویــل قاچاقچــی دادنــد، 
را بــه نجــف اشــرف برســاند و گفتند اســتاد شــهید نــواب، در 
نجــف اشــرف آیــت اهلل مدنــی اســت. شــما ازهمــان روزهــای 
کــه فالنــی مــا را فرســتاده  کــن و بگــو  اول ایشــان را پیــدا 

کاره شــما خواهــد بــود. ایشــان دیگــر همــه 

مــن  کــه  زمــان  همــان 
بــودم  معهــد  مســؤول 
شــهید  پــدر  روز  یــک 
ســیدعباس موســوی بــه 
معهــد آمد. آســیدعباس 
جوانــی  بــود.  او  همــراه 
گمــان نمی کنــم  کــه  بــود 
رســیده  بلــوغ  حــد  بــه 
و  زیبــا  جــوان  بــود. 
گفــت من  رشــیدی بــود. 
ایــن را بــه ایــن جــا آوردم 
ــان  ــود. ایش ــه طلبــه ش ک
را پذیرفتــم و ثبت نامش 
کــردم و از طــالب آن جــا 
شــد و درس می خوانــد. 
مــن خــودم مســؤولیت 
گرفتــم و  او را بــه عهــده 
دروس مقدماتــی اش تــا 
کــه بــودم  همــان موقعــی 

بــا مــن بــود.

خــط  جایــزه  و  کــردم  مــی  خطاطــی  قدیــم  از 
کــه آمــد مــن دورتــادور مدرســه  گرفتــه بــودم. امــام 
کردم و شــعارهای  آیــت اهلل بروجــردی را خطاطی 
ضــد امریــکا و ضداســرائیل نوشــتم و بــا دو - ســه 
تــا خــط، خــط ثلــث و رقعــی و فارســی و دیوانی در 
کارتــن هــای بــزرگ بــا خــط  اســتقبال از امــام روی 

عریــض شــعار نوشــته بــودم.

خاطره

کــه دســتگیر بشــوی ایــن آیــات  گرفتــی  گفتــه بــود هــر وقــت در معــرض خطــر قــرار  یکــی از عرفــا 
کاف هــا الم عیــن  گــر ببینــد، نمی توانــد تــو را بگیــرد.  را بخــوان. دشــمن یــا تــو را نمی بینــد یــا ا
صــاد، بــه هــر حرفــی انگشــت دســت راســتت را ببنــد. حــا میم عین ســین قــاف، به هــر حرفی 
کــن. و قــد  انگشــت دســت چپــت را ببنــد. لعنــت الوجــود الحــی القیــوم، دســت راســتت را بــاز 
گــر ببیند،  کــن. دشــمن یــا تــو را نخواهــد دیــد یــا ا خــاب مــن حمــل ظلمــا، دســت چپــت را بــاز 

گرفتــن تــو را نــدارد.  جــرأت 
کــه بیــرون آمــدم و دیــدم دو نفــر مســلح آن جــا  کــه قصــد فــرار داشــتم از حــرم  آن شــب آخــر 
کنــار  گرفتــم و از  کفش هایــم را  ایســتاده اند، فــورًا بــه ذهنــم آمــد دو بــار آن را خوانــدم. آمــدم 
آنهــا رد شــدم. یکــی گفــت خودشــه. یکــی گفــت شــاید او نباشــد. یکی گفت بگیریمــش. این 
کــه اینهــا بیــن خودشــان تکــرار  حرف هــا هنــوز مثــل ضبــط صــوت قشــنگ در ذهنــم هســت 
کــه دو متــر از آنهــا دور  گرفتــم. پوشــیده و نپوشــیده بعــد از ایــن  کفش هایــم را  کردنــد. مــن 

شــدم، آرام از تــوی صحــن بــه بیــرون دویــدم.
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بازگشت 
به نجف 
اشرف 

در آن ســالها ســفری بــه مکــه مشــرف شــدیم 
هفــتـ  هشــت نفــر بودیــم آقــای محتشــمی هم 
کتــاب  گونــی  کیســه  بــود؛ در آن ســفر دهـ  پانــزده 
گذاشــتیم و  حکومــت اســالمی پشــت ماشــین 
کردیــم و در حــج،  کویــت وارد حجــاز  از طریــق 
که  کردیــم  کتیــک معینــی آنهــا را توزیــع  طبــق تا
الحمــداهلل در چنــد مرحلــه خیلی خــوب توزیع 

شــد. 
گیــر افتادنــد و  در یکــی از مراحــل آقــای ناصــری 
کردیــم  ــا وضــع خیلــی بــدی از آن جــا فــرار  مــا ب
و از طــرف اردن بــه نجــف اشــرف برگردیــم امــا 
خالصــه  مانــد.  زنــدان  در  ناصــری  آیــت اهلل 
کــه مــا بــه نجــف اشــرف برگشــتیم هــر  وقتــی 
ــرًا  ــد و ظاه ــل نش ــاله ح ــم مس کردی ــعی  ــه س چ
کردنــد و بــه ایران فرســتادند و  شــیخ را دســتگیر 
دوبــاره از ایــران بــه ســعودی فرســتادند و هفــت 
هشــت ده ســال آن جــا محکــوم بــود. تــا این که 

ــد. ــد و آزاد ش ــروز ش ــالب پی انق

خاطره
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ــه 4 مــاه  ک ــی  ــد در نجــف اشــرف در حال تول
گردان برجســته  قبــل از تولــد او ؛ پــدر از شــا
آســید ابوالحســن اصفهانــی بــود تــا جایــی 
ســید  چنانچــه  بــود:  گفتــه  ایشــان  کــه 
علــی اصغــر باقــی مــی مانــد جانشــین مــن 

می شــد.

کفالــت آســید ابوالحســن  تــا چهارســالگی تحــت 
اصفهانــی بــود امــا پــس از رحلــت ایشــان عمــوی 
و  ایشــان  طباطبایــی  کبــر  ا ســیدعلی  شــان 

خواهرشــان را بــه ایــران مــی برنــد.

زندگــی در خانــه عمــو در زریــن آبــاد دامغــان تــا 
پایــان دوره ابتدایــی 

آغــاز تحصیــالت طلبگــی بــه توصیــه عمــو و 
عزیمــت بــه دامغــان؛ در ایــن دوران ایشــان 
پــای درس علمایــی همچون ســید مســیح 
شــاهچراغی و شــیخ محمــد رضــا خدایــی 

بــودن

آشــنایی من با فدائیان اســالم از دامغان شــروع شــد. روزی که شــهید 
نــواب، شــهید شــده بــود یکــی از دوســتانم عکســی از ایشــان داشــت و 
کردنــد  کــه چگونــه ســید را شــهید  کــرد  گریــه می کــرد؛ او توصیــف  بــا آن 
کــه مــن ایــن قــاب عکــس را دیــدم، محبــت ایشــان در دل من  و آن روز 

ایجــاد شــد و بغــض شــاه لعیــن جهنمــی وارد قلــب من شــد.

بــرای  بــه قــم  عزیمــت 
و  تحصیــل  ادامــه 
بــه  ســفر  ســپس 
کرمانشــاه بــرای ادامــه 
تحصیــل بــر ســر درس 
چــون:  اســاتیدی 
امینــی  شــیخ حســین 
امــام  شــاهرودی، 
اصفهانــی،  ســدهی 
کرمانشــاهی و  جلیلــی 
شــهیِد محــراب اشــرفی 
که به دســت  اصفهانــی 
شــد. معمــم  ایشــان 

کام بــه  ارتبــاط مســتقیم بــا فدائیــان اســالم و اقــدام نــا
کرمانشــاه  تــرور یکــی از چهــره هــای بهائیــان منطقــه 
کــه پــس از آن مجبــور بــه فــرار بــه ســمت تهــران و از 
آنجــا بــه آبــادان و ســپس خــروج قاچاقــی از ایــران و 

حرکــت بــه ســمت نجــف مــی شــوند.
حــوزه  در  درس  آغــاز 
اهلل  آیــت  علمیــه 
بروجــردی نجــف اشــرف 
پــای درس بزرگانــی چون 
شــهید مدنــی و آیــت اهلل 
راســتی، آیــت اهلل رضوانی 
؟هر؟ خمینــی  امــام  و 

گســترده از امــام خمینــی)ره( در  حضــور در اســتقبال 
عــراق و نجــف اشــرف

لبنــان؛  بــه  اول  ســفر 
امــام  نــزد  در  حضــور 
اداره  و  صــدر  موســی 
امــام  آموزشــی  مرکــز 
شــهر  در  صــدر  موســی 

لبنــان صــور 

فــرار از نجــف و عــراق بــه ســمت ســوریه پــس از اعــالم 
جــرم همــکاری بــا مخالفــان دولــت ایــران و تعییــن 

ــه لبنــان  حکــم اعــدام و ورود مجــدد ب
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مقدمه �
کیلومتری مرز فلســـطین، بیش  گرفته تا 10  از بیـــروت 
از 15 اردوگاه وجـــود دارد. حرکت امل همه را محاصره 
در  می خواســـتند  می کردنـــد.  ســـالح  خلـــع  و  کـــرده 
لبنـــان چیـــزی به نـــام نیروی مســـلح وجود نداشـــته 
کشـــتند و رفتند.  کار را ضربتی انجام دادند و  باشـــد. 
کشـــید.  در بیـــروت موفـــق نشـــدند و محاصـــره طول 
داوود داوود مســـئول حرکت امل منطقـــه و در رابطه 
مســـتقیم با اســـرائیل بود. تمام امکانات را در اختیار 
کنـــد تا  کـــه همـــه را خلـــع ســـالح  گذاشـــته بودنـــد  او 
نفســـی در آن جـــا برعلیـــه اســـرائیلی ها بلنـــد نشـــود. 
گـــر عنصر فلســـطینی را خفه می کردنـــد، بعدًا جلوی  ا
که داخل خودشـــان اســـت راحت  عنصر شـــیعه ای را 
می گرفتنـــد. خلع ســـالح عواقب بســـیار وخیمی برای 
عالم اســـالم و تشـــیع داشـــت و باعث غلبه اسرائیل بر 

جنـــوب لبنان می شـــد.
کردند. خلع ســـالح به  تقریبًا 8 اردوگاه را خلع ســـالح 
کردند. چون نیـــروی آن ها  کـــه نیروها فـــرار  ایـــن معنا 
کمتر بـــود، همه به اردوگاهی  زیـــاد و نیروی اردوگاه ها 
به نام الرشـــیدیه پناهنده شـــدند. در اردوگاه ها مردم 
عـــادی ماندنـــد، منتهی بـــدون حمایت و حراســـت. 
را  مقاومـــت  و  مســـلح  عمـــل  جلـــوی  می خواســـتند 
کـــه مزاحـــم حرکت امل شـــد و  بگیـــرد. یگانـــه جایی 
کردند الرشـــیدیه بـــود. الرشـــیدیه آخرین  ایســـتادگی 

کیلومتـــری مرز فلســـطین اســـت.  اردوگاه و 18 
که قضیـــه با صلح  کند  ایران هم می خواســـت ســـعی 
کند. آقـــای جنتـــی از طـــرف جمهوری  خاتمـــه پیـــدا 
حکـــم  از  و  بیایـــد  کـــه  شـــد  مکلـــف  ایـــران  اســـالمی 
کنـــد. بعد از این که ایشـــان  علمایـــی، قضیـــه را ختم 
کـــرد. بـــا علمـــای ســـنی و  کار را فراهـــم  آمـــد، زمینـــۀ 
که قضیـــه را خاتمه  حرکـــت امل جلســـاتی برقرار شـــد 

دهیـــد چـــون بســـیار لکـــۀ ننگـــی برای شـــیعه اســـت 
که شـــیعه برعلیـــه فلســـطینی می جنگد. نگذاشـــتند 
ایشـــان به جنـــوب برود و اوضـــاع را از نزدیـــک ببیند. 
مـــع هذا یـــک هیئـــت علمایـــی 7ـ6 نفری از شـــیعه و 
ســـنی تشـــکیل شـــد. بنده از جانب ایران، نمایندگی 
ایشـــان را داشـــتم. شـــهید ســـید عبـــاس موســـوی و 
چنـــد نفـــر از علمـــای اهـــل تســـنن مثل شـــیخ محرم 
کـــه بـــا هـــر  عارفـــی بودنـــد. ماموریـــت مـــا ایـــن بـــود 
روحانـــی سرشـــناخته ای و بـــا هر شـــخص سیاســـی و 
کنیـــم. بـــا عبدالحمیـــد خـــدام هـــم  حزبـــی صحبـــت 
که شـــاید برگه را از دســـت دشـــمنان  کردیم  مالقـــات 

و اســـرائیل و دیگـــران بگیریـــم.
بـــود.  آمـــده  به وجـــود  صیـــدا  در  هـــم  فتنـــه ای 
پایـــگاه  عین الحلـــوه؛  در  کـــه  فلســـطینی هایی 
جنـــوب  بودنـــد،  متمرکـــز  صیـــدا  در  فلســـطینی ها 
گرفتـــه بودنـــد. بـــرای حرکـــت امـــل، آن جـــا  صیـــدا را 
اردوگاه  حـــدود  از  ج  خـــار بـــود.  اســـتراتژیکی  نقطـــه 
کـــرده بودنـــد. داســـتان آن خالف آن  گســـترش پیـــدا 
کـــه حرکـــت امـــل فکر می کـــرد. امر  اســـتراتژی ای بـــود 
کـــه محاصـــره شکســـته شـــود تا  منـــوط بـــود بـــه این 
این ها بـــه پایگاه خودشـــان در عین الحلـــوه برگردند. 
که نـــه، اول شـــما عقب نشـــینی  املـــی هـــا می گفتنـــد 
گرفتار این  کنید، مـــا حصـــار را می شـــکنیم. 7-10 روز 
کنـــد. بعـــد  کـــه اول چه کســـی عقب نشـــینی  بودیـــم 
کنم  کامیـــون مـــواد و آذوقـــه تهیه  مکلـــف شـــدم 8ـ7 
کردیـــم. عرفاتی ها  و بـــرای ســـه روز دیگر وقـــت معین 
و نیروهـــای فلســـطینی از شـــرق صیـــدا عقب نشـــینی 
و  کنـــم  الرشـــیدیه  وارد  را  آذوقـــه  هـــم  مـــن  و  کننـــد 
بیـــاورم.  بیـــرون  آن جـــا  از  را  فلســـطینی  مجروحیـــن 
کـــرده بود.  آقـــا ســـید عباس وضـــع سیاســـی را فراهم 
کـــردم. با بی ســـیم ارتباط  بنـــده هم آذوقـــه را آمـــاده 

می گرفتیـــم. آن هـــا صدمتـــر به عقـــب رفتنـــد و ما هم 
صد متـــر جلوتر رفتیـــم. آن ها صدمتر دوبـــاره عقب تر 
رفتنـــد و مـــا باز هـــم صدمتـــر به جلـــو رفتیـــم. به لب 
کـــه رســـیدیم، حرکـــت امل هجـــوم آوردند  الرشـــیدیه 
کـــه نمی شـــود داخـــل اردوگاه برویـــد. آن ها  گفتنـــد  و 
دوبـــاره بـــه همـــان نقـــاط اصلی خودشـــان در شـــرق 
صیـــدا برگشـــتند. اصـــرار مـــا فایـــده ای نکـــرد. مـــردم 
کـــه می خواهیـــم آذوقـــه  کـــه در اخبـــار می شـــنیدند 
کنیـــم و مجروحیـــن را از اردوگاه ببریـــم، خیلـــی  وارد 
خوشـــحال بودنـــد و پشـــت دیوارهـــا ایســـتاده بودند 
ج  کی وارد می شـــویم. حـــدود 200 متر بـــه خار کـــه مـــا 
منطقـــه ای  آمدنـــد،  اردوگاه هـــا  و  ســـاختمان ها  از 
کـــه ســـبزه و علف در آن جـــا زیاد  بیـــن آتـــش دو طرف 
بـــود. در لحظـــۀ آخـــر مـــردم از اردوگاه بیـــرون ریختند 
ج اردوگاه افتادنـــد. همۀ  و بـــه جـــان علف هـــای خـــار
کردند و بـــه داخل بردند.  علف هـــای خـــودرو را جمع 
گفتم  گرفـــت.  کـــه دیدیـــم، رقـــت مـــا را  ایـــن منظـــر را 
کـــه این طـــور اســـت بـــه داخـــل مـــی روم ببینم  حـــاال 
کننـــد  تیرانـــدازی  نمی توانســـتند  اســـت؟  چه خبـــر 

75 روز در رشیدیه
ین دوره زندگی سیدعیسی طباطبایی در جنگ داخلی لبنان خاطرات مهمتر
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چـــون مـــردم زیـــادی بیـــرون آمـــده بودنـــد تـــا منظره 
کـــردن محاصـــره را ببینند. خاتمـــه پیـــدا 

دوســـاعتی بـــا ســـید عباس موســـوی و محـــرم عارفی 
که آقا ســـید عیســـی،  گفتنـــد  آن جـــا بودیـــم. بـــه من 
کـــه شـــما حداقل امشـــب را  بهتریـــن راه ایـــن اســـت 
این جـــا بمانیـــد. حداقل تســـلی دل اینهاســـت. من 
کنم.  مـــی روم، شـــاید از بیـــرون بتوانم آذوقـــه ای وارد 
که با این وضـــع در زیرزمین  مجروحیـــن و مقتولینـــی 
کـــه  بـــروم  مـــن  ندارنـــد.  بنزینـــی  و  چـــراغ  هســـتند، 
کردم  کنیم. اســـتخاره  حداقـــل آذوقـــه را وارد منطقه 
گفتم  کـــه در جـــواب اشـــاره به شـــهادت آمـــده بـــود. 
اشـــکالی نـــدارد. مـــن بـــه عنـــوان ســـربازی جمهوری 
اســـالمی ایـــران می مانـــم. روز امتحـــان مـــن اســـت. 
که فهمید من آن جا هســـتم و  حرکت امـــل از روز اول 
که آبرویش رفته اســـت. من  بیـــرون نیامدم، فهمیـــد 
و شـــیخ محـــرم عارفـــی در اردوگاه ماندیـــم علـــت هم 
که یک شـــیعه و یک ســـنی باشـــند تا مساله  این بود 

سیاســـی و جناحی نشـــود.
باالخـــره روز شـــد و مـــن بعضـــی جاهـــا رفتـــم. مـــا در 

گـــروه فلســـطینی در یکـــی از زیرزمین هـــا جمـــع  یـــک 
شـــدیم. تمامشـــان بـــا مـــن عهـــد و پیمان بســـتند و 
بـــه امـــام خمینـــی، به قـــرآن و به خون شـــهدا قســـم 
گفتنـــد چـــون تـــو بـــه جهـــت مقدســـی و  خوردنـــد و 
بـــرای دفـــاع از مـــا آمـــدی، ما این هـــدف را بـــه خاطر 
گـــر جهنمی بر ســـر ما  ج می نهیـــم و ا امـــام خمینـــی ار
نـــازل شـــود، ما جـــواب آتش آن هـــا را نخواهیـــم داد. 
که تـــو در این جا  مـــا بـــه این عهـــد و پیمـــان تا وقتـــی 
که توپخانـــه بر علیه  هســـتی، پایبندیـــم. روزی نشـــد 
کار نکنـــد. خمپاره انـــداز و همه با اســـلحه بر علیه  مـــا 
کار می کرد. دســـت روی ماشـــه می گذاشـــت و ول  مـــا 
نمی کـــرد بـــر علیـــه دیوارهـــا و خانه های نـــازک بدون 
ســـقف یـــا ســـقف های حلبـــی. شـــاهد بدبختی هـــا و 

گرســـنگی ها بودیـــم.
ج الرشـــیدیه،  در لحظـــه ی اول هجوم مردم را به خار
که زمین سرســـبز و علف  در بیـــن دو آتـــش از طرفیـــن 
که  زیـــاد داشـــت را دیـــدم. شـــب اول یـــک تکـــه نـــان 
گفتم  کف دســـت بود بـــرای من آوردنـــد و  کوچکتـــر از 
کنـــم بـــرای این کـــه درد و  کـــه مـــن می توانـــم تحمـــل 

کنم بـــه این جا آمـــده ام. این  مصیبـــت شـــما را  درک 
که  گفتنـــد  ک را بـــا اصـــرار بـــه مـــن خوراندنـــد.  خـــورا
کـــه انقدر ســـهمیه  کرده ایم  بدانیـــد جـــوری تقســـیم 
امـــروز شماســـت.  صبح یـــک مقدار آب عـــدس برای 
کـــه  بـــود  کیفیـــت  بـــه همیـــن  روز  آوردنـــد. دو  مـــن 
گرفتـــم روزه بگیـــرم. یـــک وعـــده غـــذا فقط  تصمیـــم 
آنجـــا  کاســـنی  چـــون  بـــود.  مـــن  ســـهمیه  شـــب  در 
کاســـنی زیـــاد داشـــت و تلـــخ بـــود.  می روییـــد. بـــرگ 
کاســـنی را می جوشـــاندیم ، آبـــش را می فشـــردیم و بـــا 
کـــه فقـــط یـــک ذره بـــوی آن  پیازمخلـــوط می کردیـــم 
کاســـنی بود.  عـــوض می شـــد. غـــذای دائمـــی بنـــده 
کننـــد برایم  کـــه می خواســـتند مـــن را احتـــرام  وقتـــی 
کـــه چند عدد عـــدس و نخود  آب جوشـــی می آوردنـــد 
که یـــک وعده  در آن بـــود. مبنـــای مـــن بـــر ایـــن بـــود 
بیشـــتر غذا نخورمســـحر یک اســـتکان چای برای من 

می آوردنـــد بعـــد هم ســـبزی.
فقـــط  بـــود.  شـــیعه  و  شـــهید  مـــادر  پیرزنـــی،  البتـــه 
کـــه چند  شـــوهرش اســـیر بود. ایـــن پیـــرزن می گفت 
گاه گاهی برایم یک  کـــه  ج از اردوگاه دارم  پســـر در خـــار

در وصیت نامه ام 
نوشتم که من 

دراین جا خواهم ماند 
و شهید خواهم شد. 

دفن من هم باید در 
گر  همین جا باشد که ا

من در زمان حیاتم 
که روح در بدنم بود 

نتوانستم برای این ها 
کاری کنم و آذوقه ای 

بیاورم و جلوی آتشی 
که برسر این ها ریخته 

می شود را بگیرم، 
شاید به وسیله ی 
مردنم بتوانم برای 
این ها کاری بکنم.
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ذره آردی یـــا چیزی می فرســـتند. بـــرای افطار دعوت 
می کـــرد. چـــون در آن جـــا یگانـــه زن شـــیعه بـــود، هر 
که پیـــش او بـــروم و افطاری  7ـ6 روز قبـــول می کـــردم 
فقـــط  و  می پخـــت  برنـــج  ذره  یـــک  فقـــط  بخـــورم. 

یـــک ذره بلغـــور بیـــن آن بود. 
که این شـــخص عرفاتی  از روز اول بـــه مـــن می گفتنـــد 
گرفته اســـت.  اســـت و بـــه نفع عرفـــات در آن جا تمرکز 
حرکت امـــل در تبلیغات و صحبت هایشـــان می گفت 
که این شـــخص ســـریعًا باید بیرون بیایـــد. برای منی 
کـــه بـــرای خواباندن جنـــگ رفتـــه بـــودم می گفتند تا 
نیایـــد جنـــگ برعلیـــه الرشـــیدیه ادامـــه دارد. مـــن از 
که آتـــش برعلیـــه آن هـــا بیرون  گرفتـــم  داخـــل تعهـــد 
که در الرشـــیدیه بودم 125 نفر را  نـــرود. طی 75 روزی 
کشته هم از شـــیعه نرفته بود.  کشـــته بودند ولی یک 
کشـــته از فلســـطین می رفت،  گر یک  قبـــل ورود من ا
کشـــته هـــم از حرکت امـــل یا حداقل  یقینـــًا یک یا دو 
کـــه در آن اطـــراف بودند.  از دهـــات شـــیعه می رفـــت 
کـــه در  جـــواب آتـــش را بـــا آتـــش می دادنـــد امـــا مـــن 
داخـــل بـــودم جـــواب آتـــش را هیـــچ چیز جز ســـکوت 
کـــه جواب آتش  گرفتم  نمـــی داد. من از داخـــل تعهد 
را ندهنـــد، بعـــد آن هـــا من را متهـــم به ایـــن می کنند 

هســـتم. عرفاتی  که 
کـــه مـــن افتخـــار  از طرفـــی عرفـــات تلگـــراف می آمـــد 
که در جمهوری شـــما و ســـرباز شـــما هستم.  می کنم 
کـــه عرفاتـــی هســـتید! من  شـــما را متهـــم می داننـــد 
افتخـــار می کنـــم بـــه این کـــه مـــن از شـــما و روحانیون 

هســـتم. یک بـــار بـــرای من از طـــرف عرفـــات تلگراف 
که  گفتم ایـــن ذلت را تحمـــل نمی کنم  آوردنـــد و مـــن 
تلگراف را از شـــما بگیرم. حتی تحویـــل هم نمی گیرم 
کلمه متشـــکرم  که بـــه شـــما متشـــکرم بگویـــم. ایـــن 
که مـــن بگویم و  در تاریـــخ من نوشـــته نشـــده اســـت 
کنـــم. عرفاتی ها هـــم منافق اند. هردو  ذلـــت را تحمل 
کرده اند.  کشـــتن این ملـــت مظلـــوم توطئـــه  برعلیـــه 
کشـــتن می دهد، امل فلسطینی ها  شما شـــیعه را به 

کشـــتن می دهد. را بـــه 
عربـــی  معـــاون  کـــه  شیخ االســـالم  بـــه  بی ســـیم  در 
کـــه حداقل  گفتم  آفریقایـــی وزارت امـــور خارجـــه بود 
کـــه ما به  کنیـــد. بگویید  کلمـــه از من دفـــاع  در یـــک 
که داخـــل برود. مـــن لحظه آخر  گفتیـــم  سیدعیســـی 
کـــه وضـــع را ببینم.  بـــا آقا ســـید عبـــاس داخـــل رفتم 
نمی خواســـتم آن جـــا بمانم امـــا حتی حاضـــر نبودند 
گفـــت همین  کنید؟ شـــیخ االســـالم  کـــه از مـــن دفاع 
کـــه بـــرای رضای  هـــم به فتنـــه دامـــن می زند. شـــما 
نداشـــته  را  کار  ایـــن  توقـــع  ماندیـــد،  این جـــا  خـــدا 
کارتـــان تمامًا بـــرای رضای خدا  که  باشـــید. بگذاریـــد 
کرد. شیخ االســـالم   باشـــد امـــا خدا از تو دفـــاع خواهد 
ح  کارم پیاده شـــدن طر بـــه مـــن درس داد. واقعًا هم 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران و بـــرای رضای خـــدا بود. 
بعـــد از این کـــه 30ـ29 روز شـــد و صددرصـــد مریـــض 
گفتـــم یکـــی  شـــدم، وصیت نامـــه ام را هـــم نوشـــتم و 
بـــرای امام بفرســـتید و یکـــی هم منزل خودم باشـــد. 
کـــه من دراین جـــا خواهم  در وصیت نامـــه ام نوشـــتم 

بعد از محاصره حالت 
روانی به من دست 
داد و به مدت 6-5 
ماه مریض بودم. بدنم 
مدام حالت رعشه ای 
داشت و خدا به نحو 
معجزه آسایی در 
مدینه منوره در یک 
لحظه من را به برکت 
کرم )ص(  رسول ا
شفا داد.

مانـــد و شـــهید خواهـــم شـــد. دفن مـــن هـــم باید در 
کـــه  گـــر مـــن در زمـــان حیاتـــم  کـــه ا همین جـــا باشـــد 
کنم  کاری  روح در بدنـــم بود نتوانســـتم برای این هـــا 
که برســـر این ها  و آذوقـــه ای بیـــاورم و جلـــوی آتشـــی 
ریختـــه می شـــود را بگیرم، شـــاید به وســـیله ی مردنم 
کاری بکنم. به خاطـــر بودن قبر  بتوانم بـــرای این هـــا 
مـــن  در بیـــن ایـــن  شـــهدا، ایرانی ها، رفقا و دوســـتان 
این جـــا  در  ســـیدی  بگوینـــد  و  بیاینـــد  این جـــا  بـــه 
کشـــته  ح جمهوری اســـالمی ایران  بی گنـــاه بـــرای طر
شـــد، هم فاتحه برای شـــهدای منطقه خوانده شود 
کارگاهی یا  و ســـبب جلب خیرات شود و مدرســـه ای، 

خدماتـــی مـــردم ببینند.
گریـــه و زجـــه در اردوگاه  کـــه صـــدای  یـــک روز دیـــدم 
که مـــن در آن  بلنـــد شـــد. مـــردم آمدنـــد دور خانه ای 
متمرکـــز بـــودم. البتـــه خانـــه مـــن را چنـــد بـــار عوض 
کـــه ســـید بیـــا رزمنده ها  کـــردن  کـــرده بودنـــد. صـــدا 
کـــه  کرده انـــد  نـــذر  موشـــک ها را بیـــرون آورده انـــد و 
کننـــد. تـــرس مـــردم را  برعلیـــه امـــل آن هـــا را پرتـــاب 
کـــه مبادا موشـــک ها بر علیـــه دهات های  گرفتـــه بود 
کشـــته  کســـی از آن ها  شـــیعه یا علیه شـــهر صور برود، 
شـــود و آتش غضب آن ها شـــدت بگیرد. دوباره رفتم 
گفتم شـــما مگـــر تعهد نکـــرده  بودید؟  پیـــش آن هـــا و 
گروه از  گروه فلســـطینی در الرشـــیدیه بودنـــد و یک   9
کرده ایم و دیگـــر صبرمان  گفـــت حقیقتا ما صبـــر  آنهـــا 
کنید.  کـــه نتوانســـتید وارد  تمام شـــد. شـــما  آذوقـــه 
که نتوانســـتید بگیریـــد. رزمنده های  جلـــوی آتـــش را 
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کنـــی و مجروحان ما  کـــه نتوانســـتی جمـــع  مـــا را هم 
گند آمده انـــد و دارنـــد می میرند.  کـــه در زیر زمیـــن  را 
گیر  کثـــرًا  کـــه بیـــرون می روند، ا دارو نداریـــم. افـــردی 
کشـــته می شـــوند و یـــا انقـــدر آن هـــا را  می افتنـــد یـــا 
کجاســـت؟  که خانه ســـید عیســـی  می زنند تا بگویند 
و بـــه آن جـــا بیشـــتر آتـــش و خمپـــاره می ریزنـــد. یک 
کشـــته شـــدند. پس خودتان بر دوش  عده ای اینطور 
مـــا باری شـــده اید. دنیا جلوی چشـــمم ســـیاه شـــد. 
که  گـــر زیـــارت عاشـــورا و زیـــارت جامعه نبـــود  یعنـــی ا
مـــن را ثابت قـــدم نگه دارد، یا توســـل بـــه ائمه اطهار 
که هر چنـــد روز یک ختم  که داشـــتم  و قرائـــت قرآنی 

کنـــم، بریـــده بودم.  قرآن 
گـــر این  گفتـــم یـــک هفتـــه به مـــن مهلـــت بدهیـــد. ا
کتبا تعهـــد می دهم  مشـــکل حل نشـــد مـــن به شـــما 
کنیـــد. تمـــام  کـــه مجـــاز هســـتید از خودتـــان دفـــاع 
کـــردم و  موشـــک ها را بردنـــد. بـــا بی ســـیم صحبـــت 
گر در  کـــه یک هفتـــه بـــه مـــردم تعهـــد دادم. ا گفتـــم  
خـــالل این یـــک هفتـــه از طریـــق جمهوری اســـالمی 
گـــر نشـــد من تعهـــدم را  کـــه شـــد، ا کاری شـــد  ایـــران 
کـــه بیرون آمدنـــی نیســـتیم. من در  برمـــی دارم. مـــن 
گرهم بیـــرون بیایم، حرکت  کشـــته می شـــوم و ا آن جا 

را می کشـــد. مـــن  امل 
امـــام در  بـــه عنـــوان خلیفـــه  آقـــای منتظـــری  خـــود 
منطقـــه و پیگیـــر این قضیه بود. صـــدای من را ضبط 
گوش ایشـــان رســـاندند. بالفاصله ایشـــان  کـــرده و به 
کرده  آیـــت اهلل غریبـــی و آقای دســـتجردی را تکلیـــف 
که ســـریعًا یـــک طیاره تشـــکیل دهـــد و آذوقه به  بـــود 
بیـــروت منتقـــل شـــود و ســـید عیســـی بیـــرون بیاید. 
70 روز محاصـــره ادامـــه داشـــت و دیگـــر ســـروصدای 
که مرض آن جا متمرکز شـــده  جهانی بلند شـــده بـــود 
بـــه بیـــروت  و مجروحیـــن دارنـــد می میرنـــد. طیـــاره 
کامیـــون آذوقه به ســـمت جنـــوب روانه  آمـــد. ده هـــا 
شـــد. دفعات قبل حرکت امل شـــوفرها را می کشـــت. 
خ هـــای ماشـــین را پـــاره و تیـــر بـــاران می کردنـــد.  چر
که  کـــرده بـــود  آقـــای غریبـــی، داوود داوود را تهدیـــد 
گر مانع ورود آذوقه ها و خروج ســـید عیســـی شـــوید  ا
گرفته و جلـــوی تجاوزت را  از امـــام حکـــم ارتداد تـــو را 
کـــرده بودنـــد. حصـــار اردوگاه  می گیریـــم. او را تهدیـــد 
کامیـــون  وارد اردوگاه شـــد. من  شکســـته شـــد و 8-7 
کســـی من را نبیند و  کردند تا  را ســـریع سوار ماشـــین 
همراه با چند ماشـــین مـــن را به صور بردنـــد و همراه 
مجروحیـــن بـــه صیـــدا. مجروحیـــن را مســـتقیم بـــه 
بیمارســـتان حمود بردنـــد. در آن جا مردم اســـتقبال 
کردنـــد. مـــن را به منـــزل محـــرم عارفی  زیـــادی از مـــا 
بردنـــد و شـــب آن جـــا خوابیـــدم. زن و بچـــه ام را بـــه 
کـــه نزدیـــک مـــن باشـــند. شـــب را  صـــور آورده بـــودم 
در آن جـــا بودیـــم و صبـــح بعـــدش، حالـــت روانـــی به 
مـــن دســـت داد و به مـــدت 5-6 مـــاه مریـــض بودم. 
بدنـــم مـــدام حالت رعشـــه ای داشـــت و خـــدا به نحو 
معجزه آســـایی در مدینـــه منوره در یـــک لحظه من را 

کرم ؟ص؟ شـــفا داد. به برکـــت رســـول ا

 
 فلسطینی ها با من 

عهد و پیمان بستند 
و به امام خمینی، به 

قرآن و به خون شهدا 
قسم خوردند و گفتند 

چون تو به جهت 
مقدسی و برای دفاع 

از ما آمدی، ما این 
هدف را به خاطر امام 
خمینی ارج می نهیم 

گر جهنمی بر سر ما  و ا
نازل شود، ما جواب 

آتش آن ها را نخواهیم 
داد.
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  وقتی که سیدعیسی را شناختم �
تصـــدی  دوران  از  سیدعیســـی  بـــا  مـــن  آشـــنایی 
کـــه  مســـئولیت ام در وزرات امورخارجـــه و ســـفرهایی 
بـــه لبنان داشـــتم آغاز  شـــد. در این ســـفرها به واســـطه 
نمایندگی سیدعیســـی از جانب امـــام خمینی؟هر؟ در 
لبنـــان، مالقات هایـــی بیـــن مـــا حاصـــل می شـــد و من 
در ایـــن دیدارهـــا او را شـــخصیتی اجتماعـــی، فرهنگی، 
کـــه به حضـــور فعال  کســـی  مکتبـــی و سیاســـی یافتم، 
مؤمنان در لبنان و ضرورت آموزش و ســـازماندهی آنان 

بـــرای آزادی لبنـــان اعتقاد داشـــت.

مسیح رشیدیه �
فلســـطینی ها بـــه واســـطه ســـتم های رژیـــم اشـــغالگر 
کشورشـــان، بـــه لبنـــان پنـــاه  قـــدس پـــس از خـــروج از 
آوردنـــد و ملـــت لبنان علی الخصوص شـــیعیان جنوب 
از آن هـــا اســـتقبال کردنـــد و بـــه نشـــانه محبـــت هنگام 
بـــر ســـر آن هـــا برنـــج می ریختنـــد. متأســـفانه در  ورود 
طـــول زمان فلســـطینی ها به ســـبب داشـــتن اســـلحه، 
کـــم در اردوگاه هـــا و تربیـــت غیـــر  فضـــای نامناســـب حا
اســـالمی جوانان و نوجوانان و همچنین دسیســـه های 
تفرقـــه افکنانـــه رژیم صهیونیســـیتی برای بـــه جان هم 
که تا به امروز  کشـــورهای منطقه  انداختن مســـلمانان 
نیـــز بـــا حمایـــت از داعش ادامه دارد، ســـبب شـــده بود 
کـــه لبنانی هـــا، مـــردم فلســـطین را اشـــغالگر زمین خود 

بدانند.
نارضایتـــی لبنانی ها از حضور فلســـطینی ها باعث شـــد 
تـــا اردوگاه فلســـطینی ها در جنـــوب لبنان بـــه محاصره 
کســـی میانجی گـــری نمی کرد،  گر  جنبـــش امل درآید و ا

کـــه مطلـــوب نظر  وضعیـــت خونبـــاری رقـــم می خـــورد 
رژیـــم صهیونیســـتی بـــود امـــا خوشـــبختانه آقـــا ســـید 
کـــرد و خود  عیســـی به خوبی ایـــن بزنگاه مهـــم را درک 
را بـــرای هرگونـــه همـــکاری در زمینـــه حـــل و فصل این 
گزینـــه برای  کـــرد. سیدعیســـی بهتریـــن  قضیـــه آمـــاده 
کـــه بین دو  میانجی گـــری و برقـــراری آتش بـــس بود چرا 
طرف درگیـــری مقبولیت داشـــت. من به سیدعیســـی 
کـــردم که ایشـــان بـــه درون اردوگاه رشـــیدیه  پیشـــنهاد 
برونـــد. بـــا توجـــه بـــه محاصـــره اردوگاه توســـط املی ها 
و عـــدم اجـــازه ورود بـــه داخـــل اردوگاه بـــرای برقـــراری 
آتش بـــس نیـــاز بـــه ارتباط گیـــری بـــا دو طـــرف درگیری 

داشتیم. 
کـــه ایـــن خونریزی ها حرام اســـت  مـــن اعتقاد داشـــتم 
و مســـلمانان بایـــد توان خود را در مســـیر نابـــودی رژیم 
گفت  کننـــد و به جرأت می تـــوان  صهیونیســـتی هزینه 
یکـــی از حســـاس ترین مقاطـــع تاریخـــی لبنـــان بـــرای 
جمهوری اســـالمی ایـــران، درگیری هـــای میان جنبش 

امـــل و اردوگاه های فلســـطینی بود.

دو ماه در محاصره �
حضـــور سیدعیســـی در اردوگاه رشـــیدیه تصمیـــم واقعًا 
که در بین فلســـطینی ها  ســـخت و دشـــواری بود؛ چـــرا 
در اردوگاه جاســـوس هایی حضور داشـــت و ممکن بود 
بـــرای ایجاد تفرقه ســـید را به نوعـــی از راه بردارنـــد و او را 
به شـــهادت برســـانند. با تهـــران در زمینه حضور ســـید 
کردیـــم و برایشـــان  در اردوگاه فلســـطینی ها صحبـــت 
که ممکن اســـت در طول روند عملیـــات آقای  نوشـــتم 
کـــه در نهایـــت تصمیم  طباطبایی به شـــهادت برســـد 

بـــر حضـــور ســـید در اردوگاه گرفته شـــد و بـــا او قرارهایی 
در زمینـــه چگونگـــی ارتباط گیری بـــا خـــارج از اردوگاه از 

گذاشـــتیم. طریق بی ســـیم 
پـــس از ورود ســـید بـــه اردوگاه هرگـــز فکـــر نمی کردیم که 
حضـــورش دو مـــاه به طول بکشـــد و هر چه بیشـــتر این 
مســـئله طـــول می کشـــید وضعیت دشـــوارتر می شـــد و 
کـــه وضعیت ســـخت اردوگاه را  فلســـطینی ها برای این 
که تیراندازی می شـــد یـــا خمپاره  نشـــان دهند جایـــی 
می خـــورد، بالفاصله ســـید را آنجا می بردنـــد و یا مثاًل به 
گرســـنگی می دادنـــد و ایـــن وضعیت شـــرایط حضور  او 

ســـید در اردوگاه را رو بـــه وخامت بـــرده بود.

کستر � آتش بسی زیرخا
کـــه می دانســـتند  همـــه در ایـــران نگـــران بودنـــد؛ چـــرا 
فلســـطینی ها  میـــان  آتش کینـــه  از  عمـــده ای  بخـــش 
رژیـــم  ســـوی  از  اســـتکباری  توطئـــه ای  لبنانی هـــا  و 
صهیونیســـتی اســـت و هـــر اتفاقـــی ممکن اســـت روی 
از  ضمانتـــی  تـــا  گرفـــت  صـــورت  تالش هایـــی  دهـــد. 
فلســـطینی ها در بـــاب عـــدم پرتاب موشـــک به ســـوی 
که این ضمانت  کردیم  گرفته شـــود و ما ســـعی  املی ها 
که املی ها  کنیم  کاری  کنیم و از آن طـــرف هم  را حفـــظ 
کوتـــاه بیایند و آتش بـــس ایجاد شـــود، اما املی ها  هم 
بـــه دنبال ایـــن بودند تا آذوقه و مهمات فلســـطینی ها 
کنان  درون اردوگاه بـــه پایـــان برســـد و بـــا قتـــل عام ســـا

اردوگاه بـــه پیـــروزی مدنظر برســـند.
وضعیـــت پیچیـــده ای بـــود و فلســـطینیان بـــه علـــف 
خـــوردن افتـــاده بودنـــد و مـــا بـــرای بهبود این شـــرایط 
غذایـــی  مـــواد  و  آرد  کامیون هـــای  تـــا  کردیـــم  تـــالش 

مسیح در بهشت جاسوسان
ــی در  ــی طباطبای ــای سیدعیس ــون فعالیت ه ــه پیرام ــی وزارت خارج ــی آفریقای ــت عرب ــت وق ــالم، معاون ــین شیخ االس ــرات حس خاط

ــان ــای لبن ــل بحران ه ح

کـــه معاونت های وزارت امـــور خارجه به معاونت های منطقه ای تقســـیم  از ســـال60 بـــه عنوان معاون سیاســـی وزارت خارجه منصوب می شـــود. پس از 6 ســـال 
میشـــود او بـــه مســـئولیت معاونـــت عربی، آفریقایـــی وزارت خارجه منصوب می شـــود. پس از مســـئولیت هایش در معاونـــت وزارت امور خارجه به مدت 5 ســـال 
کرده و ســـفرهای بســـیاری را به لبنان و ســـوریه  بـــه عنـــوان ســـفیر جمهوری اســـالمی ایـــران در ســـوریه انتخاب می شـــود. او 16 ســـال در این ســـمت ها فعالیـــت 
گفت وگو پیرامون نقش سیدعیســـی طباطبایی،  دارد. اشـــراف اطالعاتی حســـین شیخ االســـالم بر مســـائل بین المللی جهان عـــرب در دهه های 60 و 70 محـــور 

نماینـــده امام خمینـــی؟هر؟ و آیت  اهلل خامنـــه ای در حل فصـــل بحران های آن روزهای لبنان اســـت.
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تصـــور  املی هـــا  امـــا  بفرســـتیم،  اردوگاه  داخـــل  بـــه  را 
کامیون ها ممکن اســـت  کـــه در میـــان ایـــن  می کردنـــد 
مهمـــات و ادوات جنگـــی جاســـاز شـــده باشـــد و بدین 
کارشـــکنی هایی می کردنـــد و بعضـــًا به واســـطه  ســـبب 
جاســـوس ها و بـــی انضباطی هایـــی در هـــر دو طـــرف 
کـــه خمپاره هایـــی از اردوگاه یـــا املـــی  پیـــش می آمـــد 
کســـی  که چه  هـــا پرتاب می شـــد، اما مشـــخص نبـــود 
کـــرده اســـت و از آن ســـو نیـــز تفـــاوت  آن هـــا را شـــلیک 

کـــه نیروهای فلســـطینی در  اردوگاه بـــا بیـــرون این بود 
اردوگاه محـــدود بودنـــد و اختیـــار چندانـــی مانند املی 
گیـــر افتاده  هـــا نداشـــتند و به نوعـــی در یک محـــدوده 
بودند امـــا لبنانی ها در موضع قدرت بیشـــتری بودند و 
که آتش بس مراعات شـــده از ســـوی  مـــا متعهـــد بودیم 
کنیم تا  فلســـطینی ها را در ثبـــات نگه داریـــم و اقدامی 
فلســـطینی ها و لبنانی ها مراعات ایـــن قضیه را بکنند.

توطئه اسرائیلی صهیونیستی  �
در دوران محاصـــره، مـــا بـــرای ارتبـــاط با ســـید در داخل 
اردوگاه بایـــد یک ســـری نکات را رعایـــت می کردیم که هر 
دو طرف شـــک نکنند و به نوعی وســـاطت ما، طرفداری 
گـــروه خاصی تلقـــی نشـــود و ما هر چیـــزی که می  بـــرای 
خواســـتیم به ســـید بگوییم از طریـــق خانواده شـــان به 
خصوص همسر محترمشـــان که بسیار بانوی فرهیخته 
ای بـــود انجـــام می دادیم و به وســـیله یک ســـری رمزها 

 
بسیاری از گروه هایی 

که سید را به نوعی 
مانع کار خود 

می دیدند برای از بین 
بردن او و کمرنگ 

کردن نقشش در لبنان 
فعالیت می کردند. 

بعثی ها و برخی 
گروه های لبنانی نیز با 

سید دشمن بودند اما 
نتوانستند به صورت 

فیزیکی او را حذف 
کنند و به همین دلیل 

به ترور شخصیتی سید 
روی آورند.
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را  پیام هایـــش  نیـــز  سیدعیســـی  می کردیـــم.  مکالمـــه 
می فرســـتاد و مـــا بـــه صورت جـــدی پیگیـــری می کردیم 
که خواســـته انجـــام شـــود و در مقابل  تـــا همان چیـــزی 
هیـــچ کدام از دو گروه حســـاس نشـــوند و ما نیز به نتایج 

مطلوب دســـت یابیم.
کمـــک  در نهایـــت تقریبـــًا پـــس از 70 روز توانســـتیم بـــا 
کـــه بـــا حـــزب اهلل پیرامـــون  آقـــا ســـید و مشـــورت هایی 
کار داشـــتیم، ســـید را از اردوگاه بیرون  چگونگـــی رونـــد 
بیاوریم و واقعًا ســـید در آن مهلکه عنصر خیلی مفیدی 
کینه  در جلوگیری از خونریزی و کشـــتار و عمیق شـــدن 
بیـــن فلســـطینی ها و لبنانی هـــا بـــود و اهـــرم و وســـیله 
خوبـــی برای شکســـتن توطئه تفرقه افکنانه اســـرائیلی 

صهیونیســـتی شد.
خوشـــبختانه در ســـال هـــای حضـــور ســـید در لبنان و 
کـــه پس از جنـــگ اردوگاه ها  جنگ هـــا و درگیری هایی 
رخ داد، دســـت دشـــمنان بـــه ســـید نرســـید تـــا او را به 
شـــهادت برســـانند و ســـید عیســـی را یک شـــهید زنده 
کـــه در ایـــن ســـال ها اســـتحقاق شـــهادت و  می دانـــم 

خلوص شـــهدا را داشـــته اســـت. 

همراه صمیمی و صبور �
کار او را بسیار تحمل  خانواده سیدعیســـی سختی های 
کثـــر مواقـــع در خانـــه نبـــود و افـــزون بـــر  کردنـــد. ســـید ا
این هـــا وضعیـــت مالـــی خوبـــی هم نداشـــت امـــا آن ها 
همـــواره صبر و بردباری داشـــتند. نمی توانیـــد یک مرد 
که همســـرش همراهـــی اش نکرده  کنید  موفـــق را پیدا 

باشـــد. ســـید همانند مجاهدی خانه به دوش مدام از 
ایـــن ســـوی لبنان به ســـویی دیگـــر می رفت و افـــزون بر 
گرفته تا خلیج فارس  لبنان ســـفرهای بســـیاری از آفریقا 
و عـــراق و ســـوریه را می رفـــت و تعـــداد زیـــاد بچه های او 
کشـــوری غریب،  و شـــرایط ســـخت سرپرســـتی آن ها در 
که در ســـن پایین هســـتند بسیار  علی الخصوص زمانی 
ســـخت بود که همسر سیدعیســـی این بار مسئولیت را 

گرفته بود. برعهـــده 
کـــه سیدعیســـی 60 روز در اردوگاه رشـــیدیه  در دورانـــی 
بـــود، همســـر آقـــا ســـید پیـــش مـــن آمـــد. از شـــرایط به 
گفت »من شـــوهرم  تنـــگ آمده بـــود و به عربی بـــه من 
که ســـید  را از تـــو می خواهـــم.« من هم مطمئن نبودم 
زنـــده از اردوگاه خارج می شـــود یا نـــه!؟ وقتی بچه های 
کوچـــک ســـید را در ذهنـــم متصـــور می شـــدم دلم می 
کـــه نکند برای ســـید اتفاقـــی بیفتد. لرزیـــد و می گفتم 

شبه دولت �
کاری  انجـــام  بـــرای  هـــرگاه  طباطبایـــی  سیدعیســـی 
احســـاس تکلیـــف می کـــرد بـــدون معطلـــی مقدمـــات 
انجام آن را مهیا می کرد و هر وقت احســـاس مسئولیت 
می کـــرد آنجـــا حضـــور داشـــت و طرح هـــای فرهنگـــی 
کـــه ســـید متولی انجـــام آن  اجتماعی بســـیاری اســـت 
بـــوده، ازجملـــه این طرح هـــا ســـاخت زیارتگاه ســـیده 
که قبر  خوله، دختر امام حســـین؟ع؟ در بعلبک اســـت 
مطهـــرش امروز بـــه زیارتگاه مســـلمانان لبنـــان تبدیل 

است. شـــده 

ســـاخت  جملـــه  از  لبنـــان  در  سیدعیســـی  اقدامـــات 
کـــرم؟ص؟،  ا رســـول  حضـــرت  بیمارســـتان  و  مســـجد 
که تحویل هالل احمر شد  ســـاخت بیمارســـتانی بزرگ 
و احـــداث مجتمع هـــای فرهنگـــی در نقـــاط مختلـــف 
کارهایش بیشـــتر شـــبیه  واقعـــًا تعجب برانگیـــز اســـت و 
فعالیت هـــای یک مجموعه قوی و نیمه دولتی اســـت.
کشـــورهای اســـالمی و شـــیعی از لبنان،  ســـید در همه 
گرفته تا میـــان شـــیوخ و متموالن  ســـوریه و فلســـطین 
کـــه پولی را  خلیج فارس اعتبار داشـــت و می دانســـتند 
که به ســـید می دهند در همان امـــر، تمام و کمال خرج 
می شـــود و افـــزون بـــر این ها از همـــه مراجـــع اجازه نامه 
کـــه آغـــاز می کرد تمام فکـــر و ذکر خود  کاری را  داشـــت و 
کار متمرکـــز می کـــرد تا آن را به پایان برســـاند. را روی آن 
افزون براین ها ســـید صفت های دیگری هم داشـــت از 
که قلم شـــیوا و رســـایی در جذب مخاطب  جملـــه این 
که روضـــه بخواند و در مجموع  داشـــت و خوب بلد بود 
کســـی ایـــن  کمتـــر  کـــه شـــاید در  صفت هایـــی داشـــت 
میـــزان صفـــات نیکـــو و پســـندیده در جـــذب مخاطب 

وجود داشـــته باشد.

ترور شخصیتی پس از ترور فیزیکی �
کار  کـــه ســـید را بـــه نوعی مانـــع  گروه هایـــی  بســـیاری از 
خـــود می دیدنـــد برای از بیـــن بـــردن او و کمرنگ کردن 
نقشـــش در لبنان فعالیت می کردنـــد. بعثی های عراقی 
گروه هـــای لبنانـــی نیـــز با  ذی نفـــوذ در لبنـــان و برخـــی 
ســـید دشـــمن بودند اما نتوانســـتند به صورت فیزیکی 

 
در دورانی که 
سیدعیسی 60 روز در 
اردوگاه رشیدیه بود، 
همسر آقا سید پیش 
من آمد. از شرایط به 
تنگ آمده بود و به 
عربی به من گفت 
»من شوهرم را از تو 
می خواهم.« من هم 
مطمئن نبودم که سید 
زنده از اردوگاه خارج 
می شود یا نه!؟ وقتی 
بچه های کوچک سید 
را در ذهنم متصور می 
شدم دلم می لرزید و 
می گفتم که نکند برای 
سید اتفاقی بیفتد.
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کننـــد و به همین دلیل به ترور شـــخصیتی  او را حـــذف 
کـــه ســـید عرفاتـــی  ســـید روی آورنـــد. مثـــاًل می گفتنـــد 
کـــه آدم مبـــارز و مقاومـــی  اســـت. عرفـــات در برهـــه ای 
که ســـید هم یکی  بود بســـیاری بـــا او در ارتبـــاط بودند 
از آن هـــا بود و پـــس از انقالب پرچم فلســـطین در ایران 
را او در محل نمایندگی ســـفارت اســـرائیل در تهران باال 
گرفـــت و طبیعی  بـــرد، امـــا رفته رفتـــه از مبـــارزه فاصلـــه 
که ســـید هـــم از او فاصلـــه می گرفت. حتـــی پس از  بـــود 
کوتاه  ایـــن که عرفـــات تا حـــدودی از مبـــارزه و مقاومت 
آمد پایه و ســـتون اساســـی در فلســـطین بود و نمی شد 
گرفت. نقطه هدف سیدعیســـی  کامـــاًل او را نادیده  کـــه 
رهایـــی فلســـطینیان از مظلومیـــت بـــود و معتقـــد بود 
کـــه فلســـطینیان از لحـــاظ فکـــری، مالـــی و مبارزاتـــی 
مســـتضعف و ناتواننـــد و در ایـــن میـــان توانســـته بـــود 
کنـــد و دلیل  گروه هـــا را جلـــب  کـــه اعتمـــاد بســـیاری از 
که در میان  کارهایش نفوذی بـــود  موفقیت و پیشـــبرد 

داشت. فلســـطینی ها 
حرف ها و شـــایعاتی از این دســـت در آن دوران پیرامون 
که عامل  شخصیت های مختلف زیاد شـــنیده می شد 
اصلی آن هم اســـرائیل بود. اســـرائیلی ها برای رســـیدن 
بـــه اهدافشـــان در نقاط مختلـــف خاورمیانـــه از جمله 
لبنان دارای ســـاختاری تحلیلی و مطالعاتی هســـتند و 
سیاستمداران صهیونیستی می خواهند ما را در لبنان 
کننـــد و بـــر روی شـــخصیت ها و  و در ســـوریه محـــدود 
کارهای  که در جهان اســـالم پدیـــد می آید  جریان هایی 
عمیق سیاســـی، فرهنگی، اجتماعی و روانی می کنند.

شبکه موشکی المنار �
گذشـــته با توجه به محدودیت  تبلیغات و رســـانه در 
در  اثرگـــذار  و  مهـــم  امـــری  اطالعـــات،  و  اخبـــار 
جهت دهـــی بـــه افـــکار عمومی بـــود و سیدعیســـی به 
اهمیـــت ایـــن قضیـــه اشـــراف داشـــت. فهمیـــده بود 
کـــه یـــک شـــبکه تلویزیونـــی می توانـــد وســـیله خوبی 
برای حزب اهلل در مســـیر رســـیدن به اهدافش باشـــد 
بـــرای همین بـــه ســـمت راه انـــدازی آن رفـــت. زمانی 
کـــه فهمید حـــزب اهلل می توانـــد اداره این شـــبکه را بر 
کرد و  گـــذار  گیرد، مدیریتـــش را به حزب اهلل وا عهـــده 
کانال تلویزیون المنار توســـط مردم  و امروز تماشـــای 

برای ســـید صدقـــه جاریه  اســـت.
ســـید هـــر فعالیتی را که آغـــاز می کرد و به بار می نشســـت 
و تصـــور می کرد که شـــخص دیگـــری بهتر می توانـــد آن را 
کار را از مدیریـــت خود خارج  کنـــد، بدون معطلـــی  اداره 
گذاری  و مســـئولیتش را به دیگری می ســـپرد. مقولـــه وا
افـــزون بـــر شـــبکه المنـــار در دیگـــر فعالیت هـــای ســـید 
همانند ســـاخت بیمارستان، مؤسســـات آموزش عالی، 
کـــز فرهنگی و بیمارســـتان هایی  مســـاجد، بعضـــی از مرا
که یکی از  کرم؟ص؟ و بقـــاء   از جمله بیمارســـتان رســـول ا
مجهزترین بیمارستان های لبنان است نیز وجود دارد.
راه انـــدازی شـــعبات بنیادشـــهید و بنیـــاد جانبـــازان را 
کـــز نیز به  کـــرد و برخـــی از ایـــن مرا از ایـــران الگوبـــرداری 
نمایندگـــی از ایـــران تأســـیس شـــد و بـــه ســـبب تجمع 
که به مبارزه می پرداختند این  شـــیعیان و اهل ســـنتی 
کز حلقه وصل بســـیار خوبی برای رســـیدن به شعار  مرا

بـــزرگ »القدس لنـــا« بود.
برخی از اقدامات ســـید آثـــار اجتماعی، فرهنگی و روانی 
که  داشـــت و به نظـــر می آمد به انـــدازه خلـــوص و نیتی 
کار وارد می کند خدا دانشـــی به او عطـــا کرده بود که  بـــه 
کزی  کند، مرا کز مـــورد نیاز را فعـــال  توانســـت تمامی مرا

که همچنان مثمر ثمر و منشـــأ خیر هســـتند.

تأسیس المنار �
ســـید بـــرای تأمیـــن هزینـــه شـــبکۀ تلویزیونـــی از هـــر 
کمک بود، اقـــدام می کرد  که امکان دریافـــت  مســـیری 
و افـــزون بـــر مراجعـــه بـــه وزارت امـــور خارجـــه ایـــران، از 
کمـــک مالـــی در جهت  کـــه آماده  همـــه شـــیعیان دنیا 
کمک  اعتالی پرچم شـــیعه و اســـالم بودنـــد، تقاضای 
کـــرات، ســـفرها و مالقات هایی  کـــرد. بـــرای همیـــن مذا
کویت، امـــارات، بحریـــن و حتی  با شـــیعیان لبنـــان در 
اعتبـــار ســـید در  ایـــن  و  عربســـتان ســـعودی داشـــت 
میان شـــیعیان و مســـلمانان جهان بســـیار امری مهم 
اســـت و ایـــن اعتماد بـــه خاطر فعالیت هـــای بی نظیر و 

کـــه انجام مـــی داد.  خیرخواهانـــه ای بـــود 
کـــه هنـــوز  از دیگـــر ویژگی هـــای سیدعیســـی ایـــن بـــود 
که ســـعی  فعالیـــت قبلـــی اش را بـــه اتمام نرســـانده بود 
می کـــرد از درآمدهایش در فعالیت جدید اســـتفاده کند 
و همیـــن رونـــد را ادامه مـــی داد. به عنوان مثـــال زمانی 
کـــه می خواســـت شـــبکه المنـــار را به حـــزب اهلل تحویل 
دهـــد، می گفـــت آن قطعـــه زمیـــن در فـــالن منطقـــه را 
برای تأســـیس بیمارســـتان بدهیـــد و پیـــش از تحویل 
بـــرای احـــداث  بیمارســـتان می گفـــت فـــالن زمیـــن را 
پیـــش  را  کارهایـــش  این گونـــه  و  می خواهـــم  مســـجد 

کـــه بـــرکات عجیبی داشـــت. کارهایـــی  می بـــرد، 

مسیح در بهشت جاسوسان �
کشـــورهای غربـــی و اســـتکباری به لبنان لقب بهشـــت 
کشـــورهای غربـــی و  کثـــر  جاســـوس ها را داده بودنـــد و ا
عربـــی از جملـــه آمریـــکا و رژیم صهیونیســـتی و بعضی از 
کشـــور های عربـــی نظیـــر عربستان ســـعودی در لبنـــان 
کـــه  جاســـوس داشـــتند. دسیســـه ایـــن کشـــورها بـــود 
موقعیت ســـید را در جامعه لبنان بـــاال و پایین می برد. 
هرگـــز خلـــوص نیـــت ســـید جـــز بـــرای اعتـــالی جامعه 
اســـالمی و اتحـــاد بـــرادران مســـلمان نبـــود، بـــه عنوان 

مثال در جنگ اردوگاه ها ســـید یک روحانی شـــیعه بود 
که در جنگ شـــیعۀ لبنانی و سنی فلسطینی به سمت 
که  فلســـطینی ها رفته بود. این مســـئله زمینه ای شـــد 
کنند تا وجهه و جایگاه  اســـرائیلی ها از آن سوءاستفاده 
کنند، البته ســـید با  ســـید را در حد توان خـــود تخریب 

درایـــت خود اقدامـــات متقابل را انجـــام می داد.
یکـــی از نقـــاط قوت ســـید در خنثی ســـازی توطئه های 
دشـــمنان و ایجـــاد وفـــاق ملـــی ارتباطش با علمـــا بود. 
ســـید بـــا تمـــام علمای شـــیعه لبنـــان، علمای ســـنی و 
علمـــای فلســـطینی ارتبـــاط داشـــت و افزون بـــر این ها 
رابطـــه خیلی خوبـــی با مســـیحیت و دروز هـــا و طوایف 
کتورهای ارزشـــمندی  علوی داشـــت و این ارتباطات فا
بـــود و او را بـــه عنصری خاص در عالم سیاســـت تبدیل 
گلولـــه و نفرت  کـــه چیزی جـــز  کـــرده بـــود. در برهـــه ای 
کننده ماجـــرا نبود، ســـید به حالل مشـــکالت  تعییـــن 

بود. تبدیل شـــده 

ــای  � ــ ــ ــ ــــت هــ ــ ــ ــ ــی فعالی ــ ــ ــ ــای فرهنگــ ــ ــ ــ ــه هــ ــ ــ ــ ریشــ
ــی ــ ــ ــ ــ عمران

لبنان پس از شکســـت رژیم صهیونیستی در سال 2006 
بســـتری بود برای تقویت جایـــگاه اجتماعی جمهوری 
اســـالمی و نفـــوذ در میـــان مـــردم. بزرگانی نظیر شـــهید 
شـــاطری و سیدعیســـی بـــه ایـــن مهـــم واقـــف بودند و 
رســـیدن به ایـــن جایگاه اجتماعـــی از طریق بازســـازی 
که اســـرائیل پس از شکســـت  لبنان همـــان چیزی بود 

از حـــزب اهلل نمی خواســـت اتفـــاق بیفتد.
در ایـــن بازســـازی نـــکات بســـیار ظریفی وجود داشـــت 
و بایـــد جوانـــب بســـیاری رعایـــت می شـــد، مثـــاًل برخی 
که در گذشـــته آشـــپزخانه  خانه  خانواده هـــا می گفتنـــد 
مـــا به ســـمت آشـــپزخانه همســـایه بـــود و زمـــان پخت 
غذا بـــا یکدیگر صحبت می کردند و حاال می خواســـتند 
کننـــد و بـــه نوعـــی ایـــن خانه ها  آن معمـــاری را عـــوض 
که  را مـــدرن بســـازند. سیدعیســـی بـــه عنـــوان رابطـــی 
فرهنگ لبنان را می شـــناخت بـــا آن مهندس و طراحی 
کـــه اغلب نیز ایرانـــی بودند صحبت می کرد تا خواســـت 
خانواده هـــای لبنانـــی حاصـــل شـــود. وجـــود ســـید در 
کـــه فرهنگ  کســـی  طـــول عملیات بازســـازی به عنوان 
لبنانـــی را می فهمیـــد و بـــا آن هـــا در تماس بود، بســـیار 

مؤثـــر و مفیـــد فایده واقع شـــد.
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اولین دیدار در محاصره  �
شـــده  آزاد  اســـرای  از  قاســـم  ســـعید  شـــیخ  مـــن   
کن اردوگاه رشـــیدیه هســـتم. با سید  فلســـطینی ســـا
عیســـی در زمان محاصـــره اردوگاه رشـــیدیه در اوایل 
ســـال 1986 آشـــنا شـــدم و تـــا ســـال 2005  بـــا وی در 
کمیته امداد و موسســـه جانبازان  ســـازمان شـــهید و 
کار در این ســـازمان هـــا را رها  کـــردم. ســـپس  کار مـــی 
کار دینـــی در شـــهرک های فلســـطینی  کردیـــم تـــا بـــه 

بپردازیم. 

