
 

 

  

 

 الحاج عبدالواحد سيدی

  

 

 ترور طراجنگ بخ

Arivel-17 

 بنیاد  دجال ضد  مسیحیت

 ویرایش عبدالواحد سیدی

 در مورد وقایع یازده سپتمبر از دانشنامه آزاد 

 جنگ امریکا بخاطرترور 60-اریوول 

  سپتامبر از زبان دانشمندان +تصاویر و فیلم ۱۱رازهای 

شته ها  و زیر بنا  های  امریکا بعد  از  این  واقعه به افغانستان حمله برد داتمهید: 

نظامی ایکه به  ارزش  ملیونها دالر توسط  شوروی  وقت در افغانستان جا بجا شده 



بود را  از بین برد و  ده سال در  این  کشور هرچه خواست انجام داد و حاال  هم بار 

و بنه  خود را  گرفته  می  برآید و هیچ  کس  حتی  ملل  متحد  نیز بشمول  کشور 

تحت برنامه  ناتو در  این  مورد اعترازی نکردند. انها که به  بهانه قل و قم  های

هراس  افگنان  آمده  بودند قریب  است آنها  را با دولت  افغانستان یکجا بسازد. هر  

مورد  تحقیق  قرار  گیرد ولی در   چند  ایچاب  میکرد  که  این  موضوع بطور مستقل

برابر  شد کسانیکه  در  زمینه  مستندات  این  حادثه  همین  قسمت  بحث  روی  آن 

تاریخی  که  هم بمردم   امریکا و  هم  بمردم  جهان مخصوصاً افغانستان خیلی  

 صدمه رساند میتوانند  به  هزاران  مستند از  طریق  انترنیت کسب کنند.

 ؟جنگ بخاطر ترور  رویکار  آمد

 روی  کار  آمد؟ سپتمبر  11اما واقعاً بعد از  حادثه  

 11/6/3112نوشته زیر  از دانشنامه  آزاد ویکی   پيدیا تاریخ 

 از  طریق گوگل کروم در مورد  حادثه  سپتمبر  با امار و  ارقام  کلی .

 [ویرایش]سپتامبر ۱۱شمار  گاه

 

 

 نيویورک ،منهتن سپتامبر، ۱۱محدوده سازمان تجارت جهانی پس از حمالت 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&section=3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&section=3
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_photo_of_WTC_groundzero.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_photo_of_WTC_groundzero.jpg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Aerial_photo_of_WTC_groundzero.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Aerial_photo_of_WTC_groundzero.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9


 

 

 ها از باال و چگونگی برخورد آن هواپيماها پيشروی راه

 های مرکز تجارت جهانی برخورد نخستين هواپيمای ربوده شده به برج - ۸:۵۴

 های مرکز تجارت جهانی برخورد دومين هواپيمای ربوده شده به برج - ۹:۳۰

 نيویورک های منطقه تعطيلی فرودگاهاعالم  - ۹:۱۱

 های نيویورک ها و پل اعالم ممنوعيت تردد در کليه تونل - ۹:۱۱

ایاالت  اعالم کرد که فلوریدا در جمهور ایاالت متحده آمریکا رئيس جورج دبليو بوش - ۹:۰۳

 است مورد حمله قرار گرفته متحده آمریکا

تاریخ  حده آمریکا برای نخستين بار دراعالم ممنوعيت پرواز برفراز ایاالت مت - ۹:۵۳

 این کشور هوانوردی

 .واشينگتن، دی.سی در پنتاگون برخورد یک هواپيمای ربوده شده به ساختمان - ۹:۵۰

 کاخ سفيد تخليه - ۹:۵۴

 فلوریدا پرواز بوش از - ۹:۴۱

 فروریختن برج جنوبی مرکز تجارت جهانی - ۱۳:۳۴

 پنتاگون ختن یک ضلع ساختمانفروری - ۱۳:۱۳

 پنسيلوانيا سقوط یک فروند هواپيمای ربوده شده در - ۱۳:۱۳

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:911_-_FEMA_-_WTC_impacts_(graphic).svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:911_-_FEMA_-_WTC_impacts_(graphic).svg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:911_-_FEMA_-_WTC_impacts_(graphic).svg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:911_-_FEMA_-_WTC_impacts_(graphic).svg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%D8%8C_%D8%AF%DB%8C.%D8%B3%DB%8C.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%D8%8C_%D8%AF%DB%8C.%D8%B3%DB%8C.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7


 در نيویورک سازمان ملل متحد تخليه ساختمان - ۱۳:۱۰

بانک  ایاالت متحده و ساختمان وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه يهتخل - ۱۳:۱۱

 در واشنگتن دی سی جهانی

 کانادا انتقال کليه هواپيماهای در حال پرواز در آسمان آمریکا به - ۱۳:۱۵

 سقوط برج شمالی مرکز تجارت جهانی - ۱۳:۱۸

 .یواشينگتن، دی.س در دولت فدرال های تعطيلی کليه ساختمان - ۱۳:۵۴

و  آمریکای التين ایاالت متحده آمریکا به وزیر امور خارجه کالين پاول قطع سفر - ۱۳:۵۴

 بازگشت به کشور

 اسر جهاندر سر اسرائيل دیپلماتيک تعطيلی کليه اماکن - ۱۳:۴۵

 اعالم تعطيلی کليه مراکز دولت ایالتی نيویورک - ۱۳:۴۱

 نيویورک برای ماندن شهروندان در منازل شهردار رودی جوليانی درخواست - ۱۱:۳۱

، یک فروند بوئينگ ۱۱اعالم گم شدن دو فروند هواپيمای مسافربری آمریکا: پرواز  - ۱۱:۱۸

، یک ۱۱خدمه و پرواز  ۱۱مسافر و  ۸۱به همراه  آنجلس لس به مقصد بوستون از مبدأ ۱۴۱

 .خدمه ۴مسافر و  ۴۸با  آنجلس لس به مقصد واشنگتن دی سی از مبدأ ۱۴۱فروند بوئينگ 

 فرانسيسکو سان به مقصد نيوجرسی از مبدأ ۹۰اعالم سقوط پرواز  - ۱۱:۱۴

 ۹مسافر و  ۴۴به مقصد لس آنجلس با  بوستون از مبدأ ۱۱۴اعالم سقوط پرواز  - ۱۱:۴۹

 خدمه

 المللی لس آنجلس تخليه فرودگاه بين - ۱۱:۳۵

 المللی سانفراسيسکو تخليه فرودگاه بين - ۱۱:۱۴

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%D8%8C_%D8%AF%DB%8C.%D8%B3%DB%8C.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%D8%8C_%D8%AF%DB%8C.%D8%B3%DB%8C.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86


 مکزیک ایاالت متحده آمریکا با کانادا و مرزهای در وضعيت خطر اعالم باالترین - ۱۱:۱۴

 فروند هواپيما در آسمان آمریکا در حال پرواز هستند ۴۳که  اعالم این - ۱۱:۰۳

 Barksdale Air Force دیلدر بارکس  نيروی هوایی جورج بوش از پایگاه - ۱۰:۳۵

Base است و  گفت که ارتش ایاالت متحده در سرتاسر جهان به حال آماده باش کامل در آمده

