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آﯾﺎ »رﮐنآﺑﺎدی« رﻣﺰ ﺗﮫدﯾدھﺎی اﯾﺮان ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن اﺳت؟
ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺮی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺖ
/۱۲ﻣﮫﺮ ۱۳۹۴/ﺳﯾﺎﻣک ﻗﺎﺳﻣﯽ

اﺧﺑﺎر

اﻧدازه ﺣﺮوف
روﺣﺎﻧﯽ:
از زﻣﺎن
ﮐورش،

»ﻋﮐساﻟﻌﻣل ﺳﺧت و ﺧﺷن« رھﺑﺮ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫدﯾد ﺑﻪ واﮐﻧش ﻧظﺎﻣﯽ از
ﺳوی ﺳﭘﺎه ،ﺗﺎﮐﯾد ﺑﺮ ﻋدم اﺟﺎزه دﻓن ﺟﺎنﺑﺎﺧﺗﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻧﺎ در ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﭼﻪ
رﺑطﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻧوﺷت ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﯾﮐﯽ از دﯾﭘﻠﻣﺎتھﺎی ﮐﻠﯾدی اﯾﺮان در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﻪ دارد؟ آﯾﺎ
اﯾﺮان ﻣﯽﺧواھد از ﺗﮐﺮار ﺳﺮﻧوﺷت اﺣﻣد ﻣﺗوﺳﻠﯾﺎن* ﺑﺮای رﮐنآﺑﺎدی ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﮐﻧد؟
از ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻧﺟﺮ ﺑﻪ ﮐﺷﺗﻪ و زﺧﻣﯽ ﺷدن ﺻدھﺎ ﺗن از ﺣﺎﺟﯾﺎن در ﻣﺮاﺳم رﻣﯽ ﺟﻣﺮات ﺷد ،ﺑﯾش از ﯾک
ھﻔﺗﻪ ﻣﯽﮔذرد و ھﺮ ﭼﻪ آﻣﺎر روزھﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽروﻧد ،اﺑﮫﺎم در ﺳﺮﻧوﺷت ﻏﺿﻧﻔﺮ رﮐنآﺑﺎدی ،دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯾل
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ﭼﮫﺎر روز ﭘس از ﺣﺎدﺛﻪ ،رﺳﺎﻧﻪ ﺳﻌودی اﻟﻌﺮﺑﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻘل از ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﻧوﺷت ﮐﻪ اﯾن دﯾﭘﻠﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﺧود
وارد اﯾن ﮐﺷور ﻧﺷده و ﻧﺎم وی در ھﯾﭻﯾک از ﻣﻌﺎﺑﺮ ورودی ھواﯾﯽ،
زﻣﯾﻧﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﯾﯽ ﺛﺑت ﻧﺷده اﺳت.
ﺳﺧنﮔوی وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
رﮐنآﺑﺎدی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧود و ﮔذرﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدیاش ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺷده اﺳت.
ﺗﺻﺎوﯾﺮی از ﮔذرﻧﺎﻣﻪ و روادﯾد ﺣﺞ او ﻧﯾﺰ در اﺧﺗﯾﺎر رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓت .ﻣﺮﺿﯾﻪ اﻓﺧم ﮔﻔت ﮐﻪ »ﺧﺑﺮﺳﺎزیھﺎی ﻣوﺟود درﺧﺻوص
اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺎدرﺳت و ﻧﺎﺷﯽ از اﻏﺮاض و اھداف دﯾﮔﺮ اﺳت«.
اﻣﺎ اﯾن »اﻏﺮاض و اھداف دﯾﮔﺮ« ﭼﻪ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎﺷﻧد؟
ﺷﺎﯾد اﯾن ﺟﻣﻠﻪ ﺗﺣﺮﯾکآﻣﯾﺰ در ﯾک ﮔﺰارش دﯾﮔﺮ اﻟﻌﺮﺑﯾﻪ ،ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل
ﺑﺎﺷد :رﮐنآﺑﺎدی »ﯾﮐﯽ از ﺑﺮﺟﺳﺗﻪﺗﺮﯾن ﺷﺧﺻﯾتھﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
اﯾﺮان« اﺳت ﮐﻪ »ﺑﻪ اﺳﺮار ﺣﺰبﷲ ﻟﺑﻧﺎن و ﻣوﺷکھﺎی اﯾﺮان
دﺳﺗﺮﺳﯽ دارد«.
