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 پلي�س ايتالي�ا چمدان ه�ا را الک و مه�ر 
مي كن�د. گذرنامه و چمدان ه�ا را به دكتر 
اس�پنال دومينكو، رئيس »ادارة تحقيقات 
امنيتي رم« )DIGOS( مي دهند. مقامات 
قضايي شهر رم و نمايندة سفارت لبنان هم 
حضور دارند. موضوع براي لبناني ها اهميت 
زيادي دارد.21 س�پتامبر )30 ش�هريور( 
1978 در ات�اق 701 هت�ل »هاليدي اين«، 
چمدان ها و گذرنامة »امام موسي صدر« را 

پيدا كرده اند.
كاركنان هتل مي گويند اول س��پتامبر، دو 
نفر با اين س��اک ها به هت��ل آمدند و در طبقة 
هفت��م ات��اق گرفتند. آن ه��ا بع��د از اين كه 
ساک هايشان را به اتاق بردند، به سرعت از هتل 
خ��ارج ش��دند و ديگ��ر برنگش��تند. روز اول 
س��پتامبر،  زامباكو مارگريت��ا طبقة هفتم را 
نظاف��ت مي كرد. او ش��خصي را دي��د كه بين 
آسانسور و اتاق 701 قدم مي زد. اين فرد، لباس 
روحان��ي به تن داش��ت. مارگريتا به نيروهاي 
امنيتي ايتاليا گفت: »پس از حدود پنج دقيقه، 
ف��رد ديگري با لباس ش��خصي به همراه باربر 
هتل، با چهار چم��دان به طبقه هفتم آمدند. 
سه چمدان متوس��ط را باربر حمل مي كرد و 
يك كيف كوچك سياه رنگ را فرد لباس شخصي 
در دس��ت داش��ت. ف��رد لباس ش��خصي كه 
چهره اي گندمگون و قامتي كوتاه داشت و در 
حدود 30 تا 35 س��اله بود، به اتاق 702 و فرد 
روحاني به اتاق 701 وارد ش��دند و حدود ده 
دقيقه بعد در حالي كه فرد روحاني هم لباس 
شخصي به تن كرده بود، از هتل بيرون رفتند 

و ديگر آن ها را نديدم.«
اما وقت��ي عكس امام موس��ي  ص��در را به 
مارگريت��ا نش��ان دادن��د، گفت ش��باهتي به 
هيچ ك��دام از آن دو نفر ن��دارد. باربر هتل هم 
همين را گفت. عكس ها را به كارمند پذيرش، 
مس��ؤول حس��ابداري و مدير هتل هم نشان 
دادند. پاسخ همه شان يكي بود: »هيچ كدام از 
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مردم لبنان مي گويند قذافي، امام صدر    را در دادگاه  عربي 
محاکمه کرده است. حکمش هم حبس ابد است

امام موسي صدر 
كجاست؟

آن دو نفر امام موسي صدر نبوده اند.«
حرف هاي مارگريتا و ديگر كاركنان هتل در 
حضور كميتة امنيتي مشترک لبنان و ايتاليا 
صورتجلسه شد و همه آن را امضا كردند. اين 
صورتجلس��ه بعد ه��ا مس��تندات يك��ي از 
پيچيده تري��ن موضوعات سياس��ي � امنيتي 
خاورميانه ش��د: »ربوده ش��دن امام موس��ي 

صدر«
ماجرا چه بود؟

شهريور 57 هنوز در لبنان جنگ داخلي بود. 
امام موس��ي صدر به چند كش��ور عربي رفت، 
شايد بتواند با كمك آن ها اوضاع لبنان را آرام 
كند. هركدام از كشورهاي عربي براي خودشان 
در لبنان آدم داشتند و اصال جنگ داخلي لبنان 

را آن ها راه  انداختند.
آخرين كش��وري كه امام موسي صدر از آن 
ديدار كرد، الجزاير بود. بومدين � رئيس جمهور 
وقت الجزاير � به امام صدر پيش��نهاد كرد به 
ليب��ي برود و با قذافي ه��م مالقات كند. چند 
س��ال بود كه س��رهنگ معمر قذافي در ليبي 
كودتا كرده بود و حكومت مي كرد. قذافي براي 
بعض��ي از گروه ه��اي لبناني پول و اس��لحه 
مي فرس��تاد تا بجنگند. اگر امام موسي صدر 
مي توانس��ت قذافي را راضي كند كه كاري به 
لبناني ها نداشته باشد، خيلي از مشكالت حل 

