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بوده  سردبير قديمی وال استريت ژورنال   امور مالی ريگان ومعاون در گذشته معاون وزير : پل کرگ رابرتس

پل کرگ رابرتس از انحرافات نئو ليبرال فاصله گرفت و سپس به مخالف جنگ جرج بوش عليه عراق تبديل . است

ساسی ن، بوش و اوباما به بنيادھای ليبرال و صلح جويانۀ قانون ااو سياست خارجی جنگ طلبانۀ کلينتبه باور . شد

در بالگ ھايش او خطر سلطه جوئی، نظامی گری و تکبر واشنگتن را .  خيانت کرده استا٧٨٧ در سالامريکا

   . می کندءبرای صلح جھانی افشا

  ٢٠١٥ جنوری ١٢مرکز مطالعات جھانی سازی، 
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  .در رابطه با به اصطالح عمليات تروريستی عليه مجلۀ فکاھی فرانسوی شارلی ھبدو دو نگاه مختلف وجود دارد 

کاھی نويسی ھا به عنوان عامالن نخست اين است که در جھان انگليسی زبان، يا در بخشی مھمی از آن، اين ف

ولی در فرانسه، مسلمان ھا از امتيازات . تلقی می شدند و نويسندگان آن بازداشت می شدند» زگفتمان توھين آمي«

  .محروم بوده، در نتيجه خودشان آنھائی را که توھين کرده بودند تنبيه کردند

رفتار متناقض و بی «ش می بايستی به رياکاری غربی و ولی چرا مسلمانان ناراحت می شوند ؟ از مدت ھا پي

ترديدی وجود ندارد، آنھا در تنگنای وضعيتی ھستند که نمی توانند از پشتيبانی ھائی که . آن آشنا شده باشند» ی عدالت

 بھره مند باشند، ولی چرا دست به عمل تالفی جويانه عليه مجلۀ فکاھی می  ،ديگر اقليت ھا از آن برخوردار ھستند

انان به راه انداخت که موجب صدھا ھزار قربانی شد ؟ آيا زنند و نه عليه شرکت در جنگی که واشنگتن عليه مسلم

  مرگ اين ھمه انسان مھمتر از مجلۀ فکاھی نبوده است ؟

 واشنگتن تلقی کنيم  نگاه دوم به اين عمليات تروريستی اين است که آن را به عنوان فرمان فراخوان به خدمت توسط

نست که افراد مظنون در اين عمليات تروريستی می توانند در عالوه بر اين بايد دا. که برای فرانسه صادر شده است

 FBI توطئه ھای تروريستی که کامالً توسط اف بی آی  استتنھا کافی. عين حال مجرم و گوسپند قربانی باشند

ئی ھا و متقاعد ساختن آنھا در مورد امريکاسازماندھی شده بود را به ياد آوريم که به ھدف تحريف افکار عمومی 

  ).١(قعی بودن تھديد تروريستی طرح ريزی شده بود وا

ً رنج می برد بندرگاه کشتی . فرانسه به دليل اعالم تحريم ھائی که از سوی واشنگتن به روسيه تحميل شده، قويا

. تحويل دھد  رارو شده، زيرا به دليل تبعيت فرانسه از واشنگتن نمی تواند سفارشات ه سازی فرانسه با مشکل روب

ی اقتصادی ديگری در فرانسه به دليل ھمان مجازات ھائی که به فرمان واشنگتن دولت ھای عروسکی ناتو بخش ھا

 ١٢٦از جمله پشيمانی ھند برای خريد : مترجم (آن در مورد روسيه می باشند، صدمه ديده است   تطبيقمجبور 

  ).فروند ھواپيمای شکاری رافال فرانسوی

ه اعالم کرد که بايد به مجازات ھائی که عليه روسيه اعالم شده خاتمه بخشيد طی ھمين ھفته، رئيس جمھور فرانس

  ).لمانابه ھمين گونه معاون صدر اعظم (

اياالت . نسه تلقی می شوداز ديدگاه واشنگتن چنين موضوعی به معنای استقالل سياسی بيش از اندازۀ مجاز برای فرا

دوران پسا جنگ جھانی دوم را تکرار کردند، در آن دوران طی ) Operation Gladio(» عمليات گالديو«متحده 

سازمان سيا عمليات تروريستی را با بمب گذاری عليه اروپائی ھا ھدايت می کرد، تا متعاقباً واشنگتن کمونيست ھا 

ً . را به چنين اعمالی متھم سازد و بر اين اساس نفوذ انتخاباتی آنھا را در کشورھای اروپائی تخريب کند  به مشخصا

ول سوء قصد ھای تروريستی ؤھمان شيوه ای که در گذشته به اذھان عمومی تزريق کردند که کمونيست ھا مس