ﻏﺿﻧﻔﺮ ﻣﺣﻣد اﺻل رﮐنآﺑﺎدی ﮐﻪ ﮔذرﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدیاش ﺑﺮای وﯾﺰای
ﺣﺞ در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﻔﺎرت ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود ،ﺑﺮای
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران اﯾن ﮐﺷور ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر آﺷﻧﺎﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺧنراﻧﯽ
وی ،ﯾک روز ﻗﺑل از ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻧﺎ در ﻣﺮاﺳم ﺣﺳﺎس ﺑﺮاﺋت از ﻣﺷﺮﮐﯾن
)ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﭘس از ﺣﺞ ﺧوﻧﯾن ﺳﺎل  ۱۳۶۶ھﻣواره زﯾﺮ ذرهﺑﯾن
ﺳﻌودیھﺎ ﺑود( ،ادﻋﺎی ﻋدم ورود او ﺑﻪ ﺧﺎک ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن از ﺳوی
اﻟﻌﺮﺑﯾﻪ ،ﻧﺧﺳﺗﯾن زﻧگ ﺧطﺮ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎمھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻدا در آورد.
ﺗﺎﮐﯾد ﺧﺑﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ﺑﺮ اﯾن ﮐﻪ »ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺟﺎج و ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮐﯽ اﯾﺮان ،ﺷﮫﺎدت داده اﻧد ﮐﻪ ﺳﻔﯾﺮ ﺳﺎﺑق اﯾﺮان
را در ﺣﺎﻟﯾﮐﻪ در ﻗﯾد ﺣﯾﺎت ﺑوده اﺳت در ﻣﯾﺎن ﺣﺎدﺛﻪدﯾدﮔﺎن دﯾدهاﻧد« ،در ﮐﻧﺎر ﺳﺧﻧﺎن ﻋﻠﯽاﮐﺑﺮ وﻻﯾﺗﯽ ،ﻣﺷﺎور
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﻪای ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ ظن ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰ ﺑودن ﻣﻔﻘودﺷدن »اﻓﺮاد ردهﺑﺎﻻ« در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻧﺎ ،ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﻪ اﺳت.
آﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺧﻠﯾﻪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ رﮐنآﺑﺎدی وﺟود دارد؟
اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻟﻘوه ﻣطﺮح ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺳﯾﺳﺗم اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺮﺻت ﺑﻪدﺳتآﻣده ،ﺑﺮای
ﺗﺧﻠﯾﻪ دﯾﭘﻠﻣﺎت ]اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺻدوم[ ﺗﻼش ﮐﻧد .در اﯾن ﺻورت ،ھﺮ روز ﮐﻪ ﻣﯽﮔذرد ،ﺧطﺮ اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس و ﻣﺣﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺗﺣﺮﮐﺎت اﯾﺮان در ﮐﺷورھﺎی ﺳورﯾﻪ و ﻟﺑﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای ﺟﻧگ ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ
ﺗﮫﺮان و رﯾﺎض ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﻣﺎر ﻣﯽروﻧد ،ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﯽﺷود.
ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ رﮐنآﺑﺎدی زﻧده در اﺧﺗﯾﺎر اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺳﻌودیھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺗطوﯾل
ﻋﻣدی اﻋﺎده اﺟﺳﺎد ﺑﻪ اﯾﺮان ،زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺑﺧﺮﻧد و در ﻧﮫﺎﯾت ﺑﺎ ﻗﺗل ﺣﺮﻓﻪای او ،ﻣﺮگ را
طﺑﯾﻌﯽ ﺟﻠوه دھﻧد.
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ﮐﺮدهاﻧد ،ﺳﺮﻧوﺷت او -و ﺷﺎﯾد ﭼﻧد ﻣﻘﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ دﯾﮔﺮ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ -را ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ در ھﺎﻟﻪای از
اﺑﮫﺎم ﻓﺮو ﺧواھﻧد ﺑﺮد.
