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 نيلگون  براي راديو زمانه
 ٢٠٠٧ سپتامبر ١۶
 

 
 يازدهم سپتامبر

 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
 

كشتار جمعي يازدهم سپتامبر در . پنج روز پيش، مصادف با ششمين سالگرد رويداد يازدهم سپتامبر بود
 را، نيويورك، رويدادي بود كه فرهنگ سياسي اياالت متحده را متحول كرد و اذهان عمومي اين كشور

. كه پيش از آن كمتر سياسي و ايدئولوژيك و بيشتر معطوف به درون آمريكا بود، به طور جدي تكان داد
اول اينكه نقشي كه . طي اين شش سال دو واقعيت در افكار عمومي آمريكا وضوح بيشتري يافته است

در خاك كشورخودشان اياالت متحده در جهان بازي مي كند مي تواند واكنشي برانگيزد كه آمريكاييان 
ديگر اينكه در آن سوي اقيانوس هايي كه اطراف آمريكا را گرفته ، مردم و نظامهاي . آنرا تجربه كنند

اعتقادي اي وجود دارند كه موجوديت آمريكا و ارزش هاي فرهنگي و تمدني آن را به رسميت نمي 
 . شناسند و با آن سرجهاد دارند

 
ريتانيايي در كتاب زندگي نامهء خود اظهار عقيده مي كند كه رويداد اريك هابزبام تاريخنگار بزرگ ب

به احتمال «هابزبام مي نويسد، . بود» يك درنگ انكارناپذير و دراماتيك در تاريخ جهاني«يازدهم سپتامبر 
 زنده بر[زياد، هيچ واقعهء غيرمترقبهء ديگري در تاريخ جهاني، شاهدان بيشتري نداشته كه به طور مستقيم 

 )۴١١هابزبام، ص (» .آن را ناظر بوده باشند] صفحهء تلويزيون
 

 نفر  به قتل رسيدند، از جمله ٢٧۴٩،  در كمتر از دوساعت،  ٢٠٠١در حملهء تروريستي يازدهم سپتامبر 
در اين رويداد، مهمترين مركز تجاري آمريكا همراه با .  مامور آتش نشاني و امدادِ شهر نيويورك٣۴۶

 مرد جوان مسلمان اهل ١٩عامالن يازدهم سپتامبر، .  آن در قلب شهر نيويورك نابود شدندمحالت اطراف 
من واقعهء يازدهم سپتامبر را به طور زنده برصفحهء «اريك هابزبام مي نويسد، . خاورميانه و مصر بودند

خنگار سالخورده براي يك تاري. تلويزيون، هنگامي كه در يك بيمارستان در لندن بستري بودم، نظاره كردم
و شكاك كه در سال انقالب اكتبر روسيه متولد شده، يازدهم سپتامبر همهء خصوصيات بدي را كه معرف 
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كشتار جمعي، تكنولوژي پيشرفته اما نامطمئن، و اعالم اين خبر كه نبردي در : قرن بيستم بود با خود داشت
ديگر درحال وقوع است، آنهم در حالي كه مقياس جهاني و تاپاي مرگ ميان قواي پرودگار و شيطان بار 

 ) هابزبام، همانجا(» .زندگي واقعي شبيه صحنه هاي فيلم هاي خيره كنندهء هاليوودي شده بود
 

كه در دوران جنگ سرد » امپراتوري شرّ«و » تهديد سرخ«در فرهنگ سياسي آمريكا به جاي واژگاني چون 
رژيم هاي «و » محور شرارت«، » تروريسم جهادي«بارات با كمونيسم مرسوم بود، كارزار تبليغاتي با ع

منظور از رژيم هاي شرور به طور عمده رژيم هاي اسالمِي ضد آمريكايي است كه از . جلو مي رود» شرور
سازمان ها و جنبش هاي اسالم سياسي در دنيا حمايت مادي يا معنوي به عمل مي آورند و آنها را عليه منافع 

