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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ می ١٧

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

  کودک کش آن" تيم ھای مرگ" و "ای.آی.سی"

٧  
  :چگونگی به قتل رسيدن بن الدن: ھفتم

 در تمام ،و به تبعيت از آن، تمام کاخ سفيد و رسانه ھای وابسته" تيم مرگ "ھمان طوری که تا اينجا گفته آمديم،

ه قتل وۀ آن که معلومات درستی در زمينۀ بمی گذرد به عال" ھيبت آباد"مدتی که از حملۀ جنايتکارانه بر خانۀ 

 را در گان  و متناقض خوانندکوشيده اند، با ارائۀ معلومات غلطنيزآگاھانه و بسيار ھدفمند رسانيدن بن الدن نداده اند 

موقعيتی قرار دھند که به ھمه چيز شک نموده، حتا اگر رگه ھائی از حقيقت نيز از اينجا و يا آنجا به صورت عمدی 

و يا تصادفی و حدس و گمان افشاء می گردد، بی باورانه برخورد نمايد و اين درست ھمان چيزيست که امپرياليزم 

، بر ھمه چيز شک داشتن، و جرايمی را که حين اجرای آن عمل دست يابدخواھد بدان از ارائۀ معلومات غلط می 

  .مرتکب شده اند، ناديده انگاشتن

 بعد تر ادعا .ادعا نمود که بن الدن مقاومت نمود و کشته شد" تيم مرگ"چنانچه در نخستين ساعات بعد از حمله، 

قھرمانان جديد "انه زنش را برايش سپر ساخته بود، از طرف نمودند که گويا بن الدن در حالی که بزدالنه و نامرد

  .به ضرب گلوله به قتل رسيد" !!امريکا

" تيم مرگ"اعضای  فردای آن از زبان دختر خورد بن الدن نقل شد که پدرش را در حالی که زخمی در سينه داشت

  .از اتاق به زير زمين برده در آنجا وی را به قتل رسانيدند

به محض ورود اولين : خبر اولی خود را به ارتباط ھمسر بن الدن تصحيح نموده، گفتند " تيم مرگ" ، به تعقيب خبر

از  برای دفاع ش نکنيد ھمه دست خالی اند و چيزی فرامو- امريکائی در داخل اتاق، ھمسر بن الدن بروی حمله نمود

  .وب و يا مقتول شد در نتيجه قبل از اصابت گلوله به بن الدن، وی مورد مضر- ندارندخود 
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ھمچنين گفته شد، که ھر چند بن الدن مسلح نبود مگر حرکاتی از خود نشان داد که از آن مقاومت احساس شده در 

  . ببينيد در عدالت گستری کاخ سفيد برای کشتن حرکات تھديد آميز نيز کفايت می کند-.نتيجه به قتل رسيد

 بدان اذعان نمايند، چند نکته ،و آمران آنھا در کاخ سفيد" تيم مرگ "داشت تمام اين حرفھا بدون آن که با در نظر

  :خود را متبارز می سازد

  . بن الدن با وجود آن که مدتھا از آغاز حملۀ آنھا بر ساختمان می گذشت، ھنوز ھم در اتاق خواب خود بود-١

و مرگ " تيم مرگ" اگر وی از توقف در اتاق خواب ھرچه بوده باشد به يقين جبن و ترس نبوده، چه علت اين -٢

  .را به چشم ديدن می ترسيد، حرکاتی از خود بروز نمی داد تا درک تھديد از آنھا شده موجب قتلش بگردد

 به احتمال اغلب علت، علت توقفش در اتاق وضع خراب و زار جسمی اش بوده که توان برخاستن و مقابله را از -٣

  .وی سلب نموده بود

از خود جعل " تيم مرگ"نش را خودش سپر ساخته باشد، يکی از آن دورغھای رذيالنه ايست که  ادعای اين که ز-٤

که از نام بن الدن سخت در ھراس بودند، بزدالنه برھمه " تيم مرگ"در حالی که بسيار ممکن است تا . نموده است

  .نجا به قتل رسانيده باشندچيز آتش کشوده باشند و بدان سان دو تن از زنھا و يک تن از اطفال را نيز در آ

 اگر ادعای مقاومت ھمسر بن الدن صحيح باشد، می تواند به مثابه يک عکس العمل طبيعی از طرف يک زن -٥

  . باشدقابل فھمبرای حمايت از شوھر بيمارش که نای برخاستن از بستر را نداشته است، 

 و در اتاق نديده اندداخل شته شدن بن الدن را در  اين که ھيچ کس من جمله افرادی که در اتاق حضور داشتند، ک-٦

بد ترين حالت دخترش از زخمی شدن پدرش ياد آوری می نمايد، می رساند که قضايای ديگری نيز ممکن است 

  .مطرح باشد که فعالً از آن اطالع نداريم

کسی که خود نشر نموده اند، از  و اما اين که واقعاً در آن اتاق چه گذشته است، کوشش می نمائيم تا به رؤيت چند ع

