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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ می ٠٤

 

 !اسامه بن الدن از واقعيت تا افسانه؟
    

ر شبکه القاعده در  الدن، رھب ، خبر کشته شدن اسامه بنامريکاس جمھور ئيخبرگزاری ھا به نقل از باراک اوباما ر

 و پس از حادثه ٢٠٠١از سال .  مخابره کرده اندامريکائیآباد به دست کماندوھای   ای نزديک به اسالم  منطقه

روھای ي در برج ھای دوقلوی مركز تجارت جھانی، اسامه بن الدن و گروھش ھدف حمالت نسپتمبر ١١تروريستی 

  .ی و ائتالف قرار گرفته اندئمريكاا

 وقت  ، به١٣٩٠ ]ارديبھشت[ثور ١١ برابر با با ٢٠١١شنبه اول می امريکا، شامگاه يکس جمھور ئياما رباراک اوب

 اعالم کرد عملياتی که به قصد دستگيری يا کشتن رھبر شبکه تروريستی القاعده انجام شد با موفقيت پايان امريکا

تلويزيون ظاھر شد و با اعالم کشته شدن اسامه ، در امريکائیاوباما، ظاھرا پس از عمليات کماندوھای . گرفته است

  !؟».عدالت اجرا شد«: بن الدن، گفت

 و در پی ٢٠٠١است که از سال » سيا« و سازمان جاسوسی آن امريکا که دست پروده دولت ئیبن الدن، ھيوال

ريخ تاکنون، چھره از آن تا. تر بر سر زبان ھا افتادی تجارت جھانی، اسم او ھر چه بيشفروريختن برج ھای دو قلو

ر يافته که حتی ھواپيماھا، کشتی ھا، قطارھا، اتوبوس ھا، جزاير و ھتل ھای توريستی نيز از ئيجھان به حدی تغ

از .  و متحدانش اشغال شدندامريکائیحمالت تروريستی در امان نماندند و عراق و افغانستان توسط نيروھای ھای 

 تبديل شد و رسانه ھای سرمايه داری طوری او را ئیی و البته ھيوالئسانه آن تاريخ تاکنون، بن الدن به يک مرد اف

در ! توصيف می کردند که گويا قدرت فوق العاده ای دارد و تنھا مشکل جھان امروز نيز بن الدن و القاعده است؟

 کردن جھان و  از اين ھيوال پخش می شد تا توجيھی برای امنيتیئیاين سال ھا، ھر از چند گاھی يک فيلم ويديو

 جاسوسی دولت ھای پيشرفته حتی در خصوص زندگی شخصی بسياری از شھروندان -دخالت ارگان ھای امينتی 

، به بھانه برقراری امنيت شنود تلفن شھروندان را در يدن کوچکی در جزيره امن سوبرای مثال، دولت. باشدجھان 

 فرود می آمدند ئیيانه در شھرھای اسکانديناوی و اروپاھواپيماھای سيا، به طور مخف. مجلس خود به تصويب رساند

و کسانی را که دولت ھا به عنوان ھمکاری با القاعده و طالبان و غيره دستگير کرده بودند با خود می بردند؛ آن ھا 

ن ی در ايئ چون گوانتانامو سر درمی آوردند که شکنجه گران حرفه ئیرا سر به نيست می کردند و يا از زندان ھا
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و از اين  ھا، ھر رفتار وحشيانه ای که به عقل شان می رسيد بر روی زندانيان بی دفاع آزمايش می کردند زندان

  ! شکلی به زندانيان تجويز می کردند؟» شايسته ترين«را به » حقوق بشر غربی«و » دمکراسی غربی«طريق 

در جنوب شرقی جزيره کوبا که ) Guantanamo Bay(بازداشتگاه گوانتانامو، نام زندانی است در خليج گوانتانامو 

، بازداشتگاه گوانتانامو، محل نگھداری »تروريسم« عليه امريکابا آغاز جنگ .  قرار داردامريکادر اختيار ارتش 

  . ھای تروريستی اسالمی ھم چون القاعده ھستند افرادی شد که متھم به عضويت و آمريت در گروه

 در امريکا ئی ميالدی، زيرنظر پايگاه نيروی دريا٢٠٠١از اشغال افغانستان در سال بازداشتگاه گوانتانامو، پس 

 بودند، به امريکا ھای تروريستی در خارج از خاک  خليج گوانتانامو ايجاد شد و افرادی که متھم به ارتباط با فعاليت

  .اين بازداشتگاه انتقال يافتند

جنگ « جورج دبليو بوش، زندانيان بازداشتگاه گوانتانامو را ، در دوران رياست جمھوریامريکااياالت متحده 

، امريکااين اصطالح اصوال در سيستم حقوقی اياالت متحده .  ناميد می» دشمنان متخاصم«و ھم چنين » جوی دشمن

منافع  رسما در حال جنگ باشد، به اقدام مسلحانه عليه امريکا شد که بدون اين که کشورشان با  به افرادی اطالق می

، منشور حقوق امريکااياالت متحده مبادرت کرده و از اين روی، طبق تفسير قانونی دفتر حقوقی رياست جمھوری 

  . گرديد  شامل حال آن افراد نمیامريکادر اياالت متحده 

مدافع «شرايط حاکم بر زندان گوانتانامو و يا زندان ابوغريب در عراق، ماھيت واقعی دولت ھای به اصطالح 

مبارزه با « و کشورھای ديگر، به بھانه امريکادر جھان را به نمايش گذاشت و بسياری از قوانين در » قوق بشرح

ليس و ارگان ھای امنيتی باز گذاشته شد تا به حقوق مردم وبه نفع ميليتاريسم کنار گذاشته شدند و دست پ» يسمرترو

  .و آزادی ھايش تعرض ھمه جانبه ای را سازمان دھند

بر سر مردم اين » عدالت«و » دمکراسی« و متحدانش در اشغال افغانستان و عراق صدھا ھزار تن بمب کاامري

کشورھا ريختند؛ صدھا ھزار انسان را قتل عام کردند و ميليون ھا انسان ديگر را نيز در درون کشورشان و خارج 

، ده »مبارزه با تروريسم«و نيروھای » تروريستی«ھنوز ھم روزی نيست که جنگ نيروھای . از آن آواره نمودند

 و متحدانش با راه انداختن سناريو امريکادر حال حاضر نيز . ھا انسان بی گناه در افغانستان و عراق قربانی نشوند

   دارند؟ءجديد کشتن بن الدن، معلوم نيست که چه طرح ھای جديدی برای پياده کردن در منطقه در دست اجرا

 مبنی بر کشته شدن بن الدن شنيده ايم و اکنون نيز در مورد کشته شدن او، ئیرھاببارھا خسال ھا، البته در اين 

به ويژه عملياتی که برای دستيگری و يا کشتن بن الدن، . اخبار و گزارشات به شدت ضد و نقيضی داده می شود

  .است» رامبو«لم معروف مه ريزی شده است کپی برداری از فبرنا

برای . كه با اھداف سياسی در ھاليود توليد شده است به دوره تقابل شرق و غرب را مربوط است ئی ھا لمياز جمله ف

 ھای راكی و رامبو با بازی  لمسری ف. داد زنی خود را نشان می  نگ مشت يكا را در ريمرامثال، تقابل شوروی و 

  .داد  را نشان می امريکات ميليتاريستی وود ساخته اند، نوعی از اين تقابل و قدريكه توسط ھال» لوستر استالونهيس«

روز يز پيتنام به راه انداخت که از آن نيى جنگى را در وئتنھا يک بار ديگر و به » رامبو «لوستر استالونه در نقشيس

.  است رواى دخالت نظامى پ است بىيى برجسته امروزه مترادف با سئھا امبو، با تنی برھنه و ماھيچه ر. رون آمديب

 ئیکه به دنبال نظامی گری و ماجراجوى را ئ ھا ىامريکائژه يارى از تماشاگران و به وي ست که بس لمى فرامبو،

 ھشتاد به ۀ در سال ھاى دھامريکااالت متحده يس جمھور ائيگان، ريچه درباره رونالد رچنان.  کند  جذب مىھستند،

  :روت گفته بوديبا آزادى گروگان ھا در بوند يک بار در پي اند که وى  اى به شوخى و يا جدی گفته گونه 
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رامبو «لم يدر ف» .د کردي دانم که چه با  مى رى شود،يگر گروگانگيک بار ديدم و حاال اگر يشب رامبو را ديد...  «

