ﺟﻌﻠﻴﺎت ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ

ﺣﺮف هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﭘﺎی ﻣﻨﻘﻞ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ دارد
ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺏﺮادر هﻤﺴﺮ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﯽ اﺳﺖ .در ﺟﻤﻊ ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺏﺎ ﭘﻴﺮوزی اﻥﻘﻼب و
ﺏﺎزﮔﺸﺖ ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺏﻪ ایﺮان ،اروﭘﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ و راهﯽ ایﺮان ﺵﺪﻥﺪ یﮑﯽ هﻢ ایﺸﺎن
ﺏﻮد .ﺏﻪ اﻥﺪازﻩ ﺻﺎدق ﻗﻄﺐ زادﻩ ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺐ ﺏﻮد و هﺴﺖ اﻡﺎ ﺏﻪ اﻥﺪازﻩ او ﺟﺴﺎرت ﻡﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ
ﻥﺪاﺵﺖ .در اوﻝﻴﻦ اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ایﺮان ﺵﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﭘﻮﺳﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ
اش درﺧﺘﯽ ﺏﻮد ﮐﻪ ﺏﻪ ﺵﺎﺧﻪ هﺎی ﺁن وﻋﺪﻩ هﺎی ایﺸﺎن ﺁویﺮان ﺏﻮد .ﺁن هﺎ ﮐﻪ وی را راهﯽ
ﻡﻴﺪان ﮐﺮدﻩ ﺏﻮدﻥﺪ روی ﺵﮑﻞ و ﺵﻤﺎیﻞ و واﺏﺴﺘﮕﯽ او ﺏﻪ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎب
ﮐﺮدﻩ ﺏﻮدﻥﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان و داﻥﺶ و وﻋﺪﻩ هﺎی ﺏﯽ ارﺗﺒﺎط وی ﺏﺎ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺁن روز ایﺮان.
ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﭘﺲ از ﺵﺮﮐﺖ ﻥﺎﮐﺎم در ﺁن اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت و ﺏﺎ ﺁﻏﺎز ﺟﻨﮓ ایﺮان و ﻋﺮاق وارد
ﻡﻌﺎﻡﻼت ﭘﺮﺳﻮد ﺧﺮیﺪ ﺳﻼح ﺵﺪ .ﭘﺮوﻥﺪﻩ ای ﮐﻪ ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﺏﻌﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﻡﻬﻤﯽ از ﺗﺎریﺦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺏﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ و ﻥﺎم ،ﺛﺮوت ،ﺣﻖ دﻻﻝﯽ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺏﻪ ﺣﺴﺎب هﺎی ﺏﺎﻥﮑﯽ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ریﺨﺘﻪ ﺵﺪ ،ﺗﺮورهﺎﺋﯽ ﮐﻪ در هﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺏﻪ ﺏﻬﺎﻥﻪ
ﺟﻨﮓ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻥﺠﺎم ﺵﺪ و ...ﻡﺸﺨﺺ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ.
