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چنانکه   را نسبت به من آشکار ساخته بود،  اشنگاه خصمانهآقای قدر که از بدو ورودش به لبنان،  

نظرش  و قرار شد با هم همکاری کنیم،    پذیرفتهم که مرا به حضور  بعد از دو ماه و اندی    رفت،

او    حساس من این بود کها  کردیم، اّماوگومیگفتبا هم رفت و آمد و  .تغییر نکرده بود  نسبت به من

  خصوص ه ب نبود،همراه کند. هاآنبه انجام قادر که به تنهائی  هایشمرا با برنامه خواهدفقط می

 . ودمب که من رابط او با سازمان  بودآقای صدر   موضوع قسمتی که مربوط بهآن 

  تا  شدمی   آنصرف  ش  غمهم و  تمام  و    کردصدر نمی  موسیخصومتش با    بهای  اشاره هیچ وقت  او

در  که  هم  من    نیست!با ما رو راست    کرد، زیرااعتماد    شود نمیموسی صدر  به  که  به من بقبوالند  

را قانع کنم   او تا کردممیآن را صرف م تالش همه  ،نداشتم اونظر این با  مخالفت چندانی ساس،ا

ما  و    به نفع کشور ماست  اشدوستی   ،متعددیهمین موسی صدر غیر قابل اعتماد، به دالیل  :»که

به دالیلی که به آن  اما. «بیندازیم ماندشمنان  در آغوشخود برانیم و  از ،یمبرنجاننباید او را 

که  به این نتیجه رسیدمبود که  این مرحلهدر رفت. نمی واقعیت این زیر بار او  م پرداخت،خواه

تواند کارش را نمی  که  این  و یا  رود پیش نمیکارش    ،ن دشمنان فرضیقدر بدون داشتاصوالً آقای  

 . جلو ببرد

و انتخابش برای  است    العاده که یک سفیر فوق  نشان دهدایران  و به پادشاه  به مرکز    که  این او برای  

دشمنی لبنان نیزو در  ،دزمی دست دشمن تراشیبه مخصوصاً سفارت لبنان درست و بجا بوده، 

ات و سخنان او را با چاشنی روزانه همه  حرک  توانستمیمانند موسی صدر برای او نعمتی بود که  

کشور  امنیت اطالعات و از دو کانال مختلف، سازمان کند تابه تهران گزارش  ،با ایران شضدیت

 و وزارت خارجه به شرف عرض پادشاه برسد. 

موسی صدر،  نسبت به    اشتغییر رویه   در قانع کردن او  برای ام  نتیجهبیهای  تالش پس از    ،روایناز  

  گوی وگفت با شاید با این امید که کنند. صحبت  رو در رو و  با هم بنشینند این دو ترتیبی دادم که

 . گردد برطرف  اختالفاتشانمستقیم، 

  بود،  صدر  موسی طرفداراناز وتجار سرشناس لبنان م که از دوستانیکی از  کمک این کار را با 

مالقات  با هم    من،خود  هم در منزِل  و یک بار    نم تاجر  دو بار در منزِل دوست  آن دو،  .انجام دادم 

 . ها دونفره بود و ما هرگز از مفاِد آن اطالع پیدا نکردیمووگکردند که البته این گفتوگو و گفت
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         موسی صدر                                                منصور قدر 

 

تالشی برای پی بردن به موضوع   ترینکوچک   منخود  در این مورد خاص،  است که  واقعیت این  

از میان بردن اختالفات و   مهدف چون .نکردم شان صحبت و آگاهی از نتیجه   آن دومذاکرات 

  شوداز میان برداشته می، مشکالتشان حل وهادیداراین کردم با فکر میهای آن دو بود. کدورت 

 نداشتم.   هاآننتیجه  مذاکرات  دانستنبه   ایهعالقبنابراین  . رسمو من به نتیجه  دلخواه خود می

دالیل خود ،  دادنمی آقای قدر هیچ اطالعی از نتیجه  مذاکرات خود با آقای صدر به من  چرا    که  این

اختالفات  خواست هیچ کس دیگر در جریان  او نمی  شک یکی از این دالیل آن بود که بیرا داشت.  

  کوشیدم می  منطقدید چطور با دلیل و  من که می  خصوصه  ب  قرار بگیرد،صدر    موسی  او بااساسی  

به   کردم که این خصومت مصرانه استدالل می  و صدر منصرف کنم موسی با ت او را از خصوم 

 !نیستنفع مملکتمان 

، بلکه خصومت  نشده تنها اختالفات آنان برطرف  ن  دیدم   بود که  آن دوبعد از سومین مالقات مابین  

او را از مسند ریاست مجلس اعالی   گرفته تصمیمرسیده که  یبه جائهم قدر نسبت به صدر 

 شیعیان لبنان پائین بکشد.

