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من معتقدم که بزودی سودمندی اسرتاتژیک استفاده از اسالم سیاسی تروریستهای 
وابســته و دولتهای همه بنام اسالمی برای انحصارات امرپیالیستی و سرمایه داری 
غرب تضعیف شــده وروند آغازی برپایان کار آنها دراین مقطع زمانی فرا مریسد. 
این را هم نوشــته ام کــه طرح جامع خاورمیانه از پس ســقوط وفروپاشــی اتحاد 
شوروی کلید خورد تا در فقدان دیکتاتوریهای سکیوالر منطقه خاور نزدیک خال 
قدرت را تنها بوســیله نــریوی حاضر و آماده مرتجع و تروریســت که توانایی زدن 
چپ و دموکراتها را داشته باشد وبتواند جلوی رشد دموکراتیک درآن کشورها را 
بگرید )اســالم سیاســی( پر نمایند. آغاز تولد مجدد دولتهای اسالمی از پاکستان 
تا لیبی و آتش بازی تروریســتهای مذکور به ســادگی جــای لولوی حضور وقدرت 
اتحاد جماهری شوروی را گرفت و غرب بی توجه به آثار و نتایج این آتش بازی وبه 
قدرت نشاندن ســبع ترین جنایتکاران به سادگی جای خایل لولوی شوروی را با 
تروریستهای دست ساز خود پر نمود. تروریستهای که چنانچه بخواهد هرکدام را 
یک شــبه چون اخوان المســلمنی در مصر به آبریزگاه تاریخی خود بازمیگرداند. 
مطلب من درصدد تحریر این موضوع اســت که جدا دزد حاضر و بز حاضر امثال 
داعش وســایر جنایتــکاران هموند آن جمهوری اســالمی حاضرند وشــواهد بی 
شــماری دال بر تمایــل و کمک امریکا و متحدین آن در منطقــه در بوجود آوردن 
انها حاضر پس چگونه اســت که هنوز این تروریســتها در تصاویر گوناگون در تئاتر 

وحشت حاضرند!

***

مینویســم که رســانه های جریــان عمومی بویژه در امریکای شــمایل ســال های 
نوری حتی از همتایان اروپایی خود به دور مانده اند و اگرچه هربار ودر پوشــش 
گزارشــات خــود از چگونگــی عملیات تروریســتی امثــال داعش مینویســند ویل 
هرگز نمیخواهند و نمیتوانند بــه چرایی حضور داعش ها برپدازند! آنها هم مثل 
ســازمان عفو بنی الملل یا آن دیگــری Human Rights Watch نمیخواهند 
به این چرایی و مکانیســم تولید تررویســتها و دولتهای تروریست برپدازند وهربار 
فقط جلوه هایی از آن را گزارش میکنند. مثال کسی دراین میان نمیگوید که حتی 
نماینــده پارلمــان ترکیه بنام آقــای ادیــب اوگالن )Adib Ogluan( میگوید که 
داعش درسال یک میلیارد دالر نفت از موصل و شمال عراق وسوریه توسط شرکت 
حمل ونقل پســر رئیس جمهور ترکیه اردوغان )بالل اردوغان( به خارج فرســتاده 
است. که داعش همینطور قاچاق هروئنی را که از افغانستان وایران مریسد به بازار 
ترکیه واروپا مریساند. که دالرهای قطر وعربستان سربه آسمان زدند وتولید ارتش 
آقای البغدادی نمودند. هفته گذشــته ومجددا خربها از اوج گریی راست افراطی 
درسراسر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بود. احزاب اغلب فاشیستی از مهاجرت 
بی رویه ونامعلوم یک ونیم میلیون آواره به کشورهای خود چماقی ساخته اند تا 
درانتخابات بعدی قدرت سیاسی را قبضه کنند. همان آوارگانی که نتیجه مستقیم 

تهاجم ولشگرکشی خودشان در ویران سازی ممالک آنها سرگردان دریا وصحراها 
 Vincent شــده اند. اخریا مقاالت و موضع گرییهای یک نظامی امریکایی بنام
Emanuel رسانه ای شده اند. آقای امانوئل از نریوهای ملقب به کاله سبزهای 

امریکایی بود. 

***

وین سنت امانوئل مینویسد که ما رفتیم وعراق را ویران کردیم و بذر نفرت کاشتیم. 
او در مقاالت خود ودروب ســایت Emanuel333@gmail.com وبه عنوان 
یــک فعــال ضد جنــگ تصاویــری از حمله به عــراق را رســانه ای کــرده که جدا 
خواندنی اســت. که آنها بر ویرانه های اســتان انبار )االنبار( مریانند وبســته های 
غــذا بنی جنگ زده ها و بچه های دوروبر کامیون خود پخش میکنند و ســربازان 
هــم گاهگاهی بطری های را که با پیشــاب خود پر کرده انــد برای بچه ها پرتاب 
میکنند ومیخندند! او تنها نیســت و می پرسد براســتی نتیجه این ویرانی بخشی 
از جهان چگونه بصورت عکس العمل این مردمان به ســوی ما میآیند. تمام دنیا 
دانسته اند که داعش چیزی نیست جز ارتش جنایتکاران متشکل از باقیمانده ارتش 
صدام حسنی تررویستهای چچنی و نریوهای داوطلب که براحتی از راه ترکیه وارد 
صفوف تررویستها شــده اند. که دولت ترکیه مسئولیت تدارکات نظامی رابرعهده 
داشته وامریکا از روز نخست در جریان تکوین این جنایت علیه بشریت. خوب پس 

عیب کار کجاست که دزد حاضر و بز حاضر پس چرا کسی اقدامی نمیکند!

***

بهرت ونیکوتر آنکه بازگردیم برســر طرح های رنگارنگ سازمان ملل متحد برای 
مســئله توسعه کشورهای جهان جنوب با اقتصادهای پریامونی. آنچه که از تجربه 
 Rivero جنــگ های خــاور نزدیک برمیآیــد باید یک نمــره 20 به کتاب آقــای
Oswaldo بنام The Myth of Development داد به کتاب افســانه توسعه 
او. این همه طرح هایی رنگارنگ و چهارچوب های توســعه ارائه شــده از سوی 
امثــال صندوق بنی المللی پول بانک جهانی ودائره کشــورهای درحال توســعه 
سازمان ملل متحد یعنی بواقع کشک. کسی به دنبال مسئله توسعه جوامع جنوب 
نیست و آنچه که بنام برنامه توسعه درجریان کارکرد واقعی مناسبات سرمایه داری 
غرب و نهادهای مدیریتی آن مطرح اســت چگونگی تقسیم کار بنی المللی برای 
دراختیار بودن ممالک جهان در جهت مســئله انباشت سرمایه ارباب انحصارات 
وکنســرن هــای مایل-تولیدی تجاری اســت. جنگ به مثابه امکان ســازی برای 
بخشــی از تولید و فعالیت اقتصادی انحصارات نظامی مایل مطرح بوده وهست 
وتا مشــرتی عقب مانده ای چون جوامع خاور نزدیک حضور دارند لذا تولیدات 
کنســرن های نظامی شــبانه روز در کار هســتند. دراین معادله آنچه که برای طرح 
های توســعه مطرح است چگونگی آماده ســازی کشوری در هضم شدن در معده 
بزرگ بازار که بنام اقتصاد بازرا با سیاســت جهانی گرایی نئولیربال اســت. دراین 
خصوص است که سمت وسوی هر سیاستی ابتدا باید پیدانمودن نریویی اجتماعی 
وریشــه دار وتوان مند در زدن چپ های جامعه وبه تعویق انداخنت مســئله توسعه 
دموکراتیک اســت ودراین میان همدســتان اگرچه گاها با پرچــم مرگ برامریکا 
واســراییل و روســیه ... پیش میآیند ویل مســتقیما در جهت منافع وسیاست های 

همانها تقویت شده ودر سلطه سیاسی-اقتصادی مینشینند. 

***

درایــن تصویر چیــزی که اکیدا مطرح نمیشــود امــر توســعه دموکراتیک جوامع 
جنوب اســت که با مسئله آزادی جدایی دین از دولت تکثرگرایی و انتخابات آزاد 
گــره خورده اســت. آنجائیکه اربابان ســرمایه خوننی یک داروینیســم اجتماعی 
بوجــود آورده اند که پول خدایی میکند و اضمحالل اخالقی یک جامعه بشــری 



بوضوح دیده میشــود. که در کشــورهایی با بوق وکرنای اســالمی سن فحشا به 12 
ســال )جمهوری اســالمی ایران( مریســد و حداقــل دســتمزد 821 هزارتومان که 
خط فقر را همان دســتگاه تروریســت با زعامت علی ربیعی ها بیش از دومیلیون 
و چهارصدهزار تومان تعینی کرده اند. که ســن اســتفاده از مواد مخدر به مدارس 
ایران رســیده و بنگاه های صدور دخرتان جوان به شــیخ نشــنی ها اکنون در روز 
روشن وبنام شرکتهای گردش گری فعال هستند. که چپاول جهانی ارباب سرمایه 
ابعاد بسیاری دارد که تحت ایجاد دولت های مذهبی وبه نیابت از ارباب مردم را 
در قحطــی مداوم و حالت نه جنگ و نه صلح نگه داشــته اند. این تصویر اکنون 
قدیمی میشود وبا مرگ و سالخوردگی نوکران درجه یک و جوجه جاسوس های 
دوره دیده و آگاهی روز افزون عمومی از طرح های امرپیالیستی مریود تا ایجادگر 
تصویر جدیدی در منطقه شــود که مســئولیت ما ظاهر کردن این نگاتیو سیاسی به 

صورت عکسی واضح است. 

***

درایــن مطلــب من عامدا و دانســته قلم وتوجــه خوانندگان را روی مســئله خاور 
نزدیک واســالم سیاســی وطرح جامع مذکور از ســوی ارباب ســرمایه بنی الملل 
متمرکــز نمودم. طرفــه اینکه از طــرح های رنگارنگ امرپیالیســتی نوشــتم ویل 
برگردیم به خودمــان که باید از حال وهوای مظلومیت ونقش مظلوم قضیه بازی 
کردن درآییم. تاکنون هربار به مســئله اســالم سیاســی رســیدیم زعما مردم را از 
ورود به ریشــه ها نهی نمودند. نمیخواهند مردم بدانند که وقتی دین دولتی شــد 
یعنی فاتحه آن اجتماع خوانده و ذلت و نکبت از در دیگر وارد میشــود که اســالم 
و هردین و مذهبی با چیزی که ســروکار ندارد همان اندیشه است و سنت سکوی 
پرش تفکر دینی است و نه اندیشه فلسفی. که اسالم چون سایر ادیان درکارا یمان 
و سنت است و اندیشه وشک کار فیلسوفان! این دو تا وقتی جدا باشند در پیکارند 
ویل چنانچه دولتی دینی شد این به مثابه آغاز تروریسم دگرکشی و ایستایی اندیشه 
اجتماعی است که در قرن جدید تنها ارباب سرمایه میتوانند برای زدن حریفان واز 
دور خارج نمودن چپ و دموکراتها چننی شامورتی را دوباره از گورهای تاریخی 

به درآورند.

***

من معتقدم که شــواهد دال برآغازی اســت بــر پایان این شــامورتی جنایت بار و 
مطلوب ارباب سرمایه بنی الملل. جایگزین حکومت های تروریستی و دینی درهر 
کشوری بنا به ویژه گی های آن و آمادگی و رشد نریوهای اجتماعی و سطح تطور 
اقتصادی  -سیاسی آنها متفاوت خواهد بود. این گمانه زنی برای میهن ما ایران 
که ضرورتا نمیتواند بدیلی مذهبی بهر صورت آن دیکتاتوری نظامی یا هر شکلی 
از توفــق بورژوازی مــال باخته و آبرباخته باشــد که آینده در گــرو اتحاد نریوهای 
مدافع دموکراسی شورایی وخارج از چهارچوب طرح توسعه امرپیالیستها فعالیت 

میکنند.

***

آنچــه که این مطلــب را کامل میکند تعقیب نتایج لشگرکشــی های امرپیالیســتی 
و جنــگ هــای خاورمیانه وتولیــد دولتهای تروریســت و گــروه ها وســازمانهای 
تروریســتی اسالمی است از سوی متحدین امریکا و اروپا در خود جوامع شمایل. 
چگونه نتایــج این آتش بازی نئومحافظه کاران که از ســال 1978 ودر چهارچوب 
زدن دولت علی بوتو درتاســیس جمهوری اســالمی پاکســتان آغاز شد وبخشی از 
جهان را به آتش کشــید در خود کشــورهای اروپایی و امریکایی خواهد داشت که 
مسئله مذکور به لحاظ تحلیل سیاسی بسیار قابل تامل وراهگشای گمانه زنی های 
بیشــرتی خواهد بود. این مسئله را تحلیل گران شروع به بحث وپژوهش کرده اند 

که میتواند موضوع مطلب دیگری باشد. 






