درﺟﺮیﺎن یﮑﯽ از ﺳﻔﺮهﺎی ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺏﺮای دﻻﻝﯽ اﺳﻠﺤﻪ ،ﮐﻴﻒ ﺣﺎوی ﻡﻘﺪار زیﺎدی
ﺗﺮیﺎک وی در ﻓﺮودﮔﺎﻩ دوﺳﻠﺪورف ﺁﻝﻤﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ایﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺸﻒ ﺵﺪ .ﺵﺎیﺪ هﻢ رﻗﺒﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ایﻦ ﻥﻮع دﻻﻝﯽ هﺎ ﭘﻠﻴﺲ را ﺏﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮدﻥﺪ .ﺏﻪ هﺮ روی ،ایﺸﺎن در ﺁﻝﻤﺎن
ﺏﺎزداﺵﺖ و ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ ﺵﺪ .ﺁن رﺳﻮاﺋﯽ ،ﮐﻪ ﺏﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرت دیﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
ﺗﻮاﻥﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﺁن را ﺏﻪ هﻢ ﺁوردﻩ و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ را ﺏﻪ ﺗﻬﺮان ﺏﺮﮔﺮداﻥﻨﺪ ،ﻡﻮﺟﺐ ﻃﺮد او از
ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ایﻦ ﻥﻮع ﻡﻌﺎﻡﻼت دﻻﻝﯽ ﺵﺪ .ایﻦ دﺳﺘﻮر ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺏﻮد .ﺳﺎل هﺎ
ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺏﺮ ایﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺏﺎﻗﯽ ﻡﺎﻥﺪ ﺗﺎ ایﻦ ﭼﻨﺪ ﻡﺎﻩ اﺧﻴﺮ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﺵﺮایﻂ را ﻡﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ و یﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺧﺎﻃﺮﻩ ﮔﻮﺋﯽ )ﺏﺎ ﺗﻌﺎﺏﻴﺮ ﺧﻮدش( ﺳﻌﯽ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ زﻡﻴﻨﻪ
ﺏﺎزﮔﺸﺖ دوﺏﺎرﻩ ﺏﻪ ﺻﺤﻨﻪ را ﺏﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد .ایﻦ ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎ را ﺏﻴﺶ از هﻤﻪ ﺳﺎیﺖ
ﺏﺎزﺗﺎب ﭘﻮﺵﺶ ﺧﺒﺮی ﻡﯽ دهﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮداﻥﻨﺪﮔﺎن ﺁن ﻥﻴﺰ ﺧﻮد ﺏﻪ ﻥﻮع دیﮕﺮی درﮔﻴﺮ ﻡﺎﺟﺮاهﺎی
ﺧﺮیﺪ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت در دوران ﺟﻨﮓ ﺏﺎ ﻋﺮاق اﻥﺪ.
دو ﻥﮑﺘﻪ ﻡﺎ را ﺏﺮ ﺁن داﺵﺖ ایﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت را ﺏﺼﻮرت ﻡﺴﺘﻨﺪ ﺏﺪهﻴﻢ:
 -1ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺏﻪ ﮔﻮﻥﻪ ای ﺧﻮد را ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ یﮑﯽ از واﺏﺴﺘﮕﺎن
ﻥﻬﻀﺖ ﺁزادی ایﺮان و یﺎ از ﺟﻤﻊ ﻡﻠﯽ ـ ﻡﺬهﺒﯽ هﺎی ایﺮان اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻡﺎ ﺏﻌﻴﺪ ﻡﯽ داﻥﻴﻢ
ایﻦ دو ﮔﺮوﻩ ﻓﺮد ﺁﻝﻮدﻩ ای ﻡﺎﻥﻨﺪ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ را از ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﺏﺪاﻥﻨﺪ.
 -2او ﺏﺎ ایﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ زﻡﺎن ﮔﺬﺵﺘﻪ ،هﻤﻪ رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان اﻋﺪام ﺵﺪﻩ اﻥﺪ و ﮐﺴﯽ
در ﺻﺤﻨﻪ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺏﻪ ادﻋﺎهﺎی او ﭘﺎﺳﺦ ﺏﮕﻮیﺪ ،ﺏﺮای ﺧﻮد دروغ و دﻏﻞ را ﺏﻪ هﻢ
ﻡﯽ ﺏﺎﻓﺪ و ﻥﺎﺟﻮاﻥﻤﺮداﻥﻪ ﺗﺮیﻦ اﺗﻬﺎﻡﺎت را ﻡﺘﻮﺟﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان و رهﺒﺮان اﻋﺪام
ﺵﺪﻩ ﺁن ﻡﯽ ﮐﻨﺪ.
