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ربماتپس هثداح ١١  عوقو  رد  یلم  تینما  سناژآ  شقن 

حبص تعاس ٩:٠٣  ربماتپس ٢٠٠١ ،  ١١ هبنش ، هس

یامیپاوه دنرورف  کی  دروخرب  نآ  زا  سپ  .دنک  یم هدز  تهب هکوش و  ار  ناگمه   ١« یناهج تراجت  زکرم   » یاه جرب هب  یربرفاسم  یامیپاوه  ود  دروخرب  شرازگ 
.دیازفا یم دش ، یم شرازگ  هدنز  تروصب  هک  یناهج  کوش  نیا  دیدشت  هب  نوگاتنپ ، یهدنامرف  رقم  اب  رگید  یربرفاسم 

یناهج تراجت  زکرم  یاه  جرب اب  مود  یامیپاوه  دروخرب  هظحل 
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یناهج تراجت  زکرم  یاه  جرب راجفنا 



یناهج تراجت  زکرم  یاه  جرب بیرخت 

راجفنا زا  سپ  نوگاتنپ  یهدنامرف  رقم 

… دنام یاج  رب  یتسیرورت  رهاظب  هثداح  نیا  یپ  رد  یمخز  زا ۶٠٠٠  شیب  هتشک و   ٢٩٧٧ هدش ، هئارا  رامآ  ساسا  رب 

.دومن زاغآ   ٢« یدازآ تدم  دنلب  تایلمع   » یمسر مان  اب  ار  ناتسناغفا  هب  یماظن  هلمح  درک و  مالعا  یتسیرورت » هلمح   » نیا یلصا  مهتم  ناونعب  ار  نابلاط  اکیرمآ ،

.دنتخاس مهتم  یبیرف  ناهج هب  ار  اکیرمآ  تلود  هتسناد و  یشیامن  ار  هعقاو  نیا  ناهج ، رد  نارگ  لیلحت ناسانشراک و  زا  یضعب  ادتبا ، نامه  زا 

هک ههبش  نیا  ندومن  حرطم  اب  لانیرتکد  یاه  یسررب زکرم  سیئر  یسابع » نسح  رتکد  ، » هلمج زا  .دش  حرطم  زین  یلخاد  ناسانشراک  یوس  زا  عضاوم  تسد  نیا 
زا هک  اطع  دمحم  لثم  یناسک  رگید  یوس  زا  درادن و  ار  گنییوب ٧۶٧  یامیپاوه  دنورف  نامزمه ۴  ندوبر  ییاناوت  ییارحص ، کیرچ  نامزاس  کی  ناونعب  هدعاقلا  »

یارب مزال  تراهم  حطس  یگدیچیپ و  اب  ًالصا  نیا  دنتشاد و  ار  شاپ  مس خلم  یامیپاوه  اب  زاورپ  تعاس  هقباس ١٢٠  اهنت  تایلمع ، نیا  ماجنا  هب  دندش  مهتم  اکیرمآ  یوس 
هنوگره تسا  فظوم  دراد  مان   ٣« دارون  » هک هدحتم  تالایا  یهدنامرفرس  زا ١٠  یکی  نینچمه  .تسین  سایق  لباق  هدش  هدوبر  یاهامیپاوه  هنومن  تیاده  لرتنک و 

تدم هب  هدحتم  تالایا  نامسآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  یلو  دیامن  مدهنم  یریگهر و  دورو  زا  لبق  دراد ، ار  روشک  نیا  کاخ  هب  ذوفن  دصق  هک  ار  امیپاوه  ای  کشوم 
هدعاقلا و یوس  زا  هثداح  نیا  عوقو  دریذپ ؛» تروص  فادها ، هب  دروخرب  ات  عورش  هظحل  زا  کجیاه  تایلمع  ات  دوب  هدش  اهر  تظافح  نودب  هقیقد  یبیرقت ٢٠ 



لانیرتکد یاه  یسررب زکرم  سیئر  یسابع ، نسح  رتکد 

.تسناد دودرم  کوکشم و  ار  هدحتم  تالایا  زا  جراخ  تانایرج 

شوب جرج  تلود  تامادقا  اب  رورم  هب  ارجام  تقیقح 
برغ هقطنم  هب  هلمح  یارب  ییوج  هناهب  » .دش رت  نشور

