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  مقدمه 

خــواهی  یکــی از مشــکالت عمــده منطقــه غــرب آســیا و جهــان اســالم، زیــاده 
ایدئولوژیک صهیونیسم و مجري آن اسرائیل است، که تحوالت این منطقـه را بـه   

  شدت تحت تأثیر قرار داده است.
 و امام موسی صدر (ره)ثر رهبرانی همچون امام خمینیؤبا مطالعه تاریخ به نقش م

بـا پیـروزي انقـالب     (ره)امام خمینی بریم. پی میبا صهیونیسم و اسرائیل  هدر مواجه
متحد غرب و دوست اسرائیل، دشـمنی قدرتمنـد علیـه آن     ياسالمی ایران، از کشور

، با ایجاد جامعه مقاوم و تشکیل جنبش مقاومـت لبنـانی   یزن امام موسی صدر .ساخت
  آفرین شد. رژیم صهیونیستی نقشدر برابر  جریان مقاومت پیروزيدر 

هاي سیاسـی، فکـري، اعتقـادي و اخالقـی      با توجه به زمینه امام موسی صدر 
متـأثر از عوامـل   داشت که صهیونیسم  دربارههاي عمیقی  افکار و اندیشه ،خویش
  زیر بود:

از  مندي بهرهطور  و همین تحصیل در حوزه علمیه و اجتهاد در علوم دینی. 1
، به ایشان ایـن امکـان را داده بـود کـه مباحـث      (ره)همچون امام خمینی استادانی

   کند.مربوط به ادیان و مذاهب دیگر، به ویژه یهود را درك و استنباط 
و مکاتب فکـري موجـود در جهـان و منطقـه     خود  عصر آشنایی با اوضاع. 2

  و کشورهاي عربی؛ افریقاغرب آسیا، به دلیل مطالعه و سفرهاي زیاد به اروپا، 
خواهی اسرائیل در جنوب لبنان و ارتباط تنگاتنگ  درگیري با موضوع زیاده. 3

  با فلسطینیان، که قربانی اصلی صهیونیسم بودند.
 ال شـکل گرفتـه کـه   ؤبر اساس ایـن سـ   این مقالهمطالب یادشده، با توجه به 

 هـایی  حـل  و چـه راه  اندیشه صهیونیسم چه بوده درباره دیدگاه امام موسی صدر«
پاسخ موقت به عنوان فرضیه اصلی آن است  .»؟ه استدابا آن ارائه د هبراي مواجه
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 رژیم صهیونیستیشأ اقدامات مختلف اندیشه صهیونیسم را من امام موسی صدر که

ـ   .دانسـت  تـر شـدن قضـیه فلسـطین مـی      و عمیق رژیـم  ه بـا  هـ راي مواجایشـان ب
  .نیز ارائه کرده است هایی  لح راه صهیونیستی

  
  هاي صهیونیسم از نظر امام موسی صدر ویژگی
بنیـان فکـري دولـت     بـه بـا اسـرائیل   امام موسی صدر مخالفت سرسختانه علت 

 ،ایشان صهیونیسـم را بـه دلیـل انحـراف آن     گردد. برمی هیونیسماسرائیل یعنی ص
دانست که هر یک موجب ایجـاد بحـران در جهـان اسـالم      ساز مفاسدي می زمینه

  از:  اند عبارتاز منظر امام موسی صدر صهیونیسم هاي  ویژگیخواهد شد. 
فکري یا تبعیض نژادي به ایده و ت 1در ادبیات سیاسی، نژادپرستی نژادپرستی:. 1

دانـد.  بخـود را برتـر از دیگـران     ،شود که نژادي به دلیل ویژگی خـاص  گفته می
هـد و  د شخص یا اشخاص یا ملتی بر اساس این تفکر، اندیشه خود را شکل مـی 

کنوانسـیون   کنـد. مـاده اول   در مرحله بعد اقدام به عملی کردن ایـن اندیشـه مـی   
 ایـن  را سـتی و تبعـیض نـژادي   نژادپر 2،المللی لغو تمام اشکال تبعیض نژادي بین

هرگونه امتیاز، استثنا، محدودیت یا رجحان کـه مبتنـی بـر    « کند: گونه تعریف می
و هدف یا تـأثیر آن لغـو یـا     اشدنژاد، رنگ، خانواده یا مالحظات ملی و غیر آن ب

هـاي   محرومیت از شناسایی، برخورداري یا استفاده برابر از حقوق بشر یـا آزادي 
یا هر جنبه دیگـري از    هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی اساسی در زمینه

  .)306 :1370 (پارك،» حیات اجتماعی باشد
از نـژادي هسـتند کـه خداونـد آنهـا را       بر اساس اندیشه صهیونیسـم، یهودیـان   

                                                                                                                                         
1. Racism 
2. The International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination (ICERD) 
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و بـه  ) 113- 110 :1381نـژاد،   هستند (اقلیـدي و برتر از اقوام دیگر  است برگزیده 

. )114 :1384 (احمدونـد،  کنند ی و نژادي خود پافشاري میهمین دلیل بر اصول مل
کـه حتـی مجمـع عمـومی      است به قدري عنصر نژادپرستی در صهیونیسم پر رنگ

 3379،1بـا تصـویب قطعنامـه شـماره      1975سازمان ملـل متحـد در دهـم نـوامبر     
ذکـر   شـایان صهیونیسم را شکلی از اشکال نژادپرستی نامید و آن را محکـوم کـرد.   