  .ول سوء قصد عليه مجلۀ فکاھی فرانسوی شناخته شده اندؤعمليات گالديو ھستند، امروز مسلمان ھا مس

ين است که به نفع فرانسه نبوده، به جنايت به نفع چه کسی تمام شده است ؟ پاسخ ا: پرسش اساسی ھميشه اين است

روشن است که سلطه جوئی . نفع مسلمانان نيز نبوده، ولی به نفع سلطه جوئی جھانی اياالت متحده تمام شده است

 و عالوه بر اين سلطه جوئی اياالت متحده، سياست خارجی نئو  اياالت متحده به وسيلۀ سازمان سيا تقويت می شود

  . به اياالت متحده تحميل می شودمحافظه کارانی است که

سوء قصد عليه شارلی ھبدو در واقع موضوعی است که ) National Public Radio( عمومی ملی یبه گفتۀ راديو

 اياالت متحده از آزادی بيان بھره مند است NPRبه گفتۀ رھبران راديو . در رابطه با آزادی بيان قابل درک می باشد

  . از اين آزادی محروم کرده اندولی تروريست ھا فرانسه را
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ولی چگونه می توانيم مدعی شويم که در اياالت متحده آزادی بيان وجود دارد، در حالی که گزارشگر نيويورک 

 کند، گرچه قانون اساسی ء افشااش را را تحت فشار قرار دادند تا منابع اطالعاتی James Risenتايمز جيمز ريسن 

روشن است که در .  و منابع او و از ھر ھشدار دھندۀ ديگر حمايت می کندگويندهدی از چنين موار متحده دراياالت 

  .واگذار شده است» امنيت ملّی«حال حاضر در اياالت متحده ھمۀ امور به قدرت مطلق 

ھيچ رابطه ای با امنيت ملی به معنای واقعی کلمه ندارد، و تنھا برای حفاظت )   National Security(امنيت ملی 

از تبھکارانی به خدمت گرفته می شود که در درون دولت اردو زده اند و ابزاری است که آنھا را از پاسخگوئی به 

  .جناياتشان معاف می سازد

د مطمئن باشيد صد در صد يرا فراخوانده است، می توان» امنيت ملّی«ی به گوشتان می رسد که واشنگتن ھر بار وقت

پوشش استتاری برای عمليات جنايتکارانۀ » امنيت ملّی « کارکرد . شده استکه دولت جنايت تازه ای مرتکب 

والن در معرض ؤواشنگتن می باشد، و از آشکار شدن جنايات دولت جلوگيری کرده و مانعی ايجاد می کند تا مس

  .اتھام قرار نگيرند

 به بمبگذاری در دوی ماراتن در دادگاه متھم )   National Security(» امنيت ملّی « برخی می پرسند که نقش 

 پس از اين که از ٢٠١٣ اپريلاين فرد از .  کدام بوده استDzhokhar Tsarnaevبوستن، يعنی جوھر ساريانف 

 جنوریت منصفه از ماه أولی انتخاب اعضای ھي.  رسماً متھم شد در زندان به سر می برد ٢٠١٣ اپريل ٢٢تاريخ 

انی ايجاد کرده اند ؟ دادگاه سريع ھيچ ضامن معنی داری نيست، ولی با چرا اين ھمه فاصلۀ زم.  شروع شد٢٠١٥

توجه به اتھامات متعددی که به پروندۀ بمب گذاری اضافه شده و دولت به شاھدان عينی و اعترافات آنان تکيه دارد، 

اين بازۀ زمانی  سوی رسانه ھای به عنوان متھم معرفی شده اند،  ازساريانف و با توجه به اين امر که برادران

ما تا کنون ھيچ اطالعی از حرف ھای جوھر ساريانف نداريم و نمی دانيم چه گفته و . موجب ترديدھائی خواھد بود

 فاصلۀ زمانی طوالنی برای دادگاه جوھر ايندر اين صورت می توانيم حدس بزنيم، . يا چه حرفی برای گفتن دارد

آماده سازی احتماالً به : مترجم (را برای پذيرش محکوميتش آماده سازند ساريانف، تنھا به اين علت بوده است که او 

، و به اين علت که به زمان اجازه )ھمان معنائی که در گوآنتامو و ديگر شکنجه گاه ھای اياالت متحده رايج است

ند به فراموشی دھند که بگذرد و تمام پرسش ھائی که رسانه ھای آلترناتيو پيرامون سوء قصد بوستن مطرح کرده ا

  .سپرده شود

با اين وجود پرسش ھای . روزنامه ھا و تلويزيون ھا گزاراشات دولتی را بی ھيچ تحقيقی به اطالع عمومی رساندند

