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پايان دادن به تروريسم كار ماست
گفتگو با انترناسيونال هفتگى

درباره حمﻼت تروريستى عليه آمريكا
 ٢٠شهريور  ١١ - ١٤٠١سپتامبر ٢٠٢٢

در سالروز  ١١سپتامبر
 ٢١سال بعد از واقعه  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ  ٢٠٠١که
بهانه تهاجم هوائی آﻣﺮيکا به افغانسﺘان و
سﺮنگونی طالﺒان شد ،قﺮيب سه سال ﻣذاکﺮه
آﻣﺮيکا و طالﺒان و باﻻخﺮه تحويل افغانسﺘان به
طالﺒان ،جهان هنوز دسﺘخوش تﺮوريسم و
ﻣيليﺘاريسم و بﺮبﺮيت ﻣدرن است .سياست "جنﮓ
طوﻻنی عليه تﺮوريسم" بوش قﺮار بود رهﺒﺮی
آﻣﺮيکا در "نظم نوين جهانی" را تثﺒيت کند.
همانطور که ساخﺘن جﺮيانات اسﻼﻣی و تسليح و
تدارک آنها ،در خدﻣت اهداف و سياست آﻣﺮيکا
در دوره جنﮓ سﺮد بود .هيئت حاکمه آﻣﺮيکا در
تاﻣين اهدافش ناکام ﻣاند .داﻣنه عمل تﺮوريسم
اسﻼﻣی به کشورهای اسﻼم زده ﻣحدود نماند و از
بالی و پاريس تا لندن و کشورهای بظاهﺮ تا
ديﺮوز "باثﺒات" و هﺮ گوشه جهان گسﺘﺮش يافت.
نه فقط القاعده و طالﺒان با تﺮوريسم هوائی آﻣﺮيکا
و ﻣوئﺘلفينش از صحنه سياسی حذف نشدند بلکه
ﻣﺮدم بخت بﺮگشﺘه خاورﻣيانه و شمال آفﺮيقا با
صدها نيﺮوی آدﻣکش جهادی و در سالهای قﺒل با
داعش روبﺮو شدند.
 ٢١سال بعد از واقعه  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ ،٢٠٠١
سياست ﻣيليﺘاريسﺘى و جنﮓ تﺮوريسﺘی و نيابﺘی
به يک قاعده سياست بورژوازی جهانی تﺒديل شده
و فی الحال نﺘايج خود را با تﺮاژدی آوارگی
ﻣيليونی انسانهای بيدفاع و نابودی سوريه و عﺮاق
و افغانسﺘان و ليﺒی و يمن و سودان بﺒار آورده
است .در سالﺮوز  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ ،توجه خوانندگان
کمونيست را به گفﺘگو با ﻣنصور حکمت و چهار
رساله با عنوان "دنيا بعد از  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ" جلب
ﻣيکنيم.
سﺮدبيﺮ.

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش اول :جنگ تروريستها
دو قطب ارتجاعى
بخش دوم" :جهان متمدن" كجاست؟
بربريت محتوم نيست
بخش سوم  :افول اسﻼم سياسى
بخش چهارم :پس از افغانستان
افغانستان :جنگ يا تروريسم هوايى؟
منصور حكمت
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درباره حمﻼت تروريستى عليه آمريكا
هفتگى :در اثﺮ حمﻼت تﺮوريسﺘى و
انﺘحارى به آسمانخﺮاشهاى ﻣﺮکز
تجارت جهانى در نيويورک و
ساخﺘمان پنﺘاگون در واشنگﺘن هزاران
نفﺮ از ﻣﺮدم آﻣﺮيکا جانشان را از
دست دادند .ﻣوضع حزب کمونيست
کارگﺮى ايﺮان در قﺒال اين واقعه
چيست؟
منصور حکمت :حزب کمونيست
کارگﺮى فورا اطﻼعيه اى در اين باره
صادر کﺮد .ﻣا اين اقدام را بعنوان يک
جنايت عظيم عليه بشﺮيت ،يک نسل
کشى تمام عيار ﻣحکوم ﻣيکنيم .دل ﻣا
با ﻣﺮدم به خون کشيده شده آﻣﺮيکاست
و عميقا در اندوه آنها شﺮيکيم.
سازﻣانها و دولﺘهاى ﻣﺮتجع تﺮوريسم
را به گوشه ثابت زندگى در عصﺮ ﻣا
تﺒديل کﺮده اند .ﻣا ﻣعﺘقديم ﻣيشود و بايد
به نيﺮوى ﻣﺮدم به تﺮوريسم ،اعم از
دولﺘى و غيﺮ دولﺘى خاتمه داد .بﺮاى
ﻣا روشن است که اين واقعه ،عﻼوه بﺮ
ابعاد باورنکﺮدنى جنايﺘى که ﻣسﺘقيما
صورت گﺮفﺘه است ،تازه ﻣقدﻣه
اوجگيﺮى بيشﺘﺮ ﻣسابقه تﺮوريسﺘى در
سطح جهان است .يک روز سياه ،پيش
درآﻣد ﻣصائب بيشﺘﺮ .فﺮاخوان ﻣا به
ﻣﺮدم اينست که به ﻣيدان بيايند و دنيا
را خود بدست بگيﺮند .بايد جهان را از
دست بمب گذار ها و ژنﺮالها درآورد.
هفتگى :اين اقدام تﺮوريسﺘى توسط کى
انجام شده و چه هدفى را دنﺒال ﻣيکند؟
منصور حکمت :هنوز حقايق اين
ﻣاجﺮا روشن نشده است .احﺘماﻻت
گوناگونى ﻣيﺘواند وجود داشﺘه باشد .در
ﻣاجﺮاى اوکﻼهما بسﺮعت ﻣعلوم شد
که ﻣحافلى از راست افﺮاطى در خود
آﻣﺮيکا ﻣسﺒب آن فاجعه بودند .اﻣا
اينﺒار از قﺮائن چنين بﺮ ﻣيايد که يک

جﺮيان اسﻼﻣى پشت اين جنايت
بوده است .خصلت انﺘحارى
عمليات ،اين واقعه را در سنت
جﺮيان اسﻼﻣى قﺮار ﻣيدهد.
اينکه کدام سازﻣان اسﻼﻣى و يا
چه تﺮکيﺒى از سازﻣانها و دولﺘها
پشت اين حمله بوده اند ﻣﺒهم تﺮ
است .ابعاد عمليات ،وجود  ٤تيم
با چهار خلﺒان آﻣوزش ديده بﺮاى
پﺮواز هواپيماهاى ﻣسافﺮبﺮى که
آﻣاده خودکشى بوده اند ،نشان از
يک طﺮح دراز ﻣدت  ٥-٤ساله
دارد .اينکه سﺮنخى از چنين
طﺮح بزرگ و دراز ﻣدتى به
سازﻣانهاى جاسوسى غﺮب درز
نکﺮده ،حاکى از اين است که
ﻣنابع اطﻼعاتى دولﺘهاى غﺮبى
در درون اين جﺮيانات نفوذ
زيادى نداشﺘه اند ،و اينهم به
خارج از آﻣﺮيکا و اروپا اشاره
ﻣيکند .با اينجال با قطعيت
نميﺘوان درباره عاﻣﻼن و علل
اين حمله اظهار نظﺮ کﺮد .دولت
آﻣﺮيکا و رسانه ها اساسا روى
گﺮوه بن ﻻدن ﻣﺘمﺮکز شده اند.
هفتگى :ﻣقاﻣات آﻣﺮيکا صحﺒت
از انﺘقام و تنﺒيه تﺮوريسﺘها و
کشورهاى طﺮفدار تﺮوريسم
ﻣيکنند .بن ﻻدن ﻣورد اتهام است
و ﻣيگويند اگﺮ طالﺒان وى را
تحويل ندهد احﺘماﻻ به افغانسﺘان
حمله ﻣيکنند .نظﺮ شما در
اينمورد چيست؟
منصور حکمت :بنظﺮ ﻣن
آﻣﺮيکا و ناتو قطعا به يک
عمليات بزرگ خشونت آﻣيز
دست ﻣيزنند .نه لزوﻣا و يا اساسا
بﺮاى تنﺒيه عاﻣلين اين واقعه ،که
ﻣمکن است اصوﻻ در تيﺮرس

آﻣﺮيکا نﺒاشند ،بلکه بﺮاى
قدرتنمايى در سطح جهانى و
همينطور بدليل فاکﺘورهاى
روحى و روانشناسانه داخلى در
خود آﻣﺮيکا .آﻣﺮيکا ﻣيان يک
راه سياسى ﻣوثﺮ بﺮاى ﻣقابله با
تﺮوريسم ضد آﻣﺮيکايى و يک
راه نظاﻣى بيخاصيت ،حﺘما
دوﻣى را انﺘخاب ﻣيکند .چون
تﺒيين آﻣﺮيکا از خودش و از
ابﺮقدرتى خودش ،بﺮ قدرت
نظاﻣى آن بنا شده.
در ﻣورد ابعاد عکس العمل
آﻣﺮيکا هنوز قطعيﺘى وجود
ندارد .فکﺮ نميکنم خودشان بمب
انداخﺘن و ﻣوشک زدن از راه
دور به شهﺮها و ﻣناطقى از
افغانسﺘان را اقداﻣى کافى بدانند.
اگﺮ طالﺒان بن ﻻدن را تحويل
بدهد ،شايد ابعاد نظاﻣى عکس
العمل آﻣﺮيکا ﻣحدود بماند .اﻣا
در غيﺮ اينصورت قاعدتا نوعى
اشغال نظاﻣى و پيشﺮوى زﻣينى
در افغانسﺘان يا حﺘى در عﺮاق
را در دسﺘور ﻣيگذارند .اين
خيلى چيزها را عوض ﻣيکند.
چهﺮه سياسى دنيا عوض ﻣيشود
.
هفتگى :در عکس العمل هاى
اوليه به اين واقعه در خود
آﻣﺮيکا از ضعفهاى اﻣنيﺘى و
اطﻼعاتى صحﺒت شده است.
بطور واقعى در خاک آﻣﺮيکا به
ساخﺘمان وزارت دفاع و
ﻣهمﺘﺮين ﻣﺮکز ﻣالى حمله شده و
تعداد زيادى ﻣﺮدم قﺮبانى شده
اند .تاثيﺮ اين واقعه روى
ﻣوقعيت آﻣﺮيکا در جهان بعنوان
ابﺮ قدرت چيست ،آﻣﺮيکا بﺮاى

جلوگيﺮى از افت ﻣوقعيت خود
چه اقداﻣاتى ﻣمکن است انجام
دهد؟
منصور حکمت :بنظﺮ ﻣن اتفاقا
اين تﺮوريسم به نفع تثﺒيت چهﺮه
آﻣﺮيکا بعنوان يک ابﺮ قدرت
کار ﻣيکند .ابﺮ قدرتى آﻣﺮيکا
اﻣﺮى است که در بﺮابﺮ قطب
هاى اقﺘصادى و سياسى و نظاﻣى
ديگﺮ در جهان سﺮﻣايه دارى
تعﺮيف ﻣيشود و نه در بﺮابﺮ
افغانسﺘان يا عﺮاق و يا جهاد
اسﻼﻣى و حماس .ابﺮ قدرتى
آﻣﺮيکا به ﻣعنى فعال ﻣايشائى
اش در جهان است و نه
نفوذناپذيﺮ بودن فﺮودگاهها و
نسوز بودن ساخﺘمان هايش .و
فضاى اﻣﺮوز جهان ،پس از اين
واقعه ،درست ﻣانند دوران پس
از اشغال کويت توسط عﺮاق،
فضاى ابﺮاز وفادارى ﻣجدد
قدرتهاى ديگﺮ غﺮبى به آﻣﺮيکا
و تسليم به تمايﻼت سياسى و
نظاﻣى هيات حاکمه آﻣﺮيکاست.
اين جنايت تﺮوريسﺘى به آﻣﺮيکا
يک چک سفيد بﺮاى دخالﺘگﺮى
نظاﻣى در هﺮجاى دنيا و تاکيد
ﻣجدد بﺮ زعاﻣت جهانى خودش
ﻣيدهد .حال آنکه تا يکﺮوز قﺒل،
دولت آﻣﺮيکا بخاطﺮ طﺮفدارى
شور و لجﺒازانه اش از اسﺮائيل
و شانه باﻻانداخﺘنش در بﺮابﺮ
قﺮارداد کيوتو )درباره حفظ
ﻣحيط زيست( از طﺮف ﻣحافل
باﻻ و رسانه ها در کشورهاى
غﺮبى زيﺮ فشار قﺮار گﺮفﺘه بود.
آﻣﺮيکا از اين واقعه بعنوان تخﺘه
پﺮش و بهانه و ﻣقدﻣه اى بﺮاى
يک قدرتنمايى نظاﻣى اسﺘفاده
خواهد کﺮد .در
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درباره حمﻼت تروريستى عليه آمريكا ...
کوتاه ﻣدت همه قدرتهاى غﺮبى بله
قﺮبان خواهند گفت و خﺒﺮدار خواهند
ايسﺘاد .در ﻣيان ﻣدت اﻣا ،ﻣعادﻻت
ديﺮپا تﺮ اقﺘصادى و سياسى ﻣجددا
نقطه تعادل را به ضﺮر آﻣﺮيکا تغييﺮ
خواهند داد.

