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                     توجیه برای جنگ درافغانستان « 11/9»آیا رخداد      

                                 ؟شده میتواند                             

     Did” 9/11” Justify The War In    Afghanistan?  

 با استفاده اززمان مک کریستل تا به باال کشیدن یک سوال ممنوع   

 در  جنگ مورد  در   اینجا  :«انفارمیشن کلیرنگ هوس » 3112بیستم ماه می   

افغانستان بسا سواالتی وجودداردکه باید پرسیده شود ولی یکی ازین سواالت که آنرااکثراً 

مبدل وتعویض نگردیده « اوبامای ویتنام » که آیا این جنگ به جنگ: می پرسند این است

ایا : مثالً   سواالت دیگر مساعد می سازد این سوال خود زمینه ای را برای طرح است ؟

ویتنام  جنگ  ومرداب همچو باطالق   تفسیر ازیک این جنگ برنده دارد؟  ایا این جنگ 

این سوال  درتوافق  نظر بخش  گسترده   انگیزه ای  را بوجود  اورده که دولت  نیست ؟

افغانستان درتحت زعا مت حامد کرزی  کم وبیش فاسد وبی کفایت زمینه  را برای دولت 

ایاالت متحده امریکا فراهم نموده است تا آن دولت  تالش بخرچ دهد  که  این  وضع  را 

                                                 . نگه بداردسرپا  ای  بیست سال سرپا نگه داشت همچو که در ویتنام جنوبی بر

درعین زمان  تفاوت  اگرچه بین این دوجنگ شباهت های بیشتری وجود دارد ولی         

وزمان به ارتباط   وخت  مثالً فعالً یا در همین : نیزقابل مالحظه  می باشد   های فاحشی

سترس نیست  اگر احیاناً کدام  ن جنگ ویا سهمگیری دراین جنگ کدام طرح ونقشه  بدای

تمام   ورتداشت آنها را که  به جنگ می فر ستند  در آنصطرح وپالن مشخص وجود می

درمجموع تمام محصلین ومتعلمین    شان ویا وفاکولتها ی   پوهنتونها رفقا وهمدوره های 

نیکه رفقای شان را به جنگ در افغانستان فرستاده  یه کساوهمه مردم علیه این جنگ وعل

اگر پسرودختر   ویا  اند دست به تظاهرات خیابانی میزدند واین جنگ را محکوم میکردند

بازگشت  به ودراحیاناًبه جنگ فرستاده شده  می بودند   و طبقه متوسط    والدین ثروتمند

و یا از   ضربه  ناشی از شو سندروم تشومعیوبیتها  زخم ها ، میهن ازین جنگ مبتال به

متوقف  می بودند  به یقین که این جنگ مدت ها قبل  صحنه های غم انگیزمالحظه ای 



ایم   ویا عبرت    اموخته  چیزی آیا ما از جنگ  ویتنام  : مردم اکثرا ً می پرسند .میشد 

چیزی را آموخته   یک   امریکا  تنها  گرفته ایم ؟  ولی بهر صورت دولت  ایاالت متحده

مقابل بشما  رید ما دریبگ اگر شما میخواهید که دراین جنگ های منفور سهم : وآن اینکه 

متعددی  سواالتی   دراینجا. د نبه اجاره میگر پول میدهیم  یعنی مردم را بخاطر جنگیدن 

ین طرح شود ولی من درا سواالت   همچو  باید  است که طرح میشود والزم هم است که

 آیا رخداد ویا: یک سوال متمرکز می سازم وآن اینکه  اله  تنها وتنها خویشتن را باالیمق

                                                                  ؟توجیهی برای جنگ در افغانستان شده میتواند « 11/9» یورش

عام باال   ودر مالیبوده   آن محدود طرح   کهوال به ترتیبی درنظر گرفته میشد س قبالً    

کشید ن ویا طرح سوال وآنهم غیرمود با نه  مجاز نبود و تاهنگامیکه  به ارتباط موضوع 

اطمینان  درست  و موثق  موجود نمی  بود اصالً  نشرآن  توسط  ارتباط جمعی صورت 

 که مرتکب ت زمانیکه به ارتباط موضوع ویا تهاجم وحمله کسا نی نمیگرفت تنها طی مد

آن کسان    هی  به  ارتباط  حملهیویا توجهمچو حمالت  شده  اند  اطمینان حاصل  نمیشد 

ولی اکنون  به کسی مجاز .بدسترس نمیبود  طرح همچو سواالت   مشکل را حل نمیکرد 

هی یوبرای این حمله چه توجچه بود « 11/9»ا واصل این حمله نیست  تا بپرسد که منش

ه  واظهارکرد و یا بیدون کسب اطمینان موثق  به  ارتباط  این  یورش چه را مینوان افاد

                                                     .  لزومی داشت که خبر آن ازطریق ارتباط جمعی بد ست نشر سپرده شد

نرال بهر صورت  این احتمال  که رسانه ها  به ارتباط جنگ در افغانستان  وتعین ج     

وناتو در افغانستان   مک ستتنلی کریستل  به حیث فرمانده  نیروهای ایاالت متحده امریکا

را  براه  مدت کوتاهی تداعی کرد وسروصدا ها  اذهان  برایداستان غلطک سنگ را در

را   از وظیفه   اش کرد  بهترین انداخت  که بعداً جنرال کرستل  تقاضای  استعفی اش  

ید به ارتباط جنگ در افغانستان سواالت اساسی طرح میگردید،   گرچه  رصتی بودکه باف

شمار زیادی از مفسران وخبر نگاران در آن موقع  بعضی سواالت اساسی وبنیادی را به 

ستراتیژی »وازآنجمله درمورد  اثربخشی وارزش کنونی :ارتباط موضوع طرح  نمودند 

وهای  نظامی  ایاالت متحده امریکا در و حتی  درمورد  باقی  ماندن  نیر«  ضد شورش

                                                .                                                                                                                            افغانستان 

رد  توجیه جنگ در افغانستان سواالت  بیشتراساسی هستم  تا درمو اما  من عالقمند        

مثالً  ایا توجیه  واقعی این جنگ با دالیلی مقنع آن  ازطرف عامه مبنی بر : مطرح گردد

صورت  گرقته است   ویا  به « 3111»حمالت تروریستی  رخداد  یازدهم سپتمبر سال 

داده اند ویا  به آنها  درین مورد  عباره دیگر ایا مردم به جنگ در افغانستان  توافق نشان 

کدام دلیلی که توانسته باشد قناعت آنها را درزمینه فراهم نموده باشد در دسترس است ؟ 

ایا این حمالت توجیه قانونی رابغرض حمله باالی افغانستان : یک:این سوال دوبخش دارد

کاران  این رخداد جعلی  منظور ازدست اندر)آیا آنها  واگرنه :  دومیتواند  افاده نماید ؟ 



.                                را میتوانند ارایه بدارند  یبرای این حمله حد اقل کدام توجیه اخالق( خود ساخته  است 

بخاطرحمله  باالی افغانستان توجیه قانونی را « 11/9»رخداد ایا:  یک

سازمان     تاسیس بهرصورت قابل  تذ کر  است  وآن  اینکه  ازبد وی   ؟میتواند بدهد

منشور آن سازمان جنگ را همه  با توجه به تعریف جنگ ،« 1991»ملل متحد درسال 

یف ومیثا ق که با  مالحظه  این تعرتعریف نموده وداخل اسناد سازمان نموده است جانبه 

ابتدا غیر قانونی  ده امریکا درافغانستان از حمتسازمان ملل متحد جنگ به رهبری ایاالت 

             .                                                                                                                            وغیر مجاز می باشد 

شناخته شده   ر اگاه  وکا   یک پروفبسور ( Marjorie Chon) کووناقای  مارجوری     

 :                                                                          چنین نوشت « 3111»قوانین بین المللی  در ماه نومبر  سال 

   بمباردمان افغانستان توسط ایاالت متحده امریکا وبریتانیا               

«                                                         مراجعه به  ریفرنس3». غیر قانونی می باشد               

در مقاله ای تحت  عنوان  وفرموده اش را   استدالل «3112»در سال (chon) کون      

غرض وهدف از « این جنگ دیگرغیرقانونی »: نماید  می تکرار اینطور « افغانستان»

 و بطورگسترده  غیرمجازانتخاب چنین  عنوان  بخا طر آن  بوده   که  جنگ  درعراق  

   بنیادبراستدالل پروفیسورکوون پس  «مراجعه به ریفرنس 2»پنداشته شده بودغیرقانونی 

                                                                                                    :واقیعت های  ذیل افاده وارایه میگردد

بادرنظرداشت  قانون ومیثاق بین المللی  که از طرف منشور سازمان ملل متحد  : اوالً     

کشورها    زعات واختالفات  بین منا: تدوین وتصویب گردیده  متن فشرده آن  چنین است 

بید ون به تنهای  و کشوری    اگر  درغیر آن  و  ن ملل متحد ارجاع گرددباید  به سازما

