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 صدر یمن و امام موس
 بخش پنجم

 صدر یوسسرنوشت م

 یتا سرهنگ معمر قذاف یاز محمد رضا شاه پهلو
 

آقا  خود،بزرگ  شنهاد برادریصدر به پ یموس ۱۳۳۸اواخر سال  د:ین خواندیشیپ ی  هابخشدر 

محمد  موافقت وت کشور یس سازمان اطالعات و امنین رئینخست ،اریمور بختیبه سپهبد ت رضا صدر

ف ن شرید عبدالحسیمسجد و منبر س یتصد تا باعزام شد. به لبنان ا رانیپادشاه ا ،یرضا شاه پهلو

  . شود به جنبش عبدالناصر ن کشوریاان یعیوستن شیپ مانع ان لبنان،یعیش یرهبر متوف نیالد

 یدر بحران کانال سوئز، به منظور خنث یل پس از ناکامیس، فرانسه و اسرائیسه کشور انگل

به توافق لبنان و عربستان به مذاکره پرداخته و  ران ویا یکات عبدالناصر با کشورهایکردن تحر

ها ن برنامهیاز ا یکی. به اجرا در آورندبا عبدالناصر  یاروئیجهت رورا هائي برنامهدند که یرس

د عبدهللا یکه سن منظور قرار گذاشتند یبه اسم بود. یان لبنان به جنبش ناصریعیوستن شیممانعت از پ

ق یل و تحقیه قم به تحصیعلم که در حوزه  را ن ین شرف الدیحسد عبدالین پسر معمم سیشرف الد

شنهاد آقا رضا صدر، ید و پی. اما با صالحدبرگردانندن کشور ین پدر، با ایمشغول بود، به عنوان جانش

ن منظور انتخاب یبه ا را صدر یموس ،او برادردانست، ین کار نمین را مرد اید عبدهللا شرف الدیکه س

 .کردندام و به لبنان اعز

به  تیدر اوج شهرت و موفق صدر یموس، ۱۳۵۷ور ماه یشهر ۹در  یعنینوزده سال بعد، 

د شد. از آن زمان ین کشور سفر کرد و ناپدی، به ایبی، رهبر کشور لیسرهنگ معمر قذاف یدعوت رسم

انه یخاورم یار کشورهیو لبنان و سا یبیران و لیکه در ا یحوادث و فعل و انفعاالت تا به امروز با همه  

 .«امده استیبه دست ن یموثقوسته، از سر نوشت او اطالع یوقوع په ب

 

 یچ اقدام جدیه ،منطقه یاسیو س ینیت بزرگ دین شخصید شدن ایز است که در ناپدیشگفت انگ

ران یمذهبان او در لبنان و انان و همیدهم! چه از طرف امدیبه عمل ن مهم یماجرا نیا بردن به یپ یبرا

ران شده یا یدار حکومت اسالمران عهدهیز او که پس از انقالب اروید یاسیدوستان س یه از سوو چ

 بودند.

 به استناد اسناد و ،ان بردن اویاز م یهازهیم به علل و اسباب و انگیاندازیم ی،  نگاههمهن یبا ا

 .استار یکه در اخت یمدارک اندک

* 
 

 به بهانه  ران یبا ااو را  رابطه   ،ران در لبنانیر ایسف ،قدر یکه آقا از آنپس  صدر یموس... 

 یکله ب ،یعتیشر یدر مراسم درگذشت عل او یسخنران یاش با الحوادث و سپس داستان جعلمصاحبه

که  باشد ین کمکیگزیجاتا  ،رفتان لبنان یعیکمک به ش یبرا یگریمنبع ددا کردن یپ دنبالقطع کرد، به 

افت یامکان درمسلمان که ثروتمند تنها کشور  ،خیدر آن تار .بکند ان لبنانیعیران به شیاپادشاه قرار بود 

 پادشاهبا  اشرابطهکه  ی. کسبود یمعمر قذافسرهنگ و رهبر آن  یبیکشور ل، سر بودیم آنکمک از 

  .کردیکمک م یبا دست و دلباز او، یاسیسن یبه مخالف ن علت همیبه هم و ره بودیران تیا
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 یبیصدر را به ل یموساصرار داشت که   یقذاف :ندیگوی، میبیصدر به ل یموس سفر با در رابطه

س جمهور یرئ نیمدبونداشت.  یبی سفر به لیِ برا یِل چندانیصدر تما یکه موس یدر حالدعوت کند. 

هم صدر  یموس. کندیم یدار با قذافین سفر و دیاق به یصدر را تشو یموس ،یل نامعلومیبه دال ریالجزا

کند ین اقدام میبومداورد. یبه عمل ب یدعوت رسم یاز و یبدهد تا قذاف یبیکه ترت خواهدیم نیدبوماز 

  .کندیدعوت م یبیسفر به ل یصدر برا یاز موس یرد و به صورت رسمیپذیم یقذافو 

ر به صد یموس خواهان سفر یقذاف چرا ن است کهیا ،گرددیمطرح م که یپرسشن ینجا اولیدر ا 

 کرد،یسفر م جهان مسلمان یکشورها به همه   یصدر که به راحت یچرا موسکه  نیگر اید !؟بود یبیل

  ...؟شت!واهمه دا یاز قذاف ایآ ؟!نگران بود ای!؟ آنبود یبیرفتن به ل ل بهیما

در همچنان  است که یست کرد، داستانیاو را سر به ن یش آمد و چرا قذافیچه پ یبیکه در ل نیا 

ست یسر به ن یچگونگن سفر و یا در باره   یعات فراوانین علت هم شایبه هم .است اندهم یابهام باق پرده  

 .نش وجود داردیان طرفداران و مخالفیشدن او در م

که مورد پسند  راندیمبر زبان  یسخنان ، صدریا قذافصدر بدار یکه در د باورندن یبر ا یگروه

رون یبو با خشم و غضب دستور  کند یم راحضا  گارد مخصوص خود ران جهت یست. به همین یقذاف

 اند،داشته یبیرهبر ل اوامرِ  که از یان مربوطه مطابق سابقهیمامور ی، ولدهدیرا مصدر  یموسبردن 

 است او بوده ست کردنین فرمان، سر به نیغرض از اکنند که یر میتعب نیرا چن ،«بردن رونیب» دستور

 .برندین میرا از باو و همراهانش  یعنیکنند، ین میو چن

 رد و بدل شد،صدر  ین او و موسیکه ب یبعد از سخنان تند یقذاف ن باورند کهیاهم بر یاعده 

 که صراحتاً دستور قتل او و همراهانش را صادر کرد. دیگردآنچنان دچار خشم و غضب 

 یایو دنانه یخاور م یو اجتماع یاسیس خیتار و پژوهشگران نیمحققمرکب از  ،یجماعت سوماما 

 ین صدر و قذافیماب یسخنان تند اگر هم که باورندن یبر ا ،هاآن کنند.یفکر م گروه دو نیا خالف ،اسالم

 .صدر بود یبردن موسان یاز م اصوالً  یقذاف هدف رایز. است بوده یابهانه فقط رد و بدل شده باشد،

را به  یقذاف شیپ یهاسال که ین کساخاِص  یهااستیاز س یبعضبه خاطِر  کهن است یاها استدالل آن

، دستور داشت ندکردت یحما اشمارگونهیده و بینسنج یو کارها حماقت قدرت رساندند و از او با همه  

 یسفر موس یبرا یاصرار قذاف» نظرشان را، ل عمده  یاز دال یکیند. ست کیصدر را سر به ن یموس

س جمهور ین رئیمدبو صدر، یل بودن موسمردد و دو دوجود با  که «کنندیعنوان م یبیصدر به ل

