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 Political سياسی

  
  ی مالئشوسکیکوالين

  یريش. م. ا: سيرنوي و زبرگردان

  ٢٠١٢ سپتمبر ١۶

  

   سپتمبر١١اسرار 
  

 مھمتر از یحادثه ا« را ٢٠٠١مبر سال  سپت١١ ۀ واقعھايئامريکا تي اکثر،امريکا در ی اساس مطالعات اجتماعبر

 شاھدان ی حت،ی نظرخواھانيدر جر.  کنندی میابيارز» ١٩۴١ پرل ھاربُر در سال یئامريکا ی نظامگاهيه پاحمله ب

  . قرار دادنددي را مورد تأئیابي ارزني ازي ن١٩۴١ سال ۀجان بدر برده از حادث

ه پرل ھابر  دانست که ژاپن بی مقاي دقامريکا دولت ی رھبر١٩۴١مبر سال  آشکار است که در ماه دسگري دامروز

 مقدمات آن را فراھم ی از حمله دست نزد، حتیري جلوگی برای اقدامچي وجود، نه تنھا به ھنيبا ا. حمله خواھد کرد

.  حاکمه بودري کشاند که به نفع دوای را به جنگامريکا ی پا،یئامريکا پانصد نفر ی کردن زندگیآورد و با  قربان

، به ١٩۴١مبر  نو٢۵ دولت در ۀ پس از جلسمسوني استی ھنر،يکاامر جنگ وقت ري سبب ھم، وزنيدرست به ھم

 یسخن از آن بود که ما برا«:  خود نوشتادداشتي حمله به پرل ھاربُر، در دفتر ۀ روز قبل از حادث١٢ قتريسخن دق

. مين بکدي چکار بام،ي مواجه سازی بزرگاري خود را با خطر بسکه ني اول، بدون اکي ھا به شلی ژاپناختنوادار س

  .» کار دشوار خواھد بودکي نيا

 هيمنظور توجه عنوان مثال، به ب.  آموخته اندھاي را از نازکاتي نوع تحرني اھايئامريکا باورند، که ني ھا بر ایبرخ

در . ستي نحي کامال صحنيا.  حمله کردندبورگي به شھر خودشان، فر١٩۴٠ ماه مه سال ١٠حمله به فرانسه، در 

 هي، با ھدف توج١٨٩٨ سال بروری ف١۵ در ھايئامريکالمان، ا در سمي قبل از ظھور فاشیحت نسبتا دور، ۀگذشت

 شي خوانورديخود را در بندر ھاوانا منفجر نموده و جان چند صد در (Men) «من «ی ناو جنگا،ي اسپانهيجنگ عل

 ۀ در ھمکه یطوره ، ب اعالم کردی خربکارنيول اؤرا مس»  خائنی ھایائياسپان «امريکادولت . را فدا کردند

 در بندر ھاوانا یائي اسپاننيدر اثر انفجار م” من “یئامريکاناو «:  شودی متحده نوشته ماالتي اخي تاری درسیکتابھا

 آغاز بي ترتني بد،امريکا ی جھانی جنگ در راه سلطه جوئني در واقع، اولنگتن،ي واشازيجنگ مورد ن. »غرق شد

ۀ رغم ھمه  قرار گرفت، به شد و مورد مطالعدهي کشروني از آب بی کشت،ین طوالی پس از سالھاکه یزمان. شد

 توانست در یکه م»  خائنی ھایائياسپان« توسط یعني رون،ي نه در اثر انفجار از بیادعاھا، معلوم شد که کشت
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  ...بود از داخل، دو تکه و غرق شده ی قواري انفجار بسجهي بلکه در نتد،ي نماجاديقسمت آبخور آن سوراخ ا

   Executive) »وي روجنسي انتلوياکسکلوز «ۀ مجل٢٠٠١بر و اکت١٢ ۀطبق اسناد منتشره در شمار: گري مثال دکي

Intelligence Review) بمفوردمسي در کتاب جنيو ھمچن  (James Bamford) اسرارتيواقع«، با عنوان  :

 Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret) »ی ملتي آژانس امنۀ فوق محرمانیکالبد شکاف

