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  موسوی

 ٢٠١٢ دسمبر ١٢

  

  خواھی اخوان و درماندگی امپرياليزم باج
  

ذھبی در شکل اخوانيت  ا در سرشت مشابه و ھمگون بين امپرياليزم و ارتجاع در کليت آن به ويژه ارتجاع م ه تنھ آن، ن

ه بمرداب، عده ای را در کشور ما د ھ انقياد طلبی و دمسازی با امپرياليزم کشانيده، از انبان آنھا زير نام و ب ۀ انتخاب ب ان

ن - رھائی و ساما-را بيرون ريخت" ارجحيت استعمار برارتجاع"از بدتر تئوريھای   و يا عکس آن به عده ای ديگری اي

وان آسر بر بھانه را مھيا ساخت تا  ر عن ويحی زي ه و تل سيار خجوالن ه نحوی ب وده، ب ان خودش خم نم ستان کشور ميزب

وداليزم در قالب  دگان فئ ا نماين ا ب ه ھای شان " طالب"مبارزه عليه امپرياليزم شيپور سازش طبقاتی را حت ز در برنام ني

نادرست در سطح منطقه و جھان نيز، ، بلکه عين سردرگمی و برداشت -حسين انجوخانۀيعنی  حزب جواسيس -بگنجانند

ی محدود نيروھای به ظاھر چپ و انقالبی را ر اينک در صفحات انترنيت  در تقابل ھمديگر قرار داده است، تقابلی که اگ

  .می گردند، چه بسا در اوضاع و شرايط ديگری زمينه ھای تصفيه ھای جسدی بين آنھا را فراھم نمايد

ايد مثال ديگریط اين سردرگمی به غير از افغانستان ھرگاه خواسته باشيم، به ارتبا ۀ آن را ش رين نمون داريم، بھت  ارائه ب

ران را که چه در حالی . بتوان در ايران يافت امپرياليزم و صھيونيزم حتا برای يک لحظه گزينۀ به خون کشانيدن خلق اي

ل جنگ می نوازنمنتفی بداناند نخواسته  ر طب دد د، نند، و از بام تا شام ب ای متع ه طيفھ ران ب ه چپ اي يروھای موسوم ب

  :کنونی در کليت خود منقسم شده اند

 آنھائی که استعمار را بر ارتجاع برتری داده در عمل آماده اند، تا به مثابۀ پيشقراول نيروھای استعماری در سرکوب -١

  .خلق شان شرکت بورزند

ه –حين حمالت امپرياليستی زير عنوان محکوم دانستن ھر دو طرف جنگ،  آنھائی که -٢  صھيونيستی بر کشور شان ب

  .در تبديل جنگ به جنگ داخلی جھت سقوط حاکميت ايران می دانندرا اصطالح راه مقابله با تجاوز امپريايستی 

  . از ھم اکنون زير عنوان دفاع از ميھن، آمادگی شان را در ھمسوئی و ھمرکابی با ارتجاع آخوندی پيشنھاد می نمايند-٣

   و و و-۴

ه بدون آن که در اين مختصرخواسته باشم، داليل اين و يا آن طرف قضيه را ستانی نتيجه ای ب ه ھای تاب د ژال ه مانن  که ب

رمفرود می آورندغير از نابودی کشت و حاصالت سردرختی چيزی به ھمراه ندارد، برروی ھمديگر  ا ، به بحث بگي ، ب

وب ه خ د ب ن رون ام اي الی در تم ر روی يک نظر اجم ان را ب ای حرکت ش ران، مبن ل گ ام تحلي ودکه تم ی ش شاھده م ی م

ه می بر مبارزۀ اضداد موجوديت تضاد بين امپرياليزم و ارتجاع  ن سکه ک عيار نموده اند بدون آن که به طرف ديگر اي

