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نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
سردبير :سياوش دانشور

اساس سوسياليسم انسان است
چه در ظرفيت جمعى و چه فردى.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن
اختيار به انسان است.
منصور حکمت
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ويژه  11سپتامبر

يادداشت سردبير

سياوش دانشور
شش سال از واقعه تروريستی  11سپتامبر
گذشت .ھر ناظر سياسی منصف و بی
غرض اگر صحنه دنيا را در اين شش
سال نگاه کند ،روندھای سياسی و
کشمکش دو اردوی تروريستی و مشقاتی
که برای مردم جھان ببار می آورند را
نگاه کند ،حقانيت تزھای منصور حکمت
را در اين مجموعه مقاالت ناتمام ميبيند.
دنيای بعد از  11سپتامبر ،دنيای عميقا
متفاوتی با دوره پيش است .جنگ و
کشمکشی که در چھارچوشه جھان آغاز
شد ،و امروز نفس مردم اروپا و امريکا
را در نيويورک و بالی و لندن و پاريس
و  ...حبس کرده است ،قبل از  11سپتامبر
حتی قابل تصور ھم نبود .اين واقعه بر
روندھا و معادالت سياسی جھانی و منطقه
ای و کشوری تاثيرات عميق گذاشت.
زندگی و امنيت و امروز و فردای مردم
در ھاله ای از ابھام فرو رفت .شلشلول
بندھا و گانگسترھا و تروريستھا ميدان
دار شدند و جھان در واپسگرائی و اختناق
و نقض حقوق مدنی و ارتجاع غرق شد.
 11سپتامبر در عين حال ضرورت و
مبرميت عروج کمونيسم کارگری و راه
حل سوسياليستی را صد چندان تاکيد کرد.
بيش از پيش معلوم شد که جھان بدون
فراخوان سوسياليسم ،بدون اميد
سوسياليسم ،و بدون ”خطر“ سوسياليسم
به يک منجالب تبديل ميشود!
در سالروز  11سپتامبر تالشمان را
برای سازماندھی کمونيستی بشريت
متمدن برای مقابله با تروريسم دولتی و
غير دولتی گسترده تر کنيم! *

نوشته ھائی از منصور حکمت در باره واقعه  11سپتامبر

* اطالعيه حزب در  11سپتامبر 2001
مصاحبه با منصور حکمت در باره  11سپتامبر
پايان دادن به تروريسم کار ماست!

* جھان بعد از  11سپتامبر؛
* بخش اول ،جنگ تروريستھا
* بخش دوم" ،جھان متمدن" کجاست؟
* بخش سوم ،افول اسالم سياسى
* بخش چھارم ،پس از افغانستان
صفحه 2

کمونيسم کارگری جنبشی برای تغيير در زندگی انسان امروز است!
آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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صفحه 2

پايان دادن به تروريسم
کار ماست!
گفتگو با انترناسيونال ھفتگى درباره حمالت
تروريستى عليه آمريکا
ھفتگى :در اثر حمالت تروريستى
و انتحارى به آسمانخراشھاى مرکز
تجارت جھانى در نيويورک و
ساختمان پنتاگون در واشنگتن
ھزاران 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 اطالعيه 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 آنھا شريکيم .سازمانھا و
دولتھاى 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 ،عالوه بر ابعاد باورنکردنى
جنايتى که مستقيما صورت گرفته
است ،تازه مقدمه اوجگيرى بيشتر
مسابقه تروريستى در سطح جھان
است .يک روز سياه ،پيش درآمد
مصائب بيشتر .فراخوان ما به مردم
اينست که به ميدان بيايند و دنيا را
خود بدست بگيرند .بايد جھان را از
دست بمب گذار ھا و ژنرالھا
درآورد.
ھفتگى :اين اقدام تروريستى توسط
کى انجام شده و چه ھدفى را دنبال
ميکند؟
منصور حکمت :ھنوز حقايق اين
ماجرا روشن نشده است .احتماالت
گوناگونى ميتواند وجود داشته باشد.
در ماجراى اوکالھما 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
اسالمى پشت اين جنايت بوده است.
خصلت انتحارى عمليات ،اين
واقعه را در سنت جريان اسالمى
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اطالعيه حزب
منصور حکمت

قرار ميدھد .اينکه کدام سازمان
اسالمى و يا چه ترکيبى از
سازمانھا و دولتھا پشت اين حمله
بوده اند مبھم تر است .ابعاد
عمليات ،وجود  ٤تيم با چھار خلبان
آموزش ديده براى پرواز
ھواپيماھاى 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 سازمانھاى
جاسوسى غرب درز نکرده ،حاکى
از اين است که منابع اطالعاتى
دولتھاى غربى در درون اين
جريانات نفوذ زيادى نداشته اند ،و
اينھم به خارج از آمريکا و اروپا
اشاره ميکند .با اينجال با قطعيت
نميتوان درباره عامالن و علل اين
حمله اظھار نظر کرد .دولت
آمريکا و رسانه ھا اساسا روى
گروه بن الدن متمرکز شده اند.
ھفتگى :مقامات آمريکا صحبت از
انتقام و تنبيه تروريستھا و
کشورھاى طرفدار تروريسم
ميکنند .بن الدن مورد اتھام است و
ميگويند اگر طالبان وى را تحويل
ندھد احتماال 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 اصوال
در تيررس آمريکا نباشند ،بلکه
براى قدرتنمايى در سطح جھانى و
ھمينطور بدليل فاکتورھاى 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.
صفحه 3
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پايان دادن به تروريسم کار ماست...
در مورد ابعاد عکس العمل آمريکا
ھنوز قطعيتى وجود ندارد .فکر
نميکنم خودشان بمب انداختن و
موشک زدن از راه دور به شھرھا
و مناطقى از افغانستان را اقدامى
کافى بدانند .اگر طالبان بن الدن را
تحويل بدھد ،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 چيزھا را عوض ميکند.
چھره سياسى دنيا عوض ميشود.
ھفتگى :در عکس العمل ھاى
اوليه به اين واقعه در خود آمريکا
از ضعفھاى امنيتى و اطالعاتى
صحبت شده است .بطور واقعى
در خاک آمريکا به ساختمان
وزارت دفاع و مھمترين مرکز
مالى حمله شده و تعداد زيادى
مردم قربانى شده اند .تاثير اين
واقعه روى موقعيت آمريکا در
جھان بعنوان ابر قدرت چيست،
آمريکا براى جلوگيرى از افت
موقعيت خود چه اقداماتى ممکن
است انجام دھد؟
منصور حکمت :بنظر من اتفاقا
اين تروريسم به نفع تثبيت چھره
آمريکا بعنوان يک ابر قدرت کار
ميکند .ابر قدرتى آمريکا امرى
است که در برابر قطب ھاى
اقتصادى و سياسى و نظامى ديگر
در جھان سرمايه دارى تعريف
ميشود و نه در برابر افغانستان يا
عراق و يا جھاد اسالمى و حماس.
ابر قدرتى آمريکا به معنى فعال
مايشائى اش در جھان است و نه
نفوذناپذير بودن فرودگاھھا و
نسوز بودن ساختمان ھايش .و
فضاى امروز جھان ،پس از اين
واقعه ،درست مانند دوران پس از
اشغال کويت توسط عراق ،فضاى
ابراز وفادارى مجدد قدرتھاى
ديگر غربى به آمريکا و تسليم به
تمايالت سياسى و نظامى ھيات
حاکمه آمريکاست .اين جنايت
تروريستى به آمريکا يک چک
سفيد براى دخالتگرى نظامى در
ھرجاى دنيا و تاکيد مجدد بر

زعامت جھانى خودش ميدھد .حال
آنکه تا يکروز قبل ،دولت آمريکا
بخاطر طرفدارى شور و لجبازانه
اش از اسرائيل و شانه باالانداختنش
در برابر قرارداد کيوتو )درباره
حفظ محيط زيست( از طرف
محافل باال و رسانه ھا در
کشورھاى غربى زير فشار قرار
گرفته بود .آمريکا از اين واقعه
بعنوان تخته پرش و بھانه و مقدمه
اى براى يک قدرتنمايى نظامى
استفاده خواھد کرد .در کوتاه مدت
ھمه قدرتھاى غربى بله قربان
خواھند گفت و خبردار خواھند
ايستاد .در ميان مدت اما ،معادالت
ديرپا تر اقتصادى و سياسى مجددا
نقطه تعادل را به ضرر آمريکا
تغيير خواھند داد.
ھفتگى :بلحاظ سياسى آيا اين واقعه
موضوعاتى مانند صلح خاورميانه
و مساله فلسطين را تحت تاثير
قرار ميدھد؟ چگونه؟
منصور حکمت :در کوتاه مدت
قطعا ھمه چيز تحت الشعاع اين
ميگيرد .طرفين
قرار
واقعه
کشمکش در فلسطين و اسرائيل
اکنون ھردو بھت 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 خشونتھاى
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
سازمانھاى اسالمى صورت
بگيرد ،آنوقت در پايان ماجرا،
ھمانطور 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
ھاى سخت ترى در واقعيات محلى
دارد .صلح در فلسطين بدون به
چپ چرخيدن ھردو جامعه در
اسرائيل و در فلسطين مقدور