ای تهیه اتفاق هم برنامهباره به  این موضوع را با من در میان گذاشت و خواست که در این  وقتی

خود   شک بی، چندین روز وقت من صرف آن شد که او را از این کار منصرف کنم. کنیمو اجرا 

پائین کشیدن موسی صدر از  دانست که میبه یقین هم آگاه بود و  ،کارشبودن نادرست  بههم  او

آقای   نظراین کار بر خالف  که اینضمن  شدنی نیست. به سادگیمجلس اعالی شیعیان لبنان 

سر  را از  صدر  تا بزنددست حاضر بود به هر کاری  اوولی  .کامالً به ضرر کشور ما بود،قدر

 . راهش بردارد
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با کمک  بهتر است  ،  صدرآقای  خصومت با    جایه  بکه  را قانع کنم    او اصرار داشتم    ، پاکدالنهمنو  

ب  موج  این صورتدر غیرچرا که کنیم.  استفادهاهداف کشورمان از وجودش در جهت ،به او

او خواهد  خود و هم به چشمان  نکشورمابه چشم هم دود آن  شویم کهبا ایران می اودشمنی علنی 

  بسیار لحنِ روزی با  که اینتا  بود اثربیدر او  ،های مندالیل و استدالل  همه  متاسفانه اما رفت. 

 گفت:  ای ه جانبهحق ب

را برای کسی بازگو    مانمملکتپادشاه  محرمانٔه  من نباید اسرار    که  اینبا    ! آقای معین زاده

ز  عوض کردن موسی صدر ا  که بگویم به شما  ،تعهدمبر خالف  امروز ناچارمولی کنم، 

 . امر ملوکانه است، ریاست مجلس اعالی شیعیان لبنان

پائین   یعیان لبنان شاعالی را از ریاست مجلس  اوباید  ، منوامر ملوکانهدر اجرای ا

! ولی  نادیده بگیریوامر ملوکانه راتوانی ا»تو می گفت:  آمرانهی حالتبعد هم با  ! بکشم

 . «! تی ندارمچنین جرأمن 

در  خالف میل قدر کالمی بودم که اگر مطمئن  چون. سالح کرد خلع او مرا  ، ِی قاطعحربهبا این 

کرام   ابساخت که کارم ای برایم میکرد و پرونده پیراهن عثمان می  ، راگفتم، حرف ماین باره می 

طفره رفتن   در گناه نابخشودنی مرا هم حتی با آب زمزم،توانستهم نمیاحدی  !افتادکاتبین میال

 پاک کند.  امپرونده  ، ازوامر ملوکانهااز اجرای  

نمود  و تاکید میداد مینیز  پند و اندرزم  ،  کردنظاره می در حالی که خلع سالح شدن مرا موذیانه  قدر 

 .  شخِص پادشاه است ، دستورِ که انجام این کار واجب است، چون دستور

مانند ژنرال  سیاستمدارانی چگونه ممکن است، پادشاه ایران که »اما من در این اندیشه بودم که 

دوگل و نیکسون و بسیاری دیگر از رهبران جهان در بینش و خردمندی او در امر سیاست 

بکند!؟ و به سفیر خود در لبنان دستور پائین کشیدن   اند، چنین اشتباه بزرگیجهانی سخن گفته 

و همه گونه   بدهد که چند ماه پیش او را به گرمی در بارگاهش پذیرفتهاز مسندش  شخصی را 

 قول کمک و مساعدت به او داده است؟« 

نداشتم که پادشاه ایران که همیشه مواظب رفتار و  باورام، در آن روزها، من با همه  ناپختگی

مطبوعاتی، فرهنگی،  های سیاسی،  ش با شخصیت ط و رواب  در سطح جهانی  ،کردار و موقعیت خود

توانست  که میرا  ی مانند موسی صدر  بکند و دستی دستی شخصیت  خطائی، چنین  هبود  دینی و غیره

برنجاند از خود  یبدون هیچ دلیل ،باشدو جهان منطقه او در کشورهای مسلمان  ی برایبلغ خوبم  

مالقاتی که موسی صدر  درحالی که در    دست بدهد؟از    بی سببرا    این م هره  مهمناراضی کند و  و  

 ! به شیعیان لبنان را پذیرفته بود برای کمک وی   با کمال میل و عالقه درخواست  با او داشت، شاه 

گفتنی است که سفر آقای صدر به ایران، دیدارش با پادشاه فقید و حضور جناب قدر در  

که من در لبنان حضور  کوتاه هم . در این مدت چندان زیاد نبود از نظر زمانی لبنان، 

هیچ موضوع خاصی در رابطٔه آقای صدر و ایران پیش نیامده بود. بنابراین، دلیلی  داشتم،

 ملوکانه به آقای قدر وجود نداشت. دال بر صدور اوامر  
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، اما این را هم  امباور نکرده من دروغش را متوجه شده بود که ، با هوشیاری خودقدر  گر چه

  دانست که نه تنها من، بلکه باالتراز من هم جرأت نداشت از پادشاِه مملکت صحت و سقمِ می

 جویا شود! گویند، میبه نقل از او که ای را گفته

دروغی  چنین به همکاریش در این مورد خاص، آقای قدر برای قانع کردن من  که  این

 . ، بیشتر برایم پذیرفتنی بود تا قبول صدور اوامر ملوکانهبودسر هم کرده را

-می و ت چیستنظر حاالپرسید:  قدر که کردمکرده بودم و به این موضوعات فکر می سکوت

 ؟کنیچه واهی خ 

مشکالت موجود  از شود نادیده گرفت، ولی را نمی ملوکانهوامر اکه فرمودید،  طور همان:گفتم

به لبنان آمده   ،ی این و آنهامهیدات و برنامه ریزی چشم پوشید. موسی صدر با کلی ت شودنمی هم

رسیده است. اکنون که او در اوج شهرت و محبوبیت   مقام به این خود و هوشمندی زیرکی باو 

