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 زودپز امريکائی
ز ھمان دقايق اول، مسافری به ساختمان پنتاگون اصابت کرد، ا» بوئينگ «٢٠٠١ سال سپتمبر ١١که در  زمانی

 ۀ از الشئیگونه بقايا  حفره ای به قطر دو متر در ساختمان نھاد جنگی و بدون ھيچۀصحنه ھای ويدئوئی نشاندھند

لمھا حذف شدند، آتش نشانان ديوار ساختمان را تخريب سپس، اين ف. راسر جھان مخابره شدھواپيمای بزرگ، به س

پس از آن، برای انتشار نوار ويدئوئی مربوط . کند تا کنون خودداری می از توضيح علت آن امريکاکردند، و دولت 

 دوربين کنترل جايگاه ۀوسيل به اين نوار ويدئوئی که . به اصابت يک شھاب به ساختمان پنتاگون سعی کردند

» شھاب«که  خاطر اينه  در اينترنت پخش شد، اما آن نيز بءسوختگيری در ھمسايگی پنتاگون ثبت شده بود، ابتدا

نويسان  ، در اثر ھياھوی وبالگ»بوئينگ« يک توپ فوتبال بود نه يک ھواپيمای ۀثبت شده در نوار تقريبا به اندار

 در حال ءتبديل شد و تاکنون در اقيانوس اليتناھی فضا» کشتی پرنده«انگار ھواپيمای ناپديد شده به . جھان حذف شد

پيدا شدن پاسپورت .  در جريان نيستامريکارار دادند، دولت پرواز است يا جنگنده ھای خودشان آن را ھدف ق

 محققان، ۀگفته سبکسرانه ترين کشف آن روزھا بود؛ ب» برجھای دوقلو«تروريست اصلی در ميان خرابه ھای 

پاسپورت ھنگام برخورد ھواپيما به برجھا از جيب تروريست بيرون پريد و مدت زيادی در ھوا چرخيد و دست آخر 

  .رابه ھای باقی مانده از برجھا نشستبر روی خ
 شود و اگر سه ھزار نفر کشته نشده بودند، می  نکات بسيار مضحکی مشاھده میی گاھامريکادر داستانھای تخيلی 

و در مقابل » نيستند« دوازده سال پيش ۀبسياری از ويژگی ھای فاجع» در جريان «امريکامقامات . شد خنديد

 جھان در جريان آن ھستند، که آغاز ۀدر عوض، ھم. کنند ی مدنی سکوت میسؤاالت بسياری از سازمانھا

در افغانستان، به خوراک جنگی برای خانواده ھای بوش، چنی، » ٢٠٠١ سپتمبر ١١«ماجراجوئی در نتيجه حادثه 

  .رامسفلد و ھمپالگی ھای آنھا بدل گرديد

و . گونه مقابله نيستند با آنھا کرده اند، قادر به ھيچکنند چه بازی دھشتناکی  ، که درک میامريکااما آن شھروندان 

که سرزمين افغانستان را با خون سيراب کرد و خون سربازان » آزادی پايدار«کسانی ھم که نمی فھمند، از 

  .کنند ئی را ريخت، تجليل میامريکا

 سپتمبر ١١ ۀی ماجراجويانامروز ديگر واضح است، که وقوع حادثه در ماراتن بوستون، به ھمان دسته از نمايشھا

.  به اين ايده دامن زد، که صحنه گردانان نامرئی در پشت آن قرار دارندءکل فرايند حادثه از ھمان ابتدا. تعلق دارد
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که، سازمانھای امنيتی در ميان ازدحام جمعيت برادران تسارنايف را که بر پيشانی شان نوشته نشده بود  ويژه اينه ب

  . به شکار تبھکاران پرداختند  چند انفجار ديگر را ھم کشف کردند و، يافتند،»تروريست«

ی ھای مجری سفارش ئ غيرحرفه  ی بودن خود يائدر آن لزوما ھنرپيشگانی به تناسب حرفه . ءاما کارگردانی اجرا