هفتگى :بلحاظ سياسى آيا اين واقعه
ﻣوضوعاتى ﻣانند صلح خاورﻣيانه و
ﻣساله فلسطين را تحت تاثيﺮ قﺮار
ﻣيدهد؟ چگونه؟
منصور حکمت :در کوتاه ﻣدت قطعا
همه چيز تحت الشعاع اين واقعه قﺮار
ﻣيگيﺮد .طﺮفين کشمکش در فلسطين و
اسﺮائيل اکنون هﺮدو بهت زده و
بيحﺮکت و نگﺮانند .عﺮفات بسﺮعت
خود را به ﻣيکﺮوفن ﻣيﺮساند و ﻣحکوم
ﻣيکند تا ﻣﺒادا گوشه اى از گناه را به
پاى او بنويسند .سﺮان اسﺮائيل بشدت
از اين فﺮﻣولﺒندى که اين واقعه اﻣﺘداد
ﻣساله فلسطين و عکس العملى در
بﺮابﺮ خشونﺘهاى اسﺮائيل است بﺮآشفﺘه
ﻣيشوند و از خود سلب ﻣسئوليت
ﻣيکنند .اﻣا تاثيﺮات اين واقعه در ﻣيان
ﻣدت بسﺘگى به عکس العمل اوليه
آﻣﺮيکا در بﺮابﺮ اين واقعه دارد .اگﺮ
يک قدرتنمايى خونين عليه سازﻣانهاى
اسﻼﻣى صورت بگيﺮد ،آنوقت در
پايان ﻣاجﺮا ،همانطور که در پايان
حمله به عﺮاق ديديم ،يک سيکل
ديﭙلوﻣاسى بﺮاى صلح دادن دو طﺮف
بﺮ ﻣﺘن اين نقطه تعادل جديد نظاﻣى
آغاز ﻣيشود .اﻣا ﻣساله فلسطين و

ﻣوقعيت اسﺮائيل و اعﺮاب ريشه
هاى سخت تﺮى در واقعيات
ﻣحلى دارد .صلح در فلسطين
بدون به چپ چﺮخيدن هﺮدو
جاﻣعه در اسﺮائيل و در فلسطين
ﻣقدور نيست .سکوﻻريسم و
عدالت طلﺒى در هﺮ دوسوى اين
کشمکش بايد بﺮ قوم پﺮسﺘى و
ﻣذهب چيﺮه بشود ،تا صلح
ﻣمکن بشود .ﻣساله فلسطين راه
حل نظاﻣى ندارد .ارعاب بﺮ
نميدارد .در نﺘيجه نهايﺘا تا
نگﺮش دو جاﻣعه نسﺒت به هم و
صف بندى سياسى ﻣيان چپ و
راست در درون هﺮدو تغييﺮ
نکند ،ﻣساله بجاى خودش ﻣيماند
هفتگى :در تﺒليغات تاکنونى
ﻣدياى غﺮبى اين حمﻼت
تﺮوريسﺘى را تقابل با دﻣکﺮاسى
تعﺮيف کﺮده اند و بعضى از
"کشورهاى اسﻼﻣى" را بنوعى
در اين تقابل گذاشﺘه اند ،آيا اين
ﻣمکن است به رشد راسيسم در
غﺮب داﻣن بزند؟
منصور حکمت :در رسانه هاى
غﺮبى رجعت ﻣحدودى به
تمدنها"ى
"نﺒﺮد
تزهاى
هانﺘيگﺘون را شاهد بوده ايم.
اينکه اين يک جدال "تمدنى"
است ،حمله اى است به "روش
زندگى" غﺮبى و به دﻣوکﺮاسى
و غيﺮه اينجا و آنجا شنيده
ﻣيشود .اﻣا حﺮکت بسﺘﺮ اصلى
جاﻣعه ،و حﺘى خود سخنگويان
دولت آﻣﺮيکا ،گواه اين است که
يخ اين ديدگاه نميگيﺮد .ﻣن
نگﺮان عﺮوج راسيسم در پى اين
ﻣاجﺮا نيسﺘم .راسيسﺘها حﺘما
ﻣدتى فعال تﺮ ﻣيشوند و تحﺮيک
ﻣيکنند ،اﻣا جاﻣعه غﺮبى پسشان

ﻣيزند .بﺮعکس ،بنظﺮ ﻣن ﻣﺮدم
آﻣﺮيکا ،تا آنجا که از دور ﻣيشود
فهميد ،وقار و انسانيت تحسين
بﺮانگيزى در بﺮابﺮ چنين فاجعه
تکان دهنده اى از خود بﺮوز
داده اند .بنظﺮ ﻣن ﻣﺮدم آﻣﺮيکا
حﺘى يک عکس العمل نظاﻣى
بﻼتﺒعيض از دولت آﻣﺮيکا عليه
ﻣﺮدم خاورﻣيانه را بسادگى
نخواهند پذيﺮفت .اين واقعه
بزرگ تﺮ از آن است که با
کليشه هاى رايج و پﺮوپاگاند
بشود سﺮاغش رفت .در نﺘيجه
بنظﺮ ﻣن جاﻣعه غﺮبى به اين
واقعه بﺮخورد پيچيده تﺮ و بالغ
تﺮى خواهد کﺮد .تکنولوژى
ارتﺒاطاتى اﻣﺮوز در جهل
نگاهداشﺘن ﻣﺮدم و تعصب
خوراندن به آنها را دشوار تﺮ
کﺮده است .همان تلويزيونى که
فاجعه نيويورک را جلوى چشم
جهان ﻣيگيﺮد ،انهدام کابل را هم
ﻣنعکس ﻣيکند .و کسى که بﺮ
فاجعه نيويورک اشک ريخﺘه
باشد ،نخواهد توانست بسادگى
بﺮاى تکﺮارش در کابل هورا
بکشد.
هفتگى :در اطﻼعيه حزب
اشاره شده فاجعه نيويورک حلقه
اى در تشديد يک ﻣسابقه
تﺮوريسﺘى است ،ﻣسابقه اى که
اکثﺮ دولﺘهاى جهان از يک
طﺮف و جنﺒش هاى ارتجاعى و
بويژه اسﻼﻣى از طﺮف ديگﺮ در
آن شﺮکت دارند .چگونه به اين
ﻣسابقه بايد افسار زد و بنظﺮ شما
حزب کمونيست کارگﺮى چه
نقشى بايد در ﻣﺒارزه عليه
تﺮوريسم ايفا کند؟
منصور حکمت :پايان دادن به

تﺮوريسم کار ﻣاست .کار ﻣايى
که بﺮاى بﺮابﺮى حقوق و حﺮﻣت
انسانها و به کﺮسى نشاندن
ارزش آنها تﻼش ﻣيکنيم.
تﺮوريسم دولﺘى را با بزيﺮ
کشيدن دولﺘهاى تﺮوريست بايد
خاتمه دارد .تﺮوريسم غيﺮ دولﺘى
را بايد با پايان دادن به ﻣشقات و
تﺒعيضات و اسﺘثمار و اخﺘناقى
که انسانها را به اسﺘيصال سوق
ﻣيدهد و قﺮبانى جﺮيانات و
سازﻣانهاى ﻣﺮتجع ضد بشﺮى
ﻣيکند ،از بين بﺮد .با افشاى
ﻣذهب ،قوم پﺮسﺘى ،نژاد پﺮسﺘى
و هﺮ ايدئولوژى ﻣنحطى که
بﺮاى انسان احﺘﺮام قائل نيست.
پاسخ ﻣا ﻣﺒارزه بﺮاى ايجاد
جواﻣع باز و آزاد و بﺮابﺮ است
که در آن آدﻣيزاد و جان و
حﺮﻣت و آسايشش ارزش داشﺘه
باشد .حزب کمونيست کارگﺮى و
احزابى نظيﺮ ﻣا ،با هﺮدو سوى
اين ﻣسابقه تﺮوريسم ﻣقابله
ﻣيکنند .با دولﺘهاى ﻣﺮتجع و با
جنﺒشها و احزاب ﻣﺮتجع .اﻣا
فعﻼ چهﺮه جهان را آنها تﺮسيم
ﻣيکنند .ﻣا و احزابى نظيﺮ ﻣا،
بايد بشﺮيت نوعدوست و
آزاديخواه را عليه کل اين اوضاع
به ﻣيدان بکشيم .و تا چنين نشده،
اين بساط اداﻣه دارد.

انﺘﺮناسيونال هفﺘگى شماره ٧١
 ٢٣شهﺮيور  ١٤ - ١٣٨٠سﭙﺘاﻣﺒﺮ
٢٠٠١
***

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش اول :جنگ تروريستها
دو قطب ارتجاعى
منصور حكمت
جنايت تﺮوريسﺘى هولناک  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ
 ٢٠٠١عليه بشﺮيت و کشﺘار هزاران
نفﺮ از ﻣﺮدم بيدفاع در آﻣﺮيکا ،جهان
را در آسﺘانه يکى از تاريک تﺮين و
خونﺒار تﺮين دوره هاى تاريخ ﻣعاصﺮ
قﺮار داده است .آنچه هيات حاکمه
آﻣﺮيکا به آن جنﮓ جهانى عليه
تﺮوريسم اطﻼق ﻣيکند ،در حقيقت
ورود دنيا به فاز جديد و ويﺮانسازى
در جنﮓ جهانى تﺮوريسﺘهاست
در دو سوى اين کشمکش ضد بشﺮى،
دو ارودى اصلى تﺮوريسم بين المللى
قﺮار گﺮفﺘه اند که ﻣهﺮ خونين خود را
به زندگى دو نسل از ﻣﺮدم جهان ﻣا
کوبيده اند .در يک قطب ،عظيم تﺮين
ﻣاشين تﺮوريسم دولﺘى و ارعاب و باج
خورى بين المللى ايسﺘاده است .ﻣﺘشکل
از هيات حاکمه و دولت آﻣﺮيکا ،تنها
نيﺮويى که سﻼح اتمى عليه انسان
بکار بﺮده و صدها هزار ﻣﺮدم بيخﺒﺮ
و بيگناه هيﺮوشيما و ناکازاکى را در
ظﺮف چند ثانيه خاکسﺘﺮ کﺮده است،
ﻣيليونها نفﺮ را در ويﺘنام بقﺘل رسانده
و سﺮزﻣينشان را با بمﺒاران شيميايى
بﺮاى سالها سوزانده و بيمصﺮف کﺮده
است .ناتو و ائﺘﻼفهاى دولﺘهاى غﺮبى
که از عﺮاق تا يوگسﻼوى خانه و
ﻣدرسه و بيمارسﺘان ﻣﺮدم را بﺮ
سﺮشان خﺮاب کﺮده اند و نان و
داروى ﻣيليونها کودک را گﺮوگان
گﺮفﺘه اند .بورژوازى و دولت
اسﺮائيل ،که اشغال ﻣيکند ،تصﺮف
ﻣيکند ،کشﺘار ﻣيکند ،ﻣحﺮوم ﻣيکند.
اينها به اردوگاههاى آوارگان بمب و
راکت ﻣيزنند و به کودکان دهساله پناه
گﺮفﺘه در آغوش پدر و در صف
ﻣدرسه شليک ﻣيکنند .از هيﺮوشيما و
ويﺘنام تا گﺮانادا و عﺮاق ،از ﻣيدانهاى
تيﺮباران در اندونزى و شيلى تا
قﺘلگاههاى فلسطين ،کارناﻣه و پﺮونده
اين قطب جهانى تﺮوريسم دولﺘى و قدر

قدرتى اﻣﭙﺮياليسﺘى ،عيان و غيﺮ
قابل انکار جلوى چشم جهانيان
است.
در قطب ﻣقابل ،تﺮوريسم
اسﻼﻣى و جنﺒش ارتجاعى و
کثيف اسﻼم سياسى قﺮار گﺮفﺘه
است .اينها که زﻣانى خود دست
پﺮورده و ﻣخلوق آﻣﺮيکا و
غﺮب در جنﮓ سﺮد و ابزار
سازﻣاندهى ارتجاع بوﻣى عليه
چپ در جواﻣع خاورﻣيانه بوده
اند ،اکنون به يک قطب فعال
تﺮوريسم بين المللى و يک پاى
جنﮓ قدرت بورژوايى در
خاورﻣيانه بدل شده اند .تاريخ
ضد انسانى اسﻼم سياسى ،از
ايﺮان و افغانسﺘان و پاکسﺘان ،تا
الجزايﺮ و فلسطين ليست طويلى
از نسل کشى ها و جنايات تکان
دهنده را در بﺮ ﻣيگيﺮد .از
کشﺘارهاى دولﺘى و شﺒه دولﺘى
در ايﺮان و افغانسﺘان ،تا جنايات
تﺮور
گﺮوههاى
روزﻣﺮه
اسﻼﻣى در اسﺮائيل و الجزايﺮ و
قلب اروپا و آﻣﺮيکا ،از سﺮکوب
خونين ﻣخالفان فکﺮى و سياسى،
تا حاکم کﺮدن قوانين ارتجاعى و
ضد بشﺮى اسﻼﻣى بﺮ ﻣﺮدم و
بويژه بﺮ زنان ،از سﺮ بﺮيدن ها
و دست بﺮيدنهاى شﺮعى ،تا
بمﺒگذارى و قﺘل عام در
اتوبوسها و کافه ها و ديسکوتک
ها ،اقﻼم کارناﻣه اين ﻣﺮتجعين
است.
اکنون ،قﺮار است اين جدال
صدها هزار و چه بسا ﻣيليونها
نفﺮ ديگﺮ را ،فﺮدا در افغانسﺘان
و پس فﺮدا در هﺮ گوشه ديگﺮ
جهان ،قﺮبانى بگيﺮد .بايد جلوى
اين ايسﺘاد.

پروپاگاند جنگى:
به ﻣوازات اين صفﺒندى نظاﻣى،
صفﺒندى ايدئولوژيکى و تﺒليغاتى
دو اردوگاه را شاهديم .شکافﺘن و
در هم کوبيدن اين ديوار تﺒليغاتى
و بيﺮون کشيدن حقيقت از پس
ﻣوج عظيم رياکارى و دروغ که
که جهان را در کام خود فﺮو
خواهد بﺮد شﺮط اول سازﻣاندهى
يک صف ﻣسﺘقل ،از بشﺮيت
آزاديخواه ،در بﺮابﺮ جنﮓ
جهانى تﺮوريسﺘهاست .پﺮچم
افﺮاطيون در دو اردوگاه از دور
پيدا و قابل تشخيص است  .دنياى
پيچيده اﻣﺮوز ديگﺮ اقﺒال چندانى
به اين افکار نخﺮاشيده نشان
نميدهد  .پﺮچم چﺮخانى و
جينگوئيسم آﻣﺮيکايى و غﺮبى،
راسيسم ،چﺮنديات "نﺒﺮد تمدنها
" و نظايﺮ اينها تنها در حاشيه
اى در جاﻣعه غﺮبى نفوذ پيدا
ﻣيکند .سﺮان آﻣﺮيکا و دولﺘها و
ﻣدياى غﺮبى خود واقفند که اين
افکار و ﻣواضع خام و بدوى
نميﺘواند چهارچوب ايدئولوژيک
و تﺒليغاتى جدالى را بسازد که به
آن پاى گذاشﺘه اند .در قطب
ﻣقابل نيز ايده جهاد اسﻼﻣى،
خون ريخﺘن بﻼتﺒعيض چه در
راه خدا و ﻣکﺘب ،چه بﺮاى
"آزادى قدس" و رهايى سﺮزﻣين
اسﻼم از چنگال صهيونيسم و
اﻣﭙﺮياليسم خونخوار جهانى،
عمدتا فقط در صفوف خود
افﺮاطيون و فعالين اسﻼم سياسى
بﺮد دارد و توده ﻣﺮدم در جاﻣعه
اﻣﺮوزى در پهنه خاورﻣيانه را
بسيج نميکند .جدال تﺒليغاتى و
نﺒﺮد ايدئولوژيکى ناظﺮ به
کشمکش نظاﻣى خونينى که در
راه است نميﺘواند بﺮ اين تﺒيين
افﺮاطى،
آشکارا
هاى
سکﺘاريسﺘى و خام ﻣﺘکى شود.
آنچه نهايﺘا ﻣيﺘواند توده هاى
وسيع ﻣﺮدم در غﺮب و در
خاورﻣيانه را به کام اين جنﮓ
بکشد و در کنار طﺮفين اين
ﻣخاصمه ارتجاعى قﺮار بدهد،
اين افکار بدوى نيست ،بلکه
تﺒيينها و توجيهات به ﻣﺮاتب