 شدت مجازات خواهند شد عاملين این جنایات بهتأکيد کرد که 

 اعالم وضعيت اضطراری در شهر واشنگتن دی سی - ۱۰:۱۱

ناوهواپيمابر مسئوليت تأمين امنيت سواحل  ۱ناو جنگی و  ۴پنتاگون اعالم کرد  - ۱۰:۵۵

 اند شرقی ایاالت متحده رابرعهده گرفته

 به نقطه نامعلوم لوئيزیانا اکس دیل درپرواز جورج بوش از پایگاه نيروی دریایی بر - ۱۰:۵۸

 اعالم ممنوعيت پروازهای تجاری در سرتاسر آمریکا تا روز چهارشنبه - ۱۵:۰۳

، شرکت بوش در نبراسکا پایگاه نيروی هوایی دراعالم حضور جورج بوش در یک  - ۱۴:۴۴

 کاندوليزا رایس و دیک چينی یک کنفرانس ویدئویی با شرکت

مسبب وقوع را  اسامه بن الدن خبر داد که مقامات آمریکایی به احتمال زیاد ان ان سی - ۱۴:۳۳

 دانند حوادث تروریستی می

 مرکز تجارت جهانی ۱آتش سوزی در ساختمان شماره  - ۱۴:۱۳

 (وال استریت) تعطيلی بازار بورس نيویورک - ۱۴:۱۴

به سوی واشنگتن دی  نبراسکا پرواز جورج بوش از پایگاه نيروی هوایی آفوت در - ۱۴:۰۳

 سی

 طبقه ۵۱مرکز تجارت جهانی با  ۱سقوط ساختمان شماره  - ۱۱:۱۳

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_(%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_(%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7


به کاخ  لورا بوش به واشنگتن تحت تدابير شدید امنيتی، بازگشت ورود جورج بوش - ۱۸:۴۵

 سفيد

 ها ها و ویرانیآسيب

 :سه ساختمان در مرکز تجارت جهانی تخریب شدند

 جنوبی  برج(۱ WTC)  سوزی فروریخت دقيقه آتش ۴۴بعد از  ۹:۴۹در ساعت. 

 ( ۱برج شمالی WTC)  سوزی  دقيقه آتش ۱۳۱بعد از  ۱۳:۱۸در ساعت

 .فروریخت

  ۱برج شماره (۱ WTC)  فروریخت ۴:۱۳در ساعت. 

  شرکت آمریکن ایرالینز در ساعت  ۱۴۱همچنين یک فروند هواپيمای بوئينگ

برخورد کرد و باعث تخریب  واشنگتن با ساختمان پنتاگون در صبح به وقت محلی ۹:۰۱

 .بخشی از آن شد

 [ویرایش]شدگان شمار کشته

 

 

به یاد از  شمع دهد که در حال روشن کردن را نشان می تهرانایرانی در دختر و مادر ی نگاره

.سپتامبر هستند ۱۱ تراژدی دست رفتگان
[۵]

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%88%D9%84%D8%B4_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%88%D9%84%D8%B4_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&section=5
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&section=5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Iranianwomenmothersqcandle.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Iranianwomenmothersqcandle.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Iranianwomenmothersqcandle.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Iranianwomenmothersqcandle.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-4


تن ۱۹۱۵در کل 
[۴]

یانشمار آوردن هواپيما ربا با به 
[۴]

تن  ۱۵ی  تن دربردارنده ۱۹۹۰ 

گمشده
[۱]

 .سپتامبر کشته شدند؛ که به شرح زیر است ۱۱های  در حمله 

 ۱۵۴  ی هواپيما به استثنای هواپيماربایان دربردارنده ۵تن در: 

 تن ۸۸آمریکن:  ۱۱پرواز شماره  .1

 تن ۴۹یونایتد:  ۱۱۴ره پرواز شما .3

 تن ۴۹آمریکن:  ۱۱پرواز شماره  .2

 تن ۵۳یونایتد:  ۹۰پرواز شماره  .4

 ۱۴۳۱ های مرکز تجارت جهانی تن در برج 

 ۱۱۴ پنتاگون تن در
[۸]

 

تن از  ۱۰، نيویورک نشانی آتش تن از دپارتمان ۰۵۰از ميان این افراد 

تيموتی  البودند. ژنر نيویورک تن از دپارتمان پليس بندر ۰۱و  نيویورک پليس دپارتمان

 .بود پنتاگون ترین مقام کشته شده در بلندپایه مودی

 [ویرایش]هواپيماربایان

 آمریکن ۱۱نفر در پرواز شماره  ۴نفر بودند، که شامل  ۱۹هواپيماربایان در مجموع 

آمریکن  ۱۱نفر در پرواز شماره  ۴یونایتد ایرالینز،  ۱۱۴نفر در پرواز شماره  ۴ایرالینز، 

شدند. محمد محمد األمير عوض  یونایتد ایرالینز می ۹۰نفر در پرواز شماره  ۵ایرالینز و 

آمریکن ایرالینز بود  11السيد عطا معروف به "محمد عطا" یکی از پنج رباینده پرواز شماره 

از ربودن هواپيما به عنوان خلبان کنترل هواپيما را به دست گرفته و آن را به برج  که پس

 ۱۴شمالی کوبيد. تنها تبعه مصری حاضر در حمالت محمد عطا بود. مليت هواپيماربایان را 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-FARS-5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-WIKITABLE-6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-WIKITABLE1-7
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تشکيل  لبنان و یک تبعه مصر ، یک تبعهامارات عربی متحده تبعه ۱، عربستان سعودی تبعه

بودند القاعده و عضو سازمان عرب سپتامبر تماماً  ۱۱داد.تيم عملياتی حادثه  می
[۹]

 

و  نيویورک ها در این عمليات حمله انتحاری به دو برج تجارت جهانی در اهداف تروریست

انجام شد در  هواپيمای مسافربری که به وسيلٔه سه،وزارت دفاع آمریکا( بود)پنتاگون ساختمان

 .نفر )با احتساب هواپيما ربایان( کشته شدند ۱۹۹۱طی این حوادث و در مجموع 

 نجات یافتگان

 سپتامبر ۱۱های توطئه  تئوری: نوشتار اصلی

 

 

 نپنتاگو فيلم لحظات برخورد هواپيما به ساختمان

 

 

 سپتامبر ۱۱های  پس از حمله پنتاگون
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ها  است. یکی از فرضيه مربوط به این حادثه تاکنون تدوین گشته وطئهتئوری ت چندین

نکردن تعمدی آنها از وقوع  در این حمالت یا جلوگيری اسرائيل داشتن دولت آمریکا یا دست

هایی اشاره کرد که  توان به استدالل های بعدی است. از جمله می گيری منظور بهره حمالت، به

داند را ناشی از برخورد یک هواپيمای تجاری نمی پنتاگون های ساختمان خرابی
[۱۸]

گوید  و می 

نيست، بلکه مربوط به  ۱۴۱که حفره ایجاد شده در پنتاگون به اندازه یک هواپيمای بوئينگ 

، نيز ۱خصوص برج شمارٔه  های مرکز تجارت جهانی، به است. دربارٔه برج سامانٔه کروز یک

ت و نه اس ها در اثر انفجار کنترل شده صورت گرفته برخی معتقدند که فروریختن برج

های قربانيان نيز  سوزی داخل ساختمان. این افراد که در بين آنها تعدادی از خانواده آتش

کنند که دولت آمریکا برای اتهام طراحی و اجرای عمليات توسط  حضور دارند، ادعا می

است. برای مثال، با ذکر دالیلی، ویدئویی را که در  افرادی عرب، مدارک معتبر ارائه نکرده

های  دانند. این افراد پایگاه گيرد، جعلی می الدن مسئوليت حمالت را بر عهده می امه بنآن اس

اند که تمامی مدارک موجود خود را در آن به نمایش  اینترنتی مختلفی را به وجود آورده

اند گذاشته
[
.