ن افغانى که پس از آن از ي کند تا در آن جا دوشادوش مجاھد خود را روانه افغانستان مى» قھرمان«، اين امريکا، »٣

م کرده يافغانستان تقد» قھرمان«لم را به ملت ين في کنندگان، ا هيتھ. جنگد اند، ب يد آمدهن ھا طالبان و القاعده پدان آيم

در . ک بوكسور خونسرد استي» راکى«لوستر استالونه او را معروف کرد، يگرى که سيت دين شخصيھم چن. بودند

ست، با ي تا در آن جا در برابر سران حزب کمون رود ر شوروى مىيبه اتحاد جماھ» راکى«بخش چھارم فلم، 

ست شوروى يرکل حزب کمونيدر آن جا حتا دب. ست روبرو شوديين جنگٮک ماشين كشور كه چون يقھرمان بوكس ا

  ...زند کف مى » راکى«براى 

 ھا، در   الدن، به گزارش ھمه رسانه مقر بن. اکنون ماجرای بن الدن، از واقعيت به يک افسانه تبديل شده است 

سبزترين شھرھای آباد قرار دارد و يکی از زيباترين و سر  کيلومتری اسالم ۶٠آباد واقع در  ايبت " ھيبت آباد"

تر از ھمه بسياری از فرماندھان نظامی و امنيتی دولت پاکستان در ھمين شھر زندگی می کنند و مھم. پاکستان است

 قرار امريکائی الدن مورد حمله کماندوھای   که به عنوان مقر بنھم چنين محلی.  داردئیضريب امنيتی بسيار باال

  . گرفته در نزديکی يک آکادمی نظامی قرار دارد

س جمھور و ژنرال احمد شجاع ئي، ژنرال کيانی فرمانده ارتش، آصف علی زرداری ر٢٠٠١روز دوشنبه دوم می 

دار کردند و پس از شش ساعت از اعالم کشته شدن آباد دي س سازمان امنيت پاکستان با يکديگر در اسالم ئيپاشا ر

  !ای صادر کردند؟ اسامه بن الدن از سوی باراک اوباما، بيانيه 

ھمين نکات سبب شده است که در نزد افکار عمومی مردم آگاه جھان، در مورد مرگ بن الدن، حدس و گمان ھای 

 الدن در خاک   خبری دولت پاکستان از حضور بن  ھای غربی، نسبت به بی  برخی از رسانه تازيادی به وجود آيد

 ۀ الدن مجموع محل اقامت بن: ، نوشته است»اشپيگل آنالين«برای مثال، وب سايت . اين کشور ترديد نشان دھند

   ھای مخفی گمانه اکنون سرويس. ساختمانی بزرگی است در يک زمين وسيع که شش سال پيش ساخته شده است

  ».الدن ساخته شده باشد است اين ساختمان اصال برای بن  کنند که ممکن  زنی می

  : افزايد اشپيگل، در گزارش خود می

   خاردار آن را احاطه می اضافه سيم  متر به  ديواری به ارتفاع پنج و نيم. تدابير امنيتی برای اين ساختمان شديد بود«

  ».ی استورود به ساختمان تنھا از طريق دو دروازه تحت نگھبانی عمل. کند

الدن در اين    توانست اسامه بن چگونه می«:  کند که اشپيگل آنالين، در ادامه گزارش خود، اين پرسش را مطرح می

  يک افسر پاکستانی، در پاسخ می» تر از يک کيلومتر با آکادمی نظامی فاصله دارد زندگی کند؟محل که کم

  ».ال جواب بدھيمؤ توانيم به اين س ما نمی«:گويد

ھمه »  ھای محدود  حساب و فاکت  ھای بی زنی   ھای زياد، گمانه  پرسش« شاو، در گزارش مفصلی زير عنوان  ستاگ

در بخشی از .  الدن در افکار عمومی ايجاد شده جمع بندی کرده است  شدن بن ابھاماتی را که درباره ماجرای کشته

  :آمده است»  دانست پاکستان چه می«اين گزارش، تحت عنوان 

الدن غافلگير شده   شدن بن   دھد که از خبر کشته  می  ھا بعد موضع گرفت، نشان اين واقعيت که پاکستان ساعت«

 توانسته وسط پاکستان زندگی کند،   ترين مرد جھان می  تعقيب اما اين پرسش مطرح است که چگونه تحت. است

 کرد تماشا کنيم، اين پرسش   الدن در آن زندگی می بدون آن که دولت پاکستان خبر داشته باشد؟ اگر شھری را که بن

 آباد دو  بلکه شھری ميليونی است که فاصله آن با اسالم. يبت آباد، يک جای دورافتاده نيستھ.  شود  تر می جدی

 عالوه بر اين،.  کنند  ھای داغ را با عالقه در اين جا سپری می ثروتمندان پاکستانی، تابستان. ساعت بيش تر نيست
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 توجه برانگيزی ۀکادمی نخبگان نظامی پاکستان در اين شھر وجود دارد که تنھا يک کيلومتر و نيم با مجموعايک 

  ». فاصله داردۀ کردھ  الدن در آن زندگی می  ھا بن امريکائیکه به گفته 

 الدن  به مقر بن، با دو ھليکوپتر امريکائی کماندوی نخبه ٢۵ بامداد ، ١بنا به گزارش وب سايت اشپيگل، ساعت 

 شود، از سقف   الدن نام برده می ھا به عنوان پاسداران بنمان ساعت، افراد مسلحی که از آناز ھ. حمله بردند

يکی از ھليکوپترھا نيز سقوط کرده و منھدم شده است، . ساختمان شروع به تيراندازی به سمت ھليکوپترھا کردند

  .يکوپتر دچار نقص فنی شده است گويند که اين ھل  میامريکائیاما مقامات 

 الدن، سه مرد و يک زن ديگر کشته شده و دو زن نيز زخمی   گويند که عالوه بر بن ، میامريکائی منابع  گزارش

  . الدن بوده است ، يکی از مردانی که به قتل رسيده پسر بنامريکابه گفته يک نماينده بلندرتبه دولت . اند شده 

 الدن با توافق دولت پاکستان صورت گرفته است؟ ھيالری کلينتون و وزارت امور  ر بنآيا حمله به محل استقرا

در بيانيه وزارت خارجه پاکستان، آمده که اندکی پيش از عمليات، آصف . اند  کرده تأئيدخارجه پاکستان اين توافق را 

اما پرويز .  فراخوانده است»نشست بحران«ت دولت را به يک أاعضای ھي جمھور پاکستان،  سئيعلی زرداری، ر 

 را به نقض تماميت ارضی پاکستان متھم کرده و امريکا جمھور پيشين پاکستان، ضمن رد اين ادعا،  سئيمشرف، ر

  .گفته که عمليات بدون اطالع دولت پاکستان انجام شده است

 استقرار  منتھی به کشف محلالدن   ھای بن   ساله يکی از پيک رک تايمز نيز می نويسد، تعقيب و مراقبت يکانيوي

در ماه اوت . نظر داشتند  ھا پيش تحت  موران امنيتی، اين مرد را از مدتأ گويد که م گزارش می اين . وی شده است

 ھا روشن  اکنون برای آن. آباد رسيدند يبت ھموران امنيتی در تعقيب اين مرد به محل فعلی در شھر أ، م٢٠١٠سال 

  . اند ر مھمی رسيدهشده بود که به محل بسيا

 سوخته، کامال تحت امريکائیگزارش خبرگزاری ھا، در حال حاضر ساختمانی که در جريان عمليات کماندوھای  به 

آباد، نيمه شب با صدای ھليکوپترھا،  يبت ھمردم شھر . کنترل است و ھيچ کس اجازه ورود به آن را ندارد

  الدن می  اند که چگونه اسامه بن  ھا حيرت زده آن .  عمليات بودندتيراندازی و دو انفجار از خواب پريدند و شاھد

  توانسته بدون اطالع مقامات دولتی در محلی زندگی کند که فاصله اندکی با آکادمی نظامی دارد؟

شان را خاموش نگه يو اردو زبان بی بی سی، به ساکنان منطقه از قبل گفته شده بود که چراغ ھاياما به گزارش راد

  .ده استين به گوش رسيروھا، صدای تبادل آتش سنگياده شدن نيقی پس از پيدقا. رند و از خانه خارج نشونددا