National Security Agency)اتيقصد داشت به عمل)  ستادی مشترک رؤساۀتيکم (امريکا ی نظامی، فرماندھ 

 که آنھا در ی از جنگ احمقانه اتي را به حماھايئامريکا بکارانهي دست بزند تا از طرق فرامريکا هي علیستيترور

 Операция) » نوردوودساتيعمل «،یستي تروررحط. ار سازد کوبا بودند، وادهيصدد آغاز آن عل

Northwoods) کار با ی جمھور کندسي خوکھا، پس از آن که رئجيخاطرشکست در خله  آن بیاجرا( شد دهينام 

ه ابتکارات ب «،ی طرح حمله نظامۀي اولۀدر نسخ). دي به پنتاگون محول کرد، متوقف گردايکوبا را از سازمان س

 کوبا، ی گوآنتاناموجي در خلامريکا یائي درگاهي و در اطراف پای داخلیستيترور اتي، عمل» شده ھمآھنگیخوب

ه ب“ضرورت حادثه ...  «،ی بعدۀدر نسخ.  ھاوانا گنجانده شده بودی ورودیکي ھا در نزدی و غرق کشتیخرابکار

 تلفات ستيل... مي کنمتھم و کوبا را ميساز گوآنتانامو منفجر جي را در خلامريکا ی کشتديما با ... ”ني داشته باش مادي

 گري و دیامي مۀ در منطقمي توانیما م... زانندي مردم را برانگتي توانند موج حمای میئامريکا یدر روزنامه ھا

 یترورھا م. مي دست بزنیستي ترورۀ گسترداتي به عملیستي کمونینام کوباه  بنگتني در واشی و حتداي فلوریشھرھا

 را ھاي پر از کوبائی ھای کشتمياگر ما بتوان. ردي پناھنده شده، در بر گامريکا به ه را کیھاجران کوبائ میتوانند حت

 کارزار سوءقصد به جان مھاجران کي مي بتوانديما با...  بھتر خواھد بودم،يغرق کن) یالي خاي یواقع (دايدر راه فلور

دقت انتخاب شده، ه  در چند مکان بیکيت پالسۀردن مواد منفجر منفجر کنيھمچن... ميراه اندازه  بامريکا مي مقیکوبائ

  .»... مؤثر خواھد بوداري بسی جاسوسان کوبا و انتشار اسناد جعلیريدستگ

 پاسخ آنھا و حل افتني یبرا.  جواب مانده استی فاجعه ھنوز بني از جوانب ایاري سال، بسازدهي با گذشت امروز

 اطالعات ونيسي کمريي بالتغسي و رئی علوم و فن آورري وزولوف،ي فون بمبر، تا کنون آندرئاس سپت١١ یمعما

 روزنامه سان،ي می تر،یئامريکا روشنفکر و سندهي نودال،ي سال گذشته، گور و٢٠لمان در طول امجلس فدرال 

  . دست زده اندی گسترده اقاتي به تحقگر،ي دیاريو بس» دروغ بزرگ: مبر سپت١١« و مؤلف کتاب ینگار فرانسو

  مندرج کنت ھاباردۀدر مصاحب...  شمارندی را مردود مامريکا دولت ی رسمی ھاهياني آنھا اظھارات و بۀھم

(Kenneth Hubbard) یائياسپانۀ  روزنام٢٠٠٣ سال بروری ف٢٣ ۀ در شمارداليبا گور و «La Vanguardia» 

 سندهينو. »ندي گویبه خوانندگان خود نممبر را  سپت١١ حادثه قتي حقۀ ھمیئامريکا یرسانه ھا« شود، که یگفته م

 پاکستان و یتي امنی سازمانھاا،ي سازمان سنيسه جانبه بۀ امکان رابط« مانند ی خطرناکتيدر ھمان مصاحبه به واقع

 گري و ھم ددالي وجود، ھم گور ونيبا ا. » کندی مديمبر تأک سپت١١ ۀ شرکت کننده در واقعیستھاي از تروریکي

 مقامات ی از سووجه چي ھ آنھا، بهی که صرفنظر از ھمه روشنند،ي نمای اشاره می تکاندھنده ایھاتيمحققان به واقع