۱۹]
 

 [ویرایش]متهم دستگير شده

 

 

 در یک آموزشگاه خلبانی بازداشت شد ۱۳۳۱زکریا موسوی ماه اوت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-28
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&section=14
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&section=14
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:41577956_moussaouiap203i.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:41577956_moussaouiap203i.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:41577956_moussaouiap203i.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:41577956_moussaouiap203i.jpg


در آمریکا تحت  ۱۳۳۱سپتامبر  ۱۱، تنها کسی است که در ارتباط با حمالت زکریا موسوی

تبار است که به همکاری با مراکشي فرانسوی است، وی شهروند محاکمه قرار گرفته

است عليه آمریکا اعتراف کرده القاعده شبکهٔ 
[
.

۰۳]
 

مان نيست و آرزو کرده بود هر جریان محاکمه، موسوی گفته بود پشيدر 

در یک مدرسه آموزش خلبانی  ۱۳۳۱ اوت باشد.زکریا موسوی در ماه سپتامبر۱۱ مانندروز

دید که دو تن از مربيان خلبانی به رفتار او مشکوک  آمریکا آموزش می مينسوتای در ایالت

را در جریان قرار دادند پليس فدرال شدند و
[
.

۰۳]
 

سپتامبر در  ۱۱ات مهاجرت بازداشت شد و در زمان حمالت او سپس به اتهام نقض مقرر

سپتامبر در  ۱۱زندان بود، دادستانها اعتقاد داشتند اطالعاتی که آقای موسوی درباره حمالت 

نفری که در آن روز کشته شدند، از مرگ نجات دهد ۰۳۳۳توانسته  اختيار داشته می
[
.

۰۳]
 

سوی با موفقيت استدالل کردند که مواجه بود ولی وکالی مدافع آقای مو اعدام وی ابتدا با خطر

بگيرد زیرا اگر اعدام شود به آرزوی خود برای شهادت خواهد رسيد.وکالی  حبس ابداو باید

آنها مبتال به بيماری روانی است اند که موکل مدافع آقای موسوی همچنين استدالل کرده
[
.

۰۳]
 

 [ویرایش]جستارهای وابسته

  سپتامبر ۱۱یادبودهای حمالت 

 د عطامحم 

منابع
1

 

                                                        

منابع  1  [ویرایش]

1. ↑ 
پرش به باال به

:
۱٫۰

 
۱٫۱

 "Bin Laden claims responsibility for 9/11". CBC News. October 29, 2004. Retrieved January 11, 2009. "al-Qaeda leader 

Osama bin Laden appeared in a new message aired on an Arabic TV station 

Friday night, for the first time claiming direct responsibility for the 2001 attacks 

against the United States." 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-BBC1-30
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-BBC1-30
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-BBC1-30
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-BBC1-30
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-BBC1-30
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-BBC1-30
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B3_%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-BBC1-30
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_note-BBC1-30
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&section=15
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&section=15
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B7%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&section=16
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-cbc-2004_1-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-cbc-2004_1-1
http://www.cbc.ca/world/story/2004/10/29/binladen_message041029.html


                                                                                                                                                               

 Security Council Condemns, 'In Strongest Terms', Terrorist» ↑پرش به باال .2

Attacks on the United States». United Nations  ،۲۱ ۱۰۰۲سپتامبر    ۲۱شده در  بازبینی .

۱۰۲۰سپتامبر  . 

» ۳٫۲ ۳٫۰:پرش به باال به ↑ .3 سپتامبر ۲۲ضعف عملکرد دفاع هوایی آمریکا در زمان حمالت  سی  بی بی .«

۱۰۰۲سپتامبر  ۲۲شده در  بازبینی .فارسی . 

پرش به  .4

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_fundamentalist_Islam_in_Iran#Em ↑باال

ergence 

» ↑پرش به باال .5 سپتامبر ۲۲افغانستان و عراق، شش سال پس از  سپتامبر  ۲۲شده در  بازبینی .«

۱۰۰۲. 

ه باالپرش ب .6 ۱۰۰۲سپتامبر  ۲۲شده در  بازبینی .«September 11, 2001 attacksا» ↑ . 

۱۰۰۲سپتامبر  ۲۲شده در  بازبینی .«September 11, 2001 attacksا» ↑پرش به باال .7 . 

پرش به  .8

http://en.wikipedia.org/wiki/September_11%2C_2001_attacks#World_Tra ↑باال

de_Center 

» ↑پرش به باال .9 سپتامبر ۲۲افغانستان و عراق، شش سال بعد از  شده  بازبینی .خبرگزاری فارس .«

۱۰۰۲سپتامبر  ۲۲در  . 

المللی واکنش بین ↑پرش به باال .10  وبگاه اخبار یازده سپتامبر

 وبگاه سی ان انAttacks draw mixed response in Mideast ↑پرش به باال .11

 وبگاه بی بی سیMixed response from Arab World ↑پرش به باال .12

 وبگاه سی ان انU.S. President Bush's speech to United Nations ↑پرش به باال .13

 وبگاه بی بی سیPakistan and the 'key al-Qaeda' man ↑پرش به باال .14

 G8 counter-terrorism cooperation since ↑پرش به باال .15

 A Guide to Provisions of the USA Patriot Act and Federal ↑پرش به باال .16

Executive Orders that threaten civil libertiesوبگاه Bill of Rights Defense 

Committee 

 American وبگاه!Reform the Patriot Act -- Do not Expand It ↑پرش به باال .17

Civil Liberties Union 

ه باال بهپرش ب ↑ .18 تشکر وزارت خارجه آمریکا از همدردی ایرانیان  :رادیو فردا ۲۱٫۴ ۲۱٫۳ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲ ۲۱٫۰:

سپتامبر ۲۲با قربانیان  ۱۰۲۲سپتامبر  ۲۲بازدید:  . . 