با فشار آمریکا و اسرائیل به بهانه آغـاز مـذاکرات    1991این قطعنامه در سال است 
  ).33- 25 :2001 (شعراوي، شد لغوکنفرانس صلح مادرید 
لفه یهود و ؤترین م نیز با درك این موضوع، نژادپرستی را مهم امام موسی صدر

گیري اولین دولـت اسـرائیل    لاز زمان شک: «دانست صهیونیسم در طول تاریخ می
ــه  ــیح علی ــیالد حضــرت مس ــیش از م ــار   پ ــتى و افک ــان نژادپرس الســالم، یهودی

کـرد و بـراى    اي برترى بر بشر را مىقکردند که به ایشان ال اى بیان می نژادپرستانه
دانستند که با خداى مردم  خدایى را خاص خود می .خودشان امتیازاتى قائل بودند

واحد متفاوت بود و براي آن اسم خاصـی را انتخـاب کـرده     دیگر و نیز با خداى
بودند. یهودیان بر تمایز و شکاف میان خود و مردم عمـق بخشـیدند. بشـریت را    

 »در جایگاه باالتر از آنان حتى در باب خداوندشـان قـرار دادنـد    تجزیه و خود را
  .)458 :1ج  ،2000 ضاهر،(

تحوالت کم یا زیاد تعماري: هاي بزرگ و اس حمایت قدرت . برخوردار از2
این  دیدگاهالمللی  . در عرصه بیناستهاي بزرگ  ثیر قدرتأتحت تدر یک منطقه 

شود. همین دیـدگاه   امور پر اهمیت محسوب می از ها نسبت به یک بازیگر قدرت
یـک کشـور یـا جریـان از سـوي       بـا یا مقابلـه   از اتخاذ سیاست حمایت وجبم

                                                                                                                                         
1. United Nations General Assembly Resolution 3379.  
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تواند آن کشور یـا جریـان را بـه     ها می سیاست شود و همین میهاي بزرگ  قدرت
   ).See: Braumoeller, 2013( دشویا موجب تضعیف آن  کند اهداف خود نزدیک

صهیونیسـم و   عامل ایجادهاي بزرگ و استعماري  قدرت ،از نظر امام موسی صدر
اسـرائیل در عملیـات   « دارد: در این زمینه اظهـار مـی   ایشان .اند در پی آن اسرائیل بوده

وجود آمد، که تاریخ نظیـر آن را مشـاهده نکـرده    ه استعماري بزرگ در قلب منطقه ب
است. با تشکیل اسرائیل، مردم فلسطین از وطن خود آواره شدند کـه موجـب ایجـاد    

بـا   [اسـرائیل]   . خون آن براي همیشه جـاري اسـت  که زخمی بر قلب این منطقه شد 
    ).407 :7ج  ،2000 (ضاهر، کند زایی می ه و جهان تنشاقداماتش در منطق

هاي بزرگ همچون ایاالت متحـده آمریکـا    قدرتامام موسی صدر معتقد بود 
رسد در  می به طوري که به نظر  ،کنند همواره از صهیونیسم و اسرائیل حمایت می

کـا را  آمری هوزیر خارجـ «کند:  ایشان در تبیین این امر بیان می .خدمت آنها هستند
کنـد. بـا همـۀ     رود و با رهبران کشورهاي عرب دیدار می آید و می بینیم که می می

طلبد. ایـن امـر    هاي بیشتر می باز هم از آنها گذشت ،اند هایی که آنها کرده گذشت
هـایی کـه اعـراب از نظـر      بینـیم بـا تمـام گذشـت     براي ما قابل تحمل نیست. می

مقابـل آمریکـا کردنـد، هنـوز جهـان از      اقتصادي، نفتی، جغرافیایی و جنگـی در  
هـاي   هاي دیگري خواستار اسـت تـا بتوانـد تروریسـت     کشورهاي عربی گذشت
  ).118: 1384 (صدر،» اسرائیلی را راضی کند

سـاز   بخـش زمینـه   لوژي وحـدت ئووجـود یـک اندیشـه و ایـد    طلبی:  توسعه. 3
ر . یـک اندیشـه نافـذ د   اسـت طلبی یک کشـور یـا جریـان قـومی و ملـی       توسعه
ــدگاه طلبــی معمــوالً از  توســعه بخــش و   هــاي وحــدت ، اعتقــادات و نگــرشدی

  شود. تجدیدنظرطلبانه یک نژاد یا گروه اجتماعی غالب در یک ملت ایجاد می
اسرائیل پیش از تشکیل و ایجاد آن وجود داشته و بعـد از  اندیشه درباره این  
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بخــش و  دتایــن اندیشــه وحــ .اســتقالل آن نیــز همــواره تــداوم داشــته اســت 

 و زرگرباشـی  حـاج  اسـت (سـجادپور،  تجدیدنظرطلبانه همان اندیشه صهیونیسم 
طلبی مداوم اندیشه  با درك صحیح توسعه امام موسی صدر .)117 :1389 آجورلو،

طلبـی   توسـعه  ربـاره براي نمونه ایشـان د  .داد صهیونیسم همواره به آن هشدار می
آیا یک نفـر هسـت کـه شـک داشـته باشـد       «دارد:  بیان میصهیونیسم و اسرائیل 

اسرائیل ظالم است؟ اسرائیل سـرزمین فلسـطین را اشـغال و ملـت آن را آواره و     
 اسرائیل دولتی بر پایـه اشـغالگري، تجـاوز و طمـع     گناه را کشته است... مردم بی