  .اساسی در رابطه با تمام جزئيات شرح واقعه توسط رسانه ھای آلترناتيو مطرح گرديد

دولت اياالت متحده بدان اعتراف کرد به ياد داشته » ن لينتک« است که آنچه را در دوران ولی عاقالنه ترين کار اين 

  .»تمام آنچه که دولت می گويد دروغ است « باشيم و از آن درس بياموزيم که 

 سرباز که به شکل فوق العاده ای ١٠٠٠٠ در اين ماجرا اين بود که با چه سرعتی حدود ابھام آميزترين موضوع

ليس مناطق مختلف و سربازھای گارد ملّی تشکيل شده بودند با لباس ھای نظامی و ومسلح بودند و از مأموران پ

گاه چنين نيروئی مجھز به  تا پيش از اين ھيچ. مجھز به تانک و جليغۀ ضد گلوله در خيابان ھای بوستن مستقر شدند

نوزده سالۀ زخمی و سالح ھای سنگين نظامی برای پی گرد يک فرد بسيج نشده بود، آن ھم برای شکار يک جوان 

  .بی سالح

برای جمع آوری چنين نيروئی و استقرار آنھا در اين بازۀ زمانی خيلی مختصر می بايستی از پيش آمادگی می 

جوی مردی که به سختی زخم برداشته بيشتر محاصره و قفل زدن  و چيزی که به عنوان تعقيب و جست. داشتند
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ئی را با تھديد اسلحه امريکاه با بريگادھای نظامی است که شھروندان روی يکی از بزرگترين شھرھای اياالت متحد

احتمال اين که . از خانه ھايشان بيرون می کشند تا خانه ھايشان را بگردند تا مبادا فرد مظنون را پناه داده باشند

ی پزشکی در حال حه ای را پنھان کرده باشند يعنی فردی که به دليل نبود کمک ھالاسبی  فرد زخمی ،ساکنان شھر

  .مرگ به سر می برد، در حد صفر بود

نه تنھا در بوستن و حومۀ آن حکومت نظامی برقرار شده بود، بلکه ادارۀ ھواپيمائی فدرال حريم فضائی شھر را نيز 

ليس در چندين شھر وچرا ؟ پ.  پرواز نکنند بسته بود و فرمان صادر کرده بود که ھواپيما ھا در فرودگاه لوگان

  چرا ؟. اچوست و حتی برخی از اياالت ديگر به حالت آماده باش درآمدندماس

 Bureau of Alcohol, Tobacc Firearms andدر محل اف بی آی، دفتر الکل، سيگار، اسلحه و مواد منفجره 

Explosivesر وزير کشو.  ضد تروريستی حضور داشتندۀ، سازمان سيا، دفتر مبارزه عليه مواد مخدر، دفتر مبارز

  چرا ؟. تمام امکانات و اقتدار را در اختيار وزير دادگستری اياالت متحده قرار داد

تنھا توضيح ممکن اين است که می خواستند احساس ترس را به شکلی شدت دھند که قفل کردن شھر بوستن و تھاجم 

 ساله بی ١٩طر يک جوان چنين امری به ھيچ عنوان نمی تواند خ. ليس قابل قبول جلوه دھندوبه منازل را توسط پ

  .سالح و جراحت ديده را برای گسترش چنين نيروئی و چنين خشونتی عليه حقوق اساسی شھروندان توجيه کند

در اين صورت، ھر فرد عاقلی می تواند نتيجه بگيرد که سرانجام عمليات بمبگذاری رويدادی بوده که در ھمآھنگی 

 طرح ريزی امريکا برای قفل زدن به يکی از مھمترين شھرھای با چھارچوب عمليات دولت ھای محلی و فدرال

 گذشته نتيجۀ پرسش نامه ای که برای شھروندان بوستن در نظر گرفته شده بود نشان جوالیدر ماه . شده بوده است

  ).٢( ترديد داشته اند  از آنھا در مورد صحت گزارشات رسمی از وقايع% ٤٢داد که 

ً يک نفر افشاساده دل ترين ھا ھميشه می  چنين موردی نيز واقعاً .  می کردءگويند اگر توطئه ای در کار بود، حتما

به عنوان مثال، طی نخستين دور رياست جمھوری جرج بوش، . به وقوع پيوست ولی بی آن که تأثيری داشته باشد

که اين آژانس با قطع نظر  به نيويورک تايمز اطالع داد NSAيک ھشدار دھنده از آژانس امنيت ملّی اياالت متحده 

 که ١٩٧٨ت متحده قانون کنگرۀ اياال Foreign Intelligence Surveillance Act ( FISA Court)(از 

زيکی و الکترونيک و به ھمين گونه جمع آوری اطالعات دربارۀ قدرت ھای خارجی يا به شکل فرآيند نظارت ف

