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 موسوی

٢٠١٢ اگست ٠٣  

  

  القاعده و اخوان ملعبۀ دست امپرياليزم
 

يکی از آنھا را تحليل می نمودم، ضمن ساير داليل " اسامه بن الدن"کشته شدن اعالم حدود يک سال قبل وقتی داليل 

که القاعده ای به ھمان اندازه : در آنجا نوشته بودم . معرفی نمودمبا القاعده و اخوان جھت آشتی امپرياليزم تالش را 

و اخوان جھت زنده ماندن شان به امپرياليزم نيازمند اند، اگر نه بيشتر از آن به يقين به ھمان اندازه امپرياليزم نيز 

شت افگنانه، گسترش ساحۀ نفوذ و ضربت زدن به حريفانش ھانسانی، تجاوزگرانه و دجھت تطبيق سياست ھای ضد 

 از روز ازل "سرمايه و مالکيت خصوصی " قلمزنه ند کا، به اصطالح زوجی نياز حياتی داردبه القاعده و اخوان 

  . نمی توانند جدا از ھم زندگی نمايند،يکی را برای ديگری قلم زده و تا زنده ھستند

، به گردن القاعدهبار تمام مالمتی ھا انداختن  سياست ھای نابخردانۀ ادارۀ واشنگتن از طريق ود اين نياز متقابلبا وج

 که خالف القاعده یجدائي. به طرف جدائی سوق دادتاحدودی اين پيوند سرشت و سرنوشت امپرياليزم و ارتجاع را 

  . محروم ساخت، مؤثرترين سالحی که به وجود آورده بودکه از آن سخت منفعت برد، امپرياليزم را از بزرگترين و

 خطراتی چند من جمله تيره شدن روابط با پاکستان، پيرمرد بيماری را  آنھا با آنھمه سروصدا و با قبولھمين بود که

و که ديگر نای حرکت نداشت، اما با تمام قدرت مخالف ازدواج مجدد دو عفريت تاريخ يعنی امپرياليزم و القاعده 

، مردم جھان و به خصوص مردم امريکا را "اسامه"، تا از يک جانب با اعالم کشتن ند، از ميان برداشتاخوان بود

 امريکا و ساير کشور ھای امپرياليستی به  که نه تنھا حيات مردمکه بر مبنای ماشين تبليغاتی امپرياليزم پذيرفته بودند

جھت " بن الدن"بقای انسان در کرۀ زمين با در نظرداشت تالش گره خورده است، بلکه " بن الدن"اشارۀ انگشت 

  .خاطر ساخته امکان ازدواج مجدد شان را فراھم نمايندآسوده ، دستيابی به بمب اتمی، به فنای وی وابسته می باشد

 شدۀ به اصطالح غرور جريحه دارقادر شدند از آن گذشته امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء با اين وسيله 

 نمايند، مگر از ھمه مھمتر استفاده ای بود که امپرياليزم می توانست و می ارضاءرا امپرياليستی نظامھای شان 

گذشته از آن که تاريخ . تواند از نيروی القاعده و اخوان در منازعات بين المللی و گسترش ساحۀ نفوذ خود بنمايد

يوگوسالويای ديروز، و به صد ھا ميليون انسان در سراسر ن در ھرگز فراموش نمی کند، ھنوز ھستند ميليونھا انسا

 را از ياد نمی توانند ببرند، چه اجساد " اخوان-القاعده"جھان که ھمکاری صادقانه و بردارانه بين امپرياليزم و 
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ن اتحاد، در قربانيان آن اتحاد نامقدس نه تنھا در گور ھای شان تا ھنوز تازه است، بلکه به ھزاران قربانی ديگر آ

  .سراسر بالکان با درد و رنج به جای زندگی، آخرين رمق ھايشان را می کشند

کارآئی اسلحۀ القاعده و اخوان در سرکوب خواستھای ملتھا و به انحراف کشانيدن مبارزات ظفرمند شان، و از قفاء 

ه و در بخشھائی از شوروی سابق و  که از افغانستان آغاز يافتھمه چيز را به تملک ارباب امپرياليستی در آوردن،

کشور ھای اقمار آن ادامه يافت، در واقع يکی از آن نوع سالح ھائی به شمار رفته و می رود که با استفادۀ درست 

تقرب از آن، به امپرياليزم اين امکان را داده و می دھد تا با کمترين ھزينه از طرف خود به اھداف امپرياليستی اش 

  .حاصل نمايد

 با امپرياليزم صحت خود را در " اخوان-القاعده"نچه ھمه شاھديم آن پيش بينی يک سال قبل، در مورد آشتی بين چنا

