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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  م٠٣/٠٧/٢٠٠٩               رحمت آريا:  مترجم
  

  استاد ژانرنويسی
  بروس  ريچاردسن :نويسنده

 
 الدن سريست اسامه بن الدن چيست؟. طرح کنمم را به گونه ديگر  اجازه دهيد اين پرسشبن الدن در حقيقت کيست؟

 وی د ر ميان تمامی .امريکاستـيس جمهور ئوی منادی روح دوگانه بد کنشيهای ر.  امريکاييۀاز اسرار خانواد
وی به مانند تنه . ـينه دور نما ، زيبا و متمدن می نماياندئمفاهيم و نشانی های زشت ، شنيع ترين مفهوميست که در آ

درختيست که از باتالق يک دنيای بيگانه کنده شد و به همت سياست خارجی امريکا در لجنزار کثافت انداخته شده 
 ، کوره های اتومی و اسلحه اتومي می چرخد ، جنگزاييجی ايکه بر محور ديپلوماسي چنان سياست خار. است

  وقعین به زندگی امريکايانآکه درايپاليسي وحشي ايکه طيف وسيع زبر دستی آن از دورنمايان است ، پاليسی 
 می چرخد ، پاليسی ايکه گذاشته نه ميشود و به آسانی در آن ميميرند ، پاليسي ايکه بر محور مداخالت بربريت نظامي

در آن دفاع از رژيم های ظالم و ديکتاتور نهفته است ، و آجندای اقتصادی آن برمحور قساوت و بيرحمی های می 
اکنون راز خانواده گي .... د جوچرخد که به مانند ابری ملخ های گرسنه ، اقتصاد کشورهای نادار را با دندان می 

شوند ميون نور بې نمک يکی روی ديگر می لغزند و کماکان جايگزين يکديگر برمالشده ، ارواح های دوگانه چ
   سپتامبر٢٧ ، ٢٠٠١ ، گاردين ، iاروندهاتي را ی....

  

ايريک "  آقای  iii  ]آزادی يا فرمانفرمايی:  راج امريکايي [ ، نويسنده کتاب ii مجله ايکونوميست :نقد کتاب
ک نويسنده عريان پرداز خوانده و اضافه مې کند که ايريک با  را با زبان زننده ولی زيرک يiv" مارگوليس 

برخورداری از بصيرت روشن ، از اسرار عقب پرده دنيای اسالم و غرب و معانی مفاهيم کشدار آن به خوبی 
درين کتاب ايريک مارگوليس با بې طرفی ويژه تالش می کند دريابد که چرا مردمان دنيای اسالم به دنيای . آگاهست
اينکه چرا    و؟ چرا القاعده چنين شهره آفاق گشته و چرا خورد و خمير نه ميشود ؟ به ديده تحقير می نگرند غرب

آن جوانب ] آزادي يافرمانفرمايي : راج امريکايي . [ نفت به مثابه يک بهانه جنگزا برای استعمارنوين پنداشته ميشود
ا را حالجی می کند که امروز ما را در پرتگاه فاجعه خويش به غلط تطبيق شده امريک و پهلو های پاليسی مغرور و

سيه رويی را بر رخ ما مې کشد که در ويتنام نصيب ما شد ، اين کتاب بر درازنای آن آن قرار داده است ، اين کتاب 
 خم و ن گام گذاشته بود ولی در پرتگاه های پرآراهی روشنايی می اندازد که زمانی ابرقدرت قديم ، شوروی ، روی 

  . پيچ آن يکسره غرق گرديد
   

 بارصفحات تلويزيون همواره انباشته ازتصاوير تجاوز عريان امريکا بر افغانستان و عراق و عملکرد های فاجعه 
ـيل و ولينعمت امريکايي آن در اکناف ئـيل برمردم فلسطين اند ؛ اين تصاوير موج خشم جهانی را عليه اسرائاسرا

حالت احتضار غم آسای افغانستان ، عراق و فلسطين دنيای غرب را در جهان اسالم . ه استجهان به حرکت در آورد
 تهديد مواجه کرده است و بديهی است که چنين حالتی خود زمينه گشای حمالت تروريستی بر امريکايان و منافع اب

  . امريکايی درجهان است
  

شرکتی / ـينه خطوط درشت رسانه های خود مدار دولتی ئ نويسنده در کتاب خويش خواننده را گام به گام از روی آ
می گذراند و آن فاکتورهای تأريخي ، سياسي و مذهبی را ماهرانه حالجی می کند که خود به عوامل محرکه و انگيزه 

ايريک مارگوليس با برخوداری از مهارت تحليلی . تحريک دشمنی ميان دنيای غرب و جهان اسالم مبدل ميگردند
با حالجی هژمونی روسيه و بريتانيا در شرق نزديک و آسيای جنوبی در سده نزدهم ، که زبردستی ويژه ، 

