
   احمدرضا صدري
مرحوم حجت االس�ام والمس�لمين سيدرضا 
برقعي م�درس ازي�اران و مازم�ان رهبركبير 
انقاب در نجف بود و از تاريخچه حضور ايشان 
در نجف، خاطراتي ش�نيدني داش�ت. در اين 
روزها كه تداعي گر هجرت تاريخي امام از عراق 
است، گفت وش�نود ذيل را با همين موضوع به 
شما تقديم مي داريم و رحمت و رضوان الهي را 

براي هر دو بزرگوار مسئلت مي كنيم. 
     

با توجه به اينکه جنابعالي در هنگام عزيمت 
حضرت ام�ام از ع�راق به كوي�ت در نجف 
حضور داشتيد، در جريان چند و چون اين 
موضوع هستيد. ابتدا بفرماييد چه شد كه 

امام تصميم گرفتند از عراق خارج شوند؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. وقتي تصميم حضرت امام 
براي خ��روج از عراق به ما اعالم ش��د، يکي دو روزي 
مي شد که آقاي دعائي با سعدون شاکر مالقات کرده 
بود. در همان دوره، يك روز حاج احمد آقا گفت: در 
منزل آقاي فردوسي پور جمع شوي��د که با شما کار 

دارم. ما هم اين کار را کرديم.
ايشان در آن جلسه به ما گفت: »امام تصميم گرفته اند 
از عراق بروند، فعاًل تصميم داري��م به کويت برويم و 
ببينيم آنجا اين امکان فراهم مي شود که به سوريه يا 
کشور ديگري برويم، اما قطعاً تا کويت خواهيم رفت. 
شما در جريان باشيد که ق��رار است چنين برنامه اي 
اجرا شود، اما با کسي در اين زمينه صحبت نکنيد تا 

موضوع جايي درز نکند.«
چه ش�د كه تصميم گرفتي�د از راه زميني 

برويد؟ 
اتفاقاً از طرف حضرت امام اين سؤال مطرح شد، ولي 
ما به خاطر خطرات احتمالي، ترجيح مي داديم ايشان 

زميني سفر کنند. 
ما يعني چه كساني؟

کساني ک��ه در آن جلسه حضور داشتن��د، از جمله 
آقايان: فاضل فردوسي، سجادي، قاسم پور، ناصري، 
روحاني، امالئي و... البته آقاي دعائي هم جزو ما بودند، 
منتها ايشان براي انجام کارهاي پاسپورت و ويزا رفته 

بود و در آن جلسه حضور نداشت. 
ظاهراً اين نوع كارها را در عراق آقاي دعائي 

انجام مي داد؟ 
بله، ايش��ان هم زبر و زرنگ و هم ب��ا مأموران عراقي 
رفيق بود. آن روز هم با دادن هديه و پسته و شوخي، 
مأموران را وادار مي کند پاسپورت چند نفر  از جمله 

امام را مهر و امضا کنند. 
مأموران عراقي متوجه نش�دند پاسپورت 

متعلق به امام است؟ 
وقتي مي گويم آقاي دعائي زبر و زرنگ بود، به همين 
دليل است. ايشان به قول خودش، نفري يك مشت 
پسته در جيب مأموران مي ريزد و با شوخي و خنده 
حواس آنها را پرت مي کند و مي گويد: سريع ويزاهاي 
خروج را صادر کنند و موفق هم مي شود! آقاي دعائي 
خيلي با آنها رفيق بود و ب��ه او اعتماد داشتند و حتي 
به خودشان زحمت نداده بودند عکس گذرنامه ها را 
نگاه کنند! موضوع مهم در قضي��ه ويزا اين است که 
در آن دوره در ع��راق همراه با وي��زاي خروج، ويزاي 
بازگشت هم مي دادند که به آن سمه العوده مي گفتند. 
با اين ويزا کسي که از عراق خارج مي شد، مي توانست 

برگردد. يعني در واقع يك ويزاي دو سره بود. 
در كوي�ت چگونه ب�راي امام وي�زا گرفته 

بودند؟
در آنجا مرحوم آيت اهلل سيد عباس مهري با نام سيد 
روح اهلل مصطفوي براي امام ويزا گرفته بود. در هر حال 
احمد آقا به ما گفت: آماده باشيد که فردا صبح بعد از 