واﮐﻧش »ﺧﺷن« اﯾﺮان
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷدت ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻟﻪ دﻓن ﺷﮫﺮوﻧداﻧش در ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺮده اﺳت .اﮔﺮ در ﻧظﺮ ﺑﮔﯾﺮﯾم ﮐﻪ آرزوی
ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣوﻣن ،دﻓن ﺷدن در اﻣﺎﮐن ﻣﻘدس -از ﻗم و ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺎ ﻧﺟف و ﻣﮐﻪ -اﺳت و اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﻪ دﻓن ﻋﺰﯾﺰان ﺧود در ﻣﮐﻪ ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﻘﺎمھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾن اﻣﺮ و
ﺗﺎﮐﯾد ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺷت ﺗکﺗک ﺟﺳدھﺎ و ﺗﻌﯾﯾن ھوﯾت آﻧﺎن ،اھﻣﯾت ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد.

اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﮫﯾﺎن ﻣﻌﺎون ﻋﺮﺑﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎی وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﻪ در اﯾن ﺑﺎره ﮔﻔت» :ﻗوﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﭘﯾﺎم
دادﯾم ﺗﺎ ﯾﮐﺎﯾک ﻣﻔﻘودان ﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮐﻠﯾف ﻧﺷوﻧد و ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﻧﮔﺮدﻧد ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟدﯾت ﻣوﺿوع
ﻣﻔﻘودان را ﭘﯾﮔﯾﺮی ﻣﯽﮐﻧد و ﺗﻣﺎسھﺎی دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾک ﺑﺮای اﯾن ﻣﻧظور ﺟﺮﯾﺎن دارد« .وی اﻓﺰود» :ﺟﻣﮫوری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﺎﮐﻧون درﺧواﺳﺗﯽ را از ﺧﺎﻧوادهھﺎ در اﯾن ﺑﺎره داﺷﺗﻪ اﺳت ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺻﻠﺣت ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﻪ ﭼﻧﯾن
اﺟﺎزهای ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن داده ﺷود زﯾﺮا ﺗﻌﯾﯾن ﺳﺮﻧوﺷت ﻣﻔﻘودان ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮫم اﺳت و ﻗطﻌﺎ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﮫﺎ ھم ﻣﮫم اﺳت ﮐﻪ ﭘﯾﮐﺮھﺎی ﺟﺎنﺑﺎﺧﺗﮔﺎن آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻧﺗﻘل ﺷود«.
ﯾک روز ﺑﻌد ،رھﺑﺮ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻋﻣل ﺷد و در ﯾک ﺳﺧنراﻧﯽ ﮔﻔت» :دوﻟت ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن در اﻧﺗﻘﺎل
اﺑدان ﻣطﮫﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮔﺎن ﺑﻪ وظﺎﯾف ﺧود ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯾﺰ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗﻧداری و
ادب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺮﻣت ﺑﺮادری را در دﻧﯾﺎی اﺳﻼم ﻧﮔﻪ داﺷﺗﻪ اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن را ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ اﻧدک ﺑﯽ اﺣﺗﺮاﻣﯽ ﺑﻪ
دھﮫﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺣﺟﺎج اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﮐﻪ و ﻣدﯾﻧﻪ و ﻋﻣل ﻧﮐﺮدن ﺑﻪ وظﺎﯾف ﺑﺮای اﻧﺗﻘﺎل اﺑدان ﻣطﮫﺮ ،ﻋﮐس
اﻟﻌﻣل ﺳﺧت و ﺧﺷن اﯾﺮان را در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت«.
ﭘس از او ،ﻓﺮﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮﯾﺣﺎ ﮔﻔت ﮐﻪ اﯾن ﻧﯾﺮو آﻣﺎده »دﺳﺗور« ﺑﺮای »واﮐﻧش
ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﺷن« ﺟﮫت اﻧﺗﻘﺎمﮔﯾﺮی از آل ﺳﻌود ﺧواھد ﺑود.
ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽرﺳد ﻣﻘﺎمھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﺎ ﻗدرت در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ اﻣﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳت ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن را ﺑﺮای ﻧﮔﻪداری
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ رﮐنآﺑﺎدی -و ﺷﺎﯾد ﭼﻧد ﻣﻘﺎم ارﺷد دﯾﮔﺮ -ﺑﺎز ﺑﮔذارد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد.