وبگاه کمیسون Tenth Public Hearing, Testimony of Louis Freeh ↑پرش به باال .19

 یازده سپتامبر

 Jihad Against Jews and Crusaders: World Islamic Front ↑پرش به باال .20

Statement 

Suspect 'reveals ۹/۲۲وبگاه بی بی سی ↑پرش به باال .21  planning 

۹/۲۲ ↑پرش به باال .22  Commission Reportوبگاه کمیسیون یازده سپتامبر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-SecCounc_2-0
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/SC7143.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/SC7143.doc.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-BBC_3-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-BBC_3-1
http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2006/08/060805_si-wkf-911-usairdefence.shtml
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-4
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_fundamentalist_Islam_in_Iran#Emergence
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_fundamentalist_Islam_in_Iran#Emergence
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-FARS_5-0
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8606130136
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-WIKITABLE_6-0
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11%2C_2001_attacks
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-WIKITABLE1_7-0
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11%2C_2001_attacks#World_Trade_Center
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-8
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11%2C_2001_attacks#World_Trade_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11%2C_2001_attacks#World_Trade_Center
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-autogenerated1_9-0
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8606130136
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-10
http://www.september11news.com/InternationalReaction.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-11
http://archives.cnn.com/2001/WORLD/europe/09/12/mideast.reaction/index.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-12
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1538861.stm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1#cite_ref-13
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 چگونه  این  واقعه رابه  تصویر  کشيده  است:Ariel -17و حاال می  بينيم که  

 . درست  بعد  از فروپاشی  اتحاد  شوروی.نگ  خيلی قبل  تر  برنامه ریزی  شده بوداین  ج

 " مراقب  بمب  باشيد"

دید جهانی  در مورد یک  تهبه عنوان یک  ابر  قدرت ،  ایاالت متحده  نياز دارد  تا  شما  را 
                                                                                                                                                               

 Bergen, Peter (۱۰۰۲). The Osama bin Laden I Know. Free ↑پرش به باال .23

Press, p. ۱۱۳ 

The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to ۹/۲۲ ↑پرش به باال .24 . Knopf, 

p. ۳۰۱. 

 National Commission on Terrorist Attacks upon the United ↑پرش به باال .25

States DURKA DURKAوبگاه کنگره آمریکا 

الدن پرواز کردند تن از خانواده بن ۲۳» .دانا میلبنک ↑پرش به باال .26 » (انگلیسی).  وبگاه روزنامه

۱۰۰۴ژوئیه  ۱۱واشینگتن پست،  ۲۳۱۲ازدیبهشت  ۴شده در  بازبینی . . 

وبگاه شبکه خبری  .(انگلیسی) «خانواده را با پروازی از آمریکا خارج کردند» ↑پرش به باال .27

۱۰۰۳ سپتامبر ۳اسکای نیوز،  ۲۳۱۲اردیبهشت  ۴شده در  بازبینی . . 

11 ↑پرش به باال .28 ۲۳۱۱مهر۱۲سپتامبر از نگاه تئوری توطئه همشهری   

 یک ویدئو تهیه شده توسط معتقدان به داخلی بودن طراحی حمالت ↑پرش به باال .29

به پرش به باال ↑ .30 :۳۰٫۰ ۳۰٫۲ ۳۰٫۱ ۳۰٫۳ « سپتامبر در آمریکا از مجازات اعدام گریخت ۲۲تنها متهم  ». 

سی فارسی بی بی ۱۰۰۲سپتامبر  ۲۲شده در  بازبینی . . 

 پدیای انگلیسی ویکی  

 [ویرایش]پیوند به بیرون

  سپتامبر ۲۲کمیسیون ملی  (به انگلیسی) 

 آمریکا آسیب پذیر است ( سی فارسی بی بی ) 

 دو طرح نهایی برای جایگزینی مرکز تجارت جهانی ( سی فارسی بی بی ) 

  رمانه در اختیار وزارت دفاع و پلیس به طور مح ۱۰۰۲ویدئوهای مربوط به انفجار پنتاگون که تا سال

 .فدرال آمریکا قرار داشت

 ۲۲ سپتامبر از نگاه توطئه و نقش رسانه ( محمد عجم ۱۰۰۲اکتبر  ۳۲روزنامه همشهری  )[۲] 

 اند سپتامبر که توسط هلیکوپترهای پلیس نیویورک تهیه شده ۲۲های  هایی از حمله نگاره  

  :سپتامبر و بن الدِن پنتاگون ۲۲همنشینن بهار  یوتیوب در 

 'چرخ یکی از هواپیماهای یازده سپتامبر' در نیویورک پیدا شد 
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اجازه  را  داشته باشد  تا به سرمایه  گذاری روی  برنامه  نظامی  اش    متقاعد  کند ، تا  این

شد تا  واقع به  عنوان ظاهر  قضيه  مطرح با ترور، در ادامه  دهد .بنا بر  این  این رویارویی

 ت  آید.هدف  های  اصلی و  مهم  در  خاور  ميانه  و جهان به  دس

 پيشرفتن به  سوی  حکومت  جهانی.

که  می شناختم، مالقات  کردم . با  من    از  طریق وکيل  زنی را Rockefeller فيلر کمن را

 د.هاميخواهد  مرا ببين Rockefellerتماس  گرفتند یکی  از راکفيلر

دیده بود  و  ئو را د. او  وی  "در  نهایت  دیوانگی"من یک  ویدئو ساخته بودم  به  نام 

او  ميدانست که  من  نامزد ایالت نوادا  بودم. او  مرد بسيار بسيار  با ميخواست  مرا ببيند.

هوشی  بود. ما عادت  داشتيم  که با هم صحبت  کنيم ،  ایده  ها  وافکار  خودرا برای  هم  

گفت که قررار  سپتمبر ، بمن  11مطرح  کنيم .او  کسی  بود  که یازده ماه قبل  از  حادثه 

است حادثه ای  رخ  دهد . و بعد  از  آن  حادثه به  افغانستان  حمله  خواهيم کرد. تا  از  

اه  های  نفت  را  تصاحب کنيم تا چدریای  خضر  خط  لوله  بکشيم، بعد بعراق  حمله  ميکنيم 

.بعد ی قراردهيمو یک  پایگاه  در  خاور  ایجاد  کنيم . همه را بخشی  از  نظم  نوین  جهان

 بسراغ چاوز و ونزویال  ميرویم .

اتفاق  افتاد.تا اآلن دیگرباید  کامالً واضح    سپتمبر  11همانطور که انتظار  ميرفت ، حادثه 

شده  باشد  که  حادثه  یازده سپتمبر ، یک  جنایت  داخلی  بود .تعداد بسياری مقاله و  مستند 

يزی  را  بشما ثابت  ميکند .واگر بخواهيم بشما  پيشنهاد  در انترنيت وجود  دارد که  چنين  چ

 ستجو کنيد:در سایت  گوگل،  این  عبارت را  جتحقيق  بدهيم ، اکيداً  توصيه  ميکنم 

، اصطالحی  است برای  "دروغين  عمليات  پرچم")    ”Operation false flag“عمليات  

توسط  دولت  ها انجام شده و  سعی  ميشود تا  اشاره  به اقدامات  ترورستی  که بطور مخقيانه 

 Time"طوری  بنظر  آید که توسط  شخص دیگری  هدایت  شده  است .( بعد  در  مورد ، 

Osman" تحقيق  کنيد .“Time Osman”  ،  نام رمزی سازمان سياه برای  یکی  از



 ه  است . مامورانش است  که برای  چندین  سال ، به سازمان  خدمت  صادقانه  کرد

  کيست؟ Time Osmanميدانيد  

  امریکا ميز افغان  وسایرین بادفاع   وزارتTime osman and Ralpholberg.1-ایتم 

OSMAN=USAMA BINLADEN OBL  ")زمانی  "سازمان  جاسوسی مرکزی )سيا

ارتی با تصاویر  ویدئویی از تصادف هوا  پيما ها به  تعمير  های دوگانه مرکز تجکه حادثه را 

نشرو بخش ميگردد  متعاقباً بوش  در   CNNنيویارک  را در منهتن از طریق تلویزیون 

 تلویزیون ظاهر شده خبر ميدهد:

زندگی ماآزادی واقعی ما، مورد  حمله قرار  گرفت . تحت یک  سری  عمليات  تروریستی   

دند ، منشی ها، تجار و عمدی و  کشنده .قربانيان درون  هوا  پيما  بودند ، در دفتر  خود  بو

مادران  و  پدران . وبعدتابلویی  مشاهده  ميشود  که  از  زنان سربازان  وسایر کارمندان 

با   به انگليسی عراق( که  -تربيونی که درپيشروی آن  نشان امریکا را دارد به واژه )القاعده 

   " دشمن  کامل"ميکند   با خط چوب اشاره (القاعده-)عراق خط قرمر دایره کشيده آن دو  واژه

 "ویراسش دوم–دست  آورد  های  حيرت  انگيز تبليغات -رسانه کنترول"

یادم  می  آید .او بمن  ميگفت که  چگونه  دیده که سعودیها، بدین  غار  ها  ميرفتند . مردم 

 ، "جنگ  به  خاطر ترور"افغانستان ، پاکستان  و همه  این  مکانها . و قرار  است  این  

رویکار  آید . در حاليکه  هيچ  دشمن  واقعی  وجود  ندارد . و  اینکه  این  قضيه ، یک  فریب 

 بزرگ است  ميدانيد.

)در  همان  روزیکه  این  واقعه رخ  داد تلویزیون صدای  امریکا که بزبان فارسی  پخش  

( تصاویر ان–ان -سی )خش  ميکرد  از  قول  نمی که خبر  های  روز  مره  را پميشد خا

  ونی  آنها  در ظرف چند  دقيقه و گاژبریده  از  تصادم هوا  پيما ها را در دو برج نيویارک باو

وليس  هایی که  امریکائيهای عربی اصل را  در  و پ غباریکه سراسر شهر را پر کرده بود

نشان داد   جاده  ها باز داشت  ميکردند و بعدش خانم  نطاق تصویری  را  از  تعمير  پنتاگون



که  طياره  در یک  قسمت  آن  تصادم  کرده  بود  و  این را  نيز  گفت  که ما نميدانيم  چه  

بوش  را  نشان   گذشت لحظاتیتاهی در  کار باشد و بعد  از  کودچيز  در  جریان  است شاید  

ا را بخود  یک  اسقف کليس ۀقيافبوش ،داد که  خطاب  بمردم امریکا حرفهای باال را  گفت و 

ویر  بعدش آن  تصا گرفته بود و  ميگفت  ما  باید خود را  با یک  جنگ  مقدس  اماده بسازیم

عظيمی    ند شب  بعدش وقتی که  ما  در  خواب  بودیم  لرزشهر  گز  نشان داده  نشد و  چ

به زیر با  ترس و لرز   ردیم  که  گویازمين  وزمان پراگنده و پاشان  می  شودرا  احساس  ک

جار مهيب  که یکی  فخانه رفتيم تا  از  خطر خود را نجات داده باشيم  سه صدای  غرش  وان

افعانستان  حمله  نموده  توسط آن  از همه بما  نزدیکتر بود.فردای آن  خبر شدیم  که امریکا به 

  ت  های کروز  که در ناوگان  جنگی  امریکا در  خليج فارس  است  تمام  تاسيساتراک

تخریب کرده  است  و  روز   مزار شریف ، پروان و شيندندرا مراکز مدافعه  هوایینظامی و 

در  فضای  کشور به  حمالت  منظم  هوایی  شان ادامه  23بعد هواپيما  های  بی

 دادند.)مولف((

 تا مردم امریکا را تحت فرمان خود در  آورد .  وآن راهی بود  برای دولت

بشما  گفت که یک فریب در کار بود ؟ بلی! آری  هيچ  شکی ندارم .از  مصاحبه کننده  :او 

 . "شما  ميخواهم  که  جنگ بخاطر  ترور راحمایت  کنيد

بعد  عساکر آماده به  جنگ را که صف  کشيده بود  نشان  ميدهد و به  عالوه مردم   یدئوفيلم،و

جنگ بخاطر  ترور  یک  "ميدادند   با برداشتن  پلتفارمها شعار ریخته بودند و در  خيابانها 

 .(911Truth.org. ) "فریب  است

توطئه باشيد  تا شگفت زده  شوید از اینکه رئيس جمهور  جورج  نياز  نيست شما یک تئورست

و  چه  موقع  به  آن  ميدانست . طبق  اعالن ؟بوش ، دقيقاً در مورد  حمله چه  ميدانست 

س  فلوریدا  بود که بوش  در مورد هوای  پيمای  دوم که رسمی کاخ سفيد او در کالس های در

با مرکز تجارت  جهانی برخورد  کرده بود ، با  خبر شد . و  اینکه  ایاالت  متحده  مورد  



بعد،از او   خود  جورج بوش  را داریم که سه ماه  ع  شده  است . اما ما  اینجا گفتهحمله  واق

.من بيرون  از کالس  نشسته بودم  و  منتظر رفتن شد   سپتمبر  پرسيده11در  مورد  حادثه 

روشن بود  و من  تلویزیون  –بداخل . و من یک  هوا  پيما را  دیدم  که به برج  اصابت  کرد 

رواز  ميکردم ومن  گفتم  عجب خلبان افتضاحی و من  گفتم که  حتماً  یک  خودم  هم  پ

و وقت زیادی نداشتم  تا به   به  آنجا  رساندمتصادف  وحشتناک  است . و من  خود را سریع 

اخل کالس  بوده ، در مورد  هوا  آن فکر  کنم. یک لحظه صبر  کنيد . وقتی  جورج بوش   د

يمای دوم به او  اطالع داده شده  است . اما شما االن شنيدید  که او  توضيح داد که برخورد  پ

دیده  است . اما  این  غير ممکن  است .  هيچ   هوا  پيمای  اول را  آنروز ،  از  تلویزیون 

دئویی ، تا سپتمبر، از تلویزین  ندیده  است . چون نوار وی11کس  برخورد  هوا  پيمارا  در 

 روز بعد ظاهر و  آشکار نشد.

رسانه  های  جمعی :دشمن شماره یک  امریکا ؛ شما  را  با  فریب  ها  و  آشفتگيها، تحریف 

، نادان نگه  ميدارند؛ اخبار  دروغ  تلویزیون ، اخباری  را بخوانيد  که  آنها ها  و  حيله ها 

 گزارش  نميدهند .

 دروغها، ماشين زمان .

يزی که  مورد بحث  است ، فراتر  از یک  کشور کوچک ظهور نظم  نوین  جهانی  چ

 ریاد دست اندکسانی که با تالش ز  .    "نظم  نوین  جهانی"است .یک ایده بزرگ  است. یک  

 تا شرایط  جهان را بد  تر کنند یک روز را  هم  از  دست  نميدهند . کاراند

بوش  ميگوید : هيچگاه بخود اجازه ندهيم  که با تئوری  های  توطئه  ظالمانه  مدارا  کنيم . 

هایی  از  روی  عناد و بدخواهی  که تالش  سپتمبر ، دروغ11رابطه  با حمالت  تئوریهایی در 

ميکند به  جای خود  تروریست ها ، کسانی دیگر را  مقصر بداند. کسانی دیگر را گناهکار 

بدانند .تئوریهای توطئه.سه مرتبه  تکرار  ميکند  تئوریهای  توطئه . هيچ  چيز را باور نکنيد ، 

 تا زمانيکه بطور رسمی  انکار  شود .