ضميمه ٦٦٤

ظﺮيف تﺮى است که تا همينجا
شاهد رشد سﺮيع آن بوده ايم.
در فﺮﻣول غﺮبى ها ،عليﺮغم
ژسﺘهاى ششلول بندانه بوش،
"بشﺮيت ﻣﺘمدن" در بﺮابﺮ آفت
تﺮوريسم قﺮار گﺮفﺘه است.
آﻣﺮيکا رهﺒﺮ اين صف ﻣدنيت
تصويﺮ ﻣيشود  .هدف خنثى
کﺮدن تﺮوريسم و به عدالت
سﭙﺮدن تﺮوريسﺘهاست .ﻣساله
ظاهﺮا به ﻣﺮاتب از حمله به
عﺮاق و بمﺒاران بلگﺮاد سﺮ
راست تﺮ است .چه کسى ﻣيﺘواند
بﺮ "آﻣﺮيکا" در سياست نظاﻣى
اش خﺮده بگيﺮد وقﺘى ٦٠٠٠
نفﺮ از "ﻣﺮدﻣش" را با چنان
قساوتى کشﺘند؟ چه چيز بديهى تﺮ
اقدام نظاﻣى دولت آﻣﺮيکا بﺮاى
کوبيدن اين تﺮوريسم و ﻣصون
کﺮدن "شهﺮوندانش" ،و بلکه
ﻣﺮدم جهان ،از جنايات بعدى اى
است که ﻣيﺘواند در راه باشد؟
بﺮاى حضور در باشگاه "بشﺮيت
ﻣﺘمدن" شﺮط قوﻣى و نژادى و
ﻣذهﺒى نگذاشﺘه اند .ﻣﺘقاضيان
کافيست با هﺮ رنﮓ و قيافه و
دين و سابقه اى فقط فﺮم حمايت
از آﻣﺮيکا را پﺮ کنند .پﺮوپاگاند
جنگى اين بار قﺮار نيست
نژادى ،قوﻣى ،ﻣذهﺒى ،و حﺘى
سياسى باشد .بحث حفظ جﺮيان
نفت ،دفاع از دﻣوکﺮاسى در
عﺮبسﺘان سعودى و پس دادن
کويت به شيوخش نيست .اگﺮ
ارتش آﻣﺮيکا بار ديگﺮ بﺮاى
تکﺮار آنچه پيش از اين بارها
کﺮده است زره به تن ﻣيکند،
گويا بﺮاى دفاع از حق حيات
است ،دفاع از حق سفﺮ ،از حق
نشدن
ﻣنفجﺮ
صفحه ۵

كمونيست هفتگى

صفحه ۵

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش اول :جنگ تروريستها
دو قطب ارتجاعى ...
انسانها در گوشه خانه و خيابانشان.
جنايت  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ ،قوى تﺮين
چهارچوب ايدئولوژيکى و تﺒليغاتى
تاکنونى را بﺮاى دخالﺘگﺮى نظاﻣى
آﻣﺮيکا و ناتو در گوشه هاى دوردست
جهان فﺮاهم کﺮده است .در اين لحظه
جدا کﺮدن توده وسيع ﻣﺮدم در غﺮب
از سياست نظاﻣى هيات حاکمه اين
کشورها به يک کار هﺮکولى
آگاهگﺮانه نياز دارد .اين ﻣوازنه
فکﺮى ﻣمکن است با تحوﻻت جديدى
بسﺮعت دگﺮگون شود ،اﻣا در اين
لحظه تز "جدال ﻣدنيت با تﺮوريسم"،
کنﺘﺮل افکار عموﻣى در غﺮب را
کاﻣﻼ در دست سياسﺘمداران و ﻣدياى
غﺮبى گذاشﺘه است.
در قطب ﻣقابل نيز چهارچوب نظﺮى
پيچيده و نسﺒﺘا ﻣوثﺮى در دفاع از
اسﻼم سياسى و تﺮوريسم اسﻼﻣى در
حال شکل گيﺮى است .کمﺘﺮ کسى
بخود جﺮات ﻣيدهد از بخون کشيده
شدن هزاران نفﺮ در اين جنايت آشکار
دفاع کند .حﺘى جانوران حاکم بﺮ ايﺮان
و افغانسﺘان ناگزيﺮند کﻼﻣشان را
تعديل کنند .دفاع آشکار از اسﻼم
سياسى و تﺮوريسم اسﻼﻣى پﺮچم
تﺒليغاتى اين قطب نخواهد بود .طﺮف
اسﻼﻣى در جنﮓ تﺮوريسﺘها به يک
تﺒيين و توجيه کارساز اﻣا قديمى از
تﺮوريسم ﻣﺘکى خواهد شد که يک
خﺮده
"ضد-اﻣيﺮياليسم"
رکن
بورژوايى در جهان سوم و بويژه در
خاورﻣيانه بوده است .ﻣا  ٧سال قﺒل،
در پى ﻣوجى از آدﻣکشى هاى اسﻼﻣى
در اسﺮائيل و ﻣصﺮ و الجزايﺮ ،در
سﺘون اول نشﺮيه انﺘﺮناسيونال صﺮاحﺘا
اين دفاع ارتجاعى از تﺮوريسم را
افشاء و ﻣحکوم کﺮديم .بيفايده نيست
اگﺮ آن نوشﺘه کوتاه را اينجا نقل کنيم:
"ﻣوجى از آدﻣکشى هاى اسﻼﻣى،

خاورﻣيانه و شمال آفﺮيقا را فﺮا
گﺮفﺘه است ،قﺮبانيان اين ﻣوج،
عادى تﺮين ﻣﺮدم عادى اند .در
ﻣصﺮ و الجزايﺮ اتﺒاع خارجى
را اعم از کارگﺮ و توريست و
بازنشسﺘه به گلوله ﻣيﺒندند و سﺮ
ﻣيﺒﺮند ،صف کودکان دبسﺘانى
را با بمب کشﺘار ﻣيکنند ،دخﺘﺮان
جوانى را که از ازدواج اجﺒارى
سﺮ باز زده باشند بخون ﻣيکشند.
در تل آويو عابﺮان بيخﺒﺮ را از
کودک و پيﺮ و جوان در خيابان
و اتوبوس به قﺘل ﻣيﺮسانند .و
قهﺮﻣانانه ،از اسﺮائيل تا
الجزايﺮ ،به بشﺮيت ﻣﺘحيﺮ
اطمينان خاطﺮ ﻣيدهند که اين
"ﻣﺒارزه ﻣسلحانه" اداﻣه خواهد
يافت.
زﻣانى بود که چپ سنﺘى و "ضد
اﻣﭙﺮياليست" خشونﺘهاى کور و
تﺮوريسم عنان گسيخﺘه جﺮيانات
جهان سوﻣى و ضد غﺮبى را
اگﺮ نه به ديده تحسين ،ﻻاقل به
ديده اغماض ﻣينگﺮيست .ظلمى
که به ﻣلﺘهاى ﻣحﺮوم و خلقهاى
تحت سﺘم روا داشﺘه ﻣيشد به
زعم اينان اين تﺮوريسم را
بعنوان عکس العملى ﻣشﺮوع
توجيه ﻣيکﺮد  .تﺮوريسم
گﺮوههاى فلسطينى ،جﺮيانات
ﻣسلمان و يا ارتش جمهوريخواه
ايﺮلند ،که قﺮبانيانشان را بطﺮز
روزافزونى ﻣﺮدم بيدفاع و بى
خﺒﺮ غيﺮ نظاﻣى تشکيل ﻣيدادند،
نمونه هاى بﺮجسﺘه اين تﺮوريسم
"ﻣجاز" در دوره هاى قﺒل
بودند  .تﺮوريسمى که ظاهﺮا به
ظلمهاى گذشﺘه و حال پاسخ
ﻣيداد ،تﺮوريسمى که ظاهﺮا در
عکس العمل به خشونت و
سياسﺘهاى ضد انسانى دولﺘها و

قدرتهاى سﺮکوبگﺮ پيدار شده
بود .جالب اينجاست که دولت
اسﺮائيل نيز در طول سالها دقيقا
با عين همين اسﺘدﻻل ،يعنى با
اسﺘناد و نسل کشى هاى غيﺮ
قابل توصيف فاشيسم هيﺘلﺮى و
جﺮيانات ضد يهود در کشورهاى
ﻣخﺘلف عليه ﻣﺮدم يهود،
سﺮکوب خشن ﻣﺮدم ﻣحﺮوم
فلسطين و کشﺘار هﺮروزه
جوانان فلسطينى را توجيه کﺮده
است.اين نوع اسﺘدﻻل ،و
تﺮوريسم کورى که به اسﺘناد به
آن در خاورﻣيانه ،چه از طﺮف
سازﻣانهاى عﺮب و فلسطينى و
چه از طﺮف دولت اسﺮائيل،
جﺮيان يافﺘه است ،همواره از
نظﺮ کمونيسم و طﺒقه کارگﺮ
ورشکسﺘه و ﻣحکوم بوده و
هست .کوچکﺘﺮين ارتﺒاط واقعى
و ﻣشﺮوعى ﻣيان ﻣصائب
هولناکى که در قﺮن اخيﺮ بﺮ
ﻣﺮدم يهود رفﺘه است با
سﺮگوبگﺮى ها و جنايات دولت
راست افﺮاطى در اسﺮائيل عليه
فلسطينيان وجود نداشﺘه و ندارد.
کوچکﺘﺮين ارتﺒاط واقعى و
ﻣشﺮوعى ﻣيان ﻣشقاتى که ﻣﺮدم
ﻣحﺮوم فلسطين کشيده اند با
تﺮوريسم سازﻣانهاى ﻣنﺘسب به
اين ﻣﺮدم ،اعم از اسﻼﻣى و غيﺮ
اسﻼﻣى ،وجود نداشﺘه و ندارد.
اين سوء اسﺘفاده و سﺮﻣايه
ساخﺘن جﺮيانات و جناحهاى
بورژوايى ،اعم از دولﺘى و غيﺮ
دولﺘى ،از ﻣصائب ﻣﺮدم ﻣحﺮوم
است .ﻣحکوم کﺮدن و از ﻣيدان
بدر کﺮدن اين تﺮوريسم توسط
طﺒقه کارگﺮ بويژه در کشورهاى
ﻣنطقه يک شﺮط حياتى قﺮار
گﺮفﺘن کارگﺮ در راس ﻣﺒارزه
اجﺘماعى بﺮاى پايان دادن به اين
ﻣصائب است.
ﻣوج جديد آدﻣکشى اسﻼﻣى،
بخصوص در شمال آفﺮيقا ،ديگﺮ
ظاهﺮا حﺘى از اين قﺒيل توجيهات
سياسى هم بى نياز است .يک
عماﻣه و يک تفنﮓ تمام چيزى
است که بﺮاى شﺮوع اين جهاد
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کثيف عليه انسانيت کفايت ﻣيکند.
اين گانگسﺘﺮيسم اسﻼﻣى است و
سﺮﻣنشاء آن رژيم حاکم در ايﺮان
است .تکليف اين جﺮيان نيز در
ايﺮان يکسﺮه خواهد شد) ".م.
انﺘﺮناسيونال ١٦
حکمت،
نواﻣﺒﺮ(١٩٩٤
با باﻻ گﺮفﺘن اين کشمکش و
بويژه با حمله ﻣحﺘمل ارتش
آﻣﺮيکا و ﻣﺘحدينش به افغانسﺘان،
"دفاع ضد اﻣيﺮياليسﺘى" از
جﺮيان اسﻼﻣى و حﺘى توجيه
اقداﻣات تﺮوريسﺘى آن با اسﺘناد
به جنايات و سﺮکوبگﺮى هاى
آﻣﺮيکا و اسﺮائيل ﻣيﺘواند بار
ديگﺮ در ﻣيان ﻣﺮدم و احزاب
سياسى خاورﻣيانه و همينطور
در ﻣيان بخشهايى از چپ
راديکال سنﺘى و روشنفکﺮى
جواﻣع غﺮبى جا باز کند .پناهگاه
عقيدتى اصلى گانگسﺘﺮيسم و
ارتجاع اسﻼﻣى در اين جنﮓ
قدرت ،نه شعارهاى پوسيده و
آشکارا ضد بشﺮى ﻣذهﺒى و
اسﻼﻣى ،بلکه اين به اصطﻼح
"ضد اﻣﭙﺮياليسم" ﻣلى -ﻣذهﺒى و
خﺮده بورژوايى خواهد بود.
هيچ جنﺒش ﻣﺮدﻣى در بﺮابﺮ
جنﮓ تﺮوريسﺘها نميﺘواند بدون
افشاء کﺮدن و درهم شکسﺘن اين
چهارچوبهاى عقيدتى و پﺮوپاگاند
جنگى رياکارانه در هﺮ دوسوى
اين جدال ارتجاعى ﻣوفق شود.
جدال بر سر چيست؟
اين از هﺮ دو سو يک جنﮓ
قدرت است .تﺮوريسم يک
واقعيت اين کشمکش هست ،اﻣا
اين جدال ،و جنگى که ﻣيﺮود
شعله ور شود ،بﺮ سﺮ تﺮوريسم
نيست .همه ﻣيدانند که ورود
آﻣﺮيکا به افغانسﺘان و حﺘى
دسﺘگيﺮى بن ﻻدن سﺮ سوزنى
کمﭙين تﺮوريسﺘى اى را که از
سوى جﺮيان اسﻼﻣى غﺮب را
تهديد ﻣيکند کاهش نخواهد داد و
اﻣنيت بيشﺘﺮى بﺮاى ساکنين
اروپا و آﻣﺮيکا
صفحه ۶

