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   کابل- احمدشاه وردک: برگردان از

  ٢٠١١ سپتمبر ١١

  

  طرح حمله به افغانستان

   شده بودی طراحسپتمبر ١١ش از ي پ
 

كند،  ی میمبر را بررسازده سپتي حادثه ۀمات حل نشده دربار سال ابھا١٠ ن كه ھمچنان پس از گذشتیني از محققیكي

 . شده بودیمبر طراح سپت١١ش از يتأکيد کرد که طرح حمله به افغانستان پ

كا و جھان به يمرانگاران مستقل را در  ن و روزنامهي از محققیاري توجه بسسپتمبرازده يبه گزارش فارس، حوادث 

. اند ن حادثه پرداختهي وقوع اۀ علل و نحوین با توجه به تخصص خود به بررسين محققيھر كدام از ا. خود جلب كرد

كه متعلق به افسران " ینز توداوتر "یليگاه تحلي در پایا  است كه در مقالهینگاران  از روزنامهیكيانور مسعود 

 . پرداخته استسپتمبر ١١ علل وقوع حادثه ی است، به بررسئیكايمرابازنشسته 

كند كه شواھد و مدارك موجود نشان  ید مي قرار داده و تأكیله به ساختمان پنتاگون را مورد بررسن گزارش حميا

ما و آنچه داستان يا مواد منفجره بوده و نه ھواپيدن ساختمان پنتاگون شد، موشك و يدھد آن چه كه باعث صدمه د یم

 توطئه ای از پيش سپتمبر حمالت يازده بنابراين، شايد اصال.  مدعی آن استسپتمبرھای منتشر شده از يازده 

 . طراحی شده باشد

  

  ربوده نشدئی ھيچ ھواپيماسپتمبر ١١

 خطوط ٧٧ پرواز یماي از آن است كه ھواپیمدارك قاطع حاك: سدينو ی خود مۀاين محقق بين المللی در ابتدای مقال

 را سپتمبر ١١ یز گزارش رسمي نین علمي به پنتاگون اصابت نكرده و قوان٢٠٠١ سپتمبر ١١كا در يمرا ئیھوا

 .كند یب ميتكذ

كا يمرا" وي آر یت "یدر شبكه كابل" وری توطئهيب "یونيزي تلوۀ برنامی ونچورا، مجری، جس٢٠١٠ دسامبر ١٧در 

ا مواد ي، موشك ٢٠٠١ سپتمبر ١١كه در   بر آنی را مطرح كرد مبنیا دهينسوتا اياظھار داشت، فرمانده سابق م
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ده موافقم و چند سال ين ايمن با ا.  در كار نبوده استئیربا مايگونه ھواپ چيدمه به پنتاگون شده و ھ باعث ص منفجره

  .ميخوان یل مي را نوشتم كه در ذین موضوع مطلبين بار راجع به اي اولیش برايپ

ن موضوع را ي ای بررس٢٠٠٢ل سال يكنم و در اوا ی می از پنتاگون زندگیلي چند ماۀدر فاصل: انور مسعود افزود

ن يكه به ذھنم خطور كرد ا ی زمان٢٠٠١بار در سال   كه بالفاصله پس از آن روز تأسفین پرسشياول. آغاز كردم

 "ما كجا بوده است؟يھواپ"بود كه 

  

  شده بودی طراحسپتمبر ١١ش از يطرح حمله به افغانستان پ

 و سپتمبر ١١ش از وقوع ي در افغانستان پريکاام بردم ظاھرا جنگ یكه پ یزمان:  مقاله خود می نويسدۀوی در ادام

 ی شده بود، به صحت گزارش رسمی بر خط لوله از كار افتاده طراحی با طالبان مبنامريکاد پس از مذاكرات يشا

 . شك كردمسپتمبر ١١

ر سابق ي، وز"كياز ناين" به نقل از ئیكايمرا بی بی سی، مقامات ارشد یھا  طبق گزارش٢٠٠١ سپتمبر ١٨در 

 در افغانستان تا اواسط اكتبر ادامه خواھد یات نظامي اعالم كردند كه عملجونامور خارجه پاكستان در اواسط 