هر نوع  فعالیت های نظامی  علیه کشور مجوزسازمان ملل متحد به بابکاربردن زور ویا

                               .دیگر داخل اقدام شود  آن عمل همه جانبه عیر مجاز وغیر قانونی تلقی میشود 

این چنین که اګر کشور شماازطرف کشور :  یک: دراینجا دو استـثـنا وجود دارد: ثانیاً   

دارید که بواسطه قوای دیګری درمعرض  حمله وتهد ید قرار ګیرد درآنصورت شما حق 

از میهن وتمامیت ارضی خود  دفاع  نماید که  همچو حا لت  در حمله  خودمسلح خویش 

ابداًوجود نداشت یعنی که تهدید ویورش  توسط  «3111»تروریستی یازدهم سپتمبر سال 

اصالً صورت  نگرفته  یعنی  که افغانستان  « 11/9» کدام کشور دیگر  به ارتباط رخداد

نفریکه  مسول   این حمله «  19»باالی ایاالت متحده امریکا  اصالً تجاوز نه نموده وآن 

هنگامی در نظر گرفته  :دومی ای استـثـن .تروریستی  شناخته شد ند  یکی آنهم افغان نبود

میشود ویا زمانی رخ میدهد  که اگر یک کشور از حمله  مسلحا نه قریب  الوقوع  کشور 

دیگر اگاهی همه جانبه داشته باشد یعنی متیقن باشد که کشور دیگر عنقریب  بر کشورش 



زمان حمله مسلحانه می نماید پس دراینصورت این کشور حق دارد که موضوع  را به سا

شده   تعریف  یرفته شده کامالً پذ ضرورت دفاع خودی یک امر  .ملل متحد ارجاع نماید

وعالج در   گزینش   چاره    است  ،  وفوریت بدین معنی است که  هیچ  فرصت  برای

مبنی بر تهاجم  امریکا  دولت  هآنطوریکایجاب تصمیم عاجل را بنماید وشد  دسترس نبا 

جلوگیری از حمله   بخاطر  که این تهاجم فوری باالی افغانستاننظامی اش  مدعی است 

که پنتاگون   وانمود شد چنین  دومی باالی امریکا  صورت گرفته است  درحالیکه بعداً  

      . یک ماه قبل  برنامه ریزی نموده بود   باالی افغانستان  مسلحانه  بخاطر  این تهاجم 

د که سازمان ملل متحد به اطمینان داشتن الً ه امریکا  کامرهبران سیاسیی ایاالت متحد      

،  در اصل این ادعای  اداره  بوش  افغانستان میدهد باالیامریکا مجوزتهاجم  نظامی را 

وچینی بود  که این مطلب را نشخوار میکردند  که البته ریس جمهور  اقای  بارک اوباما 

پیونت  تواقع  در ویس  «3119»سمبر یک د  مورخ  سخنرانی   دررا  مطلب  هم این 

(west point  )با تایید  اینکه شورای  امنیت سازمان ملل متحد در : تکرار نمود  وگفت

وبتاسی   را بکار  انداخت  الزم   همه جانبه  اقدامات سعیبا«  9/ 11» واکنش به حمله 

المللی اجازه داد  مشروعیت  بین پرچم   آزآن نیروهای نظا می ایاالت متحده را در تحت

.                                                                     «مراجعه به رفرنس -9» .تا به افغانستان رهسپار  گردند 

رج قطعنامه  شماره دمن( همه اقدامات الزم )بکار برد زبان ویا عبارت بهر صورت       

« همه اقدامات الزم »ه آن سازمان عبارت کشورای امنیت سازمان ملل متحد « 1232»

وامر منشور ملل  متحد بغرض  ابراز آماد ه گی  خود را تذکر داده است  تنها در تحت  آ

را  بکار  برده « همه اقدامات »یعنی که بخاطر درک  از مسولیت های خود عبارت از 

ا مخاطب قرار داده منظور ازاین همه اقدامات آن نیست که ایاالت متحده امریکا ر.است  

                              .«مرجعه به ریفرنس 1».باشد که باالی افغانستان تها جم نظا می نماید 

به ارتباط مجوز  را الزم  اقدامات  بعضی   ممکن  متحد  سازمان مللالبته که منشور     

درحا لیکه این چنین نیست   باشدنموده  تعینحمله باالی افغانستان به ایاالت متحده امریکا 

یعنی که  منشور سازمان ملل متحد بهیچوجه مجوزی حمله را باالی افغانستان  به ایاالت 

شورای امنیت  سازمان ( 1232)متحد امریکا تفویض نه نموده است  در قطعنامه شماره 

شده ملل متحد در مورد این موضوع  به یک سلسله  اقدامات  و مسولیتهای  دیگر  توجه 

است ازآن جمله مثالً انجماد دارایی های تروریستان ومجرم شمردن حامیان آنها، محکوم 

کردن عا مالن  تبا د ل  اطالعات  مخفی  و پولیسی  و مجرم  شمردن  آنهایکه ازپیگرد 

متحد در    ملل  سازمانخود داری نموده  با شند  ولی  هرگز  وابداً  منشور   تروریستان

متحده امریکا مجوز حمله نظامی را باالی   ایاالت  خود  به( 1232)ماره درقطعنامه  ش

.                                                                     «   به ریفرنس مراجعه شود -3».افغانستان نداده است 

سازمان جنگ ومجوز جنگ ایاالت متحده امریکا در افغانستان توسط شورای  امنیت      



   ویا ازآن تاریخ به بعد درهرزمان دیگری تجویزنگردیده است( 3111)ملل متحد در سال 

وتا همین امروز  وتا هر وقت دیگر بناً این جنگ یک جنگ غیر قانونی وغیرمجاز بوده 

دولت ما     ادعای  برخالف  یک جنگ غیر قانوی وغیر مجاز شمرده خواهد شد  یعنی

                                     .ز  وغیر قانونی است  مالً غیر مجا این چنگ کا( امریکادولت ایاالت متحده )

این جنگ  کم وبیش نه تنها ازنظرقوانین  بین المللی غیر قانونی  است   بلکه از نظر       

وآن اینکه چون منشور ن  اساسی  ایاالت  متحده  امریکا  نیزغیر قانونی  می  باشد  قانو

متحده امریکا   سازمان ملل متحد  یک معاهده  ویا تعهد نامه ای است که ازطرف ایاالت

امریکا  که  ایاالت  متحده   قانون اساسی( 1)نیز تصویب گردیده است  ومطابق به ماده 

بخشی از قانون    امریکا   هر معاهده تصویب شده توسط ایاالت متحده:  درآن امده است 

بناً جنگ  در افغانستان  مغایر  . « ریفرنس مراجعه شودبه  -3»ست برتر این سرزمین ا

مندرجات  قانون اساسی   ایاالت  متحده  امریکا   وقوانین  بین المللی  بوده ومیتوان این 

          .                                                                   جنگ را  کامالً غیر قانونی وغیر مجاز شمرد 

 ارایه اخالقی برای جنگ در افغانستانتوجیه « 11/9»ایا رخداد : دو

مردم عام  امریکا  شاید که ازاکثر   بخش ها  و  چگونگی  این  جنگ   ؟ شده میتواند

چونکه  رهبران  سیا سیی ما ورسا نه ها  از توضیح  غیرقانونی  اگاهی  نداشته  باشند  

مل این جنگ تشویش  واظطراب  دارند   وبه  همین دلیل برمال ساختن عوا وچگونگی و

     .                                                                   است که مردم به آسا نی  درین مورد  چیزی نمیدانند 

درآنصورت شتند   اگر مردم عام امریکا احیاناً در مورد این جنگ اطالع واگاهی میدا    

فنی این جنگ غیر   اگر از لحاظ  حتیمی نمودند  مورد استدالل طبعاً  میخواستند که در

قانونی هم می بود  درآنصورت میتوان گفت که تالش  نظامی ایاالت متحده امریکا  یک 

اردو امریکا « 11/9»توجیه اخالق مید ا شت ویا  حتی  کم ازکم  اگر دراغاز این حمله 

میشود که فشرده ای   بادرنظرداشت این گفته ها  الزم پنداشته. شد درمورد داخل اقدام می

تداللی که نموده است   به صحبت تاریخی اش واقع ات اوباما را با درنظرداشت اساظهار

 بروی  (  ریس جمهور  اوبا ما ) کسیکه برگردیمدوباره  (west point)در ویست پوینت 

چرا امریکا  ومتحدان   که ب سوال  میگوید چینی محاسبه میکند  ودرجوا -بوش استدالل

درین مورد . ما در وهله اول مجبور شد ند که به مبارزه وجنگ در افغانستان  بپردازند

:                                                                                             گفت  مااوبا

نوزده نفر     «3111»سال  سپتمبر  و در یازدهم  یم ما برای این جنگ ازکس نپرسید} 

« 2111»تقریباً   عام اپیماها  را وسیله کشتا ر و قتل واین  هو  بودندچهار هواپیما را  

، یعنی آنها این هوا پیماها را  در مرکز عصبی نظامی و مرکز اقتصادی قراردادند  مردم

زن ها واطفال بی گناه را   –ما  کوبیدند یا تصادم دادند  وبا این عمل خویش حیات مردها 



بعدا ما   انطوریکه ..... گرفتند   شان   موفقیعت نژاد  و   –بیدون در نظر داشت عقاید 

اسالم را تحریف  از افراطیون بودند انهایکهومسلمانان  قاعده واقف شدیم اینها اعضای  ال

.                                                                                                        وملوث می سازند 

ما   - بعد از آنکه  طالبان از سپردن اوسامه  بن الدن به امریکا امتناع ورزید ند .....  