نيست .سکوالريسم و عدالت
طلبى در ھر دوسوى اين
کشمکش بايد بر قوم پرستى و
مذھب چيره بشود ،تا صلح
ممکن بشود .مساله فلسطين راه
حل نظامى ندارد .ارعاب بر
نميدارد .در نتيجه نھايتا تا
نگرش دو جامعه نسبت به ھم و
صف بندى سياسى ميان چپ و
راست در درون ھردو تغيير
نکند ،مساله بجاى خودش ميماند.
ھفتگى :در تبليغات تاکنونى
مدياى غربى اين حمالت
تروريستى را تقابل با دمکراسى
تعريف کرده اند و بعضى از
"کشورھاى اسالمى" را بنوعى
در اين تقابل گذاشته اند ،آيا اين
ممکن است به رشد راسيسم در
غرب دامن بزند؟
منصور حکمت :در رسانه ھاى
غربى رجعت محدودى به
تمدنھا"ى
"نبرد
تزھاى
ھانتيگتون را شاھد 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 .راسيستھا حتما
مدتى فعال تر ميشوند و تحريک
ميکنند ،اما جامعه غربى پسشان
ميزند .برعکس ،بنظر من مردم
آمريکا ،تا آنجا که از دور ميشود
فھميد ،وقار و انسانيت تحسين
برانگيزى در برابر چنين فاجعه
تکان دھنده اى از خود بروز
داده اند .بنظر من مردم آمريکا
حتى يک عکس العمل نظامى
بالتبعيض از دولت آمريکا عليه
مردم خاورميانه را بسادگى
نخواھند پذيرفت .اين واقعه
بزرگ تر از آن است که با
کليشه ھاى رايج و پروپاگاند
بشود سراغش رفت .در نتيجه
بنظر من جامعه غربى به اين
واقعه برخورد پيچيده تر و بالغ
ترى خواھد کرد .تکنولوژى
ارتباطاتى امروز در جھل
نگاھداشتن مردم و تعصب
خوراندن به آنھا را دشوار تر
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کرده است .ھمان تلويزيونى که
فاجعه نيويورک را جلوى چشم
جھان ميگيرد ،انھدام کابل را ھم
منعکس ميکند .و کسى که بر
فاجعه نيويورک اشک ريخته
باشد ،نخواھد توانست بسادگى
براى تکرارش در کابل ھورا
بکشد.
ھفتگى :در اطالعيه حزب اشاره
شده فاجعه نيويورک حلقه اى در
تشديد يک مسابقه تروريستى
است ،مسابقه اى که اکثر دولتھاى
جھان از يک طرف و جنبش ھاى
ارتجاعى و بويژه اسالمى 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
انسانھا و به کرسى نشاندن ارزش
آنھا تالش ميکنيم .تروريسم دولتى
را با بزير کشيدن دولتھاى
تروريست بايد خاتمه دارد.
تروريسم غير دولتى را بايد با
پايان دادن به مشقات و تبعيضات
و استثمار و اختناقى که انسانھا را
به استيصال سوق ميدھد و قربانى
جريانات و سازمانھاى مرتجع ضد
بشرى ميکند ،از بين برد .با افشاى
مذھب ،قوم پرستى ،نژاد پرستى و
ھر 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 ھردو سوى اين مسابقه
تروريسم مقابله ميکنند .با دولتھاى
مرتجع و با جنبشھا و احزاب
مرتجع .اما فعال چھره جھان را
آنھا 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 ھفتگى شماره ٧١
 ٢٣شھريور  ١٤ - ١٣٨٠سپتامبر ٢٠٠١
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دنيا پس از  ١١سپتامبر
منصور حکمت
بخش اول :جنگ تروريستھا
دو قطب ارتجاعى
جنايت تروريستى ھولناک ١١
سپتامبر  ٢٠٠١عليه بشريت و
کشتار ھزاران نفر از مردم بيدفاع
در آمريکا ،جھان را در آستانه
يکى از تاريک ترين و خونبار
ترين دوره ھاى تاريخ معاصر
قرار داده است .آنچه ھيات حاکمه
آمريکا به آن جنگ جھانى عليه
تروريسم اطالق ميکند ،در حقيقت
ورود دنيا به فاز جديد و
ويرانسازى در جنگ جھانى
تروريستھاست.
در دو سوى اين کشمکش ضد
بشرى ،دو ارودى اصلى تروريسم
بين المللى قرار گرفته اند که مھر
خونين خود را به زندگى دو نسل
از مردم جھان ما کوبيده اند .در
يک قطب ،عظيم ترين ماشين
تروريسم دولتى و ارعاب و باج
خورى بين المللى ايستاده است.
متشکل از ھيات حاکمه و دولت
آمريکا ،تنھا نيرويى که سالح
اتمى عليه انسان بکار برده و
صدھا ھزار مردم بيخبر و بيگناه
ھيروشيما و ناکازاکى را در ظرف
چند ثانيه خاکستر کرده است،
ميليونھا نفر را در ويتنام بقتل
رسانده و سرزمينشان را با
بمباران شيميايى براى سالھا
سوزانده و بيمصرف کرده است.
ناتو و ائتالفھاى دولتھاى غربى که
از عراق تا يوگسالوى خانه و
مدرسه و بيمارستان مردم را بر
سرشان خراب کرده اند و نان و
داروى ميليونھا کودک را گروگان
گرفته اند .بورژوازى و دولت
اسرائيل ،که اشغال ميکند ،تصرف
ميکند ،کشتار ميکند ،محروم
ميکند .اينھا به اردوگاھھاى
آوارگان بمب و راکت ميزنند و به
کودکان دھساله پناه گرفته در
آغوش پدر و در صف مدرسه
شليک ميکنند .از ھيروشيما و
ويتنام تا گرانادا و عراق ،از
ميدانھاى تيرباران در اندونزى و
شيلى تا قتلگاھھاى فلسطين،

کارنامه و پرونده اين قطب جھانى
تروريسم دولتى و قدر قدرتى
امپرياليستى ،عيان و غير قابل
انکار جلوى چشم جھانيان است.
در قطب مقابل ،تروريسم اسالمى
و جنبش ارتجاعى و کثيف اسالم
سياسى قرار گرفته است .اينھا که
زمانى خود دست پرورده و مخلوق
آمريکا و غرب در جنگ سرد و
ابزار سازماندھى 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 اسالم سياسى ،از ايران و
افغانستان و پاکستان ،تا الجزاير و
فلسطين ليست طويلى از نسل کشى
ھا و جنايات تکان دھنده را در بر
ميگيرد .از کشتارھاى دولتى و شبه
دولتى در ايران و افغانستان ،تا
جنايات روزمره گروھھاى ترور
اسالمى در اسرائيل و الجزاير و
قلب اروپا و آمريکا ،از سرکوب
خونين مخالفان فکرى و سياسى ،تا
حاکم کردن قوانين ارتجاعى و ضد
بشرى اسالمى بر مردم و بويژه بر
زنان ،از سر بريدن ھا و دست
بريدنھاى شرعى ،تا بمبگذارى و
قتل عام در اتوبوسھا و کافه ھا و
ديسکوتک ھا ،اقالم کارنامه اين
مرتجعين است.
اکنون ،قرار است اين جدال صدھا
ھزار و چه بسا ميليونھا نفر ديگر
را ،فردا در افغانستان و پس فردا
در ھر گوشه ديگر جھان ،قربانى
بگيرد .بايد جلوى اين ايستاد.
پروپاگاند جنگى:
به موازات اين صفبندى نظامى،
صفبندى ايدئولوژيکى و تبليغاتى
دو اردوگاه را شاھديم .شکافتن و
در ھم کوبيدن اين ديوار تبليغاتى و
بيرون کشيدن حقيقت از پس موج
عظيم رياکارى و دروغ که که
جھان را در کام خود فرو خواھد
برد شرط اول سازماندھى يک

صف مستقل ،از بشريت
آزاديخواه ،در برابر جنگ
تروريستھاست .پرچم
جھانى
افراطيون در دو اردوگاه از دور
پيدا و قابل تشخيص است .دنياى
پيچيده امروز ديگر اقبال چندانى
به اين افکار نخراشيده نشان
و
چرخانى
نميدھد .پرچم
جينگوئيسم آمريکايى و غربى،
راسيسم ،چرنديات "نبرد تمدنھا"
و نظاير اينھا تنھا در حاشيه اى
در جامعه غربى نفوذ پيدا ميکند.
سران آمريکا و دولتھا و مدياى
غربى خود واقفند که اين افکار و
مواضع خام و بدوى نميتواند
چھارچوب ايدئولوژيک و
تبليغاتى جدالى را بسازد که به
آن پاى گذاشته اند .در قطب
مقابل نيز ايده جھاد اسالمى،
خون ريختن بالتبعيض چه در
راه خدا و مکتب ،چه براى
"آزادى قدس" و رھايى سرزمين
اسالم از چنگال صھيونيسم و
امپرياليسم خونخوار جھانى،
عمدتا فقط در صفوف خود
افراطيون و فعالين اسالم سياسى
برد دارد و توده مردم در جامعه
امروزى در پھنه خاورميانه را
بسيج نميکند .جدال تبليغاتى و
نبرد ايدئولوژيکى ناظر به
کشمکش نظامى خونينى که در
راه است نميتواند بر اين تبيين
افراطى،
آشکارا
ھاى
سکتاريستى و خام متکى شود.
آنچه نھايتا ميتواند توده ھاى
وسيع مردم در غرب و در
خاورميانه را به کام اين جنگ
بکشد و در کنار طرفين اين
مخاصمه ارتجاعى قرار بدھد،
اين افکار بدوى نيست ،بلکه
تبيينھا و توجيھات به مراتب
ظريف ترى است که تا ھمينجا
شاھد رشد سريع آن بوده ايم.
در فرمول غربى ھا ،عليرغم
ژستھاى ششلول بندانه بوش،
"بشريت متمدن" در برابر آفت
تروريسم قرار گرفته است.
آمريکا رھبر اين صف مدنيت
تصوير ميشود .ھدف خنثى
کردن تروريسم و به عدالت
سپردن تروريستھاست .مساله
ظاھرا به مراتب از حمله به
عراق و بمباران بلگراد سر
راست تر است .چه کسى ميتواند
بر "آمريکا" در سياست نظامى

