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اینکــه تروریســم اســام سیاســی نحلــه ای تاریخــی اســت و از متــن

دموکراســی ،انتخابــات را دهــه هاســت توســط اربــاب ســرمایه

از بــدو تولــد تــا قــرن هــای واپســین امتــداد داشــته نــه کشــف نگارنده

جمهــوری اســامی را بــه پیــش میبرنــد).

ایدئولوژیــک و تشــنه قــدرت سیاســی همــواره مــورد حمایــت قــدرت

بیراهــه نرفتــه ایــم ا گــر بــرای پژوهــش و آگاهــی از همبســتگی

مــورد نقــد و بررســی کوتــاه ایــن مطلــب کوتــاه تــر اســت .کــه ا گــر

اســام توســط مامــور اس اس نــازی  Vonmendeبزنیــم .لشــکر

آمــوزه هــای نخســتین آن و اصــول ثابــت و مــدون و خالفــت های آن
اســت و نــه مســئله ای جدیــد .امــا اینکــه چنیــن رونــد و تفکــری

هایــی چــون انگلیــس و امریــکا و آلمــان ( نــازی و هیتلــری ) بــوده
اســام سیاســی و اقــا در صــد و پنجــاه ســال اخیــر حمایــت شــده از

ســوی اربــاب ســرمایه غربــی بــوده ،پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

چنیــن اتشــی کــه اربــاب ســرمایه بــه دامــان مــردم جهــان انداختــه
نیــز اگــر نــه ســاخته و پرداختــه غــرب کــه مــورد حمایــت انهــا بــوده

و از ســالهای جنــگ اول جهانــی آن را دوبــاره از گــور تاریخــی
اش بیــرون کشــیده انــد .بــرای پژوهــش در ایــن مــورد و آ گاهــی از

مدیریــت مــی کننــد ( امریــکا و خــط هجــوم و اشــغال و ایجــاد امثال
***

اربــاب ســرمایه و دولتهــای آنــان ســری بــه چگونگــی تاســیس لشــکر
اســام بــرای نفــوذ در جمهــوری هــای ســابق اتحــاد شــوروی ،یــا

کــه تاســیس اخــوان المســلمین و کار شــکنی علیــه دولــت جمــال

عبــدل ناصــر و ایجــاد جــو تــرور و وحشــت .شــبکه اخــوان بــا
حمایــت لنــدن شــعبات خــود را از مصــر تــا عربســتان و آلمــان و …

میزنــد .چــون ســازمان  CIAکــه شــبکه بــرادران اســامی تحــت امــر

آلمــان هیتلــری را یکجــا تحویــل مــی گیــرد و ســازماندهی مجــدد

چگونگــی تشــکیل جماعــت اســامی از ســوی نــازی هــای هیتلــری

میدهــد و از کنــار آن چنــد بانــک غــول پیکــر ظهــور میکنــد چــون

ارزشــمند موجــود اســت A mosque in monich .یــا مســجدی

یــزدی در تشــکیل شــبکه ایرانــی خــود! چــرا راه دور برویــم تعقیــب

و ســپس تولــد اخــوان المســلمین بدســت انگلیــس در مصــر دو کتــاب
در مونیــخ و  Devil's Gameیــا بــازی شــیطان میتوانــد خواننــده

بانــک اقــای  ،Nadaرفیــق و یــار و گرادهنــده بــه امثــال ابراهیــم
زندگــی آدم هائــی چــون ابراهیــم یــزدی و چمــران ،یــا کــه مجتبــی

مشــتاق بــه دانســتن موثــق و مســتند از ایــن جریــان را یــاری رســاند.