ويکتوريايی ها و تزار های روسی را به عاليترين مدارج تکوينی آن رسانيد ، سعی می کند تصوير مقايسوی و مؤثر 
  .معاصر را پيش روی ما بگذارد

  
وجوهات  و بررسی اهداف اقتصادی و " مبارزه عليه تروریزم "  در زير سرنامه درشت و سرخایریک مارگوليس

آن ، بافت خطوط  محروميت را يک به يک می گشايد و نشان می دهد که چگونه چنين محروميت قادر به ايجاد 
خطوط بين الدولتی و منجر به تبديل رژيم ها می گردد ، چگونه چنين محروميت قادر به جلب حمايت دينای غرب از 

اسلحه  جابر و ظالم ميشود ، چگونه چنين محروميت منجر به قتل افراد بی گناه می شود و چگونه انکشاف ی هارژيم
مختصر اينکه ، نويسنده با پرده برداری از .  تحکيم مقاومت عليه دنيای غرب می گردندش زمينه گسترگيرهای پيش

ماهيت چنين جنگها به جز از جنگ روی ثروت  وغرب به خواننده نشان مې دهد که مايه " دست اندازيهای مقدس" 
  . های طبيعي چيزی ديگری نيست



 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  
خستگی ناپذير نويسنده پرسش بی جواب و شک اندودی در   در کارگاه فکری و در چهار راهه کار:افغانستان 

ا واقعأ نامبره تکاپوست مبنی براينکه آيا در سانحه يازدهم سپتامبراسامه بن الدن قصور و گناهی دارد يا خير ، آي
 م ٢٠٠١ما حال می دانيم که در سال . طراح اصلی واقعه بود که زمينه گشای توجيهات امريکا درجنگ ناپايان شود

درمان صحی قرارداشت که قونسل امريکا و  در ماه جوالی بن الدن در امارات متحده عربی در دوبی تحت معالجه و
اين همان زمانيست که بن الدن متهم به حمالت تروريستی . ه بودنددو تن ازجواسيس سی آی ای به عيادت شان رفت

الدن بار دگر در بن بعد از آن عيادت ، اسامه . نددر عربستان سعودی و افريقا بود و همه در صدد دستگيری وی بود
 دوبی ، به باز هم به مانند.  سپتامبر در شفاخانه راولپندی بستر بود١۴ و ١٣ ، ١٢، ١١ به تاريخ های ٢٠٠١سال 

در دو مثال فوق جالب . الدن شارژدافير سفارت امريکا مقيم اسالم آباد و دو تن افسران سی آی ای ميروندبن عيادت 
  . اينست که زمينه گرفتاری طراح حادثه يازدهم سپتامبر موجود بود ولی هيچ نوع اقدامی صورت نه می گيرد

  
 راه حل مشکل بن الدن مبنی بر سپردن وی به ادارات کلنتن ردزمانيکه کسی تالش های مأمورين سری طالبان را 

گيرد به اين نتيجه ميرسد که شيخ بن الدن در ببوش و رد پيشنهادهای مذکور را با تلخ زبانی ادارات مذکور در نظر 
راهگشای نفوذ اقتصادی و ستراتيژيک   پياده شدن عساکر و نيروی نظامی امريکا وۀجوواقع زمينه گشای منطقی و م

   در برابرچالش v] تياتر نمايش امنيتی [ به عبارت ديگر ، ايريک مارگوليس با تأکيد بر . امريکا درمنطقه می باشد
  ميخواهد به اثبات برساند که منشأ معلومات اوليه جاسوسي ، مبنی بر اتهامات بن vi ]تهديد های دسايس سينمايی [  

 ـتالف شمال ئـتالف شمال بوده و مبدأ معلومات جاسوسی متذکره بالنوبه از روسيه بوده که به ائخاسته از االدن ،  بر
اينکه معلومات متذکره را از روسيه به دست می آرد ، آنرا به اداره سي آی ای می  ـتالف شمال بعد ازئا. ده شده بوددا

  . سپارد
 سپتامبر خندان و مسرور نشان داده ميشود ١١ن بن الدن بعد از حادثه  منزجر است که در آینويسنده از ديدن ويديوي

 نويسنده اصرار می کند که ويديوی متذکره يک جعل محض است که با مهارت ،و گويا خوشی خويشرا تجليل می کند
يو . دستکاری شده است علی    روسيه نشان داده شده است که در ساختن ويديو های جvii" ايس وی بي" سرچشمه وي

نويسنده با بن الدن از نزديک مالقات کرده و مصاحبه های را با وی انجام داده است و تأکيد می کند . شهره آفاق است
نويسنده باز هم تأکيد می کند که . شخصيکه در لباس الدن در ويديو به نمايش گذاشته ميشود يک اکتور فريبگر است