 -3ﺏﻴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ زﻡﻴﻨﻪ ای ﺏﺎﺵﺪ ﺏﺮای ﮔﺴﺘﺮش دوﺏﺎرﻩ ارﺗﺒﺎط هﺎی ﺏﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ او ،ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ یﮏ ﺳﺮ ﺁن ﺏﻪ ﺵﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻥﯽ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ و ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺮهﺎی
دیﮕﺮش از ﺁن ﻥﻮع ارﺗﺒﺎط هﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻡﯽ دهﻴﻢ ﺗﺎ دوﺏﺎرﻩ اﻓﺘﺎدن ایﻦ
ﻃﺸﺖ از ﺏﺎم ﭼﻴﺰی ﻥﮕﻮﺋﻴﻢ و ﻥﻨﻮیﺴﻢ.

ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻡﻌﻠﻮم ﻥﻴﺴﺖ در ﮐﺪام ﻓﻀﺎی دود ﺁﻝﻮدی ﺏﺎ او ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ
ﻡﺪﻋﯽ ﻡﯽ ﺵﻮد ﮐﻪ ﻡﺎﺟﺮای ﮐﺸﻒ ﭼﻤﺪان ﺣﺎوی ﺗﺮیﺎک او در ﺁﻝﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮدﻩ ایﺮان اﺳﺖ و در اﺳﺎس اﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی وﺟﻮد ﻥﺪاﺵﺘﻪ و ایﻦ ﻓﻘﻂ یﮏ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺏﻮدﻩ ﺏﺮای
از ﻡﻴﺪان ﺏﺪر ﮐﺮدن او ).ﺵﺨﺼﻴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺳﺎل هﺎ ﻡﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻥﺪاﺵﺖ ﮐﻪ ﺏﻮدن و یﺎ
ﻥﺒﻮدﻥﺶ در ﻓﻀﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻡﻬﻢ ﺏﺎﺵﺪ .ﻡﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺏﻴﺖ ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ داﺵﺖ
ﮐﻪ ﺁن را هﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺏﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻥﻤﯽ داد .ﺵﺎیﺪ ﺏﻪ ﺟﺎهﺎی دیﮕﺮی ﻡﯽ داد ،ﮐﻪ ﺁن ﻥﻴﺰ
ﺳﺮاﻥﺠﺎم در ﺗﺎریﺦ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ .ﺏﺎﻻﺧﺮﻩ "ایﻦ اﻡﮑﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  1360ﺏﻪ ﻡﻮﺟﺐ اﺵﺎراﺗﯽ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻃﺮات هﺎﺵﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻥﯽ ﺵﺪﻩ ﺗﻠﻔﻦ هﺎی ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺏﺮای ﻡﺪﺗﯽ از ﺏﻴﺖ او
"ﺵﻨﻮد" ﻡﯽ ﺵﺪﻩ و یﺎ ایﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋیﮏ اﻡﺮیﮑﺎ ﮐﻪ ﻡﯽ ﺗﻮاﻥﺴﺘﻪ اﻥﺪ در ﺳﺎل  60ﺁیﺖ
اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ را در ﺧﺎﻥﻪ ﺧﻮدش ﺏﮑﺸﻨﺪ اﻡﺎ ﭼﻮن از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮان ﺧﻮد ﺏﺮای ﮐﻨﺘﺮل
اوﺿﺎع ﻥﮕﺮان ﺏﻮدﻩ اﻥﺪ از ایﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻥﮑﺮدﻩ اﻥﺪ" اﻡﮑﺎﻥﺎت و اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺏﺎیﺪ
در ﺏﻴﺖ ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺁن ﺏﻮد.