ئی امريکا آن که مجوزی داشته باشد در زندگی شھروندان بی)  قدرت ھای خارجی ديگرمعلوماتمستقيم يا مبادلۀ 

  .جاسوسی می کرده است

ئی، آژانس امنيت ملّی اياالت متحده در تبانی با رژيم بوش دست به جنايتھای وخيمی می زده امريکابر اساس قانون 

بات مجدد جرج  کرد و سياست سکوت تا انتخامطالب خودداریاست ولی نيويورک تايمز طی يک سال از انتشار 

  .بوش ادامه يافت و رژيم فرصت آن را يافت تا به شکل مابعدی جرم ھايش را قانونی سازد

سری بود و طی ده ھا سال مخفی باقی ماند تا اين که يک رئيس جمھور ايتاليائی آن را  عمليات گالديو توطئه ای 

  . کردءافشا

عمليات نظامی سّری زير پرچم دروغين : مترجم ( مخفی نگھداشته شده بود Northwoodsعمليات نورس وود 

ئی به شکلی که امريکابرای تحريف افکار عمومی که عبارت است از زخمی کردن يا به قتل رساندن شھروندان 

  . شدءت کندی افشاأتا سال ھا بعد با تشکيل دومين ھي) کوبائی ھا متھم شوند و تھاجم به کوبا توجيه پذير گردد
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ليس و مأمور آتش نشانی در گزارشاتشان گفته اند که صدای چندين انفجار را طبقه به و امداد، پبيش از صدھا مأمور

ولی به اين گونه شواھد ھيچ . طبقه شنيده اند، حتی در بخش زير زمينی برج ھای دوقلوی مرکز تجارت جھانی

  .توجھی نشده است

 National Institute of Standards(ردھا زيک دبيرستان گزارش مؤسسۀ ملّی فن آوری و استاندايک استاد ف

and Technology –NIST ( او به شکل انکار .  مرکز تجارت جھانی را مردود دانست٧را در مورد ريزش برج

ل شده ريزش کرده است، ولی محاسبات او ھيچ وناپذيری نشان داد که ساختمان در اثر يک تخريب محاسبه و کنتر

  . رسمی نداشتتأثيری در شرح واقعه و تعبير

مبر کتاب ھائی منتشر کرد و گزارش داد که  سپت١١ بررسی روی ماجرای تأمديران و مشاوران حقوقی ھي

محکوم « ت بررسی أئی به آنھا دروغ گفته اند و سرانجام ھيامريکااطالعات را از آنھا پنھان کرده اند و نيروھای 

 ھيچ نفعی در زير عالمت سؤال بردن چنين امريکاومی نه کنگره، نه رسانه ھا، نه افکار عم. »به شکست است 

ت أپنھانکاری ھائی در مورد اطالعات و چراکاری ھای دروغ پردازانۀ نظاميان نديدند و نپرسيدند که چرا کار ھي

ت تجسسی ھيچ بازتابی أوالن رسمی ھيؤاين بيانيه ھای فوق العاده شگفت آور مس. نجامدتحقيقاتی بايد به شکست بي

  .نداشت

 به تبليغات واشنگتن باور می کنند و فکر می کنند که واقعيت ھمين است و روسيه امريکاحتی امروز اکثريت مردم 

 ھر داستانی را که امريکادولت . اوکراين را تسخير کرده و چندين استان آن را به تصرف خود درآورده است

  .م باور می کنندبخواھد برای مردم تعريف می کند و آنھا نيز با ساده دلی تما

 ھای بزرگ رسمی باور می کنند و آنھائی هسانر  به دو بخش تقسيم شده، آنھائی که بهامريکاامروز، افکار عمومی 

تنھا اين بخش از مردم که به رسانه ھای آلترناتيو اعتماد دارند، . که به رسانه ھای آلترناتيو در انترنت اعتماد دارند

  .ستنداندکی از واقعيت امور مطلع ھ

به ھمان . ماجراھای شارلی ھبدو و برادران ساريانف روی واقعيت بنا نشده و تنھا منافع دولت را پوشش می دھد

  .ولويت خواھد داشتا واقعيتشکلی که در گذشته ديده ايم منافع دولت نسبت به 

Paul Craig Roberts 

le 8 janvier 2015 

PaulCraigRoberts.org 

Charlie Hebdo and Tsarnaev’s Trial : Cui bono  ?  

 Traduit de l’anglais par Diane Gilliard, Chris, et Christophe 

 pour ilfattoquotidiano.fr et Arrêt sur Info. 

Notes 

1. http ://reason.com/blog/2014/07/22/human-rights-watch-all-of-the-high-profi 

2. http ://www.globalresearch.ca/four-in-ten-bostonians-skeptical-of-official-

marathon-bombing-account/5390848 
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