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 تی يری ميسان: نويسنده

  حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١۴ سپتمبر ١٧

  پس از سيزده سال،
  سپتمبر ادامه دارد١١نا آگاھی از ماجرای 

  

مبر را ناممکن اعالم کرد و از چنين واقعه ای  سپت١١ تعبير رسمی سوء قصد ود که نخستين منتقدی بتی يری ميسان

در حالی که اغلب خوانندگان او توجه . نتيجه گرفت که تحول شگرفی در سياست رژيم اياالت متحده روی داده است

سم در لبنان، در ليبی، خاصی به اين روز شگفت آور نشان می دھند، او به راھی که به آن متعھد شده است، عليه امپريالي

 سپتامبر را مورد ١١تی يری ميسان در اينجا يک بار ديگر روز شگفت انگيز . و امروز در سوريه ادامه می دھد

 .بررسی قرار می دھد

 ٢٠١٤مبر  سپت١١ /)سوريه(  دمشق /شبکۀ ولتر

 

 تی يری ميسان

به اين : مبر به شکلی که از سوی رسانه ھا طرح ريزی شده بود در خاطرۀ عمومی حک شده است  سپت١١رويدادھای  

ر قدرت حاکم نيويورک و واشينگتن را ھدف گرفت سخن گفتند ولی از تحولی که د  سوء قصد عظيمی که  معنا که از

روی داد و چھرۀ جھان را در چنين روزی عميقاً تغيير داد ھرگز چيزی نگفتند و آن را ھمچنان پشت پرده پنھان 

 .نگھداشتند
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و ) World Trade Center(» وورد تريد سانتر« صبح، وقتی که سوء قصد به برج ھای ١٠در حواشی ساعت 

تداوم «  برنامۀ Richard Clarkeاخ سفيد، ريچارد کالرک پنتاگون صورت گرفته بود، مشاور ضد تروريستی ک

 و قضائی در صورت وقوع تخريب در ه ھدفش جايگزين ساختن قوۀ اجرائیاين برنام.  گذاشتءرا به اجرا» دولت

تداوم «با اجرائی ساختن . در آن روز ھيچ دليل برای اجرائی ساختن چنين قانونی وجود نداشت. ی استئھسته جنگ 

  ).برای يک نصفه روز: مترجم (شد  رج بوش به نفع دولت نظامی از مقام خود معزول ج» دولت

طی تمام آن روز، اعضای کنگره و گروه آنھا زير نظارت قدرت نظامی در پناه گاه ھای محافظت شده در نزديکی 

  .مستقر ساختند را Mount Weatherو مونت ودر ) ويرجينيای غربی (Greenbrierواشينگتن، در مجتمع گرينبريه 

قدرت حاکم از سوی نظاميان تنھا در پايان روز به دولت غير نظامی تحويل داده شد و رئيس جمھور جرج بوش تنھا در 

  .مريکائی سخنرانی کندا از طريق تلويزيون توانست برای شھروندان ٢٠ساعت 

 اصابت گلولۀ سربازان خودش  سرگردان بود و از ترس اين که موردجرج بوشتمام آن روز، رئيس جمھور سابق 

رئيس جمھور . قرار نگيرد، در خواست کرد که با زرھپوش فاصلۀ بين دو پايگاه نظامی را بپيمايد و رفت و آمد کند

مريکا تماس بگيرد تا از ھر گونه سوء تعبير انی با رئيس جمھور ولفي تمام روز سعی کرده بود توالديمير پوتينروسيه 

  .جلوگيری کند، ولی موفق نشده بودو اتھامی عليه روسيه 

مريکا اعالم کرد که از مدت ھای ا از طريق تلويزيون به مردم آريل شارونست وزير اسرائيل، خ، ن١٦ساعت نزديکی 

 اعالم کرد که سوء قصد آريل شاروندر ضمن، . دردی کرداظھار ھممديدی با امور تروريستی آشنائی دارد و به آنھا 

 نداشته، از کجا می توانست بداند که سوء  اگراو دستی در اين ماجرا رسيده است، ولی بايد بپرسيم که ھا به پايان 

  قصدھا به پايان رسيده است؟

گو کنيم، ولی در يک مورد ھيچ جای بحثی  و می توانيم تا ابد دربارۀ نبود انسجام در تعبير رسمی سوء قصدھا گفت

در تمام دنيا، خلع رئيس جمھور و بازداشت .  گذاشته شدءچ دليل موجھی به اجراطرح تداوم دولت بی ھي: وجود ندارد 

  .کودتای نظامی: اعضای پارلمان توسط ارتش يک نام بيشتر ندارد 

  

.  درپايان روز به مقام خود بازگردانده شدبوش مورد اعتراض می کنند و مدعی می شوند که رئيس جمھور در اين 

 در Edward Luttwak ادوارد لوتواکمريکائی  ا- اين ھمان موضوعی است که نئو محافظه کار اسرائيلیمشخصاً 
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کس بدان آگاھی نداشته باشد زيرا آنھائی  به باور او، يک کودتای خوب آنی است که ھيچ. رسالۀ کودتای خود می نويسد

  .را که در قدرت ھستند حفظ می کند ولی سياست جديدی را به آنھا تحميل می کند

در ادامۀ آن خيلی زود اليحۀ ميھن دوستی .  گذاشته شدءطی آن روز، اصل فوری تداوم دولت در اياالت متحده به اجرا

يد ئ آن را تأکمپ ديدويد در بوشچند روز بعد رئيس جمھور . يد شدئتأ  و اصل جنگ ھای امپرياليستی به تصويب رسيد

  .، سوريه، لبنان، سودان، سومالی و سرانجام به ايران حمله کندااياالت متحده می بايستی به افغانستان، عراق، ليبي: کرد 

 اعالم کرد که اين طرح را در  ديروزاوبامارئيس جمھور .  گذاشته شده استءامروز، تنھا نيمی از اين برنامه به اجرا

  .سوريه پی گيری خواھد کرد

سيزده سال پيش، بسياری از ھم پيمانان اياالت متحده آنچه را که مثل روز روشن بود واپس زدند و پيشبينی ھای 

ست، از  پيشبينی کردم و امروز به وقوع پيوسته ا،تمام مواردی را که من در سيزده سال پيش. واشينگتن را نديده گرفتند

به عنوان مثال، امروز شگفت زده ھستند که ناتو از . من نسبت می دادند» مريکائی بودناضد « سوی مخالفان من به 

در صورتی که من اين موضوع را پيشبينی کرده بودم و .  استفاده کرده استاالقاعده برای سرنگونی جمھوری عرب ليبي

  .درست از آب درآمد

مريکائی و جنگ ھائی که در پی خواھد داشت، به افکار عمومی ان دوران در مورد کودتای من افتخار می کنم که در آ

با اين وجود می بينم که . ھشدار دادم، يعنی افکار عمومی که در مورد صحت ناممکن بودن تعبير رسمی ترديد داشت

که   ساختمان آينزھاورريختن دفاتر مبر از نظرھا پنھان مانده است، مانند به ھم  سپت١١از جزئيات رويداد ھنوز برخی 

لمبرداری شده  کرده و توسط تلويزيون نيويورک ف سانتر اصابتوورد تريدبه ضميمۀ کاخ سفيد است، يا موشکی که به 

  )ويدوی زيز را ببينيد( است 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vJOiB6wMVuM 

جنگ ھمچنان در حال تخريب جھان مسلمانان است، در حالی که غربی ھا گويا که دچار نابينائی شده و حرفھای 

  .خودشان را در مورد تخريب برج ھا ادامه می دھند

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤مبر سپت ١٦

  