  .  کندیفراهم مب سفر او را یترت ریالجزا

 یزمان»:ندیگویوجود داشت، مصدر  یکشتن موس یبرا یکه چه لزومنیا به ن جماعت در پاسخیا

 یموس حضور ،ندازندیبرا به حرکت  رانیا یقطار انقالب اسالم خواستندیم ،اران غرباستگذیسکه 

در  هاآن .داشتندیبرماز سر راه انقالب  او را یستیو با دانستندیمضر م ،حرکتن یا هنگامه   را در صدر

به حرکت در  ی، زمانیکنند که قطار انقالب اسالمین موضوع اشاره مینخست به ا ،ن موضوعید ایتائ

ه او ت بیت حرکت کرد که در مرز کویاز عراق به سمت کو ۱۹۷۸اکتبر  ۴ خیدر تار ینیآمد که خم

اکتبر او  ۶خ یدر تار یعنیدو روز بعد،  یقبل یهاینیبشیزان انقالب، با پیند، برنامه رورود نداد اجازه  

 س داده شده بود.یپار بات استقرار او در حومه  یترت ش همه  یشاپیرا به فرانسه بردند که پ

د یس از ناپدک ماه و چند روز پی، درست از عراق ینیداستان اخراج خم ز است کهیشگفت انگ

 یران، وقتیدر انقالب ا ینیروح هللا خم یرهبر یعنی شود!!یم انجام یبیصدر در ل یشدن امام موس

 .بودخارج شده ران یاانقالب  یاسیس یباز صدر از صحنه   یموسخورد که ید میکل

 کهاست  یحضور کسان ، اشاره بهدهندیتأئید نظر خود ارائه م یکه برا یگرید لیدل ن گروهیا

 ستیباین روزهائي میدر چنکه  یبودند، کسان ده شدهیچ صدر یموس کناردر  کایتوسط امر ان درازیسال
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 ت کنند.  یهدارا  رانیا یاسالم انقالب یاحتمال رهبر

ه فرستاد ینیخم معرکه   به ،صدر یموس کردنست یکه بعد از سر به ن بودند یهائنها، همان آدمیا 

 یاسیت سیو فعال یر فکریها در مسنک از آیچ یکه ه ی. کسانرا هموار کننداو  یروزیر پیتا مس ندشد

ه یعل ،یخواهیآزادت ین ابآنان اکثر  و نداشتند یهماهنگ ینیخم یقشر عقب مانده و یهابرنامه خود با

ان یدر طول سال ینیار و مونس خمی صادق قطب زاده هم کردند. نمونه روشن آِنیران مبارزه میم ایرژ

 یشک چمران و بنی. به بودقدم برداشت هم ینیبود که تا بمباران کردن جماران و کشتن خم شدیتبعز درا

 یدر پ بودند و م شاهیرژ یشه به دنبال سرنگونین افکار و اندیبا هم هم ه  ریو غ یو طباطبائ یزدیصدر و 

 .نداشت یهمخوان ،رانیا یانقالب اسالم یاصل نانیچهدف تدارک با که یزیچ. رانیدر ا یجاد دمکراسیا

و  مفتحو  یمطهرو  هنرباو  یبهشتمانند  یآخوندهائ یتوان گفت که حتیم ینه به روشنیزمن یدر ا

تافتند. تازه یاو را بر نم ی، رهبرداشتند ینیاز خم یفه که شناخت کافین طایگر از اید یاریو بس یطالقان

هم  ن خلقیمجاهدو  ان خلقیفدائو  حزب تودهطور  نیهم ... و یسحابو  بازرگانو  فروهرو  یسنجاب

، را گرفته و به دور او حلقه زده بودند ینیشان فرمان اطاعت از خمیان خارجیاز طرف حام یهمگ

 .ندزدینه نمیس ینیخم یحکومت اسالم یبرا یگرید انکس ،یقشر معدود آخوند یتعداد ر ازیوگرنه غ

د بکند یکردند و گفتند که چه با رانیا انقالب رهبر ،یشرط و شروط با را ینیخمگونه بود که  نیا

م یدر مبارزه با رژ ینقشهم که اکثراً  گانشآمدی! و پگانگان را اجرا کردین بیراحت فرام م که چهیدید و

  کنند!یمن ها کهچه بعد از او نداشتند، رانیا یپادشاه

ر باز تحت نفوذ یران از دیکشور اادمان باشد که یند: یگویم ،فکرن طرز ین جماعت همزمان با ایا

 در ی. وقتاست س و روس بودهیخصوص انگله ب اروپا، یکشورها یستثمارا و یاستعمار و حوزه  

، وارد دوم یفاتح جنگ جهان کایدارد، امر یاان جداگانهکه خود داست «!کردن صنعت نفت یمل»ان یجر

مورد  یکشورها منابع از یربهره ب و یسهم طلب ی، در پجهان شد یو نظام یو اقتصاد یاسیس عرصه  

ک از یهر را، یز د.یکش به کشمکش شانکارنجا بود که دوِل متفق ی. ابرآمد اروپا یاستثمار کشورها

 ه  یب روسینص یشرق یاروپا یکشورها سهم خود را گرفته بودند. ،دوم یجهان شرکت کنندگان در جنگ

جز  کا کهیان، امرین میدر ا د.یمحرز گرد از نو شایاستثمار یس بر کشورهایانگل ۀسُلط شد، یشورو

نفت عربستان را تا شصت  نخست ،از جنگ نبرده بود یبینصژاپون و آلمان  دو کشور شکست خورده  

به ثمن س یکه تا آن زمان انگل ینفت ،دوختران یبه نفت ا طمع چشمهم سال به خود اختصاص داد و بعد 

  .بردیم غمایبه آن را  سبخ

به  را رانیاز نفت ا یسهم شد ناچار سیت انگلیو در نها پرداخت یبه چانه زن سیانگل کا بایامر

 ینفت یهاشرکت در صد چهاردها، کیامر ینفت یهاشرکت هل در صدچ :گران واگذار کندیب به دین ترتیا

 .یفرانسو ینفت یهاشرکتدر صدر  شش هلند و

 با رابطه   شد، کشورش ینفت یهاکتب شریکه نص یسهمچهل در صد  افتیپس ار در ،کایامر 

که  خود اختصاص دادبه هم  ران رایا یکل درآمد نفت ران برقرار کرده بود،یا پادشاهکه با  یتنگاتنگ

  نبود. اروپا یر کشورهایو سا و روس سیشک مورد پسند انگلیب

با باال رفتن  که محمد رضا شاه نیکا ادامه داشت تا ایران و امریخوب ا ست و پنج سال رابطه  یب

بلند  فکربه  ورش،شثروتمند شدن ک بالمآل و داشت ین امر سهم بزرگیز در این او که خود مت نفتیق

 یهایبلند پرواز که که توجه داشته باشد آن یب .افتاد تمام پدرشنا یهابرنامه و خود یهایپرواز

 شناخته شده   پژوهشگرانبود که  مرحلهن یا . درستینغرب  یاست جهانید سیمورد تائ او یستیونالیناس

ل یمنظور تشک به را «هیت فقیوال» پروژه   «سیبرنارد لوئ»و «مبتونل آن» خانم، مانند سیانگل

ران و یا کنترل یبرا یبه عنوان راه حل ،عهیش یبا خالفت آخوندها یعه دوازده امامیش یاسالم حکومت
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  گذاشتند. جهان غرب منافع نده  یآ نگران از یکایامر اری، در اختمنطقه یسن مسلمان یکشورهابا  یباز