                                « مراجعه شود به ریفرنس – 9»{عساکر خودرا به افغانستان فرستادیم  

                                  

                                                                             نمای از حریق شدن برجهای سه گانه مرکز تجارتی ایاالت متحده امریکا      

:                                                       ستاندارد را میتوان در سه نقطه خالصه کرد  این  گذارش ویا داستان

.                                     رسیدنفر اعضای مسلمان  گروه القاعده به انجام « 19»حمله توسط   -1

.                                        توسط بنیاد گذارالقاعده اوسما بن الدن که درافغانستان بودصادر گردید هدایت حمله  -3

تهاجم ایاالت متحده امریکا به افغانستان  الزم و ضروری  بود چونکه  افغانستان در   -2

ان بود وطالبان ازسپردن وواگذاری بن الدن  به مقامات امریکایی خودداری  کنترول طالب

       .                                                                                                                            کردند

ن ما  ادعا می نمایند  که به تاسی بادرنظرداشت  این سه نقطه ای متذکره فوق  رهبرا     

منظور  که به اخالقی ایاالت متحده امریکا بوداین حق قانونی جهانی دفاع ازخود  از حق

تگیر می نمود  حمالت بعدی این گروه  تالش بخرچ میداد که بن الدن را یا دسجلوگری از

.                                    امن باقی می ماندویا با شبکه آن به قتل میرسانید، تا  ازحمالت مکرر  آنها کشور  در 

یگانه پرابلمی که دراین  استدالل  توجه را بخود عطف می نماید  اینست  این هرسه        

من میخواهم معکوس این نقاط نظر سه گانه  فوق را   . غلط ونادرست است  نقطه نظر 

                                                                                              : ذیالً نشان دهم 

که طالبان  فتری صورت گرایا تهاجم ایاالت متحده امریکا به خاط -1



عدم تسلیمی  بن الدن توسط طالبان  به مقامات  ؟نخواستند بن الدن را تسلیم دهند

تکرار ارها وتکرار دربحده  امریکا  توسط  رهبران سیا سیی  ورسا نه های ما ایاالت مت

اما  باید  خا طر نشا ن سا خت که  .  « به رفرنس مراجعه شود -11»نشخوار شده است 

.                                                                                حقیقت  گفتن خیلی مشکل است  

ده روز بعد  از رخداد حمله .:  که از واگذاری چه کسی خودداری نمود :الف

:                                                                    چنین گذارش داد( CNN)سروس خبری سی ان ان «  3111»یازدهم سپتمبر سال 

      حاضر نشد ند  که بن الدن را  بیدون موجودیت مدارک ..... طالبان »                   

     وشواهد  موثق  به مقامات  ایاالت  متحده امریکا مبنی براینکه او در                      

                               .                                 دخیل باشد  تسلیم دهند« 11/9»رخداد  حمله                       

 مبنی بر اخراج  خود  خبری  صحبت  بروز جمعه دریک... سفیر طالبان در پاکستان »

از پاکستان  اظهار  نمود که  همچو عمل بجز ازیک  توهین   روشنشواهد  لیل وبیدون د

                                                      «                             .چیزی دیگری نمیتواند باشد « اسالم»بزرگ بر 

سی ان ان همچنان  روشن واشکار ساخت  که درخواست طالبان  مبنی بر اثبات  ونشان 

نشان دهد بیدون « 11/9»خل بودن بن الدن را در  حمله  که زید  مدارک وشواهد دادن 

:                                               درین مورد چنین  گقتنددر نظر گرفتن برهان و دلیل روشن نبوده  چنانچه آنها 

دست داشته « 11/9»بن الدن  خود همین اکنون  این اتهام را که او در رخداد یورش » 

باشد کامالً رد می نماید  ومیگوید که او درین حمله  هیچ دست نداشته وازجانبی  مقامات 

بر ایاالت ( 3111)الدن درقضیه یورش یازدهم سپتمرسال طالبان مکراًمدعی اند  که بن 

.                  «.متحده امریکا هیچ دست نداشته و روی این گفته شان اکیداً تاکید می نمایند 

  که از اودرین مورد  بوضاحت » : درحالیکه بوش درین مورد چنین اظهار نظر میکند    

 رجوع -11» .« .س صورت نگرفته است تقاضای باز برای مذاکره وبحث از طرف ک

.                                                                                                                    «شود به ریفرنس

با این امتناع  از ارایه  هرگونه شواهد مبنی  بر مسولیت  بن الدن ، دولت  واداره          

بوش  تمام  امکانات را  برای طالبان مبنی بر واگذاری  وتسلیمی  بن الدن  به مقا ما ت 

چنا نچه از یک کار شناس  افغانی در امور سیاسی ، .امریکا یی غیر ممکن ساخته است 

واگذاری و یا تسلیم نمودن  یک شخص » :   نقل قول نموده است واشنگتن ُپست  چنین 

غربی  طفره رفتن از قواعد پذیرفته شده  طالبان « کا فر» مسلمان به جا نب یک کشور

« سی آی ای» سازمان  مرکزی مسول ُپست ( Milto Bearden) ملتون بریدون. میباشد

(CIA ) ر دیگر برخورد نموده به این موضوع طو( 3112)در افغانستان  طی سال

بهرحال  ایاالت متحده امریکا ازطالبان خواستار تسلیمی بن الدن شد وطالبان  » : میگوید 

می گفتند که مادرین مورد حاضر به کمک هستیم  چنانچه آنها درجستجوی  برخی کمک 



الکن ادراه بوش  از پذیرش همچو کمک ها  « رجوع شود به ریفرنس -13»ها نیز بودند

                 .                                                                  «.اع ورزید امتن

 می نماید باالی افغانستان به بمبا رد اغازایاالت متحده امریکا بعد ازآنکه درماه اکتوبر     

ت توقف طالبان با ردوم تا حد بیش تالش می نمایند واز امریکا  میخواهند  که  در صور

بمبارد باالی افغانستان  درصورتیکه امریکا خواسته باشد  آنها حاضر اند که بن الدن را 

اما مقامات امریکایی تاکید .  تا روشن شدن زیدخل بودن  او به کشورسومی  تسلیم دهند 

میکردند که بن الدن درین ماجرا زیدخل و  مقصر است  این عنوان مقاله ای بود که در 

بنی بر واگذاری  تقاضای طالبان را م..بوش} :این تفسیر وتفصیل به نشر رسید گاردین به

یعنی این اداره بوش  میتواند .« ریفرنس مراجعه شود -12به شماره » {بن الدن رد نمود

.                                                              گیرید  نه طالبان بدوش  مسولیت همچو رویداد را با ید  باشد که 

ریس جمهور اوباما  به ارتباط جنگ درافغانستان طی (  3119)در ماه  اگست  سال      

یک سخن رانی رسمی اش گفت که جنگ درعراق یک جنگ انتخابی وخود خواهانه بود  

ی نبوده بلکه جنگی  است  که  از  روی ولی جنگ در افغانستان خود خواها نه ویا انتخاب

 رجوع شود» . مجبوریت  صورت گرفته است یعنی که یک جنگ ضروری بوده است 

وآنچه  معلوم میشود   پبرامون  ه که از ماحول ومحیطولی آنچ. « 19 به ریقرنس شماره

د بی وخو انتخا جنگ   یک  عراق   جنگ نند  که ما مالحظه می نمایم این جنگ نیز ما

.                                                                                               نه میباشد  خواها

                ؟ ین این تهاجم ومداخله چه بوده استانگیزه ا:  ب
است  که  از آن   است حاکی  که درگذارش نشان داده شده  دوباره مد تقویت ازپیا    

داشت که باالی   تصمیم«  11/9»  ایاالت متحده امریکا دو ماه  قبل  از رویداد  حمالت

از پس زمینه  این  تصمیم ایاالت متحده   بخشی  ،  وحد اقلافغانستان تهاجم نظامی نماید

امریکا مبنی بر تهاجم نظامی باالی افغانستان بخاطر  پیشتیبانی وحمایت از بکار انداختن  