اقامه نماز حرکت مي کنيم!
چند نفر همراه امام حركت كردند؟ 

آقاي دعائي و آق��اي رحمت که خودش��ان ماشين 
داشتن��د. آقايان مهري ه��م که از کوي��ت با ماشين 
خودشان آمده بودند. کويتي ها ب��راي ورود به عراق 
و خروج از آن به ويزا نياز نداشتن��د. امام و همراهان 
فردا صبح از جلوي در حرم حرکت کردند. من و آقاي 
رحمت و دو سه نف��ر ديگر، از سر کوچ��ه منزل امام 
حرکت کرديم. وسط راه، آقايان مهري ماشين خود را 
عوض کردند و امام هم نيمي از راه را با ماشين ديگري 
طي کردند. همه اين کارها ب��ه خاطر رعايت مسائل 

امنيتي انجام شد. 
چه كساني همراه امام به كويت رفتند؟ 

حاج احمد آقا، آقاي فردوسي پ��ور و آقاي امالئي که 
ويزاي کويت داشتند. بقيه قرار شد تا لب مرز برويم و 

بدرقه شان کنيم و برگرديم. 
مسئوالن عراقي از موضوع خبر داشتند؟ 

اتفاقاً خود امام در روز قبل از حرکت، از آقاي دعائي 
سؤال مي کنند که آيا مسئ��والن عراقي را در جريان 
گذاشته ايد؟ آقاي دعائي مي گويد: خير، من طوري از 
آنها ويزا گرفتم که اصاًل متوجه نشدند دارم براي شما 
و همراهانتان ويزا مي گيرم، ولي هر چه شما بفرماييد، 
به همان عمل مي کنيم! ام��ام فرمودند: به آنها اعالم 

کنيد که فردا صبح مي رويم. 
واكنش عراقي ها چه بود؟ 

آنها با يك ماشين س��واري و دو ماشي��ن وانت- که 
روي آنها تيربار نصب ک��رده بودند!- سريع خودشان 
را رساندن��د تا از ام��ام و همراهان ايش��ان محافظت 
کنند. اينها در تمام طول جاده، پشت سر ما حرکت 
مي کردند. نکته جال��ب اين بود ک��ه در طول مسير 
به سمت م��رز کويت، هي��چ ماشين��ي را نديدم که 
از دو طرف بيايد. ب��ه نظرم براي اينک��ه امنيت امام 

و همراهانش��ان را تأمين کنند، ج��اده را قرق کرده 
بودند. کمي که رفتيم، دي��دم پليس ها ماشين ها را 
نگه مي دارند و به کنار جاده هدايت مي کنند تا پس 
از اينکه ما عبور کرديم، به آنها اجازه حرکت بدهند. 
به ماشين هاي پشت سر ما هم اجازه نمي دادند از ما 
سبقت بگيرند. اين وضعيت تا وقتي که ماشين هاي ما 
به مرز رسيدند، ادامه داشت. وسط راه هم براي اينکه 
امام و همراهان کمي رفع خستگي کنند و صبحانه اي 
بخورند، در جايي در نزديک��ي ديوانيه توقف کرديم. 
حتماً عکسي را که امام دارند وض��و مي گيرند و من 
عباي ايش��ان را در دست دارم و کنارشان ايستاده ام، 
ديده ايد. سفره اي انداختيم و دور هم نش��سته ايم تا 

صبحانه بخوريم. 
چه كساني در آن جمع حضور داشتند؟

غير از کساني ک��ه اشاره کردم ک��ه در جلسه شور و 
مشورت نجف حضور داشتند، آقاي سيد جعفر کريمي 
و آقاي سيد عباس خاتم هم بعداً در جريان قرار گرفته 
و آمده بودند، اما آقاي رضواني در دفتر امام در نجف 
مانده بود. داشتيم صبحانه مي خورديم که آقاي فاضل 