 هم۱۳۳۲سال  یهابحبوحه کشمکشرا خانم لمبتون در  عهیش یتز حکومت اسالماست که  یگفتن

س ی، به دولت انگل«با برگشت به عقب عهیش یمت اسالمبلکه حکو ،نه شاه و نه مصدق» ن متن یبا ا

را مطرح کرد  «شتنیخوبازگشت به » ،اقتباس از آنبا  جالل آل احمد که بعدها یشعار .ارائه کرده بود

و  ها انداختندبر زبان الگو قرار دادند و آن را« بازگشت به صدر اسالم»با شعار ون یمذهبهم بعدها و 

بازگشت به »ا ی «شتنیبازگشت به خو» بین ترتیا به و ندمت شمردین شعار را غنیروشنفکران هم هم

 .شد رانیا مین رژیشعار مخالف ،«صدر اسالم

ن یدکتر ،سیهمفکر خود برنارد لوئلمبتون به همراه دوست و  آن خانمم که یشوادآور یهم  ن رایا 

کا یچون امر ی، ولکرده بود مطرح ینیخم همزمان با شورشهم  ۱۳۴۲ را در سال « هیت فقیوال»

که در حمله  یشکل درست به همان !ماند جهینت یبشورش  آن در ران بود، کارشانیم ایرژ یهمچنان حام

 مخالفت کرده بود. اروپا با برنامه کایامر ،ن عبدالناصرل به مصر در زمایس و فرانسه و اسرائیانگل

 یمنتظر یو حت ینیخم تز ،هیت فقیتز وال :که نیم، و آن ایادآور شوید یبا هم را یانکته نجایدر ا

 ینیو نه خم یمنتظرنه  رایز. ستی، نده استم کریه و تنظیه را تهیت فقیوال بود که او برنامه   یکه مدع

به  یربط است و یو فقه ینیک مفهوم دیه یفق یول تز .نداشتند ین دانش و معرفتینچ ن موردیدر ا

و  یاسیس پروژه   کیرا در قالب  یو مذهب ینین مفهوم دیکه بشود ا نیا .داردن یحکومت و حکومت دار

 که تاس یو فرهنگ یو اجتماع یاسیز سیک برنامه ری خ ویک پژوهشگر تاری، کار گنجاند یاجتماع

که سطح سواد و دانش و  ییهانه کار آخوند و مال گردد،م یه و تنظیته ،فراوان یهانهیش زمیبا پد یبایم

 .استمعرفتشان در حد غسل و طهارت 

 صدر و علت سر به یم به داستان موسگرد ی، بر ممطرح شدکه به اختصار  یبا توجه به مطالب 

که  مقصد یسو به به حرکت افتاده و رانیا یکه قطار انقالب اسالم یزمانست شدن او، درست در ین

 یم پادشاهین کردن رژیگزیجابا  زینکا یند: امریگویمروانه شد.  بود، رانیا ینظام پادشاه یسرنگون

ن یا یرهبر یبرا را صدر یکه موس تبصرهن یبا ا ی، منتهموافقت کرده بود یعیران با خالفت شیا

 یمانند مصطف ،نان خودیدن عوامل مورد اطمیاز با چان دریکه از سال در نظر گرفته بودحرکت 

ژه یوه ب نان داشت.یاطم یاو به و در اطراف گرید یاریو بس یزدیم یچمران، صادق قطب زاده، ابراه

، ن از خود نشان دادهلبناان یعیش امور که در اداره   یابا سابقهصدر  یدانستند که موسیها مآنکه  نیا

 یز عنادیته نیکه او با تجدد و مدرن نیتر اران را دارد و از همه مهمیمانند ا یکشور بزرگ ت اداره  یقابل

 دانست.یم یمسلمان ضرور یکشورها یرا برا نداشت و آن

 یمطهرو  یبهشتمانند  یگریون دین منظور، روحانیصدر به ا یموس کا همزمان با انتخابیامر 

به  که یکسان .ده بودیرگزران بودند، به عنوان همراهان او بیره را هم که در ایو غ هنرباو  مفتحو 

 شدند.  ان برداشتهیاز م یک به نوعیصدر هر  یبعد از موس بیترت

امور  اداره  گر یکه بار د آن را نداشتند یروس آمادگ س ویانگل ،اما غرب اروپا و در راس آن 

خواستند یها نمآن .هستندکا یار امریصد در صد در اخت بسپارند که یا به کسانیو  یبه کس را رانیا

 یم پادشاهیدن رژیران را پس از برچیاکل منافع  تکرار شود و رانیان یا در ،مصدق یبرکنار داستان

 پس ان انداختند ویبه جر صدر را یحذف موس یویرو سنارنیازند. از یکا بریران، از نو به دامان امریا

  کردند.  لیتحم یارائه و به عبارتمانان خود یران به هم پیبه عنوان رهبر انقالب ا را ینیخم بود که از آن

ه ب ،جهان وانه  یاز رهبران د یکیقابل قبول و شرکت دادن  برنامه  ک یبا  یعیبه صورت طب ویسنار

 یرهبر ید، ولیجه نرسیبه نت و باد هوا شد ن و آن همیثمر ا یب یدادهایانجام گرفت و داد و ب یقذاف نام

 همه   ،کایمانان امریپهم تیبه منظور نشان دادن حسن ن هم در آغاز .دیگردواگذار  ینیبه خم انقالب
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ش یو تا آنجا پ دادندل یگس ینیخم به معرکه  بودند،  شده دهیصدر چ یکه در کنار موس را کایعوامل امر

ر یوز یکی .نشاندندر امور به مصد را صدر یان موسیاطرافهمه  ،همانقالب  یروزیرفتند که پس از پ

 .شد ریمعاون نخست وز یران و چهارمیا ونیزیو و تلویس رادیرئ یر دفاع و سومیوز یگری، دخارجه

وان یس دیرئکا افتاده بود، یبه دام امر ،که در دوران خدمت خود در مسجد هامبورگ آلمان را یبهشت

ش یو آخوندها ینیخم آرام آرام تا پوشاندند یس جمهوریرئ یقبا مه صدر یبر تن بن .کشور کردند یعال

 مملکت راامور  اداره   و شوند آشنا به کارها رخنه کنند وامور مملکت  مختلف یهارشته در انه واریمور

 . رندیبگعهده بر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       کا را به یامر دار و دسته   ،آرام آرام پس از آن بود که شروع کردند

ک یک ی یارکانهیز یهارنگیبا چه ن که میدید . وانداختنرون یاز صحنه ب یعیظاهرًا طبصورت 

 از صحنه خارج کردند. یانقالب اسالم یباز در  اکا ریعوامل امر

د ی، حاج سیسحابو فروهر و  یسنجاب بازرگان و مانند ،ریب خوردگان به تقصیان فرین میدر ا 

به  هاکدام از آنشان کوتاه بود و هر یاهایرومدت  ید، ولگرفتن یپست و مقام کیهر  ره همیغ و یجواد

را به  یکه دق مرگ شدند، گروهساختند  ن یرا خانه نش ی. جمعشدند راندهرون یب یبازاز  یاگونه

مانند  یجماعت را با توطئه کشتند. مانند فروهر یگروه و  کردند اعدام مانند قطب زاده یصورت رسم

ا رمجو و.... و نا یو فالح ینمانند چمران و قره یاعده ،را به فرار واداشتند یه و مدنیدر و نزص یبن

 یو مطهر یو طالقان یبهشت .برداشتندان یاز م ةریو غ یهوائ ا سانحه  ی ترور و یساختگ یهابا صحنه هم

 تا هللا فرستادند.به لقاء یوعبه ن از آنان را هم کیهر  مانده بودند که گریها نفر دو ده هنرو مفتح و با