اﻡﺎ ،ﻡﺎﺟﺮا ﭼﻤﺪان ﺣﺎوی ﺗﺮیﺎک ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺏﺼﻮرت یﮏ ﭘﺮوﻥﺪﻩ دادﮔﺎهﯽ در ﺁرﺵﻴﻮ ﭘﻠﻴﺲ
ﺁﻝﻤﺎن ﺿﺒﻂ اﺳﺖ و ای ﮐﺎش ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺏﺠﺎی ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ داﺧﻠﯽ ،اﻗﺪاﻡﯽ دیﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ ﺏﺮای اﻋﺎدﻩ
ﺣﻴﺜﻴﺖ ادﻋﺎﺋﯽ ﺧﻮد از ﺁﻝﻤﺎن ﻡﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ رﺳﻤﺎ دوﻝﺖ ﺁﻝﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ او را ﺏﺪهﺪ:
ﺁﻥﭽﻪ را ﻡﯽ ﺧﻮاﻥﻴﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ یﮑﯽ از ﭘﺰﺵﮑﺎن ﻗﺪیﻤﯽ ایﺮاﻥﯽ در ﺁﻝﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن
ﻡﺎﺟﺮا را ﺏﺪﻗﺖ ﺏﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺵﺘﻪ و دﻥﺒﺎل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:
» ...ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﺁن ﺳﺎل و ﺁن ﻡﺎﺟﺮا ﺏﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﯽ "ﺳﻮﺋﻴﺲ ایﺮ" وارد اروﭘﺎ و ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺵﺪ و
ﻡﻄﺎﺏﻖ ﺵﺮایﻄﯽ ﮐﻪ در ﺁن دوران ﺟﻨﮕﯽ ﺏﺮای ﭘﺮواز از ایﺮان ﺏﻪ اروﭘﺎ وﺟﻮد داﺵﺖ ،او ﺏﺮای
رﺳﻴﺪن ﺏﻪ ﺁﻝﻤﺎن ﭼﺎرﻩ ای ﺟﺰ ﭘﺮواز ﺏﺎ ﺳﻮﺋﻴﺲ ایﺮ و ورود اوﻝﻴﻪ ﺏﻪ ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻥﺪاﺵﺖ .او از
ﺳﻮﺋﻴﺲ وارد ﻓﺮودﮔﺎﻩ دوﺳﻠﺪورف در ﺁﻝﻤﺎن ﺵﺪ .هﻤﺴﺮ وی ﺏﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻝﺶ ﻥﺮﻓﺘﻪ ﺏﻮد .او ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺏﺮای ﺗﺤﻮیﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻤﺪاﻥﺶ ﻡﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﭘﻠﻴﺲ هﻤﺎﻥﺠﺎ وی را ﺏﻪ ﺟﺮم وارد ﮐﺮدن ﺗﺮیﺎک ﺏﻪ
ﺁﻝﻤﺎن ﺏﺎزداﺵﺖ ﮐﺮد .ﺏﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دادﮔﺎﻩ وی در ﺁﻝﻤﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺵﺪ .او در دادﮔﺎﻩ ﻡﻨﮑﺮ وارد ﮐﺮدن
ﺁن هﻤﻪ ﺗﺮیﺎک ﺏﻪ ﺁﻝﻤﺎن ﺵﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ هﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻﻝﯽ را ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﻴﺮش ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .یﻌﻨﯽ ﺏﻪ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ایﻦ یﮏ ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮدﻩ ایﻬﺎ ایﻦ اﺗﻬﺎم را ﺏﺮای او
