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یک سیاســتمدار موفق کســی اســت
که همیشــه با مخاطبش ســازگار باشــد.
تحرکی که این روزها بین سیاستمداران
تــراز اول احــزاب مختلــف فرانســه
مشــاهده میشــود نیز گواه این است که
چپهــا نارضایتی مردم از میانه روها را
درک کردهاند و برای ریاســت جمهوری
 2022خیز برداشتهاند.

آتــش تنشهــا بیــن چیــن و تایــوان
در حــال تندتــر شــدن اســت و تنشهــای
کالمی به مانورهای نظامی کشــیده شــده
اســت .بعد از مانور نظامیان تایوانی که با
تجهیزات خود چین را به چالش کشــیده
و اعــام کردنــد بــدون حمایــت امریکا با
چنگ و دندان به مقابله با پکن میروند،
چین نیز این هفته مانوری برگزار کرد.

بــا اختــاف نظرهــای تــازه بیــن
سیاســتمداران افغــان دربــاره فهرســت
شــورای عالــی مصالحه که بخشــی از کار آن
مذاکــره بــا طالبان اســت ،به نظر میرســد،
بنبست سیاســی بین رئوس دولت ائتالفی
همچنــان ادامــه دارد .امــا ادامه ایــن روند،
میتواند در مذاکرات صلح خلل ایجاد کند.

گزینه جدید نخست وزیری لبنان از حمایت احزاب سنی ،شیعی و مسیحی برخوردار است

«ادیب» به جای «دیاب» آمد
زهره صفاری
خبرنگار

ورود ترامپ و بایدن به نزاعهای خیابانی

از راست :مصطفی ادیب ،میشل عون و نبیه بری

اصالحات در راستای جذب حمایتهای
خارجی انجام شــد .موضوعی که «کریم
مقدیسی»،تحلیلگرلبنانیدرتوئیترخود
دربارهاشنوشت«:هدیهایبرایمکرون.
امیدواریمدوستداشتهباشد».
در حال حاضر لبنان بدترین شــرایط
اقتصادیچنددههاخیررادارد؛وضعیتی
که بیش از نیمی از مردم کشور را زیر خط
فقر قرار داده و بنا به اعالم ســازمان ملل
با بحران غذا روبهرو کرده است .گرچه این
بحــران محصــول عملکرد غربیهــا و در
رأس آنها امریکا است ،اما میتواند روزنه
امیدی برای از ســرگیری مذاکرات معلق
ماندهباصندوقبینالمللیجهانیپولو

جنوبی شــهر پورتلند رودررو ایستادند،
صدای تیراندازی اوضاع را وخیمتر کرد
و نیروهای فدرال پس از ورود به مهلکه
جســد مــردی را یافتند که گلولــهای به
ســینهاش خورده و کشته شده بود .این
مرد ظاهــراً از طرفــداران ترامــپ بوده
اســت .به گزارش پلیــس منطقه حتی
پــس از این واقعــه تلخ نیز شــهر رو به
آرامش نرفت و عدهای به فروشــگاهها
ریختند و اجناس را به سرقت بردند.
ëëلگدمالشدنوعدههایترامپ
بــا این حــال ترامــپ هم از شــعلهورتر
کــردن آتــش مبــارزات خیابانــی ابایی
ندارد زیرا قرار اســت امروز (سهشــنبه)
وارد شــهر کینوشــا در ایالت بحران زده
ویسکانسین شود که در هفتههای اخیر
محل تعارضهای شدیدی بوده است.
این تقابلها از  10روز پیش که در جریان
تیرانــدازی پلیس به یک سیاهپوســت
دیگر به نــام جاکوب بلیک ،وی مقابل
چشــمهای فرزندانــش از هفت نقطه
مجــروح و فلــج شــد ،روبــه وخامــت
گذاشته است .مقامهای محلی بارها از
ترامپ خواستهاند به ویسکانسین نیاید

