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 !تئوريک به جدال " حزب حکمتيست"عالقه
 

. نمی دانم که تقصيرازمن است يا مطالبی که بعضا ناآگاهانه برمی گزينم! بدون واکنش نماند هم اينبار ديدگاهيادداشت هفته من در
ه فلسفه باز    .  شود نمیشته ذبسياری از مطالب ديگر بی اعتنا گ خوشحالم که از روی آنها برخالف        با اينحال  نم  ک شدن  فکرمی ک

االت     (ستونی به نام  يادداشت هفته در ديدگاه هم نه فقط  قلمی کردن نظرات اين يا آن نويسنده  و تحليلگر    ه درستون  مق امری  ک
دا  در يک ستون جديد بود ، بلکه مهم به چالش کشيده شدن   ) می گرفت و می گيرد      صورت   ه ج ل  ی نظرات آنانی  است ک از تحلي

ده را  مهم  دامن زدن  به بحثهايی      . صرف مسائل ، فعال سياسی نيزهستند         است که حرکت ايجاد کند ، مغزها را فعال کند ، خوانن
ی را              ای گردن د   به تفکر وا دارد ، حتی شايد رگه ورم کن اوتی است      ! نيزمت ی تف راز ب زار     . هرچه باشد بهت ی اگر ه انديشيدن حت

ه انسانی است    مشکلها و عمده ترين معضريند حتما بهترازنينديشيدن است که خود بزرگترين     هم بياف مشکل و معضل     . الت جامع
ه  " سيستم"همانکه انسانها را مسخ  می کند و آنها را درچارچوب اين يا آن. واقعی جامعه است " افيون"اين همان  زار "تبديل ب " اب
دگاه           ريافت  داشتم دای واکنشهايی را که شخصا   جد. می کند    االت در دي ايين مق ادر نظردهی های پ ه در ک ايی ک   و همينطور آنه

ا  در    آسمکه" جمال کمانگر"د  از فردی بنام مقاله ای بوآمده است ،     ود ت ه ب ن ه ان و ريسمان را  بهم دوخت ر   اي ر و وي ازمان  "ي س
 .کند دراز ! مرا " مربوطه

 
افع    مرکب مقاله اولی خشک نشده معمول سنواتی ، هنوز   طبق   ادا  من ه مب بود که يک بابای ديگری که او هم احساس کرده بود  ک

وادار      در اين هير و وير    ! انقالب   ازمان مربوطه   " به خطر بيفتد ، از موضع  ه ره ابرازنظر    " س ده  و ضمن   ! مرتکب يک فق ش
د     درخواست عاجزانهگرحرفهای جمال کمان  ! درکنارتاييد  " آيه اله احمد جنتی   "شبقول خود مقايسه حرفهای من با سخنان        می کن

 :    فشانيها دقت کنيد به اين در! فالنی را گردن مجاهدين بيندازيد " تحليلهای چپ"که مبادا اين 
 

ی در  نکات درستی انگشت گذاشته است     اما درمورد نوشته آقای جمال کمانگير و انتقاد هايش به مطلب آقای نيابتی که روی      و ل
ل های چپ             انتهای تحليلش از اين نوشت     ان تحلي ردن هم ا گ ه به جای آنکه اين زاويه چپ و توجيه کاری را درمورد تروريست ه

ابتی    ای  ني ه آق تک ارچوب آن گرفتاراس ردن  درچ ه گ دازد  ب ابتی از ان      بين ای ني ه  آق ه است چراک دين انداخت ازما ن مجاه س
ت   .  سازمان حمايت می کند      ه بيش ی ارتجاع        بی آنکه اشاره ای هم داشته باشد ک د يعن ن غول جدي ا اي ارزه ب ار مب ذهبی را   رين ب  م

ود و                  م ب ا امپرياليس ارزه ب سازمان مجاهدين تاکنون برداشته است و همان زمانی که نيروهای به اصطالح چپ شعارروزشان مب
دين آزادی ب              د شعار روز مجاه ه بودن ی را گرفت ا طرف بهشتی و خمين رال ه ر   در ضديت با مهندس بازرگان و ليب ود و مرگ ب

ر بهشتی می دا    من خود م به خاطر دارم که   .. ارتجاع   د  درزمانی که ميليشياهای مجاهدين در خيابان شعار مرگ ب نيروهای  . دن
ا می   چپ در همانجا کنارآنها شعار   د و ازسال   مرگ برآمريک دين    ٦٠دادن م مجاه د ه ه بع ذهبی     تضاد اصلی    ب شان را ارتجاع م

د         کتاب بنيادگر   .شناخته اند  ه ک ايی خطرجديد جهانی را مجاهدين نوشته ان ا و انتشاراتشان     و هم ا و نوشته ه انگر شناخت   تابه نش
م از طرف      که فريادشان  می باشد و یکه مرکز قدرتش هم ايران آخونداز ارتجاع مذهبی است     درست آنها   دقيق و    وز ه ه هن البت

 . استدولتهای غربی شنيده نشده 
 است تاکيدها از من 

 
و    اداری از مجاهدين هم نبود که  در   هواز اين سايتهای مدعی     يکی   و  ت ه عم کنار چاپ اين خزئبالت از نويسنده مربوطه بپرسد ک

دئولوژيکی  يکی ديگر هم مثال هواداری يا مامور تخريب سازمان مجاهدين ؟        مانده بود که آخر سرچشمه فلسفی و علمی  و  يا  اي
ون "بهرو ، در اين ميان  ای ـ ميلی از سوی  ....    در کجاست  و "تئوريهای من" ی حزب کمونيست     " ايران تريب ، سايت اينترنت

ر  کارگری ـ حکمتيست دريافت   ی ب ه   کردم  مبن ه جوابي انگر  " اينک ال کم ه من   " جم ار مقال رای ا را درکن ار نظرروی سايت     ب ظه
د     م همکارسردبير       . گذاشته ان تنده ه ون   "فرس ران تريب ه مرکزی    و عضو ک   " اي تها "ميت ی " حکمتيس ی  "يعن ود قزوين ه   " محم ود ک ب

يش و   " حزب کمونيست کارگری"ز کادرهای مسئول  ابال  نشنيده بودم ، می دانستم که   برخالف جمال کمانگر که نامش را ق       چه پ
 اينکارولی اگر !   باشد که هيچ  بيان نظرات شخصی خود اوای او نوشتم که اگر مقاله کمانگربر.  چه پس از انشعاب بوده است      

ذيرفت        ه ورود در يک بحث تئوريک باشد ،              ب حزبنشاندهنده  تمايل     را خواهم پ ل آن ال مي ا کم ه     پاسخ   .ب ود ک ن ب ود اي :" محم
رد    خط  حزب بودنظرات ابرازشده توسط  کمانگر در      ه      فکر. ه و مورد حمايت کادرهای حزب قرارمی گي دا ی از آنک نم ج می ک

انگر    ت ابراز شده توسط   حزب حکمتيست مايل است يا نه ، نظرا   ال کم ما و جم ران     دو خط  سياسی  ش ا در اي ه تنه اوت را ن  متف
ه  .  ها  درگيرد خط مشیخوب است جدالی جدی بر سر اين . ر جهان منعکس ميکنند    سراسبلکه  در   ما   هم شما و هم جبه ل ش مقاب

 ."روشنتر از اين جدال بيرون می آيد 
 

ام     جعه به اسامی اعضای کميته مرکزی حزب زدم  و با مرا" متيستحزب حک "بدنبال اين پاسخ سری به سايت        ام ن رت  تم ا حي  ب
ا" انگرجم افتم " ل کم ا ي ان آنه ار. را  در مي د   ديگر يکب ود  باي ول محم ه بق ه ای ک ه اصطالح  مقال راغ  ب تم س ی خ"رف ط سياس

اوتی  ه  در  " متف ران ک ه در اي ان انعکاس می داد   را ن م   !  جه م    صادقانه !  نمی دان ود  در فه ه عجز خ ه ب ن خط  گوش  ای از اي
 :دقت کنيد ! وريک می پرداختم اقرارمی کنم  تئ به جدالبايد  با آنسياسی متفاوت  که 

 
ه اصطالح تخصص خود در جنگ چر        می" سهاستيکار کار انگل  "ون وار که    ئی جان ناپل  يابتی دا يآقای ن " رد و    يخواهد از ب ره بب کی به