  ).1975 (الصدر،» طلبی استوار مانده است و بر اساس همین توسعه است
در ، جریـان صهیونیسـم   بـه عقیـده امـام موسـی صـدر      ري براي بشریت:خط. 4
ها نگاه خاص  ، نگاهش به سایر اقوام، نژادها و ملتشکل گرفتبحرانی  یشرایط

هـا   صهیونیست ،توجه است. از نظر ایشان است و به مبانی عقلی و کالمی الهی بی
 مـدار  حق درك از و دارند گرا تبعیت و گرا ولوژي خود نگاهی کامالً تکلیفئبه اید
 دولتـی  اعتبار به چه و الهی ادیان سایر و اصیل یهودیت اعتبار به چه انسان بودن
  . هستند اعتنابی الملل بین نظام در مقبول

بسـیار پیچیـده    ی، جهـان اسـالم و عـرب بـا جریـان     به نظر امام موسی صـدر 
ولوژیک خـود را  ئمنـافع ایـد   ،خودشـیفتگی  و در بستري از توهمروست که  هروب

  شود.  کند که این امر خطري براي بشریت محسوب می دنبال می
ایشان با درك این خطر جهانی، سعی در گوشزد کردن این خطر نـه فقـط بـه    

به طوري که در جـایی بیـان    داشت؛مردم فلسطین، لبنان و عرب بلکه به جهانیان 
کنون وجود دارد، ا که هم را خارجى مقصود همان خطر صهیونیسم خطر«کند:  می
» تـرین خطـر در جهـان باشـد     کم گرفت و شاید این خطر، بزرگ توان دست نمى

  ).105: 2007 (الصدر،
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بـه   ،کنند تداوم این خطر، کسانی را که این خطر را احساس نمی بیانایشان با 
موجودیـت  «دارد:  ند و اظهـار مـی  ک یا نادیده انگاشتن واقعیات متهم می نشناختن

الوقـوع   بـزرگ و قریـب   ياسرائیل در منطقه و اهدافى که به دنبال آن است، خطر
هـا و   براى ما، براى شمال و جنوب ما، براى سـرزمین و مـردم مـا، بـراى ارزش    

کنـون نیـز   ا شود. اسـرائیل هـم   ما، براى اقتصاد و سیاست ما محسوب می  فرهنگ
ده و هم در آینده خطر ایجاد خواهد کرد. این خطـر همـه   براى ما خطر ایجاد کر

منطقه، تاریخ، جغرافیا و مردم لبنان را دربرخواهد داشت. این مقدمات احتیـاجی  
به اثبات ندارند، مگر براى کسى که در مورد ماهیت اسرائیل جاهل است یا خـود  

  ).215 :2 ، ج2000 (ضاهر،» زند  را به تجاهل مى
من سراغ ندارم کـه  «کند:  ر خطر اسرائیل را فراگیر بیان میدر جایی دیگایشان 

ـ  ،تر از آنچه ما امروزه بـا آن مـواجهیم    امتى با خطرى بزرگ  رو شـده باشـد.   هروب
هـا و   وجود صهیونیسم در منطقه براى آینده منطقـه، تهدیـدى بـراى همـه ارزش    

 ).229 :1383 (صدر،» ها و تاریخ آن است میراث

، وحدت ادیان الهی در اعتقاد به توحیـد  نظر امام موسی صدر از افکنی: تفرقه. 5
تعامل سازنده بین طوایف و ادیان امري پسندیده و  و هاي اخالقی و احیاي ارزش

افکنی بین طوایف و ادیان مختلف  در جهت صلح بین مردم است و هر نوع تفرقه
ن بر این عقیده بود که صهیونیسم . ایشااستامري مذموم و خطري براي بشریت 

و اسرائیل براي دستیابی به اهداف خود به دنبال ایجاد تفرقه بین طوایف و اقـوام  
  دولـت   اسـرائیل « دارد: بیان مـی  زمینهدر این  هستند. ایشانموجود در غرب آسیا 

ـ    تفرقه  و مسیحیان  مسلمانان  کرد. ابتدا بین  خود را تأسیس  غاصب   هانداختنـد و ب
  کرد. پس  خواهیم  را بیرون  مسلمانان  . فقط نداریم  گفتند ما با شما کاري  مسیحیان
،  مـارونی   رفتند. ابتـدا آنهـا را بـه     مسیحیان  را طرد کردند، سراغ  مسلمانان  از آنکه
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را   رفتنـد. اموالشـان    شـان  سـراغ    یکـی  یکی  سپس ؛کردند  تقسیم  و رومی  کاتولیک 

   ).122 :1384 (صدر،» دکردن  را بیرون  انو خودش  توقیف
ترین تهدیـدها در محـیط امنیـت     تردید تروریسم یکی از جدي بی تروریسم:. 6

هاي بسیار سنگینی را متوجه کشورها کرده است.  که ضربهاست المللی  ملی و بین
المللـی بـر سـر اجمـاع در تعریـف واحـد از مفهـوم         به دلیل ناتوانی جامعه بـین 

 هاي متفاوت آن شده اسـت  این امر دستخوش منافع سیاسی در تعریفتروریسم، 
به طوري که تعـاریف متفـاوت هـر بـازیگر از منـافع و      )؛ 1386 سلیمانی، ك:.(ر

امنیت ملی موجب برخورد دوگانه با این پدیده خطرنـاك شـده اسـت. برخـی از     
خـی  ها بر اساس منافع خود اقدامات تروریسـتی را دفـاع مشـروع و در بر    دولت