دریافت وام  10میلیارد دالری و همچنین
جذبکمکهایبینالمللیباشد.
ëëامیدهایکمرنگ
در نظــام فرقــهای و حزبــی لبنــان،
«دیــاب» و کابینه تکنوکراتش نتوانســتند
در میان مخالفتهای تمام نشدنی کاری
بــرای لبنــان از پیــش ببرند .حاال بــا تکرار
ســناریوی اســتعفای یک نخســت وزیر و
انتخاب گزینهای جایگزین ،دولت جدید
گرچــه تحت فشــار بینالمللی در مســیر
اصالحــات قرار میگیــرد اما بــا این حال
به باور کارشناسان سیاسی چندان تفاوت
عملکــردی نســبت به دولتهای ســابق
نخواهد داشــت و حتی برخی «ادیب» را

همراســتا با «دیاب» میدانند .در همین
ارتبــاط دیــروز «رامــز داجــر» ،تحلیلگــر
لبنانینوشت«:ادیب،دیابیدیگراست».
شــاید علــت این اســتداللها ،تشــابهات
رزومه آنها است .دو چهره دانشگاهی که
تا پیش از نزدیک شدن به کرسی نخست
وزیری شهرتی نداشتند« .ادیب» دکترای
حقوق و علوم سیاسی دارد و از سال 2010
در دانشگاه دولتی لبنان تدریس میکند.
او نیــز مانند «دیاب» از نزدیکان نخســت
وزیر سابق «نجیب میقاتی» بوده و از سال
 2000در قامت مشاور با او همکاری داشته
اســت .وی از ســال  2013به عنوان ســفیر
لبنان با همســر فرانســوی و سه فرزندش

پرواز از «تل آیو»
به مقصد «ابوظبی»

Reuters

وصالروحانی /جدال انتخاباتی دونالد
ترامــپ و جــو بایدن برای کســب مقام
ریاستجمهوریامریکابهخیابانهای
پورتلند مرکز دائماً ناآرام ایالت اورگون
و چنــد شــهر ملتهــب دیگر این کشــور
کشــیده شــده اســت .عرصهای کــه روز
شنبه در جریان تیراندازیهایی خونبار
یــک هــوادار رادیــکال ترامــپ بــه قتل
رسید ولی بایدن نامزد حزب دموکرات
بالفاصله ترامپ را متهم به گداختهتر
کردن آتش این مهلکه کرد.
از زمان به قتل رســیدن سبعانه جورج
فلویــد سیاهپوســت بهدســت پلیــس
بیرحــم مینیاپولیــس در  25مــه(5
خرداد) تظاهرات ضد تبعیض نژادی
امریــکا را در نوریــده اســت ولــی محل
شدیدترین مبارزات و رویاروییها شهر
پورتلند بوده که هر شــب معترضان با
پلیسهــای مســلح رودر رو میشــوند
و شــهر تــا ســاعات اولیــه صبــح آرام
نمیگیرد .بهگزارش سایت «الجزیره»
بایدن که در رقابت بر ســر کســب آرای
بیشــتر در انتخابات  3نوامبر( 13آبان)
ریاســتجمهوری امریــکا از ترامــپ

مالــک فعلی کاخ ســفید پیــش افتاده
اســت ،در بیانیــهای کــه روز گذشــته
منتشــر کرد ،آورده است« :من هرگونه
خشــونتی را محکــوم میکنــم ،چــه از
جنــاح راســت باشــد و چه جنــاح چپ
و از دونالــد ترامــپ هــم میخواهم که
همیــن موضــع را در پیش بگیــرد .این
درست نیســت که جریانات تند جاری
و رقابتهای شدید حزبی ،کشور را وارد
جنگ کند» .
در مقابل ترامپ مثل معمول از طریق
توئیتهایــش جــواب بایــدن و ســایر
مخالفان را داد .او با اســتفاده از تصاویر
ورود هوادارانــش بــه شــهر پورتلنــد
نوشت« :اینها میهن پرستان واقعیاند
و در نقطــه مقابل ما تد ویلر (شــهردار
پورتلنــد کــه منتقــد ترامــپ اســت) را
هــم داریــم کــه بــا اهــداف و اغــراض
شــخصیاش ایــن شــهر را بــه منطقه
جنگی تبدیل کرده است».
ëëمرگوسرقتدرجنوبپورتلند
در حالــی کــه روز یکشــنبه حــدود 600
خودروی حامل هواداران ترامپ و خیل
تظاهرکنندگان طرفدار بایدن در نقاط

