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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١۵ نومبر ١٩
  

  ست را ربوده ا"خامنه ای"عربستان سعودی ھمکاران آيت هللا 
L’Arabie saoudite a bien enlevé des collaborateurs de l’ayatollah Khamenei  

  ٢٠١۵ نومبر ١٣/ شبکۀ ولتر

Réseau Voltaire / 13 novembre 2015  

 

 به وقوع پيوست در واقع يک عمليات مشترک ٢٠١۵مبر  سپت٢۴روز ) کيلومتری مکه ۵(فشار جمعيت که در منا 

سّری عربستان و اسرائيل بود که طی آن ھمکاران علی خامنه ای توسط سرويس ھای مخفی عربستان و اسرائيل ربوده 

 .شدند

 آژانس خبری فرانسه مجموع قربانيان را بر اساس AFP کشته را اعالن کرده است، ٧۶٩ تا اگر عربستان سعودی

  . نفر اعالن کرده است٢٢٣۶گزارشات دولت ھای مختلف، 

  .عربستان سعودی از انتشار اطالعات ويدئوی حفاظتی در رابطه با فشار جمعيت خودداری کرده است

و باز ھم موضوع شگفت . عيت به اين اندازه قربانی بر جا گذاشته باشدنظر می رسد که فشار جمه خيلی شگفت انگيز ب

  .آورتر اين است که تمام شاھدان کشته شده اند بی آن که بدانيم چه کسی آنھا را له کرده است

، شرکت چند مليتی ٢٠١٣ليس سپرده شده بوده است، با اين وجود از سال و پ١٠٠٠٠٠حفاظت از زائران به بيش از 

G4S ول اين بخش از زيارتگاه بوده ؤبه سرويس ھای امنيتی و جاسوسی اسرائيلی وابستگی ھای بسياری دارد، مس که

  ).١(است 
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ت نماينده از ھمکاران رھبر انقالب آيت هللا أ نفر است که يک ھي۴۶۴کشوری که بيش از ھمه قربانی داده، ايران با 

  .ه اند و تمام محافظان نزديک جزء آنھا بود"علی خامنه ای"

 ھمگانی سازمان ملل متحد با جلسۀ سخنرانی خود را در"حسن روحانی"مبر، رئيس جمھور ايران شيخ  سپت٢٨روز 

  ).٢( آغاز نمود ،وليت سياسی عربستان سعودی در حادثه ای که اتفاقی تلقی کرده بودؤيادآوری مس

سپس ). ٣(روی امواج ايرانی از امکان ربودن ھمکاران رھبر انقالب مطالبی مطرح کرد  "تی يری ميسان"بر، و اکت٣

  .چندين روزنامۀ ايرانی اين مسير را پی گيری کردند

طور مشخص، ه ب. رسانه ھای اجتماعی تصاويری از بولدوزر منتشر کردند که اجساد را روی ھم می گذاشته است

پزشکی قانونی در مورد برخی اجساد نمی . ان ايرانی را تحويل نداده است جسد از قرباني١۵عربستان سعودی ھنوز 

  .توانند تشخيص بدھند که زير شکنجه کشته شده اند و يا در اثر فشار جمعيت

مبر، جمھوری اسالمی ايران اعالن کرد که اطالعات مطمئنی در اختيار دارد که نشان می دھد که سفير ايران  نو١١

  . و خواستار آزادی فوری او شد ده است، ولی در اسارت به سر می بردغضنفر رکن آبادی نمر

 سفير ايران در بيروت بوده و نقش مھمی در رابطه با رھبران سياسی لبنان ٢٠١۴ تا ٢٠١١غضنفر رکن آبادی از سال 

المی و او موجب گسترش مناسبات حزب هللا و جمھوری اس. داشته است که به شکل فوق العاده ای بزھکار ھستند

او يکی از . شرکت آنھا در کنار جمھوری عرب سوريه شد که عليه جھاد طلبان سازمان يافته توسط فرانسه جنگيدند

  .مشاوران مھم رھبر انقالب بود

1-« http://www.voltairenet.org/article180477.html» Réseau Voltaire, 8 octobre 2013 

2- «http://www.voltairenet.org/article188885.html» by Hassan Rohani, Voltaire Network, 28 

September 2015 

3- « http://francophone.sahartv.ir/radio/interview-i5697-thierry_meyssan» Sahar, 3 octobre 

2015. 

  :لينک گزارش در شبکۀ ولتر 

http://www.voltairenet.org/article189261.html  

 

  

 

 

. 

 

 

 

 
 

   