كمونيست هفتگى

صفحه ۶

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش اول :جنگ تروريستها
دو قطب ارتجاعى ...
بﺒار نمياورد .بﺮعکس ،حﺘى خطﺮ را
تشديد ﻣيکند .ﻣساله فلسطين آن
قلمﺮويى است که آﻣﺮيکا و جنﺒش
اسﻼﻣى ﻣسﺘقيما با هم رو در رو
ﻣيشوند .اﻣا اين جدال به ﻣعنى اخص
کلمه بﺮ سﺮ حل و فصل ﻣساله فلسطين
نيز نيست .سياست اعﻼم شده آﻣﺮيکا،
يعنى يک جنﮓ نظاﻣى "وسيع ،اداﻣه
دار و همه جانﺒه" آشکارا بﺮ حدت
هﺮدو ﻣساله ،ﻣساله فلسطين و ﻣساله
تﺮوريسم اسﻼﻣى ،ﻣى افزايد .نه فقط
اين ،بلکه جنﮓ داخلى احﺘمالى در
پاکسﺘان با عواقب بسيار زيﺮ و
روکننده در ﻣنطقه و در سطح جهانى،
و بحﺮانهاى عميق حکوﻣﺘى در
کشورهاى فعﻼ بظاهﺮ باثﺒات
خاورﻣيانه ،ﻣيﺘواند از نﺘايج ﻣقدﻣاتى
اين سياست نظاﻣى باشد .اين را
خودشان بخوبى ﻣيدانند .اﻣا بﺮاى
آﻣﺮيکا ،ﻣساله اصلى در اين ﻣيان
تثﺒيت و گسﺘﺮش هژﻣونى و سلطه
سياسى و نظاﻣى اش بﺮ جهان بعنوان
تنها ابﺮقدرت است .حل ﻣساله فلسطين
يا ﻣﺒارزه با تﺮوريسم اسﻼﻣى هدف
اين سياست نيست .تحکيم و گسﺘﺮش
ﻣوقعيت جهانى آﻣﺮيکا ،در ﻣﺘن
فشارها و نيز فﺮصﺘهايى که جنايت
 ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ ايجاد کﺮده است هدف
اصلى اين سياست است .بﺮاى
اسﻼﻣيون نيز اين يک جنﮓ قدرت
است .نه ﻣشقات ﻣﺮدم فلسطين ،و نه
ظلمهاى تاريخى غﺮب به شﺮق ،ﻣنشاء
اين تﺮوريسم نيست .جﺮيان اسﻼﻣى
بﺮاى بقاء و حفظ ﻣوقعيت رو به افول
خود و نهايﺘا بﺮاى گسﺘﺮش ﻣوقعيت
خود در ساخﺘار قدرت بورژوايى در
خاورﻣيانه تﻼش ﻣيکند .تﺮوريسم و
دشمنى کور با هﺮچه رنگى از غﺮب
و غﺮبگﺮايى دارد سﺮﻣايه سياسى اينها
در جاﻣعه و در ﻣيان ﻣﺮدﻣى است که
آﻣﺮيکا و اسﺮائيل را بدرست بعنوان
عاﻣلين اصلى بيحقوقى و ﻣحﺮوﻣيﺘهاى

خود ﻣيشناسد .صلح در
خاورﻣيانه ،تشکيل کشور
فلسطين ،تخفيف ﻣشقات ﻣلى و
قوﻣى و رفع تﺒعيضاتى که بﺮ
ﻣﺮدم فلسطين روا داشﺘه ﻣيشود،
ناقوس ﻣﺮگ جنﺒش اسﻼﻣى در
خاورﻣيانه را به صدا در
ﻣياورد  .تﺮوريسم ابزار اصلى
جﺮيان اسﻼﻣى بﺮاى عميق تﺮ
کﺮدن شکاف هاى ﻣلى و قوﻣى
و ﻣذهﺒى در خاورﻣيانه و زنده
نگاهداشﺘن اين کشمکش بعنوان
سﺮﻣايه سياسى و ﻣنشاء
است.
خويش
قدرتگيﺮى
اسﻼﻣيست ها ،عليﺮغم فشار
نظاﻣى اى که از جانب آﻣﺮيکا
بﺮ آنها وارد خواهد شد به
اسﺘقﺒال اين ﻣواجهه خواهند
رفت .بﺮاى شکل دادن يک
جنﺒش ﻣﺮدﻣى ﻣسﺘقل در بﺮابﺮ
اين تقابل بيسابقه و ﻣﺮگﺒار
قطﺒهاى نظاﻣى و تﺮوريسﺘى بين
المللى ،بايد حقايق اين تحوﻻت
را از پس تﺒليغات جنگى و
توجيهات ارودگاههاى ﻣﺘخاصم
بيﺮون کشيد و به ﻣيان ﻣﺮدم بﺮد.
اين رويداد و سياسﺘى که آﻣﺮيکا
در پيش گﺮفﺘه است ،عواقب
جهانى و ﻣنطقه اى ﻣهمى دارد.
سيماى سياسى و فکﺮى جهان را
دسﺘخوش تغييﺮات عميقى ﻣيکند.
سياست در ايﺮان از اين تحوﻻت
بشدت تاثيﺮ ﻣيﭙذيﺮد .ﻻزم است
به گﺮه گاههاى اصلى در اين
تحوﻻت و رئوس يک سياست
اصولى کمونيسﺘى بﭙﺮدازيم.
بخش دوم" :جهان متمدن"
كجاست
بربريت محتوم نيست

جنﮓ تﺮوريسﺘها ﻣيﺘواند آغاز
يکى از خونﺒار تﺮين دوره هاى
تاريخ ﻣعاصﺮ باشد .تا همينجا
نفس در سينه صدها ﻣيليون
انسان حﺒس شده است .اﻣا اين
دورنما ﻣحﺘوم نيست .صحنه به
دو سوى اين جدال ﻣحدود نيست.
يک نيﺮوى سوم ،يک غول
خفﺘه ،وجود دارد که ﻣيﺘواند
ورق را بﺮگﺮداند .اين دوره
ﻣيﺘواند ،اگﺮ اين غول بيدار
شود ،سﺮ آغاز تحوﻻت ﻣثﺒت و
تحقق آرﻣانهايى در جهان باشد
که بشﺮيت در دهه هاى آخﺮ
قﺮن بيسﺘم ديگﺮ از آن قطع اﻣيد
کﺮده بود .بوش و بلﺮ و خاﻣنه
اى ،آﻣﺮيکا و ناتو و اسﻼم
سياسى ،نميدانند که واقعا يک
بشﺮيت ﻣﺘمدن ،يک جهان
ﻣﺘمدن ،وجود دارد که ﻣمکن
است در اين ﻣيان بﺮخيزد و در
ﻣقابل جنﮓ تﺮوريسﺘها از خود
دفاع کند .عليﺮغم همه اين
تاريکى و وحشﺘى که در بﺮابﺮ
ﻣا ﻣﺮدم گﺮفﺘه اند .قﺮن بيست و
يکم ﻣيﺘواند قﺮن بﺮبﺮيت
کاپيﺘاليسﺘى نﺒاشد .اين روزهاى
تعيين کننده اى است.
رسانه ها سيماى ايدئولوژيکى و
ﻣعنوى واقعى جهان را ﻣنعکس
نميکنند .روايت خود را ﻣيگويند،
روايت حاکم ،روايت طﺒقه حاکم.
روايﺘى که بدردشان ﻣيخورد .
ﻣيليﺘاريسم ،تﺮوريسم ،راسيسم،
قوم پﺮسﺘى ،فناتيسم ﻣذهﺒى و
سودپﺮسﺘى ،در صدر اخﺒارند،
اﻣا در عمق ذهن اکثﺮيت ﻣﺮدم
دوران ﻣا جاى ﻣحکمى ندارند.
يک نگاه ساده به دنيا ،نشان
ﻣيدهد که توده هاى وسيع ﻣﺮدم
جهان از دولﺘها و رسانه ها چپ
تﺮند ،نوعدوست تﺮند ،صلح
دوست تﺮند ،ﻣساوات طلب تﺮند،
آزاد تﺮند ،آزاديخواه تﺮند .ﻣﺮدم
در دو سوى اين کشمکش ننگين،
تمايلى به سوارى دادن به سﺮان
بورژوازى ندارند .هيات حاکمه
ششلول بند آﻣﺮيکا فورا ﻣﺘوجه
ﻣيشود که عليﺮغم يکى از عظيم
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تﺮين جنايات تﺮوريسﺘى ،عليﺮغم
نمايش زنده و لحظه به لحظه از
طﭙش افﺘادن يکﺒاره قلب هزاران
انسان ،عليﺮغم ﻣاتم و خشمى که
به هﺮکس که وجدانش را به
ﻣنفعﺘى نفﺮوخﺘه باشد دست
ﻣيدهد ،باز همين جاﻣعه غﺮبى،
همين ﻣﺮدم هﺮروز ﻣغز شويى
شده ،همين ها که از بام تا شام با
راسيسم و بيگانه گﺮيزى طﺒقه
"آﻣوزش" ﻣيﺒينند،
حاکمه
خواهان احﺘياط ،انصاف ،عدالت
و عکس العمل سنجيده ﻣيشوند.
ﻣﺮدم خاورﻣيانه که چه در دنياى
کثيف درون جمجمه خاﻣنه اى ها
و خاتمى ها و ﻣﻼﷴ عمﺮ ها و
شيوخ ريز و درشت جنﺒش
اسﻼﻣى ،و چه در اسﺘوديوهاى
دولوکس سى ان ان و بى بى سى
اﻣت ﻣﺘعصب ﻣسلمان و اعضاى
"تمدن اسﻼﻣى" تصويﺮ ﻣيشوند،
دوشادوش ﻣﺮدم آﻣﺮيکا ﻣاتم زده
ﻣيشوند و به اعﺘﺮاض بلند
ﻣيشوند .فهميدن اينکه اکثﺮيت
ﻣﺮدم خاورﻣيانه ،از اسﻼم
سياسى ﻣﺘنفﺮند ،فهميدن اينکه
بخش بسيار وسيعى از ﻣﺮدم
اروپاى غﺮبى و آﻣﺮيکا از دست
اجحافات دولت اسﺮائيل به تنﮓ
آﻣده اند و با ﻣﺮدم ﻣحﺮوم
فلسطين سمﭙاتى حس ﻣيکنند،
فهميدن اينکه اکثﺮيت اين ﻣﺮدم
خواهان لغو تحﺮيم اقﺘصادى
عﺮاقند و قادرند خود را جاى پدر
و ﻣادرهاى دلسوخﺘه عﺮاقى
بگذارند که کودکانشان را
بيدارويى بکام ﻣﺮگ ﻣيﺒﺮد،
فهميدن اينکه اين توده وسيع
ﻣﺮدم با شﺮف و با وجدان جهان
در جنﮓ بوش و بن ﻻدن،
دوسﺘان قديمى و رقﺒاى
اﻣﺮوزى ،با هيچيک نيسﺘند،
هوش زيادى نميخواهد .اين
بشﺮيت ﻣﺘمدن زيﺮ آوار
پﺮوپاگاند و ﻣغزشويى و ارعاب
در غﺮب و شﺮق به سکوت
کشيده شده ،اﻣا بﺮوشنى ﻣيشود
ديد که اين ﻣزخﺮفات را نﭙذيﺮفﺘه
است .اين يک نيﺮوى عظيم
است  .ﻣيﺘواند به
صفحه ٧

كمونيست هفتگى

صفحه ٧

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش دوم" :جهان متمدن" كجاست
بربريت محتوم نيست ...
ﻣيدان بيايد .بخاطﺮ آينده بشﺮيت ،بايد
به ﻣيدان بيايد.
تمام دشوارى کار اينجاست .به ﻣيدان
آوردن اين نيﺮوى عظيم .در جنﮓ
تﺮوريسﺘها خطوط نﺒﺮد تعﺮيف شده
است ،صفوف تفکيک شده ،ﻣنابع و
نيﺮوها بسيج شده اند ،اين يک
رويارويى نظاﻣى و سياسى و
ديﭙلوﻣاتيک وسيع است ،اﻣا عليﺮغم
همه ابهاﻣات ،چهارچوب فکﺮى و
سياسى اين جنﮓ بﺮاى سﺮدﻣداران هﺮ
دو اردوگاه روشن است .اﻣا در ارودى
ﻣا ،در اردوى بشﺮيﺘى که بايد جلوى
اين دورنماى هولناک بايسﺘد ،همه چيز
ﻣﺒهم است.
در اين شک نيست که صف ﻣقاوﻣت
در بﺮابﺮ جنﮓ تﺮوريسﺘها هم اکنون
در کشورهاى ﻣخﺘلف وسيعا شکل
گﺮفﺘه و فعال شده است .اﻣا همانقدر
که اسﻼﻣيست ها و آﻣﺮيکا به يک
تئورى و اسﺘﺮاتژى روشن ،به يک
تﺒيين واحد و کارساز ،نياز دارند ،اين
جنﺒش ﻣﺮدﻣى هم به يک پﺮچم فکﺮى
و سياسى و يک سلسه اصول
اسﺘﺮاتژيکى کار ساز احﺘياج دارد.
جنﺒشهاى سياسى ﻣخﺘلف ،بويژه در
جناح چپ ،خواهند کوشيد به اين
ﻣقاوﻣت خط بدهند و رهﺒﺮى آن را
بدست بگيﺮند .سوال اينجاست که چه
خطى به خود اين "چپ "حاکم است.
در بخش قﺒل گفﺘيم که در کنار عقابهاى
هﺮ دو قطب ،ﻣيليﺘاريسﺘهاى آﻣﺮيکا و
فاشيسﺘهاى اسﻼﻣى ،دو روايت پيچيده
تﺮ و پخﺘه تﺮ و "ﻣحﺘﺮﻣانه تﺮ" نيز در
دفاع از طﺮفين اين کشمکش وجود
دارد .در کنار ﻣيليﺘاريسم آﻣﺮيکا
کسانى هسﺘند که فﺮﻣول جنﮓ ﻣدنيت
با تﺮوريسم را جار ﻣيزنند .در کنار
آدﻣکشهاى جنش اسﻼﻣى ،کسانى

هسﺘند که تﺮوريسم اسﻼﻣى را با
"ضد-اﻣيﺮياليسم" ﻣلى-ﻣذهﺒى و
جهان سوﻣى رايج دهه هفﺘاد
توجيه ﻣيکنند .هيچيک از اين
تﺒيين ها در جنﺒش ﻣقاوﻣت
ﻣﺮدﻣى نفوذ جدى اى نخواهد
يافت .احزاب و گﺮوههاى راست
ﻣﺮکز در غﺮب و تﺘمه چپ
دانشجويى-روشنفکﺮى
سنﺘى
دهه هاى قﺒل در غﺮب و شﺮق
ﻣشﺘﺮى اصلى اين فﺮﻣولهاى
رندانه تﺮ در تﺒليغات جنگى دو
طﺮف خواهند بود .آنچه که در
سطح نظﺮى و سياسى ﻣيﺘواند
جنﺒش بالقوه ﻣﺮدم پيشﺮو جهان
را به بيﺮاهه بکشد ،بنظﺮ ﻣن
ﻣوضع پاسيفيسﺘى و تﻼش عﺒث
ليﺒﺮالى بﺮاى حفظ وضع ﻣوجود
)صﺮف ﻣمانعت از حمله آﻣﺮيکا
به افغانسﺘان( و يا بﺮگﺮداندن
اوضاع به وضع ﻣوجود سابق
)قﺒل از  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ( است.
واقعه  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ يک عمل
جنون آﻣيز بيمقدﻣه انسانهايى
بﺮيده از ﻣﺘن جاﻣعه نﺒود.
همچنانکه اقدام نظاﻣى قﺮيب
الوقوع آﻣﺮيکا چنين نيست.
جهان قﺒل از  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ در
يک نقطه تعادل نﺒود ،بلکه در
يک سيﺮ تحول قهقﺮايى قﺮار
داشت .ﻣعضﻼت اقﺘصادى و
اجﺘماعى و سياسى ﻣهمى در پس
اين رويدادها قﺮار دارد .اين
ﻣعضﻼت جهان را به اين سو
سوق داده است .اين ﻣعضﻼت
بايد پاسخ بگيﺮد ١١ .سﭙﺘاﻣﺒﺮ
گوشه اى از پاسخ اسﻼم سياسى
به اين وضع است .همچنانکه سﺮ
کار گذاشﺘن طالﺒان ،تخﺮيب
بغداد ،گﺮسنگى دادن ﻣﺮدم
عﺮاق ،خفه کﺮدن ﻣﺮدم فلسطين،