همچنين براي نخستين بار دولت آمريكا يكي از هدف هاي خود را . تجهيز مي كنندآمريكا و اسرائيل 
 .در آن منطقه اعالم كرد» تحول دموكراتيك«استقرار دموكراسي در خاورميانه يا 

 
به عقيدهء اريك هابزبام، در حاليكه خارج از مرزهاي اياالت متحده، جهان تنها يك حملهء تروريستي 

 تحقير آمريكا در برابر چشمان عموم ــ نظاره مي كرد، واشنگتن به طرز اغراق شده اي ديگر را ــ به همراه
بانگ برآورد كه از اين پس همه چيز دگرگون شده و به دنبال اين گفته، خود قصد كرد كه همه چيز را 

ن آمريكا يك تنه خود را محافظ و پليس نظم جهاني اعالم كرد و هرآنكس را كه در اي. دگرگون كند
 .خواند» دشمن«گفته ترديد روا مي داشت 

 
رويداد يازدهم سپتامبر مثل يك بازي دامينو، كه حركت مهرهء اول، تكاني به مهرهء دوم مي دهد و مهرهء 
دوم حركت هاي نوبتي مهره هاي بعدي را يك به يك سبب مي شود، رشته اي از وقايع دوران ساز را به 

مي طالبان در افغانستان، بي ثباتي و زمين لرزهء سياسي در جمهوري سرنگوني حكومت اسال.  دنبال داشت
اسالمي پاكستان، سرنگوني رژيم بعثي در عراق و اشغال نظامي اين كشور، و سرعت گرفتن روند اتمي 

 .شدن جمهوري اسالمي ايران، از مهمترين اين وقايع بودند
 

 سياسي و شرق شناسي به گوش مي رسيد، مفاهيمي كه فقط در محافل دانشگاهي و در رشته هاي علوم
، به ناگهان از طريق رسانه ها وارد تخيل سياسي مردم »اسالم در برابر غرب«و » برخورد تمدن ها«مانند 

امروزه هرآمريكايي، حتا در دورافتاده ترين نقاط اين كشور، با واژه هايي نظير جهاد، . كوچه و بازار شد
آشنا است كه به طرز مبهمي با تصاوير مردان » اسالمي«ده، و بمب هسته اي حزب اهللا، ترور انتحاري، القاع

 .خشمگين ريشو و قرآن به دست، ساختمانهاي منهدم شده و زنان پوشيده در حجاب، آميخته شده اند
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نظير اين هيجان زدگي رسانه اي، يك بار پيش از آن به هنگام وقوع انقالب ايران و سرنگونيِ ديكتاتورِ 
 روز گروگانگيري كاركنان سفارت آمريكا در ايران، اتفاق افتاده ۴۴۴اعتماد واشنگتن، و نيز طي مورد 
اما دور بودن جغرافيايي آن رويدادها و امنيت كاذبي كه شهروندان آمريكايي همواره تا پيش از . بود

سپتامبر، هراس را به يازدهم . يازدهم سپتامبر احساس مي كردند، آن وقايع را به دست فراموشي سپرده بود
 .خاك خود آمريكا وارد كرد

 
مردم آمريكا كه به طور سنتي نسبت به اوضاع سياسي يا فرهنگي جهانِ خارج از مرزهاي خود بي توجه 
. بودند، از آن تاريخ تاكنون به طرز بي سابقه اي نسبت به آنچه در خاورميانه مي گذرد حساس شده اند

فروشِ عوام پسند در مورد موضوع هايي چون اسالم، تاريخ اعراب، مسألهء رسانه هاي جمعي و كتابهاي پر
فلسطين، حكومت ديني در ايران و موضوع تروريسم بسيار نوشته اند و در نتيجه فرهنگ سياسي مردم عاديِ 

پس از اينكه ارتش آمريكا درگير دو جنگ سراسري در خاورميانه شد، .  آمريكايي را متحول كرده اند
اين منطقه و جنبش هاي اسالمي، به عنوان مهمترين خطر براي آمريكا و محور سياست خارجي دولت وقايع 

