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اداره هر سرزميني با تك انديشي؛ اومانيسم را در اين سرزمين ها به ترس و ولونتاليسم را به لرز مبدل خواهد ساخت، چنانكه تجربه كرده ايم تك انديشي زورمند پس از جنگ جهاني دوم در بلوك شرق به رهبري برادر بزرگ توتاليتاريسم سلط گر را نزديك به نيم قرن بر اين منطقه حاكم نموده بود و استالين بزرگ ديكتاتور اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ميليون ها انسان هم ميهنش را به بهانه ها و شيوه هاي مختلف يا به سكوت وا داشت و يا به دهان خاك سپرد؛ و بعد از او روزيونيستها نتوانستند تحول اساسي در آنچه "چه بايد كرد" ناميده بودند به وجود آورند ؛ البته توتاليتاريسم تنها شناسنامه بلوك شرق نبود؛ فاشيسم و نازيسم در اروپا؛ هم چون امپرياليسم امپراتوري ژاپن در آسيا نمونه هاي شناخته شده جنايت عليه بشريت هستند كه دست كمي ازجنايات استالين عليه بشريت نداشتند.
ديكتاتوري هاي وحشتناكي كه قرن بيستم را دچار مصيبت كردند همه ايدئولوژي هاي غير بشري داشتند توتاليتر هاي اين قرن با وحشت پنهان از يكديگر دست در دست هم امپراتوري 1984 جورج اورل را به وجود آوردند؛ اكتاويو پاز مي گويد "من بسيار دوست دارم كه در بعضي موارد مانند مورد استالين مسئله عبارت باشد از فساد يك ايدئولوژي زشت ؛ ولي بايد كاملا پذيرفت كه همه اين آئين ها نطفه استبداد را در خود دارند."
و من فكر مي كنم استبداد نوع جديد از طرف نئو امپريال، اكنون باعث از هم پاشيدگي هم زيستي فرهنگها شده است، و اومانسيم كه روزگاري حلقه ي ارتباط بين جهان مادي و جهان معنوي بود به قدرت و زور مبدل گشته است. و ستيز انسان با انسان شكل جهاني به خود گرفته است، و ارزش ها جاي خود را به ضد ارزش ها سپرده اند. 

اگر ديروز مسكو افعانستان را اشغال كرده بود؛ امروز واشنگتن عراق را اشغال مي كند و حق نجات بشريت را خود به خواست خود به عهده مي گيرد؛ و اين تجاوز آشكار به حقوق بشر هم انهدام است و هم دگرگوني؛ هم تروريسم است و هم مبارزه عليه تروريسم.
امروزه تروريسم مدرن و سنتي در برابر هم قرار دارند و براي از ميان برداشتن جور و ستم روي به جور و ستم ديگري آورده اند؛ نئو امپريال جهان خواه با تمدني پلوراليزه شده با پلوراليسم دموكراتيك مي خواهد با زور تمام زورگويان و ترور پروران و تروريسم نامتمدن را سر جاي خود بنشاند؛ و بدين شكل است كه نبرد فرهنگ ها با تكثير ايدئولوژي ها؛ هويت فرهنگي اين عصر را به رهبري بنياد گرايان نارسيست به عهده گرفته است و تجدد ديدگاه ها جاي خود را به فناتيسم اسلام گرايانه سپرده است؛ فناتيسمي كه هويت فرهنگي هزاره سوم را ناسيوناليزه كرده؛ و ناسيوناليسم بر اصل هدف وسيله را توجيه مي كند؛ جنگ را صلح مي داند و يا به تعريفي "ناخودآگاهي سياسي" را به خودآگاهي ايدئولوژيك تبديل نموده است؛ و اين ناخودآگاهي سياسي و خود آگاهي ايدئولوژيك هم دولت داران و هم زير دولت بودگان را در پوشش خود دارد؛ و هر كدام به شيوه اي كه به آن دسترسي دارند از آن بهره مي برند؛ فرهنگ هاي سنتي مقابل فرهنگ هاي مدرن صف آرائي كرده اند و هر دو در نفي ديگري ميدان مي طلبند؛ و من به اين صف آرائي عنوان تروريسم فرهنگي داده ام. چند سال پيش در دانشگاه هاي بركلي و يوسي ال اي در امريكا و در چند كشور اروپائي ضمن يك سري سخنراني ها تم تروريسم فرهنگي را به بحث و گفتگو گذاشتم؛ و امروزه عنوان تروريسم فرهنگي مي تواند شفاف تر از ديروز مورد توجه و بحث قرار بگيرد. 