بمﺒاران بلگﺮاد و اکنون "جنﮓ
طوﻻنى با تﺮوريسم" گوشه اى
از پاسخ سﺮان سﺮﻣايه در
آﻣﺮيکا و اروپا به اين
تضادهاست .جنﺒش ﻣﺮدﻣى در
بﺮابﺮ چنين اوضاعى نميﺘواند
يک جنﺒش دعوت به آراﻣش و
"حمله به افغانسﺘان ﻣمنوع"
باشد .آراﻣش و حفظ وضع
ﻣوجود نه فقط عملى نيست ،نه
فقط تخيلى است ،بلکه عادﻻنه
نيست ،آزاديخواهانه نيست،
کارساز نيست .جنﺒش ﻣقاوﻣت
ﻣﺮدﻣى در بﺮابﺮ جنﮓ
تﺮوريسﺘها فقط ﻣيﺘواند حول
پاسخهاى اثﺒاتى بﺮاى ﻣعضﻼت
سياسى و اقﺘصادى گﺮهى عصﺮ
ﻣا و حول يک ﻣوضع فعال نه
بﺮاى حفظ وضع ﻣوجود ،بلکه
بﺮاى تغييﺮ وضع ﻣوجود،
سازﻣان يابد .ﻣا در قﺒال تمام
ﻣعضﻼتى که با اين رويدادها به
جلوى چشم آﻣده ،ﻣساله شمال و
جنوب ،ﻣساله فلسطين ،ﻣساله
عﺮاق ،ﻣساله اسﻼم سياسى،
ﻣساله افغانسﺘان و ايﺮان ،ﻣساله
ﻣيليﺘاريسم و قدر قدرتى آﻣﺮيکا
و ناتو در نظم نوين جهانى،
ﻣساله راسيسم ،ﻣساله قلعه اروپا
و غيﺮه دسﺘور کار ﻣسﺘقل و
پاسخهاى ﻣسﺘقل خود را داشﺘه
ايم .اين بايد به دسﺘور کار و
پاسخهاى جنﺒش ﻣقاوﻣت ﻣﺮدﻣى
در بﺮابﺮ جنﮓ تﺮوريسﺘها تﺒديل
بشود .اين فﺮق ﻣاست با آراﻣش
طلﺒان و پاسيفيسﺘهايى که شکافها
و تضادها و بى ثﺒاتى دنياى قﺒل
از  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ را نميﺒينند يا به
آن بى تفاوتند .اگﺮ ﻣا قﺒل از همه
اين ﻣاجﺮاها دسﺘورى بﺮاى
تغييﺮ جهان داشﺘه ايم ،ﻣﺒناى يک
ﻣوضعگيﺮى اصولى در شﺮايط
حاضﺮ نيز بايد دنﺒال کﺮدن همان
دسﺘور کار در اين شﺮايط جديد
باشد  .ﻣا قصد نداريم افغانسﺘان
را زيﺮ دست باند آدﻣکش طالﺒان
باقى بگذاريم ،ﻣا قصد نداريم
زيﺮ حاکميت آﻣﺮيکاى دست به
ﻣوشک زندگى کنيم ،ﻣا قصد
نداريم اسﻼم سياسى و

ضميمه ٦٦٤
حکوﻣﺘهاى اسﻼﻣى را در
خاورﻣيانه تحمل کنيم ،ﻣا قصد
نداريم به بى کشورى ﻣﺮدم
فلسطين و سﺮکوب هﺮروزه شان
رضايت بدهيم .ﻣا تﺮوريسم چه
اسﻼﻣى و انﺘحارى و چه ارتشى
و پاگونى نميخواسﺘيم ،ﻣا اين فقﺮ
را در نيمى از جهان نميﭙذيﺮيم،
ﻣا بﺮج و بارو گﺮداگﺮد اروپا
نميخواهيم ،ﻣا به راسيسم و
قوﻣﭙﺮسﺘى گﺮدن نميگذاريم .نه
جنايت  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ و نه
ﻣجاهدات قﺮيب الوقوع ناتو در
هندوکش نﺒايد از يک جنﺒش فعال
بﺮاى تغييﺮ جهان يک صف سليم
النفس و آراﻣش طلب بى انﺘقاد و
بى وظيفه بسازد.
جنﺒش "انساندوسﺘانه" و صلح
طلﺒانه پاسخ شﺮايط اﻣﺮوز
نيست .اﻣا نفوذ اين جنﺒش بويژه
بﺮ ﻣﺮدم عادى جاﻣعه غﺮبى،
بدليل خشونت گﺮيزى و
نوعدوسﺘى و همچنين ﻣحافظه
کارى خودبخودى ﻣﺮدم ،بسيار
وسيع است .چنين ﻣوضعى
دخالت آﻣﺮيکا در افغانسﺘان را
ﻣحکوم ﻣيکند ،اﻣا در قﺒال
حاکميت طالﺒان از خود سلب
ﻣسئوليت ﻣيکند .تحﺮيک عليه
ﻣسلمانان و راسيسم را ﻣحکوم
ﻣيکند ،اﻣا دليلى بﺮاى اعمال
فشار به اسﺮائيل و آﻣﺮيکا به نفع
ﻣﺮدم فلسطين نميﺒيند  .اين
ﻣوضع بﺮاى جک اسﺘﺮا در
سفﺮش آرزوى ﻣوفقيت ﻣيکند تا
شايد اين قطب تﺮوريسم اسﻼﻣى
را آرام و رام کند ،هﺮچند
حاکميت اين گﺮگها بﺮ ﻣﺮدم
ايﺮان را تحکيم ﻣيکند ،اين
ﻣوضع از حقوق ﻣدنى ﻣﺮدم
ﻣسلمان در کشورهاى غﺮبى
دفاع ﻣيکند ،اﻣا بﺮاى رفع تشنج،
انﺘقاد به حجاب اسﻼﻣى و
بيحقوقى زنان در اسﻼﻣى و
ﻣحيط اسﻼﻣى را ﻣﺮدود ﻣيشمﺮد
و ﻣانع ﻣيشود .اين ﻣوضع همه
را به تﺮک صحنه و رها کﺮدن
اوضاع به همانصورت که قﺒﻼ
بود فﺮا ﻣيخواند.
صفحه ٨
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صفحه ٨

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش دوم" :جهان متمدن" كجاست
بربريت محتوم نيست ...
اگﺮ اين جنﺒش بﺮ ذهنيت و عمل ﻣﺮدم
ناراضى غليه پيدا کند بشﺮيت ﻣﺘمدن
صحنه را بﺮاى تﺮوريسﺘهاى غﺮبى و
شﺮقى خالى خواهد گذاشت .اگﺮ آينده
اى بخواهد وجود داشﺘه باشد ،پيدايش
يک خط ﻣشى فعال ،آزاديخواهانه و
پيشﺮو در جلوى صف ﻣﺮدم است .
اين کار کمونيسﺘهاست .کمونيسﺘهاى
نوين ،کمونيسﺘهاى ﻣارکس .اين کار
ﻣاست.در بخش بعد به رئوس اصلى
يک خط ﻣشى فعال در بﺮابﺮ جنﮓ
تﺮوريسﺘها خواهم پﺮداخت .اﻣا ﻻزم
است به اخﺘصار به فورى تﺮين ﻣساله
اى که اين روزها ﻣطﺮح است يعنى
حمله قﺮيب الوقوع آﻣﺮيکا به افغانسﺘان
اشاره اى بکنم ٩٩ .درصد ﻣﺮدم جهان
ﻣيدانند و ﻣيﺘوانند بﺮوشنى توضيح
بدهند که چﺮا حمله نظاﻣى آﻣﺮيکا به
افغانسﺘان و حﺘى دسﺘگيﺮى و يا کشﺘن
بن ﻻدن ،که هدف اعﻼم شده اين
عمليات است و از نظﺮ فنى بنظﺮ
بسيار ناﻣحﺘمل ﻣيﺮسد ،نه فقط خطﺮات
تﺮوريسم اسﻼﻣى عليه آﻣﺮيکا و
انگلسﺘان را کاهش نميدهد ،بلکه
ريسک عمليات بعدى را بشدت افزايش
ﻣيدهد .کاﻣﻼ ﻣشهود است که خود
دولﺘهاى آﻣﺮيکا و انگلسﺘان به اين
ﻣساله واقفند .تﺒيين رسمى غﺮب از
ﻣساله در چهارچوب تﺒيين هاى
هاليوودى و جيمزباندى اى قﺮار
ﻣيگيﺮد که ظاهﺮا اينها خوراندن آن به
ﻣﺮدم را ساده تﺮ و سﺮيع تﺮ ارزيابى
ﻣيکنند .ﻣيليونﺮ و يا گانگسﺘﺮ ديوانه
اى در گوشه پﺮتى از جهان قصد
نابودى ﻣدنيت را دارد ،صدام،
ﻣيلوسويچ ،بن ﻻدن ،و قهﺮﻣانهاى
آﻣﺮيکايى بﺮاى نجات بشﺮيت عازم
ﻣيشوند .اﻣا تحليلهاى خودشان نشان
ﻣيدهد که اسﻼم سياسى و تﺮوريسم
اسﻼﻣى يک ﻣقﺮ ﻣﺮکزى و يک
فﺮﻣاندهى واحد و يک سازﻣان هﺮﻣى
ندارد ،يک حﺮکت بين المللى ﻣﺘشکل

از سلولها و سازﻣانها و شﺒکه ها
و ﻣحافل دولﺘى است که در يک
سلسله روابط رسمى و غيﺮ
رسمى ،بصورت يک جنﺒش زيﺮ
زﻣينى ،با ابﺘکارات وسيع در
سطح ﻣحلى ،بهم بافﺘه شده است.
ورود به افغانسﺘان بﺮاى غﺮب
شﺮوع يک کمﭙين نظاﻣى و
سياسى وسيعﺘﺮ است  .دسﺘگيﺮى
يا قﺘل بن ﻻدن تﺒعا اين نﺘيجه را
دارد که در صحنه داخلى آﻣﺮيکا
از فوريت اقداﻣات نظاﻣى بعدى
کم کند و ﻣصداقى بﺮاى "انﺘقام
آﻣﺮيکا" باشد که ﻣيﺘواند فضاى
داخلى آﻣﺮيکا را تا حمله
تﺮوريسﺘى بعدى اسﻼﻣيون ،و
فقط تا آنموقع ،آرام کند .اﻣا ،اين
قدم کوچکى در يک حﺮکت
سياسى و نظاﻣى وسيع تﺮ در
خاورﻣيانه است که داﻣنه نهايى
آن هنوز اعﻼم نشده است .در
تحليل نهايى اين يک زورآزﻣايى
با اسﻼم سياسى است .يعنى
جنﺒش ارتجاعى اى که غﺮب
خود در حاشيه جواﻣع خاورﻣيانه
پيدا کﺮد و بﺮاى ﻣقابله با چپ در
سﺮﻣايه دارى هاى نوظهور اين
کشورها و فشار به بلوک شﺮق
به جلوى صحنه کشيد .اين
زورآزﻣايى ﻣيﺘواند ﻣحدود بماند،
اﻣا بخصوص بدليل خصلت غيﺮ
ﻣﺘمﺮکز و افﺮاطى اسﻼم سياسى
و تﺮوريسم اسﻼﻣى ،به احﺘمال
قوى به يک تعيين تکليف بنيادى
تﺮ خواهد کشيد .اسﻼم سياسى
بدون حمايت غﺮب در
خاورﻣيانه ﻣاندنى نيست .تا
نﺒﺮد
باﻻگﺮفﺘن
همينجا
سکوﻻريسﺘها و اسﻼﻣيون در
پاکسﺘان و حال آﻣدن پيکﺮ نيمه
جان خاتميون در ايﺮان و
اوجگيﺮى ﻣجدد کشمکش

