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  االت حال ناشدهؤس

  ٢٠٠١ سپتمبر ١١ در مورد حادثۀ تروريستی 
  

امريکا از ماه اکتوبر .   ھالکت رسانيد، سپری شده است که ھزار ھا تن را به٢٠٠١ سپتمبر ١١ده سال از تراژيدی 

اين خواست ملت امريکا نيست، بلکه آزمندی صاحبان سرمايه .   تا اکنون در تجاوز و جنگ دايمی قرار دارد٢٠٠١

مصارف کمرشکن نظامی، بی نظمی اقتصادی و مالی، روش دکتاتورانۀ  .  و جنگ طلبان چھار آتشۀ امريکا است

 و نيرنگ مطبوعات به نفع جنگ و تجاوز  و خلق و ترويج ترس و وحشت زندگی مردم را به حالت دولت، فريب

باوجود فشار ھای مردمی در افشای واقعيت ھای حادثۀ تروريستی، طبقۀ حاکم از اظھار .  خفقان درآورده است

ه مورد تبصره قرار می دھيم االتی را که در ذھن مردم الينحل باقی ماندؤدرين مضمون، س.  روند حقايق طفره می

  .   جواب به مردم امريکا و جھان خودداری کرده اندۀکه صاحبان سرمايه تا اکنون از ارائ

 اعالم کردند که ادارۀ بوش از آغاز تا انتھا موانع زيادی را سر راه سپتمبر ١١رئيس و معاون کميسيون تحقيقاتی 

االت از جانب فاميل ھای ؤاکثر س.  رفانه به کار خود ادامه دھدآنھا خلق کرده بود و نمی گذاشت که کميسيون بيط

.  ادارۀ بوش نگذاشت که مھمترين شاھدان برای اظھار نظر حاضر شوند.  قربانيان حادثۀ تروريستی بی جواب ماند

تۀ اگر چند تن از جوانان لجام گسيخ.  صرف به کسانی اجازۀ صحبت  می دادند که به نفع ادارۀ بوش حرف بزنند

عرب از چشم ھای تيز سازمان استخباراتی دنيا مانند سی آی ای، اف بی آی، استخبارات وزارت دفاع، موساد 

  برتانيه طفره رفتند و جنايات سھمگينی را در يک روز در  قلمرو امريکا مرتکب شدند،  MI6اسرائيل و يا 

ارۀ بوش جلو ھر گونه حقيقت يابی را گرفت و اما در عوض اد.  زعامت امريکا بايد به مردم واقعيت ھا را بگويد

ادارۀ اوباما عين روش را تعقيب و نمی گذارد که مردم به .  کانگرس و مطبوعات ھم سکوت مرگبار اختيار کردند

  .اصل قضيه پی ببرند
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حاکم نمی سيس گرديد، اما ھيچ يک به نتيجۀ دلخواه نرسيد، زيرا نظام أدر خالل ده سال چندين سازمان حقيقت يابی ت

طور مثال ه ب.  که اين سازمان ھا به اھداف خود برسند و پرده از راز ھای ناگفنتی بردارند) نمی گذارد(گذاشت 

، سازمان حقيقت يابی مھندسين و انجنير ھا، سازمان حقيقت ١١ سپتمبرتشکيل اطفائيه ھا برای  حقيقت يابی حادثۀ 

) David Griffen(يکی از محققين  بنام ديوت گريفن .  ده ھای ديگريابی محققين، سازمان حقيقت يابی پيلوت ھا و 

االت متعددی را در کتب خود  مطرح ؤ  تحرير نموده و س٢٠٠١، ١١ سپتمبرده کتاب در مورد حادثۀ تروريستی 

  . ساخته است

  

رت جھانی   تعداد زياد مردم ناآگاه اند که در روز حادثۀ تروريستی نه دو بلکه سه آسمان خراش مرکزتجا .١

 نظر به ھدايت مقامات دولتی صورت  گرفت ٧انھدام تعمير .   می گفنتد٧منھدم گرديد که سومی را تعمير 

 را عمداٌ منھدم کردند، تا حال نزد مردم ٧دليل اينکه چرا تعمير .  که بعد از ظھر ھمان روز اتفاق افتاد

کسانی که صدای اعتراض .  ورد تحقيق نمايد نداد که کسی بيشتر درين مهپوشيده مانده و ادارۀ بوش اجاز

شود که  معلوم می.  را بلند کردند به يک نحوی از صحنه خارج شده و وظايف خود را از دست دادند

 مھندس و ١٥٤٨.  توطئه و توطئه ھائی در حال تکوين بود که ادارۀ بوش ار افشای آن جلوگيری نمود

که مورد اصابت حمالت تروريستی قرار نگرفت، صادر گرديد؟   ٧انجنير نظر دادند چرا امر انھدام تعمير 

