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 Political سياسی

  
  ھوادار پورتال: فرستنده

 اسونيگوست الا: سندهينو

  ام پرتوىيپ: برگردان از

  ٢٠١٢ سپتمبر ٢۵

  نيسم و اخوان المسلمياليامپر
  

 پس از آغاز بھار ،باسى مواضع خود را در جھان عريعنوان سازمانى مذھبى و حزبى سه ن بياخوان المسلم

  .ارى از کشورھا قدرت را به تصاحب خود درآورده استيت نموده و در بسيشدت تقوه  ب،عربى

 ۀنيشي در مورد پ،)ل.م (سويدنست ي سازمان جوانان حزب کمون،RKUن المللى در ير امور بي دب،اسونيگوست الا

  . سدينوی سم مياليرومند آن با امپرين سازمان و ارتباطات نيا

. انه استي خاور م،زي قبل از ھر چ،سم جھت کنترلياليش امپري کوشش رو به افزاۀت کامال متعادل فعلى اداميوضع

 مبارک در مصر و بن على ،کشيکه متحدان نزدی  زمان،سميالير پاى امپرين تا حدودى زيدر خالل بھار عربى زم

ا حتى ينحال انقالب و يبھار عربى با ا. دي لرز،مد آینان به نظر نمي قابل اطمدر تونس سرنگون شدند و اوضاع ابداً 

  . اسى ھم نبودي سۀجنبش آگاھان

 که برخى از متحدان و ند اگر چه ناچار شد،ستھا آسان بودياليل کنترل امور در منطقه براى امپرين دليبه ھم

  .دين قربانى نما،انى که نامشان ذکر شدي مانند آقا،استمداران خود رايس

آنھا در . ن استيدست آورد اخوان المسلمه ارى از کشورھاى عربى بين نفوذ را در بسيشتريى که بئاکى از گروھھي

ه ين احزاب مخالف در سوريکى از بزرگتري وجود دارند و ، و تونسابٮي از جمله ل، در،روز شدنديانتخابات مصر پ

  .ھستند

. ل شدين المللى تشکياسى و اجتماعى بي سک سازمان اسالمىيعنوان ه  در مصر ب١٩٢٨ن در سال ياخوان المسلم

 طبقات فئودالى و خرده بورژوازى کشورھاى مسلمان را  ا ارتجاعىيتوان گفت که آنھا بخش محافظه کار ی م

 که در آنجا مذھب از ،ستم فئودالىي سۀارى از کشورھاى عربى در آنزمان تحت سلطيالبته بس. نمودندی ندگى مينما

ن يه دار اي سرماۀى از طبقئدر آنجا آنھا اغلب در تضاد با بخشھا.  قرار داشتند،بودمى برخوردار يت عظياھم

 ، ھمزمان،نياخوان المسلم. گرفتندی شتر بودند قرار مي بۀسم و توسعي سکوالر،زه نمودنيکشورھا که خواھان مدرن

سر جھان اسالم منتشر ن حزب و متحدانش خود را در سرايا. کردی ز شرکت ميه استعمار خالص نيدر مبارزه عل
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 در ١٩٥٢ بورژوازى ملى سال ،شروين بود و در آغاز از انقالب پين سازمان بزرگتري مصرى اۀشاخ. نمودند

گر آنھا از يبه عبارت د. ت نمودي حما، که استعمار را متوقف و جمال عبدالناصر را بر مسند قدرت نشاند،مصر

  .ت کردندي حما،سم بودياليو الھام گرفته از سوس ملى ،که آن انقالبى سکوالر نيرغم ای شورش عل

ر نقاط جھان يانه و ساي بورژواى ملى در خاور م،ستىيالي ضد امپر،ن دوران موجى از انقالبات ضد استعمارىيدر ا

ستھا با يالي و امپرامريکا. ر شوروى قرار داشتنديبانى اتحاد جماھير و پشتأثيارى از آنھا تحت تيدر ضمن بس. رخ داد

  .نمودند ین توسعه را دنبال ميار روند ايگرانى بسن

توانست از آنھا جھت  یى که مئروي ن،از داشتين کشورھا نيروى مخالف در ايک نيافتن ي به امريکال ين دليبه ھم

گر بود و يش از ھر زمان ديسم بين دوران نگرانى از انتشار کمونيالبته در ا. ديت نمايحما" سميکمون"متوقف نمودن 