جناحها ،حاکى از اين است که
نﺒﺮد غﺮب با اسﻼم سياسى
ﻣيﺘواند چاشنى تغييﺮات جدى اى
در تناسب قواى فﺮاکسيونهاى
بورژوايى در اين کشورها به
زيان اسﻼﻣيون باشد  .در قﺒال
نفس حمله آﻣﺮيکا به افغانسﺘان
چه ﻣيﺘوان گفت .آيا "دسﺘها از
افغانسﺘان کوتاه!" يک ﻣوضع
اصولى و پيشﺮوست؟ ﻣﺮدم
افغانسﺘان و اپوزيسيون آن جز
اين بشما خواهند گفت .افق
سقوط طالﺒان ،يک باند آدﻣکش
و دﻻل بزرگ ﻣواد ﻣخدر
نيﺮوهاى سياسى افغانسﺘان را به
تحﺮک خوشﺒيانه اى کشانده
است  .خواست سﺮنگونى طالﺒان
يک خواست انسانى و
پيشﺮوست .نﺒايد اجازه داد
ﻣخالفت درست و اصولى با
ﻣيليﺘاريسم آﻣﺮيکا به رها کﺮدن
افغانسﺘان زيﺮ دست طالﺒان
ﻣعنى شود .اين يکى از نمونه
هاى زنده ناکافى بودن و
نادرست بودن آراﻣش طلﺒى و
دفاع از وضع ﻣوجود است.
ﻣﺮدم افغانسﺘان يک عمﺮ ﻣنﺘظﺮ
روز سقوط طالﺒان بوده اند.
واقعيت اينست که آﻣﺮيکا بﺮاى
رهايى افغانسﺘان وارد اين کشور
نميشود .اينها طالﺒان را سﺮکار
آورده اند .اينﺒار ﻣمکن است
تضعيفش کنند ،اﻣا بطور دوفاکﺘو
ﻣوجوديﺘش را بﭙذيﺮند .به
ﻣشﺮف قول داده اند حکوﻣت
بعدى افغانسﺘان همچنان باب ﻣيل
پاکسﺘان باشد .قﺮار است
جانورانى را بﺮدارند و از همان
قماش کسان ديگﺮى را بگذارند.
شﺮکت
اصولى
ﻣوضع
دوشادوش اپوزيسيون پيشﺮو و
ﻣﺮدم افغانسﺘان بﺮاى سﺮنگونى
طالﺒان در ﻣﺘن شﺮايط کنونى و
بﺮقﺮارى يک دولت ﻣنﺘخب
ﻣﺮدم در اين کشور است .بايد
اين را به غﺮب و آﻣﺮيکا و
سازﻣان ﻣلل تحميل کﺮد .هﺮنوع
حمله نيﺮوهاى آﻣﺮيکا و ﻣوئﺘلفين
آن و به ﻣﺮدم غيﺮ نظاﻣى
افغانسﺘان و تخﺮيب شهﺮها و
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روسﺘا ها و زيﺮساخﺘها و وسائل
ﻣادى زندگى شان بايد ﻣحکوم
بشود .هﺮنوع بند و بست ﻣيان
آﻣﺮيکا و پاکسﺘان و ايﺮان و
سايﺮ دول بﺮاى حقنه کﺮدن يک
دارو دسﺘه ديگﺮ بﺮ ﻣﺮدم
افغانسﺘان ﻣحکوم است .اﻣا
سﺮنگونى طالﺒان توسط ارتشهاى
خارجى بخودى خود ﻣحکوم
نيست .طالﺒان يک دولت ﻣشﺮوع
در افغانسﺘان نيست .بايد
سﺮنگون بشود  .ﻣساله بﺮ سﺮ
دولﺘى است که بجاى آن ﻣينشيند
و تضمين آزادى و اﻣکان عملى
دخالت ﻣﺮدم افغانسﺘان در تعيين
نظام سياسى اين کشور.
دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش سوم :
افول اسﻼم سياسى
در بيﺮون دو قطب تخاصم
ارتجاعى اﻣﺮوز ،ﻣيليﺘاريسم
آﻣﺮيکا و دولﺘهاى غﺮبى در
يکسو و اردوى اسﻼم سياسى و
گﺮوههاى تﺮور اسﻼﻣى در
سوى ديگﺮ ،فضاى حاکم بﺮ
اکثﺮيت انسان دوست و صلح
دوست جهان يک فضاى هﺮاس
و نگﺮانى است  .فضاى
اسﺘيصال است .همه نگﺮان وخيم
تﺮ شدن اوضاعند :باﻻ گﺮفﺘن
ﻣسابقه جنون و تﺮور .آوارگى و
ﻣﺮگ صدها هزار ﻣﺮدم بيگناه
افغانسﺘان ،حمﻼت شيميايى و
ﻣيکﺮوبى در غﺮب ،انفجار
سياسى در پاکسﺘان ،افﺘادن
بمﺒهاى اتمى "جيﺒى" و "لپ
تاپ" بدست ﻣاجﺮاجويان سياسى
و ﻣﺘعصﺒين دينى و تﺒهکاران بين
المللى " .جنﮓ جديد آﻣﺮيکا" و
فاز جديدى از يک خونﺮيزى
جهانى در ﻣقياسى که فقط آﻣﺮيکا
قادر به آن بوده و هست .شعارها
و اعﺘﺮاضات ﻣﺮدم شﺮافﺘمند
جهان عمدتا ﻣعطوف به حفظ
وضع ﻣوجود و رجعت به
قﺒلى
ﻣوازنه
اين
است.
صفحه ٩
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بشﺮيﺘى است که اﻣيدى به يک آينده
بهﺘﺮ ندارد .در بهﺘﺮين حالت تقاضاى
آراﻣش ﻣيکند .از بمب و جنﮓ و
خشونت ﻣيگﺮيزد .بشﺮيﺘى که عليﺮغم
ظاهﺮ خام انديش و خام شده و ﻣطيع
روزﻣﺮه اش ،ظﺮفيﺘهاى ضد انسانى
هيوﻻهايى که پا به ﻣيدان اين جنﮓ
گذاشﺘه اند ،اسﻼم سياسى و ﻣيلﺘاريسم
آﻣﺮيکا ،را ﻣيشناسد و ﻣيخواهد به هﺮ
قيمت از فجايع بعدى اجﺘناب کند .در
ﻣيان طيف وسيع نيﺮوهايى که در
ﻣخالفت با اين کشمکش پا به ﻣيدان
گذشﺘه اند ،و از جمله در ﻣيان تﺘمه
گﺮوههاى چپ حاشيه اى در اروپا که
تا  ١٠سﭙﺘاﻣﺒﺮ به چيزى کمﺘﺮ از
"انقﻼب جهانى" رضايت نميدادند،
آراﻣش طلﺒى ،تﻼش بﺮاى تﺮﻣز
گذاشﺘن بﺮ روندى که در جﺮيان است،
تﻼش بﺮاى حفظ وضع ﻣوجود و
بﺮگﺮداندن تعادلى که پيش از ١١
سﭙﺘاﻣﺒﺮ وجود داشت ،به سياست حاکم
تﺒديل شده است .پاسيفيسم خط حاکم بﺮ
جنﺒش ﻣقاوﻣت است  .و اين سياسﺘى
فوق العاده زيانﺒار است که نه فقط
ﻣصائب و فجايع بعدى را ﻣانع
نميشود ،بلکه حﺘى وقوع آنها را
تضمين ﻣيکند.سياست پاسيفيسﺘى ،و
خيﺮه شدن به وجه نظاﻣى و ﻣسلحانه
اين تقابل و خشونت فيزيکى اى که
ﻣيﺘواند بﺮ سﺮ جهان نازل شود ،دقيقا
اين زيان را دارد که ﻣﺮدم را به يک
فلج سياسى دچار ﻣيکند .شﺮط
جلوگيﺮى از اين ﻣسابقه تﺮوريسﺘى و
اين ﻣوج انفجار و تخﺮيب و کشﺘار
جمعى که بﺮايمان تدارک ديده اند
دخالت توده وسيع ﻣﺮدم ،هم در اروپا
و آﻣﺮيکا و هم در خاورﻣيانه و
کشورهاى به اصطﻼح جهان سوم در
روندهاى سياسى اى است که در پس
اين رويدادها قﺮار دارد .دخالﺘى بﺮ
ﻣﺒناى يک دسﺘور کار فعال و اثﺒاتى.
در چنين صورتى ،افق آينده ﻣجﺒور

نيست تيﺮه باشد.
ﻻزم است اين روندها و واقعيات
سياسى را از زيﺮ آوار تﺒليغات
جنگى بيﺮون بکشيم.
در پس تبليغات رسمى:
تروريسم و اسﻼم سياسى
گمان نميکنم هيچکس ،حﺘى در
خود ارتش آﻣﺮيکا ،اين روايت
را بﭙذيﺮد که جنايت  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ
کار گﺮوهى فناتيک بود که از
فﺮدى بنام اساﻣه بن ﻻدن در
افغانسﺘان خط ﻣيگيﺮند که
دشمنى شخصى و کورى با
آﻣﺮيکا و "روش زندگى"
آﻣﺮيکايى و "دﻣوکﺮاسى " دارد.
رسانه هاى غﺮبى ﻣصﺮند که
اين حﺮکت "کار ﻣسلمانان"
نﺒود ،که از "تعاليم قﺮآن"
بﺮنخاسﺘه بود .ژورناليسﺘهاى
کهنه کار کوشش ﻣيکنند که حﺘى
المقدور پاى ﻣساله فلسطين و
اسﺮائيل به ﻣيان کشيده نشود.
ﻣيگويند هﺮنوع ﻣﺮتﺒط کﺮدن
ﻣساله فلسطين به اين حمله
تﺮوريسﺘى به ﻣعناى اذعان به
اينست که اين عمل در جلب
توجه غﺮب به وضع فلسطينيان
ﻣوثﺮ واقع شده است .در نﺘيجه
بجاى اسﻼم سياسى و اسﺮائيل،
ﻣا را به بن ﻻدن و افغانسﺘان
حواله ﻣيدهند  .جنﮓ آﻣﺮيکا با
طالﺒان در افغانسﺘان يک واقعه
بسيار ﻣهم با نﺘايج ديﺮپايى در
سطح ﻣنطقه و جهان است .اين
جنﮓ قطعا بﺮ سﺮنوشت اسﻼم
سياسى و حﺘى ﻣساله فلسطين
تاثيﺮ ﻣيگذارد .اﻣا ربطى به
يافﺘن و ﻣجازات عاﻣﻼن ١١
سﭙﺘاﻣﺒﺮ ندارد و حﺘى احﺘمال
اقداﻣات تﺮوريسﺘى عليه غﺮب

را بسيار تشديد ﻣيکند) .به اين بﺮ
ﻣيگﺮدم(.تﺮوريسم اسﻼﻣى يک
واقعيت دوران ﻣاست .اين
تﺮوريسم يک رکن اصلى
اسﺘﺮاتژى اسﻼم سياسى است.
اسﻼم سياسى يک جنﺒش
ارتجاعى در ﻣنطقه و اکنون در
سطح جهانى است که از ظلم
تاريخى اسﺮائيل و غﺮب عليه
ﻣﺮدم عﺮب زبان و بطور
ﻣشخص عليه ﻣﺮدم فلسطين
تغذيه ﻣيکند .بى کشورى ﻣﺮدم
فلسطين و سﺘم دولت اسﺮائيل و
ﻣﺘحدان غﺮبى اش بﺮ فلسطينيان
يک ﻣنشاء اصلى انزجار از
غﺮب و از آﻣﺮيکا در خاورﻣيانه
است .ﻣهم تﺮ از اين ،وجود
ﻣساله فلسطين و پشﺘيﺒانى
هميشگى آﻣﺮيکا و غﺮب از
اسﺮائيل در بﺮابﺮ اعﺮاب چه در
دوران جنﮓ سﺮد و چه پس از
آن ،يک شکاف عظيم اقﺘصادى،
فﺮهنگى و روانشناسانه ﻣيان
غﺮب با ﻣﺮدم خاورﻣيانه ايجاد
کﺮده است .اﻣا اينکه اسﻼم
سياسى بعنوان يک جنﺒش اﻣکان
پيدا ﻣيکند از اين نارضايﺘى و
شکاف سﺮﻣايه بسازد و از
حاشيه جواﻣع خاورﻣيانه به ﻣﺘن
جدال بﺮ سﺮ قدرت سياسى پا
بگذارد ،ديگﺮ ﻣسﺘقيما ﻣحصول
خود آﻣﺮيکا و غﺮب است .اسﻼم
سياسى بعنوان جنﺒش تﺒهکارانه
اى با اين داﻣنه وسيع قدرت،
ﻣخلوق آﻣﺮيکا و غﺮب است.
اين هيوﻻ را خود اينها ساخﺘند و
بجان ﻣﺮدم ﻣنطقه و اﻣﺮوز
سﺮاسﺮ جهان انداخﺘند .اسﻼم
سياسى ابزار غﺮب در جنﮓ
سﺮد عليه شوروى و ابزار در
هم شکسﺘن جنﺒشها و انقﻼبات
چپ و کارگﺮى در کل
کشورهاى ﻣنطقه بود .اين
ابزارى بود که پس از بن بست
حکوﻣﺘهاى ناسيوناليسﺘى در
خاورﻣيانه بﺮاى جلوگيﺮى از
قدرتگيﺮى چپ به ﻣيدان آوردند.
ﻣساله فلسطين و وجود
در
اسﻼﻣى
حکوﻣﺘهاى
خاورﻣيانه ارکان تﺮوريسم
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اسﻼﻣى است .و هﺮ سياست فعال
و پيشﺮو ﻣﺮدﻣى بﺮاى ﻣقابله با
تﺮوريسم اسﻼﻣى بايد از همينجا
شﺮوع کند:
 (١حل ﻣساله فلسطين .بايد اين
ﻣعضل تاريخى حل بشود .ﻣﺮدم
فلسطين بايد کشور ﻣسﺘقل خود
را داشﺘه باشند .بايد آﻣﺮيکا و
دولﺘهاى غﺮبى را ناگزيﺮ کﺮد از
حمايت يکجانﺒه خود از اسﺮائيل
دست بﺮدارند .بايد اسﺮائيل را
وادار کنند صلح و اسﺘقﻼل
فلسطين را بﭙذيﺮد .حل ﻣساله
فلسطين ﻣهم تﺮين رکن ﻣقابله با
اسﻼم سياسى و تﺮوريسم اسﻼﻣى
است و جزء اصلى يک دسﺘور
کار پيشﺮو و فعال در قﺒال
اوضاع کنونى است.
 (٢غﺮب بايد از حمايت
ارتجاعى اش از دولﺘهاى اسﻼﻣى
و واپسگﺮا و از احزاب جنﺒش
اسﻼﻣى در خاورﻣيانه دست
بﺮدارد .بدون حمايت غﺮب رژيم
اسﻼﻣى ايﺮان سﺮکار نمياﻣد و
سﺮ کار نميماند .بدون حمايت
غﺮب نظاﻣهاى بﺮده دارى و
شيوخ ﻣﺘفﺮقه در عﺮبسﺘان و
اﻣيﺮنشين هاى ريز و درشت سﺮ
کار نميماندند .بدون حمايت
غﺮب نه فقط طالﺒان ،بلکه
دسﺘجات قﺒلى ﻣجاهدين ﻣسلمان،
نميﺘوانسﺘند افغانسﺘان را به
صحنه يک تﺮاژدى انسانى عظيم
تﺒديل کنند .همين اﻣﺮوز نيز در
صورت قطع اين حمايت سياسى
و نظاﻣى و ديﭙلوﻣاتيک غﺮب از
جنﺒش اسﻼﻣى ،ﻣﺮدم ﻣنطقه
بسﺮعت اين حکوﻣﺘها را بزيﺮ
ﻣيکشند .خواست سﺮنگونى
حکوﻣﺘهاى اسﻼﻣى و جلوگيﺮى
از بند و بست آﻣﺮيکا و دولﺘهاى
غﺮبى با اين حکوﻣﺘها بايد يک
جزء ﻣهم ديگﺮ در پﻼتفﺮم ضد
تﺮوريسﺘى هﺮ جنﺒش پيشﺮو
ﻣﺮدﻣى باشد.
 (٣ﻣحاصﺮه اقﺘصادى عﺮاق بايد
يابد.
خاتمه
صفحه ١٠
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ﻣشقات ﻣﺮدم عﺮاق در اذهان ﻣﺮدم
ﻣنطقه به يک ﻣساله فلسطين دوم تﺒديل
شده است .سند زنده تﺮوريسم
آﻣﺮيکايى و غﺮبى در خاورﻣيانه .اين
ﻣحاصﺮه اقﺘصادى بعﻼوه بﺮ عمﺮ
حکوﻣت ارتجاعى عﺮاق افزوده است
و ﻣﺮدم ﻣحﺮوم عﺮاق را از صحنه
ﻣﺒارزه سياسى به يک جنﮓ هﺮ روزه
بﺮاى بقاى فيزيکى عقب رانده است.
ﻣﺒارزه بﺮاى لغو ﻣحاصﺮه اقﺘصادى
عﺮاق يک رکن ديگﺮ پﻼتفﺮم پيشﺮو
عليه تﺮوريسم اسﻼﻣى است.
 (۴بايد فعاﻻنه به دفاع از سکوﻻريسم
در کشورهاى ﻣسلمان نشين و در
ﻣحيطهاى اجﺘماعى اسﻼﻣى و اسﻼم
زده در خود کشورهاى غﺮبى
بﺮخاست .تفکﺮ عقب ﻣانده نسﺒيت
فﺮهنگى و کوتاهى در دفاع از حقوق
ﻣدنى و انسانى ﻣﺮدم و بويژه زنان در
اين کشورها و ﻣحيطها ،دست اسﻼم
سياسى را بﺮاى ارعاب ﻣﺮدم و
تحﺮيک جوانان باز گذاشﺘه است .بايد
جهانشمولى حقوق بشﺮ و حقوق ﻣدنى
انسانها اصل قﺮار بگيﺮد و هﺮ نوع
سازش با دين و حاکميت ارتجاعى دين
به زيان حقوق بشﺮ ﻣحکوم شود.
تﺮوريسم اسﻼﻣى يک واقعيت
است .تﺮوريسم کار ﻣسلمانها نيست،
اﻣا سياست رسمى يک جنﺒش اسﻼﻣى
هست .اين يک جنﺒش توخالى و ساخﺘه
دست غﺮب در ﻣﺘن جنﮓ سﺮد و در
جدال آنﺘى کمونيسﺘى با کارگﺮان و
آزاديخواهان خاورﻣيانه است .اين
جنﺒش سست ضعيف است .نفوذ
سياسى و ﻣعنوى جدى اى در
کشورهاى بزرگﺘﺮ در ﻣنطقه ندارد .از
واقعيات اجﺘماعى ﻣنطقه عقب است.
بدون حمايت غﺮب ،اسﻼم سياسى از
سوسياليسم و سکوﻻريسم در ﻣنطقه
شکست ﻣيخورد .در ايﺮان ،که نظيﺮ
فلسطين ،يکى از ﻣهم تﺮين عﺮصه