 ریزینیازمند یک برنامههم  آسانی نیست.چنین کاری، پائین کشیدنش از این سمت کار قرار دارد

دانم  که نمی ،اوست برداشتنبرای  ایجاد شرایط مناسب وحوال اوضاع و اکردن  مساعددقیق و 

 ؟  این کار را انجام دادشودچگونه می

خواهیم  ، چه کسی را میبرداشتیمو را که اگر ا پرسش این استنخستین در این مورد خاص، 

  ،بنابراین  .با مشخصات موسی صدرنداریم   آخوندی  ،او  جایگزینیبرای  به یقین  او کنیم؟    ینزجایگ 

. این رئیس جدید لبنانی سر و کار خواهیم داشت ، «لبنانی»س مجلس اعالی شیعیان ییک رئ باما 

خواهیم چگونه می؟  خواهد بود  با ما چگونه  او   رابطه  بعد،    ؟ داریمدر نظر  کسی را  آِیا چنین  کیست؟  

چنین   ، اگربعداو با ما رو راست خواهد بود؟و  آیا  به چه قیمتی؟  تازه  ؟  بگیریمخود  او را در اختیار  

های  بنشینیم و او را در جهت خواسته گو وگفتاو به  با باید که اینمگر نه  کردیم، را پیدا   آخوندی

 . تاش از هم اکنون نامعلوم اس نتیجه؟ کاری که کنیمکشورمان آماده 

  این همه زحمت بکشیم   چه لزومی دارد که ما  فهمم کهکنم، نمیهر چه فکر می واقعیت این است که  

و با او رابطه برقرار  را پیدا  شخص دیگری و موسی صدر را از مسندش به زیر بکشیم و بعد 

  از نظر اطالعو افزودم: در اختیار ما خواهد بود یا نه!؟  واقعاً   او بعد هم معلوم نباشد که آیا  !کنیم

ام،  تحویل گرفتهآن را  که من به تازگی  نمایندگی  این    که تا به امروز  به صراحت بگویمنیز باید    شما

 . استو کسی را هم برای چنین موقعیتی در نظر نگرفته  آخوند لبنانی ارتباط آنچنانی نداشته    هیچبا  

 گفت:  ، ابرو در هم کشید و من هیچ حرفی نداشتاصولی قدر که در مقابل منطق 

 شود یک آخوند ایرانی را به جای موسی صدر بنشانیم؟ خوب!مگر نمی  -

ما چنین آخوندی    لیو   ! اشکالی نداردصدر را داشته باشد،    موسیشرایط    آخوند ایرانیاگر  گفتم:  

در زمان صفویان از جبل عامل   نیاکان او.موسی صدر تبار لبنانی دارد  دانید کهالبد می نداریم، و

   . بگیردملیت لبنانی  توانست  خیلی راحت لبنان به ایران کوچ کرده بودند و به همین علت هم 

 : پرسیددر این مورد،  گووگفتبعد از مدتی 
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جانشینی  قابلیت که  هستکسی  در لبنان هستند،در میان آخوندهای ایرانی که اصالً  -

 ؟ را داشته باشدصدر 

 گفتم:  کوتاهی تعمق پس از 

سید حسن  »، بخوردبه درد این کار  ممکن است شناسم ومی من آخوندی که تنها  -

به نظِر   لبنان است. ساکن اکنونو  شده که از عراق اخراجاست کسی  .است «شیرازی 

   که  این  شود برای آینده روی او سرمایه گذاری کرد. اماکه می است  یتنها آخوند ،من

 آید، شک دارم. آقای صدر برجانشینی  برنامٔه بتواند از پس 

را به گونه   برنامه  تعویض آقای صدر از مجلس اعالی شیعیان لبنانقدر از من خواست که 

 سرپوشیده با او مطرح کنم و ببینم برای این کار آمادگی دارد یا نه؟  

  ،در این فاصلهکه دو اتفاق مهمی به  است  الزممطلب را ادامه دهم،  که اینپیش از در اینجا، 

 . ه بود، اشاره کنمرابطه  من و آقای قدر افتاددر

 

 همایون منصور 

 

اطالعات و به ریاست نمایندگی سازمان  ارتقاء من -۱

 .در لبنانکشور،  امنیت

،  آقای همایون منصور،  ی میان من و آقای قدرهاگیر ودار کشمکش در  

  آماده  ورسید پایانه بش ماموریت،دگی ساواک در لبنانس نماینیرئ

جانشین او، به عنوان  انتخاب   که این . با توجه به بود  بازگشت به ایران 

من از   گرفت،می صورتبا نظر آقای قدر ، لبنان رئیس نمایندگی

همایون  آقای  رفتنپس از  گفتم:به او و  استفاده کردهفرصت 

،  شوددیگری به عنوان رئیس نمایندگی انتخاب  شخص منصور،اگر 

به  این بود که  م قصد تقاضای بازگشت به ایران را خواهم کرد. هم من 

  خصوص ه ببه ماندن در لبنان ندارم.   چندانی   ه  عالق که بگویمآقای قدر

 .یدی با نظر ایشان به لبنان بیایدجدرئیس اگر قرار باشد که این

 

به ریاست   ،گفت: تو را با درجه  سروانی تعجببا  و منظور مرا گرفت سریعخیلی آقای قدر 

