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 من و امام موسی صدر
 

 چهارمگفتارِ 

 آخرین دیدار من و امام موسی صدر 

 زاده 
ن
ننگ  معی   

هوش

 

 

 

 

 

آخرین دیدار من با امام موسی صدر، یک دیدار تاریخی بود. دیداری 

که حاصل آن، طرحی شد که به اتفاق هم تهیه کرده بودیم. اگر سازمان 

شور با طرح ما موافقت کرده بود، چه بسا انقالب اطالعات و امنیت ک

افتاد، به این شکل و با این افتاد و اگر هم اتفاق میاتفاق نمی 1۳۵۷

گویند: بعضی که می هائی که گردانندگان آن بودند، نبود. اینشخصیت

از عناصر رژیم گذشته دانسته یا نادانسته در انقالب ایران نقش داشتند و 

سبب نیست! با نگاهی دقیق به این مقاله، یم بودند، بیدر ایجاد آن سه
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هائی از نقش آنانی که زمینه توان سایهخصوص این بخش آن، میه ب

 ایران بودند، را شناسائی کرد.   1۳۵۷ساز انقالب 

******* 

  بارهموسی صدر، دروگوی من و گفت

 بازگردانیدنِ مخالفان به کشور  
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که این آقایان به اد دو اجازه می  کردموافقت می  این برنامه تهران بااگر 

خود به کار گماره  تخصصیِ  و  تحصیلی  د و هر یک در رشته ایران برگردن 

  مشکالت، کلی از دن کندستگیر و زندانی و بازجوئی را ها که آن آنبی  شوند،

 ، هابازی اسیون رکنفد کلی ازدر سطح جهانی نیز  شد ومملکت حل می  سیاسی

نیز انجام  و غیره یک بازیچرطور  همینهای اسالمی، انجمن  تشکیل

 پرداخت.  به مشکالت خود می بیشتر  هم حکومت و  گرفتنمی

 خمینی در نجف 

 ایرانگرداندنِ  خمینی به باز
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 !سرنوشت ساز یه یک برنامهب نه! :پاسخ کوتاهیک 
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 ،من و آقای صدر ،روز سانی که آننام ک هنگاهی ب

آن  یهنشان دهند ،صدد فرستادنشان به ایران بودیمدر

! بودند ایران ۵۷باصلی انقالگردانندگان ها است که آن

 .بودها آنخمینی تنها یکی از  و

 من!  نادرستبرداشت 
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نتوانستیم مانع از   چرا بار کشورمان! مصیبت ی پاسخ تراژدچراهای بی

 ؟بشویم! ۵۷وقوع انقالب  

به مخالفت کرد، به علل نامعلومی  شانزگشتکه مقام امنیتی کشورمان با با ، آنانی همه

های الزم را برای به ی که پیش بینی با هواپیمای ارفرانس ، عنوان رهبران اصلی انقالب

وارد  ،مردم ایران شورپرند، در میان استقبال بود کردهسالمت رسیدن مسافرینش 

 . پا کردندبررا  سرزمینمانو مصیبت بارترین تراژدی تاریخ  مملکت شدند

 بزرگ من! خطایاما، 
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 پایان ماموریت لبنان
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 صدر با شاپور بهرامی، سفیر ایران در مصر موسی دیدار 
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 مخالفینش به کشور،  بازگرداندن پادشاهی که او را حتی از برنامه

 اطالع گذاشته بودند!بی
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