، امريکائی ساعت طول کشيد، ھمه کماندوھای  ئی، پس از موفقيت عمليات، که تنھا حدود يکامريکابه گفته مقامات 

فرستنده تلويزيونی ای بی سی، تعداد . محل گريختند الدن با ھليکوپتری که سالم مانده بود از  ھمراه با جنازه بن

  . نفر اعالم کرده است٢۵کماندوھا را 

س سازمان سيا، و گروھی ديگر از اعضای برجسته اين ئي اعالم کرده است که لئون پانتا، رامريکايک نماينده دولت 

 اند و ھنگامی که موفقيت آن  ده شد، به صورت زنده تماشا کر سازمان، عمليات را، که ھم زمان فيلم برداری می

  .  اند قطعی شده، به شدت کف زده

اند که کماندوھا جسد وی   گفته امريکائیمقامات .  ھای مختلفی منتشر شده است الدن، گزارش اما در مورد جنازه بن 

دن، صورت او  ال  بنئیاند که برای شناسا  ھا ھم چنين اعالم کرده  آن.  اند را ھمراه خود از محل خارج کرده

  . روی جسد صورت گرفته است» ای ان  دی «بازسازی شده و تست 
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ک منبع رسمی يگزارش ھا به نقل از . حيرت آورترين بخش اين ماجرا، دفن جنازه بن الدن در قعر درياست

ده، ات و مشخصات آن اعالم نشيا و نقطه ای که جزئي، حاکی است که جسد اسامه بن الدن، در اعماق درامريکائی

  .دفن شده است

چرا « کند که  لمان، در گزارش مفصل خود اين پرسش را مطرح میا شاو، وب سايت شبکه اول تلويزيون  تاگس

  :نويسد اين وب سايت، می » الدن فورا به دريا سپرده شد؟ جنازه بن 

يک مقام . ا سپرده شده است به افغانستان منتقل شده و بعد به دريء الدن ابتدا به گزارش نيويورک تايمز، جسد بن «

محل و جزئيات اين عمل .  کرده که جنازه به دريا سپرده شده استتأئيد خواست نامش فاش شود،   که نمیامريکائی

  اند که جنازه به اين دليل به دريا سپرده شده که نمی ، گزارش داده »ام اس ان بی سی«و » سی ان ان«. روشن نيست

  . يان يک زيارتگاه به وجود بيايد اند برای بنيادگرا خواسته

 در رابطه با امريکااين توجيھی است که ديگر کسی به دنبال کشف واقعيت نباشد و در مورد سناريو اخير دولت 

در چنين شرايطی، تنھا منبع اين سناريو نيز خود سناريونويسان کاخ . کشتن بن الدن، به تحقيق و تفحص نپردازد

  . و ھيچ شاھد و منبع بی طرفی نيز در اين ماجرا وجود نداردسفيد و گردانندگان آن است

 متر مربع مساحت دارد و با ۴٠٠ قرار گرفت حدود دو ھزار و امريکائیمنطقه ای که مورد حمله نيروھای  

رون ينی بتوانند از بين که شاھدان عيجه امکان اي به ارتفاع حدود چھار متر محاصره شده است؛ در نتئیوارھايد

  . ن نصب شده بوده استيم خاردار و دوربيوارھا سيباالی د. ری باشند، وجود نداشته استيدرگشاھد 

نترنت نداشته و فقط دو دروازه ورودی يا ايچ گونه خط تلفن و ين مرکز ھيد ايتد پرس، می گويخبرگزاری آسوش

وار ھا به چشم خورده ياز دات، فقط شعله ھای آتش بر فريان عمليند پس از پاينی می گويشاھدان ع. داشته است

  .است

ن ساختمان طوری طراحی و يتد پرس گفته اند اي به خبرگزاری آسوشامريکائیتی يمقام ھای رسمی اطالعاتی و امن

  .باشد» ستیيک چھره شاخص تروريزبان يرا و ميپذ«ساخته شده که بتواند 

ه اند، کشته شدن بن الدن را بھتر شدن امن ظنز تلخ تاريخ در اين است که کسانی که جھان را به خاک و خون کشيد

ھم اکنون ھيچ جمله ای مسخره تر از امن ناميدن جھان نيست آن ھم در حالی که در حال ! تر جھان می نامند؟

سازمان ھای امنيتی . عراق و افغانستان و فلسطين:  و متحدانش استامريکائیحاضر سه کشور در اشغال نيروھای 

 در کشورھای ديگر جھان نيز به طور شبانه روز به جاسوسی مشغولند که چگونه جلو دولت ھای سرمايه داری

، در اھم اکنون نيز مردم به پا خاسته ليبي. اتقالبات مردم را به نفع سيستم ھای سرمايه داری خود مھار و کنترل کنند

  . بازندزير بمباران ھای ناتو و قذافی و اپوزيسيون مورد حمايت غرب گروه گروه جان می 

  ». الدن مکان بھتری شده است  بن تر شده و به خاطر مرگ اسامه جھان امن «: باراک اوباما، گفته است

 جورج بوش که فرمان حمله به القاعده در افغانستان را پس از سوء قصدھای امريکاس جمھوری پيشين ئير

.  توصيف نمودامريکاپيروزی برای ملت  صادر کرد، کشته شدن رھبر القاعده را ٢٠٠١ سپتمبرتروريستی يازدھم 

لمان، ايتاليا، اسپانيا ھمگی کشته شدن رھبر القاعده را ا اعم از انگلستان، فرانسه، ئیرھبران غالب کشورھای اروپا

گامی بزرگ و مھم در جھت مبارزه با تروريسم توصيف کردند، ھر چند تصريح نمودند که از ميان رفتن اوسامه 

  .از بين رفتن تھديد تروريستی نيستبن الدن به معنای 
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خبری خوب برای ھمه «، مرگ بن الدن را ٢٠١١ می ٢لمان، روز دوشنبه ا  گيدو وستروله، وزير امور خارجه

 ھای   ترين تروريست رحم                   بن الدن يکی از بی «خواند و گفت »  دوست و آزادی خواه در جھان  ھای صلح انسان

  ».ل مرگ ھزاران انسان بی گناه استؤوسجھان بود که م

ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، گفت، خبر مرگ بن الدن، باعث آسودگی خاطر مردم سراسر جھان خواھد 

ترين اقدامات تروريستی است که جھان شاھد آن بوده، اقداماتی چون  ول فجيع ؤاسامه بن الدن مس«: وی افزود. ودب

  به گفته» . ھا شد ئیقصدھای ديگر که باعث مرگ ھزاران انسان و از جمله بريتانيا   و بسياری سوءسپتمبر ١١

اين موفقيت بزرگی است که بن الدن را يافتند و او ديگر قادر نيست، کارزار جھانی تروريستی خود را «کامرون، 

  ».دنبال کند

 ای منتشر کرد که در آن  سه، بيانيهجمھوری فران س ئي می از سوی نيکال سارکوزی، ر٢کاخ اليزه روز دوشنبه 

 را امريکاسارکوزی، پايداری . خوانده شده است» رويدادی بزرگ در پيکار جھانی عليه تروريسم«مرگ بن الدن 

 وقفه ادامه  ستوده و يادآور شده که مرگ رھبر القاعده به معنی پايان تروريسم نيست و پيکار عليه تروريسم بايد بی

  .يابد

فرانکو . ناميد» دستاوردی مھم در جنگ خير عليه شر«الدن را  وزير ايتاليا مرگ بن سکونی، نخست سيلويو برلو

 و کل امريکا  پيروزی بزرگی برای اياالت متحده«فراتينی، وزير امور خارجه ايتاليا، مرگ رھبر شبکه القاعده را 

در رم گفت، اين پيروزی جھان آزاد و فراتينی، روز دوشنبه . در پيکار عليه تروريسم خواند»  جھانی جامعه

شياری خود را از دست بدھد و و فراتينی، جھان نبايد در پيکار خود عليه ترور ھ به گفته. دمکراتيک بر شر است

  . سست شود

  ناميد و در بيانيه» نقطه عطفی در جنگ با تروريسم«الدن را  ست کشته شدن بنامريکاپيمانان  دولت ھند که از ھم

  .کند ھای امن تروريسم در پاکستان را برجسته می م کرد که مرگ او بار ديگر نگرانی از وجود پناھگاه ای اعال

