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  :سوريه

	خدمت کرد“ اسرائيل”عربستان اينگونه به 
       

م عربستان سعودی و دولتھای قطر و ترکيه به  دائم سوريه در سازمان ملل متحد با اشاره به حمايتھای رژيۀنمايند

 فلسطين ۀھای مسلح و تروريست در کشورش تأکيد کرد؛ عربستان در حال تحريف افکار عمومی از بررسی مسأل گروه

  .در شورای امنيت است

 ويژه  غير رسمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با اشاره به وجود تروريسم در سوريه و بهجلسۀدر “ بشار جعفری”

ھا قابل انکار نيست و  اقدامات تروريستی اين گروه: ھای تکفيری وابسته به القاعده خاطرنشان کرد اقدامات گروه

 بحران و ۀل اداموؤھای افراطی که به شدت بر تعداد آنھا در سوريه افزوده شده است، مس اطالعات حاکی است که گروه

 .مشکالت انسانی در اين کشور ھستند

  

  ربستان قطر و ترکيه از تروريسم تکفيری حمايت ع

خواھم خطرات گسترش تروريسم در سوريه را به صورت عميق  از مجمع عمومی سازمان ملل می: جعفری افزود

ھای حاکم در عربستان سعودی، قطر و ترکيه و چند کشور  بررسی کند، به ويژه تروريسم بنيادگرای تکفيری که رژيم

 .دکنن ديگر از آنھا حمايت می

  

  عربستان حامی تروريسم در دنيا است 

ای را   سعودی نتوانست ھيچ دليل يا بھانهۀنمايند:  رژيم آل سعود در اين جلسه گفتۀجعفری در پاسخ به اظھارات نمايند

برای توجيه حمايت مالی و پشتيبانی کشورش از تروريسم در سوريه، عراق، لبنان و ديگر کشورھا ارائه کند؛ عربستان 

 .ی در تروريسم در مناطق مختلف دنيا دست داردسعود

  

  دھد  عربستان به مرکز مبارزه با تروريسم سازمان ملل پول می

ھيأت کشورم از اقدام رژيم سعودی در تالش دوباره برای مطرح کردن :  دائم سوريه در سازمان ملل تأکيد کردۀنمايند

تروريسم است، آن ھم فقط به خاطر حمايت مالی از مرکز اين ادعا که عربستان از کشورھای پيشرو در مبارزه با 
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 اين ۀدھد تا بودج عربستان ده ميليون دالر به دبيرخانه می. کند ل، ابراز تأسف میلمبارزه با تروريسم در سازمان م

  .مرکز را تأمين کند

لل وجود دارد،  دست داشتن عربستان سعودی در تروريسم بين المۀبا اين حال چه توضيحی دربار: وی افزود

   تروريسمی که آثار آن را در مناطق مختلف دنيا از نيويورک گرفته تا يمن و افغانستان و عراق و اکنون ھم در سوريه

آيا از نظر رژيم سعودی مبارزه با تروريسم سرکوب مردم عربستان در داخل و صدور تروريستھای . ايم و لبنان ديده

 .دھند که برخی کشورھای غربی ديگر نيز انجام میتکفيری سعودی به سوريه است، کاری 

  

   عربستان به رژيم صھيونيستیۀ خدمت دوبار

ھيأت رژيم سعودی امروز با برگزاری اين جلسه در مجمع عمومی، دوباره به اسرائيل : بشار جعفری خاطرنشان کرد

بندی که به . بود) ضاع خاورميانهاو(اين جلسه درحالی برگزار شد که شورای امنيت در حال بررسی بند . خدمت کرد

 با اقدام  عربستان اينگونه.  عربی توسط اسرائيل و تأسيس کشور فلسطين استۀمعنای پايان اشغال اراضی اشغال شد

زيرا بر بند مھم بررسی . ، به اسرائيل خدمت کرد)در سوريه( خود در ابراز تمايل در خصوص مسائل انسانی ۀمنافقان

  .پوش گذاشت و توجه ھا را از اين موضوع منحرف کرداوضاع خاورميانه سر

  .يد شدئوز دوباره با اين اقدام سخيف، تأ اسرائيلی امر–موضوع ائتالف سعودی : وی افزود

مبارزه با تروريسم با صدور قوانين صوری و اقدام ھمزمان در :  دائم سوريه در سازمان ملل متحد تأکيد کردۀنمايند

 .سترش تفکر خشونت و نفرت در دنيا، عملی نمی شودتحريک برای تروريسم و گ

  

   از عربستان  دليل اخراج ھزاران سوری

 سال گذشته برای ٢عجيب اين است که رژيم سعودی که مدعی حمايت از مردم سوريه است، طی : بشار جعفری گفت

عربستان سعودی ھمچنين از درد و رنج . ھا را از انجام مناسک حج محروم کرد نخستين بار در تاريخ اسالم سوری

 سوری را پناه نداده، بلکه ھزاران شھروند سوری را که ۀکه نه تنھا حتی يک آوار مردم سوريه سخن می گويد درحالی