  .رندي گی مورد توجه قرار نمامريکا یرسم

.  زندی دامن مدھاي به شک و ترد۴ -٣ گروه کي ی از سوی کاغذبری با چاقوھاماھاي ربودن ھواپز،ي از ھر چقبل

 تعداد قابل شهي ھمزي نماھاي خلبانان بسته است و در سالن ھواپني کاب،امريکا یئ خطوط ھوایبا وجود ھمه گل و گشاد

 شگفت تي وضعماي ھواپکي که ممکن است در ستي نیفله منتأ مسنيالبته، ا.  مسافر و خدمه وجود دارندیتوجھ

 ميبالفاصله تسل ھشدار، ۀ پرواز قبل از فشردن دکمتأي شود، ھی باز مني در کابکه ی و زماندياي بشي پیزيانگ

 تي وضعني آمدن چنشي احتمال پیول.  کدگذار را خاموش کننددي بان،ي بشوند که پس از ورود به کابیستھائيترور
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 امکان یطور کله  بما،ي و در چھار ھواپرممکن،ي غباي تقرما،ي کم، در سه ھواپیلي خماي در دو ھواپنمشابه، ھمزما

 ی ماھواره اۀ گستردستمي سیدارا)  در سابقیمثل اتحاد شورو (امريکا ۀحد متاالتي است که انيله اأمس. ستي نريپذ

 ستمي سۀواسطه  بی حت،یمائي مراقبت ھواپی برجھای باشد که نه تنھا از سوی خود می در اراضماي ھواپیابيو رد

 که ھکرھا یمعمول تلفن ۀ بوده و با شبکامريکا ی ملتي امنیآنھا تحت کنترل سازمانھا.  شوندی اداره مزي نی اژهيو

  . ندارندی دست بزنند، ارتباطدهيچي پاتيبتوانند به عمل

 حال، ني شود و در عی خبر داده مستھايدست تروره  بماي ھواپ١۴ اي ١١ است که از ربوده شدن ني ازتري انگرتيح

ت، خارج شدن آنھا  مدنيدر طول ا.  ادامه داردزي نگري دقهي دق۶٠ تا ۴٠ پروازھا ما،يپس از ربوده شدن چھار ھواپ

 جمھور سي، به رئ»باال« به ماي آن، مستقزارش آورد و گی مشي پی فوق العاده اتي خود وضعی ھوائرياز مس

 مانده ی حل ناشده تا امروز باقی معماکيعنوان ه  مورد گزارش نشده است، بنيچرا در ا.  شودی داده مامريکا

  .دي معما کمک نماني به حل اري پاسخ چند سؤال زافتنيممکن است . است

 یروھاي نی پدافند ھوائیابي ردستمي مراقبت فرودگاھھا و سی برجھادي توانستند از دی می مسافریماھاي ھواپچگونه

 و نه یرنظامي غیني زمسي صورت، چرا نه سروني شدند، در ای مدهي آنھا دۀشوند؟ اگر ھم» پنھان «امريکا ینظام

 ستي تروری پاسپورت کاغذکه ی خود واکنش نشان ندادند؟ چرا در حالريمس از ماھاي نسبت به انحراف ھواپینظام

 اطالعات ی حاوی مافوق قوۀ مقاوم در مقابل ضرباهي سی جعبه ھا،یدست آمده وله طور سالم به  بماي ھواپندهيربا

  ستند؟يھم ن اطالعات قابل فگونه چي ھیا استفاده بودن، محتورقابليخاطرغه  مکالمات پرواز بن،يپرواز و ھمچن

 یماي برخورد ھواپۀ تا زمان برخورد و در لحظی مرکز تجارت جھانی دوقلوی برجھای از طبقات باالئی کسچه

 ني کرد؟ چرا چند دوربی میلمبرداري ف»نسي الري اکنيآمر «یمائيوابسته به شرکت ھواپ» ٧۶٧ -نگيبوئ«

 یطور ھمزمان بر روه  فرمان، بکي با ی گوئک،وريوي مستقر در مناطق مختلف نیونيزي و تلوینمائي سیلمبرداريف