به نظر مي رسد ماندگي فرهنگي به معني فرمان از بالا توسط نئو امپرياليسم با تمدني مدرن شده و به اشغال پلوراليسم سياسي در آمده، سالياني است به آن بخش از جهان ؛ جهاني كه از هيچ نوع پلوراليسم بهره اي نبرده است دست درازي مي كند. و بدين گونه است كه كلي گرايان امپريال اعتنائي به جزئي گرايان اسلامگرا نمي كنند. و جلوه هاي تجدد و تمدن در اين بخش از جهان فقر فكري است همراه با فقر معنوي و گرسنگي ؛ و مجموعه اين فقرها 11 سپتامبر 2001 را به وجود آوردند و پس از آن ميليتاريسم در جهان تشديد شد و ايدئولوژي جديد وارد ميدان نبرد گرديد؛ نبرد فرهنگ ها به رخ جهان كشيده زد ؛ و هر دو گونه جهان گلگون شد؛ نبرد از بالا نبرد نئو امپريالها و نبرد از پائين نبرد اسلامگرايان و بدين شكل "جنگ همه عليه همه" آغاز شد. وزارت صلح جرج اورول ــ 1984 امور وزارت جنگ جرج بوش را به عهده گرفت و جنگ صلح شد و ناداني توانائي. پديده هاي متضاد فرصت تكثير بيشتري به دست آوردند؛ بن لادن بت سر سبد اسلامگرايان در خاور ميانه؛ دست پرورده و بال و پر گرفته عصر بوشيسم نبرد اصلي نئوامپريال شد و امريكا و غرب نبرد اصلي براي اسلامگرايان و بنيادگرايان . 


آمبرتو اكو روشنفكر و نويسنده ايتاليائي، بر اين نظر است كه "نظير آنچه در فيزيك تحت عنوان قانون بقاي ماده و انرژي مي شناسيم مي توان در مورد ايدئولوژي نيز صادق دانست ؛ ايدئولوژي از بين نمي رود، از صورتي به صورت ديگر تبديل مي شود. آنچه در عصر حاضر و با گذر زمان آشكار مي شود اين است كه از صورتي به صورت ديگر تبديل شدن ايدئولوژي كاركرد خود را به منزله يك نظام سلطه گرا از دست داده، و براي بقاء چاره اي جز تكثير ندارد.» . . .
و من فكر مي كنم كه ايدئولوژي هاي كم رنگ شده ديروز امروزه شانس خود را در نبرد فرهنگ ها مي آزمايند، هر يك قصد از صورتي به صورتي ديگر درآوردن جغرافياي جهان را در باور خود دارد؛ آن كه توان مندتر است دموكراسي مورد نظرش را در بمب افكن ها انباشته و بر سر مردمان فرو مي ريزد و آنكه از رنگ و روي پريده تري برخوردار است، فرهنگش را در قدارهاي به دور كمر بسته؛ با خود حمل مي كند و جان ميگيرد و جان مي دهد. استراتژي سركوب تناقض هاي كهنه، تجدد را در تنگنا قرار داده است و نبرد فرهنگ ها را به وجود آورده و اين نبرد پارادوكسي است ميان تجدد و كهنه.
تجددي كه قصد تعيين تكليف براي جهان را با انكار كهنه به عهده گرفته است. 
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