ار خود آمر    ست يکار بمب گذاران اسالمی ن  شود   که می  ن کارهای يکه ا   ثابت کند  ا  يبلکه ک ه   : " دي  ميگو . س است يو انگل  ک متاسفم ک
ابع خوشنامتر از خودش               نمي ل از من ه نق م ب ی  توانم تفسير رسانه های خوشنام غربی را دررابطه با انفجارهای لندن و نيويورک آنه ان يعن

ايی ـ    ی آمريک اور ،   انگليسی مقامات دولت الق     .  نمکب ه خ نم ک اورنمی ک ده  "٢٠٠١سپتامبر ١١ب وده است  " القاع ا گو  .."ب الی  ي ام ا جنابع
 . گنجد شما نمی" سميکيچر"   در قاموس ورکيويما همزمان بر برجهای تجاری نيدن دو هواپيکوب  و ديکی هستيکارشناس جنگهای چر

 .  ديآنرا قبول ندار
١ 



ار خود آمر  ي که ا  اسی در منطقه بدست داد    يس کل اسالم  ر شما را، همان زمان      ين تفس يا ا و صه ين ک اع   .سم است  يونيک شما از اسالم    دف
اله اخ ٤٠-٣٠ن جنبش ارتجاعی    ينی با ا  يست منافع زم  ياطالعی تان ن   اسی از سر بی   يس اح چپ     ي راز اي غ ! دي ر داري  س ه در جن ن است ک

 در نوشته شما  .........   ديهست " دیيجامعه بی طبقه توح" ه دنبالن است که بير از ايغ  . ديون قرار دارياسالمی در اپوزس –جنبش ملی   
ر  .  ديهست " ات انتحاری ي عمل"زه کردن يو خجوالنه در صدد تئور . رديگ ش قرار میيات های انتحاری مورد ستا ين عمل يبطورضمنی ا  اگ

 سازمان مربوطه شما  که اتفاقا " شهادت" باب و همان" جهاد"برو زحمت بکش و به قران و به باب .  دين کشتارها هستيزه ايدنبال انگ 
ارزه  "شد و گرنه بمب گذاران اسالمی را  گر شور میيلی ديخ.  اساس سر پا ماندنش است مراجعه بکن   ا امپر  شهدای مب  می   "سم يالي ب

د   !.؟ دي دانيم "هايس ي انگلکار"ونی يزيتلو نهایيرا جلو دورب گناه  بی دن انسانهایيات انتحاری در عراق و سر بر     يالبد عمل  . ديدينام نکن
ار ترور  گذراند سم روزگار میياليبا امپر به بهانه مبارزه" نیيامام خم"  در آستان جنبش شما که  ٥٧مثل سال     اسی را يس سم اسالم  ي، ک

  ؟  دينام می سمياليا امپربهم مبارزه 
 .تاکيدها از من  است 

 
ه گوشش    بی انصاف جدای از   . جدال تئوريک را مشاهده کرديد        اينکه  اصال مواضع تئوريک من راجع  به  بنيادگرايی مذهبی ب

م نخ  ار نفر  ه ه از چه رده ک ر از خودش درهم ورده است ، نک را "  حزب مربوطه "ين بزرگت ه از قضا م دکی ک تر از او ان   بيش
ردن     يا اتهام است  و  آنهم که  نود درصد!  تک صفحه ای نه اينکه با  يک شبه مقاله      !  ند  شناسند ، کسب اطالع  ک     مي الی ک ا  خ  ي

ه بحث    !  بگذريم . يشوت وار به جنگ  آسياب های بادی برود دون ک! من " سازمان مربوطه"عقده های ديرينه روی     قرارشد ک
ول  " ی مذهببنيادگرايی" مواضع  تئوريکم  دررابطه با روی توضيح خوب منهم می روم    ! تئوريک کنيم    "  حزب مربوطه  "يا  بق

  !سياسیاسالم 
 
رده    دشمن دلخواه افروختند بلکهبر ٢٠٠١ سپتامبر  ١١را در " جنگ چهارم "گلوباليستها نه تنها آتش آغاز       " ين ک م  مع   خود را ه

ه آن   ره و ب د  ن  چه ز داده ان يچ چيز    .  ي ن دشمن دلخواه ه دا "نيست جز  اي اليزم  فون ا     ! "منت ره ب ن الدن  "مشخص   چه امه ب "  !  اس
دان بوش امروز           ای  صاحب سرمايه ميلياردر   ا خان انواده اش ب ان خ دهای مستحکم اقتصادی مي   ديگر حکايت  که  حکايت  پيون

ز دي برعليه اتحاد " القاعده"نقش سازمان سيا درتشکيل ، تسليح  و تامين مالی           !  پنهانی نيست    ا   شوروی سابق را ني خواجه  گرتنه
ر    محب وده های تشنه به خون يانکيها درجهان ، براستی امروز چه کسی درميان ت! حافظ  شيرازی نمی داند   ده ت ناخته ش وبتر و ش

ن الدن  " از  امه ب ش    " اس هرت او را دارد ؟ نق ان ، ش ره درجه دامين چه ت ؟ ک ک    دو اس الب انفرماتي ود  انق ده مول ی  يعنپدي
ه   کجا    او به توده های ضد آمريکايی  ـ  ضد اسراييلی تا  چهره شناساندن در" ماهواره"و "  اينترنت" يچ  ب می باشد ؟  راستی ه

ره فکر        اهواره ای الجزي د ؟    کارکرد تلويزيون م رده اي انه مستقلی    ک رين     ! رس ه درقلب يکی ازمرتجعت رين  ،ک  تبد و مس  وابسته ت
ايی اشتغال  دارد      آزادولتهای عروسکی  دست ساز استعمارکهن ، به پخش     ترين ه ه ه  برنام د آزادی    دان ه در خود مه ی  !  ک يعن
   !  CNN نه   کرد وچهرهميان  توده های خاورميانه  در"  الجزيره"را  بن الدن!  نيستند نيز بسادگی قابل پخشکا آمري

 
زرگ  " الجزيره"که من ادعا می کنم    ه ب انه ای    ! می باشد   ، يکی از مهمترين ابزارهای گلوباليستها درکادر طرح خاورميان رس

ه را متوجه      اعتماد اسراييلی ،ضد آمريکايی ـ ضد " تبليغات"و " اطالعات"که قرار است  با پخش آزادانه  وده های  خاورميان   ت
راستی اگر امروز فقط درعالم فرض .  گردد  VOXو يا  CNN  ، , BBC   که هرگز امکان نداشت  نثاراعتمادی .خود  نمايد 

دنی  "تمام کشورهای خاورميانه تبديل به       ات آزاد    " جوامع م درت      ! شوند ، انتخاب ر سرير ق ا را ب دامين نيروه اند ؟    ، ک د نش خواه
ا    و مسيحی حاکيهودی  وحشيانه فوندامنتاليزم    جنايات را ؟   يا انقالبيون  و؟   ليبرال دمکراتها بنيادگراها ؟    در م براسراييل و آمريک

  اين سه بنيادگرايی در کجاست ؟  ؟  اصال تفاوت را در خاورميانه ضعيفتر کرده يا قويتر  اسالمی و عراق ، فوندامنتاليزمفلسطين
 

ا     صورتيکهدر .  ماهوی آن  با انقالب است       ويژگی اين دشمن دلخواه ، ضديت      تها  از   دشمنی ارتجاع  فوندامنتاليستی ب  گلوباليس
.  سته است بنيادگرايی بيش ازآنکه توان ضربه زدن به  گلوباليستها را داشته  باشد ، کمربه نابودی انقالب ب       . نيست   اساس ماهوی 

د     بنيادگرايی ، اساس  غلبه بر  ونبدبه اين معنا     د گردي ه بازنخواه اده     . ا  راه مبارزه  با گلوباليسم  درمنطق م  ج ه فوندامنتاليس را ک چ
گلوباليسم  در به همين اعتبار، مبارزه با  .جاده صاف کن امپرياليسم بود     همانگونه که ارتجاع  ديروز    ! صاف کن گلوباليسم است     

 .     می گذرد   و بويژه  در ايران و عراق  در گام اول از کانال مبارزه  با بنيادگرايی  خاورميانهمنطقه
 