  :دور سری به اتاق زده و ببينيم که قضايا چگونه بوده است
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  !خوانندۀ عزيز

با برداشته شدن اند،  لطف نموده بارديگر به اين دو قطعه عکس که گويا از اتاقی که بن الدن در آن جا به قتل رسيده

  .ھد بگويد، خود متوجه گردینمی خوا" تيم مرگ"دقت بيشتر نظر کن، تا آنچه را 

در عکس اول که در کنار تخت يک چھارپائی کھنه ھم وجود دارد، آيا می توانيد باور کنيد که در آن اتاق کشمکشی 

صورت گرفته باشد، و آنھم به شکلی که عده ای خواسته باشند فردی را که از خود مقاومت نشان می دھد، بکشند؛ 

از آن گذشته ھرگاه فرد مقتول، ھرکسی که .  ھيچ آسيب به آن چارپائی کھنه نرسدمگر با آنھم در ھمان فضای تنگ

بوده باشد در اصل فرق نمی کند، توان با پا ايستاده شدن را داشته و در بستر بيماری زمينگير نبوده باشد چرا بايد 

ن اتاق پشت سر گذشتانده به ناگزير قبل از رسيدن به آ" تيم مرگ"بعد از حد اقل نيم ساعت جنگ و درگيری که 

 که می داند ھدف نابود کردن وی است بر باالی بستر و در کنار ھمسر و اطفالش خود را به مورد نظربود، فرد 

  کشتن دھد؟

در عکس دوم که اتاق ديگری را نشان می دھد، نلی که تا زير بستر امتداد يافته به يقين نل آب نبوده تا بن الدن 

  .ستفاده نمايدھنگام نوشيدن از آن ا

 که گويا بر اساس گلوله چھرۀ بن الدن چنان وقتی اين عکسھا را به خاطر نگھداريم، و برويم دنبال ادعای کاخ سفيد

تخريب شده بود که نشر تصاوير آن برای طرفدارانش برانگيزنده می باشد، بايد از خود پرسيد وقتی تمام جنگ و 

  ؟س شواھد تخريب صورت کجاستخونريزی در بستر خواب صورت گرفته است پ

و نمی دانند که صورت با برای آنھائی که مرده ای را که به وسيلۀ گلوله از بين رفته است از نزديک نديده اند 

  .بت يک مرمی چه حالتی به خود می گيرد بايد بنگارم که تمام ادعا ھای کاخ سفيد فقط مشتی دروغ است و بساصا
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ھرگاه بپذيريم که فرد مقتول يا ھمان بن الدن ادعائی، به وسيلۀ اصابت گلوله کشته شده است، بايد از خود چه 

 از آن فاصلۀ نزديک و با کاليبری که - بپرسيم که گلوله از کدام سمت وارد شده و از کدام سمت خارج شده است 

 چه ھرگاه گلوله از طرفی که - يد خارج شده باشدبا آن مسلح است با قاطعيت می توان گفت که گلوله با" تيم مرگ"

می تواند سوراخ نمايد، حين خروج ھرگاه به مانعی مانند کوچک وارد می شود فقط به اندازۀ قطر يک انگشت 

دھد، در می  از قسمت عقبی سر، به عمر نفر خاتمه یاستخوان سر برخورد نمايد، با شکستاندن و پاشاندن بخش

 ی که گلوله از پيشروی يعنی قسمت نرم  اصابت نموده است، نه در قسمت جلو تغيير فاحشی رارد از آنجائاچنين مو

ھرگاه قضيه . به وجود می آورد و نه ھم زمان عکس برداری عادی جای زخم در پس سر می تواند ھويدا باشد

، به جرأت می آن صورت گرفته باشد يعنی به قسمی که مرمی از عقب داخل و از جلو صورت خارج گرددعکس 

 حدود يک سانتی متر، چيز ديگری به مشاھده نمی رتوان نوشت که از جلو باز ھم به جز ھمان يک سوراخ با قط

رسد، حالت ديگر آن است که مرمی از يک شقيقه داخل و از ديگر آن خارج شده باشد، در چنان صورتی ھم با آن 

 به وجود نمی آيد که در صورت جسد آن چنان تغييریکه از ھر دو طرف، جمجمۀ مقتول تخريب می گردد، مگر 

  .خش آن عکسھا بيش از عمل کشتن باعث تحريک ديگران گرددپ

ريک کننده حاين نکته را بايد بيفزائيم در دو حالت می تواند صورت مقتول از شناخت بيرون شده اشمئزار انگيز و ت

  .گردد

غور ھای متعدد بر چھرۀ يک فرد خالی شود به قسمی که ھر نخست آن که به جای يک و يا دو و حتا سه گلوله، جا

اخت بيرون می شود و در ثانی ره از شنھمرمی قسمتی از جمجمه را از عقب با خود پراکنده سازد و در نتيجه چ