  .   نرسيده بود٧از نگاه انجنيری ھيچ صدمۀ به تعمير 

چرا قوای ھوائی يک کشور بزرگ موفق نشد که به اسرع وقت داخل عمليات شود؟ آيا قوای دافع ھوائی  .٢

فتد و زمينه برای تجاوزات امريکا يبان  قصداٌ سکوت اختيار نمود تا حادثۀ تروريستی اتفاق ھکشور اول ج

يک ساعت و بيست دقيقه )  پنتاگون(تعمير  وزارت دفاع . به افغانستان، عراق و ساير کشور ھا آماده گردد

  بعد تر از حملۀ تروريستی مورد اصابت قرار گرفت در حاليکه ميدان نظامی اندريو اير فورس بيس

)Andrew Air Force Base  (يقه ئی وزارت دفاع قرار دارد و طيارات جنگنده میدر فاصلۀ چند دق 

  .توانست که جلو حمله به وزارت دفاع را بگيرد

، دک چينی معاون بوش نظارت فرماندھی فضائی امريکای "حمالت تروريستی"سه ماه قبل از وقوع   .٣

.  داشتدوش گرفت و تنھا او بود که صالحيت حمله به طيارات ربوده شده را ه را ب) NORAD(شمالی 

گرديد؟  نورمن منيتا    می١١ سپتمبرچرا دک چينی از قدرت خويش استفاده نکرد تا مانع تراژيدی 

)Norman Mineta ( وزير حمل ونقل ادارۀ بوش شھادت داد که دک چينی به قوای دافع ھوائی ھدايت داد

  .  که عکس العمل نشان ندھند

وجود آمد؟  ه   ب٢٠٠٢ نومبر ٢٥ريستی يعنی به تاريخ چرا کميسيون تحقيقاتی يک سال بعد از حادثۀ ترو .۴

يک تعداد به اين عقيده اند ادارۀ بوش در خالل مدت يک سال توانست راز ھا و آثار توطئه را نابود کند تا 

  .کميسيون نتواند به نتيجۀ دلخواه برسد

از وقوع ھمچو حادثۀ چرا امريکا به اطالعات سازمان ھای استخباراتی کشور ھای مختلف که امريکا را  .۵

فتد؟  با گذاشت چنين وحشت اتفاق بي قايل نشد و بی تفاوت باقی ماند و بودند، وقع  تروريستی آگاه ساخته

  ادارۀ بوش خواست که تمام آثار جرم و جنايت را ٧انھدام فوری تعميرات مرکز تجارت جھانی و تعمير 

 .محو نمايد و پيگيری تحقيقات بعدی را خنثی سازد
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  جواب نگفت که باعث اعتراض ٢٠٠١، ١١ سپتمبراالت کميسيون تحقيقاتی ؤچرا ادارۀ بوش به ھمه س .۶

.  ال را ارائه کرده بودؤفاميل ھای  قربانيان آن روز وحشتناک ھم گرديد؟  کميسيون تحقيقاتی چھار صد س

 .ريکا آگاه گردد پی ببرد و از راز دولت ام١١ سپتمبرخواست کسی به عمق جريانات  ادارۀ بوش نمی

دولت امريکا از سال ھا قبل در صدد مداخله و تجاوز در امور شرق ميانه  و جنوب آسيا بود و حادثۀ  .٧

 يد بيشتر زمينه ساز تجاوزات امريکا در قدم نخست در افغانستان، عراق و بعداٌ ليبيا  گرد١١- ٩تروريستی 

جنگ افروزان در واشنگتن .  ی امريکا شوندو شايد در آينده ھم کشور ھای ديگری قربانی تجاوزات بعد

ر نظام در عراق يخلق نمودند که به موجب آن تغي"  پروژه برای يک قرن جديد امريکا"نام ه طرحی را ب

لذا تعجب ندارد که چرا صاحبان سرمايه از افشای اسرار .  و ساير کشور ھای مورد نظر تجويز شده بود

ادارۀ بوش منتظر يک پرل ھاربر ديگری بود که تاخت و تاز .   جلوگيری می نمايند١١ سپتمبرحادثۀ 

  .  جھانی  را آغاز نمايند

ساعاتی بعد از حمالت تروريستی آشکار شد که رھبران سياسی باالخص محفظه کاران نوين با استفاده ازين 

 کشتار و ويرانی فرصت، جنگ و تجاوز را در آسيای مرکزی، جنوب آسيا و شرق ميانه مشروع دانسته  و دست به

تجاوز به افغانستان قدم اول برای تحقق آرزو ھای شوم امپرياليستی بود که مصيبت عراق را بعداٌ به .  خواھند زد

 در امريکا به اين عقيده بودند که با ،طلبانعليه جنگ  درمغرور از موفقيت ھای آنی و قدرت تخريبی.  دنبال داشت