بود  که لوله نفت وگاز طبعی را  (UNOCAL)برنامه ریزی شده ای یونیکال  پروژه قبالً 

 -11».پاکستان  انتقال دهد از طریق افغانستان وبه اوقیانوس هند ( کسپین)از دریای خزر

امابه دلیل جنگهای شروع میشد (1991)درسال این پروژه بایدکارکه «رجوع به ریفرنس

اغاز گردید کار این  نظامی اتحاد شوروی قطعاتخروج بعد ازکه « 1929»داخلی سال 

یا  به نسبت موانع امنیتی  این پروژه بکار خود نتوانست اغاز  معطل قرار گرفتژه  پرو

                                             .                                                  نماید 

ی  تحت امیدوار  طالبان را  به این  «1991»درسال   امریکا دولت ایاالت متحده       

 که درکشورگشت با قدرت نظامی قادرخواهد حمایت وپیشتبانی خودقرارداد وخواست که 

متحد حامی خود بغرض انتقال ویا اغاز پروژه  دولتباهم بغرض ایجاد یک این نیروهارا



اغاز گردد و ادره کلینتون این   «1991»ل  درسا وکار پروژه باید  .یونیکال متحد سازد

زمانیکه   بعد  از کلنتون  «بهریفرنس مراجعه شود -13»صالحیت را به طالبان بدهد ،

میدهد که   را  بوش بر اریکه قدرت تکیه میزند اداره او به طالبان  یک فرصت دیگری 

 ر روز ت زمان چها در مد،  گردد  اغاز با ید کار پروژه   طالبان  موافقت  در صورت

انعقاد یافت نماینده اداره بوش تاکید  دربرلین« 3111»جوالی سال  ماه   در  جلسه ایکه

به تشکل یک  .داخل اقدام شوند  دولت  که طالبان باید درافغانستان  به ایجاد یک ورزید 

  شامل درگیر را نیز طرف های یعنی که  ورزند  دولت  متحد به اصطالح ملی مبادرت 

متحده امریکا    ایاالت با   که  دولتی  بدهند  سهم   قدرت آنها در   به ویا   قدرت سازند

صحبت مکرر   طی یک امریکا  ، لذا نماینده ایاالت متحده .مناسبات دوستانه داشته باشد 

راه  شما قالین از طال   در ما  شما  با ید پیشنها د مرا بپذ یرید چه که    :اش چنین گفت 

.                             « بهریفرنس مراجعه شود -13».فرش می نمایم و یا در زیر قالین بمب می گذاریم 

هنگامیکه طالبان تقاضای دولت ایاالت متحده امریکا را نه پذیرفتند و رد کردند     

به وزیر امور خارجه پاکستان  درآنوقت یک  مامور رسمی بلند مقام ایاالت متحده امریکا 

درنظر است  که علیه افغانستان  در این زودی ها یک اقدام  نظامی :  طی صحبتی گفت 

بهر  صورت همان . «  ریفرنس مالحظه شود  -12»قبل از ریزش برف صورت گیرد 

بود که دراواسط برج اکتوبر بر مرکزتجارتی جهانی وپنتاگون  یعنی وزارت دفاع ایاالت 

. بوقوع پیوست « 11/9»ده   امریکا  تهاجم  صورت  گرفت  وبه  اصطالح  رویدادمتح

وارتش امریکا  عاجالً در پی  بسیچ نیروهای نظامی اش  شد وبتاریخ   هفتم  ماه  اکتوبر  

باالی افغانستان تهاجم وتجاوز نظامی با هد ف  دستگیری و یا به  ازبین  بردن ویا کشتن 

                                                                                  .   ر سازمان القاعده  کرد اوسما بن الدن   رهب

                        ؟ ایا شواهدی خوبی ازمسول بودن بن الدن ارایه شده است  -3

شاید هدایت حمله را   ما بن الدن اکنون به نقطه دومی  برمیگردیم  وآن اینکه  اوسا       

و از دادن صادرنموده باشد   بر مرکزتجارتی جهانی ووزارت دفاع ایاالت متحده امریکا

که اکثریت واداره بوش  با این  یقین  شد به طالبان شاید امتناع نموده باوشواهد  معلومات

اشند داشته ب«11/9»به ارتباط  تهاجم به شواهد ومدارک ضروری مردم امریکا شاید نیاز

در مورد گردد    اطمینان مردم ی  را تهیه نمود  که باعثباید بخاطراطمینان مردم گذارش

چیزی دیگری بود دور از واقیعت وبه  هیچ  وجهه  درحالیکه این گذارش تهیه دیده شده 

.                                                                        نتوانست طرف قناعت مردم قرارگیرد

A- ایاالت متحده  وزیر امور خارجه« 11/9»دوهفته بعد ازرخداد  : اداره بوش

در انتظار ما  چیزیکه :گفت «11/9»حمله ددرمور(Colin  Powell)امریکا کولین پاول

سندی را  نشان خواهیم داد  که در آن   سند ... که در این نزدیکی ها   اینست  یم آن بود



 « 11/9»درحمله  الدن   بن براینکه  کرد مبنی  به وضوح شواهدی را مالحظه خواهیم 

 به -19». خواهد داد کامالً د ست داشته  وسند مذکور این موضوع را همه جانبه توضیح

اما در فردای آن  در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک  با اقای «   ریفرنس مراجعه شود

بوش ،کولین پاول از تعهد اش مبنی بر نشان دادن  سند زید خل بودن  اوسا ما  بن  الدن  

بسیاری  از شواهد ومدارک  مربوط » عقب نشینی نمود  وچنین خاطر نشان ساخت  که 

.                                                         « به ریفرنس مراجعه شود -31« »طبقه بندی شده است   11/9درخدا

به  نقل  قول  ازمقا ما ت رسمی ازهردو یعنی ( Seymour Hersh)سیمورهارش         

دلیل اصلی : ووزارت عدلیه ایاالت متحده امریکا چنین افاده نمود (  سی آی  ای)ازاداره 

واساسی که چرا کولن پاول از تعهدی سپرده شده اش  عقب رفت  وبه تعهد اش وفا نکرد  

                                                                                     «عه شودبه ریفرنس مراج -31». کم معلوماتی او در مورد بود وبس 

B- هفته بعدی  نخست وزیر بریتانیا  اقای تونی بلیر  سندی در:  دولت بریتانیا

شبکه تروریستی نشان داد  اوساما بن الدن  مسول  ورهبر  سازمان القاعده در باره  را 

ویا  گذارش . را برنامه ریزی نموده است « 11/9»ه اوساما بن الدن حمله مبنی براینک

این سند ادعای نیست  مبنی بر ارایه این مورد : سند با این گفته ویا عبارت شروع میشود

 به ریفرنس-33)   نمود محکوم  ی قانون  داده گاه  دریک  که اوساما بن الدن را توانست

ند بطور کافی  برای رفتن به جنگ خوب است  اما  نه به بنا برآن این س « مراجعه شود

یک روز  بعد آژانس خبری . قدر کافی  برای رفتن به داده گاه ومحکوم کردن بن ال دن 

دربین عموم مردم  : برضعیف بودن این سند  تاکید نموده  چنین افاده نمود ( بی بی سی )

بپذیرند « 11/9»الدن را در حمله هیچ مدرک وشواهدی  مبنی بر اینکه زیدخل بودن بن 

 به -32». وجود ندارد  یعنی مردم این سند تونی بلیر را ابداً واقعی و درست نمی دانند

                                                                               « ریفرنس مراجعه شود

C- ؟                                                                                          آی،بی ،اف                    

اکثر ویب سایتها وبیبیلوگ نویسان که بد نبا ل  خود ما چه؟( FBI)ّاف،بی،آی اما درمورد 

یکه  به  حیث عامل  شناخت تروریستان میباشند مدعی اند که  نام  اوساما بن الدن  آنطور

در  هیچ  یک   «   بهریفرنس مراجعه شود -39»قلمداد  میگردد «  11/9»ومسول رخداد

از لست های شهرت  تروریستان داخل  ویب سایتها  بمالحظه نمیرسد  قسمیکه ادعا شده 

وقتی  این  سوال  ازمقام مسول .  را صادر نموده است «11/9»که اوهدایت این  حمله  

ما  :پاسخ داد« اف،بی، آی»پرسیده شد که چرا ؟ریس تبلیغات تحقیق  « بی، آی اف ، »

 رخداد در   یچ شواهد سخت وقانع کننده رامبنی برزیدخل بودن اوساما بن الدنزهتا هنو

                                                              .«به ریفرنس مراجعه شود -31».بدست نیاورده ایم «  11/9»