Reuters

سه هفته پس از استعفای «حسان دیاب»
از نخســت وزیری لبنان ،ســفیر این کشور
در آلمــان کــه گزینه پیشــنهادی «ســعد
حریری» و ســه نفر از اســافش به رئیس
جمهــوری لبنــان بــود بــا کســب  90رأی
موافق از  128نماینــده پارلمان و با چراغ
ســبز احــزاب بــزرگ شــیعه و مســیحی،
مأموریت خود برای تشکیل دولت جدید
و ایجاد اصالحات را آغاز کرد.
به گزارش «گلوب اند میل»« ،میشــل
عون»پسازمالقاتبا«مصطفیادیب»
در کاخ بعبدا ،او را مکلف به تشکیل کابینه
کــرد« .ادیب» که تنها دو ســاعت پیش از
رســیدن رئیس جمهوری فرانســه ،پست
نخســت وزیــری را تحویــل گرفــت ،در
گفتوگو با خبرنگاران گفت« :وقت حرف
و وعده تمام شــده است حاال زمان عمل
اســت .اولویت اول من تشــکیل کابینهای
در کوتاهترین زمان خواهد بود که بتواند از
پس اصالحات حیاتی برایجذب اعتماد
مردم کشور و جهان برآید .کابینه من همه
کارشــناس و متخصص خواهند بود و در
کنــار پارلمــان بــرای ارتقای کشــور و پایان
بحــران اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعی
آن تــاش خواهــد کــرد .فرصــت پیــش

روی کشــور ما محدود و انجــام مأموریت
من به احزاب وابســته اســت .دولت باید
هر چه ســریعتر ایجاد شــود ».بــه گزارش
شبکهخبری«الجزیره»«،سعدحریری»،
«نجیب میقاتی»« ،تمام ســام» و «فؤاد
ســنیوره» ،نخســت وزیــران اســبق لبنان
کــه خــود نماینــده احــزاب بــزرگ اهــل
تســنن در پارلمــان هســتند ،در حالی نام
«مصطفــی ادیب» را به عنوان جانشــین
«دیــاب» اعــام کردنــد که این ســفیر 48
ســاله بیــش از آنکه مرد سیاســت باشــد،
چهــرهای دانشــگاهی به شــمار مــیرود.
حمایت چهار نخست وزیر پیشین لبنان
بــه عنوان نماینــدگان احزاب اهل ســنت
پارلمان لبنان از «ادیب» در حالی اســت
که «دیاب» ،نخســت وزیر مســتعفی این
کشــور تنها از ســوی  27نفــر از نمایندگان
اهل تســنن مورد تأیید بــود ،ضمن اینکه
«ادیب» نی زهمچون «دیاب» از حمایت
احزاب بزرگ شــیعی همچون حزباهلل
لبنان و احزاب مسیحی برخوردار است.
ëëفرصتسازیمکرونبرایلبنان؟
معرفــی «ادیــب» بــه عنــوان گزینــه
نخســت وزیــری جدیــد لبنان در آســتانه
دومین سفر ماه اخیر «امانوئل مکرون»،
رئیس جمهــوری فرانســه به این کشــور،
همان طور که او خواسته بود با هدف ایجاد

در آلمان زندگی میکند« .دیاب» نیز وزیر
آموزش و پرورش «میقاتی» بود.
ëëلزومتغییرساختارلبنان
«میشــل عون» که آخرین حرف را در
نشســت مشــورتی برای انتخاب نخست
وزیــر زد ،بــه صراحــت از ضــرورت ایجاد
تغییــرات ســاختاری در لبنان خبــر داد و
به تشــکیل دولتی ســکوالر اذعان کرد .به
نوشــته «نهار نت»« ،عون» گفت« :لبنان
یــک جامعــه مدنی اســت و مــن از همه
مقامــات سیاســی و مذهبی تقاضــا دارم
برای ایجاد تغییرات قابل قبول وارد عمل
شــوند تا بتوانیم بهترین اصالحــات را در
قانون اساســی ایجاد کنیم .ســاختار فرقه
گــرای فعلی دیگر کاربردی نــدارد و حتی
میتواند در روند تغییرات نیز خلل ایجاد
کند ،بنابراین باید راه دیگری به جز احزاب
برای این توافق جدید پیدا کنیم».
گرچه «عون» جزئیات بیشتری از این
ســاختار جدیــد فاش نکــرد امــا «فرانس
پرس» نوشــت «ســید حســن نصــراهلل»
رهبر مقاومت لبنــان در حالی که موضع
مخالفی در این راســتا نداشــت ،شــرطی
بــرای رئیــس جمهــوری گذاشــت« :این
تغییــرات در صورتــی کــه بــه خواســت و
رضایت همه احزاب لبنان برسد از نظر ما
قابل قبول خواهد بود».

