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 Political سياسی

  
   کاي درآمرانيراني ایاسي س-ی فرھنگکانون

    ٢٠٠٩ سپتامبرازدھمي

  

  ؟! کردندیسپتامبررا سازماندھ ١١ۀ  فاجعیچه کسان
   

زرگ درنیدرفردا اگون درواشنگتن در وپورکيوي انفجاردوساختمان ب پتامبر١١نت اچيھ، ٢٠٠١س دام ازگروھھ  ی ک

  .  را به عھده نگرفتندیستي تروراتي عملنيا تيولؤ لبنان مسحما س وحزب هللا  ازجمله القاعده،ی اسالمیادگرايبن

ردان آمراما ا،ي دولت م روه ک رگ ه رھب ن الدن رامسی القاعده ب ه معرفؤ ب د و یول فاجع ه کردن ا نب  یريدستگۀ  بھ

  .  ل خود در آورنداشغا وآنرا به ی به افغانستان لشگرکشسمي تروری ھاشهيِوخشکاندن ر

د صنعتی ناتو وابسته به سران کشورھاسازمان رای قدرتمن ه اگر ني ب اوربود وھست ک ان، ب   وحزب هللاحماس طالب

درت ب ان راازق شنديزه لبن تگرک را دس ران آن ه یرودردادگاھيِ ورھب د،محاکم وم کنن اشهير  ومحک  را سمي تروری ھ

  . خشکانده اند

ه استیدار -هيِودرخاک سرما "متمدن"ِ غربني درھمسمي تروری ھاشهي که رنستي امراِقتي حقاما ه  و  نھفت روزان

  .  شودی میاريآب  کشورھا قراردارد،ني اِیاقتصادِ که درخد مت منافع یرانساني نابخردانه وغیاستھايبا س

ع ر،سمي تروردرواق اتوان  ازفق دالتیب ضعف، ،ین تم زاده می ع م وس ان.  شودی وظل ه سیزم ھا اي ک تھا وروش  ی س

  .  شودی به کار گرفته مسميترور زد،ي ری مھم در اھاي انجامد وآرزوھا وروی شکست مزبهيمسالمت آم

ه بايآ ام تروره  آنچ اني دربسمين سطی گروھھ انیني فل م و ۵٠ِمحصول م،يني بی می ولبن ال ظل تمس دالتی وبس  ی ع

   ست؟ي به اعراب نلييزطرف دولت اسراا

ااگرکمک الی ھ اي آمری م ه اسراک ود،ليي ب را  نب ه مليئاس ستي چگون سطتوان رسختِ ھاراتحت یني فل ا ني ت  ترورھ

  قراردھد؟ 

اینيبه فلسط"متمدن"ِیکايآمر ه اسراديگوي تمدن می بِی ھ ول واسلحه مليئ ماب ا ميدھي پ انيزم ت  شما رااشغال ی ھ

اديا ِ بخش منطقه،يی رھای جنبشھاِسرکوب و انهيخاورم در  راجھت حفظ منافع مای نظامِهگاي پانيوبزرگتر دج  و  کن

ا آمرنصورتيرايدرغ .دي رانداررمتمدنانهي غیواقدام گونه اعتراض چيِ ھاحق ھینيشما فلسط اي م ايیک دن"ی ھ " متم

  .  زدمي خواھستي وتروری اسالمِيی دگراايبنِبه شما داغ 
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  محرومند؛شي خوِسرنوشت نييِ وازحق تعشوندي قتل عام مليي ھا به دست ارتش اسرایني که فلسطیانزم  باورما تابه

ان ا ورژیتازم ه دولتھ اي ک ر یمھ ه درسراس ود کام ستبد وخ ان م شتجھ ت آمریباني ازپ اي دول ا هي واتحادک  اروپ

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

هي زمانتا ست؛ي وظلم وستم درجھان نی عدالتیب ،یکاريب ،یگرسنگ  جزفقر،یزيچانسان  د ک ان رون  وهيِ شدن شیجھ

ايلي می روزرهي به تی دارهي سرماديتول سان ماردھ د شد ودرآاني ازمسميترور د؛ي افزای ان دهي برداشته نخواھ  دي بان

  . ميزباشين ن ترآني خونیشاھد نمونه ھا

رور اساس مناسبات آمر تا،کود دخالت، ،يیزورگو ،ی پنجاه سا ل سلطه گرنيدرا ايِجنگ وت ا ک ان ی کشورھاب  جھ

  . سوم بوده است

وده،سي دولت انگلتي وحمای که غالبأ با ھمد ستاستي سنياۀ جينت اديا  - ھمراه ب انج زرگ آن ی جھ ه بخش ب  است ک

  .  سوزدی می عدالتی وبیعقب ماندگ درفقر،

بيتحق دگروعق دگیفقروگرسنگ ،ی مان ان سوم استی شاخص زن ه.  درجھ ه اک ه ب ه فاجع .  شودی محدود نمني البت

اکاتي تحراي وغرب کايآمرۀ سلطۀ جي که عمدتأ نتی داخلیجنگھا بحران، جنگ، ه .  آنھاستی ودخالت ھ د فاجع ُبع

  .  سازدیشترميراب

 بمب رشدنيسراز ،یشمال ِتنامي ویِ مستمرشھرھاِبمباران تنام،ي دروکاي ارتش آمریتھايجنا  که ھنوز زنده است،ینسل

سانھا،به ن،يِقتل عام صدھاھزارساکنان آن سرزم  مردم وی ناپا لم بررویھا داختن ان  ی جنگِرانياسۀ شکنج  قفس ان

  .  را فراموش نکرده استیانسانتکان دھنده ضد ۀ وده ھا صحن

تاي خِی ھزاران انسان قربانکهيھنگام ان ای ھ د صنعتی دولتھ رایکس شوند؛ي میِ قدرتمن ان اشک نمی ب  زد؛ي ری آن

ان گل نمی برایکس کند؛ ی نمی خانواده آنان پول جمع آوری برایکس رد؛یُ آن دي شمع روشن نمیکس  ب  وصحنه کن

  . دي آی نمونيزي تلوی صفحه ھایرو کشتارھا نيِ دلخراش ایھا

 الھه به محاکمه ِی المللنيب" ِدادگاه" درتي بشرهي علتي جناِني ومرتکبی جنگِ کارانتي شود که جنای وفقط گفته متنھا

  .  خواھند شددهيکش

  .  برخوردارندکامل ِتي روند ازمصونیشمارمه  چون دوست ومتحد غرب بليئ واسراکايِ دولت مردان آمرالبته

ه وتيولؤ مذکور و نقش ومسی ھاتيواقع اي آمرژهي غرب ب ا؛ک داوم آنھ ا ز تولدي تولِیاصلۀ رچشم سايآ  درت  ِدي وب

   ست؟ي الملل نني بِسميترور

   ؟ اي سسازمان اي ی اسالمِاني گراادي کردند؟ بنیرا سازماندھ٢٠٠١سپتامبر ١١ ۀ فاجعی چه کسانیراسته ب

  

  

  

  

  

  

  

  

 