د      فرعی تضاد  هرتضاد  ديگری نسبت به اين. است که در دستور روز قراردارد   " تضاد عمده ای  "اين همان    ه  حساب می آي   ب
امکانپذير است و نه حتی چشم انداز "  تضاد اصلی"  ورود هدفمند  به     ضل بنيادگرايی نه  معبدون حل   .   ما نيست    امروز و تضاد 
تبداد    ! انقالب پيروزی تضاد انقالب با بنيادگرايی ازسويی و گلوباليسم ازسوی ديگردرمنطقه تنها حول مقوالت کليدی همچون اس

ز ،   . صه نمی شود خال...  همترازهمه استثمار يا  نفی آن   و وابستگی و  ميا آزادی ، استقالل  يا    پيش از اينها  و مقدم  بر هرچي
ا  مسئله انقالب اين است که آيا توان جذب   ! دارد   جريان   نيرويی نبرد اساسی درعرصه   ازماندهی نيروه ده عظيمی   و س ی آزاد ش

ان   يا می بقه مسبب آن است دارد گلوباليستها  در منطرا که تجاوز  رورفتن آن اتالق ب ايست شاهد  بی عمل ف ادگرايی باشد ؟      در ب ني
  را  ليبرال دمکراسی  است پس ازغوطه ورشدن در مرداب بنيادگرايی ،  درنهايت از درون صندوقهای رای ،        قرارنيروهايی که   

يس جمهور     !  چه ساده ، چه بسادگی ! افغانستان را  ببينيد      !بيرون بياورند    وان رئ عمله و اکره کنسرنهای فرامليتی نفتی تحت عن
ن   .  شيده  می شوند بيرون  کاز درون صندوق های رای! ه و چه  و کذا و کذا     ام سابق راحل ، چ    بقول ام و   ه  اي انگار نه انگار ک

دی              دتهای مدي يش ، م ا يک       چنگ ملت تا همين چند سال پ ده است    اب در چنگ ب درت جنگي دون   ! رق ا ب ان "آي زی   " طالب ين چي چن
ذير ده  از ف امکانپ م برآم ت رژي ا سرنوش ی ربود ؟  آي المی"وپاش وری اس د " جمه م نخواه ه ای  رق ين معادل ه   زد ؟  را  چن دافع

 کرد ؟بت انقالب ، متوجه کدامين نيروها خواهد غيکم  بر ايران ، رای مردم  را در استقالل حاجانوران بنيادگرای مدعی
 

 ١٣٨٣بهمن ١٩ ،، بخش چهارمبه نقل ازمقاله تئوريک چشم انداز
 

اال  تئوريک متا در بيشتر از يک صفحه ، ايرادات   را جلو بفرستيد    حزبتان  ! سينهای بهتر  ازتئوري يکی اينبار لطفا را قلمی  طالب  ب
ان    بارزه بوديد کمی آبرومندانه تر   کردکند تا آن دوخط سياسی متفاوتی را که اشاره           ه درجه ران ک ز  ن !نمايد وگرنه نه فقط  دراي  ي

  .خواهد شدرهبری انقالب اينترنتی درراه خدشه دار پرستيژ
٢ 



ان  ! دراينجا من خود به گونه ای آشکار و واضح  و حزب کمونيست کارگری فهمی            له مراتب  تضادها ،    ضمن بي  تئوريک سلس
رده ام   باشد   " اسالم سياسی "ا که همان بنيادگرايی مذهبی و يا بقول شما آن           ر" تضاد عمده " ی ک ا را چه     . معرف حاال سوراخ  دع

ه  تازه کار شما !  تئوريسين خوب است که! بحث من در يادداشت هفته ديدگاه اصال اين نيست     کسی اشتباه گرفته است ؟     عين جمل
 : دقت کنيد ، می نويسد . مرا هم در کنار تفسير مال نصرالدينی خود آورده است 

 
 ". آمريکا و انگليس است   که اينکارهايی که می شود کار بمب گذاران اسالمی نيست بلکه کار خود      ثابت کند فالنی می خواهد      " 
ا    تفسمتاسفم که نمی توانم   ":  هم بالفاصله عين جمله مرا می آورد که نوشته ام           بعد ی  را در رابطه  ب ير رسانه های خوشنام غرب

 " .کنمباور انگليسی  ،  انفجارهای لندن و نيويورک آنهم  به نقل از منابع خوشنامتراز خودشان يعنی مقامات دولتی آمريکايی  ـ
 

ر   ه اگ د ک ممن طفلکی نمی فهم دازه شيخکی چون   فهم ه ان ی"  ب د جنت داقل ! نباشد  " احم مح ده   عقل دازه  تئوريسين  ديرآم ه ان   ب
ه شم   " جامعه باز"ی را که در آن " جرم واقع "ثابت کردنحکمتيستها می رسد که تفاوت حقوقی ميان تالش برای          ورد عالق ا ، م

ا کار نهادی بنام دادستانی است   اورنکردن    ب ان      ب ا هم ع   " تفاسير رسمی در رابطه ب وق م  " جرم واق ه از حق لم شهروندی   را ک س
 ! تشخيص ندهم کذايی است ، " جامعه باز"درهمان 

 

 ١٣٨٤ تيرماه  ٣٠ ،پايان بخش اول
 بخش دوم 

 
ابتدا  . می دانم ا مفيد  اعالم شده حول اين بحث رورود به بحث اصلی يادآوری چند نکته در رابطه با مجموعه نظراتپيش از 

 و تار  و را تيره" جمهوری اسالمی"در رابطه با ضرورت اين بحث و اينکه آيا اينگونه بحثها فضای اپوزيسيون راديکال رژيم 
وجه ادبيات اپوزيسيون  ته به شرطی که اين بحثها هرگزدرالب. من يک نه قاطع استپاسخ  نمی کند ؟نيروهای آنرا ازهم دور

هم اگر حرکت سياسی کرد ؟ حتی نزديک شدن نيروها به يکديگرمی توان بدون بحث و روشنگری مگر . تشکيل ندهد   را غالب
غير از  . نقاط  افتراق ، اصال امکان پذيرنيست روی رح نقاط اشتراک و بحث تند و تيز ضرورت داشته باشد که  دارد ، بدون ط

چرا که تا آنجا  ! جريانات سياسی برای آدمهای عادی کاری است کارستاناين حتی تشخيص صحت و سقم  نقطه نظرات افراد و 
در برخورد  . آنان سراغ  کرد  درکژی و کاستیا و اهداف و آرمانها برمی گردد کمترمی توان اثری از صرف تئوريهکه به بيان 

و  " تضاد"ه غير ازاصل چيزی بهم ح" شناخت"اصال مگر خود . می شوند ست که آن کژيها و کاستی ها  رو عقايد و آرا ا
کل  مشبه اعتقاد اينها . وفادارند" همه با هم"حال بسيارند آدمهايی که سخت به نظريه با اين هست ؟جهت حل آن تالش در

به همين خاطر هم هست  !  متفرقند ه است که  اجزای  اپوزيسيون آن دليل سادماندگاری رژيم آدمخوارحاکم  فقط  و فقط به اين 
 رفتن رژيم داشتند  رو تا  بحثی  در می گيرد ، چارستون  بدنشان  به لرزه  می افتد و کورسوی اميدی را هم که  به احتمالکه  

. بلند می شود " جلويش را بگيريد" و" بس کنيد"ها آغاز می شوند و فريادهای " درد دل"اينجاست که . ينند  می ببه خاموشی
" ! راستای سرنگونی رژيم"برای جلوگيری از انحرافشان  در ها خود قدرت تشخيص ندارند و انگار که  دنبال کنندگان اين بحث

 !مورد استفاده  دربخش اول بحثم "  سبک برخورد" اشاره ای کوتاه  به و اما.  بوجود آورد " اداره مميزی"حتما بايد 
 

 سياسی  نگاهی به ادبيات. ی معمول تازگی  داشته باشدد های خود من ، نه اينکه در ادبيات سياسک برخورشيوه ای نا آشنا با سب
" سبک برخورد"هم بياندازيد ، اين   نه فقط  با ديگران که با خودشان دوجناح آنازهر" حزب کمونيست کارگری" همينمعمول

" ديگران"ربرخورد به که جای خود دارند ، به ادبيات بکار رفته توسط  خود لنين هم داينها . را بوفور درهمه جا می توان يافت 
همين "سبک برخورد"! خواهيد يافت ها  بسيار" ! بی تربيتی"اعم از دشمنان و يا رقبای سياسيش اگر مراجعه  کنيد ، ازاين گونه