سیدعیســــــــــی آتــــــــــش فتنــــــــــه مذهبــــــــــی را  �
کــــــــــرد خامــــــــــوش 

جمهـــوری  رهنمودهـــای  اســـاس  بـــر  عیســـی  ســـید 
اســـالمی ایـــران بـــا مرحوم شـــیخ محـــرم عارفـــی وارد 
اردوگاه رشـــیدیه شـــد. وی بـــه عنـــوان نماینـــده امام 
اردوگاه  وارد  اســـالمی  انقـــالب  رهبـــر  ؟هر؟  خمینـــی 
شـــد تا موضـــع انقـــالب در حمایت از ملت فلســـطین 
را بیـــان و مســـلمان را بـــه وحـــدت فراخوانـــد و آتـــش 
کـــه ممکن بود در طول محاصـــره اردوگاه  فتنـــه ای را 
رشـــیدیه از آن اســـتفاده شـــده و آن را تبدیل به فتنه 
کنـــد و نشـــان دهدکـــه محاصـــره مذهبـــی  مذهبـــی 
کـــه تمامـــی  اســـت، خامـــوش نمایـــد و نشـــان دهـــد 
کـــه هیچ ربطـــی به دین  اینهـــا اتفاقات سیاســـی بود 

و مذهـــب نداشـــت. 

وی نماینـــده جمهـــوری اســـالمی ایـــران در خاموش 
کـــردن آتـــش ایـــن فتنـــه بـــود. وارد اردوگاه شـــد تـــا از 
کننده  کـــه از عوامـــل موثر و تشـــویق  فشـــار رســـانه ها 
جمهـــوری  بگویـــد:  و  بکاهـــد  بـــود،   محاصـــره  در 
اســـالمی ایـــران و انقـــالب اســـالمی و امـــام خمینـــی 
مخالـــف ایـــن اختالفات و فتنـــه ها میان مســـلمانان 
هســـتند. انقـــالب ایـــران هماننـــد مراجـــع شـــیعه در 
کنـــون با  ســـر تـــا ســـر دنیـــا از ابتـــدای قـــرن بیســـتم تا

اســـتعمار مبارزه و در برابر مســـئله فلسطین احساس 
اســـت. کرده  مســـئولیت 

الحســـینی  امیـــن  حـــاج  مفتـــی  دعـــوت  بـــه  ایـــران   
کـــه در دهـــه هشـــتاد  کنفرانـــس اســـالمی  در اولیـــن 
کرد.  گذشـــته در فلســـطین برگزار شـــد، شـــرکت  قـــرن 
ســـپس ســـال 1948 در ارســـال داوطلبـــان مشـــارکت 
کـــه در ایـــن دوره نماینـــده ایـــران آیـــت اهلل  داشـــت 
ســـیدنواب صفـــوی بـــا عنـــوان فدائیـــان اســـالم بود. 
بعـــد از ایـــن رابطـــه مراجع دینی بـــا پیوند به مســـاله 
فلســـطین پیـــش از شـــروع انقـــالب در ســـال 1965 و 
فتواهـــای امـــام خمینـــی ادامه داشـــت تـــا اینکه بعد 
خ داد و پیـــروز شـــد  از آن انقـــالب اســـالمی در ایـــران ر
کرد امـــروز تهران و فردا فلســـطین و دشـــمن  و اعـــالم 
صهیونیســـتی را اولیـــن دشـــمن خـــود به شـــمار آورد 
و وهـــدف و وظیفـــه ایـــن انقـــالب دینـــی و قانونـــی را 

آزادســـازی فلســـطین و همچنیـــن یـــاری مظلومـــان 
 . نست ا د

ماجــــــــــرای محاصــــــــــره اردوگاه فلســــــــــطینی ها در  �
لبنــــــــــان

در ســـال 1985 در بیســـتم مـــاه مه اولیـــن درگیری در 
ج البراجنه در بیـــروت اتفاق افتاد و اردوگاه  اردوگاه بـــر
به مدت یک ماه محاصره شـــد. ســـپس این مســـاله 
بـــزرگ شـــد. در آن زمان دســـتوری به احـــزاب لبنانی 
و فلســـطینی موجـــود در محور صیران تحمیل شـــده 

بود. 
بـــه دلیـــل دامنـــه خارجـــی و شـــرایط تحمیلـــی آن، 
ایـــن درگیـــری نـــه لبنانی بـــود و نه فلســـطینی و هیچ 
گرایـــی و دیـــن  ارتباطـــی بـــا انقـــالب و جهـــاد و فرقـــه 
بـــود  همـــه  اراده  از  ج  خـــار موضـــوع  ایـــن  نداشـــت. 

ریز و درشت محاصره در اردوگاه رشیدیه
 از زبان شیخ سعید قاسم

گروه های فلســـطینی و لبنانی و حضور سیدعیســـی طباطبایی در ایـــن منازعه نقطه عطفی  ماجـــرای اردوگاه رشـــیدیه در لبنـــان و درگیری های مســـلحانه میان 
گروه های مبارز لبنانی و فلســـطینی شـــده اســـت.  در فعالیـــت ســـید محســـوب می شـــود. حضـــور 80 روزه وی و پایان این اختـــالف باعث محبوبیت وی در میان 

که در جریان این محاصره همراه سیدعیســـی بوده اســـت. گفت وگو پای حرف شـــیخ ســـعید قاســـم نشســـتیم  در این 
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کـــه عـــادت جنگ هـــا چنین اســـت. مثل  همانطـــور 
که امـــروز در ســـوریه و عـــراق و لیبـــی تحمیل  جنگـــی 
کشـــور هیـــچ نقشـــی  در آن ندارند و  شـــد و مـــردم آن 
تنهـــا از ســـوی طرف های خارجی تحمیل می شـــود.
جامعـــه فلســـطینی در آن زمان ایمن نبـــود و ضعیف 
بـــود امـــا از تـــرس اینکـــه مبـــادا بعـــد از عقب نشـــینی 
دشـــمن صهیونیســـتی، انقـــالب فلســـطینی با قدرت 
که  بـــه اردوگاه ها بازگـــردد، مالحظاتی وجود داشـــت 
کـــرد و از بیروت بـــه دیـــوار اردوگاه  جنـــگ را تحمیـــل 
کشـــیده شـــد. این جنگ چگونه شروع شد  رشیدیه 
آیـــا به دلیل اشـــتباه فـــردی بود یا جمعی یـــا از طریق 
کـــه ضرب المثل  گرفت؟ همانطور  تحریکات صـــورت 
گویـــد: القشـــه الـــذی قصـــم ظهـــر البعیـــر )چوب  مـــی 
کمر شـــتر را شکست(. مشخص  باریکی از پوســـت نی 
کســـی مســـبب ایـــن مشـــکالت و جنـــگ  نشـــد چـــه 
اســـت. امـــا الحمـــدهلل صفحـــه ایـــن خاطـــره درهـــم 
کـــه از حافظه فراموش شـــده و  پیچیده شـــده اســـت 
گر شـــما در این مورد  دیگـــر در حافظه جایی ندارد و ا
ســـوال نکرده بودیـــد در این خصوص بـــا جزئیات و با 

کردیم. اســـامی صحبت نمـــی 

ــــیدیه  � ــ ــ ــــه اردوگاه رشــ ــ ــ ــ ــــران ب ــ ــ ــ ــــــده ای ــ ــ ورود نماین
ــــــــــم ماجــــــــــرا ــــــــــرای خت ب

ــــــــید  � ــــــــیدیه ســ ــــــــره اردوگاه رشــ در زمــــــــــان محاصــ
ــــــــــه و همــــــــــراه چــــــــــه  عیســــــــــی طباطبایــــــــــی چگون

ــری از  ــ ــ ــ ــ ــــس دیگ ــ ــ ــ ک ــا  ــ ــ ــ ــ ــد؟ آی ــ ــ ــ ــ ــی وارد ش ــ ــ ــ ــ کس
ــــــود؟ ــ ــ ــــــراه وی ب ــ ــــــاء همــ ــ علمــ

 1986/09/30 خ  مـــور رشـــیدیه  اردوگاه  محاصـــره 
شـــروع شـــد. بعـــد از 15 روز نزدیـــک بـــه یـــک هفتـــه 
تیرانـــدازی متوقـــف و آتـــش بـــس اعـــالم ولـــی دوباره 
اوایـــل  و  نوامبـــر  اواخـــر  در  شـــد.  شـــروع  تیرانـــدازی 
دســـامبر ـ تاریخ دقیـــق را به خاطر نـــدارم ـ یک ایرانی 

شـــد. اردوگاه  وارد 
در ایـــن دوره سیدعیســـی طباطبایـــی و شـــیخ محرم 
ورود  بـــا  تـــا  شـــدند  رشـــیدیه  اردوگاه  وارد  عارفـــی 
تیرانـــدازی  ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری  فرســـتادگان 
گذشـــت  متوقـــف شـــود و محاصـــره پایان یابد. بعد از 
نزدیـــک بـــه یک مـــاه مـــادر شـــیخ محرم مریض شـــد 
ج و  از اردوگاه خـــار بـــه همیـــن دلیـــل شـــیخ محـــرم 
شـــیخ ابراهیم قاضی حنیـــن به جـــای او وارد اردوگاه 
شـــد. و با هـــم تا پایـــان محاصـــره و توقـــف تیراندازی 
یعنی 14 یـــا 15 فوریه ســـال 1987 در اردوگاه ماندند. 
یعنی ســـید عیســـی به مدت 85 یا 87 روز در اردوگاه 

بود. رشـــیدیه 

ــــراه  � ــ ــ ــــز همــ ــ ــ ــ ــــوی نی ــ ــ ــــــاس موســ ــ ــ ــــید عب ــ ــ ــــا ســ ــ ــ ــ آی
ســــــــــید عیســــــــــی طباطبایــــــــــی وارد اردوگاه شــــــــــد و 

ــــــــــان محاصــــــــــره خــــــــــارج شــــــــــد؟ بعــــــــــد از پای
ســـید عباس موسوی دو یا ســـه بار در طول محاصره 
وارد اردوگاه شـــد. بـــار ســـوم ســـید عیســـی بـــه همراه 
ج شـــد. اما پیـــش از این  ســـید عبـــاس از اردوگاه خار

ســـید عبـــاس موســـوی وارد اردوگاه شـــد و بـــا مـــردم 
کـــرد. وارد مســـجد شـــد و داخـــل مســـجد و  مالقـــات 
در حضور ســـید عیســـی و شـــیخ محرم و مردم سخن 
گفـــت. وارد اردوگاه شـــد و بـــه هنـــگام ورود مقـــداری 
آذوقـــه بـــه اردوگاه آورد. درســـت خاطـــرم نیســـت اما 
ســـید عبـــاس دو یـــا ســـه بـــار وارد اردوگاه شـــد. دفعه 
که محاصـــره و تیرانـــدازی پایان یافته بود ســـید  آخـــر 
عبـــاس به همراه ســـید عیســـی و شـــیخ قاضی حنین 

ج شـــد. از اردوگاه خار

ــــــــروه هــــــــــای فلســــــــــطینی در  � ــ گ ــــــــه تعــــــــــداد از  چــ
ــــــــــد؟ ــــــــیدیه بودن رشــ

که امروزه  گـــروه ها همان اســـامی  از نظر اســـامی این 
موجـــود اســـت. اما فعـــال ترین و بیشـــترین تعـــداد از 
گروه فتـــح، عرفـــات، فتـــح انتفاضه، شـــورای انقالبی 
و جبهـــه دموکراتیـــک بـــود. ایـــن هـــا ســـازمان هایی 
گروه  که بیشـــترین حضـــور را داشـــتند و بقیه  بودنـــد 
ها نیـــز حضور داشـــتند اما حضورشـــان پررنـــگ نبود 
بلکـــه حضورشـــان معنـــوی بـــه شـــمار می رفـــت و نه 
عملـــی. حضور 14 یـــا 15 عنصر حضور فعالی به شـــمار 
کـــه امکانات و عناصر داشـــت همین  کســـی  نمی آید. 

بودند. گـــروه  چهار 

کــــــــــه ســــــــــید عیســــــــــی  � در ایــــــــــن زمــــــــــان 
بــــــــــود  اردوگاه  محاصــــــــــره  در  طباطبایــــــــــی 
ــــــــــا  درگیــــــــــری هــــــــــا همچنــــــــــان ادامــــــــــه داشــــــــــت ی

امروزه نیز وجود چنین 
الگوهای علمایی 

برای جامعه ضروری 
است که مردم 

احساس آرامش و 
امنیت کنند آنچه که 

جوامع را خراب کرده 
است وجود علمای 

بد کردار است که 
ایجاد فتنه کردند چه 

سنی چه شیعی و 
مردم را به جان هم 

انداخته اند
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متوقــــــــــف شــــــــــد؟
گرچـــه در دوره  ـ نـــه این درگیـــری ها وجود داشـــت. ا
بـــه شـــکل روزانـــه  طوالنـــی محاصـــره، درگیـــری هـــا 
و دائـــم نبـــود. درگیـــری هـــا ادامـــه داشـــت . مـــدت 
محاصره طوالنـــی بود و درگیری ها وجود داشـــت اما 
نـــه روزانه بلکه بصـــورت غیر منظم، مثاًل با مسلســـل 
کرد  گشـــت می آمد شـــلیک می  انبـــاری را مـــی زدند، 
، تـــک تیرانـــداز هـــا مـــی زدند ، شـــلیک توپخانـــه بود 
امـــا هـــرروز بصـــورت مســـتمر نبـــود. در مراحـــل اولیه 
گونـــه مـــوارد وجـــود داشـــت. حتـــی بـــه اردوگاه  ایـــن 
کردنـــد تا بدان یـــورش ببرنـــد. و بعد  حملـــه و تـــالش 
از شکســـت در یـــورش بـــه اردوگاه، جنـــگ به شـــکل 
محاصـــره اردوگاه ادامـــه یافـــت. تیـــری اینجـــا و تیری 
کنـــده شـــلیک می شـــد. امـــا به  آنجـــا بـــه صـــورت پرا
معنـــای جنگ دائـــم و روزانـــه نبود. اما با ورود ســـید 
فلســـطینی  از ســـوی  یکجانبـــه  بـــه صـــورت  عیســـی 
هـــا آتش بـــس برقـــرار و تیرانـــدازی و شـــلیک توپخانه 

شـــد. متوقف 

گســــــــــترش  � مخالفــــــــــت سیدعیســــــــــی بــــــــــا 
درگیــــــــــری بــــــــــه بیــــــــــرون اردوگاه

گــــــــــروه هــــــــــای  � آیــــــــــا در ایــــــــــن مــــــــــورد ســــــــــندی را بــــــــــا 
کــــــــــرد؟ فلســــــــــطینی امضــــــــــا 

بلـــه. یک بـــار خمپـــاره در محله خـــواص فـــرود آمد و 
کشـــت. برخی می  ســـه نفر از اعضای یـــک خانواده را 
کاتیوشا به شـــهر صور  خواســـتند با شـــلیک موشـــک 
این حمله را پاســـخ دهند. اما ســـید عیســـی دخالت 

کرد و ایـــن موضوع را متوقف ســـاخت.
گروه های فلســـطینی  ســـید عیســـی با فرمانده هـــان 
در  داشـــت.  مســـتقیم  ارتبـــاط  اردوگاه  در  موجـــود 
اردوگاه اتاق عملیات تشـــکیل می شـــد و سید عیسی 
بـــا این اتـــاق هـــای عملیات روزانـــه ارتباط مســـتقیم 
داشـــت. ســـید عیســـی حتی از طریق دســـتگاه های 
ج از  موجـــود در اتـــاق عملیـــات بـــا فرماندهـــان خـــار
اردوگاه نیـــز در ارتباط بـــود. یعنی وارد اتـــاق عملیات 
ج  مـــی شـــد و از طریق دســـتگاه هـــای موجود بـــا خار
کرد. او تالش بســـیاری  از اردوگاه ارتبـــاط برقـــرار مـــی 
کنشـــی صـــورت نگیرد زیـــرا هرچه تعداد  کرد تا وا مـــی 
کشـــته ها بیشـــتر می شـــد، زخـــم عمیق تر می شـــد. 
که ایـــن زخم هـــا عمیق تر  ســـید عیســـی حریص بود 
نگـــردد. زخم هـــای موجود خـــوب می شـــد اما زخم 

هـــای جدیـــد نه. این سیاســـت ســـید عیســـی بود.

وضعیــــــــــت وخیــــــــــم اردوگاه در زمــــــــــان محاصــــــــــره و  �
رفتــــــــــار سیدعیســــــــــی

ــی در  � ــ ــ ــ ــ ــی طباطبای ــ ــ ــ ــ ــید عیس ــ ــ ــ ــ ــت س ــ ــ ــ ــ وضعی
گرســــــــــنگی و عــــــــــدم ورود غــــــــــذا بــــــــــه  محاصــــــــــره و 
ــــــــــا شــــــــــما در  ــــــــــه ب ــــــــــود؟ چگون ــــــــــه ب اردوگاه چگون

ــــــــــرد؟ ک ــــــــــی مــــــــــی  اردوگاه زندگ
 طبیعتـــا در بیشـــتر خانـــه های فلســـطینی هـــا البته 
منظـــورم روســـتائی هـــا ونـــه شهرنشـــینان ، معمـــوال 

مایحتـــاج یکســـاله تامیـــن بـــود از روغـــن و زیتـــون و 
کـــه از مغازه  غیـــره و تنهـــا چیزهای متفرقه مـــی ماند 
کنند. بیشـــتر مـــردم اینگونه عمل  بتدریـــج تهیه می 

کنند.  مـــی 
بـــود  شـــده  ممنـــوع  غـــذا  ورود  محاصـــره  شـــروع  در 
کاملـــی اتفـــاق افتـــاد ، غـــذا هـــم چیـــزی  و محاصـــره 
کم  کم  کـــرد ، اما  که بشـــود از قبل نگهـــداری  نیســـت 
مـــردم جنـــوب و لبنانی های بـــا عاطفه و فلســـطینی 
کردنـــد. یعنی  ج اردوگاه غـــذا تامیـــن  می  هـــای خـــار
عـــده ای مخفیانـــه مـــی رفتنـــد و غـــذا مـــی آوردنـــد 
داخـــل و ایـــن تنها راه رســـاندن غـــذا بـــه اردوگاه بود. 
به جـــز این، اردوگاه رشـــیدیه از شـــرق توســـط باغ ها 
کشـــاورزی  و از جنـــوب و شـــمال توســـط زمیـــن های 
کشـــاورزی  احاطـــه شـــده بـــود. معمـــوال زمیـــن های 
کشـــت می شـــد. با وجـــود فصل  مثـــل امـــروز در آنهـــا 
زمســـتان نیـــاز به آبیـــاری نبـــود و به صـــورت طبیعی 
کـــرد. مـــردم وارد ایـــن زمین ها می شـــدند  رشـــد می 
کردند و در  گیاهـــان موجـــود در آن اســـتفاده مـــی  و از 
بـــاغ هـــا آنچه موجـــود بـــود مثل پرتقـــال را برداشـــت 

کردند. امـــا غذایـــی نبود.  مـــی 
گـــر  ا کـــرد.  زندگـــی  مـــا  ماننـــد  نیـــز  عیســـی  ســـید 
گر نان  بیســـکوییت مـــی خوردیم او نیـــز می خـــورد، ا
گـــر دانه هـــای زیتون  مـــی خوریـــم او نیز می خـــورد، ا
مـــی خوردیـــم او نیز می خـــورد. او حتـــی از مقدار این 
گر مـــن نصف نان مـــی خوردم  کاســـت مثـــال ا نیـــز می 
کمتر می  او یـــک چهارم یـــک قرص نان را می خـــورد. 
خـــورد زیـــرا معتقد بـــود اهالـــی اردوگاه بـــرای خوردن 
کســـانی از اردوگاه  آن مســـتحق ترنـــد. حتـــی وقتـــی 

کنند،  ج مـــی شـــدند تـــا از بیرون غـــذا آمـــاده  خـــار
کـــرد شـــیرینی و باقلـــوا هـــم بیاورنـــد و  ســـفارش مـــی 
کرد  خـــودش بیـــن بچـــه هـــا یکـــی یکی تقســـیم مـــی 
و خـــودش هـــم نمی خـــورد. او بـــا حداقل چیـــز روزها 
خیلـــی  روی  اخالقیاتـــش  ایـــن  و  می کـــرد  ســـپری  را 
که آن  کســـانی  گذاشـــت. همیـــن االن هـــم  هـــا تاثیـــر 
دوره بودنـــد و زنده اند ایشـــان را دوســـت دارنـــد. از او 
ندیدنـــد جز نمونـــه ای از رفتار بزرگانـــی مثل امام علی 
گرســـنگان  کـــه بـــه اندکی غـــذا بســـنده می کرد تا  ؟ع؟ 

سیر شـــوند . 
گرســـنگان یک ســـنگ  کـــرم ؟ص؟ هـــم وقتی  پیامبـــر ا
به شـــکم مـــی بســـتند، دو قطعه ســـنگ می بســـتند 
کنند. ســـید عیســـی از دیدن  گرســـنگی را تحمـــل  تـــا 
گرســـنگان  کشـــته و مجروحان و  آنهمـــه مشـــکالت و 
و غیـــره بـــه لحاظ روحـــی و عاطفی مریض و شکســـته 
کردنـــد واز بقیه  شـــده بود و لـــذا به اتاقـــی منتقلـــش 
دور نگـــه داشـــتند. چـــون دیگر قـــادر نبود بـــه لحاظ 
کنـــد. و از خانـــه  روحـــی وضعیـــت موجـــود را تحمـــل 
کـــه بـــود بـــه خانه دیگـــری منتقل شـــد تا بیشـــتر  ای 
به وی رســـیدگی شـــود. الحمد ا... بعـــد این حوادث 
کنارمان  خداونـــد عمـــر طوالنـــی بـــه وی داد و هنـــوز 
برایمـــان  افتـــاد،  مـــی  برایـــش  اتفاقـــی  گـــر  ا و  اســـت 
گـــر به مـــرگ طبیعی  مصیبـــت پیـــش می آمـــد، حتی ا

کشـــته اند. گفتنـــد او را  دچـــار می شـــد مـــی 

ــا  � ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــ ــه سیدعیس ــ ــ ــ ــ ــی علی ــ ــ ــ ــ ــــگ روان ــ ــ ــ  جن
ــی ــ ــ ــ ــ ــب زن ــ ــ ــ ــ برچس

ــــــرای  � ــ ــ ــــــــی ب ــــــــاب مختلفــ ــــــا و القــ ــ ــــــــم هــ ــــــرا اســ ــ چــ
ــــــــر  ــــــــــد؟ بخاطــ ــــــــته بودن گذاشــ ــــــــید عیســــــــــی  ســ

ــود؟ ــ ــ ــ ــ ــورش در اردوگاه ب ــ ــ ــ ــ حض
کار رســـانه ای در هـــر جنگی مهم اســـت. این موضوع 
که بر ســـید عیســـی  هـــم جـــزو جنـــگ رســـانه ای بود 
که وی را فرســـتاده تا از  کســـانی  کننـــد و بر  فشـــار وارد 
که ســـید عیســـی شـــاهد  کنند. چرا  اردوگاه بیرونـــش 
بـــر ظلـــم وارده بود واین شـــاهد بودنـــش و حضورش 
در اردوگاه برایشـــان مناســـب نبـــود تـــا شـــاهد ظلـــم 
وکشـــتار و محاصـــره و مصیبتهای مردم نباشـــد و دور 
کردنـــش از اردوگاه بهتـــر بـــود. بـــه هـــر وســـیله ممکن 
کـــردن شـــاهد مطلوب آنـــان بود. چـــه تـــرور و ... دور 

ســـید عیســـی در دوره آخـــر حضـــورش در اردوگاه یـــه 
کمـــی غـــذا و دارو و خســـتگی روحـــی مریـــض  دلیـــل 
ج شـــد مریـــض بـــود و مدتی  شـــده بـــود و وقتـــی خار
کـــه برایـــم تعریـــف  در اســـتراحت بـــود. حتـــی آنطـــور 
کـــرد حالـــش خوب نشـــد تا بـــه ســـفر عمره رفـــت ودر 
کرم ؟ص؟ حاالت  مجـــاورت مکه ومدینه و قبر رســـول ا

روحـــی اش بهتر شـــد.
بعد از شکســـت محاصـــره مدتی با سیدعیســـی بودم 
کـــه بـــا هـــم بودیـــم در تامـــل و فکـــر  و در ایـــن مـــدت 
گذشـــت از دشـــمن ها و غیـــره و اینکه  که چه  بودیـــم 
نباید بـــر اتحاد مســـلمانان تاثیر بگذارد . مســـلمانان 
امـــت واحـــده انـــد و اختالفـــات نباید اساســـی باشـــد 
کـــرد و از بیـــن بـــرد چـــه اینکـــه خدا  و آن را بایـــد حـــل 
در قـــرآن مـــی فرماید "انمـــا المومنون اخـــوة فاصلحوا 
بیـــن  پـــس  بیـــن اخویکـــم" مومنـــان باهـــم برادرنـــد 

برادرانتـــان صلـــح و اصـــالح انجـــام دهید. 
ج شـــدم و همراه ســـید عیســـی در  مـــن از اردوگاه خار
کردیـــم و مـــن بعنـــوان نماینده  کار  موسســـه شـــهید 
موسســـه شـــهید در اردوگاه و در بیـــن فلســـطینی ها 
که این موسســـه  کردم  حاضر می شـــدم و تبلیـــغ می 
کند و از  مـــی خواهد خانواده های شـــهدا را حمایـــت 
کردیم و  طـــرف دیگر با دوســـتان لبنانـــی تعامل مـــی 

گذشـــته اســـت.  گذشـــته ها  اینکه 
در ایـــن مســـیر قـــدم نهادیـــم و الحمـــدا... این تالش 
نتیجـــه داشـــت و باعث روابط خوب بـــا اهالی اردوگاه 
ها شـــد. رفـــت وآمدها زیـــاد شـــد و صمیمیـــت برقرار 
گفتیـــم ، در  شـــد. مالقـــات میکردیـــم و ســـخن مـــی 
ج اردوگاه هـــا ودر نهایت یخ دشـــمنی  داخـــل و خـــار

هـــا ذوب شـــد و از بیـــن رفت.

فعالیت های موسسه شهید فلسطین  �
در ابتـــدا نماینـــده اردوگاه هـــای صور بودم و ســـپس 
کـــرد به صـــور و صیـــدا و بعـــد از ایـــن مدیر  پیشـــرفت 
کارم  ابتـــدای  در  شـــدم  فلســـطین  موسســـه  عامـــل 
موسســـه وابســـته بـــه موسســـه شـــهید لبنـــان بـــود 
)قـــدس ســـره(  امـــام خمینـــی  بـــا دســـتور  و ســـپس 
موسســـه شهید فلسطین مستقل شـــد و مدیر عامل 
موسســـه بـــودم تا اینکـــه ارتباطم بـــا آنها قطع شـــد و 

سید عیسی در بردن 
موسسات اعم از 
موسسه امداد و 
موسسه شهید و 
موسسه جانبازان 
داخل اردوگاه نقش 
داشت. هرچند که 
امروز متاسفانه هر سه 
موسسه غیر فعال 
هستند و حضورشان 
با اسم بزرگی که دارند 
تناسب ندارد.
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ج شـــدم، وظیفه موسســـه شـــهید پرداخت  از آن خار
هـــای  کمـــک  مالـــی،  کمکهـــای  ماهیانـــه  مســـاعده 
پزشـــکی، فعالیت های فرهنگی و دینی و بزرگداشـــت 
مناســـبت های مهم مثل روز قـــدس و والدت پیامبر 

؟ص؟ و ... بـــود.

ــی  � ــ ــ ــ ــ ــات مذهب ــ ــ ــ ــ ــی و تعصب ــ ــ ــ ــ ــید از قوم گرای ــ ــ ــ ــ س
خــــــــــودداری می کــــــــــرد

اولین چیز در ســـید عیســـی داشـــتن روحیه اســـالمی 
گرایـــی  کـــه از موانـــع مذهبـــی و ملـــی و قومـــی  اســـت 
کـــرده بـــود و اهـــل تســـامح و  و تعصبـــات خـــود را دور 
دلداری و ســـعه صـــدر بود. وتا االن همـــواره از روحیه 
تواضـــع برخـــوردار بـــوده اســـت.و محبتش بـــه مردم 
و برخـــورد عاطفـــی اش بـــا مســـتمندان و تعاملـــش با 
کردند  کـــه شـــایعه  موضـــوع فلســـطین تا ایـــن درجه 
کرد  گوئیـــم او ثابت  گرفتـــه امـــا مـــی  او زن فلســـطینی 
که فلســـطینی اســـت بخاطـــر تاثیر حضـــورش بین ما 
فلســـطینی ها او نماینده اخالق اســـالمی متواضعانه 

. ست ا
کند  او بـــا مـــردم بـــا ســـادگی و شـــفافیت برخورد مـــی 
گوید.  دو رو نیســـت و فریـــب نمـــی دهـــد و دروغ نمی 
که دوســـتت  که دوســـتت دارم در حالی  گوید  و نمـــی 
گـــر بدی از تو شـــنید مثل اینســـت  نداشـــته باشـــد و ا
که نشـــنیده است. و سید عیســـی االن هم همینطور 
اســـت و او همچنـــان بـــه اردوگاه راشـــدیه تعلق خاطر 
گفـــت بهترین خاطراتم  دارد او االن بنشـــیند خواهد 
که در راشـــدیه بـــوده ام. بعـــد از قضیه  دورانی اســـت 
کـــردم و در مناســـبتی مراســـم و  محاصـــره دعوتـــش 
کردیـــم با  جلســـه داشـــتیم و هروقـــت دعوتـــش مـــی 
گر می شـــد و اجازه  طیـــب خاطر مـــی آمد. االن هـــم ا

مـــی دادند مـــی آمد.

قدیــــــــــم  � نســــــــــل  را  عیســــــــــی  ســــــــــید   
می شناســــــــــد بهتــــــــــر  فلســــــــــطینی ها 
سید عیســـی را نســـل قدیم بهتر می شناسد خصوصًا 
که دوران محاصره بودند او را می شـــناختند  کســـانی 
کـــم مـــی شناســـند چـــون  امـــا نســـل فعلـــی خیلـــی 
کســـی  کـــه االن در اردوگاه  کمتـــر دیدنـــد، چـــون  او را 
دربـــاره حصـــار آن زمان صحبـــت نمیکنـــد و یادآوری 
کند و بـــرای ما موضوعی فراموش شـــده اســـت  نمـــی 
مجالســـی بـــرای یـــادآوری آن خاطرات نیســـت چون 
کنی یـــادآوری آن مســـائل وحدت  کهنـــه را بـــاز  زخـــم 
کســـی درباره این  امـــت را به خطـــر می انـــدازد . امروز 
کنـــد تـــا اینکـــه مردم ســـید  موضـــوع صحبـــت نمـــی 
عیســـی را به یاد بیارن و او نیز حضـــوری ندارد آخرین 
گذشته است. حضور ایشـــان مربوط به بیست ســـال 
کمـــی  خیلـــی  افـــراد  بنظـــرم  فلســـطین  داخـــل  در 
کسانیکه با موسسات در  سیدعیسی را می شناســـند 
کمکهای موسســـه  ارتباط بودند و در ســـطح عمومی 
کمک هـــای جمهوری  شـــهید فلســـطین بـــه عنـــوان 
اســـالمی ایـــران تلقـــی مـــی شـــود نـــه شـــخص ســـید 
که با موسســـات ارتباط دارد می داند  کســـی  عیسی، 
ســـید عیســـی چه نقشـــی در این موسســـات داشـــته 

کمکهـــای جمهوری اســـالمی  کلـــی  اســـت امـــا بطـــور 
کـــه طبیعـــی اســـت اســـم جمهـــوری اســـالمی  اســـت 
کننده و صاحب فضل اســـت  کمک  ایـــران به عنـــوان 
و ســـید عیســـی یکـــی از ســـربازان جمهوری اســـالمی 

اســـت و او عضـــوی از آن اســـت. 
گر اســـم ســـید عیســـی را بجـــای جمهوری اســـالمی  ا
بیاورنـــد از مصادیـــق انـــکار جمیل اســـت. نمی توانی 
که  کار یـــک موسســـه را بـــه شـــخصی نســـبت بدهـــی 
فـــردا نیســـت در صورتیکـــه موسســـه همیشـــه باقـــی 

. ست ا

امــــــــــروز حضــــــــــور علمایــــــــــی چــــــــــون سیدعیســــــــــی  �
بــــــــــرای جامعــــــــــه الگوســــــــــت

آیــــــــــا بــــــــــودن 80 روزه ســــــــــید عیســــــــــی طباطبایــــــــــی  �
ــــد  ــ ــ ــ ــــی توان ــ ــ ــ ــــره م ــ ــ ــــما در دوران محاصــ ــ ــ ــا شــ ــ ــ ــ ــ ب
ــــــالمی  ــ ــــــدت اســ ــ ــــاد وحــ ــ ــ ــــرای ایجــ ــ ــ ــ ــــــی ب ــ ــ الگوی

باشــــــــــد؟
گریـــه زن هـــا موقـــع رفتن  مـــن صحنـــه هایـــی مثـــل 
کردم، چون مردم احســـاس  ســـید عیســـی مشـــاهده 
کردنـــد وجود ایشـــان موجب امنیـــت و آرامش و  مـــی 
اطمینـــان اســـت و رفتنش به معنای از دســـت دادن 

امنیت اســـت.
امـــروزه نیـــز وجـــود چنیـــن الگوهـــای علمایـــی بـــرای 
کـــه مـــردم احســـاس آرامش  جامعـــه ضـــروری اســـت 
کـــرده  کـــه جوامـــع را خـــراب  کننـــد آنچـــه  و امنیـــت 
که ایجـــاد فتنه  کردار اســـت  اســـت وجود علمـــای بد 
کردنـــد چه ســـنی چه شـــیعی و مـــردم را بـــه جان هم 
انداختـــه انـــد و ایـــن علمـــا توســـط ســـفارتخانه های 
کشـــوری بـــرای فتنـــه انداختـــن تحریـــک می شـــوند. 
امـــروز مـــا نیازمنـــد ایجـــاد اعتمـــاد و اطمینـــان بیـــن 
مـــردم بوســـیله شـــخصیتهای علمایی بـــرای طوایف 
کـــه امروز ســـید حســـن  مختلـــف هســـتیم همانطـــور 
کنـــد  کنـــد وقتـــی صحبـــت مـــی  نصـــرا... عمـــل مـــی 
اطمینـــان و آرامـــش را بـــه مـــردم انتقال مـــی دهد ما 

احتیـــاج بـــه چنیـــن نمونـــه هایـــی داریم.
دهـــد  نمـــی  اجـــازه  شـــرایط  کـــه  اســـت  درســـت 
سیدحســـن در بیـــن مـــردم باشـــد ولـــی وجودشـــان 
مایـــه آرامـــش اســـت. شـــهید ســـید عباس موســـوی 
هـــم چنین بـــود و حتـــی بعـــد از اتمام محاصـــره یکی 
دوبـــار به اردوگاه آمد و حتی دوماه قبل از شـــهادتش 
پیش ما در رشـــیدیه بود داخل اردوگاه شـــد خانواده 
کـــرد با هـــم رفتیـــم زیارت شـــهدا و  شـــهدا را مالقـــات 
فاتحـــه خواندیـــم وقتی می آمد اطمینـــان و آرامش را 
کـــرد و با تیـــم حفاظتی انـــدک تماس می  هدیـــه می 
گفـــت من فردا پیش شـــمام مـــن او و یک  گرفـــت می 

نفـــر دیگـــر بـــه بازدیـــد اردوگاه پیاده مـــی رفتیم.

ــــــل  � ــ ــــــــی داخــ ــــــــات سیدعیســ ــــــــت موسســ ــ فعالی
اردوگاه هــــــــــای فلســــــــــطینی ایــــــــــن روزهــــــــــا 

ــــد ــ ــ کشــ ــــی  ــ ــ ــ ــر را م ــ ــ ــ ــــــس آخــ ــ ــ نف
ســـید عیســـی در بـــردن موسســـات اعـــم از موسســـه 
امداد و موسســـه شـــهید و موسســـه جانبازان داخل 

که امروز متاســـفانه هر  اردوگاه نقش داشـــت. هرچند 
ســـه موسســـه غیر فعال هســـتند و حضورشان با اسم 

کـــه دارند تناســـب ندارد.  بزرگی 
نمادیـــن  بصـــورت  االن  اردوگاه  در  امـــداد  موسســـه 
حضـــور دارد و جانبازان همچنین و موسســـه شـــهید 
گذشـــته این  نیـــز آخرین نفس هایش را می کشـــد. در 

موسســـات خیلی موثـــر بودند.
کـــه سیدعیســـی بر موسســـه شـــهید اشـــراف  زمانـــی 
داشـــت بیمارســـتان قـــدس در عیـــن الحلـــوه افتتاح 
در  درمانگاهـــی  و  رشـــیدیه  در  درمانگاهـــی  و  کـــرد 
ج البراجنه افتتاح شـــد. درســـت  نهرالبارد و اردوگاه بر
که مـــن آن زمان مدیر عامل موسســـه شـــهید  اســـت 
بودم اما اشـــراف با ســـید عیســـی بـــود، االن درمانگاه 
ج البراجنه غیر  نهـــر البـــارد از بین رفتـــه و درمانگاه بـــر

اســـت.  فعال 
یکـــی از دالیل افـــول درمانگاه های موسســـه شـــهید 
ارائـــه  بـــا  رقیـــب  درمانگاه هـــای  آمـــدن  وجـــود  بـــه 
خدمات بهتر بوده اســـت. دوم اینکه این موسســـات 
داخـــل اردوگاه چون خیریه بودند نتوانســـتند خود را 
گر ماهانه به  کـــه ا کنند مثل بیمارســـتان قدس  اداره 
کمک مالی نشـــود نمی تواند ســـرپا بایســـتد چون  آن 
کـــه شـــبه مجانـــی  کنـــی  کار مـــی  در محیـــط ویرانـــی 
حتمـــًا  موسســـه  در  بایـــد  پـــس  می دهـــد  خدمـــات 
کمک ها بصورت مســـتمر  حمایـــت مالی بشـــود. این 
کـــه فقط  وجـــود نـــدارد بـــه همیـــن خاطر باعث شـــد 
که خدمات  ســـاختمان بیمارســـتان داشـــته باشـــیم 
ســـرپایی می دهـــد. خدمات در رشـــیدیه هم تعطیل 

شـــده است.

 خاطرات شیرین از سید عیسی   �
مـــن همه ی خاطراتم با ســـید عیســـی اســـت. همراه 
ســـید عیسی در ســـفر حج ســـال 1987 بودم . همان 
کشـــتار حجـــاج اتفـــاق افتـــاد. همراهـــان  کـــه  ســـالی 
بـــرادران  و  ابراهیـــم  ســـید  و  عبـــاس  ســـید  مرحـــوم 
نـــگار  روزنامـــه  و  ســـعادت  احمـــد  ایـــران،  فرهنگـــی 

معـــروف همگـــی بـــه حـــج رفتیم . 
کـــه  بـــود. هنگامـــی  مـــن  اتاقـــی  ســـید عیســـی هـــم 
کشتار اتفاق  راهپیمائی برائت از مشـــرکان آغاز شـــد و 
افتـــاد ، حادثـــه در خیابـــان بزرگـــی نزدیک قبرســـتان 
قریـــش بـــود و ســـاختمانهای نزدیـــک آنجـــا در بـــازار 
کرانه باختری  جعفریـــه و محل اســـکان فلســـطینی از 

. د بو
در  حادثـــه  و  شـــد  شـــروع  تیرانـــدازی  کـــه  هنگامـــی 
جریـــان بـــود، هرکـــس به ســـمتی می رفـــت . عده ای 
هـــم وارد ســـاختمان فلســـطینی هـــا شـــدند از جمله 
گانـــه داخـــل  کـــه هرکـــس جدا مـــن و ســـید عیســـی 
شـــدیم مـــن به پشـــت بـــام ســـاختمان رفتـــم و دیدم 
کـــه ســـید عیســـی هـــم هســـت. باهـــم پیـــش حجاج 
که آرام شـــد من و  رفتیـــم و باهـــم نشســـتیم. اوضـــاع 
که خیلی خســـته و متاثـــر از حادثه بود  ســـید عیســـی 
کنان بر من به مســـیر  دســـت برکتفـــم انداخت و تکیه 

خـــود ادامـــه دادیـــم تا بـــه مقصد رســـیدیم .

 
 سید عیسی در دوره 

آخر حضورش در 
اردوگاه به دلیل کمی 

غذا و دارو و خستگی 
روحی مریض شده 

بود و وقتی خارج شد 
مریض بود و مدتی در 
استراحت بود. حتی 

آنطور که برایم تعریف 
کرد حالش خوب نشد 

تا به سفر عمره رفت 
ودر مجاورت مکه 

ومدینه و قبر رسول 
کرم )ص( حاالت  ا

روحی اش بهتر شد.
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شنایی �
َ
آغاز آ

با »سیدعیســـی طباطبایـــی« رابطۀ دیرینـــه ای دارم. 
انقـــالب  رهبـــر  به دســـتور  کـــه  ســـال1986  از  یعنـــی 
شـــد.  لبنـــان  وارد  ســـره(«  »امام خمینی)قـــدس 

گاهـــی باهـــم رابطـــه داریـــم.  کنـــون نیـــز هـــر از  هم ا

وفاداری در »رشیدیه« �
سیدعیســـی طباطبایی مردی در یـــک امت و امتی در 
وجـــود یک مرد اســـت. ایـــن مرد اســـتثنائی، بی نظیر، 
متواضـــع، صاحـــب علم و معرفـــت و درایت بـــود. او در 
درد و رنـــج ملت فلســـطین شـــریک بود. متأســـفانه ما 
کی زندگـــی می کردیـــم امـــا او  در شـــرایط بســـیار اســـفنا

کـــودکان،  خوش اخـــالق و بخشـــنده بود. همیشـــه به 
زنان، پیرمـــردان و مجروحان مهـــر می ورزید. بر جنازۀ 
ک خویش، آن ها  شـــهدا نماز می گذارد و با دســـتان پـــا
را دفـــن می کـــرد. به همین دلیـــل، سیدعیســـی مردی 
که همۀ صفات نیکو و پســـندیده در وجود وی  اســـت 

جمع شـــده است.
 ملـــت فلســـطین به هنـــگام درد و رنـــج و محاصـــره ای 
که بـــر اثر سیاســـت خارجی بـــر آن ها می گذشـــت، این 
خصلت هـــا را در وجـــود وی دیـــد. به همین دلیـــل در 
همدردی با ملت فلســـطین و درمـــان زخم های آن ها 
کنار  یـــد طوالیـــی دارد. بـــا تمامـــی امکانـــات موجـــود 
آن ها ایســـتاد. مـــواد غذایـــی، درمانی، پزشـــکی، دارو 

کـــرد. همچنیـــن ســـازمان های  و غیـــره را وارد اردوگاه 
کـــرد تا به مســـئلۀ  بین المللـــی و رســـانه ای را تشـــویق 
که ملت فلســـطین را  فلســـطین بپردازند؛ درد و رنجی 

اســـت. کرده  احاطه 
کســـی  وقتـــی مـــا بـــه یـــک نفـــر نیـــاز داشـــتیم او تنهـــا 
کـــه وارد اردوگاه شـــد و در آن مانـــد. همین طـــور  بـــود 
که از وی نیز  »ســـیدعباس موســـوی« رضوان اهلل علیه 

تشـــکر می کنیـــم.
کاروان غـــذا آمـــد و محاصـــره رشـــیدیه را درهم   وی بـــا 
کرد. بله  شکســـت. وارد اردوگاه شد و با مردم صحبت 
اینان مـــرد هســـتند؛ در زمانی که مرد یافت نمی شـــود 
و ما به آن هـــا نیاز داریم. این ادبیـــات و اخالق انقالب 

رگ بدر در اردوگاه های فلسطینی لبنان؛ یق قدوره« رئیس مرکز بز یادداشت شیخ »محمد فر

مسئلۀ فلسطین
 دغدغۀ همیشگی 

که در جریان محاصره رشـــیدیه با سیدعیســـی طباطبایی بوده اســـت  کســـی اســـت  »محمد فریق قدوره« رئیس مرکز بزرگ بدر در اردوگاه های فلســـطینی لبنان 
ح جهان اســـالم اســـت. کند؛ یادداشـــت شـــفاهی زیر نظرات او درباره این چهره مطر و از آن بـــه زیبایی یاد می 
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کـــه  اســـالمی ایـــران و رهبـــر آن، امام خامنـــه ای اســـت 
خداوند برعمرش بیفزاید. ان شـــااهلل شـــاهد آزادسازی 
فلســـطین خواهیم بود و پشـــت ســـر امامت عادالنۀ او 

نماز خواهیـــم خواند. 

گوش به فرمان امام �
ســـید عیســـی مـــدت زیـــادی همـــراه مـــا در محاصـــره 
رشـــیدیه بـــود. به نظرم تقریبًا از شـــروع محاصـــره با ما 
بـــود. محاصره بیشـــتر از چهـــار ماه به طـــول انجامید. 
به دســـتور  مـــدت  ایـــن  در  طباطبایـــی  سیدعیســـی 
در  قدس ســـره،  و  علیـــه  رحمـــه اهلل  امام خمینـــی 
اردوگاه بـــود. مـــن رابطۀ دوســـتانه ای با وی داشـــتم. 
بـــا  او  و  مـــن  بـــودم.  او  از همراهـــان همیشـــگی  مـــن 
کـــه در دســـترس مان  گیاهانـــی مثـــل »تربچه«  هـــم از 
بـــود، می خوردیـــم. مـــن بـــا چشـــم خـــود، صداقـــت و 
کـــه به ملت مظلوم فلســـطین داشـــت  وفـــاداری ای را 
در وجـــودش می دیـــدم. همـــۀ تالش هـــا، مشـــکالت و 
کـــه در راه مســـئلۀ فلســـطین تحمـــل  ســـختی هایی را 

کـــرد، می دیـــدم. 
که فلســـطینی ها  همـــۀ هّم و غم سیدعیســـی این بود 
به خاطـــر مســـئلۀ مرکـــزی و عادالنـــۀ خـــود به ســـمت 
اصلـــی رهســـپار  هـــدف  به ســـمت  برونـــد؛  فلســـطین 
کـــه ملـــت  بـــود  ایـــن  او  شـــوند. بزرگ تریـــن دغدغـــۀ 
از مســـئلۀ خـــود و مســـیر خـــود منحـــرف  فلســـطین 
و  ایـــران  »امـــروز  گفـــت:  امام خمینـــی؟هر؟  نشـــوند. 
گر  فـــردا فلســـطین«. این شـــعار بایـــد باقی می مانـــد. ا
که به این  درســـت باشد، سیدعیســـی طباطبایی بود 

شـــعار جامـــۀ عمل پوشـــاند. 

خدمات رسانی �
که احترام زیادی برایش قائل هستیم  کســـی اســـت  او 

که بـــا فراهم آوردن ترانس های  و از وی متشـــکریم، چرا
بـــرق، آســـفالت جاده هـــا و تأمیـــن امکانـــات فـــراوان 
و مایحتـــاج ازطریـــق »مؤسســـۀ شـــهید«، »مؤسســـه 
کنـــار  جانبـــازان« و »کمیتـــۀ امـــداد امام خمینـــی« در 

ملت فلســـطین ایســـتاد. 
کـــه امـــروزه جایـــگاه خـــود را  تمامـــی ایـــن ســـازمان ها 
دارنـــد، هم زمان بـــا ورود سیدعیســـی بـــه اردوگاه ـ بعد 
از آنکـــه نامـــه ای برای امـــام خمینـــی؟هر؟ در آن زمان 
کرد ـ تأســـیس شـــد و شـــروع به خدمات رسانی  ارســـال 
اوضـــاع  بـــه  زیـــادی  اهمیـــت  او  کردنـــد.  مـــردم  بـــه 

می داد. فلســـطین 
گرفته  که بـــا تنهایی ما انـــس  کســـی بود  سیدعیســـی 
گاهی اوقـــات زنان،  بـــود و زخم هـــا را درمـــان می کـــرد. 
کـــودکان و پیرمـــردان بـــه او پناه می بردنـــد. مجروحان 

خواهـــان دیدار بـــا او بودند. 
کـــه درد و رنج ملت  ک و نورانی اش  همیشـــه چهرۀ پـــا
فلســـطین را بـــا خود بـــه همـــراه دارد، خندان اســـت. 
گوش  همه به ســـید احتـــرام می گذارند و به ســـخنش 
دوســـتدار  فروتـــن،  مـــردی  سیدعیســـی  می ســـپرند. 
و یـــاور ملـــت فلســـطین و مســـئلۀ فلســـطین اســـت، 
کـــه ملـــت ایـــران با اخـــالق نیکـــو و پیمان  همان طـــور 
خـــود متعهـــد به مســـئلۀ فلســـطین هســـتند. مـــا هر 
کنیم و پاســـخ  کـــه بکنیم نمی توانیم حق او را ادا  کاری 

محبت هـــای او را بدهیـــم. 

مسئلۀ فلسطین، دغدغۀ همیشگی �
ک و خوبـــی دارد. همـــۀ  سیدعیســـی ویژگی هـــای پـــا
مـــا او را یکـــی از فرزنـــدان ملـــت فلســـطین می دانیـــم، 
که به مســـئلۀ فلســـطین اهتمـــام می ورزیـــد. وی  چرا
نماینـــدۀ بین المللـــی و نماینـــدۀ اردوگاه هـــای لبنانی 
اجبـــار در  بـــه  کـــه  بـــود  فلســـطینی ای  پناهنـــدگان  و 

کاری  لبنـــان زندگـــی می کردنـــد. به همین دلیـــل، فـــدا
می کـــرد با اینکه می دانســـت ممکن اســـت هـــر لحظه 
به شـــهادت برســـد. ولـــی بااین وجـــود اصرار داشـــت تا 
کنار ملت  پایـــان این وضعیـــت و محاصره رشـــیدیه در 
فلســـطین بمانـــد؛ اینکه ملـــت فلســـطین از این فتنه 
ـ کـــه هدفـــش ایجاد تفرقـــه میان مســـلمانان شـــیعه و 
ســـنی بود و از اردوگاه های لبنان شـــروع شـــد ـ سربلند 

بیاید. بیـــرون 
 او بـــر حـــل ایـــن مشـــکل حریص بـــود و مـــا را بـــه صبر 
کنیـــد،  و بردبـــاری دعـــوت می کـــرد. می گفـــت: »صبـــر 
بـــود«.  خواهـــد  گشـــایش  صبـــر،  از  بعـــد  ان شـــااهلل 
همیشـــه زخم ها را درمـــان می کرد و با ســـخنان خوب 
و متواضعانـــۀ خـــود بـــه مـــا اطمینـــان مـــی داد. بـــه ما 
کـــه: »بـــه اذن خداوند به ســـالمت از این  امیـــد می داد 
ج خواهید شـــد؛ خداوند مـــردگان را بیامرزد  فتنـــه خار
و مجروحـــان را شـــفا دهـــد. ان شـــااهلل تـــا آزادســـازی 
کریمانه به فلســـطین، مسیر را تا  فلســـطین و بازگشت 
که ما  انتهـــا ادامـــه خواهیـــد داد«. این چیزهایی بـــود 

می دیدیـــم. وی  از 
سیدعیســـی  همیشـــه  کـــه  زیـــادی  داســـتان های  از 
بـــود  ایـــن  می کـــرد،  روایـــت  برای مـــان  طباطبایـــی 
آزمایـــش  خـــود  ایمـــان  به انـــدازۀ  »مـــا  می گفـــت:  کـــه 
می شـــویم و بایـــد صبر داشـــته باشـــیم«. همیشـــه به 
کرد. او همیشـــه  صبـــر دعـــوت و زخم هـــا را درمان می 
کســـی،  از مـــا می خواســـت تا مبادا با مرگ یا شـــهادت 
کاروان  مســـئلۀ فلســـطین تمام شـــود. ما باید در ایـــن 
بـــا تعقـــل، تفکـــر، صبـــر، بردبـــاری و درمـــان زخم ها به 
ایـــن داســـتان ها، عبرت هـــا،  حرکـــت ادامـــه دهیـــم. 
احـــکام و روایـــات را دائـــم بـــرای مـــردم، میهمانـــان و 
نـــزد او  بـــرای شـــنیدن ســـخنانش  کـــه  هیئت هایـــی 

بیـــان می کـــرد. می آمدنـــد، 

او کسی است که 
با فراهم آوردن 

ترانس های برق، 
آسفالت جاده ها 
و تأمین امکانات 

فراوان و مایحتاج 
ازطریق »مؤسسۀ 

شهید«، »مؤسسه 
جانبازان« و »کمیتۀ 

امداد امام خمینی« در 
کنار ملت فلسطین 

ایستاد.
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موســــــــــس دفتــــــــــر حمــــــــــاس در ســــــــــوریه و  �
ــودم ــ ــ ــ ــ ــان ب ــ ــ ــ ــ لبن

مصطفی یوســـف اللداوی از شـــهر غـــزه اردوگاه جبالیا 
در فلسطین اشغالی هســـتم. دارای مدرک دکتری در 
علوم سیاســـی و لیســـانس شریعت اســـالمی هستم و 

کرده ام. کتاب تالیـــف   13
بازداشـــت در  مـــاه  از 9  بعـــد  ابتـــدای ســـال 1991  در 
زندان های اســـرائیل بـــه جنوب لبنان تبعید شـــدم. 
بـــه عنـــوان اولین نماینـــده جنبش مقاومت اســـالمی 

کردم.  حمـــاس در دمشـــق ســـوریه، دفتر ایجـــاد 

ســـپس به عنوان نماینـــده حماس در لبنـــان تا اواخر 
ســـال 1998 حضـــور داشـــتم و بعـــد از آن بـــه روابـــط 
عربی حماس پیوســـتم و در تأسیس مؤسسه جهانی 
قدس زیـــر نظر موســـی ابومرزوق همراه بـــودم. مدتی 
بعد، مدیر دفتر موســـی ابومرزوق شـــدم و بعد از چند 
ســـال چون من مدتی در فلســـطین اشـــغالی زندگی و 
اطالعـــات بســـیاری در مـــورد اســـرائیلی ها مـــی دانـــم 
در اتحادیـــه جهانی علمـــاء مقاومت، مســـئول روابط 

عمومی بخش فلســـطین و اســـرائیل شـــدم،. 

ــــــــــی ســــــــــید عیســــــــــی طباطبایــــــــــی  � از چــــــــــه زمان
را مــــــــــی شناســــــــــید ؟ 

من از ســـال 91 تا اواخر ســـال 93 نماینـــده حماس در 
دمشق ســـوریه بودم و در اواخر ســـال 1993 از دمشق 
که در آنجا با سیدعیســـی  کردم  به بیـــروت نقل مکان 
کـــه   1994 ســـال  در  ولـــی  شـــدم  آشـــنا  طباطبایـــی 
نماینـــده حمـــاس در لبنـــان شـــدم ارتبـــاط عمیـــق و 

کردم. ویـــژه ای بـــا ســـید عیســـی طباطبایی پیـــدا 

ــه  � ــ ــ ــ ــ ک ــد  ــ ــ ــ ــ کردن ــی  ــ ــ ــ ــ ــی را معرف ــ ــ ــ ــ ــردی ایران ــ ــ ــ ــ م

نخستین نماینده حماس در لبنان از راه های کمک سیدعیسی به داخل فلسطین می گوید

شگردهایی 
برای دور زدن موانع اسرائیلی ها

مصطفی اللداوی از مبارزین فلســـطینی و ســـالها نماینده جنبش حماس در لبنان و ســـوریه بوده اســـت. وی از ابتدای دهه نود با سیدعیســـی طباطبایی آشـــنا 
که وی خود را پســـر ســـید می داند و آن را ورای تمام مســـائل ما بین  شـــده و به واســـطه مســـئولیتش در حماس به صورت مداوم با ســـید رابطه داشـــته به طوری 

خـــود و ســـید عنـــوان می کند. در این گفت وگو اللدوای به عنوان یک فلســـطینی درباره خدمات سیدعیســـی به ملت فلســـطین ســـخن می گوید.
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دغدغــــــــــه فلســــــــــطین داشــــــــــت
کـــه نماینده حمـــاس در لبنان بـــودم، به افراد  زمانـــی 
حامـــی بـــرای تحکیـــم جنبش حمـــاس نیاز داشـــتم، 
گام هـــای اولیـــه خـــود را  زیـــرا جنبـــش حمـــاس تـــازه 
در عرصـــه میدانـــی برداشـــته بـــود. بـــه خاطـــر همین 
که  گروه هـــای فلســـطینی و لبنانـــی  افـــراد بســـیاری از 
در مقاومـــت پشـــتیبان ما بودنـــد، یک فـــرد ایرانی به 
که دغدغه فلســـطین و  نام ســـید عیســـی طباطبایی 
مردم فلسطینی داشـــت و نسبت به مساله فلسطین 
اطالعـــات و ارتباطـــات خوبـــی دارد، بـــه مـــن معرفـــی 
کردم و از همان جلســـه اول  کردند. ایشـــان را دعـــوت 
باب آشـــنایی و ارتباط دوســـتانه ما باز شـــد و ایشـــان 
عالقه بســـیاری راجع به شـــناخت جنبـــش حماس و 

همـــکاری با آن نشـــان داد.

ــــود  � ــ ــ ــ ــــه ن ــ ــ ــــطینی ها در دهــ ــ ــ ــــیاری از فلســ ــ ــ بســ
ــند ــ ــ ــ ــ ــی را می شناس ــ ــ ــ ــ سیدعیس

داخـــل  در  فلســـطینی ها  از  بســـیاری   90 دهـــه  در 
سیدعیســـی  آن،  از  ج  خـــار و  اشـــغالی  فلســـطین 
طباطبایـــی را مـــی شـــناختند. حتـــی قبـــل از آمدنـــم 
ج  کـــردن او در اردوگاه بر بـــه لبنان، داســـتان محاصره 
شـــمالی و اردوگاه رشـــیدیه در صور، پخش شـــده بود. 
کـــه در اردوگاه ماننـــد فلســـطینی ها،  شـــنیده بودیـــم 
که حتـــی مجبور بـــه خوردن  رنـــج بـــرده بود تـــا جایی 
کـــه اطـــراف اردوگاه مـــی  گیاهـــان زمیـــن و حیواناتـــی 

زیســـتند، شـــده بود. 
کـــه مدافـــع  ایرانـــی  ایـــن شـــیخ  فلســـطینی ها  پـــس 
کامال  کرده بـــود را  آنهاســـت و مظلومیت آنهـــا را حس 
می شـــناختند. تـــا اینکـــه من بـــه لبنـــان رســـیدم و از 
فلســـطینی ها شـــنیدم، این مرد در جمهوری اسالمی 
ایـــران، رابـــط خوبـــی برای موضوع فلســـطین اســـت. 
که  کســـانی  گفته های  گفته های من با  ممکن اســـت 
همـــراه ســـید طباطبایی بودنـــد، متفاوت باشـــد ولی 

من رابطـــه فرزند پدری با او داشـــته ام. 

در آن زمـــان مـــن در اوائل 30 ســـالگی بـــودم. برای هر 
خ می داد، سید  که در فلســـطین ر واقعه تأســـف باری 
ســـریع به مـــن تلفن می کرد یـــا به دفتـــرم می آمد و مرا 
گر عملیاتـــی به پیروزی می رســـید،  تســـلی مـــی داد و ا

تبریک و تهنیـــت می گفت.
کمک  او ماننـــد پـــدری مهربـــان بـــا عطوفـــت، قبـــل از 
کمک معنـــوی می کرد و محبت و مدارا نشـــان  مالـــی، 
گوار به ســـوی او  مـــی داد و در اوقـــات تلخ و اتفاقات نا

کـــه مرا دلـــداری بدهد. مـــی رفتم 

ــه  � ــ ــ ــ ــ ــانی و پدران ــ ــ ــ ــید انســ ــ ــ ــ ــــن و ســ ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ رابطــ
ــــــــود ــ ب

کمـــک،  او اهـــل صداقـــت بـــود و هیـــچ وقـــت در ازای 
کـــه  چیـــزی نمی گرفـــت. مـــن بـــه صراحـــت می گویـــم 

رابطـــه مـــن بـــا او رابطـــه انســـانی بود. 
از  لبنـــان  در  ایرانـــی  مؤسســـات  تمـــام  صاحـــب  او 
انسان دوســـتانه،  و  خیریـــه  مؤسســـه های  قبیـــل 
چـــون  اســـت.  امـــدادی  و  پزشـــکی  مؤسســـه های 
مـــن اهل فلســـطین هســـتم در دو مؤسســـه شـــهید و 
بیـــت المال)قـــرض الحســـن( بـــا او همکار بـــودم، ولی 
در مؤسســـه شـــهید، شـــخصا امـــور شـــهدا را پیگیری 

می کـــرد. 
که شـــهید  من بـــا او در ارتباط بودم و اســـامی افرادی 
می شـــدند را بـــه او اطـــالع مـــی دادم و او هرگـــز در ارائه 
خدمـــات بـــه خانواده هـــای شـــهدا تأخیر نمی کـــرد. از 
نظـــر او، بـــا انجـــام چنین امـــوری بـــه خدا تقـــرب می 
که رابطه اساســـی  گفت  جســـتیم. بنابراین می تـــوان 

مـــا، در حـــوزه امـــور شـــهدا و خانواده های آنـــان بود.
کـــرده ام. او در  مـــن در ســـلوک و رفتار ســـید مالحظـــه 
کـــه  نقص و  رســـیدگی بـــه امـــور شـــهدا، مواظب بـــود 
خللـــی ایجـــاد نشـــود و همچنین در نوشـــتن جزئیات 
و اســـامی خانواده هـــا دقت و مراقبت فراوانی داشـــت 
تـــا چیـــزی از قلـــم نیفتـــد. او بـــرای خانواده شـــهدا در 
که بیمار بودنـــد یا قصد  کســـانی  فلســـطین اشـــغالی و 

کمـــک مهیـــا می کـــرد. ســـید تمـــام  ازدواج داشـــتند، 
کارهـــای خـــود را با نیـــت خدایی انجام مـــی داد. هیچ 
تآخیـــر  ادای وجوهـــات و حقـــوق شـــرعی  زمانـــی در 
نداشـــت و مـــن شـــخصا بـــه خانـــه او یا موسســـه بیت 
کمک ها را به مـــن تحویل می داد. المـــال می رفتـــم و 

ــــــــــرای  � درخواســــــــــت از بنیــــــــــاد شــــــــــهید تهــــــــــران ب
ــــــــــه فلســــــــــطینی ها کمــــــــــک بیشــــــــــتر ب

کمک بیشـــتر داشـــت و یک  گاهـــی اوقـــات تمایـــل به 
کـــرد به بنیاد شـــهید تهران  بـــار هم از من درخواســـت 
بـــروم. از مدیریـــت بنیـــاد در تهـــران خواســـته بـــود تـــا 
کاالیـــی خـــود را افزایـــش دهنـــد  کمک هـــای مالـــی و 
چـــون اعتقاد داشـــت فلســـطین بـــا بقیه ســـرزمین ها 

اســـت. متفاوت 
کـــه تـــا اآلن هـــم ادامـــه دارد،  مـــن از آشـــنایی بـــا او 
کنـــم. مؤسســـه بیـــت  احســـاس افتخـــار و عـــزت مـــی 
لبنانی هاســـت  مخصـــوص  الحســـن(  المال)قـــرض 
ولـــی بـــه دلیل عشـــق و عالقـــه او به جنبـــش مقاومت 
گشـــوده بود  کمـــک و یاری را برای ما  فلســـطین، باب 
گزارش بـــرای افراد  و مدام از من درخواســـت اســـناد و 
محتـــاج می کـــرد و در ارائـــه خدمـــات تســـریع می کرد. 
خ مـــی داد دلخور  که در فلســـطین ر از هـــر حادثـــه ای 
که به فلســـطینی ها  می شـــد و همیشـــه تالش می کرد 

کمک برســـاند.  بیشـــتر 

ــــــــــی  � ــــــــام سیدعیســــــــــی طباطبای ــ ــــــــوز ن ــ ــــــــا هن ــ آی
ــود؟ ــ ــ ــ ــ ــنیده می ش ــ ــ ــ ــ ــطین ش ــ ــ ــ ــ ــل فلس ــ ــ ــ ــ در داخ
که در  فرزندان فلســـطین با سیدعیســـی طباطبایـــی 
اردوگاه رشـــیدیه، جویـــای حال و احوال فرزندانشـــان 

معیار تمایز نزد سید 
طباطبایی، مقاومت 

بود و بین شهدای 
جنبش حماس 

و شهدای جهاد 
اسالمی هیچ تفاوتی 

قائل نمی شد. او خود 
را موظف می دانست 
که حقوق شهدا را به 
خانواده هایشان ادا 

کند. اینکه شهیدی در 
سرزمین های اشغالی 

و زیر نظر صهیونیست 
زندگی می کرده از ارزش 

او نمی کاهد
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که نگـــران اوضاع  می شـــد آشـــنا شـــده بودند و زمانی 
آنهـــا می شـــد و بـــه شـــئون آنهـــا اهتمـــام مـــی ورزیـــد 

بیشـــتر او را شناختند. 
او منزلـــت و جایـــگاه بزرگـــی دارد و مـــن در مقابـــل او 
یـــک جـــوان در جنبش حمـــاس بیش نیســـتم. وقتی 
اتفـــاق بـــدی مـــی افتـــاد، همـــدردی و دلـــداری خود 
گـــر  و جمهـــوری اســـالمی ایـــران را نشـــان مـــی داد و ا
عملیـــات نظامـــی موفقیـــت آمیـــزی در فلســـطین به 

گـــوش او می رســـید؛ مســـرور و شـــادمان می شـــد.
تمام خانواده شـــهدا، این شـــیخ را می شناسند چون 
کار مؤسســـه  کـــه به راه انـــدازی و  کســـی بود  او اولیـــن 
شـــهدا پرداخت. فلســـطینی ها هرگز اولین پیشگامان 
کردن  خـــود را از یـــاد نخواهند برد. او به راســـتی در بنا 
گام و  خانه هـــا و موسســـات امدادی فلســـطین پیش 

سرنوشت ســـاز بود.