ن یاکه  برگرداندند یبه زمانران را یگر ایبه عبارت د بماند. یباقغرب اروپا  یبرا دستکی یحکومت

 کایامر یپا که ۱۳۳۲ش از سال یپ یعنی .بود اروپا یکشورها ریسا و س و روسیکشور در دست انگل

 . بودشده نران باز یبه ا شدن نفت یمل با

 د شدنیا ناپدکا که بیوابسته به امر یهاُمهره همه  دهد که ینشان م ،رانیا خ انقالبیربه تا ینگاه

دست  در کدست،یران یکشور ا امور اداره  ان برداشته شدند. تا یاز م ،شده بود آغازصدر  یامام موس

 .ردیبگقرار اروپا گران یباز

از ، گر راید یاریب آن بسیقو در تع کایامر یدیعوامل کل از یکی، چمران یدکتر مصطف یوقت 

  دم:یپرساز خود  و افتادمد یشک و ترد به یو اطالعات ی، نظامیاسیس مسائلمن کم تجربه در ان بردند، یم

 یبکاریو فر یران دو روئیبا ما مردم اکه  یطور همان ،«رانیاانقالب  یگران اصلیباز»  ایآ

 هایئکایا امریآ .!؟نداهها هم کلک زدند و به آناهودمانان خود هم رو راست نبیهمپ دوستان و ، بااندکرده

ا با یاند!؟  آبردهندوستان خود  یهاسهیبه دس یپ ،ن انقالبیدست دادن نشانه دار عوامل خود در اپِس از

کا یامرکه  یگرانینامجو و د ، ی،  فالحین قره ،یبهشت مانند چمران، قطب زاده،  یکسان جارو شدِن  

 یشنهادیب پبا انقال ،هاآن ید همکاریو به ام دبو پرورانده با خود  ید همکاریها را  به امان دراز آنیسال

 یدوستان اروپائ ، از توطئه  دکرده بو موافقت« سیلوئ دبرنار»و « لمبتونآن » یسیپژوهشگران انگل

 !؟است فتادهید نیتجربه هم به شک و ترد کم در حد منِ  یو حت ؟است خبر ماندهیخود ب

ل یاز دال یکیو اروپا بود.  گریباز ارانذاستگیس پختدست ران،یا انقالب یبه رهبر ینینتخاب خما

 یر اسبق دادگستریوز کالرک یرمز ،کایامر یرسم نده  ینما یگوودار و گفتیواضح و روشن آن هم د

در  یئکایگر امرید یهاتیو شخص کایس جمهور امریکارتر رئ یمیاز جانب ج یندگیبه نما ن کشوریا

 .است ینیخم با فرانسه شاتولولنوف

که  یالحدر  !!گذاشتند ینیخم شان را باقرار و مدار ،تازه در فرانسه هایئکایامر ،یبه عبارت

صد  دیشدن، باده یاز آغاز برگز ،ک انقالبی که رهبر منتخب استن ی، او انفعاالتفعل  گونه نیا الزمه  
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و  ، عامل مهمیروزیپ  ۀدر بحبوح که نیباشد. نه ا بوده قالبآن ان زانیبرنامه ر اعتماددر صد مورد 

رد که بر ید و از رهبر منتخب تعهد بگیایب ،کا بودیامر ران،یا یآن که در انقالب اسالم یاصل یمجر

 !عمل کند شکشور یهاخواسته یمبنا

ان یدر م یبکاریفر نینخست سرآغاز و ران،یا یانقالب اسالم معرکه   در صدر یحذف موس

 بان همه  یدا کرد و گریادامه پ زیانقالب ن یروزیبا پ که یبود. حذف رانیانقالب ا یاصل برپاکنندگان

و بازرگان و فروهر و  یمانند سنجاب یمداراناستیکا بودند، چه سیخدمت امر در را گرفت که یهائآن

به مملکت و مردم  و داشتند یسر و سر هاآن ها بااز گذشته که یانیچه نظام ، هاآن دار و دسته   و یسحاب

 یهانکه در سازما یو چه آنان و مقدم یقره باغ ،فردوست، یاحیر ،ینمانند قره کردندیم خود جفا

 یفدائ یهاکیو چر یرنگارنگ اسالم یهاان، سازمانیون دانشجویه، کنفدراسمختلف اعم از حزب تود

  .آورده بودند وجوده ب یاتیبه مقتض بنا ا همر هر کدام کردند، کهیت میفعال رهیو مجاهد و غ

و  ید که چه کساننند بفهمنتوایم یبه سادگ م،یفه یهاانسان کنمیکه داده شد، فکر م یحاتیبا توض

قدر  یاگر آقا » :ماهن مقاله نوشتیا یقبل یهاشمارهمن در  .ست کردندیصدر را سر به ن یچرا موس

افت کمک سرهنگ یدر یصدر برا یموس ،شک یبود، بهم نزده ه ران را بیصدر با ا یموس رابطه  

چه بسا رنگ  در آن صورت، شد ویکشته نم یبیل وانه  یبه دست حاکم د و رفتینم یبیلبه  یمعمر قذاف

  .«میشاهد آن هست ما شد کهینمگونه  نیران، ایا یانقالب اسالم یو بو

 

** 
 یرانیگران ایو اما نقش و سهم باز

  ...رانیا ۱۳۵۷ انقالب یدر ماجرا 
 

 یدارد، نگاه یتنگاتنگ صدر ارتباط یموس یماجرا ران بایا یانقالب اسالم که نیبا توجه به ا

 .رانیا ۱۳۵۷انقالب  یرانیگران ایو سهم باز م به نقشیاندازیم

زان و یبرنامه ر و به اجرا در آمد.ه شد یزیبرنامه ر یو داخل یخارج دو محور برران، یانقالب ا

در  ودند وب یرانیاکه آن  یداخل گرانیباز  یولبودند.  یخارج ،یهمگ انقالب یاصل انبرپا کنندگ

 :شدندیمم یتقسگروه دو  به ،داشتند یهمکار یزان خارجیبا برنامه ر یهمکار

سران  وکردند یت میعلناً فعالاز کشور ان مخالف شاه بودند که در داخل و خارج یرانیا گروهک ی 

 ،گریگروه د. بودندارتباط  در گانهیب یهاسیم با سرویر مستقیم و غیمستق، هانآو رهبران طراز اول 

به  ،کشور یبه عنوان نماد مل رانیا پادشاه به مملکت وبه  یاردمتگزخ یضمن ادعا بودند که یانیرانیا

ب و یعامل تخر ،ن کشوریدر لباس خادم یبه عبارت .داشتند یوابستگ گرید یمختلف به کشورها صور

نمونه  .شدندیممحسوب  رانیا ینظام پادشاه یسرنگون یبراگانگان یب نظر ط موردیشرا هم کنندگانفرا

 یلد، وینامیحضرت میزاد اعلهخود را غالم خان که ی. کسبود «علماسدهللا » ن گروهیاروشن و آشکار 

 یخوب به هاسیانگل به او یکه پادشاه مملکت هم از وابستگ نیتر از همه اس بود و جالبیانگل ینوکر واقع

 کرد.یاشات ممم، با او یلو ،بود آگاه

ال یگر مانند او به خید یاری، بسباشدگانگان یبه ب نبود که وابسته یتنها دولتمرد علمالبته اسدهللا 

 نام ین افراد را با نام و بیاز رفتار ا یهائما نشانه !آخور از خوردند و همیخودشان هم از توبره م

 نعمت خودیبه ول هم یرخواهیکه در لباس خ یکسان ست.ین هان آیِ  تمامیِ اسامذکر به یازیو ن میشناسیم