قتصادی کشور ھای مورد نظر، به کسی توانائی مقاومت در مقابل جبروت کشتار مردم و انھدام ساختار ھای ا

الق ھر دو کشور تا گلو فرو خواھند  اين خيال شان باطل بوده و در باتالکن زود فھميدند که. امريکا باقی نمی ماند

اوزش به کشور دولت امريکا به نادرستی فکر می نمود که با کشتن چند تروريست و مردم بی گناه ملکی، تج.  رفت

امپراتوری ھا ناوقت به .  شود سيسات اقتصادی و صنعتی و کشتار مردم مشروع و قانونی تلقی میأھا و انھدام ت

برند و تجارب خوب و بد يک امپراتوری ماقبل برای ساير امپراتوری ھا قابل ھضم نيست تا  اشتباھات خود پی می

قدرت، غرور و احساس شکست ناپذيری در امپرتوری ھا .  از ورشکستگی سياسی و نظامی شان جلوگيری نمايد

 . خلق می کند که اين خود زمينه ساز انھدام امپراتوری ھاست

ی تيل و گاز به سوی مردم  و کمپنی ھا، آی اس آی، والستريت۶امروز بوش، چينی، سی آی ای، اف بی ای، ام آی

 استعماری بسيار دقيق در یطرح ھا.  ر تير شده ايمامريکا و جھان می خندند که چطور از زير ريش تان خر سوا

 ضد هجنگ ب.  تا اکنون جانيان مورد بازخواست قرار نگرفته و ھنوز ھم می غرند.  ساحۀ اجرا قرار گرفته است

با ريختن خون و تحميل ويرانی بر مردم ناتوان و کشور ھای ضعيف، .  تروريزم يک دروغ کامالٌ عيار است

برای جنگ افروزان، جنگ به يک فرھنگ تبديل شده و يک .  کندءھد که چند صباحی بيشتر بقاخوا امپراتوری می

و " دموکراسی و حقوق بشر"شکنجۀ جسمانی و قين و فانه برای امريکای حامی .  شود امر عادی پنداشته می

 .پشتيبانان خشونت قابل پذيرش است

بن الدن رھبر .  امی که القاعده برايش بنا کرده بود، انداختبا تجاوزات بر کشور ھای اسالمی، امريکا خود را در د

سازمان تروريستی القاعده با انجام حمالت تروريستی متوقع بود که امريکا بايد عکس العمل  نشان دھد و داخل 

يکا  چينی دقيقاٌ که چنين کار را انجام داد و به دست خود آبرو و حيثيت جھانی امر–ادارۀ بوش .  صحنۀ جنگ شود

سوی جنگ ھای تباه کن و نا تمام نزول ه بن الدن ھم اين محاسبه را داشت که با کشانيدن امريکا ب. را برباد کرد

يک عده صاحب نظران به اين عقيده اند که زياده روی ادارۀ بوش در .  سرعت می بخشدرا امپراتوری امريکا 

راق،  قرن امريکا را تقليل بخشيد که اين آرزوی خاص  و تجاوز به افغانستان و ع١١ سپتمبرعکس العمل به حادثۀ 
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که توسط محافظه کاران جديد برای تسلط جھانی امريکا به " پروژه برای قرن جديد امريکا"طرح .  بن الدن  ھم بود

اين پروژه تسخير منابع تيل و گاز و انھدام  نظام ھای خالف .  وجود آمد، ارزش سياسی خود را از دست داده است

صد ھا ھراز انسان قتل عام شدند و صد ھا شھر و ساختار .  ل را  توصيه نمود که ما نتايج آن را مشاھده کرديممي

با صرف بيليون ھا دالر در راه تجاوز و کشتار و تخريب، اقتصاد امريکا در .  ھای اقتصادی عمداٌ تخريب گرديدند

ارتزاقی و استھالکی و  بحران ممتد مالی امريکا را از بيکاری، صعود قيم مواد .  حالت اضمحالل قرار گرفته است

شد، ھم نقطۀ   که قرن امريکا تلقی می٢١مقام اول دنيائی پائين کشيده و دير يا زود به رھبری جھانی اش در قرن 

دست ھم داده و امريکا ه دست ب"  پروژه برای قرن جديد امريکا"در واقعيت القاعده و طرح .  پايان خواھد گذاشت

 .را مشترکاٌ به زانو درآورده اند

امريکا ديگر آن .  رھبری امريکا اعتبار  سياسی و رھبری معنوی خود را در سطح جھانی از دست داده است

دست نکشد و به " امپراتوری"تا زمانيکه رھبری امريکا از طرح ھای ناکام  .  ارزش و حيثيت گذشته را ندارد

 و کشتار دست برندارد، امريکا خود را ناگزير در سراشيب سقوط خواھد ضد تروريزم از تجاوزه بھانۀ جنگ ب

  .   يافت

 

  