D-  کمیسیون تمام تالش خودرا براین فرضیه  این(:11/9)کمیسیون  حمله

دست «   11/9»معطوف ساخت که به اصطالح اوساما بن الدن در ماجرا وحمله رخداد 

نبه تهیه وترتیب نماید  همه جا گذارش  درین مورد    داشته است وکمیسیون موظف بود تا

اینکه اوساما  بن الدن بر  دالرا  مدارک وشواهد بازهم   ولی  شواهد مندرج در گذارش

بنا برهمین دلیل .سازدروشن  ومشخص   نتوانست  ت داشته باشدد س« 11/9»در ماجرا 

لتون  و  لی هما ( Thomas Kean) بود که  مسولین این کمیسیون هریک  توماس  کین 

(Lee Mamilton ) رد « 11/9»رخداد حمله  یدرماجرا دخیل بودن اوساما بن الدن را

این شواهد که توسط  کین ولیی  رد گردید شامل  شها د ت  است که   .وطرد کردند 

هنگام تحقیق  از عملیات های القاعده  بد ست  آورده  بودند   ویکی  (CIA)سازمان سیاه 

را که « 11/9»مبتکر رخداد یورش  تروریستی    ازین عملگراهای همچو عملیات و یا

.                                                                       شناختند و اورا مسول دانستند خالد شیخ  محمد  بود

را با دقت هرچه بیشتر  «  11/9»بهرصورت اگر شما این گذارش کمیسیون رخداد        

الدن  چطور پالن  حمله را  به اصطالح تنظیم می نماید مطالعه کنید   مبنی بر اینکه  بن

پرگراف هر یاداشت تنها اسم خالد شیخ  هردر آنوخت شما در خواهید یافت  که تقریباً در

رویهمرفته کین و همالتون .رامالحظه خواهید نمود که این خود سوال برانگیز استمحمد 

:    کتاب نمودند ودرمتن این کتاب مطبوع شان نوشتنداقدام به تالیف یک (  3113)در سال 

وآن را بنام معلومات های نا باور کردنی (  11/9داستان ارزیابی کمیسیون رخداد حمله )

موفق   آورند  ست نا مید ند، چونکه آنها  وقتی از بازداشت شدگان  خواستند معلومات بد

سخنان و گفته ز ارا  ر معلومات ها چیزی درست و موثق بدست اورند بلکه اکث تا ند نشد

باید خاطر نشان   نقل قول کرده بودند  و ما هریک کین وهمالتون  های خالد شیخ محمد 

سازیم که  سازمان سیاه ایاالت متحده امریکا برای ما اصالً موقع نداد تا ما به خالد شیخ 

  نلتون چنیاً  کین وهما بن  گو کنیمویا حداقل با هییت تحقیق او گفت محمد مصاحبه  نمایم

       :                                                                                                                       شکایت می نمایند 

ری اطالعات  از وجمع او  بی را بغرض ارزیا راهی درستی  ما تا به حال  هیچ »      

ت را دریابیم در صورتیکه وانیم حقیقچگونه میتگان در دست نداریم  پس ما بازداشت شده

ره اا  نه اد فلهذ –حتی با خالد شیخ محمد  نمیتوانیم صحبت نمایم ویا حد اقل اورا بیبینیم 

 هیچ یک از«11/9»میسیون رخد ادونه هم ک« اف بی آی» نه، انه دولت بریتانی،بوش

 بدست آورند« 11/9»حملهاوسما بن الدن درنی بردخالت مبآنها نتوانستند شواهدموثق را

 E  -برخی مردم  به این باور اند  که :آیا بن الدن اعتراف نموده است

همچو شواهد عنقریب غیر ضروری پنداشته خواهد شد وآن اینکه  بن الدن  از مسولیت 



نظامی ایاالت در ویدیو تایپی که توسط نیروهای «  11/9»وزیدخل بودن خود در رویداد

اعتراف   ست آمده در جالل آباد افغانستان بد« 3111»متحده امریکا در ماه  نومبر سال 

، « به ریفرنس مراجعه شود -21»   شد زیدخل می با«  11/9»  نموده که او د ر حمله

انکار «  11/9»ود  در رخداد خل  بودن خ درکنار این واقیعت  که بن الدن  قبالً از زید

است  کارشناسان بن الدن به این باور اند که ویدو  تایپ اخری با دالیل چند کامالً نموده 

جعلی بودن این ویدیو وبرای . «به ریفرنس مراجعه شود  -21» ساختگی و جعلی است 

در ویدو با سیما  شده   شخص  ثبت که شکل وسیمای  تایپ اخری چنین دلیل می آورند 

اهت  ویکسا نی ندارد  چنانچه خود  بن الدن  نیز  بادیدن وشمایل  اوسما بن الدن هیچ شب

         .« مراجعه شود به ریفرنس -23».تصویر در ویدو تایپ برجعلی بودن آن با ور کرد 

اشکاراً باورمند ومتقاعد نگردید  که این ویدو تایپ  بتواند « اف بی آی » بهرصورت    

تاید ویا افاده نماید ، چنا نچه  در اکثریت  شواهد موثق مبنی بر زیدخل  بودن بن الدن را 

مجدداً  بمالحظه گذاشته شده است که به هیچوجه زیدخل بودن بن الدن   ویب سا یت ها

تصدیق نمی نماید لذا با در نظر داشت دونقطه تاید و( 3111)را در رخداد یازدهم سپتمر

:                                                                        اولی قبلی  میتوان چنین استنباط کرد 

  زیدخل   بر  که اگر دولت ایاالت متحد امریکا  اسناد موثق را مبنی:  طالبان  گفتند      

 ،طالبان بن الدن را به مقامات   به آنها نشان بدهد «  11/9»قضیه ربودن بن الدن د      

 اما دولت ایاالت متحده امریکا ازهمچو  خواسته طالبان   ایاالت متحده  تحویل میدهند     

    ونباید ازیاد برد  که مردم عامه . ابا ورزید یعنی که تقاضای طالبان را نه پذیرفت      

.                                                                            هرگز نه پذیرفتند« 11/9»بن الدن را در رخداد  نیز زیدخل بودن      

وآن اینکه حتی اگر :   اکنون من به  نکته سومی بر میگردم  و باالی آن مکث می نمایم 

یعنی که هدایت  داشت که دست  ثابت نشود « 11/9»این فرضیه که بن الدن در رخداد 

نکرده است میتوان دالیلی ارایه کرد وآن اینکه حمله توسط   افراد مسلمان حمله را صادر

جداگانه  دوبخش   من این  ادعای  شماره سوم را به. وابسته به بن الدن صورت گرفته  

، دلیلی که میتواند قوی ترین دلیل  بر این ادعا باشد  «  3a»بخش : میخواهم تقسیم نمایم 

بر آن   رهان قاطعبکه نیز یک دلیل و  «b2»بخش . که این مسلمانان طیارات را ربودند

.                                                        «3»ادعا شده میتواند  همانا سقوط مرکز تجارتی است 

3a.  – شواهد ومدارک مبنی برحضور مسلمانان القاعده در هواپیماها:   

نی  توسط  تا هنوز فرا تر از سوال چنین پنداشته میشود که  حمله بر مرکز تجارتی جها

بهرصورت واقیعت  هر چه باشد  ولی . اعضای مربوط به القاعده صورت گرفته است 

ه نادرست بتاسی از  بررسی های انجام شده  چنین بر می آید که این شواهد ومدارک هم

عملیات ویا حمله پرچم )یک حمله پرچم دروغین « 11/9»رخدادوغلط میباشد وآن اینکه 



میشود  که توسط   دروغین به شیوه های عملیات  واقدامات نظامی ، سیاسی  وروانی گفته

ن  سرد برای بدنام کرد  جنگستگاهای  امنیتی  واطالعاتی  دردوره  د ،ارتش های سری

توسط  دسته های عملیاتی  گاهی عملیات ترور وانفجار. رقبای سیاسیی  صورت میگیرد 

گرم کردن  رقیب  سری هدف نسبت داده میشود ویا برای وابسته به ناتو  انجام وبه گروها

مایی شده وحتی کاذب به شدت بزرگن  ساختگی  ثه د یک حاوجلب توجه  افکار عمومی  

 ویکی -از....حافل سیاسیی وتحلیلی قرارمیگیردومومدت ها  در صدر اخبار، رسا نه ها 

تهاجم و حمله در هماهنگی اند که این میتواند باشد واکثرمردم امریکا به این باور( . یا پید

                                                            .دولت ما با مسلمانان مربوط القاعده  صورت گرفته است 

A – بگذارید  که موضوع را  با ادعای کمیسیون  رخداد   : مسلما نا ن  مومن

اغاز نمایم وآ ن اینکه  این اشخاص متهم  ویا ربایندگان هواپیماها قبل از آنکه   «11/9»

به این عمل د ست بزنند  مسلمانان مومن و آماده هرگونه  فداکاری وجا نبا زی درموارد  

                                                                                           .                           مربوط بخود بودند

  گذارش میدهد که عطا ودیگرهواپیما ربایان کرونیکل سانفرانسسکوآژانس خبررسانی     

تب به الس ویگاس  سفر نموده اند به جایکه آنها درآنجا درگیر اکم  بیش از شش مرکم از

ز نمونه های عایشی، لذایذ وخوش گذرانی های  غیر اسالمی ومذهبی می شوند  برخی ا

: چنین نقل قول میکند ( Nevada)، بعدا کرونیکل  در مورد از ریس بنیاد اسالمی نیبادا 

 Strip)مسامان واقعی نی الکهول می نوشد ، نی قمار میزند ونه هم به کلپ های برهنه

clubs )نس مراجعه شودبه ریفر -22»   .دنمیرو                                                                                                          »