ــــــــــه مــــــــــردم فلســــــــــطین  � کمــــــــــک ب تبعیضــــــــــی در 
نداشــــــــــت

ــطینی،  � ــ ــ ــ ــ ــهیدان فلس ــ ــ ــ ــ ــت ش ــ ــ ــ ــ ــا در لیس ــ ــ ــ ــ آی
ــوار  ــ ــ ــ ــ ــی و ن ــ ــ ــ ــ ــه غرب ــ ــ ــ ــ کران ــهیدان  ــ ــ ــ ــ ــط ش ــ ــ ــ ــ فق
ــــــی  ــــــهیدان اراضــــ ــــــی شــــ ــــــا حتــــ ـــ ــــــزه هســــــــــت یـ ـــ غـ
اشــــــــــغالی شــــــــــده ســــــــــال 1948 و خــــــــــارج از آن 

هــــــــــم مــــــــــورد توجــــــــــه هســــــــــتند؟
که مقاومت به درخواســـت سیدعیسی  لیســـت هایی 
برخـــی  مـــی داد،  قـــرار  مـــا  اختیـــار  در  طباطبایـــی 
کرانـــه غربـــی، برخـــی هـــم از  شـــهیدان از نـــوار غـــزه و 
که  اراضـــی اشـــغال شـــده 1948 و فرزنـــدان مقاومـــت 
ج از فلســـطین شـــهید شـــده اند را در نظـــر مـــی  خـــار
که سیدعیســـی طباطبایی با  گرفـــت. افراد مقاومتـــی 

آنها ســـروکار داشـــت، مورد اطمینـــان او بودند، از این 
کردن لیســـت شـــهیدان هیـــچ تردیدی به  رو در امضا 

دل راه نمـــی داد.
مـــرا به عنـــوان فرزند خودش حســـاب می کـــرد و تمام 
ایده هـــا و خواســـته های من را قابل اجرا می دانســـت. 
بـــه همین خاطر من از خدشـــه دار شـــدن ایـــن رابطه 

صمیمی و قابـــل اعتماد، ممانعـــت می کردم. 

بــــــــــه  � مالــــــــــی  کمک هــــــــــای  چگونــــــــــه 
می رســــــــــید اشــــــــــغالی  ســــــــــرزمین های 

تـــا پیـــش از دهـــه 90 یعنـــی قبـــل از تصویـــب الیحـــه 
تروریســـم جهانـــی، خبـــری از اعمـــال ضوابط ســـخت 
که  از ســـوی آمریـــکا ماننـــد تحریـــم بانک هـــای عربـــی 
بـــا فلســـطین همـــکاری داشـــتتند نبـــود، بـــه همیـــن 
جهـــت امـــکان انتقـــال و تحویـــل امـــوال از راه هـــای 
متعـــدد وجود داشـــت. در آن زمـــان بازرگانان بهترین 
راه بـــرای نقـــل امـــوال بودنـــد چـــون بـــا امـــور مالـــی و 
راه هـــای انتقال پول آشـــنا هســـتند و به ســـود و زیان 
کار اهمیـــت می دهنـــد. از ایـــن رو، ما با تاجـــران برای 
رســـاندن پول به مناطق فلســـطینی ارتباط داشتیم. 
کـــه بعضـــی بانک هـــا نیز در ارســـال  گفت  البتـــه بایـــد 
پـــول ســـهیم بودنـــد ولـــی بعدها بـــا اعمـــال تحریم ها 

کردنـــد. کناره گیـــری 

ــرای دور زدن  � ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــ ــگردهای سیدعیس ــ ــ ــ ــ ش
موانــــــــــع اســــــــــرائیلی ها

در ســـرزمین های فلســـطین اشـــغالی، رژیـــم اشـــغالگر 
گهانی  قـــدس، برخـــی اوقـــات بـــه بانک هـــا حملـــه نا
می کـــرد و از طریق اطالعات ذخیره شـــده، به تحویل 
که به خانواده شـــهدا داده شـــده پی  میـــزان مبالغـــی 

 . د می بر
متحـــده  ایـــاالت  بـــرای  را  اطالعـــات  ایـــن  اســـرائیل 
ارســـال و ایاالت متحـــده، علیه بانک هـــا تحریم وضع 
می کنـــد. چون از نـــگاه آنها ایـــن بانک ها بـــه خانواده 
که مســـبب  کـــه در عملیـــات استشـــهادی  شـــهیدانی 
شـــریک  بودنـــد  صهیونیســـت  آمریکایی هـــای  قتـــل 

. هستند
کـــز مالـــی  اســـرائیل در ایـــن مـــدت بـــه بســـیاری از مرا
کرانـــه باختـــری و نوار غـــزه یورش  و دفاتـــر صرافـــی در 
کمک هـــای مالی را  کنندگان  برده و اســـامی دریافـــت 
کـــز را برای خود  کـــرده و مبالغ موجـــود در آن مرا پیـــدا 
مصـــادره می کـــرد بـــا این وجود همیشـــه سیدعیســـی 
کـــه پول هـــای از دســـت  طباطبایـــی ســـعی می کـــرد 
کمـــک به خانواده  کند و هیچ وقت از  رفتـــه را جبـــران 
شـــهدا دریغ نمی کرد و نمی گذاشـــت حق خانواده ای 
گرفتـــه شـــود چون هـــدف او تقـــرب و رضایت  نادیـــده 

اســـت.  خداوند 

و  � می شــــــــــد  فقیــــــــــر  مــــــــــردم  ضامــــــــــن  او 
می کــــــــــرد پرداخــــــــــت  را  اقساط شــــــــــان 
وام هـــای موسســـات مالی عـــام المنفعـــه، اختصاص 
کمک های بشردوســـتانه داشـــت از قبیل درمان،  بـــه 
کمـــک بـــه دانـــش آمـــوزان، ازدواج و مشـــکالت مالـــی 
خانواده های آواره فلســـطینی. بنابرایـــن از این اموال 
کمک های تجـــاری و ســـرمایه گذاری اســـتفاده  بـــرای 

 . نمی شد
ایـــن وام ها بـــا داشـــتن ضمانـــت، تقدیـــم خانواده ها 
کثر ضمانـــت ها را خود سیدعیســـی  می شـــدند ولـــی ا
گـــردن می گرفـــت و از جیـــب خودش  طباطبایـــی بـــه 
خانواده هـــای  بیشـــتر  چـــون  می کـــرد  پرداخـــت 

وام ها با داشتن 
ضمانت، تقدیم 
خانواده ها می شدند 
کثر ضمانت ها  ولی ا
را خود سیدعیسی 
طباطبایی به گردن 
می گرفت و از جیب 
خودش پرداخت 
می کرد چون بیشتر 
خانواده های 
فلسطینی توانایی 
بازپرداخت آنها را 
نداشتند. 
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فلســـطینی توانایـــی بازپرداخـــت آنها را نداشـــتند. به 
خاطـــر همیـــن ســـید خانواده هـــای بی بضاعـــت را از 
کســـری  کم و  پرداخت اقســـاط معـــاف می کرد و هیچ 

بـــرای آنهـــا نمی گذاشـــت. 

نــــــــــگاه اســــــــــرائیلی هــــــــــا بــــــــــه فعالیــــــــــت  �
ــاره  ــ ــ ــ ــ ــــی درب ــ ــ ــ ــــی طباطبای ــ ــ ــای سیدعیســ ــ ــ ــ هــ

فلســــــــــطین
اســـرائیل اخبـــار مقاومـــت را در طـــول روز دنبـــال می 
کنـــد، آنها جســـتجوی ســـالح و امـــوال برایشـــان مهم 
اســـت چـــون با امـــوال ســـالح خریـــده می شـــود. ولی 
در  بشردوســـتانه  امـــور  بـــه  طباطبایـــی  سیدعیســـی 
مقاومـــت اهمیـــت می داد مثـــال اعانه خانواده شـــهدا 

و در امـــور نظامی نقشـــی نداشـــت. 
کمک های مالـــی ســـید و دفاتر  اســـرائیل هـــم نگـــران 
موسســـه شـــهید در فلســـطین بـــود و بـــه دنبـــال این 
کـــه با اعمال فشـــار مالی بـــر خانواده هـــا، اینگونه  بود 
که بـــرای مبـــارزه آنها را  که فرزنـــدان آنها  کنـــد  تداعـــی 
رهـــا می کننـــد موجـــب فقـــر و بدبختـــی آنها شـــده اند 
کســـی جـــرأت حضـــور در عملیـــات نظامی  تـــا اینگونه 
نداشـــته باشـــد. از این روی در برابر فعالیت موسســـه 
فلســـطین«  الشـــهید  »موسســـه  و  الحســـن  قـــرض 
مانع تراشـــی می کـــرد و یـــک بار هـــم یکـــی از بانک ها را 

کرد.  750 میلیـــون دالر جریمـــه 

 تواضــــــــــع، انســــــــــانیت و از خودگذشــــــــــتگی  �
ــــی ــ ــ ــ ــت سیدعیس ــ ــ ــ ــ ــن خصل ــ ــ ــ ــ بهتری

سیدعیســـی  حضـــور  در  را  خـــود  وقـــت  هیـــچ  مـــن 
طباطبایـــی بـــه عنـــوان نماینـــده حمـــاس احســـاس 

نکـــردم، بلکه مانند فرزند او بـــودم. او صاحب جایگاه 
بزرگـــی در جمهوری اســـالمی ایران اســـت و مؤسســـه 
های بســـیاری در لبنان مانند بنیاد شـــهید و مسجد 
کرد. از من با خوشـــرویی اســـتقبال  رســـول اعظم بنـــا 

می کـــرد. 
که او را دیده  در دهه 90 با او آشنا شدم و تا 2 ماه قبل 
ام همچنان رابطه ما ادامه دارد. ســـالخورده و ناتوان 
شـــده بود ولـــی هنوز بـــا همت و انـــرژی زیـــاد در تمام 
کنفرانس ها و بازدیدهای  مناسبت های فلســـطینی، 
آنها شـــرکت می کند. بهترین خصلت هـــای او تواضع، 

انســـانیت و از خودگذشتگی است.

ــی،  � ــ ــ ــ ــ ــید طباطبای ــ ــ ــ ــزد ســ ــ ــ ــ ــ ــز ن ــ ــ ــ ــ ــار تمای ــ ــ ــ ــ  معی
ــود ــ ــ ــ ــ ــــت ب ــ ــ ــ مقاوم

معیار تمایز نزد ســـید طباطبایی، مقاومت بود و بین 
شـــهدای جنبـــش حماس و شـــهدای جهاد اســـالمی 
موظـــف  را  خـــود  او  نمی شـــد.  قائـــل  تفاوتـــی  هیـــچ 
کـــه حقوق شـــهدا را به خانواده هایشـــان  می دانســـت 
کنـــد. اینکـــه شـــهیدی در ســـرزمین های اشـــغالی  ادا 
و زیـــر نظـــر صهیونیســـت زندگـــی می کـــرده از ارزش او 
نمی کاهـــد چون همه شـــهدای فلســـطین از یک قوم 
کرده اند و شـــهید نزد  هســـتند و برای مقاومت مبارزه 

خـــدا مقامی بـــزرگ دارد.

خاطره ای شیرین �
که آقای طباطبایی، مؤسسه ها  چندین ســـال اســـت 
که ماه ها  گاهی مشـــاهده می شـــود  کرده اند و  را تـــرک 
دیـــده  گردهم آیی هـــا  و  مناســـبت ها  در  ســـال ها  و 

 . ند نمی شو

کنفرانـــس اتحـــاد علمـــای مقاومت  چنـــد روز پیـــش، 
در بیـــروت بـــود، او در آنجـــا حضـــور داشـــت و مـــن را 
یـــک  گرفـــت. در مراســـم،  آغـــوش  بـــا صمیمیـــت در 
گفـــت در حـــل این  کـــردم و او  قضیـــه ای بـــا او مطـــرح 
گذشـــته خود  کرد. این مرد،  قضیه مشـــارکت خواهد 
را هنـــوز بـــه یـــاد دارد و رابطه خـــود را با فلســـطینی ها 

همچنـــان مقـــدس می شـــمارد. 
که  و امـــا در مورد رابطه شـــخصی من بـــا او همان طور 
گاهی  کـــردم، من ماننـــد فرزند او بودم. همســـرم  ذکر 
اوقـــات بـــه فلســـطین برمی گشـــت و یکبـــار در مســـیر 
برگشـــت به فلســـطین، در فـــرودگاه قاهـــره در مصر در 
یـــک زیرزمین بـــا 3 دخترم بازداشـــت شـــده بـــود. در 
کـــرد و جویـــای  هنـــگام ســـفر سیدعیســـی تلفـــن مـــی 
کردم  احوال همســـرم می شـــد... آن موقع احســـاس 
که با مـــن داشـــت افتخار  تنهـــا نیســـتم و بـــه رفتـــاری 
می کنـــم. مـــن سال هاســـت در لبنـــان بـــه دور از پـــدر 
و مـــادرم زندگـــی می کنـــم ولـــی بـــا بـــودن ایـــن شـــیخ 

احســـاس می کنـــم پـــدر و مـــادرم نزدیکم هســـتند. 

ــــــید  � ـــ ــــــات سـ ــــــی از صفــــ ــــــد یکــــ ــــــدا بخواهــــ ــــــر خــــ ـــ گـ ا
ــد،  ــ ــ ــ ــ کن ــدا  ــ ــ ــ ــ ــما اه ــ ــ ــ ــ ــه ش ــ ــ ــ ــ ــی را ب ــ ــ ــ ــ طباطبای

ــــندید؟ ــ ــ ــــــی پســ ــ ــ ــــــت را م ــ ــــــدام صفــ ــ ــ ک
تواضـــع؛ او علـــی رغـــم نیکـــی و درســـتکاری و روابـــط 
گســـترده خـــود، متواضـــع اســـت و این باعث شـــد به 
قلـــب مـــردم بنشـــیند. تکریم و نـــام بـــردن از او برایش 
فقـــط می خواســـت  مناســـبت ها  در  و  نیســـت  مهـــم 
حضور فعال و مشـــارکت داشـــته باشـــد. صفـــت دیگر 
او زهد اســـت چون از این مؤسســـه ها هیچ اســـتفاده 

شـــخصی نکرده اســـت. 
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یعنی قبل از تصویب 
الیحه تروریسم 

جهانی، خبری از 
اعمال ضوابط سخت 

از سوی آمریکا مانند 
تحریم بانک های 

عربی که با فلسطین 
همکاری داشتتند 

نبود، به همین جهت 
امکان انتقال و تحویل 
اموال از راه های متعدد 

وجود داشت. در آن 
زمان بازرگانان بهترین 

راه برای نقل اموال 
بودند چون با امور 

مالی و راه های انتقال 
پول آشنا هستند و 

به سود و زیان کار 
اهمیت می دهند.

89
پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر
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من شـــیخ دکتر حســـان عبـــداهلل ، رئیـــس هیئت علماء 
مســـلمان، در لبنان هســـتم و در اوائل انقالب اســـالمی 
با ســـید عیســـی طباطبایی آشـــنا شـــدم. او مدام برای 
دعـــوت مـــردم بـــه انقـــالب و تظاهـــرات علیه رژیم شـــاه 
بـــه لبنان مـــی آمد. ما هـــم انجمنی بـــرای تایید انقالب 
-کـــه به  فعالیت هـــای مختلف می پرداخت- تاســـیس 

کردیم. 
اولیـــن مالقات من بـــا او هنگام محاصره ســـفارت ایران 
گرفـــت. او با اعضای جنبش فتح،  در زمان شـــاه صورت 
بـــه منظـــور آمـــوزش دادن جوانـــان ایرانـــی و حمایت از 

کرد.  انقالب، هماهنگـــی می 

ماجــــــــــرای راهپیمایــــــــــی مقابــــــــــل ســــــــــفارت  �
ــاه ــ ــ ــ ــ ــان ش ــ ــ ــ ــ ــران در زم ــ ــ ــ ــ ای

در آن زمـــان مجموعـــه ای از بـــرادران ایرانـــی در لبنـــان، 
معـــروف بـــه دانشـــجویان پیرو خـــط امام خمینـــی از ما 
که در مقابل ســـفارت شـــاه واقع در  کردنـــد  درخواســـت 
کننـــد. مـــن در آن زمـــان  منطقـــه ســـمرلند، تظاهـــرات 
مشـــغول تحصیل در رشـــته مهندسی دانشـــگاه بیروت 
کـــه بعضی دانشـــجویان متدیـــن پیرو خـــط امام  بـــودم 
خمینی آمدند و با هم برای تظاهرات و تســـخیر سفارت 

رفتیم. 
و   داشـــت  حضـــور  آنجـــا  در  طباطبایـــی  سیدعیســـی 
دانشـــجویان، نفر اول در صحنه بودند. دیپلمات های 
کردنـــد و بعد از چنـــد روز تمام نظام شـــاه  ســـفارت فـــرار 
که  فروپاشـــید. من از دیـــدن یک روحانی معمـــم ایرانی 
پشـــتیبان ماســـت، متعجب شـــدم زیـــرا، ما عاشـــق هر 

که والیتمـــدار امـــام خمینی اســـت بودیم. ســـیدی 

 هیــــــــــات علمــــــــــاء مســــــــــلمان چگونــــــــــه تشــــــــــکیل  �
شــــــــــد

من در مراحل مختلفی با ایشـــان آشنا شـــدم. در اولین 
مرحلـــه، او مشـــغول فعالیـــت و دعـــوت بـــه اســـالم بود 
کـــرد. در 15 شـــعبان، روز  که  اســـرائیل، لبنان را اشـــغال 

مســـتضعفین، مـــا در مراســـمی در تهـــران شـــرکت کرده 
بودیـــم و در آنجـــا تصمیـــم بـــه تشـــکیل هیـــات علمـــاء 
گرفتیم و بـــه خاطر اینکه ایـــن تجمع مبتنی  مســـلمان 
بـــر مفهوم والیت فقیه اســـت، سیدعیســـی طباطبایی 
گرفـــت و اذن آن را از امام خمینی  زمام امور را به دســـت 

خواست. 
گفـــت و به وحدت ما  امام تشـــکیل این تجمع را تبریک 
کـــرد. این تجمع،  کید  برای مقابله با صهیونیســـت ها تا

مرحله مهمی در تاریخ علماء مســـلمان لبنان است. 
مرحلـــه دوم به »فتنـــه جنگ اردوگاه ها« معروف اســـت 
کـــه در آن وقـــت فلســـطینی هـــا در معـــرض محاصـــره، 
تحریم و هجوم دشـــمن بودند. تجمع علماء مســـلمان 
گرفته بود شـــخصی را برای اعتصـــاب به اردوگاه  تصمیم 
ها بفرستد. از این رو سیدعیسی طباطبایی با تعدادی 
از اعضای تجمع علماء مســـلمان به منظور اعتصاب به 
اردوگاه رشـــیدیه رفتنـــد و در آنجا مانند فلســـطینی ها از 

گرســـنگی و هجوم و محاصـــره، رنج بردند.
کار و همـــت او در اردوگاه ها و در معرض خطر  مـــن از این 
گرفتـــن چـــون ممکن بود هر ســـاعتی به شـــهادت  قـــرار 

کـــرد آنجا بماند.  برســـد متحیر شـــدم ولی او اصرار 

ــــــــــره مقاومــــــــــت حــــــــــول مســــــــــجد رســــــــــول  �  زنجی
ــــــــــل فاالنژهــــــــــا اعظــــــــــم در مقاب

او به تاســـیس و مدیریت مؤسسه های اسالمی اهتمام 
مـــی ورزیـــد و مانند برخـــی رجـــال دین، مؤسســـه های 
مربـــوط بـــه خـــود را به نـــام خود یـــا فرزندانـــش نمی زد، 
بلکـــه تحت نـــام جمهـــوری اســـالمی، این مؤسســـه ها 

فعالیـــت دارند.
کـــه مثل خار  مســـجد رســـول اعظـــم از جمله اینهـــا بود 
کینه توز بود و امین  در چشـــمان مارونی های سیاســـی 
جمیل، به بهانه اینکه مســـجد غیرقانونی ساخته شده 

گرفت.  کـــردن آن  اســـت تصمیم به ویران 
امیـــن جمیـــل بـــه بهانـــه ســـاختن مســـجد در زمیـــن 
غیرقانونـــی، تصمیـــم بـــه ویـــران کردن مســـجد رســـول 

گرفـــت ولـــی ما بـــا مقابلـــه با مرکـــز امـــن لبنانی و  اعظـــم 
کردن مسجد  تظاهرات مردم، توانســـتیم جلوی ویران 
کرده و  را بگیریم. جوانان تمام شـــب مسجد را محاصره 
با شـــهامت در معرض تانک و شـــلیک قـــرار گرفتند و آن 

ک را پشـــت ســـر نهادند. شـــب خطرنا
سیدعیســـی افـــکار و برنامـــه هـــای اســـتراتژیک در ســـر 
داشـــت به گونه ای که فاصلـــه 100 متری فرودگاه بیروت 
یک مســـجد بنا نهـــاد تا قومیـــت های خارجـــی بدانند 
کشـــور ادیـــان دیگـــری هـــم  غیـــر از مســـیحیان در ایـــن 

 . هستند
مـــا در منطقـــه جنوبـــی، بیمارســـتان نداشـــتیم و برای 
درمـــان مجبـــور می شـــدیم بـــه غـــرب بیـــروت برویـــم، از 
ایـــن رو ســـید عیســـی طباطبایـــی شـــروع به ســـاختن 
کنار مســـجد رسول اعظم،  بیمارســـتان رسول اعظم در 

کـــرده بود.

ــــــــــت از خانواده هــــــــــای فقــــــــــرا و تاســــــــــیس  � حمای
ــــــان ــــــداد در لبنــــ ــــــه امــــ ـــ کمیتـ

یکی از ویژگی های متمایز سیدعیسی طباطبایی، این 
کارگیری هر عملی تا پیشـــرفت و تکمیل،  کـــه در به  بود 

کار را برعهده متخصصش می گذاشـــت. آن 
هـــدف او، ترویـــج افـــکار امام خمینـــی به جوانـــان بود از 
کـــه در همه جای  کـــز فرهنگی امـــام خمینی  ایـــن رو مرا

کرد. لبنان قـــرار دارند را افتتـــاح 
از دســـتاوردهای دیگر او تاسیس مؤسسه قرض الحسن 
که در شـــرف ازدواج و تشـــکیل  کمک به جوانانی  بـــرای 
کمک به دانشـــجویان در  خانواده هســـتند و همچنین 

پرداخت هزینه دانشـــجویی شان بود. 
تاســـیس کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی که بـــه صدهزار 
کنـــد نیز یکی  کمک می  کم درآمـــد  خانـــواده ضعیـــف و 

دیگر از مؤسســـات اوســـت.
 در دوران انقـــالب، سیدعیســـی طباطبایـــی از احـــوال 
گاه بـــود و به همیـــن خاطر بـــه آن ها  معیشـــتی مـــردم آ

کمـــک مـــی کرد. 

رئیس تجمع علمای مسلمان از تالش های سیدعیسی می گوید

برای همه طوایف لبنانی 
شـــیخ دکتـــر حســـان عبداهلل رئیس هیات علما مســـلمان در لبنان اســـت. وی از پیش از پیروزی انقالب اســـالمی در لبنـــان با مبارزات ملت ایران همراه شـــد و 

گفت وگو از ســـیره و شـــخصیت وی می گوید. کســـی نبود جز سیدعیســـی طباطبایی. وی در این  واســـطه این همراهی نیز 
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کمبود آب مواجه شـــده بودند و  مثـــال در بقاع، مردم بـــا 
اجـــازه خریدن وســـایل حفاری چاه به منظور اســـتفاده 

گرفته بود. مـــردم از آن، در روســـتاها را از امام خمینی 
کـــردن بزرگترین حـــوزه در بقـــاع که از  هـــم چنیـــن در بنا 
اهمیت بســـیاری برخوردار اســـت، نقش بزرگی داشـــته 

است.
کـــه سیدعیســـی طباطبایـــی در آنها  تمـــام مؤسســـاتی 
نقـــش و فعالیـــت داشـــته، در پرونـــده اعمالـــش ثبـــت 
مـــی شـــوند و مـــا سپاســـگذار او هســـتیم چـــون ایـــن 
گروه خاصی مرتبط نیستند، بلکه عموم  مؤسســـات به 
مـــردم و بخصـــوص  طبقـــات فقیر بـــرای برطـــرف کردن 
نیازهایشـــان، از آن بهـــره مـــی برند پس ایـــن مرد عظیم 
و ایثارگـــر بـــه فکر مصلحـــت مردم بـــود و به مـــال و مقام 

کرد. شـــخصی فکر نمـــی 
که مـــردم آن برای مـــداوای خود به  در منطقـــه جنـــوب 
بیمارســـتان احتیاج داشـــتند، بیمارستان شهید شیخ 
راغـــب حـــرب را ســـاخته بود، تمـــام این اعمـــال خیریه، 
کاری اوســـت. نشـــان دهنده شـــخصیت محبوب و فدا
او یکبـــار در منطقـــه بقاع غربـــی و در حین انجـــام دادن 
فعالیتـــی، از مـــکان باالیـــی افتـــاد و به بیماری دیســـک 

کـــه تا بـــه امـــروز از آن رنج مـــی برد. کمـــر دچار شـــد 

ــــت  � ــ ــ ــ ــه قومی ــ ــ ــ ــه همــ ــ ــ ــ ــ ــوط ب ــ ــ ــ ــ ــات مرب ــ ــ ــ مؤسســ
ــــت  ــ ــ ــــی اســ ــ ــ ــ ــای لبنان ــ ــ ــ هــ

کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی حتی مســـیحیان هم  در 
تحت پوشش هســـتند و با بازدید و مصاحبه می توانید 

کالم من پـــی ببرید. به صحـــت 
مهمتریـــن  از  یکـــی  کـــه  اعظـــم  رســـول  بیمارســـتان 
بیمارســـتان های بیمـــاران قلبـــی اســـت، مـــردم از همه 
جـــای لبنـــان و حتـــی خـــارج از کشـــور، به آن مـــی آیند. 
مؤسســـه ها ماننـــد بنیـــاد شـــهید و کمیتـــه امـــداد امام 
خمینـــی، منحصـــر به طایفه یـــا دیـــن و مذهب معینی 
که تنها شـــیعیان بـــه آن می  نیســـتند مگر حوزه علمیه 

روند.
کرد بخاطر اینکه  او بنیاد شـــهید فلســـطین را تاســـیس 
ما به قضیه فلســـطین پایبند هستیم و تمام مشکالت 
کوشـــش، برای  و ســـختی هـــای مـــا، ناشـــی از تـــالش و 
آزادســـازی آن اســـت و هیـــچ تبعیضی برمبنای ســـنی و 
کز فرهنگی  شـــیعی بـــودن در آن وجـــود نداشـــت. در مرا
امـــام خمینی، حتـــی رجال دین مســـیحی رفـــت و آمد 
داشـــتند و عناویـــن زیادی را مطرح و بحـــث می کردند.

ــــــــن  � ــ ــــــــن رک ــ ــــــــی مهمتری ــ ــــــــی طباطبای سیدعیســ
تجمــــــــــع علمــــــــــاء مســــــــــلمان 

سیدعیســـی طباطبایـــی در میـــان علماء، شـــخصیت 
محبوبـــی داشـــت و با مشـــایخ و علمـــاء ارتبـــاط خوبی 
داشـــت. او یکـــی از مهمتریـــن رکـــن های تجمـــع علماء 
کرد که می  مســـلمان اســـت و مدتی پیش به من ابـــالغ 
کنـــد و همه از  خواهـــد در مرکـــز و برنامه های ما شـــرکت 
ایـــن خبر و حضور او، مســـرور شـــدند. او حضـــوری فعال 
در مرکز داشـــت و همیشـــه برای حل مشکالت مشایخ، 

کرد. سخت کوشـــانه تالش مـــی 

تــــــــــالش بــــــــــرای احیــــــــــای حــــــــــوزه لبنــــــــــان و جبــــــــــل  �
عامــــــــــل

که علماء جبـــل عامل و  در تاریخ شـــیعه معروف اســـت 
بقاع، حضوری فعال در حوزه داشـــتند. همه می دانند 
کرکی، شـــهید  شـــیخ حر عاملی، شـــیخ بهائـــی، محقق 
اول و ثانـــی همـــه لبنانـــی هســـتند، از این رو اشـــخاص 
متعددی به فکر ســـاختن این حـــوزه علمیه در بعلبک 

افتادند.
حـــوزه هـــای علمیـــه بســـیاری در جنـــوب ماننـــد حوزه 
کـــه سیدعیســـی  علمیـــه رســـول اعظـــم وجـــود دارنـــد 
طباطبایی در تأسیس آنها سهم بسزایی داشته است. 
ما امیدواریم حـــوزه علمیه در لبنان دوباره احیا شـــود و 
غ التحصیل  علمـــاء بزرگـــی و صاحـــب فضلـــی از آن فـــار

شـــوند. علمـــاء نامـــدار زیـــادی در عرصـــه اســـالم وجود 
کـــرده اند و  دارنـــد که در این حوزه علمیه دانش کســـب 

ان شـــاهلل نقـــش بزرگی در آینـــده خواهند داشـــت.

ــــــــــه در  � ــــــــیعه و ســــــــــنی چگون ــــــــــان شــ ــــــــــگ می جن
ــه  ــ ــ ــ ــی چــ ــ ــ ــ ــد/ سیدعیســ ــ ــ ــ ــام شــ ــ ــ ــ ــان تمــ ــ ــ ــ ــ لبن

ــــــرد؟ ــ ــ ک
در لبنان اوضاع ســـختی داشـــتیم و تا حد ممکن تالش 
کردیـــم آثـــار منفـــی فتنـــه را از بیـــن ببریم. سیدعیســـی 
طباطبایـــی بـــا چندیـــن اعتصـــاب و اخطـــار، خواســـتار 
توقـــف جنـــگ میـــان شـــیعیان لبنـــان و ســـنی هـــای 
فلســـطین شد. پس نقش ما به عنوان علماء مسلمان، 
حفظ وحدت میان مســـلمانان که صهیونیســـت ها در 

کردنـــد، بود. بیـــن آنها فتنـــه ایجاد 
ما - هم علماء ســـنی و هم علماء شیعه- وارد اردوگاه ها 
که بحـــث جنگ مذهبی  شـــدیم و به مـــردم فهماندیم 
نیســـت، بلکه اختالف سیاســـی اســـت و از ایـــن طریق، 
فرصت تفرقه و ســـوء اســـتفاده صهیونیست ها از دست 
رفت، زیرا وجود شـــیخ غازی حنینی و هم شـــیخ محرم 
کنـــار علماء  کـــه علمـــاء اهل ســـنت هســـتند در  عارفـــی 
که قضیه مذهب نیســـت  شـــیعه، به مـــردم نشـــان داد 
بلکه اختالف سیاســـی بین دو محور یعنی یاسر عرفات 
کمپ دیوید بود با حافظ اســـد  کـــرات و  که طرفـــدار مذا

کرد وجود داشـــت.  کـــه این امـــر را محکوم 
طرفیـــن هم اصرار داشـــتند اختـــالف و تنش را با شـــیوه 
کرده  کنند ولی جمهوری اســـالمی دخالت  نظامی حل 
کرد ولـــی ما با  و قضیـــه را بـــه طـــور مســـالمت آمیز حـــل 
خطرات زیادی مواجه شـــدیم. هنگام فرستادن غذا به 
اردوگاه برج البراجنه، برخی اشـــخاص مشخِص ناراضی 
کردنـــد. البته با  از راه حـــل ایجـــاد شـــده بـــه ما شـــلیک 

کرات سیاســـی ، امور حل شـــده بود. اتمـــام مذا

مسیر طوالنی جهاد را طی کرد �
کمک و حل مســـائل و مشـــکالت بـــزرگ، او را  تمایل به 
گاهی وقت ها با مشـــکل مالی  کند.  قابل تحســـین می 
روبه رو می شـــد و برای کمک کردن به کســـانی که وعده 
گرفتن می شـــد و به  بهشـــان داده بود، مجبور به قرض 

کشـــید.  که پایبند بود از آن دســـت نمی  هر امری 
که زود متأثر می شـــود، ثانیا  کودک اســـت  قلب او مانند 
چیزی که مرا بیشـــتر، از او خشـــنود می سازد، وابستگی 
او به اهل بیت علیهم الســـالم و امام حسین؟ع؟ است.
یک بار شـــنیدم بیمار شـــده و برای زیارت رفتن به عراق 
کـــردن هم  ناتـــوان اســـت. ولـــی من گفتم حتـــی با کول 
گوشـــم  که من بعدا به  مـــی رود و این دقیقا چیـــزی بود 
که مســـیر طوالنی از جهاد را طی  رســـید. او مردی است 
کرده و با اینکه ســـن بســـیاری از او گذشته، هنوز به اهل 

بیت تعلق و وابســـتگی بسیاری دارد.
کـــه بـــرای حضـــور در مراســـم پیـــروزی بـــا  یـــک بـــار 
حضـــور ســـید حســـن نصـــراهلل، با هـــم رفتـــه بودیم، 
گریه  با دیدن ســـید حســـن، ســـید عیسی شـــروع به 
کـــرد. در خیلـــی از مراســـم ها بـــا صحبـــت از  تلخـــی 
کـــرد و این  پیـــروزی احســـاس ســـرور و بهجـــت مـــی 

اســـت. زیبایی  چیـــز 

یک بار که برای حضور 
در مراسم پیروزی با 
حضور سید حسن 
نصراهلل، با هم رفته 

بودیم، با دیدن سید 
حسن، سید عیسی 
شروع به گریه تلخی 

کرد. در خیلی از 
مراسم ها با صحبت 
از پیروزی احساس 
سرور و بهجت می 

کرد و این چیز زیبایی 
است.
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ــــــــــی را  � ــــــــــی سیدعیســــــــــی طباطبای از چــــــــــه زمان
می شناســــــــــید؟

ســـال1980  از  را  طباطبایـــی  سیدعیســـی  آقـــای 
می شناســـم، یعنـــی قبـــل از حملـــۀ اســـرائیل و اندکی 
که همدیگر  بعـــد از پیروز انقالب اســـالمی. اولین بـــاری 

کردیـــم به یـــاد دارم. را مالقـــات 
کورانی«  که روزی شـــیخ »علی  ماجـــرا از این قرار اســـت 
گرفـــت و مجروح شـــد.  گلولـــه قرار  در بیـــروت، هـــدف 
ایـــن داســـتان هـــم معـــروف اســـت. در آن زمـــان بـــه 

کورانـــی رفتیم تا به وی سرســـالمتی  دیدار شـــیخ علی 
کـــه از تـــرور جان ســـالم به در بـــرده بود.  بگوییـــم، چرا
کـــه سیدعیســـی طباطبایـــی را  اولیـــن بـــار آنجـــا بـــود 
دیدیـــم. ایـــن اولین برخـــوردم با یـــک ایرانـــِی انقالبی 

 . د بو
گرفـــت. از وی  ســـپس از همان جـــا رابطـــۀ مـــا شـــکل 
کردیـــم تـــا به صیـــدا بیایـــد. همـــان روز پس از  دعـــوت 
آنکه به ســـالن رســـیدیم و نشســـتیم، خبر ترور »شهید 
کردیـــم. به همین دلیل  محمـــد منتظـــری« را دریافت 

کردیـــم. او در ســـوگ شـــهادت شـــیخ  ســـفرمان را لغـــو 
کـــرد و به بیروت بازگشـــت. مـــن آن روز را  گریه  محمـــد 
کـــه آن روز، روِز  دقیقـــًا به خاطـــر ندارم، اما یادم اســـت 
تـــرور شـــیخ محمد منتظـــری بـــود. او به خیـــل عظیم 

شـــهدا پیوست.

ــر در  � ــ ــ ــ ــی و تبحــ ــ ــ ــ ــن سیدعیســ ــ ــ ــ ــ ــی بدی ــ ــ ــ ــ آمادگ
ــــــنا ــ شــ

بعدهـــا در روز 15خـــرداد ســـال1981 )1360( بـــه همراه 

گفت و گو با »ماهر حمود« از علمای اهل سّنت و رئیس اتحادیۀ جهانی علمای مقاومت؛

رابطۀ اهل سنت لبنان با سیدعیسی 
رابطۀ خونی است

شـــیخ »ماهـــر حمـــود« رئیس اتحادیۀ جهانی مقاومت و همچنین امام جمعه و جماعت مســـجد »القدِس« شـــهر »صیدا« در جنوب لبنان اســـت. وی به واســـطۀ 
که  »سیدعیســـی طباطبایـــی« چندیـــن بار به ایران آمده اســـت تا با امام خمینی؟هر؟ دیدار داشـــته باشـــد. سیدعیســـی طباطبایـــی از روحانیون مبارزی اســـت 
گرفت. ایشـــان عمر خـــود را در خدمت بـــه مســـلماناِن محروم لبنان و فلســـطین  گردان »امام موســـی صدر« قـــرار  قبـــل از انقـــالب بـــه لبنـــان رفـــت و در زمرۀ شـــا
گذرانـــده اســـت. باتوجـــه بـــه اینکه شـــیخ ماهر ارتبـــاط نزدیکی بـــا سیدعیســـی طباطبایی داشـــتند، بنابرایـــن فرصتی شـــد تا از طریـــق این عالم ســـنی مذهب با 

که سیدعیســـی طباطبایی به انقالب و مســـلمین داشـــته اند، آشـــنا شـــویم. خدمـــات ارزنده ای 
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فلســـطینی ها  بیـــن  کـــه در  »ابراهیـــم غنیـــم«  شـــیخ 
از  دیگـــر  نفـــر  ســـه  دو،  همچنیـــن  و  اســـت  معـــروف 
شـــخصیت های فلســـطینی بـــرای اولین بـــار بـــه ایران 
کردیم. سیدعیســـی طباطبایی ما را در این سفر  ســـفر 

کرد.  همراهـــی 
آنجـــا  در  رفتیـــم.  اســـتخری  بـــه  ســـفر  همیـــن  در 
انتظـــار  کـــه  دیـــدم  سیدعیســـی  از  را  اســـتعدادی 
نداشـــتم. او مانند ژیمناســـیتک کاران چرخـــی در هوا 
بـــا یـــک حرکـــت ورزشـــِی بســـیار زیبـــا درون آب  زد و 
پرید. ســـبحان اهلل، این اســـتعداد ورزشـــی در وجود او 
مشـــخص نبود. متأســـفانه با اینکه دوربیـــن همراهم 
بـــود، نتوانســـتم از ایـــن صحنـــه عکـــس بگیـــرم، ولـــی 
کـــه در برابر تو  در ذهنـــم حـــک شـــد. این مـــرِد متیـــن 
ایســـتاده اســـت چگونـــه می توانـــد به راحتـــی چنیـــن 

حرکـــت ورزشـــی را انجـــام دهـــد؟ 

ــــــــــاز مــــــــــی  � ــــــــــه حــــــــــوادث ایــــــــــران ب ذهــــــــــن مــــــــــا را ب
ــــــــــرد ک

که از این ســـفر به یـــاد دارم،  امـــا مهم ترین خاطـــره ای 
که در نمازجمعه، به محـــض اینکه مرحوم  این اســـت 
»ســـیداحمد خمینی« برخاســـت تا خطبه های پیش 
کنـــد، وزیـــر شـــعار، شـــعار داد: »صـــّل  از نمـــاز را ایـــراد 
علـــی محمـــد، یـــار امـــام خـــوش آمـــد«، مـــردم بـــا وی 
گفتنـــد: »خمینی بت شـــکن، بت  همراهـــی نکردنـــد و 
جدیـــد را بشـــکن«. در همیـــن حیـــن از سیدعیســـی 
کـــردم: »این ها  کنـــار من نشســـته بـــود، ســـؤال  کـــه در 
چـــه می گوینـــد؟ چـــرا بـــا مســـئول شـــعارها همراهـــی 
نمی کنند؟« ســـپس سیدعیســـی شـــعار جدید را برایم 
کیســـت؟  کـــرد و من نیز پرســـیدم »بت جدید  ترجمه 

گفت:  آیا امریکا اســـت؟« وی به طـــرز خاصی خندید و 
»نـــه، منظـــور از بـــت جدیـــد »ابوالحســـن بنی صـــدر« 
گفتـــم: »یعنـــی ابوالحســـن در حالی کـــه هنوز  اســـت«. 
بـــت جدیـــد اســـت؟«  رئیس جمهـــور اســـت، همـــان 
کـــه آمدم  گفـــت: »نـــه، ســـبحان اهلل«. مـــن بـــه لبنـــان 
و  اســـت  دیکتاتـــور  »خمینـــی  می گفتنـــد:  روزنامه هـــا 
کند.  می خواهـــد بدون هیچ حقـــی، بنی صـــدر را عزل 
تمـــام این جماعت بر ضّد ابوالحســـن بنی صدر شـــعار 
رئیس جمهـــور  همچنـــان  او  درحالی کـــه  می دهنـــد، 
بـــه  متهـــم  را  امام خمینـــی  به این صـــورت  اســـت«. 

دیکتاتوری کردند. 

ــــــــــه ایــــــــــن صحبت هــــــــــا چــــــــــه  � کنــــــــــش شــــــــــما ب وا
بــــــــــود؟

 وقتـــی به لبنان بازگشـــتم مقاله ای درمـــورد این اتفاق 
کـــه ضرورتی بـــرای عزاداری  نوشـــتم و بـــا این مضمون 
بر انقالب اســـالمی وجود ندارد. ایـــن مقاله در روزنامۀ 
»الســـفیر« به چاپ رســـید. روی ســـخنم با چپ گرایان 
کـــه می گفتنـــد: »انقالب بـــا دیکتاتوری  کســـانی بود  و 
امام خمینی یـــا ُمالها به پایان رســـید«. آن ها مقامات 
دولتـــی را »مـــال« می نامیدند.  یعنی دموکراســـی و غیره 
لغـــو شـــد و از بین رفت. ایـــن مقاله پس از بازگشـــِت ما 
تقریبـــًا در اواخـــر ژوئن ســـال1981 چاپ شـــد. به نظرم 
دومیـــن یا ســـومین مقالۀ مـــن در روزنامۀ الســـفیر بود 
کـــه حجمی را در این موضوع بـــه خود اختصاص داده 

بود.
ایـــن اولیـــن خاطـــرات مـــن از سیدعیســـی بـــود و در 
شـــناخت مـــا نســـبت بـــه نقـــش ابوالحســـن بنی صدر 
کرد.  کمـــک زیـــادی  و موضـــع رهبـــران جـــواِن ایـــران، 

اینکـــه فـــرق بین رهبران دینی و سیاســـی چیســـت؟ و 
اینکه ابوالحســـن بنی صـــدر چه می خواهـــد و چرا این 
اختالفـــات پیـــش آمده اســـت. بله ســـید عیســـی این 
قبیـــل مســـائل را برای مـــا به خوبـــی تشـــریح می کرد.

کــــــــــه در ایــــــــــن  � از مهم تریــــــــــن چیزهایــــــــــی 
ــــود؟ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــــد چــ ــ ــ ــ ــره بردی ــ ــ ــ ــفر بهــ ــ ــ ــ ســ

مـــا دو هفتـــه در ایران ماندیـــم و بـــا امام خمینی؟هر؟ 
کردیـــم. بـــا امام خمینی  و فرماندهـــان انقـــالب دیـــدار 
جمـــاران  در  او  داشـــتیم.  دیـــدار  کوتـــاه  به صـــورت 
نشســـته بـــود. مـــا دســـت ایشـــان را می بوســـیدیم و 
گفتگوهـــا طوالنی  کوتـــاه ســـخن می گفتیـــم. هیـــچ گاه 
نمی شـــد. مهم تریـــن بخش ســـفرمان دیدار با »ســـید 
کـــه نزدیک بـــه 3ســـاعت در جنوب  خامنـــه ای« بـــود 
زمـــان،  آن  در  وی  نشســـتیم.  صحبـــت  بـــه  تهـــران 
امام جمعـــۀ تهـــران و رئیـــس حـــزب جمهوری بـــود. از 
گفـــت. ســـخنانش  لبنـــان و فلســـطین بســـیار ســـخن 
زیبـــا و بـــه زبـــان عربـــی بـــود. تـــا بـــه امـــروز بســـیاری از 
کنفرانـــس اخیـــری  گفته هـــای وی را به یـــاد دارم. در 
کـــه داشـــتیم، ســـخنان وی را به خاطر آوردم. ســـخنی 
کـــه امام خامنه ای در ســـال1981 به زبـــان آورد، همان 
که امـــروزه انقـــالب می گویـــد و آن را در  ســـخنی اســـت 

فلســـطین پیـــاده می ســـازد.

ــــه  � ــ ــ ــ ــــــنت را ب ــ ــــــل ســ ــ ــــــهدای اهــ ــ ــــــات شــ ــ اطالعــ
ــــــم ــ ــ ــــــی دادی ــ ــ ــــی م ــ ــ سیدعیســ

من در هیچ یک از مؤسســـات مشـــارکتی نداشتم، اما 
نقش وی در »مؤسســـۀ شـــهید« را به خوبـــی می دانم. 
اینکـــه چگونه اخبار شـــهدا را پیگیری و ثبت و بهترین 

پس از محاصره در 
رشیدیه تا به امروز 
هرگاه سیدعیسی 

طباطبایی را می بینم 
اصرار می کنم که 

دستش را ببوسم، 
که مردی  چرا

که  استثنایی است چرا
عاطفۀ صادق، دیدگاه 

روشن و پایبندی به 
والیت فقیه را به تمام 

معنی ثابت کرد.
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چهره هـــا را انتخـــاب می کرد تـــا با خانواده های شـــهدا 
باشند.  ارتباط  در 

در آن زمـــان شـــهید شـــیخ »راغـــب حـــرب« نماینـــدۀ 
سیدعیســـی بـــود و او را مکّلف به ثبت اســـامی شـــهدا 
کـــرده بـــود. شـــیخ راغب حـــرب نزد مـــن آمد و اســـامی 
کرد.  شـــهدای صیـــدا را در حملۀ اســـرائیل یادداشـــت 
گفتگوی بین شـــیخ راغب با سیدعیســـی را  هنوز هـــم 

دارم.  به خاطـــر 
که سیدعیسی  کرد  روزی مؤسســـۀ شـــهید ما را دعوت 
نیـــز همـــراه مـــا بـــود. فکر می کنـــم ســـال1982 قبـــل از 
کـــه در آن زمان، شـــیخ »کروبی«  حملۀ اســـرائیل بـــود 
که نامـــش را فراموش  مســـئول بـــود و دکتری هم بـــود 
که از مؤسســـۀ  کـــرده ام. ایـــن دیدار به خاطـــر اقداماتی 
شـــهید دیدیم نیز بســـیار مهم بـــود. اما مـــن به عنوان 

شـــرکت کننده در این مؤسســـات، حضور نداشـــتم.

ــــــــــا سیدعیســــــــــی رابطــــــــــۀ  � رابطــــــــــۀ اصلــــــــــی مــــــــــا ب
ــــــــــی اســــــــــت خون

گفت  گر بتـــوان  کـــه ا رابطـــۀ اصلـــی ما بـــا سیدعیســـی 
رابطۀ خونی و رابطۀ هم جوشـــی اســـت، زمانی تقویت 
که جمهوری اســـالمی ایران برای توقـــف و پایاِن  شـــد 

جنگ اردوگاه ها دســـت بـــه ابتکار عمـــل زده بود. 
به دلیـــل  ســـال1985  رمضـــان  در  اردوگاه هـــا  جنـــگ 
برنامه ریـــزی »شـــهید عرفات« و دشـــمنی با سیاســـت 
فلســـطین  مســـئلۀ  درخصـــوص  لبنـــان  در  ســـوریه 
ایـــران  برادران مـــان در  آغـــاز شـــد.  اســـد«  و »حافـــظ 
کردنـــد، زیرا مخالـــف این  نقـــش میانجی گـــری را ایفـــا 
کـــه تبدیل بـــه جنگ شـــده بود.  دشـــمنی ای بودنـــد 

امـــور  کردنـــد و وزیـــر  ایـــران دخالـــت  برادران مـــان در 
خارجـــۀ وقـــت، دکتـــر »والیتـــی«، مـــا را بـــه نشســـتی 

کـــرد.  مشـــورتی در دمشـــق دعـــوت 
ایـــن نشســـت، »سیدمحمدحســـین فضـــل اهلل«،  در 
»ســـیدعباس موسوی«، شیخ »ســـعید شعبان«، من 
و تعـــدادی از رهبـــران همـــراه بـــا ایـــن موضـــوع حضور 
داشـــتند. مـــا خواســـتار ورود جمهوری اســـالمی ایران 
برای پایان بخشـــیدن به جنـــگ اردوگاه ها و خصومت 
که رنگ خـــون و محاصـــره و تخریب  سیاســـی شـــدیم 
گرفتـــه بـــود. محاصـــرۀ اردوگاه »رشـــیدیه« از  به خـــود 
ســـوی برادران مان در جنبش »امل« ـ اردوگاه رشیدیه 
از  زیـــادی  تعـــداد  و  داشـــت  قـــرار  لبنـــان  جنـــوب  در 
فلســـطینی ها را در خود جای داده بود ـ تقریبًا بدترین 

بخش جنـــگ اردوگاه هـــا بود.

صحنه ای فراموش 
نشدنی بود که با 
حرارت و با شور و 
شوق زیاد از محاصره 
رشیدیه می گفت که 
»زمانی که در اردوگاه 
رشیدیه بودم نیمی از 
کربال را دیدم«.
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ــــــــــان  � بعــــــــــد از ماجــــــــــرای اردوگاه رشــــــــــیدیه آنچن
ــــــــــه نمــــــــــی توانســــــــــت  ک ــــــــــود  ــــــــــف شــــــــــده ب نحی

ــــــــــرود راه ب
در آن زمـــان بـــا همکاری ســـیدعباس موســـوی اینجا 
که  گرفتیـــم  در خانـــه جمـــع شـــده بودیـــم و تصمیـــم 
کـــرات  مذا از  بعـــد  کنیـــم.  اردوگاه  وارد  را  کمک هـــا 
وارد  کمـــک   حامـــل  کامیون هـــای  ســـخت،  بســـیار 
اردوگاه شـــدند. برادران بزرگـــوار و جمع حاضر تصمیم 
گرفت ـ  کســـی ایـــن تصمیـــم را  گرفتنـــد ـ نمی گویـــم چه 
کـــه سیدعیســـی طباطبایـــی و مرحـــوم شـــیخ »محرم 
اردوگاه   اهالـــی  هـــم  تـــا  بماننـــد.  اردوگاه  در  عارفـــی« 
کنند و هـــم از شـــدت بمباران ها  احســـاس همـــدردی 
کاســـته شـــود. بنابراین شیخ  بر اردوگاه یا محاصرۀ آن 
محـــرم عارفی و سیدعیســـی ـ دقیـــق به یاد نـــدارم چه 

مـــدت آنجـــا بودنـــدـ  اما بیشـــتر از یـــک مـــاه در اردوگاه 
که همۀ اهالی اردوگاه  گرســـنگی  ماندند و با بمباران و 

بـــا آن مواجـــه بودنـــد، روبرو شـــدند.
وفـــات  به دلیـــل  زمـــان  آن  در  عارفـــی  محـــرم  شـــیخ 
مـــادرش مجبـــور بـــه تـــرک اردوگاه شـــد و بـــه جـــای او 
شـــیخ »قاضی حنیـــن« بـــه اردوگاه رفت. مـــن ازطریق 
ارتباطات و نشســـت های مـــداوم در خانه و همچنین 
تماس ازطریق بی ســـیم با آن ها و دیگـــران هماهنگِی 
تمـــام ایـــن امـــور را برعهـــده داشـــتم. من در این ســـفر 
نبـــودم، اما سیدعیســـی در آنجـــا )اردوگاه( باقی ماند. 
حضـــور او در اردوگاه بســـیار مهـــم بـــود. اول اینکـــه هر 
لحظـــه در معرض خطر مـــرگ قرار داشـــت، دوم اینکه 
گفت وگو  که داشـــت، با مردم بـــه  به خاطـــر عاطفه ای 
می نشســـت و بـــا آن هـــا همـــدردی می کـــرد. وقتـــی از 
اردوگاه بیـــرون آمد، اینجـــا در ورودی منزل از اتومبیل 
پیـــاده شـــد. مـــن از خانه بیـــرون رفتم تا به وی ســـالم 
کنـــم. بـــدون مبالغـــه وقتـــی ایســـتاده بـــود از شـــدت 
کنـــد و نزدیک  کنترل  الغری نمی توانســـت خـــودش را 

کـــی بود. بود بیفتـــد. صحنۀ بســـیار دردنا
 بعـــد از چنـــد روز مـــن در دمشـــق بـــودم، نشســـتی بـــا 
کثر آن هـــا ایرانی بودند،  حضـــور چهل تـــن از علماءکه ا
برگـــزار شـــد؛ در منـــزل نماینـــدۀ امام خمینـــی، نزدیک 
حوزۀ »حضـــرت زینب«. صحنه ای فراموش ناشـــدنی 
بـــود. سیدعیســـی بـــا زبـــان فارســـی بـــا آنـــان صحبت 
می کـــرد، امـــا تقریبـــًا می فهمیـــدم چـــه می گویـــد. بـــا 
حـــرارت و بـــا شـــور و شـــوق زیـــاد می گفـــت: »زمانی کـــه 
کربـــال را دیـــدم«.  در اردوگاه رشـــیدیه بـــودم نیمـــی از 
گریـــه می کردنـــد و به طـــور غیرمعمـــول بـــا  همـــۀ علمـــا 
کـــه غیرممکن  وی همـــدردی می کردنـــد. صحنـــه ای 
کنـــم. همدردی سیدعیســـی با  اســـت آن را فرامـــوش 
برادران مان در اردوگاه و مســـئلۀ فلســـطین را فراموش 
کـــرد. نمی توانـــم صداقـــت و شـــور و هیجان  نخواهـــم 
بـــر  اینکـــه چگونـــه توانســـت  کنـــم و  را فرامـــوش  وی 
همـــگان تأثیر بگـــذارد. تقریبًا آن صحنه به جلســـه ای 

کربالیـــی تبدیل شـــد. 
از آن زمـــان بـــه بعـــد تـــا بـــه امـــروز هـــرگاه سیدعیســـی 
کـــه دســـتش  طباطبایـــی را می بینـــم اصـــرار می کنـــم 
کـــه مـــردی اســـتثنایی اســـت. عاطفۀ  را ببوســـم، چرا
صـــادق، دیـــدگاه روشـــن و پایبنـــدی به والیـــت فقیه 
کـــرد. در آن زمـــان می گفت:  را بـــه تمـــام معنـــی ثابـــت 
گـــر والیـــت فقیـــه بگویـــد جانـــت را بـــه  »به طورمثـــال ا
کار را انجـــام می دهـــم«. در واقـــع  خطـــر بینـــداز، ایـــن 
کـــه در آن ضعـــف و الغـــری و صحبت  ایـــن صحنـــه ای 
گر  سیدعیســـی بـــا علمـــاء را دیـــدم، مبالغه نکـــرده ام ا

بگویـــم او یکـــی از اولیـــای صالـــح الهی اســـت.

گی های اخالقی سیدعیسی � ویژ
نکتـــۀ مهـــم در شـــخصیت ایـــن فـــرد، تواضع اوســـت. 
وقتـــی بـــا وی هســـتی خـــودش را با غـــذا یا نوشـــیدنی 
یـــا نشســـتن از دیگـــران متمایـــز نمی کنـــد. خـــودش را 
گویـــی خادم توســـت  که  بـــه شـــکلی نشـــان می دهـــد 
کـــه نشـــان دهـــد وی نمایندۀ  گونـــه ای نیســـت  و بـــه 
امـــام یـــا نمایندۀ فـــالن مقـــام ایرانـــی اســـت. در همۀ 

امـــورش ازجملـــه در غذاخوردن، در لباس پوشـــیدن و 
همچنیـــن در روابطش بســـیار متواضع اســـت.    . تصور 
کـــس دیگـــری به جـــای وی بـــود، ممکن  می کنـــم هـــر 
بـــود بـــه صحنه هـــای معـــروف موجـــود در زندگی یک 
و دفتـــر  منـــزل، همراهـــان  اتومبیـــل،  ازجملـــه  رهبـــر 
تبدیـــل شـــود. بـــا وجـــود آنکـــه مؤسســـات زیـــادی را 
کرده اســـت، هیچ یک از این موارد در زندگی  تأســـیس 

وی دیـــده نمی شـــود.
از  بســـیاری  تأســـیس  در  کـــه  می دانـــم  به خوبـــی   
که  مؤسسات، مشارکت داشـــت. مسجد رسول اعظم 
کورانـــی آن را بنـــا نهاد، بعدها بـــه مالکیت  شـــیخ علی 
که آن را  کســـی  جمهوری اســـالمی ایران درآمد و اولین 

کـــرد، سیدعیســـی بود.  دریافت 
کـــه آن زمان مرا شـــگفت زده  موضوعـــی را به خاطـــر دارم 
کـــه از یک  کـــرد. از مـــن خواســـت تا میان نهـــادی معین 
نهـــاد ایرانی دیگر درخواســـتی داشـــت، واســـطه شـــوم. 
گفتم: »من به نمایندگی از تو واســـطه شـــوم؟! حال آنکه 
هـــم تو و هم مثـــل آن ها ایرانی هســـتی؟!« گفت: »آن ها 
ـ از تو  کنون بـــه خاطـــر نـــدارم  کـــرد و ا کـــه ذکـــر  ـ به دالیلـــی 
بیشتر حرف شـــنوی دارند. سبحان اهلل! چگونه خودش 
کاری  را وقـــف خدمت به مـــردم می کند و هـــرگاه از انجام 
ناتـــوان باشـــد از دیگـــران می خواســـت تـــا در موضـــوع 
کننـــد. بـــدون شـــک او به خاطـــر تمامـــی  میانجی گـــری 

کردیم، انســـان خاصی اســـت و  که ذکـــر  صفت هایـــی 
فروتنـــی، عاطفۀ پرشـــور، اخـــالص و دوری از شـــهرت. 
همـــۀ این هـــا ویژگی هـــای بزرگـــی در شـــخصیت وی 

. هستند

در رفتــــــــــار ســــــــــید عیســــــــــی اختــــــــــالف مذهبــــــــــی  �
کنــــــــــی  را احســــــــــاس نمــــــــــی 

که اختالف مذهبی را  درواقع رفتار او ســـبب نمی شـــد 
که احســـاس  گونه ای بود  کنـــی. رفتار او بـــه   احســـاس 

می کردی جزئی از توســـت.
بـــا ما نمـــاز می خوانـــد و وقتی بـــا وی بودیم بـــا او نماز 
که از وی ســـؤال  می خواندیـــم. در برخی از موضوعات 

می کردیم به شـــکل ســـاده ای شـــرح می داد. 
یک بار خاطرم هســـت در اولین سفر ما در پرواز مستقیم 
تهران بیـــروت و بیروت تهـــران در مکانی توقف داشـــتیم. 
گوشـــت بود.  کـــه در آن  بـــرای شـــام غذایی به مـــا دادند 
گوشـــت به ما  گفـــت: »نه غذایـــی غیر از  او خیلی ســـریع 
غ آب پز یا چیـــز دیگری  بدهیـــد«. فکر می کنـــم تخم مـــر
گوشـــت  آوردنـــد. مـــا اهل ســـّنت، بدون هیچ مشـــکلی 
کتـــاب را می خوریـــم. در خـــوردن  مـــورد اســـتفادۀ اهـــل 
کمتریـــن شـــروط را داریـــم. یکـــی از حاضریـــن  گوشـــت 
گـــر تو نمی خوری ما می خوریم«.  گفت: »ا کرد و  اعتراض 
ایـــن یک نمونـــۀ معـــدود از تفاوت های مذهبـــی بود که 
به عنـــوان یـــک نکته ذکر شـــد، نـــه به عنوان نمونـــه ای از 
کتابی در دستش بود. در هر  اختالفات. در همین ســـفر 
کتاب  توقفـــی قســـمتی از آن را می خوانـــد. فکـــر می کنم 
»عالمات المهدی« از شـــیخ »ابراهیم ســـلیمان« بود. ما 
نیـــز درخصـــوص تفاوت عقیدۀ شـــیعه و ســـنی پیرامون 
»حضرت مهدی)عج(« بحـــث و گفت وگو کردیم و آزادانه 

دادیم. نظر 

 
 در آن زمان شهید 

شیخ »راغب حرب« 
نمایندۀ سیدعیسی 

ف به 
ّ

بود و او را مکل
ثبت اسامی شهدا 

کرده بود. شیخ راغب 
حرب نزد من آمد و 

اسامی شهدای صیدا 
را در حملۀ اسرائیل 

یادداشت کرد. هنوز 
هم گفتگوی بین شیخ 
راغب با سیدعیسی را 

به خاطر دارم. 
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که ارتباط  از نجـــف بـــه لبنان رفتـــم و با فلســـطینی ها 
گاهی بیشـــتری  کردم. این ســـفر بـــرای ما خودآ پیـــدا 
کـــرد و دشـــمن را بهتر شـــناختیم. ســـخنانی  حاصـــل 
که امام درباره فلســـطین، اســـراییل غاصـــب و آمریکا 
کـــرد بـــرای مـــا مجســـم شـــد و متوجـــه  ح مـــی  مطـــر
شـــدیم امـــام دســـتش را روی چـــه نقـــاط حساســـی 
که بـــه نجـــف برگشـــتم، بصیرتی  گذاشـــتند. موقعـــی 
که دیگر امـــام را به عنوان  برای ما حاصل شـــده بـــود 
یـــک قـــدرت بشناســـیم. قبـــل از ایـــن ســـفر رابطه ما 
بـــا امام بیشـــتر جنبـــه عاطفی داشـــت اما بعـــد از این 

ســـفر شـــناختمان نســـبت به امام بیشـــتر شد. 
فدایی هـــای  بیـــن  در  حضـــور  تجربـــه  ســـال  دو 
دشمن شناســـی  و  لبنـــان  منطقـــه  در  فلســـطینی 
کـــه بـــه واســـطه دیـــدن جنایـــات اســـراییل و خیانت 
کشـــورهای عربـــی دیدیم.  هـــای خود فروختـــه های 
شـــناخت مـــا از دشـــمن را باالتـــر بـــرد. اســـرائیل را از 
که ســـال  کار می کند باالخص  که چه  نزدیک دیدیـــم 
شـــصت و هفـــت میـــالدی آن جنـــگ شـــش روزه بر پا 
شـــد و اینکه چـــه جنایاتی مرتکب شـــدند. عرب های 
که  کردند و شکســـتی را  کار  خودفروختـــه و خائن چه 
در اثـــر خیانت شـــان متحمـــل شـــدند برای مـــا عیان 

 . شد
بعدهـــا وقتـــی اســـراییل وارد بیـــروت شـــد فتوایـــی از 
کـــه اســـرائیل قصد  یکـــی از علمـــای لبنـــان نقل شـــد 
ســـرکوبی فلســـطینی ها را دارد، قصـــد زدن شـــیعه را 
نـــدارد و هیچ شـــیعه ای حق درگیری بـــا آن ها را ندارد 
ایـــن یـــک نـــوع خودکشـــی و انتحار اســـت. اســـراییل 
که  کوچـــه ها و خانه های آنها شـــد امـــا جوانانی  وارد 
آمادگـــی مقابله با اســـراییل را داشـــتند بـــه دلیل این 

کاری از پیـــش نبردند.  فتـــوا 
مـــن بـــه ایران آمـــدم و خدمت امام رســـیدم. دســـت 
کمال تاســـف یک  گفتم آقاجان با  امـــام را بوســـیدم و 
فتوایـــی دربیـــروت نقـــل شـــد و چنیـــن ضربـــه ای به 
کـــه این فتوا را داده بود ســـید  مقاومت زد. شـــخصی 
فتـــح اهلل نـــام داشـــت امـــا مـــن اســـم او را پیـــش امام 
گفته  کردند به نقـــل از ایشـــان  نبـــردم و امـــام خیـــال 

کســـی به  گفتند چه  شـــده اســـت و عصبانی شـــدند . 
گفتـــم آقاجـــان،  مـــن همچیـــن افترایـــی زده اســـت؟ 
که این مطلب از شـــما نقل شـــده اســـت.  من نگفتم 
مـــن از شـــما اســـتدعا می کنـــم حکمی بدهیـــد. طبق 
انتحـــاری )آن  بـــه عملیـــات  فتـــوا دســـت زدن  ایـــن 
کـــه خود  موقـــع عملیـــات استشـــهادی  نمی گفتیـــم( 
کشـــته می شـــود ، امـــا ده هـــا نفـــر از یهودیان  انســـان 
و صهیونیســـت ها را هم می کشـــد شـــرعا جایز اســـت. 
کیـــدا جایز اســـت.  گفـــت یقینـــا جایـــز اســـت، ا امـــام 
گفتم. دســـت امام را  گرفت و تکبیـــر  گلویـــم را  بغـــض 
که  گفتم آقاجـــان این هدیه بزرگی اســـت  بوســـیدم و 
از طرف شـــما بـــرای فرزندانتان می برم و اخبار بســـیار 

خوبـــی به شـــما خواهد رســـید.
بـــرای رفتن آمـــاده شـــدم. اول صبـــح فردایش پیش 
دیـــروز  کـــه  مطلبـــی  گفتـــم  و  رفتـــم  صانعـــی  آقـــای 
کـــردم را نوشـــتم و هیـــچ چیزی به  خدمتتـــان عرض 
کند.  آن اضافـــه نکـــردم. بدهید امـــام زیـــرش را امضا 
کســـی  گفتند آن  کردم  گفت با امـــام صحبت  ایشـــان 
که بـــه شـــما اعتقـــاد دارد و شـــما را صـــادق می داند، 
که اعتقاد به  کس  حرف شـــما برایش بس اســـت. آن 
ایـــن حرف ندارد، برایش نوشـــته هم ببـــری فایده ای 

نـــدارد. شـــما برویـــد، ببینید چه می شـــود. 
***

از ســـال 1362 پشتیبانی شـــهدای انتفاضه را برعهده 
کـــه انتفاضه بوجـــود آمد،  داشـــتم. در اولیـــن ســـالی 
کـــه عـــاله بر  کردنـــد  کروبـــی بـــه بنـــده تکلیـــف  آقـــای 
کامل  ماموریـــت خود، شـــهدای انتفاضه را هـــم باید 
که از ســـرزمین اشغالی  زیر پوشـــش ببرید. با برادرانی 
بیـــرون می آمدنـــد و از راه هـــای مختلـــف خـــود را بـــه 
گرفتم.  لبنـــان یـــا ســـوریه  مـــی رســـاندند تماس مـــی 
از میـــان آنهـــا تعـــدادی از بـــرادران جهـــاد اســـالمی را 
کـــردم تـــا رابط مـــا باشـــند و خانـــواده های  انتخـــاب 
شـــهدای آن مـــکان را تحـــت پوشـــش قـــرار دهند. در 
داخـــل لبنان هم بخشـــی داریـــم به نام بنیاد شـــهید 
کـــه مرتبط با  ع الفلســـطین و خانواده شـــهدایی را  فر
که  انتفاضـــه باشـــند را تحت پوشـــش قرار مـــی دهیم 

تعـــداد آنها بیـــش از هـــزار و پانصد نفر اســـت. 
کردیـــم فقـــط  کار را شـــروع  کـــه  از ســـال 82 میـــالدی 
خانـــواده شـــهدایی را تحت پوشـــش قرار مـــی دهیم 
کردند یـــا بر اثر موشـــک  کـــه بـــر علیـــه اســـراییل قیـــام 
بـــاران هـــا شـــهید شـــدند  و اینهـــا را از طریـــق ارتباط 
بـــا ســـران انتفاضـــه چـــه بـــرادران جهـــاد اســـالمی و 
کردیم آنها افـــرادی را معرفی می  حماس، شناســـایی 
گویند در این رابطه به شـــهادت رســـیده  کننـــد و می 
کـــه مـــا در داخـــل فلســـطین حضـــور  اســـت و از آنجـــا 
نداریـــم نماینده آنهـــا می آید و مبلغـــی را می گیرد و به 

کرانـــه غربـــی می برد.  نحـــو خاصـــی به غـــزه و 
کـــه  کار، تمـــام شـــهدایی بـــود  هـــدف مـــا در ابتـــدای 
توســـط رژیـــم اشـــغالگر قـــدس به شـــهادت رســـیدند 
چـــه در ســـوریه، لبنـــان یـــا فلســـطین امـــا دفتـــر ما در 
لبنـــان، برای لبنانی ها و فلســـطینی هـــا فعال تر بود. 
کردم و آقای فهری  دفتری را هم در ســـوریه تاســـیس 

گذاشـــتم. را مســـئول آنجا 
که دکتر فتحی شـــقاقی شـــهید شـــد. مثل  بعد از این 
کردند و به لبنـــان آمد. ما  که ســـید َبَرکه را طـــرد  ایـــن 
کردیـــم تا در  ایشـــان را بـــه عنـــوان پشـــتیبان انتخاب 
کارهای فلســـطینی های  رأس ایـــن دفتر قـــرار بگیرد و 
کنـــد. ایشـــان  داخـــل لبنـــان و فلســـطین را پیگیـــری 
کـــه  کنـــار عین الحلـــوه ای  کن شـــد. در  در صیـــدا ســـا
بیشـــتر  معلومـــات  فلسطینی هاســـت.  اصلـــی  مقـــر 
کـــرد. مـــن جملـــه  و دقیق تـــری از اینهـــا جمـــع آوری 
کـــه ما یک بیمارســـتان در عین الحلوه  مصلحت دید 
برای رســـیدگی به امـــور خانواده های شـــهدا و فقرای 

کنیم. مســـکین و مســـتضعف فلســـطینی ایجـــاد 
برای ســـاخت بیمارســـتان موضوع را با ســـازمان فتح 
گفتند مقر  کردنـــد و  کـــردم. خیلـــی اســـتقبال  ح  مطر
کـــه سیدعیســـی  کار می دهیـــم  عرفـــات را بـــرای ایـــن 
کـــرد. آقای  کمک  کروبی  بیمارســـتان بســـازد. آقـــای 
کرد  کار را دوســـت داشـــت و تایید  رحیمیـــان هم این 
و توانســـتیم در عین الحوله یک بیمارســـتان به اســـم 
مستشـــفی قدس بســـازیم. یک درمانگاه هم در صور 

برای فلســـطینی ها ســـاختیم. 