وی اين تحول را . وزير اسرائيل از اين خبر استقبال کرد و به اياالت متحده تبريک گفت بنيامين نتانياھو، نخست 

» جنگند ه در کنار ھم عليه تروريسم میھای مشترک ملل دموکراتيک ک پيروزی برای عدالت، آزادی و ارزش«

  .توصيف کرد

با وجود اين «: گوی واتيکان گفتسخن. پاسخ گوی خدا باشد» آن دنيادر « الدن بايد  سران واتيکان گفتند که اسامه بن

  ».ول استؤکه ھرکس در برابر خدا و بشريت مسياد داشت  گيرند، اما بايد به  که مسيحيان مرگ افراد را جشن نمی 

دولت يمن، کشوری که القاعده در .  کند الدن استقبال می دولت روسيه، طی بيانيه ای گفته است که از خبر مرگ بن

آن فعاليت زيادی دارد با استقبال از اين خبر گفت که اميد دارد اقداماتی ھدف مند برای توقف تروريسم در سراسر 

  . شودءجھان اجرا

اين که . از شنيدن اين خبر بسيار خوشحال شدم«: ا شنيدن اين خبر گفت جمھوری ترکيه ب سئيعبدهللا گل، ر

  ».شداری است برای ھمگانو ترين طراح در جھان به اين صورت متوقف شد ھ ترين و پيچيده خطرناک 

 ی که روز دوشنبه ا در اعالميه .  اروپا، نيز از خبر مرگ بن الدن استقبال کرد س پارلمان اتحاديهئيجرزی بوزک، ر

ھا پايان نيافته  اگر چه پيکار جامعه جھانی عليه تروريست «:  می، از سوی او در بروکسل منتشر شد آمده است٢

 ھا انسان مسيحی  امنيت برای ميليون« بوزک، اين به معنی  به گفته» .است، ولی گام مھمی عليه القاعده برداشته شد

  ». آميز باور دارند مسالمت کسانی است که به ھمزيستی  و مسلمان در جھان و ھمه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

س کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس حکومت اسالمی ايران، در جمع ئيعالءالدين بروجردی، ر

ھا منتشر شده، صحت دارد   امريکائی دانم چقدر اين خبری که از سوی   بايد بگويم که نمیءابتدا « :خبرنگاران گفت

  ».دن کشته شده است اند بن ال زيرا آن ھا بارھا اعالم کرده

س جمھوری افغانستان، ضمن ابراز خرسندی از کشته شدن رھبر القاعده تصريح کرد که اوسامه ئيحامد کرزی ر

س جمھوری افغانستان که خود از ياران قديمی سازمان سيا و طالبان و ئير. بن الدن تاوان اعمال خود را پرداخت

 بن الدن در پاکستان نشان می دھد که مبارزه با تروريسم بايد در نفس کشته شدن«:  کردتأکيدالقاعده است، سپس 

  ». و مکان اصلی آن صورت بپذيرد و نه در افغانستان و عليه مردم مظلوم اين کشورأمنش

 که به دنبال جنجال اخير اوباما و سران ديگر دولت ھا و رسانه ئیيکی از مھم ترين و ھمه جانبه ترين بررسی ھا 

نگار  نويسنده و روزنامه » ويکتور تورن«مبنی بر کشته شدن اوسامه بن الدن راه انداخته اند مقاله ھای بورژوازی 

  .است» پرس فری  آمريکن «نامه  ، در ھفته امريکائینام  صاحب 

الدن و  ، در گزارشی به بررسی داليل و شواھدی پرداخته است که نشانگر مرگ بن»پرس فری  آمريکن «نامه  ھفته 

  . از نام اوستامريکاستفاده سوء ا

آيا اسامه «ال که ؤ، با طرح اين س»پرس فری  مريکن ا« نامه   ھفتهۀويکتور تورن، طی گزارشی در آخرين شمار

خواه و ھم دولت دموکرات کنونی اين در اين صورت چرا ھم دولت جمھوري«: نويسد ، می »الدن مرده است؟ بن

  له را پنھان کردند؟أمس

الدن و ھم بی گناھی او   کند که اطالعات بسيار زيادی وجود دارد که ھم مردن بن   میتأکيد، مريکائیااين نويسنده 

  ». کند  ثابت میسپتمبر ١١را در حمالت تروريستی 

   بی ای«جمھوری ايران، به شبکه تلويزيونی  س ئير»  نژاد محمود احمدی«پنج می سال جاری، «:  افزايد تورن، می

  :، گفت»سی

 داشت، آن ھا با ھم در امريکاس جمھور سابق ئي الدن در واشنگتن است، زيرا او روابط خوبی با جرج بوش ربن «

  ». کردند  نفت فعاليت میۀزمين

  منتشر کرد که ادعا داشت بن» کوکائين پوشيده« مستندی را با عنوان اپريل ساز ايسلندی در ماه  لمدر ھمين حال دو ف

  . کند  ھای لوکس تھران زندگی می  از ھتل در يکی٢٠٠٣الدن از سال 

  : نويسد الدن افتاده است، می  چه اتفاقی برای بن اين گزارش با بيان اين مطلب که واقعاً 

از » آسيا ويک« نامه  ، ھفته٢٠٠٠ چبھتر است وقايع را به ترتيب زمانی مورد بررسی قرار دھيم؛ در مار «

  . له زندگی او را با خطر جدی مواجه کرده استأکرد که اين مس تأکيد الدن خبر داد و  بيماری کليه بن

از ) Terry Calloway(» تری کالووی« گزارش داد که دکتر ٢٠٠١روزنامه لوفيگارو فرانسه نيز در جوالی 

  . الدن، يک جراحی بر روی او انجام داد  دبی به دليل عفونت مجاری ادرار بنامريکائیبيمارستان 

اين ادعا را مطرح » کريدورھای ترور«نويسنده کتاب ) Richard Labeviere(» چارد البويرري«در ھمين رابطه 

 جوالی ١٥الدن در بيمارستان ديدار کرده و سپس در  س ايستگاه سيا در دبی با بن ئير» الری ميچل«کرده است که 

  .ايالت ويرجينيا باز گشته است» النگلی«به مقر سيا در 

 ٢٠٠٢ جنوری ٢٨، در امريکااس  بی مجری برنامه اخبار عصر شبکه سی» ی پترسنبر« اساس اين گزارش، هب

 در بيمارستان سپتمبر ١١ يعنی يک روز قبل از وقوع حمالت تروريستی ٢٠٠١ سپتمبرالدن دھم  خبر داد که بن 

ت پاکستان نيز  کرد که سازمان اطالعاتأکيد چنين   ھمامريکائیاين خبرنگار . راولپندی پاکستان بستری شده بود
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 کند که   میتأکيد چنين  اس، ھم بی  گزارش سی . الدن و دياليز کليه او مطلع کرده بود سازمان سيا را از بيماری بن 

 گويد که تصاوير بسياری از  الدن در آن بيمارستان می  حضور بن تأئيديکی از کارکنان بيمارستان راولپندی نيز با 

  . الدن بوده است  که شخص بستری شده در بيمارستان خود بن داند  الدن را ديده و می بن

 تا ١٤الدن در فاصله روزھای  ، خانواده بنسپتمبر ١١ دھد که در پی حوادث  آی، نشان می  ھای اف بی  اما پرونده

، شش پرواز اختصاصی را برای خارج ساختن سريع بستگان خود و خانواده سلطنتی سعودی از ٢٠٠١ سپتمبر ٢٠

 داده و با آن امريکا نيز اجازه خروج اين خانواده را از امريکاو اين در حالی است که دولت . اند  چارتر کرده کاامري

  . ھا ھمکاری کرد 

 توان بيانات او  گاه می  در بيمارستان پاکستان بستری بوده باشد آنسپتمبر ١١الدن  اگر بن «:  دھد تورن، ادامه می

کنم که اين کار   می تأکيدمن : گو با شبکه الجزيره اظھار داشت و  را نيز توضيح داد که در گفتسپتمبر ١٦در 

 ھای   اساس انگيزهه رسد که اين کار توسط برخی اشخاص و ب و به نظر می.  ام را انجام نداده) سپتمبر ١١حمالت (

  ». ھا انجام شده است شخصی آن

پاکستان، » امت« روز بعد از اين اظھارات نيز به روزنامه ١٢الدن  بن  «: افزايد  پرس، می  فری مريکناگزارش 

