
"واقعه يازده سپتامبر از شدت عيانی و عريانی به خيالپروری
دامن  زد"

1390 شهريور 17 - 2011 سپتامبر 08 گرينويچ - پنج شنبه 17:05 به روز شده: 

وقتی پس از شصت سال بار ديگر مهاجمانی خارجی
به شهری در اياالت متحده آمريکا حمله کردند،

به دست دادن تصويری کلی از قضاوت افکار عمومی
مردم ايران پيرامون آن يورش هيچ آسان نبود.

تلويزيون وطنی، گرچه طبق معمول انشا و بخشنامه
قرائت می کرد،  در برابر واقعه گيج گيجی خورد و
قدری طول کشيد تا تصميم بگيرد چه بگويد، يا

دست کم فعًال چه نگويد. مطبوعات داخلی هم گرچه
طی دو سال پيش از آن بال  و پرش حسابی قيچی شده بود، دست کم تروريسم را

می توانست محکوم کند.

گير کار در اين نبود که کال در دنيا الصاق يکی از دو برچسب
"رزمنده راه آزادی" يا "تروريست بی پروا" بستگی دارد که ناظر

در باره دوست حرف بزند يا دشمن.

گرفتاری اينجاست که مردم ايران معتقدند روزگار به آدم چيزفهم
می آموزد چسبيدن به عقيده ثابت به شعار مالنصرالدين می ماند که
گفت حرف مرد يکی است. برای زمان ها و شرايط متفاوت بايد

نظرهايی متفاوت داشت تا کار آدم لنگ نماند.

يازده سپتامبر از معدود مواردی بود که نظر رسمی و نظر
عمومی در ايران بار ديگر موقتا به هم نزديک  شد. در عين حال، بارقه ای از

موارد پيشين داشت که ميان فکر و احساس و نظر رسما ابراز شده فاصله است.

 سپتامبر١١شماری بسيار بزرگ ازمردم پنج قاره معتقدند حقيقت ماجرای 
 شهر نيويورک ناگفته ماند و مسببان هيچ گاه معرفی نخواهند شد ("کار٢٠٠١

خودشان بود"، "صورتی در زير دارد آنچه در باالستی"). گزارش رسمی دولت
اياالت متحده آمريکا نتوانست آدم های شکاک، بددل، رند، ديرباور و خيال پرداز

را قانع کند سر تا ته واقعه همين بود و جز اين نبود.

خود واقعه از شدت عيانی و عريانی به خيال پروری دامن  زد. چشمگيرترين
جنبه آن برنامه دقيق، اجرا در بزرگ ترين و مرتفع ترين صحنه ای بود که در
جهان می توان سراغ کرد، در ساعتی از صبحگاه روشن تابستان که دوربين

هزارها توريست در منهتن عکس می گرفت. چنان واقعه ای شب هنگام در همان
مکان خبر می شد اما بزرگ ترين نمايش جهان نه.

با اين همه، وضوح ظاهری واقعه پشت اليه های ضخيم بدبينی و تفسير و تحليل
و داستان پردازی رفت. افزون بر آرشيتکت، مهندس سازه و متخصص فلزات،
حتی افرادی جاسنگين که معموال دون شأن خويش می د انند برای اخبار حوادث
روزنامه ها و تلويزيون وقت تلف کنند، به اظهار نظرهای مفصل کشانده شدند و

گاه بين خودشان به مشاجره پرداختند: استاد شيمی، استخوان شناس، جراح.
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کسانی کوشيدند در کتاب هايی پرخواننده ثابت کنند
برج ها به سبب هزارها انفجار زنجيره ای از نوعی

که برای تخريب ساختمان های فرسوده به کار
می رود فرو ريخت. توطئه دست های پنهان باندهای

سياسی درون مراکز قدرت و ثروت و دسيسه 
سازمان های اطالعاتی، البته جای هميشگی خود را

دارد.

 کتاب فقط به زبان انگليسی در باره۶٧٢سال بعد،  
واقعه منتشر شد که مؤلفان شماری از آنها خواهان
کشف و افشای حقايق بودند و بر يک نکته اتفاق
نظر داشتند: روايت رسمی دولت آمريکا مشتی

دروغ است و اينکه چند نفر اهل دنيای سوم چنين
کاری کرده باشند، همان اندازه محتمل است که

ــ تخيلی در خيابان. وقوع داستان فيلم علمی 

اما اينکه حقيقت کدام بود در چندين نظريه بسيار
پيچيده مطرح می شود، به مراتب پيچيده تر از روايت

رسمی پيرامون سناريوی القاعده.

از سوی ديگر، منتقدان نظريه های غيررسمی گفتند طالبان افشای حقيقت، در
مطالبشان بارها به تکرار حرف قبلی خويش که از قضا در استدالل يک
حقيقت طلب ديگر مطرح شده می پردازند. درست همان کاری که عرفا و

اصحاب متون دينی قرن هاست انجام می دهند: فرد الف نظر فرد ب را به عنوان
شاهد غيرقابل ترديد می آورد، و هنگامی که به حالجی نظر فرد ب بپردازيم،
چه بسا ببينيم صرفا نقل حرف فرد الف است. هنگامی که چندين و چند نفر

بکوشند حرف خويش را با کمک همان حرف از زبان ديگران مستند  کنند، امور
جهان چنان غيرقابل درک می شود که راهی جز توسل به شهود و اعتقاد به

ماوراءالطبيعه ای مبتنی بر حق و باطل باقی نمی ماند.