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻥﺪ .دادﮔﺎﻩ ﺁﻝﻤﺎن ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺏﺪون ﻡﺪرک ﮐﺴﯽ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﻨﺪ
و زیﺮ ﺵﮑﻨﺠﻪ ﺏﺮایﺶ ﭘﺮوﻥﺪﻩ ﺏﺴﺎزد ،ﭘﺲ از ﺵﻨﻴﺪن ﮐﺎﻡﻞ و دﻗﻴﻖ ادﻋﺎهﺎی ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،
ﺧﻂ و ﻡﺪارک او را از ﻻی ﭘﺮوﻥﺪﻩ ﺏﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪ و رﺋﻴﺲ دادﮔﺎﻩ از ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺁیﺎ ﺏﺎزهﻢ
اﻥﮑﺎر ﻡﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
ایﻦ ﻡﺪارک ﺟﺎی هﻴﭻ ﺵﮏ و ﺗﺮدیﺪی ﺏﺎﻗﯽ ﻥﻤﯽ ﮔﺬاﺵﺖ ﮐﻪ ﭼﻤﺪان و ﻡﺪارک و ﻡﺤﺘﻮیﺎت ﺁن
ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺏﻪ ﺵﺨﺺ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ و او ﻥﻴﺰ ﮐﻪ ﻡﯽ داﻥﺴﺖ در ﺻﻮرت اﻥﮑﺎر ،ﺟﺮم
دیﮕﺮی را ﻡﺮﺗﮑﺐ ﻡﯽ ﺵﻮد ،ﮐﻪ ﻡﺠﺎزات او را ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺏﻪ رﺋﻴﺲ دادﮔﺎﻩ
اﺗﻬﺎم و ﺟﺮم ﺧﻮیﺶ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐﺮد و ﭘﺬیﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻤﺪان ﻡﺤﺘﻮی ﺗﺮیﺎک ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺏﻪ اوﺳﺖ .در
دادﮔﺎﻩ هﺎی ﺁﻝﻤﺎن و دیﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،وﻗﺘﯽ ﻡﺴﺘﻨﺪات دادﮔﺎﻩ ) ﻥﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت زیﺮ
ﺵﮑﻨﺠﻪ( اﻥﮑﺎر ﺵﻮد ﺏﻪ ﻡﻌﻨﺎی ﻡﺘﻬﻢ ﮐﺮدن رﺋﻴﺲ دادﮔﺎﻩ اﺳﺖ و ﺏﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ رﺋﻴﺲ دادﮔﺎﻩ ﻡﯽ
ﺗﻮاﻥﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺘﻬﻢ ﺵﮑﺎیﺖ ﺟﺪیﺪی را ﺏﻪ دﻝﻴﻞ "اﺗﻬﺎم" زدن ﻡﺘﻬﻢ ﺏﻪ داﮔﺎﻩ ﻡﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺏﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻡﻘﺪاری ﺏﻪ ﻗﻮاﻥﻴﻦ اروﭘﺎﺋﯽ )ﺏﺪﻝﻴﻞ زﻥﺪﮔﯽ در اروﭘﺎ( ﺁﺵﻨﺎﺋﯽ داﺵﺖ ﻓﻮرا ﻡﺘﻮﺟﻪ ﺵﺪ
ﮐﻪ ﻡﺸﮑﻞ ﺏﺎ اﻥﮑﺎر ﻡﺴﺘﻨﺪات دادﮔﺎﻩ ﺣﻞ ﻥﻤﯽ ﺵﻮد و ﺏﻬﺘﺮ اﺳﺖ واﻗﻌﻴﺖ را ﺏﭙﺬیﺮد ).اﻝﺒﺘﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﺗﻬﺮان ﻡﯽ ﺗﻮاﻥﺪ هﺮ اﺗﻬﺎﻡﯽ را ﺏﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺏﺰﻥﺪ ،زیﺮا اﺗﻬﺎم ﺵﻴﻮﻩ
ﺣﮑﻮﻡﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻡﺎ ایﻦ ﻥﻮع ﺏﺎزی هﺎ در اروﭘﺎ ﻡﻤﮑﻦ ﻥﻴﺴﺖ(.