س سازمان اطالعات و ی، رئسپهبد ناصر مقدم نمونهبه عنوان  .زدندیم خنجراز پشت  شانهنیبه م هم و
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و  یهعالوه بر همرا او بود که ،نیا»: که کرددر دادگاه خود به صراحت اعتراف  ،ت کشوریامن

به عنوان مصلحت نظام به پادشاه  ،را معروف یروز عاشورا یمائیراهپ اجازه   ون،یبا انقالب یهمکار

 یزیررا باعث آبرویندادند. ز یبه او اجازه افشاگر متاسفانه گر کهید یاز کارها یلیو خ «ه بودقبوالند

 . !کردنداعدامش  عیسر نیبنابرا ،رسانده اند یروزیها به پبودند انقالب را آن یکه مدع شدیون میانقالب

ن دولتمردان یم که اینیبیم، میکن یران را بررسیا ۵۷قالب روند ان که اگر با دقت ن استیت ایواقع

که سخن به  نیا یبرا کرده بودند.انقالب فراهم  یبرپائ یالزم را برا یهانهیبودند که زم ینظام پادشاه

 صدر است. یدر آن شرکت داشتم و آن داستان موس شخصاً  که یگردم به داستانیدرازا نکشد، باز م

 ران در مصریر سابق ایسف یشاهپور بهرامخبر داد که ارجمندم،  اندوست از یکی قبل یچند 

م یل کتاب را هم برایفا ،از سر لطفو  .است صدر کرده یهم به موس یااشاره خاطرات خود را نوشته و

 .ندفرستاد

ن یار جالب بود، ایم بسیکه برا یرا خواندم. مطلب یشاهپور بهرامخاطرات دکتر  یبا خوشحال 

 :کنمیم یسیباز نو ناً آن رایخاطرات او بود که عقسمت از 

شگاه یبه پ یابیران و شرفین مصر و ایب یسر یکارها یاعرض گزارش درباره پاره یبرا.. »..

 بعدبامداد روز  ۱۱د که ساعت دادن یاهفات دربار آگیبه تهران برگشته بودم؛ همانروز از تشر یونیهما

 یبه من آگاه یمعاون وزارت دربار تلفن یر متقیام یاواخر شب آقا اب خواهم شد.یدر کاخ سعد آباد شرف

 ۱۰. ساعت ندیرا مالقات نمام یابیش از شرفیلند فردا بامداد پیر دربار شاهنشاه مایعلم وز یدادند که آقا

گوناگون در مورد روابط دو کشور  یهابه گفتگو یلم حاضر بودم و مدتع یبامداد روز بعد در دفتر آقا

 علم اظهار داشتند:  یسپس آقا .گذشت یگوناگون مصر یهانجانب با مقامیک اینزد یهاو ارتباط

و چون  ییبنما یشه ترقیلم همیکه چقدر بتو عالقه داشته و ما یدانی؛ خودت مزیعز یبهرام»

م که مبادا در اثر ینما ییخواستم راهنما یباشیز میحضرت نیاعتماد اعلت و یدانم که مورد عنایم

صدر به  یافتم که امام موسی یز کاسته شود!*. آگاهیاز عالقه شاهنشاه به تو دوست عز یاشتباه

ن ابداً ید بنابرایآین شخص خوششان نمیداشته است؛ شاهنشاه از ا یقاهره آمده و با تو مالقات دراز

 «.به شرفعرض نرسان یطلبدر باره او م

ت از گزارش یک لحظه متوجه شدم که سازمان امنی در یول ،میدانستم چه بگویاز شدت تعجب نم 

اب و تمام یداند که مرتباً حضور شاهنشاه شرفیافته و چون می یصدر آگاه یمن در باره امام موس یسر

رسانم و ناچار یه شرفعرض مدهد را صادقانه بیم یتم رویرا که در حوزه مامور یمطالب مهم

گر خواهد یز جزو مطالب دیبرخوردار است ن یادیت زیصدر که از اهم یموضوع مالقات با امام موس

د از یعلم که شا ینادرست باز شود، توسط آقا یهابود و ممکن است دست سازمان در ارسال گزارش

 د.یمابن یریکامل ندارد خواسته است جلوگ یز آگاهیگزارش من ن یمحتوا

مانه یند صمیفرماینجانب میکه نسبت به ا یر دربار عرض کردم؛ از محبتیوز یبه آقا 

ند، ین مورد بفرمایدر ا یاگر شاهنشاه پرسش یاطاعت خواهد شد، ول یسپاسگزارم، البته دستور جنابعال

 یامام موساب بودم در باره گفتگو با یقه بعد که حضور شاهنشاه شرفیچند دق ناچار پاسخ خواهم داد.

ره یران و غیق نامبرده در باره این مالقات و احساسات عمیات اییل صحبت شد و تمام جزیصدر به تفص

 «. د و ...یگزارش شده بود به شرفعرض رس یره که در گزارش سریو غ

* 

 حدس و گمانافتادم که تنها با  یاد مطلبیه را خواندم، ب یدکتر بهرام ن بخش از نوشته  یمن ا یوقت

 یانین آشتیاد رکن الدیزنده  یچگونه و به چه علت»ن بود که یها ذکر کرده بودم و آن ااداشتین یهم در

 .«!!؟ن سمت برگماردندیاو منصور قدر را به ا یروت عزل و به جایران در بیرا از سفارت ا
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روس یران در لبنان با سیر این سفیاثر اختالف مابکه در  یک فرصتیبودم که قدر از  نوشتهمن  

ش یپ ،ران در لبنانیهفته ا یزمان برگزاراحان در یس سازمان جلب سیر و رئیفرزانه معاون نخست وز

او  یجاه و انتصاب خود ب یانیران باعث عزل آشتیبا کمک دوستان خود در ااستفاده کرد و  ،آمده بود

 .دیگرد

ن امر شده بودند را یه باعث اقدر ک یدوستان آقا نام قاً یو گمان بود و دق حدس یمن بر مبنا نوشته  

فردوست، از دولتمردان با نفوذ مملکت مانند علم،  یاریقدر با بس یدانستم که آقای. البته مدانستمینم

ام نوروز یکه در ا رایداشتم، زها را تین شخصیست ایل یدارد و حت یارتباط تنگاتنگ یادی، ایرینص

او را در امر  یگریباز ید، ولافرستیره میو موز و غ ب و پرتقالیس آنان یون برایر با کامیجناب سف

چگونه دم که یرا خواندم و د یدکتر بهرام نوشته   یوقت دانستم.ین شدنش را نمیر و جانشیک سفیزل ع

کند و به صراحت به او یحضار م، او را به دفتر خود اشانیا یابیش از شرفیپ «علماسدهللا »جناب 

 نقِش او شدم. ۀمتوج تازه «!یصدر را مطرح کن یموس ود با پادشاه مسأله  دار خیمبادا در د»د: یگویم

 قدر یشک آقایب!؟ کندیم یشاهپور بهرامبه  یشنهادین پیچن علم یآقا رت کرد که چرایتوان حیم

 یکرده باشد. ول علم یآقا را از ین خواهشیچن توانستیخبر نداشت و نم یشاهپور بهرام یابیاز شرف

که شاهپور  تواست حدس بزندیم ،بود یپادشاه با مقامات دولت یدارهاید همه  ان یدر جر که علم یآقا

 را به حضور ش اویشاپیرو پنیاز ا خواهد رساند.به عرض ا ر یچه مطالب با پادشاه دارشیدر د یبهرام