 بر سطح ماه فرود نيامد، فيلمی که به١١در آمريکا کسانی معتقد بودند آپولو 
ادعای ناسا، سفينه مخابره کرد زير سوله ای همان دور و برها پـُر شده بود و
سر خاليق را شيره ماليدند. نيم قرن پس از ترور پرزيدنت جان اف کندی، در

خود آمريکا شکاکانی که گزارش های رسمی را باورنکردنی می دانند، قانع
نشده اند او را فقط يک نفر با تير زد و آن يک نفر را يک نفر ديگر در مرکز

پليس تگزاس کشت.

اگر در باره  سفری به افالک که در سراسر دنيا با دقت دنبال می شد، و بر سر
ماجرايی که ظاهرا سه بازيگر داشت و همين تعداد تير شليک شد اجماع نظر

 سپتامبر،١١عام وجود ندارد، جای تعجب نيست در باره سناريويی به شلوغی 
با هزارها جسد و کوهی از ويرانی، صدها کتاب حاوی يک دوجين نظريه در

رد روايت رسمی منتشر شود.

اما تفاوت اساسی ميان توطئه های منسوب به مافيا در قتل کندی، و نقشه های
 سپتامبر دانسته می شود در اين است که اولی خودی١١گروهی که طراح حمله 

است و کليت سيستم را قبول دارد اما برای تسلط بر منابع سياسی ــ  مالی آن
می کوشد، اما دومی غيرخودی است و با صراحت می گويد مخالف کل آن

دم ودستگاه شيطانی است.

 سپتامبر،١١در حالی که روايت رسمی را، چه در قتل کندی و چه در مورد 
بخشی از افکار عمومی آمريکا و غرب نپذيرفته است، در جاهايی مانند

خاورميانه که مردم هيچ گاه برای روايت رسمی وقايع اعتباری قائل نبوده اند
بايد انتظار درجه ای باالتر از شک داشت.

جرج سی اسکات، در نقش ژنرال فيلم دکتر

 بر١١در آمريکا کسانی معتقد بودند آپولو 
سطح ماه فرود نيامد، فيلمی که به ادعای
ناسا سفينه مخابره کرد زير سوله ای همان
دور و برها پـُر شده بود و سر خاليق را

شيره ماليدند. نيم قرن پس از ترور
پرزيدنت جان کندی، در خود آمريکا
شکاکانی که گزارشهای رسمی را

باورنکردنی می دانند قانع نشده اند او را
فقط يک نفر با تير زد و آن يک نفر را يک

"نفر ديگر در مرکز پليس تگزاس کشت.
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استرنج الو، پرواز هواپيمای حامل بمب اتمی بر
فراز خاک شوروی را خودسریِ  فرمانده

افسارگسيخته پايگاه هوايی می داند، اما بيدرنگ
می افزايد:"منصفانه نيست کل برنامه را فقط برای

يک خطای کوچولو محکوم کنيم." يعنی چه با
دستور رسمی و چه بی مجّوز، کاری است که شده،

پس چه بهتر که تميز اجرا شود.

آن پرسوناژ حرف دل شماری بزرگ از مردم
خاورميانه را می زند: غافلگيرانه کشتن مردم بد
است، اما هميشه شعبان، يک دفعه هم رمضان؛

بگذار مستکبران مزه انفجار در کوچه و خيابان را
بچشند.

در عين حال،  مسلمان راستين را از دست داشتن در
چنان اعمالی مبـّرا می دانند: دين اجازه کشتن

بيگناهان نمی دهد. پس چنانچه بتوان در معصوميت افراد ترديد روا داشت
 مجوز شرعی برای کشتار در خيابان (مانند آنچه در عراق و افغانستان و

پاکستان و جاهای ديگر عادی شده) فراهم است.

در نتيجه تضاد در منطق و اغتشاش در اعتقادات، ادعای تلويزيون المنار، 
متعلق به حزب اهللا لبنان، مبنی بر اينکه سازمان های اطالعاتی اسرائيل پيشتر به
چند هزار يهودی ساکن و شاغل در اطراف برج ها ندا داده بودند در آن روز از

صحنه  واقعه دور بمانند،  فورا تبديل به واقعيتی مسلـم شد که همچنان در
قهوه خانه های بغداد و صنعا و قاهره و در نطق های رسمی جمهوری اسالمی

ايران تکرار می شود.

به رغم اين قبيل "واقعيات مسلم" ـ و در واقع باورهای عاميانه  درهم و برهم ـ
نگاه رسمی جمهوری اسالمی در اين مورد هم چنداليه و، می توان گفت، آشفته
است. خود را جزو قربانيان تروريسم می داند اما تعريفی از تروريسم به دست
می دهد متفاوت با آنچه قدرت های بزرگ در نظر دارند. و در کارزار تبليغات

بين المللی معموال از منابعی کمتر مطلع  الهام می گيرد که با آنها بيشتر بده بستان
دارد.