ولی آنچـه در همـه    ؛دانند مواقع تروریسم را با اقدامات مشروع و قانونی یکی می
 یآمیز براي دستیابی به اهـداف  تعاریف یکسان بوده، این است که اقدامی خشونت

  ).148: 1387 ظهیري، و است (فیرحیخاص 
بـا ایـن    ؛ددهنـ  میهاي غیردولتی انجام  گروه رابسیاري از عملیات تروریستی 

ها براي دستیابی به اهداف خود، اقدام بـه عملیـات تروریسـتی     برخی دولتحال 
توان به تروریسم دولتی اسرائیل اشاره کـرد. در تعریـف تروریسـم     کنند که می می

شـود کـه دولـت،     به تروریسمی اطـالق مـی   1تروریسم دولتى«دولتی باید گفت: 
هایش را  گیرد، هزینه می گیرد، براي آن سازمان در نظر ترور را بر عهده می  هدایت

دهد و آنها را درون جامعه و بیرون جامعـه   پردازد، به افراد تعلیمات نظامی می می
  ).31: 1382 (هادویان،» کند هدایت می

ها را عامـل اصـلی پدیـده تروریسـم در منطقـه       صهیونیست امام موسی صدر
کننـد و   می  حکومت  در اسرائیل  ریستترو  اي دسته« معرفی و تصریح کرده است:

                                                                                                                                         
1. State Terrorism  
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خواهنـد رسـالت مقـدسِ آزاد کـردنِ      نگرنـد و مـی   مـی   تکلیف  چشم  ترور را به
   ).118: 1384 (صدر،» را ترور بنمایانند  فلسطین

صهیونیسم براي نیل   ولوژيئ، ایدبه عقیده امام موسی صدر ادعاهاي دروغین:. 7
کشـتار، خیانـت،    ماننـد یاد، حفظ و بقا، خود را مجاز به هر عملـی  به قدرت، ازد

بـراي  را عـدالت  حتی منافی اخـالق، شـرف و   هر کاري داند و  ترور و تقلب می
  دهد.  رسیدن به هدفش انجام می

اي از جمله  ها براي پیشبرد اهداف خود از هر وسیله به نظر ایشان، صهیونیست
ولوژي غیرواقعی و غیرانسـانی خـود اسـتفاده    ئدسازي براي توجیه ای تاریخ و دین
هـا   با دروغی خوانـدن ادعاهـاي تـاریخی صهیونیسـت     کنند. امام موسی صدر می

در رد آن اظهـار   السـالم  سرزمین فلسطین و معبد حضـرت سـلیمان علیـه    درباره
سـاخته   السالم هاى معبد سلیمان علیه  صى بر ویرانهگویند مسجد االق  مى« دارد: می

چنـدین بـار    علیه السالم شده است. این دروغى تاریخى است، زیرا معبد سلیمان
پیش از ساخت بناى مسجد االقصى خراب شده بود و زمانى که سپاهیان مسلمان 

دس قدم نهادند، از این معبد هیچ نشانى بر جاى نبـوده اسـت... از ایـن    به شهر ق
تخریـب و   السالم علیه رو، هیچ دلیلى در دست نیست که نشان دهد معبد سلیمان

  ).381: 1383 (صدر،» هاى آن مسجد االقصى ساخته شده باشد  بر ویرانه
صهیونیسم را پایگـاهی بـراي فسـاد و     م موسی صدراماپایگاه توطئه و فساد: . 8

دانست و همواره این موضـوع را   توطئه علیه مردم عرب و مسلمان غرب آسیا می
مـن ایـن   «دارد:  به طوري در مطلبی اظهار مـی  ؛کرد به طوایف مختلف گوشزد می

هم میان ما بـود چـه   السالم امروز  : اگر حضرت مسیح علیهکنم سؤال را مطرح می
اى بـراى   : این خانه پدر و مکان عبادت من است که شـما آن را بـه النـه   تگف می

چینی و دسیسه و پایگاهى براى استعمار و مکـانى بـراى فسـاد و نافرمـانى      توطئه
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  ).458 :1 ، ج2000(ضاهر،» ؟اید  مبدل کردهآن خدا و امثال  

بلکه جنگ بـا فسـاد،    ،داند یجنگ با اسرائیل را جنگ براي سرزمین نمایشان 
پیکـار  «کند:  و در این زمینه بیان می داند یانحراف، ستم و اندیشه تبعیض نژادى م

بلکـه   ت،ما نیز با آنان همچون جنگ با یک انسان یا جنگ با گروهى مؤمن نیسـ 
کتاب مقدس خود  هايدستور به جنگیم زیرا ایشان به مصداق آیه قرآن با آنها مى
هـا نیسـت،    از انسـان  اي بنابراین، جنگ ما با آنها جنگ با مجموعه کنند. عمل نمى

»  بلکه این جنگ در واقع نبرد با فساد، انحراف، ستم و اندیشه تبعیض نژادى است
    ).382 :1383 (صدر،

از زمان مشخص شدن فلسطین به عنـوان سـرزمین موعـود و     :سازي یهودي. 9
یکـی از مباحـث مـورد مناقشـه،      منطقـه، همـواره   آغاز مهاجرت یهودیان به این

اراضی فلسطین و تغییـر بافـت جمعیتـی آن یـا      در طلبی رژیم صهیونیست توسعه
  بوده است.  1سازي همان یهودي

