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  رھا .س
 ٢٠١٣ سپتمبر ١٣

  ،»سالح کيميائی«و» يازدھم سپتمبر«

  دو جوازنامۀ جنايات
 مھلک ۀد که افغان ھا تا امروز نتيج نظامی باالی افغانستان انجام داۀ وحشيانۀدوزاده سال قبل امپرياليزم امريکا حمل

بخوان ببر (به اصطالح شير جنگل. وتباه کن آن را به صورت روز افزون در سرنوشت شان تجربه می کنند

مرکز « خود چيده باشد، تخريب ساختمان ھای دوقلویۀخاطر اين که دليلی برای اين يورش ظالمانه ب) کاغذی

. ده عنوان کرد که گويا مقر فرماندھی ويا مرکز آن در افغانستان استنيويورک را به دست القاع» تجارت جھانی

امريکا دوزاده سال تمام گويا دنبال اين نخود سياه گشت ولی چيزی دستگيرش نشد يا به عبارت ديگر، فرضاً اگر ما 

 کامل برای لحظه ای ھم که شده قبول کنيم که ھدف از به خاک وخون کشيدن ھزاران افغان، ويرانی وخرابی

افغانستان وپرکشيدن ھزاران افغان ديگر به کشور ھای مختلف ھمچون پرستو ھای مھاجر ونقض کامل حقوق بشر، 

شود به اين نتيجه رسيد که تا امروز آيا امريکا توانسته کدام  بوده؛ ھم می) طالبان( از آنه ایيافتن القاعده ويا شاخ

  غلطی بکند؟

نظم نوين «که ھدف امريکا نه يافتن القاعده بوده، نه استقرار ) ان کالم اينجاست ج- درست(اما مھم تر از آن اين است

خاطر بقای ارباب دوست دارند آنھا را ه ، نه رساندن حق به حقدار و نه ھم شعار ھای ديگری که نوکرانش ب»جھانی

مبر، دستاويز ودر  يازدھم سپتۀيدک بکشند؛ ھدف امريکا مشخص است ومشخص بود، يافتن عامل يا عاملين حادث

عين حال جواز نامه ای شد برای جنايت آفرينی ھای بعدی امپرياليسم امريکا ورنه نقشه ای که طبق آن افغانستان به 

 يازدھم سپتمبر  کشيده شده بود وبرای رسيدن به اين ھدف، ۀ سال قبل از حادث٢٠اين حالت افتيده است، دست کم 

بکند تا روزی برايش ... يازدھم سپتمبر وۀ، حادث»طالب سازی«از نوع ی ئامريکا مجبور بود پروژه سازی ھا

  "اينه شاھد واينه سوته: "دستاويزی باشد که

دروغين، بالی جانش » استفاده از سالح کيميائی«خوابيده است و » سوريه «ۀامروز بدبختانه ھمين شتر دم درواز

 امريکا گرديده ۀالی مخالفان خود از طرف اياالت متحدسوريه متھم به استفاده از سالح کيميائی با. گرديده است

بعضی   واخود را چنان سنگين بپردازد که افغانستان، عراق، ليبي!!) جرم نامعلوم(ومجبور است بھای اين 

دھد، به اين  زمانی که آدم به اظھارات بارک اوباما ويا جان کری گوش می. کشورھای ديگر در حال پرداختن آن اند

ً چه انسان ھای انساندوستی افکر می حاال که فھميده اند در سوريه بسا انسان ھای بی گناه توسط ) ؟؟(!!فتد که واقعا
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سالح کيميائی به قتل رسيده اند، جگر اين انسان دوست ھا خون شده وحاضر اند جان خود را به خطر بيندازند تا 

ولی چرا سند . سوريه گرديده ومی گردند، نجات دھند در محاک سالح کيميائی رژيم ۀجان انسان ھای ديگر را که لقم

خاطر نجات مردم سوريه ه خود ارائه نمی دارند تا ديگران ھم کمر ب) کاذب(ومدرک حقيقی در پی اثبات اين ادعای