فردوسي و دکتر ابراهيم يزدي هم آمدند. 
دكتر يزدي چگونه از قصد امام براي رفتن 

به كويت مطلع شده بود؟ 
دکتر يزدي شب قبل ب��ه نجف آمده بود ت��ا با امام 
مالقات کن��د، منتها دي��ر وقت مي رس��د و تصميم 
مي گيرد شب مزاحم امام نشود و فردا صبح به مالقات 
امام برود و به جاي رفتن به منزل امام، به حرم مي رود. 
در آنجا آقاي فاضل فردوسي را مي بيند و مي گويد: 
آمده ام که از اوضاع و احوال دوستان در اروپا اخباري 
را به امام بدهم و مي خواهم با ايش��ان مالقات کنم و 
ببينم ايشان چه دستوري مي دهند و مي خواهند در 
ادامه چه کار کنند و م��ا در آنجا چه وظايفي داريم؟ 
آقاي فاضل فردوسي به دکتر ي��زدي مي  گويد: امام 
تصميم دارند فردا بع��د از نماز صبح به سمت کويت 
حرکت کنند و با او ق��رار مي گذارند که فردا صبح به 
حرم بيايد و با امام مالقات کن��د، اما فردا صبح قبل 
از اينکه اين دو نفر برسند، ام��ام و همراهان حرکت 
مي کنن��د و در نتيجه آنها مجب��ور مي شوند ماشين 
بگيرند و دنب��ال ما راه بيفتند. اگر م��ا براي صبحانه 
توقف نمي کرديم، معلوم نبود که آنها بتوانند ما را پيدا 
کنند. به هر حال اين دو نفر هم ب��ه ما ملحق شدند 
و بعد از صرف صبحانه، راه افتاديم. سعي مي کرديم 
به جاي عبور از داخل شهرها، از جاده کمربندي برويم 

که توجه کسي جلب نشود. 
ظاهراً در بصره هم توقف داشتيد؟ 

بله، حدود ساعت 11 رسيديم به بصره. در کنار شهر 
بصره، مدفن زبير هست که صحن و سرايي دارد و 
اهل سنت براي زيارت به آنجا مي آيند و بسيار براي 
اين مکان احترام قائل هستند. مأموران ما را به اين 
عنوان که آق��ا مي خواهند تجديد وض��و کنند، در 
مسجد خلوتي نگه داشتند! پس از وضو، امام ساعت 
را پرسيدند و عرض کرديم: هنوز يك ساعت به ظهر 
مانده است. ايش��ان فرمودند: » پس راه مي افتيم، 
چون اگر بمانيم بايد با اينها نماز بخوانيم و از طرف 
ديگر، گمان نمي کنم مأموران هم خيلي خوششان 
بيايد که مدت زي��ادي در اينجا توق��ف کنيم. راه 
مي افتيم و نماز را در جاي ديگ��ر مي خوانيم.« راه 
افتاديم و نماز ظهر و عص��ر را در مرز عراق و کويت 

خوانديم. 
امام و همراهان توانستند وارد كشور كويت 

شوند؟ 
عرض مي کنم. در مرز پ��س از اقامه نماز، کساني که 
قرار بود همراه امام بروند يعني آقايان: دعائي، امالئي 
و فردوسي ، با دو ماشيني که برادران مهري از کويت 
آورده بودند، خداحافظي کردند و از مرز گذشتند و به 
طرف کويت راه افتادند. امام خط��اب به ما فرمودند: 
»اين جدايي براي من هم دشوار است، اما در راه اداي 

وقت�ي هواپيما به اروپا مي رس�د، امام 
نگاهي به قاره سرسبز اروپا مي اندازد 
و ب�ه آق�اي فردوس�ي پور مي گويند: 
»آق�اي فردوس�ي پور! ببيني�د آدم 
چط�ور بيخ�ود و بي جهت خ�ودش را 
زندان�ي مي كن�د. زمي�ن خدا ب�ه اين 
وس�عت و زيبايي، چرا خودم�ان را در 
آنجا محص�ور كرده بودي�م؟« خاصه 
امام نه  تنه�ا ناراح�ت نبودن�د، بلکه 
ب�راي اينک�ه از آن محدودي�ت ره�ا 
ش�ده بودند، راضي و خرس�ند بودند
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 »ناگفته ها وخاطره هايي از هجرت تاريخي امام خميني از نجف به سوي كويت« 
در گفت وشنود با زنده ياد حجت االسام والمسلمين سيدرضا برقعي مدرس
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امام فرمود: از فرودگاهی به فرودگاه دیگر 
می روم امادست از مبارزه نمی کشم