 گوشه ای از خاطرات همراهی سیدعیسی طباطبایی با فلسطینی ها

 ساخت بیمارستان القدس
 برای فلسطینی های لبنان

 
 از سال 82 میالدی 
که کار را شروع 
کردیم فقط خانواده 
شهدایی را تحت 
پوشش قرار می دهیم 
که بر علیه اسراییل 
قیام کردند یا بر اثر 
موشک باران ها 
شهید شدند  و اینها 
را از طریق ارتباط با 
سران انتفاضه چه 
برادران جهاد اسالمی 
و حماس، شناسایی 
کردیم آنها افرادی را 
معرفی می کنند و می 
گویند در این رابطه 
به شهادت رسیده 
است و از آنجا که ما 
در داخل فلسطین 
حضور نداریم نماینده 
آنها می آید و مبلغی 
را می گیرد و به نحو 
خاصی به غزه و کرانه 
غربی می برد.
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ــــــــــام  � ــــــــــه بعــــــــــدا مــــــــــدارس المهــــــــــدی ن ک مدارســــــــــی 
گرفــــــــــت

بعـــد از چند ســـال حضـــور در لبنـــان، کمیته امـــداد هم در 
کمیته امداد بـــاب رحمتـــی در لبنان  آنجا تاســـیس شـــد. 
بـــاب رحمتـــی بـــرای مـــردم اســـت. در قالـــب پـــروژه هـــای 
کمیتـــه امـــداد چهـــارده پـــروژه مدرســـه به اســـم چهـــارده 
معصوم در مناطق مســـتضعف لبنان تأســـیس شد. اولین 
مدرســـه را به نـــام چهارده معصوم در بقاع غربی ســـاختیم 
کار را ما انجام  گفتند این  کمیته امـــدادی ها  در همین اثنا 
می دهیم. یعنـــی دولت ایران بودجـــه آن را به امداد بدهد 

کنـــار خدمات اجتماعی مدرســـه ای هم بســـازند. و در 
کـــه ســـید عیســـی  اول مبنـــای وزارت خارجـــه ایـــن بـــود 
کار بکند اما ســـفیران کارشـــکنی کردند و  خودش مســـتقاًل 
گفتنـــد تحـــت عنوان امـــداد باشـــد. من هم راضی شـــدم و 
کنار خدمات  گفتم اســـم امام خمینی روی آن هســـت و در 
کار خوبـــی اســـت. دیگر  کـــردن،  کار فرهنگـــی  اجتماعـــی، 
شـــروع کردیـــم و اولین آن را در مشـــغره )بقـــاع غربی( به نام 

کـــه االن هـــزار دانش آمـــوز دارد.  کردیم  امـــداد تکمیل 
با تاســـیس آن شـــش هفـــت قریـــه شیعه نشـــین را از رفتن 
بـــه مـــدارس مســـیحی ها نجـــات دادیـــم. ایـــن مدرســـه و 
کردیـــم. واقعًا  کنـــارش درســـت  که در  مجموعـــه فرهنگـــی 
کوچکی  کنار این مدرسه، ساخت حوزه  دیدنی اســـت. در 
که اهل همین منطقه اســـت  هم به نام شـــیخ حـــر عاملی 
کردیم و آب رسانی روســـتاهای این منطقه را هم  را شـــروع 

کردیم.   تکمیل 
کـــه یکی از  مدرســـه دوم را بـــه نـــام امـــام رضا شـــروع کردیم 
کـــرد. ایران هم نســـبت  ســـران حرکـــت امـــل آن را تصـــرف 
کنش جدی نشـــان نـــداد. انگار  به تصـــرف این مدرســـه وا
کت  که ســـا می خواســـت باجـــی بـــه یـــک عـــده ای بدهـــد 
گاه گاهی که اختالفاتی پیش می آمـــد. یک عده را  بشـــوند. 
که در لبنان  باید با ایـــن وضع راضی نگه می داشـــتند. چرا
که مدرســـه دارد یعنی یک ثروت مهمی دارد. چون  کســـی 
مدارس همه اش خصوصی اســـت. هم پرســـتیژ سیاســـی 
کـــه می خواهد  کســـی  دارد و هم پرســـتیژ اجتماعی دارد و 
در آینـــده حزبی تشـــکیل دهد، از مدرســـه شـــروع می کند. 
کردیـــم و  در حرمـــل هـــم شـــروع بـــه ســـاخت مدرســـه ای 
چهارمـــی را در کســـروان و همیـــن طـــور یکی یکی ســـاخت 
آنهـــا را ادامـــه دادیـــم و بعـــد از آن مـــن اداره مؤسســـات را 
گذاشـــتم و همه را تحویـــل خود حـــزب اهلل دادم.  این  کنار 
چهارده تـــا مدرســـه بـــه نـــام امـــداد امـــام خمینـــی بـــود اما 
حـــزب اهلل برای اینکـــه اختالفی پیش نیاید همـــه را به نام 

خـــودش و بـــا عنوان مـــدارس المهـــدی قـــرار داد.  

ــل  � ــ ــ ــ ــ ــاع و جب ــ ــ ــ ــ ــای بق ــ ــ ــ ــ ــرای علم ــ ــ ــ ــ ــل ب ــ ــ ــ ــ رد جمی
ــل ــ ــ ــ ــ عام

کنـــار ســـاخت این مـــدارس اقداماتی هم برای ســـاخت  در 
که در حوزه های علمیه  حوزه علمیه انجـــام دادم. ضعفی 
کردم و  آنجـــا دیدم باعث شـــد با آقای ســـجادی صحبـــت 
کـــه به آن رد جمیل می گویند. یعنی  گفتم من هدفی دارم 
کـــه علمای لبنـــان در ایـــران نقش داشـــتند،  همانطـــوری 
علمـــای ما هم االن در این جا نقش داشـــته باشـــند. آقای 
موســـی صدر که نتوانســـت یک حوزه درســـت و درمانی بنا 

بکنـــد و طلبه هایـــش بـــه نجـــف رفتنـــد و آن چیـــزی که در 
صور باقی مانده اســـت خط امـــل را دنبال می کند. آقایانی 
که از نجف آمدنـــد باالخره باید جایی باشـــد که در آن  هـــم 

کنند.   فعالیت علمی 
خداونـــد لطـــف کرد. انقالب پیـــروز شـــد. االن خداوند یک 
کرده اســـت و بایـــد از این  همچین مائـــده ای برایتان پهن 
گر نکنیـــد، یک عده مثل ســـید  مائـــده اســـتفاده بکنیـــد. ا
کار  عباس شـــهید شدند و مثل شـــیخ صبحی در راه انجام 
سیاســـی منحرف شـــدند. بنابرایـــن ما بایـــد خودمان یک 
دستگاه حوزوی مســـتقل از جریان موجود داشته باشیم. 
کـــه مـــن آن را در بعلبک ســـاختم و واســـمش را حـــوزه امام 

گذاشـــتم.  مهدی منتظر 
امـــام تولیـــت آن را بـــه خـــود مـــن داد و بعد از ایشـــان مقام 
کـــرد. من  گذار  معظـــم رهبری هـــم تولیـــت آن را به مـــن وا
کید داشـــتم بـــه این که درســـت اســـت که من  همیشـــه تأ
کارگـــردان امور  متولـــی حـــوزه هســـتم امـــا مـــن بـــه عنـــوان 
هســـتم اما یک شـــخص معنوی باید در رأس حوزه باشـــد 

و درس خـــارج بدهد و او شـــیخ یزبک اســـت. شـــیخ یزبک 
کـــه روحانـــی اول حـــزب اهلل اســـت می باید  بـــه عنـــوان این 
که  کند. چـــون ما  یـــک مجموعـــه ای را برای آینـــده تربیت 
کار نمی کنیم. بایـــد برای آینده فکر  تنها بـــرای همین امروز 
گر مـــا در رابطه  که به هدفش نرســـید و ا کنیـــم. آقا موســـی 
کار نکنیـــم، کاله ما پس  بـــا خـــط انقـــالب، امـــام و رهبـــری 
معرکه اســـت. مـــردم روحانی می خواهند. مردم ســـخنران 

می خواهند.
گذشـــت بین  کـــه از فعالیـــت حـــوزه  هفـــت هشـــت ســـال 
که منجر به  حزب اهلل و شـــیخ صبحی اختالف بوجـــود آمد 
نابودی حوزه شـــد.  شیخ صبحی با چهارصد رزمنده رفت 
گرفت. حزب اهلل خواســـت با او  و آن جـــا را به عنوان پادگان 
کرد و  که خونریزی می شـــود. عقب نشـــینی  بجنگد. دیـــد 
کردند. بعد از هفت  ارتش وارد قضیه شـــد و حوزه را خـــراب 
هشـــت ســـال خدمـــت و تربیت چند صـــد طلبـــه از آفریقا، 
لبنـــان، یمـــن و جاهای دیگـــر. در یک جنـــگ داخلی بین 

حـــزب اهلل از بین رفت. 

ایده دانشگاهی برای حزب اهلل �
که دانشـــگاه بشـــود، ســـاختیم.  دوبـــاره آن را با این هدف 
کـــه شـــعبه ای از  کـــردم  کنـــی صحبت  بـــا آقـــای مهـــدوی 
کنیـــم و با آقای  دانشـــگاه امام صادق را در لبنان تاســـیس 
گهان  کـــه به لبنان بیایند که نا میرلوحی هم قرار گذاشـــتم 
گفت سیدعیســـی بـــه لبنان  گرفت و  سیدحســـن تمـــاس 
گفتم بنابراین دانشـــگاهی  برگـــرد. همه چیز به هم خـــورد 
گفـــت فکر  کنید.  بـــا عنـــوان دانشـــگاه حـــزب اهلل تاســـیس 
خوبی اســـت. بگذار فکرهایم را بکنم. ان شاءاهلل عن قریب 

همدیگـــر را می بینیم. 
کار را  گفـــت  کردیـــم.  بعـــد از چنـــد هفته جلســـه ای برقـــرار 
کردیم. دانشـــگاه بـــه نام خودمـــان می شـــود. ما هر  تمـــام 
غ التحصیـــل از دبیرســـتان داریم.  ســـال حـــدود هـــزار فـــار
اینهـــا بـــه دانشـــگاه های لبنـــان می رونـــد. چـــرا خودمـــان 
که اینها وارد دانشـــگاه خودمان  دانشـــگاه نداشته باشـــیم 
بشـــوند. همـــه زمینـــه ها را آمـــاده کردیـــم اما دولـــت مجوز 
نمی دهد. با حریری مشـــکالتی داشـــتیم. وقتـــی او رفت و 
گرفتیم.  کار آمد فورًا دو ســـه تا اجازه از او  دولت میقاتی ســـر 
یکی اجازه دانشـــگاهی به نام جامعه المعارف االســـالمیه، 
یکی مدرســـه جمهوری اســـالمی ایران و دیگری هم اجازه 

شـــعبه ای از جامعه المصطفی.
قـــرار بـــود یک ســـال بعـــد دانشـــگاه راه بیافند امـــا درگیری 
های ســـوریه آغاز شـــده بود؛ ســـال آینده اش هم مشکالت 
مشکالت داخلی لبنان شروع شـــد و نهایتا مکان آن حوزه 

کلیت الرضوان.  شـــد 

حوزه ای که دانشگاه شد
گوشه ای از خاطرات سیدعیسی طباطبایی برای تاسیس مدارس، حوزه و دانشگاه

 
با آقای سجادی 

صحبت کردم و گفتم 
من هدفی دارم که به 

آن رد جمیل می گویند. 
یعنی همانطوری که 

علمای لبنان در ایران 
نقش داشتند، علمای 

ما هم االن در این جا 
نقش داشته باشند.
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عیســــــــــی  � ســــــــــید  بــــــــــا  شــــــــــما  آشــــــــــنایی 
طباطبایــــــــــی بــــــــــه چــــــــــه زمــــــــــان برمی گــــــــــردد؟ 
مـــن پیـــش از انقـــالب و در دوران نوجوانـــی شـــخصًا 
نســـبت به حوادث لبنـــان عالقه مند بـــودم و معمواًل 
امـــام  نظیـــر  شـــخصیت هایی  و  کشـــور  ایـــن  اخبـــار 
می کـــردم  پیگیـــری  را  شـــهیدچمران  و  موســـی صدر 
نـــام ســـید  گریختـــه  و  اســـاس جســـته  بـــر همیـــن  و 
عیســـی طباطبایی بـــه عنـــوان یکـــی از نزدیـــکان امام 

گوشـــم آشـــنا می آمد. موســـی صـــدر بـــه 
کـــه در نجف بـــود از ســـوی بعثی  سیدعیســـی زمانـــی 
هـــا به اعـــدام محکـــوم می شـــود و از آن جا بـــه لبنان 
می آیـــد، او متولـــد نجـــف اما اصالتـــًا دامغانی اســـت، 
پـــدر او از اصحـــاب مرحـــوم آیـــت اهلل العظمـــی حـــاج 
سیدابوالحســـن اصفهانـــی بود و از چهل ســـال پیش 
کـــه بـــه لبنـــان رفـــت یـــک ســـری دوره هـــای چریکـــی 
از  و  گذرانـــد  فلســـطین  در  یاســـرعرفات  زمـــان  در  را 
آن جـــا فلســـطینی ها احتـــرام خاصـــی بـــرای او قائـــل 
و  واســـطه نشســـت  بـــه  را  احتـــرام  و همیـــن  بودنـــد 
در  داشـــت  لبنـــان  بـــزرگان  بـــا  کـــه  برخاســـت هایی 
کشـــور نیـــز بـــه دســـت آورده بـــود، او از همیـــن  ایـــن 
محبوبیتـــش اســـتفاده می کـــرد و هـــر جـــا در لبنـــان 
دعـــوا یـــا فتنـــه ای بـــه پـــا می شـــد مثـــل آبی بـــر آتش 
بـــود و نمی گذاشـــت بین دوســـتان درگیـــری و جنگ 
بشـــود. مثـــال در دوران درگیری هـــای بیـــن نیروهـــای 
حزب اهلل و امل بیشـــترین عامل مؤثـــر خواباندن این 
درگیری هـــا حضـــور سیدعیســـی بـــود، او تالش هـــای 
بســـیاری بـــرای جلوگیـــری از جنـــگ میـــان نیروهای 
کـــه بـــه یـــک معنا جنـــگ میان  امـــل و فلســـطینی ها 
آن  خاطـــر  بـــه  او  و  داد  انجـــام  را  بـــود  مســـلمانان 

که داشـــت، خودش را وســـط  موقعیـــت و محبوبیتی 
معرکـــه انداخـــت و از اعتبـــار و آبـــروی خـــودش بـــرای 
کرد. و شـــاید  خوابانـــدن ایـــن درگیـــری هـــا اســـتفاده 
کســـی غیـــر از ســـید عیســـی هـــم نمی توانســـت ایـــن 

کند. قائلـــه را ختـــم بـــه خیـــر 
در بـــاب اهمیت اقدامات سیدعیســـی این مســـئله را 
کوچـــک اما پـــر از طوائف  کشـــوری  کـــه لبنان  بگویـــم 
گون اســـت و حدود صد و بیســـت فرقه و مذهب  گونا
کشـــور  کـــه ایـــن  و دســـته در آن هســـت و می گوینـــد 
در  و  اســـت  گـــون  گونا افـــکار  و  اندیشـــه ها  بنـــدرگاه 
گـــروه، ســـازمان، فاالنژ،  که ده هـــا  چنیـــن موقعیتـــی 
انـــواع و اقســـام فرقه هـــای مســـیحی و چندیـــن فرقه 
که  دروزی وجـــود دارد، یـــک شـــخصیتی وجـــود دارد 
وقتـــی بـــه نوعـــی ریـــش ســـفیدی می کنـــد و بـــه یک 
قضیـــه ورود می کنـــد بـــه احتـــرام ایـــن شـــخص مردم 

دعـــوا را خاتمـــه می دهنـــد.
کـــه مربوط به  کـــه رهبری در جلســـه ای  یادم هســـت 
که  ســـال ها پیـــش اســـت در میان علمـــا و مســـؤالنی 
در جلســـه حاضـــر بودنـــد بـــه خدمـــات سیدعیســـی 
ایـــن  نبـــود  ایشـــان  گـــر  »ا گفتنـــد:  و  کردنـــد  اشـــاره 
فتنه هـــا و ایـــن درگیری هـــا آرام نمی شـــد« و آقـــا یـــک 
که خـــواص می دانند  جمله دیگر مشـــهور هـــم دارند 
کـــه »یـــک مـــرد جنگی به  در مـــورد ایشـــان فرمودنـــد 
که  گونـــه بود؛ چـــرا  از صـــد هـــزار«، واقعـــًا هـــم همین 
مـــا لبنـــان و قضایـــای مقاومـــت را از دور می بینیـــم و 
نمی دانیـــم چـــه خـــون دل هایی خـــورده می شـــود و 

چـــه تالش هایـــی صـــورت می گیـــرد.

ــــــر در  � حــــــــــزب اهلل، اســــــــــطوره ای شکســــــــــت ناپذیــــ

لبنــــــــــان
کنونی حـــزب اهلل بـــه اســـطوره ای در جهان  در برهـــه 
که آمریکا و اســـرائیل و همه جنایتکارهای  بدل شـــده 
گـــر بخواهنـــد  دنیـــا نمی تواننـــد از پـــس او برآینـــد و ا
کنند تمـــام مردم  جســـارتی به ســـید حســـن نصـــراهلل 
لبنـــان از مســـیحیان تـــا اهـــل ســـنت و تمـــام طوائف 
کـــه حزب  کنـــش نشـــان مـــی دهنـــد؛ چرا  و ادیـــان وا
اهلل فقـــط یـــک نیروی نظامی و شـــبه نظامی نیســـت 
بلکـــه جایگاهـــی میـــان قلوب مـــردم به دســـت  آورده 
کـــزی  اســـت و ایـــن مســـئله بـــه واســـطه احـــداث مرا
و  بیمارســـتان، مدرســـه، مؤسســـه جانبـــازان  نظیـــر 
شـــهدا، مؤسســـه خیریـــه الکوثـــر و مؤسســـه ای برای 
کارهایـــی نظیـــر احـــداث  ازدواج جوانـــان و یـــا مثـــاًل 
مستشـــفی رســـول االعظم در بیروت، ســـاخت بیش 
از بیســـت مرکـــز فرهنگـــی، راه انـــدازی شـــبکه هـــای 
گـــون رادیـــو و تلویزیونـــی نظیـــر رادیـــو حزب اهلل،  گونا
صـــوت المقاومـــت، شـــبکه االمنار و شـــبکه حزب اهلل 
که به همت و پیگیری سیدعیســـی  کارهایی  اســـت، 

طباطبایـــی انجام شـــد.
امـــام  بـــه  عالقـــه ای  و  عشـــق  یـــک  سیدعیســـی 
کاری را به اســـم امام انجام  که هر  خمینـــی؟هر؟ دارد 
می دهـــد و هر جا ســـخن از یک خدمتـــی از حزب اهلل 
هســـت مخصوصًا چنیـــن خدمات اجتماعـــی رد پای 
ســـید عیســـی طباطبایـــی نیـــز بـــه چشـــم می خورد.

نخستین دیدار �

 نخســـتین بـــار حدود ســـی ســـال پیـــش در تهـــران او 
را بـــه واســـطه دعوتش به دانشـــگاه امـــام صادق؟ع؟ 
کردم و در آن ایام ســـید بـــه تازگی از محاصره  مالقات 

تالش برای تاسیس دانشگاه
 امام صادق؟ع؟ در لبنان

کز آموزشـــی  کـــه یکی از مهم ترین مرا حجت االســـالم ســـید مصطفـــی میرلوحی، عضو هیئت علمی و هیئت امناء دانشـــگاه امام صادق؟ع؟ اســـت، دانشـــگاهی 
کرده اســـت. حجت االســـالم میرلوحـــی خاطـــرات بســـیاری از لبنان و  گذشـــته شـــخصیت های مهـــم و بســـیاری را میزبانی  کـــه در ســـال های  کشـــور دانشـــگاهی 
گفت وگوی ذیل به بخشـــی از این  کـــه در  کشـــور در خاطر دارد  روزهـــای ســـختش و سیدعیســـی طباطبایی بـــه عنوان یکـــی از تأثیرگذارترین شـــخصیت های این 
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در اردوگاه بـــه واســـطه جنـــگ هـــای داخلـــی لبنـــان 
که در تاالر شـــهید  ج شـــده بـــود و در این مالقات  خار
مطهـــری دانشـــگاه انجام شـــد، چنـــد ســـاعتی دیدار 

کردیم.

ــــــم  � ــ ــــــــی؟هر؟ و رهبرمعظــ ــ ــــــام خمین ــ ــ ــــاد ام ــ ــ اعتمــ
انقــــــــــالب اســــــــــالمی نســــــــــبت بــــــــــه ســــــــــید 

ــی  ــ ــ ــ عیســ
که من از سیدعیســـی در دوران حیات امام  ســـوابقی 
خمینـــی؟هر؟ و بعـــد از آن در دوران زعامـــت آیت اهلل 
خامنـــه ای شـــنیده ام همه تأییـــد و تکریم بـــود و این 
کـــه امـــام اجـــازه عملیات  اعتمـــاد بـــه انـــدازه ای بود 
استشـــهادی و اختیاراتـــی نظیـــر دریافت ثلث ســـهم 
امـــام و مصـــرف آن را به ســـید داده بود و این نشـــان 
که نســـبت به  از عقیـــده محکم و تأیید متقنی اســـت 

داشت. وجود  ســـید 
که در سیدعیســـی وجود داشـــت حفظ  نکته دیگری 
روحیـــات یـــک آخونـــد ســـنتی در بجبوحه مبـــارزات 
سیاســـی و فعالیت های دیپلماتیک اســـت و با توجه 
کـــه فرهنگ لبنـــان فرهنگـــی فرانســـوی بود  بـــه ایـــن 
ســـید ذره ای در ســـبک زندگی اش تغییر ایجاد نشـــد 
و بـــه نوعـــی ذره ای اشـــرافی گری و لوکـــس بـــودن در 

زندگی اش وارد نشـــد.
سیدعیســـی وقتـــی بـــه لبنـــان رفـــت در آن جـــا رســـم 
کنند و ســـینه  کـــه مـــردم روی زمیـــن عـــزاداری  نبـــود 
بزننـــد و هماننـــد حســـینیه ارشـــاد روی صندلـــی می 
گریـــه نمی کردند  نشســـتند و حتـــی به صـــورت بلنـــد 

بـــه  می خواســـتند  کـــه  سخنرانی هایشـــان  در  و 
کننـــد ثانیه های  مظلومیت امام حســـین؟ع؟ اشـــاره 
از  یکـــی  بـــه  مثـــال  اشـــاره ای  یـــک  ســـخنرانی  آخـــر 
گریه  مظلومیت هـــای امام حســـین ؟ع؟ می کردنـــد و 
و بلنـــد بلند و اشـــک ریختن و این ها بـــر خالف لبنان 
در ایـــران و عـــراق رواج داشـــت و سیدعیســـی وقتـــی 
آن جـــا رفـــت همـــان شـــیوه هـــای مرســـوم عـــزاداری 
ســـنتی و اشـــک و نالـــه هـــای بلنـــد در رثـــای ســـاالر 

کـــرد. شـــهیدان را در لبنـــان نیـــز رایـــج 

مکتب الوکالء االمام  �
که در لبنـــان به راه افتـــاد »مکتب  نخســـتین مرکـــزی 
کـــه اوایل پیروزی  الـــوکالء االمام« اســـت و به یاد دارم 
انقـــالب ســـید عیســـی خدمـــت امـــام آمـــد و تعدادی 
کـــه در میـــان مـــردم مقبول  از علمـــا و بـــزرگان لبنـــان 
بودنـــد از جملـــه سیدحســـن نصر اهلل، شـــهید ســـید 
االســـالم شـــیخ محمـــد  عبـــاس موســـوی و حجـــت 
کرد  کـــه امام جمعـــه بعلبـــک اســـت را معرفی  یزبـــک 
و امـــام بـــه این هـــا حکـــم وکالـــت داد و این هـــا تحت 
را  خـــود  فعالیـــت  االمـــام«  الـــوکالء  »مکتـــب  عنـــوان 
که  کردنـــد و فعالیـــت این هـــا بدین صـــورت بود  آغـــاز 
مقلدیـــن بتوانند وجوهات شـــرعی خـــود را به این ها 
کـــه بـــه نوعـــی آرمان هـــا و  بدهنـــد و این هـــا بودنـــد 
ارزش هـــای انقـــالب را بـــه درون قلـــوب ملـــت لبنـــان 
بردند و شـــما در خانه هر مؤمن و رزمنـــده لبنانی و یا 
حتـــی آدم های معمولـــی می روید غالبـــًا در خانه های 
آن هـــا عکســـی از امـــام خمینی؟هر؟ یا رهبـــری وجود 

دارد.

 وارد  �
ً
ــــــــــرد فــــــــــورا کاری را می ک ــــــــــت انجــــــــــام  ــــــــــر نی گ ا

ــــــــــی آن می شــــــــــد  مرحلــــــــــه عملیات
هـــر جـــا خدمـــات اجتماعـــی و علمـــی نظیر ســـاخت 
بیمارســـتان،  علمیـــه،  حـــوزه  مدرســـه،  حســـینیه، 
شـــبکه رادیویـــی و تلویزیونی و این هـــا در لبنان برای 
تشـــیع صـــورت می گرفت ردپایـــی هم از سیدعیســـی 
کارها  در آن هـــا می دیدید و ســـید بعضـــًا برای برخـــی 
بـــه نمایندگـــی از سیدحســـن به ایـــران می آمـــد و آن 
کاری را  گـــر نیـــت انجـــام  کارهـــا را پیگیـــری می کـــرد و ا
می کرد فـــورًا وارد مرحلـــه عملیاتی آن می شـــد و بانی 
گاهی  کار را جلـــو می بـــرد و مـــن  آن را پیـــدا می کـــرد و 
کـــه حســـاب می کنـــم او در یـــک ســـال بـــه انـــدازه ده 

کار می کنـــد . ســـال بعضـــی از سیاســـت مدارها 
که در  کاری  کـــه بـــرای هـــر  گونـــه ای بـــود  شـــرایط بـــه 
گیرد، باید ســـید عیســـی  لبنـــان می خواســـت صورت 
کار انجـــام شـــود و افـــزون بـــر  کـــه آن  جلـــو می رفـــت، 
کـــه  گـــی دیگـــرش ایـــن بـــود  کارهـــا ویژ پیگیـــری او در 
بـــه نوعـــی بیـــت علمـــا نیـــز او را قبـــول داشـــتند و این 
گـــی یعنـــی اخـــالص و مقبولیـــت او از بارزتریـــن  دو ویژ
که  گی هایـــش بود و او در این مســـیر بـــا وجود این  ویژ
کنند، خســـته نشد. که او را ترورر  چند بار خواســـتند 
بـــه  سیدعیســـی  را  مـــا  انقالبـــی  نهادهـــای  تمـــام 
کـــرده اســـت، بـــه عنـــوان  نوعـــی آن جـــا شبیه ســـازی 
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی؟هر؟ را در آن جا  مثـــال 
مؤسســـه ای بـــه نام لجنـــة االمداد االمـــام الخمینی، 

 
تعدادی از علما و 

بزرگان لبنان که در 
میان مردم مقبول 

بودند از جمله 
سیدحسن نصر اهلل، 

شهید سید عباس 
موسوی و حجت 

االسالم شیخ محمد 
یزبک که امام جمعه 

بعلبک است را معرفی 
کرد، و امام به این ها 

حکم وکالت داد و 
این ها تحت عنوان 
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بنیاد شـــهید را مؤسســـة الشـــهید، بنیـــاد جانبازان را 
گذاشـــته اســـت. مؤسســـة الجرحـــی و المعاقیـــن 

کارهـــای ســـید در لبنـــان تأســـیس مؤسســـة  از دیگـــر 
القـــرض الحســـن یا همان مؤسســـات قرض الحســـنه 
اســـت و این ها بـــه نوعی بـــه بانک حـــزب اهلل تبدیل 
صـــورت  بـــه  کـــه  فعالیتهایـــی  چنیـــن  و  شـــده اند 
مســـتقیم با زندگی مردم در ارتباط بوده ســـبب شده 
کند و شـــما در هر  حـــزب اهلل در دل مردم ریشـــه پیدا 
که قدم  محلـــه و منطقه ای در مناطق جنـــوب لبنان 
می گذاریـــد، ردپایـــی از خدمات اجتماعـــی حزب اهلل 
کـــه از ایـــن خدمات اســـتفاده  کـــس  می بینیـــد و هـــر 
کنـــد بـــه نوعی بـــا حـــزب اهلل در ارتبـــاط اســـت و دیگر 
نمی تواننـــد به آن ها تهمت تروریســـت بـــودن بزنند و 
فعالیت های ســـید به نظر بهترین اقدام اســـتراتژیک 

و راهبـــردی بوده اســـت

اشراف اسرائیل بر خدمات سیدعیسی  �
که خود آقا ســـید تعریف  چندیـــن مرتبـــه به یـــاد دارم 
کـــه دشـــمنان می خواســـتند در منـــزل محل  کردنـــد 
سکونتشـــان بمب قـــرار دهند و ســـید را به شـــهادت 
نـــدارم،  بـــه خاطـــر  برســـانند امـــا تاریـــخ دقیقـــش را 
کرده  چندبـــاری هـــم ســـید و خانـــواده اش را تهدیـــد 
کـــه ایـــن قضایا بـــه اوج رســـیده بود،  بودنـــد و زمانـــی 
یـــک مدتـــی او زن و بچـــه خود را بـــه قم فرســـتاد، اما 
خـــودش در لبنـــان مانـــد و هـــر شـــخص دیگـــری بود 
صبـــر می  کرد تـــا قائله های پیـــش آمده بخوابـــد و باز 
کجا بیشـــتر خطر و  گـــردد اما سیدعیســـی نگاه می کرد 

آشـــوب اســـت، آن جـــا می رفت.
همچنین چون شـــبکه جاسوسی اســـرائیل در لبنان 
خیلـــی از قدیم قوی بود و بخشـــی از آن هم به خاطر 
که اســـرائیلی ها  فقر بـــود؛ این جاســـوس های زیادی 
گزارشـــی در مجالت  داشـــتند آن هـــا یـــک وقتی یـــک 
پـــای ســـید عیســـی را  کـــه رد  اســـرائیل داده بودنـــد 
کـــه این بســـیاری از ایـــن خدمات  کـــرده بودند  پیـــدا 
یـــک  آن  منشـــاء  می کنـــد  حـــزب اهلل  کـــه  اجتماعـــی 
کـــذا اســـت یعنـــی می خواهـــم بگویم  فـــردی بـــه نـــام 
کـــه ایـــن چـــه خدماتی  دشـــمن ایـــن را می شناســـند 

کـــرده امـــا خیلـــی دوســـتان نمی دانند.

ــعی در  � ــ ــ ــ ــید ســ ــ ــ ــ ــود ســ ــ ــ ــ ــ ــه ای ب ــ ــ ــ ــ ــا فتن ــ ــ ــ ــر جــ ــ ــ ــ هــ
کــــــــــردن آن داشــــــــــت خامــــــــــوش 

از  پـــس  و  اســـالمی  انقـــالب  از  پیـــش  ســـال ها 
کودتـــای حـــزب بعـــث و قدرت گرفتـــن افـــرادی نظیـــر 
احمدحســـن البکـــر و صدام حســـین در عـــراق تعداد 
کشـــور محکوم به اعدام  کن این  بســـیاری از مردم سا
که سیدعیســـی یکی از آن ها بـــود و او پس  می شـــوند 
از ایـــن اتفـــاق بـــه لبنـــان می آید، یـــک وقتی آقـــازاده 
که ســـید بـــه همراه  ســـید بـــرای مـــن تعریف می کـــرد 
گردان مرحوم آقا ســـید هاشـــم  که از شـــا کمیلی  آقای 
حـــداد بـــود قبـــل از انقـــالب دوره هـــای چریکـــی را در 

می بیننـــد. فلســـطینی  ســـازمان های 
کمبود  کجا  که  کرده  ســـید همچون اســـب تازی نگاه 
هســـت و خودش را آن جا انداخته و مشـــکالت را حل 

که یـــک فصلی از زندگی  کـــرده حاال غیـــر از خدمات او 
ایشـــان اســـت من دلـــم می خواهـــد بـــرای مخصوصًا 
جوان هـــای حزب الهی خودمـــان و همچنیـــن لبنان 
که هر جا فتنـــه ای به پا  کنـــم  کید  روی ایـــن جهـــت تٌا
می شـــد ســـید نیز حضور می یافت ســـعی در خاموش 

داشت. آن  کردن 
کـــه بین  در آن برهـــه یـــک عـــده خوششـــان می آمـــد 
حـــزب اهلل و امل درگیری شـــود و این هـــا را به نابودی 
بکشـــانند، ایـــن حرف اشـــتباهی بـــود و ســـید در این 
قضایـــا ورود می کـــرد و مانـــع برافروختـــن آتـــش فتنـــه 
می شـــد، بـــه همیـــن جهـــت یـــک عـــده بـــه واســـطه 

کارهایـــی ســـید را تضعیـــف می کردند. چنیـــن 
کـــرده بـــود و  ســـید مظلومیـــت فلســـطینیان را درک 
کـــه به فلســـطینی ها  می دانســـت بـــا تمام اشـــکاالتی 
وارد اســـت، امـــا آن هـــا مســـتضعف و آواره هســـتند و 
که در مواقـــع اضطرار دزدی  بعضـــًا هم پیـــش می آمد 
که ما باید برویـــم این ها را   کننـــد و نظر ســـید این بـــود 
کنیم و همیشـــه جلوی  اصالح و مشکالتشـــان را حل 
دعـــوای میان لبنانی هـــا و فلســـطینیان را می گرفت و 
قائلـــه میـــان شـــیعه و ســـنی را می خوابانـــد، آن وقت 
یک ســـری از صاحب نظـــران و تحلیلگـــران داخلی با 
کارهـــای سیدعیســـی موافـــق نبودنـــد و به او  چنیـــن 

فحـــش هـــم می دادند.
باالخـــره آدم های داغ همیشـــه هســـتند و ســـید هم 
مناســـبات رفتـــاری و تعامالت خود را داشـــت، مثال با 
گرفته تـــا دیگران  همـــه مذاهـــب از ســـنی و مســـیحی 
که سیاســـت های  ارتبـــاط داشـــت و در برخـــی مواقع 
او  بـــود  ضعیـــف  فلســـطینی ها  بـــا  دالئلـــی  بـــه  مـــا 
که  روابطـــش همچنـــان ادامه داشـــت یـــا ایـــن اواخر 
یاســـر عرفـــات، تغییـــر مســـیر داده بـــود و جمهـــوری 
اســـالمی دیگر با او رابطه ای نداشـــت، ســـید عیســـی 
همچنـــان بـــا او در ارتباط بود و هیـــچ وقت رابطه اش 
را بـــا یاســـر عرفات قطع نکرد و همیشـــه از آبروی خود 

ج اســـالم و مســـلمین می کرد. خـــر

مقدمــــــــــات تاســــــــــیس شــــــــــعبه دانشــــــــــگاه امــــــــــام  �
صــــــــــادق؟ع؟ در لبنــــــــــان

یـــک ســـالی نمی دانـــم شـــاید ده ـ پانزده ســـال پیش 
بـــود ایشـــان از لبنان آمـــد؛ از فرودگاه به مـــن زنگ زد 
کـــه مـــن می خواهـــم بیایم امـــا ایـــن دفعه من ســـید 
رســـمی  نماینـــده  مـــن  نیســـتم  عیســـی طباطبایـــی 
را  مـــن  خالصـــه  پـــس  هســـتم  نصـــراهلل  سیدحســـن 
گفتـــم  گفـــت؛  تحویـــل بگیریـــد بـــه شـــوخی و جـــدی 
گفـــت ســـید حســـن یـــک پیغامـــی داده و  چه طـــور؟ 
واقعًا این قدر سیدحســـن را دوســـت داشـــت و دارد.

که ایشـــان وارد شـــد و  گفتـــم چشـــم همـــان ســـاعتی 
رســـید مرحـــوم آیـــت اهلل مهدوی کنـــی منـــزل روضـــه 
گفتـــم شـــما نیـــم  گویـــا ایـــام اربعیـــن بـــود  داشـــتند 
ســـاعت زودتر خـــودت را از فرودگاه برســـان تـــا قبل از 
کـــه جمعیـــت بیایند در منـــزل حاج آقـــا تنهایی  ایـــن 
گفت من  که ایشـــان آمـــد و  خدمـــت حـــاج آقـــا بیایی 
کنم و  بـــه عنـــوان نماینده ایشـــان آمـــدم ابالغ ســـالم 
اعـــالم آمادگی بـــرای تاســـیس شـــعبه دانشـــگاه امام 

کنم. صـــادق؟ع؟ در لبنـــان را اعـــالم 
یـــک  لبنـــان  در  دانشـــگاه  شـــعبه  تاســـیس  بـــرای 
اقداماتـــی هـــم شـــد چند تا ســـفر هـــم مـــا رفتیم یک 
کـــه شـــاید االن هنـــوز تابلو آن  زمینـــی هم تهیه شـــد 
کـــه تجمـــع العلمـــا المســـلمین آن جـــا را  هـــم باشـــد 
خریدنـــد برای تاســـیس شـــعبه یکـــی در بیـــروت بود 
که خـــود سیدحســـن نصراهلل  و یکـــی هـــم در جنـــوب 
شـــخصا به دنبـــال این قضیـــه بودند ولی بعـــد خورد 
کـــه آن جـــا ناامن  بـــه یـــک درگیری هـــا و جنگ هایـــی 
شـــد و بعـــد به تاخیـــر افتـــاد و یـــک فـــراز و فرودهایی 
کمـــک تجمع  کـــه ایشـــان بـــا  ولـــی یکـــی از اقداماتـــی 

کردند. المســـلمین  العلمـــا 

سیدعیسی در چند جمله  �
عالـــم  یـــک  کامـــل  نمونـــه  طباطبایـــی  سیدعیســـی 
گاهـــی خیـــال می کنیم یـــک عالم  مجاهـــد بـــود و مـــا 
کتاب هـــای  کـــه بهتریـــن  کســـی  بـــاال یعنـــی  درجـــه 
فقهی، فلســـفی، حدیثی و رجالی را نوشـــته است اما 
کـــه در طول  در فرهنـــگ اهـــل بیت و فرهنگ شـــیعه 
که  کســـی بوده  هزاران ســـال به ما منتقل شـــده عالم 
کـــه برای تبلیـــغ می رفتـــه قبل از  در روســـتا و مکانـــی 

هـــرکاری به تبلیـــغ عملـــی می پرداخته اســـت.
مـــردم  قلـــوب  در  کـــه  هـــم  اســـالم  بـــزرگ  علمـــای 
که  کـــه بـــه روســـتا  کســـانی بوده انـــد  کرده انـــد  نفـــوذ 
کارهایشـــان احداث مسجد،  می رفتند، از نخســـتین 
کارهایـــی از این دســـت بود و  حمـــام و یتیـــم خانـــه و 
ســـعی می کردند ابتدا مشـــکالت مـــردم را حل و فصل 
کنند و چنین ســـیره ای را امـــروز در اردوهای جهادی 
دانشـــجویان و طلبه هـــا به مناطق محـــروم می بینیم 
کار  گی در ســـید عیســـی نیز بـــود و او تنها به  و این ویژ
کتفـــا نکرد و پـــس از درس طلبگی به ســـمت  علمـــی ا
کردن آن ها رفت و با حضور در روســـتاهای  عملیاتـــی 

لبنـــان به غمخـــوار مردم بدل شـــد.

ــــــــــه  � ک ــــــــــوده  ــــــــــی خاصــــــــــی در سیدعیســــــــــی ب گ ویژ
ــــــــــه  ک ــــــــــد  ــــــــــد آرزو می کردی شــــــــــما هــــــــــم از خداون

کنــــــــــد؟ ــــــــــه شــــــــــما نیــــــــــز عطــــــــــا  ب
سیدعیســـی صفـــات اخالقـــی و عرفانـــی برجســـته ای 
کارهایـــش  در  ســـید  اخـــالص  نظـــرم  بـــه  امـــا  دارد، 
که او داراســـت و هنگام شـــروع  بهترین صفتی اســـت 
کار ایجاد  کـــه بـــرای  کار بـــه حواشـــی و موانعـــی  یـــک 
می شـــد، اهمیت نمـــی داد و تنها دلش می خواســـت 
کار انجـــام شـــود و به نتیجـــه برســـد و زمان هایی هم 
که متوجه می شـــد ممکن اســـت بردن نام و نشـــانی 
کند،  کار را با مشـــکالتی مواجه  از او در طـــول پروســـه 
کار  می گفـــت نام و نشـــانی از من بـــه میان نیاوریـــد تا 

برســـد. نتیجه  به 
که  اخالص ســـید نیرویی زائد الوصف بـــه او داده بود 
کثری  کافـــی خروجی حدا ک  بدون اســـتراحت و خورا
داشـــت و ایـــن وضعیـــت را نـــه تنهـــا در لبنـــان بلکـــه 
کـــه بـــه ایـــران می آمـــد نیـــز داشـــت و از  زمان هایـــی 
صبـــح زود تا آخر شـــب مدام در رفت و آمـــد و برگزاری 

جلســـه بود.

 
گر نیت انجام کاری را  ا
 وارد مرحله 

ً
می کرد فورا

عملیاتی آن می شد 
و بانی آن را پیدا 
می کرد و کار را جلو 
می برد و من گاهی که 
حساب می کنم او در 
یک سال به اندازه 
ده سال بعضی از 
سیاست مدارها کار 
می کند .
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کرده  از خـــالل راه هـــای مختلـــف اموالـــی را تحصیـــل 
کـــردم  کـــز فرهنگـــی امـــام خمینـــی را تأســـیس  و مرا
اســـت.  ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری  افتخـــارات  از  و 
کمک هـــای بســـیاری بـــه پیش بـــرد اهـــداف انقـــالب 
کـــرده اســـت.  و احیـــاء مراســـمات دینـــی و سیاســـی 
بـــه  را  قـــم درس می خوانـــد  کـــه در  حســـن حمـــاده 
کار خودم بـــه لبنـــان آوردم.  کمـــک  عنـــوان روحانـــی 
ما بـــا همدیگـــر پیشـــنهاد تلویزیـــون و مرکـــز فرهنگی 
کردیـــم  را دادیـــم. هـــر دو را در یـــک روز جمع بنـــدی 
گرفتیم. من حســـن  و از مقـــام معظـــم رهبری اجـــازه 
کـــردم. یکـــی مدیـــر  کار انتخـــاب  حمـــاده را بـــرای دو 
کـــز فرهنگـــی و یکی هـــم به عنـــوان روحانـــی ناظر  مرا

بـــر بیت المـــال باشـــد. 
که مـــن از ایران برگشـــتم مصـــادف بود با  بعـــد از این 
کار مرکز فرهنگی را  مـــاه اول دفن امام خمینـــی؟هر؟. 
کردیم. در ســـالگرد امـــام هم تلویزیـــون و هم  شـــروع 
کردیم. بـــرای اولیـــن مرکز یک  اولیـــن مرکـــز را افتتـــاح 
ج شـــده بـــود. همیـــن آقای شـــیخ  میلیـــون دالر خـــر
حســـن حماده مســـئول ترتیب، ترمیم و ساخت بود. 
البته مـــا جایی را نســـاختیم. دو آپارتمـــان خریدیم و 
کردیم،  کردیم. دکورســـازی  اینهـــا را به همدیگر وصل 
کتابخانـــه زدیـــم و خالصـــه مجتمـــع زیبایی درســـت 
کردیـــم. آقای خاتمی بـــه عنوان وزیـــر فرهنگ بازدید 

کـــرد و خیلی خوشـــش آمد. 
حســـینیه ها و مســـاجد در لبنـــان همـــه ثبـــت وقفـــی 
و ثبـــت مجلـــس شـــیعه و حرکـــت امـــل اســـت بـــرای 
همیـــن مرکـــزی بـــه نـــام امـــام خمینـــی راه انداختیم 
کز  کار حســـینیه را انجام می دهـــد. این مرا کـــه همان 
احیـــای شـــعائر دینی به عنـــوان روز شـــهادت دوازده 
کرم  امـــام، والدت دوازده امام، غدیر، مبعث رســـول ا
و ســـایر عیدهـــای مذهبی و ســـایر عیدهای رســـمی، 
گرفتـــه تـــا روز  از تأســـیس جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
کارهـــای زیادی  کـــز  پاســـدار برگـــزار می کنـــد. ایـــن مرا

کتابخانـــه، نمایـــش فیلم،  انجـــام می دهـــد از جملـــه 
فعالیت هـــای تحقیقی، برگزاری جشـــن های اعیاد و 
عزاداری هـــای ایام عاشـــورا، ایام ماه صفـــر و دعوت از 

روحانیـــون در مـــاه رمضان. 
کار  مـــا رقیـــب رایزنـــی فرهنگـــی ایران نیســـتیم. آنهـــا 
کار سیاســـی اســـت.  فرهنگـــی می کننـــد امـــا تقریبـــًا 
گفت بیشـــتر تبادل افکار سیاســـی اســـت و  می تـــوان 
کارهای این جوری اســـت. شـــب  مربـــوط به دولت و 
گر بگویی  شـــعر برگزار می کنند و تکریم شـــاعران ولـــی ا
کن،  یـــک هفته مجلـــس عزاداری و ســـینه زنی برگـــزار 
کار را دارم و نه مســـئول  می گویـــد: من نه بودجه این 
کـــه ایرانی هـــا ایـــن جـــا  کار هســـتم. حـــال ایـــن  ایـــن 
کـــه مرکز ایرانی داشـــته باشـــند. توقـــع دارند بـــه این 

کـــز امام خمینـــی اساســـًا پایگاه ارتبـــاط مرجعیت  مرا
کـــه باید مرجـــع را  هـــم هســـت. اینجـــا جایـــی اســـت 
کـــرد. مـــردم مقلـــد مرجع شـــوند و  بـــه مـــردم معرفی 
را  مشکالت شـــان  و  بشناســـند  را  خودشـــان  مرجـــع 

بـــا این روحانـــی در میـــان بگذارنـــد.  ایـــن روحانی با 
کز هم با دفتـــر نمایندگی  کز، مســـئول مرا مســـئول مرا
ولـــی فقیه در ارتباط اســـت. تـــا قبل چنیـــن ارتباطی 
نبـــوده و ما بـــه وجـــود آوردیـــم. حتـــی االن حزب اهلل 
هـــم وجـــود آن را ضـــروری می داند. ما می خواســـتیم 
کل شـــیعه باشـــد  کـــز فرهنگـــی امـــام خمینی مال  مرا
کـــز داده نشـــده و  کامـــل بـــه مرا امـــا یـــک اســـتقالل 

پایگاه هـــای فرهنگـــی حزب اهلل شـــده اســـت.
کـــه نـــه در حرکـــت امـــل هســـتند   شـــیعیانی داریـــم 
افـــرادی هـــم  بـــه حرکـــت حـــزب اهلل.  نـــه مربـــوط  و 
کـــه در هـــر دو فعـــال هســـتند. از طرفـــی هم  هســـتند 
کـــه  حساســـیت های مناطـــق روســـتایی نمی گـــذارد 
بعضی هـــا بـــه ایـــن حـــزب و آن حـــزب برونـــد. چقـــدر 
کـــه این مرکـــز در اختیار حزب باشـــد اما  خوب اســـت 
که  کننـــد. حزب جـــوری عمـــل نکند  همـــه اســـتفاده 

کـــردن برداشـــت شـــود. کار  حزبـــی 
کار  کـــردم و به  کار  مـــن از روز اول فقـــط بـــا حـــزب اهلل 
کار بکنـــم  ادامـــه دادم. مـــن نمی توانـــم بـــا دیگـــری 
و بایـــد در رأس ایـــن جـــا حزب اللهـــی باشـــد. بـــر این 
کـــز حـــزب اهلل شـــد.  کـــم مرا کـــم  کـــز دیگـــر  اســـاس مرا
کـــز فرهنگی امـــام خمینی حفظ شـــده اما  عنـــوان مرا
کـــز نظامـــی و فرهنگـــی حزب اهلل اســـت.  در واقـــع مرا
کز امـــام خمینـــی را پایـــگاه نظامـــی می دانیم.  مـــا مرا
کار فرهنگی  کـــز  کادرهـــا این جا جمع می شـــوند و مرا

کار تبلیغاتـــی انجـــام می دهنـــد. و 
مـــا االن در جـــای جـــای لبنـــان بیســـت و پنـــج مرکـــز 
داریـــم؛ از بیروت تا حرمل، صـــور و خیام. آخرین مرکز 
َکَتروان جبیل. یکی هم به  در مّشـــان اســـت؛ منطقه 
نـــام حوزه مرکـــز فرهنگی امـــام خمینی و حوزه شـــیخ 
حـــر عاملی در مشـــغره اســـت. آن جـــا اجـــاره بودیم و 
کز  کـــه مرا االن داریـــم می ســـازیم. چندین ماه اســـت 
که ده ســـال  امـــام خمینـــی را نیز بـــه آقای شـــیخ نزار 

ســـپردم.  بودند،  معاون 

خاطرات سیدعیسی درباره مراکز امام خمینی

کز فرهنگی امام خمینی می خواستم مرا
 برای همه باشد

 
شیعیانی داریم که نه 

در حرکت امل هستند 
و نه مربوط به حرکت 

حزب اهلل. افرادی هم 
هستند که در هر دو 

فعال هستند. از طرفی 
هم حساسیت های 

مناطق روستایی 
نمی گذارد که بعضی ها 

به این حزب و آن 
حزب بروند. چقدر 

خوب است که این 
مرکز در اختیار حزب 

باشد اما همه استفاده 
کنند. حزب جوری 

عمل نکند که حزبی 
کار کردن برداشت 

شود.
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ــــی را  � ــ ــ ــ ــــی طباطبای ــ ــ ــــی سیدعیســ ــ ــ ــ ــــه زمان ــ ــ از چــ
می شناســــــــــید؟

که می شناســـم عالمه سیدعیســـی  یکی از رزمندگانی 
کـــه به خاطـــر تمامـــی  طباطبایـــی حفظـــه اهلل اســـت 
تالش هـــای نیکـــو و خیرخواهانـــه اش در زمینه هـــای 
مختلف، شایســـتۀ تقدیر، احترام و ســـتایش اســـت. 
امـــا شرف یاب شـــدن مـــن بـــه دوســـتی و بـــرادری بـــا 
وی بـــه بیـــش از چهـــل ســـال پیـــش برمی گـــردد. در 
حوزۀ نجف اشـــرف در خدمـــت »امیرالمومنین؟ع؟« 
بودیـــم. دیدارهـــا و مباحـــث علمی مـــان در مســـجد 

»الهنـــدی« روبـــه روی حـــرم شـــریف بود. 
در اولیـــن دیـــدارم، سیدعیســـی بـــا فروتنـــی، اخالق، 

معرفـــت و عالقـــه اش به اهل بیت؟ع؟ قلـــب مرا ربود. 
همیشـــه از امام خمینی قدس ســـره ســـخن می گفت. 
پایبنـــدی،  تحقیـــق،  بحـــث،  در  فـــرد  نزدیک تریـــن 
اطاعـــت و فرمانبـــرداری بـــه امـــام، سیدعیســـی بود. 
ح می کرد.  به طوری کـــه ایـــن مســـائل را بـــا مـــن مطـــر
گذراندیم،  دوره ای نســـبتًا طوالنـــی را با هم در حـــوزه 
تـــا اینکه سیدعیســـی، نجـــف را به مقصـــد لبنان ترک 
گر شـــرایط  که ا کـــرد و من در نجـــف مانـــدم. معتقدم 
جنایـــت کار  صـــداِم  دورۀ  در  و  بـــود  فراهـــم  برایـــش 
اخـــراج نمی شـــد، در نجـــف می مانـــد و بـــه مباحثات 
علمـــی ادامـــه می دادیم. امـــا شـــرایط، او را مجبور به 
کـــرد و به لبنـــان رفـــت. طبـــق اطالعات  تـــرک نجـــف 

مـــن، از طریـــق اطرافیـــاِن امـــام بـــه ارتباطـــش بـــا 
وی  جنبـــش  می کنـــم  تصـــور  و  داد  ادامـــه  امـــام 
ایـــن  هـــدف  بـــود.  شـــده  برنامه ریـــزی  لبنـــان  در 
جنبـــش خدمت به اســـالم ناب محمـــدی و نظریۀ 
کســـی  امام خمینـــی قدس ســـره بود.اهـــداف امام 
مثـــل سیدعیســـی را مـــی خواســـت سیدعیســـی با 
بیـــت امـــام درخصوص وکالت های شـــرعی ســـخن 
گفـــت. برخـــی از ایـــن نمایندگی ها به افراد ســـپرده 
که  شـــده بـــود. از جملـــۀ آن هـــا مـــن تشـــرف یافتم 
ایـــن  باشـــم.  قدس ســـره  امام خمینـــی  نماینـــدۀ 
گرایـــش، محبت،  نمایندگی هـــا به دلیـــل اعتمـــاد، 
کار و شـــأن مرجعیت همیشـــه وجود داشـــت. این 
که بازمی گشـــتند و حلقۀ  مراجـــع افرادی داشـــتند 

اتصـــال بیـــن مـــردم و مرجع یـــا امـــام بودند. 
کـــرد. ایـــن  سیدعیســـی تـــالش زیـــادی در ایـــن راه 
که بعد از ارتحال  مســـئولیِت بسیار سنگینی اســـت 
امـــام نیـــز نماینـــدۀ رهبـــر بـــود. یعنـــی نمایندگـــی 

ســـابق را بـــه نمایندگـــی جدید انتقـــال داد. 
بـــود.  انســـان فعالـــی  تبلیـــغ،  و  کار، دعـــوت  او در 
کـــه با بیـــت امـــام در ارتباط  گفتم  ابتـــدای ســـخن 
بـــود و حلقـــۀ اتصـــال بیـــن مـــردم و امـــام بـــود. جـــو 
لبنان بـــا ایران فرق داشـــت. او در بیـــداری و هدایت 
کرد. زیـــرا طرحی  مـــردم به ســـمت امام تـــالش زیادی 
کرده بـــود، بســـیاری از انســـان ها  ح  کـــه امـــام مطـــر را 
که  کســـی را می خواســـت  ح،  نمی فهمیدنـــد. این طر

کند. آن را بـــرای دیگـــران تبییـــن 

ــــــق  � ــ ــــــش از در مناطــ ــ ــــا فولکســ ــ ــ ــ ــــــی ب ــ سیدعیســ
ــــش  ــ ــ ــ ــیدگی و آت ــ ــ ــ ــــکالت را رســ ــ ــ ــــف مشــ ــ ــ ــ مختل

ــــــرد ــ ــ ک ــــــی  ــ ــــــــوش مــ ــــــه را خامــ ــ ــ فتن
بعـــد از بازگشـــت بـــه لبنـــان سیدعیســـی را دیـــدم و با 
که داشـــتیم را دوباره  کردیـــم و روابطی  هـــم همکاری 

»شیخ یزبک« عضو شورای مرکزی حزب اهلل لبنان؛

ناشر علوم دینی در لبنان
شـــیخ محمـــد یزبـــک وکیل عام رهبری معظم انقالب اســـالمی در لبنان از نجف اشـــرف سیدعیســـی طباطبایی را می شناســـد؛ او مســـئولیت حـــوزه بعلبک را نیز 

برعهده دارد و همین باعث شـــده از نقش سیدعیســـی در رشـــد حوزه های علمیه بپرســـیم.
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کردیم.  کیـــد  گرفتیـــم و بر حفـــظ ایـــن رابطه تأ از ســـر 
انقالب اســـالمی مبارک پیروز شـــده بود. سیدعیسی 
کنـــار »امام موســـی صدر« بود و از شـــهری به شـــهر  در 
دیگـــر می رفـــت. با تالشـــی قابـــل ســـتایش و به خاطر 
شـــرایط موجـــود، رنـــج بســـیاری بـــرد. به خاطـــر دارم 
بـــزرگ در لبنـــان و  کـــه در زمـــاِن مصیبـــت و جنـــِگ 
کـــه برای بـــرادران فلســـطینی پیـــش آمد،  مشـــکالتی 
گـــن ـ از  کـــه داشـــت ـ فولکس وا کوچکی  بـــا اتوموبیـــل 
منطقـــه ای بـــه منطقۀ دیگـــر می رفت تا به مشـــکالت 
را  ایمنـــی  نقـــش شـــیِر  کنـــد. سیدعیســـی  رســـیدگی 

داشـــت و آتـــش فتنـــه موجـــود را خامـــوش می کرد. 
بـــا  مـــاه  دو  از  بیـــش  کـــه  نمی کنـــم  فرامـــوش 
این هـــا  همـــۀ  بـــود.  محاصـــره  در  محاصره شـــدگان 
کیـــد بـــر وحدت  به خاطـــر اســـالم نـــاب محمـــدی، تأ
کرده بـــود ـ و  ح  اســـالمی ـ  کـــه امام خمینـــی آن را مطـــر
حرام بـــودن جنـــگ مســـلمانان بـــا یکدیگـــر بـــود. بـــر 
تمامـــی مســـلمانان واجب اســـت تا ســـالح های خود 
را به ســـمت دشـــمن اســـرائیلی نشـــانه روند. مســـئلۀ 
فلســـطین و آزادســـازِی آن، دغدغـــۀ اول و آخـــر آن ها 

 . شد با
او نقـــش موثـــری در حـــل و فصـــل جنـــگ اردوگاه ها 
داشـــت. توطئه، بزرگ بود و سیدعیســـی از اردوگاهی 
کمک های  بـــه اردوگاه دیگـــر می رفـــت. وی بر توزیـــع 
ارائه شـــده از ســـوی ایران در ایـــن اردوگاه هـــا نظارت 
داشـــت. او همچنیـــن با شـــروع مقاومت اســـالمی در 
لبنـــان، حاضر و آماده بـــود. سیدعیســـی در آن زمان 
کمک ها  ح ضربتـــی« بـــه همـــراه  تحـــت عنـــوان »طـــر

آمـــد. او اســـاس و پایه بود.

و  � تأســــــــــیس مؤسســــــــــاِت بشردوســــــــــتانه  
نهادهــــــــــای انقالبــــــــــی

کمیتـــۀ امداد یا تأســـیس »مؤسســـۀ  سیدعیســـی در 
شـــهید« در لبنان به منظور حفاظـــت از خانواده های 
کرد تا جایی  شـــهدا پیشـــگام بود. این مؤسسه رشـــد 
کـــه از مهم تریـــن مؤسســـات در حمایـــت از خانواده و 
فرزنـــدان شـــهدا شـــد. ایـــن در اثـــر تالش های بســـیار 

زیاد سیدعیســـی حاصل شـــد.
که برای تأســـیس آن  همچنین »مؤسســـۀ جانبازان« 
کـــرد و این مؤسســـه را بـــه جمهوری اســـالمی  تـــالش 

ایـــران پیوند زد.
کنفرانس ها،  همیشـــه به منظـــور تبلیغ یـــا حضـــور در 
کارهـــای خیر و  دیدارهـــا و نشســـت ها یا بـــرای انجام 
کین از جایـــی به جای  کمـــک بـــه فقـــرا و مســـا دادن 
به دنبـــال  همیشـــه  عالوه برایـــن،  می رفـــت.  دیگـــر 
کـــه بتواننـــد حمایت و پشـــیبانی  افـــرادی می گشـــت 
کننـــد. هرکـــس بـــه بیمارســـتان ها مراجعـــه می کـــرد، 

کـــه سیدعیســـی در آنجا حضـــور دارد. مـــی دیـــد 
به عهـــده  را  خانواده هـــا  از  بســـیاری  سرپرســـتِی 
را  درمـــان  هزینه هـــای  آن هـــا  به جـــای  و  می گرفـــت 
پرداخـــت می کـــرد. مـــردم بـــه وی اعتمـــاد داشـــتند 
نیـــز  او  و  می گذاشـــتند  اختیـــارش  در  را  امـــوال  و 
ایـــن امـــوال را توزیـــع می کـــرد. درخصـــوص موضـــوع 
که در ســـال های پیش  مقاومـــت اســـالمی و اتفاقاتی 

جایـــی  از  و  داشـــت  حضـــور  او  افتـــاد   2000 ســـال  از 
می رفـــت. دیگـــر  به جـــای 

کـــه اطـــالع دارم، سیدعیســـی در تأســـیس  تـــا جایی 
کمیتـــۀ امـــداد خمینی، یـــد طوالیـــی دارد و من یکی 
بـــودم.  لبنـــان  بنیـــادی در  کمیتـــۀ  ایـــن  از اعضـــای 
سیدعیســـی همیشـــه با ایران و لبنان در ارتباط بود. 
تمـــام تالش خود را برای رفع ظلم و ســـتم از فرزندان 

لبنـــان و به ویـــژه از فرزنـــدان مقاومت به کار بســـت.