سـازي در منـاطق فلسـطینی و ایجـاد      الـب شـهرك  قسازي عمومـاً در   یهودي
در اراضی فلسطینی بـا حمایـت رژیـم صهیونیسـتی در      2نشین هاي یهودي شهرك

   ).95-94 :2001 گیرد (مصالحه، ر انجام میاخیچند دهه 
مناطق  ر اینانتقال یهودیان و اسکان آنان د باطلبی را  رژیم صهیونیستی توسعه

هـا را بـه    دهد تا بتواند بافت جمعیتی این سرزمین سازي ادامه می در قالب شهرك
ـ   این نفع یهودیان تغییر دهد و در آینده با  اختیـار   در دادعا که منـاطق یهـودي بای

  به اشغالگري خود ادامه دهد.  ،اسرائیل قرار گیرد
بـه   ،اکثریت در این مناطق اشـغالی  کند تالش می رژیم صهیونیستی از یک سو

                                                                                                                                         
1. Judaization  
2. Israeli Settlement 
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المقدس شرقی با یهودیان باشد و از سوي دیگر، در آینده پـایتختی   خصوص بیت
نیز  در. امام موسی ص)47-39 :1379 (عاید، المقدس داشته باشد یکپارچه در بیت

هاي مختلـف بـه    المقدس در مناسبت سازي به ویژه در بیت با درك پروژه یهودي
یهـودي...   يسـازي قـدس یعنـی تبـدیل آن بـه شـهر       یهـودي « داد: آن تذکر مـی 

و سسات مسیحی و اسالمی بـه طـور مسـاوي    ؤم سازي یعنی از بین بردن یهودي
سازي در خطرند که دلیل آن هـم   با یهوديسسات و مساجد ؤخالصه کالم این م

  .)109: 2007 الصدر،(» واضح است
  

  هاي پیشنهادي امام موسی صدر براي تحقق آرمان فلسطین حل راه
بسیاري از رهبران عربی و غرب آسیا فقط بـه محکـوم    برخالف امام موسی صدر

، اکتفـا نکـرد   خـوردن  گانکردن صهیونیسم و اسرائیل و همچنین حسرت گذشـت 
 ترین وضعیت براي آرمـان فلسـطین، مقاومـت    با فهم این مسئله که مناسب بلکه

داري از نقاط مثبت از اثربخشی  بر تا ضمن بهره دکرها  حل سعی در ارائه راه ،است
د، تـا  نـ نیز مقابله ک دهافرصت موجود با تهدیگیري از  با بهرهو  بکاهدنقاط منفی 

  ولوژي خطرناك آن باشیم. ئاز بین رفتن اسرائیل و اید هرچه زودتر شاهد
حـل مشـکل    تنهـا راه  ،بـه نظـر امـام موسـی صـدر      تقویت و تداوم مقاومت: .1

 یا بـه طـور کلـی مقاومـت اسـت:      صهیونیسم و اسرائیل، جهاد و مبارزه مسلحانه
 (ضاهر،» مقاومت فلسطینی یگانه راه آزادي فلسطین و جنگ با این دشمن است«

یدات دینـی، حمایـت   أیکه نیاز به تقویت از طریق ایستادگی، ت )417: 2 ، ج2000
ـ  مین تسـلیحاتی دارد. ایشـان در ایـن    أمالی، حمایت مردمی، حمایت سیاسی و ت

یک کلمه وجـود دارد   ]اسرائیل[در مقابل این خطر خارجی : «دارد زمینه اظهار می
ل یاگـر وسـا   است. طلقو آن کلمه ایستادگی تا حد مرگ یعنی همان ایستادگی م
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در ایـن راه   ،ل دفاع نداشتیمیکنیم و اگر وسا از خود دفاع می ،دفاعی داشته باشیم 

شاید این مرگ مانع اشغالگري نشـود، ولـی موضـع مـا را نشـان       .شویم کشته می
این سرزمین و هر سرزمین دیگر است... ایستادگی  يدهد... این راه تنها راه بقا می

 ).106 :2007 (الصدر،» راه مقابله در برابر آن وجود نداردتنها سالحی است که 

در این روزهاى دشوار، به برادرانى که در پـى آزادى  « دارد: در جاي دیگر بیان می
له اصلى و برحـق منطقـه [مبـارزه بـا اسـرائیل]      ئهاى اشغالى هستند و به مس سرزمین

هـاى اشـغالى و آن    ینشویم که خـود را وقـف آزادى سـرزم    یادآور مى ،اهتمام دارند
    .)229: 1384 صدر،( »له اصلى کنند و هرگز از این آرمان بزرگ غفلت نورزندئمس

 هـا در افکـار امـام موسـی صـدر      حل سیاسی و دیپلماتیک با صهیونیسـت  راه
هـاي فلسـطینی بـراي     ها و گروه وجه پذیرفته نیست و بر این اساس دولت هیچ به

  گوهاي دیپلماتیک و سازش دست بزنند. و ق خود نباید به گفتاحقاق حقو
دانـد   خود، اسرائیل را شر مطلق میمعروف  1سیاسی و شرعی ایشان با دادن حکم

 :ددار اظهـار مـی   یشها کند و در یکی از سخنرانی را حرام اعالم می آنگو با و و گفت
نـاك    تند و به صلح شـبهه هایى که تنها در پى صلحى عادالنه و شرافتمندانه هس همان«

له ئهـاى اشـغالى و آن مسـ    دهند... خود را وقف آزادى سـرزمین  اسرائیلى تن در نمى
    .)229: 1384 صدر،( »اصلى کنند و هرگز از این آرمان بزرگ غفلت نورزند