 انتخاب نخواهند کرد.  ،نمایندگی ساواک در کشور مهمی مثل لبنان

باید برای  من ماه دیگر چندکه  اینبا توجه به  .به ایران گردمبر میگفتم: ایرادی ندارد و من هم 

 کنم. امتحاناین   بهتر است در ایران باشم و خود را آماده   . لذاامتحان بدهم، امیدرجه سرگرد
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 که هایشبرنامه خاطرِ به  مصمم دید،  آقای قدر که مرادر این باره،  زیاد گوهایوگفتبعد از 

ببینم    .خواهم کرددر این باره صحبت    ،دارم  به تهران  ی کهدر سفر:  گفت  نیازمند همکاری من بود

 توانم بکنم. چکار می

گی ساواک در دو حکم ریاست نماین موضوع نمایندگی من رو به راه ،با سفر آقای قدر به تهران

 شد.  لبنان به نام من صادر 

 

در   . به این ترتیب که وابسته  نظامی ایرانگرفتانجام  لبناندر  هم من سرگردی درجه  امتحان 

و    به بیروت آمد  ،ران فرستاده بودندهائی که از ایبا پرسش   زادهیح ، سرتیپ رضا مساردن هاشمی

در آن سال من   من در سفارت انجام گرفت. درجه  سرگردی آزمایش کتبی  ، با نظارت جناب سفیر

آن زمان در  در و  اول دوره  ما بود د که شاگرتسلطی حبیب سروان   دیگرم،همدوره    در بیروت و 

 .  یمامتحان داد محل ماموریت خودکرد، در خدمت می ویتنام

 

 من با موسی صدر   قطع تماس  -۲
قطع با آقای صدر  ارتباطم را منبه ایران، از سازمان خواسته بود که  دیگرش آقای قدر در سفر

سپهبد ) سازمان پیامی برایآقای صدر اگر  که اینشد به مربوط می  من با آقای صدر    . رابطه کنم

سازمان  اگر    و   به تهران منتقل کنمکه  بسپارد  به من  داشت  ،  (مدیر کل اداره سوم ساواک  ناصر مقدم

دیگر  به درخواست آقای قدر،و اینک    برسانم. ، من آن را به ایشان  اشتپیامی برای آقای صدر دهم  

   م.بگیربا آقای صدر تماس  هک نداشتماجازه 

به مصاحبه   طبعد از جریان مربو گردد به میبرممنوعیت من از تماس با موسی صدر، داستان 

. زیرا از زمان حضور من در  «ث د الحوا»مجله  معروف    مدیر و سردبیر  الوزیسلیم آقای صدر با  

ارسال   نلبنان، نه سازمان پیامی برای آقای صدر فرستاده بود و نه آقای صدر پیامی برای سازما

نیازی به ارتباط من   . لذا، بودکرده 

با ایشان نبود. بعد از این مصاحبه  

آقای صدر از من خواست  بود که 

بروم تا پیامی برای   دیدارشبه 

و این اولین دیدار   سازمان بفرستد

کاری من با آقای صدر بود. در آن  

ایشان داستان مصاحبه خود    ،دیدار

ریف  برای من تعبا الحوادث را 

با   هقسمت از مقاله را ککرد و آن 

نیت به تهران گزارش شده  سوء
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بخواهم   تیمسار مقدمبعد هم از من خواست که از  .ترجمه کردخودش آن را خواند و  مبرای ،بود

 ترجمه شود.  یعرببه زبان  مسلط که این مصاحبه توسط یک مترجم 

 

                                                             

 مصاحبه مطبوعاتی موسی صدر  

دیدار من با موسی صدر و  وقتی آقای قدر از جریان  

متوجه شد که  ،  گردیدمطلع  به تهران  با نظر مثبت    م گزارش

برای   چون    . به مصلحت او نیست  صدر من با آقای  داشتن  ارتباط  

از طرف نمایندگی سازمان  ، دیدمی بود که اولین بار 

و امنیت کشور در خارج، گزارش او در سمت   اطالعات

-می سفیر شاهنشاه آریامهر، با دلیل و مدرک نادرست عنوان  

 . دوش

رو در سفرش ز این نبود. ااو مصلحت  ا موسی صدر به هیچ وجه بهاز دید آقای قدر ارتباط من ب

و مصلحت   زاده تحت تأثیر آقای صدر قرار گرفته که معین گفته بودبه ارتشبد نصیری  به تهران

  ئیجووستحقیق و از من پر در این مورد    که  آنبیسازمان هم  نیست که دیگر با او در ارتباط باشد.  