  .داشت

 ١١ ید در مورد گزارش رسمي را ھمراه با تردی مطالبیا  مقالهی ط٢٠٠٢ اپريلدر : مسعود در ادامه تأکيد می کند

، " در پنتاگون رخ داد؟ی چه اتفاقسپتمبر ١١در روز " عنوان  بایا  در مقاله٢٠٠۵ چ مار٧ان كردم و در ي بسپتمبر

  .دكننده را داشتين بازديشتريب) اورگ. و اف يبی دبل(ت يسا ب كردم كه در وبي را تكذین گزارش رسميا

 من و ٢٠٠۵ چ مار٧ ۀشتر از آن، مقالي كرد و بء افشا٢٠١٠مبر  دس١٧ ونچورا در ین موضوعات را جسيشتريب

 ی از سوسپتمبر ١١ون يسيغلط جلوه دادن گزارش كم" با عنوان ٢٠١٠ سپتمبر ١١در مقاله شتر يح بيتوض

 .بود" ی رسمیھا  پنتاگون و گزارشیھا نسخه

چ يكه اخبار كوتاه وزارت دفاع ھ یدانستند زمان ید مي بای خبریھا ، رسانه٢٠٠١ سپتمبر ١٢در :  ادامه می دھدیو

 شده اشتباه بود و ءنداد، اطالعات افشا" ٧۵٧نگ يبوئ"و " ٧٧پرواز "، "كايمرا ئیخطوط ھوا" راجع به یحيتوض

بند زده و از محل حادثه  د قرارداده، و سپس متوسل به زور شده و آنھا را دستي مورد تھدءرا ابتدا"گزارشگران 

 ."خارج كردند

 را نشان یرير شد، فقط تصو پنتاگون منتشیاز سو" ٧٧پرواز  "یتي امنئیدئوين ويلم دوربيكه ف یت، زمانيدر نھا

ارد در مقابل پنتاگون در ي ١٠٠ن در حدود ي كه به موازات زمیزيو چ" مايك شدن ھواپينزد"داد كه برچسب  یم

 .گر بود انيحركت بود، در آن نما

ن يا:  را نادرست نشان دھد، نوشتسپتمبر ١١ون يسينكه دولت قصد داشت گزارش كميد بر اي مقاله با تأكۀسندينو

 ١١كا در يمرا ٧٧ پرواز ئیكه خطوط ھوا ني بر ایاالت متحده است مبني دولت ایت از ادعاي حمایرك برامد

  . كنندیشتر اھداف خود را عملي بیدنبال آن بودند كه ضمن بازرس  به پنتاگون اصابت كرده و آنھا به٢٠٠١ سپتمبر

، اطالعات دستگاه ضبط پرواز و ی رسمیھا  پنتاگون، گزارشیھا  خود دولت از جمله نسخهیھا در واقع، گزارش

 .را غلط جلوه دادند" سپتمبر ١١ون يسيگزارش كم"، ین علميقوان

  

 ھيچ اثری از ھواپيما در خرابه ھای پنتاگون پيدا نشد
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 پس یكار است، لحظات  مشغول به١٩٩٢ ان ان كه از نومبر سال یر، گزارشگر ارشد پنتاگون در سينتاي مك ایميج

 ۀك من از صحنيد نزديبا توجه به بازد: "گونه گزارش داد ني، ا٢٠٠١ سپتمبر ١١ا شده به پنتاگون در  ادعۀاز حمل

تنھا قطعات ... خورد ی پنتاگون دچار سانحه شده باشد به چشم نمیكي كه در نزدئیماي از ھواپیچ مدركيحادثه، ھ

ما وجود ندارد ي دم، بال و بدنه ھواپیھا كه از تیچ اثريھ. توان با دست آنھا را برداشت ی وجود دارد كه میكوچك

 ". را در اطراف پنتاگون اثبات كنددهي سانحه دیمايك ھواپي وجود ندارد كه وجود یچ مدركيھ

. تمام طبقات بالفاصله رخ نداده استزش يرد كه ينيب ید ميندازي بیر پنتاگون نگاھياگر به تصاو: "ر افزودينتايمك ا

 ".خته باشنديقه اسكلت ساختمان سست شده و تمام طبقات فروري دق۴۵ز حدود رسد در كمتر ا ینظر نم به

