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   سپتمبر١١متھم اصلی " ديک چينی"

  :در اياالت متحده اظھار داشت» جنگ ستاره ھا«رئيس اسبق طرح 

   سپتمبر است١١مليات تروريستی که ديک چنی متھم اصلی در ع

  

  

اعالم کرد که که مديريت آن به عھدۀ فورد و کارتر بود، » جنگ ستاره ھا«رئيس اسبق طرح پدافند ھوائی با نام کد 

نون اصلی در آن، معاون اسبق رياست جمھوری، ظ در واقع طرح توطئه ای بوده که ممبر، سپت١١تعبير رسمی 

  ديک چنی است

 مأموريت رزمی در ويتنام را به عھده ١٠١سرگرد نيروی ھوائی اياالت متحده، فرماندھی ) ١(دکتر رابرت بومن 

 رياست جمھوری برای سربازان ، مدال)٢(کنين  . افجورجاو به دريافت مدال آيزنھاور، جايزۀ صلح . داشته است

قديمی ضامن صلح نائل آمد، و عالوه بر اين دو بار برندۀ مدال طالی انجمن مھندسان نظامی شد، شش مدال نيروی 

او فارغ التحصيل دکترای ھوانوردی و مھندسی . ھوائی، ده ھا جايزۀ افتخاری ديگر نيز به او اعطا گرديده است
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رابرت . بوده و رياست ھشت کنفرانس بين المللی را به عھده داشته است) ٣(  کالتکی از دانشگاه کاليفرنيائھسته 

  .بومن يکی از مشھورترين خبرگان در زمينۀ امنيت ملّی نيز تلقی می شود

بومن به شکل سّری برای دولت اياالت متحده در چھارچوب طرح جنگ ستارگان يکی از نخستين مشاوران در 

بومن وقتی پی برد که طرح تنھا به ايجاد ابزار دفاعی محدود نبوده بلکه درواقع، . د بو١٩٧٧پروندۀ سّری سال 

ی عليه شوروی می باشد، از اين طرح ئھدف اصلی، ايجاد سالح تھاجمی در پيش دستی کردن برای تھاجم ھسته 

  .فاصله گرفت و عليه آن موضع گرفت

امه بن الدن و ش شد، بومن اعالم کرده بود که اگر اسپخ) ۴(ی ئ در شبکۀ راديو٢٠٠۶ اپريل ۴در مصاحبه ای که 

يم که دولت ناظر بوده و اجازه داده است که چنين ئمی توانيم بگومبر شرکت داشتند، دست کم  سپت١١القاعده در 

  .حمله ای صورت بگيرد

 نظامی اطالعی يگ از اعضای زنجيرۀ فرماندھی نظر می رسد، زيرا ھيچه به باور او، فرضيۀ کامال قابل قبولی ب

از حوادث نداشتند و نمی دانستند چه اتفاقی در شرف وقوع است، تنھا آنھائی که از ماجرای حمله مطلع بودند سر نخ 

  :در اين مورد رابرت بومن اضافه کرد. را به دست داشتند

و موجب مبر انجام گرفت کامال از ھمين نوع حمالت بود  سپت١١بيه سازی که صبح ھمان روز آزمايشات ش«

مريکای شمالی شد که طی آن تشخيص اابھاماتی برای کارمندان ادارۀ فدراسيون ھوائی و مرکز دفاع ھوا و فضای 

  »بين واقعيت و جھان مجازی برايشان ممکن نبود

  ».من فکر می کنم که آنھائی که اين آزمايش را ھدايت می کردند بايد مورد بازجوئی قرار بگيرند«

نون شمارۀ يک در اين توطئه است؟ بومن پاسخ می گويد ظبه نظر شما چه کسی م دمی پرسنوقتی ازرابرت بومن 

  ».نون ديک چنی خواھد بودظ ماگر می بايستی تنھا از يک نفر نام ببرم، فکر می کنم که اوليت«که 

  

ظريۀ او را دربارۀ واقعيت گوئی کامال شخصی گفته است که ھمکاران او از بين خلبانان رزمی ن و بومن در گفت

