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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

  ٢٠١٧ فبروری ١٩

  

  کودتاھای خزنده در واشينگتن
، چند روز قبل با يکی از ھمکاران عزيز پورتال به ارتباط جايگاه طنز در ادبيات سياسی کشور ھا صحبت می نموديم

اين ھمکار عزيزطنز گزنده ای را که به يکی از زبانھای اروپائی تازه خوانده بود مطرح نموده، از فورمول بندی طنز 

  .به آن زبان، که در حدی برداشت آن را دشوار می ساخت، انتقاد نمود

  : چنين استآن طنز که اينک به يکی از مشھور ترين طنز ھای سياسی امريکای التين مبدل شده است، در اساس

  در اياالت متحدۀ امريکا چرا کودتا نمی شود؟: فردی از يک آگاه سياسی پرسيد

  . در واشينگتن، سفارت اياالت متحدۀ امريکا وجود ندارد کهبه دليل آن: داد  جوابآگاه سياسی

اين طنز آھسته آھسته،  و اين را ھم می دانستم که  من که با اين طنز سياسی گزنده و پر محتوا از مدتھا قبل آشنائی داشتم

در آن نيم قاره در حرکت است، ضمن آن که طنز را به ھمين قسمی که در باال از نظر " ضرب المثل شدن"در مسير 

  .تان گذشت، بيان داشتم، انگشت بر کمبود آن نيز گذاشتم

 آن صحبت را خدمت در اينجا به منظور آن که شما خوانندگان عزيز را نيز در جريان آن توضيح قرار دھم، مختصر

تان تقديم می دارم، اميد دوستانی که معلومات شان نسبت به من بيشتر است با وارد شدن به بحث، ضمن زدودن کمبود 

  :ايندبحث من، بر غنای بحث نيز بيفز

 به نظر من در طنز باال دو نکته قابل توجه است، نخست اين که در ھر کودتائی در ھر گوشۀ جھان به خصوص بعد از

پای اياالت متحدۀ امريکا و نقش ويرانگر سفارت آن کشور برجسته می باشد و در ثانی " جنگ سرد"ختم به اصطالح 

  .انکار کودتا در اياالت متحدۀ امريکا

به نظر من بخش اول اين تحليل يعنی نقش سفارت اياالت متحدۀ امريکا در سازماندھی کودتا ھا در تمام کشور ھا 

حال می خواھد اين کودتا در امريکای التين باشد و پينوچيت را بر سر . وس و قابل قبول برای ھمهيھی، ملمدامريست ب

 اسد معروف آن که به ساقط ساختن دولت قانونی مصدق انجاميده، محمد رضا شاه را ٢٨کار آورد و يا ھم ايران و 

 و ددمنش، پروسۀ رشد طبيعی آن کشور را  با ايجاد يک حاکميت مستبد، زورگوودوباره بر سرنوشت مردم ايران حاکم 

  .، به جرأت نوشته می توانيم متوقف ساختديبرگرداناگر نگوئيم به عقب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در بخش دوم که مربوط می شود به عدم موجوديت کودتا در اياالت متحدۀ امريکا، تا جائی که مطالعۀ اوضاع سياسی آن 

علت . ی دھد، فکر می کنم چنين حکمی زياد دقيق نيستکشور و برخی از کشور ھای نزديک و ھم پيمان وی نشان م

 می باشد محدود ساختن حرکات کودتائی، به برخورد ھای مسلحانۀ آشکار و صريح با پيامد زودرسچنين عدم دقتی ھم، 

  : مثال کشور المانتبه صور. می توان به ده ھا نمونه از کودتا ھای خزندۀ امريکا را نشان داددر غير آن 

صدراعظم المان، بعد از آن که " لموت شميتيھ" قرن ميالدی گذشته نشان می دھد، که ٨٠جمالی به دھۀ يک نظر ا

غرب مصمم شد تا به حمايت قاطع از مقاومت رسمی ضد شوروی در افغانستان بپردازد و چنين نگرشی با سياست 

بود در مغايرت قرار گرفت، يک شبه و " وارسا"و " ناتو"بين پيمانھای " تشنج زدائی"که " شميت"اعالم شده از جانب 

وزير خارجه و معاون صدر اعظم المان، از ائتالف " گنشر"به رياست "  اف دی پ"، حزب "ريگان"با يک اشارۀ سر 