هاى تعيين تکليف با اسﻼم
سياسى است ،افول و سﺮنگونى
اسﻼم سياسى هم اکنون آغاز شده
است.
در بخش بعد:
٭ جنﮓ آﻣﺮيکا در ﻣنطقه ،که
اکنون از افغانسﺘان شﺮوع شده
است ،جنگى عليه تﺮوريسم
نيست ،زيﺮا نه فقط به هيچيک
از ﻣلزوﻣات ﻣﺒارزه با تﺮوريسم
اسﻼﻣى که فوقا شمﺮدم پاسخ
نميدهد بلکه حﺘى بﺮ بخشى از
خود جﺮيان اسﻼﻣى تکيه ﻣيکند.
با اينحال بنظﺮ ﻣن آﻣﺮيکا وارد
جدال با اسﻼم سياسى شده است.
اين يک جنﮓ قدرت است .اين
کشمکش ﻣنطقا به تضعيف اسﻼم
سياسى ﻣنجﺮ ﻣيشود .اﻣا هدف
غﺮب حذف اسﻼم سياسى نيست،
بلکه تضعيف آن ،ﻣطيع کﺮدن
آن و ايجاد يک تجديد آرايش در
صفوف آن بﺮاى ساخﺘن يک
نقطه تعادل جديد است .جنﮓ در
افغانسﺘان بﺮ سﺮ تجديد تعﺮيف
رابطه غﺮب با اسﻼم سياسى
است .ﻣا بايد اين چهارچوب و
اين سازش جديد را بشکنيم و
سياست ﻣسﺘقل خود را بﺮاى
خﻼصى ﻣنطقه از اين نيﺮوى
ارتجاعى را در اين شﺮايط جديد
فعاﻻنه تﺮ دنﺒال کنيم.
٭ ﻣوضع پاسيفيسﺘى ،اين
کشمکش جديد ﻣيان غﺮب با
اسﻼم سياسى را نميﺒيند ،اهميت
آن را چه بﺮاى ﻣﺮدﻣى که
قﺮبانى اين جنﺒش ارتجاعى بوده
اند و چه در سيﺮ تحوﻻت
سياسى آتى جهان بﺮسميت
نميشناسد و خود را نسﺒت به آن
بى وظيفه ﻣيداند .بايد نقد اين
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ﻣوضع آراﻣش طلﺒانه و ﻣحافظه
کارانه را بدرون جنﺒش ﻣقاوﻣت
ﻣﺮدﻣى عليه تﺮور و ﻣيليﺘاريسم
بﺮد.
٭ بدليل ابعاد و جوانب جهانى و
تاريخى اين کشمکش ،ﻣشخصات
ايدئولوژيکى و روحى ﻣﺮدم
جهان اﻣﺮوز بويژه در غﺮب
بسيار با دوران حمله به عﺮاق و
حﺘى دوران حمله به يوگسﻼوى
ﻣﺘفاوت است .با روى آورى
وسيعﺘﺮ ﻣﺮدم به سياست و
ﻣﺒارزه ﻣدنى ،ﻣيليﺘاريسم آﻣﺮيکا
از اين کشمکش از نظﺮ سياسى
ضعيف تﺮ بيﺮون خواهد آﻣد.
کشمکش جارى ،که خود بﺮ سﺮ
گوشه هايى از نظم نوين جهانى
پس از سقوط شوروى است،
ﻣيﺘواند در صورت دخالت
عنصﺮ پيشﺮو ،کل اين ﻣﺒحث و
نفس ﻣساله ابﺮقدرتى و قلدرى
نظاﻣى آﻣﺮيکا را در سطح
اجﺘماعى به نقد بکشد .و اين از
نقطه نظﺮ اﻣﺮ آزادى و بﺮابﺮى
در يک ﻣقياس جهانى ﻣﺒحثى به
ﻣﺮاتب ﻣهم تﺮ از سﺮنوشت
اسﻼم سياسى است.
دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش چهارم:
پس از افغانستان
افغانستان :جنگ يا تروريسم
هوايى؟
در افغانسﺘان جنگى در جﺮيان
نيست .ﻣنطقا جنﮓ حداقل به دو
طﺮف نياز دارد  .آنچه فعﻼ در
جﺮيان است ،بمﺒاران افغانسﺘان
توسط آﻣﺮيکاست .در اين
تاکﺘيک نويافﺘه تک ابﺮ قدرت
جهان و کﻼنﺘﺮ خود گمارده بين
المللى ،تﺮور و ارعاب در يک
ﻣقياس ﻣيليونى رسما جاى جنﮓ
نشسﺘه است .پس از ويﺘنام ،ديگﺮ
قﺮار شده است جاﻣعه آﻣﺮيکا

شاهد بازگشت کيسه هاى حاوى
جنازه سﺮبازان اعزاﻣى به جﺒهه
هاى دوردست نﺒاشد .و بهاى اين
را اکنون بايد غيﺮ نظاﻣيان در آن
کشورى بﭙﺮدازند که از بخت بد
در تزهاى دکﺘﺮ اسﺘﺮنج ﻻو هاى
شوراى اﻣنيت ﻣلى و وزارت
خارجه آﻣﺮيکا عجالﺘا پايگاه و
ﻣاﻣن دشمن شﺮيﺮ آﻣﺮيکا و
رهﺒﺮ جديد "اﻣﭙﺮاطورى شﺮ"
تعﺮيف شده است .تلفاتى که
ارتش آﻣﺮيکا نميدهد را صد باره
از ﻣﺮدم غيﺮ نظاﻣى بيخﺒﺮى
ﻣيگيﺮند که در يک کشور
ﻣعموﻻ فقيﺮ و حاشيه اى جهان
دارند بزور نانشان را در
ﻣياورند .يک روز قﺮعه بنام
ﻣﺮدم عﺮاق ﻣيخورد ،يک روز
يوگسﻼوى ،يک روز ليﺒى و يک
روز افغانسﺘان .در تاريکى شب
از ارتفاعات چند ده هزار ﻣﺘﺮى
و از کشﺘى ها و زيﺮدريايى ها
در پس اﻣواج اقيانوسهاى دور،
دهها هزار تن بمب و ﻣوشک بﺮ
شهﺮهاى ﻣﺮدم ﻣيﺮيزند .با
افﺘخار اعﻼم ﻣيکنند که کشور
ﻣقابل را "با بمب به عصﺮ حجﺮ
بﺮﻣيگﺮدانيم "  ،با اينحال
ﻣصﺮند که بمﺒهاى "تيزهوش"
آﻣﺮيکايى فقط به گناهکاران
اصابت ﻣيکند .هدف ارعاب
است .ارعاب کل جاﻣعه .حاکم
کﺮدن تﺮس ،تﺮس از ﻣﺮگ ،از
آوارگى ،از انهدام هﺮ نشانى از
ﻣدنيت ،تا جايى که جاﻣعه فلج
شود .ﻣقاوﻣت غيﺮ ﻣمکن شود.
ارتش زﻣينى آﻣﺮيکا ،اکنون فقط
يک سﮓ شکارى است که بايد
پس از خﺘم تيﺮاندازى ها و
فﺮوکش کﺮدن گﺮد و خاک ها و
همهمه ها بﺮود و شکار بيجان را
بياورد.
اعﻼم جنﮓ هيچکس ،حﺘى
آﻣﺮيکا و غﺮب ،به طالﺒان را
نميﺘوان ﻣحکوم کﺮد  .طالﺒان بايد
بﺮود و نهايﺘا بايد با قهﺮ و با
عمل نظاﻣى بﺮود .دشمنى غﺮب
با طالﺒان به دوسﺘى تاکنونى شان
دارد.
تﺮجيح
صفحه ١١

كمونيست هفتگى

صفحه ١١

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش چهارم :پس از افغانستان
افغانستان :جنگ يا تروريسم هوايى؟ ...

کسى جلوى بﺮچيده شدن بساط
آدﻣکشهايى که خود غﺮب سﺮ کار
آورده است را نميگيﺮد .اﻣا ﻣيان جنﮓ
و تﺮور تفاوت هست .اعمال آﻣﺮيکا و
انگلسﺘان در افغانسﺘان تﺮوريسﺘى
است .بمﺒاران شهﺮها و ﻣناطق
ﻣسکونى افغانسﺘان بايد ﻣحکوم و
ﻣﺘوقف بشود .اساطيﺮ بى سﺮ و ته
پيﺮاﻣون توان نظاﻣى طالﺒان و تاريخ
به زانو درآﻣدن ابﺮقدرتها در افغانسﺘان
به تداوم اين شيوه تﺮوريسﺘى خدﻣت
ﻣيکند .ﻣجاهدين افغان در جنﮓ با
شوروى نيﺮوى جلوى صحنه آﻣﺮيکا و
غﺮب بودند .طالﺒان يک باند
گانگسﺘﺮى جنايت و توليد و توزيع
ﻣواد ﻣخدر است که خود غﺮب به
کمک پاکسﺘان و عﺮبسﺘان ساخﺘه
است .ﻣيﺘوانند کليدش را خاﻣوش کنند
و چند هفﺘه اى بﺮچنندش .اﻣا تﺮوريسم
هوايى اﻣن تﺮ است ،چشمگيﺮ تﺮ
است ،بﺮاى ﻣﺮدم ناخوشنود جهان
عﺒﺮت آﻣوز تﺮ است ،ابﺮقدرتانه تﺮ
است .جلوى اين شيوه ضد انسانى بايد
ايسﺘاد .
از طالبان تا اسﻼم سياسى
عمليات آﻣﺮيکا و انگلسﺘان در
افغانسﺘان ،حﺘى اگﺮ به سقوط طالﺒان و
ﻣﺮگ بن ﻻدن ﻣنجﺮ شود ،نه فقط
تهديد تﺮوريسم اسﻼﻣى عليه غﺮب را
کاهش نميدهد ،بلکه بﺮ ابعاد اين
تﺮوريسم ﻣى افزايد .اين را سﺮان دول
غﺮبى ﻣيدانند و رسما در ﻣورد آن به
اهالى غﺮب هشدار ﻣيدهند .اﻣا انﺘخاب
افغانسﺘان بعنوان اولين صحنه و ﻣيدان
"تﻼفى" آﻣﺮيکا در بﺮابﺮ جنايت ١١
سﭙﺘاﻣﺒﺮ ،بﺮاى آنها دو خاصيت اساسى
دارد:
اوﻻ ،حﺘى اگﺮ بﭙذيﺮند که تﺮوريسم
اسﻼﻣى و نفﺮت ضد غﺮبى اى که اين
تﺮوريسم از آن تغذيه ﻣيکند ،يک

واقعيت سياسى است و راه حل
سياسى دارد ،صﺮف يک عکس
العمل سياسى به يک حمله
فيزيکى و نظاﻣى عظيم در داخل
خاک آﻣﺮيکا را کافى و ﻣناسب
نميدانند .ﻣيليﺘاريسم يک رکن
ايدئولوژى رسمى در آﻣﺮيکا و
سنﮓ بناى تعﺮيف هويت آن
بعنوان يک ابﺮ قدرت است.
حمله به آﻣﺮيکا از اين ديدگاه
فقط ﻣيﺘواند با حمله به کس ديگﺮ
و جاى ديگﺮى پاسخ بگيﺮد.
بﺮاى آﻣﺮيکا تﻼفى  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ،
ﻣسﺘقل از ﻣاهيت و زﻣينه ها و
خصلﺘهاى اسﻼم سياسى و
تﺮوريسم اسﻼﻣى ،فقط ﻣيﺘواند
اقداﻣى نظاﻣى باشد .اين اقدام
نظاﻣى بايد بزرگ باشد ،بايد
"خشم و قدرت آﻣﺮيکا"،
خشونت آﻣﺮيکا ،را نمايندگى
کند .اﻣا اقدام نظاﻣى بزرگ
نيازﻣند صحنه است .جنﮓ به
ﻣيدان جنﮓ احﺘياج دارد .انﺘخاب
افغانسﺘان بخاطﺮ حضور بن
ﻻدن نيست ،بﺮ عکس انﺘخاب بن
ﻻدن بخاطﺮ حضورش در
افغانسﺘان است .کم نيسﺘند از
اﻣثال بن ﻻدن ،از سﺮان
تﺮوريسم اسﻼﻣى که علنى و
ﻣخفى در ايﺮان ،انگلسﺘان،
فﺮانسه ،ﻣصﺮ ،پاکسﺘان ،لﺒنان و
فلسطين ،چچنى و بوسنى زندگى
ﻣيکنند .اين تصويﺮ که تﺮوريسم
اسﻼﻣى يک شﺒکه هﺮﻣى با
سلسله ﻣﺮاتب تعﺮيف شده است
که بن ﻻدن در راس آن قﺮار
دارد ،ﻣسخﺮه است  .بعيد است
خاﻣنه اى در اين سلسله ﻣﺮاتب
تحت رياست بن ﻻدن بوده باشد.
کليد ،افغانسﺘان است .سﺮزﻣينى
که ﻣيﺘواند صحنه يک عمليات
بزرگ نظاﻣى باشد  .افغانسﺘان