خبـــر

«چانگ اوی یانگ» مشاور امنیت ملی کره جنوبی به من گفت که کره شمالی به
وضوح تالش میکند تا میان من (بولتون) و ترامپ جدایی ایجاد کند .وی اشــاره
کرد که در اجالس سران دو کره در  27آوریل چند نفر از مقامات کره شمالی درباره
نقــش و وظیفــه من در اجالس آتی ترامپ  -کیم ســؤال کــرده بودند .من یک بار
دیگر احساس افتخار و غرور کردم ،اما مهمتر از این حرفها ،تداوم انتقادات کره
شــمالی از مانور نظامی مشــترک ســئول  -واشــنگتن بود و حتی حمله به مون را
نیــز آغاز کرده بودند؛ «مقامــات فعلی کره جنوبی ثابت کردهاند که گروهی نادان
و بیکفایت هســتند »...چنین حمالت خشــن کره شــمالی در واقع شیوهای برای
مرعــوب کــردن مون بــود تا با اعمال فشــار بر امریکا طــرح مورد نظر آن کشــور را
اجرایی کنند ،توطئهای که مصمم بودیم اجازه ندهیم موفق شود.
یک مشــکل جدی که بر ســر راه آمادهســازی مقدمات دیــدار ترامپ  -کیم پیش
آمــد ،این بود که رئیس دفتر رهبر کره شــمالی برای حضور در جلســه هماهنگی
کــه بــرای روز  17ماه مــه برنامهریزی شــده بــود ،به ســنگاپور نیامد .آمادهســازی
مقدمات برای ســفر رهبر پارانویدی (بدگمان و همه دشــمن پندار) کره شــمالی
هــم ســخت و ترســناک بود ،حتــی اگر در مقایســه با آماده ســازیهای مــورد نیاز
برای ســفر رئیس جمهوری امریکا ،ناچیز به نظر برســد .تأخیر در کارهای اولیه و
مقدماتی میتوانست در نهایت منجر به تعویق یا حتی لغو دیدار ترامپ  -کیم
شود .تا روز دوشنبه  21مه ،هیچ هیأت پیشرویی از طرف کره شمالی وارد سنگاپور
نشــد ،بنابراین تا روز دوشــنبه هیچ مالقات و مذاکرهای انجام نشد .ترامپ شروع
کــرد بــه ُغر زدن که چه خبر اســت؟ او به من گفت« :می خواهم قبــل از کرهایها
موضوع نشست سنگاپور را تمام کنم» که اقدامی امیدوار کننده به نظر میرسید.
او یــادآوری کرد که چگونه همیشــه ابتدا او بوده که حتــی با زنهایی که قرار و مدار
عاشقانه داشته ،جدا شده است .ترامپ همیشه دوست داشت که او پیش از طرف
مقابل ،ساز جدایی بزند (وقتی که بعدها این موضوع را به کلی گفتم ،در واکنش
گفت؛ «عجب اطالعات جالب و افشــاگرانه ای») .موضوع مهم دیگر ســفر«مون
جائه این» به واشنگتن بود که تازه وارد شده بود .سؤالی که مطرح شد این بود که
لغو اجالس ســران در سنگاپور همزمان با حضور مون جائه این رئیس جمهوری
کره جنوبی اعالم شــود یا صبر کنیم وی ســفر خود را به اتمام برســاند و امریکا را
ترک کند؟ من به ترامپ تأکید کردم که همین االن اقدام کند ،چون لغو اجالس
پس از پایان ســفر مون ،در واقع ضربهای آشــکار به رئیــس جمهوری کره جنوبی
تلقی خواهد شد که واقعاً ضرورتی نداشت این اتفاق بیفتد .ترامپ موافقت کرد
و گفت؛ «احتماالً امشب توئیت میکنم ».به درخواست ترامپ من با مایک پنس
معــاون رئیــس جمهوری و جــان کلی رئیس کارکنان کاخ ســفید هــم در این باره
مشورت کردم که هر دو موافق این بودند که ترامپ توئیتش را بزند .من موضوع
را به ترامپ گزارش کردم و او آمادهسازی پیشنویس توئیتش را شروع کرد .بعد
از چند پیشنویس (که بخوبی توســط خانم وسترهوت منشی مخصوص ترامپ