به ارتباط خصایل وکرکتر عطا  آنطوریکه در فوق ادعا گردید دراینجا میتوان یک تضاد 

 مبنی بر« 11/9»ازیک طرف  بنا به ادعای کمیسیون : روشن وقوی را مالحظه کرد 

 به ریفرنس مراجعه -29». اینکه عطا یک شخص کامالً مذهبی  وحتی افراطی  است 

چنانچه این ادعا مبنی بر مذهبی بودن عطا  از جانب  پروفیسور د یتمار  مخیول « شود

(Dittmar  machul )  استاد راهنمای تیزیس  عطا  نیز مورد تاید قرار گرفت  کسیکه

پروفیسور میخول میگوید که من . بود  «1991»سال در پوهنتون تکنالوژی همبورگ در

بود ودرآن مدت شاگرد من بود میشناسم « ایمار –محمد ال »آن محصلی را که اسم اش 

که اسم کامل اوبود نیزنامیده «  محمد  ال  ایمار عطا»البته که عطا بنام پدر خود  یعنی  

بود  منظماً « مذهبی »ار میگوید که این پسرجوان ورشید بسی بهرصورت میخول . میشد

 -21»وهرگز الکهول نمی نوشید وحتی به بوتل مشروب دست هم  نمیزد نماز میخواند 

.                                                                      «رجوع شود به ریقرنس

ای  ایاالت واز جانب  دیگر باز هم به ارتباط عادات عطا  مطابق به مطبوعات ورسانه ه

متحده امریکا  چنین ادعا شده که عطا یک شرابی ویا یک مشروب نوش قوی وشدید بود 



او ( Newsweek)چنانچه یک شب بعد از شرب پنج گیالس ودکا  بنا به قول نیوزویک 

را    خداوند شد که او   چنین معلوم   ترجمه از  بعد  که می گفتبزبان عربی حرف های 

دانیل اما  طبق  گذارش    .  « به ریفرنس مراجعه شود -23» میداد« F-K God»دشنام 

خبرنگار وتحلیلگر امور سیاسی  کسیکه در باره عطا کتاب نوشته است چنین )(هوپسیکر

کلب رقص ) عطا کسی بوده  که  بطور روتین ومنظم  به کلب های   ستریتیزم : میگوید 

کوکاین نیز بمصرف میرساند تا جایکه میرفت ، بیشتر مشروب می نوشید و ( های برهنه

حتی او با یک رقاصه برای مدت چند ماه  یک جا زندگی میکرد   که بعداً  آن رقاصه  

اورا لگد زده واز خود به دور میراند ، طبق گفته ای آن خانم رقاصه  ، اقای عطا بعد از 

و چوچه هایش اورا شکم می درد ( پشک)چند مدت دوباره به نزد ش برمیگردد گربه ای 

.                                                                                   «مراجعه شودبه ریفرنس -23» . را بی مادر میسازد 

 :درمورد اش چنین میگوید  پس ایا  این همان شخص میباشد  که پروفیسور مخیول        

  یداددوشیزه ها دست نمبا خانم ها و ی که حتیکس،یعنی  آن شخص  محمد ال ایمار است 

وقطعاً عادت نداشت که الکهول بنوشد ویا به بوتل مشروب دست زند، اقای مخیول حتی  

با جدیت تمام  میگوید که اگر دست من را در آتش نیز بگذارند  من تاکیدا خواهم گفت که 

                           . محمد ال ایمار  شخصی بود که نه  الکهول می نوشید ونه هم زن باره  بوده است 

آنکسی  که اوصا ف اورا مطبوعات ایاالت متحده  امریکا  و  اقای «  عطا»لذا  ایا        

مخیول توصیف نمود یعنی  پروفیسور  اقای  راکه  مردی یا بود  هوپسیکرتشریح نمودند 

نند  دوشیزه بنگرد   ویا نه همچو که ما«  محافظ»شخصی که نه همچو ما نند  بادی گارد 

  یش را بی مادر ساخت  گربه خانم رقاصه را بدرید وچوچه ها ی که  شکم بود ویا شخص

بود ه ویا همان شخصی که تخلص اش نند  پدرش  مالیم  و مهربان  ما  که یا شخصی  و

                                                                                                .«مراجعه شود به ریفرنس -29» .بود «بلبل»

باید خاطر نشان ساخت که ما همین اکنون در مورد دوشخصی که هریک ازآنها اوصاف 

که توسط  مطبوعا ت امریکایی « عطای»جدا گانه دارند صحبت می نمایم ،  یعنی  یکی

ریشدار  ( فوتوی ستانداردبه نورمهای اف بی آی )تشریح گردید یعنی شخصی روی کلفت

خص توصیف شده همبورگی کامالً ازهم متفا وت میبا شد  البته در مقایسه که ازسیمای ش

همچنان . «مراجعه شود به ریفرنس -91».با فوتوهای  شان که در انترنیت  دیده میشوند

ارتفاع قدوقامت ه پروفیسورمیخول تعریف کرد شخص خیلی کوچک یعنی که کعطای را

 1،9)یعنی که «  فرنس مراجعه شودبه ری -91» بوده  «یک متر وشصت سانتی » اش 

بیشتر ( انچ   11،1)ویا (  2،1)وعطای توصیف شده توسط مطبوعات امریکا(انچ کمتر 

                                                                                                                            .« به ریفرنس مراجعه شود -93». قد داشتند

دلیل اخری که با ید  به آن با ور مند شد  اینست  که این تفاوت های  تشریح شده فوق       

یشه وتعمق بیشتر  مبنی بر شناخت   به ارتباط  دوشخص متفاوت  میتواند  مارا دریک اند



پدر  محمد ال  ایمار  عطا گذارش میدهد  که او با پسرش عطا که به او : آنها قرار دهد 

«  11/9» قبل ازآنکه به ارتباط حمله« 3111»تلیفون نموده بود بتاریخ دوازدهم سپتمبر 

به ریفرنس  -92».ند چیزی  میدانستند از اینجا وآنجا تقریباً دو دقیقه باهم صحبت نمود

                                            .                                                                                                                            « . مراجعه شود 

دارد  جود  و  گان  هواپیما  ربایند دراینجا همچنان پرابلم های بیشتر  دیگر به ارتباط      

که   ولید   طبق راپوری بدست امده  گذارش میدهد « بی بی سی » آژانس: بگونه مثال  

( 11)پرواز  شماره  جا در    با عطا یک  که ممکن(   Waleed  -Shehhri)ال شیری 

بالنکا  کسه  در  « 11/9» رخداد  قب  متعا   در هفته   باشد  امریکایی مرده   پیمای هوا

«casablanca»  بوضوح  دراینجا :چنین گفته بود به ژورنالیستها و مقامات امریکایی  

اسم پیلوتی نامیده می شد ند  (ziad jarrah)جراح  زید که آنها نام گرفت  میتوان دونفررا

 مراجعه -91» .میکرد  نی متحده را خلبا  - 92-که هواپیما ی ربوده شده  پرواز شماره 

                                                                                                                  .« ود به ریفرنسش

بد ین اسا س عالوه بر آن  شخصی را  که  متهم به هواپیما ربا یی چسپ زده بودند نه    

.                       گونه طریقت اسالمی هم  نبود چتنها که مسلمان مومن نبود بلکه پیروی هی

 ودرصورتیکه این گفته ها در مورد این داستان رسمی بقدر کافی  بد نبوده  پس دالیل    

حتی تاید نماید که این اشخاص در هواپیما بوده باشند  وشواهد خوبی هم دردست نیست که 

من میخواهم  این .ا بدست امده است که از بررسی ه تمام این شواهد بخش نادرستی است

                                                                            .ین مثالها توضیح دهم  اط را درچندنق

B-  ها در چوکی های خورد وخمیر شده هواپیما پاسپورت: 
در چوکی های   هواپیما ربایاننفر «19»یکی از ثبوت این ادعا  کشف  پاسپورت های 

نفریکه که   «19»تشخیص هویت همین بود که برویت  آن خمیره شده هواپیما  خورد و

یاد  بیشتر  آن چیزیمیباشد که البته در گذارش از هواپیما ربایی چسپ زده شده بودند  به

نمی بود    ور باچندان  قابل  این گذرنامه ها بدست هم می آمد   اگر اوری نشده است ویا 

مرکزتجارتی   واضمحالل  تخریبمی نما ید که  بعد  ازادعا « اف بی آی »مثال نه بگو

جستجو و تفحص قرار   تحت  را تجارتی  ای جوار این مرکز جهان موظفین ما کوچه ه

( satam al Suqami)تم ال سوکامی  به اسم  سا گذرنامه ای  یک که  توانستند  دادند و

 را هواپیما  همان  یعنی کسی را که او نیز در جمله همین هواپیما ربایان بوده بند  را بیا