ها  روند صلح با صهیونیست بخش نبودن و نتیجهر جایی دیگر به بدبینی خود د
اربرد هرگونه امکان و وسیله براى دور کـردن خطـر آن،   در لزوم ک«کند:  اشاره می
آمیـزى در ایـن بـاره      حل صـلح  دانم راه گونه تردیدى ندارم و شخصاً بعید مى هیچ

  ).229-228 :1383 (صدر،» وجود داشته باشد
هـاي   یکـی از راه  ،ظر امـام موسـی صـدر   از ن . وحدت و پرهیز از اختالفات داخلی:2

                                                                                                                                         
 .حرامإسرائیل شر مطلق والتعامل معها . 1
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وحدت و پرهیز از اختالفات داخلی بین  ،ونیسم و اسرائیلبا صهی هپیروزي در مواجه
هاي مقاومت، کشورهاي عربـی و اسـالمی و طوایـف مختلـف اسـت. ایشـان        گروه

دانست، بلکه طرفین را بـه احتـرام    وحدت را به معناي نفی باورها و تغییر هویت نمی
ف ها و باورهاي یکدیگر و همچنـین خـودداري از تـوهین و تخریـب طـر      به ارزش

کرد و بر مبارزه با دشمن مشـترك یعنـی صهیونیسـم و اسـرائیل بـه       می ل تشویقمقاب
بایست بـا یکـدیگر متحـد     روز ما می ن در ای«تأکید داشت: شکل برادرانه در کنار هم 

هـا و فلسـطینیان همکـاري کننـد و      به طوري که لبنانی ،و با هم همکاري کنیم ویمش
شوند و همـه بـا هـم در جهـان      ها هماهنگ  وريها، فلسطینیان و س همین طور لبنانی

، کـه هـر روز بـیش از     اسـرائیل  خطرهاي   تا در مقابل دهیم  واحد تشکیل  صف  عرب  
    ).357 :8، ج 2000 (ضاهر،»  یابد، ایستادگی کنیم پیش شدت می

 در حرکـت خـویش  «گوید:  میپرهیز از اختالفات داخلی  در خصوصایشان 
زیرا به شما امکان  ،اي بپرهیزید هاي حاشیه از جدال ]ایستب مبارزان فلسطینی می[

هاى مطلوب جهان عرب، مسلمانان، مسـیحیان و هـر انسـان     استفاده از توانمندي
   .)460 :1، ج 2000 ضاهر،(» دهد آزاده در هر جاى جهان را می

 رهبـري  امام موسی صـدر بـه عنـوان    ریزى و عقالنیت:  . حرکت بر اساس برنامه3
ه بـا  هدر مواج ،ریزي قبل از آغاز هر کاري بود ه معتقد به ساختار و برنامهمنظم ک

بایست با  می ی]مبارزان فلسطین[ شما«کرد:  کید میأاین امر ت ردشمن صهیونیست ب
مشى  ریزى و طراحى اقدامات و خط  آگاهى کامل، دقت، بررسی صحیح، به برنامه

اهی به صورت علمى و درست، به خویش بپردازید، زیرا انجام کارها بر اساس آگ
   .)460 :1، ج 2000 ضاهر،(» یابد موفقیت دست می

هایی که کمتر مورد توجه قـرار   یکی از استراتژي. استراتژي استفاده از معنویت: 4
در  .گیرد، کسب روحیه و استفاده از قدرت اعتقاد به خداوند در مبارزات است می
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بـه   ازان، سران کشورهاي عربی و مـردم ر این راستا امام موسی صدر همواره مبار 

توصـیه  معنویت و توکل بر خدا در رویـارویی و جهـاد بـا دشـمن صهیونیسـت      
ایمان هم انگیزه است، هم راه و روش و هم روشناي راه، براي ایجـاد  « ند:کرد می

تحول در انسـان، از تشـتت و پراکنـدگی بـه بـا همـدیگر بـودن، از فردیـت بـه          
  .)106 :10 ، ج2000 ضاهر،( »کمال، از ضعف به قدرتجماعت... از نقص به 

هاي عربـی در چنـد دهـه     ارتش هاي کشورهاي عربی: . تقویت و همکاري ارتش5
هـاي بـزرگ و مشـخص     تراشی قدرت گذشته بنا به دالیل گوناگون از جمله مانع

اند.  داشتهتر از اسرائیل  ارتشی ضعیف ،نظامی مستقل حکام عرب  بودن استراتژين
اند  هاي سنگین متحمل شده در برابر تجاوزات اسرائیل شکست ها عمالً ن ارتشای

هاي دیکتاتوري یا با دید مثبـت کمـک    شان داخلی و حفظ نظام موریتأو بیشتر م
  دیدگان در حوادث غیرمترقبه بوده است.  به آسیب

بـود   لبنان به خصوصهاي عربی  ارتش  ضعف نگرانامام موسی صدر همواره 
در  موریـت اصـلی آن را  أاشت با حمایت از تجهیز و تقویـت ارتـش، م  و سعی د

ــارکت   ــا مش ــی ب ــاي عرب ــت از مرزه ــایر حمای ــر   س ــی در براب ــورهاي عرب کش
انـد   شیعیان... آماده«دارد:  در این زمینه اظهار می ایشان .ها گوشزد کند صهیونیست

هاى  حبه صفوف خدمت وظیفه بپیوندند و براى تقویت ارتش و تجهیز آن به سال
ها را تحمل و با فداکارى از وطن خویش محافظت کنند؛ در  مدرن دفاعى، سختی