تنها ﻣيدان ﻣمکن بﺮاى "انﺘقام
آﻣﺮيکا" در ابعاد نظاﻣى وسيع و
ﻣهيﺒى است که هيات حاکمه اين
کشور وعده ﻣيدهد .بيﺮون
افغانسﺘان چنين هدف نظاﻣى قابل
تعﺮيف و قابل تعﺮضى وجود
ندارد .و تازه اينجا هم سﺮان
غﺮب از نﺒود ساخﺘمانهاى به
اندازه کافى ﻣﺮتفع و پلهاى به
اندازه کافى بزرگ بﺮاى نابود
کﺮدن شکوه ﻣيکنند.
ثانيا ،همانطور که در بخش قﺒل
گفﺘم ،آنچه در پس کشمکش با
طالﺒان و بن ﻻدن در افغانسﺘان
قﺮار است تعيين تکليف شود،
رابطه و تناسب قواى آﻣﺮيکا و
غﺮب با اسﻼم سياسى است.
"جنﮓ طوﻻنى عليه تﺮوريسم"
اسم رﻣز يک زورآزﻣايى با
اسﻼم سياسى است .يک جنﮓ
قدرت که از نظﺮ آﻣﺮيکا بايد
ﻣشخصات
تعﺮيف
بﺮاى
پابﺮجاتﺮ يک نظم نوين جهانى
پس از سقوط شوروى ديﺮ يا
زود انجام بشود .اسﻼم سياسى،
يک ﻣحصول فﺮعى جنﮓ سﺮد،
پس از سقوط شوروى بعنوان
يک کمپ بورژوايى ﻣدعى
قدرت در کشورهاى خاورﻣيانه
و در ﻣحيطهاى "اسﻼﻣى" در
خود جواﻣع غﺮبى قد علم کﺮده
است .اين جﺮيان در بخشى از
جهان و در کشورهاى فوق العاده
ﻣهمى نظيﺮ ايﺮان و پاکسﺘان ،يا
رسما در قدرت است و يا اهﺮم
هاى سياسى زيادى دارد .يک
گوشه جدال بﺮ سﺮ آينده فلسطين
و اسﺮائيل است .در جمهورى
هاى پيشين شوروى ،در يک
قدﻣى زرداخانه هاى اتمى ،ﻣوش
ﻣيدواند .در خود غﺮب ،به لطف
پول عﺮبسﺘان و سوبسيد دولﺘى و
نسﺒيت
ﻣنحط
ايدئولوژى
فﺮهنگى ،جوانان در ﻣحيطهاى
اسﻼم زده را کﺮور کﺮور عضو
ﻣيگيﺮد .از نظﺮ غﺮب اين اسﻼم
سياسى ديگﺮ جﺮيان دست نشانده
و عﺮوسکى اى نيست که قﺮار
بود در ﻣحاصﺮه شوروى نقش
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داشﺘه باشد ،جلوى قدرت چپ در
انقﻼب ضد سلطنﺘى ايﺮان را
بگيﺮد و بﺮاى عﺮفات و
ناسيونالسيم عﺮب ﻣزاحمت
درست کند .اکنون اين پديده
داعيه هاى بيشﺘﺮى دارد .از زيﺮ
سايه غﺮب بيﺮون آﻣده است .و
در  ١١سﭙﺘاﻣﺒﺮ ،از نظﺮ آﻣﺮيکا،
اسﻼم سياسى يک گام زيادى
بﺮداشت .حمله تﺮوريسﺘى در اين
ابعاد در قلب آﻣﺮيکا ،کليد اين
زورآزﻣايى اجﺘناب ناپذيﺮ را زد.
اين رويدادها در اساس دقايق و
ﻣﺮاحلى از يک جنﮓ قدرت
ﻣيان آﻣﺮيکا و غﺮب با اسﻼم
سياسى است .از نظﺮ آﻣﺮيکا اين
نﺒﺮدى است با دولﺘهاى اسﻼﻣى،
احزاب اسﻼﻣى و کل جنﺒش
اسﻼم سياسى .طالﺒان ،ضعيف
تﺮين و ضﺮبه پذيﺮتﺮين و پوک
تﺮين نماد قدرت اسﻼم سياسى
در خاورﻣيانه و ﻻجﺮم از نظﺮ
آﻣﺮيکا ﻣناسب تﺮين نقطه ورود
به اين جنﮓ قدرت همه جانﺒه
است .پيﺮوزى آﻣﺮيکا در
افغانسﺘان از نظﺮ نظاﻣى و
عملى ،دست به بنيادهاى قدرت
اسﻼم سياسى نميزند  .اين را
ﻣيدانند .کانونهاى اصلى قدرت
در درجه اول در ايﺮان،
عﺮبسﺘان ،و در سازﻣانهاى
اسﻼﻣى در ﻣصﺮ و لﺒنان و
فلسطين است .اﻣا اين جنﮓ
قدرت است ،جنﮓ ﻣﺮگ و
زندگى نيست .افغانسﺘان تنها
ﻣيدانى است که بطور واقعى،
ﻻاقل در چهارچوب کنونى
جهان ،يک تقابل نظاﻣى ﻣيان
آﻣﺮيکا و اسﻼم سياسى ﻣمکن
است  .تنها ﻣيدانى است که
"جنﮓ طوﻻنى عليه تﺮوريسم"
ﻣيﺘواند با يک اقدام نظاﻣى
چشمگيﺮ و زودفﺮجام آغاز شود
بى آنکه همه چيز بيکﺒاره بهم
بﺮيزد.
اين کشمکشى سياسى است
"جنﮓ طوﻻنى با تﺮوريسم"،
يعنى جنﮓ قدرت آﻣﺮيکا با
اسﻼم سياسى،
صفحه ١٢
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افغانستان :جنگ يا تروريسم هوايى؟ ...

پس از افغانسﺘان ﻣاهيﺘا کشمکشى
سياسى خواهد بود ،حاى اگﺮ طﺮفين
در ﻣقاطعى دست به اقداﻣات نظاﻣى
ﻣوضعى و عمليات تﺮوريسﺘى عليه
يکديگﺮ بزنند .هدف اين جنﮓ از
جانب آﻣﺮيکا حذف اسﻼم سياسى
نيست .بﺮخﻼف احسنت گويى هاى
تﺒليغى دوم خﺮدادى ها اين جناب
خاتمى و سياست ﻣدبﺮانه اش نﺒود که
"ايﺮان را از بمﺒاران نجات داد" .حمله
به ايﺮان و چنين بمﺒارانى اساسا در
دسﺘور غﺮب نيست .اين تصور که پس
از افغانسﺘان آﻣﺮيکا يکى پس از
ديگﺮى با کشورهايى که زﻣانى
تﺮوريست خوانده است وارد جنﮓ
ﻣيشود فوق العاده سطحى است .هدف
غﺮب در اين زورآزﻣايى نه نابودى
اسﻼم سياسى و يا حﺘى لزوﻣا
سﺮنگونى دول اسﻼﻣى ،بلکه قﺒوﻻندن
هژﻣونى سياسى اش به جنﺒش اسﻼﻣى
و تعيين ﻣقﺮرات بازى است .از نظﺮ
آﻣﺮيکا اين جنﺒش بايد حدود خود را
بشناسد .بايد قلمﺮو عملياتى خودش را
به ﻣنطقه ﻣحدود کند ،ﻣکان خويش و
جايگاه ويژه آﻣﺮيکا را بفهمد .نه فقط
دولﺘهاى اسﻼﻣى ﻣيﺘوانند سﺮ کار
باشند ،بلکه حﺘى تﺮوريسم هم ﻣجاز
است ،ﻣشﺮوط بﺮ اينکه قﺮبانى اين
تﺮوريسم کمونيسﺘها و چﭙها در ايﺮان و
افغانسﺘان و پاکسﺘان و تﺮکيه باشند .اﻣا
حمله در خاک خود آﻣﺮيکا ديگﺮ غلط
زيادى است  .آﻣﺮيکا ﻣيخواهد اين
درس و اين ﻣوازنه را به خاورﻣيانه
بﺒﺮد.
اين يک جنﮓ قدرت است و نه يک
کشمکش بﺮ سﺮ اسﻼم ،ليﺒﺮاليسم،
دﻣوکﺮاسى غﺮبى ،آزادى ،ﻣدنيت،
اﻣنيت يا تﺮوريسم .اين نﺒﺮدى است
ﻣيان ابﺮ قدرت آﻣﺮيکا با يک جنﺒش
سياسى ﻣدعى قدرت در خاورﻣيانه ،با
يک داﻣنه عمل جهانى ،بﺮاى تعﺮيف

يک ﻣوازنه سياسى و تﺮسيم
قلمﺮوهاى نفوذ و هژﻣونى
خويش .غﺮب در پى ايجاد
دﻣوکﺮاسى هاى غﺮبى در
خاورﻣيانه نيست .آﻣﺮيکا و
پاکسﺘان و ايﺮان و طيف وسيع
ﻣﺮتجعين در ﻣنطقه دارند از هم
اکنون بﺮاى تحميل يک حکوﻣت
اسﺘﺒدادى و عقب ﻣانده ديگﺮ بﺮ
ﻣﺮدم افغانسﺘان با هم بند و بست
ﻣيکنند  .ايﺮان و عﺮبسﺘان و
پاکسﺘان و شيخ نشين هاى خليج،
اين ﻣﺮتجع تﺮين رژيمهاى جهان
اﻣﺮوز ،ﻣﺘحدين رسمى و عملى
غﺮب در اين کشمکش اند .حﺘى
در صورت سقوط دولﺘهاى
اسﻼﻣى ،آلﺘﺮناتيو حکوﻣﺘى ﻣورد
نظﺮ غﺮب در ﻣنطقه احزاب
راست ارتجاعى و نظاﻣهاى
پليسى و نظاﻣى خواهد بود.
آمريکا تاريخ را نميسازد
اﻣا غﺮب آينده اين روند را تعيين
نميکند .سياست کنونى و اقداﻣات
آﻣﺮيکا چهارچوبهاى سياسى
ﻣوجود در خاورﻣيانه را خواه
ناخواه بهم ﻣيﺮيزد ،اﻣا ﻣناسﺒات
آلﺘﺮناتيوى که شکل خواهد
گﺮفت را نيﺮوهاى ديگﺮى تعيين
خواهند کﺮد  .در اين شک نيست
که رويارويى غﺮب با اسﻼم
سياسى به تضعيف جنﺒش
اسﻼﻣى و احزاب و دولﺘهاى اين
جنﺒش ﻣنجﺮ ﻣيشود .اﻣا اين
کشمکش در يک صحنه خالى
صورت نميگيﺮد .خاورﻣيانه،
همچنان که خود غﺮب ،صحنه
جدال جنﺒشهاى اجﺘماعى اى
است که ﻣقدم بﺮ اين کشمکش
بورژوازى غﺮب با اسﻼم
سياسى وجود داشﺘه اند و روند
سياسى در جواﻣع ﻣخﺘلف را
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شکل داده اند .جدال غﺮب با
اسﻼم سياسى ،با همه اهميﺘى که
دارد ،نيﺮوى ﻣحﺮکه و ﻣوتور
پيشﺒﺮنده تاريخ در اين جواﻣع
نيست ،بﺮعکس ،خود در ﻣﺘن
اين تاريخ قﺮار ﻣيگيﺮد و ﻣعنى
ﻣيشود .جدال بﺮ سﺮ تعيين نظم
نوين جهانى بازيگﺮان ﻣهم تﺮى
دارد .طﺒقات اجﺘماعى و
جنﺒشهاى سياسى آنها چه در
غﺮب و چه در خاورﻣيانه ،بﺮ
سﺮ آينده سياسى و اقﺘصادى و
فﺮهنگى جهان صفﺒندى کﺮده
اند .اين جنﺒشها هسﺘند که ﻣسﺘقل
از خواست سﺮان و سياسﺘمداران
غﺮبى و زعماى اسﻼم سياسى،
جهت نهايى اين روندها را تعيين
خواهند کﺮد.
بطور ﻣشخص ،تا آنجا که به
خاورﻣيانه ﻣﺮبوط ﻣيشود ،حﺘى
اگﺮ غﺮب خواهان عقب نشينى
جزئى اسﻼم سياسى و تعﺮيف
ﻣﺒانى يک همزيسﺘى جديد با آن
باشد ،جنﺒشهاى سوسياليسﺘى و
آزاديخواهانه و سکوﻻريسﺘى در
ﻣنطقه در اين شﺮايط جديد

ﻣسﺘقل از طﺮحهاى غﺮب به
جلوى صحنه ﻣيايند .بﺮاى ﻣثال
بنظﺮ ﻣن اسﻼم سياسى در ايﺮان
سﺮنگون ﻣيشود ،نه از آن رو که
غﺮب در اين رويارويى اخيﺮ
چنين تمايل يا جهﺘى دارد ،بلکه
از آنجا که در ﻣﺘن و به ﻣوازات
اين کشمکش جديد ﻣﺮدم ايﺮان و
در راس آنها کمونيسم کارگﺮى
حکوﻣت اسﻼﻣى را بزيﺮ
ﻣيشکند .شکست جمهورى
اسﻼﻣى بزگﺘﺮين ضﺮبه بﺮ پيکﺮ
اسﻼم سياسى خواهد بود  .اگﺮ
حل ﻣساله فلسطين شﺮط از بين
رفﺘن زﻣينه هاى سياسى و فکﺮى
و فﺮهنگى رشد اسﻼم سياسى در
خاورﻣيانه و در سطح جهانى
است ،شکست جمهورى اسﻼﻣى
شﺮط در هم کوبيده شدن آن
بعنوان يک جنﺒش ﻣدعى قدرت
در خاورﻣيانه است .بدون
جمهورى اسﻼﻣى ايﺮان ،اسﻼم
سياسى در ﻣقياس خاورﻣيانه به
يک جﺮيان اپوزيسيون بى افق و
بى آينده تﺒديل ﻣيشود.
***
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