باشند يعنی سر را باالی جسم " چکيده"را ست که قاتالن عقده مندانه به اصطالح مردم کوھدامن سر دشمن زماني

رادۀ سنگينی را از باالی آن عبور عنند سنگ گذاشته و با سنگ بزرگ ديگر بار بار بر آن بکوبند و يا سختی ما

 کاری که جنايتکاران -. و صورت از شکل اصلی خود بيرون می شوددھند در چنين حالتی نيز، جمجمه از بين رفته

  .شيوه برخورد نموده بودنددست يافتند با ھمين " کبير"حزب اسالمی، ھنگامی که به جسد زنده ياد 

به باز سازی " آ.ان . د"حال وقتی کاخ سفيد اعالم می دارد، که برای تثبيت ھويت بن الدن به عالوۀ تست ھای 

چھره نيز دست زديم تا مطمئن شويم که فرد مقتول ھمان بن الدن است، خود بايد بگويد که به کدام طريقه ای چھره 

 و يا اين که از ندانتقام جويانه ده ھا و صد ھا مرمی را بر وی خالی نموده بودآيا ، دنرا غير قابل شناخت ساخته بود

  روی کله جسم سنگينی را عبور داده بودند؟

و اما مشاھدۀ عکسھا و ادعای کاخ سفيد يک نکتۀ ديگر را نيز نمی تواند جواب گويد، ھرگاه ھمين عکسھا ھمان 

، چرا ھيچ نوع بود چنان قساوت به قتل رسيده باشد که جمجمه اش پاشان شده محلی باشد که در آنجا، بن الدن آنھم با

اثری از پوچک ھای آنھمه مرمی وجود ندارد و از آن گذشته مرمی ھائی که از کله بيرون شده با آن که ھنوز از 

 بستر ھا  چرا ھيچ نشانی از خود بر باالی-  اگر نمی بود از کله خارج نمی شد-سرعت تخريبی برخوردار بود

نم وزير خارجه، با خود مالفۀ سفيد نيز داشته اند که بعد از ابه خاطر دل نازک خ" تيم مرگ"نگذاشته است؟ نکند 

 اين کار را به ھيچ صورت نمی کردند -وی خونھای ريخته شده و وضع ناھنجار اتاق کشيده اندرختم عمليات آنرا بر

  . استانآن" خارافت"زيرا کم خطر جلوه دادن عمليات، کم کردن 

از تمام اين ھا گذشته، تمام آنھائی که يا معلومات طبی دارند و يا ھم در جريان سه دھۀ اخير به شکلی از اشکال با 

دفن عزيزان و يا دشمنان، خون و جسد را از نزديک ديده اند به خوبی می دانند، که زخم ناشی از مرمی آنھم از 

 اصابت از آن جائی با  کامالً روشن است، گلوله در ھنگامدليل آن ھم. اردفاصلۀ چنان نزديک آنقدر خونريزی ند
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خل بدن می گردد، تقريباً بيشترين قسمت جدار اصابت خود را قسمی می سوزاند که خون احرارت فوق العاده زياد د

می تواند، بيشتر  آنھمه خون وجود دارد، دو نکته را دوم و اولخيلی کمی از آن بيرون می زند، و اين که در عکس 

  :از ھمه چيز تداعی نمايد

" تيم مرگ" نفر به قتل رسيده اند و يا اين که فر نبوده بلکه در ھمان بستر چندينيا اين که تعداد مقتولين يک و يا دو ن

  .استآنھا را سر بريده 

  .خود باقی می گذارد با بريدن سر و به اصطالح حالل کردن است که تمام خون از بدن خارج شده و آنھمه خون از 

گذاشته شود، ادعای کاخ سفيد است که گويا آنھا برای اطمينان اين که، مقتول ناگفته آنچه در ختم اين بخش نبايد 

اگر بپذيريم که آنھا در تمام اين پروسۀ خونين تنھا ھمين . ھمان بن الدن بوده، چھرۀ وی را بازسازی نموده اند

  :نيد چه استنتاجی از مجموع پروسه می تواند حاصل شودقسمت را راست گفته باشند، می دا

  . عدم اطمينان کامل از موجوديت بن الدن در آن خانه

ضر شده حاکميت ملی پاکستان را به عبارت ديگر آنھا بدون آن که مطمئن باشند که شکار ھمان بن الدن است، حا

می ن به نتيجۀ آن به خطر بيندازند و از ھمه باالتر  حيات چند تن از بھترين سربازان خود را بدون اطمينا کنند،نقض

  . به شمار آيد"بريدن قبل از حساب کردن" از ترسداستان فرار روباهتواند مصداق کامل 

عامدانه می خواھد که چندانی برخوردارنيست و يا اين ھوش نمی دانم کاخ سفيد با چنين داليلی، خودش از ضريب 

  .به خوانندگان دشنام دھد

  ادامه دارد                    