  . توجھی مبذول بدارند باشد، کمترين-وحدت اضداد-امپرياليزم و ارتجاعتواند وحدت بين 
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د ده تر، تمام اين نيروھابه عبارت سا ه از طرز دي ا آگاھان م ن ا ھ ه و ي اليزم و ارتجاع آگاھان  حين بررسی مناسبات امپري

اليزم و ارتجاع دريکی فاصله گرفته، تديالک ارزۀ اضداد تضاد بين امپري دون آن مب د ب ه را می بينن ان، ک در محاسبات ش

 که امپرياليزم و ارتجاع در عين نا آگاھانه متوجه اين امر نيستندآنھا آگاھانه و يا ھم . وحدت آنھا مطرح بحث قرار گيرد

م در ھم  ، تضادی که گاھی  داشته در مبارزه اندحالی که بين ھم تضاد ممکن است تا به انتاگونيزم کشيده شود، مگر با ھ

زنجير گسل باشد، در  که طرف مقابل آنھا خلقھای به پا خاسته و پرولتاريای به خصوص وقتی دارندقرارنيز وحدت ھم 

هآنھا بين خود شان و مبارزۀ درونی چنين حالتی است که تضاد  ديگر يافت ل ھم ، وحدت شان قابليت حل و مماشات مقاب

  .اولويت می يابدعليه خلقھا و پرولتاريای به پا خاسته 

ان  و بر روی ھم پنجه می کشند که پای تقدر مبارزه اند ھم ابه عبارت ديگر آنھا تا زمانی ب سيم منافع بين خودشان در مي

ته و می  باشد، اما زمانی که متوجه شوند خلقھای دربند و پرولتاريای آگاه و به پا خاسته، قصد سرنگونی ھر دو را داش

اريخ نخواھ م زنرا د ت ه شکل ديگری رق ه نب اع، ب اليزم و ارتج ی امپري ياه يعن وه س ه ھر دو ک د، در آن صورت است ک

ا و  و ھمگونرکسرشت مشت  خويش مراجعه نموده، جھت نجات از سرنوشت محتوم مشترک در صورت پيروزی خلقھ

ه سرکوب ر، جان و جگ که نابودی آنھا را به دنبال داردپرولتاريای به پا خاسته ری ب م نظي ساوت ک ا ق  ھمديگر گرديده ب

  .خلقھا آغاز خواھند نمود

ا در ريقای شمالی بزنيم، می بينيم کهبا در نظرداشت چنين محاسبه ای وقتی بخواھيم سری به اف  اين زوج در آنجا نيز حت

ا از وحدت شان حراست می کشيدندی زھر را يکی پی ديگری سراجريان ماه عسل شان به ناگزير می بايست، جامھ ، ت

  .نموده به توده ھای ميليونی آن ديار امکان تقابل با ھر دو کوه زشت را مساعد نسازند

اخه ھای مختلفخالف تبارز آشکار وح سلمين" دت بين نيروھای امپرياليستی و ارتجاع مذھبی در وجود ش " اخوان الم

اولين صدای جدائی بين آنھا زمانی بلند شد، که اخوان ليبيا، دست بر ولينعمت خود بلند نموده، سفير اياالت متحدۀ امريکا 

شانيدن شرا که در سرنگونی حاکميت قذافی و به خون ک ا، نق ق ليبي ا  خل ده داشت، ب ه عھ ات را ب ومی عملي دان عم  قومن

انيد"ای. آی. سی"ر تن ديگر از اعضای اچھ ل رس ه قت اه در اوضاع و شرايط عادی صورت می .  ب شتار ھرگ ن ک اي

، مگر دست امپرياليزم جنايت گستر امريکا گرفت، به يقين از طرف امپرياليزم جنايت گستر امريکا بدون پاسخ نمی ماند

وده وی راميدان جنگی اش از ليبيا تا دمشق را گستردگی  سته نم ه وادار ب الی ک ين ح ا آن تف سرباال را در ع ساخت، ت

