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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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  موسوی

  ٢٠١١ می ١٩

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

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

٩ 
  :اذعان امريکا به حقانيت و شھادت بن الدن: نھم 

 از آن جائی که برای مخفی داشتن کدام چيزی، نخواستند و نتوانستند تا عکسھائی از جسد سياست مداران کاخ سفيد،

  .مقتول را به نمايش گذارند، به مشکل ديگری که اين مخفی کاری آنھا را مواجه ساخت، چگونگی دفن جسد بود

رند و يا از ترس آن که مبادا ، جسد را به وارثان وی بسپا عکسھاآنھا از يک جانب نمی توانستند بعد از مخفی داشتن

 اگر جسدی وجود داشته باشد و تا ھنوز فرد مضروب در -بعد از دفن جسد نبش قبر صورت گرفته از روی جسد

 کشته شدن وی پی برده شود، جسد را در جائی دفن ز به چگونگی را-چنگال نھاد ھای استخباراتی دست و پا نزند

 ديگری نيز پا پيش می کشانيده بودند بايد دروغ پردازانه فردی را به خون در نتيجه در پھلوی قصابانی ک. نمايند

  .نمودند تا قضيه جسد را حل نمايند

چه کاخ سفيد اين نکته را به نيکوئی می دانست که خالف دوران زندگی که اعضای خانواده بنا بر ترسی که از 

 يا از وی فاصله گرفته بودند و يا اين که روابط و اياالت متحدۀ امريکا و رژيم خونخوار عربستان سعودی داشتند،

خبر کشته شدن بن الدن، رسماً که با حد اعالی مخفی کاری انجام می دادند، به محض آن به وی کمکھای خود را 

جسد و عرفی برادر و خواھر و فرزندانش به مثابه يک دين شرعی و انسانی ھا تأئيد شود، خانواده اش اعم از ده 

  .ای دفن خواھند خواستوی را بر

به ھمين منظور کاخ سفيد که گويا خود را عقل کل می داند، بسيار زود و حتا زودتر از آن که انتظارش می رفت 

اعالم داشت، که گويا جسد بن الدن را با در نظرداشت انجام تمام مراسم دينی در اسالم، در اعماق دريا غرق نموده 

يکی آن که ھيچ کشوری : سؤال قرار گرفت آنھا دو دليل را در پاسخ بيان داشتنداست، و وقتی دليل اين عمل مورد 
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حاضر نشد تا جسد را تحويل بگيرد و ديگر آن که در صورت سپردن جسد به دست کدام کسی از اعضای خانواه 

  .می توانست زيارتی برای ھوادارانش بگرددقبرش اش، 

دريا سپردن جسد، نه تنھا شک و ترديد را در مورد زنده ماندن با در نظر داشت آن که سرعت عمل در اعالم به 

فرد مضروب سخت قوت بخشيد و حتا سؤاالتی را در اذھان ايجاد نمود که تا کجا می توان مطمئن بود که مقتول بن 

برای آن ن را از خود داشت، بھانه ھائی را که  و نبايد ھيچ گاھی اين ظالدن بوده است و يا تا ھنوز زنده نمی باشد

سرعت بيان داشتند آنقدر احمقانه و شتابزده تھيه شده بود که ھر فردی با اندکی تعمق می تواند به نادرستی آن پی 

  .ببرد

مثالً در مورد اين که ھيچ کشوری حاضر نشد، جسد را قبول نمايد، اين بھانه با در نظرداشت زمان کشته شدن، 

.  ساعت را در بر گرفت٢٠ غرق نمودن آن در آب، جمعاً کمتر از تکميل تحقيقات در مورد ھويت جسد و اعالم

  .حال چه کسی می تواند قبول نمايد که ھيچ کشوری حاضر نشد تا جسد را قبول نمايد

در اساس اينجا پای اين و يا آن کشور در بين نيست، ورثۀ مقتول تنھا کسانی ھستند که در قدم اول حق دارند تا در 

از آن گذشته . ميم بگيرند آنھم در صورتی که از قبل وصيتی در زمينه وجود نداشته باشدمورد محل دفن وی تص