مخالفان تسلط بريتانيا و آمريکا بر خاورميانه گاه قاطع تر به حريفان تاخته اند.
 که منجر به مرگ شماری عظيم١٩۴۵بمباران شهر درسدن آلمان در فوريه 

شهروند غيرنظامی شد تا سال ها تک خالی در تبليغات ضد انگليسی در مصر و
فلسطين بود. خصوصا بر اين نکته تاکيد می شد که پس از بمباران ممتد و
سنگين شهری عاری از پايگاه نظامی ازسوی متفقين، راديو بی بی سی گفت

"امشب در درسدن" ـ که به ساخت اشيای نفيس چينی شهرت دارد ـ "از چينی
خبری نيست." شاهدی آشکار بر خباثت ستمگران.

در هر دو جنگ جهانی اول و دوم، حکومت ايران
حرفی را که گمان می کرد به مصلحت مملکت است
بر زبان  آورد در عين آنکه شايد اکثر اعضای هيئت
حاکمه با توده مردم همعقيده بودند: کاش بازنده دلير
برنده می شد و برنده  نابکار بازنده می بود. در هر دو
مورد رسما اعالم بيطرفی کردند و در هر دو مورد

از دل و جان آرزومند پيروزی رايش بودند.

جمهوری اسالمی نه تنها به اين سبب که اصل کار
را بد می داند از متهمان به طراحی حمله حمايت
اخالقی نمی کند؛ به اين هم کامال توجه دارد که

مکتب فکری آن اشخاص نه ايران را اسالمی می داند و نه شيعيان را مسلمان،
و در جهانی که آنان خيال دارند پس از تحقق وعده الهی بر ويرانه های

جرج سی اسکات، در نقش ژنرال فيلم دکتر
استرنج الو، پرواز هواپيمای حامل بمب

اتمی بر فراز خاک شوروی را خودسریِ 
فرمانده افسارگسيختٔه پايگاه هوايی می داند
اما بيدرنگ می افزايد "منصفانه نيست کل
برنامه را فقط برای يک خطای کوچولو

محکوم کنيم." يعنی چه با دستور رسمی و
چه بی مجّوز، کاری است که شده، پس چه

"بهتر که تميز اجرا شود.

در هر دو جنگ جهانی اول و دوم،
حکومت ايران حرفی را که گمان می کرد به

مصلحت مملکت است بر زبان  آورد در
عين آنکه شايد اکثر اعضای هيئت حاکمه
با تودٔه مردم همعقيده بودند: کاش بازندٔه
دلير برنده می شد و برندهٔ  نابکار بازنده
می بود. در هر دو مورد رسمًا اعالم

بيطرفی کردند و در هر دو مورد از دل و
"جان آرزومند پيروزی رايش بودند.
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امپراتوری کفر جهانی بنا کنند روزگار شيعيان چندان بهتر از کافرون و
مشرکين نخواهد بود.

اظهارنظر جمهوری اسالمی در باب تحوالت جهان را غالبا نه برخاسته از
اصولی منطقی می دانند و نه ناشی از تعصب می گيرند تا، درهرحال، بتوان

روی انسجام و تداوم حساب کرد. فقط زيگزاگ و قيقاج بنا به مصلحت وقت و
از روی زبلی.

مسئله شماره يک دستجات درون هيئت حاکمه جمهوری اسالمی پاييدن رفتار
همديگر است تا مبادا يکی حاميانی قدرتمند در خارجه دست وپا کند و زيرآب

شرکا را بزند. دوم، لزوم مهار خشن اکثريت عظيم جامعه، که از حق مشارکت
سياسی محروم است و ستون پنجم قدرت های خارجی قلمداد می شود. در برخورد
با يازده سپتامبر و کال با آمريکا (و البته اسرائيل)، سياست "نه جنگ کامل نه

صلح کامل" در چنين زمينه ای معنی می يابد.

از اين سو، افکار عمومی ايران شايد خشنود باشد که در آن وقايع پای کشورش
را وسط نکشيدند (شليک خدنگ زهرآگين "محور شرارت" هم ادامه نيافت). اما
در تنگنای تحريم و انزوای فزاينده کشور، پرسشی دل آزار شادی برائت از اتهام
را تا حد زيادی خنثی می کند: چرا گذرنامه  کشورهايی که اتباعشان مستقيما در

 سپتامبر دست داشتند در وقت اعطای ويزا قابل قبول تر از گذرنامه١١حمله های 
حقارت بار ايرانی ها به نظر می رسد که دست نداشتند و حتی با قربانيان همدردی

کردند؟

افکار عمومی و احساس(در مواردی رندانه و دوگانه) قاطبه مردم ايران در
 سپتامبر هر چه باشد، از اين واقعيت ناخوشايند گريزی نيست:١١باره "حقايق" 

نهايتا موضع دولت است که جايگاه کشوری را در چشم مردم جهان تعيين
می کند.
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