  ». دخالتی نداشتمامريکا عليه سپتمبر ١١من در حمالت «: گفت

: افزايد  را رد کرده می سپتمبر ١١الدن دو مرتبه ديگر نيز دخالتش در حمالت  تورن، با بيان اين مطلب که بن 

 سپتمبر ١١الدن را به   اعتراف کردند که ھيچ مدرک محکمی که بن ٢٠٠٦ مقامات سازمان سيا نيز در جوالی«

  ».وصل کند، در اختيار ندارد

» زنده يا مرده« کرد که تأکيد امريکاجمھور وقت  س ئي، جورج بوش ر٢٠٠١ سپتمبر ١٧اين در حالی است که در 

من نمی «:  گفت٢٠٠٢ چ مار١٣ در در عين حال وی طی اقدامی غيرقابل توضيح. الدن را بايد دستگير کرد بن 

  ». ما قرار ندارد مھم نيست و در اولويت) الدن بن . ( دھم  الدن کجا است و ھيچ اھميتی ھم به اين امر نمی دانم بن 

  ».الدن اختصاص ندادم من وقت زيادی را به بن «:  در يک مناظره انتخاباتی گفت٢٠٠٤ اکتبر ١٤چنين وی ھم

  :يسد نو تورن، در ادامه می

» الدن زنده يا مرده؟ اسامه بن«در کتاب » ديويد ری گريفين«گيری پرفسور   آيا رفتار بوش انعکاس دھنده نتيجه 

 بر اثر از کار افتادگی کليه، در ٢٠٠١ دسامبر ١٣ کند که رھبر القاعده در حقيقت در   میتأکيداست؟ اين کتاب 

  .عت بعد نيز در مکانی نامعلوم دفن شده است سا٢٤افغانستان مرده و » تورابورا« ھای  کوھستان

شود در اين روز منابع  زيرا گفته می .  دسمبر بسيار مھم است١٣تاريخ : دھد  پرس، ادامه می  فری مريکناگزارش 

 ١٣.  الدن از تورابورا را تحت کنترل قرار دھند  برای آخرين بار توانستند مکالمات صوتی بنامريکااطالعاتی 

  . الدن منتشر شد بن » اعترافات«نين روزی است که اولين نوار از چ دسمبر ھم 

ديويد ری «، »آنگلو کادويال«، پرفسور ) الدن متخصص بن(» بروس الورنس«اين در حالی است که پرفسور 

ريچارد «و ) Dalle Molle(» دال مول«يسی بنياد ، دانشمندان سوسپتمبر ١١محقق » وينی سامارتينو«، »گريفين

  . الدن را رد کردند  و صوتی بنئی از آزمايشگاه ملی برکلی به صراحت، درستی و صحت نوارھای ويديو»مولر

اين .  خورد مصر نيز به چشم می» الوافد« روزنامه ٢٠٠١ دسمبر ٢٦الدن در نسخه   مرگ بن تأئيداز سوی ديگر، 

  :روزنامه نوشت
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ا اعالم کرده و اظھار داشتند که او از مشکالت جدی ريه الدن ر  مقامات برجسته جنبش طالبان افغانستان مرگ بن 

الدن را نيز خوانده و از اعضای خانواده و  چنين آگھی مراسم تشيع بن  اين مقامات طالبان ھم . برده است رنج می 

  .ھمکاران او نيز خواستند تا در مراسم مذکور شرکت کنند

اند، به برخی از اين   کرده تأئيدالدن را  ی خبری نيز مرگ بن  ھا  بر آن که شماری ديگر از رسانهتأکيدتورن، با 

  : کند ھا اشاره می گزارش 

ھای ريوی در  الدن بر اثر ناراحتی  گزارش داد که اسامه بن » پاکستان آبزرور«: ٢٠٠١ دسامبر ٢٦ نيوز،   فاکس-

  .گذشته است

 الدن در  کنم که بن من فکر می : گفت ٢٠٠٢ جنوری ١٨جمھوری سابق پاکستان در  س ئير» پرويز مشرف «-

  .نھايت به دليل بيماری کليه مرد

 الدن   بنئی طی اظھار نظر در رابطه با يک نوار ويديو٢٠٠٢ فبروریان در اول  ان از شبکه سی» پيتر برگن «-

 قطعا.  دھد و به سختی سمت چپ بدنش را حرکت می.  رسد او دچار مشکل سختی شده است به نظر می: گفت

پای او نيز مجروح شده و ظاھرا ديابتش ھم به دليل . ن نيز ھستئيالدن ديابت گرفته و دچار فشار خون پا بن

  . او به شدت فرسوده شده است. مشکالت کليوی است

جمھوری  س ئير» حامد کرزی« و ٢٠٠٢ جوالی ١٨ای در  بی  س مبارزه با تروريستم اف ئير» دال واتسون «-

» ورلد تريبون«در ھمين حال نشريه » .احتماال مرده است«الدن   گفتند که بن٢٠٠٢شم نومبر افغانستان نيز در ش

الدن  اند که بن اند که اسرائيل و اياالت متحده تشخيص داده  منابع اسرائيلی گفته :  گزارش داد٢٠٠٢ اکتبر ١٦نيز در 

  . است به افغانستان در ماه دسمبر کشته شدهامريکااحتماال در حمله نظامی 

 گفت که بن ٢٠٠٨در دوم نومبر » ديويد فراست«وزير وقت پاکستان نيز طی مصاحبه با  نخست » نظير بوتو بی «-

  .جاسوس دوجانبه القاعده کشته شده است» احمد عمر سعيد شيخ«الدن توسط 

 احتمال ٢٠٠٩ چکه يکی از افسران خارجی اطالعات اياالت متحده است نيز در مار» پرفسور آنگلو کادويال «-

  . الدن را مطرح کرده است مرگ اسامه بن

  ».الدن احتماال مرده است اسامه بن«:  گفت٢٠٠٩ اپريل ٢٧ جمھوری پاکستان در  سئير» آصف علی زرداری «-

 از قول اوليور نورث عضو شورای ٢٠٠٩ اکتبر ٩ طی مقاله ای در سپتمبر ١١نويسنده مطرح » ديويد گريفين «-

  ».من مطمئن ھستم که اسامه مرده است«:  نوشتکاامريامنيت ملی 

 ھا  کاران خود که سال از قول يکی از ھم » تايم « مجله ٢٠٠٩مور سيا در شماره ھشت دسمبر أم» رابرت بائر «-

بنابراين تعجب ندارد که ھيچ اطالعاتی از . مرده است) الدن بن (البته او «:  الدن بوده، نوشت به دنبال دستگيری بن

  ».در دست نيستاو 

 طی اظھارات خود در مجلس سنا از مرده ٢٠١٠ چ مار١٦ در امريکادادستان کل » اريک ھولدر« در نھايت، -

  .الدن سخن گفت بودن اسامه بن

   گويد؟  الدن دروغ می چرا دولت ما ھمواره در رابطه با وضعيت بن : تورن، در بخش پايانی گزارش خود می نويسد

 موجزترين پاسخ را به اين ٢٠١٠جنوری ١٠در » ھای توطئه پرونده « ھای  ه سری برنامهسازند» مايک رودين«

  :ال داده استؤس

 کنند تا شخصی ھولناک را برای توجيه جنگ   الدن را توليد می  ھای بن  بيانيهامريکاھای اطالعاتی  سرويس  «

  ».موسوم به جنگ عليه ترور ايجاد کند
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 ء، اتکا»جنگ و جھانی شدن«، تحت عنوان »شل شوسودفسكیيم«ار ارزشمند ي بسقاتيھم چنين می توان به تحق 

غات جھانی برای آماده سازی افكار عمومی جھان جھت حمله نظامی به عراق، به عنوان يکرد که در اوج جنجال تبل

  . ی چندان مورد توجه قرار نگرفتئه يق پايك تحقي

ن يسی و فرانسه و چنديھای انگل قات وی به زبان ياناداست و تحقشل شوسودفسكی، استاد دانشگاه در اوتاوای كيم

  . گر منتشر شده استيزبان د

 از اين کتاب، می ئی، به فارسی برگردانده شده است، در بخش ھا»ايجعفر پو« از اين کتاب که توسط ئیدر بخش ھا

   :خوانيم

ازدھم يز ي انگ از پی حوادث غم.  كند  مید تجربهيای جديخ دنين دوران خود را در تاريجھان امروز بحرانی تر