  شاهد توحيدي
اث��ر تاريخ��ي- رواي��ي 
اس��رار  و  »ناگفته ه��ا 
زندگ��ي شهي��د آيت اهلل 
سيد محمدباقر صدر، به 
قلم آي��ت اهلل شيخ عفيف 
نابلسي، اخي��راً به همت 
دفتر نشر معارف ترجمه 
و روانه بازار نش��ر گشته 
است. آنچ��ه مي تواند به 
عنوان معرف اين خاط��رات خواندني قلم��داد شود، 
ديباچه اي است که مؤلف در آغاز اين کتاب آورده است. 

وي در بخشي از اين مقدمه چنين نگاشته است: 
»مدتي است مي خواهم درباره انديش��ه درخش��ان و 
شخصيت عظيم شهيد آيت اهلل سيد محمدباقر صدر 
بنويسم، اما هر چ��ه سن و تجربه ام بيش��تر مي شود 
زبان از بيان قاص��ر مي گردد. دوس��ت داشتم درباره 
تمام دغدغه ها و دردها و درگيري هاي او بنويسم و تا 
آنجا که ممکن است زبان به ستايش و افتخار نگشايم، 
ولي طبع عالي و انديش��ه عظيم او ناخ��واه مرا به اين 
دام مي کشاند، چندان که قدرت تأثيرگذاري و سحر 
بيان و همت واالي او توان بيرون آم��دن از اين دام را 

از من مي گيرد. 
سال ها يکي پ��س از ديگري مي گذرن��د و من هنوز 
نمي دانم چطور درباره او حرف بزنم. مسائل متعددي 
را هم نمي توانم شفاف بيان کنم؛ چون نگران آنم که 
کسي حرفم را نفهمد و خيال کند قصدم از طرح برخي 
جزئيات اتهام بستن به علما يا تعرض به مراجع عظام 
است. در عين حال نمي خواهم خالصه اي از ماجرا را 
شرح دهم يا از روي وقايع رد شوم، چون در اين صورت 
هم مطلب ناقص مي شود و هم حقيقت گم و حرف هايم 
هيچ معنا و س��ودي نخواهند داش��ت. در عين حال 
نمي خواهم شخصيتي مانند اين شهيد سعيد در ميان 

پشته اتهامات دوست و آتش ظلم و اجبار گم شود. 
دير زماني گذشته است ولي احساسات من نسبت به 
او خاموش نشده و دردها و مصيبت هايي که بر سر اين 
امت رفته چيزي از آن کم نکرده است. من هميشه بر 
اين باور بوده ام که ما به آن ذهن و انديشه نيازمنديم. 

آن شهيد ان��رژي فوق العاده اي داش��ت و من با وجود 
احترام و تقدير نسبت به همه علم��ا، نمي توانم او را با 

هيچ يك از مراجع معاصر مقايسه کنم. 
صحبت درباره شهيد صدر بدون در نظر گرفتن شرايط 
و موارد مبه��م پيرامون او ممکن نيس��ت. با اين حال 
سعي من در اين کتاب تنها آن است که تجربه شخصي 
خودم را با او بنويس��م � البته همان طور که مي گويند 
حرف حرف مي آورد � و فقط به مواردي اشاره کنم که 
آن زمان ديده يا شنيده ام و به آنها مطمئن هستم. لذا 
اين کتاب منبعي جز نويسنده ندارد. درباره وقايع قبل 
از ورود به نجف و بعد از خ��روج از آن که به شهيد هم 
مربوط است، هم مطالب بسياري نوشته شده و هم من 
اطالعات خوبي دارم، اما به خاطر رابطه ام با استاد � که 
به مرور زمان متحول شد � به شيوه خودم درباره آنها 
نوشته ام و فقط همان ها را که ديده و حس کرده ام نقل 
مي کنم. االن که مش��غول نگارش اي��ن کتاب هستم 
جهان گرفتار درد زايمان است ت��ا نظامي نو در عراق 
متولد ش��ود و کابوس سنگين حزب بع��ث و صدام از 
بين برود؛ هم او که ع��راق را در درگيري و دشمني و 
بيماري و فقر غرق کرد و گرفتار ابتالئات نمود؛ عراقي 
که سيد صدر جان و خون خ��ود را در راه آن فدا کرد. 
بي شك در اين روزها که روزنه هاي نوراميد و خورشيد 
زندگي  نمايان است، روح پاک شهيد همراه ماست، اما 
هيهات و هيهات که بعد از او زندگي در عراق براي ما 