ضميمه 16
اش خرده بگيرد وقتى  ٦٠٠٠نفر
از "مردمش" را با چنان قساوتى
کشتند؟ چه چيز بديھى تر اقدام
نظامى دولت آمريکا براى کوبيدن
اين تروريسم و مصون کردن
"شھروندانش" ،و بلکه مردم
جھان ،از جنايات بعدى اى است
که ميتواند در راه باشد؟ براى
حضور در باشگاه "بشريت
متمدن" شرط قومى و نژادى و
مذھبى نگذاشته اند .متقاضيان
کافيست با ھر رنگ و قيافه و دين
و سابقه اى فقط فرم حمايت از
آمريکا را پر کنند .پروپاگاند
جنگى اين بار قرار نيست نژادى،
قومى ،مذھبى ،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 بارھا کرده است زره به تن
ميکند ،گويا براى دفاع از حق
حيات است ،دفاع از حق سفر ،از
حق منفجر نشدن انسانھا در گوشه
خانه و خيابانشان .جنايت ١١
سپتامبر ،قوى ترين چھارچوب
ايدئولوژيکى و تبليغاتى تاکنونى را
براى دخالتگرى نظامى آمريکا و
ناتو در گوشه ھاى دوردست جھان
فراھم کرده است .در اين لحظه
جدا کردن توده وسيع مردم در
غرب از سياست نظامى ھيات
حاکمه اين کشورھا به يک کار
ھرکولى آگاھگرانه نياز دارد .اين
موازنه فکرى ممکن است با
تحوالت جديدى بسرعت دگرگون
شود ،اما در اين لحظه تز "جدال
مدنيت با تروريسم" ،کنترل افکار
عمومى در غرب را کامال در
دست سياستمداران و مدياى غربى
گذاشته است.
در قطب مقابل نيز چھارچوب
نظرى پيچيده و نسبتا موثرى در
دفاع از اسالم سياسى و تروريسم
اسالمى در حال شکل گيرى است.
کمتر کسى بخود جرات ميدھد از
بخون کشيده شدن ھزاران نفر در
اين جنايت آشکار دفاع کند .حتى
جانوران حاکم بر ايران و
افغانستان ناگزيرند کالمشان را
تعديل کنند .دفاع آشکار از اسالم
سياسى و تروريسم اسالمى پرچم
تبليغاتى اين قطب نخواھد بود.
صفحه 5
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دنيا پس از  ١١سپتامبر...
طرف اسالمى در جنگ
تروريستھا به يک تبيين و توجيه
کارساز اما قديمى از تروريسم
متکى خواھد شد که يک رکن
"ضد-اميرياليسم" خرده بورژوايى
در جھان سوم و بويژه در
خاورميانه بوده است .ما  ٧سال
قبل ،در پى موجى از آدمکشى
ھاى اسالمى 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 ھاى اسالمى،
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
قھرمانانه ،از اسرائيل تا الجزاير،
به بشريت متحير اطمينان خاطر
ميدھند که اين "مبارزه مسلحانه"
ادامه خواھد يافت.
زمانى بود که چپ سنتى و "ضد
امپرياليست" خشونتھاى کور و
تروريسم عنان گسيخته جريانات
جھان سومى و ضد غربى را اگر
نه به ديده تحسين ،الاقل به ديده
اغماض مينگريست .ظلمى که به
ملتھاى محروم و خلقھاى تحت ستم
روا داشته ميشد به زعم اينان اين
تروريسم را بعنوان عکس العملى
مشروع توجيه ميکرد .تروريسم
گروھھاى فلسطينى ،جريانات
مسلمان و يا ارتش جمھوريخواه
ايرلند ،که قربانيانشان را بطرز
روزافزونى مردم بيدفاع و بى خبر
غير نظامى تشکيل ميدادند ،نمونه
ھاى برجسته اين تروريسم
"مجاز" در دوره ھاى قبل بودند.

تروريسمى که ظاھرا به ظلمھاى
گذشته و حال پاسخ ميداد،
تروريسمى که ظاھرا در عکس
العمل به خشونت و سياستھاى ضد
انسانى دولتھا و قدرتھاى سرکوبگر
پيدار شده بود .جالب اينجاست که
دولت اسرائيل نيز در طول سالھا
دقيقا با عين ھمين استدالل ،يعنى با
استناد و نسل کشى ھاى غير قابل
توصيف فاشيسم ھيتلرى و
جريانات ضد يھود در کشورھاى
مختلف عليه مردم يھود ،سرکوب
خشن مردم محروم فلسطين و
کشتار ھرروزه جوانان فلسطينى را
توجيه کرده است.اين نوع استدالل،
و تروريسم کورى که به استناد به
آن در خاورميانه ،چه از طرف
سازمانھاى عرب و فلسطينى و چه
از طرف دولت اسرائيل ،جريان
يافته است ،ھمواره از نظر
کمونيسم و طبقه کارگر ورشکسته
و محکوم بوده و ھست .کوچکترين
ارتباط واقعى و مشروعى ميان
مصائب ھولناکى که در قرن اخير
بر مردم يھود رفته است با
سرگوبگرى ھا 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 سازمانھاى منتسب به اين
مردم ،اعم از اسالمى و غير
اسالمى ،وجود نداشته و ندارد .اين
سوء استفاده و سرمايه ساختن
جريانات و جناحھاى 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 کشورھاى منطقه
يک شرط حياتى قرار گرفتن
کارگر در راس مبارزه اجتماعى
براى پايان دادن به اين مصائب
است.
موج جديد آدمکشى اسالمى،
بخصوص در شمال آفريقا ،ديگر
ظاھرا حتى از اين قبيل توجيھات
سياسى ھم بى نياز است .يک
عمامه و يک تفنگ تمام چيزى
است که براى شروع اين جھاد

کثيف عليه انسانيت کفايت ميکند.
اين گانگستريسم اسالمى است و
سرمنشاء آن رژيم حاکم در
ايران است .تکليف اين جريان
نيز در ايران يکسره خواھد
شد) ".م .حکمت ،انترناسيونال
 ١٦نوامبر(١٩٩٤
با باال گرفتن اين کشمکش و
بويژه با حمله محتمل ارتش
آمريکا و متحدينش به افغانستان،
"دفاع ضد اميرياليستى" از
جريان اسالمى و حتى توجيه
اقدامات تروريستى آن با استناد
به جنايات و سرکوبگرى ھاى
آمريکا و اسرائيل ميتواند بار
ديگر در ميان مردم و احزاب
سياسى خاورميانه و ھمينطور
در ميان بخشھايى از چپ
راديکال سنتى و روشنفکرى
جوامع غربى جا باز کند .پناھگاه
عقيدتى اصلى گانگستريسم و
ارتجاع اسالمى در اين جنگ
قدرت ،نه شعارھاى پوسيده و
آشکارا ضد بشرى مذھبى و
اسالمى ،بلکه اين به اصطالح
"ضد امپرياليسم" ملى -مذھبى و
خرده بورژوايى خواھد بود.
ھيچ جنبش مردمى در برابر
جنگ تروريستھا نميتواند بدون
افشاء کردن و در ھم شکستن اين
و
عقيدتى
چھارچوبھاى
پروپاگاند جنگى رياکارانه در
ھر دوسوى اين جدال ارتجاعى
موفق شود.
جدال بر سر چيست
اين از ھر دو سو يک جنگ
قدرت است .تروريسم يک
واقعيت اين کشمکش ھست ،اما
اين جدال ،و جنگى که ميرود
شعله ور شود ،بر سر تروريسم
نيست .ھمه ميدانند که ورود
آمريکا به افغانستان و حتى
دستگيرى بن الدن سر سوزنى
کمپين تروريستى اى را که از
سوى جريان اسالمى غرب را
تھديد ميکند کاھش نخواھد داد و
امنيت بيشترى براى ساکنين
اروپا و آمريکا ببار نمياورد.
برعکس ،حتى خطر را تشديد
آن
فلسطين
ميکند .مساله
قلمرويى است که آمريکا و
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جنبش اسالمى مستقيما با ھم رو
در رو ميشوند .اما اين جدال به
معنى اخص کلمه بر سر حل و
فصل مساله فلسطين نيز نيست.
سياست اعالم شده آمريکا ،يعنى
يک جنگ نظامى "وسيع ،ادامه
دار و ھمه جانبه" آشکارا بر حدت
ھردو مساله ،مساله فلسطين و
مساله تروريسم اسالمى ،مى
افزايد .نه فقط اين ،بلکه جنگ
داخلى احتمالى در پاکستان با
عواقب بسيار زير و روکننده در
منطقه و در سطح جھانى ،و
بحرانھاى عميق حکومتى در
کشورھاى فعال بظاھر 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 ھژمونى و
سلطه سياسى و نظامى اش بر
جھان بعنوان تنھا ابرقدرت است.
حل مساله فلسطين يا مبارزه با
تروريسم اسالمى ھدف اين سياست
نيست .تحکيم و گسترش موقعيت
جھانى آمريکا ،در متن فشارھا و
نيز فرصتھايى که جنايت ١١
سپتامبر ايجاد کرده است ھدف
اصلى اين سياست است .براى
اسالميون نيز اين يک جنگ قدرت
است .نه مشقات مردم فلسطين ،و
نه ظلمھاى تاريخى غرب به
شرق ،منشاء اين تروريسم نيست.
جريان اسالمى براى بقاء و حفظ
موقعيت رو به افول خود و نھايتا
براى گسترش موقعيت خود در
ساختار قدرت بورژوايى در
خاورميانه تالش ميکند .تروريسم
و دشمنى کور با ھرچه رنگى از
غرب و غربگرايى دارد سرمايه
سياسى اينھا در جامعه و در ميان
مردمى است که آمريکا و اسرائيل
را بدرست بعنوان عاملين اصلى
بيحقوقى و محروميتھاى 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
اسالمى در خاورميانه را به صدا
در مياورد .تروريسم ابزار اصلى
جريان اسالمى براى عميق تر
کردن شکاف ھاى ملى و قومى و
مذھبى در خاورميانه و زنده
نگاھداشتن اين کشمکش بعنوان
سرمايه سياسى و منشاء قدرتگيرى
صفحه 6
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خويش است .اسالميست ھا،
عليرغم فشار نظامى اى که از
جانب آمريکا بر آنھا وارد خواھد
شد به استقبال اين مواجھه خواھند
رفت .براى شکل دادن يک جنبش
مردمى مستقل در برابر اين تقابل
بيسابقه و مرگبار قطبھاى نظامى و
تروريستى بين المللى ،بايد حقايق
اين تحوالت را از پس تبليغات
جنگى و توجيھات ارودگاھھاى
متخاصم بيرون کشيد و به ميان
مردم برد .اين رويداد و سياستى
که آمريکا در پيش گرفته است،
عواقب جھانى و منطقه اى مھمى
دارد .سيماى سياسى و فکرى
جھان را دستخوش تغييرات عميقى
ميکند .سياست در ايران از اين
تحوالت بشدت تاثير ميپذيرد .الزم
است به گره گاھھاى اصلى در اين
تحوالت و رئوس يک سياست
اصولى کمونيستى بپردازيم.
)ادامه دارد(