.دوب اه  ییاکیرمآ ینزدوخ  نیا  لیلد  نیرتهب  ایسآ »

یوس زا  بوتکم  تالاقم  ملیف و  بلاق  رد  یرایسب  تادنتسم 
هلدا هک  دیدرگ  رشتنم  ناهج  یلیلحت  فلتخم  تانایرج 

هئارا ربماتپس  ندوب ١١  یشیامن  یاتسار  رد  ار  یمکحم 
.درک یم

رد بیرخت » نارمع –   » ناسانشراک ینف  لیلحت  زا 
طسوت یدمع و  ًالماک  ار  اه  جرب بیرخت  هویش  هک  اه  هزاسربا

دارفا و زا  یرایسب  تبیغ  ات  هتفرگ  دنا  هتسناد هرجفنم  داوم 
هک هثداح  عوقو  زور  رد  هدش  مدهنم  زکارم  لنسرپ 

هدوب یا  هثداح نینچ  عوقو  یارب  اهنآ  یلبق  یگدامآ  هدنهد  ناشن
.تسا

یمامت زا  هک  یا  هفرح یرادرب  ملیف نیبرود  دوجو ٨  یتح 
.تسا کوکشم  یا  هلئسم دنا ، هتفرگ ریوصت  هثداح  عوقو  یمامت  زا  الاب  تیفیک  اب  دنا و  هدرک یرادرب  ملیف ار  یناهج  تراجت  یاه  جرب اهراجفنا ، نداد  خر  زا  شیپ  ایاوز 

هعقاو نیا  در  هب  تبسن  یماظن  مولع  ات  نارمع  یسدنهم  زا  ناش  یصصخت یاه  هزوح رد  نارگ  لیلحت هتشاد ، دومن  یفلتخم  یاه  هزوح رد  نوچ  هعقاو  نیا  لاح  رهب 
.دنراد یوق  یتایرظن 

CIA، FBI هژیوب مادک  ره  هک  تساکیرمآ  هدحتم  تالایا   ۴« یتاعالطا هعماج   » وضع نامزاس  یوس ١۶  زا  یدج  شنکاو  مدع  دادخر ، نیا  لوفغم  هراومه  هتکن  اما 
.دننک یم دصر  یتسیرورت  تالمح  زا  یریگولج  یارب  ار  زیچ  همه   NSA و

(FBI  ) لاردف تاقیقحت  هرادا  ( – CIA  ) یزکرم تاعالطا  سناژآ  ( – NSA  ) یلم تینما  سناژآ 

یروآ عمج ار  روشک  یتینما  یاه  هاگتسد یتاعالطا  دروآرب  شرازگ  هک  تفای  تیرومأم  دش ، لیکشت  ربماتپس  قیقحت ١١  هتیمک  ربماتپس  ، عوقو ١١  زا  سپ  هک  ینامز 
هدز مقر  ار  یتاعالطا  یزاس  هوبنا یعون  رتشیب  دوب و  یهت  دیفم  تاعالطا  زا  یبیجع  زرطب   FBI و CIA یوس زا  هدیسر  یاه  شرازگ نیب  نیا  رد  .دنک  عیمجت  و 

رد یو  اب  راب  ره  دوب و  نامزاس  نیا  هدنامرف   ۶« ندیاه لکیام  لارنژ   » نامز نآ  رد  .دوب   ۵« یلم تینما  سناژآ   » شرازگ یلاخ  یاج  رت ، مهم هتکن  اما  .دندوب 
.دندوب هدرک  توکس  زین  نامزاس  نیا  تاماقم  رگید  .تفر  یم هرفط  فافش  خساپ  هئارا  زا  دش ، یم هبحاصم  ربماتپس  صوصخ ١١ 

نیا یراکمه  ای  ربماتپس ؟ هثداح ١١  عوقو  زا  شیپ  تاعالطا  یروآ  عمج رد  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  تیقفوم  مدع  یعالطا و  یب دوب ؟ ینعم  هچ  هب  توکس  نیا  اما 
؟ هثداح یارجا  رد  نامزاس 