 نظامی كه از جنگ جھانی دوم تاكنون سابقه نداشته به ئیرويكا با به خدمت گرفتن نيمرا ۀاالت متحدي، اسپتمبر

  . ت را با خطری جدی مواجه كرده استينده بشريدی دست زده كه آيستی جديتاريلي مئیماجراجو

چ مدرك قابل يھای مركز تجارت جھانی و پنتاگون، دولت بوش بدون ھختن ساختمان يچند ساعت پس از فرو ر

  .ن حمله معرفی كرديك اي و القاعده را به عنوان مظنون شماره  الدن اعتمادی اسامه بن 

و بوش ي جورج دبل ابی كرد و در ھمان شبيارز» اعالن جنگ«ن عمل را ين پاول ايكا كالير امور خارجه امريوز

 كه ئیستی را انجام داده اند و دولت ھاين عمل تروريان كسانی كه ايما م«: ونی اظھار داشتيزيرانی تلوك سخنيدر 

  » .ميستيچ تفاوتی قائل نيآن ھا را در خود پناه می دھند، ھ

ب خاطر نشان ين ترتيد و به ايان كشيرا به م» ولؤكشورھای مس«پای » ز ولسيجم«ا، يس سابق سازمان سئير

» گل برگريالرنس ا«ت ملی يمشاور سابق امن! ان دست داشته اندين جريشور خارجی در اا چند كيك يساخت كه 

  ».مي رحمانه تالفی كنی بئیرويم با نيم داد زمانی كه به ما حمله می كنند قادريبه آنان نشان خواھ«: اعالم كرد

ه اھداف يعل» ھیينبات تيعمل« خود با استناد به اظھارات رسمی، آغاز ۀرسانه ھای گروھی غربی، به نوب

: مز، اظھار داشتيورك تايوير در نيالم سافيليو.  قرار دادندتأئيدانه را مورد يای مركزی و خاورميرنظامی در آسيغ

م يد آن ھا را چنان مورد حمله قرار دھيم باي كردئیقا شناسايگاه ھای آنانی كه به ما حمله كردند را دقيزمانی كه پا«

 كه آنان را ئیاند را به چه شكل خواھند پرداخت و با دولت ھا  كه بر ما وارد كردهئیفر خسارت ھايكه بفھمند ك

ن سان يبد» .شان منجر شوديم كرد كه به فروپاشيم برخوردی خواھيرمستقيا غيم و ياند مستق ت قرار دادهيمورد حما

ان آماده يرنظاميرحمانه غيبوش و ھمكاران وی، به مدد رسانه ھای گروھی، افكار مردم غرب را برای قتل عام ب

  »!می كردند

نيز » زی برای شروع جنگيدستاو: اسامه بن الدن«در بخش ديگری از اين کتاب در رابطه با القاعده تحت عنوان 

  :آمده است

 گناه افغانستان را بمباران كند بلكه به یرا بھانه قرار داد تا نه تنھا ھزاران مردم ب» سميجنگ با ترور«دولت بوش 

ك يكا او را مظنون شماره يمراالدن كه  ت آن است كه اسامه بنياما واقع .برود» سم داخلیيترور« به اصطالح جنگ

كاست و يمرااست خارجی يكی از دست پروردگان سيورك و واشنگتن معرفی می كند يويستی در نيحمله ترور

  . وروی به خدمت گرفته شي شوروی برای مبارزه عل-ان جنگ افغانستان يا او را در جريسازمان س

سازد كه گروه القاعده و  ان می يل ما در بخش ھای دو، سه و چھار كتاب حاضر به روشنی نماين اساس، تحلي ھمهب

ا در دوران جنگ سرد يسازمان س. ل می داديك ابزار اطالعاتی را تشكيا يقت برای سازمان سيالدن در حق اسامه بن 

ن افغان بازی يت مجاھديس ھای اطالعاتی نظامی پاكستان نقش مھمی در تربيوو حتی بعد از آن با استفاده از سر
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كا يمرۀ انتون در حوادث بوسنی و كوسوو با اسناد كامل در پرونده كنگريالدن و دولت كل چنان كه ارتباطات بن. كرد

  ) م كرديكه در فصول بعدی به آن اشاره خواھ. (موجود است

دا يری و استرداد بن الدن به مثابه پين كه دستگير دفاع رامسفلد با اظھار اي وزمبرسپتازدھم يچند ماه پس از حوادث 

االت متحده قبل از ياما ا. ن مھم را خاطر نشان ساختيرممكن بودن ايك خرمن است غيان يك سوزن از ميكردن 

چندی قبل از حمله ت ين سعودی تحت تعقيا. ری و استرداد بن الدن را داشتي بارھا امكان دستگسپتمبرازدھم ي

الدن در آن  اما اگر بن. وی بستری شده بوديمارستان ھای دبی به خاطر عفونت كھنه كليكی از بي درسپتمبرازدھم ي

  .ان می رفتيای مركزی از مي لشگركشی ھمه جانبه به آسۀگر بھانير می شد ديزمان دستگ

  .ع در امارات متحده عربی دوبی، واقئیكايمرامارستان يالدن در ب اسامه بن : ٢٠٠١ جوالی

گارو يبه نوشته روزنامه ف.  عربی در شمال شرقی ابوظبی قرار داردۀن امارت متحديرنشيكی از ھفت امي دبی، 

ك در يو  دو ھزار جوالیا در يندگان سازمان محلی سيكی از نماين بن الدن و ي مالقات مخفی ب٢٠٠١ازدھم اكتبر ي

دشمن شماره «كند كه  ق میي دبی تصدئیكايمرامارستان يران اداری بيكی از مدي.  ھزارنفره انجام شد٣٥٠ن شھر يا

  .مارستان بستری بوده استي در آن بجوالی ١٤ تا ٤از » كي

ن يدر ھم. ت ھای سعودی و امارات به مالقات وی آمدنديدر زمان بستری بودن بارھا افراد خانواده و شخص«

  مارستان به اتاق بني شناسند با اسانسور اصلی بیاری از ساكنان وی را ميا در محل كه بسينده سازمان سيدوران نما

ونر سعودی رفته يليوی چند روز بعد در مقابل تعدادی از دوستانش با غرور عنوان كرد كه به مالقات م. الدن رفت

  . است

ا از طرف مقامات يسمور أته پاكستان با ميالدن به سمت كو مت بنيك روز بعد از عزيعنی ي جوالیروز پانزده 

الدن را دنبال می   كه رد بن -كا يمراس فدرال ي پل-آی .بی.اف. شود ول توسط مركز خودش تماس گرفته می ؤمس

ن رو مالقات در ياز ھم. كشف می كند» دوستان اسالم گرا«ا را با يقات خود روابط سازمان سيكرده است در تحق

  .ری نمی كنديگي كند و آن را پ تلقی می» ئیكايمراھای است يبعضی س«دبی را ھم نوعی دنباله منطقی 

  :كي دو ھزار وسپتمبرالدن در دھم  بستری شدن مجدد بن -

  . عنی پاكستان استياالت متحده يمان ايالدن مھمان، دوست ھم پ ن بار بن ي ا

كی ي الدن در  ، بنستی به مركز تجارت جھانی و پنتاگونيك روز قبل از حمله تروريعنی درست ي سپتمبرروز دھم 

اس .بی.ی به شبكه سیآ.اس.یآس اطالعاتی ارتش پاكستان يسرو. شود ز می ياليمارستان ھای نظامی پاكستان دياز ب

مارستان ھای نظامی راولپندی در ستاد فرماندھی ارتش پاكستان تحت درمان يكی از بي الدن در   كند كه بن اعالم می

گر كه پرسنل معمولی يس اورولوژی با گروھی ديز پرستاران، كاركنان سروكی ايطبق اظھارات . قرار گفته است

ل معالجه ين عمل به دلين پرستار كه نمی خواست نامش فاش شود، ايطبق اظھارات ھم. ن شده بودنديگزينبودند جا

 ارتباطی روھای ارتش پاكستان را كهيپی از نيمارستان اكيقابل ذكر است كه ب. انجام گرفته بود» شخص مھم«ك ي

 مستقر در راولپندی از ئیكايمرامستشاران .  كند مارستان میيپ عادی بين اكيگزيتنگاتنگ با پنتاگون دارند جا

» كيدشمن شماره «ری ين اقدامی جھت دستگين احوال كوچك تري اۀبا ھم. ان پاكستان ھمكاری دارنديك با نظامينزد

  )ھمان منبع.(ردياالت متحده انجام نمی گيا

ن ينظم نو«كا را به عھده گرفته اند تا يمرااست خارجی يم سيا تنظيترتژھای نظامی دولت، پنتاگون و سازمان سس... 