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش دوم:

"جھان متمدن" کجاست؟
بربريت محتوم نيست
جنگ تروريستھا ميتواند آغاز
يکى از خونبار ترين دوره ھاى
تاريخ معاصر باشد .تا ھمينجا نفس
در سينه صدھا 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 تحوالت مثبت و
تحقق آرمانھايى در جھان باشد که
بشريت در دھه ھاى آخر قرن
بيستم ديگر از آن قطع اميد کرده
بود .بوش و بلر و خامنه اى،
آمريکا و ناتو و اسالم سياسى،

نميدانند که واقعا يک بشريت
متمدن ،يک جھان متمدن ،وجود
دارد که ممکن است در اين ميان
برخيزد و در مقابل جنگ
تروريستھا از خود دفاع کند.
عليرغم ھمه اين تاريکى و وحشتى
که در برابر ما مردم گرفته اند.
قرن بيست و يکم ميتواند قرن
بربريت کاپيتاليستى نباشد .اين
روزھاى تعيين کننده اى است.
رسانه ھا سيماى ايدئولوژيکى و
معنوى واقعى جھان را منعکس
نميکنند .روايت خود را ميگويند،
روايت حاکم ،روايت طبقه حاکم.
روايتى که بدردشان ميخورد.
ميليتاريسم ،تروريسم ،راسيسم ،قوم
پرستى ،فناتيسم مذھبى و
سودپرستى ،در صدر اخبارند ،اما
در عمق ذھن اکثريت مردم دوران
ما جاى محکمى ندارند .يک نگاه
ساده به دنيا ،نشان ميدھد که توده
ھاى وسيع مردم جھان از دولتھا و
رسانه ھا 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.
ھيات حاکمه ششلول بند آمريکا
فورا متوجه ميشود که عليرغم يکى
از عظيم ترين جنايات تروريستى،
عليرغم نمايش زنده و لحظه به
لحظه از طپش افتادن يکباره قلب
ھزاران انسان ،عليرغم ماتم و
خشمى که به ھرکس که وجدانش
را به منفعتى نفروخته باشد دست
ميدھد ،باز ھمين جامعه غربى،
ھمين مردم ھرروز مغز شويى
شده ،ھمين ھا که از بام تا شام با
راسيسم و بيگانه گريزى طبقه
حاکمه "آموزش" ميبينند ،خواھان
احتياط ،انصاف ،عدالت و عکس
العمل سنجيده ميشوند .مردم
خاورميانه که چه در دنياى کثيف
درون جمجمه خامنه اى ھا و
خاتمى ھا و مالمحمد عمر ھا و
شيوخ ريز و درشت جنبش
اسالمى ،و چه در استوديوھاى
دولوکس سى ان ان و بى بى سى
امت متعصب مسلمان و اعضاى
"تمدن اسالمى" تصوير ميشوند،

دوشادوش مردم آمريکا ماتم زده
ميشوند و به اعتراض بلند
ميشوند .فھميدن اينکه اکثريت
مردم خاورميانه ،از اسالم
سياسى متنفرند ،فھميدن 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،
فھميدن اينکه اکثريت اين مردم
خواھان لغو تحريم اقتصادى
عراقند و قادرند خود را جاى
پدر و مادرھاى دلسوخته عراقى
بگذارند که کودکانشان را
بيدارويى بکام مرگ ميبرد،
فھميدن اينکه اين توده وسيع
مردم با شرف و با وجدان جھان
در جنگ بوش و بن الدن،
دوستان قديمى و رقباى
امروزى ،با ھيچيک نيستند،
ھوش زيادى نميخواھد .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 ميدان بيايد.
بخاطر آينده بشريت ،بايد به
ميدان بيايد.
تمام دشوارى کار اينجاست .به
ميدان آوردن اين نيروى عظيم.
در جنگ تروريستھا خطوط نبرد
تعريف شده است ،صفوف
تفکيک شده ،منابع و نيروھا
بسيج شده اند ،اين يک
رويارويى نظامى و سياسى و
ديپلوماتيک وسيع است ،اما
ابھامات،
ھمه
عليرغم
چھارچوب فکرى و سياسى اين
جنگ براى سردمداران ھر دو
اردوگاه روشن است .اما در
ارودى ما ،در اردوى بشريتى
که بايد جلوى اين دورنماى
ھولناک بايستد ،ھمه چيز مبھم
است.
در اين شک نيست که صف
مقاومت در برابر جنگ
تروريستھا ھم اکنون در
کشورھاى مختلف وسيعا شکل
گرفته و فعال شده است .اما
ھمانقدر که اسالميست ھا و
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آمريکا به يک تئورى و استراتژى
روشن ،به يک تبيين واحد و
کارساز ،نياز دارند ،اين جنبش
مردمى ھم به يک پرچم فکرى و
سياسى و يک سلسه اصول
استراتژيکى کار ساز احتياج دارد.
جنبشھاى سياسى مختلف ،بويژه
در جناح چپ ،خواھند کوشيد به
اين مقاومت خط بدھند و رھبرى
آن را بدست بگيرند .سوال
اينجاست که چه خطى به خود اين
"چپ "حاکم است.
در بخش قبل گفتيم که در کنار
قطب،
دو
ھر
عقابھاى
و
آمريکا
ميليتاريستھاى
فاشيستھاى اسالمى ،دو روايت
پيچيده تر و پخته تر و "محترمانه
تر" نيز در دفاع از طرفين اين
کشمکش وجود دارد .در کنار
ميليتاريسم آمريکا کسانى ھستند که
فرمول جنگ مدنيت با تروريسم
را جار ميزنند .در کنار آدمکشھاى
جنش اسالمى ،کسانى ھستند که
تروريسم اسالمى را با "ضد-
اميرياليسم" ملى-مذھبى و جھان
سومى رايج دھه ھفتاد توجيه
ميکنند .ھيچيک از اين تبيين ھا در
جنبش مقاومت مردمى نفوذ جدى
اى نخواھد يافت .احزاب و
گروھھاى راست مرکز در غرب
و تتمه چپ سنتى دانشجويى-
روشنفکرى دھه ھاى قبل در
غرب و شرق مشترى اصلى اين
فرمولھاى رندانه تر در تبليغات
جنگى دو طرف خواھند بود .آنچه
که در سطح نظرى و سياسى
ميتواند جنبش بالقوه مردم پيشرو
جھان را به بيراھه بکشد ،بنظر
من موضع پاسيفيستى و تالش
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 انسانھايى بريده از
متن جامعه نبود .ھمچنانکه اقدام
نظامى قريب الوقوع آمريکا چنين
نيست .جھان قبل از  ١١سپتامبر
در يک نقطه تعادل نبود ،بلکه در
يک سير تحول قھقرايى قرار
داشت .معضالت اقتصادى و
صفحه 7
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اجتماعى و سياسى مھمى در پس
اين رويدادھا قرار دارد .اين
معضالت جھان را به اين سو
سوق داده است .اين معضالت بايد
پاسخ بگيرد ١١ .سپتامبر گوشه اى
از پاسخ اسالم سياسى به اين وضع
است .ھمچنانکه سر کار گذاشتن
طالبان ،تخريب بغداد ،گرسنگى
دادن مردم عراق ،خفه کردن مردم
فلسطين ،بمباران بلگراد و اکنون
"جنگ طوالنى با تروريسم" گوشه
اى از پاسخ سران سرمايه در
آمريکا و اروپا به اين تضادھاست.
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
عادالنه نيست ،آزاديخواھانه
نيست ،کارساز نيست .جنبش
مقاومت مردمى در برابر جنگ
تروريستھا فقط ميتواند حول
پاسخھاى اثباتى براى معضالت
سياسى و اقتصادى گرھى عصر
ما و حول يک موضع فعال نه
براى حفظ وضع موجود ،بلکه
براى تغيير وضع موجود ،سازمان
يابد .ما در قبال تمام معضالتى که
با اين رويدادھا به جلوى چشم
آمده ،مساله شمال و جنوب ،مساله
فلسطين ،مساله عراق ،مساله
اسالم سياسى ،مساله افغانستان و
ايران ،مساله ميليتاريسم و قدر
قدرتى آمريکا و ناتو در نظم نوين
جھانى ،مساله راسيسم ،مساله قلعه
اروپا و غيره دستور کار مستقل و
پاسخھاى مستقل خود را داشته ايم.
اين بايد به دستور کار و پاسخھاى
جنبش مقاومت مردمى در برابر
جنگ تروريستھا تبديل بشود .اين
فرق ماست با آرامش طلبان و
پاسيفيستھايى که شکافھا و تضادھا
و بى ثباتى دنياى قبل از ١١
سپتامبر را نميبينند يا به آن بى
تفاوتند .اگر ما قبل از ھمه اين
ماجراھا دستورى براى تغيير
جھان داشته ايم ،مبناى يک
موضعگيرى اصولى در شرايط
حاضر نيز بايد دنبال کردن ھمان
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 اسالم
سياسى و حکومتھاى اسالمى را در
خاورميانه تحمل کنيم ،ما قصد
نداريم به بى کشورى مردم فلسطين
و سرکوب ھرروزه شان رضايت
بدھيم .ما تروريسم چه اسالمى و
انتحارى و چه ارتشى و پاگونى
نميخواستيم ،ما اين فقر را در نيمى
از جھان نميپذيريم ،ما برج و بارو
گرداگرد اروپا نميخواھيم ،ما به
راسيسم و قومپرستى گردن
نميگذاريم .نه جنايت  ١١سپتامبر و
نه مجاھدات قريب الوقوع ناتو در
ھندوکش نبايد از يک جنبش فعال
براى تغيير جھان 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 ھمچنين
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 اسالمى را
آرام و رام کند ،ھرچند حاکميت اين
گرگھا بر مردم ايران را تحکيم
ميکند ،اين موضع از حقوق مدنى
مردم مسلمان در کشورھاى غربى
دفاع ميکند ،اما براى رفع تشنج،
انتقاد به حجاب اسالمى و بيحقوقى
زنان در اسالمى و محيط اسالمى
را مردود ميشمرد و مانع ميشود.
اين موضع ھمه را به ترک صحنه
و رھا کردن اوضاع به
ھمانصورت که قبال بود فرا
ميخواند .اگر اين جنبش بر ذھنيت
و عمل مردم ناراضى غليه پيدا کند
بشريت متمدن صحنه را براى
تروريستھاى غربى و شرقى خالى