زاربا یو  .تسا  هدش  هداد   ٩« یسوساج هناخراک   » دنتسم رد   ٨« ربماتپس هرابرد ١١  هرگنک  تاقیقحت  هتیمک  ریدم  ، » ٧« لیه رونلا   » مناخ طسوت  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
هثداح عوقو  زا  شیپ  ار  نونظم  یاه  تسیرورت هتشاد و  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  نینچ  یلم  تینما  سناژآ  هک  میدش  هجوتم  یتقو  میدش  هدز  تفگش ًاعقاو  ام  : » هتشاد
یاه نامزاس هک  تسا  یتاعالطا  نامه  ًاقیقد  اهنیا  .هدروآ  تسدب  هدحتم  تالایا  یاهزرم  رد  اهنآ  تاناکما  تالیهست و  زا  یتاعالطا  نینچمه  تسا و  هدرک  یبایدر 

؟» دنتشاذگن کارتشا  هب  ار  نآ  ارچ  .دنتشاد  زاین  نآ  هب  ام  یسوساج 

هب تبسن  یلم  تینما  سناژآ  تاعالطا  تقد  صوصخ  رد   ١١« لاردف تاقیقحت  هرادا  یتراظن  لماع  » ١٠« ینیسور کرام  ، » رگید یا  هبحاصم رد  نینچمه 
کیدزن یسک  یگدنز  هب  دح  نیا  ات  دیناوتب  امش  هک  دوش  یمن رارکت  زگره  یناکما  نینچ  هاگچیه  : » تشاد نایب  ربماتپس  هثداح ١١  عوقو  زا  شیپ  اه  تسیرورت

«! دیوش



ربماتپس هرابرد ١١  هرگنک  تاقیقحت  هتیمک  ریدم  لیه ، رونلا 

FBI یتراظن لماع  ینیسور ، کرام 

لباق ریغ  زرط  هب  : » تفگ نینچنیا  ربماتپس  عوقو ١١  هب  تبسن  یلم  تینما  سناژآ  تاعالطا  صوصخ  رد   ١٣« هیاس هناخراک   » باتک هدنسیون   ١٢« دروفماب زمیج  »
رد یدصاقم  هچ  اه  تسیرورت یوس  زا  اکیرمآ  کاخ  لخاد  یاه  سامت هکنیا  رب  ینبم  درکن  هئارا  لاردف  تاقیقحت  هرادا  هب  یشرازگ  زگره  یلم  تینما  سناژآ  یرواب ،

هئارا یشرازگ  نینچ  زین  ربماتپس  هتیمک ١١  درکن و  وگتفگ  دروم  نیا  رد  یلم  تینما  سناژآ  لخاد  زا  یصخش  چیه  .میدیمهفن  ار  نامتک  نیا  تلع  زگره  ام  هتشاد ! یپ 
دراد یدایز  لامتحا  .تسا  تخس  ًاعقاو  شرواب  هک  یلاح  رد  دنا  هدرک یم رارقرب  سامت  هنوگچ  اکیرمآ  کاخ  لخاد  رد  تسیرورت  ود  هک  دندادن  حیضوت  یتح  اهنآ  .دادن 

«! تسا هتفرگ  هدیدان  ار  تاعالطا  نیا  یلم  تینما  سناژآ  هک 



هیاس هناخراک  باتک  هدنسیون  دروفماب ، زمیج 

دیآ یم تسدب  لماک  تروصب  نانیمطا  نیا  ربماتپس ، هب ١١  تبسن  یلم  تینما  سناژآ  درکلمع  یگنوگچ  دروم  رد  دوجوم  دانسا  رگید  قوف و  یاه  هبحاصم هب  هجوت  اب 
.تسا هتشاد  هدهع  رب  ار  ربماتپس  نداد ١١  خر  یارب  مزال  یاه  یگنهامه زا  یشخب  یتاعالطا ، نامزاس  نیا  هک 

نیا زا  ربماتپس  هعقاو ١١  صوصخ  رد  اما  تسا   FBI و CIA هلمج زا  اکیرمآ  یتینما  یاه  نامزاس رگید  یتاعالطا  هیذغت  نیمأت و  یلم  تینما  سناژآ  یلصا  هفیظو 
.تسا هدادن  یطخت  نیا  یارب  یشرازگ  زین  زگره  هدومن و  یچیپرس  هفیظو 