 .  م را با موسی صدر قطع کن مارتباطاز آن به بعد که  به من ابالغ کردد، نک

. نداشتم  او  دیگری با ارتباط، بودن بین موسی صدر و سازمان رابط غیر از گفتنی است که من 

در  .  بودن  روشن، برایم  بگیرمقرار    آقای صدر تحت تأثیر  بود    ممکن  منبه چه دلیلی  و  چرا    که  این

باید هم می  هاآنو  آقای صدر را عیناً به مرکز منعکس کرده بودم  های  آن مورد خاص هم من گفته

 کردند.  اش تحقیق می ود، بررسی و در بارهنوشته  مرا که نظر آقای صدر ب

 تا را قطع کند، با تهران صدر موسی رابطه  میان تنها خواست آقای قدر می واقعیت این است که 

 ی منعکس نکند.  ایران خبرموسی صدر به باره  در  ،او غیر از هیچ کس 

به در زمان سفارت آقای رکن الدین آشتیانی  یک بارمدتی که در لبنان بودم، تمام در  من 

مجلس اعالی  ) آقای صدر در دفتر کار  به منظور اعالم حضورم در لبنان، مخوددرخواست 

یک بار هم در زمان انتشار مصاحبه  آقای صدر با سلیم الوزی مدیر و   . رفتم  او  به دیدار (شیعیان

و   مالقات کردم  را وی در مجلس اعالی شیعیان باز هم  او،به درخواست ، سردبیر »الحوادث«

با شرح مفصلی که حاکی از خواندن  پیام ایشان    برای اولین بار،  من  مالقات بود که  دومین  در .  بس

 . به مرکز گزارش کردم را بود   اش به فارسیتوسط خود ایشان و ترجمهبان عربی مقاله به ز

ه  بق ح که اینوجود متاسفانه با ِی بسیار مهم را هم یادآور شوم که باید این نکتهدر اینجا، می 

ت نکرد به عرض پادشاه برساند  جرأ کشور و امنیت اطالعاِت  صدر بود، سازمان  موسی جانب 

برای بار دوم با   هک اینکه مترجم سفارت در ترجمٔه متن مصاحبه اشتباه کرده است. نتیجه 
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های این ارتباط ضروری  و همٔه پل   آقای قدر، ارتباط آقای صدر با ایران قطع شد یانٔه  شیطنت موذ

 . فرو ریختقدر  کینه توزانٔه غرض ورزیبا 

  پس از دیدارش از ایران،  ر در دور کردن موسی صد هم بار نخست  که  آور شدیاد این را هم باید 

 . قدر بودآقای داشت،   مهمی کسانی که نقش، یکی از تیمور بختیار ،دبا سپهبد در بن

 

، و آن بگذاریم و بگذریماست این نکته را نگفته  دریغدر اینجا 

و اجازه  را قدر نکرده بود  و بد طینتی اگر این بد جنسی که این

پس از دیدار  که میان ایران و موسی صدر داده بود که رابطٔه 

  ، شکبی،بماندبرقرار آمده بود،  وجود ه ب پادشاه ایران او با 

چه  رفت و نمیبه لیبی از قذافی آقای صدر برای کمک گرفتن 

 شد! نمی هم کشته بسا 

 

نقشی   بایستیمی ست، موسی صدر به دالیل متعددیآنچه مسلم ا 

داشت و کشته شدن او در بحبوحٔه پیروزی  در انقالب ایران می 

  که  این  پاسخ مانده است! بی   کنون   ات   که   دارد   بسیاری  انقالب، جای پرسش 

و چه  چه کسانی  از میان بردند!؟  او را وقتی انقالب ایران در شرف پیروزی بود،  ا،چر

 ند!؟داشت و نقش ندسیاستی در این امر دخیل بود

ها، کافی است، نگاهی بیندازیم به کسانی که  فقط برای پی بردن به اهمیت این پرسش  

در اطراف موسی صدر بودند! کسانی که اثر گذارترین   و ، در بیروتپیش از انقالب

  ظر را به ثمر رساندند. کسانی که حتی خمینی نیز بدون ن ایران  افرادی بودند که انقالب 

کسانی   همٔه کرد یا اجازه نداشت اظهار نظری کند!؟ اظهار نظری نمی ترین ها کوچکآن

آنانی را   تحت نظر داشتند،انقالب ایران  برپائيرا در زمان حضور خمینی و  که پاریس

به    ! چرا کهدداننمی  را  این واقعیت   خوبیو به    ،اندهدید  حول و حوش خمینی بودند،درکه  

 و.....  ! اندشنیده  را شانسخنان  خوددیده و به گوش  حرکات آنان را   چشم خود

سخن بر سر کسانی است که با شروع انقالب، خمینی را از عراق به کویت و سپس به  

ها هم پس از پیروزی  بود و همان هاآنپاریس بردند. کسانی که نبض انقالب در دست 

انقالب، عضو شورای انقالب و بعد هم رئیس جمهور، وزیر دفاع، وزیر خارجه، رئیس  

 های حساس را اشغال کردند.  سایر پست  یا  شدند  سازمان رادیو و تلویزیون ایران

  .زدندپرسه می و اینان همان کسانی بودند که سالیان دراز در اطراف امام موسی صدر 

برخوردار بودند، زمانی که نه اسمی از   اوآمدند و از حمایت به لبنان می  شه دیدارب

  اعالی شیعیان لبنان مجلس  لیو و نه صحبتی از انقالب اسالمی!  خمینی در میان بود

 و... بود،  ایران مخالفین   ثقل  مرکز
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سرش را به هر در   ،وضاع نابسامان شیعیان لبنانبه اموسی صدر برای سر و سامان دادن باری 

  ، در این رابطه  .محروم لبنان انجام دهد   بخش از مسلمانان  ی برای اینزد تا بتواند کاردیواری می و  

مسلمان  رهبرکشور تنها  دراز کند که   پادشاه ایران  دست کمک به سوی  ، ددابدون شک ترجیح می

سرزمین چشم به جهان گشوده  آن در و همه  بستگانش او که خودبود. پادشاه کشوری جهان شیعه  

