
  ؟! کردندیسپتامبررا سازمانده ا11ی فاجعه یچه کسان
 ، 2001سپتامبر11 وپنتاگون درواشنگتن درورکيوي انفجاردوساختمان بزرگ درنیدرفردا

  تي ازجمله القاعده،حما س وحزب اله لبنان مسئولی اس6میادگراي بنی کدام ازگروھھاچيھ
 .  را به عھده نگرفتندیستي تروراتي عملنيا

   کردند وی بن Fدن رامسئول فاجعه معرفی القاعده به رھبرکا،گروهي دولت مردان آمراما
   وآنرا بهی به افغانستان لشگرکشسمي تروری ھاشهيِ وخشکاندن ریري دستگی بھا نه به

 .  ل خود در آورنداشغا
   باوربود وھست که اگرني برای قدرتمند صنعتی ناتو وابسته به سران کشورھاسازمان

  یرودردادگاھيِ ورھبران آنرا دستگرکشندي وحزب اله لبنان راازقدرت بزلبان،حماسطا
 .  را خشکانده اندسمي تروری ھاشهي ومحکوم کنند،رمحاکمه

  -هيِودرخاک سرما"متمدن"ِ غربني درھمسمي تروری ھاشهي که رنستي امراِقتي حقاما
  ِ که درخد مت منافعیرانساني نابخردانه وغیاستھايوروزانه با س. نھفته استیدار

 .  شودی میاري کشورھا قراردارد،آبني اِیاقتصاد
 .  شودی وظلم وستم زاده می عدالتی،ضعف،بی ازفقر،ناتوانسمي تروردرواقع

   دراھاي انجامد وآرزوھا وروی شکست مزبهي مسالمت آمی ستھا وروشھا اي که سیزمان
 .  شودی به کار گرفته مسميزد،تروري ری مھم

  سال ظلم و50ِم،محصوليني بی می ولبنانیني فلسطی گروھھاني دربسمي آنچه بنام ترورايآ
  ست؟ي به اعراب نليي ازطرف دولت اسرای عدالتی وبستم

  ِ ھاراتحتیني فلسطتوانستي چگونه مليي نبود،اسراليي به اسراکاي آمری مالی ھااگرکمک
   ترورھا قراردھد؟ني ترسخت

   تاميدھي پول واسلحه مليي مابه اسراديگوي تمدن می بِی ھاینيبه فلسط"متمدن"ِیکايآمر
   وانهي راجھت حفظ منافع مادرخاورمی نظامِگاهي پاني شما رااشغال وبزرگتری ھانيزم

   گونه اعتراضچيِ ھاحق ھینيوشما فلسط. کندجاديِ بخش منطقه،ايی رھای جنبشھاِسرکوب
  ِبه شما داغ" متمدن"ی ھايیکاي ما آمرنصورتيرايدرغ.دي رانداررمتمدنانهي غیواقدام

 .  زدمي خواھستي وتروری اس6مِيی دگراايبن
  نييِ وازحق تعشوندي قتل عام مليي ھا به دست ارتش اسرایني که فلسطی باورما تازمانبه

   مستبد وخود کامه درسراسریمھاي که دولتھا ورژی محرومند؛تازمانشي خوِسرنوشت
  یباني پشتني ھملي اروپا برخوردارند وبه د لهي واتحادکاي دولت آمریباني ازپشتجھان
   انسانونھايلي که سرنوشت می که به رغم خواست مردمشان برسرکارند؛تا زماناست

   روندکهي زمانست؛تاي وظلم وستم درجھان نی عدالتی،بیکاري،بی جزفقر،گرسنگیزيچ
  د؛ي افزای انسان ماردھايلي می روزرهي به تی دارهي سرمادي تولوهيِ شدن شیجھان

 . ميزباشي ترآن نني خونی شاھد نمونه ھادي باندهي برداشته نخواھد شد ودرآاني ازمسميترور
  کايِ تا،جنگ وترور اساس مناسبات آمر،دخالت،کوديی،زورگوی پنجاه سا ل سلطه گرنيدرا

 .  جھان سوم بوده استی کشورھابا
   -، ھمراه بودهسي دولت انگلتي وحمای که غالبأ با ھمد ستاستي سني ای جهينت
 .  سوزدی می عدالتی وبی است که بخش بزرگ آن درفقر،عقب ماندگی جھانجاديا

 .  درجھان سوم استی شاخص زندگی،فقروگرسنگی ماندگروعقبيتحق
  ی جهي که عمدتأ نتی داخلیجنگ،بحران،جنگھا.  شودی محدود نمني البته فاجعه به اکه

 .  سازدیشترميبُعد فاجعه راب.  آنھاستی ودخالت ھاکاتي تحراي وغرب کاي آمری سلطه
  ِتنامي ویِ مستمرشھرھاِتنام،بمباراني دروکاي ارتش آمریتھاي که ھنوز زنده است،جناینسل

  نيِ مردم وقتل عام صدھاھزارساکنان آن سرزمی ناپا لم برروی بمب ھارشدني،سرازیشمال
   تکان دھنده ضدی وده ھا صحنه ی جنگِراني اسی قفس انداختن انسانھا،شکنجه به،

 .  را فراموش نکرده استیانسان
  شوند؛ي میِ قدرتمند صنعتی دولتھای ھاانتي خِی ھزاران انسان قربانکهيھنگام

   کند؛ی نمی خانواده آنان پول جمع آوری برایزد؛کسي ری آنان اشک نمی برایکس
   کشتارھانيِ دلخراش ای وصحنه ھاکندي شمع روشن نمی برد؛کسیُن گل نم آنای برایکس
 . دي آی نمونيزي تلوی صفحه ھایرو
 " ِدادگاه" درتي بشرهي علتي جناِني ومرتکبیِ کاران جنگتي شود که جنای وفقط گفته متنھا

 .  خواھند شددهي Fھه به محاکمه کشِی المللنيب
  ِتي روند ازمصونی چون دوست ومتحد غرب بشمارمليي واسراکايِ دولت مردان آمرالبته



 .  برخوردارندکامل
  ی سرچشمه اي درتداوم آنھا؛آکاي آمرژهي غرب به وتي مذکور و نقش ومسئولی ھاتيواقع
  ست؟ي الملل نني بِسمي ترورِدي وبا ز تولدي تولِیاصل

  اي ی اس6مِاني گراادي کردند؟ بنیرا سازماندھ2001سپتامبر11ی فاجعه ی چه کسانیبراست
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