 !هم  که بجای خود " خوديشغير"و "  خودی"سازمان مجاهدين با نيروهای
 

می خواستم  ! ولی تصادفی نبود . ادبيات مورد استفاده من درهمه جا شيوه ای نا آشنا با ! من نبود " سبک برخورد"با اينحال اين 
، با  راه پيشتر را که " خطی!  " بزنم " جنگ آلترناتيوها"انه را  در گير و دار پرهياهوی  نا صادق"خط "پنبه سياسی يک 

انگار که اين موضوع  ( ای آنان برو برگزاری آکسيون " جدا شدگان ازمجاهدين"انداختن گرد و خاک فراوان پيرامون سرنوشت 
سازمان پا سياسی  سرا متعاقب انتشارگزارش! آنهم بطورکامال تصادفی ) رسيده است " مربوطهحزب "تازه بگوش هردو جناح 

، " عمليات انتحاری" بشر آغازگرديده بود واينک می خواست تا با استفاده بزعم  خود از موضعگيری من درقبال ديده بان حقوق
تای و در راس" نقض حقوق بشر"را هم درکناربرگه " فاع از تروريسمد"برگه " ! تئوريسين مجاهدين"ن باصطالح بعنوا

  آمريکا ، وارد  پرونده  قطور از ليست  تروريستی  وزارت امور خارجه" سازمان مجاهدين خلق"جلوگيری از بيرون آمدن نام 
 .  من نمايد " !  سازمان  مربوطه "
 

! بودم را گرفته " خط"ش از آنکه شما  وارد شويد من پي، منظورم اين بود که " دير آمده ايد"اينکه گفتم  ! اب کمانگرنيد جنمی بي
مبنی " محمود قزوينی"از رفيق  استعالم قبليم هم! ابدا قصد اهانت به شما را در ارتباط  با سن و سال و موی سياهتان نداشتم 

مقاله بودن " خطی"ورود به بحث است يا  ابراز نظر شخصی برای اطمينان حاصل کردن از براينکه آيا اين تمايل حزب برای 
مثل بسياری از موارد ديگر که مطالب راجع  به خودم  را  . بود به غير از آن ، اصال  وارد  برخورد شخصی  با شما  نمی شدم 

ی دانم  از کی  صفت که البته  نم" ! ( بزرگ  منشی"نه ازموضع  بقول شما .  ی خوانم  و سری تکان  می دهم  و می گذرم م
  کسب اطالعدر حزب ، " بزرگتراز چهارنفر"گفتم  بهتر بود که اينرا هم ! بلکه بيشتربخاطر ارزان بودنشان ) بدی شده است 

ل سازمانی که بند سوم اصو!  يک شخصيت حقيقی بود  بعنواناظهار نظر  از آنها برایاجازه گرفتنمی کرديد ، نه برای 
ز جمله  ليدر حزبتان  قاعدتا  از تصور می کردم  و می کنم  که آنها  ابلکه بخاطر اين بود که !  وری  کرده ايد حزبتان را يادآ

اهی  دارند و در آن صورت  زبان  خودم  شنيده اند ، آگکه  بارها  از "  سازمان مجاهدين خلق" من با تشکيالتیرابطه  ماهيت 
 و خالصه ٥٧در سال " جنبش من"من ،" سازمان مربوطه"در مقاله تان جا بجا و حتما بطورکامال تصادفی ازه نبود کلزومی 
 ! من ياد کنيد " جامعه بی طبقه توحيدی"آرمان 

٣ 



 ؟ قدم می زنم" تئوری توطئه" وار درباغ " ناپلئوندايی جان "ست گرفته ام ؟ يا اينکه دوباره را در" خط"انصافا آقای کمانگر، 
" سازمان مربوطه" بيشتر از درازکردن !ابش  ثو.توضيح  دهيد " تئوری توطئه" هم  راجع  به اين کمی اگروقت کرديد راستی

بيشتر آخر از هر ده نفری که  از اين دو واژه استفاده می کند ، معنی آنرا  بپرسيد ، نه  نفر آن  درکش و اطالعاتش ! من است 
نمی دانم چرا هر وقت صحبت صداقت پيش می آيد " ! ناصادقانهخط "گفتم ! نيست " ی جان ناپلئونداي"ازنويسنده کتاب خواندنی

)  و پس از انشعاب پيش( چند سال پيش درمالقاتی که با يکی از اعضای دفترسياسی حزبتان !  ياد حزب شما می افتم بی اختيار 
"  تو چرا مسائل سياسی را  اخالقی می کنی ؟:" اب به من گفتکردم ، خط" بیصداقت انقال"داشتم ، وقتی به مناسبتی صحبت از

 :می گويم و من 
 

 ! ديگرهيچ  اال يک تشکيالت عريض و طويل بوروکراتيو و  هيچ برجای نمی مانداگرازيک سازمان انقالبی بگيريد صداقت را 
 

بازهم  بديهی است که آنجا  نيز برخورد من  . فت  کالمم  پر او را نيز گرکه  تيزیآخر در مورد آن هوادار مجاهدينی و اما کالم 
  مجاهدين ، حول و حوشازآدمهايی است که هميشه  در " تيپ" نويسنده که هنوزهم  نمی دانم کيست بلکه با يک" شخص"نه با 

اهدين هم وارد   بيرونی مجمناسباتآدمها هيچگاه  در " تيپ"برخی از اين  .مادر را بازی می کنند نقش دايه های مهربانتر از
مجاهدين  بسيار کم از. نيز می کنند !  اما در رابطه با مناسبات درونی مجاهدين نه تنها اظهارنظر که بحثهای اقناعی نشده اند

مها  فقط  در حول  آد" تيپ"اين . د می کنند که شائبه مخالفت با مجاهدين را داشته باشد برخوری دانند و بسيار تيز با هر آنکس م
اينها  . می شوند  جريانات سياسی بوفوريافت تمامیدر ارتباط با درهمه جای جامعه و . وجود  ندارند   مجاهدينو حوش

نه در .  جامعه ای که آدمها هيچگاه  اجازه طرح نظراتشان را  نداشته اند.  و فرهنگ ويژه آنند" جامعه بسته"محصوالت طبيعی 
شما اگر با  صد نفر ايرانی مسائل !   نه  درجوانی  و نه در پيرانه سرکودکی  و درنه . خانه و نه در مدرسه  و نه در جامعه 

کار  بهترين راه! اطالع  ندارم ! نمی فهمم ! سياسی را درميان بگذاريد ، بسختی يکنفر را خواهيد يافت که بگويد نمی دانم 
هر روز بدنبال نظرخواهی  !   راديو فردا گوش دهيد هب!  آنها ست کردن روی اين آدمها  و جذب آنان ميدان دادن به نظردهی 

نظرتان  درباره رابطه  دختر و پسر چيست ؟ " هفته درست می دانيد ؟ يا  خوردن قرمه سبزی را يکبار درآ" .از جامعه  است 
 ......و "  رفسنجانی را برای  رياست جمهوری مناسب می دانيد ؟ "
 

نمی دانم  "هنوزهم  می نويسد که .   نوشته اش  بود محتوایبا  . نبود " محسن صادقی " بنام فردیمشکلم  با  داشتم می گفتم  که 
 به ٦٠سالازمجاهدين "وشته شما می خواستم برسانم که برخالف ن! دوست عزيز  " !چرا زير جمله های مرا خط  کشيده ايد 

و نه (  جنبش تهديد اصلی ١٣٥٤از آن يعنی درسال سال پيش ٦  بلکه، " شان را ارتجاع مذهبی نشناخته اندبعد تضاد اصلی
نيز  ، آنها" تضاد اصلی" در رابطه با و اما .  قلمداد  کرده اند "  راست ارتجاعی"زودرس گرايش ، بروز )   را تضاد اصلی
 دومی را درست ،" خلق و امپرياليسم"و "  کار و سرمايه"و در انتخاب ميان دو تضاد مطرح نيروهای انقالبی ديگر مثل بيشتر

خالف آنچه که به عرض شما  رسيده يکی از شعارهای ميليشيا هم بويژه  درجريان رژه آن در خيابانهای تهران بر. نستند می دا
در آن شرايطی که ارتجاع  می خواست با مسئله اشغال سفارت آمريکا ، . بود " مرگ بر آمريکا"شعاراست اتفاقا همين 