رفت، در اثرسوء نیت و  افی قذ سویه باو برای دریافت کمک به شیعیان لبنان،  که ایند.نبود

موسی صدر را به عبارت دیگر،  اتخاذ کرده بود.آقای قدر با آقای صدر که بود  یسیاست غلط

و   پادشاه ایران  به اعتماد ولینعمت خود همبا این کارش که  سوق داد به دامن قذافی منصور قدر 

 کرد.  جفامنافع کشورش هم 

 

 که بود؟ شیرازی  حسینی سید حسن

سید حسن شیرازی رفتم.  آقای  قدر، به دیدار  آقای  در پی خواسته   

، آقایان صادق و مجتبی شترکوچک  انبرادر واین سید من با

 بودم.   ارتباطدر آشنا و ،هم معمم بودند هاآنکه  شیرازی

  ،داشت عمر  سالو چند در آن زمان حدوداً سی که سید حسن 

.  و مردم دار برخورد، مودب سیما، خوش خوش بود  آخوندی

در باره   هم  یهائکتاب، داردکامل تسلط به زبان عرب گفتند یم

ادبیات عرب، اقتصاد اسالمی و امام زمان نوشته و اشعاری هم  

با مالقات  برخورد مودبانه او  سروده است.  عربی زبان به 

که  آقای موسی صدر  که آنچنان دلچسب و دلپذیر بود کنندگانش 

یکی از   توسط، گرفته بوددر جریان ارتباط من با او قرار 

  د، »مواظب باشبه آقای معین زاده بگوئید:  پیام داده بود که،دوستان

 . د«خورآقا سید حسن را نن نرم و چرب گول زبا

نشان   از خود خود با اشخاصتواضعی بود که در دیدارهای  ، شیرازی سید حسن های از ویژگی 

بر  پیش از نشستن من،  آمد،  می  م به استقبالتا دم در    ،همبا  مان  در تمام دیدار  که  اینجمله  از  داد.می

او یکی از آخوندهای  در ضمن .تا او بنشیند من بنشینمماند که میمنتظر  آخوندها، خالف همه  

 دیده بودم.  در میان این طایفه  در همه  عمرمشیک پوشی بودکه من 

های عراق، به  . او در زمان حکومت بعثیبودمیالدی در عراق ۱۹۳۵ سید حسن شیرازی متولد 

و مورد آزار و   النهایه( شد هّ در زندان معروف قو) دستگیر، زندانی ،های سیاسیعلت فعالیت 

رفت و  و به سوریه  کردهعراق را ترک  ناچار ،پس از خروج از زندان و  گرفتشکنجه قرار 

 . آمدلبنان  سپس به
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اختالفاتی   بعضی ازبه علت  ولی  ،  فتر گکارش رونق  و    زدیه دست به تاسیس حوزه  زینبیه  در سور

نماینده  معروف ، به تحریک او و کمک شیخ نصرهللا خلخالی با موسی صدر پیدا کرده بود که

مجبور  هم سید حسن خواستند که از کمک به حوزه  زینبیه او خودداری کنند. مراجع از  خمینی،

 کند.   به لبنان کوچ و ه را تعطیل یحوزه  زینب د که ش

با برادران او سید صادق و سید مجتبی شیرازی که برای کار گذرنامه خود به سفارت    ، مندر لبنان

هم به دیدار برادرشان سید حسن شیرازی به منزل او رفتم و پایه   و بعد شدم آمده بودند، آشنا 

 دوستی مابین ما گذاشته شد.  

برای برادر بزرگ خود، سید محمد شیرازی  مشغول تبلیغات  ، سخت  شیرازی  در آن ایام سید حسن

آینده نگری، تعدادی از آخوندهای   کرد. او و برادرانش بامی مرجعیت  ادعای  بود کهکویت  ساکن

فرستادند که در میان کشورهای تازه استقالل یافته  آن قاره، به تبلیغ اسالم و  جوان را به افریقا می

 دازند.  مذهب شیعه و مرجعیت سید محمد شیرازی بپر 

اگر روز و روزگاری   او سئوال کردم که ، از کلی مقدمه چینی بعد از  در آن دیدار، منباری، 

آقای  برای جانشینی  او    ، آیاگذاشته شودکنار  آقای صدر از مجلس اعالی شیعیان لبنان    ،قرار باشد

 ؟  یا خیر دارد آمادگی صدر

 و در پاسخ گفت:   گرفت سید حسن شیرازی که آدم با هوش و زرنگی بود، سریع منظور مرا 

ندارد که شما بخواهید در   مجلس اعالی شیعیان لبنان ارزش و اهمیتی  ه! آقای معین زاد

در   شمار قصد گا و خودتان را به درد سر بیندازید!  عزل و نصب ریاست آن دخالت کنید

امروز و  اهداف    و بشوم جعمردر اینجا  کنید من ان است، کمک اختیار گرفتن شیعیان لبن

 دنبال کنم. در مقام یک مرجع شما را  فردای 

برادر  و افزودم:  ،آیدجور در نمیمرجعیت  باسن و سال شما  حاج آقا! گفتم:اری دیبا تبسم معن

و مورد قبول    جا نیفتادهدرست  مرجعیتش  هنوز  ،جوان بودنش  خاطره  بمحمد،  سید  بزرگ شما آقا  

