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   پروازفريد: فرستنده

  ٢٠١۴ جوالی ٢۵

 انگليس  MI6 س سابقئي رۀدھنداعترافات تکان
  

صحبت از ديدار سفير سابق عربستان در :  اينديپندنت در گزارشی به قلم پاتريک کوکبرن نوشته استۀروزنام

 . ريچارد ديرالو استMI6 اطالعاتی سابق عربستان، بندر بن سلطان با مدير اطالعاتی سابق مورأواشنگتن و م

ريچارد زمان زيادی درخاورميانه باقی نمانده «: بندر بن سلطان در اين ديدار می گويد: اينديپندنت در ادامه نوشت

روزی که ميليارد ھا سنی به .  کندبايد به شيعه کمک» خدا«است برای آن روزی که به معنای واقعی کلمه، تنھا 

  ».سادگی آنھا را در اختيار خود گرفته اند

با تصرف موصل توسط . اکنون پيش بينی او با کمک ھای عربستان به تروريست ھا به واقعيت نزديک شده است

فسری با  اۀ دانشکدۀداعش ، زنان و کودکان شيعه در روستاھای شمالی کرکوک به قتل رسيدند و دانشجويان شيع

  .ضرب گلوله کشته و در گورھای دسته جمعی در تکريت دفن شدند

 يا ھمان سرويس MI6س ئي گذشته ريچارد ديرالو، رۀھفت. ھيچ شکی در مورد سخنان بندر بن سلطان نيست

ه آنھا يک نظر دلسردکننده ای داشتند و من ب«: کيد بر اھميت سخنان بندر بن سلطان، گفتأاطالعاتی انگليس، با ت

اين : او که در کمک ھای مالی قطر و عربستان به داعش شکی ندارد می افزايد» .خوبی آن را به ياد می آورم

 سنی عراق، وجود خود را مديون ۀی و اکثريت جامعئدر زمانی که رھبران قبيله …چيزھا به سادگی اتفاق نمی افتد

که  ست به ھمکاری داعش تن دھند مگر اينعربستان و مھم ترين کشورھای حاشيه خليج فارس ھستند، بعيد ا

  ».عربستان از آنھا بخواھد

 و  مبر با تمام وجود بر سر او در دفترش فرياد می زدسپت١١ ۀاو به ياد می آورد که بندر بن سلطان در زمان حادث

سعودی را خراب  ۀمبر يک خراش سوزن برای غرب است و تروريست ھا می خواھند خانسپت١١ ۀمی گفت حادث

  ».کنند و خاورميانه ميانه را از نو بسازند

اول تشويق نيروھای جھادی به عنوان . سياست را در پيش گرفت٢مبر عربستان سپت١١با وقوع «: ديرالو می افزايد

اين سياست دوگانه ايست . يک ابزار مفيد ضد شيعه در خارج اما سرکوب آنھا در داخل کشور به عنوان يک تھديد

  ». عربستان در طی اين سال ھا به کار گرفته استکه

 مشخص شده امريکا ۀ اياالت متحدۀشدءھمکاری عربستان در تجھيز ستيزه جويان ضد شيعه حتی در اسناد افشا

عربستان سعودی ھمچنان : شد نوشته استء، در يک پرونده ای که بعدھا افشا٢٠٠٩ن در سال ھيلری کلينت. است
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 ۀبه نوشت» .، لشکر طالبان در پاکستان و ديگر گروه ھای تروريستی استن القاعده ، طالباه حامی مھم مالیپايگا

 عربستان با القاعده به علت تھديدھای داخلی کشور خود بوده است و نه فعاليت ھای تروريستی بين ۀن، مقابلکلينت

  .المللی

 خواھد پرداخت؛ عربستانی که استفاده از غرب تاوان ھمکاری با عربستان را: در ادامه پاتريک کوکبرن می نويسد

آنھا . ی عراق فرار کردندئغرب و متحدانش از جنگ منطقه . جھادی ھای سنی را به دموکراسی ترجيح داده است

  .به حاشيه راندن اقليت سنی محکوم کرده اندبا مالکی را 

ديرالو، از قول . ارج شده استت خلش از دسوعربستان سعودی ھيوالی فرانکشتاين را ايجاد کرده که اکنون کنتر

مبر می گويد که عربستان سعودی از حمايت خود از شورشی ھا پشيمان سپت١١ ۀنرال سعودی در زمان حادثجيک 

اين تحليل درست تنھا بندر بن سلطان را تھديد نخواھد .  سعود خواھد بودۀخواھد شد؛ چرا که ھدف بعدی آنھا، خان

  . می کندکرد و بلکه عربستان را تھديد

 