پس از آزادسازی لبنان �
که نیاز  کرد  بعد از آزادســـازی جنوب لبنان احســـاس 
کار بیشـــتر وجـــود دارد، به همین دلیل به ســـاخت  به 

مجتمعات امام خمینی قدس ســـره روی آورد.
مجمـــع فرهنگـــی امام خمینی در بیـــروت، در جنوب 
یـــا در »بقـــاع«. یعنی در هـــر منطقه ای یـــک مجتمع 
که در حال حاضر  ســـاخت. تعدادی مجتمع داشـــت 
تعداد آن ها بیســـت عدد یا بیشتر اســـت. در راستای 

حمایـــت مالی از ایـــن مجتمعات تـــالش می کرد. 
مســـاجد  و  حســـینیه ها  ســـاخت  در  همچنیـــن  او 
کـــرد. هرجـــا برویـــد، آثار سیدعیســـی را  بســـیار تالش 
خواهیـــد دیـــد. به طورمثـــال، در »بعلبـــک« ســـنگ 
گســـترش حرم »ســـیده خولـــه؟س؟« را بنا نهاد.  اولیۀ 
کرد تـــا به این مقـــام واال  او نفســـش را بســـیار تغذیـــه 
رســـید. ان شـــااهلل در روز قیامت، مقام واالیی داشته 

 . شد با
که  کاری  است  به طور خالصه، سید عیســـی ســـربازی 
خســـته نمی شـــود و هدف اصلی او از ایـــن اقدامات، 
رضـــای خدوانـــد متعال و پیونِد پیـــروزی با جمهوری 
اســـالمی ایران بود. او چنین دیدگاه روشـــنی داشـــت 
شـــهید  بیمارســـتان  ســـاخت  در  همچنیـــن  دارد.  و 
شـــیخ »راغب حـــرب« نیز ید طوال داشـــت. همچنین 
که برخـــی را به خاطر  مـــوارد زیـــاد دیگری وجـــود دارد 
بســـیار  کـــرده ام  فرامـــوش  کـــه  را  آنچـــه  امـــا  نـــدارم، 
کـــه به خاطـــر دارم. او حتـــی  بیشـــتر از چیـــزی اســـت 
در تأســـیس اولین مؤسسۀ رســـانه اِی »حزب اهلل« در 

لبنان، مشـــارکت و فعالیت داشـــت.

از  � هســــــــــتیم  آن  در  کــــــــــه  حــــــــــوزه ای  آیــــــــــا 
اســــــــــت؟  سیدعیســــــــــی  تأسیســــــــــات 

امام خمینـــی؟هر؟  حـــوزۀ  تأســـیس  در  سیدعیســـی 
کـــرد. قطعـــًا او تأثیر و جایـــگاه خود را داشـــت  کمـــک 
و به همـــراه رهبـــر و دیگـــر بـــرادران در ایران بـــرای این 
کـــرد و رنج بســـیار برد تـــا این  موضـــوع بســـیار تـــالش 
گفته اســـت: »من  حـــوزه ســـاخته شـــد. سیدعیســـی 
کار  کار را ادامـــه دهند«. این  کردم و دیگـــران این  بنـــا 
لـــت دارد. بســـیار بزرگـــی اســـت و بر خلـــوص نّیت دال

کجا  که ببینـــد به طورمثـــال،  سیدعیســـی می گشـــت 
گفتید  کـــه  حـــوزۀ قدیمـــی وجـــود دارد؟ همان گونـــه 
ســـنگ بنای توســـعۀ حرم »ســـیده خوله« در بعلبک 
را بنـــا نهـــاد. حـــوزۀ »امام المنتظـــر« ابتدا متشـــکل از 
دو اتـــاق و... بـــود، امـــا بعدهـــا تبدیل به ســـاختمان 
کـــه به دلیل برخـــی اختالفات  بلندی شـــد. شـــرایطی 
به وجـــود آمد، باعث شـــد تا مـــا به این مـــکان بیاییم 

و حتـــی همین مـــکان نیز به نـــام یکـــی از برادرانی بود 
که سیدعیســـی او را می شـــناخت. 

جمهوری اســـالمی ایـــران از این مکان بـــه نفع حوزه 
کـــرد. سیدعیســـی در این موضـــوع نیز ید  صرف نظـــر 
طوالیـــی داشـــت. همچنیـــن در بعلبـــک، حســـینیۀ 
کمیتـــۀ امـــداد بنـــا شـــد.  امام خمینـــی قدس ســـره و 
مهمـــی  نقـــش  نیـــز  موضـــوع  ایـــن  در  سیدعیســـی 
داشـــت. در بعلبـــک نیـــز مرکـــز فرهنگـــی امام خمینی 
و  جنـــوب  غربـــی،  بقـــاع  در  همچنیـــن  دارد.  وجـــود 

نیـــز وجـــود دارد.  بیروت 

تالش های برای ترور سیدعیسی  �
گمنامی  کـــه او ســـرباز  ایـــن امـــری بدیهی اســـت. چرا
اســـت و شـــبانه روز از جایی به جـــای دیگر نقل مکان 
کـــه از اردوگاهی بـــه اردوگاه  می کنـــد و انســـان وقتـــی 
دیگـــر مـــی رود و محاصـــره می شـــود، خمپـــاره و... را 
که قصد  به دنبـــال دارد، بنابرایـــن این طبیعی اســـت 
ترور وی را هم داشـــته باشـــند. اما خداونـــد متعال او 

را در امـــان داشـــت تا حامـــی مقاومت باقـــی بماند.

رابطۀ سیدعیسی با علمای اهل سّنت و شیعه  �
عملی کـــردِن  بـــرای  داشـــت.  رابطـــه  علمـــا  همـــۀ  بـــا 
در  به همین دلیـــل  بـــود.  حریـــص  اســـالمی  وحـــدت 
بیـــن علمـــا از شـــمال با شـــیخ »ســـعید شـــعبان« و تا 
جنوبی تریـــن نقطـــۀ لبنـــان، بیـــروت و در اردوگاه هـــا 
بـــا علمای فلســـطینی رفت وآمـــد داشـــت. او حاضر و 

کمـــک می کـــرد. تأثیرگـــذار بـــود و خیلـــی 

گی های اخالقی � ویژ
کـــه سیدعیســـی انســـانی فروتـــن،  گواهـــی می دهـــم   
گی های  کـــه از ویژ زاهـــد و پرهیـــزکار اســـت. ذکرگفتن 
بـــارز یک مؤمن اســـت در سیدعیســـی وجود داشـــت 
چیـــزی  ایـــن  نمی کنـــد.  کوتاهـــی  کار  ایـــن  در  او  و 
کـــه او نشـــان می دهد و شـــاید آنچـــه در رابطه  اســـت 
بـــا خداونـــد متعـــال پنهـــان می کنـــد، بزرگ تر باشـــد. 
کـــه سیدعیســـی در  در اخـــالق، ارزش هـــا و شـــیوه ای 
گرفته اســـت، از انســـان های نـــادر و  رفتـــارش پیـــش 

اســـت.  کمیاب 
همـــۀ وجـــودش زیباســـت. نمی توانـــم چیـــزی را بـــر 
دیگـــری ترجیح دهـــم. در رابطـــۀ من و او ایـــن موارد 
آشـــکار بود. مـــن ندیدم حرفـــش با عملـــش متفاوت 
را در نجـــف دیـــدم و  او  کـــه  اولین بـــار  بـــرای  باشـــد. 
درحالی کـــه دربـــارۀ اهمیـــت عالـــم و نقـــش ارتبـــاط با 
امام خمینـــی صحبـــت می کردیـــم، او ایـــن ســـخنان 
را در لبنـــان پیـــاده می کـــرد. مهم تریـــن خاطـــرات به 
ارتبـــاط بـــا امام خمینـــی قدس ســـره و بعـــد از آن بـــه 

تعلـــق دارد.  امام خامنـــه ای دام ظلـــه 

رفتار با مردم  �
رفتـــار خوبـــی بـــا آن هـــا دارد، مـــردم بـــه وی احتـــرام 
اخالق مـــدار،  محتـــرم،  انســـانی  زیـــرا  می گذارنـــد، 
کـــه  می شـــود  ســـبب  امـــر  همیـــن  و  اســـت  وفروتـــن 

بگذارنـــد.  احتـــرام  او  بـــه  دیگـــران 
 

سید عیسی سربازی 
کاری  است که 

خسته نمی شود 
و هدف اصلی او از 

این اقدامات، رضای 
خدواند متعال و پیونِد 

پیروزی با جمهوری 
اسالمی ایران است
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اولین استادم امام موسی صدر بود �
من ابوهشـــام الموســـوی اهل »النبی شـــیت« هستم 
شـــهرک شـــهدای مقاومـــت اســـالمی شـــهید عبـــاس 
کردم و بعدهـــا بخاطر  الموســـوی. همانجـــا تحصیـــل 
کالس های درســـی در روســـتا به بیـــروت نقل  کمبـــود 
کردیـــم. در دانشـــگاه عربـــی بیروت در رشـــته  مـــکان 
اســـتاد  کـــه  کـــردم  عـــرب تحصیـــل  ادبیـــات  زبـــان و 
آموزش هـــای دینـــی مـــا در حـــدود ســـال 1960 امـــام 

موســـی صـــدر بود. 
پیـــش-  ســـال   57 -نزدیـــک   1960 ســـال  حـــدود 
کـــه در آن همه نوع  دانشـــکده عاملیـــه در بیروت بود 
دانشـــجویی حضـــور داشـــت امـــا بطـــور خـــاص برای 
کـــم بضاعت بـــود. امام موســـی  دانشـــجویان شـــیعه 
صـــدر دروس دینـــی را بـــه ما آموزش مـــی دادند و من 
گردانش بودم. بعد از مدتی به جای ســـید  هم از شـــا
شـــرف الدین به شـــهر صـــور رفت و حرکـــت اجتماعی 
کرد و من هم به ایشـــان پیوســـتیم  و اصالحـــی را آغاز 
و بـــه همـــراه وی مجلس اعالی شـــیعیان را  در ســـال 

کردیم.  تأســـیس   1969

ــــــــــا امــــــــــام موســــــــــی صــــــــــدر در مجلــــــــــس  � همــــــــــراه ب
ــــــیعیان و جنبــــــــــش محرومیــــــــــن اعــــــــــالی شــــ

که من نیز  گرفت  پـــس از آن جنبش محرومان شـــکل 
همـــراه امام موســـی صدر بـــودم. جنبـــش محرومان 
کـــه خالصه  ســـپس تبدیل بـــه جنبـــش »أمل« شـــد 
ســـه حرف ابتـــدای )افـــواج المقاومة اللبنانیـــة( بود. 
مـــا مســـئول ســـه منطقـــه شـــامل بیـــروت و مناطـــق 
جنوب و بقاع بودیم. شـــهید چمران مســـائل جنوب 
کـــرد، یک نفر دیگـــر بیروت را و  لبنـــان را پیگیـــری می 

کردم. مـــن نیز بقـــاع را پیگیری مـــی 
را  آن  و  برگـــزار  امـــام صـــدر  بـــا  را   جلســـات ســـازمان 
کـــز نظامـــی و  از آن مرا بعـــد  کردیـــم.  پی ریـــزی مـــی 
اردوگاه هـــا شـــروع بـــه آمـــوزش نظامـــی بـــه جوانـــان 
شـــیعه جهـــت مقابلـــه بـــا حمله اســـرائیل بـــه جنوب 
کردند. من هم بـــا دیگر برادران  لبنـــان و جبل عامـــل 
مشـــغول امور نظامی و تشـــکیل واحدهای ســـازمانی 
کز  با اســـتفاده از تجربه شـــهید چمران بـــودم. این مرا
را تأســـیس می کردیم و آموزش نظامی داده می شـــد، 

که در این  آن موقع شـــعار امام موســـی صدر این بـــود 
کـــه ســـرزمینمان اشـــغال شـــده زینت مرد  زمانـــه ای 

اوست.    ســـالح 

برخــــــــــی جریان هــــــــــا بعــــــــــد امــــــــــام موســــــــــی  �
ــتند ــ ــ ــ ــ گذاش ــار  ــ ــ ــ ــ کن ــارزه را  ــ ــ ــ ــ ــدر مب ــ ــ ــ ــ ص

کامال  کردیم تـــا اینکه  مقاومـــت را با امام موســـی آغاز 
کـــه شـــخصیت امـــام موســـی صدر برای  نمایان شـــد 
داخـــل  در  اســـرائیل  مدافـــع  گروه هـــای  و  اســـرائیل 
لبنان و منطقه خطرســـاز اســـت بنابرایـــن توطئه ای 
کند و پـــس از رفتن به آن  چیده شـــد تا به لیبی ســـفر 

شد.   ربوده  کشـــور 
کـــردم و  مـــن با برخـــی بـــرادران حرکت امـــل صحبت 
کار نباشـــد اما  آنهـــا توقـــع داشـــتند دیگر جنبشـــی در 
کار جنبش را  بـــا چنـــد تـــن از بـــرادران مخلـــص و فـــدا
زنده نگهداشـــتیم و بعـــد از آن نبیه بـــری را به عنوان 

کردیم.  رئیس شـــورای رهبـــری انتخـــاب 
کـــه قـــادر بـــه مقاومـــت در برابر  نظـــر برخـــی ایـــن بود 
که  تهاجـــم اســـرائیل در ســـال 1982 نیســـتیم و االن 
اســـرائیل بـــه بیروت رســـیده بهتـــر اســـت از امریکایی 
هـــا بخواهیم با اســـرائیل توافـــق نامه ای بـــرای پایان 
کننـــد. اما مـــن و چنـــد تن از دوســـتان  جنـــگ امضـــا 
گفتیم نباید با اســـرائیل  کردیم و  دیگـــر با آن مخالفت 

کنیم بلکـــه بایـــد بجنگیم.  ســـازش 
گـــروه نبیه  بعدهـــا در بقـــاع مـــن در جهـــت مخالف با 
کاری توانش را  کـــه معتقد بودند نباید بـــه  بری بودم 
که ســـپاه پاســـداران آمد  نداریـــم بپردازیم، اینجا بود 
کردیـــم و تا االن هـــم در زمینه  و راه حـــزب اهلل را آغـــاز 

هـــای اجتماعی و سیاســـی آنرا ادامـــه می دهیم. 
در ســـال 2007 نماینـــده حـــزب اهلل در پارلمان بودم. 
االن هـــم در زمینه هـــای سیاســـی و اجتماعی همراه 
بـــا ســـید حســـن نصـــراهلل و دیگـــر بـــرادران مخلـــص 

 . هستم

ــــــــــه اســــــــــراییل  � آغــــــــــاز همــــــــــکاری مشــــــــــترک علی
ــــــــــا سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی همــــــــــراه ب

پس از شـــروع آموزش هـــای نظامی)پیـــش از انقالب( 
که  مـــا سیدعیســـی طباطبائـــی از جمله افـــرادی بود 

کز شـــد؛ مـــا هم با وی همان موقع آشـــنا  وارد این مرا
شـــدیم. وی از روحیـــه عـــدم تســـلیم در برابـــر ظلـــم، 
آزادی خواهـــی و همـــت باال برخوردار بودند، ســـپس 
اشـــغال  بـــا  مبـــارزه  چارچـــوب  در  همکاری هایمـــان 

شد.  آغاز  اســـرائیل 
او بـــه عنـــوان یک فـــرد آموزش دیـــده بـــه پایگاه های 
آموزشـــی رفت تا به امام موســـی صـــدر و دیگر برادران 
کمک  عـــرب بطـــور عمـــوم و شـــیعیان به طور خـــاص 

 . کند
فعالیـــت  همراهـــان  و  همـــکاران  از  عیســـی  ســـید 
هایمـــان بودنـــد و از لبیک گویـــان ندای امام موســـی 
گفـــت واعدوا لهم مااســـتطعتم من  که می  صـــدر بود 
کردنـــد؛ پس از  قـــوة و همچنـــان هـــم همـــکاری مـــی 
کارها  ناپدید شـــدن امام موســـی صدر در سال 1978 
کمک برخی بـــرادران ادامه  و فعالیـــت هـــای امام را با 
دادنـــد تا اینکه ســـپاه پاســـداران به اینجـــا آمدند و از 
کـــرده و بـــرای ادامه  آن پـــس با ســـید عیســـی دیـــدار 

کردیم.  همـــکاری هـــا برنامه ریـــزی 

ــــــــــود سیدعیســــــــــی منصــــــــــوب امــــــــــام  � معــــــــــروف ب
خمینــــــــــی اســــــــــت

ســـید عیســـی با امـــام خمینـــی از قبل انقـــالب رابطه 
کـــه از  کـــه یکـــی از بزرگانـــی  داشـــتند و معـــروف بـــود 
جانـــب امـــام خمینـــی فرســـتاده و منصـــوب شـــدند 

ســـید عیســـی بوده اســـت. 

کلــــــــــی و  � در زمــــــــــان حملــــــــــه اســــــــــرائیل فضــــــــــای 
ــــــــــود؟ ــــــــــان چطــــــــــور ب جامعــــــــــه لبن

بیـــروت  نزدیکی هـــای  بـــه  اســـرائیل   1982 ســـال  در 
رســـیده بـــود و  بیشـــتر بخش هـــا و نیروهـــای نظامی 
ج از بیروت در منطقه  جنبش امـــل برای مقابله خـــار
گانـــه  خلـــده مســـتقر بـــود. همینطـــور در نقـــاط ســـه 
کســـانی  بـــرادران دیگـــری نیـــز حضور داشـــتند. تمام 
که شـــور و انگیـــزه مقاومت داشـــتند تفنگ برداشـــته 
تا بـــا اســـرائیل بجنگند. تفنـــگ تنها سالحشـــان بود 
و جوانان ما موفق شـــدند ســـالح و تانک از اســـرائیل 

 . ند بگیر
ج البراجنـــه بود و مـــن و نبیه  مرکـــز فرماندهـــی در بـــر

ابوهشام الموسوی:

ارتش تک نفره
ابوهشـــام الموســـوی از جملـــه پیشـــتازان مبـــارزه علیـــه رژیم اشـــغالگر قدس اســـت. او از موسســـین جنبـــش امـــل و از اولین همراهان امام موســـی صـــدر رهبر 
کنـــون اســـت. وی همراهـــی و همـــکاری در بســـیاری از دوران ها با  شـــیعیان لبنـــان اســـت. وی همچنیـــن از اولیـــن همراهـــان حـــزب اهلل لبنـــان از آغاز تاســـیس تا
کـــه خود ســـالها در امروز مبارزه فعال و پی شـــرو بوده اســـت از سیدعیســـی به عنوان  سیدعیســـی طباطبایـــی در زمـــان مبارزه داشـــته اســـت.این مجاهد مبارز 

یـــک ســـازمان یک نفـــره و موتـــور محرکه بســـیاری از فعالیت هـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی در لبنان یـــاد می کند.
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بری و دیگـــران بودیم؛ ابو یحیی زکریا حمزه مســـئول 
نظامی بود و توانســـته بودند از ارتش اســـرائیل سالح 
گروهها و احـــزاب چپ  هایـــی را بـــه دســـت بیاورنـــد . 
کمونیســـم  گـــرا مانند احزاب ناسیونالیســـم ســـوریه و 
ســـوریه و غیـــره هـــم جنگیدنـــد امـــا در نهایـــت ارتش 
نتوانســـت بجنگـــد و دولـــت لبنـــان هـــم از ایـــن فضا 
ج بـــود و در نهایـــت اســـرائیل بیـــروت را اشـــغال  خـــار

 . د کر
ســـازمان های و طرف های انقالبـــی به جنبش أمل، 
کمیته هـــای پشـــتیبانی از انقـــالب اســـالمی و برخـــی 
وارد  ســـپاه  بعدهـــا  بـــود.  محـــدود  چـــپ  گروههـــای 
شـــد و آموزش هـــای نظامـــی و امکانـــات را در اختیار 
گذاشـــت و عملیات های  برادران آزاده ضد اســـرائیلی 
مقاومت شـــروع شـــد تا اینکه در ســـال 2000 مقاومت 

رســـید.  پیروزی  به 
کـــه نیروهـــای مقاومت را  اقـــای طباطبائـــی از هر چه 
کـــرد و باعـــث تقویـــت رابطه  پرتوان تـــر و قوی تـــر مـــی 
شـــان بـــا ایـــران مـــی شـــد دســـت بـــر نمـــی داشـــت و 
آن را انجـــام مـــی داد. بســـیار فعال و پرتحـــرک بودند. 
کـــس را می توانســـت  کـــرد و هـــر  بـــه ایـــران ســـفر می 
بـــا خـــود مـــی آورد یـــا از اینجا افـــرادی را به ایـــران می 
کنـــار فعالیت های  بـــرد. نقش ایشـــان بطور ویـــژه در 
نظامـــی برقـــراری ارتبـــاط و حمایـــت و یـــاری رســـانی 

 . د بو

سیدعیسی محور همه حرکات بود �
ســـید عیســـی پس از انقالب بســـیار بســـیار پرانرژی و 
فعـــال بودنـــد دائم افـــرادی را برای آشـــنایی به لبنان 
کردند. همینطور  می آورنـــد و مقاومت را معرفی مـــی 
از لبنـــان افـــرادی را به ایران می بردند ســـید عیســـی 
خ خیاطی همیشـــه در حرکت و تکاپو  مثل محـــور چر

 . بود 
یـــادم مـــی آید زمانـــی در بعلبک ســـید عیســـی هر ده 
گروهـــی از علما را جهت آشـــنایی  یـــا پانـــزده روز یکبار 
که به ایـــران رفته  و معرفـــی بـــا خود مـــی آورد. یکبـــار 
کـــه از طـــرف بســـیج برگزار شـــده  بـــودم در مراســـمی 
بـــود نماینـــده امام خمینی در ســـپاه آیت اهلل شـــهید 
کـــه مرا  کـــرد  محالتـــی وقتـــی مـــرا دیـــد بســـیار اصـــرار 
کـــردم و می  جـــای خـــودش بنشـــاند من قبـــول نمی 
گفـــت یادتـــان هســـت در بعلبک آمـــده بودیـــم منزل 

 . شما
ســـید عیســـی علما و بـــزرگان و تاجران ایرانـــی را برای 
حمایـــت بـــه لبنـــان مـــی آورد البتـــه بـــا هماهنگـــی با 
ســـپاه. تقریبـــا حـــدود هفـــت تـــا ده ســـال در بعلبک 
کرد  مـــدام افـــراد را می بـــرد و مـــی آورد . حمایـــت می 
کـــرد . حتـــی آقـــای نیری  و ارگان هـــا را تأســـیس مـــی 
کمیته امـــداد امام خمینی و بنیاد شـــهید و  مســـئول 
.. را بـــه اینجا می آورد. تقریبا هیچ موسســـه و مرکزی 
بـــرای حـــزب اهلل نبوده مگـــر اینکه یا او آن را تأســـیس 
کرده باشـــد  کـــرده یـــا اینکه در تأســـیس آن مشـــارکت 
کز  مثل شـــبکه المنار، شبکه نور، بیمارســـتان ها، مرا

فرهنگـــی، مســـاجد، حســـینیه هـــا، مجتمع ها.

ــیعیان  � ــ ــ ــ ــرای شــ ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ک ــود  ــ ــ ــ ــ ــــن ب ــ ــ ــ ــــق ای ــ ــ عاشــ
ــد ــ ــ ــ ــ کن ــیس  ــ ــ ــ ــی را تاســ ــ ــ ــ ــ مکان

 نمـــی شـــد نـــام جایـــی را بشـــنوی و ســـید عیســـی از 
بانیان و موسســـان آن نباشـــد بسیار عاشـــق این بود 
کـــه بـــرای شـــیعیان جایـــی را بســـازد. نقش ســـپاه در 
ســـفارت و بخـــش های خارجی بود اما ســـید عیســـی 
کسی  گر ســـپاه و ســـفارت با  با همه ارتباط داشـــت و ا

ارتبـــاط نداشـــت او آنهـــا را می آورد.

ــــــــــل  � ــــــــــی از عزرایی ــــــــو حت ــ ــــــــــم سیدعیســــــــــی ت گفت
ــری ــ ــ ــ ــ ــول می گی ــ ــ ــ ــ ــم پ ــ ــ ــ ــ ه

که در شـــورای حـــزب اهلل در ســـفارت ایران در  یکبـــار 
کاری از جلســـه  ســـوریه جلســـه داشـــتیم، من بـــرای 
ج شـــدم. در آسانســـور ســـید عیســـی را دیـــدم  خـــار
گفتـــم  بـــه ایشـــان  بـــه همـــه ســـالم برســـانم.  گفـــت 
گـــر االن عزرائیـــل بیایید شـــما به او  ســـید می دانید ا

گوییـــد جنـــاب عزرائیل  گفت؟ مـــی  چـــه خواهیـــد 
مـــن بـــرای پـــروژه ای نیـــاز به حمایـــت مالـــی دارم. 

کمـــک مالـــی بـــه پـــروژه مـــان بکنی ! می توانـــی 
سیدعیســـی خـــودش بـــه تنهایـــی یک موسســـه و 
کارهای خیـــر انجام مـــی داد و  بنیـــاد خیریـــه بـــود. 
خیـــر مـــی رســـاند و خیر هـــم می گرفـــت. واقعا نمی 
کـــه اثـــری از او نباشـــد.  کنـــی  توانـــی جایـــی پیـــدا 
کل بیـــروت، در تمـــام بقـــا،ع در تمـــام جنوب و  در 
کشـــور هر پروژه و زیـــر بنایی را انجـــام داده  شـــمال 

اســـت. فردی بســـیار ممتـــاز و ویژه اســـت.  

ــــــــــه سیدعیســــــــــی ســــــــــاخت  � ک حــــــــــوزه هایــــــــــی 
کنــــــــــد ــــــــــد حــــــــــوزه لبنــــــــــان را احیــــــــــا  مــــــــــی توان

کـــرده اســـت. حســـینیه در  او همـــه چیـــز تأســـیس 
کـــه قبـــل از آن نداشـــتیم. مقـــام  بعلبـــک ســـاخته 
کـــه میلیون ها و هـــزاران دالر بابت  »ســـیده خوله« 
کـــرده و االن تبدیـــل بـــه یـــک  ســـاخت آن هزینـــه 
بنـــای باشـــکوه و قابـــل احترام شـــده اســـت. حوزه 
کـــه به همراهی شـــیخ یزبک و  علمیه امـــام منتظر 
دیگرانی ســـاخته اســـت و این حـــوزه علمیه و دیگر 

کـــز فرهنگـــی می توانـــد احیای حوزه هـــای علمیه  مرا
کار و راه شـــهید  کـــه ادامه  بقاع را در برداشـــته باشـــد 

اول و ثانی باشـــند.

کار  � ــردم  ــ ــ ــ ــ ــرای م ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــــی مخلصان ــ ــ سیدعیســ
د می کــــــــــر

که ســـید عیســـی را نشناســـند یـــا اینکه  جایـــی نبـــود 
ایشـــان آنجـــا را نشناســـد. همـــه او را مـــی شـــناختند 
کرد، برایشـــان مخلصانه  چون او بـــه آنها خدمت می 
گمنام  که مثل یـــک ســـرباز  گویـــم  کـــرد نمـــی  کار مـــی 
کار نمی  بـــود امـــا او بخاطر خودش یا مشـــهور شـــدن 
کارها و فعالیـــت هایش را انجام  کرد در ســـکوت تمام 
کســـی مطلع شـــود اما مردم  می داد و نمی خواســـت 
مـــی دیدنـــد. مؤمنان نیـــز می دیدنـــد و او را دوســـت 

داشتند. 
ایشـــان فـــردی خّیـــر و شـــخصیتی توانمنـــد و پربـــار و 
که خروشـــان می رود و  منبـــع خیـــر مثـــل رودی روان 

که از وجـــود رود خبر  جاری اســـت. صدای آب اســـت 
کند  کـــه جایـــی اعالم نمـــی  مـــی دهـــد واال خـــود رود 

مـــن رودی روانم . 
کاری انجام مـــی داد و  ســـید عیســـی به خاطـــر خـــدا 
خســـتگی ناپذیـــر بـــود. وقتـــی  پـــس از پایـــان تحصن 
همراه بـــا برادران فلســـطینی در اردوگاهشـــان از آنجا 
گرســـنگی و  ج شـــد بخاطر خمپاره ها و بمب ها و  خار
که آنجا متحمل شـــد ماهها از ضعف  ســـختی فراوانی 
اعصـــاب و لـــرزش رنج می بـــرد، با این اوصاف دســـت 
کوشا  کشـــید و نمی نشســـت. بسیار بسیار  کار نمی  از 
کســـی نداشـــت  و بـــا همـــت بـــود و هیـــچ انتظـــاری از 
کنـــد قبول  کمکش  که مـــی توانســـت  کســـی بـــود  گر  ا
کـــرد یا بـــا حمایت مالی از تأســـیس موسســـات و  می 
کار عملـــی. مهذب  کـــز مذهبـــی و یا بـــا  مســـاجد و مرا
و دســـت به خیـــر و مخلص و بدون ســـرو صـــدا بود. 

که بودم و ســـید عیســـی هم حضور داشتند  هرجایی 

که ایشـــان را به  کردم  واقعا احســـاس مســـئولیت می 
گفتـــم آیـــا ایشـــان را می  کنـــم ومـــی  دیگـــران معرفـــی 
کـــه چـــه شـــخصیتی هســـتند و موســـس و  شناســـید 
کـــز حزب اهلل هســـتند اما  بنیانگـــذار موسســـات و مرا
که  ج مـــی دادند  ایشـــان مثل همیشـــه تواضع به خر

کاری انجـــام نـــداده اند. 

کــــــــــه در  � سیدعیســــــــــی ســــــــــازمان بزرگــــــــــی اســــــــــت 
ــــــده  ــ ــــــه شــ ــ ــــــر خالصــ ــ یک نفــ

درواقع ســـید عیســـی شخص بســـیار با اخالق و صبور 
و متواضـــع هســـتند امـــا همـــت باالیـــی داشـــتند. در 
که ایشـــان خود  گفته می شـــود  مـــورد امـــام خمینـــی 
کشتی متحرک  یک امت هســـتند و نیز ســـید عیســـی 
کـــه دریـــک نفر  روی دریاســـت یـــک ســـازمان بزرگـــی 
خالصـــه شـــده اســـت. فـــرد بـــا همتـــی هســـتند و به 
کـــه یک امت  قـــول حدیث شـــریف: "چه بســـا همتی 

کند". مـــی  زنده  را 

این حوزه علمیه و 
کز فرهنگی که  دیگر مرا

سیدعیسی ساخت 
می تواند احیای حوزه 

های علمیه بقاع را 
در برداشته باشد که 
ادامه کار و راه شهید 

اول و ثانی باشند.

105
پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر

 عالمه سیدعیسی طباطبایی



ــی  � ــ ــ ــ ــ ــا سیدعیس ــ ــ ــ ــ ــما ب ــ ــ ــ ــ ــدار ش ــ ــ ــ ــ ــن دی ــ ــ ــ ــ اولی
ــه  ــ ــ ــ ــود؟ از چــ ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــ ــه زمان ــ ــ ــ ــــی چــ ــ ــ ــ طباطبای

می شناســــــــــید؟ را  ایشــــــــــان  زمانــــــــــی 
داشـــتند.  حضـــور  لبنـــان  در  قدیـــم  از  سیدعیســـی 
گذشـــته  حضـــور ایشـــان در لبنان بـــه دهۀ هفتاد قرن 
از  یکـــی  در  دوره  ایـــن  در  می گـــردد.  بـــاز  )میـــالدی( 
مناســـبت های عمومی با ایشـــان آشـــنا شـــدم. رابطۀ 
نداشـــتم.  ایشـــان  از  یـــا شـــناخت خاصـــی  شـــخصی 
و  فرهنگـــی  دینـــی،  فعالیت هـــای  از  بســـیاری  در 
کـــه دارای بعد سیاســـی بـــود، شـــرکت می کرد.  برخـــی 
»او  می گفتنـــد:  کیســـت؟  او  کـــه  می پرســـیدیم  مـــا 
سیدعیســـی  نامـــش  و  ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری  از 
طباطبایی اســـت«. وی فعالیت های زیادی در برخی 
از روســـتاهای جنـــوب و در ضاحیـــۀ جنوبی داشـــت. 
کـــه وی یـــک ایرانـــی به نام سیدعیســـی  می دانســـتیم 
ک، مخلـــص و مبلغی  طباطبایی اســـت. او انســـانی پا
کـــه شـــیعیاِن لبنـــان را دوســـت دارد و نقـــش  اســـت 
کرد.  تبلیغـــی خوبـــی را در دهۀ هفتـــاد )میـــالدی( ایفا 
کمـــی پیـــش از انقـــالب  رابطـــۀ لبنانـــی هـــا بـــا ایشـــان 
اســـالمی ایران صمیمی شـــد؛ زمانی که فعالیت هایش 
افزایـــش  لبنانی هـــا  بیـــن  در  حضـــورش  و  شـــد  زیـــاد 
یافـــت. در آن زمـــان بعـــد از شـــهادت »ســـیدمصطفی 
خمینـــی؟هر؟« تظاهـــرات بزرگـــی در ایـــران برگزار شـــد 
و جنبـــِش انقـــالب، فعالیت هـــای خـــود را به صـــورت 

کرد.  جـــدی در ایـــران شـــروع 
در لبنان هم جنبش ها، تظاهـــرات و فعالیت هایی در 
حمایـــت از انقالب اســـالمی برگزار شـــد. ایـــن اقدامات 
پیـــش از پیـــروزی انقـــالب بـــود. در ایـــن دوره تعامـــل 

کـــه ارتبـــاط عمیق ما  بنـــده با وی ســـطحی بـــود، چرا
بعـــد از پیروزی انقالب اســـالمی و در دورۀ شـــکل گیری 

مقاومـــت اســـالمی در لبنان حاصل شـــد. 

ــی در  � ــ ــ ــ ــ
ّ

کل ــِی  ــ ــ ــ ــ گ ــک ویژ ــ ــ ــ ــ ــه ی ــ ــ ــ ــ کاری ب ــدا ــ ــ ــ ــ  ف
طباطبایــــــــــی  سیدعیســــــــــی  شــــــــــخصیت 

تبدیــــــــــل شــــــــــده

یکــــــــــی از مهم تریــــــــــن دوره هــــــــــای زندگــــــــــی  �
اردوگاه  در  محاصــــــــــره  سیدعیســــــــــی 
ــــت  ــ ــ ــ ــــت. از آن دوران صحب ــ ــ ــیدیه« اســ ــ ــ ــ »رشــ

ــد. ــ ــ ــ ــ کنی
گفتـــن  بـــرای  زیـــادی  ایـــن دوره چیـــز  از  درحقیقـــت 
نـــدارم، زیـــرا در این دوره مـــن در قم بـــودم. اما خبرها 
را ازطریـــق برادرانـــم در لبنان پیگیـــری می کردم. تمام 
فعالیت های وی در محاصرۀ اردوگاه های فلســـطینی 
را پیگیری می کردم. وی از شـــخصیت های بســـیار بارز 
بـــود و حضور سیاســـی بســـیار مهمـــی بـــه نمایندگی از 
موضـــع جمهـــوری اســـالمی در قبال جنـــگ اردوگاه ها 
یعنـــی جنـــگ لبنانی، فلســـطینی داشـــت. او به خاطر 
عشـــقش به فلســـطین و عالقه اش به شـــیعیان لبنان 
معـــروف بود. در جنـــگ اردوگاه ها موضـــع او از مواضع 
بســـیار بارز بود. اینکه او انســـانی شـــجاع و غیور اســـت 
و  می کنـــد  کاری  فـــدا دارد،  خاصـــی  شـــوق  و  شـــور  و 
کّلـــی در  زیـــاد دنبـــال نتیجـــه نیســـت بـــه یک ویژگـــِی 
شـــخصیت سیدعیســـی طباطبایی تبدیل شده بود.

کند  کاری  کـــه فدا  وقتی دید شـــرایط چنین می طلبد 
کار را  کنـــار  فلســـطینی ها در اردوگاه بمانـــد، ایـــن  و در 

کســـی  کـــه معمـــواًل انجـــام آن بر هر  کاری  انجـــام داد. 
کـــه روحانی  کســـی  ســـخت اســـت، به خصـــوص برای 
معمم اســـت و لباس شـــیعه به تن دارد. در آن شرایط 
که  گـــوش جهـــان برســـاند  می خواســـت پیامـــی را بـــه 
شـــیعه موضع بی طرفانـــه ای در قبال فلســـطینی ها یا 
مقاومت فلســـطین اتخـــاذ نکرده اســـت. درصورتی که 
مخالـــِف  رســـانه های  و  سیاســـتمداران  از  بســـیاری 
وحـــدت لبنانی هـــا و فلســـطینی ها تـــالش می کردنـــد 
کنند و آمـــاده بودند  تـــا از این موضـــوع سوءاســـتفاده 
کننـــد. وی بـــر مقاومت  تـــا از مقاومـــت لبنـــان تغذیـــه 
فلســـطین و وحدت مردم فلســـطین حریـــص بود و در 
ایـــن دوره در تأمین کـــردن مایحتـــاج و لـــوازم ضـــروری 
نقش هـــای  اردوگاه هـــا  داخـــل  در  فلســـطین  ملـــت 

مهمـــی را ایفـــا نمود. 

ــــــــد  � ــ ــــــــروز می گوین ــــــــه امــ ــ ــــــــا ب ــ ــــــــــوب ت ــــــــردم جن  مــ
ایــــــــــن چــــــــــاه، چــــــــــاه سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی 

اســــــــــت

شــــــــــما مســــــــــئول اجرایــــــــــی »حــــــــــزب اهلل«  �
کاری و  ــــاط  ــ ــ ــ ــــی ارتب ــ ــ ــ ــه زمان ــ ــ ــ ــتید. از چــ ــ ــ ــ هســ
ــروع  ــ ــ ــ ــی شــ ــ ــ ــ ــا سیدعیســ ــ ــ ــ ــ ــما ب ــ ــ ــ ــ ــدی ش ــ ــ ــ ــ ج

ــــد؟ ــ ــ شــ
ارتبـــاط جـــدی و درواقـــع ارتباط شـــخصی مـــن با وی 
گذشـــته )میـــالدی( آغـــاز شـــد. او را  از دهـــۀ نـــود قـــرن 
کـــه بـــا فرماندهان و  گســـترده ای  ازطریـــق ارتباطـــات 
علمـــای حـــزب اهلل و به خصوص شـــهید »ســـیدعباس 
موســـوی« داشـــت، می شـــناختیم.او رابطـــۀ خاص و 

»سیدهاشم صفی الدین« رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان؛

ذوب در اندیشه و منش امام خمینی؟هر؟ 
کـــه تمامی فعالیـــت های اقتصـــادی و اجتماعی حـــزب اهلل لبنـــان زیرنظر و با اشـــراف او  کســـی اســـت  سیدهاشـــم صفـــی الدیـــن معـــاون اجرایی حزب اهلل لبنان 
که این روزها اداره تمامی موسســـات تاســـیس شـــده توســـط سیدعیســـی طباطبایـــی به حزب اهلل داده شـــده نظـــر او درباره  انجـــام مـــی شـــود؛ بـــا توجه به این 

این موسســـات مهم اســـت.
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که  خوبی بـــا رهبر مقاومت لبنان داشـــت. ســـال1991 
از قـــم آمـــدم و برخـــی فعالیت هـــا و مســـئولیت ها را در 
گرفتم در تأســـیس »مرکز اســـتفتاء«  حـــزب اهلل برعهده 
لبنـــان و همچنیـــن در تمامـــی مؤسســـات جمهـــوری 
که آن زمان مؤسســـات انقالب اسالمی  اســـالمی ایران 
نام داشـــت، به طور مســـتقیم با وی ارتباط داشـــتیم.
منظـــورم از مؤسســـات انقـــالب اســـالمی، »مؤسســـۀ 
که  شـــهید«، »کمیتۀ امـــداد«، »مؤسســـۀ بیت المال« 
درحـــال حاضـــر »مؤسســـۀ قرض الحســـن« نـــام دارد و 
دیگـــر پروژه های مهم  اســـت. درواقع مـــا دائم یکدیگر 

گفت وگـــو و مشـــورت می کردیـــم. را می دیدیـــم و 
مشـــتاق بـــود دســـت بـــه اقدامـــات خـــوب و مرتبـــط 
بـــا مؤسســـات اصلـــی و مـــادر در جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران بزنـــد تـــا حامـــی و پشـــتیبان مؤسســـاتی باشـــد 
کـــه مقاومـــت و جامعـــۀ مقاومت لبنـــان به آن هـــا نیاز 

داشـــت. 
که خاطرم هســـت حفر چـــاه برای  کارهـــا  یکـــی از ایـــن 
کـــه می دانیـــد در آن  اســـتخراج آب بـــود. همان طـــور 
زمـــان جنـــوب لبنان منطقـــۀ محرومـــی بـــود و یکی از 
ایـــن محرومیت هـــا نیـــاز شـــدید مناطـــق جنوبـــی بـــه 
آب بود. سیدعیســـی دســـت به اقدام خوبـــی زد؛ حفر 
چـــاه. مردم جنوب تا بـــه امروز نیز این چاه هـــا را با نام 
سیدعیســـی می شناســـند و می گوینـــد این چـــاه، چاه 
سیدعیســـی طباطبایی اســـت و تا به امـــروز نیز برخی 

از ایـــن چاه ها آبـــاد هســـتند و آب فراوانـــی دارند. 

کل و  �  سیدعیســــــــــی حلقــــــــــۀ اتصــــــــــال، ناظــــــــــر 
ــــــا  ــــــر نــــــــــوع پــــــــــروژه ای از تأســــــــــیس تــــ حامــــــــــی هــــ

ــــــــــود  گســــــــــترش ب
کارمنـــدان خود  هر یـــک از این مؤسســـات مســـئول و 
کل را برعهـــده داشـــت. وی  را داشـــت. او نقـــش ناظـــر 
نماینـــدۀ مقامـــات جمهوری اســـالمی ایران بـــود و در 
عمـــل هم ارتباط با مؤسســـات مـــادر را برقـــرار می کرد. 
کمیتۀ امـــداد لبنان با  که میـــان  کســـی  به طورمثـــال، 
کمیتۀ امداد جمهوری اســـالمی ارتبـــاط برقرار می کرد، 

بود.  سیدعیســـی طباطبایی 
کاری را انجام می داد.  او در تمامی مؤسســـات چنیـــن 
بعـــد از افتتـــاح مرکـــز نمایندگـــِی »امـــام خامنـــه ای«، 
به عنـــوان  دینـــی  احـــکام  و  اســـتفتائات  درخصـــوص 
نماینـــدۀ رهبـــری بـــاز هـــم ایـــن نقـــش مهـــم را ایفـــا 

می کنـــد. 
همچنـــان  و  داشـــت  را  انقـــالب  رهبـــر  تأییدیـــۀ  وی 
گســـترش ایـــن  نیـــز دارد. طبـــق ایـــن تاییدیـــه بـــرای 
بـــا  نیـــز  هم زمـــان  و  می کنـــد  فعالیـــت  مؤسســـات 
مؤسســـات مـــادر در جمهوری اســـالمی ارتبـــاط دارد. 
کل و حامی هر نوع  بنابرایـــن وی حلقـــۀ اتصال، ناظـــر 
گســـترش بود. او همچنین ارتباطات  پروژۀ تأســـیس و 
که بـــرای خدمـــت و تقویت این  بســـیار زیادی داشـــت 

مؤسســـات از آن هـــا اســـتفاده می کـــرد. 

ــــــــــه  � ــــــــــا ایشــــــــــان چگون ــــــــــت شــــــــــما ب ــــــــــوع فعالی ن
ــــــــــود؟ ب

مرحله به مرحلـــه  ایشـــان  بـــا  مـــن  شـــخصی  ارتبـــاط 
کـــه مـــا از شـــهر مقـــدس  پیـــش رفـــت. در مرحلـــۀ اول 
کز موجـــود، مثل  قـــم آمدیـــم در تأســـیس برخـــی از مرا

کـــز امام خمینـــی یا مرکز اســـتفتاء به طـــور مختصر و  مرا
کمک می کـــردم.  معمولـــی بـــه آن هـــا 

کار می کردنـــد  کـــه بـــا او  وی و برخـــی دیگـــر از بـــرادران 
در حوزه هـــای فرهنگـــی، فکـــری و رســـانه ای از مـــن 

می کردنـــد.  کمـــک  درخواســـت 
رابطۀ رســـمی ای میان حزب اهلل و سیدعیســـی وجود 
که با  گروهـــی  نداشـــت بلکه من بشـــخصه با ایشـــان و 
کار می کردنـــد، رابطـــه داشـــتم اما بعـــد از آنکه  ایشـــان 
برعهـــده  حـــزب اهلل  در  را  مشـــخصی  مســـئولیت های 
کـــه در جنـــوب لبنـــان  گرفتـــم و در دورۀ دو ســـاله ای 
بـــودم، او می آمـــد و به طور رســـمی بـــا او هماهنگی ها 
را انجـــام می دادیم؛ مـــن به عنوان نماینـــدۀ حزب اهلل 
کـــه  اســـالمی  مؤسســـات  نماینـــدۀ  به عنـــوان  او  و 

کنـــد. می خواســـت پروژه هایـــی را تأســـیس 
 تاجایی کـــه یـــادم هســـت در آن زمـــان مـــن به عنـــوان 
مســـئول منطقـــۀ جنـــوب و او به عنوان صاحـــب ایده، 
با یکدیگر اقدام به ســـاخت بیمارســـتان شـــهید شیخ 
کردیـــم. زمیـــن و نیازهـــای آن را تأمیـــن  راغـــب حـــرب 
کردیـــم. بعـــد از آن وی به همـــراه شـــیخ »رحیمیـــان« 
آمد. شـــیخ رحیمیـــان در آن زمان مســـئول مؤسســـۀ 
شـــهید در ایـــران بـــود. بـــا هـــم آمدنـــد و ســـنگ بنای 
کاِر  گذاشـــتند. این  بیمارســـتان شـــیخ راغب حـــرب را 

بود. ما  مشـــترک 
کز امام خمینی با  همچنیـــن برای تقویت و توســـعۀ مرا
کردیم. وی همیشـــه برای ساخت و  یکدیگر همکاری 

کز، مبتکر و فعال بود.  توســـعۀ این مرا
در مرحلۀ ســـوم وقتی که مســـئولیت اجرایی حزب اهلل 
گرفتـــم، به طـــور طبیعـــی تمامـــی اقدامات  را برعهـــده 

امروزه مؤسسات 
سیدعیسی بزرگ، 

مهم و فعال هستند و 
به گروه های مختلف 

جامعۀ مقاومت و 
ی جامعۀ 

ّ
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شیعی خدمات بزرگی 
ارائه می دهند. آنچه 
سیدعیسی تأسیس 

کرد، بذر نیکو و گیاه 
کی است که به اذن  پا

پروردگارش همیشه 
در حال ثمره دادن 

است.
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می شـــد.  انجـــام  مـــن  هماهنگـــی  بـــا  سیدعیســـی 
که من نمایندۀ »سیدحســـن  هماهنگـــی بدین معنـــا 
نصـــراهلل« بـــودم و سیدعیســـی همیشـــه می خواســـت 

نظـــر او را  بدانـــد.
که وارد می شـــد،   سیدعیســـی در هر پروژه و موضوعی 
مـــن به نحـــوی نمایندۀ ایـــن ارتبـــاط بـــودم. زمانی که 
کند یـــا وقتی که  نمی توانســـت سیدحســـن را مالقـــات 
یکدیگـــر  بـــا  بدانـــد  را  حـــزب اهلل  نظـــر  می خواســـت 
می کردیـــم.  همـــکاری  و  می نشســـتیم  گفت وگـــو  بـــه 
سیدعیســـی طبـــق معمـــول ابتـــکارات مؤثـــر، فعـــال، 
در  کـــه  همان طـــور  داشـــت؛  قـــوی ای  و  شـــجاعانه 
کـــز امام خمینی و توســـعۀ این  موضـــوع تلویزیون، مرا
کـــز نمـــود یافـــت. در تمامی ایـــن امور تقریبـــًا با هم  مرا
کردیم و من همیشـــه در خدمت او بودم. او  همـــکاری 
ســـید بزرگ، عزیز، بـــا ارزش، مبتکر، با جرئت، عاشـــق 
ایـــن  در  اهل بیـــت؟ع؟  و شـــیعیان  لبنـــان  مقاومـــت 

بود.  کشـــور 

ــــــــرای  � ــ ــــــــیخ راغــــــــــب حــــــــــرب ب ــــــــتان شــ  بیمارســ
ــــه  ــ ــ ــ ــــــرض حمل ــ ــ ــــه در مع ــ ــ ــ ــــه روزان ــ ــ ــ ک ــــی  ــ ــ ــ مردم

ــــــد ــ ــ ــــرائیل بودن ــ ــ اســ

ــــــــیخ  � ــــــــتان شــ ــــــــاخت بیمارســ ــــــــوص ســ درخصــ
ــــــــــه  ــــــــــه در جنــــــــــوب قــــــــــرار داد، چگون ک راغــــــــــب 
ــد و  ــ ــ ــ ــ گرفته ش ــم  ــ ــ ــ ــ ــن تصمی ــ ــ ــ ــ ــه ای ــ ــ ــ ــ ک ــد  ــ ــ ــ ــ ش
ــکل  ــ ــ ــ ــ ــه ش ــ ــ ــ ــ ــه چ ــ ــ ــ ــ ــیس آن ب ــ ــ ــ ــ ــل تأس ــ ــ ــ ــ مراح

ــــــود؟ ــ ــ ب
در جنوب نیاز به ســـاخت بیمارســـتان وجود داشـــت، 
که جنوب لبنان همیشـــه محل جنگ با دشـــمن  چرا
اســـرائیلی بـــود. در جنـــوب لبنـــان بیمارســـتان وجود 
کم بـــود یا مجهـــز نبودند و  داشـــت، اما یا تعدادشـــان 

امکانات مهم را نداشـــتند. 
در این هنگام، ســـخن از ضرورت تأسیس بیمارستان 
در جنـــوب به میـــان آمـــد. در آن زمـــان سیدعیســـی 
گفـــت: »مـــن آمـــاده ام تـــا ایـــن مســـئولیت را برعهـــده 

بگیرم«. 
کـــه بـــا آن هـــا در  بعـــد از بحـــث و بررســـی بـــا برادرانـــی 
کار می کـــرد به این ایده رســـیدند و شـــروع  مؤسســـات 
کردند. ما در جنـــوب و حزب اهلل، در  بـــه صحبـــت از آن 
راســـتای خدمت بـــه مردم و رزمنـــدگان و همۀ مردمی 
که از حمالت دائم و مســـتمر اسرائیل اذیت می شدند 
کـــه مناطق جنوبی  کردیم، چرا از ایـــن ایده اســـتقبال 
به طـــور دائـــم بمبـــاران می شـــد و شـــهدا و مجروحانی 
را برجـــای می گذاشـــت. وی آمادگـــی خـــود را اعالم و با 
دبیـــرکّل حـــزب اهلل و شـــیخ رحیمیـــان دراین خصوص 

کرد.  گفت وگـــو 
کـــه قطعـــه زمینـــی  بـــود  ایـــن  نقـــش مـــا در جنـــوب 
گروه هـــای مختلف  کنیـــم. بنابراین ارتبـــاط با  فراهـــم 
که  شـــروع شـــد تا اینکـــه توانســـتند در همیـــن مکانی 
درحال حاضر بیمارســـتان شـــیخ راغب حرب تأسیس 
کننـــد.  شـــده اســـت، بـــرای مـــا قطعه زمینـــی فراهـــم 
کار خدمـــت به مقاومـــت و برآورده کردن  هـــدف از این 
کـــه در صف مقـــدم رویارویی با  نیاز مـــردم جنوب بود 

دشـــمن اســـرائیلی بودند. 

ایــــــــــن  � تأســــــــــیس  ایــــــــــدۀ  چــــــــــه ســــــــــالی 
گرفــــــــــت؟ شــــــــــکل  بیمارســــــــــتان 

گرفـــت و  تقریبـــًا ســـال1992 ایـــدۀ ســـاخت آن شـــکل 
دقیقـــًا به خاطـــر نـــدارم، امـــا فکـــر می کنم ســـال1993 
کار ســـاخت آن شـــروع شـــد و  سه یا چهار ســـال پس از 
کرد. مشکلی  کار خود را شـــروع  ســـاخت، بیمارســـتان 
که  وجـــود داشـــت و آن هم فراهم کردن تجهیـــزات بود 
کمی با  به طـــول انجامید. به همین دلیل بیمارســـتان 

تأخیر افتتاح شـــد. 

از  � فقــــــــــط  پول هــــــــــا  و  تجهیــــــــــزات  ایــــــــــن 
ــــــــــا از  جمهــــــــــوری اســــــــــالمی ایــــــــــران می آمــــــــــد ی

ــــود؟ ــ ــ ــ ــــم ب ــ ــ ــــر هــ ــ ــ ــــای دیگــ ــ ــ جاهــ
رئیـــس  بـــود.  کار  ایـــن  معمـــواًل سیدعیســـی متولـــی 
مؤسســـۀ شـــهید به عنـــوان نماینـــدۀ رهبـــری متولـــی 
کســـانی  ایـــن امـــر بـــوده و هســـت. برخـــی از خیرین و 
کـــه دوســـت داشـــتند مشـــارکت داشـــته  هـــم بودنـــد 
که تمامـــی این هـــا ازطریق  باشـــند، امـــا بایـــد بگوییم 

انجـــام می شـــد. سیدعیســـی 

ــــــام  � ــ ــــــــط امــ ــــــــت خــ ــــــــد اســ ــــــــی معتقــ  سیدعیســ
ــــــــــان انتشــــــــــار  ــــــــــد در جامعــــــــــۀ لبن ــــــــــی بای خمین

ــــــــــد یاب

ــــــــــز  � ک درحال حاضــــــــــر چــــــــــه تعــــــــــداد از ایــــــــــن مرا
ــال  ــ ــ ــ ــ ــان فع ــ ــ ــ ــ ــــی در لبن ــ ــ ــ ــــی امام خمین ــ ــ فرهنگــ

هســــــــــتند؟
کز فعـــال در لبنان، بیـــش از چهارده  درحال حاضـــر مرا

مرکـــز در مناطق مختلف لبنان اســـت. 

نظــــــــــر  � زیــــــــــر  آن هــــــــــا  از  تعــــــــــداد  چــــــــــه 
می شــــــــــود؟ اداره  سیدعیســــــــــی 

کز  کـــز زیر نظـــر او اداره می شـــود. مرا تقریبـــًا تمامـــی مرا
امام خمینـــی بـــدون درنظر گرفتـــن امور مالـــی، زیر نظر 
گاهـــی خـــود او  وی تأســـیس شـــده و اداره می شـــوند. 
گاهی مرحلـــۀ اول پرداخت  بودجه را تأمیـــن می کرد و 
گاهی نیز  کنـــد و  را تأمیـــن می کرد تا مناطق را تشـــویق 
کل ســـاخت را تأمیـــن می کرد. بعد از ســـاخت،  هزینـــۀ 
گاهـــی مـــا در تأمیـــن تجهیـــزات الزم بـــا وی همـــکاری 
می کنیـــم. اما مســـئولیت اصلی در ســـاخت و تجهیز و 
حتـــی اشـــتغال در این مؤسســـات تا به امـــروز برعهدۀ 

سیدعیســـی طباطبایی بوده اســـت. 

ــیس  � ــ ــ ــ ــ ــه تأس ــ ــ ــ ــ ــازی ب ــ ــ ــ ــ ــه نی ــ ــ ــ ــ ــی چ ــ ــ ــ ــ
ّ

به طورکل
ــد؟ ــ ــ ــ ــ ــس می کردی ــ ــ ــ ــ ــز ح ــ ــ ــ ــ ک ــن مرا ــ ــ ــ ــ ای

کـــز درواقـــع از ایـــدۀ سیدعیســـی طباطبایـــی  ایـــن مرا
کـــه  سرچشـــمه می گیرنـــد. فرهنـــگ و معرفـــت دینـــی 
گرایـــش بـــه خـــط امام خمینـــی رضـــوان اهلل  نشـــان از 
تعالی علیـــه دارد، بایـــد در جامعـــۀ لبنان انتشـــار یابد، 
کـــه دربردارندۀ اندیشـــۀ اصیل امـــام خمینی؟هر؟  چرا
سیدعیســـی  می دانیـــم،  کـــه  همان طـــور  اســـت. 

کســـانی  طباطبایـــی از دوســـتداران امـــام و ازجملـــه 
کـــه در اندیشـــه، فرهنـــگ و روش امام خمینی  اســـت 

شـــده اند.  ذوب 
که برگرفته از اندیشـــۀ  وی اعتقاد داشـــت این فرهنگی 
امام خمینـــی اســـت، بایـــد در تمامـــی لبنـــان انتشـــار 
یابـــد و حـــزب اهلل نیز با سیدعیســـی طباطبایی در این 
زمینه هم عقیده بود بنابراین سیدعیســـی و حزب اهلل 
در ایـــن موضـــوع هم عقیده بودنـــد. درحال حاضر این 
کـــز فرهنگـــی، در برگـــزاری جنبش هـــا، ســـمینارها  مرا
کنفرانس هـــا در تمامـــی مناطـــق لبنان ماننـــد بقاع،  و 
جنـــوب و بیـــروت تالش هـــای زیادی انجـــام می دهد.

ــــــــــن  � ــــــــد از برعهده گرفت ــــــــه بعــ ــ ک ــــــــد  ــ گفتی ــــــــما  شــ
ــــل  ــ ــ ــ ــــزب اهلل، پ ــ ــ ــــی در حــ ــ ــ ــ ــئولیت اجرای ــ ــ ــ مســ
ــراهلل و  ــ ــ ــ ــــن نصــ ــ ــ ــان سیدحســ ــ ــ ــ ــ ــی می ــ ــ ــ ارتباطــ

ــــدید. ــ ــ ــــی شــ ــ ــ ــ ــــی طباطبای ــ ــ سیدعیســ
همیشـــه این گونـــه نبـــوده اســـت. یعنـــی تـــا بـــه امروز 
گاهـــی سیدعیســـی طباطبایـــی بـــا خود سیدحســـن 
نصراهلل دیدار داشـــته اســـت، اما می دانیـــد بعد از آنکه 
سیدحســـن نصـــراهلل دبیرکّل حـــزب اهلل شـــد، به دلیل 
شـــرایط امنیتی و ســـختِی ارتبـــاط، این امـــکان وجود 
کند.  که همیشه به طور مســـتقیم با او دیدار  نداشـــت 

گاهـــی اوقات من پـــل ارتباطـــی بودم.

ــــــــــا  � ــــــــــاط سیدعیســــــــــی طباطبایــــــــــی ب ــــــــــوع ارتب ن
سیدحســــــــــن نصــــــــــراهلل و حــــــــــزب اهلل

 سیدعیســـی همیشـــه نظر حزب را می پذیرفت؛ آنچه 
گرد هم  کـــه در تمامی این مراحل، ما و سیدعیســـی را 
کرده، بســـیار بزرگ و عظیم اســـت. سیدعیســـی  جمع 
طباطبایی بـــرای مـــا ارزش معنوی و ارزشـــی به اندازۀ 
کّل مقاومت و حـــزب اهلل دارد و مدت زیادی  تأســـیس 
ایـــن مســـیر را پیمـــود. به خاطـــر مقاومـــت و حزب اهلل 
کاری هـــای زیـــادی  مشـــکالت زیـــادی را تحمـــل و فدا

کرد. 
والیـــت  پیـــروان  و  رزمنـــدگان  مقاومـــت،  عاشـــق  او 
کوچک و ســـاده، اختالف  کارهای  اســـت. در برخـــی از 
خ بدهد.  کـــه ممکن اســـت هرجایـــی ر وجود داشـــت 
مـــا  و  باشـــد  این گونـــه  می گفـــت  وی  به طورمثـــال، 
کار و رابطـــه چیـــز  می گفتیـــم این گونـــه، امـــا در ســـطح 

نبود.  مهمـــی 
رابطـــۀ ما بـــا وی رابطـــۀ روحـــی، عاطفی، اعتقـــادی و 
دینی بود. وی مرد بســـیار بســـیار بزرگی است. درواقع 
بـــدون هیچ گونـــه تعارفـــی، سیدعیســـی طباطبایـــی 
در تاریـــخ، قلـــب و وجـــدان ما جایـــگاه بـــزرگ و واالیی 
که نســـبت  دارد. وقتـــی از افـــرادی ســـخن می گوییـــم 
بـــه مقاومـــت، جوانـــان مقاومـــت و جامعـــۀ مقاومـــت 
در لبنـــان لطف داشـــته اند، بدون شـــک سیدعیســـی 
که نســـبت به همۀ  طباطبایی از جمله افرادی اســـت 

کشـــور لطف داشـــته اســـت.  مـــا در این 

ارتباط شخصی سیدعیسی با سیدحسن   �
نصراهلل

و  اســـت  او دوســـتدار و عاشـــق سیدحســـن نصـــراهلل 

 
سیدعیسی 
طباطبایی از 
دوستداران امام 
و ازجمله کسانی 
است که در اندیشه، 
فرهنگ و روش 
امامخمینی ذوب 
شدهاند. وی اعتقاد 
داشت این فرهنگی 
که برگرفته از اندیشۀ 
امامخمینی است، 
باید در تمامی لبنان 
انتشار یابد.
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می گویـــد  ســـخن  نصـــراهلل  سیدحســـن  از  زمانی کـــه 
در  به ویـــژه  می کنـــد؛  اســـتفاده  واالیـــی  کلمـــات  از 
ســـخن  سیدحســـن  از  هـــرگاه  او  اخیـــر.  ســـال های 
می گوید اشـــک از چشـــمانش ســـرازیر می شـــود و داثم 

بـــرای ایشـــان توفیـــق و پیـــروزی طلـــب می کنـــد. 
گرایش  رابطـــۀ خاصی بـــا سیدحســـن دارد؛ همچنین 
ویـــژه ای. ایـــن عالقـــه، جدیـــد نیســـت بلکـــه قدیمی 
دبیـــرکّل  سیدحســـن  آنکـــه  از  پیـــش  حتـــی  اســـت، 
حـــزب اهلل شـــود. سیدعیســـی در لبنـــان دوســـتداران 
از لبنانی هـــا را دوســـت  زیـــادی داشـــت، او بســـیاری 
داشـــت، اما در لبنان عاشـــق سیدعباس و سیدحسن 

. د بو
که وقتی حســـن  که به خاطـــر دارم این اســـت  چیـــزی 
نصـــراهلل را می بینـــد، می خواهـــد دســـت او را ببوســـد. 
به خاطـــر  می کنـــد  ســـالم  ایشـــان  بـــه  وقتـــی  یعنـــی 
را  دســـتش  خواهـــد  مـــی  دارد،  او  بـــه  کـــه  عالقـــه ای 
ببوســـد و به طـــور طبیعـــی سیدحســـن نصـــراهلل اجازه 

نمی دهـــد.

نظر سیدحسن درمورد او چیست؟ �
ســـخن  مـــن  دارد.  دوســـت  را  او  نیـــز  سیدحســـن 
خـــوب، ســـتایش نیکـــو و تشـــکرهای زیـــادی را از زبان 
سیدحســـن نصـــراهلل به خاطر تالش های سیدعیســـی 
کافی اســـت  طباطبایـــی در لبنـــان شـــنیده ام. همین 
کـــه بگویم این انســـان، این عالم، این مؤمـــن وفادار و 
گذراند.  مخلص، تمـــام عمر و زندگی خـــود را در لبنان 
که او شـــهید زنده اســـت.  همچنیـــن فرامـــوش نشـــود 
این اواخر نزدیک بود شـــهید شـــود، اما خواست الهی 
که سیدعیســـی در بین ما با برکـــت، با ارزش  ایـــن بـــود 
و فعـــال بماند. مـــا به وجود مبارکـــش افتخار می کنیم. 

درمــــــــــورد اخالقیــــــــــات و خلــــــــــق و خــــــــــوی  �
سیدعیســــــــــی بگوییــــــــــد؟

که سیدعیسی طباطبایی  کی است. هرکسی  او مرد پا
ک دارد و عاشـــق  که او قلبی پا را می شناســـد، می داند 
کارمنـــدان و دیگران  خدمت کردن اســـت. رابطـــۀ او با 
کـــه در ارتباط  کســـانی  رابطـــۀ پـــدری اســـت. با همـــۀ 
اســـت، مانند بـــرادر بزرگ تـــر رفتـــار می کند. او انســـان 
کـــه به مردم عشـــق  عالـــم، محتـــرم و محبوبـــی اســـت 

مـــی ورزد و مردم نیـــز وی را دوســـت دارند. 

صفت هــــــــــای  � از  یکــــــــــی  بخواهیــــــــــد  گــــــــــر  ا
طباطبایــــــــــی  سیدعیســــــــــی  اخالقــــــــــی 
انتخــــــــــاب  را  یــــــــــک  کــــــــــدام  برگزینیــــــــــد  را 

؟ می کنیــــــــــد
کارش  اخالص او. سیدعیســـی مـــرد مخلصی اســـت و 
را بـــا اخـــالص انجـــام می دهـــد. یعنـــی او بـــرای انجام 
تکلیـــف بـــه خـــود، شـــخصیت، خانـــواده و فرزندانش 
توجهـــی نمی کنـــد. او همیشـــه در خدمـــت مقاومـــت 
و خـــط امـــام و راه والیـــت اســـت. به قـــدری مخلـــص 
کســـی چون  کـــه بســـیاری از مواقـــع در مقابلت  اســـت 
را  انســـانی  نمی بینـــی.  را  طباطبایـــی  سیدعیســـی 
کرده  کـــه تمـــام زندگـــی اش را وقـــف والیـــت  می بینـــی 

اســـت. او مخلـــص والیت اســـت.