 ۀر در برنامينتايطور مجدد پخش نشد، و چند سال بعد مك ا  بهین گزارش خبريظاھرا ا: د كردين گزارش تأكيا

 .شود ی نمی توجھیگر به وي ان ان ادعا كرد كه دیتزر در شبكه سيوولف بل

ك گلوله آتش ي"نگ بی آن ساختمان، شاھد ي در ریكه از طبقه پنجم دفتر" یاتفسكيكارن كو"سرھنگ 

 .كند ید مئير را تأينتايبود كه گزارش مك ا" ی فوت٣٠ تا ٢٠ با قطر ینشدن فراموش

عدم وجود : ، اظھار داشت"شمنداني، اعتراض اندسپتمبر ١١كا و يمرا ئیفرمانروا "ۀ با توجه به مقالیاتفسكيكو

 یمايك ھواپيب در ساختمان پنتاگون، احتمال برخورد ي از آسیچ اثري و نبود ھی مسافربریماي ھواپیاي بقایرعاديغ

ك لغزش ير امور خارجه آشكار شده باشد، كه در ي وزید براي شاینين مدرك عيا. بزرگ را دربر نخواھد داشت

 .اصابت كردبه ساختمان پنتاگون " موشك"عنوان  ما بهيك ھواپيجا اظھار داشت ه  نابیزبان

در "  قرار داشت،ئیماي فوت از ھواپ۴٠زش در فاصله حدود يم"ل گلوپ كه ي از كارمندان پنتاگون به نام آپریكي

دم، سپس ي شنی انفجاریكار مشغول استراحت بودم، صداباالی كه  یزمان: " موضوع فوق گفتۀ ارائه شددوسيۀ

 را در بغل کم به سرم وارد شد، و توانستم كودیا ضربه. زش كرديخت و سقف ريوارھا فروري؛ دیگريانفجار د

 از یجا، اثر چي در ھیول. دا كنميوار پيرون از دي را كه از شدت انفجار مانند روز روشن شده بود به بیگرفته و راھ

 . "ما نبود تنھا آوار و گرد و غبار بودي از سوخت ھواپی ناشیسوز ده و آتشيد بي آسیمايھواپ

 ئی آرنولد، از مركز دفاع ھوای فرمانده الری كه از سوپيلوتك يبه ھمراه  ،یخبرنگار امور نظامگر،  باربارا ھونه

ر متعارف از جمله، ين مورد غي چندسپتمبر ١١در "ات خود يكا به محل حادثه فرستاده شده بود، باتوجه به تجربيمرا

 . " متوقف شده بود٣٢/٩ تا ٣١/٩ن ساعت ي بیواري دیھا  ساعتیباتر

 . به ساختمان اصابت كرده است٣٨/٩ در ساعت ٧٧ا شده كه پرواز ادع

گر آن  اني باال بیر گرفته شده از نماياز تصاو) ، گرفته شده"  ساختمان پنتاگونئیگزارش اجرا"كه از (ك نمودار ي

متعارف ر ين و باال غي صورت گرفته در پائیر جھت داده و انفجارھايي ساختمان تغی در باالینيء سنگیشکه است 

 .بوده است

ر يس تفسياالت متحده و رئي ارتش ایت فرماندھين، سرلشكر بازنشسته و فرمانده كل اطالعات و امنيآلبرت استابلب

 به یزيق چه چيطور دق دانم به ی اظھار داشت، نمیونيزي تلوۀك مصاحبي در ی و فنی اطالعات علمیر برايتصاو

بردم كه  یار نگاه كردم، پيل قرار داده و با دقت بسيه و تحليد تجز كه مورئیھا ساختمان ضربه زده اما از عكس

 . در كار نبوده استئیمايھواپ

 به ساختمان اصابت نكرده ئیمايچ ھواپيھ: "االت متحده در ادامه افزودي ارتش اۀ بازنشستدگروالداگالس راك، 

 یا باالي بزرگراه یر جھت داد و باالييغما تين ھواپيتوان با ا ینم! ر ممكن استين اتفاق غي ایطور كل به. است

 ."ك كردين نزديتوان آن را به زم ی شھر نمیھا یل شلوغيدل  بهیحت.  چراغ برق پرواز كردیرھايت
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  شواھد و مدارک را مخفی کردندامريکاچرا مقامات دولت 