 صدر صحبت نکند! یدر مورد موس بهتر است کند کهیم گوشزد وطلبد یم

صدر با  یموس ر باره  د یخواست شاهپور بهرامینم علم یچرا آقان است که یحال، پرسش ا

 یاز مالقاتش با موس یمفصلگزارش ران در مصر یر ایسف که دانستیمناو  مگر !؟کندپادشاه صحبت 

در مورد مسائل  دارش با پادشاهید درکه  استناچار  ،و امروز .کرده بود ارسالپادشاه  یبرا را صدر

ن باره از او پرس و جو یا خود پادشاه هم در حتماً د و یسخن بگو شیدهایبازد د ویمربوط به مصر و د

 نکند و اگر ین باره صحبتیبدهد که در ا به او را هشدارن یا خواستیچرا م علم ی، آقانیبنابرا !کندیم

ن موضوع را هم در یصدر ندارد و بهتر است ا یاز موس یدل خوش (علم) شانیا ادش باشد کهیکرد،  هم

  رد!؟ینظر بگ

دا ی، پصدر یبا موس علم یآقا «یشخص»مخالفت یبرا یکردم، علت یمن هر چه کنجکاو

 هم ن دویا یدشمن یبرا یلیچ نوع منافع و مصالح مشترک نداشتند و دلیه علمصدر و  یموس نکردم.

 را «ن است...یره کش عقرب نه از ین» صدر مصداق  یبا موس علما مخالفت یداشت! آنوجود 

  ن نه!یقی!؟ به تداش

 یگران اصلیبود که باز یهائن قدمیاز نخست یکی ،رانیصدر از ا یباور من، دور کردن موس به

 یدور کردن موسرا یزبدان متوسل شدند.  ،بودند آندر تدارک  ان دوریاز سال ران کهیا یاسالم انقالب

که در  یکسان نبود! یدرست ارک یرانیر ایو چه غ یرانیا چه یاستمداریسچ ید هید ران، ازیا صدر از

 و یادی، سپهبد ایری، ارتشبد فردوست، ارتشبد نصعلم یداشتند مانند آقا یمملکت دست یاسیس عرصه  

ن بزرگواران یا همه   ن، چگونهیبنابرا است، نادرست هاآن که کار دانستندیم یبه خوب قدر یخود آقا یحت

نگفت که  ک به پادشاهیچ ی!؟ چرا هر صحه گذاشتندو انتخاب منصور قد یانین آشتیض رکن الدیبر تعو

د از خود ینبا گر مسلمان دارد،ید یهاکه در لبنان و کشور یبا نفوذ را صدر یمانند موس یتیشخص

  !؟رنجاند

خبردار شدم که ، از سفارت لبنان یانین آشتیمن در باره عزل رکن الد شتریب یجوهاودر جست

با « Foundation for Iranian studie»ران یاد مطالعات ایدر بن یخ شفاهیتار ۀقدر در برنام یآقا

دکتر  که به صورت کتاب چاپ شده است. داشته یگوئوگفت ۱۹۸۶ لیآور ۳۰در  یغالمرضا افخم دکتر
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 من ارسال کردند. یگو را براون گفتیکتاب مربوط به ا PDF لطف کردند و یافخم

 یوقت عرض کنم: را یک داستانید یبنده با…» د:یوگین میچنن کتاب یا ۲۸در صفحه  قدر یآقا 

 ید موسیبا س یک نسبت دوری ،ر بودند در آنجایکه سف یانین آشتیرکن الد یآقا ،که من در اردن بودم

صدر  ید موسیس ت هم شده بود قدرت منطقه.حضرین رفته بود و اعلیصدر داشتند، عبدالناصر هم از ب

و  بودکرده  یانیآشت یحیار صحیحضرت. خوب عمل بسید به اعلن بود که خودش را بچسبانیدر صدد ا

 و او را برده بود به تهران. ،ر داشتیهم در آن تأث یشین فرصت استفاده کرده بود و قوم و خویاز ا

حاضر کرده بود که  یانیحضرت را قبالً آشتیشود و در آنجا ذهن اعلیاب میصدر شرف ید موسیس 

ک دانشگاه یدهند که یون دالر کمک میلیم ۳۰حضرت هم به او وعده یاعلنها کمک بکنند و ید به ایبا

از  یگردد، ولیمن مطلب بریخوشحال از ا یلیو هم خ. اره بسازدیغمارستان و یعه درست بکنند و بیش

بنام  خیدر مون یک مسجدیهم در تماس بود که  یبا قذاف داشت، او یعت دو رو و نابکاریکه طب یآنجائ

د و یگویم یبه قذاف یادیدر آنجا تملق ز صدر( ی)موس ساخته بود، آنرا افتتاح بکند. یه قذافبود ک یقذاف

از  یکینها. ظاهراً یو ا یائیبیاند و لنها همه عربینکه مستمع ایال ایکند، به خیحضرت میبه اعل یحمالت

ن را یرا ضبط کرده بود، اکرات تمام مذا ،رانیون ایزیتلو –و یماموران هم آنجا بوده به عنوان مخبر راد

حضرت از یبود که هنوز اعل ین نوار در آن خاللیاطالعم. ا یب یان بکلین جریفرستند. حاال بنده از ایم

رسد. نوار که ین نوار میدر تماس است تا ا یبیاطالع داشتند که او با مقامات ل یآن مستحضر نبودند، ول

دهند یکنند و دستور میرا بازنشسته م یانی. اواًل آشتشودید نظر میحضرت تجدیم اعلیرسد در تصمیم

 ید موسین سیون دالر به ایلیم ۳۰گفتم  » :اب شدم، فرمودند کهیکه من بروم به لبنان. بنده که شرف

 «!....د!یش بدهیباز یم، ولیدهید که نمیبدهند، به او نگوئ

و  است گفته ر دروغیرت سفحض ،یقدر با دکتر غالمرضا افخم یآقا یگوون بخش از گفتیا در

 کند. یق نمیت تطبیواقع ک از سخنانش بایچ یه

صدر  یافتتاح آن از موس یساخته و برا یخ مسجدیدر مون یاند که قذافگفتهشان یبه عنوان مثال ا

 کند! ین مسجد سخنرانیکه در افتتاح ا است خواسته

خ ساخته یدر مون یکه قذاف یاز مسجد یاچ نشانهیه ام،کرده یریگیشخصه په من بکه  یجائ آن تا -

 .دا نکردمیپ صدر دعوت کرده باشد، یافتتاحش از موس یو برا

 یبرا عهیک آخوند شیاز  خود،مسجد  افتتاح یبرا هم اهل سنت یهاک از فرقهی چیهطبعاً  -

 به استدالل ندارد. یازیطلب آنچنان روشن است که نن میا ند.کیدعوت نم یسخنران

 ماخوذآداب و  یک انسان مبادیشناسند، یکه او را م یکسان د همه  یو تأئ قیبه تصدصدر  یموس -

از  ان جمعیو در م یا در محفلیو  ید او در مجلسیشود که بگویمندا یپ ی. کسو مالحظه کار بود ا،یبه ح

حضور به  یکه او را با گرم یچه رسد از پادشاه صحبت کرده باشد. یاحترامیبا ب یتیا از شخصی یکس

 داده است.ان لبنان یعیجهت ش یمارستانیساختن ب یکمک برا وعده   به او یرفته و با سخاوتمندیپذ

نقد کمک  ینیهرگز سو  ،بود آگاه و خردمند استمداریس کی صدر یموس ،تر از همهمهم -

 کرد. یعوض نم یه قذافینس یرا با حلوا رانیپادشاه ا انه  دسخاوتمن

صدر،  یبه موس ین تهمتیخواست با عنوان کردن چنین بود که میدر اقت تصور اشتباه قیدر حق

 که باعث یا گناه او و کسانندازد تیب خود صدرصدر را به گردن  یپادشاه در کمک به موس یر رأییتغ

  کند. ثلو  راپادشاه شدند  یر رأییتغ

ون دالر یلیم ۳۰فتم گ» :، پادشاه گفتدیگویم صدر، یموس وشات پادشاه یفرما قدر در باره   یآقا

، دروغ محض است ن گفتهیا، «د!!یش بدهیباز یم، ولیدهیبه او نگوئید که نم بدهند ید موسین سیبه ا

 :است علم یخاطرات آقاآن  کند ویخالف آن را ثابت م وجود دارد که یگرید را سند معتبریز
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با  برابر ۱۳۵۲ /۳۱/۳خ یتارخود در  روزانه   یهانوشته در جلد سوم علم یآقا ...» 