 قبل از آغاز ی جورج بوش، حتتيريمده  بامريکا دولت لي تمرکز کرده بودند؟ به چه دلماي برخورد ھواپۀنقط

 ۀ مغرضانیشھايکمک نماه ،  ب٢٠٠١مبر  سپت١١ درست ھمان روز حادثه ،یستي تروراتي عملني اۀ در بارقاتيتحق

 شماره ستي تروریسوه  را بی جھانۀ جامعی افکار عموم،»ی واقعدشمن «ۀ در بارامريکا ی جمعی رسانه ھاۀھم

   جلب کرد؟کي

 نبودند؟ چرا ماھاي ھواپني جزء مسافر اشوند، ی شناخته مستيعنوان تروره  ب که رسماً ی از افرادیکي ی حتچرا

نام ه  بی خود را با کارت اعتباریدھاير گذاشتند؟ آنھا خی خود را گله وار باقی ھنگام تدارکات، رد پاستھايترور

 ۀ نامه، نامني کردند، آخری می شان معرفانيمرب پرواز، خود را با نام خود به ۀ کردند، در مدرسیخود پرداخت م

 ني شدند و به آدرس گمراه کننده فرستاده نشود، در آخری نمی نگھداری مطمئنی در جاکه ني ای خود را براۀيوداع

 ۀ پارک شدیلھاي شدن اتوموبداي پألۀ مسژه،يوه ب... فتدي فدرال بسيدست پله  برداشتند تا بپرواز ھمراه خود

 بکش - بزنیلمھاي مثل فزي ننجايدر ا.  رسدینظر مه  بی جالبتي بزرگ فرودگاه واقعنگيارک در پستھايترور

و، .  شوندی مافتهي »نگيبوئ« یماھاي ھواپتي ھدای دستورالعملھا،یزبان عربه جا مانده به  بی قرآنھا،یووديھال

 آموزش خود اني جراز ھم یدئوئي نوار وکيخود راه ندھد، آنھا ه  بیدي تردني کس کمترچي ھکه ني ایظاھرا، برا

  .جا گذاشتنده  بامريکادر مدارس پرواز 

) هي روسرمترقبهيوزارت حوادث غ (هي روسی و فنی انساندوستانه، پزشکی کمکھاشنھادي از قبول پامريکا دولت چرا

 امريکاۀ  متحداالتي اۀ و کنگرامريکا امتناع کرد؟ چرا مردم یقي حقیتھاي و شخصگري داري بسی خارجیو سازمانھا

ول ؤ مسري نشدند؟ چرا مدی ملتيول امنؤ مسفدرال ی نھادھای رھبریعنوان مدافع منافع آن، خواستار استعفاه ب
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 ی جلب نشد، حتتيولؤنه فقط به مس (Ralph Eberhart) ابرھارت ژنرال رالف ،امريکا ھمان روز در یپروازھا

 به ی شکست آشکار، از کار بر کنار نشد، ولني پس از ااي سازمان سسي چرا رئد؟ي خود را استحکام ھم بخشتيموقع

 اتحاد ۀي که پس از تجزامريکا ی نظامۀ افزوده شد؟ چرا بودج۴٢٪ او تيري به سازمان تحت مدیصي تخصۀبودج

 ٣٩۶ نھاد و به رقم شيمبر، رو به افزا سپت١١ بالفاصله پس از حادثه ی ولافت،ي ی کاھش موستهيطور په  بیوشور

 ا،يتالي فرانسه، المان،ا انگلستان، ژاپن، ن،ي چه،ي روسی نظامۀبودج: سهيعنوان مقاه  بد؟ي دالر رسارديليم

  . دادی مليدالر را تشک ارديلي م٣٨٢ مجموعا رقم گر،ي و چند کشور دايھندوستان، اسپان

 ی کار وارد آوردن ضربات واقعاً ی براستھا،يعنوان رھبر تروره  بیگري ھر فرد عرب نام داي اگر بن الدن و یحت

 انداخته و ري به تأخگري دۀمدت دو ھفته  توانست ضربات را بی میراحته  کرد، بی کوشش مامريکا ۀ متحداالتيبه ا