ــــوادۀ  � ــ ــ ــ ــا خان ــ ــ ــ ــ ــــی ب ــ ــ ــــاط سیدعیســ ــ ــ ــ ــــوع ارتب ــ ــ ــ ن
ــازان ــ ــ ــ ــ ــهدا و جانب ــ ــ ــ شــ

کاری می کنـــد. وقتـــی از  او بی انـــدازه بـــرای آن هـــا فـــدا
شـــهدا و جانبـــازان صحبت می کند به خاطـــر عاطفه و 

گریـــه می کند.  کـــه دارد در بیشـــتر مواقع  محبتـــی 
کمـــک بـــه آن هـــا و رفاهشـــان فـــدا  همه چیـــز را در راه 
می کنـــد. مواضع بســـیاری از این دســـت در جمهوری 
اســـالمی ایـــران داریـــم. به طورمثـــال، ســـال هایی بود 
کـــه بودجـــۀ مؤسســـۀ جانبـــازان و ارتباط آن بـــا ایران، 
وضعیـــت روشـــن و خوبـــی نداشـــت. او بســـیار تـــالش 
کـــه در قبـــال جانبازان  می کنـــد و از مســـئولیتی بزرگی 
کـــه در مقابـــل  داریـــم، ســـخن می گویـــد. عـــادت دارد 
فرزندان شـــهدا و خانوادۀ جانبـــازان لبخند بزند. مایۀ 
کـــه جانبـــازان را در وضعیـــت  خوشـــحالی اش هســـت 
خوبـــی ببینـــد؛ اینکه بـــه آن ها خدمـــات خوبـــی ارائه 
را  زندگـــی اش  و  تـــالش  از  زیـــادی  بخـــش  می شـــود. 
در راه خدمـــت بـــه جانبـــازان و خانواده هـــای شـــهدا 

می گذرانـــد. 

نوع ارتباط سیدعیسی با اهل سّنت �
گســـترده ای دارد. بـــا مؤسســـان تجمـــع   او ارتباطـــات 
علمـــای مســـلمان یـــا بـــا علمـــای مختلـــف لبنانـــی و 
اســـالمی  جمهـــوری  و  مقاومـــت  بـــا  کـــه  فلســـطینی 
ایـــران ارتبـــاط دارند، رابطـــۀ خوبـــی دارد و آن ها وی را 

می شناســـند.  به خوبـــی 

ــــــت او  � ــ ــ ــــوع فعالی ــ ــ ــ ــــــگ33 روزه، ن ــ ــ ــــد از جن ــ ــ ــ بع
ــــــــــود؟  چــــــــــه ب

کـــه از جمهوری  کســـی  به طورکّلـــی سیدعیســـی به هر 
اســـالمی ایـــران می آیـــد خدمـــت می کنـــد. بـــه آن هـــا 
می یابـــد.  حضـــور  میان شـــان  در  و  می کنـــد  کمـــک 
نمازجماعـــت  ســـفارت،  در  ایرانی هـــا  بـــا  گاهـــی  او 
می خوانـــد. بـــا ایرانی هـــای حاضـــر در لبنـــان از ســـپاه 
پاســـداران و ســـفارت یـــا وزارت امـــور خارجـــه یـــا هـــر 
مؤسســـۀ دیگری در جمهوری اســـالمی ارتبـــاط دارد. 
گروهی  گفت با همـــۀ ایرانی هـــا از هـــر اداره و  می تـــوان 
کـــه هســـتند، ارتبـــاط دارد. حتی هیئت هایی رســـمی 
گفت گـــو دارد.  کـــه از ایـــران می آینـــد با آن هـــا دیـــدار و 
گاهـــی برخی فعالیت هـــا را با آن هـــا هماهنگ می کند. 

ــز  � ــ ــ ــ ــ ــــیس مرک ــ ــ ــرای تاســ ــ ــ ــ ــ ــاله ب ــ ــ ــ ــــت ده ســ ــ ــ همــ
ــروت ــ ــ ــ ــ ــه بی ــ ــ ــ ــ ــان در ضاحی ــ ــ ــ ــ ایرانی

به طورمثـــال، وقتـــی نّیـــت ســـاخت مســـجد و مجمع 
لبنـــان وجـــود داشـــت ـ می دانیـــد  ویـــژۀ ایرانی هـــا در 
کم  کـــه بـــرادران ایرانـــی حاضـــر در لبنـــان تعدادشـــان 
نیســـت ـ او با تمـــام توان تـــالش می کرد تا مرکـــزی ویژۀ 
کند. بـــرای ایـــن موضوع تـــالش زیادی  ایرانی هـــا بنـــا 
می کـــرد. وی به عنـــوان نماینـــدۀ قانونـــی رهبـــر معظم 
انقالب داشـــت. او این زمین بیمارســـتان قلب رسول 
کـــرد بعد  اعظـــم؟ص؟ را به سیدحســـن نصـــراهلل تقدیم 
کاری انجام دهیـــم و مرکزی ویژۀ  گفت: »بایـــد  از ایـــن 

کنیم«. ایـــن موضوع  بـــرادران ایرانـــی در ضاحیـــه بنـــا 
امـــور  گـــر  »ا گفـــت:  ایـــن  از  بعـــد  بـــرد.  زیـــادی  زمـــان 
کار، درســـت و منطقـــی  به این صـــورت باشـــد، یقینـــًا 
کرد و بـــر بنای این  پیـــش نمی رود. پـــس تالش زیادی 
کار این  مرکـــز اصرار داشـــت. الحمـــدهلل درحال حاضـــر 

کرده ایم. مرکـــز را شـــروع 
کاری را شـــروع  که وقتی   سیدعیســـی ویژگـــی ای دارد 
کند، مگر آنکـــه آن را  می کنـــد، امکان نـــدارد آن را رهـــا 
گر زمـــان بگذرد، یک ســـال،  به اتمـــام برســـاند؛ حتی ا
ســـه ســـال، چهار ســـال یا پنـــج ســـال. یعنـــی وقتی با 
کاری بـــه توافـــق رســـیدیم، آن را فراموش  او بـــر انجـــام 
که می خواهد باشـــد و اوضاع  نمی کند؛ شـــرایط هرچه 

کند.  که تغییـــر  هرچقـــدر 
ســـاخت  اینکـــه  تـــا  کـــرده  پافشـــاری  بر خواســـته اش 
پـــروژۀ مدرســـۀ ایرانـــی، مســـجد ایرانـــی و مرکـــز اصلی 
امام خمینی در ضاحیۀ جنوبی شـــروع شـــده اســـت و 
ان شـــااهلل مرکز بزرگ و مهمی خواهد بود. سیدعیسی 
کرد. ســـپس آمد و دوبـــاره عزم  بیـــش از ده ســـال صبر 
کـــرد. این یکی از صفات وی اســـت.  کار را  انجـــام ایـــن 
همیشـــه برای ما تعریـــف می کرد: »مـــن وقتی تصمیم 
که آن را  کاری را انجـــام دهم، غیرممکن اســـت  بگیـــرم 

کنم«.  فرامـــوش یا تـــرک 

ــــیس  � ــ ــ ــه وی تأســ ــ ــ ــ ــ ک ــاتی  ــ ــ ــ ــــت مؤسســ ــ ــ ــ وضعی
کــــــــــرده اســــــــــت درحال حاضــــــــــر چگونــــــــــه 

ــــت؟ ــ ــ اســ
الحمـــدهلل امـــروزه این مؤسســـات بزرگ، مهـــم و فعال 
گروه هـــای مختلـــف جامعـــۀ مقاومـــت  هســـتند و بـــه 
و به طورکّلـــی جامعـــۀ شـــیعی خدمـــات بزرگـــی ارائـــه 
کـــرد، بذر نیکو  می دهند. آنچه سیدعیســـی تأســـیس 
که به اذن پروردگارش همیشـــه در  کی اســـت  گیـــاه پا و 

حـــال ثمره دادن اســـت. 
ایـــن مؤسســـات، مؤسســـات بزرگـــی هســـتند، ماننـــد 
کمیتۀ امداد، مؤسســـۀ بیت المال،  مؤسســـۀ شـــهید، 
کرد و خدمات  کـــه حفر  کـــز امام خمینی، چاه هایی  مرا
کـــه در قالـــب پروژه هـــای مختلـــف انجام  ارزشـــمندی 
و همـــۀ  بیمارســـتان ها  تلویزیـــون،  داده و می دهـــد؛ 
که انجـــام داد. الحمدهلل امروز مؤسســـات بزرگی  آنچه 
که خدمـــات بزرگـــی ارائـــه می دهنـــد. این ها  هســـتند 
در ســـطح وســـیعی انتشـــار یافتـــه اســـت و خدمـــات 
ارزشـــمندی را بـــه جامعـــۀ مقاومت ما ارائـــه می دهد.

»شهید راه آب« �
ایـــن موضـــوع متعلق بـــه ســـال ها پیش اســـت. روزی 
گفتم:  گفت: »کمـــرم درد می کند«.  سیدعیســـی آمد و 
گفـــت: »نـــه«.  کمـــرت مشـــکلی دارد؟«  »چـــرا؟ مگـــر 
کـــه پـــروژه ای را در بقـــاع غربـــی افتتاح  ولـــی فهمیـــدم 
می کـــرده اســـت و در حیـــن افتتـــاح آب، به ســـمت آب 
حرکـــت می کند و وقتی با فشـــار، آب را بـــاز می کند، آب 
کـــرده و به زمیـــن می خـــورد. به همین دلیل  او را پـــرت 
گرفتـــه اســـت. بـــه بیمارســـتان مراجعـــه  کمـــرش درد 
گفتم: »شـــهید راه  می کنـــد و درمـــان می شـــود. بـــه او 

آب شـــدی«. 
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همراه با امام خمینی تا پاریس �
سیدعیســـی طباطبایـــی پیـــش از انقـــالب و هنگامی 
کـــرد از لبنان  کـــه امـــام از نجف بـــه پاریس مهاجـــرت 
مهاجـــرت و بـــه امـــام خمینـــی در پاریـــس پیوســـت و 
تا زمـــان بازگشـــت امام بـــه تهـــران و پیـــروزی انقالب 

همـــراه ایشـــان بود 
که امـــام خمینی او را بـــه عنوان  او اولیـــن نفـــری بـــود 

کمک بـــه فقرا و  نماینـــده و فرســـتاده خویـــش بـــرای 
مســـتضعفان در رویارویـــی بـــا چالـــش هـــای موجود 
آن زمـــان به لبنـــان فرســـتاد و طبق اطالعـــات من او 
پیش از ورود ســـپاه پاســـداران به لبنان، آمد. و طبق 
کســـانی بود  کـــه دارم معتقـــدم او از جمله  اطالعاتـــی 
کـــه از امـــام خواســـت تـــا بـــه منظور تاســـیس هســـته 
های مقاومت و آموزش رزمندگان، ســـپاه پاســـداران 

خ داد. که بعدهـــا ر را بـــه لبنـــان بفرســـتد. و اتفاقاتی 
گســـترده بـــرای انقالب  در لبنـــان او بـــه اتهـــام ترویج 
و چـــاپ جـــزوه هـــای امـــام تحت تعقیـــب بودنـــد. او 
کتـــاب هـــای امـــام را در لبنان  کـــه  کســـی بود  اولیـــن 
کتـــاب یا  کســـی  کـــرد. پیـــش از ســـید عیســـی  چـــاپ 
کســـی بود  رســـاله عملیـــه امام را چـــاپ نکرده بود. او 
کرد.  که رســـاله عملیه امام را در لبنان چـــاپ و توزیع 

شیخ نزار سعید:

شهید شاطری می گفت
 تو چشمانم هستی 

که به دستور سیدحسن  که نزدیک به ده ســـال اســـت  کز فرهنگی امام خمینی؟هر؟ در لبنان اســـت  اشـــاره شـــیخ نزار ســـعید از رهبران جوان حزب اهلل و مدیر مرا
نصراهلل رابط او و سیدعیســـی طباطبایی اســـت؛ او تحقیقات مفصلی درباره زندگی سیدعیســـی انجام داده و ده ســـال همراهی با او به عمق بخشـــیدن به نگاه 

کند. کمک می  ما به سیدعیســـی طباطبایـــی 
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کـــرد به  او جـــزوات و بیانیـــه هـــای امـــام را چـــاپ می 
همیـــن دلیـــل از جمله افـــراد تحت تعقیـــب در لبنان 
کـــه رابطه  بـــود حتـــی از ســـوی حکومت وقـــت لبنان 
کردند  خوبـــی بـــا شـــاه داشـــت و حتی برخـــی تـــالش 
تـــا شـــهرت امـــام موســـی صـــدر و ســـید عیســـی را به 
اتهـــام ارتباط با دســـتگاه هـــای اطالعاتی ایـــران لکه 

کنند. دار 

سپاه چگونه به لبنان آمد؟ �

ــــــــــه  � کــــــــــه ســــــــــپاه ب ــــــــــار از شــــــــــما شــــــــــنیدم  اولیــــــــــن ب
ــــــــد.  ــــــــان شــ ــ ــــــــی وارد لبن ــــــــید عیســ ــــــــه ســ ــ توصی
ــــزی  ــ ــ ــ ــــــت دارد؟ چی ــ ــــــوع صحــ ــ ــــــن موضــ ــ ــ ــــا ای ــ ــ ــ آی
ــــــاج  ــــــه حــــ کــــ ــــــم ایــــــــــن اســــــــــت  ــــــا مــــــــــی دانیــــ ــــــه مــــ کــــ
ــــا  ــ ــ ــــــد امــ ــ ــــــان آمــ ــ ــ ــــــه لبن ــ ــ ــــــلیان ب ــ ــــــد متوســ ــ احمــ
امــــــــــام بــــــــــه وی دســــــــــتور داد تــــــــــا برگــــــــــردد و آنچــــــــــه 
ــــــــــان  ــــــــــوان ســــــــــپاه در لبن ــــــــــه عن ــــــــــد ب ــــــــــی مان باق

ــــــــــود. ب
خیـــر. وقتـــی ســـید عیســـی بـــه لبنـــان آمـــد در اولین 
ســـفر خـــود بـــه ایـــران، طبـــق اطالعـــات مـــن از امـــام 
خواســـت هیاتـــی را تشـــکیل دهد تـــا به لبنان ســـفر و 
کنـــد و نتیجـــه را به  اوضـــاع شـــیعیان آنجـــا را بررســـی 
گروهی را تشـــکیل داد،  گزارش دهـــد. بله، امام  امـــام 
که از  نـــام برخی از اعضـــای این هیـــات را در خاطراتی 
کرده  کـــرده ام، یادداشـــت  ســـید عیســـی جمع آوری 
ام. ســـعید ســـجادی رئیـــس ایـــن هیئـــت بـــود. این 
کســـب اطـــالع و به  هیـــات به لبنـــان آمـــد و از اوضاع 
کردند تـــا ســـپاه وارد لبنان شـــود. این  امـــام توصیـــه 
کـــه من دارم و نیـــاز به تحقیق  طبق اطالعاتی اســـت 
که من مـــی دانم.  و بررســـی دارد. ایـــن چیزی اســـت 

شرایط سخت سیدعیسی در لبنان �
در ایـــن دوره ســـید عیســـی و برخـــی افـــراد در لبنـــان 
بعدهـــا  کـــه  بودنـــد  برخـــوردار  سیاســـی  حمایـــت  از 
گفتند اینهـــا ایرانی  ایـــن حمایـــت وجـــود نداشـــت. و 
هســـتند نه لبنانی. حکومت ایران مخالف آنهاســـت 
و آنهـــا را نمی پذیـــرد و حکومت لبنان آنهـــا را تعقیب 
کنـــد. مجلس شـــیعی و جنبش محرومـــان هنوز  می 
کفرحونـــه بـــه ســـید  در ابتـــدای راه بـــود. در منطقـــه 
گرا تحت  عیســـی حمله شـــد و از ســـوی  احزاب چپ 
گرفت. این احزاب دشـــمن امام موســـی  تعقیـــب قرار 
کلی جریان اســـالمی بودند. بارها می  صـــدر و به طور 
کردند او را بکشـــند. این شـــرایط  خواســـتند و تـــالش 
باعث شـــد تا ســـید عیســـی به دنبال امام بـــه پاریس 
کند. چـــون دیگر حامی و پشـــتیبانی اینجا  مهاجـــرت 
نداشـــت. تا زمان پیروزی انقالب اســـالمی و بازگشت 

امـــام به تهـــران، همراه ایشـــان بود.

شروع کار و فعالیت در لبنان �
بـــا شـــروع حرکـــت اســـالمی او موسســـه جهـــاد البناء 
کمـــک به روســـتاها تاســـیس و شـــروع  را بـــه منظـــور 
بـــه حفر چـــاه هـــای آبرســـانی به روســـتاها، ســـاخت 
کـــرد. زیـــرا در این  درمانـــگاه هـــا و خریـــد آمبوالنـــس 
برهـــه از زمـــان بیمارســـتان هـــا دور از روســـتاها بـــود 
بـــه همیـــن دلیـــل در مـــوارد اضطـــراری و بمبـــاران یا 
تجـــاوز اســـرائیل یا حتـــی مـــوارد دیگر، به دلیـــل نبود 
آمبوالنـــس های مناســـب انتقال آنها به بیمارســـتان 

بود. مشـــکل 
گـــر تعبیـــر درســـتی باشـــد ســـید عیســـی شـــروع بـــه   ا
کـــرد. یعنـــی آمبوالنس  خریـــد درمانـــگاه هـــای ســـیار 
که مجروحـــان آن زمان  کمـــک هایی  هـــای مجهز به 
گفـــت من ایـــن درمانگاه  بـــدان نیاز داشـــتند. او می 

کـــردم و طبـــق اطالعات و  هـــای ســـیار را تأمیـــن مـــی 
گمان می  که به خاطـــر دارم  تعـــداد آمبوالنـــس هایی 

کنـــم در آن زمـــان حـــدود 60 آمبوالنـــس بود. 

ــــــــــا سیدعیســــــــــی  � ــــــــــن آشــــــــــنایی ب ماجــــــــــرای اولی
طباطبایــــــــــی

از  برخـــی  بـــرای عیـــادت  یـــادم هســـتم ســـال 1985 
که با مـــا در جنوب مجروح شـــده بودند،  مجروحـــان 
بـــه بیـــروت رفتـــم. وارد آپارتمانی شـــدیم و آنجا برای 
که نـــام ســـید عیســـی طباطبایـــی را  اولیـــن بـــار بـــود 
مـــی شـــنیدم. آن روز بـــرای عیـــادت مجروحـــان وارد 
گفتند  کیســـت؟  گفتم اینجا منزل  آپارتمانی شـــدیم. 
کـــه آن را در  منـــزل ســـید عیســـی طباطبایـــی اســـت 
اختیار مجروحان قرار داده اســـت تا در آن اســـتراحت 

 . کنند
ایده ســـاخت موسســـه مجروحـــان از منزلش شـــکل 
گرفـــت و ایـــن پیـــش از عقـــب نشـــینی دوم از جنوب 
که نام ســـید  بـــود. آن زمـــان ایـــن اولیـــن بـــاری بـــود 
عیســـی  ســـید  پرســـیدم  شـــنیدم.  مـــی  را  عیســـی 
گفتند تا شـــناختی از وی بدست  کیســـت؟ از او برایم 
آوردم. ســـپس بعدها ســـید عیسی را شـــناختیم و به 
نوعـــی بـــا هـــم رابطـــه داشـــتیم ولـــی رســـمی و اندکی 
در  مجروحـــان  موسســـه  و  شـــهید  موسســـه  بـــود. 

شـــد. تاســـیس  منزلش 
کار مقاومت ســـید عیســـی شروع  گفت با شـــروع  باید 
کـــه مقاومت بـــدان نیاز  کـــرد  به ســـاخت موسســـاتی 
کـــه فقـــط در مناطق  داشـــت از جملـــه درمانـــگاه هـــا 
لبنانـــی نبـــود و فلســـطینی ها و ســـوری ها نیـــز از این 
کردند. ســـید عیســـی پیش از  خدمات اســـتفاده می 
بحـــران رشـــیدیه بـــرای ســـاخت درمانگاه دســـت به 
کار شـــد. پیـــش از شـــروع بحـــران رشـــیدیه مجموعه 

سید عیسی 
طباطبایی فتوای جواز 
عملیات استشهادی 

را به لبنان آورد و آن 
را از زبان امام نقل 

کرد. برخی شک کرده 
و موضوع را از دفتر 

امام و شخصیت 
ها در ایران پرس 

و جو کردند و گفته 
های سید عیسی در 
خصوص جایز بودن 
عملیات شهادت از 

سوی امام تایید شد. 
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درمانـــگاه هـــای خدماتـــی را در اردوگاه هایـــی مانند 
کرد. ســـید عیســـی تا جاییکه  صور و بیروت تاســـیس 
خاطرم هســـت ســـال 1984 بیـــت المال مســـلمانان 
کـــه آن زمـــان موسســـه القـــرض  کـــرد  را نیـــز تاســـیس 

الحســـن نام داشـــت. 

سیدعیســــــــــی نقــــــــــش زیــــــــــادی در خریــــــــــد  �
اســــــــــلحه بــــــــــرای مقاومــــــــــت داشــــــــــت

که  سیدعیســـی طباطبایـــی حتـــی پیـــش از انقـــالب 
ســـید موســـی صـــدر او را به منطقـــه جزین فرســـتاد، 
کنـــار مســـئولیت دینـــی و تبلیغـــی در روســـتاهای  در 
جزیـــن مثـــل ریحـــان و عرمتـــا مســـئول نظامـــی این 
منطقـــه بـــود. او مســـئول نظامـــی و جـــذب جوانان و 
کننده برگـــزاری دوره های  آمـــوزش آنان و هماهنـــگ 
نظامـــی بـــرای آنهـــا و تهیـــه ســـالح و تســـلیح جوانان 
کـــه بعدها منجر به شـــکل  ایـــن مناطـــق محـــروم بود 

گیـــری جنبـــش امل شـــد، بود. 
ســـید عیســـی نقش زیـــادی در خرید و ذخیره ســـالح 
کار بر ضد اســـرائیلی هـــا از آنها  کـــه در شـــروع  داشـــت 
اســـتفاده شـــد. ایـــن پیـــش از انقـــالب بـــود. بعـــد از 
گرفت.  کارهـــا رنـــگ و بوی دیگـــری به خـــود  انقـــالب 
همـــه امور و بـــه ویژه اقدامـــات نظامی متحول شـــد. 
بـــا آمـــدن ســـپاه پاســـداران و بـــرادران ایرانـــی بـــرای 
کـــرد. اما  همراهـــی بـــا اقدامـــات نظامـــی امـــور تغییـــر 
در تمامـــی ایـــن مراحـــل ســـید عیســـی نقـــش فعـــال 
تـــا زمانیکـــه  و بســـیاری در خریـــد اســـلحه داشـــت. 

که  مقاومت نمی توانســـت مســـتقیما به اســـلحه ای 
کند مجبـــور می  از ایـــران مـــی آمـــد، دسترســـی پیـــدا 
گاهـــی بودجه ای  شـــد آنها را از بـــازار داخلی بخرد. و 

 . د نبو
که برای  که از فرماندهان حـــزب اهلل  طبق اطالعاتـــی 
کردند،  خریـــد ســـالح با ســـید عیســـی هماهنگ مـــی 
دارم مـــی دانـــم نـــه تنهـــا برخـــی از ســـالح هـــای مهم 
بلکـــه برخی تجهیـــزات نظامی یا نفربرهای مشـــخص 
از ســـوی ســـید عیســـی بـــرای اســـتفاده مقاومـــت و 
اقـــدام نظامـــی خریداری می شـــد. حتی پـــس از آنکه 
مقاومـــت بـــه نهاد ســـازمان یافتـــه ای تبدیل شـــد و 
جمهوری اســـالمی از آن حمایـــت و آن را آموزش داد، 
ســـید عیســـی طباطبایـــی از طریـــق تامین مســـتقیم 
کن  بودجـــه یا خرید ســـالح و تجهیـــزات یا تجهیـــز اما
و ســـاختمان هـــا، خرید ســـاختمان و زمیـــن و تجهیز 
اردوگاه هـــای نظامی نقـــش زیادی در اقـــدام نظامی 
که ســـید عیســـی  مســـتقیم داشـــت. مـــا مـــی دانیـــم 

نقـــش فعالـــی در این موضوع داشـــت. 

اقدامــــــــــات برخــــــــــی فلســــــــــطینی ها تاثیــــــــــر  �
ــــردم  ــ ــ ــ ــر م ــ ــ ــ ــــت در نظــ ــ ــ ــ ــاره مقاوم ــ ــ ــ ــ ــــی درب ــ ــ ــ منف

ــت ــ ــ ــ ــ داش
کار نظامـــی در لبنان، درگیری هـــا در لبنان  با شـــروع 
کار مقاومت، افراد زیـــادی بودند  آغاز شـــد. با شـــروع 
که مخالـــف مقاومت نظامی در برابر اســـرائیل بودند. 
از علمـــای شـــیعه رو در روی علمـــای  حتـــی برخـــی 

ایســـتادند.  راغـــب  شـــیخ  و  عیســـی  ســـید  و  مقـــاوم 
کـــه پرچـــم مقاومت را به دســـت  گروهـــی از برادرانـــی 
که  گرفتند  گروه دیگری قـــرار  گرفتـــه بودنـــد رودر روی 
مخالـــف مقاومـــت و مدعـــی بودنـــد ضعـــف مـــا اجازه 
مقاومـــت در برابـــر این دشـــمن قـــوی را نمـــی دهد و 
کشـــتن مـــی دهیم و جامعه  کار خودمان را به  بـــا این 

مـــا ضعیف می شـــود.
 فرصـــت اســـتثنایی بـــود تـــا شـــیعیان اوضاع خـــود را 
ح می  بهبـــود ببخشـــند ولی چنیـــن ایده هایـــی مطر
شـــد. بدون شـــک فرهنگ مقاومـــت میدانی و عملی 
در آن زمـــان فرهنـــگ جدیدی بـــود. اینجـــا نکته ای 
گروه های  وجـــود دارد و آن اینکـــه اقدامات برخـــی از 
فلســـطینی در لبنـــان تاثیر منفی بر نظر مردم نســـبت 
گذاشـــت. به همیـــن دلیل وقتی  به مقاومت برجای 
کـــرد، ایـــده مقاومـــت رد  اســـرائیل بـــه لبنـــان حملـــه 
که ورود  گفته شـــد چرا  شـــد. به اســـرائیل خوش آمد 
کی می دانستند  اســـرائیل را نجات از وضعیت اســـفنا
ج از خـــط مقاومت  گـــروه هـــای فلســـطینی خـــار کـــه 

مســـبب آن بودند.

ــــــــات  � ــ ــــــــواز عملی ــــــــه جــ ــ ــــــوا ب ــ ــ ــــــــه فت ــ ــــــــام چگون امــ
استشــــــــــهادی داد؟

 در ایـــن مرحلـــه اختـــالف پیـــش آمـــد و اختالفات به 
کـــه مقاومـــت در برابـــر  کشـــیده شـــد  برخـــی منبرهـــا 
کار  که با ایـــن  اســـرائیل حـــرام اســـت و از ایـــن حیـــث 
جان خودمـــان را به خطر می اندازیم، جایز نیســـت. 

در تمامی پروژه هایی 
که »کمیته ایرانی 
بازسازی لبنان« انجام 
می داد می دیدم 
که شهید شاطری 
اصرار زیادی بر حضور 
مستقیم سید عیسی 
داشت زیرا وجود او 
را مایه برکت و یکی از 
نشانه های برکت و 
والیت می دانست.

112
پاسداشت مجاهد مخلص و مدبر

 عالمه سیدعیسی طباطبایی



برخـــی از منبرهـــای نمـــاز جمعه شـــعار مخالفت ســـر 
دادنـــد. در بهتریـــن وضعیـــت برخی از ایـــن منبرها یا 
شـــخصیت هـــا بر بـــاالی منبـــر از این موضوع ســـخن 
گفتند اما در جلســـات و چارچوب خاص خود،  نمـــی 
کلی و بـــه ویژه  بـــه مخالفتشـــان بـــا مقاومت به طـــور 

عملیـــات شـــهادت طلبانه معـــروف بودند. 
ایـــن موضـــوع در بیـــن شـــیعیان ســـر و صـــدا بـــه راه 
انداخت. ســـید عیســـی طباطبایی به زیـــارت امام در 
تهـــران رفت و ایشـــان را در جریان ماجرا قـــرار داد و از 
اوضـــاع باخبر ســـاخت. امـــام در این نشســـت فتوای 

کرد.  عملیـــات شـــهادت طلبانه را صـــادر 
ســـید عیســـی طباطبایـــی فتوا را بـــه لبنـــان آورد و آن 
کرد. برخی شـــک و موضـــوع را از  را از زبـــان امـــام نقل 
کردند  دفتر امام و شـــخصیت ها در ایـــران پرس و جو 
گفتـــه های ســـید عیســـی در خصوص جایـــز بودن  و 

عملیات شـــهادت از ســـوی امام تایید شـــد. 

ــــــــکل  � ــــــــی در شــ ــــــــی نقــــــــــش اساســ ــــــــید عیســ ســ
ــــــت ــ ــــزب اهلل داشــ ــ ــ ــــری حــ ــ ــ ــ گی

از  گروهـــی  از  اســـت  عبـــارت  اهلل  حـــزب  تشـــکیل 
گـــروه هـــا و احزاب  کـــه بـــه  شـــخصیت هـــای لبنانـــی 
گرایش داشـــتند. بـــرادران ایرانی بـــا آنها ارتباط  دیگر 
کردنـــد و آنهـــا را متقاعـــد بـــه تاســـیس چیـــزی  برقـــرار 
کردنـــد. برخـــی از آنهـــا متقاعـــد  بـــه اســـم حـــزب اهلل 
کـــه  کســـانی اســـت  نشـــدند. ســـید عیســـی از جملـــه 
بـــرای صحبـــت با شـــخصیت هـــای لبنانی بـــه منظور 
تـــرک احـــزاب خـــود و پیوســـتن بـــه حـــزب اهلل نقـــش 
کـــرد یا نقـــش معرفی ســـپاه پاســـداران و  زیـــادی ایفا 
برادران ایرانی را داشـــت. سید عیســـی نقش اساسی 
گیری حـــزب اهلل داشـــت و به دلیـــل اینکه  در شـــکل 
یکی از شـــخصیت هـــای نزدیک به امام موســـی صدر 
در آن زمـــان بـــه شـــمار می رفـــت نقش مهـــم و فعالی 
گـــی خاص  داشـــت. رابطـــه اش بـــا ســـید موســـی ویژ
کـــه تنها فرزنـــدان جبل العامـــل از آن  خود را داشـــت 

هســـتند.  باخبر 
داشـــت.  اهلل  حـــزب  تاســـیس  در  مهمـــی  نقـــش  او 
گفـــت نقـــش ســـازمانی نداشـــت و از افراد  مـــی تـــوان 
تشـــکیالتی نبـــود. معتقـــدم ایـــن امـــر بـــه دلیـــل دو 
عالـــم  یـــک  نقـــش  در  وی  اینکـــه  اول  بـــود:  گـــی  ویژ
کـــرد تـــا اینکه یکی  بیشـــتر بـــه حـــزب اهلل خدمت می 
از اعضـــای حزب اهلل باشـــد. مـــن بارها این ســـخن را 
کـــه وقتی  از خـــود او و دیگـــر شـــخصیت هـــا شـــنیدم 
از او خواســـته شـــد تـــا یکـــی از اعضـــای رســـمی حزب 
اهلل باشـــد همیشـــه اینگونـــه جـــواب مـــی داد: حضور 
ج از این تشـــکیالت از حضـــور من داخل  مـــن در خـــار
تشـــکیالت مفیدتـــر اســـت. ایـــن موضـــوع حقیقـــت 
که آن موقـــع این موضـــوع را درک  کســـانی  داشـــت و 

کردنـــد بعدهـــا بـــدان پـــی بردند.  نمـــی 
عـــالوه بـــر اینکـــه او نماینده امـــام خمینی بـــود و این 
نکته بســـیار مهمی اســـت. در آن زمـــان به نفع حزب 
کـــه نماینـــده امام در لبنـــان پدر  اهلل و مقاومـــت بـــود 
که می توانســـت  همه شـــیعیان باشـــد و مـــی دانیـــم 
یکـــی از مخالفـــان حمایـــت از مقاومـــت و حـــزب اهلل 

باشـــد. مناســـب نبود نماینـــده مرجع و ولـــی فقیهی 
کـــه مرجـــع و پـــدر همـــه  بـــه بزرگـــی امـــام در لبنـــان 
مســـتضعفان و فقـــرای فلســـطین و لبنـــان و شـــیعه 
و ســـنی بـــه شـــمار مـــی رفـــت، از اعضـــای ســـازمانی 
که  گروهـــی از مقاومت باشـــد. ایـــن دلیل اصلـــی بود 
مانع از آن شـــد تا ســـید عیســـی یکی از اعضای اصلی 
کارهایش از ابتدا تـــا انتها در خدمت  باشـــد. اما تمام 

مقاومـــت و حـــزب اهلل بود.  

بیمارســــــــــتان  � حــــــــــزب اهلل  نمی خواســــــــــتند 
ــد ــ ــ ــ ــ ــته باش ــ ــ ــ ــ ــود را داش ــ ــ ــ ــ ــوص خ ــ ــ ــ ــ مخص

 ســـید عیســـی در دهـــه نـــود عـــالوه بـــر مجموعـــه ای 
بیمارســـتان  و  بتـــول  بیمارســـتان  هـــا،  درمانـــگاه  از 
دار الحکمـــه در بعلبـــک و بیمارســـتان شـــیخ راغـــب 
بیمارســـتان  ایـــن  کـــرد.  تاســـیس  را  جنـــوب  در 
هســـتند.  لبنـــان  در  بزرگـــی  هـــای  بیمارســـتان  هـــا، 
پـــروژه ای  راغـــب حـــرب  بیمارســـتان شـــیخ شـــهید 
کنـــون دولت لبنان برای انجـــام پروژه ای  که تا اســـت 

مشـــابه آن اقدامـــی نکـــرده اســـت.
طبـــق اطالعـــات مـــن، دولـــت لبنان بـــه ویـــژه در آن 
زمـــان پروژه ای مشـــابه اینهـــا نداشـــت. البته ممکن 
کـــرده باشـــد. امـــا وقتی  کنـــون تغییر  اســـت اوضـــاع ا
پـــروژه ای بـــه بزرگی پروژه بیمارســـتان شـــیخ شـــهید 
راغب حرب شـــروع شـــد دولت لبنان قادر به ساخت 
چنیـــن پـــروژه ای نبود. این پروژه با وجود مشـــکالت 
باشـــد  درســـت  گـــر  ا ســـوی  از  زیـــاد  بســـیار  موانـــع  و 

مافیـــای بیمارســـتان هـــا در لبنان انجام شـــد. 
بـــود و در  نـــود مقاومـــت فعالـــی  مقاومـــت در دهـــه 
نتیجـــه مجروحـــان بســـیاری داشـــت. اســـرائیل بـــه 
کـــرد و آن  لبنـــان و جنـــوب لبنـــان زیـــاد حملـــه مـــی 
و  مقاومـــت  جنبـــش  از  متاســـفانه  هـــا  بیمارســـتان 
کســـب ســـود بودند. بـــه همین  حـــزب اهلل بـــه دنبال 
دلیـــل به نفـــع آنها نبود حـــزب اهلل بیمارســـتان های 
کـــه در خدمـــت خانـــواده و  مســـتقلی داشـــته باشـــد 
شـــهدای حـــزب اهلل باشـــد. ایـــن مافیـــای بـــزرگ در 
کـــه  ک  گاهـــا ترســـنا لبنـــان توانســـت موانـــع بســـیار و 
مناســـب نیســـت در تلویزیـــون از آنها صحبت شـــود، 
در برابـــر انجـــام این پروژه ها بتراشـــد امـــا الحمدهلل و 
بـــه فضـــل اخالص و تالش بســـیار و عطـــای نامحدود 
کرد و دعای  کار می  که با وی  گروهی  ســـید عیســـی و 
رهبـــر انقالب امام خمینی برای او و برکت همیشـــگی 
دعـــای رهبر و پشـــتیبانی و حمایت امـــام از وی منجر 
کـــه در لبنان  بـــه ســـاخت ایـــن بیمارســـتان هـــا شـــد 

اســـت.  نمونه 

ــــــــــز فرهنگــــــــــی  � ــــــــــک مرک ــــــــــرد هــــــــــر ســــــــــال ی ک نیــــــــــت 
ــــــــــرای امــــــــــام خمینــــــــــی؟هر؟ بســــــــــازد ب

کـــز فرهنگـــی بعـــد از وفـــات امـــام  ایـــده ســـاخت مرا
گرفـــت. بعد از  خمینی در ذهن ســـید عیســـی شـــکل 
وفـــات امـــام خمینی رضـــوان اهلل تعالـــی علیه و پیش 
از فرا رســـیدن اولین ســـالگرد ارتحال، به ذهن ســـید 
که  کـــرد موسســـه ای در لبنان باشـــد  عیســـی خطـــور 
به نشـــر اندیشـــه های امام بپردازد و امام را به نســـل 

کـــه برای  کند و اهـــداف دیگری  هـــای آینده معرفـــی 
کز وجود داشـــت. پس ســـید عیســـی  ســـاخت این مرا
کـــرد. تا  اولیـــن مرکـــز فرهنگـــی را در بیـــروت تاســـیس 
جاییکـــه بـــه یـــاد دارم ایـــن مرکـــز در اولیـــن ســـالگرد 
ارتحـــال امـــام خمینـــی رضـــوان اهلل تعالـــی علیـــه در 

ضاحیـــه جنوبـــی افتتاح شـــد.
ســـید عیســـی از این مرکز روانه شـــد و با خود تصمیم 
کـــز امام خمینـــی را افتتاح  گرفـــت هر ســـال یکی از مرا
کنـــد. ایـــن تصمیـــم به طـــور دقیق اجـــرا نشـــد اما در 
ســـال هـــای اول توانســـت تـــا حـــدی ایـــن تصمیم را 
کنـــد مثال در ســـال دوم مرکز بعلبـــک را افتتاح  عملی 
کرد. اما در ســـال هـــای بعد و به خاطر شـــرایط لبنان 
بـــا اســـرائیل و وخامـــت اوضـــاع و  و تشـــدید جنـــگ 
کشـــور بـــا آن دســـت و  کـــه  بحـــران هـــای اقتصـــادی 
که در  کـــرد و بحـــران هـــای سیاســـی  پنجـــه نـــرم مـــی 
کشـــور به وجود  اثـــر درگیـــری جناح های سیاســـی در 
آمده بـــود از جمله جناح مقاومـــت و جناح حکومتی 
کـــه مانـــع از تحقق  وقـــت، همـــه اینها عواملی اســـت 
کـــز امـــام خمینی  که هـــر ســـال یکـــی از مرا ایـــن شـــد 
افتتـــاح شـــود. امـــا در ایـــن دوره یعنی در طـــول تمام 
این ســـال هـــا از ســـال 1991 تا به امـــروز نزدیک به 26 
کز فرهنگی امام  گفت 20 شـــعبه از مرا ســـال می توان 

خمینـــی در لبنان افتتاح شـــده اســـت. 

جمعیت کوثر برای ازدواج جوانان �
کـــرد. در  کوثر را هم تاســـیس  در دهـــه نـــود موسســـه 
گذشـــته مقاومـــت در لبنان  اواســـط دهـــه نـــود قـــرن 
کـــرد و بـــرای خـــودش وزنـــه ای شـــد و جایـــگاه  رشـــد 
اجتماعـــی زیـــادی در لبنـــان بـــه دســـت آورد و تعداد 
نیروهایـــش افزایـــش زیادی یافت. فرزنـــدان مقاومت 
کار و موسســـات خود را  گفتـــه بودنـــد و  کـــه ترک دنیا 
کرده و بـــه  صف مقاومت پیوســـته بودنـــد، باید  رهـــا 
نهادی دســـت یاری به ســـوی آنها در تشـــکیل زندگی 
کرد. به همیـــن دلیل عالمه  اجتماعی شـــان دراز می 
کار شـــد و ابتکار  ســـید عیســـی طباطبایی دســـت به 
که اداره آن  شـــخصی اش به موسســـه ای تبدیل شد 

گرفت.  را به عهـــده 
موسســـه شـــروع خوبـــی داشـــت و تـــا بـــه امـــروز نیـــز 
گرفته  گـــر چه شـــکل دیگـــری به خـــود  وجـــود دارد.  ا
ایـــن مـــورد صحبـــت خواهـــد شـــد.  اســـت بعـــدا در 
کـــه  شـــد  تاســـیس  کوثـــر  موسســـه  مرحلـــه  ایـــن  در 
بـــه ازدواج رزمنـــدگان مـــی پرداخـــت. و واقعـــا ســـید 
عیســـی عروســـی هـــای دســـته جمعـــی بـــرای صدها 
کـــرد. زندگی ایـــن رزمندگان  تـــن از رزمندگانـــی برگزار 
که شایســـته آنها و زندگی اجتماعی شـــان  با اســـبابی 
بود شـــروع شـــد. این موسســـه چندین ســـال پابرجا 
باقـــی ماند. تـــا اینکه شـــرایط امنیتی و تغییـــر اوضاع 
کار این موسســـه به  امنیتـــی در لبنـــان مانـــع از ادامه 
شـــکل علنـــی و برگزاری عروســـی های دســـته جمعی 
بدیـــن شـــکل شـــد. بـــه همیـــن دلیل ســـید عیســـی 
طباطبایـــی و بـــرادران در حـــزب اهلل مجبـــور شـــدند 
کار ایـــن موسســـه را تغییـــر دهنـــد اما  شـــکل و شـــیوه 
که ســـید عیسی آن  این موسســـه بذر نیکویی اســـت 

به دنبال انفجار اول 
سفارت در سال 1392 
سیدعیسی وارد تراس 
می شود و انفجار دوم 
رخ می دهد. انفجار با 

شدت او و همسرش 
را به داخل پرت می 

کند. و خانه بر سرشان 
خراب می شود به 

همین دلیل همسرش 
بیشتر از وی آسیب 

دیده بود. 
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کاشـــت و تـــا بـــه امروز نیـــز برقرار اســـت. را 

 مجتمع امام خمینی؟هر؟ برای ایرانیان �
کـــه بـــا شـــروع پـــروژه مجتمـــع  مـــن افتخـــار داشـــتم 
امـــام خمینـــی؟هر؟ بـــرای ایرانیـــان به ســـید عیســـی 
کل حـــزب اهلل ســـید  پیوســـتم. مـــن از ســـوی دبیـــر 
حســـن نصـــراهلل ماموریـــت یافتم تـــا از ســـال 2007 در 

خدمـــت عالمـــه ســـید عیســـی طباطبایـــی باشـــم. 
کار مـــن با ســـید عیســـی طباطبایی بود.  ایـــن اولین 
کـــز فرهنگـــی امـــام خمینی وجود  مجموعـــه ای از مرا
گذاشته شـــده بود اما به  که ســـنگ بنای آن  داشـــت 

دلیـــل شـــرایط موجود تکمیل نشـــده بود. 
شـــرایط پیـــش از آزادســـازی لبنـــان، ســـپس مســـاله 
آزادســـازی، بعد از آن شـــروع جنگ داخلـــی در لبنان 
و ســـرانجام جنگ 33 روزه مانـــع از تکمیل این پروژه 
که  کاری  ها شـــده بود. بعـــد از جنـــگ 33 روزه اولین 
کـــه تقریبـــا تمامی ســـاختمان های  کردیـــم این بـــود 
کردیم. آنها را به  کاره و تجهیز نشـــده را تکمیـــل  نیمه 
کردیـــم و به بـــرادران حزب  پایـــان رســـانده و تکمیـــل 
کار فرهنگی  اهلل در بخـــش فرهنگـــی تحویل دادیـــم. 
در بیشـــتر مناطـــق لبنـــان از حرمـــل تـــا مـــرز لبنـــان و 

فلســـطین در بنت جبیل شـــروع شـــد. 
امـــام  فرهنگـــی  کـــز  مرا مناطـــق  ایـــن  بیشـــتر  در 
سیدعیســـی حضـــوری فعـــال داشـــت و تـــا بـــه امـــروز 
نیـــز پابرجـــا هســـتند. عالوه بـــر اینکه به ســـاخت مرکز 
فرهنگـــی امـــام خمینـــی ویـــژه اقلیـــت ایرانـــی حاضر 
کنـــار آن مدرســـه رســـمی  در لبنـــان پرداختیـــم و در 
کادمیکـــی بـــرای فرزنـــدان اقلیـــت ایرانـــی محترم در  آ
کردیـــم. عالوه بـــر اینهـــا مجموعـــه بخش  لبنـــان بنـــا 
هـــای بـــزرگ و مشـــترکی مانند حســـینیه و ســـالن و از 
کـــه البته  ایـــن قبیـــل را بـــرای این مجتمع ســـاختیم 
کمک هـــا و حمایت بـــرادران در حزب اهلل  مـــا هنوز با 
مرحلـــه بـــه مرحله بـــرای تکمیـــل مراحل ایـــن پروژه 

گام برمـــی داریـــم. 

ــاطری  � ــ ــ ــ ــهید شــ ــ ــ ــ ــــت شــ ــ ــ ــ ــی می گف ــ ــ ــ سیدعیســ
ــن  ــ ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ــ ــراهلل ب ــ ــ ــ ــ ــن نص ــ ــ ــ ــ ــه سیدحس ــ ــ ــ ــ هدی

ــــت ــ ــ اســ
حســـام  اســـم  بـــا  لبنـــان  در  کـــه  شـــاطری  شـــهید 
کنـــد  رحمتـــش  خـــدا  بـــود،  معـــروف  خوشـــنویس 
شـــخصیت ممتـــازی داشـــت. بـــا وی از طریق ســـید 
عیســـی طباطبایی آشـــنا شـــدم. سید عیســـی با وی 
ارتبـــاط داشـــت. اینکـــه چـــرا و چگونـــه ایـــن ارتبـــاط 
گرفـــت را نمی دانـــم اما طبـــق آنچه با چشـــم  شـــکل 
ایرانـــی  میـــان  در  گفـــت:  تـــوان  مـــی  دیـــدم  خـــودم 
هـــا رابطـــه ای بـــه صمیمیـــت و عمـــق رابطه شـــهید 

شـــاطری بـــا ســـید عیســـی طباطبایـــی ندیـــدم. 
کـــه »کمیته ایرانی بازســـازی  در تمامـــی پـــروژه هایی 
که شـــهید شـــاطری  لبنـــان« انجام می داد می دیدم 
عیســـی  ســـید  مســـتقیم  حضـــور  بـــر  زیـــادی  اصـــرار 
داشـــت. زمـــان را هماهنـــگ بـــا برنامه ســـید عیســـی 
که وی حضور  کـــرد  گونه ای تنظیم می  کـــرد و به  می 
داشـــته باشـــد زیـــرا وجـــود او را مایـــه برکـــت و یکـــی از 

نشـــانه هـــای برکـــت و والیت مـــی دانســـت. و معتقد 
بود حضور ســـید عیســـی سبب می شـــود حضور ولی 
کند.  فقیـــه و رهبـــر انقالب در ایـــن پروژه را احســـاس 
که  وقتـــی ســـید عیســـی حضور داشـــت مطمئن بـــود 
ایـــن پـــروژه به ســـرانجام مـــی رســـد و موفـــق خواهد 
کـــه خـــودم از زبـــان بـــرادر  شـــد. ایـــن ســـخنانی بـــود 
شـــاطری در خصوص ســـید عیســـی و در حضور خود 

ســـید عیسی شـــنیدم.
وقتی برادر شـــاطری را شـــناختم و ســـید عیســـی من 
گفـــت: این هدیه ســـید حســـن  کـــرد  را بـــه او معرفـــی 

نصراهلل اســـت بـــرای مـــن در لبنان. 
شـــهید  بـــه  سیدعیســـی  رفتـــن  از  بعـــد  شـــب  یـــک 
شـــاطری ملحق شـــدم. آن زمان ســـید عیسی مسافر 
بـــود پـــس در مـــورد ســـید عیســـی و اوضـــاع و احـــوال 
وی از مـــن پرســـید. آن شـــب نشســـتیم و او در مـــورد 
کرد. آن شـــب به عالقه  ســـید عیســـی با من صحبـــت 
عجیب و احترام و ســـتایش و باور شـــهید شـــاطری به 

ســـید عیســـی طباطبایی پـــی بردم. 

ــــــــاطری در  � ــــــــهید شــ ــــــــه شــ ــ ک ــــــــود  ــ ــــــــده ب ــــــا شــ ــ ــ ـ آی
ــــــد؟ ــ ــ کن ــــــورت  ــ ــــــــی مشــ ــــــید عیســ ــ ــــــا ســ ــ ــ کاری ب

کردیم. دو  ـ بلـــه، دو بـــار در منزلـــم بـــا یکدیگـــر دیـــدار 
بـــار ســـید عیســـی نزد مـــن در منزلـــم بـــود. در جنوب 
کـــه بـــه نوعـــی فهمیدیـــم بـــرادر  کار بودیـــم  مشـــغول 
شـــاطری در جنوب اســـت. ســـید عیســـی با او تماس 
گذاشـــته شـــد. دوبار در منزلـــم با او دیدار  گرفت و قرار 

کردیم. 
یـــک بـــار هـــم در منزلـــی یکـــی از دوســـتان قدیمـــی 
ســـید عیســـی بودیم، شـــهید شـــاطری وقتی فهمید 
مـــا اینجـــا هســـتیم بـــه اینجـــا آمـــد و یـــک روز بـــا هم 
صبحانـــه خوردیـــم. یعنـــی به انـــدازه یک وعـــده غذا 
کـــه برخـــی از  اینجـــا بـــود و بـــا چشـــم خـــودم دیـــدم 
گذاشـــت  پـــروژه هـــا را بـــا ســـید عیســـی در میـــان می 
کردنـــد و بســـیار اهمیت می  و بـــا هـــم صحبـــت مـــی 
داد بـــه اینکـــه نظـــر ســـید عیســـی را جویا شـــود. زیرا 
گاه به اوضـــاع لبنان می دانســـت و  ســـید عیســـی را آ
کارشـــناس هســـتی. بارها  گفت: تو  همیشـــه به او می 
گفت من در اینجا نابینا هســـتم و تو چشـــمانم  بـــه او 

کـــه با آنهـــا مـــی بینم.  هســـتی 

ــا  � ــ ــ ــ ــ ــــگ ب ــ ــ ــ ــــت جن ــ ــ ــد اســ ــ ــ ــ ــ ــی معتق ــ ــ ــ سیدعیســ
ــــی  ــ ــ ــ ــمن آمریکای ــ ــ ــ ــا دشــ ــ ــ ــ ــ ــارزه ب ــ ــ ــ ــ ــــش مب ــ ــ داعــ

ــــت ــ ــ اســ
در ایـــن دوره هـــای اخیر ســـید عیســـی از شـــخصیت 
که در  بیـــن علماء و اهل ســـنت  هـــای موثری اســـت 
و فلســـطینی هاســـت حضـــور معنوی خـــود را دارد. و 
در حمایـــت و پشـــتیبانی از حـــزب اهلل در جنگ علیه 
گـــروه هـــای تکفیری نقـــش داشـــت و البته  داعـــش و 
تا بـــه امروز نیز ســـید عیســـی از برخـــی از علمای اهل 
کنـــد. ســـید  ســـنت حمایـــت مـــادی و معنـــوی مـــی 
کند و همیشـــه بـــا آنها در  عیســـی از آنهـــا حمایت می 

اســـت.  ارتباط 
او شـــدیدا از سیاســـت حـــزب اهلل و حضـــور حزب اهلل 

کنـــد. این مســـائل برای  در ایـــن جنـــگ حمایت می 
ســـید عیســـی روشـــن و واضـــح هســـتند، ایـــن جنگ 
مبـــارزه با دشـــمن صهیونیســـتی و امریکایی در قالب 
داعـــش و ابزارهـــای عربـــی و اســـالمی اســـت. امـــا در 

واقـــع جنـــگ با صهیونیســـت و امریکاســـت. 

ــرای  � ــ ــ ــ ــ ــان ب ــ ــ ــ ــ ــته لبن ــ ــ ــ ــ ــخصیت های برجس ــ ــ ــ ــ ش
ــــتند ــ ــ ــــــل هســ ــ ــ ــــرام قائ ــ ــ ــ ــــــی احت ــ سیدعیســ

که همراه ســـید عیســـی طباطبایی و در  در این مدت 
خدمـــت او بـــودم، دیدم همه شـــخصیت های اصلی 
کـــه تمامـــی مراحـــل تاســـیس تا بـــه امروز  و برجســـته 
کـــرده انـــد بـــرای ســـید عیســـی طباطبایی  را تجربـــه 
که نشســـتم و با  احتـــرام زیـــادی قائل هســـتند. با هر 
گفتـــم از اهمیت و حساســـیت نقش او  که ســـخن  هر 

گفت.  در مراحـــل حســـاس و بـــزرگ برایم 
کـــه خداونـــد عز و  در اولیـــن دیـــدار بـــا رهبـــر انقـــالب 
کـــرد و همـــراه ســـید عیســـی بودم  جـــل نصیـــب مـــن 
که دیـــدم به یـــاد دارم. پیش از ایـــن و وقتی  آنچـــه را 
در قـــم بـــودم و بعـــد از آنکه بـــه لبنان آمـــدم چندین 
بـــار افتخار تشـــرف بـــه محضر ایشـــان را یافتـــه بودم.  
دســـتان مبارکشـــان را بوســـیده و در چنـــد مناســـبت 
پشـــت ســـر ایشـــان نماز خوانده بودم. اما بـــه عنوان 
کاری می خواســـتم  دیـــدار رســـمی و در واقـــع دیـــدار 
کـــز امـــام خمینی را  کامـــل مرا کار یـــک ســـال  گـــزارش 

کنم. تقدیـــم 

ــــی  � ــ ــ ــــالب و سیدعیســ ــ ــ ــ ــر انق ــ ــ ــ ــ ــــه رهب ــ ــ از مواجهــ
ــــدم ــ ــ ــــگفت زده شــ ــ ــ شــ

 یـــک ســـال بعـــد از این تـــالش ها، ایـــن اولین دیـــدار با 
کـــز امام خمینـــی بود. به  رهبـــر انقـــالب در خصوص مرا
کـــه وقتـــی وارد اتاق رهبر شـــدیم. وقتـــی بر او  یـــاد دارم 
وارد شـــدیم تعدادی از شـــخصیت های ایرانی از جمله 
وزرا و فرماندهـــان ســـپاه و اعضای بیت رهبـــری در اتاق 
گلپایگانـــی وارد  حضـــور داشـــتند. وقتی همـــراه شـــیخ 
اتاق شـــدیم جای ما در انتهای اتاق بـــود. انتهای اتاق 
که رهبـــر انقـــالب   داخل  نشســـتیم، رســـم بر این بـــود 
اتـــاق می آمد این بار رهبر انقالب از پشـــت و از در اصلی 

کـــه مهمانان از آن وارد می شـــوند، وارد شـــد. 
که روبروی  کســـی  وقتـــی رهبر انقالب وارد شـــد اولین 
خـــود دیـــد، ســـید عیســـی طباطبایـــی بـــود. مـــن در 
کـــه پیش از ایـــن با رهبر انقالب داشـــتم  دیدارهایـــی 
کنـــد، به  کـــه چگونـــه ارتباط برقـــرار می  دیـــده بـــودم 
کند ســـپس می نشـــیند و  تـــک تک افراد ســـالم مـــی 

کند.  دوبـــاره به تـــک تک افراد ســـالم مـــی 
وقتـــی رهبـــر انقالب وارد اتاق شـــد و ســـید عیســـی را 
کســـی ســـالم نکـــرد. به ســـمت  در مقابلـــش دیـــد به 
که نمـــی دانم چگونه  گونه ای  ســـید عیســـی رفت به 
کنم. من شـــگفت زده شـــدم و نمی دانستم  توصیف 
کنـــم. رهبـــر انقـــالب بـــه  کار  در آن لحظـــه بایـــد چـــه 
ســـمت ما آمـــد و حتی خود ســـید عیســـی نیز بســـیار 
گرفت و بوســـید. و از حال  گیج شـــده بـــود. رهبـــر او را 
و احـــوال وی پرســـید. و اینکه چرا این ســـفر به طول 
گویا بعد از جنـــگ 33 روزه این اولین دیدار  انجامیـــد 

 
طبق اطالعاتی که از 
فرماندهان حزب اهلل 
که برای خرید سالح با 
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می کردند، دارم می 
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رهبری با ســـید عیســـی بود و حتی در مـــورد خانواده 
گفتگـــوی ایشـــان با  کـــرد. وقتـــی  اش نیـــز از او ســـوال 
وی بـــه پایـــان رســـید رهبـــر انقالب بـــه ابتـــدای اتاق 

بازگشت. 

ــــــــــو  � ــــــــــا صــــــــــدای ت گفــــــــــت آمــــــــــدم نمــــــــــاز ت رهبــــــــــری 
را بشــــــــــنوم

در یکـــی از ســـفرهای دیگـــر مـــا بـــرای دیـــدار بـــا رهبر 
بـــرای  بـــود.  خـــورده  ســـرما  سیدعیســـی  انقـــالب 
خوانـــدن نمـــاز پشـــت ســـر رهبـــر ایســـتادیم و نمـــاز 
گاه پشـــت ســـر رهبـــری نمـــاز  ظهـــر را خواندیـــم. هـــر 
مـــی خواندیم ســـید عیســـی تعقیبـــات نمـــاز را قرائت 
کرد. در این ســـفر وقتـــی به محضر رهبـــر انقالب  مـــی 
که ســـید عیســـی ســـرما خـــورده بود،  رفتیـــم، از آنجا 
کامل  تعقیبـــات نمـــاز ظهـــر را نخوانـــد. رهبر به طـــور 
بـــه ســـمت نمازگـــزاران برگشـــت و بـــه ســـید عیســـی 
گفت: قـــرار نبود بـــرای نمـــاز بیایم وقتی  طباطبایـــی 
فهمیـــدم تو اینجا هســـتی برای نماز آمـــدم تا صدای 
کنی.  کـــه تعقیبـــات نمـــاز را تالوت مـــی  تـــو را بشـــنوم 
بـــا این ســـخن ســـید عیســـی چشـــمانش پر از اشـــک 
کـــرد: مریضم نمـــی توانـــم تعقیبات نماز  شـــد و عرض 

را بخوانـــم. 
که  گفـــت مریـــض هـــم  امـــام خامنـــه ای بـــه شـــوخی 
باشـــی مـــی خواهیـــم صـــدای تـــو را بشـــنویم. وقتـــی 
کـــرد از شـــدت تاثیر  ســـید عیســـی شـــروع به خواندن 
کـــرد و حاضریـــن از جمله  گریـــه  حـــرف رهبـــر ســـخت 
گریـــه انداخت. آخرین ســـفر به ایران و  رهبـــر را نیز به 
حضور در محضر رهبر همزمان شـــد بـــا ایام فاطمیه، 
در تعقیبـــات نماز ســـید عیســـی زیارت حضـــرت زهرا 
کـــرد و حاضرین به  گریه  ؟س؟ را خواند، ســـید عیســـی 
کردند. بـــرای همه جالب  گریه  ویـــژه رهبر انقـــالب نیز 
کـــه رهبر تحـــت تاثیـــر صدای ســـید عیســـی قرار  بـــود 

گرفته اســـت. 
ســـید عیســـی در رفتـــار عبادی خـــود برنامـــه خاص و 
اعمـــال و ادعیـــه خاصـــی دارد. بـــه صراحـــت بگویـــم 
که  اخـــالق بســـیار خوبـــی دارد. وقتـــی مختـــار شـــدم 
کنم از وی  گی هـــای اخالقی او را انتخـــاب  یکـــی از ویژ

گرفتم. چیزهـــای زیـــادی یـــاد 

ــــــــــا ســــــــــید  �  رابطــــــــــه ســــــــــید حســــــــــن نصــــــــــراهلل ب
ــــــــت ــــــــدری اســ ــ ــــــه پ ــ ــــــر از رابطــ ــ ــ ــــــــی فرات عیســ

کلـــی رابطـــه ســـید حســـن نصـــراهلل با ســـید  بـــه طـــور 
عیســـی فراتـــر از رابطه پدری اســـت. او ســـید عیســـی 
را یکـــی از پـــدران حـــزب اهلل و مقاومـــت مـــی دانـــد و 
برایـــش احتـــرام بســـیار زیادی قائل اســـت. تـــا جایی 
کـــه در خـــالل توصیـــه ســـید حســـن نصراهلل خـــواه به 
طـــور مســـتقیم و خـــواه از طریق ســـید هاشـــم صفی 
الدیـــن به من، به ایـــن موضوع پی بـــردم. او به هیچ 
کوتاهـــی در حق  کوچکترین  وجـــه راضی نمـــی شـــود 
گیـــرد. و دائمـــا بر ایـــن موضوع  ســـید عیســـی صورت 

دارد.  اصرار 
مـــن همیشـــه در خدمـــت ســـید عیســـی هســـتم تـــا 
کار و  خ دهـــد و در  مبـــادا اتفاقـــی برخـــالف میلـــش ر

حتی در رابطه شـــخصی چیزی موجـــب ناراحتی اش 
که وضعیت ســـالمتی ســـید عیســـی  شـــود. این اواخر 
بدتـــر شـــده بـــود و مـــن اوضـــاع ســـالمتی او را دنبـــال 
کـــردم، بـــرای پیگیری وضعیـــت ســـالمتی او آزاد  مـــی 
بـــودم یعنـــی همـــه امکانات بـــرای پیگیـــری وضعیت 
گرفته بود. ســـید  جســـمانی وی در اختیـــار مـــن قـــرار 
حســـن نصراهلل انتخاب بیمارســـتان و پزشـــکان و هر 
آنچـــه بایـــد در ایـــن راســـتا انجـــام مـــی شـــد را به من 
ســـپرده بـــود. حمایـــت ســـید حســـن از وی در ایـــن 
موضـــوع مادی و معنـــوی بود. در این موضوع ســـید 
کنار ســـید عیســـی بـــود و جزئیـــات را  حســـن نصراهلل 

کرد. پیگیـــری مـــی 

 انفجــــــــــار ســــــــــفارت ایــــــــــران در بیــــــــــروت و زخمــــــــــی  �
کــــــــــه ســــــــــید برداشــــــــــت

که صـــدای انفجار را   در ســـال 1392 در دفتـــرم بـــودم 
ج شـــدیم و پرســـیدیم چه شده  شـــنیدم. از دفتر خار
خ  که انفجـــاری در ســـفارت ایران ر اســـت؟ فهمیـــدم 
بـــه بیمارســـتان  داده اســـت و بیشـــتر مجروحـــان را 
رســـول اعظـــم ؟ص؟ بـــرده اند. مـــن پیش بینـــی نمی 
کـــردم ســـید عیســـی در بیـــن مجروحـــان باشـــد. زیرا 
خ داده و مـــن جزئیات را  گفتنـــد انفجـــار در ســـفارت ر

دانســـتم. نمی 
کنـــار ســـفارت قـــرار داشـــت   منـــزل ســـید عیســـی در 
خ داده بود تـــا حدودی  گر انفجـــار در ســـفارت ر امـــا ا
به منزل ســـید عیســـی آســـیبی نمـــی رســـاند. بعدها 
خ داده  کـــه انفجـــار در ورودی ســـفارت ر فهمیدیـــم 
اســـت و نه داخل ســـفارت. وقتـــی بـــرای اطمینان از 
حـــال مجروحـــان بـــه بیمارســـتان رســـول اعظم ؟ص؟ 
کسی  کســـی مجروح شـــده و چه  رفتیم تا ببینیم چه 
ســـالم اســـت، هنـــگام ورود بـــه بیمارســـتان یکـــی از 

کـــه از دوســـتان مـــا بـــود، را دیدیم. پزشـــکان 
کار  که می دانســـت من با سید عیســـی طباطبایی  او 
گفت: ســـید عیســـی هنوز داخـــل اتاق عمل  کنم  می 
کـــرد من اطـــالع دارم و بـــه همین  گمـــان می  اســـت. 
گفتم: ســـید عیســـی؟  خاطر به بیمارســـتان رفته ام. 
کـــه ســـید  گفـــت: بلـــه ســـید عیســـی. فـــورا فهمیـــدم 
عیســـی آســـیب دیده است. مســـتقیم به سمت اتاق 
که ســـید عیســـی از اتـــاق عمل  عمـــل رفتـــم و دیـــدم 
بیـــرون آمـــد. بیهـــوش نبـــود و اوضاع خوبی داشـــت. 
ج  ترکـــش خـــورده و مجـــروح شـــده بـــود. و بـــرای خار
گرفته بود.  کـــردن ترکش ها تحـــت عمل جراحی قـــرار 
وقتـــی مـــن از اوضـــاع و احوالـــش مطمئن شـــدم فورا 
گفت: همســـرم هنوز در اتاق عمل اســـت. همســـرش 
بیشـــتر از ســـید عیســـی آســـیب دیده بود. طبق آنچه 
کـــرد، داخل خانـــه بوده  ســـید عیســـی برایم تعریـــف 
خ  اســـت و وقتـــی بـــه دنبـــال انفجـــار اول ـ دو انفجار ر
خ می دهد.  داد ـ وارد تـــراس می شـــود انفجـــار دوم ر
انفجار با شـــدت او و همســـرش را بـــه داخل پرت می 
کنـــد. و خانـــه بر سرشـــان خراب می شـــود بـــه همین 

دلیل همســـرش بیشـــتر از وی آســـیب دیـــده بود. 