شیپ دص  رد  دص  سپ  .دوش  یم طبض  لرتنک و  نامزاس  نیا  طسوت  هدحتم  تالایا  کاخ  نورد  صوصخب  ناهج  یلاتیجید  یربیاس و  یاه  سامت هیلک  رگید  فرط  زا 
ار ندیاه  لارنژ  توکس  ناوت  یم لیلد  نیا  هب  اهنت  .هدوب  ربخ  اب  نآ  زا  یلم  تینما  سناژآ  دنا ، هدوب عوضوم  نیا  ماجنا  ریگرد  یصاخشا  رگا  ربماتپس ، عوقو ١١  زا 

.دومن هیجوت 

: دیدرگ تابثا  مهم  هلئسم  ود  قوف  تاحیضوت  تادانتسا و  اب 

.تسا هدوبن  هناریگلفاغ  یتسیرورت  هلمح  کی  هجو  چیه  هب  هعقاو  نیا  هدوب و  ربخ  اب  هثداح  عوقو  زا  اکیرمآ  تلود   ( فلا

.هتشاد هدهع  رب  یتیمها  زئاح  شقن  ربماتپس  هثداح ١١  عوقو  لیهست  رد  یلم  تینما  سناژآ  ب) 

هب ات  تسا  هداد  ار  نآ  ماجنا  هزاجا  اهنت  اکیرمآ  تلود  هدوب و  هدعاقلا  یوس  زا  تایلمع  نیا  ایآ   » هک تسنیا  تسخن ، هجیتن  هب  تبسن  تسا  یقاب  نانچمه  هک  یلاؤس  اما 
ریسم نییعت  یارب  اهنت  هدعاقلا  زا  ندرب  مسا  هتفریذپ و  تروص  شوب  جرج  تلود  نورد  رد  تایلمع  نیا  یحارط  ساسا  زا  هکنیا  ای  دسرب  دوخ  رظن  دم  هناهب 

؟ تسا ایسآ  برغ  بونج  تمس  هب  یشکرکشل 

ملیف اتسار ، نیا  رد  هدش  دیلوت  تادنتسم  نیرت  مهم زا  یکی  اما  .تسا  هدش  هئارا  هعقاو  نیا  ندوب  ینورد  رب  لاد  یدایز  تادنتسم  تالالدتسا و  زین  صوصخ  نیا  رد 
تسا لاس ٢٠٠٠  رد  اکیرمآ  یروهمج  تسایر  یلوا  نواعم  دزمان  اینرفیلاک و  رد   ١۵« روولفلب  » رهش رادرهش  ، ١۴« ریویلا .یس  روترآ   » رثا  ١٣« رورت تایلمع  »

لوطب نآ  یحارط  لاس  دودح ۴  هدش و  یزیر  همانرب شلوا  حطس  نانواعم  شوب و  جرج  یوس  زا  تایلمع  نیا  دنک  یم تابثا  شتادنتسم ، ساسا  رب  تحارص  اب  هک 
.دیآ رد  ارجا  هب  ربماتپس ٢٠٠١  رد ١١  ًاتیاهن  ات  تسا  هدیماجنا 

تسد دنک ، نیمضت  شدوخ  یارب  ار  ور  شیپ هدص  دشاب و  هتشاد  یشزات  یعورش  یدالیم ، نرق ٢١  عورش  رد  دناوتب  هکنیا  یارب  اکیرمآ  دراد  یم ناعذا  یو  عقاو  رد 
.تسا هدز  یمادقا  نینچ  هب 

.تسا هدش  هدیشک  ریوصت  هب  حوضوب  یتموکح  نارس  زا  رگید  یضعب  عافد و  ریزو  لوا ، نواعم  ینچکید  شوی ، جرج روهمج  سیئر صخش  شقن  یو  رثا  رد 

.داد حیضوت  نآ  هیاپ  تاعالطا  یروآ  عمج دنتسم و  نیا  هیهت  یگنوگچ  هرابرد  میقتسم  تروصب  ناریا ، هب  یرفس  رد  ریویلا  ترآ 