بازهم برخالف آنچه که به  . هم بود کند  از قضا شعار درستی "  شعارخلع"نيز س آنها  مجاهدين  را  انقالبی  و در رانيروهای
  و بعد هم ٦٠راکنده  خرداد  پ  تنها ابتدا در تظاهراتسيستماتيکبطورهم  " مرگ بر بهشتی"عرض شما  رسيده است ، شعار 

نکات "آنچه که مهم بود ،همان  ! نبودبا  اينهمه اينها مهم .  خرداد همانسال بود٣٠عار اصلی تظاهرات عظيم شبطورمشخص 
مقاله  می خواستيد با آن . ظورم  را گرفته  باشيد اميدوارم  که حاال من. بوديد  که شما در نوشته آقای کمانگر يافته بود" درستی

شديد که "  خطی"اما  درعمل  نا آگاهانه  توجيه گر!   خود مجاهدين را از کيسه من ، از زير ضرب  بيرون بياوريد که  بزعم 
 . بود آماجش نه من که از قضا همان مجاهدين 

 

 " جنگ جهانی چهارم"، آغاز ٢٠٠١ سپتامبر ١١
 

هستم ؟  با اين بحث  ن موضوع  بدنبال چه چيزی  طرح اياينکه با. را می خواهم  روشن کنم پيش از ورود  به بحث يک چيز 
معادالت  وان  روند همواره پيچيده  شونده می تتئوری فراگيری که در چارچوب آن . پرداخته ام " ریتئو"من به طرح يک 

 با تهاجم   بی ارتباط  با يکديگررا بهترفهم کرد وبظاهرو رويدادهای   ميان حوادث تناقضاتو "  الملل سياست بين"موجود در 
 .  مقابله کرد وسط  شبکه عظيم  رسانه ای حاکم ت" اطالعات کاناليزه شده"بی رويه  و هدفدار 

 
سيستم "درست عکس آن چيزی  که .  است اطالعات آن  "شرط"  و  و خردعقل ، آگاهی فرد" مبنای"در کادر اين تئوری ،

رنگارنگ در اختيار شما  قرار سيلی ازاطالعات ! فکرش را بکنيد  ! بدنبال تحقق آن است" انقالب انفرماتيک"با پديده "  حاکم
کنار آنها  شبکه ای  صدها کانال ماهواره ای  ، هزاران  سايت اينترنتی ، يک جريان مداوم  و مستمر تبليغاتی  و در .  می گيرد

 شرح مفصلتر اينها  را  برای دور نشدن .... .سيستم حاکم  و  تحليلهای طراز  !  غلطاطالعات  از تزريق  بی وقفه  سازمانيافته
وا ميگذارم که  اگر باالخره  فرصتی  يافتم ، به آن "  جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها "مطلب  بازهم  به کتاب از اصل 

تحليلهای  ، مبنای  بحث برمی گردد ، مسئله اين است که  آيا درست است که عنصرآگاهاما تا آنجايی که به اين. خواهم پرداخت 
سقم   صحت  و امکان تشخيص منبع  آن می باشد ؟  اطالعاتی که" دولت  آمريکا "  اطالعاتی قرار دهد  که اساساسياسيش  را  

آيا  تاسف بار نيست حزبی که  درعالم .  منابع  بی طرفی  وجود  ندارد   فرد  و نهاد مستقل  از دولت مذکور و ياهيچآن  برای  
پيش کند و درسپتامبر اعالميه صا١١پس از واقعه  نيز می داند ، فقط  چند ساعت !توده ها  خود را مدعی رهبری انقالب دار ،پن

انگاری  "! ( نسل کشی"اسف انگيز چند صد نفر به عنوان  مرگ از اينکه هنوز چيزی مشخص شده باشد ، ضمن  قلمداد کردن
را صادر " اسالم سياسی"وت حتما عادالنه ، حکم محکوميت ، از موضع  قضا ) را ندارنده واژه ها  بار و مفهوم خاص خود ک

  شود ؟  ثابتعکس آن    بی گناه نيستند مگر آنکه همه، ) غرب يعنی ( درهمين زادگاه  عقيدتی و سياسی شما مگر آخر. می کند 
وده  است ، چه  ب سپتامبر ١١  عامل جنايت  کنم  دولت آمريکا ثابت  می کنيد که  می خواهم متهم شما آقای کمانگر که مرا

پروسه  درکدام " تروريستهای اسالمی"جرم .  داشته ايد ن آنهم در زمان حيات بنيانگذار آن موضع گيری حزبتاتوجيهی برای اين
  می داديد ؟  شده  بود که شما اطالعيه ثابتقضايی 

٤ 



ی که  ا" طبقه ويژه" مطامع  و منويات اجرايی ی جز مامورينکه خود درعالم واقع چيز( اگر حرف و ادعای دولت آمريکا 
 شما اينقدرسنديت داشت ، ديگرمخالفتتان با جنگ عراق برای)  نيست افسار واقعی قدرت سياسی و اقتصادی را در دست  دارند

 های آمريکا  و انگليس ، خوددولت اين نيستم که کردنثابت  بدنبال   با اينحال من برخالف ادعای شما ، اصال بود ؟ چه صيغه ای
نه ، برخالف شما که پيشاپيش مجرم  ! لم  نخواهد که  دنه اين . بوده اند يا  نه٢٠٠٥ ژوييه  ٧ و ٢٠٠١  سپتامبر١١وقايع عامل 

 ! اتهام  را ندارد اثبات و يا رد اين امکان را مشخص کرده ايد ، من و نه  فقط  من که هيچکس ديگری در شرايط  کنونی اساسا
رک و شواهد  جمع آوری  شده ايست که  در اختيار  به اسناد  و مدا داشتن دسترسیبرای اينکار در درجه اول نياز به  چرا که 

تئوری  "در  تعيين کننده تحليل نهايی آنچه که برای من نقش اينکه در ضمن! هيچکس  جزهمان دولتهای مربوطه نبوده و نيست 
 . است آن در ابعاد جهانیپی آمدهای  که   سپتامبر ١١ ملينعادارد ،  نه "  جنگ  چهارم 

 
ان  توسط  سخنگويمن الطاعالتی را که .  سپتامبر، بزيرعالمت سوآل برده ام ١١من تنها ادعاهای دولت آمريکا  را در رابطه با 

تزريق  ، به شعور اجتماعی " ژهطبقه وي"رسانه ای متعلق به همان سيستم  رسمی و غير رسمی  آمريکايی ـ اسراييلی  و توسط  
من می گويم اثبات اينکه  !    قراردهيد اطالعات شما ولی آزاديد که مبنای تحليلهای سياسيتان را همين! ندارم  باورمی شود ، 

  از آمريکادولت را نفری هستند که عکسهايشان١٩مسببان  آن همان  اينکه  سپتامبر، عمليات انتحاری بوده است ،١١عمليات 
  بوده  را بی اطالع فاجعه ای    رسانه ای  به نمايش گذاشته  و خالصه  اينکه دولت مربوطه از وقوع  چنينعظيمطريق شبکه 

های مستقل غيردولتی به اطالعات واقعی ، اسناد و مدارک و شواهد  نهادتنها  زمانی ممکن  می دانم که امکان دسترسی آزادانه 
و سازمان  سيا  و  اف بی آی  نقل  شده  توسط  پنتاگون  درغيراينصورت داستانهای . داشته باشد موجود  و شاهدان واقعه وجود 

 .کنيد ا دربست پذيرفته  و  بازتوليد مهمالت ر  ولی  مختاريد که  تمامی  اين شما.  ندارم را  باور 
 

صله پس از فروپاشی اتحاد  شوروی سابق ، پتامبر و بالفاس١١سالها  پيش از " جنگ چهارم"من می گويم طرحهای مربوط  به 
و استراتژيسين  سندی  که توسط  دباورنمی کنيد يک نگاهی به . به بحث گذاشته شده است " طبقه ويژه"تهيه و درميان نخبگان