سیدعیسی هیچوقت خسته نمی شود �

گرفتـــم  کـــه از ســـید عیســـی یـــاد  یکـــی از چیزهایـــی 
که برخی  گذشـــتن از خطـــای دیگـــران بود. می دانـــم 
گاهـــی چگونه ســـهوا به ســـید عیســـی بی  از بـــرادران 
که ســـید عیســـی چگونه  کننـــد و می بینم  ادبـــی می 
گـــذرد و  بـــا لطافـــت اخالقـــی اش از ایـــن امـــور درمـــی 
اصـــال اهمیتـــی نمی دهد و بـــا اینکه مـــی داند ممکن 
اســـت عـــده ای بـــر ضد او حـــرف بزننـــد اما اصـــال این 
که بـــا این حرف  احســـاس به وی دســـت نمی دهـــد 

هـــا شـــانش پایین مـــی آید.
که  گی خاصـــی دارد و آن هم این اســـت  اما ســـید ویژ
هیچـــگاه خســـته نمـــی شـــود. در خدمت بـــه مردم و 
گاهـــی  مقاومـــت وقـــت آزاد و خســـتگی نـــدارد. مـــن 
کند. هرگز.   کمی اســـتراحت  کنم بنشـــیند و  آرزو مـــی 

کار هســـت او در حال فعالیت اســـت.  امـــا تـــا زمانیکه 
که  کننـــده اســـت. یکـــی از تعبیراتی  او همشـــه تولیـــد 
کار بـــرد، در اولیـــن دیـــداری  رهبـــری در مـــورد او بـــه 
کـــه می خواســـتیم  کـــه بـــا رهبـــری داشـــتم هنگامـــی 
کنیـــم، رهبـــر انقالب  ج شـــویم و خـــدا حافظـــی  خـــار
روی  را  عیســـی  ســـید  بایـــد  کـــرد  توصیـــه  مـــن  بـــه 
کنـــی. به  چشـــمانت بگـــذاری و بـــه او بســـیار توجـــه 
گفتـــم: چشـــم. ســـید عیســـی می دانـــد نـــه تنها بر  او 
روی چشـــمان مـــن بلکه در قلبـــم نیز جـــا دارد. رهبر 
گفت: مواظب ایـــن مرد باش  انقـــالب لبخنـــدی زد و 
گـــذارد به بار  دســـتش خوب اســـت هر جا دســـت می 

نشـــیند.  می 
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گرد شهید صدر در نجف بودم � شا
بدنایـــل  روســـتای  بعلبـــک  از  حیـــدر  ادیـــب  شـــیخ 
گران شـــهید  کردم و از شـــا هســـتم. در نجف تحصیل 
ســـید محمـــد باقـــر صـــدر رضـــوان اهلل تعالـــی علیـــه 
بودم. به خاطر ســـکونت در مدرســـه بزرگ بروجردی 
از معاصـــران امام خمینـــی بودم. با بیـــت امام رابطه 
خوبـــی داشـــتم. ایـــن رابطـــه از عالقـــه من به ایشـــان 

گرفت. نشـــأت مـــی 

ســـپس بـــه لبنان آمـــدم و بـــا تاســـیس جنبـــش امل 

یـــا همـــان جنبـــش محرومـــان پیوســـتم. عضـــو دفتر 
سیاســـی ایـــن جنبش و مســـئول فرهنگی و مســـئول 
نظـــارت و قصـــاوت بودم. بعـــد از این به همـــراه برادر 
رزمنـــده حـــاج ابـــو علـــی دیرانی بـــه مقاومـــت بر ضد 
دشـــمن صهیونیستی پیوســـتم. بعد از پیروزی های 
کنـــون رئیس بخش  بـــزرگ به حـــزب اهلل پیوســـتیم. ا
بدنایـــل  شـــهرک  جمعـــه  امـــام  اهلل،  حـــزب  مرکـــزی 
امـــام خامنـــه ای  انقـــالب  رهبـــر  نماینـــده شـــرعی  و 
دام ظلـــه و آیـــت اهلل سیســـتانی و آیـــت اهلل محمـــود 

هستم.  شـــاهرودی  هاشـــمی 

ــــــــــه  � ک ــــــــــان آمــــــــــد  ــــــــــه لبن ــــــــــی ب سیدعیســــــــــی زمان
ــــــــود ــ ــــــد ب ــ ــــــال رشــ ــ ــــــــالمی در حــ ــــــــش اســ ــ جنب

کـــردن از ســـید عیســـی ریشـــه دار  در واقـــع صحبـــت 
اســـت زیرا ایـــن ســـید بزرگـــوار در عرصه جهـــاد لبنان 
کرده اســـت. ما به خاطـــر تالش هایش  زیـــاد خدمت 
و  ســـالمتی  و  داریـــم  او  از  را  تشـــکر  و  تقدیـــر  نهایـــت 

صحـــت او را خواســـتاریم.
طباطبایـــی  عیســـی  ســـید   
کـــه  آمـــد  لبنـــان  بـــه  زمانـــی 
بـــه دســـت  جنبـــش اســـالمی 
موســـی  ســـید  غایـــب  امـــام 
گیـــری  صـــدر در حـــال شـــکل 
بـــود. ماننـــد هـــر عالـــم ایرانی 
مـــی  لبنـــان  بـــه  کـــه  دیگـــری 
کـــه روحانیـــون و  آمـــد از آنجـــا 
دلیـــل  بـــه  ایرانـــی  معممیـــن 
حضورشـــان در دایـــره انقالب 
یـــا رویکردهـــای امـــام خمینی 
ک و شاه تحت  از ســـوی ســـاوا
لبنـــان  داشـــتند،  قـــرار  فشـــار 
آنهـــا  بـــرای  تنفـــس  راه  تنهـــا 
معمـــم  و  روحانـــی  هـــر  بـــود. 
ایرانی بـــا فروتنـــی و تواضع به 
لبنـــان می آمد. ســـید عیســـی 
بـــا لبنانی هـــا رابطه شـــخصی 

کـــرد. برقـــرار مـــی 

شیخ ادیب حیدر

خدمتگزار خوب خانواده شهدا
کنون عضو حزب اهلل  گردان شـــهید صدر اســـت. او از ابتدای تاســـیس جنبش امل در این جریان شـــرکت داشـــت و هم ا شـــیخ ادیب حیدر از علمای لبنان و از شـــا

گفتیم لبنان اســـت. با وی درباره سیدعیســـی و نقش وی در لبنان ســـخن 
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کـــه ظهـــور   زمـــان وجـــود ســـید امـــام موســـی صـــدر 
عرصـــه  و  لبنـــان  عرصـــه  در  ای  گســـترده  و  پررنـــگ 
گروه های  عربی و اســـالمی داشـــت، ســـید عیســـی با 
کـــرد. خواه ایـــن ارتباط با  مختلـــف ارتبـــاط برقرار می 
کـــه ابتدا  امـــام موســـی صـــدر بود و خـــواه بـــا علمایی 
جنبش امام موســـی صـــدر را نپذیرفتنـــد. وی روابط 

دوســـتانه ای بـــا همه داشـــت.
ســـید عیســـی بیـــن روســـتاها بـــا دوســـتانش در دیگر 
عرصـــه هـــای آرام در رفـــت و آمد بـــود زیـــرا زمینه ای 
بـــرای بـــروز او در عرصـــه سیاســـی وجود نداشـــت چرا 
کـــه این عرصه منحصرا در دســـت جنبـــش محرومان 
یـــا همـــان جنبـــش امـــل بـــه رهبـــری مجلـــس اعالی 
شـــیعیان به ریاســـت امام موســـی صدر قرار داشـــت. 
بعـــد از رفتن امام موســـی صدر، ســـید عیســـی رابطه 
معمولـــی بـــا رئیـــس مجلـــس اعالی شـــیعیان شـــیخ 
محمـــد مهدی شـــمس الدین داشـــت. روابط ســـید 
عیســـی بـــا مجلـــس اعـــالی شـــیعیان معمولـــی باقی 
مانـــد امـــا مجلـــس مکانـــی بود بـــرای دیـــدار بـــا تمام 
که از عـــراق یا ایران  علمـــاء و معممیـــن لبنانی یـــا آنها 
که دوســـتداران اهل بیت  کشـــور اســـالمی دیگر  یا هر 

کردند، مـــی آمدند. در آن زندگـــی مـــی 
کمـــی پیـــش از وقـــوع انقـــالب اســـالمی، امام   مـــدت 
موســـی صـــدر در لیبـــی ربـــوده شـــد و عرصـــه لبنـــان 
گذاشـــت  مرحلـــه قـــوی و جدیـــدی را پشـــت ســـر می 
زیـــرا غیبـــت امـــام موســـی صـــدر موجب ایجـــاد خالء 
بزرگـــی در جنبـــش امـــل شـــد، دچـــار ســـرخوردگی و 

شکســـت شـــدیم امـــا خداونـــد از مـــا غافـــل نبود.

ــــالب را در  � ــ ــ ــ ــمی انق ــ ــ ــ ــــط رســ ــ ــ ــی خــ ــ ــ ــ سیدعیســ
ــــــت ــ ــ گرف ــــــش  ــ ــ پی

بـــه  اســـالمی  انقـــالب  دم  ســـپیده  بعـــد  مـــاه  چنـــد 
کرد  رهبـــری امام خمینی قدس ســـره شـــریف ظهـــور 
و عرصه اســـالمی توســـط دوســـتداران اهل بیت ؟ع؟ 
کار ســـپاه  که شـــروع  گرفت  شـــکل جدیدی به خـــود 
گـــروه هـــای انقالبـــی بـــود. امـــا آن دوره،  پاســـداران و 
دوره اقـــدام فـــردی بـــود. در آن دوره تصمیم جامعی 
شـــکل  بـــه  اســـالمی  انقـــالب  زیـــرا  نداشـــت  وجـــود 
ســـاختاری درنیامـــده و در حـــد مواضـــع و بیانـــات و 
گروه هـــا باقی مانده بود. ســـید عیســـی خط رســـمی 
گرفـــت. و از طریق ســـفارت ایران  انقـــالب را در پیش 
کـــه در عرصـــه  در بیـــروت یـــا دمشـــق بـــا موسســـاتی 
گروه  کرد. بـــا  کردنـــد، رابطه برقـــرار  لبنـــان ظهـــور می 
کـــه به لبنـــان می  هـــای وابســـته به انقالب اســـالمی 
آمدنـــد، همیشـــه در ارتباط بـــود و در این چهارچوب 

کرد. حرکـــت مـــی 
آن دوره لبنـــان از  انقالب اســـالمی ایـــران تاثیر زیادی 
نپذیرفـــت امـــا جنبـــش امـــل و تمامـــی رهبـــران ایـــن 
گرفتنـــد و معتقـــد  جنبـــش ایـــن شـــیوه را در پیـــش 
بودند در نبود امام موســـی صـــدر، امام خمینی؟هر؟ 
مـــی توانـــد جـــای او را بگیـــرد.و ایـــن عرصـــه بـــزرگ تر 
نیز شـــد. بیشـــتر رهبـــران این خـــط به ســـوی ایران و 
کســـانی  اســـالم و همراهی بـــا آن روی آوردند. یکی از 
کـــه به ایـــن خط روی آورد، ســـید عیســـی طباطبایی 

گروه  که از ســـوی  بـــود. ســـید در همه جشـــن هایـــی 
های اســـالمی یـــا جنبـــش محرومان یـــا علمـــاء برگزار 
مـــی شـــد، حضور داشـــت. حضور مـــی یافـــت و از نظر 
مردم ســـید عیســـی ارتباط خوبی با انقالب اســـالمی 

ایران داشـــت. 
ایـــن موضـــوع در آرایـــش هـــای پروتکلی در نشـــاندن 
افـــراد نیز خود را نشـــان می داد. ســـید عیســـی در هر 
که حضور می یافت به عنـــوان ادامه دهنده  جشـــنی 
خط انقـــالب اســـالمی ایران همـــراه دیگر شـــخصیت 
هـــا در صف اول می نشســـت. آن زمان ســـید عیســـی 
تبدیـــل به شـــخصیت دیگری شـــد. پیـــش از انقالب 
که  شـــخصیت یک مـــالی ســـاده و فروتـــن را داشـــت 
نـــام و فعالیـــت سیاســـی نداشـــت و بـــر منابـــر حضـــور 
نمـــی یافـــت بلکـــه در مجالس دعـــا و ذکر شـــرکت می 
گرفتـــه بود. با  کـــرد و در همیـــن چارچوب ســـاده قرار 

کرد. منصـــب شـــروع به ظهـــور 

ــــــــالب  � ــــــران وانقــ ــ ــ ــــــه ای ــ ــ ــــــه ب ــ ــــر آنچــ ــ ــ ــــــید در هــ ــ ســ
ــــــت ــ ــــور داشــ ــ ــ ــــود حضــ ــ ــ ــ ــــوط ب ــ ــ ــ مرب

 امـــا این منصب بعد از انقـــالب موجب تغییر رفتارش 
که سید عیســـی طباطبایی  نشـــد. من نمی دانســـتم 
کـــه خطبـــه بســـیجی وار  خطیـــب منبرهایـــی اســـت 
کنفرانـــس ها،  کننـــد. امـــا در  یـــا حماســـی  ایـــراد می 
تجمعات، انجمن ها و تشـــییع جنازه شـــهدا شـــرکت 
کـــرد و همیشـــه حضـــور داشـــت. در هـــر آنچه با  مـــی 
ایـــران و انقـــالب اســـالمی ارتباط داشـــت، حضور می 
گذر  کرد. و با  یافت. بدین ترتیب شـــخصیتش ظهـــور 
کـــرد. با تجربـــه زیادی  کســـب  زمـــان تجربه و مهارت 
بـــه لبنـــان نیامـــده بـــود بلکه از خـــالل حضـــورش در 
لبنـــان و پیگیـــری هایش به شـــخصیت بـــا تجربه ای 
کرد.  تبدیل شـــد. به همیـــن دلیل در این امـــر ظهور 

ـــا  � ـــ ـــ ـــا بـ ـــ ـــ ــــــرد امـ ـــ کـ ــــــروع  ـــ ــــــی شــــــــــخصی شـ سیدعیســــ
گرفــــــــــت پیــــــــــروزی انقــــــــــالب در خــــــــــط آن قــــــــــرار 

مواضـــع  از  برگرفتـــه  عیســـی  ســـید  جنبـــش  شـــروع 
شـــخصی اش بـــود. یعنـــی بـــا همـــت خـــودش بـــود. 
کنـــد.  کـــرد در ایـــن خـــط حرکـــت  خـــودش را مجبـــور 
امـــا وقتـــی جمهـــوری اســـالمی ایـــران از انقـــالب بـــه 
حکومـــت تبدیل شـــد حضورســـید عیســـی در لبنان، 
گرفت و بـــا موسســـات مادر  شـــکل دیگری بـــه خـــود 
کرد. به همین دلیـــل با چندین  کاری برقـــرار  ارتبـــاط 
که ســـید عیســـی با آن  کـــرد. منصبی  منصـــب ظهـــور 
کـــه به خانـــواده شـــهدا اهمیت  کرد ایـــن بود  ظهـــور 
مـــی داد. نقـــش زیـــادی در تاســـیس این موسســـه و 
حمایـــت از آن و همچنیـــن درکمیتـــه امداد داشـــت. 
طبیعتـــا آن زمان موسســـه شـــهید، موسســـه مرکزی 
کمیتـــه امداد نیز در لبنان موسســـه نبود. بله  نبود و 
در ایـــران موسســـه بود و ســـازماندهی و امـــور و نظام 

داشـــت. را  خود 

ــــــــــی را فعــــــــــال و  � سیدعیســــــــــی موسســــــــــات لبنان
ــــــــــرد ک مســــــــــتقل 

گرفـــت و جمهوری  وقتـــی ســـاختار حـــزب اهلل شـــکل 

بـــه  را  موسســـاتش  مســـئولیت  ایـــران  اســـالمی 
کرد، ســـید  موسســـات هم ردیـــف و مســـتقل تبدیل 
کـــرد. به طـــور مثال  عیســـی ایـــن موسســـات را فعال 
کوچکتریـــن اداره  موسســـه شـــهید در لبنان از ســـر تا 
کـــه از ســـوی ایـــران حمایت می  هایـــش لبنانـــی بود 
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی به موسســـه  شـــد و یـــا 
ایـــران  توســـط  کـــه  شـــد  تبدیـــل  لبنانـــی  و  مرکـــزی 

شـــد.  می  حمایـــت 
کمیتـــه امداد و موسســـه  که  کمکـــی  در حـــال حاضـــر 
گذشـــته اســـت  کمتر از  کننـــد،  شـــهید دریافـــت مـــی 
زیـــرا بـــه موسســـاتی قـــوی و فعـــال تبدیل شـــده اند 
ج و شـــیعیان  کـــه از ســـوی لبنانی های داخـــل و خار
ثروتمنـــد حمایت می شـــوند. این موسســـات نمونه، 
مشـــابه موسســـات مادر در جمهوری اســـالمی ایران 
هســـتند. به همین دلیل ســـید عیســـی ایـــن نقش را 
کـــرد. یعنی روزانـــه از صبـــح تا شـــب در بین این  ایفـــا 
گشـــت و  موسســـات در جنـــوب، در بقاع و بیروت می 

کرد. کار را دنبـــال می  کـــرد و  پیگیـــری مـــی 
کتفـــا  ســـید عیســـی بـــه تاســـیس ایـــن دو موسســـه ا
ج از این  نکـــرد بلکـــه در فعالیت هـــای اجتماعی خـــار
کـــرد. بـــه طـــور مثـــال وقتی  موسســـات شـــرکت مـــی 
کـــرد و ایـــن روســـتا نیـــاز به  از روســـتایی بازدیـــد مـــی 
ســـاخت مســـجد داشـــت، ســـاخت آن را دنبـــال می 
کـــرد. و در بســـیاری از موارد با امـــوال خیرین خلیجی 
کمک های  کویتی، اموال بدســـت آمـــده از حقوق،  و 
صندوق وابســـته به امام خامنه ای در ســـاخت تمام 
یا بخشـــی از مســـاجد حضور داشـــت. در تاســـیس یا 
کامـــل بســـیاری از موسســـات و  تکمیـــل یـــا ســـاخت 
مساجد در روستاها و شـــهرهای دور افتاده مشارکت 

داشت.
و  شـــهید  از چارچـــوب موسســـه  ج  خـــار  همچنیـــن 
کمک  کـــه نیازمند  کمیتـــه امـــداد، به خانـــواده فقـــرا 

کرد.  بودنـــد، شـــخصا خدمـــت مـــی 
کار ســـید عیســـی طباطبایـــی در این چارچوب  دایره 
کمیته امداد و ســـاخت  یعنـــی بین موسســـه شـــهید، 
مســـاجد بود. وقتی این موسســـات متمرکز شـــدند او 
وکیل شـــرعی یا حســـبی ولی فقیه در این موسســـات 

. شد

سیدعیسی صدای گیرایی دارد که باعث می  �
شود تو از دعا لذت ببری

که ســـید عیســـی مستقیم  من شـــخصا می دانســـتم 
بـــا بیـــت امـــام خمینـــی و رهبـــر انقـــالب امـــام خامنه 
ای در ارتبـــاط بـــود. و در ایـــن عرصه تقدیـــر و احترام 
زیـــادی برای او قائـــل بودند. از صفت های شـــخصی 
کثیر الذکر  کـــی و  کـــه اوال آدم فروتن و خا او این اســـت 

. ست ا
نماز و واجبات و بســـیاری از مســـتحبات را به جا می 
گیرد و مجالس حســـینی را دوســـت  آورد. جلســـه می 
کـــه مـــن حضـــور داشـــتم و او نیـــز  دارد. در مجالســـی 
کـــرد و ناله  گریه می  کرد، بیشـــتر از همـــه  شـــرکت می 
می زد. بســـیار تحـــت تاثیر مجالس حســـینی قرار می 

کرد.  گریـــه می  گرفـــت و با صـــدای بلند 

سید عیسی را با 
اسکورت خاص یا 

بادیگارد ندیدم. او 
کسی این طرف  با تا

و آن طرف می رفت. 
برخالف آنچه رسم 

بود، خودرویی 
نداشت.
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مـــی  عهـــده  بـــه  را  اذکار  و  ادعیـــه  شـــخصا خوانـــدن 
که باعث  گیرایـــی دارد  گرفت. عـــالوه بر اینها صـــدای 
کم  مـــی شـــود تـــو از دعا لـــذت ببـــری. در نشســـت ها 
که پرگویی  حرف اســـت و از آن دســـته افرادی نیست 
کنند. اما در بســـیاری از مـــوارد با وجود  و ســـر و صـــدا 
ســـکوت و مشـــارکت متینش، نـــکات زیبـــا و مهمی را 

کند. در مجلـــس بیان مـــی 

کســــــــــی در لبنــــــــــان دشــــــــــمن سیدعیســــــــــی  �
ــت ــ ــ ــ ــ نیس

کنـــم در طـــول حضور ســـید عیســـی در  گمـــان نمـــی   
کســـی از او  کســـی بـــا وی دشـــمن یـــا  عرصـــه لبنـــان 
متنفر شـــده باشـــد. دوست داشـــتنی و مهربان بود و 
کـــرد. بلکه  بـــا مردم با خشـــونت یا تکبـــر برخورد نمی 
گی هایـــش این بود  همیشـــه نرمخو بـــود. از دیگر ویژ
کســـی بحـــث و جدل  کـــه وقتـــی مجبـــور می شـــد بـــا 
کـــرد. یعنـــی از رودرو  کار خـــودداری می  کنـــد، از ایـــن 
کرد تـــا مبادا رفتـــاری از وی ســـر بزند  شـــدن فـــرار می 
کـــه با شـــخصیت مـــودب وی ســـازگار نباشـــد. عالمی 

اســـت. فاضل 

کنــــــــــار  �  ســــــــــید عیســــــــــی در جنــــــــــگ اردوگاه هــــــــــا در 
ملــــــــــت فلســــــــــطین ایســــــــــتاد

که با وجود  گی های وی این اســـت   یکـــی دیگـــر از ویژ
و  از مقاومـــت  گســـترده در حمایـــت  فعالیـــت هـــای 
جامعـــه مقاومت، با جامعه فلســـطین نیـــز در ارتباط 
بـــود. دایره ایـــن ارتباطـــات زیاد بـــود و نـــام بزرگی به 

گرفت.  خـــود 
کـــه  هـــا  اردوگاه  بـــار جنـــگ  تاســـف  بـــا دوره  او  نـــام 
همچون ابر ســـیاهی در تاریـــخ لبنان باقـــی ماند،گره 
کس  خـــورده اســـت. ایـــن جنـــگ مـــورد تایید هیـــچ 
کرد. نمـــی توانم قضاوت  نبود. شـــرایط آن را تحمیل 
که درســـت بـــود یا نـــه. ســـید عیســـی در جنگ  کنـــم 
کنار  اردوگاه ها و در مبارزه با دشـــمن صهیونســـتی در 

ملت فلســـطین ایســـتاد. 
گســـترده ای بـــا جریان های فلســـطینی در  او روابـــط 
کرانـــه باختری داشـــت. و دیدارهای بی ســـر و  غـــزه و 

صدایـــی با آنها داشـــت.
در خدمت به مســـاله فلســـطین از چیـــزی دریغ نمی 
کرد. او بواســـطه دخالـــت جمهوری اســـالمی ایران از 
طریـــق هالل احمـــر در زدودن درد و رنج اردوگاه های 
که محاصره شـــده بودند، نقش داشـــت.  فلســـطینی 
کمک ها توســـط  در اردوگاه محاصـــره شـــد تا زمانیکه 
که به  نماینـــده هـــالل احمر آقـــای یزدگردی یا آنطـــور 
خاطـــر دارم آیـــت اهلل غیوری وارد اردوگاه شـــد. ســـید 
عیســـی پیـــچ حرکتـــی میـــان اردوگاه و آنهـــا در ایـــن 

اســـتقامت بود.

 ســــــــــید عیســــــــــی هیچــــــــــگاه دســــــــــت خالــــــــــی بــــــــــه  �
لبنــــــــــان نیامــــــــــد

بادیـــگارد  یـــا  خـــاص  اســـکورت  بـــا  را  عیســـی  ســـید 
کســـی ایـــن طـــرف و آن طـــرف مـــی  ندیـــدم. او بـــا تا
رفـــت. برخالف آنچه رســـم بود، خودرویی نداشـــت. 

که وارد لبنان شـــدند  شـــخصیت های ایرانی بودنـــد 
کار بـــه ســـوریه رفتنـــد و نشـــان های  و ســـپس بـــرای 
دیپلماتیک و اســـکورت و خودرو داشـــتند. بعد از آن 
از ســـوی جمهوری اســـالمی ایران برکنـــار و محکوم و 

مجبـــور بـــه خروج شـــدند. 
برخـــی از اســـامی را بـــه یـــاد نـــدارم یـــا نمی توانـــم نام 
ببـــرم امـــا پرونـــده هـــای آن نـــزد بـــرادران در ایـــران 
موجـــود اســـت. اما دربـــاره ســـید عیســـی طباطبایی 
کـــه از او بخواهند آپارتمانـــی را تحویل دهد  نشـــنیدم 
کـــه بـــه نـــام خـــودش اســـت،  یـــا از مالکیـــت چیـــزی 
که به نـــام خودش اســـت را  چشـــم بپوشـــد. یا پولـــی 
بـــه موسســـات بازگرداند. مـــا جز خیـــر و خوبی چیزی 

از ایـــن مـــرد ندیدیم. 
مـــن همـــراه او به حج رفتـــم. او به انجـــام فریضه حج 
کاروان،  پایبنـــد بـــود. همـــراه او بـــه حـــج رفتـــم. در 
نمونـــه و الگـــو و خدمتگـــزار حاجیـــان بـــود. در یـــک 
او  آمـــد  پیـــش  بـــار  چندیـــن  یعنـــی  بودیـــم.  کاروان 
بـــودم. در  بـــود و مـــن نیـــز مهمـــان  کاروان  مهمـــان 
کـــردن حـــج نقـــش داشـــت و حتـــی در همـــه  فعـــال 
کـــه مـــا در مدینـــه و مکه انجـــام می  فعالیـــت هایـــی 
که در عربســـتان  دادیـــم، با وجـــود ممنوعیـــت هایی 
کرد. او بی آنکه بترســـد  وجود داشـــت، مشـــارکت می 

کرد.  فعالیـــت مـــی 

 ســــــــــید عیســــــــــی در نظــــــــــر مــــــــــردم وکیــــــــــل رهبــــــــــر  �
ــــــــــود انقــــــــــالب ب

در نظر مردم ســـید عیســـی وکیل بیت امـــام و رهبری 
که از او خواســـته بود در  بود. من درخواســـت رهبری 
که  ایـــن مقام بمانـــد را دیدم. متن وکالـــت را خواندم 
کـــه رهبری برای من نوشـــته  شـــبیه متـــن وکالتی بود 
بـــود. اما ســـید عیســـی هیـــچ وقت بـــه ایـــن وکالت و 

کرد.  کار  منصبش فخـــر نفروخت. و در ســـکوت 
کـــرد.  کار  کامـــل و بـــه دور از رســـانه هـــا  او در ســـکوت 
و  اســـکورت  بـــا  توانســـت  مـــی  خواســـت  مـــی  گـــر  ا و 
تابلوهـــای دیپلماتیـــک و وکالـــت و عناویـــن و القاب، 
کـــه مردم  کاری  خـــودش را بـــزرگ جلـــوه دهـــد مانند 
کننـــد اما مـــن این را لمـــس نکردم، هیـــچ یک از  مـــی 
ایـــن چیزهـــا را در او ندیـــدم. من از این ســـید چیزی 
جـــز تـــالش در جهـــت خدمـــت بـــه اســـالم و اطاعـــت 
کامـــل از انقـــالب اســـالمی ندیدم. بـــدون آنکه چیزی 
کـــه این فـــرد به  وجـــود داشـــت باشـــد و نشـــان دهد 
اســـتفاده  انقـــالب  از  انقـــالب،  بـــا  ارتباطـــش  خاطـــر 

کرده اســـت. مـــادی یا شـــخصی بـــرای خـــودش 

ــه  � ــ ــ ــ ــ ــر دو مای ــ ــ ــ ــل هــ ــ ــ ــ ــ ــــش ام ــ ــ ــ ــزب اهلل و جنب ــ ــ ــ حــ
ــتند ــ ــ ــ ــن هســ ــ ــ ــ ــ ــنودی م ــ ــ ــ خشــ

ــــــی  � ــ ــــــه نقشــ ــ ــــــا چــ ــ ــــــــگ اردوگاه هــ ــ ــــــما در جن ــ شــ
ــــتید؟ ــ ــ داشــ

مـــن عضو فرماندهی و عضو دفتر سیاســـی و مســـئول 
اصلـــی هیـــأت اجرایی جنبـــش امل بـــودم و آن زمان 
کنون بـــا اینکه  جایـــگاه واالیـــی در جنبش داشـــتم. ا
عضـــو حـــزب اهلل هســـتم از ایمانـــم بـــه جنبـــش امل 

کـــرد، دســـت  کـــه امـــام موســـی صـــدر آن را تاســـیس 
نکشـــیده ام. 

مایـــه  دو  هـــر  امـــل  جنبـــش  و  اهلل  حـــزب  امـــروزه 
خشـــنودی مـــن هســـتند و نـــام حـــزب برایـــم مهـــم 
کـــه میـــان نبیـــه بـــری؛ رئیس  نیســـت. ایـــن توافقـــی 
پارلمـــان و رئیس جنبش امل و ســـید حســـن نصراهلل 
رهبـــر حـــزب اهلل جریـــان دارد، خواســـته و آرزوی من 
اســـت. و بـــرای حفـــظ خـــط مقاومـــت و والیـــت اهل 
کشـــور چیـــزی جز ایـــن از آنها نمی  بیـــت ؟ع؟ در این 

خواهـــم. 
آن زمـــان نبیه بری مـــن و برادر حـــاج خلیل حمدان 
کـــرد تا بـــه تهران برویـــم و با رئیـــس جمهور  را مکلـــف 
کنیـــم و در  کـــه امـــام خامنـــه ای بـــود، دیـــدار  وقـــت 
خصـــوص رفـــع محاصـــره اردوگاه هـــا بحـــث و تبـــادل 
کنیـــم. آن زمـــان بـــه نتیجـــه قطعی دربـــاره این  نظـــر 
موضوع نرســـیدیم اما ایـــن دیدار تاثیر بســـیار زیادی 
کاهـــش تنـــش هـــا داشـــت و بعـــد از آن هیأتـــی از  در 
کمـــک هـــای  هـــالل احمـــر ایـــران بـــه لبنـــان آمـــد و 
کشـــتار  کـــرد. هدف قتل و  غذایـــی را وارد اردوگاه هـــا 
فلســـطینی ها نبـــود بلکه در اردوگاه های فلســـطینی 

که بـــا اصول مـــا مخالـــف بودند.  کســـانی بودنـــد 

ماجرای ورود و خروج سیدعیسی از اردوگاه  �
رشیدیه و حمایت از فلسطینی ها

ســـید عیســـی با نظر شـــخصی خود وارد اردوگاه نشد 
کنید  زیـــرا شـــما مـــی دانیـــد و در ایـــران زندگـــی مـــی 
ایـــران، مســـجد االقصـــی و قـــدس و  اولیـــن مســـاله 
فلســـطین اســـت. و این مســـاله بـــرای ما برابر اســـت 
بـــا مســـاله امام حســـین ؟ع؟. بـــه همین دلیل ســـید 
عیســـی بـــه خاطـــر ارتبـــاط با انقـــالب و ایـــن خط می 
کنـــار اردوگاه هـــا برگرفته از  کـــه ایســـتادن در  دانســـت 
کـــه اردوگاه ها  گروهی  این احســـاس و ایمان اســـت. 
کـــرده بودند دیدگاه اشـــتباهی داشـــتند  را محاصـــره 
امـــا من نمی خواهـــم به ایـــن موضوع بپـــردازم. نه از 

کنـــم و نـــه آن را تایید.  محاصـــره دفاع مـــی 

ــد روز در  � ــ ــ ــ ــ ــی چن ــ ــ ــ ــ ــی طباطبای ــ ــ ــ ــ ــید عیس ــ ــ ــ ــ س
اردوگاه محاصــــــــــره بــــــــــود؟

 روزهـــای زیـــادی. تعـــداد روزهـــا را دقیـــق بـــه خاطـــر 
نـــدارم امـــا مـــی دانـــم پیـــش از شـــروع محاصـــره وارد 
اردوگاه شـــد و تـــا پایـــان محاصـــره در اردوگاه مانـــد. 
از  عیســـی  ســـید  بلکـــه  نبـــود  آزاد  اردوگاه  از  خـــروج 
ج شـــد. برای خروج وی  طریـــق مبادله از اردوگاه خار
که در باز شـــود  گرفت اینگونه نبود  اقداماتی صـــورت 

و او بیـــرون بیایـــد. 

ــــام  � ــ ــ ــــــش انجــ ــ ــــرای خروجــ ــ ــ ــ ــــی ب ــ ــ ــ ــــه اقدامات ــ ــ  چــ
ــــــد؟ ــ شــ

 جنبـــش امل و اردوگاه ها زیر نظر جمهوری اســـالمی 
توافـــق  بـــه  بـــه محاصـــره  پایـــان دادن  بـــرای  ایـــران 
ج شـــد. وقتی  رســـیدند و ســـید عیســـی از اردوگاه خار
کمـــک ها را به  هالل احمـــر جمهوری اســـالمی ایران 

ج شـــد.  اردوگاه بـــرد ســـید عیســـی از آن خار

سید حسن برای او 
احترام زیادی قائل بود 
زیرا هرگز نشنیدم که 
چه به صورت تلویحی 
و چه صریح چیزی به 
سید عیسی بگوید. 
و مواقع زیادی پیش 
می آمد که احساس 
می کردم سید حسن 
دستور به تکریم و 
احترام او می دهد و در 
هر مناسبتی که سید 
حسن حاضر می شد 
دستور می داد سید 
عیسی را در مکان 
مناسبی بنشانند.
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ــــــــــرای  � ــــــــــادی ب سیدحســــــــــن نصــــــــــراهلل احتــــــــــرام زی
ــــــــــل اســــــــــت سیدعیســــــــــی قائ

ســـید حســـن بـــرای او احتـــرام زیـــادی قائل بـــود زیرا 
کـــه چـــه بـــه صـــورت تلویحـــی و چـــه  هرگـــز نشـــنیدم 
بـــه ســـید عیســـی بگویـــد. و مواقـــع  صریـــح چیـــزی 
کردم ســـید  که احســـاس می  زیـــادی پیـــش می آمـــد 
حســـن دســـتور به تکریـــم و احتـــرام او می دهـــد و در 
که ســـید حســـن حاضر می شد دستور  هر مناســـبتی 
می داد ســـید عیســـی را در مکان مناســـبی بنشانند.  
رابطه خوبی نیز با ســـید عباس موســـوی داشـــت اما 
کلـــی ســـید عبـــاس موســـوی فعالیت  در زمـــان دبیـــر 
کار،  ابتـــدای  در  اســـت  ممکـــن  نداشـــت.  آشـــکاری 
کمـــک هـــا داشـــته  فعالیـــت هایـــی در حـــوزه و ارائـــه 
کـــه حکومت  امـــا زمانـــی فعالیت هایش آشـــکار شـــد 

کار آمـــد.  انقـــالب اســـالمی روی 
رابطـــه خوبـــی نیـــز بـــا علمـــای اهل ســـنت داشـــت و 
کـــه بـــا علمای شـــیعه داشـــت با  همـــان رابطـــه ای را 

علمـــای اهـــل ســـنت نیز داشـــت. 

ــــــــــد انقــــــــــالب را  � ــــــــــود بای سیدعیســــــــــی معتقــــــــــد ب
ــــــــــوش فلســــــــــطینی هــــــــــا برســــــــــاند گ ــــــــــه  ب

سیدعیســـی طباطبایـــی معتقـــد بـــود بایـــد انقـــالب 
کنار  گوش فلســـطینی هـــا برســـاند. انقـــالب در  را بـــه 
فلســـطینی ها و فلســـطینی طرفـــدار انقـــالب بودند. 
رابطه شـــخصی و خاصی با هدف شـــخصی نداشت. 
گر امروز از ســـید عیســـی ســـوال شود  و ممکن اســـت ا
نظـــر شـــما نســـبت به حمـــاس چیســـت؟ نســـبت به 

گـــر حماس  کند و ا کمتـــر حمـــاس را تاییـــد  آن ابتـــدا 
بـــه مســـیر درســـت بازگـــردد بهتـــر از اول آن را تاییـــد 
کنـــد. ایـــن موضـــع همه ماســـت. مـــا با مســـاله  مـــی 
کـــس مســـاله فلســـطین را  فلســـطین هســـتیم و هـــر 
کـــس از آن  کنیـــم. هر  کنـــد مـــا او را تاییـــد می  تاییـــد 
گر فلســـطینی باشـــد.  بیـــزار باشـــد از او بیزاریم حتی ا

رابطه ام با سیدعیسی برادرانه است �
سیدعیســـی طباطبایـــی همیشـــه با مـــا بـــود، او را به 
کردم، یعنی وقتی بیشـــتر ســـفرای  منزلـــم دعوت می 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــه دیدنـــم مـــی آمدند در 
بیشـــتر دعـــوت ها یعنی در نـــود درصد مواقـــع او را به 
گر فرامـــوش می  کـــردم. و ا همـــراه آنـــان دعـــوت مـــی 
کنم خودش می آمد. می دانســـت  کـــردم او را دعوت 
کـــه برایـــم عزیز اســـت پس مـــی آمـــد. رابطه مـــن و او 
برادرانـــه بـــود اما رابطـــه روزانه و همیشـــگی نبود. مرا 
دوســـت داشـــت و برایـــم احتـــرام زیـــادی قائـــل بود. 
مـــن نیز او را بســـیار دوســـت داشـــتم وبرایـــش احترام 

بودم.  قائـــل  زیادی 

ــــــــــاره سیدعیســــــــــی  � ــــــــــی درب ــــــــــا داســــــــــتان جالب آی
شــــــــــنیده اید؟

کـــرد وقتـــی در اردوگاه هـــا محاصره  یـــک بـــار تعریـــف 
گربـــه بخورنـــد. بعـــد  گوشـــت  شـــدند مجبـــور شـــدند 
از پایـــان محاصـــره شـــیخ احمد زین از ســـید عیســـی 
گربه خوردید؟  گوشت  پرســـید: واقعا شـــما در اردوگاه 
گفـــت: ایـــن روایـــت ابوهریـــره اســـت. شـــیخ احمـــد 

گفت: ما برای حضور در نشســـتی بـــا موضوع وحدت 
از ابوهریـــره  تـــو  ایـــم و  اینجـــا جمـــع شـــده  اســـالمی 
کنـــی؟ یعنـــی صحبـــت از ابوهریـــره در  صحبـــت مـــی 
اینجـــا درســـت نیســـت. پـــس همـــه خندیدیـــم. این 
وحـــدت  در  کـــه  چارچـــوب  ایـــن  در  بـــود  ای  نکتـــه 

کجاهـــا رفتی؟ اســـالمی بـــه ســـراغ 

ســــــــــید عیســــــــــی فــــــــــردی صبــــــــــور، آرام و  �  
اســــــــــت خونســــــــــرد 

ســـید عیســـی طباطبایی رفتار یک روحانی ســـنتی را 
دارد یعنـــی زندگی عارفانه و روحانـــی دارد. نماز و دعا 

و اذکار و مجالس تعزیه را دوســـت دارد. 
ســـید عیســـی فردی صبـــور، آرام و خونســـرد اســـت و 
که  کند و آدمی نیســـت  طبـــق نظر خـــودش عمل می 
کند، هرچه را درست  کســـی مشـــورت  کارهایش با  در 
گـــر بـــه او بگویی در  بدانـــد انجـــام می دهـــد. حتـــی ا
ایـــن مـــورد با تـــو مخالفـــم طبـــق نظر خـــودش عمل 

کند.  مـــی 

 او خدمتگزار خوب خانواده شهداست �
اداره  شهداســـت.  خانـــواده  خـــوب  خدمتگـــزار  او 
موسســـه بـــا او بود امـــا مســـئوالن فرعی و مســـئوالن 
کم  مناطـــق نیـــز هســـتند. ایـــن اواخـــر  اختیـــارات او 
شـــده است زیرا موسســـه زیر نظر سید حسن نصراهلل 
و هیـــأت اداری اجرایی حزب اهلل اداره می شـــود. اما 
به پاس احترام به ســـابقه او در این موسســـه، او را به 

کنـــار نگذاشـــته اند.  کامل از این موسســـه  طـــور 

 
شروع جنبش سید 

عیسی برگرفته از 
مواضع شخصی اش 

بود. یعنی با همت 
خودش بود. خودش 

را مجبور کرد در این 
خط حرکت کند. 

اما وقتی جمهوری 
اسالمی ایران از 

انقالب به حکومت 
تبدیل شد حضورسید 

عیسی در لبنان، 
شکل دیگری به خود 

گرفت.
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آشنایی با »سیدعیسی طباطبایی« �
کاری مـــن بـــا سیدعیســـی طباطبایـــی، قبل از  رابطـــۀ 
شـــروع انقـــالب اســـالمی، در ایـــران آغـــاز شـــده بـــود. او 
بـــا نهادهای انقالبـــی ایرانـــی در لبنان ارتباط داشـــت. 
کلیـــدی بود  به خاطـــر همیـــن، سیدعیســـی بـــرای من 
برای بازگشـــایی مفاهیم و واژه هایـــی مانند »انقالب« و 

»امام خمینـــی« قبـــل از پیروزی انقالب اســـالمی ایران. 
سیدعیســـی طباطبایی، دوســـتدار امام خمینی بود و 
او را جانشـــین امام حجت؟ع؟ می دانســـت. در روزهای 
انقـــالب و تظاهـــرات مـــردم در تهران، سیدعیســـی هم 
عامل انگیزه و ایجاد شـــور و اشـــتیاق میان مـــردم بود و 
تالش بســـیاری برای ســـازمان دهی تظاهـــرات می کرد. 

گروه هـــا و جریان های  نه تنهـــا سیدعیســـی بلکه تمـــام 
لبنانـــِی مؤید انقالب اســـالمی ایران، برای فعال ســـازی 
و پیـــروزی انقـــالب اســـالمی تـــالش می کردنـــد. لبنـــان 
کـــرده بـــود و  ایـــن جنبـــش و انقـــالب اســـالمی را تأییـــد 
سیدعیســـی تـــا زمـــان رحلـــت امام خمینـــی، ذره ای از 
کاســـته نشـــد.  عشـــق و عالقـــه اش بـــه امـــام و ولی اش 

کـــه همـــان  اســـت  ایـــن  او  و متمایـــز  ویژگـــِی خـــاص 
کـــه عشـــق و عالقـــه بـــه امام خمینـــی دارد، بـــه  انـــدازه 

دارد.  نیـــز  امام خامنـــه ای 

عشق به حزب اهلل �
زمانی که در قم مشـــغول تحصیل بودم، به بازگشـــت به 

گفـــت می رویم  لبنـــان فکـــر می کـــردم، او وقتی مـــرا دید 
و بـــه حـــزب اهلل می پیوندیم، ولی مـــن در آن لحظه فکر 
پیوســـتن و ملحق شـــدن به حـــزب اهلل برایم غیرممکن 
بود. سیدعیســـی طباطبایی عضو حزب  نبود، بلکه در 
کار می کرد. بعد  مؤسسه های جمهوری اســـالمی ایران 
از آن بـــه بیـــروت رفتیم و به مدت شـــش یا هفت ســـال 
به طـــور دائم با یکدیگر همکاری داشـــتیم و خیِر زیادی 

از سوی ایشـــان نصیبم شده است.
گاهی اوقات شـــب ها از ســـوریه برای آوردن  یادم می آید 
بودجـــه جهت تأســـیس مؤسســـۀ »شـــهید« بـــه لبنان 
گرفتاری هـــای راه را تحمـــل  می آمـــد. تمـــام خطـــرات و 
می کـــرد. به تمام مســـائل و موضوعـــات مانند مقاومت 
اســـالمی، آزادسازی لبنان و فلسطین، اهمیت می داد. 
اردوگاه هـــای  در  کـــه  داخلـــی  جنگ هـــای  زمـــان  در 
فلسطینی میان فلســـطینی ها و لبنانی ها درگرفته بود 
دخالـــت می کرد و خواســـتار توقـــف فتنـــه و خون ریزی 
میـــان لبنانی هـــا، فلســـطینی ها و وحدت مســـلمانان 
شـــده بـــود. او عضو جمعیـــت علمای مســـلمان لبنان 
کوتاهـــی نمی کـــرد و قصوری  بـــود و در هیـــچ زمینـــه ای 

نداشت. 

خانواده هــــــــــای  � و  مســــــــــتضعفان  یاریگــــــــــر 
ــهدا   ــ ــ ــ ــ ش

کـــه می تـــوان راجع به شـــخصیت  نکتـــۀ مهم دیگـــری 
کـــه او دوســـتدار مردم  گفـــت ایـــن اســـت  سیدعیســـی 
لبنان و حـــزب اهلل بود و خود را عضـــوی از این مقاومت 
می دانســـت. زندگـــی خود را وقف مســـاعدت بـــه مردم 
کرده بـــود. او بـــه حمایِت مـــردم از  و تقویـــت حـــزب اهلل 
حـــزب اهلل، نیازمنـــد بـــود و از ابتدای شـــکیل گیری این 
مقاومـــت در ســـال1982 یـــاری بـــه خانـــوادۀ شـــهدا را 

وایت »حسن حماده« از مجاهدت های »سیدعیسی طبابایی«؛ ر

درخت سبز  امام خمینی  در لبنان
اشاره:»حســـن حمـــاده« از اعضـــای برجســـتۀ حـــزب اهلل لبنـــان و از یـــاران قدیمـــی »سیدعیســـی طباطبایـــی« اســـت. وی در راه اندازی شـــبکۀ »المنـــار« و ادارۀ 

محتوایـــی ایـــن شـــبکه در ســـال های اولیه نقـــش ویژه ای داشـــت.
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دانســـت. واجب 
او به جمهوری اســـالمی ایران رفت و مســـئوالن دولت 
را بـــه اهمیـــت و ضرورت رســـیدگی به احـــوال خانوادۀ 
کـــرد. اولیـــن بنیـــاد شـــهید در لبنـــان با  شـــهدا، قانـــع 
مشـــورت و تحت تکفل شـــیخ »راغب حرب«، تأسیس 
کمک  شـــده بود. پس از مدتـــی برای ارائه خدمـــات و 
بـــه مســـتضعفان، با جمهـــوری اســـالمی ایـــران، برای 
کـــرد. در  کمیتـــۀ امـــداد در لبنـــان، مبادرت  تأســـیس 
حقیقت، او ســـفیر لبنـــان در جمهوری اســـالمی ایران 
کمک و دستیاری  بود و برای قانع کردن مســـئوالن در 
مردم لبنـــان، اقدامات و پیگیری هـــای زیادی می کرد 
بـــرای  اصـــرار می ورزیـــد. سیدعیســـی  کار خـــود  بـــر  و 
تحقیـــق منافع ایـــران و حـــزب اهلل، اصـــرار و تالش می  

کرد.

پیشرو در ساخت وساز �
کـــه  در تأســـیس و راه انـــدازی مؤسســـه های متعـــددی 
مـــورد اهمیت لبنـــان و مقاومت اســـت، پیشـــگام بود. 
تکمیـــل این مؤسســـات ممکن اســـت یـــک عمر تالش 
که االن  از آدم بگیرنـــد. مثاًل حـــوزۀ »امام المنتظر)عج(« 
ســـاختمانی بـــزرگ و مجهـــز دارد، آن را بـــدون بودجـــه 
کمک هـــای مردمـــی راه انداخـــت. خـــودش نیز بر  و بـــا 
کار مهندســـان و نقشـــه های ساخت وســـاز بنـــا نظارت 

. د می کر
یقینـــًا همین یک مؤسســـه و حوزه برای سیدعیســـی از 
ســـوی خداوند صدها پاداش و عزت در زمین و آسمان 
خواهـــد داشـــت چه برســـد به اینکـــه او ده ها مؤسســـۀ 
دیگـــر در همیـــن ابعـــاد و انـــدازه ســـاخته باشـــد. مثـــاًل 
که  آرامگاه »ســـیده خوله« دختر »امام حســـین؟ع؟« را ـ 
به مرکز فرهنگی شـــیعه و تشـــیع در اســـالم تبدیل شد  ـ 
بـــدون بودجه و تنها با مبلغی حـــدود پنج میلیون دالر 
کـــه از جمهـــوری اســـالمی ایران یـــا از راه دیگر مســـاعده 
کمک هـــای  گرفتـــه بـــود، بـــا تـــوکل بـــر خـــدا و تجمیـــع 
کـــه  مردمـــی بـــه اتمـــام رســـاند. آرامـــگاه ســـیده خولـــه 
مـــزار تمام شـــیعیان و مســـلمانان جهان اســـت یکی از 

افتخارات و دســـتاوردهای اوســـت. 
عالوه بـــر آن ســـاختن داروخانه هـــا و بیمارســـتان های 
کز  کنـــون مرا که ا »رســـول اعظم« و شـــیخ راغـــب حرب، 
پزشـــکی پیشرفته به شـــمار می آیند. بیمارستان رسول 
کـــه ربـــع دالر نمـــی ارزد، ســـاخته  اعظـــم بـــا هـــزار لیـــره 
شـــده بـــود. وقتی بـــا او بـــه محل احـــداث بیمارســـتان 
کـــه هرگز خســـته نمی شـــود. تمام  می رفتـــم می دیـــدم 
کار  وقـــت و زندگی خـــود را صرف نظـــارت و مدیریـــت بر 
مسئوالن، مهندســـان و تأمین امکانات و بودجه برای 
کـــرده بود. تأســـیس بیمارســـتان ها و دیگر مؤسســـات 

سیدعیسی، سفیر فرهنگی �
کارهـــای  کارهـــای عمرانـــی در  سیدعیســـی عـــالوه بـــر 
فرهنگی هم پیشـــرو بود. وی شـــبکۀ المنار را راه اندازی 
کـــرده اســـت. المنـــار بـــرای لبنانی هـــا و جهان اســـالم، 
ماننـــد یک چـــراغ خانه اســـت و امروزه شـــهرت جهانی 
دارد. به راســـتی ایجـــاد یـــک شـــبکۀ ماهـــواره ای در آن 
زمـــان، بـــدون امکانـــات و بودجـــه ســـخت بـــود، ولـــی 

که هدفش انتقال تفکر  سیدعیســـی بر ایجاد آن شبکه 
امام خمینـــی؟هر؟ اســـت، اصـــرار می ورزیـــد.

اســـت؛  امام خمینـــی  فرهنگـــی  کـــز  مرا مؤســـس  او 
امـــروزه  کـــه  قرض الحســـن  مؤسســـه های  همچنیـــن 
به ثمر رســـیده اند و ده ها شـــاخه در لبنـــان دارد. وی به 
کمـــک می کـــرد.  بســـیاری از نیازمندهـــا و رزمنـــدگان 
غیـــر از ایـــن، تأســـیس دفاتـــر نمایندگـــی امام خمینـــی 
بـــرای مراجعـــۀ مقلدیـــن و آشـــنایی بـــا شـــیوۀ تفکـــر و 
زندگـــی حضـــرت امـــام به عنـــوان مرجـــع تقلیـــد از دیگر 
فعالیت هـــای سیدعیســـی طباطبایی بود. پـــس از آن 
دفتر نمایندگی مســـلمانان را راه انداخت و در تأســـیس 
کنـــون در میـــدان  کـــه ا انجمـــن مرکـــزی عاشـــوراییان 

»سیدالشـــهدا« واقـــع اســـت، نقـــش مهمی داشـــت. 
سیدعیســـی طباطبایـــی در همه جـــا، حضـــور فعالـــی 
داشـــت. او برنامه هـــای بســـیاری در ســـر داشـــت ولـــی 
موفـــق بـــه انجـــام آن هـــا نشـــد. در »جبل عامـــل« یک 
بـــود و قصـــد تأســـیس حـــوزۀ علمیـــه  زمیـــن خریـــده 
داشـــت ولی موفق نشـــد. همچنین ایجاد یک شـــبکۀ 
کنـــون  کـــه تا تلویزیونـــی قرآنـــی و برنامه هـــای دیگـــری 

محقـــق نشـــده اند. 
و  فقـــرا  ویـــژۀ  قرض الحســـن  مؤسســـات  ازطریـــق 
کمک  کـــه بـــه مـــردم  نیازمنـــدان، به دنبـــال ایـــن بـــود 
کنـــد و در این بین هیـــچ قصِد غرض شـــخصی و انتظار 
کـــه از ابتدای  گفت  تمجید و تشـــکر نداشـــت. می توان 
انقالب اســـالمی ایران، سیدعیســـی مســـیل هـــا و چاه 
هـــای زیادی را در لبنـــان و به خصوص جبل عامل حفر 
کرده بـــود. در همه جای لبنان از جنـــوب، بقاع، بیروت 
و جاهـــای دیگـــر مؤسســـه راه انداختـــه بود. به راســـتی 
می تـــوان او را ســـفیر جمهـــوری اســـالمی در لبنـــان و 
همچنین ســـفیر لبنـــان در جمهـــوری اســـالمی نامید. 

انگیزه ای تمام نشدنی �
کـــه  دارم  به یـــاد  سیدعیســـی  از  زیبـــا  خاطـــره ای 
نشـــان دهندۀ اصـــرار و همت او بـــرای انجـــام دادن امور 
اســـت. یک شـــب با او بـــه مالقات شهید»ســـیدعباس 
موســـوی« رفتـــم و در آنجا یک قضیه ای با ســـیدعباس 
کمک  که قرار شـــد سیدعیســـی در حل آن  مطرح شـــد 

 . کند
فـــردای آن روز ســـاعت شـــش صبـــح، بـــه ســـیدعباس 
کرده اســـت.  که قضیـــه را حل  موســـوی تلفـــن زده بود 
گذشـــته بـــرای پیگیـــری و اقـــدام،  او هنـــوز هـــم مانند 
انگیـــزه دارد و پافشـــاری می کنـــد. خیلـــی دوره هـــا بـــود 
کـــه سیدعیســـی در انجـــام امـــور تنهـــا و بی کـــس بـــود. 
کمـــی  در دوره ای از زمـــان، امکانـــات و پشـــتوانۀ مالـــی 
داشـــت، ولـــی شـــب و روز به فکـــر برنامه ریزی و نقشـــۀ 
کاری بـــود. به همین دلیـــل، او و خانـــواده اش ـ که به دور 
کرده انـــد ـ باید تکریم بشـــوند.  از وطـــن زندگـــی و جهـــاد 
معظـــم  مقـــام  ســـوی  از  تمجیـــد  و  تکریـــم  از  بعـــد 
کـــه بعـــد از این  رهبری)دام ظلـــه( از وی خواســـته شـــد 
کار و بردوش گرفتـــن مســـئولیت های ســـنگین،  همـــه 
کنـــد، ولـــی همچنـــان  بازنشســـته شـــود و اســـتراحت 
اســـتفاده  کـــه می توانـــد  از فرصت هایـــی  بااین وجـــود 
می کند و به تشـــکیالت و مؤسسات تأسیس شدۀ خود 

کمـــک می کنـــد. 

فتوای جواز عملیات استشهادی  �
کثـــر عمر خود  درحقیقـــت سیدعیســـی طباطبایـــی ا
گذرانـــد. او بـــه مقاومـــت و  را بـــه خدمـــت در لبنـــان 
بـــود. در همـــۀ زمینه هـــا  امام خمینـــی ایمـــان آورده 
ماننـــد حمایـــت از مقاومت اســـالمی فعالیت داشـــت 
که فتـــوای جـــواز عملیات استشـــهادی  کســـی بـــود  و 
کاری بـــا ســـازمان  گرفـــت. سیدعیســـی هیچ گونـــه  را 
مقاومـــت نداشـــته اســـت. او بـــا شـــهدای مقاومـــت، 
ســـیدعباس موســـوی و شـــیخ راغـــب حـــرب ارتبـــاط 
داشـــت و بـــرای آن هـــا از امام خمینی فتـــوی می آورد 
و عاشـــق مقاومـــت بـــود. از آنها حمایـــت می کرد، ولی 
ایـــن دلیل بـــر دخالت یا حضـــور او در عملیـــات نبود.

حضور در بین مردم �
که انجـــام داده شـــهرت و  کارهـــای خیـــری  او به خاطـــر 
آوازۀ خوبـــی نـــزد مـــردم دارد و جایـــگاه او در آخرت بلند 
اســـت. به اســـالم، اهل بیـــت؟ع؟، زیـــارت آرامگاه های 
آن هـــا و نیـــز بـــه خـــدا، ایمـــان عمیقـــی دارد. بـــا خـــدا 
مناجـــات می کند و این ســـبب شـــده تا همیشـــه مورد 
لطـــف و عنایت الهی قـــرار بگیـــرد و او را در راِه موفقیت، 

کند. راهنمایـــی 
گاهـــی وقت ها بـــرای این  او بســـیار متواضـــع اســـت. ما 
رفتـــارش، اعتـــراض می کنیـــم چـــون او صاحـــب شـــأن 
اســـت ولـــی بـــا تمـــام مـــردم به طور مســـاوی و یکســـان 
که برای رســـیدن  رفتـــار می کـــرد. مانند یک ســـرباز بود 
بـــه خواســـته هایش از هیـــچ چیـــزی دریـــغ نمی کـــرد. 

تواضـــع یکـــی از نـــکات ممتـــاز او بود.
در ســـال1981 یا 1982میـــالدی، وقتی دانشـــجویان در 
کردند، ما  تهـــران، »النۀ جاسوســـی آمریـــکا« را تســـخیر 
کردیم.  در لبنـــان در مقابل ســـفارت آمریکا، تظاهـــرات 
سیدعیســـی در رأس تظاهرکننـــدگان بـــود و از ســـوی 
نیروهـــای موجـــود بازداشـــت و ربـــوده شـــد، ولـــی خدا 
را شـــکر، صحیـــح و ســـالم برگشـــت. او به تمـــام معنای 
کلمـــه، یـــک مـــرد جهـــادی و همیشـــه حاضِر در میدان 

 . ست ا
در روز آزادســـازی جنـــوب لبنـــان، او خیلـــی مســـرور و 
گرد و  گشـــت زنی، پر از  کثرت  شـــادمان بود و لباسش از 
غبار شـــده بود. سیدعیسی طباطبایی، درخت سبزی 
کاشـــته  کـــه امام خمینـــی؟هر؟، آن را در لبنـــان  اســـت 
بـــود و در ثمر رســـاندن خیلـــی از مؤسســـه ها در لبنان و 

مقاومت اســـالمی، ســـهیم بود. 

ارتباط با چهره های مقاومت �
گرد امام خمینـــی  را شـــا او  کـــه  بـــا »امام موســـی صدر« 
می دانســـت، رابطـــۀ خوبـــی داشـــت و امام صـــدر نیـــز 
برای تحقق رؤیاهای سیدعیســـی طباطبایی به لبنان 
آمـــده بود. سیدعیســـی طباطبایی نیز با »ســـیدعباس 
موســـوی« و »سیدحســـن نصـــراهلل«، رابطـــۀ دوســـتانه 
که سیدحســـن نصراهلل در چندین سخنرانی،  داشـــت 
از ســـیدطباطبایی و دســـتاوردهایش، تمجید و تعریف 

کرده اســـت. 

 
بعد از تکریم و تمجید 

از سوی مقام معظم 
رهبری)دام ظله( از 

وی خواسته شد 
که بعد از این همه 
کار و بردوش گرفتن 

مسئولیت های 
سنگین، بازنشسته 

شود و استراحت 
کند، ولی همچنان 

بااین وجود از 
فرصت هایی که 

می تواند استفاده 
می کند و به تشکیالت 

و مؤسسات 
تأسیس شدۀ خود 

کمک می کند.
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لبنان کشوری با 18 طایفه مختلف  �
گی هـــای خاص  کشـــوری بـــا مختصـــات و ویژ لبنـــان 
که  کشـــوری بـــا 4 میلیـــون جمعیت  خودش اســـت، 
مردمـــش معتقدنـــد حـــدود 10 الـــی 14 میلیـــون نفر از 
کشـــور در ســـه دوره مهاجرت جمعی و  جمعیـــت این 
کشـــور رفته اند  بعضـــًا مهاجرت هـــای شـــخصی از این 

و در ورای مرزهـــای لبنـــان زندگـــی می کنند.
مربـــع  کلیومتـــر   452 و  هـــزار   2 کـــه  کشـــور  ایـــن  در 
کـــه آخریـــن طایفه نیز  اســـت، 18 طایفه وجـــود دارد 
کـــه همیـــن  را شـــامل می شـــود  لبنـــان  اقلیت هـــای 

اقلیت هـــا خـــود دارای شـــاخ و برگ های بســـیاری اند 
و از ایـــن حیـــث لبنـــان را می تـــوان نظـــام طایفـــه ای 

دانســـت.
 100 حـــدود  در  اول،  جهانـــی  جنـــگ  از  پـــس  لبنـــان 
کـــه جزئـــی از امپراطـــوری عثمانـــی بود،  ســـال پیش 
بـــاب  در   1916 ســـال  در  پیکـــو  کس  ســـا توافـــق  در 
تقســـیم بخش های اشغالی و جدا شـــده از امپراتوری 
عثمانـــی، بخش هایـــی مثل عراق، اردن و فلســـطین 
در اختیـــار انگلیس هـــا و ســـوریه و لبنـــان در اختیـــار 
فرانســـوی ها قـــرار می گیـــرد و ایـــن وضعیـــت تـــا چند 

ســـالی ادامه می یابـــد و رفته رفته به نظـــام قیمومت 
اســـاس  بـــر  فرانســـه  و  می شـــود  تبدیـــل  لبنـــان  در 
میثـــاق ملـــل متحـــد قیـــم لبنـــان می شـــود و پـــس از 
آن لبنـــان مراحـــل اســـتقالل را تحـــت لوای تأســـیس 
گذارد و این جمهوری  قانون اساســـی پشـــت ســـر می 

توافقـــی تـــا ســـال ها ادامـــه پیـــدا می کند.
اردن  کـــه ســـپتامبر ســـیاه در  در ســـال 1970 وقتـــی 
اتفـــاق می افتـــد، بخشـــی از فلســـطینیان از اردن بـــه 
لبنـــان می آینـــد و در جنوب لبنان مســـتقر می شـــوند 
پیـــدا  دســـت  آن جـــا  در  وســـیعی  کمیـــت  حا بـــه  و 

دو بازوی قدرت  شیعه در لبنان
کاردار ســـفارت جمهوری اســـالمی ایران در لبنان در ســـال های 2004 الی 2006 بود و این روزها رییس اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقا در  حمیدرضا دهقانی، 
که سیدعیسی طباطبایی به عنوان  کشـــوری  کشور طایفه ای آشناست،  کار در این  وزارت امور خارجه اســـت، او در ســـال های حضورش در لبنان با ســـختی های 
گذاشته است. کشـــور از خود یه جای   نماینده امام خمینی؟هر؟ و رهبرمعظم انقالب در آن ســـال ها به مجاهدت فرهنگی پرداخت و خدمات بســـیاری را در این 
که بـــا فعالیت هـــای خود به  کســـی  کشـــور اســـت،  کار در لبنـــان و فعالیـــت هـــای سیدعیســـی در این  گفت وگـــوی ذیـــل پیرامـــون فـــراز و فرودهـــا و ســـختی هـــای 

گفت وگـــوی ذیـــل را در ادامـــه می خوانیم:  محبوبیتـــی بی بدیـــل در میـــان مســـلمانان جهـــان دســـت یافته اســـت. متـــن 
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می کننـــد، ســـرانجام در اواخـــر ســـال 89 میـــالدی و 
کنفرانس طائف، نظـــام طایفه ای  اوایـــل دهـــه 90 در 
اختیـــارات  از  برخـــی  و  تعدیـــل  مســـلمان  نفـــع  بـــه 
رییـــس جمهـــوری به انتخـــاب ملت داده می شـــود و 
انتخـــاب نمایندگان مجلـــس و وزراء میان مســـلمان 
برابـــر تقســـیم می شـــود و  بـــه صـــورت  و مســـیحیان 
گفـــت یـــک جمهـــوری حدیـــدی  مجموعـــًا می تـــوان 

کنفرانـــس طایـــف شـــکل می گیـــرد. پـــس از 
بخش هایـــی  صهیونیســـتی  رژیـــم   1978 ســـال  در   
کـــه  لبنـــان  جنوبـــی  ارتـــش  و  اشـــغال  را  لبنـــان  از 
کشـــور بـــوده  بخش هایـــی جـــدا شـــده از ارتـــش ایـــن 
را بـــه فرماندهـــی ســـعد حـــداد، مـــزدور و هم پیمـــان 
از  پـــس  ســـال  یـــک  و  می کنـــد  تأســـیس  اســـرائیل 
آن و در ســـال 1979 بـــا پیـــروزی انقـــالب اســـالمی و 
حمایت هـــای جمهـــوری اســـالمی ایران هســـته های 
مقاومـــت علیـــه اشـــغالگری های رژیم صهیونیســـتی 

می گیـــرد. شـــکل 

ــــــت  � ــ ــ ــــازه ای از مقاوم ــ ــ ــ ــــاز ت ــ ــ ــ ــــه ف ــ ــ ــ ــــان ب ــ ــ ــ ورود لبن
ــــزب اهلل ــ ــ ــــت حــ ــ ــ ــ ــــالم موجودی ــ ــ ــــس از اعــ ــ ــ ــ پ

ســـه ســـال پـــس از شـــکل گیری هســـته های موقـــت 
و  اســـرائیل  حملـــه  دومیـــن  کـــه   1982 ســـال  در  و 
صـــورت  رژیـــم  ایـــن  پیـــش  از  بیـــش  پیشـــروی های 
می گیـــرد، مقاومت در لبنـــان نیز منســـجم و متحدتر 
از ســـابق فعالیت هایـــش را پیـــش می بـــرد و در ســـال 
1985 بـــه طـــور رســـمی توســـط آقـــای ســـیدابراهیم 
از  و  می کنـــد  موجودیـــت  اعـــالم  اهلل  حـــزب  امیـــن، 

آن تاریـــخ بـــه بعـــد حمـــالت مقاومـــت اســـالمی علیه 
اشـــغالگران صهیونیســـتی وارد فـــاز تـــازه ای می شـــود 
کـــه در نهایـــت و در ســـال 2000 منجر به فرار اســـرائیل 
توافقـــی  و  امتیـــازی  هیـــچ  بـــدون  لبنـــان  از جنـــوب 

می شـــود.
از  صهیونیســـتی  رژیـــم  نیروهـــای  فـــرار  جریـــان  در   
که در آن دوره رهبرشـــان  کشـــور  لبنـــان مزدوران این 
آنتـــوان لحـــد بـــود، مطلـــع خـــروج اســـرائیل از لبنان 
نمی شـــوند و بـــه نوعـــی ارتـــش اســـرائیل آن هـــا را جا 
کنند  گذارنـــد و آن هـــا بعـــدًا خودشـــان فرار مـــی  مـــی 
و این اتفاقات و شکســـت اســـرائیل از حـــزب اهلل برگ 
تـــازه ای از مقاومـــت در تاریخ لبنان بـــاز می کند و این 
کـــه در اواخر ســـال  وضعیـــت ادامـــه می یابـــد تـــا این 
ح شـــدن بحـــث تمدیـــد ریاســـت  2005 پـــس از مطـــر
کشـــور انجـــام  جمهـــوری لبنـــان ترورهایـــی در ایـــن 
کـــه در جریـــان همیـــن ترورهـــا اوایل ســـال  می شـــود 
که تـــرور او  2006 آقـــای رفیـــق حریـــری تـــرور می شـــود 
رونـــد تـــازه ای در مناســـبات سیاســـی لبنـــان را ایجاد 
نیروهـــای  اتفاقـــات  همیـــن  واســـطه  بـــه  و  می کنـــد 
که بـــه ســـفارش اتحادیه عرب بـــرای جدایی  ســـوری 
گروه هـــای درگیـــر در جنگ های داخلـــی آمده  میـــان 
کـــرده و بـــه  بودنـــد، ناچـــار می شـــوند، عقب نشـــینی 
تـــوأم  لبنـــان  برگردنـــد و دوران جدیـــدی در  ســـوریه 
بـــا اختالفـــات داخلـــی آغـــاز شـــد و در بحبوحـــه ایـــن 
کـــه دو جریـــان 14 مـــارس و 8 مارس  اختالفـــات بـــود 
شـــکل می گیرد، ایـــن دو جریـــان به نوعـــی نمایندگی 
گفتمـــان مقاومـــت و مخالفـــان مقاومـــت بودند و  دو 

ایـــن رونـــد ادامـــه پیـــدا می کند تـــا در ســـال های بعد 
کـــه منجـــر  و برگـــزاری انتخابـــات مختلـــف در لبنـــان 
بـــه انتخـــاب رؤســـای جمهور، نخســـت وزیـــر و دولت 

می شـــود و دولـــت را بـــه ثباتـــی نســـبی می رســـاند.
در اوایـــل ســـال 2005 میـــالدی بـــا تـــرور آقـــای رفیـــق 
حریـــری، جریانات جدیدی در لبنان شـــکل می گیرد 
کـــه فعالیـــت جریان هـــای 8 مـــارس و 14 مـــارس در 
که  تـــب و تـــاب ایـــن جریانـــات بی تأثیر نبـــود تـــا این 
در ســـال 2006 میالدی رژیـــم صهیونیســـتی به بهانه 
کـــه حـــزب اهلل در منطقـــه اشـــغالی چندتـــن از  ایـــن 
ســـربازان اســـرائیلی را به اســـارت خود در آورد، دست 
ک لبنـــان زد، جنگی در  بـــه حمله ای وســـیع بـــه خـــا
که در لبنان به جنگ تمـــوز و در ایران  جـــوالی 2006 

بـــه جنگ 33 روزه مشـــهور شـــد.