رجوع شود به  -93 »که دربرج شما لی مرکز تجارتی جهان تصادم داده بودند 

                                                                                         . «ریفرنس

ل بان برج اضمحالاخی جوار فت شده از که پاسپورت دریا ودخواهد بست فلهذا ایا این در

خاکستر شده باشد  بدست آید طوریکه  خاک وون آنکه کزتجارتی جهان بیدشده شمالی مر



-Al)سوکوامی  -ال پا سپورت   پوالد و ، تنها  ستونهای  همه چیزها خاک وخاکستر شد

Suqami  )برای    ادعا   اما این  تعجب اور است ؟  .سالم ماند وخاک وخاکستر نگردید

میتواند   مضحک  خیلی  گفتن  مون با نفس های بریده بریده  سخنشت از از ر وگذعبو

نه )معین   عالمت کدام نی شد  ویا  یعنی که این پاسپورت از آن دوزخ بیدون نشا: باشد 

های اضمحالل شده ای فرار کرده ودرخیابان جوار برج  (سوخته شده  ونه هم پاره  شده 

: این مطلب را یک  مفسر انگلیس  اظهار نمود : مرکز تجارتی جهان قرار میگیرد

به ریفرنس  -92» -«اف بی آی »ازمون ساده لوحا نه از طرفداران  سرکوب تروریزم 

                                                   :  اصالح نمودند ادعای مضحک وخنده اوررا اینطور این(3119)درسال.« مراجعه شود 

ه ویا قبل از آنکه برج های مرکز تجارتی جهان کامالً سقوط کند و یا منهدم گردد گذرنام

افتیده بود  ،  را که در خیابان جوار  برجهای درحال سقوط سوکامی  -پاسپورت اقای  ال

 -99»میدهد تسلیم    نیویارک  ت پولیسزمین بر میدارد و به دیپارتمنآن را یک عابر از

 برج شمالی مرکز   سقوط از بقا به  نیاز  ون آنکه بیدبرآن  بنا.«شود به ریفرنس مراجعه

این نیاز دیده میشود  که پاسپورت محضاً  باید از جیب ویا  تجارتی جهان درمیان باشد ،

بپرد  وبعداً  از برج   فرار کند  از کابین طیاره( Al- Suquami)کیسه ای  ال  سوکامی

لم  غه سا کدام دغد  بیدون بیدون کدام عالمت  ونشانی و یا   شمالی مرکز تجارتی جهان

گیرد  هدام مرکز تجارت جهان قرار ودست نخورده در خیا بان جوار برجهای در حال ان

  یعنی به اصطالح عام سنگ آسمانی فقط وفقط باالی همین گذر نامه اصابت میکند وبس 

ادعای اولی بیشتر مضحکتر وخنده اور    به  نسبت  اصالح شده  دومی  فلهذا این ادعای 

خورد وریزه  های   چوکی  در  میباشد  فلهذا این نسخه ها و  وداستان کشف گذرنامه ها

                                                  . شده هواپیما  همه وهمه  پوچ ودور از واقعیت چیزی دیگری نمی تواند باشد 

C-  میتواند  البته  که :گذارش تماسهای تیلیفونی از خطوط هوایی

وآن اینکه میدانیم چون هواپیما ربایان بداخل هوا پیما بودند   وسیعا  قابل اعتماد قرارگیرد 

وبه همین سبب اکثرمسافرین وعمله وفعله هوا پیما از اختطاف طیاره به اقارب ودوستان 

ویا به جاهای مسول ناگذیر که تماس های تیلیفونی ممکن  برقرار نموده باشند ولی  دلیلی 

ز صورت نگرفته ه  این تماس های تیلیفونی هر گخوبی که میتوان دراینجا  آورداینست ک

( 11)است گفته شود که کارایی نیافتده است و طبق گذارش تقریباً درحدود است  ویا بهتر

ده تماس ورت گرفته است که آزآن جمله تنهاتماس تیلیفون بواسطه تیلیفون های همراه ص

صورت گرفته است ( united flight 93)فالیت متحده « 92»تیلیفون از پرواز شماره 

میگیرد  سه  ویا  صورت  که یکی ازاین تماس ها  درهنگام سقوط هواپیما در پنسلوانیا 

این   کرده   مواصلت( Deena  Burnet)ِ دینا بورنیت   همراه به چهار تماس تیلیفونی 

گفت  چونکه او نمبر تیلیفون « اف بی آی »به  (  Deena Burnet)مطلب را او یعنی 



.                                            را میدانست   «Tom Burnet »  ه شوهرش  تام بورنیتهمرا

یلیفون های ت   بهرصورت  طبق گذارش یک منبع خبری چین گذارش شده وآن اینکه     

اصالٌ از نظر تخنیکی توان این را نداشتند که از ارتفاع باالتر از ( 3111)همراه در سال 

در حدود به زمین تماس برقرار نماید  چه رسد به آنکه هواپیما ها  معمواْل   فُت (1111)

می نمایند که به هیچ صورت تماس تیلیفونی فُت ارتفاع را اختیار( ۰۳۳۳۳)تا ( ۰۰۳۳۳)

هریک   کانادای یکی  وعلمی  رادو نفر تخن موضوع   این  دبه زمین برقرار شده نمیتوان

(A.K Dewdney )یس برای نهادعلمی امریکا ومقاله نو(Michel Chossudovsky  )

موضوع عدم برقراری تماس های تیلیفون همراه ( 3119)و( 3112)افتصاد دان در سال 

          .« مراجعه شود به ریفرنس -11».را به  زمین  در کتاب مطبوع شان تشریح نمودند 

موضوع  تیلیفون ها ی همراه را  که « اف بی آی » دور از امکان نمیتواند باشد که      

(  3111)ایا  ازارتفاعات بلند به زمین تماس برقرار نموده میتواند ویا نمیتواند  در سا ل  

بخاطر مغشوش ساختن اذهان عامه  قصداً تغیرات را پیاده نکرده باشد  مثالً ممکن است 

 Zacarias»ریا  موسوانی که بخاطر محاکمه کردن هوا پیما رباینده  نفر بیستم  اقای  ذک

 Moussaoui  »قبل از   میکه هواپیما  از داخل هواپیمای ربوده شده  به بیرون درهنگا

تیلفونی  تماس  دومراتب ست  تصادم به برجهای مرکزتجارتی جهان از ارتفاع خودمی کا

خوب  درین مورد اینست که ودلیل  «به ریفرنس مراجعه شود -11» برقرار نموده باشد

زمین صورت میگیرد ویانه  توسط تیلفونهای همراه به س  تما  ز اینکه ا  «ف بی آی ا»

                                 .«رجوع شود به ریفرنس-13» .ازهرنوع ادعا خود داری می نماید  

مبنی براینکه آنهادومراتب باتیلفون همراه از هواپیمای « اف بی آی »پس اگر ادعای      

اشخاص مسول تماس برقرار نموده اند درست باشد ، پس چگونه میتوانند  بما توضیح به 

دهند که  بسیاری از مردم گذارش داده اند که برای آنها  گفته شده  که بشما از تیلیفونهای 

همراه  تیلیفون شده است ؟ تنها شاید که در تون صدا  کمی  پرابلم موجود بوده باشد و یا 

واز جانبی هم در مورد  .شنونده کمی تشویش ویاکوتاهی موجودبوده باشد اینکه درحافظه 

یون شته  که  من از  تیلف ا طوریکه او  بیان دچطور ،(  Deena Burnet)دینا بورنیت 

خود شنیدم  چونکه نمره  تیلیفون همراه «ID»شناسایی تماس گیرنده همراه شوهرم رادر

موضوع به آن  به تماس شدم واز« ف بی  آی ا»اورا میدانستم وبزودی درهمان روزبه 

(  Tom  Burnet)اگر  تام بورنیت . « به ریفرنس مراجعه شود -12».اداره اطالع دادم 

و   ید نما  ادعا می  «اف بی آی » هاز تیلیفون عقب چوکی  استفاده کرده باشد آنطوریک

آ له همراه او در   پس چرا  نمبر تیلیفونگذارش میدهد  این مطلب را  «3113»در سال 

جواب    خانم اش  نشان داده میشود ؟ اف بی آی  از  ارایه « ID» هدشناسایی تماس گیرن

.                                                                              این سوال عاجز مانده ونمی تواند ازاین سردرگمی راه بیرون رفت را دریابد