 ترجمه  توسط  بيداری  اندیشه 

   A Noreagaaa  and Achernahrتوليدات :

 پایانی  تصاویری را که  از گوگل  گرفته شده  مربوط به یازدهم  سپتنبر  ميباشد:در قسمت 

 

نقشه قسمتی  از مرهتن که  برچها  در آن  قراردارد 

 

 لحظه بعد از  انفجار  



امارت چنتاگون که  مورد اثابت  یک هواپيما قرار    

 گرفت

 تجارت جهانی  قبل از حادثه  تصویری  از برجهای مرکز  

نقاط  تصادم در  هر  دو برج  از  جناخهای  

 مخالف  هم   مورد تصادف قرار  گرفته است یعنی  شما  و جنوب

 پنتا گون در  حين حمله  



 ویرانی  ها بوضاحت  دیده  ميشود  

 تصاویر  از  گوگل

 لطفاً یا بخش  دیگر

 برگرفته  از فارس  نيوز 

 حوزه آمریکا، اروپا / روه بين الملل

92/06/18 - 00:01 

 12531611111231شماره: 

 

 سپتمبر66-بازخوانی یک معمای رمزآلود 

 سپتامبر از زبان دانشمندان +تصاویر و فيلم ۱۱رازهای 

های علمی دانشمندانی که به دور  سپتامبر از دریچه یافته ۱۱این گزارش نگاهی دارد به وقایع 

 .هندد از هياهوهای سياسی تبيين رویدادها را در اولویت کار قرار می
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 توان از جمله حوادثی را می 3111سپتامبر سال  11، حادثه خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای در سياست خارجی آمریکا گشود. پس از این روز، دولت آمریکا  دانست که سر فصل تازه

با این استدالل که هدف تهاجم عمليات تروریستی قرار گرفته، دفاع را حق خود دانست و 

 .اذهان عمومی را برای تهاجم نظامی به افغانستان و عراق آماده کرد

هواپيمای تجاری  4های القاعده،  تن از تروریست 15ند کرد های رسمی آمریکا تأکيد می روایت

های دو قلوی مرکز تجارت جهانی در  اند و آنها را به برج ـ مسافرتی این کشور را ربوده

 .اند کوبيده«ارلينگتون»نيویورک و ساختمان پنتاگون در شهر 

، «ن فدرالسازمان مدیریت بحرا»، «سپتامبر 11کميسيون بررسی وقایع »ها که  این روایت

کردند، اما، در بوته  ارائه می« بی آی اف »و سازمان « موسسه ملی استاندارد و فناوری»

 .های سختی از جانب دانشمندان علوم مختلف قرار گرفتند آزمایش

http://www.farsnews.com/
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های زیادی با  سپتامبر بودند تفاوت 11های دید دانشمندانی که در پی حل معمای  اگر زاویه

رسيدند، در یک نقطه اساسی اشتراک داشتند:  یکدیگر داشتند، نتایجی که اغلب، آنها به آن می

 .ه است همخوانی ندارندهای رسمی آمریکا آمد ترین مستندات فيزیکی، با آنچه در روایت علمی

مهندسان و معماران، کارشناسان علوم تخریب، فيزیکدانان، خلبانان و دانشمندان علوم 

های علمی هستند که کارشناسان آنها با ارائه مستنداتی مهم،  مخابرات تنها تعدادی از زمينه

ان را از یکی از معمابرانگيزترین روزهای تاریخ جه« جورج بوش»های دولت  نگاری شرح

 .دانند نادرست می



های  های القاعده، چند هواپيما را ربوده و آن را به برج اما اگر ماجرا این نيست که تروریست

کند این است که در این روز واقعاً چه  دوقلو کوبيده باشند پرسش مهمی که به ذهن خطور می

رائه دهد که به زعم اتفاقی رخ داد و اصالً چه دليلی وجود دارد که دولت روایتی از آن ا

 گروهی از دانشمندان درست نيست؟

های علمی  بسياری از دانشمندان علوم عينی پاسخ به این دو پرسش را در حيطه جستجوگری

کنند کارشناسان علوم دیگری مانند علوم  دانند؛ هر چند شواهدی که آنها ارائه می خود نمی

آیند آن هدایت  روز مرموز و وقایع پسهایی درباره رازهای این  زنی سياسی را به گمانه

 .کنند می

های علمی دانشمندانی که به  سپتامبر، از دریچه یافته 11گزارش زیر نگاهی است به وقایع 

 .دهند دور از هياهوهای سياسی تبيين رویدادها را در اولویت کارشان قرار می

 های دو قلو های برج کشف مواد منفجره در مخروبه *

توان کشف یک ماده  سپتامبر را می 11های علمی درباره حوادث  ترین یافته از جمله مهم

های دوقلو دانست که البته هزینه آن  های برج در خاکروبه« نانوترميت»منفجره قوی موسوم به 

 .برای کاشفش، از دست رفتن شغلش در دانشگاه بيرمنگام بود
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تحقيقات گسترده درباره   دانشمند فيزیکدان آمریکاست که به خاطر« استيون جونز»پرفسور 

  .و از تدریس در دانشگاه منع شده است یازده سپتامبر

دانشگاه بيرمنگام چهار نمونه متفاوت از ای  ، استاد فيزیک هسته«استيون جونز»پرفسور 

سپتامبر  11تجارت جهانی که هر سه در روز  1های دو قلو و ساختمان شماره  خاکروبه برج

فروریختند به دست آورد. شواهدی که آقای جونز مطرح کرد باعث شد از تدریس در دانشگاه 

 .بيرمنگام منع شود

ین نتيجه رسيد که از نوعی ماده منفجره قوی های خاکروبه به ا وی بر اساس آزمایش نمونه

 .های دوقلو استفاده شده است برای تخریب برج« نانو ترميت»موسوم به 
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دهد که از منطقه واکنش آن، گرد سفيد رنگ اکسيد  رميت را نشان میاین عکس یک واکنش ت

ـ شباهت های دوقلو با این واکنش، دانشمندان  سوزی برج های زیاد در آتش آلمونيوم برخاسته است 

  .های دو قلو بوده است را متقاعد کرده است، واکنشی از این نوع عامل ریزش برج

يار قدرتمندی از ماده ترميت است )اکسيد آهن و ماده نانوترميت )سوپرترميت( نوع بس

های نانو یا حتی ریزتر از  ای بسيار ریز، در اندازه آلمونيوم( که حداقل یک عنصر با اندازه

ای باالست که هر گرم آن، از هر  آن، دارد. ماده سوپرترميت از لحاظ قدرت تخریبی به اندازه

شود، انرژی بيشتری توليد  خریب از آن استفاده میهای ت ماده منفجره سنّتی دیگر که در عمليات

 .کند می



های  و بسياری از همکاران وی که در حال تحقيق بر روی دالیل ریزش برج« جونز»آقای 

های رسمی آمریکا آمده، به  دوقلو معتقدند حرارت ناشی از سوخت هواپيما، چنانکه در روایت