خوش باشد.« 
نويسنده اثر در ادامه، به بيان خاطره خويش از آغازين 

سفر شهيد صدر به لبنان مي پردازد و مي نويسد:
»شهيد محمدباقر ص��در دو بار به لبن��ان سفر کرد: 
بار اول زمان��ي که دخترعمويش ام جعف��ر را به نکاح 
او درآوردن��د و وقتي رب��اب سادات هم��راه برادرش 
سيد موسي به لبنان آمد و دي��دار حاصل شد، پيوند 
و عروسي در فضايي خانوادگي در آنجا برگزار گرديد. 
سيد موسي که به واسطه ذکاوت و فراست خود دوست 
داشت چيزي از نبوغ فقيه و مرجع و فيلسوف جديد 
خود را به فرهيختگان لبناني بشناساند در را به روي 
چند روشنفکر و عالم گشود و همه آنان در مقابل اين 
جوان شاداب و مبتکر و انديش��مند س��ر خم کردند. 
حضور علمي بي نظير او به نحوي خارق العاده قادر بود 
مجالس علمي را به جنبش درآورد. او نه تنها نويسنده 
و صاحب نظر، بلکه حافظه اش خزان��ه علوم بسياري 
بود و به اين ترتيب مي توانست با اطمينان پاسخگوي 
سؤاالت باشد سي��د صدر در حالي چش��م علما و ادبا 
را به خود خيره کرد که با وجود انتش��ار نخستين اثر 
فکري  اش فلسفتنا چهره چندان مشهوري نبود. اين 
کتاب بهترين اثر مدون و منظم حوزه نجف اشرف در 
پاسخ به فلسفه مارکسيسم بود که هر روز بيش از پيش 

در فضاي اسالمي و جهاني رشد پيدا مي کرد. . . «

 نگاهي بر انتشار مجموعه خاطرات جديد 
از شهيد آيت اهلل سيد محمدباقر صدر
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تکليف چاره اي نيست، ما بايد به وظيفه مان عمل 
کنيم و ب��ه محض اينکه در جاي��ي مستقر شوم، 
خبر مي دهم که بياييد«. ما خيالمان راحت بود 
که امام به کوي��ت مي رون��د و از منطقه پرخطر 
عراق دور مي شوند. بعد از اينکه ماشين هاي امام 
و همراهانش��ان راه افتادند، کمي صبر کرديم تا 
مطمئن شويم آنه��ا از مرز کويت عب��ور کرده و 
وارد آن کش��ور شده اند و ديگر مشکلي برايشان 
پيش نخواهد آمد و وقت��ي خيالمان راحت شد، 
برگشتيم و نماز مغرب و عشا را در منزل امام در 