 ی رھبران سازمانھاني دولت، و ھچنۀني کابی اعضاۀ جمھور و ھمسيبا حضور رئ( کنگره شي گشاخيآنھا را با تار

 و وارد آوردن شوک به شتري بیرگذاري معطوف به تأثستھايترور» حمله«اگر ھدف . ھمآھنگ سازد) امريکا یتيامن

و مرج  توانست موجب چنان ھرج ی بود، وارد آوردن ضربه به ساختمان کنگره در ھمان روز می میافکارعموم

 از آنھا در حدود کيچرا دو برج، که در ساخت ھر .  ساختی را از آن مشکل مامريکا بشود که خروج یاسيس

ه  را بیتمانخ ھمه مصالح ساني ای شدند؟ کدام انرژليکار رفته، عمال به خاکستر تبده  ھزار تن بتون آرمه ب۵٠٠

 حرارت ۀ از درجشيب( درجه ٣٠٠٠ تصور رقابلي حرارت غۀ درجني کرد و چنلي کلمه به پودر تبدی واقعیمعنا

کمک کدام سوخت ه  آتش بني اد؟ي گردگري برجھا در مدت سه ماه دیاي کرد و موجب سوختن بقاديرا تول) آتشفشان

 توانستند آن را خاموش ی محل حادثه را ترک نکردند، نموقت چيمبر خاموش نشد؟ چرا آتش نشانان که ھ دس١٩تا 

  سازند؟

 نه در اثر برخورد ی مرکز تجارت جھانی باورند که ساختمانھاني بر ایئامريکا و ھم ی اروپائ متخصصانھم

 رييتغ «یئامريکا لمي، سازندگان فمثالً .  شدندمي انفجار از داخل به قطعات کوچک تقسۀجي بلکه در نتماھا،يھواپ

 در صبح ماھايخازن سوخت ھواپ در اثر انفجار مورکيوي نی دوقلویبرجھا«:  دارندیاظھار م» ١١/٩سرگردان 

 راني وامريکا یتي امنی را سازمانھای مرکز تجارت جھانیبرجھا.  نشدندبي در ساختمانھا تخر٢٠٠١مبر  سپت١١

مبر را  سپت١١ یستي ترورۀ حادثراموني پقاتي تحقجي بر نتاري که گزارش خود داز،ي نیئامريکامتخصصان . »کردند

 با شرکت دولت ی مرکز تجارت جھانی کنند که برجھای مدي، تأئ)١١/٩/٢٠٠٧( کرده اندمي تقدامريکا ۀبه کنگر

 ده نفر از مھندسان سازه ني گروه متشکل از چندکي گزارش ی از موضوعات اصلیکي.  شده بودی گذارني مامريکا

  .» کندی را منفجر مامريکا ی آیاف ب«:  استني چنیئامريکاو معماران 

برادران (» سالومان برادرز« طبقه متعلق به ۴٧ بعد با برج یم درست مشابه، مدت آنھا، اقدای اساس داده ھابر

 ی واقع نشد، ولستھاي برج مورد ھجوم ترورنيا. عمل آمده  بی مرکز تجارت جھانیکيواقع در در نزد.) م. مانيسل

 فاصله نيدر ا.  نشستني به زمقاي و دقدي گردبي کامال تخری مرکز تجارت جھانی ساعت پس از سقوط برجھا٨

 The Federal Emergency) رمترقبهياما آژانس فدرال حوادث غ. مردم را از ساختمان خارج کرده بودند

Management Agency) ندادحي ساختمان توضني سقوط اۀ شدن دو برج اول، در بارراني ویبا تمرکز رو  .