ر امور خارجه يرا كالرك، معاون وزيكتوري وی از وزارت دفاع و از سوی، اخبار كوتاھ٢٠٠١ سپتمبر١٢در 

گران، در ينگتون و دي منطقه آرلیول آتش نشانؤ، مس" اد پالئر "ی از سویحيچ توضيكه ھ ني بر ایمنتشر شد مبن

 .، ارائه نشده است"٧۵٧نگ يبو ئ"،  "٧٧پرواز "، "كا يمرا ئیمايخطوط ھواپ"مورد 

 ت دارد؟ين موضوع چقدر اھميا

نگ ي و بوئ٧٧ عرب با پرواز ئیما رباھاي ھواپیدعا شده كه از سو اۀك روز پس از حملي جھان ی خبریھا رسانه

، "كايمرا ئیخطوط ھوا"كا صورت گرفته بود در پنتاگون گرد ھم آمدند و اظھار داشتند يمرا ئیماي خطوط ھواپ٧۵٧

گفته ك روز پس از آن حمله ي نبود كه در اخبار كوتاه پنتاگون یتي با اھمألۀ، مس "٧۵٧نگ يبوئ"،  "٧٧پرواز "

  !شود

 جواب داد، یو" مانده است؟  یما باقي از ھواپیزيا در كل چيآ"د، ي پرسینشان ول آتشؤگر از اد پالگر مس ك گزارشي

 ."ستيما ني ھواپی بدنه اصلیھا ر پارهي نظیزھايما وجود دارد اما چي از ھواپیقطعات كوچك"

ما در اطراف محل حادثه در بزرگراه مشاھده يواپ از ھیس، عمالً قطعات كوچكيد، رئيگر پرس ن گزارشيكه ا یزمان

 در پالگر پاسخ گفت، یما بوده است؟ ويما بر اثر انفجار سوخت ھواپيتوان گفت كه انفجار ھواپ یا ميآ. شده است

 . " ندھمین مورد نظريدھم در ا یح ميترج"

د قرار داده و با توسل به زور به آنھا يمورد تھد"كه گزارشگران را  ني بر ایكند مبن ی را افشا میا لهأن گزارش مسيا

 . "اند بند زده و از محل حادثه آنھا را دور كرده دست

 .ت وزارت دفاع برداشته شديسا  از وب٢٠٠١ سپتمبر١٢امسال، اخبار كوتاه گزارش

مطرح شد گونه  ني پنتاگون، ایر بازسازي مدیوي ای لی اخبار كوتاه وزارت دفاع به نقل از آقا٢٠٠١ سپتمبر ١۵در 

گر ھمكارانشان ي و دیر دفاع در امور عمومين معاون وزيجانش" یگليكو .گ اريكر"ادار ي دری براألهن مسيكه ا

 به ساختمان پنتاگون اصابت كرده یزي چه چسپتمبر ١١نكه در ي در مورد ای مداومیدھايار واضح بود كه ترديبس

 .وجود داشت

نگ سی شكست، يوار رين ديتر یرونيما با برخورد به بيغه ھواپ گفت، دمایوي ای كه آقایگر زمان ك گزارشي

 آن یھا ما از كنج ساختمان وارد شده پس چرا بالي شما اگر ھواپۀ طبق گفت-ار مبھم وجود دارد ي بسألۀك مسي د،يپرس

رون بودن ي ب دال بریچ مدركي ظاھراً ھیول. شدند ید كنده ميما بايھا و دم ھواپ ن است باليستند؟ منظور ايرون نيب

نگ ای يما خارج از ري است كه ھواپین مدرك قابل توجھي جواب داد، عمالً ایويا. نگ ای وجود ندارديما از ريھواپ

 .ستي ملموس نیلياما خ. قرار دارد

نگ ای يدر زمان نفوذ به ر) مايف ھواپيباً ضعيك قطعه تقري" (مايچطور دماغه ھواپ"پرسد كه  یكس نم چيظاھراً، ھ

  .نگ استين ريتر یرونيز بينگ ای ني ر-  مانده است ی سالم باقیدازه كافان به 

  

 

 

  