بومن بر اين باور است که اياالت متحده در خطر گرايش به فاشيسم قرار گرفته، و اعالم . مبر نفی نمی کنند سپت١١

  :کرد

  ». شاھد آن بوديم، به فاشيسم نزديکتر نيستھيچ چيزی از آن چه اخيراً من فکر می کنم  «

مريکا به ھدف تدارک ابزارھای مناسب اقانون برای اتحاد و تقويت (را مطرح کرد » پاتريوت اکت«بومن قانون 

ن را بليو بوش آ دجورجقانون ضد تروريستی که به تصويب کنگره رسيد و . برای تشخيص و مبارزه عليه تروريسم

مريکائيان امريکا به حقوق ابيش از تمام دشمنان «و اظھار داشت که .)  کردء امضا٢٠٠١بر و اکت٢٦به تاريخ 

  ».خسارت وارد ساخت
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و متھم دانست، » پنھان سازی انگيزۀ سياسی که انباشته از تضاد منافع است«مبر را به  سپت١١بومن کميسيون 

ترديد ) توطئه(نه عنصری را که می توانست در تعبير رسمی واقعه گو سپتمبر ھر١١کميسيون «اظھار داشت که 

  ». به صحنه سازی ھای گسترده ای دامن زدايجاد کند و يا آن را زير عالمت سؤال ببرد نفی کرد، و تماماً 

  »...بايد بررسی واقعی انجام گيرد، نه مثل بررسی ھای تقلبی که می بينيم«: بومن در عين حال گفت 

مبر زير پرچم کذبی و برای به روز کردن سياستشان، در حال آماده  سپت١١ اين پرسش که آيا عامالن هدر پاسخ ب

  :سازی حملۀ ديگری ھستد، بومن پاسخ گفت

من فکر می کنم که ممکن است، و اميدوارم که اين عمل پيش از ارتکاب متوقف شود، ولی قويا می دانم که آنھا  «

  ».يننددوست دارند حادثۀ ديگری بيافر

يکی از انتقادات اصلی متوجه بازيگر سينما، چارلی شين بوده و به شکلی که می گويند نظريات او بی اعتبار است 

مبر است، به شکل روزمره چندين ساعت به دقت مطالعه می کند،  سپت١١ به اين دليل که او متخصص و مشخصا

ام نداده اند، و تنھا زندگی شخصی شين را زير عالمت کاری که ديکتاتورھائی که تعبير رسمی را پذيرفته اند انج

  .سؤال می برند و دعوت او را به مباحثه رد می کنند

  

و معتبری را داشتيم که با اين وجود مورد بی مھری رسانه عالوه براين، از آغاز، ما پشتيبانی شخصيتھای برجسته 

لمان، و وزير ازيک، مشاور اسبق کاخ سفيد، تحليل گران سيا، پدر ريگانومی، وزير دفاع  فتاداناس. ھا قرار گرفتند

 مبر در رسانه ھا انعکاس پيدا سپت١١ستند که نظرياتشان دربارۀ خزانه داری خود بوش، ھمه از جمله افرادی ھ

  .نکرد

فراموشی بسپارند، در حالی که رسانه ھای رايج و حاکم جريانی را ه آيا رابرت بومن نيز از ھمانھائی است که بايد ب

. مبر می کوشد، به شکل سرگرمی گروھی حاشيه نشين تعريف کرده اند سپت١١که برای روشن ساختن واقعۀ 

 ااتی برای کسب نمايندگی پانزدھمين منطقۀ فلوريددر اردوی انتخاب) ٢٠٠٧در سال (رابرت بومن در حال حاضر 

 .در کنگره به سر می برد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

١٨/٠٧/٢٠١٢  

L’ex-directeur du programme US de” Guerre des étoiles” dit que  

Dick Cheney est le principal suspect pour les attentats du 11/9 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=31715 
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Traduit du français par Hamid Mahvi 

  ٠٢/٠٧/٢٠١٢مرکز مطالعات جھانی سازی 

 

  

  :پی نوشت 

١ (Robert Bowman  

٢ (George F .Kennan  

٣ (L’université de Californie Caltech  

۴ (le réseau radio GCN  

 