نجف خوانديم. 
چگونه خبردار شديد امام از مرز كويت 

برگشته اند؟ 
من بعد از نماز مغرب و عشا در بيت امام، طبق 
معمول هر شب، سري به بيت مرحوم آيت اهلل 
سيد عبدالهادي شيرازي زدم. در آنجا مرحوم 
آقاي آسيد مهدي اخوان مرعشي از من پرسيد: 
خبر تازه از امام چه دارم؟ گفت��م: بعد از عبور 
ايش��ان از مرز کوي��ت، ديگر خبري ن��دارم! او 
گفت که: االن از بي بي س��ي شنيدم که دولت 
کويت ايشان را راه نداده است و ايشان به ناچار 
برگشته اند! بسيار نگران شدم و به خانه برگشتم 
و به آق��اي رضواني تلف��ن زدم و گفتم: چنين 
چيزي شنيده ام، موض��وع از چه قرار است؟ آيا 
اين خبر صحت دارد؟ آقاي رضواني گفت: احمد 
آقا تلفن زده و گفت��ه است: وقتي به مرز کويت 
رسيديم، گذرنامه هايم��ان را گرفتند و با دقت 
بررسي کردند و وقتي به گذرنامه امام رسيدند، 
پرسيدند: ايشان سيدالخميني هستند؟ ما هم 
جواب مثبت داديم. به ما گفتند: پس بايد منتظر 
بمانيد ت��ا از مقامات ب��اال کسب تکليف کنيم! 
مدتي ما را نگه داشتند و اين طرف و آن طرف 
زنگ زدند. آقاي سيد عب��اس ُمهري اعتراض 
کرد که: همگي از مسئوالن کويتي براي ورود 
به کويت ويزا و دعوتنامه دارند، براي چه اينقدر 
معطل شان مي کنيد؟. . . ول��ي آنها گفتند: در 
اين مورد اختياري ندارند و بايد از مقامات باال 
دستور بيايد. باالخره بعد از تماس هاي مکرر و 
معطلي زياد مي گويند: مقامات امنيتي کويت 
اجازه ورود به امام را نمي دهند. امام مي فرمايند: 
ما قصد اقامت در کويت را نداريم، اجازه بدهند 
به فرودگاه برويم و براي هر جا که پرواز بود، به 
آن کش��ور مي رويم، ولي آنها مي گويند: حتي 
اجازه ندارند به صورت ترانزيت هم به ايش��ان 
اجازه ورود بدهند! همراهان ام��ام مي گويند: 
روي گذرنامه ها مهر خروج از عراق خورده است، 
حاال چطور برگرديم؟ مأم��وران مي گويند: به 
عراق اطالع داده شده است و آنها در مرز منتظر 
شما هستن��د! خالصه اينکه ام��ام و همراهان 
برمي گردند و مي بينند مأموران امنيتي که آنها 
را بدرقه کرده بودند، در مرز عراق منتظرند. به 
گذرنامه ها مهر ورود مي زنند و آنان وارد عراق 

مي شوند. 
هي�چ توضيحي هم براي اين كارش�ان 

نمي دهند؟ 
اتفاقاً يکي از مقامات امنيتي مي گويد: » ما انتظار 
داشتيم چنين رفتاري با شم��ا شود، چون همه 
اين کش��ورها تحت نفوذ شاه اي��ران هستند. ما 
هم که نمي خواهيم شما در عراق نباشيد، اينجا 
منزل خود شماست. ما فقط مي خواهيم خواست 
مسئوالن رده باالي کشور را رعايت کنيد و فعاليت 
سياسي عليه رژيم شاه نکنيد.« امام مي فرمايند: 
»ما ش��ب را در هتلي مسافرخان��ه اي استراحت 

مي  کنيم و فردا صبح از عراق مي رويم.«
چه ش�د كه ام�ام تصمي�م گرفتند به 
فرانس�ه بروند؟ آيا يک كشور اسامي 

ترجيح ايشان نبود؟ 
در آن مقط��ع براي سف��ر به دو کش��ور سوريه و 
فرانسه، ويزا الزم نبود. امام و همراهان آن شب را 
در هتلي به نام فندق شط العرب در بصره اقامت 
کردند و به مذاکرات و مشورت پرداختند. عده اي 
پيش��نهاد دادند بهتر است به سوريه بروند، ولي 
عده اي هم فرانسه را پيشنهاد دادند. اينها معتقد 
بودند سوريه ب��ا کويت فرقي ن��دارد و شاه ايران 
در آنجا هم نف��وذ دارد و احتمال اينکه سوريه به 
اشاره شاه با امام برخ��ورد نامناسبي بکند وجود 
دارد، اما دولت فرانسه تحت نفوذ شاه نيست. به 
همين دليل تصميم مي گيرن��د به پاريس بروند 
و امام هم اين پيش��نهاد را مي پسندن��د. در هر 
حال فردا صبح قرار مي ش��ود در فرودگاه بغداد 
به مقصد پاريس بليت بگيرند. مأموران فرودگاه 
مي گويند: اگر تا پاريس با هواپيماي عراقي برويد، 
امنيت شما تا پاريس به عهده ماست، ولي اگر با 
هواپيماي فرانسه برويد، ما نهايتاً تا پاي پله هاي 
هواپيما مي توانيم امنيت شم��ا را تأمين کنيم و 
براي بقيه راه کاري از دستمان برنمي آيد! وقتي 
مطلب خدمت امام عرض شد، ايشان فرمودند: با 