تهيه ، ١٩٩١در دسامبر ، بالفاصله پس ازفروپاشی اتحاد شوروی " ريچارد پرل "و" پاول ولفوويتز"يعنی " جناح بازها"عمده 
سندی که در ميان . يافت ، بياندازيد انتشار" نيويورک تايمز"ی از آن  در روزنامه صهيونيستی  بخش١٩٩٢ مارس ٨شده و در 
"  زلمای خليلزاد"و "  اريک ادلمان"، " لوييس ليبی"نندگان آن به غيراز دونفرفوق ، نامهای نه چندان نا آشنايی همچون امضا ک

" ديک چينی"مت رياست دفتر قدرت واقعی درکاخ سفيد يعنی ِس" جرج دبليوبوش"لی با تشکيل کابينه او .نيزبه چشم می خورند 
سومی هم که قاعدتا  می بايست برای هر کس که بطور  !  سياست خارجی او رای شود  و ديگری مشاورت مرا عهده دار 

فغانستان تحت اشغال  و مسئوليت همانی که سرنوشت  ا.  آشنا  باشد ظاهری نيز اوضاع  و احوال منطقه را دنبال می کند ، نامی
 .داده  بودند را  در دستهای  او  قرار" کرزایحامد "
 
هيئت به نخبگان " طراحی سياست دفاعی" به معنی defense policy planningعنوان اين سند طبقه بندی شده که تحت در

و نقش و جايگاه اياالت متحده  به مثابه تنها ابرقدرت  و " تک قطبیجهان "ائه شده بود ، بصراحت استراتژی حاکمه آمريکا ار
   ،  owerwhelming power "قدرت نظامی توانکاه  "بهآن يعنی اتکاء بی حد و مرز  استراتژی و ابزار ين تحقق اشيوه های

در مقدمه " !   برشهراالی تپه و مسلطندان مسلح ، بر بپادگانی تا د"تصوير ابرقدرتی يگانه به مثابه . به تصوير کشيده شده است
 :سند آمده است 

 
د قبلی شوروی  درهر   از ظهور يک رقيب جديد  که  قادر به ايجاد  تهديدی از نوع  تهديپيشگيریهدف اول عبارت است از "

 ." باشد نقطه از جهان
 

ت که جايگزين تاکتيک محوری جنگ اس" پيشگيری"مين مبنا تاکتيک بره" جنگ جهانی چهارم"تاکتيک محوری دراستراتژی 
 .بايد می گرديد " بازدارندگی" سرد يعنی تاکتيک  موسوم  به جنگجهانی سوم 

 
 !نبود ابعاد ماکرو اساسا  امکان پذير  بدون هدف قرار گرفته شدن  اياالت متحده  در ، استراتژی پياده کردن اين

 
 

 ١٣٨٤مرداد ١١ ،پايان بخش دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥ 



 مبخش سو
 

که  درکادرآن استراتژی قراربراين بود ". کمونيست" دشمنبالفعلخطر  بود درمقابلاستراتژی تدافعیاستراتژی جنگ سوم يک  
کاراگوئه  به  کشورهای  نيانقالب کوبا  و  و يا سرايت" هند و چين"طرات بالفعلی  چون فی المثل  خطرتسلط کمونيسم دربا خ

 .  تهديدات بالقوه عليه  استتماما تهاجمیاستراتژی  يک  کسبرعاستراتژی جنگ چهارم .   شود بازدارنده آمريکای التين مقابله
   فقط  و فقط  برعهده تنها  ابرقدرت   پيشگيرانهمنظور مقابله درکادراين استراتژی ، تشخيص تهديد و زمان واکنش عليه آن به 
امنيت و حتی  اعضای پيمان ناتو ، نه امکان دخالت  شورای حد و موجود بوده و نهادهای دوران جنگ سرد  مثل سازمان ملل مت

ول اين  دو جنگ  نيز  بر اساس تحليلهای اين استراتژيسين ها ، حتی  ائتالفهای  شکل گرفته  در ط. آنرا دارند !  نه حتی حق و 
شخص  پا برجای دفاعی تحت عنوان ف ميعنی کامال برخالف جنگ سوم که يک ائتال!   نمی توانند باشند با يکديگر قابل مقايسه

  اعضای  بوده  و درهرجنگی سيالتماما  موجود بود ، درجنگ چهارم ائتالفها  ثابت اعضای با" ی آتالنتيک شمالیدفاع پيمان"
 . باشند آن  می توانند  با ائتالف قبلی فرق داشته

 
 که با هدف بوجود آوردن صف ١٩٩٢مارس  ٨ ک تايمزمورخاين سند در نيويورعقيده من آگاهانه بخشهايی از بدنبال انتشاربه 

 ، مخالفتهای بسياری برای پذيرش آن انجام پذيرفته بود" اليت سياسی"بنديهای جديد حول محوراين طرح و تست ميزان آمادگی 
ا  ورود بيل کلينتون  اين طرح ب.شکل می گيرد کنگره دمکرات و نمايندگان " جناح  کبوترها"برعليه اين طرح از جمله در ميان 

اندکی پيش از ترک پنتاگون " ديک چينی"هر چند که . به کاخ سفيد در انتخابات همان سال ظاهرا به فراموشی سپرده  می شود 
ا ارائه می دهد ، ر" ١٩٩٠ه  دفاعی برای دهاستراتژی"ز طرح مزبور تحت عنوان ، روايت ماليمتری ا١٩٩٣يعنی در ژانويه 
 .  روبرو می شود را درهمين  زمينه  دنبال می کرد   ديگری  متد که  ايت  نيز با مخالفت قاطعانه دولت کلينتونبا اينحال اين رو

 
اهای بر امضاکمه اياالت متحده منتشر می شود  که عالوه هيئت ح" اليت سياسی" ، سند  ديگری در ميان ١٩٩٨در سال 

نيز " بنيامين  نتانياهو" رژيم نژاد پرست اسرائيل  يعنی ت وزيرسابق، مزين به امضای نخس" داگالس هيت"و " ريچارد پرل"
تنها  ابرقدرت موجود  " اليت سياسی"يان فلسفه موضع  خط دهندگی  يک عضو رسمی دولت اسرائيل در مبرای فهم ! می باشد 

فتح تهران  و " گشاينده  راه برای که" فتح بغداد" دراين سند صراحتا به ضرورت !پيدا کردن پرتقال فروش رفت نيز بايد دنبال 
رحله  مو البی اسرائيل روی شخص وی را  وارد " جناح بازها " مخالفت دولت کلينتون ، فشار.است ، اشاره شده است " دمشق

ا ، به  نورديده  و با بکارگيری کثيفترين شيوه ه دولت متمرد ، ابعاد  سياسی  را  دررای حذفکه  تالش بتازه ای  می کند تا آنجا 
 !         کشانده  می شود صحنه  قضايی

 
درمقابل رئيس " مونيکا لوينسکی"يهودی بنام ! زيباروی تصادفا  يک دخترکال حساب شده  و با  برنامه  قراردادن نقشه کام

ه مدرک اتکاء ب او به  دادگاه  با  وف خاص و عام بوده و کشاندنمعرهاِيی که از قضا هرزبودن پايين تنه اش جمهور خوش اشت
 جمهور رسوايی حاصله برای رئيسکارآموز حرفه ای کاخ سفيد ، عليرغم بزرگترين ! باقيمانده بر دامن و لب و لوچه ! جرم 

ادامه همين مبارزه . ، با اينحال حذف سياسی او را بدنبال ندارد  جهانی سطحدر پرستيژ آمريکاو به لجن کشيده شدن ! بی دقت 
باقی  .  دارد را نه  از صندوقهای رای  که با حکم  دادگاه ، بدنبال" جناح  بازها"تا بيرون آمدن دولت منتخب درپهنه حقوقی نهاي

اينجا ديگر اين عضو کميته  مرکزی  حزب حکمتيست است که بايد  توضيح دهد که  .  دانند میداستان را همگان  کم  و بيش 
ا منطقی است که طراحان مربوطه ، چنين  يا  نه ؟ آيامکان پذير بوده است  سپتامبر از اساس ١١آيا تحقق اين طرحها بدون 

 خدا  رها  کرده باشند ؟  ، به امان   به آنطريقه  ورودرا  بدون مشخص  کردن  طرح عظيمی 
 

دستگاه های   سپتامبر اين بود که  آيا  دولت  و ١١ال وقوع  فاجعه  آمريکا ، بدنبيکی ازپرسشهای اساسی مطروحه درخود جامعه
 ؟  شواهد بی شماری  ، يا  نهد  حادثه ای  دردست داشته اناحتمال  وقوع  چنين آمريکا ، پيشاپيش  اطالعی  راجع  به  اطالعاتی
ازطرف ديگر يک . ين اتفاقی را گواهی می دهند بودن دستگاه های اطالعاتی دولت آمريکا از احتمال  وقوع چندرجريان 