 ؟ خواهید مرجع بشویدما با این سنی که دارید، چطور میش . قرار نگرفته است

 :  شیرازی گفتسید حسن 

دانید که مرجع شدن به سن و  خبرید و نمی اوضاع و احوال جامعٔه روحانیت بی شما از 

معلومات نیز نقش آنچنانی در مرجعیت ندارد. اگر  سال ارتباطی ندارد. چنانچه سواد و 

به  های از پشت پرده به حمایتش برخیزند،  و دست ه باشدیک روحانی امکانات مالی داشت

کسانی هستند که کارشان مرجع سازی  از نظر شرعی هم تواند مرجع بشود. سادگی می 

سوادی و بی  بی هستند که یکی را با همٔه  ها آن. چطور کسی را مرجع کنند ،بلدند ،است

از این مقام محروم   ، یات مرجعیتکنند و دیگری را با همٔه خصوصمرجع می  ی تقوائ

نشدنش نداشته باشید و خودمان   و افزود: شما کمک کنید و کاری به شدن و سازند.می

   .این کار را انجام دهیمدانیم که چطور می
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سید محمد  آقا  ،هللاآیتود، برادر ما آلهای غرض مخالفت : با همه  شومدر ضمن این را هم یادآور 

بعد از این هم یکی از مراجع اعالی عالم . است عالم تشیعیکی از مراجع  هماکنون ،شیرازی

 را در نظر نگیرید.  بیکارهسواد و بید ن. جیغ و داد حسودانه  مشتی آخوشد خواهد  تشیع 

من و تصادفاً اولین بار    ،من سخنان سید حسن شیرازی را در باره  مرجعیت تا حدودی قبول داشتم

این سخنان را در بیروت از زبان »شیخ نصرهللا خلخالی« شنیده بودم که یکی از کسانی بود که  

 مرجعیت خمینی سنگ تمام گذاشته بود.   در

را  سید حسن شیرازی ارزش و اهمیتی برای ریاست مجلس اعالی شیعیان قائل نبود،  که ایناما 

دخالت روحانیت   مخالفکه    باشدمکتب آخوندهائی  زمره     دراو  یا    که   این. مگر  توانستم بپذیرمنمی

مجلس اعالی شیعیان  در رأسمقام و منزلت آقای صدر تصاحب  که اینو یا  ندبود در سیاست

.  شرکت کند ،نشدنیتقریباً و خواست در یک بازی دشوار و نمی دانستمی عملیغیر  ،را لبنان

رویا محسوب حتی  ، برای هر آخوندی یک آرزو و  جایگاه آقای صدرتصاحب  وگرنه به باور من  

 شد.  می

 

سخنان  مباحث طی شد. برداشت من از    گونه  اینبا  در این مورد خاص  ن با آقای شیرازی  م  دیدار

دید و  قدر، این کار را ساده و راحت نمی آقای نظر برخالف  او این بود که آقا سید حسن هم 

  یت کثردر اوضاع و احوال آن روزهای لبنان و حمایت اکردن آقای صدر،  جاه جابه دانست کمی

داستان   رو  ایننیست. از  ای  کار ساده کرده بود،    طایفه  این  بهخدماتی که    به مناسبت  او،شیعیان از  

با   جهتبیهم ناشدنی بیرون بکشد،این بازی از  پای خود را  مرجعیت خود را به میان کشید تا هم 

از طرف سفارت  کمکی برای کارهای خود    بتواندهم  و    نشود و  موسی صدر و هوادارانش روبه ر

 دریافت کند. و دولت ایران  

اش را ترک کردم تا آقای قدر را در جریان و خانه نظرات او، از وی خداحافظیدن از شنی بعد

وقتی داستان دیدارم با سید حسن شیرازی را برای قدر شرح دادم، و  و    خود با او قرار دهم.  دیدار

مدتی به  بیان کردم، موسی صدر  جای ه بشدنش  ینزجایگ واکنش او برای نسبت به هم نظرم را 

 تاترتیبی بدهم عالقه کرد که من بدهد، اظهار  نظراتپاسخی به  که  آنبیعد، فکر فرو رفت و ب

 ً  او را ببیند. شخصا

 

بردم.   ، محل اقامت سفیرچندی بعد با ترتیباتی که داده بودم، سید حسن شیرازی را به رزیدانس

ه این کنند. نتیج  گووگفتآن دو را تنها گذاشتم که دو به دو با هم  ،بعد از معرفی او به آقای قدر

پس    قدرآقای  که    برایم روشن شداطالع ماندم، ولی بعدها  بیطبق معمول من از آن    دیدار چه بود؟

در جهت سم  اواز  تا ،ادامه دادحفظ کرد و  ویتماس خود را با ، با سید حسن شیرازی یاز آشنائ

 .  کندپاشی علیه موسی صدر استفاده 
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همزمان  او کسب شهرت. در پیو بود بسیار جاه طلب ی آخوندگفتنی است که سید حسن شیرازی 

به هر در و  هم را  خود  سر، در کویتشیرازی بزرگش سید محمد  مرجعیت برادربرای با تبلیغ 

در این راه نیز موفق  و . سازد مطرح  هم را ش، خود جدا از ماجرای برادرش زد که دیواری می 

، شناگر ماهری بود که دنبال  قدماشده بود. به قول   و معروفنسبت به سن و سالش مطرح  بود و 

ضمن  . آب مورد نیاز او را در اختیارش گذاشتم ،قدرآقای با معرفی او به هم ، من گشتآب می

  ، بودهم ای جانشینی آقای صدر، لقمه  آماده  جایه  ب او برای مرجع شدنش کمک  درخواست که آن

به کار    در مسیر اهداف خودرا و او  برداری کند بهره او نقطه  ضعف  از این قدر کهآقای برای 

 بگیرد.