ش آن زمان به بعد موازی با کاھاز .  برجسته ترين مثال آن به شمار می آيد"ليبيا"عمل به اثبات رسانيده، نمونۀ 

 و طالبفته نه تنھا مال عمر نيز شرايط بازی را پذير"خوان ا-القاعده "، " اخوان-القاعده"تبليغات غرب عليه خطر 

 جھت اثبات صداقت شان، ايند ود با امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء باب مذاکره را باز نمنحاضر می شو

اجساد متعلق به آنھا، آتش زدن قرآن و قتل ھای عامی از سنخ پنجوائی ببندند، بلکه برچشم شان را برشاشيدن 

با صراحت به حمايت از اھداف و برنامه ھای امپرياليزم و صھيونيزم " بن الدن"از موضع جانشين " ظواھریلا"

  .، وحکم جھاد عليه دولت سوريه را صادر می نمايدپرداخته

 و سوريۀ امروز وجود دارد ناديده بگيريم ھشتادھرگاه مشخصات و برازندگی ھای خاصی را که بين افغانستان دھۀ 

تفاوت ماھوی بين دولت دست نشاندۀ کارمل و کشور اشغال شده و حقانيت خيزش خلق ما را عليه ه تعبير ديگرو يا ب

دولت محصول تجاوز اشغالگران سوسيال امپرياليستی با وضعيت فعلی دولت سوريه و نقش مردم آن در قبال 

ر دو مورد پی گيری نمائيم، ديده می تحوالت جاری، از ارزيابی بيرون نموده، صرف تشبثات امپرياليستی را در ھ

  .شود که اينک سوريه افغانستان ديروز گرديده و دولت ترکيه در عمل نقش پاکستان آنروزی را به عھده گرفته است

اين بدان معناست که نه تنھا سيل اسلحۀ غرب ازطريق ترکيه به دست مزدوران امپرياليزم رسانيده می شود بلکه به 

 و امپرياليزم به بھانۀ خود آنھا در لست مرگ امپرياليزم قرار داشته" بن الدن"تا زنده بودن ھزاران انسانی که 

و زير " ناتو"د، اينک آزادنه از قلمور ايسرقت می نمجھان مبارزه عليه آنھا ساالنه ميليارد ھا دالر از جيب مردم 

مايت آن سازمان جنايت و آدمکشی، خود را به سوريه رسانيده، با ريختن خون خلق سوريه آب به آسياب چتر ح

  .امپرياليزم و صھيونيزم می ريزانند

اين که چرا چنين روندی به وجود آمده و آيا امپرياليزم از آنچه ازدواج نخست آنھا در افغانستان، چه به روز گار 

 ، و يا نمی توانند آينده را پيش بينی نمايند، يکی از آن نکاتيست که طی اين مختصرستمردم آنجا آورده بی خبر ا

و  برآن روشنائی بيفکنم، يا به عبارت ديگر ضرورت و علت اين مراجعۀ مجدد، بعد از آن طالق آشکار می خواھم

  .را واضح نمايمثالثه 

رادۀ آزاديخوانۀ خلق ما که با تأسف اينک چند تن طالب ناتوانی امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء در تقابل با ا

 و نديدن کمترين روزنۀ اميدی که بتوانند بر مقاومت مردم ،ندآن را در رسانه ھا به نفع خود مصادره نموده ا

و شرکاء را بر آن داشت تا جھت فرار از يک شکست امريکا افغانستان پيروزی بيابند، امپرياليزم جنايت گستر 

 را به " اخوان-القاعده" داد و گرفت تازه اش با "ويتنام، کامبوج، الووس"و رسوائی بزرگتر از رسوائی محتوم 

  . پوشش دھد"بھار عربی"مثابۀ شيربھای جديد عجوزۀ ھزار داماد ارتجاع ھار مذھبی، زير نام 

  :ف دست بيابندامپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء با اين ترفند، می خواھند ھمزمان به چند ھد
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 متحدان پيشين شان را که در جريان دھۀ اخير به دشمن خونين آنھا مبدل شده و در مناطق مشخصی با آنھا – ١

تأمين حاکميت خود در آنجا می ای که فعالً تحت حاکميت آنھا قرار دارد و يا براطقی دست به گريبان اند، از من

  .در جائی که خودش می خواھد به کار بيندازد را ھاد دور ساخته، ظرفيت ويرانگرانۀ آننرزم

صد ھا و ھزاران نفر در تالش آن باشند تا خود را به افغانستان رسانيده و از طريق روياروئی آن که يعنی به عوض 

با لشکر غرب، آب شھادت نوشيده به حور ھای ھميشه باکره دست يابند، راه آسان را برای شان به وجود آورده به 