آﯾﺎ اﯾن اﻣﮐﺎن وﺟود دارد ﮐﻪ رﮐنآﺑﺎدی زﻧده ﺑﺎﺷد؟
ﺧﺑﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺑﻧﺎﻧﯽ اﻟﺟﻣﮫورﯾﻪ ﻟﺑﻧﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ زﻧده و زﺧﻣﯽ ﺑودن اﯾن دﯾﭘﻠﻣﺎت از ﺳوی رﺳﺎﻧﻪھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﭘوﺷش داده ﺷد .ھﻣﺎنﮔوﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯾشﺗﺮ ذﮐﺮ ﺷد ،ﺑﻧﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﺑﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺮاﻧﯾﺎن ﭘس از
ﺑﺎزﮔﺷت ،ﺷﮫﺎدت دادﻧد ﮐﻪ رﮐنآﺑﺎدی را ﭘس از واﻗﻌﻪ ،زﻧده دﯾدهاﻧد.
ﻣﺎﺟﺮا وﻗﺗﯽ ﻏﺎﻣضﺗﺮ ﺷد ﮐﻪ روز ﭘﻧﺞﺷﻧﺑﻪ ﻧﮫم ﻣﮫﺮ ،ﺧﺑﺮی روی ﭘﺎﯾﮔﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﮐﺷور ﻗﺮار
ﮔﺮﻓت و در آن رﮐنآﺑﺎدی در ﺟﺎنﺑﺎﺧﺗﮔﺎن آﻣده ﺑود .اﯾن ﺧﺑﺮ در ﮐﻣﺗﺮ از ﺳﯽ دﻗﯾﻘﻪ اﺻﻼﺣﯾﻪ ﺧورد و ﻧﺎم
رﮐنآﺑﺎدی در ﻓﮫﺮﺳت ﻣﻔﻘودﯾن ﻗﺮار ﮔﺮﻓت .وزﯾﺮ ﮐﺷور ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﮐنآﺑﺎدی رﻓت و در آنﺟﺎ ﮔﻔت» :ھﻧوز دﻟم
ﻧﻣﯽآﯾد ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾت ﺑﮔوﯾم .اﻣﯾدوارم ﺧدا ﺧودش رﺣم ﮐﻧد .آﻗﺎی رﮐن آﺑﺎدی ازﻧﯾﺮوھﺎی ﺧوب اﻧﻘﻼب اﺳت«.
ﻋﺑﺎس ﻋﺮاﻗﭼﯽ ﻧﯾﺰ در ﺻﻔﺣﻪ اﯾﻧﺳﺗﺎﮔﺮام ﺧود ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر
اﺳﮐﺮﯾنﺷﺎﺗﯽ از ﭼت ﺧﺻوﺻﯽاش ﺑﺎ رﮐنآﺑﺎدی ﺑﻪ ھﻧﮔﺎم ﻋﺰﯾﻣت
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ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻣﯾن ﭼﻧد روز ﭘﯾش در ﯾک ﺳﻧﮔﺮ ﺑودﯾم«.

ﮐﺎرﺗوﻧﺳﺗﺎن

ﻋﺮاﻗﭼﯽ اداﻣﻪ داد» :ﻋﺰﯾﺰانﻣﺎن رﮐنآﺑﺎدی ،ﻓﮫﯾﻣﺎ ،ﺣﺳﯾﻧﯽﻣﻘدم و
آﻗﺎﯾﯽﭘور اﮐﻧون ﺑﻪ ﺟوار رﺣﻣت اﻟﮫﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻪاﻧد .ﺑﺎﺷد ﮐﻪ دﺳت ﻣﺎ را ھم ﺑﮔﯾﺮﻧد«.