  ، رئیس مجلس لبنان که از معرفی سید حسن شیرازی به کامل اسعدبا آقای قدر در همین زمینه، 

که پسرش  یکی از وزرای سابق و نماینده مجلس لبنان  ظم خلیل  کا  نان دیرینه  موسی صدر بود،دشم

در میان هم میدانی به او داد که بتواند  ،دیگر مخالفین موسی صدرو نیز سفیر لبنان در ایران بود 

برای ، جایگاهی بودندموسی صدر و مجلس اعالی شیعیان  مخالف آن بخش از شیعیان لبنان که 

  هم نخست وزیر لبنان  حتی  تا جائی که    ،ن لبنانی باب مراوده باز کندردابا دولتمهم  و    پیدا کندخود  

کشیده شد و القابی  پایش به رادیو و تلویزیون بعد هم پرداخت. ی زنپذیرفت و با وی به رأیاو را 

 . سابقه بودبیدادند که این لقب هم در لبنان   مام سید حسن شیرازی« به اواإلةح »سمامانند

 

در مقابل    یلی از سید حسن شیرازیپهلوان  مشغول ساختن    د،خو  خاص  قدربا زرنگی  آقای

به   شزحمات و پیروزی انقالب، حوال ایراناوضاع و ادگرگونی  بابود که  موسی صدر

 .  هدر رفت

به  ، کردرا پیش بینی می آیندٔه انقالب ایران  ،سید حسن شیرازی هم که با شامٔه تیزش

و به تبلیغ انقالب   ، پیوستمراوده داشتو   بود  آشنااز عراق با او که خمینی همراهی با 

خداد دادی به آخوندها  او هم میوه چین این انقالب  و رهبر آن پرداخت. با این امید که 

 بر باد دادند.   ش با ترورهم آرزوی میوه چینی او را زمانه ولی رندان  باشد. 

 

زمانی که قصد شرکت در مراسم یادبود  ۱۳۵۹ماه    اردیبهشت   ۱۲در تاریخ  سید حسن شیرازی را  

.  و کشتند   کردند  ترورسوار به ضرب گلوله    سید محمد باقر صدر در لبنان را داشت، دو نفر موتور

ای که با منشی در مصاحبه  )الشهادة(روزنامه رسمی مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق  اگر چه  

ً  خالد عبدالغفار، صدام حسین حسن شیرازی را داده   دستور ترور سید  داشت، گفت صدام شخصا

به انگیزه   ایههیچ اشار که این خصوصه بچندان آسان نیست.  باور کردن این امر،ولی  !بود

 صدام حسین در کشتن او نشده است. 
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دراینجا ما بخشی از سرگذشت سید حسن شیرازی را در ارتباط با امام موسی صدر و منصور  

ای دارند.  در عالم تشیع جایگاه ویژه   شیرازی حسینی  قدر بیان کردیم. گفتنی است که افراد خانواده  

 خوبیبا خمینی رابطه  بسیار هم  سید محمد شیرازی چنانکه برادر بزرگ سید حسن شیرازی، 

شهر قم کوچ   به پس از پیروزی انقالب اسالمی، از کویت به ایران و  ۱۳۵۷در سال  او . تداش 

 . اش گذاشتو حرمت  رفتاش با او، به دیدارش مودت دیرینه خاطره بخمینی  در قم،  .کرد

خالف  کربال در زمان تبعیدش، سید محمد شیرازی بر - کنند که با آمدن خمینی به عراق نقل می 

کند و حتی میاستقبال گرمی از او عراق، علمای نجف و سید محمد باقر صدر و حزب الدعوه 

سپارد. بعد هم  میمقام امامت جماعت حرم امام حسین را در مدت اقامت خمینی در کربال به او 

 کند. رابطه  خوب خود را با او حفظ می ام مدت تبعید خمینیدر تم

، ولی به مرور زمان روابطشان  داشت  خمینیای با  در آغاز رابطه  بسیار حسنه  که  اینبا    ،در ایران

که خمینی دستور   رسید  جائیه بعراق نیز کار اختالف آن دو در طول جنگ ایران و شد. تیره 

در همین بازداشت خانگی، در سال  و سید محمد شیرازی . کردبازداشت خانگی او را صادر 

کند و برادر سوم خانواده، سید صادق شیرازی بر جنازه برادر بزرگ نماز  فوت می  ۱۳۸۰

 خواند.  می

 ،این خاندانو حال نوبت پسر سوم  میرزا سید مهدی حسینی شیرازیاین بود سرنوشت دو پسر 

حکومت آخوندها جمهوری اسالمی و  هایش با  و درگیری است که داستان او  سید صادق شیرازی  آقا  

 رد.  ادامه داهمچنان در ایران 

 *** 

 آورد خواهید خواند: ) پائیز( ره 128  ۀشمار در

 »امام موسی صدر و خمینی«

 

 

 