 .اند ها کافی نبوده ختن این ساختمانهيچ عنوان برای ایجاد انرژی الزم برای فروری

های فوالدی که ادعا شده  ، ساختمانی با سازه1درباره دالیل فروریختن ساختمان شماره 

ترین لحن  سوزی در تنها دو طبقه از آن عامل ریزش ساختمان بوده است، آنها با قاطعانه آتش

 .کنند ها را رد می ادعا

های  ا کارگذاشتن ماده منفجره سوپرترميت در ساختمانـ یعنی انفجار ب« شده انفجار مهندسی»

ها را توجيه  تواند ریزش این ساختمان فوالدی تجارت جهانی تنها دليلی است که به زعم آنها می

 .کند

گيری کرده است که  سپتامبر نتيجه 11های  ای علمی درباره واقعيت در مقاله« استيون جونز»

های  قرمز و خاکستری رنگ کشف شده در خرابه های الیه قرمز رنگ موجود در تراشه

 .نکرده است های تجارت جهانی، ماده ترميت فعال و عمل برج

های ریز یا  های دوقلو، تکه های برج نمونه متفاوت مخروبه 4استيون جونز در هر کدام 

 .هایی متشکل از دو الیه، یکی به رنگ قرمز و دیگری به رنگ خاکستری یافت تراشه

های پرفسور جونز مشخص شد الیه خاکستری شامل اکسيد آهن بود، درحالی که  شدر آزمای

الیه قرمز حاوی آهن، اکسيژن، آلمونيوم، سيليسيوم و کربن بود ـ یعنی همه عناصری که 

 .دهند نانوترميت را تشکيل می



ه ها، ب های قرمز و خاکستری نشان داد که این تراشه های بيشتر بر روی این تراشه آزمایش

اندازی یک واکنش  گرفتند و با راه درجه سلسيوس آتش می 421طرز عجيبی در دمای 

 .افتد شدند ـ یعنی دقيقاً همان اتفاقی که در ترميت می های آهن می انفجاری باعث ایجاد حلقه

و « آزمایشگاه ملی الورنس ليومور»دهد این سوپرترميت که محققان  دکتر جونز توضيح می

توان آنها را به  اند دارای خصوصياتی است که می سازی کرده ها آن را شبيه سایر آزمایشگاه

الیه سطحی یک مکان یا ساختمان اسپری کرد و یا حتی آن را مانند رنگ چسباند تا بدین 

 .زا و قابل انفجار روی سطح ساختمان ایجاد شود ای به شدت انرژی ترتيب الیه
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های رسمی  سپتامبر بود که روایت 11فيلمبردار اصلی آمریکا از حوادث « کورت ساننفيلد»

 .های جدی مواجه کرد آمریکا از این واقعه را با چالش

های  شده ساختمان آقای جونز و همکاران آنها تنها کسانی نيستند که به انفجار مهندسی البته

از  فيلمبردار رسمی دولت آمریکا که لحظاتی پس« کورت ساننفيلد»تجارت جهانی هستند. 

سپتامبر از منطقه صفر )گراند زیرو( انفجار این  11های دو قلو و حادثه  سقوط برج

 .ها فيلمبرداری کرد هم درست چنين نظری دارد ساختمان

ها و تصاویری در  ساننفيلد که پس از افشاگری عليه دولت آمریکا به آرژانتين متواری شده فيلم

دهند. فيلم  های دو قلو را نشان می شده در برج سیاختيار دارد که به گفته خودش انفجار مهند

زیر، منتسب به کورت ساننفيلد، شاهدی بر استفاده از ماده منفجره نانوترميت برای انفجار این 

 :ها از درون است ساختمان

 

 کرد؟  های گرد و خاک و سرعت انتشار آنها چه اسراری را فاش می حجم عظیم توده *

  

 11شده در روز  با استدالل علمی بسيار جالب دیگری، فرضيه انفجار مهندسی« جيم هافمن»

های  وط به نظریه هافمن به زمينههای مرب سپتامبر را اثبات کرده است. توجيه تمامی جنبه
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تا آنجا پيش « جيم هافمن»خاص علمی در فيزیک نياز دارد، اما به زبان ساده تيزبينی علمی 

های  های علمی اثبات کرد گرد و غباری که پس از ریزش ساختمان رفت که او با فرمول

نها اطراف به تجارت جهانی به اطراف پراکنده شد، سرعت انتشار و ميزان پراکنده شدن آ

 .تواند انرژی پتانسيل ذخيره شده در ساختمان باشد ميزانی از انرژی نياز دارد که منبع آن نمی
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 سپتامبر 11و غبارهای سرعت انتشار و حجم گرد 

هزار  21نشان داد انرژی پتانسيل ذخيره شده در ساختمان کمتر از « هافمن»به عبارت ساده، 

ها و  کيلووات بوده، اما برای پراکنده شدن این گرد و غبار، با سرعت و حجمی که در فيلم

 .هزار کيلووات انرژی نياز بوده است 342شود به  تصاویر مختلف دیده می



ها منبع انرژی الزم برای  این است که انفجار مواد منفجره در ساختمان« جيم هافمن»ن تبيي

 .سپتامبر را فراهم کرده است 11های گرد و خاک در روز  رفتار توده

سپتامبر  11در روز  1های دو قلو و ساختمان شماره  دانشمندان بسيار زیادی نحوه سقوط برج

 .اند ها گرفته ین ساختمانرا شاهدی قوی بر انفجار از درون ا

های دو قلو وجود دارد، اگر دقت کنيم، بخش باالیی برج، ابتدا  هایی که از سقوط برج در فيلم

کنند؛ و این دقيقاً موضوعی است  های دیگر خورد شده و سقوط می کند و سپس بخش سقوط می

آمریکا آمده های رسمی  که کارشناسان علوم عمرانی آن را در تضاد با آنچه در روایت

 .دانند می

سقوط »های دوقلو، مدلی موسوم به  های رسمی دولت آمریکا برای سقوط برج گزارش

 .کند های دوقلو را پيشنهاد می برای برج« شده به وسيله جاذبه هدایت

اگر بخواهيم این مدل را به زبان ساده توضيح دهيم باید بگویيم که هنگام سقوط ساختمانی با 

کند و هر  های زیرین را پودر می طبقه« پيستون»باالیی ساختمان مانند یک این مدل، بخش 

کند تا آن را شکسته و نيرو را به قسمت  تر نيرو وارد می های پایين طبقه باالتر روی طبقه

 .تر منتقل کند پایين

رین از آنجا که بخش باالیی ساختمان، اولين قسمتی است که باید نيروی الزم را به طبقه زی

 .شده، این بخش باید سالم بماند در مدل سقوط هدایتارد کند،و

شود، بخش  ها به خصوص برج جنوبی دیده می ها و تصاویر برج رغم این، چنانکه در فيلم علی

افتد و  های دیگر به عنوان یک واحد یکپارچه به یک سمت خم شده و می باالیی زودتر از بخش

های زیرین ساختمان اعمال فشار  مانند پيستون بر بخش این یعنی اینکه نيرویی وجود ندارد که



توان  کند و تخریب آنها را موجب شود؛ بر این اساس، تنها در صورت وجود عاملی مضاف می

 .حرکت تخریبی ساختمان را توجيه کرد.این عامل مضاف، همان انفجار بوده است

صورت یک واحد سقوط  در فيلم زیر به قسمت باالیی ساختمان توجه کنيد که چگونه به

  .کند می

 