اﯾن ﻧوﺷﺗﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻣوﯾد درﮔذﺷت اﺣﻣد ﻓﮫﯾﻣﺎ ﻣﻌﺎون اداره ﺗﺷﺮﯾﻔﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﺣﻣدرﺣﯾم
آﻗﺎﯾﯽﭘور ﺳﻔﯾﺮ ﺳﺎﺑق اﯾﺮان در اﺳﻠووﻧﯽ و ﺣﺳن ﺣﺳﯾﻧﯽﻣﻘدم ﺳﺮﮐﻧﺳول اﯾﺮان در ﺷﮫﺮ ﻣﺮو ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ
ﺑﺎﺷد ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌد از ﺻﻔﺣﻪ ﻋﺮاﻗﭼﯽ ﺣذف ﺷد و اﺑﮫﺎمھﺎ را ﺑﯾﺷﺗﺮ ﮐﺮد.
رﮐنآﺑﺎدی ﭼﻘدر ﻣﯽداﻧد؟
ﻏﺿﻧﻔﺮ ﻣﺣﻣد اﺻل رﮐنآﺑﺎدی در زﻣﺮه ﻧﺳﻠﯽ از دﯾﭘﻠﻣﺎت-اﻣﻧﯾﺗﯽھﺎﺳت ﮐﻪ از دل ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ درآﻣدهاﻧد.
در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧظﺎم ﺑﺮآﻣده از اﻧﻘﻼب ،ھﻣواره در ﮐﻧﺎر ﺗﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾک ﺗﯾم ﻧﺎظﺮ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﯾﺰ ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪھﺎ اﻋﺰام ﻣﯽﺷد .ﻧﺳل ﺑﻌدی اﻣﺎ طوری ﺗﺮﺑﯾت ﺷد ﮐﻪ ھﺮ دو ﻣﺷﺧﺻﻪ دﯾﭘﻠﻣﺎتﺑودن و اﻣﻧﯾﺗﯽﺑودن
را ﯾکﺟﺎ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.
رﮐنآﺑﺎدی ،ﻣﺗوﻟد ﺳﺎل  ۱۳۴۵در ﻗم ۲۴ ،ﺳﺎﻟﻪ ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧدﻣت وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﻪ درآﻣد .او ﺗﺎ ﻣﻘطﻊ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ را در داﻧﺷﮔﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ،ﯾﮐﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯾت ﭼﮫﺮهھﺎی
ﮐﻠﯾدی ﻧظﺎم ﮔذراﻧد و ﺑﺎ ﺗﺳﻠط ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺮای طﯽ ﮐﺮدن دوره ﭘﯽاچدی ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﯾﺮوت رﻓت.
ﺣوزه ﺗﺧﺻﺻﯽ اﯾن دﯾﭘﻠﻣﺎت ﺟوان ،ﻣﺳﺎﯾل ﻓﻠﺳطﯾن ،ﺳورﯾﻪ و ﻟﺑﻧﺎن ﺑود .رﮐنآﺑﺎدی ﮐﻪ ﭘﯾش از ﺗﺻدی ﻣﻘﺎم
ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻟﺑﻧﺎن ،در ﭘﺳتھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎردار اﯾﺮان در ﺳورﯾﻪ ،ﻣﻌﺎون اول ﺑﺧش ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﻪ وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ و ﻣﺳوول ﻣﯾﺰ ﻓﻠﺳطﯾن ،رﯾﺎﺳت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣﯾﺗﻪ ﺣﻣﺎﯾت از اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﻓﻠﺳطﯾن و ﺳﺧنﮔوﯾﯽ
ﺳﺗﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻏﺰه در رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﺧدﻣت ﮐﺮده ﺑود ،رواﺑط ﮔﺳﺗﺮدهای ﺑﺎ ﻣﺗﺣدان اﯾﺮان در
ﺳورﯾﻪ و ﻟﺑﻧﺎن داﺷت.