ــــــزرگان  � ــ ــ ــــــــف و ب ــ ــــــیوخ طوای ــ ــــــــش شــ ــــــی نقــ ــ بررســ
ــــــان ــ ــ ــــــــوالت لبن ــــــان در تحــ ــ ــ لبن

کـــه طایفـــه ای اداره می شـــوند، رئیـــس  کشـــورهایی 
کشـــور  طایفـــه، مذهـــب و نمادهـــای مذهبـــی در آن 
اهمیـــت باالیی پیـــدا می کنند و این مســـئله و چنین 
کـــم اســـت و رهبـــران هـــر  شـــرایطی در لبنـــان نیـــز حا
طایفـــه جایگاهـــی ویـــژه  در جامعـــه و قانـــون لبنـــان 
که بـــه صـــورت قانونی برای  دارا هســـتند، جایگاهـــی 
که  آن هـــا تعریف شـــده اســـت، به طـــور مثـــال زمانی 
از مجلـــس اعالی شـــیعیان لبنـــان نـــام می بریم، این 
یـــک جایـــگاه قانونـــی در ســـاختار حقوقـــی و قانونـــی 
لبنـــان دارد و همین طـــور مفتـــی جمهـــوری نیـــز یک 
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جایـــگاه قانونـــی دارد و در لبنـــان بـــه عنـــوان مفتـــی 
بـــر همیـــن اســـاس  جمهـــوری شـــناخته می شـــود و 
دروز هـــا شـــیخ عقـــل و بقیـــه مذاهـــب و طوائـــف نیـــز 

رؤسایشـــان دارای جایـــگاه ویـــژه ای هســـتند.
جایـــگاه  بـــر  افـــزون  شـــخصیت ها  ایـــن  از  برخـــی 
طائفـــه  از  فراتـــر  جایگاهـــی  قانونـــی  و  طائفـــه ای 
که به  خودشـــان دارنـــد، هماننـــد امـــام موســـی صدر 
که بـــه شـــیعیان داشـــته از جمله  واســـطه خدماتـــی 
راه انـــدازی مجلس اعـــالی شـــیعیان، جایگاهی ویژه 
بـــه دســـت آورده، او همچنیـــن بـــه ســـبب راه اندازی 
»حرکت المحرومین« نه تنها شـــیعیان و مســـلمانان 
بلکـــه افـــرادی از دیگـــر طوائـــف و مذاهـــب را تحـــت 
که داشـــت  گـــی مهـــم دیگری  پوشـــش قـــرار داد و ویژ
کـــه پلـــه ای بـــر پله هـــای اندیشـــه انســـانی  ایـــن بـــود 
کوچک  افـــزود و به عنـــوان یک مصلح در ایـــن الگوی 
کـــه  کشـــوری  کـــرد و لبنـــان را از  گـــذار  حرکتـــی تأثیـــر 
روزی جهنمـــی از اختالفـــات، درگیری هـــا، جنگ هـــا 
گفت وگو  کشـــوری قائـــل بـــه  و خونریزی هـــا بـــود، بـــه 

کرد. تبدیـــل 
کشـــور  و  نژادپرســـتی  مظهـــر  صهیونیســـتی  رژیـــم 
لبنـــان مظهـــر زندگـــی مســـالمت  آمیز بیـــن مذاهب و 
کـــه می گویند،  ادیان انـــد و تعبیـــری لبنانی هـــا دارنـــد 
رئیـــس طایفـــه اعـــم از سیاســـی و مذهبـــی »معبـــری 
اجبـــاری« اســـت و مـــا بایـــد احتـــرام یکدیگـــر را نگـــه 
داریـــم و بـــر طبـــق یک ســـنت رییـــس جمهـــور از بین 

طایفـــه مارونی، رییـــس مجلس از بین طایفه شـــیعه 
و نخســـت وزیر از بین اهل ســـنت انتخاب می شـــود و 
این ســـه نفر نیـــاز بـــه رأی پارلمان دارند و در هر ســـه 

احتـــرام همـــه طوایـــف بـــه نوعی می شـــود.

ــــیب  � ــ ــ ــراز و نشــ ــ ــ ــ ــ ــــای پرف ــ ــ ــــی و روزهــ ــ ــ سیدعیســ
ــــــــــان  لبن

سیدعیســـی در مقاطـــع مختلـــف و فـــراز و فرودهـــای 
بســـیاری در  لبنـــان حضـــور داشـــته و بـــه نوعـــی نـــام 
گـــره خـــورده  لبنـــان  بـــا تاریـــخ معاصـــر  سیدعیســـی 
اســـت و او در جنگ هـــای داخلـــی و در جنـــگ  بیـــن 
معـــروف  اردوگاه هـــا  جنـــگ  بـــه  کـــه  فلســـطینی ها 
نیـــز در صحنه هـــای  آن  از  پـــس  و  بـــود حاضـــر شـــد 
کمک رســـانی بـــه انســـان هـــای مظلوم و مســـتضعف 

لبنـــان نیـــز ردپایـــش بـــه چشـــم می خـــورد. 
کـــه تأســـیس نهادهای  در آن زمـــان بـــه ســـبب ایـــن 
خصوصـــی اعـــم از نهادهـــای خدمـــات اجتماعـــی و 
رســـانه ای در لبنـــان بـــه آن معنـــا قوی نبود ســـید در 
کمک می  کریزهایـــی نیـــز حاضر می شـــد و  چنیـــن خا
کـــرد و همـــکاری هـــای بســـیاری نیـــز در راه انـــدازی 
نمایندگـــی  نهادهـــای ایرانی در لبنـــان از جمله بنیاد 
کمیته  شـــهید، بنیـــاد جانبـــازان، جهـــاد ســـازندگی و 

امـــداد امـــام خمینی؟هر؟ انجـــام داد.
کـــه ســـید هرجـــا عرصه  گفـــت  در مجمـــوع می تـــوان 
خدمـــت رســـانی می دیـــد حضـــور می یافـــت و بـــه یاد 

کـــه در جنـــگ اردوگاه هـــا او چنـــد هفته ای  کـــه   دارم 
گرفتار  در بیـــن فلســـطینی ها حاضر شـــد و در آن جـــا 
بـــود و قـــادر بـــه خـــروج از آن مهلکـــه نشـــد و بعضـــا 
پیام هایـــی از وضعیـــت بـــد و نابســـامان اردوگاه های 

محاصـــره شـــده نیروهـــای لبنانی مـــی داد.
از  پـــس  از مکالماتمـــان  یکـــی  در  کـــه  دارم  یـــاد  بـــه   
کـــه آب و غذا به آن ها نرســـیده  این کـــه چنـــد روز بود 
بود، ســـید بـــا لهجـــه عربی فارســـی می گفـــت: »اینجا 
وضعیـــت خیلی بد اســـت، غذا نیســـت، آب نیســـت، 
بعضی هـــا علـــف  می خورنـــد« و این ها نشـــان دهنده 
حضور ســـید در وســـط معرکه های ســـخت و سنگین 
اســـت و بعضـــًا در ایـــن مســـیرها نیـــز آســـیب جـــدی 
می دیـــد و حتـــی یک بار در مســـیر همیـــن پیگیری ها 
کـــرد و بـــه انتهای  ک  او یـــک تصـــادف بســـیار خطرنـــا
دره پرتـــاب شـــد و مدت هـــای زیادی در بیمارســـتان 

. د بو
سیدعیســـی فردی خســـتگی ناپذیر در مسیر اعتالی 
پرچـــم مقـــدس جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــود و در 
کارهایـــی  و  ابتـــکار عمـــل هـــم داشـــت  عیـــن حـــال 
که تا حـــدودی پا  کـــه در قامت یـــک روحانی  می کـــرد 
گذاشـــته بود بعضًا دور از ذهن بـــود، مثاًل در  به ســـن 
بحث راه اندازی شـــبکه المنار از ســـوی ســـید عیسی 
که این شـــبکه پیشـــرفتی  عـــده ای اعتقاد نداشـــتند 
نخواهد داشـــت، امـــا امروز بـــه یکـــی از تأثیرگذارترین 
شـــبکه های تلویزیونـــی جهـــان عـــرب تبدیـــل شـــده 
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. ست ا

رمــــــــــز و راز محبوبیــــــــــت سیدعیســــــــــی در قلــــــــــوب  �
ــــــلمانان  مســــ

راســـخ سیدعیســـی در  ایمـــان  و  خلـــوص، صداقـــت 
امـــام خمینـــی؟هر؟ و  بـــا  قلبـــی  کارهایـــش و پیونـــد 
جمهوری اســـالمی و ارتباطش با بیـــت علما به نوعی 
مـــورد اقبـــال مـــردم لبنـــان و افـــزون بـــر آن شـــیعیان 
گرفتـــه بود و  کشـــورهای حاشـــیه خلیـــج فـــارس قـــرار 
گی ســـید را همان اخـــالص واقعی  مـــن مهمترین ویژ
کارهـــا می دانـــم و این اخالص ســـبب شـــده بود  او در 
تـــا قلب هـــای مـــردم نیز بـــه ســـوی او متمایل شـــود 
کار و  و در همـــان برهـــه آدم هـــای بســـیاری در حـــال 
کشـــیدند،  تـــالش بودنـــد و واقعـــًا هـــم زحمـــت مـــی 
کار آن هـــا چنیـــن توفیقاتی حاصل  امـــا در نتیجـــه ی 
نشـــد، البتـــه وضعیـــت لبنـــان یـــک وضعیـــت بســـیار 
کـــه در بســـیاری از ایـــن مواقـــع نیـــاز  شـــکننده بـــود 
که این پیگیری ها مســـتمر ادامـــه پیدا بکند  داشـــت 
و سیدعیســـی نیـــز آن پیگیری هـــا را داشـــت و از این 
کـــه او انســـانی موفق بود. بابـــت نیـــز می توانم بگویم 
سیدعیســـی در طول دوران مجاهدت های فرهنگی 
بعـــد  از  تـــا  تـــالش می کـــرد  لبنـــان همـــواره  خـــود در 
کـــه بـــه  انســـانی وارد قضایـــا شـــود و خـــالف عـــده ای 
دنبـــال ورود از درب سیاســـت بودنـــد، ســـید عیســـی 
مســـیر ورود خود را از درب فرهنگ و انســـانیت برگزید 
و اقداماتـــی نظیر تأســـیس نمایندگی بنیاد شـــهید یا 

بنیـــاد جانبازان و ســـاخت درمانگاه ها و بیمارســـتان 
گـــواه همیـــن موضـــوع اســـت، البتـــه بخش های  نیـــز 
کمک هـــا از طرف جمهوری اســـالمی  وســـیعی از این 
ایـــران و نهادهـــای مرتبـــط جمهـــوری اســـالمی بود و 
که بـــه سیدعیســـی وجود  کاملـــی  به ســـبب اعتمـــاد 
داشـــت او نقـــش واســـط را در ایـــن میـــان ایفـــا مـــی 
کمک ها هم توســـط  کـــرد البتـــه بخش هایـــی از ایـــن 
کشـــورهای خلیج فارس  شـــیعیان لبنـــان و شـــیعیان 

به واســـطه صداقـــت ســـید صـــورت می گرفت. 
که آغاز می کـــرد و به نوعی  سیدعیســـی هـــر فعالیتی را 
کار را رهـــا می کـــرد و به  آن فعالیـــت جـــان می گرفـــت، 
گونه نبـــود از هـــر فعالیتش  اهـــل ش می ســـپرد و این 

کند. ســـهمی بـــردارد و خود را در آن شـــریک 

سیدعیســــــــــی و امــــــــــام موســــــــــی صــــــــــدر دو  �
بــــــــــازوی قدرت گیــــــــــری تشــــــــــیع در لبنــــــــــان 
صـــدر  موســـی  امـــام  و  طباطبایـــی  سیدعیســـی 
بودنـــد،  لبنـــان  در  تشـــیع  قدرت گیـــری  بـــازوی  دو 
اقدامـــات امام موســـی صدر در حیطه سیاســـت و در 
ابعـــادی بزرگ امـــا در چهارچـــوب لبنان بود و شـــاید 
کـــه دشـــمنان از امـــام موســـی صـــدر به دل  کینـــه ای 
کاری او و  گرفتنـــد، به خاطـــر همیـــن وســـعت بـــاالی 
گیـــر بـــودن فعالیت هایـــش بـــود، امـــا سیدعیســـی  فرا
کارهـــای خیر  فعالیتش هایـــش در بعـــد انســـانی و در 
بیـــن  ایـــن زمینـــه هیچ گونـــه مالحظـــه ای  بـــود و در 
اقوام و طوایف نداشـــت البته تمرکزش بر مســـلمانان 

که شـــیعیان قبـــل از امام  بـــه ویژه شـــیعیان بود؛ چرا 
گروه  موســـی صـــدر از همـــه محروم تـــر بودنـــد و هیـــچ 
حزبی را در اختیار نداشـــتند و ســـرباز پیاده ســـازمان 

گروه هـــای فلســـطینی بودنـــد  و 

خاطــــــــــره ای از ســــــــــید عیســــــــــی در پشــــــــــت  �
بیــــــــــروت بام هــــــــــای 

که در یک  من از ســـال 2004 تـــا 2006 توفیق داشـــتم 
ســـاختمان با سیدعیســـی همکار و هم نشین باشم و 
که نزدیک  به یاد دارم در آن روزها ســـاعت بـــه غروب 
بـــا  بیـــرون می آمـــد و  آپارتمانشـــان  از  می شـــد ســـید 
آسانســـور به پشـــت بـــام ســـاختمان الغدیـــر می رفت 
و آن جـــا غروب هـــا زیارت عاشـــورا می خواند و ســـپس 
بـــه پاییـــن می آمـــد، نمـــاز مغـــرب و عشـــاء را اقامـــه 
می کـــرد، او همچنیـــن اهـــل دعـــا و صدقه مـــدام بود 
کســـی بـــه او مراجعـــه می کند، از  گر  و ســـعی می کـــرد ا
که آن شـــخص  کنـــد و فرقـــی نمی کرد  او دســـت گیری 
کشـــوری باشـــد خواه لبنانی یا فلســـطینی و  اهل چه 

باشد. ســـوری  یا 

ــــخصیت های  � ــ ــ ــه ای از شــ ــ ــ ــ ــ ــی نمون ــ ــ ــ سیدعیســ
ــــــــــی  مطلــــــــــوب قرآن

در  و  بـــود  باصفـــا  و  مجاهـــد  عالمـــی  عیســـی  ســـید 
که من از این شـــخصیت ســـراغ دارم  مجمـــوع آن چه 
کـــه نمونـــه ای از شـــخصیت های مطلوب  این اســـت 

اســـت. قرآنی 
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ــــــا »سیدعیســــــــــی  � ــــــان بــــ ــــــنایِی خودتــــ ــــــارۀ آشــــ دربــــ
طباطبایــــــــــی« برایمــــــــــان بگوییــــــــــد. آیــــــــــا ایشــــــــــان 
ــوی«  ــ ــ ــ ــ ــیدصادق موس ــ ــ ــ ــ ــا »س ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــ اختالفات

داشــــــــــتند؟
که به طور مســـتقیم با ایشـــان  فکـــر می کنم اولین بـــاری 
روبه رو شـــدم اواســـِط آذرماه ســـال 1359 بـــود. آن زمان، 
که ریاســـتش برعهدۀ مرحوم  بنده با هیئتی همراه بودم 
آیـــت اهلل »هاشمی رفســـنجانی« بـــود. حـــدود دومـــاه از 
شـــروع جنگ می گذشـــت. آقای »هاشمی رفســـنجانی« 
بـــه الجزایر، لیبی، ســـوریه و لبنان رفتنـــد و توقفی هم در 
گروه، موضوع جنگ  ترکیه داشـــتند. مســـئلۀ اصلِی این 
تحمیلِی »صدام حســـین« علیه جمهوری اسالمی ایران 
بود. ایشـــان برای تشـــریح مواضِع ایران به این کشـــورها 
ازجملـــه لبنان رفتند و من هم آقای »سیدعیســـی« را در 

آنجـــا از نزدیک دیدم. 
من به دلیل ارتباط با آقای »سیدعیســـی« و پیگیرهایی 
که دربارۀ مســـائل لبنان داشتم به طور طبیعی با ایشان 
و نقششـــان در مقاطع تاریخِی لبنان آشنا شدم. در این 
کـــه مـــن رایـــزن فرهنگـــِی جمهوری اســـالمی  دو ســـالی 
ایران در لبنان هســـتم این ارتباط همچنـــان ادامه دارد؛ 
گرچه ایشـــان در این سال های اخیر به دالیل مختلف،  ا

حضـــور کمتری در مجامع و محافل داشـــته اند.

بخــــــــــش قابل توجهــــــــــی از تحریــــــــــم بانکــــــــــِی  �
موسســــــــــه  به وســــــــــیلۀ  حــــــــــزب اهلل 
می شــــــــــود جبــــــــــران  »قرض الحســــــــــن« 

ــــــــــادی را انجــــــــــام  � کارهــــــــــا و خدمــــــــــات زی ایشــــــــــان 
ــــن  ــ ــ ــ ــــه مهم تری ــ ــ ــ ک ــــد  ــ ــ ــ ــر می کنی ــ ــ ــ ــــد. فکــ ــ ــ ــ داده ان

ــد؟ ــ ــ ــ ــ ــا بوده ان ــ ــ ــ ــ کدام ه ــان  ــ ــ ــ ــ ــای ایش ــ ــ ــ ــ کاره
ببینید، بعضی شـــخصیت ها هســـتند که یـــک ویژگی و 
جایگاه اســـتثنایی ای را در تاریـــخ پیدا می کنند. ممکن 
کالن یک  کســـی در جایگاه مدیریت یا مســـؤلیت  است 
کشـــور یا ســـازمانی قرار بگیـــرد و اثرگذار باشـــد اما مهم تر 
کـــه بدون داشـــتن چنین  کاِر آن شـــخصی اســـت  از آن، 
جایگاهـــی و با دســـت خالی، اثِر فوق العـــاده ای در تاریخ 
برجـــای می گـــذارد؛ آقـــای »سیدعیســـی طباطبایـــی« 
هـــم ازجملـــۀ ایـــن افـــراد اســـت. ایشـــان آن زمانی که در 
نجـــف بودنـــد مجـــذوب برخـــی شـــخصیت های مبـــارز 
ایرانـــی، ازجملـــه شـــهید»آیت اهلل مدنـــی«، امام جمعۀ 
تبریـــز می شـــوند. »سیدعیســـی« پس ازمدتـــی تحصیل 

در نجـــف، بـــه لبنـــان می رونـــد؛ جایی کـــه بـــرای او یک 
ســـرزمین جدیـــد و ناشـــناخته ای بوده اســـت. ایشـــان 
کشـــور، هنـــوز رونق  کـــه ایـــن  زمانـــی بـــه لبنـــان آمدنـــد 
امـــروزی را نداشـــت. حتـــی آقـــای »سیدموســـی صدر« 
هـــم هنوز بـــه آن اوِج اقتداِر خودشـــان نرســـیده بودند. 
البتـــه پیـــش از پیـــروزی انقـــالب، جنبـــش اســـالمی در 
کمیته هـــای  مثـــل  مختلفـــی  قالب هـــای  در  لبنـــان 
مســـاجد و اتحادیۀ دانشجویان مســـلمان وجودداشته 
اســـت. مدتی بعد، ایشـــان به جریان خروشـــان انقالب 
اســـالمی به رهبـــری امـــام خمینـــی؟هر؟ می پیوندند و 
مـــورد اعتمـــاد امام راحل قـــرار می گیرند. بعـــد از پیروزی 
انقـــالب و رشـــد حرکـــت اســـالمی در ایـــران، شـــخصیت 
از  بعـــد  می شـــود.  شـــکوفا  هـــم  »طباطبایـــی«  آقـــای 
انقالب اســـالمی ایران، آقای »سیدعیســـی طباطبایی« 
بنیان گـــذار تمام مؤسســـاتی اســـت که در ســـایۀ انقالب 
اســـالمی ایـــران در لبنـــان ایجادشـــده اســـت. این همه 
کالن  کـــه در جایـــگاه مدیریـــت  کســـی  اثرگـــذاری بـــرای 
کارها را با دســـِت خالی انجـــام داده  نبوده اســـت و ایـــن 

اســـت واقعـــأ بی نظیر اســـت.
»جهـــاد ســـازندگی« بـــا تالش هـــای ایشـــان ایجادشـــده 
صحبـــت  ســـازندگی«  »جهـــاد  از  وقتی کـــه  اســـت. 
می کنیـــم منظـــور مـــا بســـیاری از پروژه هـــای عمرانـــی و 
که در لبنان انجام شـــده اســـت.  خدمات رســـانی اســـت 
مؤسســـه ای که امروز به نام مؤسســـۀ »جرحی« شناخته 
می شـــود و به امور معلوالن و جانبازان رسیدگی می کند، 

به وســـیلۀ ایشـــان تأسیس شـــده اســـت. 
حتـــی آنچه که در اینجا به نـــام »بیت المال« یا »صندوق 
قرض الحســـنه« وجود دارد به وسیلۀ ایشـــان ایجادشده 
بانکـــی  بـــه  اســـت  »قرض الحســـن«  کنـــون،  ا اســـت. 
تبدیل شـــده است که 27 شعبه در سراسر لبنان دارد که 
بخـــش قابل توجهی از تحریم بانکِی حزب اهلل به وســـیلۀ 

همین »موسســـه قرض الحســـن« جبران می شـــود. 
کـــه  کـــرم؟ص؟  ا رســـول  بیمارســـتان  مثـــل  خدماتـــی 
»حـــزب اهلل« در حوزۀ پزشـــکی انجـــام می دهد همه اش 
یادگار تالش های ایشـــان اســـت. حتی شـــبکۀ »المنار« 
هـــم به وســـیلۀ ایشـــان پایه گذاری شـــده اســـت. البتـــه 
شـــبکۀ »المنـــار« دومین یا ســـومین تجربۀ رســـانه های 
اســـالمی و مقاومتـــی در لبنان بود. آقـــای »طباطبایی« 
در روزهـــای آغازیـــِن شـــکل گیری »حـــزب اهلل«، شـــبکۀ 
تلویزیونـــِی »المنـــار« را از یک مســـجد پخـــش می کنند. 
ایشـــان آنتِن این شـــبکه را بر فراز منارۀ مسجدی نصب 

که درکنار بیمارســـتان رســـول اعظـــم؟ص؟ قرار  می کننـــد 
گرفته شـــده  دارد؛ نـــام شـــبکۀ »المنـــار« هم از همین جا 
اســـت! البتـــه پیـــش از شـــروع ایـــن شـــبکه، رادیـــوی 
»صـــوت المســـتضعفین« و تلویزیون »الفجـــر« فعالیت 

می کردنـــد. 
شـــهرهای  در  را  فرهنگـــی  مرکـــز   25 کنـــون  تا ایشـــان 
کـــه جـــزو مهم ترین  کرده انـــد  مختلـــف لبنـــان احـــداث 
کـــز فرهنگـــی، علمـــی و آموزشـــِی لبنـــان هســـتند و  مرا

می شـــود.  برگـــزار  آن هـــا  در  زیـــادی  مناســـبت های 
که در  کارها به وســـیلۀ کسی انجام شـــده است  همۀ این 
کالن نبوده است و از امکانات مالی هم  جایگاه مدیریت 
برخوردارنبوده اســـت. ایشـــان این خدمات را بدون اتکا 
بـــه بودجـــۀ دولتـــی و تنها با کمک هـــای مردمـــی انجام 
کرده اند  کـــه ایشـــان پایه گـــذاری  می دادند. مؤسســـاتی 
جـــزو مؤسســـات مانـــدگار و اثرگـــذار لبنـــان اســـت و همۀ 
این هـــا ناشـــی از اخـــالص، پشـــتکار فوق العادۀ ایشـــان و 

اصرارشـــان بر خدمت گـــذاری برای مردم اســـت. 
آقـــای  ویژگـــی  مهم تریـــن  و  اولیـــن  بخواهیـــم  گـــر  ا
»طباطبایی« را نام ببریم، آن ویژگی، »اخالص« اســـت. 
ایشـــان ارتبـــاط فوق العـــاده ای هم با مرجعیـــت و والیت 
دارند. ارتباط خوب ایشـــان با امـــام راحل و مقام معظم 
رهبـــری، از برخی بیانـــات و نوشـــته های ایـــن دو بزرگوار 
هم مشـــهود اســـت. در این اواخر، مقـــام معظم رهبری 
گر متِن ایشـــان  کردند. ا کتبی از ایشـــان تقدیر  به صورت 
را نـــگاه کنید اعتمـــاد فوق العادۀ مقـــام معظم رهبری به 

ایشـــان را متوجه خواهید شـــد.

آســــــــــیب های فرهنگــــــــــی و اجتماعــــــــــی جامعــــــــــه  �
مقاومــــــــــت بــــــــــا موسســــــــــات سیدعیســــــــــی 

ــــــده ــ ــــــرف شــ ــ برطــ

ــــد،  � ــ ــ ــ کردی ــــاره  ــ ــ ــــه اشــ ــ ــ ــ ک ــــاتی  ــ ــ ــــان مؤسســ ــ ــ ــ از می
کــــــــــدام را مهم تــــــــــر می دانیــــــــــد؟

کـــه در دو  ببینیـــد، جامعـــۀ مقاومـــت توانســـته اســـت 
عرصـــۀ نظامـــی و سیاســـی در اوج قرار بگیـــرد و موفقیت 
کند. تثبیت و تقویت این پیروز ی ها  بســـیاربزرگی را ثبت 
و دســـتاوردها، بـــا دو خطِر احتمالـــی روبه روســـت. اول، 
که  آســـیب های فرهنگی و اجتماعی؛ دوم، نگرانی هایی 
دربارۀ اقتصاد و معیشـــت مردِم جامعـــۀ مقاومت وجود 

دارد.
کـــه آقای  کـــه نهادهـــای فرهنگـــی ای  مـــن فکـــر می کنم 

یعتمدار« نگاهی به شخصیت و خدمات اجتماعِی »سیدعیسی طباطبایی« در گفت وگو با »محمدمهدی شر

لبنان را بهتر از لبنانی ها 
می شناسد
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کـــرد، درصورتی کـــه  »سیدعیســـی طباطبایـــی« ایجـــاد 
ایـــن  بـــا  و  بکننـــد  ایفـــا  را  خودشـــان  نقـــش  بتواننـــد 
کننـــد، برای  آســـیب های فرهنگـــی و اجتماعـــی مبـــارزه 
کارها،  کافـــی خواهـــد بـــود. ایـــن  ازبین بـــردن خطـــِر اول 
خدمت مهمی به جریان مقاومت اســـالمی بوده است. 
کاش آقـــای »طباطبایـــی« با آن همـــِت فوق العاده اش یا 
شـــخص دیگری، فکـــری به حال خطرهـــای اقتصادی و 
معیشـــتِی بخشـــی از جامعۀ مقاومت می کرد. کاش این 
که ایـــن جامعه را  افـــراد، نهادهایـــی را ایجـــاد می کردنـــد 
محکم تـــر و مقاوم تر بکند. متأســـفانه، مشـــکل بیکاری 
جامعـــۀ  از  بخش هایـــی  در  همچنـــان  محرومیـــت  و 
مقاومـــت وجـــود دارد. البتـــه »صندوق قرض الحســـن« 
نقـــِش خـــودش را داشـــته اســـت امـــا بایـــد فعالیت های 

شـــود. انجام  جدی تـــری 

چــــــــــه مشــــــــــکالتی در ایــــــــــن فعالیت هــــــــــا  �
آمدنــــــــــد؟ به وجــــــــــود 

در مـــورد یکـــی دو نهـــاد یا مؤسســـه، مشـــکالتی به وجود 
آمـــد. یکـــی در مـــورد بیمارســـتان »شـــهیدراغب حرب« 
بـــود. دراین بـــاره، بین ایشـــان و هالل احمـــر و مجموعۀ 
که این بیمارستان را در شهر »نبطیه« اداره  مدیریتی ای 
می کند، اختالف نظرهایی به وجود آمد. مشـــکالتی هم 
دربارۀ »مدیریت قرض الحســـن« وجود داشـــت. ایشـــان 
کـــه البته  بـــه عملکرد یکـــی از افـــراد، انتقاداتی داشـــتند 
کنـــون این بحث ها منتفی اســـت.  کمترشـــده اســـت و ا

درنهایـــت، مشـــکالتی هـــم در تکمیـــل آخریـــن بنیـــاد 
کرده انـــد،  کـــه ایشـــان در لبنـــان احـــداث  فرهنگـــی ای 
به وجـــود آمـــد. مجتمـــع فرهنگـــِی امـــام خمینی؟هر؟، 
بیـــروت  از  اســـت و در منطقـــۀ خوبـــی  ایرانیـــان  ویـــژۀ 
درحـــال احداث اســـت. این پـــروژه مدتی پس از شـــروع، 
متأســـفانه بـــا مشـــکالت بودجـــه ای و تأمیـــن هزینه هـــا 

روبـــه رو و متوقـــف شـــد. 
کـــه هرآنچه کـــه مقام  ایشـــان همـــواره اعالم کـــرده اســـت 
کنند،  معظـــم رهبری به عنوان ولی امر مســـلمین بیـــان 
کامـــأل بـــه ایـــن  اطاعت کـــردن از آن الزم اســـت. ایشـــان 
مسئله ملتزم اســـت. درکنار این دو بحث، یعنی اطاعت 
کامـــل دربرابـــر نظـــر والیـــت فقیـــه و پذیـــرش مدیریـــت 
کوچکی  گله هـــای  که  میدانـــِی حزب اهلل، ممکن اســـت 
که  هـــم در جزئیات وجودداشـــته باشـــد. ممکن اســـت 
کـــه قول هایـــی داده بودند،  ایشـــان از بعضی نهادهایی 
کننـــد. ایشـــان، همـــۀ ایـــن  دل خوری هایـــی را مطـــرح 
گذارکرده است  مؤسسات را بدون اســـتثنا به حزب اهلل وا
و امـــروز همۀ این مؤسســـات، تحت مدیریـــت حزب اهلل 
کاِر درســـت هم، همین اســـت؛ بـــرای اینکه این  اســـت. 
مســـائل، مدیریـــت اجتماعـــِی واحـــدی را می طلبـــد و 
کســـی  کـــه این بخـــش هـــم باید برعهدۀ  بدیهی اســـت 
قـــرار بگیرد که مدیریـــت کالن و میدانِی جامعۀ مقاومت 

برعهدۀ اوســـت. 

گی های آقای »طباطبایی«، ساده زیستی و  � ویژ
کم توقعِی ایشان است

چطــــــــــور  � ایشــــــــــان  شــــــــــخصیتی  ســــــــــلوک 

ــدر  ــ ــ ــ ــ ــان را چق ــ ــ ــ ــ ــان ایش ــ ــ ــ ــ ــردم لبن ــ ــ ــ ــ ــود؟ م ــ ــ ــ ــ ب
؟ ختند می شــــــــــنا

کـــه ایشـــان جای جاِی لبنـــان را به خوبی  در اول بگویـــم 
کســـی به اندازۀ آقای »طباطبایی«  می شناسند. شـــاید 
بـــه کوره راه هـــای روســـتاهای دورافتـــادۀ لبنان، اشـــراف 
که او  و اطـــالع نداشـــته باشـــد! در یکی از ســـفرها دیـــدم 
راننـــدۀ ماشـــین را راهنمایـــی می کرد که از کجـــا برود! به 
که بهتـــر اســـت از فالن جا بـــروی و... .  راننـــده می گفـــت 
یکی از ویژگی هـــای آقای »طباطبایی«، ساده زیســـتی و 
کم توقعِی ایشـــان بود. هیچ گاه از هیچ امکاناتی استفاده 
نکرد. ماشـــین قدیمی و فرســـودۀ خودش را حفظ کرد تا 
اینکـــه خوِد حـــزب اهلل با اصرار زیاد، یـــک اتومبیل را برای 

کرد.  ایشـــان فراهم 
مرحوم »یاســـر عرفات« هم مواردی مثل دفتر و امکانات 
و ماشـــین را به ایشـــان پیشـــنهادکرده بـــود اما ایشـــان از 

کرد؛ آن هـــم در ایام جوانی  پذیرش ایـــن امکانات امتناع 
که همه به دنبال آن هســـتند که دفتـــر و امکاناتی را برای 

کنند. فراهم  خودشان 
کـــه مـــردم عـــادی، ایشـــان را  ببینیـــد، ممکـــن اســـت 
کمتـــر بشناســـند امـــا همـــۀ دســـت اندرکاران مقاومـــت 
اســـالمی و نخبـــگان در لبنان، نه تنها ایشـــان را به خوبی 
می شناســـند بلکه به نقش ایشـــان در عرصـــۀ لبنان هم 
گـــر بخواهیم بعضی از  کامأل واقف هســـتند؛ به خصوص ا
کنیم! همین  دوران های بسیارسخِت ایشان را یادآوری 
داستاِن محاصره شـــدن ایشان در اردوگاه فلسطینی ها، 
که به یـــک اثـــر دراماتیک ســـینمایی یا  شایســـته اســـت 
یـــک مســـتند جدی تبدیل شـــود. ایشـــان به مـــدت دو 
ماه در یکی از اردوگاه های فلســـطینی، حتی از دسترسی 
به آب و غذای معمولی هم محروم بودند و ناچار شـــدند 
گیاهـــان خودرویی تغذیه بکنند که در آنجا می رویید.  از 
مســـائل امنیتی، خطرهای بمباران و مسائل دیگر را هم 
بـــه این مـــوارد اضافـــه کنید. این داســـتان، ایشـــان را به 

اســـطوره ای از مقاومت تبدیل کرده اســـت. 

همیـــن ساده زیســـتی، مقاومـــت، تحمـــل ســـختی ها و 
فشـــارها و بی آالیشـــی و بی توقعی، دالیل موفقیت آقای 
گر شما  »طباطبایی« در فعالیت هایشـــان اســـت. حتی ا
در یک نکته ای هم با ایشـــان اختالف نظر داشته باشید 
کم نظیـــر  بازهـــم نمی توانیـــد ویژگی هـــای فوق العـــاده و 

کنید. کتمان  ایشـــان را 

ــــــــــه یکــــــــــی از خصوصیــــــــــات  � ک ــــــــــر قــــــــــرار باشــــــــــد  گ ا
را  آقــــــــــای »سیدعیســــــــــی«  گی هــــــــــای  و ویژ
ــــــــت؟ ــــــدام اســ ــ ــ ک ــــــی  ــ ــ گ ــــــن ویژ ــ ــ ــــــد، ای ــ ــ کنی ــــــاب  ــ انتخــ
کـــه ویژگـــِی »خود  ســـؤال ســـختی اســـت! فکر می کنـــم 
را ندیـــدن و فقـــط در آرزوی خدمـــت بـــه خـــدا و خلـــق 
کـــه در عرصـــۀ  بـــودن!« را انتخـــاب می کنـــم. هـــر کســـی 
فعالیت هـــای اجتماعی تـــالش می کند بایـــد این ویژگی 
گرفتاری های ما در عرصه های  را داشته باشـــد. خیلی از 

مختلـــف، ناشـــی از نداشـــتِن همین ویژگی اســـت.

ــال های  � ــ ــ ــ ــ ــن س ــ ــ ــ ــ ــی« در ای ــ ــ ــ ــ ــای »طباطبای ــ ــ ــ ــ آق
ــد؟ ــ ــ ــ ــ ــی می کنن ــ ــ ــ ــ کارهای ــه  ــ ــ ــ ــر، چــ ــ ــ ــ ــ اخی

ایشـــان ســـالخورده شـــده اند. البتـــه هنوزهم ســـرحال و 
کارهـــا را پیگیـــری می کند.  بـــا نشـــاط اســـت و بعضـــی از 
ایشـــان  کـــه  دیـــدم  اخیـــر  مـــن در همیـــن دیدارهـــای 
همچنان بعضـــی از پروژه ها را پیگیری می کردند! شـــاید 
حضورشـــان در محافل کمترشـــده اســـت اما در جاهای 
کمترنشـــده است. ایشان در مراسم های مهم  مهم، نه! 

حضـــور دارند. 
گوشـــه  آقای »طباطبایی« از اســـاس نمی توانند در یک 
بنشینند و در محافل و فعالیت  ها حضورنداشته باشند. 
که »مرکز فرهنگی ایرانیان« هم تکمیل شـــود  امیـــدوارم 
کنون داشـــته است  که ایشـــان تا و به عنوان آخرین اثری 
مورداســـتفادۀ ایرانی هـــا قرار بگیـــرد. در ایـــن مجموعه، 
کتابخانه، سالن اجتماعات  بخش هایی مثل مدرســـه، 

و سایر امکانات ورزشـــی-فرهنگی دایرخواهد بود.

 
ساده زیستی، 

مقاومت، تحمل 
سختی ها و فشارها 

و بی آالیشی و 
بی توقعی، دالیل 

موفقیت آقای 
»طباطبایی« در 

فعالیت هایشان 
است.
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مـــن توانســـتم مســـتندی با عنـــوان »مهاجر ســـپید« 
کـــه حداقل  در مورد سیدعیســـی طباطبایی بســـازم 
بـــرای ده، دوزاده ســـال پیش اســـت، ولـــی به هرحال 
اآلن  تـــا  کـــه  هرچنـــد  شـــد.  ســـاخته  چیـــزی  یـــک 
گـــر حتـــی ده ها مســـتند  پخـــش نشـــده اســـت، ولی ا
خیلـــی خـــوب و حرفـــه ای دیگر هم ســـاخته بشـــود، 
طباطبایـــی،  آقـــای  زندگـــی  ابعـــاد  همـــۀ  نمی توانـــد 
کـــرده  ایشـــان  کـــه  را  کاری  و  ایشـــان  توانایی هـــای 

بگـــذارد. اســـت، به نمایـــش 
و  بودنـــد  هم روســـتایی  مـــا  بـــا  طباطبایـــی  آقـــای 
پدرشـــان فـــوت می کننـــد و به خاطر شـــرایط ســـخت 
بـــا  و  می آینـــد  بنـــده  پـــدری  روســـتای  بـــه  روزگار  آن 
عموی شـــان زندگـــی می کنند. با برخی از افراد روســـتا 
هم رابطه ای داشـــتند، ازجمله پدر بنده. به واســـطۀ 
تجربۀ همان چند ســـال زندگی در روســـتا، همچنان 

کـــرده اند. ایـــن رابطـــه را حفظ 
کـــرده  طباطبایـــی  آقـــای  کـــه  کاری  مهم تریـــن 
پشـــتیبانی »لجســـتیک« از حـــزب اهلل و خانواده های 

گـــروه حـــزب اهلل بـــوده اســـت. منتصـــب بـــه 
آقای سیدعیســـی طباطبایی هفت مؤسسۀ مختلف 
بـــرای حمایت از شـــیعیان در لبنـــان راه انداخته بود. 
کمک هـــای دولتـــی  ممکـــن اســـت بخشـــی از آن بـــا 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران باشـــد، ولی بخـــش عمدۀ 
که خود ایشـــان  آن ازطریـــق درآمدزایی هایـــی اســـت 
که از  کمک هایـــی اســـت  داشـــته اســـت یـــا از طریـــق 

کرده اســـت.  کســـب  شـــیعیان غیر ایرانی 
کـــه همـــۀ پروژه هـــای  کلیـــدی آن ایـــن اســـت  نکتـــۀ 
ایشـــان پروژه هـــای موفقـــی بـــوده اســـت! ایشـــان در 

یـــک مســـجدی را  شـــهر بیـــروت در جـــادۀ فـــرودگاه 
به اســـم مســـجد »رســـول اعظم« ســـاخته اســـت. در 
کنـــار مســـجد نیـــز یـــک بیمارســـتاِن بســـیار مـــدرن و 
مجهـــز با مشـــارکت بنیاد شـــهید در آن زمان ســـاخته 
که ایـــن را در اختیار حزب اهلل قرار داده اســـت.  اســـت 
کـــه مدیریـــت هـــر  نکتـــۀ بســـیار مهـــم آن ایـــن اســـت 
کـــرده، بـــرای خـــودش نگه نداشـــته  کار  کـــه  آنچـــه را 
و در اختیـــار حـــزب  اهلل قرار داده اســـت. بیمارســـتان 
که  رســـول اعظم در شـــهر بیروت امـــکان ایـــن را دارد 
به همـــۀ خانواده های شـــهدا و مجروحین حزب اهلل، 
ســـرویس رایگان بدهد و ســـالی چند میلیون دالر هم 
کـــه بـــه دیگـــران می دهـــد درآمد  از محـــل سرویســـی 

باشد.  داشـــته 
کـــه  را  راهـــی  همـــان  انقـــالب  پیـــروزی  از  بعـــد 
بـــود،  داده  انجـــام  لبنـــان  در  »امام موســـی صدر« 
سیدعیســـی نیـــز شـــروع می کند؛ یعنـــی ارتقـــا جایگاه 
کمـــک و مســـاعدت به  اجتماعـــی شـــیعیان لبنـــان، 
کمک رســـانی  شـــیعیان. همچنین نهادهای مختلف 
کمـــک بـــه  را در لبنـــان بـــه وجـــود می آورنـــد؛ اعـــم از 
ســـاخت  شـــهدا،  خانـــوادۀ  بـــه  کمـــک  محرومـــان، 

بیمارســـتان.  ســـاخت  و  حســـینیه ها  و  مســـاجد 
بـــرای اینکـــه بیمارســـتانی در جنـــوب لبنـــان وجـــود 
نداشـــت تـــا رزمنـــدگان حـــزب اهلل بتوانند آنجـــا مداوا 
بشـــوند، شروع به ســـاخت بیمارستان بســـیار عظیم 

»محمدرضا عباسیان« مستندساز؛

چرا ایران در لبنان موفق است؟

 
گر پروژۀ  به نظر من ا
لبناِن جمهوری 
اسالمی ایران به 
موفقیت رسیده و 
امروز حزب اهلل لبنان 
یک چنین جایگاهی 
در لبنان و منطقه 
دارد ـ که مسیحیان 
لبنان برای حزب اهلل 
لبنان می میرند، 
خوانندۀ مسیحی 
لبنان، خانم »جولیا 
پطروس«، چنین 
آهنگی برای حزب اهلل 
لبنان می خواند و 
ـ به نظر  همۀ این ها 
من مرهون یک آدمی 
به اسم سیدعیسی 
طباطبایی است.
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که جنـــوب لبنان آزاد  کرد. وقتـــی  شـــیخ راغـــب حرب 
کـــه پـــروژۀ آقـــای طباطبایـــی  گفتنـــد  شـــد خیلی هـــا 
بـــه شکســـت خـــورد. دیگـــر جنگـــی در جنـــوب لبنان 
که یک بیمارســـتان بـــا این عظمـــت و با این  نیســـت 
تخصـــص و ایـــن حرفه الزم باشـــد. امروز بیمارســـتان 
جـــدی  قطـــب  جنـــوب،  در  حـــرب  راغـــب  شـــیخ 
کّل جنـــوب لبنـــان هســـت؛ یک  بهداشـــت و درمـــان 

مرکـــز بســـیار مهـــم درمانـــی و درآمدزا.
کـــه ادامـــه داشـــته و دارد هم  کلـــی پـــروژۀ آب رســـانی 
کّلی  کارهای سیدعیســـی اســـت. تأســـیس  از جملـــه 
از پروژه هـــای دیگـــر هـــم برعهـــدۀ سیدعیســـی بـــوده 
کرد:  اســـت. ازآن جمله می تـــوان به این موارد اشـــاره 
کـــه در »بعلبـــک« ســـاختند و فعال  حـــوزۀ علمیه ای 
بـــود. مرقد »ســـیده خولـــه«، دختر امام حســـین؟ع؟ 
کز فرهنگی  که در بعلبک ســـاختند و فعال اســـت. مرا
 . و...  هســـت  فعـــال  بیـــروت  در  کـــه  امام خمینـــی 
غ از دســـت پـــر برکـــت ایشـــان، نـــگاه بســـیار  امـــا فـــار
هوشـــمندانه و پیشـــرو ایشان مهم تر اســـت. از نظر ما 
کاری اســـت  کرده اســـت،  که ایشـــان  کاری  مهم ترین 

کرده اســـت.  کـــه در بحـــث »المنار« 
لبنـــان به لحاظ حـــوزۀ بین المللی در همۀ ســـال های 
بعـــد از انقـــالب موفق ترین پـــروژۀ جمهوری اســـالمی 

کشـــور بوده اســـت.  ج از  ایران در خار
شکســـت  و  کردیـــم  کار  خیلـــی  افغانســـتان  در  مـــا 
جمهـــوری  عایـــد  چیـــزی  افغانســـتان  در  خوردیـــم. 
کردیم  اســـالمی نشـــد. در تاجیکســـتان خیلی تـــالش 
هزینـــه  تاجیکســـتان  اســـالمی  نهضـــت  بحـــث  در  و 
کردیـــم، چیزی عائد جمهوری اســـالمی ایران نشـــد. 
کردیـــم  کردیـــم، هزینـــه  کار  مـــا  کســـتان  پا حتـــی در 
امـــا روزبـــه روز شـــرایط بدتـــر و نامناســـب تر شـــد. در 
آذربایجـــان هـــم تـــا انـــدازه ای در بحـــث قره بـــاغ؛ در 
جنـــگ قره باغ ما ســـفت طـــرف آذری  ها ایســـتادیم و 
کامـــاًل هـــم آذربایجـــان را باختیم.  کردیـــم و  حمایـــت 
جمهـــوری اســـالمی در بوســـنی چـــه حجـــم حضوری 
داشـــت؟ هیـــچ عایدی بـــرای مـــا نداشـــت و پروژه ها 

همـــه، پروژه هـــای شکســـت خـــورده ای هســـتند. 
اســـالمی  لبنـــاِن جمهـــوری  پـــروژۀ  گـــر  ا مـــن  به نظـــر 
ایـــران بـــه موفقیت رســـیده و امـــروز حـــزب اهلل لبنان 
یـــک چنیـــن جایگاهـــی در لبنـــان و منطقـــه دارد ـ که 
مســـیحیان لبنـــان برای حـــزب اهلل لبنـــان می میرند، 
خوانندۀ مســـیحی لبنـــان، خانم »جولیـــا پطروس«، 
چنیـــن آهنگـــی بـــرای حـــزب اهلل لبنـــان می خوانـــد و 
همـــۀ این هـــا ـ به نظـــر من مرهـــون یک آدمی به اســـم 

سیدعیســـی طباطبایـــی اســـت.
سیدعیســـی آن قدر نگاه پیشـــرویی داشـــته و با تمام 
کـــرده و خانواده و جانش را  کار  وجـــود و با جان و دل 
که بـــا خنده می گویـــد: خانۀ من  گرفته  کـــف دســـتش 
کامـــأل تخریب شـــد؛ چهار خانـــۀ مختلف با  چهـــار بار 
گذشـــتۀ  هـــر آن چـــه در آن بـــود. مـــن هیـــچ چیزی از 
ک یکســـان  خـــود نـــدارم، چـــون خانـــۀ مـــن بـــا خـــا
گذشـــته ام برایم باقی  شده اســـت و هیچ آرشـــیوی از 
نمانـــده اســـت. هیـــچ عکســـی، هیـــچ فیلمـــی، هیچ 

چیـــزی نمانده اســـت. 
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رضا برجی

کـــه می خواهـــم در رابطـــه بـــا شـــخصیت  روزهاســـت 
سیدعیســـی طباطبایـــی مطلبـــی بنویســـم، امـــا هـــر 
که دســـت به قلـــم می بردم ســـدی در برابـــرم قرار  بـــار 
کنم، اما  کجا شـــروع  کـــه از  می گرفـــت و نمی دانســـتم 
می خواهـــم از نخســـتین دیـــدارم بـــا ایـــن شـــخصیت 
برجســـته در یکـــی از ســـفرهایم بـــه لبنـــان در ســـال 
کـــه در آن مجـــذوب شـــخصیت  69 بگویـــم، ســـفری 
ســـید شـــدم و او را عـــارف و مجاهـــدی بـــزرگ یافتـــم 
مـــردم  میـــان  خـــودش  ماننـــد  فعالیت هایـــش،  کـــه 

بـــه ویژه حـــزب اهلل  لبنـــان 
کارهایـــی  بـــود،  تأثیرگـــذار 
گـــر بخواهـــم تک تک  ا کـــه 
کنم می شـــود مثنوی  ذکـــر 

من. هفتـــاد 
بـــا  کـــه  ســـال ها  ایـــن  در 
هم صحبت  سید  دوستان 
بـــودم، می توانم به او لقب 
کـــن حزب اهلل  جاده صاف 
را  لبنـــان  در  مقاومـــت  و 
کـــه  شـــخصیتی  بدهـــم؛ 
گشود  مســـیری را در لبنان 
همـــوار  امـــروز  بـــه  تـــا  کـــه 
مانـــده اســـت و بـــه جرأت 
ماحصـــل  گفـــت  می تـــوان 
فعالیـــت ســـید را می تـــوان 
حـــزب اهلل  پیـــروزی  در 
روز  سی و ســـه  جنـــگ  در 

یافـــت.
فعالیت هـــای سیدعیســـی 
خدمـــات  و  لبنـــان  در 
و  حـــزب اهلل  اجتماعـــی 
در  کـــزی  مرا تأســـیس 
صـــور  از  لبنـــان  جنـــوب 
گرفتـــه تـــا بیـــروت ســـبب ایجـــاد همدلـــی  و بعلبـــک 
ایـــن  لبنـــان در  و وفـــاق میـــان حـــزب اهلل و جامعـــه 
که  گفت  ســـه دهـــه اخیر شـــده اســـت، اما چـــه بایـــد 
مدت هاســـت غبار سیاســـت زدگی و سیاســـت بازی، 
از موضوعـــات و  بســـیاری  بررســـی  و  دیـــدن  از  را  مـــا 
از  بســـیاری  اســـت،  کـــرده  محـــروم  مهـــم  اشـــخاص 
شـــده اند،  بـــدل  خـــاص  موضوعاتـــی  بـــه  مســـائل 
گرفته انـــد و چنیـــن  برخـــی موضوعـــات ارزشـــی نـــام 
کـــه  کســـانی هســـتند  کـــه مخاطـــب آن  می پنداریـــم 
دیگـــر  برخـــی  و  معروف انـــد  حزب اللهـــی  طیـــف  بـــه 

دارنـــد،  حزب اللهـــی  غیـــر  مخاطـــب  موضوعـــات  از 
طرفـــه  یـــک  روایت هـــای  بـــه  را  مـــا  سیاســـت زدگی 
کـــه تجربـــه را قربانـــی  رســـانده اســـت، روایت هایـــی 
ناقـــص  امـــا  تجربـــه  بـــا  انســـان هایی  و  می کننـــد 
از  ک تـــر  خطرنا بســـیار  ناقـــص  تجربـــه  می آفرینـــد، 
از  انســـان بی تجربـــه محتاط تـــر  بی تجربگـــی اســـت، 
کـــه او با  کـــه تجربـــه ناقـــص دارد؛ چرا  انســـانی اســـت 

برمـــی دارد. قـــدم  اشـــتباه  مســـیر  در  اطمینـــان 
کـــه نـــام و  کارهـــای بســـیار بزرگـــی انجـــام داده  ســـید 
نشـــانی از خـــودش در آن هـــا یافـــت نمی کنـــی و ایـــن 
گرفتـــه و او را می  ک ســـید نشـــأت  گمنامـــی از نیـــت پا
گمنام   توان خدمتگـــذاری پرآوازه در قلب مـــردم، اما 
کســـی  کمتر  کرد و شـــاید  در اخبـــار و رســـانه ها معرفی 
کارهایش داشـــته  ک در  چنیـــن اخالصـــی و نیتـــی پـــا

. شد با
کم اســـت  در فضـــای سیاســـت زده، اطالعات تاریخی 
گفته هـــا  نا شـــنیدن  بـــه  شـــدیدی  میـــل  افـــراد  در  و 
کـــه خاطره ها قدرتی  وجـــود دارد و در ایـــن فضاســـت 
بیـــش از شـــأن خـــود می گیرنـــد و در فضای سیاســـت 
بـــه  انگیزه هـــای سیاســـی  بـــا  کـــه  زده خاطره هایـــی 
میـــدان می آینـــد، عـــده ای را بـــه ایـــن ســـو و آن ســـو 

می کشـــانند.
گاهـــی  کنـــون چنیـــن نیســـت و هـــر از  کـــه ا افســـوس 
میـــدان تاریـــخ به تگـــزاس خاطره ها تبدیل می شـــود 
و  بـــودن  ادعـــای سیاســـی  کـــه  ایـــن فضاســـت  و در 
خصوصـــی بـــودن و روایت هـــای منصفانه بـــاور پذیر 
کمتر  نیســـت و هر چـــه بیشـــتر در اثبات آن بکوشـــیم 

می شـــود. باور 
مصطفـــی  دکتـــر  صـــدر،  موســـی  امـــام  اســـامی  گـــر  ا
چمـــران و سیدحســـن نصـــر اهلل را در یـــک لیســـت به 
عنـــوان چهره هـــای شـــاخص سیاســـی، اقتصـــادی و 
کـــه اوضاع لبنـــان را تغییر دادنـــد، بیاوریم  اجتماعـــی 
بـــه یقیـــن نام ســـید عیســـی طباطبایـــی نیـــز در زمره 
همیـــن افراد اســـت و نقـــش او پـــر رنگ تـــر و تأثیرگذار 

سیدعیسی؛ جاده صاف کن مقاومت 
در لبنان 

 
سید کارهای بسیار 
بزرگی انجام داده 
که نام و نشانی از 
خودش در آن ها یافت 
نمی کنی و این گمنامی 
ک سید  از نیت پا
نشأت گرفته و او را 
می  توان خدمتگذاری 
پرآوازه در قلب مردم، 
اما گمنام در اخبار و 
رسانه ها معرفی کرد 
و شاید کمتر کسی 
چنین اخالصی و نیتی 
ک در کارهایش  پا
داشته باشد.
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که تا بـــه حال شـــنیده ایم بوده اســـت،  تـــر از آن چـــه 
کارهای ســـید عیســـی در طول 4 دهـــه اخیر در  ثمـــره 
لبنـــان در جنـــگ 33 روزه بـــه ثمر نشســـت و پیروزی 
حزب اهلل را می تـــوان یکی از دســـتاوردهای اقدامات 

لبنـــان بدانیم. او در 
افـــرادی نظیـــر سیدعیســـی طباطبایـــی هرگز چشـــم 
داشـــتی به بیت المـــال نداشـــته و خواهـــان پرآوازگی 
نـــام و نشـــان خـــود نبوده انـــد، بلکـــه این ما هســـتیم 
کـــه باید بـــرای تقدیر از تالش هـــا و برای الگوســـازی از 
اقدامـــات چنیـــن افـــرادی پاسداشـــت هایی در مقام 

کنیم. تکریـــم آن ها برگـــزار 
گی های شـــخصیتی او  ضـــرورت شـــناخت ســـید و ویژ
برای الگوســـازی امری راهگشـــا و مفیدفایده اســـت، 
که بـــا تفکر عمیـــق و درایتـــی ناشـــی از خلوص  کســـی 
که با تمام  کارهـــای بزرگی در لبنان انجـــام داد  ک،  پـــا
کســـی  وجـــود به نتایـــج اثر بخش آن ایمان داشـــت، 
که بـــه رهـــروی از امام خمینـــی؟هر؟ به عنـــوان نائب 

بر حـــق امـــام زمان)عج( ایمان داشـــت.
ناظـــر  یـــک  عنـــوان  بـــه  بایـــد  روایت هـــا  برخـــی  در 
که در  کنیـــم و هـــر آن چـــه  بی طـــرف بـــه قضایـــا نـــگاه 
کنیم و  ایـــن میـــان اتفاق افتـــاده را بـــرای مردم بازگـــو 
کنیم و  روایتمـــان را بـــا رعایت انصاف و اعتـــدال بیان 
کـــه در این میـــان برای بهـــا دادن و  کســـانی  هســـتند 
کـــردن خـــود در مناســـبات لبنان اعتـــدال را  پـــر رنگ 

گذاشـــته و روایـــت هایی یک طرفـــه از روزگار این  کنار 
ارائـــه می دهند. کشـــور 

کارهـــا و  کـــه صحبـــت می کنیـــم  بـــا فعـــاالن فرهنگـــی 
کرده انـــد و بهتر  اقدامات ســـید عیســـی را بهتـــر در ک 
کنند، اقدامـــات و ثمرات  می تواننـــد تأثیـــر آن را بازگو 
که منجر به ســـاخت 90  حضور سیدعیســـی در لبنان 
کـــز حـــزب اهلل، مدارس دینـــی و حوزوی  درصـــد از مرا
کرم؟ص؟  نظیر مرکز بنت الهدی و بیمارســـتان رســـول ا
کـــس درک نکند اما  کشـــور شـــد را شـــاید هیچ  در این 
که  که مردم جنـــوب و مســـتضعف لبنان  یقیـــن دارم 
ســـال هاســـت با تمـــام وجـــود حامـــی و پیـــرو انقالب 
تالش هـــای  و  زحمـــات  انـــد  بـــوده  ایـــران  اســـالمی 
کرده اند و این مســـئله  ســـید را بـــا تمـــام وجـــود درک 
کـــودک خردســـال 5 ســـاله تا  را می تـــوان از چشـــمان 
کز اســـتفاده  که از خدمات این مرا پیرزن 70 ســـاله ای 

می کننـــد، متوجه شـــد.

چند کالمی با استاد �
سیدعیســـی، اســـتاد عزیـــز و اســـتاد مهربانی هـــا، چـــه 
کـــم عالـــم،  کـــه تنهـــا حا باشـــکوه اســـت تصـــور ایامـــی 
دادگســـتری چون قائم آل محمد باشـــد و چه زیباست 
کـــه پرچمـــی جـــز توحیـــد در اهتـــزاز  زندگـــی در روزگاری 
گـــوش جهانیان  نباشـــد و ندایـــی جـــز نـــدای حـــق بـــه 
نرســـد، دورانـــی سرشـــار از عطوفت، مهربانـــی، عدالت، 

 
سید عیسی چنان 

منتظر است و اشتیاق 
ظهور دارد و چنان 
از روز موعود حرف 
می زند و شیفته آقا 

امام زمان)عج( است 
که می توان او را یکی از 

بی منت ترین منتظران 
حضرت صاحب 

الزمان)عج( در عالم 
دانست، سید خود را 

قربانی عصر ظهور و 
عصر منتظران ظهور 

می داند، کسی که 
انتظار را به زیباترین 

شکل در زندگی خود 
ترسیم کرده است، 

من انتظار ظهور را در 
شخصیت سیدعیسی 

به تمام و کمال و 
در اوج عرشی خود 

دیده ام و دیده ام که 
سید تا چه حد شیفته 

و شیدای این میدان 
است و این در اعمال 

و گفتار سید به وضوح 
مشاهده می شود.

کـــه در آن آســـمان نیز  کرامـــت انســـانی، ایامـــی  آزادی و 
از بـــارش پی در پـــی بـــاران رحمتـــش بـــر زمیـــن دریـــغ 
گنجینه هـــای نهفتـــه در دل خویـــش  نـــورزد و زمیـــن 
را ســـخاوتمندانه بـــر آدمیـــان تقدیـــم دارد و عرشـــیان و 
گســـتر جهان  فرشـــیان چنـــان از دولت بحـــر آن عدالت 
کـــه هرکس هر چـــه در تـــوان دارد  بـــه شـــور و وجـــد آیند 
کند تا شـــاید ســـهمی از  در طبق اخالص خویش عرضه 
گیـــرد، آرزوی  آن همه شـــکوه و جالل بی پایان بر عهده 
دســـتیابی به آن دنیای بی بدیل چشـــمان میلیون ها 
انســـان خســـته از ظلم دوران را در انتظار نگه داشـــته و 
بیان اوصاف دولت حق توســـط عالمان و دانشـــمندان 

ایـــن انتظـــار مقـــدس را شـــوق انگیزتر کرده اســـت.
اشـــتیاق  و  اســـت  منتظـــر  چنـــان  عیســـی  ســـید   
ظهـــور دارد و چنـــان از روز موعـــود حـــرف می زنـــد و 
کـــه می تـــوان او را  شـــیفته آقـــا امام زمان)عج( اســـت 
صاحـــب  حضـــرت  منتظـــران  بی منت تریـــن  از  یکـــی 
الزمان)عـــج( در عالم دانســـت، ســـید خـــود را قربانی 
کســـی  عصـــر ظهور و عصـــر منتظـــران ظهور می داند، 
کـــه انتظـــار را بـــه زیباتریـــن شـــکل در زندگـــی خـــود 
کرده اســـت، من انتظار ظهور را در شخصیت  ترســـیم 
کمـــال و در اوج عرشـــی خود  سیدعیســـی بـــه تمـــام و 
کـــه ســـید تـــا چـــه حـــد شـــیفته و  دیـــده ام و دیـــده ام 
گفتار  شـــیدای این میدان اســـت و ایـــن در اعمـــال و 

ســـید به وضـــوح مشـــاهده می شـــود.
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سیدعیسی طباطبایی در کنار امام موسی صدر
روضة الشهیدین و مراسم دو شهیدی که برای اولین بار در این قبرستان دفن شدند.