تایپ شده بود) ،متن نهایی توئیت رئیس جمهوری به شرح زیر آماده شد:
توگوها در ارتباط با کره شمالی و خلع
بر اساس واقعیتهایی که نشان میدهد گف 
سالح هستهای آن تغییر کرده است ،من با احترام از نمایندگان خودم میخواهم
کره شــمالی را مطلع کنند که اجالس  12ژوئن در ســنگاپور منتفی اســت .در عین
حال منتظرم که در صورت فراهم شدن فرصت احتمالی دیگری در آینده ،با کیم
جونگ اون دیدار و مذاکره کنم .همزمان از آزادی ســه شــهروند امریکایی که هم
اکنون در کشورشان و کنار خانوادههای خود هستند ،قدردانی میکنم.
توئیت تکمیلی زیر هم برای انتشار توسط ترامپ آماده شده بود :من از اینکه چین
نتوانست آنچه را الزم بود انجام دهد ،ناراحت و ناامید شده ام .کار مهمی که باید
در مرزها و به منظور اجرایی شــدن تحریمهای کره شــمالی انجام میشد تا به ما
در رســیدن به صلح کمک کنــد .اتاق بیضی در عصر آن روز پــر از کارمندانی بود
کــه ترامپ را برای ضیافت شــامی با حضور فرمانداران ایــاالت آماده میکردند.
ترامــپ هنگامی که اتاق بیضی را ترک میکرد ،گفت که احتماالً بعد از ضیافت
شــام و ســاعت  8یا  9شــب توئیــت خواهم کــرد .به دفترم برگشــتم تا بــا پمپئو
صحبت کنم و او را در جریان آخرین تحوالت قرار دهم .پمپئو گفت؛ «موضوع را
گرفتــم ،همین راهبرد را پیش میبریم ».پس از صحبت تلفنی با پمپئو به دفتر
پنــس رفتــم و درباره توئیتی که ترامپ قرار اســت در مورد لغو اجالس ســنگاپور
توگو کردیم .هر دوی ما کامالً اطمینان یافته بودیم که ترامپ امشــب
بزند ،گف 
اجــاس ســنگاپور را منتفی میکنــد اما وقتی صبح فــردا از خواب بیدار شــدیم،
خبــری از توئیــت ترامپ نبــود .ترامپ بعداً بــه کلی گفته بود که آن شــب تلفن
همراهــش کار نمیکــرده اســت اما کلــی به من گفــت واقعیت ماجــرا این بوده
کــه ترامپ میخواســته مون رئیس جمهــوری کره جنوبی هم قبــل از اعالم لغو
اجالس ســنگاپور ،حرفهایش را بزند .روز متفاوتی بود و من بیحوصله و بدون
اشــتیاق با چانگ همتای کــره جنوبی خودم و هیأت همراهش در اتاق افســران
کاخ ســفید مالقات کردم تــا درباره دیدارمون  -ترامپ که قــرار بود همان روز در
کاخ سفید انجام شود ،رایزنی کنیم .کره جنوبی همچنان اصرار داشت که رئیس
جمهوری آن کشــور هم در سنگاپور حضور داشته باشــد تا پس از دیدار ترامپ -
کیم یک اجالس سران سه جانبه نیز با حضور ترامپ ،کیم و مون برگزار شود.
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تا این منطقه ملتهبتر نشود اما فکر و
ذکــر او پسزدن جو بایدن در انتخابات
 2020است و در این راه وعدههای خود
در کنوانسیون اخیر حزبش را هم که در
آن قــول داد قانــون و نظمگرایی حرف
اول انتخابــات باشــد ،لگدمــال کــرده
است.
ترامپ از شلوغتر شدن اوضاع امنیتی
امریــکا و رســیدن آن بــه نقطه جوش
اســتقبال میکنــد زیرا این نــا آرامیها
پــردهای نســبی روی مــرگ بیــش از
 187هــزار امریکایی براثر شــیوع کرونا
میکشــد .حــال آنکــه ســوءمدیریت
وی بــوده که ایــن بیمــاری را غیرقابل
مهــار و شــمار قربانیان را بیــش از حد