مي شد.
قبل از اين كه بومدين اين پيش��نهاد را بدهد، 
ليبيايي ها امام صدر را دعوت كرده بودند. جنگ 
داخلي آن قدر در لبنان كشته داشت كه امام صدر 
براي پايان آن قبول كرد به ليبي برود و قذافي را 

ببيند.
امام موس��ي صدر در جواب دعوت رس��مي 
سفارت ليبي گفت سوم شهريور به ليبي مي آيد. 
كاردار ليبي در مراسم بدرقة امام موسي صدر در 
فرودگاه بيروت هم آمد. امام موسي صدر، مدير 
خبرگزاري لبنان را هم با خودش به ليبي برد تا 
مذاكرات با قذافي، بدون واس��طه در رسانه هاي 
لبنان طرح ش��ود. مقامات ليبي در فرودگاه 
طرابلس از امام صدر استقبال كردند. قذافي 
مدي��ر دفت��ر ارتباطات خارج��ي اش را براي 

استقبال به فرودگاه فرستاد. امام موسي صدر 
و همراهان��ش در هتل »الش��اطي« طرابلس 
اقامت كردند. پايتخ��ت ليبي براي برگزاري 
جش��ن هاي كودتاي قذافي آماده مي ش��د و 
مهمان��ان و مقام��ات كش��ورهاي ديگر وارد 
طرابلس مي ش��دند. قرار بود امام موسي صدر 
تا نهم شهريور )اول سپتامبر( قذافي را ببيند 
و بعد به فرانس��ه برود. اما تا اين تاريخ، خبري 
از مالقات قذافي با امام صدر منتش��ر نش��د. 
نگراني ها شروع شد. در هتل الشاطي خبري 
از امام صدر نبود. حتي كاردار س��فارت لبنان 
در ليبي هم نمي دانس��ت امام صدر كجاست. 
آخرين بار امام را ديده بودند كه با همراهانش 
س��وار اتومبيل هاي تشريفات ليبي شده بود. 
از نهم شهريور 1357 ديگر هيچ كس امام صدر 

و همراهانش را نديد.
به دنبال امام

يك هفته بعد )16 شهريور 1357( نخست وزير 
لبنان، كاردار ليبي را احضار كرد و از او خواست 
دربارة سفر امام صدر توضيح بدهد و بگويد امام 

موس��ي ص��در كجاس��ت. روز بع��د كاردار به 
نخست وزير گفت: »امام و همراهانش، بعدازظهر 
روز 31 آگوست 1978 )9 شهريور1357( با پرواز 
ش��ماره881 خطوط هوايي آليتاليا، ليبي را به 

مقصد رم ترک كرده اند.«
پاس��خ كاردار، آن ق��در بي معن��ي ب��ود كه 
رئيس جمهور لبن��ان تصميم گرفت خودش با 
قذافي صحبت كند. اما كاخ رياس��ت جمهوري 
لبنان هرچه تالش كرد نتوانست قذافي را پيدا 
كند. ليبيايي  ها مي گفتند قذافي به ييالق رفته و 
در دسترس نيست. مجلس اعالي شيعيان لبنان 
هم هرچه كرد، نتوانس��ت قذاف��ي را پيدا كند. 
خانوادة امام و مجلس اعال از رئيس جمهور سوريه 
خواستند كاري كند. حافظ اسد با قذافي تماس 
گرفت. قذافي زير بار نرفت و حرف هاي كاردارش 

را تكرار كرد.
ايتاليا تحقيق مي کند

دولت لبنان كميتة تحقيق تشكيل داد. اين 
كميته براي بررسي ادعاي ليبي به ايتاليا رفت. 
قبل از آن، خود ايتاليايي  ها شروع كرده بودند. 
قاض��ي تحقيق دادس��تاني ش��هر رم، پس از 
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بررسي پرونده در حكمش گفت: »امام موسي 
ص��در و دو همراه��ش نه تنها هرگ��ز از هيچ 
طريقي وارد خاک ايتاليا نشده اند، بلكه با پرواز 
ش��ماره 881 مورخ 9 شهريور 1357 شركت 
آليتالي��ا نيز خاک ليبي را ت��رک نكرده اند.« 
لبناني ها هم به همين نتيجه رسيدند. لبناني ها 
گفتن��د چمدان ه��اي امام ص��در را مأموران 
امنيتي ليبي به رم برده اند. دولت واتيكان هم 
به درخواست ايران اين موضوع را بررسي كرد. 
نتيجه همان بود: »امام موس��ي صدر هرگز از 

