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  قصر سفيد در مورد حملۀ گاز در سوريه دروغ گفت
  

ديکی دمشق پايتخت سوريه اتفاق زگست در نا ٢١ی را که در تعمال اسلحۀ کيميائاسبارک اوباما تمام جھات داستان 

اوباما در بعضی .  راالسد را  متھم ساخت  که به اين عمل جنايت کارانه دست زده بوداافتاد، بيان نکرد و امريکا بش

اوباما اقرار نکرد .  يان نمودحاالت، اطالعات مھم را ار بين برده و در حاالت ديگر تصورات خود را منحيث واقعيت ب

دستگاه ھای اطالعاتی امريکا می دانستند که سازمان . که تنھا اردوی سوريه نيست که به گاز سرين دسترسی داشت

که  وقتی.  ی می باشندکيميائرو مانند النصرا که ھمکار نزديک القاعده است ھم قادر به ساخت و استفادۀ اسلحۀ  ھای تند

 اسد را ھدف قرار داده تا به سوريه ن قرار می گرفت، اما امريکا عمداً فتاد، النصرا بايد مورد سوءظحملۀ گاز اتفاق ا

اسلحۀ  دوش دولت سوريه انداخت و گفت که استعمال ر مالمتی را بۀ سپتمبر خود ھم١٠اوباما در بيانيۀ .  حمله نمايد

ل اين حادثه است  بعد از و دانيم که نظام اسد مسؤما می"اوباما متذکر شد که ."  گذشتن از خط سرخ است"ی کيميائ

"  غور دقيق،  من مصمم شدم که با حمالت نظامی محدود بايد به نظام اسد پاسخ گفت چون اين جزء منافع ملی ماست

گزارشات اطالعاتی اين دست کاری عمدی در .  ل اين حمله نمی دانستندوالکن منابع استخباراتی امريکا اسد را مسؤ

  . ين خصوص يک نيرنگ دانستندابوده و عملکرد ادارۀ اوباما را در

ی در سوريه صادر ارتباط حملۀ احتمالی اسلحۀ کيميائکه، استخبارات نظامی ھيچ گونه ھشدار قبلی به   دلچسپ اين

ی از جانب نظام اسد  اسلحۀ کيميائعمال و اين خود نشادھندۀ اين واقعيت بود که ھيچ گونه خبری در مورد است نکرده بود

  .وجود نداشت

 دست به عقب نشينی و اوباما اجباراً حملۀ احتمالی راکتی امريکا به سوريه از حمايت مردمی در امريکا برخوردار نشد  

ريکا ی رو آورد و خطر حملۀ ام مورد از بين بردن سالح ھا کيميائاوباما به زودی به پيشنھاد ملل متحد و روسيه در. زد

در صورت حمالت امريکا به ميدان ھای ھوائی و پايگاه ھای راکتی سوريه، امکان حمايت .  به سوريه از بين رفت

آيا ما از تمام حقايق در مورد تصميم اوباما در حمله به سوريه و عقب .  چتر ھوائی امريکا از سازمان النصرا می رفت

 ھائی خواھند بود که گروهی سوريه،  النصرا و متحدينش  کيميائح ھای نشينی بعدی وی آگاه ھستيم؟  بعد از انھدام سال

  .قادر به خلق گاز سرين در سوريه خواھند شد

 

 