گنويسان،  وبالۀوسيله  بئیتجزيه و تحليل صحنه ھای ويدئو. شود سوراخھا ھم از ھمينجا ايجاد می. کنند شرکت می

، رفتار ءآسيب واقعی، خون واقعی، نمايش زخمھای مصنوعی در حين اجرا. کند اين پيش فرض را تأئيد می

  .گيرد ، در اينترنت مورد بحث و بررسی قرار می»جراحات ناسازگار با زندگی«غيرعادی مردم، برداشتن 

درست مثل . گر مرغ از قفس پريده استکنند، ولی دي  از نمايش اين صحنه ھا جلوگيری میامريکافردا مقامات 

ن را کنند، که واشنگت  جھانی ثابت میۀگردند و ھر بار به جامع اين صحنه ھا در اينترنت می» سپتمبر ١١«حادثه 

 يک چيزی بيش از لفافه ۀکنند، که زندگی شھروندان خود، قانون و مقررات به انداز آن باندھای مخفی اداره می

  .ھستند و غيرانسان و برای ھر کاری آماده اند آنھا ظالم . رزش نداردبرای سياستھای آنھا ا

گذارد، ھر اسبی   اثر نمیامريکاوجه در اقدامات بعدی دولتھای  ھيچه اين واقعيت را که افشای صحنه سازيھا ب

تنه ھا مقابله دانيم چگونه با اين ف دھند، و ما ھنوز ھم نمی آنھا ھمچنان فتنه گريھای خود را گسترش می. ميفھمد

  .کنيم

را طراحی کردند، » سپتمبر ١١«موقع خود پيش بينی کردند، که توطئه گرانی که حادثه ه بسياری از تحليلگران ب

لحاظ ويژگيھای ه در برنامه ھای خود اين موضوع را مد نظر قرار ندادند که رئيس جمھور، جورج بوش کوچک ب

. به سخن ديگر، ممکن بود بطور اتفاقی از زبانش دربرود. را ندارد» لحاظ شده ھا«عقلی خود توانائی کشش اين 

شود، که آيا او  او يک احمق نيست، و اين سؤال مطرح می. موضوع رئيس جمھور باراک اوباما، امر ديگری است

طالع داشت، در اين صورت ھمه کارھای جھان ما خراب از ماجراجوئی دھشتناک بوستون اطالع داشت؟ اگر ا

  ... کشيده نشده استامريکامنظور مصرف داخلی ه زيرا، واضح است که اين نقشه ب. است

حتی اگر برادر کوچک ھم زنده مانده بود، او . برادران تسارنايف عنصر بدی برای تنظيم ھر گونه برنامه ای نبودند

  .توانست بميرد او اينک می. توانست در بازجوئی ھيچ پاسخی بدھد و او نمیکردند  را از حق رأی محروم می

 بھانه ای بر - به خاورميانه سفر کرد و ايران را به جنگبه ھمين دليل، رئيس جديد پنتاگون، چاک ھيگل اخيراً 

در اين . ا رد کردروسيه ادعاھای مربوط به رابطه برادران تسارنايف با تروريستھای چچن ر.  تھديد نمود-انديشيدن

  طرفدار ايران در لبنان؟ يا يک کس ديگر؟» حزب هللا«صورت، چه کس ديکری در نوبت است؟ 

سرعت چرخ لنگر ھزينه ھای . با رسوائی و بدون پيروزی ھم خارج ميشود.  از افغانستان خارج ميشودامريکا

ميل » غذای شاھانه«ل اين جنگ بَ از قُ  صنعتی که - نمايندگان محافل مالی و نظامی. جنگی شروع به کاھش ميکند

آنھا مواد الزم را به زودپز . خواھند باز ھم بخورند و نميخواھند انتظار بکشند آنھا می. نمودند، ناراضی ھستند