آيا ھمين انسان : از دست سالح کيميائی، ببندند؟ فکر ديگری که انسان را به طرف خود جلب می کند، اين است که

اندوست ومدافع حقوق بشر نبودند که دستور دادند تا دوازده ھزار نفر عراقی را زنده زنده به گور کنند؟ آيا ھای انس

 امريکا باالی افغانستان تا امروز، ھر روز دست کم ۀ وحشيانۀ يازدھم سپتمبر وحملۀآنھا انسان نبودند؟ از زمان حادث

ا چه فرقی دارند با آنھائی که طبق ادعای نامعلوم امريکا، دھد، آيا اين انسانھ پنج نفر جان خود را از دست می

  قربانی سالح کيميائی سوريه شده اند؟

 جھانی ۀ سالح کيميائی خود را با جامعۀاگر رژيم بشار اسد مسأل" جان کری دريکی از سخنرانی ھايش گفته بود که

د وممکن است سوريه به يک سمت در ميان نگذارد، عواقب خطرناکی زندگی مردم آن کشور را  تھديد می کن

  !چه شعری! عجبا" نامعلومی سوق داده شود

ديگر  شود و  خود را باالی سوريه صورت دھد، سمت سوريه معلوم میۀ وحشيانۀاما اگر امپرياليسم امريکا حمل

خطری زندگی انسان ھايش را ھيچ خطری تھديد نمی کند، چون انسان بعد از مرگش برايش مھم نيست که ديگر چه 

از اين که سالح : اورا تھديد می کند وبه راستی اين يک دلسوزی بی نھايت ماھرانه در حق مردم سوريه است که

 توب وتانگ امريکا شويد تا يکباره از ۀکيميائی رژيم بشار اسد زندگی شمارا تھديد کند بھتر است ھمگی لقم

ای عينی ھم از اين دلسوزی اش ذکر نمايد تا ديگر در اين باره امريکا حق دارد که مثالھ. خطرھای بعدی برھيد

اش از !! مگر امريکا ھزاران نفر عراقی را در يک روز توسط بمبارانھای دلسوزانه: مثالً . شکی در آن باقی نماند

ھر روز !!  بستر آرام گورستان نگردانيد؟ مگر امريکای دلسوزۀنجات نداد وھمه را روان!!) ؟؟(خطر زندگی کردن

افغان را از خطر زندگی کردن نجات نمی دھد وباقبول زحمات زياد، مرگ را در زير خاک ھا وآواره ھا دھھا 

روستای «توسط تانگ ھای دلسوزش وبمباران ھای دلسوزش برای آنھا به ارمغان نمی آورد؟ مگر امريکای دلسوز 

می فکر کنيم وموقعيت امريکا را وباشندگانش را از خطر حتمی يک زندگی آرام نجات نداد؟ آخر بايد ک» ميالی

اوبيچاره با چه زحمات توان فرسا وقبول چه مصارف ھنگفت وکمر شکن، توب وتانک می سازد، . درک کنيم

طياره ھای جنگی بی سر نشين می سازد، راکت وانواع سالح مرگ زا ودلسوز می سازد؛ حيف نيست که در يک 

ه ونثار جان ناقابل انسان ھا می کند؟ بدون شک کسی که چنين لحظه از تمام اين زحمات ومصارف چشم پوشی کرد

 نجات از زندگی وارمغان آور ۀ نجات، فرشتۀاز خود گذری سترگی را داشته باشد، او يک فرشته است، فرشت

  !مرگ

 حق  خليفهۀ جھانی است که او نيز چه جانانه از خود گذريھای دارد وچه بی باکانه از کيسۀ جامعۀ دوم، مسألۀومسأل

محروم ساختن ھزاران انسان بی گناه را از زندگی، به امريکا اعطاء می کند وچه بسا اين که امريکا در اين راستا 

به ( به دنبال اين انسان کشی ھايش نصيب می شود) بخوان چوبدست امريکا(  جھانیۀجوايزی را نيز از جانب جامع

 امريکا به افغانستان، گرفتن ۀ جھانی بود که با اعطای حق حملۀھمين جامع).  صلح نوبل اوباما توجه کنيدۀاخذ جائز

