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  براي راديو زمانه١۵۵-١۵۴نيلگون 

 
 مسلمانان و آمريكا در آينهء يازدهم سپتامبر

 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
در هفتمين سالگرد رويداد تروريستي يازدهم سپتامبر، بي اعتمادي ميان اياالت متحده و مردم مسلمان بيشتر 

 ميان برخي از مسلمانان همدردي با اگر در نخستين روزهاي پس از واقعه، در. از هميشه به چشم مي خورد
قربانيان بروز كرد، امروز سرزنش آنها بيش از هميشه متوجه خود آمريكا است، تا بدان حد كه بسياري باور 
دارند طراح و عامل اصلي رويداد يازدهم سپتامبر، كاخ سفيد و مأموران امنيتي اياالت متحده و اسـرائيل 

 .بوده اند
 

 ئهبازهم تئوري هاي توط
بسياري از مردم در خاورميانه هرآنچه را كه دولت جورج بوش يا حتا رسانه هاي بزرگ آمريكايي ادعا 

يك مهندس جوان اهل سوريه به نام احمد كه در امارات متحد عربي كار مي كند . كنند دروغ مي پندارند
. ن بگويند باور نمي كنمببين، من هرچه دولت شما و مطبوعات تا«به خبرنگار نيويورك تايمز مي گويد، 
من فكر مي كنم اياالت متحده يازدهم سپتامبر را سازمان داد تا . دليل ندارد آنها حقيقت را به ما بگويند

 ».بهانه اي داشته باشد كه به خاطر نفت، عراق را اشغال كند
 

 شاپين مال در دوبي، كه از جمله با مردم در خيابانهاي قاهره، در يك)  سپتامبر٩(خبرنگار نيويورك تايمز 
پاركي در الجزيره، و كافه اي در رياض صحبت كرده واقف است كه نظرخواهي او يك تحقيق علمي 

اما همين گفتگوهاي غيررسمي با مردم كوچه و بازار او را متقاعد كرده كه از ديد . جامعه شناختي نيست
ه تنها به وسيلهء چند جوان عرب به اجرا ساكنان كشورهاي مسلمان خاورميانه، يازدهم سپتامبر نمي توانست

 . گذاشته شود و بدون شك توطئه اي وسيع تر پشت ماجرا بوده است
 

شايد مجري عمليات عرب « ساله، صاحب يك فروشگاه لباس در قاهره مي گويد، ٣۶محمد ابراهيم، 
 ».ها سازمان داده بودندآنرا يا آمريكايي ها يا اسراييلي ! بودند اما مغز پشت آن عمليات؟ امكان ندارد
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چرا روز يازدهم سپتامبر يهودي هاي آن « ساله، كه در قاهره راننده است مي گويد، ٢۵احمدسعيد، 
من خودم آنرا در تلويزيون ديدم و خيلي از . ساختمان سر كار نرفته بودند؟ همه اين داستان را مي دانند

 » .مردم درباره اش صحبت مي كردند
 

م در افواه و رسانه هاي عرب تكرار شده تا جايي كه حكم حقيقت را پيدا كرده اين است شايعه اي كه مدا
كه روز يازدهم سپتامبر يهودي هاي شاغل در مركز تجارت جهاني سركار خود حاضر نشدند؛ به آنها از 

بانيان اگر با مدارك و شواهد و از روي نام و مشخصات قر. قبل اطالع داده شده بود كه در خانه بمانند
بخواهيد در اين تئوري شك كنيد، به شما مي گويند ساده لوح هستيد و نمي دانيد يهودي هاي غربي از 

 . پشت پرده همه چيز را كنترل مي كنند تا منافع اسراييل حفظ شود
 

ما فكر مي كنيم اين واقعه در اصل حمله اي عليه « سالهء مصري مي گويد، ۴٢زين العابدين، يك برق كار 
چرا آنها تاحاال بن الدن را دستگير نكرده اند؟ آنها كه همه چيز را مي دانند، چطور ممكن است . راب بوداع

ندانند بن الدن كجا مخفي شده؛ آنچه در عراق اتفاق افتاد نشان مي دهد كه اين واقعه هيچ ارتباطي به بن 
 كنند كه به نفع اسراييل باشد؛ همهء آنها مي خواستند به اسالم و مردم عرب حمله. الدن و القاعده ندارد

 ».داستان همين بود
 

 ساله كه دانشجوي دانشگاه قاهره است مي گويد اين با عقل جور در نمي آيد كه اسامه بن ٢٢هشام عباس، 
درست است كه عربها از «الدن از افغانستان توانسته باشد چنين رويداد عظيمي را سازماندهي كرده باشد؛ 

ببينيد بعد از اين واقعه آمريكا چه كرد؛ آمريكايي ها . د ولي ديگر هرچيزي حد و حسابي داردآمريكا متنفرن
چطور . آمدند و دو كشور مسلمان را اشغال كردند، صدام را كشتند و شروع به شكنجه كردن مردم كردند