 ھای اساسی پايه يکی از که به گفتۀ بسياری از المانھا" شميت"خارج شده، با به سقوط کشانيدن دولت " دی. پ. اس"با 

لطه و حاکميت بالمنازع اياالت متحدۀ امريکا در آن می رفت، کودتائی را در جھت حفظ سالمان به شمار احيای اقتصاد 

  .کشور به پيروزی رسانيد

حين " وزارت فوق العالده"و وزير " دی. پ.اس"معاون " اوسکار الفونتين"به ھمين سان می توان از کودتائی که عليه 

وگوسالويا را به خاک و ييعنی زمانی که ناتو تصميم گرفت، تا . ، نام بردبر يوگوسالويا صورت گرفت" ناتو"حملۀ 

به مثابۀ يکی از ارکان قدرت المان حاضر نشد، تا به آن تصميم گردن نھد، می توان " اوسکار الفونتين"خون بکشاند و 

ھا نه تنھا از " کلينتن"ر به شمار می رفت به دستو" دی. پ. اس"ايدئولوگ که به ياد آورد که چگونه يک شبه کسی را 

  .نقش داشت، نيز به دور افگندند." او. دی. سی "کار برکنار نمودند، بلکه از حزبی که خودش در پيروزی آن بر 

اين کودتا ھا ھرچند با فھمی که ما شرقی ھا و حتا مردمان امريکای التين از کودتا داريم و ھميشه آن را با سالح و قتل 

م، تطابق ندارد مگر در اصل خود کودتائی است که متناسب با شرايط جامعه، ابزار آن انتخاب شده و قتال عجين می داني

که ھرگاه شخص بر کنار شده به سياست ھای کودتا گرانه موافقه نشان ندھد، چه بسا خونريزی ھم در را اين . است

  .دنبال بيايد، در کل نمی توان منتفی دانست

  :ر اياالت متحدۀ امريکاو اما به ارتباط کودتا ھا د

سه کودتا موفقانه در تا اينک می آيد، حد اقل از آن زمان ت تاريخ بعد از جنگ دوم جھانی برتا جائی که از مطالعا

" ترمپ"اياالت متحدۀ امريکا انجام يافته و چھارمی آن نيز به صورت خزنده جھت به زير کشيدن و يا تسليم برده وار 

  .ن اکنون دردست اجراء قرار داردھمي

و کتاب " جان کنيدی"نخستين کودتا زمانی صورت گرفت، که جناح سرمايۀ نظامی امريکا تصميم گرفت تا خالف 

تا جائی . در تقابل ھمه جانبه با اتحاد شوروی آن زمان قرار دھدرا ، اياالت متحدۀ امريکا "ستراتيژی صلح"معروفش 

وی را به قتل با آن سياست ھا مخالفت خود را اعالم داشت، " کنيدی"ب بر می آيد، چون که از مطالعۀ برخی از کت

معاونش " جانسون"رسانيده حتا قبل از آن که خبر مرگش به صورت رسمی از طرف کاخ سفيد، مورد تأئيد قرار گيرد، 

، در عمل ويتنام را به آتش "ستراتيژی صلح"ھم با به آتش کشيدن کتاب "  جانسون. "را رئيس جمھور اعالم داشتند

  .ساخت کودتا را متحقق خواستکشيده، در حد توان به مثابۀ سگ پاسبان جناح سرمايۀ نظامی در امريکا، 

عليه رقيبش از " نيکسون"و برخورد ضد دموکراتيک " واترگيت" دومين کودتا با آن که در ظاھر امر منوط به قضيۀ 

ت امر باز ھم کودتائی بود از جانب جناح سرمايۀ نظامی، به دليل آن که حزب دموکرات می گرديد، اما در واقعي

  .طۀ پايان گذاشته و حاضر نبود، جنگ ديگری را آغاز نمايدقدر جنگ به خاور دور ن" نيکسون"
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ًسومين کودتا که خوشبختانه در حافظۀ بيشتر آگاھان سياسی تقريبا کامال تازه است، کودتائيست که   -ديگ چينی"ً

انجام داده، به نمايندگی از جناح " جورج دبليو بوش"در پناه حمالت يازده سپتمبر عليه، " فيلد و پل ولفوويتزرامز

فکر می کنم در اين مورد .  آن را دوام دادند،سرمايۀ نظامی اياالت متحدۀ امريکا تا آخرين روز رياست جمھوری وی