ليبي خارج نشده است.«
صبر لبناني ها تمام شد

30 ش��هريور قذاف��ي ب��راي ش��ركت در 
»كنفران��س س��ران ع��رب ب��راي حمايت از 
فلسطين« به دمشق آمد. لبناني ها صبرشان 
تمام ش��د. صد ها هزار لبناني به دمشق آمدند 
تا از قذافي بپرسند امام موسي صدر كجاست؟ 
لبناني ها هيأتي را پيش قذافي فرس��تادند تا 
سؤال هايش��ان را بپرس��ند. قذافي به هيأت 

لبنان��ي گفت: »س��اعت1:30بعدازظهر نهم 
شهريور با امام قرار داشتم، ولي او نيامد. به من 
گفتند بي خبر از ليبي رفته است.« اين ديدار 
بدون نتيج��ه ماند. قذافي ح��رف خودش را 
م��ي زد. هيأت لبناني با ش��اه اردن، پادش��اه 
عربس��تان و ديگر س��ران هم ديدار كرد. ولي 
كاري از كس��ي برنمي آمد. قذافي پاس��خگو 

نبود.
ايران چه کرد؟

9 شهريور 1357 هنوز انقالب اسالمي ايران 
پيروز نشده بود. اما مسأله   آن قدر مهم بود كه 
ام��ام خميني پيام هايي را براي حافظ اس��د، 
رئيس جمهور س��وريه؛ ياس��ر عرفات، رئيس 
س��ازمان آزاديبخش فلسطين و سران عربي 
ديگر فرستاد. پيام امام خميني كوتاه و روشن 
ب��ود: »ازغيبت جناب حجت االس��الم آقاي 
سيدموسي صدر نگران و متأثرم. از جنابعالي 
تقاضا دارم كه اين موضوع را با سران كشورهايي 
كه در قضية فلسطين اجتماع كرده اند در ميان 

گذاريد و اهتمام آنان را جلب نماييد.«
بهمن 57 وقتي انقالب پيروز شد، به دستور 
ام��ام خميني كميته اي دولتي براي روش��ن 
شدن سرنوشت امام موسي صدر تشكيل شد. 
ص��ادق طباطبايي س��خنگوي دولت موقت، 
رئي��س اين كميته بود. قرار بود اين كميته به 

      انتظار
بيست و هفت سال پس از دزديدن امام موسي صدر هنوز قذافي قصد ندارد 
همة ماجرا را بگويد. مردم لبنان البته اميدوارند. سيدحسن نصراهلل، 
دبيركل حزب اهلل لبنان در مراسم آزادي اسيران لبناني در بند اسرائيل 
گفت: »ما براي افتخاراتي كه براي جهان عرب آورديم، چيزي نمي خواهيم. 
فقط از آن ها مي خواهيم امام موسي صدر را به ما برگردانند.«

ليبي برود و مسأله را بررسي كند. اما زودتر از 
آن، نخست وزير ليبي به تهران آمد تا پيروزي 
انقالب اسالمي را تبريك بگويد. »جلود« آمده 
بود تا مقدمات س��فر قذاف��ي به ايران را آماده 
كن��د. امام خميني گف��ت: »او)قذافي( هنوز 
مسألة آقا موسي را حل نكرده است، چگونه او 
را بپذيرم؟« جلود با كمك دوستانش در ايران 
از سفر كميتة تحقيق به ليبي جلوگيري كرد. 
مسألة پيگيري سرنوشت امام موسي صدر در 
دولت نوپاي ايران هم مطرح ش��د. وزير دفاع 
ايران معتقد بود بايد دولت، سرنوشت امام صدر 
را مش��خص كند. دكتر چمران راه هاي عملي 
روش��ن شدن سرنوشت امام صدر را به كابينه 
گفت. تالش هاي دولت ايران، لبنان و سوريه 
به جايي نرسيد. قذافي قبول نمي كرد كه امام 

صدر در ليبي است.
س��ال 76 وقت��ي س��يدمحمد خاتم��ي 
رئيس جمهور ش��د، كميته وي��ژه اي را براي 
روش��ن ش��دن سرنوش��ت امام موسي صدر 
تش��كيل داد. خاتمي، رئيس دفترش را براي 
مذاكره با ليبيايي  ها فرستاد. سيدمحمد علي 
ابطحي )نمايندة ويژة رئيس جمهور( چند بار 
با سيف االس��الم قذافي)پسر قذافي( مالقات 
كرد، ام��ا سيف االس��الم هم��ان حرف هاي 
هميش��گي را گفت. همة ت��الش ابطحي اين 
نتيج��ه را داش��ت ك��ه باالخ��ره قذاف��ي در 
سخنراني اش در سال 81  قبول كرد امام صدر 
وارد ليبي ش��ده و در اين كش��ور ربوده شده 