ينست که اک نوع احساس گرم روانی به مالحظه ميرسد و دال بردر ميان انواع صوتی متعدد و موجود بن الدن ي
 سپتامبر قلمداد ١١سوال طرح می گردد که چرا مسکو ، بن الدن را منحيث طراح اصلی حادثه . دستکاری شده اند

کرده است و چه منفعت برای مسکو دارد ؟ محتمأل ستراتيژی مسکو ميتواند استوار بر آن باشد که با کشيدن پای 
ريکا ميخواهد منطقه را در آتش کشمکش های جنگ سرد همچنان گرم نگهدارد و ازطريق آن پای رقبای امريکايی ام

ل به آنرا از منطقه با ثشرفت پروگرام انرژی و تشويش های ممايو سعودی را در امتداد پايپ الين ، تفحصات و پ
  . ايجاد ترس و ارعاب قطع و آنهارا مأيوس سازند

  
خيلی )  بروس ريچارد سن–نويسنده (  برای من  ]آزادي يافرمانفرمايي : راج امريکايي [ نده کتاب ارزيابی نويس

م به بعد بر مبنای منابع متنوع ١٩٨٧دلچسپ است و موازی با همان خط ارزيابی پيش ميرود که من آنرا از سال 
  : کتاب خويش می نويسد ١٩۶نويسنده درصفحه . انجام داده ام

جهاد ده ساله عليه شوروی در دنيای غرب از رهبر تاجک تبار نظامی احمدشاه مسعود،  چهره ضد در جريان  " 
ولی در حقيقت مسعود با کی جی بي . شير پنجشير... کمونيستی و تهمتن جنگنده کوهی در قالب يک شير ساخته شد 

 از رخ او  نقاب،تقاعد کی جی بیهمکاری درازمدت داشت ، اين همان حقيقتيست که درين اواخر يک تعداد افسران م
 و نيرنگ نشان مې داد که با نيروهای نظامی شوروی در جنگ است ولی تمام تالش وی همسعود با حيل.  اندبرداشته

تون تبار در جنگهای در گير بود که ميخواستند با  تون تبار بود ؛ مسعود با مجاهدين پ متمرکز بر امحای مجاهدين پ
 استخباراتی پاکستان تونل سالنگ را که قلب شاهراه ستراتيژيک اکماالت لشکر شوروی بود حمايت جواسيس ادارات

مسعود درين حيله و نيرنگ نيز مستغرق بود . منهدم سازند ، وی در برابر همه اين تالش ها ايستاد و آنرا خنثی کرد
نجيب اهللا دست " موجوده " ت بوس شورويها را متقاعد به آن سازد که از حمايت حاکم دس" تا با اقناع شوروي ، 

  ." بردار شوند و وی را برای حاکميت افغانستان بر اريکه قدرت بنشانند
جالب آنست که تعداد کثير مطابع امريکايی از نشر کتاب نويسنده ابا ورزيدند وبه نويسنده اظهار کردند که 

باالخره کتاب مذکور در کانادا به . ی گردندموضوعات مطروحه کتاب در مورد اسالم ، موجب تهديد منافع امريکا م
  . چاپ رسيد

  
تورانتوسن "  نيز است و از چندين دهه بدينسو در viii" ه مرتفع جهانجنگ در قل" نو يسنده کتاب ایریک مارگوليس 

 ، شرق نزديکبه صفت خبر پرداز و مقاله نويس کار می کند ، موصوف در مورد امور شرق " افغان پوست " و " 
 سياسی -گزارش و مقاله می نويسد ؛ روی همين ملحوظ است که وی بايد استاد ژانر های ادبیآسيای جنوبی  و ميانه
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 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

من از اعماق قلب خويش آرزومندم که کتاب مذکور در بين آنعده حلقات پاليسی ساز راه يابد که جوالنگاه  . ناميده شود
 – و – صنعتي –علومات غلط ترکيب اعضای گروه نظامی و ديده گاه  داليل تحليلی شان بر محور ديدگاها ها و م

 . کانگرس می چرخد
 

  پايان
  
  

                                                 
i Arundhati Roy , Suzanna Arundhati Roy (born ٢٤ November, ١٩٦١) 

 فعالين عدالت وی از زمره. را نوشت"  کوچکخدای "  کتاب١٩٩٧ هندوستان است که در سال  انگليسي نويسنده سوزانا ارندهاتي رای خانم 
  )ترجمان( اقتصادی و اجتماعيست 

ii Economist  
iii American Raj : Liberation or Domination  
 
iv Eric S. Margolis  

 
v Security theater  

  خود کتابدر هم بروس شنايز باز
   Beyond Fear  )مترجم( سپتامبر راه حالجی می کند ١١ابعاد تهديد های خيالي و حقيقی ناشی ازحادثه    

vi Movie Plot threat 
  )مترجم (.است امنيتې بروس شناير يوه اين يک اصطالح خاص متخصص امور

Bruce Schneier   
vii SVB 
viii War at the Top of the World  