افغانستان "نويسندۀ نام آشنا در پورتال "  ميسانتی يری" وسيلۀ در کنار ساير کتب افشاء کننده، کتابھای تحقيقی که به

  . بيايندرنگارش يافته، می تواند گوياترين اسناد جھت اثبات ادعای ما به شما"  آزاد افغانستان-آزاد

  .است از جانب جناح سرمايۀ نظامی اياالت متحدۀ امريکا" ترمپ"چھارمين کودتا، کودتای خزندۀ کنونی عليه 

با کانديد خود دو بخش از حاکميت نيمۀ دوم قرن بيستم را عليه خود " ترمپ"ًطوری که قبال نيز نگاشته ام، ھمان 

نخست جناح سرمايۀ نظامی و در ثانی قشر سياستمداران مربوط طبقۀ حاکم را که در پيوند با جناح . شورانده است

در ھمانجا افزوده بودم . ول تاريخ مبدل نموده اند ترين کشور در طوضربه مقرا امريکا سرمايۀ نظامی، اياالت متحدۀ 

 نمی تواند به حمايت توده ھا اميدوار باشد، می تواند دو چيز ًماھيتادر اين جدال از آنجائی که " ترمپ"که سرنوشت 

 قرار می از پيش پای شان بر می دارند و يا اين که او را در چنان تنگنا ھائی" کنيدی"باشد يا اين که وی را نيز مانند 

  .سرمايه عمل نمايد" گدی کوکی"دھند، که به ناگزير به مانند 

مشاور امنيت ملی رئيس جمھور که نه تنھا " مايکل فلين"تا جائی که اکنون به نظر می رسد به خصوص به دور افگندن 

ه وظيفه دارد تا با اشراف  گانۀ اياالت متحدۀ امريکا را به دوش دارد، بلک١۶وظيفۀ ھمانگ ساختن تمام نھاد ھای امنيتی 

بر ستراتيژی ھای کشورھای رقيب و دوست، ستراتيژی امنيتی اياالت متحدۀ امريکا را نيز چنان تدوين و عملی نمايد 

، نخستين گام عملی در جھت ھمان کودتای کرده بتواندکه سيادت و آقائی آن کشور بر رقباء و دوستان را نيز تضمين 

و " ترمپ" و دامن زدن به آن بين افراد نزديک و متعھد به "تئوری ھراس"ه ھمين سان ايجاد ب. خزنده به شمار می رود

کودتای "می تواند گام ديگری در تطبيق ھمان تئوری " ترمپ"آنھا را وادار ساختن به کناره گيری از وظايف پيشنھادی 

  .باشد" خزنده

ن از متعھد ترين جنرالھای جناح سرمايۀ نظامی پر جايش را يک ت" ترمپ"کودتائی که به محض کنار رفتن کانديد 

فضای "، امريکائی که "قانونمدار"اگر اين طور نباشد، چطور ممکن است که در امريکای به اصطالح . نموده است

ی آن کشور مصونيت مکالمات و سافراد به مثابۀ بخشی از مالکيت خصوصی مقدس به شمار رفته، قانون اسا" شخصی

و آنھمه اتھامی که " ويکی ليکس"با " آسانژ"و " سنودن"مين نموده است و به دنبال افشاء گری ھای مکاتبات را تض

جای آن که به ، چنان عملی به گرديده  متوجه نھاد ھای امنيتی امپرياليزم جنايتگستر امريکا از داخل و خارج آن کشور

" مايکل فلين" شنود مکلمات تيلفونی یادعا" آی.  بی.اف" د، روزنامه ای به استناد گفته ھای مأمورينت تقبيح گردشد

را می کنند و از ھيچ يک از نھاد ھای خبری و اطالعاتی امريکا، کمترين اعتراضی عليه چنين عملی صورت نمی 

  .گيرد

. اف"را به اندزه ای بزرگ می سازند، که کمتر کسی به نقض قانون اساسی امريکا توسط " فلين"در عوض حرکت 

  . متوجه شود"آی. بی

 . را می توان در آينده روشنتر مشاھده نمودنآ يجابوده،  نت" کودتای خزنده"به نظر من چنين حرکاتی نمودھای يک 

  . سرمايۀ نظامی می سازد و يا اين که سر وی را می گيرندستانآ را وادار به سرنھادن در" ترمپ"نتايجی که يا 

  

  

 


