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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ی محبريجھانگ

    ٢٠١١ می ٠٤

   کشته شدن اسامه بن الدنهيدرحاش
   

   : گزارش دادئیامريکا ارشد ی ان ان به نقل ازمقام ھای سشبکه

 سرمورد اصابت گلوله هي وسپس ازناحنهي سهيناح از ابتداء ،ی اول ماه منبهکشي روزاتي عملني بن الدن درحاسامه

   . شدکشتهقرارگرفت و 

 بدون او امن ترخواھد اي دارم که دننيقي و خوشحال اريمن ازکشته شدن بن الدن بس : گفتامريکا جمھورسي رئاوباما

 ورکيوي نی تجاریبُرجھا انفجار یصل اوعامل ارايفرمان قتل بن الدن را صادرکردم ز  کرد،اضافه یو .بود

  . بود ٢٠٠١درسال

   کردند؟ یراسازماندھ٢٠٠١سپتامبر١١ فاجعهی چه کسانیراسته ب

 ی کدام ازگروھھاچيھ، ٢٠٠١سپتامبر١١ وپنتاگون درواشنگتن دررکايويساختمان بزرگ درن دو  انفجاریدرفردا  

  .  را به عھده نگرفتندیستي تروراتي عملنيا تيولؤن مس لبناحما س وحزب هللا  ازجمله القاعده،ی اسالمیادگرايبن

 یريدستگۀ ن بھابه کردند و یول فاجعه معرفؤ بن الدن رامسی القاعده به رھبرگروه ،امريکا دولت مردان اما

  .  ل خود در آورنداشغاآنرا به   وی به افغانستان لشگرکشسمي تروری ھاشهيوخشکاندِن ر

  وحزب هللاحماس طالبان،ھست که اگر  بود و  باورني برای قدرتمند صنعتیکشورھا ناتو وابسته به سران سازمان

 را سمي تروری ھاشهير  ومحکوم کنند،محاکمه یدادگاھ در و ري ورھبراِن آنرا دستگرکشنديزه ازقدرت ب لبنان را

  . خشکانده اند

وروزانه  . نھفته استیدار -هي سرماخاکِ  ودر "متمدن"  غربِ ني درھمسمي تروری ھاشهي که رنستي امراقتِ ي حقاما

  .  شودی میاريآب  کشورھا قراردارد،ني ایِ اقتصاد که درخد مت منافِع یرانساني نابخردانه وغیاستھايبا س

  .  شودی وظلم وستم زاده می عدالتیب ضعف، ،یناتوان  ازفقر،سمي تروردرواقع

 به سميترور زد،ي ری مھم در اھايآرزوھا ورو انجامد وی شکست مزبهي مسالمت آمیستھا وروشھا اي که سیزمان

  .  شودیکار گرفته م

 ی عدالتی وبستمسال ظلم و  ٥٠محصولِ  م،يني بی می ولبنانیني فلسطی گروھھاني دربسمينام تروره  آنچه بايآ

   ست؟ي به اعراب نلئيازطرف دولت اسرا
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 ترورھا ني ترسخت ھاراتحِت یني فلسطتوانست ی چگونه ملئياسرا  نبود،لئي به اسراامريکا ی مالی ھااگرکمک

  قراردھد؟ 

 شما رااشغال ی ھانيزم تا ميدھ ی پول واسلحه ملئي مابه اسراديگو ی تمدن می بیِ  ھاینيبه فلسط "متمدن" یِ امريکا

  کندجاديا  بخِش منطقه،ئی رھای جنبشھاسرکوبِ  و انهي راجھت حفظ منافع مادرخاورمی نظامگاهِ ي پانيوبزرگتر

 ئیامريکا ما نصورتيرايدرغ .دي رانداررمتمدنانهي غیاقدام و گونه اعتراض چي ھاحِق ھینيطوشما فلس

  .  زدمي خواھستي وتروری اسالمئیگرا دايبنبه شما داِغ " متمدن"یھا

 شي خوسرنوشتِ  نيي وازحِق تعشوند ی قتل عام ملئي ھا به دست ارتش اسرایني که فلسطی باورمن تازمانبه

 اروپا ۀي واتحادامريکا دولت یباني ازپشتجھان مستبد وخود کامه درسراسر یمھايرژ  که دولتھا ویزمان تا محرومند؛

 ونھايلي که سرنوشت میتا زمان  که به رغم خواست مردمشان برسرکارند؛است یباني پشتني ھمليبرخوردارند وبه د ل

 وهي شدِن شیجھان روند کهي زمانتا ؛ستي وظلم وستم درجھان نی عدالتیب ،یکاريب ،یگرسنگ  جزفقر،یزيچانسان 

 دي باندهي برداشته نخواھد شد ودرآاني ازمسميترور د؛ي افزای انسان ماردھايلي می روزرهي به تی دارهي سرماديتول

  . ميزباشي ترآن نني خونیشاھد نمونه ھا

 جھان ی کشورھابا امريکاجنگ وترور اساِس مناسبات  تا،کود دخالت، ،ئیزورگو ،یل سلطه گر پنجاه سانيدرا

  . سوم بوده است

 است که بخش بزرگ آن ی جھانجاديا  - ھمراه بوده،سي دولت انگلتي وحمایست که غالبأ با ھمداستي سنياۀ جينت

  .  سوزدی می عدالتی وبیدرفقر،عقب ماندگ

.  شودی محدود نمني البته فاجعه به اکه.  درجھان سوم استی شاخص زندگیگرسنگ و فقر ،ی ماندگروعقبيتحق

بُعد فاجعه .  آنھاستی ودخالت ھاکاتي تحراي وغرب امريکاۀ سلطۀ جي که عمدتأ نتی داخلیجنگھا بحران، جنگ،

  .  سازدیشترميراب

 بمب رشدنيسراز ،یشمال تنامِ ي وی مستمِرشھرھابمبارانِ  تنام،ي دروامريکا ارتش یتھايجنا  که ھنوز زنده است،ینسل

 ی جنگرانِ ياسۀ شکنج  قفس انداختن انسانھا،به ن،ياِم صدھاھزارساکنان آن سرزم مردم وقتل عیلم برروپا  نایھا

  .  را فراموش نکرده استیانسانتکان دھنده ضد ۀ وده ھا صحن

 زد؛ي ری آنان اشک نمی برایکس شوند؛ ی می قدرتمنِد صنعتی دولتھای ھاانتي خیِ  ھزاران انسان قربانکهيھنگام

صحنه   وکند ی شمع روشن نمیکس  برد؛ی آنان ُگل نمی برایکس کند؛ ی نمیع آور آنان پول جمۀ خانوادی برایکس

  . دي آی نمونيزي تلوی صفحه ھایرو کشتارھا ني دلخراِش ایھا

 الھه به یِ  المللنيب" دادگاهِ " درتي بشرهي علتي جنانِ يمرتکب  وی کاراِن جنگتي شود که جنایفقط گفته م  وتنھا

  .  خواھند شددهيمحاکمه کش

  .  برخوردارندکامل تِ ي روند ازمصونیشمارمه  چون دوست ومتحد غرب بلئي واسراامريکا دولت مرداِن البته

 دِ يز تول وبادي تولیِ اصلۀ  سرچشمايآ  درتداوم آنھا؛امريکا ژهي غرب به وتيولؤ مذکور و نقش ومسی ھاتيواقع

   ست؟ي الملل نني بسمِ يترور

   ا؟ي سازمان ساي بن الدن ی کردند؟ گروه القاعده به رھبریرا سازماندھ٢٠٠١سپتامبر١١ۀ  فاجعی چه کسانیراسته ب