 کند مسأله  یر عرض میبه حضور پادشاه عرض کردم: نخست وز یابیدر شرف :سدینویم۲۱/۱/۱۹۷۳

رود مطالعه کرده ید ما که میر جدید منصور قدر سفیان لبنان را اجازه بفرمائیعیمارستان شیساختمان ب

 د برود و مطالعه کند.یباامر من قدر  ید رویگو یخورده که مر....ینخست وز »نظر بدهد. فرمودند:

 «د شروع شود.ین کار بایرد و ایم بگید تصمید فوراً بایبگوئ

ران در لبنان را بر عهده گرفت، درست یسفارت ا ۱۳۵۲قدر مرداد ماه  یادمان باشد که آقای

ن ویلیم ۳۰گفتم » قدر که پادشاه فرموده بود: یآقا ن، گفته  یبنابراعلم.  یآقا یهانوشتهدستهمزمان با 

د وجود ی. در دروغ بودن آن هم شک و ترداستاز اساس دروغ  «!!....بدهند ید موسین سیدالر به ا

ش را یهااداشتیو ا .از جانب پادشاه خواهد گفت یعلم خبر نداشت که قدر چه دروغ یآقا چون ،ندارد

 ین افاضاتیچنصدر  یاش با موسیخود از دشمن ه  تبرئ یبرا قدر ی، ولاست هخ نوشتیضبط در تار یبرا

  ن است:یا م،یریم بگیتوانیکه م یاجهیکه مطرح شد، نت یبا توجه به مطالب! نموده است

 یماجرادر  که نیمسلم است. اما در اه، د شدیناپد یبه دستور معمر قذاف صدر یموس که نیاالف: 

رفت تا بشود یان میاز م یستیصدر با یموسد کرد. یترد دیبا است، مقصر بوده یفقط قذافد شدن او یناپد

 ،انین میدر ا .و قبوالند مانان عرضه کردیرساند و به همپران یانقالب ا یرا به رهبر ینیروح هللا خم

 پشت پرده یهم از ماجرا ین اطالعیکرده و چه بسا کمتر یباز ین کار نقشیفقط به عنوان عامل ا یقذاف

صدر با  یموس در بر هم زدن رابطه   ن مورد خاص به نظر من نقش منصور قدری. در اه استنداشت

 را با م داستانی. اگر بخواهاست هد کردن او بودیتر از ناپدمهم یبه توسل به قذاف اوران و مجبور شدن یا

ر یوله و تزیکه با ح یو کسانم یبرو علم یسراغ آقا به م ویعقب برگرد د بهیبا یم ،میریبگ یپ شتریب دقت

از سفارت لبنان و انتخاب  یانین آشتیالدران سبب عزل رکن یا ادشاهو با دادن اطالعات نادرست به پ

 یروشن اطالعات ،از دست اندرکاران آن زمان کیچ یشوربختانه ه .دندیگردن سمت یمنصور قدر به ا

 .انداشتهنگذ یجائي از خود باقهن جابیا بردن به یپ یبرا

 در یقذاف «اهل سنت» اح مسجدصدر در روز افتت یموس یبر سخنران یقدر مبن یات آقایجعل

صدر نگو  یبه موس» :ن جمله کهیشاه و گفتن ا ده  یر عقییو تغ شاه یخ و ضبط و ارسال نوار آن برایمون

 رت دارد.یعلم در همان زمان کاماًل مغا یآقا یهابا نوشته« ... یم، ولیکن یکه ما کمک نم

را  یاز کسان یبعض نقشبتوانم  که دهیردسبب گ ،مورد نیا درمن  کنجکاوانه   لیاست که تحل یگفتن

 یخیتار یهااتیاز واقع یرا از بعض قتیندگان حقیجو و برمال ،داشتند ران شرکتیا انقالب یدر باز که

 .کنم آگاه کشورمان

ت کشور یام در سازمان اطالعات و امنیندگیاست نمایدر زمان ر یاد گزارشیبه  ،ن راستایدر هم

. مبه تهران ارسال کرده بود ،ینیاز جمله خم شاه نیبرگرداندن سردمداران مخالف یافتادم که برا در لبنان

با آن  که یدر حال هستند! یاطالعات یهاتیشخص بودند که یمدعکه  رفتندینپذ یکسان ن گزارش رایا

و  گشتندیهن خود برمین به میمخالفاز  یبزرگبخش  م،یاده کنیپصدر  یبه اتفاق موس قرار بود برنامه که

 .داشتندیدست از مخالفت بر م

پر  مهم و شنهادیپن یچرا ا م:پرسیاز خود م پس از انقالب، یاز روزها یاریامروز مثل بس

 چند که یکسان!؟ برگردندران ین پادشاه به ایکه مخالفاجازه ندادند و  رفتند!؟ینپذ ت را مقامات مسئولیاهم

 آن ران آمدند و همه  یبه ا انقالب «یرانیا»گردانندگان  به عنوان رهبران و انقالب یمایسال بعد با هواپ

  .نشاندند ن روزیا و مملکت را به نمودند آواره ا از مملکتی ا اعدام کردند وی را رندگانیم گیتصم

 یجا یرا در جااز یمورد ن یهاهو ُمهر م کردهیه و تنظیش تهیپ هاسالانقالب را از  یویسنار

ها آماده گران نقشیاز و بازیوسائل مورد ن را آغاز کردند که همه   یباز هم یتوق  ده بودند.یاز چیمورد ن
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 ند.ن گوناگون از دور خارج کردیوعنابه  ند،بود انقالب یمضر باز که هم یک از کسانی بودند و هر

عامل و  هاآن که همه   نیا ؟م شده آگاه بودندیتنظ یویسنار یگران از محتوایباز که همه   نیا

ها آگاه بودند که دارند خالف منافع و مصالح مردم آن که همه   نیو ا بودند؟ یگران اصلیباز ه  دنشاندست

 خصوص دست اندرکارانه ، بیارید است، اما بسیترد یشک جا یدارند؟ بیمو مملکت خود قدم بر

 کنند!. ی، بازندگذاشته بود شانعهده  را که بر یار بودند که نقشناچ یدانستند، ولمي

 

  صدر  یموس انداختندن و بریداستان برکش به ن نگاهیرآخ

در  در اعزام او به لبنان کننده هماهنگ یکه کشورها یامکانات کمک گرفتن از با صدر یموس

. نداشتر ینظ در لبنان خیکه تا آن تار دیرس یخود به منزلت یستگیو شا تیبا درا ارش گذاشته بودند،یاخت

 لبنانر مذاهب یسا همطراز یتیموقع یدارا را هعیش فه  یطا ،ن کشوریاخ ین بار در تارینخست یبرا او

ان لبنان را در یعیش زمام امورتوانسته بود  یز بر وفق مراد بود و او به خوبی، همه چآن زمانتا  .کرد

