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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١١ مارچ ١٧

  

  اخالق دوگانۀ غرب و

  شبه روشنفکران خود فروخته
  

 را از بيخ و بن تکان ھای بزرگ اجتماعی اعم از خيزش ھا، شورش ھا و انقالبھا، از آنجائی که جوامع مورد نظر

می لرزاند و تغيير را چنان در تمام ساحه ھا موجب می گردد، که به جرأت می توان نوشت ھيچ بخش و يا ساحه ای 

 به عالوۀ آن که تغييرات عرصه ھای حيات مادی انسانھا را احتوا می نمايد در زمينه  و تاثير آن به دور نمی ماندزا

ق ترين و پنھانی  موجب تغييرات شگرفی می گردد، عمينگی نيز ضمن آن کهھای غير مادی اعم از اخالقی و فرھ

  .ترين زوايای ذھن انسانھا را نيز در معرض ديد قرار می دھد

در چنين فضائيست که ماھيت و اصليت انسانھا اعم از دوست و يا دشمن، خوب و يا زشت از پس نقاب ھای مکر و 

 ماھيت انسانھای آزاده، متعھد و وفادار به امر مردم چشم دشمنان مردم را ريا بيرون افتاده، اگر از جانبی جوھر و

نقاب از رخسار کثيف و پر از سمت ديگر کور و قلب مليونھا انسان ھمتراز خودش را شادی و نيرو می بخشد، 

  .ماھيت پليد و انقياد طلبانۀ آنھا آشکار می گرددفريب آزمندان بی مايه نيز برداشته شده 

 مناسبت جا دارد دو حرکت تا حدود زيادی مشابه را که در اين روز ھا در دو کشور جداگانه در حال اتفاق به ھمين

  .افتادن است، از نزديک مورد مداقه قرار داده برگرديم به اصل ھدف اين نوشتۀ مختصر

اوضاع کشور ھای خوانندگان گرانقدر پورتال به يقين از طريق رسانه ھای متعدد من جمله پورتال خودشان با 

رزه در آورده است؛ آشنا ھستند و اين را می دانند لعربی و خيزش ھای طوفانزائی که تار و پود آن کشور ھا را به 

تعقيب آن و به " بن علی"که به دنبال خيزش پيروزمند مردم تونس و به زير کشيدن يکی از نوکران امپرياليزم

را از صحنه به دور ساختن، سرتاسر کشور " مبارک"صھيونيزم  امپرياليزم و يریخيزش مردم مصر و سگ زنج

، اردن سوريه و کشور ھای خليج ، امواج پراکندۀ ته تا يمن، عربستان سعودی، لبياھای عربی را از شمال افريقا گرف

آزاديخواھی و عدالت طلبی به لرزه آورده خوب آرام چاکران و مزدوران قدرت ھای استعماری را با کابوس 

  .ده انتانک خيزش خلقھا نا آرام نمودوحش
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 با ھم شباھت ھائی دارند و فقط در يکی دو مورد با ھم که از بسا جھات" بحرين"و " ليبيا"در اين ميان، دو کشور 

مغايرت دارند، را بيشتر مورد مداقه قرار می دھيم باشد با اين کار نقاب تزوير دشمنان خلقھای جھان و نوکران 

  :به ھمه بنمايانيمرا  دريده ماھيت وحشيانه و سرکوبگرانۀ آنھا بيمقدار آنھا را

  :ليبيا و بحرين در نکات آتی با ھم شبھت ھائی دارند

  . ھر دو کشور از جمع صادر کنندگان بزرگ مواد نفتی به شمار می روند-

ن استعمار و ارتجاع دين سو استخوان و جمجمۀ خلقھای آنھا در زير چکمه ھای خوني ھا ب در ھر دو کشور از دھه-

  .خرد می گردد

  . زمامداران تا مغز استخوان وابسته و جنايتکار در ھر دو کشور حاکم اند-

  وق و آزاديھای دموکراتيک محروم اند خلقھای ھر دو کشور از حق-

  . خيزش اخير مردمان ھر دو کشور عليه استبداد و به خاطر رسيدن به آزادی و حقوق انسانی می باشد-

و متناسب با شدت  مان جنايتکار ھر دو کشور بر روی مردم شکور ھای شان شمشير کشيده ، در حد توان حاک-

  .نده امبارزاتی و اوجگيری جنبش آنھا را به خون کشانيد

  :نکاتی که تا حدودی دو کشور را از ھم متمايز می سازد

" قذافی" شکست قاتل خلق ليبيا ادی در صورت زييت در ليبيا کامالً روشن و تا حددر حالی که دورنمای تغيير حاکم

امکان آن که يک تن از طرفداران و نوکران غرب در آنجا به قدرت برسد، کامالً ھويداست؛ عکس آن در بحرين 

د، به نيعنی در صورتی که خلق بحرين موفق شوند و امير سفاک آن را از قدرت به زير بکش. قضيه فرق می نمايد

  . آن نمی تواند از عين سرسپردگی مزدورانش در ليبيا برخوردار باشنداحتمال اغلب جانشينان

 سياست خارجی ليبيا که تکيه ھمه  با شکست قذافی و روی کار آمدن نوکران غربی در آنجا، سمت حرکت فعلی-