هيچ نهاد و فردی سپتامبر از سوی ١١سائل مربوط به  ، مبه هرقيمتتالش دارد که   حاکمه آمريکا جريان قدرتمند درهيئت
دی و تالش هماهنگ که در زير به  نمونه هايی  از آن  اشاره خواهم کرد ، قاعدتا هر فرد عااين !   بررسی  قرارنگيرد مورد

و شسته رفته خود بخود  روايت رسمی فکر و تعقل  واميدارد  و بدور از پيچيدگی های معمول دنيای سياست موجود را نيز به ت
بزودی جانشين  کميته مرکزی حزبی که  قرار است به عضوالمت سوآل  می برد ، چه  رسد به زير عسپتامبر را حداقل ١١

 !هم بشود " جمهوری اسالمی"
 

تا  .   سپتامبر است ١١ريکا  به  خانواده  قربانيان   يک مبلغ  چند ميليارد  دالری  از سوی دولت  آممهمترين مسئله ، اختصاص
مسئله عجيب يکی مبلغ نجومی پرداختی  و ديگری شرط  . ست تقدير هم هاينجای قضيه نه تنها اين چيزعجيبی نيست که شايان 

 از بستگان خود را در دولت آمريکا  به هر خانواده  آمريکايی  که  يکی . است عجيب  و غريب پرداخت اين مبلغ  به خانواده ها
 شرط  پرداخت  می کند  که  يون و هشتصد هزار دالر را به ايننجومی يک ميلامبر از دست  داده بودند ، مبلغ سپت١١حادثه 

 نه ؟  بديهی جالب است !    را  از دولت  درمراجع  قضايی مطرح  نکنند تاريخی ، هيچ  سوآلی  بدهند  که درهيچ  تعهدآنان 
به  پرسشهای مطرح گر پاسخی بهتر از اين را می توان ماصال .  مبلغ  قادر به بستن بسياری از دهانها خواهد  بود يناست که ا

 خيل خانواده هايی در کنار. ف جريان شنا می کنند خالال همواره آدمهايی درهمه جا يافت می شوند که شده  سراغ کرد ؟ با اينح
را " روايت رسمی"و می سپارند تعهد نی پذيرند ، هستند اندک خانواده هايی که و شرط دولت را ممی گيرند که  پول را 

 نواده ها  در محاکم  قضايیطرح شکايت اين خا .را به  دادگاه  می کشانند " راوی"می برند  و به زير عالمت سوآل شجاعانه  
 که  برای جمع کردن قضيه  ن غوغايی  بپا کردعليرغم تحريم گسترده  خبری آن توسط سيستم رسانه ای حاکم  در آمريکا ، چنا

در کنگره به  رياست هنری )   نفر٥زب از هر ح( و جمهوريخواه ره متشکل از اعضای احزاب دمکرات يک کميته ده نف
می شود  که  وظيفه  تهيه  گزارش نهايی  در باره سوآالت کيسينجر يعنی همان سلف ريچارد پرل در دوران جنگ سرد تشکيل 

 . سپتامبر را برعهده  داشت ١١ت متحده از عمليات وحه  از جمله  ادعای اطالع داشتن دولت اياالمطر
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ل اعتراضات گسترده ای   بدنبا مفتضح است که آنچنانمی مانستين کميته که به سپردن گوشت بدست گربه کيسينجر بر ارياست 
حاصل به اصطالح  . کناره گيری می شودز ، مجبور به يم نيويورک تا در روزنامههمهخود کنگره و مهمتر ازمنجمله در

در آن صراحتا اطالع  دولت آمريکا از می باشد که " ١١ ،٩" کتاب هشتصد نهصد صفحه ای بنام تحقيقات اين کميته ، يک
د ، مصر و مان ، هن دولتهای آلبه اعتراف چهارنفر از اعضای کميته.   قلمداد شده استحتمی و صد درصد  سپتامبر،١١واقعه

  .هشدار داده بودند ايتاليا اکيدا نسبت به چنين  تهاجمی 
 

که مامورکنترل پست  و ای ميل های متعددی به زبانهای " سيبل ادموندز"جدای از اين يک کارمند سابق اف ـ بی ـ آی ،  بنام 
تدا مدتها  ايزوله  و نهايتا  اخراج  می  توسط  سرويس مربوطه ابترکی ، عربی ، فارسی و انگليسی بوده  و بدليل افشاگريهايش
 اطالع داده باال به مقامات راچنين خطری مبنی بر نزديک بودن شود ، مدعی است  که پيش از وقوع حادثه ، شواهد بيشماری 

 ).  صفحه مطلب هست ٦٠  نزديک  گوگلراجع به او در ( .روبرو شده است است که همواره با بی اعتنايی  آگاهانه  آنان 
 

،  می کرد سپتامبر محاکمه١١ اتهام ارتباط با افراد متهم به شرکت درعمليات به چند ماه گذشته ، دادگاه  آلمان فردی را که همين
طه  به يکی از  دستگاه  مربوليل خودداری اکيد دولت آمريکا ازهمکاری با  دستگاه  قضايی آلمان و جلوگيری  از دسترسیبد

آيا  طرح  اين .   که در اختيار دولت آمريکا بود ، مجبور شد  که به علت  کمبود مدارک آزاد  کند شدگان عضو القاعدهدستگير
 غيرمنطقی است ؟ل مخفی نگه داشتن چه چيزی است ، سوآل مشروع  که  دولت آمريکا  با اين تالش گسترده بدنبا

 
 اسرائيل در فردای واقعه از مفقود شدگان احتمالی رغم يک ليست چهارهزار نفره ای که  وزارت خارجهآيا عجيب نيست که علي

هد ، خون از دماغ  يکنفر آنها هم نيامده باشد ؟ می د" مرکز تجارت جهانی"يهوديان تبعه اياالت متحده ، در  و نه تبعه اسرائيل
" نسل کشی"ه بی ارتباط به مسئل" حککا" نکند  اشاره اعالميه عجوالنه جايی برای مزاح باشد همينطوری بفکرم می زند کهاگر 

عضو بگذريم که ! جهانی بوده باشد خدمتگذاران صحنه تجارت از" همين نسل"در آنروز ، تصورمبتنی بر احتمال از بين رفتن 
ه راستی فلسفه صدم پاسخ به اين سوآل ساده که کرده بود  اال" شدنمشمئز"کميته مرکزی حزب مربوطه ، ازهمه چيز ابراز

دماغ  حتی   برجهای مذکور واقع  بوده  و از همگی در طبقات فوقانیتجارت جهانی که  دفترهای  کارشان نديدن کادر رهبری 
ه  توطئه آميز خطورکند فرضياين آدمهای دير باورامد ، چه بوده  است ، آيا منطقی نيست که به فکر يکنفر از آنها هم  خونی ني

يان را آدمهای  داده باشد ؟ چرا که اکثريت بزرگ قربانهشدار امنيتی! ثمرثمر پيشاپيش به همه آدمهای م" القاعده"که نکند  خود 
کارگران رستوران ، نظافتکار ، نگهبانان ، مامورين آتش نشانی و يا کارمندان متخصص امور مالی و کامال عادی همچون 

خارجی ، تشکيل الصه بازديد کنندگان رترها و خ، سکمات و خريد و فروش اوراق  بهاداربانکی ، کارکنان شرکتهای بيمه و خد
 . می داده است 

 
  در بستن  به پرواز  درآمده اند ، صدها  کيلومتر از مسير اصليشان  يک فرودگاهکه همگی از آيا عجيب نيست که چهارهواپيما 

 زوم  کرده باشند  تا جهان  دیام  تلويزيونهای دنيا هم  بدنبال برخورد اولين هواپيما به برج اول ، روی برج بعمنحرف شوند ، تم
پايين کشيدن  سه  و بطور زنده  شاهد تهاجم  به آمريکا  باشد ، با اينحال جنگنده های تنها ابر قدرت دنيا توان لحظه  به لحظه 