دادﮔﺎﻩ ﺏﺎ ﺻﺪور رای  3ﺳﺎل زﻥﺪان ﺏﺮای ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ؛ ﺏﻪ ﺟﺮم وارد ﮐﺮدن ﻡﻮاد ﻡﺨﺪر ﺏﻪ ﺁﻝﻤﺎن
ﺏﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎیﺎن داد .از ﺁﻥﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺪس زدﻩ ﻡﯽ ﺵﺪ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ و وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻝﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ ایﻦ رای و ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﺖ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺵﻮﻥﺪ ،ﺗﻠﻮیﺰیﻮن ﺁﻝﻤﺎن ﺏﺎ
ﻡﻮاﻓﻘﺖ ﭘﻠﻴﺲ و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯽ ایﻦ ﮐﺸﻮر  4ﺏﺎر در ﺏﺮﻥﺎﻡﻪ هﺎی ﺵﺒﺎﻥﻪ ﺧﻮد و هﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮ
ایﻦ دادﮔﺎﻩ ﺏﺮگ ﺏﺮگ ﭘﺎﺳﭙﻮرت دیﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ را ﻥﺸﺎن داد .ﻥﮑﺘﻪ ﻋﺠﻴﺐ در ایﻦ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻡﻬﺮ ورود و ﺧﺮوج ﺏﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺁن ﺏﻮد ،ﮐﻪ ایﮑﺎش ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ) اﮔﺮ واﻗﻌﺎ
ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ای هﻢ وﺟﻮد داﺵﺘﻪ ﺏﺎﺵﺪ و ادﻋﺎهﺎی یﮑﻄﺮﻓﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻥﺒﺎﺵﺪ( از ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻡﯽ
ﭘﺮﺳﻴﺪ ایﻦ ﻡﻬﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺵﻤﺎ ﭼﻪ ﻡﯽ ﮐﺮد؟
ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻡﻄﺎﺏﻖ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻩ ﺏﺎیﺪ  3ﺳﺎل زﻥﺪاﻥﯽ ﻡﯽ ﺵﺪ ،اﻡﺎ "ﮔﻨﺸﺮ" وزیﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
وﻗﺖ ﺁﻝﻤﺎن ﺏﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از یﮏ ﻡﺎدﻩ ﻗﺎﻥﻮﻥﯽ ﻡﺮﺏﻮط ﺏﻪ اﻡﻮر دیﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻡﺬاﮐﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺏﺎ ﺗﻬﺮان داﺵﺖ ﺗﻮاﻥﺴﺖ از زﻥﺪاﻥﯽ ﺵﺪن ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ و او را ﺏﺴﺮﻋﺖ از ﺁﻝﻤﺎن
اﺧﺮاج ﮐﺮدﻩ و راهﯽ ایﺮان ﺳﺎزد.
اﻡﻴﺪی ﺏﻪ اﻥﺘﺸﺎر ایﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﮐﻨﺎر اﺗﻬﺎﻡﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ
ایﺮان ﻡﻄﺮح ﻡﯽ ﮐﻨﺪ ﻥﻴﺴﺖ ،اﻡﺎ ایﻦ اﻡﻴﺪ ﮐﻪ ﻥﻬﻀﺖ ﺁزادی ایﺮان و ﺵﻮرای ﻡﻠﯽ – ﻡﺬهﺒﯽ
هﺎی ایﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد ﺏﺎ وی را ﺏﻪ اﺵﮑﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻡﯽ داﻥﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ هﺴﺖ.
ﭘﻴﺮاﻡﻮن ادﻋﺎهﺎی دیﮕﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ـ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺏﺎرﻩ اﺧﺘﻼف ﻥﻴﺮوهﺎی ﻡﺬهﺒﯽ و -...ﺗﻨﻬﺎ ﻡﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،یﺎ وی در ﻋﺎﻝﻢ دیﮕﺮی ﺳﻴﺮ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ و اﺻﻼ ﻥﻤﯽ داﻥﺪ در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻡﯽ ﮔﺬرد و
ﺧﻮاﻩ ﻥﺎ ﺧﻮاﻩ از ﻡﺮزﺏﻨﺪی هﺎ و رویﺪادهﺎی ﺁن اﻃﻼع ﻥﺪارد و یﺎ اﻃﻼع دارد اﻡﺎ وﻇﻴﻔﻪ دیﮕﺮی
را ﺏﺮﻋﻬﺪﻩ اش ﮔﺬاﺵﺘﻪ اﻥﺪ.