هاى برادر عرب مشـارکت جوینـد و بـه     آزادسازى اراضى مقدس، با سایر دولت
   ).333 :1383 (صدر،» طلبانه مقاومت فلسطین یارى رسانند  جنبش حق

کنـد:   هاد مـی تقویت نیـروي انسـانی ارتـش لبنـان پیشـن     براي جایی دیگر در 
خدمت سربازى اجبارى شود تا با همکارى مسـئوالن بتـوانیم دیـن خـود را در     «

سو و در همراهـى و مشـارکت    پاسدارى از تمامیت ارضى وطنمان، لبنان، از یک
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صحیح با مقاومت مردم فلسطین به منظـور آزادسـازى اراضـى اشـغالى از سـوى      
  .)326: 1383 (صدر،» دیگر، ادا کنیم

، پیشنهادي امـام موسـی صـدر    هاي حل راهیکی دیگر از جامعه مقاوم: . تشکیل 6
طلبی اسرائیل بود که در آن همه افراد جامعـه   تشکیل جامعه مقاوم در برابر توسعه

 تا در زمان مقابله با دشـمن از آن  نندتوان و قدرت خود را بسیج و سازماندهی ک
 بایـد  است، چندوجهی مفهومی اینکه علت به مقاوم جامعه تعریف بهره ببرند. در

 را آن ضد مفاهیم ابتدا مفاهیم، برخی تبیین براي گوید می که منطق علم اساس بر
 منظـور  همـین  به کرد. عمل یابیم، دست مفهوم آن از بهتري تحلیل به تا بشناسیم

  .پردازیم یم متضاد، و مقاوم جامعه مقابل در منفعل، جامعه مفهوم بررسی به ابتدا
 تهدیـدهاي  و اتفاقات به دولت آن تبع به و مردم که است اي جامعه منفعل جامعه
 صـورت  بـه  چـه  افـزاري  سـخت  صـورت  به چه طلبی توسعه جمله از خود پیرامون

 و مقاومـت  آن مقابـل  در و دهند نمی نشان گیري چشم واکنش برتر قدرت افزاري نرم
 خـود  مختلـف  شـئون  بـر  را تجـاوزین م برتـري  و حاکمیـت  و کننـد  نمـی  ایستادگی

 مخـالف  مسـیري  در مقاوم جامعه ولی شوند؛ می استحاله دچار تدریج به و پذیرند می
  .شوند خود کشور فرهنگی و فیزیکی اشغال مانع تا کند می عمل جامعه این مسیر

 مبـارزه  در جدیت باال، عمومی مشارکت همچون خاصی مقاوم ویژگی  جامعه
 اجتمـاعی،  عـدالت  نسـبی  تحقـق  تالش بـراي  جامعه، در دفسا مختلف اشکال با

 متحـدان  کـردن  فعـال  طلبی، توسعه تهدید وجود موضوع در ملی وحدت تقویت
 استقالل حفظ براي تالش مختلف، هاي زمینه در خارج مقیم هموطنان و خارجی
 الگـویی  ارائـه  جامعـه،  مـدیریت  بـراي  صحیح تشکیالت وجود خارج،از  نسبی

 حضور باالخره و خداوند به توحیدي دیدگاه ترویج بیشتر، اومتمق براي مناسب
  .اي دارد رسانه و تبلیغاتی عرصه در فعال
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الملل همچون آرمـان   روابط بین  ةبقا و تداوم هر پدید . ورود طایفه شیعه لبنان:7
همان آزادي قدس شـریف و سـرزمین فلسـطین، بـه میـزان حمایـت       یا  فلسطین

و ایـن اصـلی   بسـتگی دارد  هاي مختلف آن  عرصه عمومی و مشارکت همسو در
آرمان فلسـطین در چنـد    است.هر آرمان سیاسی جاري و ساري  دربارهاست که 

دهه اخیر همواره مورد توجه مردم فلسطین، جهـان عـرب و جهـان اسـالم بـوده      
نیازمند تقویت در تمام جهان است و باید همـواره بـه دنبـال     آرماناما این  ت؛اس

  اي جلب افکار و حمایت عمومی بیشتر باشد.فرایندي بر
دانسـت   یک فرصـت مـی   را امام موسی صدر وارد شدن شیعیان به قضیه فلسطین

انـد.   همواره پیشروان مسلمانان بوده شیعیان«د: که موجب تغییر معادالت آن خواهد ش
 یمه کـرد ند و بنابراین ما از فرصت فداییان فلسطین در لبنان اسـتفاد ا آنها فداییان اسالم

و مکان و موقف صحیح و شایسته خویش را یافتیم و براي همبستگی دائم و نیرومند 
  ).97: 1388 کرمانی، (حجتی» خود با اعراب و مسلمانان اقدام کردیم

با اقدامات خود موجب وارد شدن شیعیان لبنان بـه برخـورد    امام موسی صدر
 ،نبود اگر موسی صدر« گفته بود: ي که یاسر عرفاتبه طور ؛جدي با اسرائیل شد

   .)97: 1388 کرمانی، حجتی(» طرف بودند یا حداقل بی شیعیان با ما مبارزه داشتند
یکی از نقاط عطف جریان بیداري اسـالمی   :. استفاده از فرصت بیداري اسالمی8

انقالب اسالمی ایران به رهبري موجب ود که در نهایت ب 1970و  60 هاي در دهه
سـاز بـودن    از این امر را باید در جریـان  شد که بخشی 1979در  (ره)امام خمینی