در خود آمريكا اكنون مردم با كنجكاوي و پرسش . جورج بوش، توجه بيشتري را به خود جلب مي كند
 .  بيشتري به اقليت هاي ديني نگاه مي كنند

 
يكا، از ميان رفتن آرامش زندگي مسلمانان آمريكايي است، از عواقب مهم واقعهء يازدهم سپتامبر در آمر

اف بي (زندگي آنها به يكباره زير ذره بينِ پليس فدرال . به ويژه كساني كه اصليت عربي يا پاكستاني دارند
قرار گرفت و مراسم مذهبي و رفتار فرهنگي آنها، رفت و آمد و مسافرت هاي آنها، امور شغلي و ) آي

مهاجرانِ خاورميانه اي كه هنوز شهروند . همه موضوع بررسي هاي پليسي و امنيتي شدكسب و كارشان، 
پذيرش دانشجويان خارجي كمتر شد، . نشده اند بيش از همه دستخوش هراس از پيگردِ دولتي قرار گرفتند

ه جشنواره استادانِ خارجي ِ كمتري اجازهء ورود به آمريكا را پيدا كردند، و هنرمندان و نويسندگاني كه ب
هاي فرهنگي دعوت مي شدند، با مأموران ادارهء مهاجرت مشكالت بسيار پيدا مي كردند و در مواردي حتا  

 . از ورود به آمريكا چشم پوشيدند
 

 منتشر كرد و ماهها ٢٠٠۴گزارش رسمي اي كه هيأت ويژهء بررسي عللِ حملهء يازهم سپتامبر، در سال 
هاي آمريكا قرار داشت، به آمريكاييان هشدار مي داد كه سازمانهاي در صدر ليست پرفروش ترين كتاب 

امنيتي و اطالعاتيِ آنها مسؤالنه عمل نكرده اند و بوروكراسي اين تشكيالت و عدم مركزيت آنها ضعف 
طبق همه پرسي هاي متعدد، بيشتر مردم آمريكا ديگر آن احساس امنيتي را . بزرگي براي امنيت ملي است
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در اين همه پرسي ها، بسياري از مردم، از . ر خاك كشور خودشان داشتند  از دست داده اندكه هميشه د
امنيت «. احتمالِ تكرار فاجعه يازدهم سپتامبر در ابعادي وسيع تر، به عنوان يك احتمال واقعي نام مي برند

دكترين جورج . يا امنيت شهروندان در برابر تروريسم موضوع مهمي در تبليغات سياسي شده است» ملي
، يا مداخلهء نظاميِ پيشاپيشِ ارتش آمريكا در »پيشگيرانه«بوش در سياست خارجي، داير بر جنگ هاي 

ال كشورهايي كه به تخمين دولت، تهديدي جدي به شمار مي روند، در انتخابات رياست جمهوري س
آس برندهء جورج بوش در آن انتخابات و پيام او در سالگرد يازدهم .  مشروعيت بيشتري پيدا كرد٢٠٠۴

اگر آمريكايي ها مي خواهند در خانه شان خواب راحت داشته باشند و هرصبح بي : سپتامبر همين بود
آنكه نيرو بگيرد، در دغدغه راهيِ كارشان شوند، رهبرِ آنها بايد بدون ذره اي ترحم دشمن را پيش از 

 .آنسوي مرزها و در النهء خودش، تار و مار كند
 

در » واشنگتن پست«دوسال پيش در سالگرد يازدهم سپتامبر، در خبري مرتبط با امنيتِ داخليِ آمريكا،  
صفحهء اول خود اعالم كرد كه رهبريِ مشتركِ سه نيرويِ نظامي در پنتاگون، دستورالعملي را تدوين كرده 

د كه طبق آن، براي پيشگيري از يك حملهء تروريستي،  فرماندهانِ نظامي اجازهء استفاده از بمبِ هسته ان
در اين سند آمده كه چنانچه دشمني شناخته شده،  داراي سالحهاي هسته اي، . اي را خواهند داشت