است.
امام موسي صدر زنده است

 در سال هاي گذشته هر از چند گاهي كسي 
خب��ري از امام مي آورد. يكي مي گفت او را در 
زندان ه��اي ليبي ديده اس��ت. يكي مي گفت 
دست اسرائيلي هاست. مردم لبنان مي گويند 
قذاف��ي، امام صدر را در دادگاه عربي محاكمه 
كرده است. حكمش هم حبس ابد است. بهمن 
57 راديوه��اي اروپا از ق��ول مقامات وزارت 
خارجة امريكا گفتند امام موس��ي صدر زنده 
اس��ت و در زندان ه��اي ليبي اس��ت. روزنامة 
اس��پانيايي »ال پائيس« در شهريور 1359 با 
استناد به حرف هاي مقامات سوري و الجزايري 
نوش��ت امام صدر در فروردين همان سال در 
پادگاني نزديك مرز الجزاير بود. روزنامه هاي 
عكاظ و المدينه عربستان سعودي در فروردين 
1361 نوشتند امام صدر الاقل تا اواسط سال 
1360 در ليبي زنداني بوده اس��ت. زمستان 
1367 ش��بكة پنج فرانسه برنامه اي را پخش 
كرد كه مي گفت امام موس��ي صدر زنده است 
و در آينده اي نزديك آزاد خواهد شد. روزنامه 
»الحيات« در شهريور 1371 به نقل از منابع 
ليبياي��ي اعالم كرد كه امام موس��ي صدر در 

پايگاه نظامي كفرا زنداني است.

امام صدر 
کيست؟

امام موسي صدر در 14 خرداد 1307  
در ق��م به دني��ا آمد. پ��درش آيت اهلل 
سيد صدرالدين صدر، مرجع تقليد بود. 
امام موس��ي صدر تا سال 1338 علوم 
دين��ي را فرا گرف��ت و در حوزه علميه 
درس داد. او همزم��ان با تحصيل علوم 
ديني، دبيرس��تان را هم تمام كرد و به 
دانش��گاه رفت. مدركش را در رش��تة 
»حقوق در اقتصاد« از دانش��گاه تهران 
گرفت. سال 1338 امام موسي صدر به 
لبنان رفت. ش��يعيان لبن��ان در همة 
زمينه  ها محروم بودند. او كار خود را در 
زمينه هاي سياسي و فرهنگي آغاز كرد. 
نام امام موسي صدر وقتي بر سر زبان ها 
افتاد كه به دعوت او صد ها هزار لبناني 
اعتص��اب كردند. آن ها حقوق ش��ان را 
مي خواستند. پس از چند اجتماع بزرگ 
مردم لبنان، »مجلس اعالي شيعيان« 
را براي رس��يدگي به امور ش��يعيان و 
محرومان لبنان درس��ت كردند و امام 
موس��ي صدر هم رئيس آن ش��د. امام 
موس��ي صدر براي ديدار مسيحيان به 
كليساهايشان رفت و برايشان صحبت 
كرد.  امام صدر مقاومت اسالمي لبنان 
را در قالب س��ازمان امل به فرماندهي 

شهيد دكتر چمران بنيان گذاشت.
امام موسي صدر همراه انقالب 

ايران
در تابستان 1342 پس از دستگيري 
امام خميني، امام موس��ي صدر سفري 
به اروپا و شمال آفريقا داشت، تا از طريق 
واتيكان و االزهر، شاه ايران را وادار كند 
ام��ام خميني را آزاد كند. امام موس��ي 
صدر در بهار س��ال 1357 لوسين ژرژ 
نمايندة روزنامة فرانس��وي لوموند در 
بي��روت را به نجف فرس��تاد ت��ا با امام 
خميني مصاحبه كند. امام موسی صدر 
در ش��هريور 1357 و يك هفته پيش از 
ربوده شدن خود، با انتشار مقالة »نداي 
پيامب��ران« در روزنام��ة لوموند، امام 
خميني را به عن��وان تنها رهبر انقالب 
اسالمي ايران معرفي كرد. حمايت امام 
 موسي  صدر از انقالب اسالمي تا آن جا 
پيش رفت كه محمدرضا پهلوي دستور 
داد تابعيت ايراني امام موس��ي صدر را 
لغ��و كنند. نقش امام ص��در در انقالب 
ايران آن همه ب��ود كه چند روز پس از 
دزديدنش روزنامه  ها نوشتند احتماال او 
مخفيان��ه به ايران رفت��ه و در حكومت 

انقالبي ايران جايگاهي دارد.
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