ا ردم امريک ه خصوص م ان ب ردم جھ ا قورت می دھد، در ظاھر برای م ا و غرب ب ا امريک ه گوي د ک ود نماي ان وانم  چن

  .خوان راه شان يکی نبوده، اگر وحدتی ھم در ساحۀ عملی بين آنھا وجود داشت، ديگر به پايان رسيده استا

 و تمام غرب، نا گزيری ھائی داشتند که ھمان ناگزيری ھا، آنھا را امريکادر اتخاذ چنين سياستی امپرياليزم جنايت گستر

دوادار می ساخت تا چنين سياست مزورانه و رياکارانه ای  اليان طوالنی . را به پيش ببرن ا طی س چه از يک جانب آنھ

ا برای توجيه جھانکشائی ھای امپرياليستی شان، بدون وقفه  ا را در وجود القاعده ب نيروھای اخوانی و رأس مشترک آنھ

ست"بزرگنمائی خاصی چنان سياه نمائی نموده بودند، که می شود گفت، ضرب المثل  ز  "باالتر از سياھی رنگی ني را ني

ق آميز خود خط بطالن بکشند و اغراو سياه نمائی منفی  تبليغات سالھازير سؤال برده بودند و نمی توانستند يک شبه بر 

د ه نماين ان توجي ان جھاني ه خصوص از طرف ديگر نمی توانستند، مبنای ھمکاری شان را با چنان نيروھائی در اذھ  و ب

م  از ھ ا را ب فندی امريک دگان گوس ای رأیرأی دھن ای ميزھ ه پ ات آزاد و يگ ب ادوی انتخاب ندوق ج شانيده، از ص ری ک

  .را بيرون بکشند" اوباما"دموکراتيک امريکا باز ھم 

اليزم در  ه امپري از و خونينی ک گذشته از اين ناگزيری که به تنھائی خودش نيز از اھميت خاصی برخوردار بود، زخم ب

و هرس شور را ب ق آن ک ود آورده و خل ه وج پرده استيه ب ته س ور برخاس غ جالدان از گ ه در  تي وده ک ل ديگری ب ، عام

ه دو به ب درمناسبات بين اخوان بين المللی و امپرياليزم نمی توانست از محاس ا .  مان اليزم ب ه امپري التی ک ان ح چه در چن
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یوجود داشتهتمام قدرت، ھر چه انسان جنايتکار و ميھنفروش با اعتقادات اخوانی  ا دولت  از سراسر گيت ه ب  جھت مقابل

ودسوريه ه ب ا را گرفت تخدام آن ھ ر اس سلمين حيثيت دفت ع ارتجاع اسالمی در وجود اخوان الم وده و در واق سيج نم  و  ب

  . دست روی اخوان بلند نموده، از آنھا جھت کشتن سفير اياالت محتده بازخواست نمايند و نمی توانند، نمی توانستنداست

، ستراتيژيست ھای اخوان را که فرصت طلبی را در مکتب می باشدانگر درماندگی امپرياليزم مطالعۀ چنين حالتی که بي

اليزم  دگی امپري د، متوجه ضعف و درمان وده ان ه اعتقادی شان فرا گرفته و آن را به منش فردی و حزبی شان مبدل نم  ب

  .اظ کمی و کيفی افزودندخواھی شان از لح قدار باجنموده، بر مجنايت گستر امريکا ويژه امپرياليزم 

ه دست ربه ھمان چندخالف ليبيا، تونس و يمن که  غاز اھدائی امپرياليزم رضايت داده نمی خواھند بيشتر از اين چيزی ب

ستی دراز نگردد، اخوان  د، دست تطاول امپريالي ه دست آورده ان آورند و بسيار خوشحال خواھند ماند، ھرگاه به آنچه ب

ده است مصر که در مدت کم حاک ادر ش ون ق ا کن ام داده و ت اليزم انج ر ضربت ميتش بزرگترين خدمت را به امپري ا زي ب

از چنگ سوريه و " حماس"با بيرون کشيدن قرار دان رژيم واليت فقيه در جريان کنفرانس  کشور ھای غير منسلک و 