به ار یران که به خاطر عدم استرداد سپهبد بختیلبنان و ا رابطه   ۱۳۵۰در سال  که نیتا ا .ردیبگار یاخت

ار مورد یدارش با بختید لیبه دل که ظاهراً  زیصدر ن یموس شد. برقرار دوباره ،بود قطع شده رانیا

ران در یر ایسمت سف با یانین آشتینام رکن الده ب یپلمات سرشناسید بود، با اعزام غضب قرار گرفته

 ،بودند صدر یموس یاز بستگان سبب هاآن یکه هر دو به سمت نفر دوم سفارت یمحمود لواسان ولبنان 

ران یا یاسیر جو سییران بود با تغیت ایسرشناس روحان که خود از خانوده   یانیآشت .عوض شداش اوضاع

 یبات سفر موسیژه مسلمانان، ترتیوه منطقه ب یبا کشورها یاسیپادشاه به حسن رابطه س یعالقمندو 

 ران و مالقاتش با پادشاه را فراهم کرد.یصدر به ا

 حدس یبه درست توانیم یخبر ندارد، ول یشت، کسچه گذ صدر یران با موسیا پادشاهدار یدر د

ران را به یشاه ا که نیا ران و جهان داشت ویا یاسیکه به مسائل س ید روشنیصدر با د یزد که موس

ر د چتیبایخته باشد که مشه انداین اندیبه ا شناخت، او رایم عه مذهب جهانیعنوان تنها پادشاه ش

ک یلبنان که او به عنوان  ان محرومیعیش خصوصه ب ،ان جهانیعیش د را بر سر همه  ت خویحما

 . ، بگسترانداستها آن یرهبر معنو یرانیا

را  یگاهین جایچن ،خود یستیونالیناس یهاشهیهم که در افکار و اند یمحمد رضا شاه پهلو

 ساخت نه  یهز یبا خرسندو رد یپذیصدر را م ینظر موس یخوشحال د، بایدیخود و کشورش م یبرا

منظور  زین رانیا در بودجه دولتها آن نه  یهزدهد که یبه او وعده م را رهیو درمانگاه و غ مارستانیب

 شود.یم هم نیتام و

را در نظر نگرفته  یو همراه ین همفکریا عمده   بزرگ و اشکال ها،تین شخصیا یاما، هر دو

 یکشورها در حوزه   مسلمان یانه و کشورهایجوامع خاورمان دراز که یکه از سال نیبودند و آن ا

است معروف یبه سر برند. سو صفا با هم در صلح  استثمارگر قرار گرفته بودند، قرار نبود که یاستعمار

 ادمان هم باشد کهی .بود یجار ورهان کشیهمچنان در ا «نداز و حکومت کنیاختالف ب»و مشهور 

در دعوت جمال  یسنگ انداز ،است بودین سیهم یدر راستا هم نانصدر به لب یانتخاب و اعزام موس

  !اتحاد و اتفاق اعراب و مسلمانان یعبدالناصر برا

آشکار و پنهان به  یهاصدر نگذشته بود که دست یران به موسیپادشاه ا از وعده   یزمان دراز 

ش از به ثمر یان جهان باشد، پیعیگر شیف دیطوا یرا که ممکن بود الگوئي برا رابطهن یکار افتادند تا ا

  هم زنند. خ و بن بریدن از بیرس

افتند یکار مه که در پشت پرده ب مینیبیاز عوامل آشکار و پنهان را م یضدست بع جاست که مانیا 

نخست »د: یگویم به پادشاه خود یابیدر شرف اسدهللا علم یآقا . به عنوان مثالهم بزننده ن رابطه را بیتا ا
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د یر جدید منصور قدر سفیان لبنان را اجازه بفرمائیعیمارستان شیساختمان ب کند مسأله  یرض مر عیوز

ن یچن شد،یاب میکه خود مرتب شرف ریا نخست وزیکه آ نیا .«...مطالعه کرده نظر بدهد ،رودیما که م

اه پاسخ ش یند. ولان بزرگواران درگذشتهیا هر سه اریز ست!یا نه؟ روشن نیز علم کرده بود ا یدر خواست

 سازدیزها را روشن میچ یلیبه علم خ

از سفارت لبنان و انتخاب منصور قدر به  یانین آشتیرکن الدپس از عزل  ی، حتگریبه عبارت د 

 که به او یاوعده ،ان لبنانیعیمارستان شیصدر و ساختن ب یکمک به موس در همچنان پادشاه او، یجا

 پابرجا بود ،داده بود

صدر تمام شده نبود. درست است که  یران با موسیشاه ا ین است که موضوع همراهیقت ایحق 

 دارش با پادشاهیران و دیبه ا را صدر یرا که موس یانین آشتیپنهان توانسته بودند، رکن الد یهادست

ان لبنان یعیشکمک به  صدر و یموس نسبت بهنظر پادشاه  ی، ولکننداز سفارت لبنان عزل  ،بود فرستاده

ر بود که توسط علم به یبه درخواست نخست وز شاه تند پاسخ زین آن لیدل .ر دهندییتغ نتوانسته بودند را

ان یاطراف یهایگریباز ماند،یم یپنهان باق یهادست یکه برا یالهین، تنها وسیده بود. بنابرایعرض رس

 ران در لبنان،یر ایسف یجعل یهاشبا گزار آن هم .ن کندیرا تام زانیبرنامه رتوانست نظر یم که شاه بود

 یعتیشر یچهلم علصدر در مراسم  یسخنران یخبر جعل با الحوادث، رصد یمصاحبه موس فیتحر مانند

  .زدران و شخص پادشاه یصدر با ا یموس ارتباط بر تابوت را خین میآخر که رهیو غ

ور مرا که خود در انتخاب حض یش رفت که حتین راه تا آنجا پیامهر در ایر شاهنشاه آریجناب سف 

به ناچار شدم جاد کرد که یه من ایعل یبر نتافت و آنچنان جو ،نقش داشت یندگیس نمایمن به عنوان رئ

  او خود را نجات دهم. یدر پ یپ یهااز دست فتنهتم را بکنم و یاتمام مامور یشخصه تقاضا

 ؟!است، چرا یدنیرسپ

ان لبنان خالف مصالح و منافع یعیان شیران در میه ات پادشاین است که محبوبیا و پاسخ کوتاه 

ز خالف مصالح و ین رانیا خود ملتان یدر م رانیا ت پادشاهیه محبوبک همچنانبود. استعمارگران 

 .بودمنافع آنان 

د تخطئه کرد و خدمات او را وارانه جلوه داد که مبادا مردم طرفدارش بشوند و نشود یبا شاه را 

 د.یکه قدرت پائین کشیاز ار زایدر زمان ن او را

انجام  ینظام پادشاه یزان سرنگونیبرنامه ر یبرا دگان پادشاهین کار را دوستان و برکشیو ا 

 . ن دست اندرکاران بودیاز ا یکیو جناب قدر  انجام دادنددهند، چنانچه یم

به ثمر  ایدن یرهاکشو هین اتحادیترمیبا شرکت عظ جهان ن انقالبیترنهیگونه بود که پر هز نیا 

مسلمان منطقه فرو  یر کشورهایران و سایهائي است که بر سر مردم ابتیمص هم حاصل آن د.یرس

 زد. یریم هنوز هم و ختیر

 انین میدر ا

ر دوران خود را از دست داد که د ان  ن پادشاهیترهن دوستیمن و یاز دلسوزتر یکی هم رانیملت ا

 ان را داشتند و قدر آن را ندانستند.یساسان سلسله   خ پس ازیوران تارن دیبهتر رانیاو مردم ا یپادشاه
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