، براي نابوديِ شيميايي و بيولوژيك باشد، رهبران سه نيروي نظامي حق دارند با تصويب رييس جمهور
بر » دكترينِ عملياتِ مشتركِ هسته اي«متن اين سند با عنوان .  سالحهاي دشمن از بمب اتمي استفاده كنند

 . روي سايت اينترنتيِ پنتاگون در دسترس همگان قرار گرفت
 

 يازدهم سپتامبر يك چهرهء محبوب القلوب و كاريزماتيك ديگر را به فهرست رهبران جنبش هاي اسالمي
گفته مي شود پرفروش ترين و محبوب ترين پوسترها و تي شرت ها در ميان . اسامه بن الدن: اضافه كرد

جوانان عرب، تصاوير رهبران انقالب ايران، رهبران حزب اهللا لبنان، و اكنون رهبر شبكهء القاعده را برخود 
 . دارند

 
هء مقاومت اسالمي را به جهان اعالم مي  جنبش القاعده، بيانيه اي كه تأسيس اين شبك١٩٩٨در بيانيهء 

اياالت متحده و دست نشاندگان اش، شبه جزيرهء عربستان ــ يا ) يك. كند، بر سه واقعيت تأكيد شده است
ــ را زير كنترل خود دارند و از منابع آن براي اقتصاد خود بهره » سرزمين مقدس مسلمانان«به تعبير القاعده 
صدمات و خسارات جبران ناپذيري به سرزمين و مردم ) ١٩٩٨(ده تا اين تاريخ اياالت متح) مي گيرند؛ دو

و طي ساليان اين سياست را تشديد كرده ] جنگ اول خليج  و تحريم اقتصادي متعاقب آن[عراق وارد كرده 
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اي هدف اياالت متحده نه تنها بهره كشي اقتصادي به نفع خود بلكه خدمت به منافع اسراييل و ابق) است؛ سه
 ) ٢١٧هاليدي، ص . (رژيم اشغالگر صهيونيستي است

 
» مردم مسلمان«عليه » صليبيون«القاعده در بيانيهء تأسيسي خود اين سه واقعيت را نشانهء اعالم جنگ كامل 

مي داند و هدف استراتژيك شبكهء القاعده را بيرون راندن كامل ابرقدرت صليبي از سرزمين هاي مسلمانان 
 . مقرر مي كند

 
مي نويسد، » برخورد تمدن ها و بازسازي نظم جهاني«ساموئل هانتينگتون در كتاب معروف و پرفروش خود 

درحاليكه آسيايي ها به طرز روزافزوني، خود را به يمن توسعهء اقتصادي در جهان مطرح كرده اند، «
آنها سرچشمهء هويت، اسالمي روي آورده اند كه براي ] احياي[همزمان مسلمانان به طرز گسترده اي به 
 ) ١٠٩هانتينگتون، ص (» .، قدرت، و اميد باشد]ي اقتصادي[معناي زندگي، ثبات، مشروعيت، توسعه 

 
 The Islamic(» خيزش نوين اسالمي«را » اميد، هويت، معنا، و قدرت«هانتينگتون، اين جنبش عظيمِ 

Resurgence (يك جنبش بزرگ فكري، » اسالميخيزش نوين «به عقيدهء هانتينگتون، . نام مي گذارد
. فرهنگي، اجتماعي و سياسي است كه مدرنيتهء تكنيكي را مي پذيرد اما فرهنگ غربي را طرد مي كند

جنبشي تندرو و افراطي نيست، بلكه بدنهء اصلي آن را انبوه مسلماناني شكل مي » خيزش نوين اسالمي«
ت شغلي و رفاه و زندگي شرافتمندانه اي هستند كه از دهند كه با تركيب جمعيتي جوان خود به دنبال امكانا

شاخص اين . تنها يكي از شاخه هاي اين جنبش وسيع تمدني است» بنيادگرايي«. آن ها دريغ شده است
رشد اين جنبش از . جنبش، حضور بيشتر اسالم در حوزه هاي اجتماعي و گفتارهاي فرهنگي ـ سياسي است