هواپيماي عراقي مي رويم. 
عراقي ها واقعاً امنيت پرواز امام را تأمين 

كردند؟ 
آنها به همراهان ام��ام گفته بودند: ب��راي اينکه 
امنيت اين پ��رواز تأمين شود، بلي��ت کساني را 
که نمي شناختي��م و هويت آنها کام��اًل برايمان 
مش��خص نبود، باطل کرديم و برايشان در پرواز 
ديگري بليت صادر کرديم تا احتمال خطر سفر 
امام را به صفر برسانيم. بعده��ا شنيديم که قرار 
بود عده اي در مرز کويت ب��ا هليکوپتري امام را 
بربايند و همين موضوع مقامات عراقي را نگران 
کرده بود و بليت مسافراني را که نمي شناختند، 

باطل کرده بودند. 
امام آن جمله معروف »اگر الزم باش�د 
فرودگاه به فرودگاه مي روم« را در همين 

جا گفته بودند؟ 

بله، همانطور ک��ه اشاره کردم مأم��وران عراقي 
موقعي که امام مي خواستند سوار هواپيما شوند، 
به ايش��ان گفته بودند: اينجا خانه و کش��ور دوم 
شماست و شما مهمان ما هستيد، ما دوست داريم 
شما اينجا بمانيد، اما کش��ور ما ب��ا ايران پيمان 
عدم اجازه به فعاليت مخالفان سياسي در خاک 
خود را امضا کرده اند. امام مي فرمايند: من موظف 
به اداي تکليف هستم و اگر الزم باشد براي انجام 
اين کار از فرودگاهي به فرودگاه ديگر مي روم، اما 

دست از مبارزه با رژيم شاه برنخواهيم داشت! 
واكنش م�ردم نس�بت به ت�رک عراق 

توسط امام چه بود؟ 
ما در بيت امام بوديم که خبردار شديم ايشان در 
هتل شط العرب بصره تش��ريف دارند و شب هم 
براي زي��ارت به حرم کاظمين مش��رف خواهند 
شد. به همين دليل عص��ر هنگام از نجف حرکت 
کرديم و غ��روب بود که به کاظمي��ن رسيديم و 
منتظر مانديم تا امام تشريف بياورند. اتفاقاً همان 
موقع کارواني از زائ��ران ايراني به کاظمين آمده 
بودند. عده اي از اعراب ساک��ن کاظمين هم که 
از طريق بي بي سي مطلع شده بودند امام به آنجا 
تشريف مي آورند، آمده بودند که ايشان را ببينند. 
خبر هجرت امام از عراق در همه جا پخش شده 
بود. هنگامي که امام تشريف آوردند، مردم شروع 
کردند به صلوات فرست��ادن و شعار دادن. ما يك 

حلقه حفاظتي دور امام تشکيل داديم. 
مأم�وران عراقي ب�راي حف�ظ امنيت 

دخالت نکردند؟ 
آنها حضور داشتن��د، ولي دخال��ت نکردند و ما 
خودمان به کارها سر و سام��ان داديم. امام پس 
از زيارت به هتل برگشتند. ما همانجا بيرون هتل 

خداحافظي کرديم و به نجف برگشتيم. 
چيزي درب�اره پرواز امام ب�ه پاريس از 

كسي شنيديد؟ 
بعدها مرحوم فردوسي پور برايمان تعريف کرد که 
نزديکي هاي صبح بود که هواپيما پرواز کرد و از 
مرز هوايي عراق خارج و از طريق مرز هوايي ترکيه 
وارد اروپا شديم. وقتي هواپيما به اروپا مي رسد، 
امام نگاه��ي به قاره سرسبز اروپ��ا مي اندازد و به 
آقاي فردوسي پور مي گويند: »آقاي فردوسي پور! 
ببينيد آدم چطور بيخ��ود و بي جهت خودش را 
زنداني مي کند. زمين خدا به اين وسعت و زيبايي، 
چرا خودمان را در آنجا محص��ور کرده بوديم؟« 
خالصه امام نه  تنها ناراحت نبودن��د، بلکه براي 
اينکه از آن محدوديت رها ش��ده بودند، راضي و 

