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  يازده سپتمبر و پيامد ھای خونين آن
                                                        

 بر جھان جريان داشت، با ئیو اياالت متحدۀ امريکا بر سر آقا سال جنگ سردی که ميان اتحاد شوروی ٣٧

 ھزار مليارد دالر بر توليد تسليحات ١٠اياالت متحده درين مدت .  پايان يافت١٩٩٢فروپاشی اتحاد شوروی در 

 اتومی و غير اتومی اش سرمايه گذاری کرده و با اين فروپاشی، يکباره با خاموش گشتن چرخ صدھا کارخانه، راکد

به اين خاطر بايد راھی جھت آب کردن اين ھمه . ماندن ملياردھا دالر سرمايه و بيکاری ھزاران کارگر رو به شد

ايران، کوبا، کوريای شمالی، ( امريکا با پنج اژدھای کوچک ئی روياروئیتيوريسن ھای امريکا. توليد سراغ می شد

ژدھای کوچک در راه دستيابی به سالح اتومی و تھديد دنيای را مطرح نمودند و تبليغ نمودند که پنج ا) سوريه و ليبی

اما سرکردگی امريکا بر اروپا و تمام کشورھای پيشرفتۀ سرمايه . اند)  امريکائیدنيای سرمايه داری به آقا(آزاد 

ا،  ھا با پول واحد اروپئیداری و حفظ پيمان ناتو در مقابله با اين پنج اژدھا ممکن نبود، مخصوصاً که اروپا

 ھزار نفری را نيز مطرح ساختند ٦٠کميسيون اروپا، بازار مشترک و پارلمان اروپا، تشکيل نيروی واکنش سريع 

لذا امريکا ضرورت به .  در برابر پيمان ناتو و تسلط اياالت متحده بر اروپا مطرح گشتروياروئیو به اين گونه 

ن دخيل سازد و به اين صورت چند روزی اين آش را در ائی قويتر و گسترده تری داشت تا متحدان اروپائیرويارو

به اين خاطر بسياری به راه افتادن حادثۀ يازده سپتمبر را تالشی از سوی خود اياالت متحده می . اتحاد حفظ گردد

  .دانند

 نفر ١٩در حملۀ مذکور .  دران جان باختندئی امريکا٣٦٠٠ مليارد دالر خساره ديد و ٥٥٥درين حمله امريکا 

اينکه اين افراد با تمام سدھای امنيتی، چگونه به ميدان .  تن آنان اھل عربستان سعودی بودند١٢رکت داشتند که ش

 امريکا دست يافته و ھمزمان قادر به ربودن چھار طياره شدند؛ چرا ھيچ اسرائيلی درين روز به وظيفه ئیھای ھوا

درين منطقه که اکنون به ارجنتاين پناھنده شده و او که اش به اين برجھا نيامد؛ چرا يک عکاس وزارت دفاع موظف 

 طبقه ای را در ١١ فلم ثبت کرده، مدعی است که سه روز بعد سازمان سيا يک تعمير ١٩درجريان اين حمله 

نزديک اين برجھا که به نظر او محل ھدايت اين عمليات بوده، منفجر ساخته و چرا يک سرباز فرانسوی ادعا ميکند 

 برايش اجازۀ ماشه چکاندن نداده، از ئیره بوره اسامه در تيررس او قرار داشته، ولی يک افسر امريکاکه در تو

مسايلی است که برخی ھا اين عمليات را زير سر سازمان سيای امريکا می دانند و روز تا روز اين سوءظن ھا 

  .نسبت به رھبری اين عمليات توسط سازمان سيا افزايش می يابد
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 زمانی در ساختن و تقويت القاعده ھماھنگ با آی اس آی در پاکستان عمل کرد، بعد از فروپاشی امريکا که

اتحادشوروی ظاھراً ناسازگاری ميان اين دو دوست پيدا شد و اين دشمنی اولين بار با عمليات القاعده  بر سفارت 

 گرديد که بعد با شليک موشک ھای  آغاز، کشته به دنبال داشت٢٠٠خانه ھای امريکا در کينيا و تانزانيا که 

به اين صورت امريکا با اين .  بر خوست برای زدن اسامه تشديد يافت و اوج آن در يازده سپتمبر بودئیامريکا

عمليات توانست نيروھايش را در افغانستان، آذربايجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان، قرغيزستان، پاکستان و 

ا تھديد از سوی القاعده ساختار پيمان ناتو را حفظ نمايد و نه تنھا تسلطش بر اروپا را نگه بحر ھند مستقر سازد و ب

  . دارد، که پای ناتو را به افغانستان نيز بکشاند

ريکا در بعد از يازده سپتمبر که ديگر حريفی در جھان نداشت، عراق را اشغال کرد و بر نفت آن تسلط کامل يافت ام

 ھزار نيروی خود را درين نقطۀ مھم خاور ميانه ابدی ساخته، پايگاه ظھران در عربستان ٥٠و اينک حضور 

د کرد و بر کويت تسلط بيشتر حاصل نمود و  ھزار نيرو در قلب خاورميانه ايجا٤٠سعودی را با استقرار دايمی 

