
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
 ٢٠١٧ نومبر ٠٨

 

  قطرسابقمصاحبۀ تکاندھندۀ صدراعظم 
ويزيونی اين کشور به ارتباط  قطر با يکی از شبکه ھای تلسابقصدراعظم " حماد بن جسيم بن جابر بن التانی"مصاحبۀ 

اين مصاحبه ضربۀ ھولناکی . ين کشور غوغای عجيبی در منطقه برپا کرده استابحران سوريه و مداخالت بيگانگان در

اين ھم .  از بسياری راز ھا برداشته استهی عربستان، امريکا و ترکيه وارد نموده و پردابر ادعا ھای پوچ و بی معن

به اشارۀ امريکا بر قطر فشار وارد نموده اند که تسليم فارس عربستان و ساير کشور ھای خليج يکی از داليلی است که 

اين مصاحبه افشاء ساخته است که گروه ھای مسلح مخالف دولت .  شود و از راه مستقل و نزديکی با ايران دوری جويد

 من قسمت ھای عمدۀ اين مصاحبۀ را خدمت .تحت اوامر دولت ھای خارجی بوده و از آنھا ھدايت می گيرند" ر اسدابش"

 به تاريخ Tyler Durden)"(تايلر دوردن"ی به اسم اين مصاحبه توسط نويسنده  ابخشی  از. ھم ميھنان تقديم می کنم

  .  به نشر رسيده استInformation Clearing  House اکتوبر در ويب سايت ٣٠

اعتراف علنی به ھمکاری و " حماد بن جابر"، مصاحبۀ انفجاری طبق عقايد يک عده از تحليل گران حوادث شرق ميانه

نشان " ر اسدابش"سازش چھار کشور ترکيه، امريکا، عربستان سعودی و قطر در طرح بی ثبات ساختن سوريۀ و نظام 

بيه داده دھد که نيرو ھای خارجی، گروه ھای تندرو به شمول النصره و القاعده را مسلح ساخته و آنھا را تعليم و تر می

اين اعتراف می تواند زمينه را برای ادعای سوريه در  مورد تجاوز به قلمرو و حاکميتش آماده ساخته و کشور ھای . اند

  . مداخله گر را در پيشگاه محکمۀ بين المللی عدالت به محاکمه کشانيده و تقاضای جبران خساره نمايد

شود که در ھر ھفته بر مبنای شھادت يک عده  رود، معلوم می که جنگ در سوريه به آھستگی رو به اختتام می طوری

موران رسمی دخيل دربحران سوريه، مواد و اسناد زيادی برمالء شده که پرده از توطئۀ عظيمی عليه سوريه و أاز م

تحت رھبری عربستان فارس تشديد بحران ميان قطر و سازمان ھمکاری کشور ھای خليج .  دارد بر می" اسد"نظام 

عودی باعث شده است که اسناد متعددی روی صحنه آمده  که نشاندھندۀ اين واقعيت تلخ است که عربستان سعودی و س

 نموده و سوريه را چند عرا جم" ر اسدابش"می خواستند که بعد از انھدام عراق و ليبيا، گلم فارس ساير اميرنشينان خليج 

  . ق در بحران سازندکه مانند عراق و ليبيا غر پارچه ساخته و يا اين

و يارانش را به طعمه " اسد"شد،  ياد می" شکار طعمه"ی که به نام اظھار می کند که عمليات مخفي" حماد بی جسيم"

ھمين طرح باعث گرديد که يک عدۀ قليل نظاميان سوريه فرار کنند و . شدند تشيبه کرده که بايست يک به يک نابود می

 از خالل. امريکا تسليم نمايند تا در صورت پيروزی مخالفان دوباره به قدرت برسندخود را به عربستان سعودی و يا 
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  فاش ساخت که کشورش ھمراه با عربستان قطرصدراعظم سابق " حماد بن جسيم"در يک مصاحبۀ  تلويزيونی،

ضافه کرد که کميتۀ  ادباي.   اسلحه به گروه ھای جھادی در سوريه فرستاده اند٢٠١١سعودی، ترکيه و امريکا از سال

 . ھزار دالر به بنياد کلنتن تحفه داد۵٠٠٠٠٠ قطر، مبلغ ٢٠٢٢فوتبال جھانی 

او می گويد که . شود  از القاعده در سوريه استنباط میفارس، حمايت مستقيم امريکا و کشور ھای خليج "حماد"صحبت 

نون، ھدف مداخله گران تغيير نظام  در  تا ک٢٠١١از آغاز جنگ در سال "دھد،   قطر اسنادی دارد  که نشان می"

کشور ھای . دھد ما اسناد کامل داريم که دخالت ما را در سوريه نشان می"اعتراف نمود که " حماد". "سوريه بوده است

 او ادعا می کند که. با حمايت امريکا و عربستان سعودی، گروه ھای جھادی را در سوريه مسلح ساخته اندفارس خليج 

 که رھبری نمودد حکمروائی نمود ھمراه با  امريکا، قطر را توظيف ٢٠١۵شاه وقت عربستان که تا سال " عبدهللا"

که  اظھارات  يک عده از صاحب نظران به اين عقيده اند، باوجودی.  عمليات مخفی و جنگ نيابتی را به عھده گيرد

ری دارد که می خواھد از قطر در حمايت از تروريسم صدراعظم سابق قطر افشاء کننده است، يک موضوع نھفتۀ ديگ

" حماد بن جسيم. "دفاع نموده  و امريکا و عربستان سعودی را  در تنھا گذاشتن قطر در جنگ سوريه متھم سازد

که ساير کشور ھا حمايت  قطر به تمويل و تسليح گروه ھای شورشی در سوريه ادامه داد، در حالی"دھد که  توضيح می

در آغاز "روی ھمين دليل است که او بر امريکا و عربستان سعودی تاخته  و اظھار می کند که ." تقليل بخشيدندخود را 

که جنگ در سوريه آغاز شد، ھمۀ ما از طريق دو  وقتی: "او تأکيد کرد." ھر دو با ما بودند و ھمه در يک سنگر بوديم

  ."ترکيهيکی در اردن و ديگری در : اطاق عملياتی کار می کرديم

شاه " عبدهللا"که حوادث در سوريه اول آغاز شد، من به عربستادن سعودی رفتم و با  زمانی: "شود متذکر می" حماد"

شما با . گفت، ما در عقب شما ھستيم" عبدهللا"من اين کار را  به ھدايت پدرم انجام دادم . وقت اين کشور مالقات کردم

 اسناد را داريم ۀما ھم.   ھم آھنگ می نمائيم، الکن شما در رأس امور خواھيد بوداين طرح به جلو برويد و ما کار ھا را

ما . و ھر چيزی که به سوريه فرستاده شد، اول به ترکيه رفت و با ھمکاری قوای امريکا از طريق ترکيه  توزيع گرديد

ت گرفت که حمايت از عناصر در آنجا، اشتباھات صور. ين موضوع داخل بوديم ابا ھر کس ديگر مانند نظاميان در

شما يعنی امريکا و عربستان با ما . دانم شايد روابط با النصره برقرار شده بود، الکن من نمی. نادرست را در بر داشت 
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وضعيتی که در جريان است، ھرگز . ھنوز باقی است" ر اسدابش"حاال طعمه از دست ما رفت و . در يک سنگر بوديد

 ."  سازمان ھمکاری خليج پيشرفتی حاصل شوداجازه نخواھد داد که در

 تغيير جھتًمستقيما در سعی فارس دانند، سی آی ای  با ھمکاری متحدين خليج  که ھمه می می گويد، طوری" حماد"

 دولت امريکا می. ين خصوص به  بيرون درز کرده استاموضوصات استخباراتی در. نظام در سوريه داخل بوده است

تھييه می کردند در دست القاعده و داعش می افتد، فارس  پيشرفته ای که غرب و کشور ھای خليج دانست که سالح ھای

طور مثال يک ياداشت استخباراتی که به ه ب. سازند کردند که گروه ھای ميانه رو را مسلح می که  ادعا می در حالی

ين ادر.  دھد ودی ھا را از داعش نشان میًھلری کلنتن فرستاده شد و بعدا به بيرون درز کرد، حمايت قطری ھا و سع

حکومات قطر و عربستان سعودی کمک ھای پنھانی و حمايت لوژيستيکی به داعش و ساير "ياداشت آمده است که 

" سنودن"بلند باالی مخفی ادارۀ امنيت ملی امريکا که توسط  عالوه بر آن، يک سند ." گروه ھای تندور سنی می نمايند

مخالفان مسلح در سوريه از ساليان اول جنگ که حيات نيم ميليون تن را "دھد که   وضاحت نشان میبرمالء گرديد، به

  ." گرفته است، تحت حکم حکومات بيگانه فعاليت می کردند

 ، شورشيان  ساحات ملکی دمشق به شمول  ٢٠١٣ئيد می کند که در سال أجديد ترين سند ادارۀ امنيت ملی امريکا  ت

 زمين به زمين قرار دادند که توسط عربستان سعودی تھييه ین المللی اين شھر را مورد حمالت راکت ھاميدان ھوائی بي

اق ھای عملياتی تحکومت امريکا و سعودی جريان حمالت راکتی را از ا. شده و  با آگاھی کامل امريکا انجام گرديد

 . نظارت می کردند

  ".شک، اسناد عظيمی در ماه ھا و سال ھای آينده بيرون خواھد آمدبدون کمترين "اظھار می کند که " حماد بن جسيم"

  

 

 

 