ريکی چبرای فهم کردن اين اتفاقات ساده اصال نيازی به تخصص درجنگ ! عزيزگررا نداشته  باشند ؟ می بينيد رفيق هواپيمايدي
آن عمليات انتحاری جدای از درستی و   در رابطه  با  مبارزه مسلحانه چريک شهری و به تبع  لحيههرچند که اظهار ! نيست

 !   کننده  نيز هست ه  تنها ساده لوحانه که مشمئزنه صعوبت  اين مبارزه  را از دورهم  نچشيده اند ، غلطی  آن ، برای آنان ک
 

    پتامبر و تفاوت آنها  با  عمليات ديگر  س١١  ژوييه  و ٧تشابه 
 

 همه جا را بان تحرکات مردم در به اندازه لندهيچ  شهری در دنيا. سپتامبر است  ١١ لندن به  اعتباری کاريکاتور انفجارات
  اسالمی  جرياناتراجع  به " اطالعات"کمتر دولتی درجهان. ويزيونی ريز و درشت ، زيرکنترل ندارد تلکمک هزاران دوربين 

 .  اختيار دارددر) و جاسوسی نفوذ (و چه بصورت پنهان ) کاریهم(با آنها را چه به  صورت آشکار" ارتباطات"و مهمتراز آن 
 

 فرودستان  حرکت می کنند  و  قربانيان هم  طبق معمول  از واحديک ايستگاه از با کوله پشتی هايشان" تروريستها"در لندن هم 
هم از قضا عمليات !  هم  وجود داشته باشند "صهيونيسم"ميان آنان عناصر اسالمگرای  ضد که در سا چه ب.  جامعه هستند

  کشورصنعتی جهان در اسکاتلند در جريان٨نجام می شود که يکی ازمهمترين نشستهای چند سال اخير سران  ادر زمانیدرست 
فوق قدرتمند جمهوری اسالمی " البی"م  بر ايران  و عليرغم ليه  رژيم حاکنشستی  که  می بايست  سياست  نوينی  را ع. است 

و به تبع  آن  " جنگ عليه ترور" انفجارات لندن ، مشروعيت يافتن  شرکت انگلستان در  پی آمد  کمترين. اتخاذ  کند در انگلستان
در درون  " ل داخلیکنتر"و عليه " جنگ خارجی"ضد " رالهایليب"منزوی شدن جنبش عظيم ضد جنگ  و بسته شدن دهان 

 .ساختار سياسی قدرت  است 
 

چه چيزی است ، پی آمدهای  سياسی  و  اجتماعی  اتفاقات    فراتر از اثبات اينکه  چه  کسی پشت گفتم که  برای من  بسا
 .مهم  اين  است  که  کدام  سياست  دست باال را پيدا  می کند .  اينچنينی  است 

 
بالی و  نيد برخالف عمليات مشابه  در کنيا  و يا  انفجارات اگر  دقت ک.  تهديد ترور در جامعه  است " تداوم يافتن"تشابه ديگر 

چه  در شکل  ارسال  پاکتهای آغشته  به ميکرب و " شبح ترور"م الشيخ ، در آمريکا  و انگليس استامبول و حتی  مادريد  و شر
  که  بيشترين  کاربرد  در تحقق يکی ابزاری.   جامعه  می ماند ها  در مياناموفق  بعدی ، تا مدتچه در غالب  تکرار عمليات  ن

 .دارا  می باشد  را "  کنترل مطلق اجتماعی"  جنگ چهارم ، يعنی آماج هایاز مهمترين  
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 و اما عمليات انتحاری   
 

حرف  من اساسا حول همين  دو .  باشند عمليات  انتحاریيع  لندن و  نيويورک  حاصل چند ا  فجامشخصنمی کنم  گفتم که باور
  است  يک غازیحرف ديگرم هم قضاوتهای  صد من !  جهان ی چرخيد و نه  رخداده های روزمره ديگر در اقصی نقاطاتفاق م

 .خود  می باشد که  اساسا  حول  اينگونه عمليات شکل گرفته  و می گيرد  و تنها کارکرد آن  راضی کردن 
 

 پيچيده ايست که  اوال    ، يک روند  فوق لحظهنه در  و درازمدت  در خوداده کردن يک نفر برای  فدای جان  که آممن می گويم
کارهرکس و بويژه قضاوت کنندگان برج عاج نشين آن نيست و ثانيا  نياز به مجموعه عواملی  دارد که بدون حضور مداوم  آنها  

 .   نيست س امکان پذير اساذهن  و عين  فرد  و مالء پيرامون  او ، ازدر 
 

 هم که  شده ، زير بمباران  من می گويم شما موقعی  می توانيد  حاالت روانی آدمهای زير بمباران را فهم کنيد  که برای  يکبار
!  اشيد موقعی مفهوم خداحافظی با فرزند برای رفتن به عمليات را می فهميد  که خود ، پدر يا مادر بوده  ب!  گرفته باشيد قرار 

و خالصه زمانی مفهوم   ! گرفته باشيدز خود را درک می کنيد  که يکبار هم که  شده  درمعرض آن قرارزمانی مفهوم انتقاد ا
زمين را زير پايتان داغ  "را فهم  خواهيد  کرد که بجای شعاردادنهای مضحکی همچون " تصاحب قدرت سياسی"واقعی 

!  چنين و چنان شود " ما  اجازه نخواهيم داد "و يا )  ته زيرپای جمهوری اسالمی است وطه البمنظور حزب مرب" ( خواهيم کرد
کنونی  يران  و  چنگ در چنگ با  صاحبان صحنه ادر جلوی دوربين تلويزيون و يا بر صفحات اطالعيه های  اينترنتی ،  در 

اکبر "همان مصافی که يکی مثل . موديد اندکی  می آزرا  " تصاحب قدرت سياسی"رت  سياسی ، مفهوم مصاف بر سر قد
"  جامعه سوسياليستی" می دهد  و شمای طرفدار داخلفرسنگها دور از من  به لحاظ  سياسی  در "  جامعه مدنی"طرفدار" گنجی

 اف است که  به ناگهان  مقوالت  کم اهميتیمصچرا که ازقضا  در آن !   نه خارججنبش سرنگونی ، در نزديک به من در کادر
و " نيروی جان برکف"برای تصاحب قدرت سياسی  و به تبع آن  الزام در اختيار  داشتن " ضرورت پرداخت بها "همچون 

در مقابل اين پرسش ساده که )  حميد تقوايی  را می گويم (   شما سابقدر آنصورت ديگر ليدر . تربيت آن ، چهره می نمايند 
 را  اساسا  در خارج  از کشور قرار داده ايد ؟  عالمانه می هستيد ، تشکيالتتانهوری  اسالچرا شمايی که مدعی سرنگونی  جم

و شما  !!!  پاسخ نمی داد  که اين  سوآل را برويد از جمهوری اسالمی کنيد که اجازه فعاليت سياسی  به ما را در داخل نمی دهد 
 .  آنروز برايش کف  نمی زديد 

 
 درست  پديدهای اجتماعی ، جدای  درستی  و غلطی  آنها  ،  ابتدا  به  ساکن  بايد  آنها را  می خواهم بگويم  که  برای  تحليل 

 و  شناخت درست هم چه ما خوشمان  بيايد  و چه  نه ، از دل  برخورد عملی  با  آن  پديده  مشخص حاصل  می شود. شناخت 
باشد و چه پديده ای  همچون " تصاحب قدرت سياسی " چه موضوع  شناخت. ی خواهد  بود ذهنتحليلهايمان وگرنه ! الغير 

چه در ! و يا حتی  الزامات  مشارکت واقعی  در رهبری جنبشهای اجتماعی  و  برخورد  با  مقوله سرنگونی "  اریعمل انتح"
 عناوين دکتری  چه يک کاميون!   باشيم  و  چه  موهايمان مثل برف سپيد شده باشد شده بيست سالگی وارد کميته مرکزی حزبی 

در فالن  !   را ازعضويت و مسئوليت سابق اعتبارمان وری  جلوی  اسممان  رديف  داشته باشيم  و  چه و پرفسو مهندسی
 ........   باشيم  و  چه  جريان سياسی گرفته

 

 سقم تئوری چرا که جامعه تنها آزمايشگاه تعيين صحت و.   برای گفتن داشت   بايد حرفیماندن برای  در صحنه  
 !موفق باشيد آقای کمانگر   !هاست 

 
 
 

 ١٣٨٤ مرداد ١٩ بيژن نيابتی ، 
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