خواھد گذاشت .اگر آينده اى
بخواھد وجود داشته باشد،
پيدايش يک خط مشى فعال،
آزاديخواھانه و پيشرو در جلوى
صف مردم است .اين کار
کمونيستھاست .کمونيستھاى
نوين ،کمونيستھاى مارکس .اين
کار ماست.در بخش بعد به
رئوس اصلى يک خط مشى فعال
در برابر جنگ تروريستھا
خواھم پرداخت .اما الزم است به
اختصار به فورى ترين مساله
اى که اين روزھا مطرح است
يعنى حمله قريب الوقوع آمريکا
به افغانستان اشاره اى بکنم٩٩ .
درصد مردم جھان ميدانند و
ميتوانند بروشنى توضيح بدھند
که چرا حمله نظامى آمريکا به
افغانستان و حتى دستگيرى و يا
کشتن بن الدن ،که ھدف اعالم
شده اين عمليات است و از نظر
فنى بنظر بسيار نامحتمل ميرسد،
نه فقط خطرات تروريسم
اسالمى عليه آمريکا و انگلستان
را کاھش نميدھد ،بلکه ريسک
عمليات بعدى را بشدت افزايش
ميدھد .کامال مشھود است که
خود دولتھاى آمريکا و انگلستان
به اين مساله واقفند .تبيين رسمى
غرب از مساله در چھارچوب
تبيين ھاى ھاليوودى و
جيمزباندى اى قرار ميگيرد که
ظاھرا اينھا خوراندن آن به مردم
را ساده تر و سريع تر ارزيابى
ميکنند .ميليونر و يا گانگستر
ديوانه اى در گوشه پرتى از
جھان قصد نابودى مدنيت را
دارد ،صدام ،ميلوسويچ ،بن
الدن ،و قھرمانھاى آمريکايى
براى نجات بشريت عازم
ميشوند .اما تحليلھاى خودشان
نشان ميدھد که اسالم سياسى و
تروريسم اسالمى يک مقر
مرکزى و يک فرماندھى واحد و
يک سازمان ھرمى ندارد ،يک
حرکت بين المللى متشکل از
سلولھا و سازمانھا و شبکه ھا و
محافل دولتى است که در يک
سلسله روابط رسمى و غير
رسمى ،بصورت يک جنبش زير
زمينى ،با ابتکارات وسيع در
سطح محلى ،بھم بافته شده است.
ورود به افغانستان براى غرب
شروع يک کمپين نظامى و
سياسى وسيعتر است  .دستگيرى
يا قتل بن الدن تبعا اين نتيجه را
دارد که در صحنه داخلى آمريکا
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از فوريت اقدامات نظامى بعدى کم
کند و مصداقى براى "انتقام
آمريکا" باشد که ميتواند فضاى
داخلى آمريکا را تا حمله
تروريستى بعدى اسالميون ،و فقط
تا آنموقع ،آرام کند .اما ،اين قدم
کوچکى در يک حرکت سياسى و
نظامى وسيع تر در خاورميانه
است که دامنه نھايى آن ھنوز
اعالم نشده است .در تحليل نھايى
اين يک زورآزمايى با اسالم
جنبش
است .يعنى
سياسى
ارتجاعى اى که غرب خود در
حاشيه جوامع خاورميانه پيدا کرد
و براى مقابله با چپ در سرمايه
دارى ھاى نوظھور اين کشورھا و
فشار به بلوک شرق به جلوى
صحنه کشيد .اين زورآزمايى
ميتواند محدود بماند ،اما بخصوص
بدليل خصلت غير متمرکز و
افراطى اسالم سياسى و تروريسم
اسالمى ،به احتمال قوى به يک
تعيين تکليف بنيادى تر خواھد
کشيد .اسالم سياسى بدون حمايت
غرب در خاورميانه ماندنى نيست.
تا ھمينجا باالگرفتن نبرد
سکوالريستھا و اسالميون در
پاکستان و حال آمدن پيکر نيمه
جان خاتميون در ايران و
اوجگيرى مجدد کشمکش جناحھا،
حاکى از اين است که نبرد غرب
با اسالم سياسى ميتواند چاشنى
تغييرات جدى اى در تناسب قواى
فراکسيونھاى بورژوايى در اين
کشورھا به زيان اسالميون باشد.
در قبال نفس حمله آمريکا به
افغانستان چه ميتوان گفت .آيا
"دستھا از افغانستان کوتاه!" يک
موضع اصولى و پيشروست؟
مردم افغانستان و اپوزيسيون آن
جز اين بشما خواھند گفت .افق
سقوط طالبان ،يک باند آدمکش و
دالل بزرگ مواد مخدر نيروھاى
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 رھا کردن
افغانستان زير دست طالبان معنى
شود .اين يکى از نمونه ھاى 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
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دنيا پس از  ١١سپتامبر...
براى رھايى افغانستان وارد اين
کشور نميشود .اينھا طالبان را
سرکار آورده اند .اينبار ممکن
است تضعيفش کنند ،اما بطور
دوفاکتو موجوديتش را بپذيرند .به
مشرف قول داده اند حکومت بعدى
افغانستان ھمچنان باب ميل
پاکستان باشد .قرار است جانورانى
را بردارند و از ھمان قماش کسان
را
بگذارند .موضع
ديگرى
دوشادوش
شرکت
اصولى
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.
ھرنوع حمله نيروھاى آمريکا و
موئتلفين آن و به مردم غير نظامى
افغانستان و تخريب شھرھا و
روستا ھا و زيرساختھا و وسائل
مادى زندگى شان بايد محکوم
بشود .ھرنوع 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 ارتشھاى 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.
) ادامه دارد(

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش سوم:

افول اسالم سياسى
در بيرون دو قطب تخاصم
ارتجاعى امروز ،ميليتاريسم
آمريکا و دولتھاى غربى در يکسو
و اردوى اسالم سياسى و
گروھھاى ترور اسالمى در سوى