جانبه برچين و روسيه و برخورد کجدار و مريز با غرب است، جايش را به سياست اطاعت کامل از غرب و کوتاه 

، در حالی که پيروزی مردم در بحرين و شکست امير جبار آن، خواھد دادساختن دست چين و روسيه از آن کشور 

، عربستان سعودی و  با بيرون آمدن حاکميت جديد از دورن خيزش کنونی نه تنھااين احتمال را تقويت می نمايد که

دولت امريکا در آنجا ضعيف می گردند بلکه دشمن منطقه ئی آنھا رژيم آخندی ايران از آن در قدم اول بھره جسته 

  .در کنار زمامداران شيعه در سوريه، ايران وعراق، بحرين نيز به جرگۀ آنھا خواھد پيوست

مين احتمال و به جرأت می توان نوشت صرف ھمين احتمال موجب می گردد، تا در تمام کشور ھای غربی ھ

نوکران سرمايه اعم از زمامداران جنايتکار و رسانه ھای خود فروختۀ آن که به منظور تحميق خلقھا از اخالق 

ليستی به نمايش گذاشته به ريش تمام  اخالق دوگانۀ خويش را با پرروئی و ديده درائی امپريامسلکی دم می زنند،

  .مردم جھان بخندند

و وزير خارجه اش به ارتباط ليبيا می " اوباما"به عبارت ديگر در حالی که کاخ سفيد و دلقک جاخوش کرده در آن 

را به نمايش بگذارند و در ھر مصاحبه ضمن محکوم " سربازان آزادی"خواھند از خويش انسانھای دموکرات و حتا 

تن قذافی و باند جنايتکارش، طرق مبارزه عليه وی را نشخوار نموده و از وی می خواھند تا از قدرت کنار ساخ

برود در غير آن می تواند به سرنوشت صدام حسين دچار گرديده کشورش به حکم دفتر تحريرات وزارت خارجه 

يند، تا اشغال کشور شان به وسيلۀ امريکا يعنی ملل متحد، اشغال نظامی گردد، از مردم بحرين تقاضا می نما

را اشغال نموده است تحمل شانعربستان سعودی را که دقيقاً به منظور سرکوب آنھا و حمايت از امير بحرين خاک 

  .نموده به تظاھرات خويش خاتمه دھند
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ساعد نسازند تا در حالی که در قضيه ليبيا، در صدد آنند تا با ايجاد فضای پرواز ممنوع، به قذافی اين فرصت را م

به وسيلۀ نيروھای ھوائی خودش، دشمنانش را سرکوب نمايد، به ارتباط بحرين به عالوۀ آن که نيروھای امريکا در 

 با گستاخی تمام اشغال آن کشور به رين دريغ نمی ورزد تسليحاتی به ارتش مزدور بحآن کشور از ھيچ نوع کمک

 جا را خير مقدم گفته تالش می ورزند با قاطعيت بيشتر به وسيلۀ عربستان سعودی و سرکوب خونين مردم آن

  .سرکوب بحرين ادامه بدھند

آنچه در اين ميان قابل توجه و دقت است موضعگيری کشور ھای امپرياليستی نيست، چه مسلم است آنھا در ھر 

اخالق، آزاديھای برای آنھا مفاھيم مجرد . مسأله و ھر حرکتی فقط منافع غارتگرانۀ خويش را در نظر دارند

دموکراتيک و از اين قبيل مطالب، می تواند تالشی به شمار آيد که به منظور خر ساختن مشتی احمق و يا چند بردۀ 

خود فروخته از آن استفاده به عمل می آيد، بلکه قابل توجه موضعگيری آن عده از شبه روشنفکرانی است که از 

ت ابوالفضل را  زير پا گذاشته به ھر يکی دخيل می بستند که اوياما به بابای ولی تا مزار و از گاذرگاه تا زيار

  .قدرت برسد

اين عدۀ رسوا که از نخستين روز ھای اشغال افغانستان، با صدائی که کوش فلک را کر می کرد، غرب را سازندۀ 

 جرأت نکردند تا به دفاع از بھشت آينده برای مردم افغانستان معرفی می داشتند و در تمام اين دوران حتا يک بار ھم

ی که فقط می توان از روسپی ھای سياسی ، دھن باز نمايند، اکنون نيز با بيشرمي افغانستان مردم دربند و ھردم شھيد

آنرا انتظار داشت، دفعتاً قيافه عوض نموده می خواھند چنان وانمود نمايند که گويا آنھا طرفدار مردم افغانستان چه 

  .جھان نيز اند و ھيچ نوع مناسبت و عالقه ای بين آنھا و امپرياليزم و جود نداشته و نخواھد داشتکه طرفدار مردم 

.  ديگر نمی توانند به چشم مردم خاک زده سکۀ قلب خويش را به فروش برسانندين کالشان بيمقدار بايد فھماند کهبه ا

ستی، مردم آن قدر شناخت سياسی پيدا نموده طی اين ھمه سال و در ازای خون صد ھا ھزار قربانی تجاوزات فاشي

اند که خادمين به مردم را از مشتی خاين و وطنفروش که در تمام عمر ننگين شان آرايش کردن استعمار را به عھده 

  .حواله نمايندشان داشتند، تميز نموده ننگ و نفرين تاريخ را به سمت 


