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برخــی تحلیلگران کم کاری روز افزون دادگاه بنی المللی در هلند را مورد توجه 
قرار داده اند. چرا پس از محاکمه میلوســویچ رهرب یوگسالوی سابق دادگاه های 
بــنی المللی هم کمرت درصدد شناســایی و محاکمه ناقضنی حقوق بشــر واحتماال 
 Henry A جنایتکاران جنگی بوده اند. دراین بنی اســت که بــه تازگی کتابی از
Giroux بنام امریکا و اعتیاد به تروریسم منتشر میشود. دراین کتاب طبیعت مسئله 
ترور را به بحث میگذارد ودنبال ترور دولتی مریود. برای امریکایی ها کلمه ترور 
بالفاصله تصویر جهادگران انتحاری را پیش چشمان آنها میاورد ویل کتاب مذکور 
دنبال چرایی گرایش تاریخی ساختار سیاسی واقتصادی ایاالت متحده امریکا به 
تروریسم است. چرا خشونت به عنوان یک گرایش مسلط در اجتماع خودرا نشان 
میدهد. تاثری تصاویــری از جنکهای امریکا در اقصا نقاط جهان از ویتنام تاعراق 
ولیبی وافغانســتان و گواتماال ... بــر روحیه جوانان امریکایی وتمایل آنها به حل 
مشکالتشــان از طریق ترور وخشونت بی تردید است. پس چرا دادگاه بنی المللی 
هیگ در تعقیب جنایتکاران جنگی تعلل نشان میدهد ورابطه اش با بی اعتنایی 

به کشته شدن 300 هزار نفر درجریان تسخری بغداد چیست.

***

میگذاریــم  را کنــاری   Americas Addiction To Terrorism کتــاب 
ونگاهی دارم به مســئله سلطه جویی امرپیالیســتی تحت عنوان گلوبالیزاسیون یا 
جهانــی گرایی که تنها چهارچوب ادبی هضم اقتصادهــای ملی در معده بزرگ 
انحصارات امرپیالیستی است البته از طریق جهانی شدن اقتصاد بازار. بواقع غرب 
وقتی پای در مدرنیته واقتصاد سرمایه داری ومناسباتی این چننی گذارد بی شک 
برای رشــد خود باید جهانی میشــد. مدرنیته ای که برمحور انســان و خردگرایی 
آزادی ودمکراســی و تکثرگرایــی می رویــد. که مدرنیته اندیشــه تحوالت جدید 
درعالــم اقتصاد وسیاســت علم وهــر و اجتماع بود که روبنای آن مدرنیزاســیون 
یا جلوه های آن اســت چون دســتگاه اداری دولت ارتش و... . دراین دگر گشــت 
اما که مدرنیته یا اندیشــه تحول وپیشــرفت علمی اداری مدنی ودولتی به جهانی 
پریامونی نرفت بلکه جلوه های آن یعنی تنها ارتش و دولت ونظام اداری ودست 
آوردهای علمی اش راهی دنیای جنوب شد و نه اندیشه تحوالت که مدرنیزاسیون 
یعنــی دریافت مثال تکنیک ، ویل نه ضرورتا گرفنت فکر واندیشــه آن تکنیک این 
شــد که شکافی عمیق وتاریخی بنی شــمایل ها ومردم دنیای پریامونی باقی ماند 
وجنوب کماکان وابسته ومحتاج شــمال وبه علم و تکنیک واندیشه تحوالت آنها 

باقی ماند. 

***

این نگاه سلطه جوی ممالک غربی )اروپای غربی وامریکا( هم بی شک ازهمان 
اندیشــه هگلی میامد که دنیای جنوب را به لحاظ فکری وفرهنگی مرده ارزیابی 

میکــرد ومســئولیت اروپا را ســلطه بــر جنوبی ها میدانســت! اگــر خردگرایی از 
محورهای اصلی مدرنیته وپیشــرفت جوامع غربی بود اما که سلطه جویان غربی 
صــدور محصوالت ودربرخی مواقع تکنیک ها را به جای فکر تکنیک به جنوب 
حقنــه کردند. آنچــه که اروپا وامریکای امــروزی را اقال از قرن 17 ســاخت همان 
مدرنیته یا اندیشه انسان محوری و سوژه شدن انسان بود که به طریق اروپا محوری 
)وســپس امریکایی( تمامی طبیعت واجتماع دیگران شــیئی به حســاب میآمدند 
وباید برآن ســلطه داشت. این برداشــت از مدرنیته که با طبیعت وساختار سرمایه 
داری وماهیت توســعه طلبانــه آن همخوانی بی تردید داشــت بنیــاد نظام بازار 
آزاد یا نئولیربالیســم را تشکیل میدهد که بی شــک از نتایج بدخوانی مدرنیته بود 
که میبایســت درآن تجدیدنظر نمود ویل سرمایه داری ترجیح داد تا برای تضمنی 
مناســبات غارت گری جهانی خود به ســوی پست مدرنیسم و مشروعیت بخشیدن 
به نظام ســلطه برود تا کمربسنت به رفع نواقص مدرنیته درعمل. دراین فضا است 
که حمله به دنیای پریامونی موجه و مشــروع میشــود واهلی کردن "وحشــی ها" 
مســئولیت اربابان بی تردید ســرمایه. فراموش نمیکنیم که نتانیاهو نخســت وزیر 
اســراییل هــم از همنی ترم برای تعریف اوضاع کشــور خود ســود میــربد آنجا که 

میگوید "اسراییل در محاصره وحشی ها است"!

***

درحــال حاضر مســئولیت ما اســت کــه تحلیل مشــخص و حقیقی از مســئله ترور 
و تروریســم ارائه دهیــم چرا که همانطور که نوشــتم برای فکر شــهروند اروپایی 
وامریکایــی ترور وتروریســم تصویرگر جهادیون انتحاری اســت در خاور نزدیک 
کــه برخی به اجتماعات اروپایی هم رســیده اند. این تصویر به غایت غلط وتنها 
معلول واضح سیاست های تروریست پروری شمایل هاست که برای استمرار منافع 
و ســلطه انحصارات امرپیالیســتی و درمقابــل نریوهای لیــربال و الئیک و مرتقی 
تمامی کشــورهای منطقه نفت خیز خاور نزدیک تاریخا پای اســالم سیاسی را به 
میان کشیده ودرخدمت اهداف خود گرفتند. تصویر یک تروریست در ذهن انسان 
غربــی باید تغیری کند. یــادآوری عملکرد اســتعماری آنها در جنــوب وطی تاریخ 
مرکانتالیسم و جنایات ونسل کشی ها باید مجددا یادآوری شود که تروریسم دولتی 
مادر تروریستهاســت که خود نمیدانند چگونه در راستای منافع همان دشمنانشان 

دست به ترور و خودکشی میزنند.

***

پــس هدف غــرب وانحصــارات امرپیالیســتی همــان جهــان گرایی ســرمایه ودر 
چهارچوب نظریه جهانی گرایی بازار آزاد است. این ساختار محتاج مدرنیزاسیون  
یعنی حضور مناسبات سرمایه داری )پریامونی و وابسته( با دکورهای خارجی آن 
چون ارتش و دولت و نظام اداری ... است. جهانی گرایی بازار دنبال صدور فکر 
تولید وفکر تکنیک به جنوب نیست که پول و تکنیک میدهد ودراین راستا اقلیتی 
را چنان ثروتمند مینماید که اکثریت مردم دریک حالت جنون تامنی معاش دست 
وپا میزنند. ســابق حضور دیکتاتوریها ضامن این جهانی گرایی بازار و اقتصادش 
بود ودرفقدان دیکتاتورها ودرمنطقه خاور نزدیک این رســالت سرکوب و تامنی 
امنیت ســرمایه به اســالم سیاسی حواله شــد. دردنیای امریکای التنی وشرق آسیا 
دولتهای محلل سوسیال دموکرات سرنگهدار قضیه شدند وجهانی گرایی اقتصاد 
بــازار آقــای فن هیــگ ومیلنت فریدمــن ادامــه دارد. دراین تصویــر جوامعی که 
مقاومت کنند مودر تهاجم امرپیالیســتی واقع میشوند ویک صحنه سازی وپرونده 
ســازی سراســر کذب ودروغ بافی زمینه حمالت نظامی را اماده میکند. کجاست 
دادگاه بــنی المللــی جنایی کــه به پرونده جنایــات جنگی اخری درسراســر خاور 

نزدیک رسیدگی نماید! گویی اربابان دادگاه وزندانی برای خود نساخته اند!

***



بــرای مثــال ســردمداران تولید وحمایــت و اســتمرار جنایتکارانی چــون داعش 
یا خالفت اســالمی شایســته حضور در دادگاه بــنی المللی را ندارنــد؟ چون روز 
روشــن اســت که شــرکت B.M.Z متعلق به بالل اردوغان )پســراردوغان( حمل 
کننده نفت موصل و شــمال ســوریه برای داعش اســت وتنها در ســال گذشته یک 
میلیارد دالر فروش نفت از ســوی داعش بوده اســت. که کلیه گروه های تشــکیل 
دهنــده داعش اعم از ســلفی های عربســتان باقیمانده ارتش صدام حســنی وپنج 
هــزار چچنی را ترکیه چگونه ارتزاق کرده اســت وترکیه ســکان جنوبی Nato به 
رهربی امریکاســت. آیا نابودی مردمان ایزدی درشــمال عــراق وقتل عام مردان 
ایزدی و بردگی زنان آنان کافی نیست که عاملنی شناخته شده وتولید کننده داعش 
برصندیل متهمنی دادگاه بنی المللی بنشــینند. میدانیم که فعال مقدور نیست چرا 
که ارباب انحصارات امرپیالیستی نوکران جنایتکار جدیدی پیدا نکرده اند واسالم 
سیاســی بهرتین نریوی ســرکوب کننده حاملنی همان مدرنیته )آزادی دموکراسی 
و خردگرایــی( یعنــی نریوهای چپ و دموکــرات والییک در منطقه هســتند. که 
تروریســتهای اصلی بمب به خود نمیبندند و درصحراهای شــمال عراق وســوریه 
پرسه نمیزنند بلکه در دفاتر وآسمان خراشهای خود نشسته اند. بواقع چرا سرمایه 
داری معتاد ترور وسود جسنت از تروریستهاست. این تصویر است که باید جانشنی 
تصویر ســاده لوحانه رایج شود. راستی جمهوری اسالمی را چه ائتالفی انتخاب 
نمود؟ وچگونه همه جناح های امرپیالیستی در اروپا و امریکا از حضور آن وعلیه 
نریوهای چپ ودموکرات الئیک وآینده دار سود میربند. آیا ایاالت متحده امریکا 
درحال زدن اهرم اساســی خود در تهران برای پیش بردن سیاســتهایش درمنطقه 
وعلیه مردمان تحول طلب و آزادی خواه نیست؟ وسخن آخر اینکه کدام سیاست 
صحیح وعملی و انقالبی میتواند رهربی جنبش درراه مردم ایران را بدست گرید. 






















