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  افشاگری سيمور ھرش
يکی از ژورناليستان معروف انتقادی امريکا مضامين متعددی در ) Seymour M. Hersh" (سيمور ام ھرش"

.  شود ھم سانسور می" امريکا آزاد"ضوعات سياسی امريکا و جھان نگاشته است که بعضی مضامينش حتا در مو

ًاخيرا گزارش مطولی پيرامون حمالت راکتی امريکا بر سوريه نگاشت که مطبوعات به اصطالح آزاد اين " ھرش"

عنوان . لمان به چاپ رسانيدارنال ھای اجبار آن را در يکی از ژوبه کشور از نشر آن خودداری ورزيد و نويسنده 

  :است که در ويب سايت" خط سرخ ترمپ"مضمونش 

html.Line-Red-s-Trump/165905578article/ausland/politik/de.welt.www://https  

 و" ترمپ"ادارۀ . نويسنده اقامۀ دليل می کند که حملۀ راکتی امريکا بر سوريه صرف يک بھانه بود. دستياب می گردد

اسلحۀ کيميائی در جنگ با مخالفان استفاده نکرده، اما فقط جنگ طلبان " ر اسدابش"ھمراھان می دانستند که دولت 

امريکائی خواستند که قبل از ھمه توجه عامه را از فشار بر ترمپ دورگردانند و ھمچنان نشان دھند که امريکا از منافع 

 .موده و سوريه را تنھا به روسيه و ايران واگذار نمی نمايندخود در شرق ميانه به ھر نحوی که باشد حمايت ن

امر حمله بر يکی از ميدان ھای ھوائی سوريه را صادر کرد که به اثر آن چند طيارۀ " ترمپ"، ٢٠١٧ اپريل ۶به تاريخ 

، جبران از که سوريه درگير جنگ داخلی است واقتصادش به کلی منھدم شده است در آوانی. جنگندۀ سوريه منھدم گرديد

ر اسد به اادعا کرد که نظام بش" ترمپ.   " مانند سوريه کار آسانی نخواھد بودیدست دادن طيارات جنگنده برای کشور

اسلحۀ کيميائی استعمال نموده که به ) (Khan Sheikhoun در يک منطقه به اسم  خان شيخون ٢٠١٧ اپريل  ۴تاريخ 

زيرا اسد در جنگ . مال اسلحۀ کيميائی از جانب نظام اسد واقعيت ندارداستع. موجب آن  تعدادی زخمی و ھالک شدند

  .عليه مخالفان دست باال داشته و ھمچنان می داند که دنيا متوجه اعمال وی است

ميائی يًدر نتيجۀ  تحقيق و تماس ھای خود با مقامات مسؤول دريافت که در خان شيخون اصال اسلحۀ ک" سيمور ھرش "

ار نگرفته، بلکه يک بم و يا راکت عادی بود که مرکز تروريستان مورد حمايت غرب را ھدف قرار مورد استفاده قر

در حمله به سوريه در اضطراب قرار گرفته و درين " ترمپ"موران استخباراتی و نظامی امريکا از تصميم أم. داد

  .يوسيت نمودندأخصوص اظھار م

".  مھم نيست که ما کی را انتخاب کرده ايم، کلنتن يا ترمپ را: "نويسد نويسنده از قول يکی از نظاميان امريکائی می 

ما اسناد را به امريکائيان "مسکو از حملۀ راکتی امريکا بر سوريه نھايت درجه عصبانی شده و مقامات روسی گفتند که 
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 در هالکن ادارۀ ترمپ برای نجات خود از زير فشار افکار عام. "نشان داديم که اسلحۀ کيميائی استعمال نشده است

. حمله بر سوريه را صادر کرددستور امريکا و کشمکش در سياست داخلی اين کشور و تقاضای  نيروھای جنگ طلب، 

ی تفاوت نظام اسد بار ديگر اسلحۀ کيميائی استعمال نمايد، امريکا ب"چند روز قبل ھم ادارۀ ترمپ اخطار داد که اگر 

را يک پيش درآمد برای حمالت بعدی بر " ترمپ"مفسران سياسی اين اخطاريۀ غير ضروری ادارۀ ". نخواھد ماند

  . دانند سوريه می

می نويسد که افراد مسؤول در قوای ھوائی سوريه و روسيه  قبل از آغاز ھر عمليات، امريکا را آگاه " سيمور ھرش"

منابع استخباراتی روسيه کشف نمودند .  رخ ندھد و تصادمات نظامی را سبب نگرددمی سازند تا برخورد و سوء تفاھات

 را برای  يک هکه گروه ھای جھادی ضد دولت سوريه در يک تعمير دو منزله در خان شيخون اجتماع نموده و زمين

 آگاه ساختيم و دولت روس ھا می گويند ما قوای ھوائی سوريه را ازين اجتماع مخالفان. حملۀ وسيع آماده می سازند

روس ھا ھمچنان اظھار  . سوريه ھم با کمک نظامی و استخباراتی روسيه تعمير مورد نظر را مورد حمله قرار داد

داشتند که ما استخبارات نظامی امريکا را در سوريه از تجمع جھادی ھا و احتمال حملۀ دولت سوريه بر محل مورد 

ا افراد اطالعاتی سی آی ای ھم در ميان آنھا باشد، او را از صحنه دور سازند تا نظر مطلع نموديم تا اگر کدام  فرد ي

 خواست که به ًاما بعدا معلوم شد که امريکا کمترين اعتنائی به اصل حقيقت نکرده و صرف. تلفاتی بر آنھا وارد نشود

  . ت نشان بدھدنظام اسد ضرب شس

 پوندی صورت گرفت که به اثر آن چھار رھبر ۵٠٠تاب يک بم  حمله بر خان شيخون توسط قوای ھوائی سوريه با پر

ثيرات جانبی ھم داشت و باعث شد که انفجارات زنجيری بعدی أجھادی و تعدادی از مردم ملکی کشته شدند  اين حمله ت

ه استعمال اسلحۀ  می دانستند کیدستگاه ھای استخباراتی امريکا به خوب. اتفاق بيفتد که شايد مواد کيميائی بروز داده باشد

. صرف در عقب بھانه جوئی بود" ترمپ"ًکيميائی از جانب نظام اسد درين حادثه اصال مطرح نبوده، بلکه ادارۀ 

ًو دستگاه ھای استخباراتی امريکا اصال نقاط مشترک وجود نداشت و حتا " ترمپ"نويسنده می نگارد که بين ادارۀ 

داند که او مايل به يک  می" ترمپ"ھر کس به دور و پيش "نگارد که نويسنده می . حرف يک ديگر را نمی فھميدند

  ". که به اصل قضيه وارد باشد اقدام سريع و غير ضروری است، بدون اين

که  مطبوعات امريکا طبق ميل قصر سفيد گزارش دادند و نظام اسد را متھم به استعمال اسلحۀ کيميائی کردند، باوجودی

که  ًشايد در آينده ھم مرتکب ھمچو خطاکاری شود، خصوصا اين" ترمپ. "روغ و کذب بود ادعا ھا دۀمی دانستند ھم

  . فشار روزافزون بر وی، طاقت او را سر آورد

  

 

  

 

 