  .  در مرزھای اين کشور نيز مستقر می باشدئی ھزار نيروی امريکا٣٠اينک 

 ھای مھمی رو به رو شد؛ چين و تقابلبا تمام اين بُرد ھای امريکا تالش ھای آن برای حفظ تسلطش بر آسيا با 

 در جھان تبديل شد و در حال ٢٠٠٩ومين فروشندۀ سالح در روسيه پيمان شانگھای را ساختند و روسيه باالخره به د

تالش ھای امريکا برای ساختن بازار مشترک قارۀ امريکا ناکام . حاضر چين به دومين اقتصاد جھان مبدل شده است

با با کو.  ضد نفوذ امريکا درين قاره با دولت ھای چپگرا تبارز نمودندئیوينزويال و کولمبيا به عنوان دو نيرو. ماند

کنار رفتن کاسترو و به قدرت رسيدن رائول ھمچنان پابند به اصول خود باقی ماند و تالش ھای امريکا برای 

 نرسيد؛ کوريای شمالی به بم اتومی دست يافت و با اينکه امريکا ازين ئیفروپاشی نظام حاکم بر اين کشور به جا

 تسليحات اتومی کوريای شمالی که از حمايت کامل چين تحول در شرق دور سودھای کالنی به دست آورد، اما تھديد

ً جاپان ازين بابت  برخوردار است، برای کشورھای جنوب شرق آسيا و شرق دور ھمچنان پابرجاست و مخصوصا

امريکا درين مدت کوشش کرد تا روابطش را با ھند بھبود ببخشد، و با اينکه معاھدۀ سوخت . سخت نگران ميباشد

 کرد، اما بازار تسليحات اين کشور ھمچنان در دست روسھا باقی ماند که اينک فرمايش ءيکا امضااتومی را با امر

دستيابی چين به بازارھای افريقا با کاالھای ارزان، . تسليحاتی ھفت مليارد دالری را به روسيه پيشکش کرده است

ت خود را ازين قاره می برد، بوده که  درصد نف١٢درين مدت نه تنھا تھديدی برای سرمايه گذاری ھای امريکا که 

  . تھديد جدی برای سرمايه داران فرانسوی ھم به حساب می آيد

لبانی، ترکيه، تاجيکستان، ادرين مدت در افغانستان، عراق، سريالنکا، ايران، پاکستان، ھند، سودان، يمن، 

 فلسطين و نيپال و تنش ھای جدی ميان ازبکستان، آذربايجان، ارمنستان، الجزاير، گرجستان، چين، روسيه، لبنان،

ھند و پاکستان، آذربايجان و ارمنستان، روسيه و گرجستان، ايران و اسرائيل، اسرائيل و لبنان، کوريای شمالی و 

جنوبی، چين و تايوان، چاد و سودان، ليبی و چاد، ايران و عربستان، امريکا و وينزويال، امريکا و ايران، سوريه و 

يه و اسرائيل و ترکيه و يونان وجود داشته و در پشت ھمۀ اين درگيری ھا و تنش ھا دست قدرت ھای اسرائيل، ترک

بزرگ قرار دارد و با دامن زدن ھرچه بيشتر آنھا و خونريزی ھای بيشتر قادر به فروش بيشتر تسليحات شان می 

  . گردند

بلکه ) جزپايگاه کوچکی در ازبکستان(داده امريکا درين مدت نه تنھا ھيچ پايگاه نظامی را در جھان از دست ن

درين مدت فقر جھانی نه تنھا کاھش .  پايگاه می رسد٧٣٨چندين پايگاه نظامی ديگر نيز ايجاد کرده که تعداد آنھا به 

نيافته که بيکاری، اعتياد به مواد مخدر، مھاجرت ھا، کشتار غير نظاميان، شيوع امراض، مرگ و مير اطفال و 
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 و باج ستانی، رشد مافيا و کمپنی ھای امنيتی، استثمار ئیوزات جنسی، قاچاق انسان، زورگومادران، تجا

غير از اين ھا چيزی به نفع انسانھا نبوده، » نظم نوين«زحمتکشان و غيره چند برابر افزايش يافته و دستاوردھای 

ً کش ورھای مستعمره و نيمه درين مدت به طور کل در سطح جھانی و به طور اخص در اکثر کشورھا خصوصا

اما . مستعمره، طبقۀ سرمايه دار، سرمايه دارتر و طبقات کارگر، دھقان و خرده بورژوا فقيرتر و بد بخت تر شده اند

ر اين ييتغ. آنچه بر افغانستان درين مدت گذشته در مقاالت ديگر ھمين شمارۀ پيشرو به ارزيابی گرفته شده است

ی مردم در پنج قارۀ جھان رابطه ميگيرد ورنه کشورھای زورمند امپرياليستی وضعيت به رشد آگاھی ھای طبقات

  .کشی و به جان ھم انداختن ملت ھا ادامه خواھند داد سالھای درازی ھمچنان به بھره

 

 