 »امكان دارد ما به آنها اعتماد كنيم؟
 

 تئوري هاي توطئه در خود آمريكا
براي نمونه، يك فيلم ظاهراً . نيم تئوري هاي توطئه در خود آمريكا نيز سكه اي رايج داردجالب است بدا

كه ) Dylan Avery(ساختهء ديالن ايوري ) Loose Change/ لوس چنج (» پول خرده«مستند به نام 
ده اند، نسخهء جديدتر آن زمستان گذشته پخش وسيع يافت و ميليونها نفر آنرا از طريق اينترنت دانلود كر

 كه گفته مي شود در ايالت پنسيلوانيا سقوط كرده، هرگز يافته ٩٣مدعي است كه بقاياي هواپيماي پرواز 
 نبود بلكه يك موشك ٧٧نشده است؛ آنچه ساختمان پنتاگون را مورد اصابت قرار داد هواپيماي پرواز 
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هء بسيار قوي كارگذاشته بودند تا به نظامي بود؛ و مهمتر اينكه، در دو برج مركز تجارت جهاني، مواد محترق
تز فيلم آن است كه رويداد يازدهم سپتامبر دست پخت . هنگام اصابت دو هواپيما، همزمان منفجر شوند

اين فيلم حتا در ميان روشنفكران ليبرال و چپ نيز حامياني دارد و برخي از . دولت آمريكا بوده است
 .ده آنرا تبليغ كرده اندايستگاههاي راديويي چپگرا در اياالت متح

 
 حجاب ايدئولوژي

اين نوع توطئه پنداري كه نه تنها در ميان عوام بلكه در ميان برخي روشنفكران هم شايع است نشان مي دهد 
كه طرز فكر توطئه پندار الزاماً از كم دانشي يا فقدان انديشهء تحليلي ناشي نمي شود، بلكه دليل اصلي 

همهء ما فاكت ها و رويدادهاي عيني را از پشت . ان حائل ايدئولوژي استاين دليل هم. ديگري دارد
عينك ايدئولوژي و جهانبيني خود مي نگريم و تنها چيزهايي را باور مي كنيم و حقيقت مي پنداريم كه 

هر تحليل سياسي به . اين حكم به طور اخص در حيطهء سياست صدق مي كند. همان ايدئولوژي اجازه دهد
اب ناپذيري همزمان يك تحليل ايدئولوژيك است كه با منافع فردي و گروهي ما و قدرتهاي طرز اجتن

 .  دوست و دشمن پيوند خورده است
 

نه تنها آمريكا سـتيزان، بلكه مدافعان آمريكا و دموكراسي نيز تمايل به آن دارند تا چيزي را باور كنند كه از 
لهء نظامي اياالت متحده به عراق، در رسانه هاي آمريكا پيش از حم. صافي ايدئولوژي آنها گذشته است

صحبت از ارتباط صدام حسين با يازدهم سپتامبر بود و بدون آنكه شواهد محكمي براي اين مدعا ارائه 
شود، آنها كه مي خواستند آنرا باور كنند به خود قبوالندند كه محمدعطا سردستهء جهادي هاي يازدهم 

راق آموزش ديده، و برخي اعضاي سازمان امنيت رژيم عراق با همكاري القاعده سرنخ آن سپتامبر در ع
اسناد و مدارك و عكس هاي «كولين پاول وزير امورخارجهء وقت آمريكا با . رويداد را به دست داشته اند

در جلسهء سازمان ملل متحد شهادت داد كه صدام حسين صاحب سالحهاي تخريب جمعي از » مستند
بعدها روشن شد . له تأسيسات هسته اي و شيميايي است و آنها كه مي خواستند باور كنند، باور كردندجم

كولين پاول در خاطرات خود آنرا بزرگترين آبروريزي زندگي . كه مدارك ارائه شده جعلي بوده اند
 .حرفه اي اش خواند

 
 نومحافظه كاران يهودي در گفته شده است كه سرنگوني صدام و اشغال عراق را گروهي كوچك از

كابينهء بوش تدارك ديده بودند و به اجرا گذاشتند، نئوكانهايي چون ريچارد پرل و داگالس فيت، البي 
اما . »انستيتوي واشنگتن براي سياست خاورنزديك«اسراييل، و مشاوران آنها در ستادهاي فكري اي چون 
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هء طيف هاي سياسي در كنگرهء آمريكا، از جمله آنچه كمتر ذكر مي شود حمايت تقريباً يكپارچهء هم
ليبرالها و ليبرالهاي چپ است؛ و نيز دفاع سردبيران مهمترين رسانه هاي ليبرال نظير نيويورك تايمز و 

همه از رژيم صدام حسين متنفر بودند و همه نيز مي دانستند كه مردم عراق زير چكمه هاي . واشنگتن پست
چه چيز بهتر از اينكه اين رژيم ساقط شود با هر .  سياهي را از سر مي گذرانندخونين حاكمان بعثي روزگار
چه خدمتي باالتر به مردم عراق و منطقه، چه مداخله اي بشردوستانه تر از . بهانه اي كه مي خواهد باشد