خرسند بودند. 
چه ش�د كه در آن دوره، دكتر يزدي به 

صورت يکي از مازمان امام درآمد؟ 
اتفاقاً براي ايش��ان در موقع بازگش��ت به عراق، 
مش��کل پيش آمد. هنگامي که امام و همراهان 
به مرز عراق برمي گردند، مأموران به دکتر يزدي 
مي گويند: شما وي��زا نداري��د و نمي توانيد وارد 
عراق شوي��د. ايش��ان اعتراض مي کن��د که من 
گذرنام��ه امريکايي دارم، ولي فاي��ده اي ندارد و 
مأموران مي گويند: باي��د از طريق سفارتخانه اي 
ويزا بگيريد و م��ا اجازه نداريم شم��ا را به خاک 
عراق راه بدهيم. امام در اينجا دخالت مي کنند و 
مي فرمايند: »به اينها بگوييد اگر به همراهان من 
اجازه ورود ندهند، من هم وارد نمي شوم. ايشان 
همراه من است و به خاطر من آمده است.« آنها 
هم که مي خواهند مسئله خروج امام از عراق هر 
چه سريع تر حل شود، براي دکتر يزدي ويزا صادر 
مي کنند و از آن موقع به بعد، ايش��ان تمام مدت 

همراه امام بود. 
خاطره جالبي را هم از احم��د آقا در طول اقامت 
در هتلي در پاري��س شنيدم. ايش��ان مي گفت: 
» وقتي رسيديم، امام گفتند من خسته هستم و 
مي خواهم دوش بگيرم و استراحت کنم. به امام 
عرض کردم پس من مي روم و حوله خودتان را از 
چمدانتان مي آورم. امام فرمودند مگر هتل حوله 
ندارد؟ گفتم چرا، ولي. . . مي خواستم ادامه بدهم 
و بگويم که حوله شان شبهه نجاست دارد که امام 
بالفاصله فرمودند يعني چه؟ خيلي هم بهداشتي 
و تميز است. . .« بعد هم دوش گرفتند و با همان 

حوله خودشان را خشك کردند. 
شما چه كرديد؟ آيا به فرانسه رفتيد؟ 

ما پ��س از عزيمت امام به پاري��س، طبق توصيه 
اکيد ايشان، به نجف برگشتيم تا به طلبگي خود 
مشغول شويم. ايشان سفارش کردند از هر کاري 
که بهانه به دست مأموران عراقي بدهد به  شدت 
پرهيز کنيم، چون آنها قطعاً پ��س از رفتن امام، 
دنبال بهانه مي گردند تا عقده گش��ايي کنند. به 
همين دليل به ما توصيه کردند مشغول درس و 
بحث شويم و منتظر بماني��م و ببينيم آينده چه 
مي شود. ما حدود 10 نفر بوديم که در بيت امام 
باقي مانده بوديم و تصميم گرفتيم دو نفر، دو نفر 
به پاريس برويم. اگر در آنجا به وجودمان نياز بود، 
بمانيم يا اگر الزم بود، دوب��اره به نجف برگرديم. 
آقاي محتش��مي پور که براي ت��دارک مقدمات 
هجرت امام به سوري��ه رفته ب��ود، از همانجا به 
فرانسه رفت و ب��ه امام ملحق ش��د. آقايان شيخ 
محمود محم��دي، سيد عباس خات��م و عده اي 
ديگر به پاري��س رفتند. برخ��ي ماندند و برخي 
به نجف برگش��تند. قرار بود من و يکي دو نفر از 
دوستان هم برويم و مقدمات سف��ر را هم آماده 
کرده بوديم ک��ه اوضاع تغيير ک��رد و خبر دادند 
امام به ايران مي  روند و ما هم مي توانيم مستقيم 
از عراق به ايران برگرديم و ديگر نيازي نيست به 
فرانسه برويم. عده اي از ياران امام هم که در نجف 
مانده بودند، براي سالگرد رحلت حاج آقا مصطفي 

مراسم گرفتند. 
با تشکر از فرصتي كه در اختيار ما قرار 

داديد.