  

 سپتامبر 11شده در  های ثبت زلزله *
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کند، شواهد  های دوقلو تأکيد می جار در برجیکی از مدارک مهم دیگر که بر وقوع انف

 .های دوقلو ثبت کرده است نگاری به برج ترین ایستگاه لرزه نگاری است که نزدیک لرزه

های  های پردامنه و سپس لرزه ها ابتدا حرکت شده برای برج نگاری ثبت الگوهای لرزه

های  جيه است. لرزهدهند که تنها در صورت وقوع انفجار قابل تو تر را نشان می ضعيف

های ساختمان  تر مربوط به برخورد خرابه های ضعيف تر مربوط به انفجار بمب و لرزه بزرگ

 .به سطح زمين هستند

ها را وقایعی  شده همزمان با ریزش برج های ثبت محققان این جهش عظيم در لرزه

آمریکا که ادعا های رسمی دولت  دانند که به هيچ عنوان با روایت می« غيرمعمول»و«عجيب»



اند، همخوانی ندارد. در  ها بر اثر حرارت ناشی از سوختن بنزین هواپيما ریخته کند این برج می

 .سپتامبر، به خاطر این دو انفجار دو زلزله با شدت باالی دو ریشتر ثبت شدند 11روز 

  

 !سپتامبر با قوانین نیوتن گالویز شد 11روایت آمریکا از  * 

های  کشند. تحليل های تجارت جهانی را به چالش می دیگری هم سقوط ساختمانهای علمی  یافته

با  1های تجارت جهانی و ساختمان شماره  دهد برج علمی دانشمندان علم فيزیک نشان می

های روایت رسمی آمریکا در این باره  سرعت سقوط آزاد فرو ریختند که این بر تمامی تحليل

 .سوزی ناشی از سوختن بنزین هواپيما بوده، خط بطالن کشيد آتشر اثرها ب که ریزش ساختمان

افتد، یعنی  کند وقتی جسمی سنگين روی اجسام دیگر می اصل سوم قانون نيوتن تصریح می

کنند. بنابراین  خورند، آنها به هم نيرویی در جهت عکس وارد می وقتی دو جسم به هم برمی

جسام دیگری نيرو وارد کند، اجسام مورد کند، اگر در مسيرش بر ا وقتی یک شی سقوط می

رانند  کنند، آن را به عقب می نظر به خاطر نيروی متقابلی که بر جسم در حال سقوط وارد می

 .کاهند و از سرعت سقوط آن می

گيریم که هيچ چيزی  آید ما نتيجه می بر این اساس، وقتی جسمی با سرعت سقوط آزاد فرود می

کند تا از سرعتش بکاهد؛ ضمن اینکه بر اساس قانون سوم  رد نمیدر مسيرش نيرویی بر آن وا

توان گفت جسم در حال سقوط بر  کند، می نيوتن، وقتی جسمی با سرعت سقوط آزاد سقوط می

 .کند چيزی در مسيرش هم نيرو وارد نمی



های تجارت جهانی با سرعت سقوط آزاد فرود آمدند به این معنی بود که هيچ  اینکه ساختمان

ها با  های جاسازی شده در ساختمان املی برای مقاومت در مسير آنها وجود نداشت زیرا بمبع

 .کرد انفجار راه را برای سقوط متوالی آنها فراهم می

 آی را به اعتراف واداشت بی گافی که اف *

های رسمی آمریکا ادعا شده بود، برخی از مسافران هواپيمایی که به گفته مقامات  در گزارش

دقيقه طول کشيده  13هایی طوالنی که گاه تا  ریکا به ساختمان پنتاگون برخورد کرد، تماسآم

 .اند هایشان داشته با خانواده

های علمی  ها و آزمایش با استدالل« الکساندر دودنی»و « دیوید ری گریفين»دانشمندانی مانند 

 13های موبایل، آن هم برای  های آن زمان گوشی اند این ادعا با توجه به تکنولوژی ثابت کرده

 .پذیر نبوده است دقيقه امکان

، ریاضيدان و «وسترن آنتاریو»استاد علوم کامپيوتر دانشگاه « الکساندر دودنی»پرفسور 

ای  های برجسته های مختلف از جمله یازده سپتامبر پژوهش دانشمند محيط زیست که در زمينه

های قدرتمندی  استدالل« سپتامبر 11فيزیک »ان در سایت خود با عنو« پرفسور دودنی»دارد. 

 .درباره این واقعه ارائه کرده است

های علمی احتمال درست بودن روایت رسمی آمریکا را  پرفسور دودنی با انجام آزمایش

 .برآورد کرد« صفر»

پرفسور دودنی در سه آزمایش بسيار جالب با هواپيما در ارتفاعات مختلف پرواز کرد و 

ين ارتفاع پرواز هواپيما و موفقيت در برقراری تماس با موبایل را آزمود. نتایج این ارتباط ب



داد احتمال موفقيت در  خالصه شدند که نشان می 3112ای در سال  ها در مقاله آزمایش

 .در ارتفاع هواپيما از سطح دریا است ضرب K برقراری تماس، تابعی از مقدار ثابت

يمای یک موتوره، احتمال موفقيت در برقرای تماس تنها در دریافت در یک هواپ« دودنی»

ارتفاع زیر دو هزار پایی امکان داشت. در ارتفاعات باالتر از این، این احتمال به مرور کمتر 

احتمال اینکه یک تماس به زمين برسد و با یکی از »هزار پایی  31شد، چنانکه در ارتفاع  می

شود، کمتر از یک درصد است... احتمال اینکه در همين  های گوشی های همراه درگير ایستگاه

 «.ارتفاع دو نفر موفق به برقراری تماس شوند، کمتر از یک در ده هزار است

های بعدی از هواپيمای دوموتوره با اندازه بزرگتر استفاده کرد و دریافت در  دودنی در آزمایش

 .رسد هزار پایی این احتمال به صفر می 1ارتفاع 

، شيميدان آلمانی، یکی دیگر از اساتيدی است که احتمال برقراری چنين «ر رودلفگرما»

ای با  های علمی گسترده هایی در ارتفاعات باال را به چالش کشيده است. وی که همکاری تماس

های رسمی آمریکا در این مورد با  پرفسور دودنی دارد نيز در آزمایشی جالب نشان داد روایت

 .استده اه بویادی همرنقایص ز

و در گزارش دادگاه  3116مجموع این نقایص در گزارش رسمی باعث شد اف.بی.آی در سال 

سپتامبر، تلویحاً به اشتباه خود اقرار کند، چرا که در این  11از متهمان « زکریا موساوی»

يما اشاره شده بود که در آنها ارتفاع هواپ 52گزارش تنها به دو تماس تلفنی مربوط به پرواز 

 .فوت بود 2111کمتر از 

اند که دانشمندان مستقل برای پرده  های علمی بخشی از مهمترین مستنداتی بوده این یافته

اند. در سایه این تالشهای مجّدانه است که امروز هر  سپتامبر انجام داده 11برداشتن از حقایق 

 .ده شک و تردید نگاه می کندسپتامبر به دی 11گرایی حداقل به حادثه  ذهن دوراندیش و استدالل



- See more at: 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920617001520#sthash.1zp

eiHSP.dpuf 

 

 