کرده است .مشاوران بایدن معتقدند
هرچنــد ترامــپ از مســأله فوق ســود
زیــادی برده امــا الاقل مــردم امریکا و
بویــژه هــواداران بایدن بیــش از پیش
فهمیدهاند از مردی حمایت میکنند
کــه بــر خــاف ترامــپ آشوبســاز
نیســت و یــک دوره آرامــش تــوأم بــا
مصالحهجوییهای ملی و بینالمللی
را درصورت تســخیر کاخ سفید به اجرا
خواهــد نهــاد .نزدیکان ترامــپ دیروز
بــه این ادعا هم پاســخی ندادند که در
جریــان تیراندازی موافقان و مخالفان
وی در کینوشــا دو فــرد طرفــدار بایدن
جان باختهاند و فرد تیرانداز از منطقه
گریختهاست.

گــروه جهــان /دیــروز تنهــا  18روز
پــس از اعــام عادیســازی روابط
بین امارات و رژیم صهیونیســتی،
نخســتین هواپیمــای تجــاری
اسرائیلی از تل آویو به پرواز درآمد
و بــا عبــور از آســمان عربســتان
بــر خــاک ابوظبــی فــرود آمــد.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری
«الجزیره» ،مسافران پرواز شماره
« »971 LYاز شــرکت هواپیمایــی
«ال آل» اسرائیل که در رأس آنان
«مئیــر بــن شــبات» ،وزیــر امنیت
داخلی اسرائیل و «جارد کوشنر»،
داماد و مشــاور «دونالــد ترامپ»،
رئیــس جمهــوری امریــکا دیــده
میشــدند ،ســوار بــر هواپیمایــی
شــدند کــه روی آن کلمه «صلح»
بــه ســه زبــان انگلیســی ،عربــی و
عبــری نقش بســته بــود .همزمان
با پرواز این هواپیما یک فروشــگاه
مــواد غذایــی امریکایــی در مســیر
فرودگاه ابوظبی منفجر شد.

یادداشت

امام موسی صدر ،مرد صلح و میانجیگری
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ســال از ربــودن امــام
موســی صــدر گذشــت.
بهنظر میرســد کــه از دو
ُبعد زندگی و شــخصیت
صالح فحص
نماینده جنبش
امــــام موســــــــی صـــــدر
امل لبنان در ایران
میتواند محل بررســی و
تأمل باشــد :یکی از حیث ماجرای ربودن او و پاسخ
به پرســشهایی از این دســت که چــرا او را ربودند؟
آیا اقدامات دولت لبنان و ایران و ســران کشــورهای
منطقــه و مجامــع بینالمللــی و گروههای سیاســی
فعــال شــیعیان لبنــان کافــی و درخــور این مســأله
بوده اســت؟ چرا هنوز باید به زنده بودن امام صدر
امیدوار باشیم؟ و دوم از حیث اندیشه و عمل امام
صدر اســت و پاسخ به پرســشهایی از این قبیل که
مؤلفههای دینشناســی امام موسی صدر چیست؟
رویکرد اجتماعی او چه محورهایی دارد؟ در عرصه
سیاســت چگونــه گام برمیداشــت؟ اولویتهــای
اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی او چــه چیزهایــی
بودند؟ و ســرانجام اینکه چرا اساساً باید به اندیشه
و عمل امام موســی صدر پرداخــت و آن را معرفی
کرد؟
در ایــن یادداشــت کوتــاه فقــط از یــک منظــر
میخواهم به اهمیت شــخصیت و اندیشــه و عمل
امــام موســی صــدر بپــردازم .یکــی از خصوصیــات
او صلحخواهــیاش بــود .در اینجــا مقصــودم از
صلحخواهی معنایی عام و فراگیر است .بدینمعنا