میرلوحــی ( نــواب صفــوی ) و فدائیــان اســام و آیــت الــه کاشــانی

امــا هــدف مــن از درج چنیــن مطلبــی نه بخاطــر یادآوری همدســتی

مطلــب مــن اســت .امــکان ســازی بــرای اســام سیاســی ســبقه خــود

کــه تروریســم موجــود و ایــن همــه جنایــات کــه در امثــال ایــران اتفاق

چگونگــی تولیــد کشــورهائی بنــام عربــی از شــمال افریقــا ( ســوریه،

***

و همــکاری اســام سیاســی و غــرب کــه تا کیــد بــر ایــن مطلــب اســت

افتــاده تــازه نــوک کــوه یــخ تهدیــد بزرگتــری اســت بنــام ادامــه حیات
و عملکــرد امپریالیســم کــه بــه منظــور اســتمرار روند انباشــت ســرمایه

اش مجبــور اســت کــه بــرای مبــارزه علیــه آزادی خواهــی در جوامــع
در حــال توســعه یــا پیرامونــی دســت بــه دامــان آدم کشــان حرفـهای

چــون جمهــوری اســامی ،طالبــان ،داعــش و اخــوان و امثــال آنهــا
شــود .اینکــه امپریالیســم یــا بــه زبــان ســاده تــر ،اربــاب ســرمایه

جهانــی و قــدرت هایــی چــون انحصــارات امپریالیســتی و امریــکا

خــود تهدیــدی جــدی بــرای صلــح جهانــی هســتند هــم نــه کشــف

مــن کــه اعتقــاد ا کثــر پژوهــش گــران لیبــرال حتــی امریکائــی چــون
نــوام چامســکی اســت .کشــورهائی کــه عروســک گــردان تروریســت

هــای سیاســی هســتند! دولتهایــی چــون امریــکا کــه تحــت لــوای

تــا چگونگــی قــدرت گیــری خمینــی و یــاران تروریســت او گویــای

را بــه تشــکیل عربســتان ســعودی توســط انگلیــس هــم میرســاند و
لیبــی ) تــا خلیــج فــارس و پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول .خــوب

حــال کــه چنیــن اســت بایــد ضمــن مبــارزه بــی امــان علیــه اندیشــه
ایدئولوژیــک آنهــا و افشــای ایــن بربریــت واضــح امــا کــه نیکوتــر
آنکــه ســر منشــاء ســوخت رســانی و عروســک گــردان آنهــا را نیــز از

یــاد نبریــم .کــه مبــارزه علیــه تروریســم اســام سیاســی نمیتوانــد جدا

از مبــارزه علیــه عروســک گــردان آنها یعنــی انحصارات امپریالیســتی
و دولتهــای تابــع آنهــا باشــد.

***

اینکــه سیاســت هــای برتــری طلبانــه و ســروری جویانــه ایــاالت
متحــده امریــکا ،اســاس و بنیــاد سیاســت خارجــی آن را تشــکیل

میدهــد هــم کار دیــروز و امــروز نبــوده و نیســت ولــی هــم ا کنــون این

سیاســت خارجــی امپراطــوری بــه موانعــی جــدی و حتــی جــدی

حمایــت از تروریســتها کــه هــم ا کنــون با حمایــت امریــکا و متحدین

اســت .از ایــن نظــر انحصــارات ســرمایه داری بــا نفــوذ مســتقیم و

بــازی مــی کننــد ،باالخــره پــای تروریســت هــا را بــه غــرب بــاز کــرده

تــر از ایــن زمــان جنــگ ســرد و حضــور اتحــاد شــوروی ،برخــورده
واضــح در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن کشــور دخالــت کــرد و

آن را مدیریــت مــی کننــد .دموکراســی سیاســی را بــه رای دادن بــه

یکــی از دو حــزب مطــرح تقلیــل داده تــا بــا دســت بــاز فشــار و انرژی
الزم را بــرای مدعیــان خارجــی چــون چیــن ،روســیه و اتحــاد اروپــا،

خــا ک لیبــی را بــه توبــره کشــیده انــد و در عــراق و ســوریه و … اتــش
اســت .برخــی از نیروهــای جــوان داعــش و همــکاران دوبــاره ســر

از کشــورهای غربــی در آورده انــد و در ایــن راه محــال اســت کــه

ســرویس هــای اطالعاتــی کشــورها از حضورشــان بــی اطالع باشــند!