 حمايت از ميھن و نظام شان، و خودداری از تبديل شدن به مزدوری برای رژيم ۀده ھا سال مقيم عربستان بودند به بھان

  .سعودی، از اين کشور اخراج کرده است

  

  ھشدار جدی به قطر

نيازی نيست که به جزئيات نقش :  اميرنشين قطر، اظھار داشتۀبشار جعفری ھمچنين در پاسخ به اظھارات نمايند

ولی . چرا که اين مسأله را بارھا و در مناسبتھای مختلف شرح داده ايم. ای کنمويرانگر قطر در بحران سوريه اشاره 

ھای بيگناه آلوده است و از  من به قطر اطمينان می دھم که ملت سوريه کسانی را که دستشان در ريختن خون سوری

  .د کرداند، به شدت بازخواست خواھن تروريستھا حمايت کرده اند يا دست به اقدامات تروريستی زده

  

   حمايت از تروريسم توضيح دھدۀ قطر دربار

 قطر صبح امروز پرسيد که اگر در سوريه جنگ عليه تروريسم است، چرا نظام ۀنمايند: بشار جعفری اظھار داشت

توان   قطر می خواھيم که توضيح دھد، چگونه میۀاز نمايند. سوريه نتوانسته است با ماشين جنگی خود آن را نابود کند 

که تروريستھا ھمچنان از سوی کشورش حمايت مالی و تسليحاتی می  ريسم را با ماشين جنگی نابود کرد درحالیترو

مريکا ھنوز نتوانسته ااز او ھمچنين می خواھيم که به حاضران توضيح دھد که چرا ماشين جنگی عظيم . شوند 
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ھنگام رژيم حاکم قطر با القاعده و طالبان چه تروريسم را نابود کند، و ھمچنين توضيح دھد که واقعيت تماسھای زود

  .بوده است

  

  ھا ھزار تروريست به سوريه  عبور دهۀسکوت ترکيه دربار

ھا ھزار   ترکيه در خصوص رمز و راز عبور دهۀاز نمايند:  ترکيه نيز تأکيد کردۀجعفری در پاسخ به اظھارات نمايند

گيرد که  اين مسأله درحالی صورت می. ال می کنمؤکيه، س به سوريه از طريق مرز تر تروريست و مزدور خارجی

دولت ترکيه به دروغ خود را از حمايت مالی و پشتيبانی و آموزش تروريستھا برای ضربه زدن به سوريه تبرئه می 

ن شود، تا اي ال کنم که چگونه کاروانھای سالح برای تروريستھا وارد میؤ ترکيه سۀھمچنين می خواھم از نمايند. کند

  .تروريستھا در سوريه عمليات جنايتکارانه انجام دھند

  

  رژيم صھيونيستی به اشغال جوالن پايان دھد 

:  رژيم صھيونيستی با مردم سوريه گفتۀ دائم سوريه در سازمان ملل متحد در واکنش به ادعای ھمدردی نمايندۀنمايند

ديدن اين مسأله !! . ھا باالخره بيدار شده است  رائيلی جھانی چقدر خبر خوبی است که بشنويم ضمير اسۀبرای ما و جامع

اسرائيل درحال ريختن اشک تمساح برای سوری ھا است و به دروغ مدعی می شود که اين رژيم به ) رژيم (ۀکه نمايند

سالمت مردم سوريه اھميت می دھد بسيار توھين آميز است، اين ادعاھا درحالی مطرح می شود که اين رژيم بخشی 

  .ار ارزشمند از اراضی ما در جوالن را اشغال کرده استبسي

 اين رژيم ۀبه نمايند. نقش رژيم اسرائيل و خباثت و دشمنی آن با مردم سوريه، بر کسی پوشيده نيست: جعفری تأکيد کرد

 دارد  ادامه١٩۶٧می گويم که بھترين خدمت اين رژيم به ملت سوريه آن است که به اشغال جوالن که ھمچنان از سال 

  . پايبند باشد۴٩٧ ۀھای سازمان ملل متحد و به ويژه قطعنام پايان دھد، و به اجرای تصميم

ھا موجب سفيد  جلسه  اين رژيم ما را از دروغ و نفاق سيراب کرد، و اظھارات او در اينجا يا ديگر ۀنمايند: وی ادامه داد

 تا کنون نوشته شده است، ١٩۴٨ ملتھای عربی از سال شدن حتی يک سطر از کتاب سياه اين رژيم که با درد و رنجھای

) رژيم(می خواھم در اينجا خبری را از کانال ده تلويزيون اين رژيم برای اين نماينده نقل کنم که می گويد . کافی نيست

ست کند، البته بديھی ا اسرائيل از طريق خط مرزی جوالن اشغالی به تروريستھای تکفيری در سوريه کمک نظامی می

 .که اين رژيم درحال بازی با آتش است و سرانجام با اين آتش خواھد سوخت

  ١٣٩٢ حوت ٠٧مجله ھفته  

 