 را،يز.  بردن آثار جرم انجام گرفتنيور از بمنظه  کار بني است که، اور باني بر اساني می تر،ی فرانسولگريتحل

  . ھدف کار گذاشته شده بودی به سوماھاي ھواپی راھنمائی براژهي ویوئيدر ساختمان شرکت، امواج راد

 یبرا»  تامارياخت« معطوف به داشتن ی نه تنھا در تالشھادي من، باۀديعقه مبر را، ب سپت١١ اسرار شي گشاديکل

جو  و  ھم جست»امريکا به یحمله ھوائ «ی اقتصاد-ی مالیامدھاي پۀ، بلکه، در عرص جھانۀ ھمهيشروع جنگ عل
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  .کرد

 داد تا نه تنھا ی اجازه منگتني واشی ھای به رسم،امريکا گري دی و شھرھاورکيوي بورس در نۀ عمدی بازارھابستن

 دهي رسی حادۀ را که به مرحلیاد اقتص- ی بحران مالاني جری قرار دھند، حتیني و بازار ارز را مورد بازبی ملاديبن

 ارز از ی المللني صندوق ب٢٠٠١مبر  که درست در سپتت توجه اسۀستيشا. ندي نماتي ھدایگريبود، به سمت د

 کشورھا، موفق به ی مرتبط با اقتصاد برخیاستھاي از سلي دلی ساله، از راه انتقاد بني چندۀ ھدفمندانیتھاي فعالقيطر

  .بحران سخت قرار دھدۀ  بزرگ را ھمزمان در آستانیلتھا دوۀآن شد، که اقتصاد ھم

 تا ١٠٪ مختلف از یتھاي روز قبل از ترورھا، رو به رشد نھاد و به تناسب موقع٣٠ ارزش سھام در عرض سقوط

 در ق،ي عمی بحران ساختارکي بلکه ،ی رکود موقتکي نه امريکا سبب، در اقتصاد نيبد. افتي شي افزا٢٠٪

کمتر ( آغاز شد د،ي رسی کنترلرقابلي غاسي و بخش سوداگرانه به مقیدي ارزش بخش تولني ب که شکافیچھارچوب

 ی حاصل میاقتصاد مجاز« آن، از محل ٨۵٪ هي و اما بق،ی از بخش واقعامريکا ی درآمد ناخالص مل١۵٪از 

» ارزش «ی بخش مابق در نوسان بود و۶٪ تا ۴ نيتکاء کاال و خدمات، با دالر باتي امنني حال، تأمنيدرا). »شد

 بازار و ی آن نه بر کاالھامي حال ھم سھم عظني در ای آن وابسته بود، ولیلملل اني به حقوق ارز بامريکاواحد پول 

  . بودی اوراق بھادار متکگري و دی خارجی بلکه بر ارزھا،ی واقعطيشرا

مبر  توانست در اواسط سپتیاسان، م از کارشنیاري بسۀديعقه  را که ب»یحباب سوداگر« انفجار ۀ در بارھشدارھا

 توانست اعالن ی می افکار عمومی بر رویرگذاري تأثی توانائی دارارمترقبهي غۀ حادثکي دھد، فقط ی رو٢٠٠١

بستن ( انفجارني از ایري به جلوگتنھا نه ی سبب، حمله به مرکز تجارت جھاننيبد. جنگ را موجه جلوه دھد

 نيا.  فراھم آوردامريکا ی را برایدي جدی فرصتھایمنجر نشد، حت) »ی فنعلله ب« بورس ظاھرا ی اصلیبازارھا

 با ی اقتصاد جھان»یبخش دالر «ی نقد با ھدف گسترش حداکثرالر به وجود مقدار انبوه دزيموضوع قبل از ھر چ

 ی وقت بانک مرکزسياظھارات رئ.  شودی مربوط میئامريکا ارز ی و اصلقوه بالبي رقورو،يتوجه به ظھور 

 ی بانکھا و بخشھاۀ ھمازي نقد مورد نالر دی مقدار ضرورني تأمی برای بر اعالم آمادگی مبننسپني آلن گر،امريکا

 ني در ھمقايق، د» و پنتاگونی حمله به مرکز تجارت جھانۀ ناخواستیامدھاي از پیريمنظور جلوگه ب « ظاھراً - یمال

  . باشدی و مطالعه میخط ، قابل بررس

 اروپا و ،امريکا ی مرکزیبانکھا»  سه جانبهۀياعالم« در یاسي درک سنيز بعد از انفجارھا، چن بر آن، روعالوه

 را برداشتند که انجام ی بر مشارکت در ھر ساختار تجارتھاي محدودزي نامريکا یحاکمان مال. افتي ی تجلجاپان