آیــا آنهــا را بــرای پــروژه بعــدی مــی پروراننــد .آیــا تــر و خشــک کردن

فراهــم اورنــد .کــه سیاســت مهــار نمــودن چیــن و روســیه و محاصــره

پاســداران ( فعــا اصــاح طلــب) در حومــه واشــینگتن و شــهرهای

اســت .در ایــن تصویــر دوســتان مســتقیم امپراطــوری ســرمایه در

ایــن صــورت اســت کــه مــا مســئولیت داریــم تــا مبــارزه خــود را علیــه

نظامــی آنهــا ،رمــق اقتصــادی مالیــات دهنــدگان امریــکا را گرفتــه

اروپایــی خبــر از طــرح جدیــد خانمــان برانــداز دیگــر نمــی دهــد در

دنیــای پیرامونــی ،ارتجاعــی تریــن نحلــه هــای سیاســی و اجتماعی

ارتجــاع و تروریســم و بــرای دموکراســی از افشــاء اربابــان آنهــا جــدا

هندوســتان تحمــل مــی کنــد امــا کــه در خــاور نزدیــک هــم بــه دنبال

و جنوبــی آن همــواره یــار و همــراه نژادپرســتان و فاشیســت هــا و

هســتند و امریــکا در ایــن چهارچــوب ا گــر مــودی مرتجــع را در
جایگزینــی اســام سیاســی مــدل رنــگ و رو رفتــه بــا مــدل جدیــد

اســت! کشــورهای زیــادی در خــاور نزدیــک و از ســال  ( ۲۰۰۲پــس

از  ۱۱ســپتامبر معــروف ) ویــران شــدند و بازگشــت آنهــا بــه اوضــاع
ماضــی دور از چشــم انــدازه هــای واقعــی اســت .ا گــر در برخــی

کشــورهای منطقــه چــون ایــران ،جنــاح اصــول گــرا و امثــال خامنــه

ای و انصــار در حــال احتضــار هســتند ولــی از هــم ا کنــون امریــکا

و متحدیــن مشــغول بســته بنــدی جمهــوری اســامی  ۲بــه روایــت

ملــی مذهبــی و اصــاح طلبــان بانــد نیویورکیهــا و پادوهــای
بریــده از اردوی چــپ هســتند.

***

آنچــه مطلــب مــن میگویــد ایــن اســت که اســام سیاســی و تروریســم
جدیــد حمایــت شــده توســط اربــاب ســرمایه امریکائــی و اروپایــی

ا گــر چــه بــرای مدتــی فتیلــه را پاییــن مــی کشــند ولــی مــردم اروپــا و

امریــکا شــمالی هــم از حضــور ســربازان و نیروهــای آشــکار و پنهــان
آنهــا ضربــه مــی خورنــد و در خطــر مــداوم هســتند ادامــه سیاســت

نســازیم که هیوالی اســتثمار و بهره کشــی ســرمایه در تصاویر شــمالی
تروریســتهای اســام سیاســی و دیکتاتورهــا در جنــوب بــوده اســت.

مــن معتقــدم کــه نماینــدگان انحصــارات امپریالیســتی (و دولتهــای
تابعــه آنهــا) چنانچــه نتواننــد تخریــب و نابــودی جنــوب و بویــژه

منطقــه خــاور نزدیــک را توســط مرتجعیــن کنونــی ،دیکتاتورهــا و
اســام سیاســی ادامــه دهنــد ،پــس تنهــا چــاره آنهــا تکــه پــاره کــردن

کشــورهائی در ایــن بخــش از جهــان بــرای ادامــه ســلطه و ادامه ذلت
و اجــرای برنامــه هــای دیکتــه شــده امثــال بانــک جهانــی خواهــد

بــود تــا انباشــت ســرمایه نجومــی انحصــارات ادامــه یابــد .در ایــن

صــورت آیــا جــز یــک انقــاب اجتماعــی میتوانــد بــه ایــن همــه ذلــت

پایــان دهــد! ا گــر چنیــن اســت پــس راهــی دراز در پیــش داریــم.
***