رورت تایلمع  دنتسم  هدنزاس  اینرفیلاک ، روولفلب  رادرهش  ریویلا ، روترآ 

ناریا رد  ریویلا  ترآ 

یاهروشک رد  شعفانم  میکحت  ایسآ و  برغ  بونج  هقطنم  تردق  نتفرگ  رایتخا  رد  یارب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هک  دوش  یم لصاح  یدنب  عمج هنوگنیا  هصالخ  روطب 
تاعبت یماظن و  موجه  زا  اکیرمآ  مدرم  یلخاد  لابقتسا  یراکمه و  بیرض  شیازفا  یارب  یفرط  زا  اما  تشاد  هقطنم  نیا  رد  یماظن  یورین  رارقتسا  هب  زاین  هقطنم ،

بونج یاهروشک  هب  هلمح  یارب  یناهج  فالتئا  ناهج و  یمومع  ناهذا  یزاس  هدامآ رگید ، فرط  زا  یگنج و  یاه  هنیزه زا  یشان  یداصتقا  طوقس  ًاصوصخ  نآ 
.دوب مزال  ناهج  حطس  رد  یا  هناهب ایسآ ، برغ 

.دش ماجنا  هیروس  قارع و  ناتسناغفا ، هب  هلمح  نآ  هجیتن  رد  تسویپ و  عوقو  هب  اکیرمآ  تلود  یوس  زا  ربماتپس  هعقاو ١١  یزیر  حرط بلاق  رد  هناهب  نیا 

فافش روشک  اب ٢٢  هدحتم  تالایا  تیعضو  : » تشاد زاربا  دش و  نایب  اینرفیلاک  هاگشناد  رد   CIA تقو سیئر   ١۶« یسلو زمیج   » ینارنخس رد  ییاضف  نینچ  ًاقیقد 
« .دراد رارق  هیروس  ناریا و  قارع ، ناتسناغفا ، اهنآ  ردص  رد  هک  دش  دهاوخ 

تالداعم لح  زا  سپ  ناریا ، یمالسا  یروهمج یگنرادزاب  یالاب  ناوت  لیلد  هب  یلو  هدوب  ناریا  لاغشا  ربماتپس ، یلصا ١١  فده  هک  دوش  یم نشور  یتح  ور  نیا  زا 
ناریا اب  ییورایور  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  اکیرمآ  شترا  یوس  زا  سراف  جیلخ رد   ١٧« هرازه شلاچ   » شیامزر یارجا  ناریا و  هیلع  گنج  یزاس  هیبش رد  یماظن 



یسلو زمیج 

.تسا نکمم  ریغ  اکیرمآ  یارب 

دض رب  شا  یناهج ناراکمه  یلم و  تینما  سناژآ  طسوت  یربیاس » یاتدوک   » یارجا
طسوت نیدرورف ٩٣  رد  نآ  اب  طبترم  تاحیضوت  زا  یشخب  هک  ناریا  یمالسا  یروهمج
یاتسار رد  دش  رشتنم  هاگیاپ  نیمه  یوس  زا  مسیرورت  » دض  هتفرشیپ  تاقیقحت  زکرم  »

سناژآ هک  دوش  یم رکذتم  ار  مهم  نیا  تسا و   ناریا  هب  هلمح  زا  شیپ  تسکش  ناربج 
هدوب ناریا  لاغشا  هک  ربماتپس  فادها ١١  عوقو  لیهست  یاتسار  رد  نانچمه  یلم ، تینما 

یتاعالطا یتینما –  هاگتسد  نیرت  مهم نیرت و  یروحم دیاش  تسا و  یدج  شالت  رد  تسا ،
لوفغم و ًالماک  هک  یلاح  رد  تسا  نآ  زا  سپ  تانایرج  ربماتپس و  عوقو ١١  رد  اکیرمآ 

.هدنام یقاب  توکسم 

World Trade Center - ١

Operation Enduring Freedom - ٢

(North American Aerospace Defense Command (NORAD - ٣

Intelligence Community - ۴

National Security Agency - ۵

Michael Hayden – Four Stars General of US Air force - ۶

Eleanor J. Hill - ٧

Congressional Joint Inquiry on the September 11 Attacks - ٨

Spy Factory - ٩

Mark Rossini - ١٠

FBI Supervisory Agent - ١١

James Bamford - ١٢

The Shadow Factory - ١٣

Arthur C. Olivier - ١۴

Bellflower - ١۵

James woolsey - ١۶

Millennium Challenge 2002 - ١٧

 

http://nsainfo.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B6-2/

	نقش آژانس امنیت ملی در وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر

