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یکی از اهداف من از پیگریی علل و چگونگی ظهور مجدد اسالم سیاسی همانا 
توضیح وچرایی همبستگی و وابستگی همنی تروریستهای ابله وبنی المللی است 
با ارباب ســرمایه ودرخدمت بودن تک تک گرایش های آن به فرصت ها وامکان 
ســازی های همان امرپیالیســتها وبویژه امریکا است که مرگ برامریکای )ازجمله 
خمینی( تنها نعل وارونه زدنی بیش نبوده و نیست. دراین راستا و بویژه دردوسال 
گذشــته پی گری همنی بخش از ویژه گی گروه ها و دولتهای تروریســتی همه هم با 
پســوند اسالمی بوده ام. که علریغم هیاهوی بســیار آنها در دشنام دادن به ارباب 
)امریــکا( خود اما که جدا ورســما درخدمت انحصارات هســتند. تالش من تنها 
میتواند پادر زهر بسیار کوچک ویل در ارتباط با هم فکران جهانی خود در مقابله 
با ســموم منتشــره از مدیای جریان عمومی باشــند. معتقدم که ما مردمان جهان 
پریامونی مبارزه ای دوســویه و دوجانبــه را به پیش میربیم. آنجا که علیه نریوهای 
ارتجاعی و بویژه فرهنگ کپک زده دین خویی واســتبداد پرورشیان رمه خودی 
مبارزه میکنیم ویل فراموش هم نمیکنیم که در جهان پیوسته وبهم تنیده سرمایه 
داری ایــن نریوهای تروریســتی و دین ســروری بی گمان ازســوی ارباب ســرمایه 
پروار شــده وبه قدرت مریســند. آنها که مبارزه دوسویه علیه ارتجاع وسرمایه را به 

فراموشی سرپدند سرنوشت غم باری را برای خود رقم زدند.

***

دراین مطلب کوتاه من مســتقیم ســراغ چشمه هایی از افکار و عملکرد تروریست 
پرورها و والدین و اربابان القاعده طالبان داعش و... رفته ام وسری به هزارتوی 
 Donald .دســتگاه جعل وتولید ضد اطالعات نئولیربال ها در کاخ سفید زده ام
Rumsfeld وزیر دفاع دولت بوش )پسر( گفته است "که دنیا یک میدان جنگ 
اســت" پــس قانونی نــدارد وبرای تحصیل منافــع وزنده ماندن بایــد در تخریب 
وکشــن و ویرانــی طرف پیش دســتی کنی )جنگ هــای پیش گریانــه و همینطور 
نیابتی(. همنی آدم بواقع عوضی واز طراحان نقشــه جامع خاورمیانه از دســته به 
ظاهر آدمیانی بود که حمله تروریستهای القاعده )دوستان( را بهانه حمله واشغال 
عراق نمود. وی با ارســال هیئتی به آنها دســتور داد که پای صدام حســنی وعراق 
به مســئله حمله به برج های دوقولوی نیویورک کشانده شــود و آنها باید شواهد 
آن را بیابنــد. هیئت ویژه مذکور چه قبل وچه بعد از حمله تروریســتها نتوانســتند 
کوچکرتین شــاهد و دلیلی برای دخالت عــراق درعملیات القاعده اکیدا بیابند. 
رامســفلد و Dick Cheney پرزیدنت بوش را تحت فشــار قــرار دادند و او گفت 
بطریقی شــواهد را بیابند تا من اقدام کنم. درایــن بنی حتی علی عبدالله صالح 
رهرب یمن اظهار داشــت که عراق ذاتا نمیتواند نقشــی داشته باشد چرا که القاعده 
دشــمن درجه یک اوســت اما که ســفری عربستان ســعودی بنام پرنس بندر دوست 
جرج بوش همدست رامســفلد ویاران بود! پس طرح تعویض دیکتاتورهای زمانه 
باخته منطقه از لیبی تا پاکستان کلید خورد و در نخستنی اقدام افغانستان وعراق 
)با 300 هزار کشته ظرف 3 روز ( اشغال واسالم سیاسی به نمایندگی سرمایه جهانی 

برتخت نشست تا هم جنسان جمهوری اسالمی منطقه را یکدست نمایند.

***

مقابل گفته دانلدرامســفلد که جهان را یک میدان جنگ تصویر میکند اما که نقل 
قویل از Voltaire )1694-1778( نویسنده فرانسوی را مینویسم که عقیده داشت 
قتــل وجنایت ممنوع اســت بــه همنی دلیل هم هســت که جنایتــکاران مجازات 
میشوند مگر اینکه این جنایتکاران جنایاتی درحد وسیع )قتل عام( کند و آنهم با 
صدای طبل وشیپور فتح! پس دراین جهان که به عقیده رامسفلد و دیک چینی و 
بوش وهیئت حاکمه وقت امریکا میدان جنگ است فقط آفتابه دزدان را میگریند 
و قاتلنی معمویل را ویل کشتار ونسل کشی آنهم درسایه شیپور جنگ و کشورگشایی 

انحصارات امرپیالیستی مانعی ندارد وشامل منع تعقیب جزایی میشوند.

***

درهمان حایل که بخش مهمی از سازمان Cia و بویژه شاخه ضدتروریستی آن به 
ریاســت Cofer Black دوماه مانده به یازده ســپتامرب 2001 و حمله به برج های 
دوقولو اطالعات چننی حمله ای را دریافت کرده بودند ویل کاخ سفید و بویژه از 
طریــق Condoleezza Rice  مشــاور امنیت ملی دولت بوش به جورج بنت و 
کوفــر بلک فهماند که فریب خــورده اند و هیچ خطری امریکا را تهدید نمیکند! 
Bob Woodward روزنامه نگار مشــهور مینویســد که کوند آلیزا رایس آنها را از 
کاخ سفید راند و کوفربلک گفت که کم مانده بود از خشم با اسلحه کمری خود به 
ســرخانم رایس شلیک کنم. تازه ترین اخبار هم میگوید که دراین میان پای سفری 
عربســتان ســعودی بنام پرنس پندر که دوست صمیمی خاندان بوش بوده درمیان 
اســت همان که پس از حمله تروریستی با هواپیمای دربست امریکا را ترک میکند 
)باخانــواده خود(. که بخشــی از هیئت حاکمه ســعودی درجریــان کار بوده اند 
وملزومــات و نفرات ســعودی را برای طرح حمله آماده نموده اند! که بخشــی از 
دســتگاه اطالعاتی امریکا عمدا راضی به انجام حمله تروریســتی بودند که جرقه 
ای بود برای اعالم جنگ امریکا علیه اشباح خود ساخته دخالت نظامی واشغال 
وســایر قضایا. اکنون که از هرســو و رســما اطالعات مربوط به این جنایات منتشر 
 Dirty Wars .)میشــود )نگاه کنید به کتاب جنگ های کثیف از جرمی اســکیل
تمامــی گفتگوها و طــرح های منجر به یازدهم ســپتامرب را منتشــر میکند و آقای 

Scahill افشاگری هولناکی را ارائه میدهد. 

***

ســالها از یازدهم سپتامرب 2001 میگذرد. کشورهایی بصورت مخروبه و یا جماعتی 
جنگ زده وگرســنه درآمده اند. آدم خواران واســالم سیاســی خاک منطقه را به 
توبره کشــیده اند وهمانها که شــعار مرگ برامریکای آنها گوش جهانیان را آزرده 
همــان مزدوران مســتقیم امریــکا ومتحدین کــه توانســته اند چیزی بنام مســئله 
جنایات جمهوری اسالمی را موقتا به فراموشی سپارند و گویی چیزی بنام مسئله 
فلســطنی از ابتدا موجود نبوده است! راستی کجاست دادگاه جنایی بنی المللی 
کــه درتعقیب جنایتکاران باشــد. آیا گفته ولرت هنوز کارکرد دارد ونســل کشــی ها 

وجنایتکاران جنگی از مصونیت جزایی هماره برخوردارند؟

***

گویی دراین میان پاکستانی ها منظورم طبقه حاکم نظامیان مفت خور و دستگاه 
امنیتی آنها ISI بیش از همه از این همه جنگ وخرابی منتفع شده اند. پاکستانی 
که طالبان افغان را در وزیرستان پناه داد وهماره از امریکا جهت تعقیب ساختگی 
ومبارزه قالبی علیه تروریســتهای طالب پول دریافت کرده اســت. از یوســف رضا 



گیالنی )نخســت وزیر سابق( تا مشرف ها ودارودسته ها امینیتی ها زرداری ها تا 
همنی امــروز برخان نعمت کمکهای میلیاردها دالری امریکا نشســته اند. امریکا 
ســخت به پاکســتان درمجاورت چنی نیازمند اســت ونمیتواند ایــن باج خواهی 
پاکســتانی ها را متوقف کند. همنی بازی را بــه باور من امریکا امروز با جمهوری 
اسالمی میکند و جهت بهره وری از آن در اجرای نقشه های خود درمنطقه با باج 

خواهی آنها تن میدهد. 

***

بســیار بجــا وبموقع اســت کــه درمبارزه خــود علیــه تولیدکننــدگان تروریســتها 
وســازمانهای وابســته صف خودرا و بیشــرت ادبیات خودرا از همان تروریســتها که 
بوق امریکا ســتیزی مرگ برامریکا واســراییل آنها )روســیه هــم روی آنها( گوش 
مــردم را کــر کرده جدا کنیم. ادبیــات خود را از واژه هــای قالبی و متحجر امثال 
بن الدن و Anwar Awlaki والبغدادی ها ودســتگاه فکری آنها متمایز سازیم. 
بخش فرهنگی جنبش زحمتکشان ایران این مسئولیت سنگنی را برعهده دارد که 
تروریستها نشسته برادبیات صدر اسالم دربیگانه و دگراندیش سوزی قتل و کشتار و 
حذف مخالفنی روزگار میگذارنند ومردم ایران درموقعیت ومقابل دیوهای متعدد 
ومتفاوت مبارزه میکنند. یک کالم ما نمیتوانیم مبارزه حتی فرهنگی خودرا علیه 
دین خویی وفرهنگ پیش مدرن خودمان از مبارزه علیه انحصارات امرپیالیســتی 
که منبع ســوخت رســانی وامکان ســازی برای تروریســتها هســتند جدا ســازیم. 
ادبیات مبارزاتی ما باید مدرن علیه جهانی گرایی امرپیالیســتی وســلطه ســرمایه 
وبندگی جدید باشــد که تررویســتها نمیتوانند روزی بــدون حمایت ونوکری برای 
آنها زنده بمانند. و مطلب پیش روی شما با محوریت مبارزه علیه فرهنگ بندگی 
ایدئولوژیک و دین خویی خودمانی تهیه شده که دراین مسری به حمایت کنندگان 
آن درقرن حاضر مریســد وافشــا گر چرایی وتولید کنندگان اصلی اســالم سیاســی 
جدید در غالب جمهوری اســالمی وهم جنســان اســت. ما تنها در همبســتگی با 
جنبش زحمتکشــان جهانی ودیدی بنی المللی میتوانیم در ســطح ملی مثمرثمر 

باشیم. 






