 ی نظارت بر اعمال اعضای برااي و سازمان سیائ وزارت دارندگاني مرکب از نماژهي وونيسي کمليمعامالت و تشک

مبر،  سپت١١ پس از الر برتر دتي با موقعی جھانی مال- ی نظام ارزسمي مکانمي تحکجهيدر نت. بازار را در نظر داشت

 ني زمۀ کرۀ توان در ھر لحظه در ھر نقطی آن را م»انهي جویتالف«مبر و پاسخ  سپتۀ مانند حملی حمالتکه یدر حال

  .ديگرد» منتظر جنگ «اي فوق العاده تي به حالت وضعی اقتصاد جھانۀار ھم داشت، موجب گذرانتظا

****  

  

  : مترجمافزودۀ

 از نظر دور داشت که دي را نباتي واقعني اورک،يوي و ننگتني واش٢٠٠١مبر  سپت١١ یستي ترورۀ ارتباط با واقعدر

 متشکل از تاجران ی جنائی دولتھایکسري کشور نامشروع تا امروز، ني اسي تأسی از ابتداامريکا ی دولتھاۀھم

ۀ  بوده اند و ھمواره با پنھان نمودن چھریستي تروری دولتھایطور کله جنگ، انسان، مواد مخدر، اسلحه و ب
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 یھايبکاري با دست زدن به فرن،ي از محتوا و ھمچنی خال پوچ و کامالً ی و شعارھاني خود در پس عناویستيترور

مبر باعث آشکارتر  سپت١١ ۀاما وقوع حادث. ندي نمای به آن خودداریاف و اذعان علن کرده اند از اعتری سعانه،يناش

  .دي گردامريکا دولت ی رسماستيمثابه سه  بسمي تروری علنرشي و پذامريکا ی دولتھالي اصۀچھر و تيشدن ماھ

 من،يمالت روزمره به  ح،یوگسالوي هي افغانستان، عراق و قبل از آنھا، عل،ی سومالهي علامريکا ی استعماریجنگھا

 در ساحل عاج، سودان، یابتي نی جنگھا،ايبي لهي دفاع آنھا، جنگ اشغالگرانه علیپاکستان و بمباران و کشتار مردم ب

  . ھستندامريکا ی دولتسمي بارز ترورۀ نمونگري دیکشورھااز  یاري و بسکاراگوئهي نن،يپيلي فا،ي کلمب،ی ماله،يسور

 داشته و دارند که ازي نی ساختگی و بھانه ھاھاتي البته، به توج،ی افکار اجتماعیھندسمنظور مه  بامريکا یدولتھا

 تنھا به حادثه پرل ھابر، امريکا ی دولتھاۀ روش شناخته شدنيا. شود ی ھم زود دست شان رو میليخوشبختانه خ

 کشور ني اسي تأسخي تاریا با بلندامريکا ی دولتھایھاي حقه بازستيل.  شودیمبر خالصه نم سپت١١ خوکھا و جيخل

 ني کامبوج، و ھم،ی اندونزران،ي در اني خونیو دخالتھا  تونکن، کودتاھاجي خلۀ مانند حادثی کند و حوادثی میبرابر

 ،ايبي در ل٢٠١٢مبر  سپت١٢ در یئامريکا ستي ترور-پلوماتي و سه دري قتل سفاياواخر در ھندوراس و مصر و 

 ی و راه انداختن جار و جنجالھاکاتي اسالم با ھدف تحرغمبري پهي موھن عللم و ساخت فی قرآن سوزۀمسخر یباز

 از ی کوچکاري تنھا بخش بس،یبه اجتماعء از مسائل و معضالت مبتالیمنظور انحراف افکار عمومه  سرانجام بیب

   .آن ھستند

 تي و ماھمايخت و شناساندن س در شنای کوتاھني نکته ضرورت تام دارد، که کمترني ایادآوري نھا،ي اۀ از ھمگذشته

 نيتکارتري جناني ایھايکاري کم و کاست، موجب افتادن به دام ری ب،امريکا ۀ متحداالتي ایاستھاي دولتھا و سیواقع

  . جھان خواھد شدخيدولت تار

  ١٣٩١ سنبله-وريشھر٢۴

 