  .پزند ئی ريخته اند و غذای جديدی میامريکا

  آيا فردا دوباره جنگ خواھد شد؟

 و امريکاخاطر سرعت عمل سازمانھای امنيتی ه خود بجای روزنامه نگاران روسيه، من به شادی و شعف ه ب

 مردم کشور خود را تحميق کنند، امريکابگذار رسانه ھای جمعی . گذارم  از آنھا حد میامريکاحمايت متحدانه مردم 

  چرا بايد به آنھا اجازه بدھيم با ما نيز چنين کنند؟

  

  :توضيحات تکميلی مترجم
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البته، يکی قابل .  تحليلگر محترم ما دو نکته را مورد توجه قرار نداده استدر اين تحليل خالصه و بسيار مفيد،

 و  درام بوستون، در جست-  تئاتر کمدیۀتھيه کنند» عقالی«که،  قابل چشم پوشی اين!  است، ولی ديگری، نهضاغما

ده اند و چون اين مطلب ، به دو برادر از قزاقستان بند کر)اول ماه مه(نمايش، از دو روز قبل » قھرمان«جوی يافتن 

 ۀکه سازمانھای امنيتی ھميشه در صحن اما چرا ديگری نه؟ برای اين.  استضقبل از آن نگاشته شده، قابل اغما

 عربستان را متھم حادثه ۀ سال١٩ ۀ، يک تبعاپريل ١٨ درام بوستون در -  ھمان روز اول نمايش تئاتر کمدیامريکا

که فھميدند اين نوجوان عربستانی يکی از گوسفندزادگان خودشان است،   اينوليکن يک روز بعد، مثل. معرفی کردند

او را ول کرده، به برادران تسارنايف گير داده و برادر کوچکتر را به ادعای مادرش، دستگير نموده و سپس، دست 

  .بايست از ديد تحليلگر ما پنھان ميماند اين، ھمان نکته است که نمی. بسته به قتل رساندند

 ھم کم توجھی نشان داد که، از زمان شروع أله درام بوستون نبايد به اين مس- که در خصوص تئاتر کمدی يگر ايند

کشد که ای  زند و زوزه می نمايش اين تئاتر تا کنون، ناتوی رسانه ای مثل سگ زخمی، مرتب زخم خود را ليس می

 توليد ۀين باره که ھمان روزھا در اثر انفجار يک کارخاناما در ا. داد و بيداد، در ماراتن بوستون سه نفر کشته شدند

 نفر و در سه تيراندازی جداگانه در سياتل و ١٧يميائی در تکزاس، به ادعای دروغ يا درست ھمين رسانه ھا، ککود 

! ُخب. دھان گرفته و سکوت مرگبار اختيار کرده استه  نفر به قتل رسيدند، آب ب۵، ھر کدام امريکادو شھر ديگر 

 ٧٠٠(ئی از خون خلقھای سوريه، افغانستان، عراق که ماه گذشته مرگبارترين ماه امريکاگيريم که خون نژادپرستان 

ئی امريکادست تروريستھای ه در اين کشور بود، و ساير خلقھای جھان که ھمه روزه ب) گزارش سازمان ملله نفر، ب

ئی اصيل؟ آيا سکوت در مقابل اين امريکا نفر ٣٢تل کشته می شوند، رنگين تر است، پس چرا سکوت در مقابل ق

، امريکا صحنه سازيھای ديگر حاکمان ۀ درام بوستون، مثل ھم-راه انداختن در باره کمدی»  شنگه-الم«حوادث و 

 امريکانيست؟ آيا ) به ادعای برخی دوستان (امريکا» عاقل«کارگردانان » عقالنيت«و » علمی« برنامه ريزی ۀنشان

 رسانه ای با اين گرد و خاک به پا کردنھا، قصد ندارند به تبھکاری تازه تری دست بزنند؟ پاسخ مترجم مثبت و ناتوی

  . است، بقيه خود دانند

http://www.fondsk.ru/news/2013/04/23/amerikanskaja-skorovarka-20190.html 
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