  .نمودند یسم مين مبالغ و زمان را صرف مبارزه با کمونيشتري بCIA و امريکاضمن در 

  

 از ناً يقيز با استعمار مبارزه نموده بودند و ي آنھا نناً يقي. دا کرديان پيان اسالمگراي خود را در مۀ دوستان بالقوامريکا

ان دشمن ياسالمگرا. نمودند یدنبال م اما ھمزمان منافع مشترکى را ، نبودندامريکاستم ياستھا و سيان سيحام

ا دستکم ي ،طور کامل منافع طبقات مخلتفه آنھا ب. ستھا بودندياليو سوس" تيبى کفا"ستھاى يونالي ناس،سکوالرھا

خواست  یشرو ميکه بورژوازى ملى پ یزمان. نمودند یندگى مي را نما،ه داري سرماۀان طبقياقشار مختلف در م

 نه ان اساساً يسم بسازد اسالمگراياليستم رفاھى الھام گرفته از سوسي ملى را با س-والرى  سک، مدرن،رومنديدولتى ن

  . نان اسالمى در سراسر منطقه بودنديفه نشي بلکه خل،وطن پرست

ن يسم و بدتري مک کارتۀ معرکۀانيرى قدرت توسط ناصر در مصر و در ميدست گه سال پس از ب کي تنھا  ١٩٥٣،

چند ده رھبر . وجرسى شدينستون ني خواستار برگزارى کنفرانسى در دانشگاه پرمريکاا ،سميدوران ضد کمون

 ،د رمضاني سع،نينده اى از جانب اخوان المسلمي از جلمه نما،شان و معلماني کش،ان اسالم شناسانيبرجسته از م

ک يکنفرانس در ظاھر . ن کنفرانس دعوت شده بودنديبه ا" ن المللى آنھايول امور بمسؤ"انگذار و ي بنۀبرادرزاد

آنھا . انه بوديستى در خاور مينى ضد کمونيگزيتن جاافي مھم پنھان در دستور کار ۀ اما برنام،کنفرانس علمى بود

. نديب نمايسم ترغياليدگاه سکوالرى سوسير شوروى و ديه اتحاد جماھيدوار بودند که بتوانند مسلمانان معتقد را عليام

ه د رمضان را بي در سند محرمانه اى سعCIA. دانستند که چه کسانى را دعوت کنند یخوبى مه  بCIA و امريکا

عنوان متحد در ه اما ب. دينما یف ميبا عالئق شخصى جھت کسب قدرت توص" ستيست و فاشيفاالنژ"عنوان 

  .تى نداشتي چندان اھم،اتىين خصوصينچنيسم ايه کمونيمبارزه عل

 ،سمي کمون،ه دشمن مشترکين جھت مبارزه عليان و اخوان المسلمياسالمگرا با امريکاان يب ھمکارى مين ترتيبد 

 بود که از ،امريکا نه ،ن وين اخوان المسلميعکس اه ارى معتقدند که بيمانه نبود و بسيک دوستى صمين يا. آغاز شد

 با ، و القاعدهه طالبان از جمل،اني با اسالمگراامريکاد اتحاد يدان یو ھمانطور که شما م. برد ین ائتالف بھره ميا

  . رسد یان ميپاه ان بيناسپاسى اسالمگرا

کى از ير شد ين عمل دستگيجرم اه کسى که ب.  ناصر در مصر مورد حمله قرار گرفت، ١٩٥٤ ،سال بعد کي

  . ن حزب ممنوع اعالم شديبه دنبال آن ا. ن ترور شدين بود که البته متھم به طرح اياعضاى اخوان المسلم

د جھت ي رمضان در تبع،افتي ادامه ،د رمضانيخصوص با سعه  و ب،ني و اخوان المسلمامريکاان يھمکارى م

  . نمود یافت ميبانى درين کمک و پشتيسازماندھى شبکه اى براى اخوان المسلم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

گر ي و د ک با عربستان سعودىيشنى نزديصورتى آشکار در ھمنه ان بي و اسالمگراامريکاان يدر ضمن ھمکارى م

ن يى که اخوان المسلمئھايدئولوژي ا،ستھايجنبشھاى وھابى و سلف. شود یشد و م یده ميھاى سلطنتى عربى دکشور