، اسکوالراصطالح ، از آنجا با کافران علوی، مسيحی و به نموده ترکيۀ اسالمی وانۀرآنھارا ن اسالمی عوض پاکستا

  .خود ادامه بدھند" جھاد"با جيب پر و شکم سير، به 

 را بگيرند، چه بھتر که مرگ را به " اخوان–القاعده " وقتی قادر نيستند تا جلو تخريب و ظرفيت و يرانگری -٢

يعنی در کشور ھائی که روی مسايل مشخصی نمی توانند مورد اعتماد قرار بگيرند، حتا اگر . رستندخانه ھمسايه بف

  .ھم جھت رسيدن به آن اعتماد مايه گذاشته باشندرا جان و شرافت خود 

يعنی با وجود خيانتی که .  تحت حاکميت پدر و پسر ديدۀنمونۀ بزرگ چنين عدم اعتمادی را می توان در مورد سوري

 قرن گذشته انجام داد و يا ھم ھمسوئی ھائی که بشار االسد ٩٠فظ االسد حين تجاوز اول امريکا بر عراق در دھۀ حا

 اسرائيل قرار دارند و ھمسايگیدر تجاوز دوم امپرياليزم غرب بر عراق از خود نشان داد، از آنجائی که در 

 و يا تسليم ، لذا نمی توانند بدون مبارزه چشم دوختهاسرائيل نيز بربخشی از خاک آنھا و حاکميت بر تمام کشور شان

حال در آنجا چه اتفاقی می افتد، به چه تعداد انسان کشته می شود، بر چه تعداد . مرگ نجات دھنداز  خود را مطلق

ود، واضح است که جا ويران می گردد، چه چيز به غارت برده می وشو کودک تجاوز روا داشته می شود، کزن 

اد بمبھائی که جھت دچه اين را به نيکوئی دريافته، که به تع. د، اسباب تشويش امپرياليزم را فراھم نمايدنمی توان

يه ھای کشور ماارت برای سرغکشور می ريزد، زمينۀ آن را به وجود می آورد تا صد چند آن امکان ويرانی يک 

  .خود فراھم نمايد

  : نيز به نيکوئی دريافته است و آن اين که از ھمه مھمتر، امپرياليزم يک حقيقت ديگر را-٣

يعنی ھرگاه دولت اسد . ھريک از طرفين مخاصمت که کشته شود، نفع امپرياليزم و صھيونيزم در آن نھفته است

 چه وقتی دشمنی، دشمن ديگری !قادر شود به صدھا و ھزاران اخوان و القاعده را بکشد، از ديد امپرياليزم به درک

دی و پايکوبی است و ھرگاه قضيه عکس آن گردد يعنی القاعده و اخوان بر سوريه ھمان بياورند را می کشد جای شا

   !که بر ليبيا روادشتند، باز ھم به درک

در نتيجه گفته می توانيم در بازی جديدی که امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء در سوريه به راه انداخته اند، 

کشته شود، نفع آنھا تأمين شده و اخوان به مثابۀ ملعبۀ دست امپرياليزم، گور خود را در ظاھر امر از ھر طرفی که 

  .می کند

تنھا چيزی که در محاسبات استعماری ھيچ کسی نمی خواھد در باره اش يک کلمه ردو بدل نمايد، سرنوشت ترکيه 

  . ، می باشدبعد از ختم جنگ درھردو حالت ممکن

 کردی که از طرف آن رژيم اکنون ھا ھزارده از اين زورآزمائی زنده بيرون آيد، بدان معنا که ھرگاه رژيم اسد 

د آورد، و در صورتی که زورآزمائی کنونی، نمسلح شده اند در زير ھدايت آن رژيم، چه به روزگار ترکيه خواھ

لقاعدۀ ديگر چه به زباله دان تاريخ بفرستد، باز ھم جای سؤال است که ترکيه و غرب با ھزاران ارا رژيم اسد 

خواھند کرد، آيا پاکستان ديگری در پيش است؟ آيا تمام کشور ھائی که بر مبنای اعتقادات مردم آن بالقوه ممکن 

  .است، کدام زمانی دشمن اسرائيل بگردند، ھمه بايد نابود شوند، آينده قضيه را روش خواھد نمود
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يند، روز ھای کنونی پاکستان، جنگ داخلی، کشت و کشتار تاجائی که اين قلم می تواند دورنمای قضيه را اکنون بب

  . ده ھا و صد ھا نفر در ھر روز در انتظار ترکيه نيز می باشد

، ھرچند دلم می خواھد در چنين حکمی را بر مبنای شناختی که از امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی دارم می نمايم

يگناھان آسياب امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی را به حرکت پيشبينی خويش اشتباه نموده، بيشتر از اين خون ب

   .نياورد

  

  

 

 