ديگر ،فضاى حاکم بر اکثريت
انسان دوست و صلح دوست جھان
يک فضاى ھراس و نگرانى است.
فضاى استيصال است .ھمه نگران
وخيم تر شدن اوضاعند :باال گرفتن
مسابقه جنون و ترور .آوارگى و
مرگ صدھا ھزار مردم بيگناه
افغانستان ،حمالت شيميايى و
ميکروبى در غرب ،انفجار سياسى
در پاکستان ،افتادن بمبھاى اتمى
"جيبى" و "لپ تاپ" بدست
ماجراجويان سياسى و متعصبين
دينى و تبھکاران بين المللى.
"جنگ جديد آمريکا" و فاز جديدى
از يک خونريزى جھانى در
مقياسى که فقط آمريکا قادر به آن
بوده و ھست .شعارھا و
اعتراضات مردم شرافتمند جھان
عمدتا معطوف به حفظ وضع
موجود و رجعت به موازنه قبلى
است .اين بشريتى است که اميدى
به يک آينده بھتر ندارد .در بھترين
حالت تقاضاى آرامش ميکند .از
بمب و جنگ و خشونت ميگريزد.
بشريتى که عليرغم ظاھر خام
انديش و خام شده و مطيع روزمره
اش ،ظرفيتھاى ضد انسانى
ھيوالھايى که پا به ميدان اين جنگ
گذاشته اند ،اسالم سياسى و
ميلتاريسم آمريکا ،را ميشناسد و
ميخواھد به ھر قيمت از فجايع
بعدى اجتناب کند .در ميان طيف
وسيع نيروھايى که در مخالفت با
اين کشمکش پا به ميدان گذشته اند،
و از جمله در ميان تتمه گروھھاى
چپ حاشيه اى در اروپا که تا ١٠
سپتامبر به چيزى کمتر از "انقالب
جھانى" رضايت نميدادند ،آرامش
طلبى ،تالش براى ترمز گذاشتن بر
روندى که در جريان است ،تالش
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 آنھا را تضمين ميکند.سياست
پاسيفيستى ،و خيره شدن به وجه
نظامى و مسلحانه اين تقابل و
خشونت فيزيکى اى که ميتواند بر
سر جھان 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 ،ھم در اروپا و
آمريکا و ھم در خاورميانه و
کشورھاى به اصطالح جھان
سوم در روندھاى سياسى اى
است که در پس اين رويدادھا
قرار دارد .دخالتى بر مبناى يک
دستور کار فعال و اثباتى .در
چنين صورتى ،افق آينده مجبور
نيست تيره باشد.
الزم است اين روندھا و واقعيات
سياسى را از زير آوار تبليغات
جنگى بيرون بکشيم.
در پس تبليغات رسمى:
تروريسم و اسالم سياسى
گمان نميکنم ھيچکس ،حتى در
خود ارتش آمريکا ،اين روايت
را بپذيرد که جنايت  ١١سپتامبر
کار گروھى فناتيک بود که از
فردى بنام اسامه بن الدن در
افغانستان خط ميگيرند که
دشمنى شخصى و کورى با
آمريکا و "روش زندگى"
آمريکايى و "دموکراسى" دارد.
رسانه ھاى غربى مصرند که
اين حرکت "کار مسلمانان"
نبود ،که از "تعاليم قرآن"
بود .ژورناليستھاى
برنخاسته
کھنه کار کوشش ميکنند که حتى
المقدور پاى مساله فلسطين و
اسرائيل به ميان کشيده نشود.
ميگويند ھرنوع 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 اسالم سياسى و اسرائيل،
ما را به بن الدن و افغانستان
حواله ميدھند .جنگ آمريکا با
طالبان در افغانستان يک واقعه
بسيار مھم با نتايج ديرپايى در
سطح منطقه و جھان است .اين
جنگ قطعا بر سرنوشت اسالم
سياسى و حتى مساله فلسطين
تاثير ميگذارد .اما ربطى به
يافتن و مجازات عامالن ١١
سپتامبر ندارد و حتى احتمال
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اقدامات تروريستى عليه غرب را
بسيار تشديد ميکند) .به اين بر
ميگردم(.تروريسم اسالمى يک
ماست .اين
دوران
واقعيت
تروريسم يک رکن اصلى
استراتژى اسالم سياسى است.
اسالم سياسى يک جنبش ارتجاعى
در منطقه و اکنون در سطح جھانى
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.
مھم تر از اين ،وجود مساله
فلسطين و پشتيبانى ھميشگى
آمريکا و غرب از اسرائيل در
برابر اعراب چه در دوران جنگ
سرد و چه پس از آن ،يک شکاف
عظيم اقتصادى ،فرھنگى و
روانشناسانه ميان غرب با مردم
خاورميانه ايجاد کرده است .اما
اينکه اسالم 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 .اسالم
سياسى بعنوان جنبش تبھکارانه اى
با اين دامنه وسيع قدرت ،مخلوق
آمريکا و غرب است .اين ھيوال را
خود اينھا ساختند و بجان مردم
منطقه و امروز سراسر جھان
انداختند .اسالم سياسى ابزار غرب
در جنگ سرد عليه شوروى و
ابزار در ھم شکستن جنبشھا و
انقالبات چپ و کارگرى در کل
کشورھاى منطقه بود .اين ابزارى
بود که پس از بن بست حکومتھاى
ناسيوناليستى در خاورميانه براى
جلوگيرى از قدرتگيرى چپ به
ميدان آوردند .مساله فلسطين و
وجود حکومتھاى اسالمى در
خاورميانه ارکان تروريسم اسالمى
است .و ھر سياست فعال و پيشرو
مردمى براى مقابله با تروريسم
اسالمى بايد از ھمينجا شروع کند:
 (١حل مساله فلسطين .بايد اين
معضل تاريخى حل بشود .مردم
فلسطين بايد کشور مستقل خود را
داشته باشند .بايد آمريکا و دولتھاى
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دنيا پس از  ١١سپتامبر...
غربى را ناگزير کرد از حمايت
يکجانبه خود از اسرائيل دست
بردارند .بايد اسرائيل را وادار
کنند صلح و استقالل فلسطين را
بپذيرد .حل مساله فلسطين مھم
ترين رکن مقابله با اسالم سياسى و
تروريسم اسالمى است و جزء
اصلى يک دستور کار پيشرو و
فعال در قبال اوضاع کنونى است.
 (٢غرب بايد از حمايت ارتجاعى
اش از دولتھاى اسالمى و واپسگرا
و از احزاب جنبش اسالمى در
خاورميانه دست بردارد .بدون
حمايت غرب رژيم اسالمى ايران
سرکار نميامد و سر کار نميماند.
بدون حمايت غرب نظامھاى برده
دارى و شيوخ متفرقه در عربستان
و اميرنشين ھاى ريز و درشت سر
کار نميماندند .بدون حمايت غرب
نه فقط طالبان ،بلکه دستجات قبلى
مجاھدين مسلمان ،نميتوانستند
افغانستان را به صحنه يک
تراژدى انسانى عظيم تبديل کنند.
ھمين امروز نيز در صورت قطع
اين حمايت سياسى و نظامى و
ديپلوماتيک غرب از جنبش
اسالمى ،مردم منطقه بسرعت اين
حکومتھا را بزير ميکشند .خواست
سرنگونى حکومتھاى اسالمى و
جلوگيرى از بند و بست آمريکا و
دولتھاى غربى با اين حکومتھا بايد
يک جزء مھم ديگر در پالتفرم
ضد تروريستى ھر جنبش پيشرو
مردمى باشد.
 (٣محاصره اقتصادى عراق بايد
خاتمه يابد .مشقات مردم عراق در
اذھان مردم منطقه به يک مساله
فلسطين دوم تبديل شده است .سند
زنده تروريسم آمريکايى و غربى
در خاورميانه .اين محاصره
اقتصادى بعالوه بر عمر حکومت
ارتجاعى عراق افزوده است و
مردم محروم عراق را از صحنه
مبارزه سياسى به يک جنگ ھر
روزه براى بقاى فيزيکى عقب
رانده است .مبارزه براى لغو
محاصره اقتصادى عراق يک
رکن ديگر پالتفرم پيشرو عليه
تروريسم اسالمى است.

 (٤بايد فعاالنه به دفاع از
سکوالريسم در کشورھاى مسلمان
نشين و در محيطھاى اجتماعى
اسالمى و اسالم زده در خود
کشورھاى غربى برخاست .تفکر
عقب مانده نسبيت فرھنگى و
کوتاھى در دفاع از حقوق مدنى و
انسانى مردم و بويژه زنان در اين
کشورھا و محيطھا ،دست اسالم
سياسى را براى ارعاب مردم و
تحريک جوانان باز گذاشته است.
بايد جھانشمولى حقوق بشر و
حقوق مدنى انسانھا اصل قرار
بگيرد و ھر نوع سازش با دين و
حاکميت ارتجاعى دين به زيان
حقوق بشر محکوم شود.
5
تروريسم اسالمى يک واقعيت
است .تروريسم کار مسلمانھا
نيست ،اما سياست رسمى يک
جنبش اسالمى ھست .اين يک
جنبش توخالى و ساخته دست غرب
در متن جنگ سرد و در جدال آنتى
کمونيستى با کارگران و
آزاديخواھان خاورميانه است .اين
جنبش سست و ضعيف است .نفوذ
سياسى و معنوى جدى اى در
کشورھاى بزرگتر در منطقه ندارد.
از واقعيات اجتماعى منطقه عقب
است .بدون حمايت غرب ،اسالم
و
سوسياليسم
از
سياسى
سکوالريسم در منطقه شکست
ميخورد .در ايران ،که نظير
فلسطين ،يکى از مھم ترين عرصه
ھاى تعيين تکليف با اسالم سياسى
است ،افول و سرنگونى اسالم
سياسى ھم 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 ھيچيک از
ملزومات مبارزه با تروريسم
اسالمى که فوقا شمردم پاسخ
نميدھد بلکه حتى بر بخشى از خود
جريان اسالمى تکيه ميکند .با

اينحال بنظر من آمريکا وارد
جدال با اسالم سياسى شده است.
اين يک جنگ قدرت است .اين
کشمکش منطقا به تضعيف اسالم
سياسى منجر ميشود .اما ھدف
غرب حذف اسالم 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 اسالم سياسى
است .ما بايد اين چھارچوب و
اين سازش جديد را بشکنيم و
سياست مستقل خود را براى
خالصى منطقه از اين نيروى
ارتجاعى را در اين شرايط جديد
فعاالنه تر دنبال کنيم.
٭ موضع پاسيفيستى ،اين
کشمکش جديد ميان غرب با
اسالم سياسى را نميبيند ،اھميت
آن را چه براى مردمى که
قربانى اين جنبش ارتجاعى بوده
اند و چه در سير تحوالت
سياسى آتى جھان برسميت
نميشناسد و خود را نسبت به آن
بى وظيفه ميداند .بايد نقد اين
موضع آرامش طلبانه و محافظه
کارانه را بدرون جنبش مقاومت
مردمى عليه ترور و ميليتاريسم
برد.
٭ بدليل ابعاد و جوانب جھانى و
تاريخى اين کشمکش ،مشخصات
ايدئولوژيکى و روحى مردم
جھان امروز بويژه در غرب
بسيار با دوران حمله به عراق و
حتى دوران حمله به يوگسالوى
متفاوت است .با روى آورى
وسيعتر مردم به سياست و
مبارزه مدنى ،ميليتاريسم آمريکا
از اين کشمکش از نظر سياسى
ضعيف تر بيرون خواھد آمد.
کشمکش جارى ،که خود بر سر
گوشه ھايى از نظم نوين جھانى
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 جھانى مبحثى به
مراتب مھم تر از سرنوشت
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اسالم سياسى است.
)ادامه دارد(