می  وقتی ؟طی آن مدت کوتاه امريکا از کدام کشور ھائی استفسار نمود که آيا جسد را حاضرند بپذيرند و يا خير

را تاريخی می داند که مسمی می سازد و روز مرگش " شھيد عرب"بن الدن را به نام " حماس"ھبر خوانيم که ر

 بايد از طرف مسلمانان به عنوان يکی از روز ھای به ياد ماندنی و قابل احترام مورد قبول قرار گيرد و يا تمام

که بھانۀ کاخ سفيد فقط می تواند مورد پذيرش است دولتھای ارتجاعی جرأت نمی کنند بر مرده اش بتازند، مبرھن 

  .اغی آنھا به مثابه يک انسان سالم شک می بايد کردآنھائی قرار گيرد که به ظرفيت دم

وقتی يعنی ن عمل م به آب انداخته شده است، نفس اي و اما به ارتباط بھانۀ دوم که با رعايت تشريفات دينی اسال

  . مجوز شرعی داشته باشدبه آب سپردنش انسانی در خشکه جان داده باشد، نمی تواند 

 با در نظرداشت تمام دساتير اسالمی، به خاک سپرد وقتی د می باي مسلمان را کهيگر از لحاظ فقھی يکبه عبارت د

می توانيم و اجازه داريم تا به آب بسپاريم که اوالً مرگ در بحر اتفاق افتاده باشد و در ثانی خطر فاسد شدن جسد تا 

جسد يک مسلمان به آب  تا استزمان رسيدن آن به خشکه متصور باشد در آن صورت است که می توان و اجازه 

  .ه شود، آنھم با درنظرداشت شرط ھای خاصی که کاخ سفيد ھيچ زمانی آنھا را مراعات نکرده و نمی کندسپرد

وقتی چه . در حالی که ھمه می دانيم قضيه در مورد جسد مسما به بن الدن کامالً از اساس با آن مجوز فرق می نمايد

به اساس فتوای برخی از فقھا وصيت شخص ميت نيز نمی تواند جسدش مرگ در خشکی اتفاق افتاده ھيچ منبعی حتا 

اين تذکر را به خاطری دادم تا فھميده شود که تمام اسالم نمائی . ا به جای در خاک دفن کردن در عمق ابحار سپردر

ر ادعاھايش دورغی بيش نيست  دينی مسلمانان به مانند سايی کاخ سفيد مبنی بر احترام به معتقدات ھاھا و ادعا

رنه از ديد من نوعی که در مورد جسد خود از قبل وصيت نموده ام تا سوزانده شود، انجام چنان مراسمی نمی و

  .تواند زياد مورد نظر باشد

الدن می باشد  يت و شھادت بنمگر آنچه در ارائۀ اين بھانه جان کالم را می تواند برساند، اذعان کاخ سفيد به حقان

  :زيرا

 ، خارج از اين که در آن ، اسالم زده ، مسيحی و يا غير آناسالمی عم ازا کشور ھاتمام ما می دانيم که چه در 

رتگاه و محل ياد و بود برای کسی ساخته می شود، که ، زيارسميت دارد و يا نه، معموالً مقبرهدينی کشور آيا کدام 
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و يا ھوادارنش، مرگ وی را زندگی ديگری دانسته، با ايجاد آن زيارتگاه در واقع وی را برای طيفی از معتقدان 

  .  می دارند و ياد خود و تاريخ کشور زنده نگهھميشه در ذھن

  .حال بر گرديم به جسدی موسوم به بن الدن

 بسا بتواند به پشتوانۀ امکانات اين که بن الدن دردل مليونھا تن از مسلمانان تحقيرشده، مقام شھيد را داشته و چه

 برای ده ھا سال از ھمين اعتبار مالی گستردۀ خانوادگی و ضرورت ھای تبليغاتی کشور ھای به اصطالح اسالمی

، ھمان طوری که عکس آن نيز از امکان بيرون برخوردار بماند، نکته ايست که نمی توان آن را از نظر دور داشت