رﮐنآﺑﺎدی ﻓﺮدی ﺑود ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯾب ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﻣﺣﺮﻣﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف -از ﺟﻣﻠﻪ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽﮔﺮی در
ﮐدورت ﻣﯾﺎن ﺣﻣﺎس و ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ -را ﻣﯽداد و در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﺣﺳﺎس ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯾل ﺑﻪ ﺣﺰبﷲ و
آﻏﺎز درﮔﯾﺮیھﺎی ﺳورﯾﻪ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻧطﻘﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﻣﯽﮐﺮد .رﮐنآﺑﺎدی ﺗﻧﮫﺎ ﯾک دﯾﭘﻠﻣﺎت ﻧﺑود .ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎ و
داﻧش اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎﻻ در ﮐﻧﺎر اﻋﺗﻣﺎد وﯾﮋه ﻧظﺎم ﺑﻪ او ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺗﯾم ﻧﺧﺑﻪ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺣﺰبﷲ ﺑﺮای ﻣﺣﺎﻓظت از
ﻣﻘﺎمھﺎی ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺣﻣدیﻧﮋاد و ﺟواد ظﺮﯾف ﺑﻪ ھﻧﮔﺎم دﯾدار از ﻟﺑﻧﺎن ،ﺗﺣت اﻣﺮ ﻣﺳﺗﻘﯾم وی ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺗﻧد .رﮐنآﺑﺎدی ﭼﮫﺮه ﮐﻠﯾدی ھﻣﺎھﻧﮔﯽھﺎ ﺑﺮای ﺗﺑﺎدل اﺳﻠﺣﻪ ﻣﯾﺎن ﺳورﯾﻪ و ﻟﺑﻧﺎن ﻧﯾﺰ ﺑود.
اﯾﺮان ﻣﯽداﻧد ﮐﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن در ﭼﻧد ﻣورد از
ﺟﻣﻠﻪ ﮐﻣک ﺑﻪ ﻓﺮار ﺷﮫﺮام اﻣﯾﺮی ،داﻧﺷﻣﻧد ھﺳﺗﻪای اﯾﺮان و
ﭘﻧﺎھﻧدهﺷدن وی ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎ ﻣﺎﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ آﻣﺮﯾﮐﺎ ھﻣﮐﺎری
ﮐﺮدهاﻧد .آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﻘﯾن ﺑﺎ ﺑﺎزﺟوﯾﯽ از اﻣﯾﺮی ،ﻣﮐﺎﻧﯾﺳم ﻧﺎﭘدﯾدﺷدن او
را در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﻪ دﻗت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧد.
اﯾﺮان ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽداﻧد ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن در ﺻورت دﺳتﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اطﻼﻋﺎت اﺳﺗﺮاﺗﮋﯾک و ﻣﺣﺮﻣﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﻧﺎمھﺎ ،ﻣﮐﺎنھﺎ ،ارﺗﺑﺎطﺎت
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زدن ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺮھﯾﺰ ﻧﻣﯽﮐﻧد.
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ﮔﺮوھﯽ از ﺗﺣﻠﯾلﮔﺮان و ﻣﻘﺎمھﺎی ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺰ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ اﺧﺑﺎری ﻣﺎﻧﻧد رﺑودهﺷدن رﮐنآﺑﺎدی را دور
از ذھن ﻣﯽداﻧﻧد .درﯾﺎﺑﺎن ﻋﻠﯽ ﺷﻣﺧﺎﻧﯽ ﯾﮐﯽ از آنھﺎﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﻣﻘﺎمھﺎی ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐوﭼکﺗﺮﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را درﺑﺎره رﺑودهﺷدن رﮐنآﺑﺎدی در ﻧظﺮ داﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷﻧد ،واﮐﻧش ﺗﻧد اﯾنروزھﺎی دﺳﺗﮔﺎه رھﺑﺮی ،دوﻟت و ﻧظﺎﻣﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻔﺳﯾﺮی ﺟدﯾد ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد.
--------------------* اﺣﻣد ﻣﺗوﺳﻠﯾﺎن واﺑﺳﺗﻪ ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺑﯾﺮوت ﺑود ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎردار وﻗت ،ﯾک
ﮐﺎرﻣﻧد ﺳﻔﺎرت و ﯾک ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﺧﺑﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ رﺑوده ﺷد .ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﻪ اﺳت ﮐﻪ رﮐنآﺑﺎدی ﭘﯽﮔﯾﺮ وﺿﻌﯾت اﯾن
ﭼﮫﺎر ﺗن ﺑود و اﻋﺗﻘﺎد داﺷت ﮐﻪ آﻧﺎن زﻧده و در اﺳﺮاﯾﯾل زﻧداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
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