کــه امام صــدر از ابتدای حضــورش در لبنان تالش
میکــرد بــا همــه اقــوام و فرقهها و شــخصیتهای
لبنانــی روابــط حســنه برقرار کنــد .او برای رســیدن
بــه این مقصــود پیشــقدم بــود .بهعنوان مثــال ،در
همــان ســالهای نخســت حضــورش مخالفانی در
لباســان خود پیــدا کرد .اما بــرای برقراری
میان هم
ِ
ارتبــاط و تحســین روابط خود با یکیــک آنان هیچ
مالحظهای نداشت .نتیجه این گشودگی و این رفتار
چنان است که از همان دوران برخی مخالفانش به
حامیانش بدل شدند و حتی برخی بعد از ربودنش
دریافتند که نوع مواجههشــان بــا او چندان صالح و
صواب نبوده است.
رویکــرد و کنــش و اهداف سیاســی و اجتماعی امام
صدر بهگونهای بود که مقتضی صلح بود؛ برخالف
کنشهای برخی سیاســتمداران کــه در زمانه جنگ
بــه اهــداف خــود میرســند .از همیــن رو ،بــا آغــاز
جنگهــای داخلــی اگــر نگویــم تنهــا ،بــا قاطعیت
میگویــم جــزو یکــی دو شــخصیت سیاســی بود که
همه تالشــش خاموش کردن جنــگ بود .در همین
دوره بــود کــه قــدرت میانجیگــری او تبلــور یافت و
توانست نقشــی حســاس میان نیروهای فلسطینی
و ســوری ایفا کنــد و از فتنهها و فجایعــی بزرگتر از
آنچــه رخ داد ،جلوگیــری کند .او بــرای حاکم کردن
صلح آرام و قرار نداشت .او تحمل نمیکرد انسانی
اینگونه انســان را به قتل برســاند .شگفت است اگر
فقــط به عکسهــا و چهره او در ابتدای ســال 1975
نگاهی بیندازیم و آن را با چهره دو سال بعد ،یعنی

دوره جنگ دوســاله ،مقایسه کنیم .او خود میگوید
کــه بیش از هفتاد بــار آتشبس برقــرار کرد .همین
عــدد تــاش خســتگیناپذیرش را بــرای برقــراری
صلح نشــان میدهــد .خالصه آنکه لبنان و انســان
لبنانی در آتش میســوخت و امام موسی صدر هم
از دیدن این صحنه آتش گرفته بود و آب میشــد و
ســرانجام ،همین تالشها بود کــه جنگ را متوقف
کــرد .هرچند بعد از ربودنش بــار دیگر آتش جنگ
شعلهور شد و تا سالیان لبنانیان گرفتار او بودند.
جنگهــای داخلــی تنهــا یکــی از بارزتریــن مثالها
بــرای صلحخواهــی امــام صــدر اســت .و اال پایــان
دادن بــه رســم خونخواهــی و برقــراری صلح میان
خانوادههایی که دههها از یکدیگر انسان میکشتند
و میانجیگریهــای بینالمللــی میــان ســوریه و
فلســطینیان در چند مقطع و ســوریه و مصر و حتی
برخی خانوادههای ســلطنتی منطقه از دیگر موارد
این صلحخواهی است.
ایــن روزها که بــه صحنه لبنــان و نــوع روابط حاکم
میان کشــورهای منطقه نگاه میکنــم ،فکر میکنم
جــای او خالــی اســت .امــروز شــاید بــه شــخصیتی
صلحخواه و با قدرت باالی میانجیگری و چانهزنی
چون امام موســی صدر نیاز داریم .کسی که همه به
خیرخواهــی او اعتماد و اطمینــان دارند .نمیگویم
و مدعی نیســتم که اگــر او بود امــروز هیچ اختالفی
نبود .اما شــاید اگر او بود معــادالت بهگونهای دیگر
رقــم میخــورد .بــه امیــد آنکه هرچــه زودتــر از بند
اسارت رها شود.