زه سم اسالمى مباريد که با تروريگو ی اگر چه مامريکا. ن کشورھا مسلط ھستنديمھاى اي بر ژر،کنديز به آن نزدين

اکارى که با يک ري. دينما یت مالى نموده و ميان حماين شاخه ھاى اسالمگرايجعتر اما ھمواره از مرت،نموده است

  .است بوده استي نفت و س، بلکه بر سر منافع اقتصادى،سمي نه بر سر ترورألهھد که مس دیتمام روشنى نشان م

سم جبھه ھاى به ي براى مبارزه با کمونامريکاتنام ين ائتالف بى درد سر نبود و براى مٽال درخالل جنگ ويالبته ا

 ی زمان، تا جنگ افغانستان امريکان ائتالف ياما ا. ان داشتي با اسالمگرا سهي در مقا، در جمع، مھمترى رامراتب

  .  دوام آورد،ت نمودندير شوروى در مناقشات حمايه شرکت اتحاد جماھي علکه آنھا از طالبان

 بود که ٢٠٠١مبر  سپت١١ در World Trade Center با جرج بوش و حمله به ءنست که در واقع ابتدايقت ايحق

ه ن مسألي البته وقتى به ا،ستيب نيامرى که چندان عج. عنوان دشمن اصلى آغاز شده ان بيمنقش نمودن اسالمگرا

 فضاى ،ني بنابرا،گروھھاى مسلمان. شده بود" سرنگون"سم براى ده سال قبل از آن ياليم که سوسيکن یفکر م

  . دا کردندي پ،ر عمل نمودن بر اساس برنامه ھاى کشورھاى خودشانشتيفاى نقش و ھر چه بي براى ا،شترى رايب

ن تجمعاتى ينچني چگونه از اامريکادھد که  ی نشان م، به باور من،نحالي اما با ا،ش بودي مدتھا پ١٩٥٣اگر چه 

 ،دئولوژىيا ايک گروه به چه مذھب و يتى ندارد که يصورتى کامل اھمه ورى البته و ببراى امپرات.  کندیاستفاده م

  .  اعتقاد دارد،سم استفاده کردياليکه بتوان از آن در جھت منافع امپر یتا زمان

ه دارى يم سرمايک رژيز ينجا نيحتى در ا. گاھى مستحکم داشتين در آنجا پايه کشورى بود که اخوان المسلميسور

ن در ياخوان المسلم. داشت وجود ، تحت رھبرى خاندان اسد،سمياليالھام گرفته از سوس –شرو ي ملى گراى پ–

کالتر است و آنھا طى مدت زمانى طوالنى ي بود و ھمچنان رادی از نظر اسالمى واقع،سه با مصري در مقا،هيسور

 ،م سازمان راين شد که رژي منجر به ا١٩٨٠ امرى که در خالل دھه ھاى ،م ادامه دادنديه رژيجنگى مسلحانه را عل

  .شدت سرکوب نموده  ب،شود یده مي نامزى که قتل عام در حمس و حمايدر چ

 مورد امريکاارتباطى که توسط .  وجود داردامريکا اسالم ارتجاعى و ،نيان اخوان المسلمين ارتباطى ميبنابرا

 و امريکاجنگند به  یم ميه رژيه عليانى که در سورينگونه باشد که اسالمگرايتواند ا یالبته م. رديگ یاستفاده قرار م

که پول و اسلحه از کجا  نياما براى آنھا ا. کنند یم اسد نگاه ميعنوان دشمنانى به بزرگى رژه ل بئيراال اسبراى مث

قى بلکه بر اساس ستراتژى ي حقۀل عشق و عالقيندرت نه دله اسى بيعقد ائتالفھاى مھم و س. تى نداردي اھمد ابداً ي آیم

  . خورد یوند ميپ

 و در حال ، قرار گرفته استامريکا ۀست که در گذشته مورد استفاديمانن سازيھمانطور که گفته شد اخوان المسلم

ا آنھا يکه آ نيا. شتر قرار خواھد گرفتي ھر چه بۀ چگونه مورد استفاد، احتماال،ني پس از ا م کهينيب یحاضر ما م

د در يست که بايامر ،ندي عمل نما،امريکا ،ه متحدان خودين علي و بنابرا،دى مبدل شوندي جد توانند به طالب ھاییم

  .ن کشورھا وجود دارديى در اامريکائخطر باقى ماندن افکار ضد . ديانتظار ماند و د

ن يت اين و کوي بحر، امارات متحده عربى،ھمراه با قطر. من در گذشته نام عربستان سعودى را ذکر کرده ام

 محسوب شده و امريکاک يش متحدان نزديآنھا ھمگى کم و ب.  عربستان تعلق دارندۀريکشورھاى پادشاھى به شبه جز

   .ندينما ی مءفايه ايه سوري نموده و در حال حاضر در دخالت علءفاينقش مھمى را در حمله ھا به عراق در گذشته ا

ه  البته و ب،در آخر. گاه نظامى در منطقه دارديادى پاي تعداد زامريکاران قرار دارند و يکى اين کشورھا در نزديا

  .ز ھستنديداراى مخازن نفت فراوانى ن آنھا ،خصوص
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 دگاهي از د،زي قبل از ھر چ،کتاتورھاى جھانين ديعترين کشورھا به شنيا. ن مورد ارزش دارديان چند کالمى در ايب

  . ابٮيه و ليمھاى سوريکتاتورتر از رژيار ديگر بسيبه عبارت د.  تعلق دارند،کارگرى

ل ين دلي به ا،ت کشور حتى داراى حقوق شھروندىيمى از جمعي نش ازيت بي عربى و کوۀ امارات متحد،در قطر

  . ستندي ن،ساده که آنھا کارگران مھمان ھستند

 بى  ه دارى دريسرما. شمار آورده ه دارى بيستم سرماين نوع سيفتريتوان کٽ ی مناً يقيستم کارگران مھمان را يس

ت و يآن کارگرى که شکا. ستي انسانى خبرى ن از حقوقى، در اساس،نجايدر ا. ن سطح خوديترين و وحشيرحمتر

ال قطر که  براى مث، مانند،ت کارگران خارجىيوضع. شود یکند به راحتى به کشورش بازگردانده م یاعتراض م

ارى ي بسۀق مطالعيتوان از طر ی امرى که م،ار دشوار استي البته بس،دھند یل ميروى کار را تشکي درصد از ن٩٨

  . از جانب سازمانھاى حقوق بشر بدان آگاه شداز گزارشات ارائه شده

 ۀ انتخاب شدۀنديچ نماي ھ،ک دمکراسى ظاھرىي عربستان سعودى داراى حتى ،هي سور، براى مٽالخالف آن،

 ید به سنگباران ميستند و ھمجنس بازان تھديدر آنجا آزادى مذاھب مجاز ن. ستي ھم ن،اسىيا احزاب سيمردمى 

 انجام کار را ۀ اجاز،گر شوھر خودي به عبارت د،م خوديشود که از ق یاجازه کار داده مبه زنان فقط زمانى . شوند

  . رانندگى کنند،ن اواخر آنھا حتى اجازه نداشتنديتا ھم. داشته باشد

نقاب . ون استيگاھى براى به اصطالح وھابيکتاتورى مذھبى و پادشاھى و پايک دين اساس عربستان سعودى ي اهب

سم عربستان سعودى تعلق يا طالبان بلکه به اسالميران و يسم ايال نه به اسالم سنتى که براى مث،نجا آمديا برقع ازايو 

  . دارد

ى مانند ئس جمھورھاى کشورھايا رئيکتاتورھا يدانند که د یارى ميکه بس یدر حال. زنديتکرار برخى مسائل جا

 -ى سرکش محکوم شده اند ئ به عنوان کشورھاامريکاى که از جانب ئ کشورھا– ابٮيا در گذشته ليران و ي ا،هيسور

ن و امارات متحده عربى را ي بحر، قطر،کتاتورھا و پادشاھان عربستان سعودىي شمار اندکى د،چه کسانى ھستند

ل نبود که حتى اعتراف کند که عربستان سعودى ين اواخر ماين انستروم تا ھمي کارسويدنر دفاع يوز. شناسند یم

نام . شود یکتاتور محکوم ميستى ديم تروريک رژيه با بى شرمى به عنوان يھمزمان سور.  استکتاتورىيک دي

  . افت کرديشاھنگى دريزه پيش از شخص پادشاه جاي و چند سال پ،ست؟ پادشاه عبدهللايپادشاه عربستان سعودى چ
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