ربع قرن اخير چنان بوده كه اكنون رهبران و دولت هاي بيشتري در پايين و در ميان مردم عادي طي 
كشورهاي اسالمي، مشروعيت خود را در حمايت ديني ـ سياسي تودهء مسلمان مي بينند و از سمبوليسم و 

در كشورهاي اسالمي گرايش به سمت نهادهاي . زبان ديني در گفتارهاي سياسي خود بهره مي گيرند
 . مات اجتماعي با تمركز بر ارزش هاي اسالمي به مرور زمان بيشتر شده استآموزشي، حقوقي، و خد

 
، جنبش هاي اصالح طلبان ميانه رو، و در سر ديگر آن سازمانهاي »خيزش نوين اسالمي«در يك سر طيف 

خيزش نوين «به عقيدهء ساموئل هانتيگتون، . رزمندهء مقاومت مسلحانه و دولت هاي حامي آنها قرار دارند
 ميالدي باز مي گردد، جنبشي بين المللي، فرامرزي و فرامليتي ١٩٧٠، كه شروع آن به سالهاي »سالميا

اسالمي (اين جنبش نخست در حيطه هاي فرهنگي ريشه مي دواند و سپس به پهنه هاي اجتماعي . است
 )١١١هانتيتگتون، ص . (و سياسي مي گسترد) كردنِ جامعهء مدني
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رش رسميِ كميسيون تحقيق از رويداد يازدهم سپتامبر را فراهم كردند در روزنامهء دو تن از كساني كه گزا

مسألهء دراز مدت در برابر آمريكا آن است كه جلوِ «: نوشتند) ٢٠٠۶دهم سپتامبر (» نيويورك تايمز«
ردن امكانات راديكاليزه شدن جوانان مسلمان ـ از جاكارتا گرفته تا لندن ـ را بگيرد و اين كار را با فراهم ك

جوانهاي مسلمان بي شماري در دنيا هستند كه نه . انجام دهد نه آنكه يأس و سرخوردگي را باعث شود
شغلي مي توانند پيدا كنند و نه اميدي براي شان باقي مانده؛ آنها نسبت به حكومت هاي خود، يا نسبت به 

 »  .اوضاع عراق و سياست خارجي آمريكا لبريز از خشم اند
 

ي از شرايط قربانيان سياست هاي آمريكا در ساير نقاط جهان و همدردي با آنها هنوز نقش مهمي در آگاه
البته، هم اكنون از هر ده آمريكايي شش نفر مخالف . آگاهيِ اجتماعي شهروندان آمريكايي بازي نمي كند

 خواهد زير عنوان مخالفت قانوني با كابينهء بوش كه مي. جنگ عراق و عملكرد بوش در اين كشور است
اما اين . امنيت ملي و پيشگيري از تروريسم، آزادي هاي مدني را محدود كند نيز به قوت خود باقي است
 . مخالفت هاي داخلي تنها از زاويه منافع خود مردم آمريكا و امنيت و آزادي آنان صورت مي گيرد

 
 درون جنبش وسيع تر خيزش نوين اسالمي شبكهء غيرمتمركز القاعده، به عنوان يكي از جريان هاي نظامي

. عليه تفوق غرب، ايده ها و تحليل هاي سياسي اش را از ايدئولوژي هاي همان جنبش بزرگ مي گيرد
القاعده، با آنكه فرقه اي سني است، چنانكه از بيانيه هاي متعدد آن برمي آيد، از لحاظ گرايش سياسي و 

 .  هاي حزب اللهي و دولت هاي تئوكراتيك داردايدئولوژيك، وجوه مشترك بسيار با جنبش
 

، رهبر القاعده )٢٣۴هاليدي، ص (در بيانيه اي كه يك ماه پس از رويداد يازهم سپتامبر در جهان منتشر شد 
قسم به خداي بزرگ كه آمريكا هرگز : من با مردم آمريكا اين چند كلمه را در ميان مي گذارم«اعالم كرد، 

مگر آنكه نخست صلح به مردم فلسطين بازگردانده، و ارتش كفار از سرزمين در صلح نخواهد زيست 
  ///                                                                                  » .محمد خارج شده باشند
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