  جو کرد. و در این روند جست امام موسی صدر
کند کـه   ساز به مسلمانان یادآوري می فرصت یبیداري اسالمی به عنوان جریان

هاي خود بازبینی کنند و با رجوع به منابع فکـري و دینـی اصـیل     در سیاستباید 
تسلط غرب و صهیونیسم بر خـود شـوند. ایـن     مانع خود و شرایط کنونی جهان
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 (ر.ك: القرضـاوي،  هاي گوناگونی اسـت  جریان داراي ابعاد و مطالبات و ظرفیت
رمان فلسطین بـه  که یکی از مطالبات اساسی آن تحقق آ) 2011 تبرائیان، و 2006

  . استشکل عادالنه آن 
و  کنداي تلقی  قضیه فلسطین را امري حاشیه تواند نمی جریان بیداري اسالمی

 امام موسی صـدر  رژیم صهیونیستی را به عنوان نماد ظلم از نظر دور داشته باشد.
هــا و  ولوژيدر اوج فعالیــت ایــدئ (ره)،امــام خمینــی ،تاد خــودســنیــز همچــون ا

هـاي اسـالمی همچـون     چپ و راست در جهان اسالم، با ارائه الگوي هاي نجریا
شهادت موجب انگیزش مذهبی شد و بار دیگـر  مانند عاشورا و مفاهیم باالي آن 

و آن را  کردکید أبر کارایی اسالم به عنوان راه نجات از طریق اعمال صحیح آن ت
گاه به تعالیم اعتقادي و تذکرات  الم هیچاس« محصور در عبادات و عقاید ندانست:

اخالقی اکتفا نکرده، بلکه نظامی عام و فراگیر ارائه داده است که شامل روابط بین 
» اسـت المللـی   افراد با یکدیگر، روابط با دولت و همچنین مقررات اداري و بـین 

  .)221 :1 ، ج2000 (ضاهر،

  
  گیري تیجهن

دین یهود  ازبه دلیل تحصیل در حوزه علوم دینی و شناختی که  امام موسی صدر
فکري به عنوان ریشه » صهیونیسم«آن را  علتو اقدامات مخرب اسرائیل داشت، 

  .دانست دولت اسرائیل می
رژیـم  معتقـد بـود    ،هاي فکري، دینی و سیاسـی خـویش   ایشان، با توجه به زمینه

بزرگ و استعماري به وجود آمده اسـت.  هاي  نژادپرست صهیونیستی به وسیله قدرت
طلبـی ارضـی و امنیتـی در     هـا همـواره بـه دنبـال توسـعه      صهیونیسـت  ،از نظر ایشان

  که نه فقط خطري براي مردم این منطقه بلکه براي جهانیان است.  هستند خاورمیانه 
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افکنـی بـین طوایـف و کشـورها بـا       اسرائیل بـا تفرقـه   ،به عقیده امام موسی صدر 

اسـت. ایشـان    شیاهداف خـو  به هاي تروریستی به دنبال دستیابی از سیاستاستفاده 
سرزمین مقدس فلسطین را بـه   ،ها با ادعاهاي تاریخی دروغین معتقد بود صهیونیست

  اند. پایگاهی براي فساد و توطئه علیه مردم عرب و مسلمان خاورمیانه تبدیل کرده
هـایی ارائـه داده    حـل  راهستی به منظور مقابله با رژیم صهیونی امام موسی صدر

توان به تداوم و تقویت مقاومت، بهره بردن از عنصر معنویت و توکل  است که می
ریـزي و عقالنیـت در کارهـاي تشـکیالتی، وحـدت و پرهیـز از        بر خدا، برنامـه 

هاي مقاومت، کشورهاي عربـی و اسـالمی و طوایـف     اختالفات داخلی بین گروه
هاي کشورهاي عربی به  و تقویت و همکاري ارتشمختلف، تشکیل جامعه مقاوم 

به چهار دهه شاهدیم  با گذشت نزدیک. امروز نام برد عنوان عاملی براي پیروزي
  است:  قضیه فلسطین از ابعاد زیر صحیح بودهدرباره  تحلیل امام موسی صدر

هـاي   الب طرحقاسی در هاي سی حل ها و راه بعد از آزمودن تمام راه مقاومت:. 1
تنهـا راه  کـه  ند ا هصلح غرب آسیا، باز هم جهان عرب و اسالم به این نتیجه رسید

  دستیابی به آرمان فلسطین، همان راه مقاومت است.
گرفتـه از   هـاي وام  هاي مقـاومتی کـه از ایـدئولوژي    گروه ایدئولوژي اسالمی:. 2

هایی که  گروهشتند؛ در مقابل نداگیري  خارج منطقه استفاده کردند، دستاورد چشم
الگو و ایدئولوژي خود را از فرهنگ اصیل مردم منطقه یعنـی اسـالم اخـذ کـرده     

  دست یافتند.موفقیت زیادي  ، بهبودند
و  اسـت  همه مـردم منطقـه  به مقاومت متعلق  ورود شیعیان به عرصه مقاومت:. 3

شـیعیان بـه   به خصوص با ورود نیست؛ هاي فلسطینی  مختص فلسطینیان و گروه
اي که شیعیان  شده، به گونهمقاومت از این پتانسیل بزرگ جهان اسالم نیز استفاده 

 اند. ردهضربات را بر پیکره دشمن صهیونیستی وارد کترین  سخت
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