 سرنگوني يك رژيم ناسيونال فاشيستي و به غايت سركوبگر؟ 
 

چنين باور دارند كه آنچه به نفع اياالت » مداخلهء بشردوستانه«هء ليبرال هاي آمريكايي و مدافعان نظري
» مملكت سازي«و » مبارزه با ترور«متحده است، به نفع ساير مناطق دنيا نيز هست، و تالش آمريكا در 

)nation building ( به ويژه مملكت سازي در خاورميانه، جلو فجايع بيشتر را مي گيرد و در نهايت منجر
 . ار نظامهاي ليبرال دموكراتيك نظير نظام خود اياالت متحده خواهد شدبه استقر

 
صدها ميليارد دالر براي ساختن ارتش، . اما هربار تجربه خالف اين باور ايدئولوژيك را ثابت كرده است

كه )  هاNGO(پليس، و نهادهاي دولتي جديد در افغانستان و عراق و حضور صدها سازمان غيردولتي غربي 
بودجه هاي كالن زير چترحفاظتي پيمانكاران نظامي در اين كشورها به كار مشغول اند، ذره اي در با 

شرايط زيست تودهء مردم تغييري نداده، در عوض بخش بزرگ اين پولها به جيب عوامل رژيم سرازير 
ايل محلي، فساد اداري، پارتي بازي، تجارت ترياك، و ساخت و پاخت با سران بنيادگراي قب. گشته است

بازار سياه، فقر و بيكاري، و مهمتر از هرچيز ناامني بيشتر و ترس روزمره، زندگي مدني مردم را شكل داده 
 . است

 
 »مملكت سازي«ناكامي در 

در نتيجه، آمريكا ستيزي همچنان زيرساخت ناخودآگاه سياسي مسلمانان خاورميانه و بخش بزرگي از 
ترورهاي بزرگ لندن و مادريد شايد كار چند جهادي غرب .  مي دهدمسلمانان مهاجر در اروپا را شكل

مشاركت فعال بريتانيا و : ستيز بود اما فهم آن در بستر آنچه در خاورميانه مي گذشت توجيه خود را داشت
 . اسپانيا در اشغال نظامي عراق

 
هاي مجاهدپرور » مدرسه«نشانه اي در دست نيست كه بنمايد قاتالن استشهادي، جهادي هاي انتحاري، و 

اشغال سرزمين هاي : جهاد داراي منطقي قوي است. هستند» آمريكايي هاي زشت«نزد مسلمانها منفورتر از 
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مسلمانها توسط كفار، صليبيون، و يهوديان؛ شكنجه گاههاي ابوغريب و گوانتامو؛ سياهچالهاي زندان بگرام 
به قتل رسيده اند؛ بمبارانهاي هوايي كه تاكنون جان صدها در افغانستان كه در آنها دهها زنداني زير شكنجه 

غيرنظامي به ويژه زنان و كودكان را در دهكده ها و مناطق كوهستاني گرفته؛ و ويراني و ترور روزانه در 
 .سرزمين هاي اشغالي فلسطين

   
اياالت ( امپريال پيامدهاي اشغال عراق و افغانستان اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا اساساً يك قدرت

در خاورميانه هست يا نيست؟ حتا ) nation building(» مملكت سازي«قادر به ) متحده و پيمان نظامي ناتو
مداخلهء «اگر فرض را بر اين بگذاريم كه اهداف اوليهء قدرت امپريال تفوق ژئوپوليتيك نبوده، بلكه همان 

كار بوده، اشغال نظامي عراق و افغانستان نتيجهء معكوس در برنامهء » استقرار دموكراسي«و » انسان دوستانه
مردم اين دو كشور پس از رهائي از چنگال صدام و طالبان، هنوز طعم امنيت، آسايش، آزادي، . داده است

هرزمان كه ارتش هاي . و رفاه را نچشيده اند و چشم انداز پيش رو نيز جايي براي خوشبيني نمي گذارد
آنها به مراتب بيشتر از » بالكاني شدن« اين سرزمين ها را ترك كنند، احتمال تجزيه و ناتو و اياالت متحده

 .  امكان برقراري نظام دموكراسي ليبرالي است
 

باراك اوباما و جان مك كين، نامزدان رقيب در انتخابات امسال رياست جمهوري در آمريكا هريك قصد 
 نفس بيشتري را به مناطق مرزي پاكستان و افغانستان گسيل دارد چنانچه وارد كاخ سفيد شد، نيروهاي تازه

جمهوري اسالمي پاكستان صاحب سالحهاي هسته اي است و ارتش و سازمانهاي امنيتي آن مدافع . دارد
جمهوري اسالمي ايران تا چند سال ديگر صاحب فن آوري توليد سالحهاي هسته اي . طالبان و وهابيسم

اسراييل صاحب سالح هسته اي . تي آن مدافع شيعيان عراق و حزب اهللا لبنانخواهد شد و سازمانهاي امني
هاي ديگري را منتظر » يازدهم سپتامبر«آيا نبايد وقوع . است و نگران موجوديت خود بر صفحهء روزگار

 باشيم؟
 

 ٢٠٠٨يازدهم سپتامبر 
 
 


