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   حميد بھشتی: ازبرگردان

   ٢٠١۴ جوالی ٠١
  

 داعش اکنون در عربستان سعودی نيز حضور يافته است
  

. ت از تروريست ھا در عراق متھم نمايدنخست وزير عراق نوری المالکی حق دارد که عربستان سعودی را به حماي

تحليل گر سعودی، ھاشم الوحيلی به خبرگزاری عراق، النخيل، اظھار داشت که حضور داعش برای اولين بار در 

  .عربستان سعوی مشاھده گشته است

 که شعارھای ما فعاليت ھای سازمان داعش در عربستان سعودی را دنبال نموده و بدين دريافت رسيده ايم: وی می گويد

که جنبش تروريستی مزبور از  در نظر او اين دليلی است بر آن. آن در ادارات رسمی عربستان سعودی وجود دارند

  .سعودی برخوردار می باشدۀ حمايت خانواد

 کيلومتری جنوب غربی رياض بر ديوارھا نصب بوده ٧٨٩شعارھای مزبور بيش از ساير نقاط در شھر طائف واقع در 

  .ليس و بخش امور شخصی و گذرنامهوويژه در ادارات حساس سعودی مانند پاسگاه پ هب. اند

ھمچنين حمايت عربستان سعودی از داعش در گزارشات حوادث اخير عراق مربوط به عمليات نيروھای شبه نظامی 

نينوا و استان ل و نيز بخش ھای بزرگی از استان ص بعث شھر موۀالقاعده که با کمک باقيماندگان حزب شکست خورد

عراق تروريست اين سربازان شبه نظامی را که دولت . ھای صالح الدين و دياله را تصرف نمودند، به چشم می خورد

العربيه، انقالبی توصيف نموده ۀ  آنھا را عربستان سعودی می پردازد، از جمله فرستندۀی که ھزينئمی شمارد، رسانه ھا

  . اند

در . وجود دارد» انقالبی برای عراق«مقاله ای تحت عنوان » الوطن«عربستان سعودِی ۀ در ستون تاريخنگاری روزنام

ه يکی از آن ھا ب. گان قيام عراق معرفی گشته اند آمده استھنداين مقاله مصاحبه ای با دو تن از اشخاصی که از فرماند

اين شخص . قالبيون معرفی شده استنرال سرگرد حسام الدين الدلجمی است که به عنوان معاون شورای سياسی انجنام 

ل انسته و ادعا می کند که داعش موصگزارش تمامی خبرگزاری ھای بين المللی در باره وقايع اخير عراق را مردود د

  .را تصرف ننموده، بلکه انقالبيون عراق بدين کار توفيق يافته اند

 ی انتخابات اخير در ماه مۀکه بزرگ ترين برند» دولت قانون«عالوه بر آن نخست وزير عراق که حزب متبوع وی 

رياض وی را متھم می کند به اينکه اھل سنت عراق را مورد . گذشته بود، بيش از ھمه تحت فشار رياض می باشد

  .ی خصومتبار ميدان داده استئتبعيض قرار داده و به فرقه گرا

 او در ۀبه گفت. ودی برای چندمين بار به المالکی حمله نمودول سياست خارجی عربستان سعؤمسدر پنجشنبه گذشته 

رفتار دولت او نابجا بوده و عالوه بر آن مالکی کليه پست ھای کليدی را قبضه « ديدار سازمان کنفرانس اسالمی ۀحاشي
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 پاپيچ به مالکی توصيه می کنم«: وی در آنجا افزود.  العربيه گزارش نمودۀاين موضوع را فرستند. »نموده است

  .»عربستان سعودی نگردد

طوری که از دواير نزديک به نخست وزير عراق به گوش می رسد عربستان سعودی و گروه ھای عراقی که از ه و ب

ی که در حال آتش افروزی ئی گروه ھائخاطر ھژمونی طلبی شان از تحوالت فرقه ه جانب آن کشور حمايت می گردند ب

دست گرفته ه در حالی که دستگاه سلطنتی آنھا خود با استبداد، تمامی قدرت را ب. ی کنند پشتيبانی م،در منطقه می باشند

  .ه عراق کشوريست دموکراتيک کدرحالی.  را به رسميت نمی شناسدءو اصل تقسيم قوا

 آنھا ايران را به صورت. در پس اين اتھامات بيش از ھمه بانديست بين مالکی و تھران که قابل محکوميت می باشد

  .رقيب قدرتمندی دانسته و به ھمين جھت نيز در نظر خاندان سعودی مقصر اصلی ايران است

که مشخصاً آن را بنامد نسبت به ھر گونه دخالت نظامی در  عالوه بر آن امير عربستان سعودی به ايران بدون اين

زيرا آنجا بحرانی » د می شماريم نظامی يک قدرت اجنبی به عراق را مردوۀما ھر گونه حمل«: عراق اخطار داده است

  .در حال وقوع است که تمامی منطقه را می تواند تحت تأثير قرار دھد

  .در واقع نيز دربار وھابی تا کنون در منطقه ھيج رقيبی را به جز اسرائيل تحمل ننموده است

  

  ٢٠١۴ جون ٢۶رخ ؤگزارشی از المنار به نقل از تالکسکاال م

  