دنيا پس از  ١١سپتامبر
بخش چھارم:

پس از افغانستان
افغانستان :جنگ
ھوايى؟

يا

تروريسم

در افغانستان جنگى در جريان
نيست .منطقا جنگ حداقل به دو
طرف نياز دارد .آنچه فعال در
جريان است ،بمباران افغانستان
توسط آمريکاست .در اين تاکتيک
نويافته تک ابر قدرت جھان و
کالنتر 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 شاھد
بازگشت کيسه ھاى حاوى جنازه
سربازان اعزامى به جبھه ھاى
دوردست نباشد .و بھاى اين را
اکنون بايد غير نظاميان در آن
کشورى بپردازند که از بخت بد
در تزھاى دکتر استرنج الو ھاى
شوراى امنيت ملى و وزارت
خارجه آمريکا عجالتا پايگاه و
مامن دشمن شرير آمريکا و رھبر
جديد "امپراطورى شر" تعريف
شده است .تلفاتى که ارتش آمريکا
نميدھد را صد باره از مردم غير
نظامى بيخبرى ميگيرند که در
يک کشور معموال فقير و حاشيه
اى جھان دارند بزور نانشان را در
مياورند .يک روز قرعه بنام مردم
عراق ميخورد ،يک روز
يوگسالوى ،يک روز ليبى و يک
روز افغانستان .در تاريکى شب از
ارتفاعات چند ده ھزار مترى و از
کشتى ھا و زيردريايى ھا در پس
امواج اقيانوسھاى دور ،دھھا ھزار
تن بمب و موشک بر شھرھاى
مردم ميريزند .با افتخار اعالم
ميکنند که کشور مقابل را "با بمب
به عصر حجر برميگردانيم" ،با
صفحه 10

يک دنياى بھتر

صفحه 10

دنيا پس از  ١١سپتامبر...
اينحال مصرند که بمبھاى
"تيزھوش" آمريکايى فقط به
گناھکاران اصابت ميکند .ھدف
ارعاب است .ارعاب کل جامعه.
حاکم کردن ترس ،ترس از مرگ،
از آوارگى ،از انھدام ھر 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 ھا و فروکش
کردن گرد و خاک ھا و ھمھمه ھا
برود و شکار بيجان را بياورد.
اعالم جنگ ھيچکس ،حتى آمريکا
و غرب ،به طالبان را نميتوان
محکوم کرد .طالبان بايد برود و
نھايتا بايد با قھر و با عمل نظامى
برود .دشمنى غرب با طالبان به
دوستى تاکنونى شان ترجيح دارد.
کسى جلوى برچيده شدن بساط
آدمکشھايى که خود غرب سر کار
آورده است را نميگيرد .اما ميان
جنگ و ترور تفاوت ھست .اعمال
آمريکا و انگلستان در افغانستان
تروريستى است .بمباران شھرھا و
مناطق مسکونى افغانستان بايد
محکوم و متوقف بشود .اساطير
بى سر و ته پيرامون توان نظامى
طالبان و تاريخ به زانو درآمدن
ابرقدرتھا در افغانستان به تداوم
اين شيوه تروريستى خدمت ميکند.
مجاھدين 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 ھفته
اى برچنندش .اما تروريسم ھوايى
امن تر است ،چشمگير تر است،
براى مردم ناخوشنود جھان عبرت
آموز تر است ،ابرقدرتانه تر است.
جلوى اين شيوه ضد انسانى بايد
ايستاد.
از طالبان تا اسالم سياسى
عمليات آمريکا و انگلستان در
افغانستان ،حتى اگر به سقوط

طالبان و مرگ بن الدن منجر
شود ،نه فقط تھديد تروريسم
اسالمى عليه غرب را کاھش
نميدھد ،بلکه بر ابعاد اين تروريسم
مى افزايد .اين را سران دول غربى
ميدانند و رسما در مورد آن به
اھالى غرب ھشدار ميدھند .اما
انتخاب افغانستان بعنوان اولين
صحنه و ميدان "تالفى" آمريکا در
برابر جنايت  ١١سپتامبر ،براى
آنھا دو خاصيت اساسى دارد:
اوال ،حتى اگر بپذيرند که تروريسم
اسالمى 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 ھويت 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 تالفى  ١١سپتامبر،
مستقل از ماھيت و زمينه ھا و
خصلتھاى اسالم سياسى و
تروريسم اسالمى ،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 الدن نيست ،بر عکس انتخاب
بن الدن بخاطر حضورش در
افغانستان است .کم نيستند از امثال
بن الدن ،از سران تروريسم
اسالمى که علنى و مخفى در
ايران ،انگلستان ،فرانسه ،مصر،
پاکستان ،لبنان و فلسطين ،چچنى و
بوسنى زندگى ميکنند .اين تصوير
که تروريسم اسالمى يک شبکه
ھرمى با سلسله مراتب تعريف شده
است که بن الدن در راس آن قرار
دارد ،مسخره است .بعيد است
خامنه اى در اين سلسله مراتب
تحت رياست بن الدن بوده باشد.
کليد ،افغانستان است .سرزمينى که

ميتواند صحنه يک عمليات
بزرگ نظامى باشد .افغانستان
تنھا ميدان ممکن براى "انتقام
آمريکا" در ابعاد نظامى وسيع و
مھيبى است که ھيات حاکمه اين
کشور وعده ميدھد .بيرون
افغانستان چنين ھدف نظامى قابل
تعريف و قابل تعرضى وجود
ندارد .و تازه اينجا ھم سران
غرب از نبود ساختمانھاى به
اندازه کافى مرتفع و پلھاى به
اندازه کافى بزرگ براى نابود
کردن شکوه ميکنند.
ثانيا ،ھمانطور که در بخش قبل
گفتم ،آنچه در پس کشمکش با
طالبان و بن الدن در افغانستان
قرار است تعيين تکليف شود،
رابطه و تناسب قواى آمريکا و
غرب با اسالم سياسى است.
"جنگ طوالنى عليه تروريسم"
اسم رمز يک زورآزمايى با
اسالم سياسى است .يک جنگ
قدرت که از نظر آمريکا بايد
مشخصات
تعريف
براى
پابرجاتر يک نظم نوين جھانى
پس از سقوط شوروى دير يا
زود انجام بشود .اسالم سياسى،
يک محصول فرعى جنگ سرد،
پس از سقوط شوروى بعنوان
يک کمپ بورژوايى مدعى
قدرت در کشورھاى خاورميانه
و در محيطھاى "اسالمى" در
خود جوامع غربى قد علم کرده
است .اين جريان در بخشى از
جھان و در کشورھاى فوق العاده
مھمى نظير ايران و پاکستان ،يا
رسما در قدرت است و يا اھرم
ھاى سياسى زيادى دارد .يک
گوشه جدال بر سر آينده فلسطين
و اسرائيل است .در جمھورى
ھاى پيشين شوروى ،در يک
قدمى زرداخانه ھاى اتمى ،موش
ميدواند .در خود غرب ،به لطف
پول عربستان و سوبسيد دولتى و
نسبيت
منحط
ايدئولوژى
فرھنگى ،جوانان در محيطھاى
اسالم زده را کرور کرور عضو
ميگيرد .از نظر غرب اين اسالم
سياسى ديگر جريان دست نشانده
و عروسکى اى نيست که قرار
بود در محاصره شوروى نقش
داشته باشد ،جلوى قدرت چپ در
انقالب ضد سلطنتى ايران را
بگيرد و براى عرفات و
ناسيونالسيم عرب مزاحمت
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درست کند .اکنون اين پديده داعيه
ھاى بيشترى دارد .از زير سايه
غرب بيرون آمده است .و در ١١
سپتامبر ،از نظر آمريکا ،اسالم
سياسى يک گام زيادى برداشت.
حمله تروريستى در اين ابعاد در
قلب آمريکا ،کليد اين زورآزمايى
اجتناب ناپذير را زد .اين رويدادھا
در اساس دقايق و مراحلى از يک
جنگ قدرت ميان آمريکا و غرب
با اسالم سياسى است .از نظر
آمريکا اين نبردى است با دولتھاى
اسالمى ،احزاب اسالمى و کل
جنبش اسالم سياسى .طالبان،
ضعيف ترين و ضربه پذيرترين و
پوک ترين نماد قدرت اسالم
سياسى در خاورميانه و الجرم از
نظر آمريکا مناسب ترين نقطه
ورود به اين جنگ قدرت ھمه
جانبه است .پيروزى آمريکا در
افغانستان از نظر نظامى و عملى،
دست به بنيادھاى قدرت اسالم
سياسى نميزند .اين را ميدانند.
کانونھاى اصلى قدرت در درجه
اول در ايران ،عربستان ،و در
سازمانھاى اسالمى در مصر و
لبنان و فلسطين است .اما اين
جنگ قدرت است ،جنگ مرگ و
زندگى نيست .افغانستان تنھا
ميدانى است که بطور واقعى،
الاقل در چھارچوب کنونى جھان،
يک تقابل نظامى ميان آمريکا و
اسالم سياسى ممکن است .تنھا
ميدانى است که "جنگ طوالنى
عليه تروريسم" ميتواند با يک اقدام
نظامى چشمگير و زودفرجام آغاز
شود بى آنکه ھمه چيز بيکباره بھم
بريزد.
اين کشمکشى سياسى است
"جنگ طوالنى با تروريسم"،
يعنى جنگ قدرت آمريکا با اسالم
سياسى ،پس از افغانستان ماھيتا
کشمکشى سياسى خواھد بود ،حاى
اگر طرفين در مقاطعى دست به
اقدامات نظامى موضعى و عمليات
تروريستى عليه يکديگر بزنند.
ھدف اين جنگ از جانب آمريکا
حذف اسالم سياسى نيست.
برخالف احسنت گويى ھاى تبليغى
دوم خردادى ھا اين جناب خاتمى
و سياست مدبرانه اش نبود که
"ايران را از بمباران نجات داد".
حمله به ايران و چنين بمبارانى
صفحه 11