ما نخواستيم تا قبرش زيارتگاھی برای "با اطمينان و قاطعيت حکم می دارد که  و اما اين که کاخ سفيد نيست

می رساند که کاخ سفيد خود در رابطه با بن الدن و نقش وی در جرياناتی که بدان متھم شد، متيقن " پيروانش گردد

ورد تروريست بودن، واجب کاخ سفيد بدون آن که رسماً اعالم دارد به جھانيان فھماند که تمام ادعاھايش در م. نيست

  .القتل و مباح الدم بودن بن الدن حرفيست مفت و با انگيزه ھای سياسی

 از تثبيت حقانيت بن ار ھمين شک و ترديد در محکوميت بن الدن ، کاخ سفيد را بر آن داشت تا ناآگاھانه ترس خود

 استخوانھايش سپرده است تا مباداالدن و درنتيجه شھادت وی ابراز داشته و بگويد که وی را در دل ابحار 

  .گرددزيارتگاھی برای ھوادارانش 

به يقين اين ترس که پايه در ھمان ايقان به مواضع نادرست خود کاخ سفيد و سياست ھايش دارد، ترسی نيست که 

  .يک شبه شکل گرفته و آن مقامات را وادار به انجام آن ساخته باشد

 می آيد، امپرياليزم جنايت گستر امريکا در مجموع و کاخ سفيد به صورت تا جائی که از يک مطالعۀ تاريخی بر

آن خاطرات ناخوش به . خاص از چنين به خاک سپردنھا ھر چند مخفی ھم باشد، خاطرات خوشی به ياد ندارد

  .بر می گرددفرزند دلير پرولتاريای بين المللی " چه گوارا"چگونگی دفن 

" بن الدن"و " چه" يعنی  ھيچ گاھی نبايد دو فرد کشته شده به وسيلۀ امپرياليزمھر چند حين يادآوری از آن خاطره

را ھمسان و ھمتراز دانست که يکی فرزند و مدافع پرولتاريای بين المللی و ديگری ابزاری بود در دست امپرياليزم 

ان مشابھت ھائی را که مغضوب قرار گرفت، بودند؛ مگر با آنھم به مناسبت چگونگی نجات از مشکل جسد می تو

  .در زمينه تشخيص داد

به خون غلتيد، امپرياليزم جنايت گستر امريکا که فکر می کرد " چه  "١٩٦٧ھمان طوريکه می دانيم وقتی در اکتبر 

 می تواند وی را در اذھان به فراموشی بسپارد، وقتی متوجه آن اشتباه خويش در جائی نامعلوم ديگری،" چه"ا دفن ب

به مثابه جاودانه ترين خاطره در ذھن ھر کمونيست و ھر " چه"گر کار از کار گذشته بود چه نه تنھا، گرديد که دي

اسکلت در ھم ی از ئآزاديخواه ضد امپرياليست جايگاه خاص خود را اشغال نمود، بلکه در طی زمان وقتی بقايا

اک سپردن آن ھميشه قھرمان چه اشتباھی را  و استخوانھاھايش را به کوبا نقل می دادند، متوجه شد که با به خکوفته

ب سپردن جسد را آ امروز زمامداران کاخ سفيد را بر آن داشته تا دروغ به برداشت به يقينھمين . مرتکب شده است

  .ھدددر دروغ خانۀ امپرياليستی اختراع و به خورد مردم ب

بات خويش جای نداده اند و ھميشه کوشيده مگر يک نکته را که ذھن ناقص زمامداران کاخ سفيد ھيچ گاھی در محاس

اند تا خالف آن عمل نمايند، آن است که در يک جامعۀ طبقاتی ھيچ رازی نمی تواند برای ابد راز بماند دير و يا زود 

ان برآن است قلم را اطميناين . با دھل و سرنا افشاء نمايدرا کس و يا کسانی پيدا خواھند شد تا حقيقت ھمچو رازی 

  .ستثناء باشدمونگی قتل و رھائی از مشکل جسد بن الدن نيز نمی تواند از اين قاعده که چگ

    ادامه دارد                                                                                                     