یگانه امکان توضیح این مطلب این خواهد بود که این تیلیفون کردن ها وتماس گرفتن ها  



شاید که  کسی از آواز  تکنالوژی   . تگی وجعلی  میتواند باشد بوده  وهمه ساخ نادرست 

 مراجعه -19»استفاده  نموده باشد  که  در آن زمان  وجود داشت(شکلگیری)مورفنگ 

وشناسایی  کننده  تهیه   شکلگیری   له ایوآ  وسیله  یعنی از ترکیب  «شود به ریفرنس

د که میتوان آن را درانترنیت سفارش جعلی وساختگی استفاده شده باش(ID)تماس گیرنده 

داد،ویا اینکه شاید  کسی از زمین با استفاده از نمره تیلیفون تام برنیت استفاده کرده باشد 

وبا خانم اوتماس برقرار نموده باشد پس اگر همجو تماس با خانم تام بورنیت جعلی باشد  

جعلی وساختگی بوده  پس در آنصورت تمام تیلیفو های که به مردم صورت گرفته است

                                                                                               .است 

اف بی )  اداره   : از تیلیفون همراه( Barbara Olson)گذارش تیلیفونی باربارا اولسن  

«  33» بمنظور  تقویه ادعای قبلی اش  چنین یاددهانی میکند  که از فالیت  شماره   (آی 

معاون  را   این مطلب  شده است   برقرار  یتیلیفون  س هواپیمای امریکن به پنتاگون تما

او باربارا اولسن  نم  که خا   » میدهد   گذارش  ( Ted Olson)دادستان اقای تاد اولسن 

(Barbara Olson  مفسر شناخته شده  سی ان ان  )به  امریکن « 33از فالیت شماره ن

 -11» که تماس اولی تقریباً یک دقیقه ددومراتب برقرار میکن  همرای او تماس تیلیفونی 

 به ریفرنس رجوع -13»دومی  سه تا چهار دقیقه   وتماس « به ریفرنس رجوع شود

 یم گفت کهکه خانم من در تماس تیلیفون همراه برا  را در برمیگیرد   او میگوید«  شود

.                                                توسط ان ربودند اوهوپیمار  دله جارحه بودنهواپیما ربایان مسلح با چاقو  وآ

مراه با شوهرش ه  ونفازتیلی لذا او یعنی خانم باربارا چطور توانست  که با استفاد          

توسط   ارتفاع   ونکه هواپیما در ارتفاع بلند در پرواز بود  واز  آن اس حاصل نماید چتم

« 313»ویا اینکه این تماس ازهواپیمای .را ممکن نیست که تماس برقرار شودتیلیفون هم

بوینگ ساخته شده امریکا که مخصوص فالیت های خطوط هوایی امریکا میباشد استفاده 

  ( 11/9)چونکه انگیزه حقیقیت یابی  رخداد    «به ریفرنس رجوع شود -13»شده باشد 

اغاز گردید  یعنی زمانی بود که تا هنوز گوشی های تیلیفوهای عقب « 3111»ل  درسا

  نگرفتهفاده  مسافران  قراردرمعرض است «313» بوینگدرهوا پیماهای سیت ویاچوکی 

داستان محکمه درمورد «ی اف بی آ»ویا بادرنظرداشت همین دلیل  اینصورتپس در بود

به هیچ وجهه نمیتواند ثابت سازد پس  در را( Ted Olson)قصه تاید اولسون « موسیی»

خطوط هوای امریکن صورت گرفته است  اشا ره « 33»گذارش  تیلیفونی که از فالیت 

از تماس اولی یک دقیقه ای تذکر بعمل نشده است ویا تنها «بار بارا اولسن »  به صحبت

این  فراخوان    شودکه گفته میست واز تماس تیلیفونی دومی هیچ ذکری بعمل نیامده ا آمده 

.                             «رجوع شود به ریفرنس-13».وخت طول کشیده است « صفر»تیلیفو نی  صرف 

پس تماس های تلیفون های ذکر شده و  گفته شده به هیچ وجهه قابل اعتماد نبوده وهیچ    

قانع کننده را نمیتواند  پیشکش کند مبنی بر اینکه  هواپیما ربایان بداخل هواپیما  مدرک



                                                     .                                             بوده باشند 

D- بطور گسترده عموم : گذارش کالبد شگافی  و بازنمود کردن پرواز

ایان درداخل  پرواز های  هواپیماهای  مقامات را مبنی براینکه هواپیماربمردم این ادعای 

 رجوع -19» ربوده شده خطوط هوایی امریکن بودند یک ادعای گمراه کننده می پندارند

فران را  در لست مسا این ادعا که بتوانند اسمای این  هواپیما ربایان  «  شود به ریفرنس

ویا جعل   «رجوع شود به ریفرنس -31 »بشکل از اشکال وانمود سازند هرچهار پرواز

پنتاگون در نعشها صورت گرفته بود آنرا درنظر گرفته کالبد شگافی را که ازطرف  کنند 

نه بداخل  هواپیما  بودند   حال   چهارگا ادعا کردند که این هواپیما ربایان در پروازهای 

چ  یک ازاین هواپیما ربایان درهیچ یکی از لست های  نام نویس  مسافران  آنکه  اسم  هی

چونکه موجود نبود  موجود نبود  وبویژه که هیچ  یک نام عربی در لست  مالحظه نشد  

                                                                                                   .« به ریفرنس مراجعه شود -31»

 E-  عدم د سترسی به«Squawk »قبل } :      کود هوا پیما ربودن

ویا   گیرنده  دستگاه یعنی   سکوک: توضیح  نمایم  ازهمه میخواهم واژه ای سکوک را 

بره  ماس میبا شد که بمجرد  دریا فت  مخابره ها  جواب مخااداره مسول اخذ مخا بره وت

درنهایت مردم به این باور شدند  .  { از ویکی پید یا....  ها را بصورت اوتماتیک میدهد

پرواز  خطوط هوای  درهر چهار   که تمام شواهد  مبنی بر این ادعا که  هواپیما ربایان 

ین معنی که  وآن بد  ادعای کامالً ضد ونقیض بوده   هواپیماهای ربوده شده  سوار بودند

اگر خلبان با در   اصالً این هوا پیما ربایان درهیچ یک  از پروازها بداخل هواپیما نبودند

را «3111»رمز یا کودستاندارد  ممکننظر داشت هردلیلی به این باورکه هوا پیماربایان 

که بمشکل میتواند  قابل  شند  ادعای است وبه زمین مخابره کرده با  از قبل دانسته باشند

بعداً از بررسی ها «  11/9»درحالیکه بعداً در رخداد هواپیما ربایی رویداد  باور باشد 

چنین مشخص شد که ازجمله این هشت پیلوت  هیچ کدام آنها  با وجود داشتتن  مدت زیاد 

آنها میخواستند  اگرالیکه درحهیچ استفاده نه نموده اند «3111»نی  ازین کود ویارمززما 

 نمیگرفت دربر را « سه ثانیه دو یا » از بیشتر  مید ادندر قرا مورد استفاده  را این کود

ثانیه  را دربرگرفت  که « 21»   --« 92»به  گفته مسول   فالیت  متحده  لیکه  درحا

                                                  .«مراجعه شود به ریفرنس -33»هواپیما ربایان داخل کا بین هواپیما شد ند 

F– 11/9»که رخداد حمله اکنون چنین به نظر میرسد :کاذب یورش پرچم »  

یورش .  تا حال  یکی از استادانه ترین مثال ازیک حمله پرچم کاذب  شمرده شده میتواند

پرچم کاذب زمانی  اتفاق می افتد  که یک کشور تمایل حمله را باالی کشور دیگر داشته 

باشد درحالیکه این یورش توسط کسانی علیه مردم خود ودر کشور خود صورت میگرد 



فاده با استهتلر. میگذارند کسان باالی کسان کشورهای دیگرین همومسولیت این یورش را

دامن جهانی را  د حمله بردو بخش اروپای جنگ دومی پولینازهمین حمله پرچم کاذب باال

زد وبه همین منوال دولت وخت جاپان باالی منچوریا  یرش نمود  و بخش اسیا یی جنگ 

ستاد کل پنتاگون « 1933»ر سال باید خاطر نشان ساخت که د.دوم جهانی را اغاز کرد  

 مراجعه -32» با استفاده ازیورش پرچم کاذب پیشنهاد حمله را تحت بهانه ای چند برکوبا

سرانجام  واین پیشنهاد  یها گردید  بیشترامریکا  مرگ  باعث نمود که  «شود به ریفرنس

درسال    سفید  قصر    دولت مردان   بازهم  اام. شد جمهورکیندی ویتو ریس   ازطرف

،عراق  کاذب طرح اشغال افغانستان پرچم   ازهمین تکتیک یورش  به استفاده« 3111»

گرفتند    درپیش را   «عه شود به ریفرنسجمرا-39»دیگر  و چند ین کشورعمده مسلمان

گرفتاری  تخم  آنها   که   شده معلوم   چنین  واکنون  ند افغانستان وعراق را اشغال نمود

                                                                                          .ن را درمزرعه ای  ذهن خویش کاشته اند مسلمانا

                                                                                     پایان بخش اول                                         

 

 

 

 

 

                                         