يک دنياى بھتر

صفحه 11

دنيا پس از  ١١سپتامبر...
اساسا در دستور غرب نيست .اين
تصور که پس از افغانستان آمريکا
يکى پس از ديگرى با کشورھايى
که زمانى تروريست خوانده است
وارد جنگ ميشود فوق العاده
سطحى است .ھدف غرب در اين
زورآزمايى نه نابودى اسالم
سياسى و يا حتى لزوما سرنگونى
دول اسالمى ،بلکه قبوالندن
ھژمونى سياسى اش به جنبش
اسالمى 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 بفھمد .نه فقط
دولتھاى اسالمى ميتوانند سر کار
باشند ،بلکه حتى تروريسم ھم
مجاز است ،مشروط بر اينکه
قربانى اين تروريسم کمونيستھا و
چپھا در ايران و افغانستان و
پاکستان و ترکيه باشند .اما حمله
در خاک خود آمريکا ديگر غلط
زيادى است .آمريکا ميخواھد اين
درس و اين موازنه را به
خاورميانه ببرد.
اين يک جنگ قدرت است و نه
يک کشمکش بر سر اسالم،
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 جھانى ،براى تعريف يک
موازنه سياسى و ترسيم قلمروھاى
نفوذ و ھژمونى خويش .غرب در
پى ايجاد دموکراسى ھاى غربى
در خاورميانه نيست .آمريکا و
پاکستان و ايران و طيف وسيع
مرتجعين در منطقه دارند از ھم
اکنون براى تحميل يک حکومت
استبدادى و عقب مانده ديگر بر
مردم افغانستان با ھم بند و بست
ميکنند .ايران و عربستان و
پاکستان و شيخ نشين ھاى خليج،
اين مرتجع ترين رژيمھاى جھان
امروز ،متحدين رسمى و عملى
غرب در اين کشمکش اند .حتى
در صورت سقوط دولتھاى
اسالمى ،آلترناتيو حکومتى مورد
نظر غرب در منطقه احزاب
راست ارتجاعى و نظامھاى پليسى
و نظامى خواھد بود.

آمريکا تاريخ را نميسازد
اما غرب آينده اين روند را تعيين
نميکند .سياست کنونى و اقدامات
آمريکا چھارچوبھاى سياسى
موجود در خاورميانه را خواه
ناخواه بھم ميريزد ،اما مناسبات
آلترناتيوى که شکل خواھد گرفت
را نيروھاى ديگرى تعيين خواھند
کرد .در اين شک نيست که

رويارويى غرب با اسالم سياسى
به تضعيف جنبش اسالمى و
احزاب و دولتھاى اين جنبش
منجر ميشود .اما اين کشمکش
در يک صحنه خالى صورت
نميگيرد .خاورميانه ،ھمچنان که
خود غرب ،صحنه جدال
جنبشھاى اجتماعى اى است که
مقدم بر اين کشمکش بورژوازى
غرب با اسالم سياسى وجود
داشته اند و روند سياسى در
جوامع مختلف را شکل داده اند.
جدال غرب با اسالم سياسى ،با
ھمه اھميتى 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 جھانى
بازيگران مھم ترى دارد .طبقات
اجتماعى و جنبشھاى سياسى آنھا
چه در غرب و چه در
خاورميانه ،بر سر آينده سياسى
و اقتصادى و فرھنگى جھان
صفبندى کرده اند .اين جنبشھا
ھستند که مستقل از خواست
سران و سياستمداران غربى و
زعماى اسالم سياسى ،جھت
نھايى اين روندھا را تعيين
خواھند کرد.

ضميمه 16
آزاديخواھانه و سکوالريستى در
منطقه در اين شرايط جديد مستقل
از طرحھاى غرب به جلوى صحنه
ميايند .براى مثال بنظر من اسالم
سياسى در ايران سرنگون ميشود،
نه از آن رو که غرب در اين
رويارويى اخير چنين تمايل يا
جھتى دارد ،بلکه از آنجا که در
متن و به موازات اين کشمکش
جديد مردم ايران و در راس آنھا
کمونيسم کارگرى حکومت اسالمى
را بزير ميشکند .شکست جمھورى
اسالمى بزگترين ضربه بر پيکر
اسالم سياسى خواھد بود .اگر حل
مساله فلسطين شرط از بين رفتن
زمينه ھاى سياسى و فکرى و
فرھنگى رشد اسالم سياسى در
خاورميانه و در سطح جھانى است،
شکست جمھورى اسالمى شرط در
ھم کوبيده شدن آن بعنوان يک
جنبش مدعى قدرت در خاورميانه
است .بدون جمھورى اسالمى
ايران ،اسالم سياسى در مقياس
خاورميانه به يک جريان
اپوزيسيون بى افق و بى آينده تبديل
ميشود.
)ادامه دارد(
منصور حکمت

بطور مشخص ،تا آنجا که به
خاورميانه مربوط ميشود ،حتى
اگر غرب خواھان عقب نشينى
جزئى اسالم سياسى و تعريف
مبانى يک ھمزيستى جديد با آن
باشد ،جنبشھاى سوسياليستى و

......

خاورميانه ،ھمچنان که خود غرب ،صحنه جدال جنبشھاى اجتماعى اى است که مقدم بر اين کشمکش بورژوازى
غرب با اسالم سياسى وجود داشته اند و روند سياسى در جوامع مختلف را شکل داده اند .جدال غرب با اسالم
سياسى ،با ھمه اھميتى 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 جھانى بازيگران مھم ترى دارد .طبقات
اجتماعى و جنبشھاى سياسى آنھا چه در غرب و چه در خاورميانه ،بر سر آينده سياسى و اقتصادى و فرھنگى
جھان صفبندى کرده اند .اين جنبشھا ھستند که مستقل از خواست سران و سياستمداران غربى و زعماى اسالم
سياسى ،جھت نھايى اين روندھا را تعيين خواھند کرد.
غرب در پى ايجاد دموکراسى ھاى غربى در خاورميانه نيست .آمريکا و پاکستان و ايران و طيف وسيع مرتجعين
در منطقه دارند از ھم اکنون براى تحميل يک حکومت استبدادى و عقب مانده ديگر بر مردم افغانستان با ھم بند و
بست ميکنند .ايران و عربستان و پاکستان و شيخ نشين ھاى خليج ،اين مرتجع ترين رژيمھاى جھان امروز،
متحدين رسمى و عملى غرب در اين کشمکش اند .حتى در صورت سقوط دولتھاى اسالمى ،آلترناتيو حکومتى
مورد نظر غرب در منطقه احزاب راست ارتجاعى و نظامھاى پليسى و نظامى خواھد بود.
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صفحه 12

پايان دادن به تروريسم کار ماست!

ضميمه 15
برنامه ھای تلويزيونی

برای يک دنيای بھتر

پايان دادن به تروريسم کار ماست .کار مايى
که براى برابرى حقوق و حرمت انسانھا و يکشنبه  :ساعت  ١٢:٣٠و  ۵:٣٠بعد از ظھر
به کرسى نشاندن ارزش آنھا تالش ميکنيم .دوشنبه  :ساعت  ٢:٣٠بعد از ظھر
تروريسم دولتى را با بزير کشيدن دولتھاى
در تلويزيون کانال يک
تروريست بايد خاتمه دارد .تروريسم غير
برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياس ی اس ت .ب ي ط رف ن ي س ت،
دولتى را بايد با پايان دادن به مشقات و جانبدار اس ت .م داف ع ح ق ي ق ت ،آزادی ،ب راب ری ،ش ادی ،رف اه و
تبعيضات و استثمار و اختناقى که انسانھا را سعادت انسانھا است .ما برای يک جمھوری سوسياليست ی م ب ارزه
به استيصال سوق ميدھد و قربانى جريانات ميکنيم.
و سازمانھاى مرتجع ضد بشرى ميکند ،از لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ھا را به اطالع ھمه دوست ان و
آشنايان خودتان برسانيد.
بين برد .با افشاى مذھب ،قوم پرستى ،نژاد
پرستى و ھر ايدئولوژى منحطى که براى خوانندگان گرامی نشريه يک دنيای بھتر
انسان احترام قائل نيست .پاسخ ما مبارزه
فعالين و دوستداران حزب!
براى ايجاد جوامع باز و آزاد و برابر است
که در آن آدميزاد و جان و حرمت و اين شماره نشريه و ديدگاھھای منصور
آسايشش ارزش داشته باشد .حزب حکمت در باره واقعه  11سپتامبر را در حد
کمونيست کارگرى و احزابى نظير ما ،با
امکان و وسيعا تکثير و توزيع کنيد!
ھردو سوى اين مسابقه تروريسم مقابله
ميکنند .با دولتھاى مرتجع و با جنبشھا و
احزاب مرتجع .اما فعال چھره جھان را آنھا با نشريه يک دنيای بھتر ھمکاری کنيد!
ترسيم ميکنند .ما و احزابى نظير ما ،بايد نظرات ،پيشنھادات ،انتقادات و سواالت
بشريت نوعدوست و آزاديخواه را عليه کل
خود را با ما در ميان بگذاريد!
اين اوضاع به ميدان بکشيم .و تا چنين
نشده ،اين بساط ادامه دارد.
جمعه :ساعات  ۵بعد از ظھر بوقت تھران

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيست و سوسياليستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند،
منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://www.m-hekmat.com/

يک دنيای بھتر
برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری را
بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد!

http://hekmat.public-archive.net/

از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛
www.for-abetterworld.com
http://for-abetterworld.blogfa.com

سرنگون باد جمھورى اسالمى! زنده باد جمھورى سوسياليستى!

