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همشهري جوان  

ناپديد شدن امام موسي صدر
9شهريور 1357

عادت نمي كنيم
بيست و هفت سال است که معمر قذافي حاکم ليبي 
در گردابي خودساخته که اکنون به مردابي براي او 
بدل ش��د، دست و پا مي زند. شايد زماني که او امام 
موسي صدر و دو همراهش را به ليبي دعوت کرد تا 
نقش��ۀ ربودن آن ها را در آن کشور اجرا کند، هرگز 
گمان نمي کرد دس��تور او براي ربودن امام موسي 

صدر به کابوسي 27 ساله برايش مبدل شد.
در اين مدت، قذافي تالش بسياري کرد تا بتواند 
به نحوي خ��ود را نجات دهد. ابتدا  پس از آن  که با 
صحنه سازي وسايل و چمدان هاي امام و همراهانش 
را به هتلي در شهر رم فرستاد، اعالم کرد امام صدر 
س��فر خود را نيمه کاره رها کرده و ليبي را به مقصد 
رم ترک کرد. »من هم نمي دانم چرا به يکباره و بدون 
اط��الع ما اين کار را کرد!« اما پس از تحقيقاتي که 
مقامات قضايي لبنان و ايتاليا به طور جداگانه انجام 
دادند، معلوم شد امام موسي صدر هرگز ليبي را ترک 
نکرده. قذافي پس از آن، تاکتيک ترور ش��خصيت 
امام موسي صدر را به کار برد.  او در سخنراني سال 
1984 خود امام صدر را عامل »س��اواک« ناميد و 
چون از اين حربه نيز سودي نبرد، به سناريوسازي هاي 
مختلف با هدف انحراف اذهان روي آورد. ابتدا اعالم 
کرد »من از ربودن امام صدر بي اطالع ام و سرنوشت 
صدر را برويد از کساني که اکنون جانشين او شده اند 
بپرس��يد.« پ��س از آن تئات��ر، گروه تروريس��تي 
»ابونضال« را به صحنه آورد و او را عامل ربودن امام 
معرفي کرد. جالب اين جاست که اين قضيه پس از 
پيدا شدن جسد ابونضال در عراق مطرح شد. ضمن 
اين که يکي از معاونين ابونضال در مصاحبه اي اعالم 
کرد در آن تاريخ اصوال رابطۀ ابونضال و ليبي به هم 
خورده ب��ود و او اصال در آن تاريخ در ليبي نبوده تا 
بتواند دست به اين کار بزند. بعد سرهنگ از در تهديد 
وارد شد و خانوادۀ امام راتهديد کرد. مدتي هم سعي 

کرد تا آن ها را با پول راضي کند.
اوايل شهريور 1357 بود که امام موسي صدر به 
اصرار بومدين، رئيس جمه��ور الجزاير و به دعوت 
رسمي قذافي به ليبي سفر کرد. امام قصد داشت در 
مالقات با قذافي، شرايط حساس لبنان و خطرات 
آين��ده را مط��رح کن��د و او را متقاعد کن��د که از 
آتش افروزي در لبنان دس��ت بردارد و اجازه بدهد 
لبناني ها خودش��ان مسائل ش��ان را ح��ل کنند. 
»سيف االس��الم« قذافي عقيده داشت براي حل 
مش��کل لبنان يا بايد مسيحيان و س��اير طوايف 
مسلمان شوند و يا کشته شوند. امام اما فقط رهبر 
شيعيان لبنان نبود. او به تمامي لبنان تعلق داشت.

بيست و هفت سال، زماِن درازي است. خيلي ها 
ديگر ع��ادت کرده ان��د. آن امامي که س��وداي 
محبوبيت و مرجعيت در قم را گذاش��ت و رفت، 
اما اهل عادت نبود. بيست و هفت سال پيش بود 
که آن اتفاق افتاد. تابس��تان بود و س��ه چهار روز 

مانده به عيد فطر.
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