جان ھزاران افغان بی گناه، ويرانی افغانستان، وايجاد يک دولت مستعمره، امريکا را دربين رقيبان، سرخرو 

آيا به واقع اين يک از خود گذری بزرگ نيست؟ کی جرأت، شھامت و وجدان اين . گردانده وسرخيل ميدان ساخت

ارد تا اجازه دھد که چنين وحشی گری که در تاريخ تا کنون نظير ندارد، بدون کدام تأملی باالی يک کشور را د

  ومردمش صورت گيرد؟
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که خود يکی از اعضاء وسر سپردگان سازمان استخباراتی )  ٣٠٠ ۀکميت« کتاب ۀنويسند» جان کولمن«

  :ين عقيده است کهبوده، در مورد از خود گذريھای امريکا بر ا) MI6(بريتانيا

 کنگره، جنگ ويتنام را آغاز می کند ورسانه ھای خبری ۀھنگامی که باالترين مقام انتخابی اين کشور، بدون اجاز"

  "با سروصدای فراوان آن را تأئيد می کنند، به جای پذيريش حقيقت باز ھمان فريب را می پذيريم

 اين کشور دوخته ايد، بايد اعتراف کنيد که احمقی بيش ۀکنگرشما اگر چشم اميدی به ! ولی ما می گوئيم آقای کولمن

 کشور می خواست، رأی می» باالترين مقام انتخابی«نيستيد چون آيا باور می کنيد که اکر کنگره خالف آنچه که 

  باالی ويتنام صورت نمی گرفت؟ امروز اگر منافع عمومی کشور امپرياليستی امريکا حمله باالی سوريهۀداد، حمل

در ھمين ايام نيز دولت امريکا به دنبال يافتن (را ايجاب کند، حتا در صورتی که کنگره اش اين اجازه را به آن ندھد

باالترين «داديد که در صورت اجازه ندادن کنگره به بازھم آقای کولمن نظر می) حامی وھم نظر سرگردان است

  صورت نمی گرفت؟در ارتباط حمله به سوريه، آيا حمله ای » مقام انتخابی

زده وافشاء آن را منحيث برگ برنده در سياست » گروه توطئه گران جھانی«کسی که خود دم از آگاھی از جريان 

خود بپندارد، به اين اندازه سطحی نگر باشد وقناعت نمايد که امريکا به جز منافع آنی وظاھری، ھيچ ھدفی ديگری 

مش بر حذر می شود، به راستی يا لوده است ويا ديگران را لوده می ندارد وبه محض اجازه ندادن کنگره، از تصمي

  :پندارد اما بحث ما برسر آقای کولمن نيست وھدف ما در اينجا اين است که

 خصلت ذاتی امپرياليسم ھمين حکم را می کند تا به دنبال منافع، ھر لحظه ودر ھر قسمت از جھان که صوابش را 

. يافريند وزندگی ھزاران انسان بی گناه را قربانی ھوس ھای امپرياليستی خود کندديده باشد، حاضر است جنايت ب

، عبور از خطر »مبارزه با طالبان«ش، دالئلی از نوع  ااما گاھی مجبور است بخاطر انجام اين عمل ضد انسانی

 وتو انسان بی گناه به ميائی وبعضی ديگر از اين قبيل مزخرفات را ذکر نمايد تا مايقرمز جھت استفاده از سالح ک

امريکا نه دلش به حال مردم سوريه سوخته است، نه . دست خود، صورت خود را جھت سيلی خوردن آماده کنيم

  .ادعايش واقعيت دارد ونه ھم در ذات امريکا اين انساندوستی وجود دارد

گران عبور از خط قرمز  سوريه به اين حد دلسوز شده است ونۀکسی نمی پرسد که امروز اگر امريکا در مسأل

 شد ومی شود، روی کدام دلسوزی است؛ آيا زمانی که ھمين امريکا آنھمه جنايت ھولناک بشری را که مرتکب می

  ش می تواند باشد؟ا

 