ام سالح ايران و آن را تحت سيطرۀ خود در آوردن ا  بيشتر از تم اراو مھمات نظامی ھ اليزم و صھيونيزم ک آئی و مپري

ا ازديت خود را به اثبات برساند، مسلم است که با شناختی که يمف دل ھرجائی امپرياليزم دارد نمی تواند خود را صرف ب

د" سوگلی" عنوان يم، . حرمسراء قانع ساخته و چيز بيشتری طلب ننماي ه می بين ه "مرسی"اينجاست ک  اخوانی گوش ب

م فرمانی که تا ديرو ناخت نداشت و اگر صحبتی ھ ز ھيچ کسی در جھان که جای خود دارد حتا در خود مصر از وی ش

شتر طه اش با نھاد ھای امنيتی آن کشور، بدر باره اش صورت می گرفت، بنا بر سوابق تحصيلی اش در امريکا و را  بي

ود از اعتباری از يک جاسوس  شتر از آن برخوردار نب ی اش را بي دا ه کو حاکميت فعل ادش از جانب خ ر حسب اعتق ب

رۀ اصلی اخوان "ای. آی. سی"به ارادۀ خدا که از آستين ارتش مصر و به فرمان بداند،  د؛ چھ  بيرون شده است، می دان

  :را نشان داده به تمام جھان من جمله امپرياليزم جنايت گستر امريکا اعالم داشت

ايش می وايد و نماين که در سرکوب خلق مصر با وی متحدانه عمل می نم ه نم اليزم ب ا امپري دی از وحدت نظامش را ب

شد دان بيندي د ب افعی در قضيه نمی باشد و نباي د، . گذارد بدان معنا نيست که از خود دارای من د فرعون باش او می خواھ

ی، عطافرعونی با ھمان پشتوانۀ مذھبی فراعنۀ گذشته، تفکيک قواء و بازی ھای  ئی است به اصطالح دموکراتيک غرب

سلمين قانونيت خود را از .  بخشيده می شودشکه به لقای خود اکم  م در قانون اساسی جمھوری اسالمی مصر، قدرت ح

ی و مال ا رأی مردم می گيرد و مشروعيت خود را از خدا و نمايندگانش در روی زمين يعنی قشر آخوند، مفت ه در آنج  ک

  .سمبول آن شناخته می شود" االزھر"

ام شأن و شوکتدر اين جنگ  ا تم ا ب ودنش،  قدرت، غرب و به خصوص امپرياليزم جنايت گستر امريک درت ب در ق  و ق

ل از ضرر  ان نمی آورد حد اق ناگزير است از چند گزينه آن يکی را انتخاب نمايد، که برايش اگر منفعت بيشتر به ارمغ

  .کمتری برخوردار باشد

  ب خونين مردم به پا خاستۀ آن کشورحمل اخوان مصر به قيمت سرکو گزينۀ سازش و ت-

ی از جانب روسيه- يش بين ل پ ر قاب ذيرفتن عواقب غي ا پ ضيۀ سوريه ب ه - حل سريع و خونين ق وتين را ک ذکر پ د ت  نباي

   .کو اعالم داشت، ناديده گرفت رسيدن ميدان جنگ به خيابانھای مساز رژيم سوريه تادر دفاع آمادگی کشورش را 

اليزم و متحدين آميز افتضاح شکست   با پذيرشسوريه و بريدن اين ناخن افگار عقب نشينی در قبال - جھانی برای امپري

  منطقه ئی و جھانی اش

  باز ھم چاره جوئی و يافتن محل جديد برای آنعده از جنايتکاران اخوانی که فعالً در سوريه به جنايت اشتغال دارند -

اير  اخوانمتناھینا یخواھی ھا اجطقه و کرنش در مقابل ب دوام فضای کنونی من- ونس، سودان و س ا، ت  در مصر، ليبي

  .نقاط