المللی پول، بانك  ن ي بلكه با رھبران صندوق ب- ناتو-ك شمالی يآن ھا نه تنھا با سازمان آتالنت. را محقق سازند» جھانی

ن ير صندوق بيالمللی نظ ن يسسات مالی بؤم. اندام وار دارندك و يجھانی و سازمان تجارت جھانی ارتباطی ارگان
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ت و صاحبان مجتمع ھای نظامی و يالمللی پول كه در واشنگتن مستقر ھستند و در ارتباط تنگانتگ با وال استر 

ن مداوای اقتصادی كشورھای در حال رشد و جمھوری ھای سابق شوروی يكا قرار دارند، اكنون دكتريمراصنعتی 

  .  كنندیكته ميرا د

 -یالمللی، شركت ھای صنعت ن يسسه ھای مالی بؤعنی بانك ھا و ميستم به دستگاه واقعی قدرت متكی است، ين سيا

نظامی (دات مركب دارند ي كه تولئی شركت ھا- ك يوتكنولوژيسسات بؤسازندگان اسلحه، غول ھای نفتی، منظامی و 

ا قلب كننده خبر برای انحراف افكار عمومی يا سازنده خبر و يسسات خبری كه ؤو م) م.رنظامی مثل جاگواريو غ

  ! ... ل می دھنديری را در واشنگتن تشكيم گيه ھای قدرت و تصميھستند، پا

ت داخلی يسی و امنيلون پيت ماشياتی به سمت تقويدر اعتبارات دولتی بازنگری به عمل آمده و درآمدھای مال

 و ئیه ھای نظام قضايال بردن پاؤر سيجه آن زيجاد شده است كه نتيا» ديت جديمشروع«نوعی . زه شده انديكانال

ا، يتانيكا، كانادا و بريمرار يدر بعضی از كشورھای غربی نظ. شھروندان است» ئیحقوق ابتدا«مال كردن يپا

وق مال كردن حقيز پاي تجوأك انتخاب شده اند به منشيپارلمان و نھادھای قانون گذاری كه به صورت دموكرات

  . اند ل شده يشھروندان تبد

دفاع از شھروندان در مقابل « شود  شوند چنان كه ادعا می یب مين راستا تصويدی كه در اين جديھدف از قوان

 ءبه اجرا» بازار آزاد«ستم يت از سين در جھت حفظ و حماين قوانيواقع ا بلكه در! ستين» ستیيدات تروريتھد

ھای ضدجنگ و دفاع از حقوق اجتماعی و مقابله با جنبش  د جنبشيف و تھدين تضعين قوانيا. گذاشته شده اند

طی كه اقتصاد اجتماعی و منابع مربوط به رفاه عمومی در حال سقوط يدر شرا. ضدجھانی شدن را نشانه گرفته اند

 كا میيمرادی از رشد در اقتصاد ي نظامی موجد قطب جد-ھای صنعتی  ت و بخشيز منابع به سمت امنيھستند، سرر

  ... شود

قت ساخته و پرداخته يد در حقيب كنگره رسيكه به سرعت به تصو» ستیيقانون ضدترور«االت متحده يدر ا

در . ا است و قانون گذاران نقشی در آن ندارندين اطالعاتی سازمان سيده ماشئيسی و زايلو پ- سسات نظامی ؤم

  . ب شده بوديرای مقابله با جنبش ضدجھانی شدن تصو و بسپتمبرازدھم ين قانون قبل از يش تر مواد ايقت بيحق

 ئیا دادگاه ھايون ھا يسيل كميتشك«د كه در آن يس جمھور بوش رسئيگری به امضای ري قانون د٢٠٠١در نومبر 

گر كشورھا را ي و اتباع دئیكايمران قانون شھروندان يا. در نظر گرفته شده است» ستيبرای محاكمه افراد ترور

 درنظر گرفته ئیسون ھاين افراد كميبرای محاكمه ا. المللی ھستند ن يسم بي كه متھم به كمك به ترور شود شامل می

ون ھا دادگاه نظامی يسين كميا. كند س جمھور افراد را محاكمه ئيارات داده شده به ري اساس اختهشده كه می توانند ب

 كه دادستان عمومی یدرحال.  شود ر گرفته مینكه در دادگاه نظامی حقوق فردی متھم در نظيل ايستند به دلين

به . اقت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی را ندارنديست ھا ليحا اعالم كرد كه تروريصر» اسكرافت«

  ... اند به وجود آمده» حصول عدالت بلكه برای محكوم كردن«ن دادگاه ھا نه برای يگفته وی ا

ردولتی، يافته و اجازه نفوذ در سازمان ھای غيش ي و اتھام زنی افزائیرسی، بازجو قدرت دستگاه بازپ ديبا قانون جد

ش يد دائمی حبس اشخاصی كه حكم زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته اند در آن پيت و تمديش حكم محكوميافزا

  ...  داردقات را در نظرين قانون باالبردن حكم مجازات و طوالنی كردن تحقيدر مجموع ا. نی شده استيب

در دو ماھه بعد از .  نسخه برداری می كندئیكايمران قانون يسم در خطوط اصلی خود از اي ضدترورئیقانون كانادا

ا وكالی خود يد شدند بدون آن كه بتوانند با خانواده و ي تن در زندان ھای كانادا ناپد٨٠٠ش از ي بسپتمبرازدھم ي

  . ب نكرده بوديرا تصو» ستیيضدترور«رلمان كانادا قانون ن درحالی بود كه ھنوز پايرند و ايتماس بگ
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را » عدالت«آن ھا حذف .  ھای فردی و اجتماعی بسنده نمی كنندیستی تنھا به محدود كردن آزادين ضدتروريقوان

ل يھای بدون دل ری يد و دستگيش عقايستمی می برد كه تفتين ما را به سمت سين قوانيا. در جامعه ھدف گرفته اند

ن شده و مقوله وجود يگزيس مخفی جايلو پتأئيدفرخواست و دادخواھی، شھادت و يبه جای ك.  ھای آن ھستند هيپا

صرف در مظان اتھام قرار گرفتن مساوی با . ه شخص به دست فراموشی سپرده می شونديمدرك و سند عل

جود وگر يف آن اثبات شود دكه براساس آن ھمه بی گناه ھستند مگر خال» برائت«اصل .  شود ت تلقی میيمحكوم

  ...ندارد

ستی تا حدی آزادی ھا را محدود و حقوق اساسی را به خطر می اندازد ين ضدتروريه اروپا ھر چند قوانيدر اتحاد

فشار آوردند » لیياوتو ش«ر كشور يسبزھا در دولت ائتالفی وز الماندر . ستنديكا و كانادا نيمران يولی به حدت قوان

قدرت فوق العاده ای  المانستی يولی در ھر صورت قانون ضدترور. می به مجلس را نرم تر كنديسلكه طرح قانون ت

ارد مارك را كه قسمت يلي حدود سه م٢٠٠١در سال  المانقابل ذكر است كه دولت . ن كشور می دھديس ايلوبه پ

  .  قرار داده استت داخلیيس امنيار سروين می شد در اختيمأاعظم آن از حذف برنامه ھای اجتماعی ت

سسه ھای دولتی، باال رفتن تعداد بی كاران، نزول سطح ؤھانی كه ھمراه است با ورشكستگی مبحران اقتصاد ج

كای شمالی و بروز قحطی در كشورھای در حال رشد، يمرازندگی در سرتاسر جھان از جمله اروپای غربی و 

  ... ش به حكومتی اقتدارگرا شده استيموجد جنگ و گرا

واژه . ده استياالت متحده بخشين جنگی ايك ماشيت دراماتيد جان تازه ای به تقويموعه افكار حاكم بر كاخ سفمج

 شود تا ذھن مردم را برای غارت بودجه عمومی در جھت منافع  ھای ركود و جنگ بدون انقطاع تكرار می

 سمت شركتھای نظامی صنعتی را نزد سازندگان اسلحه ھای كشتار جمعی آماده كند و روانه كردن منابع كشور به

  . ه كنديافكار عمومی توج

نقل مجلس رسانه » ھن پرستیيم«و » وفاداری«، »ھنيعشق به م «سپتمبرازدھم يستی يات تروريان عمليبعد از جر

 -» محور شرارت«نه سازی ھا مد نظر بوش است و با مطرح كردن ين زميامری كه با ا. ھای رسمی شده است

» دفاع ملی«ت يت دوباره دادن به تقويقت مشروعيشود، در حق  كامل می - هي و سورابييق، كره شمالی، لران، عرايا

از يد كاالھای مورد نيھم زمان به جای تول. كا در كشورھای مختلف جھان استيمراه دخالت ھای نظامی يو توج

ت مردم سود سرشاری را به كمپانی ھای اجايده گرفتن احتيابد كه به بھای ناديی ش ميدات نظامی افزايجامعه، تول

  . ر می كندينظامی سراز

كا با يمرارصعودی بی كاری را كه ھم اكنون ي نظامی نمی تواند س- ن كمك به شركت ھای صنعتی يدولت بوش با ا

 ب تنھا چنديارد دالر سود را نصيليكا صدھا ميمراری اقتصاد ين جھت گيعكس اه ب. ان بردارديآن روبرو است از م

  ...شركت خواھد كرد

د داده است كه به آن عنوان يم جای خود را به مفھومی جديخی از آن داريجنگ طبق مفھومی كه به صورت تار

 یغاتی ھماھنگی تكرار مين دو اصطالح بدون وقفه در مبارزه تبليا. مبارزه با شر و كشورھای شرور داده شده است

 استفاده شد، می كوشد ١٩٩١ج فارس در يان جنگ خلين در جركه توسط پنتاگو» دولت شر«دئولوژی يا. شوند

 است كه ئیه كشورھايعل» جنگ انسان دوستانه«ه يجاد كند كه ھدف آن توجيت ايت و قانونيد از مشروعينوعی جد

  . ستتدين جھانی و بازار آزاد نيمنطبق بر نظم نو

  ست؟يالدن ك بناسامه  :در فصل دوم اين کتاب در مورد اسامه بن الدن، آمده است
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 كه ھم باعث بروز الدن را موجودی وحشتناك معرفی می كنند كاتوروار اسامه بنيرسانه ھای گروھی غرب كار

كا كشته يمرا گناھی است كه براثر بمباران یول فقر اجتماعی منطقه است و ضمنا قاتل مردم بؤجنگ شده، ھم مس

ن موجود يتمال استفاده از سالح اتمی در مبارزه برضد اكا احيمرار دفاع يتا آن جا كه رامسفلد وز.  شوندیم

  . وحشتناك و القاعده را منتفی نمی داند

ستی يات تروريك عمليكا وی را مظنون شماره يمرا الدن سعودی كه  ن است كه بنيت ايست؟ واقعيالدن ك اسامه بن

ا برای مبارزه با يمان س افغانستان به كمك ساز-ان جنگ شوروی ي كند فردی است كه در جر معرفی می

  . به خدمت گرفته شد» اشغالگران شوروی«

س يا و سرويسازمان س.  درآمدءا در افغانستان به مرحله اجرايات مخفی سين عملي بزرگ تر١٩٧٩در سال 

ای ي مصمم بودند كه جنگ در افغانستان را به جھاد كل دن ».یآ.اس.یآ« نظامی پاكستان موسوم به - اطالعاتی 

ست را از يادگرای انتگريبن  ھزار٣٥  آنان٩٢ تا ٨٢ن سال ھای ين منظور بيل كنند و بديبا اتحاد شوروی تبداسالم 

. ر شدنديل در مدارس مذھبی به پاكستان سرازيده ھا ھزار نفر برای تحص. چھل كشور اسالمی به خدمت گرفتند

  .  جنگ افغانستان شركت كردندن مسلمانان تندور دريش از صد ھزار تن از ايصاحب نظران معتقدند ب

كا يمرازی شد كه ي دستاو١٩٧٩روھای شوروی به افغانستان در سال يروی كار آمدن دولت ببرك كارمل و ورود ن

دست آمده سازمان ه د بياساس اطالعات جده اما ب. ه كندين افغان را دربرابر افكار عمومی جھان توجيكمك به مجاھد

اكنون روشن است كه . روھای شوروی آغاز كرده بوديفغانستان را قبل از ورود نات براندازی حكومت ايا عمليس

. افتيست سال ادامه يش از بيھدف واقعی واشنگتن راه اندازی جنگی داخلی در افغانستان بود، جنگی كه ب

سط ن افغان تويت از مجاھدي حما١٩٩٨ك مصاحبه مطبوعاتی در يت ملی دولت كارتر در ينسكی مشاور امنيبرژ

  : كردتأئيدن شكل يا را به ايسازمان س

عنی بعد از حمله ي ١٩٨٠ن افغان را از سال يا كمك به مجاھدياساس اطالعات رسمی، سازمان سه ب: نسكیيبرژ«

. قت امر تاكنون مخفی نگه داشته شده استياما حق.  آغاز كرد١٩٧٩ دسمبر ٢٤نظامی شوروی به افغانستان در 

د يجمھور دستورالعملی را امضا نمود كه طبق آن با س ئي آقای كارتر ر١٩٧٩ جوالیم ن است كه در سويت ايواقع

  سئيم ريادداشتی تقديدر آن روز من . به مخالفان دولت طرفدار شوروی در افغانستان به صورت مخفی كمك می شد

فغانستان منجر خواھد ن كمك مخفی به دخالت نظامی شوروی در ايجمھور نمودم و در آن شرح دادم كه به نظر من ا

  .شد

ن عمل باعث يد با ايا نمی خواستيد؟ آيبود» كمك مخفی«ن يسك، شما طرفدار ايدر صورت عدم ر: خبرنگار*

  د؟ين كشور در افغانستان شويك شوروی و دخالت نظامی ايتحر

ولی . مينستان ھل بدھم روس ھا را به دخالت نظامی در افغايما قصد نداشت. ديان نمی كنيله را خوب بأمس: نسكیيبرژ

  .برد ن دخالت را باال می ين كمك ھای پنھانی ما به مخالفان، احتمال ايا

ن كشور يه ورود خود به ايكا در امور افغانستان و مبارزه با آن را برای توجيمراوقتی شوروی ھا دخالت : خبرنگار

  د؟يسف نمی خورأا امروز تيآ. قت را می گفتندي آنان حق پس. چكس آن را باور نكرديمطرح كردند، ھ

دام افتادند و شما ه روس ھا در افغانستان ب. ده فوق العاده ای بوديات پنھانی اين عمليبرای چه؟ ا! سفأت: نسكیيبرژ

س جمھور وقت ئيروزی كه شوروی رسما از مرزھای افغانستان گذشت برای ر. سف بخورمأد كه تي خواھیاز من م

در واقع » ميجاد كنيتنامی برای اتحاد شوروی ايحاال نوبت ماست كه و«و متذكر شدم ادداشتی فرستادم يآقای كارتر 
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ف يت به تضعيبانی كامل به عمل آورد و در نھاير جنگی شد كه نمی توانست از آن پشتيمسكو برای ده سال درگ

  .ر شوروی و فروپاشی آن منجر شديوری اتحاد جماھتامپرا

د و بعدھا آنان يث سالح و آموزش كمك كرديان اسالمی از حيادگرايد كه به بنيتسيسف نأن ھم متيحتی از ا: خبرنگار

  ل شدند؟يست تبديبه ترور

ا يان چند مسلمان يا فروپاشی اتحاد شوروی؟ عصيز با ارزش تر است؟ طالبان يخی چه چياز نگاه تار: نسكیيبرژ

  ان جنگ سرد؟يآزادی اروپای شرقی و پا

بود كه » گرای اسالمی اديك شبكه بني«جاد يا ايت ھای مخفی سازمان سيبخشی از فعالنسكی، ياساس گفته ھای برژه ب

االت متحده و عربستان سعودی ين شبكه از طرف ايا. ه شوروی داده شديو جنگ مقدس عل» جھاد«به آن نام 

د يمنطقه تول(» ئیمثلث طال«ق قاچاق مواد مخدر در يات از طرين عملياما بخش اعظم كمك مالی ا. بانی می شديپشت

  . ن می شديمأت.) ای مركزی و افغانستان مياك در آسيتر

  


