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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 اپريل ٢٢
  

  نوع جديدی از کودتا
 :Coup D'ETATودتا   ک«

مان ترکيب اين اصطالح با ھ. ترکيبی از دو واژۀ فرانسوی به معنای ضربه به حکومت يا برانداختن حکومت است
داختن يک حکومت يا تغيير ناگھانی رژيم از نفرانسۀ آن در زبانھای مختلف به کار برده می شود و مراد از آن برا

کودتا به فرض آن که از طرف يک گروه يا يک رھبر غير نظامی انجام شود مستلزم . طريق يک ضربۀ نظامی است
 يا مسلح ممکن است شامل بخش کوچکی از نيروھای مسلح اين گروه نظامی. ھمکاری و حمايت يک گروه مسلح است

دتا از پشتيبانی افکار عمومی ويک کشور باشد، ولی اگر زمينۀ داخلی و خارجی برای اقدام به کودتا فراھم شود و ک
 چاپ - تأليف محمود طلوعی-فرھنگ جامع سياسی- ».برخوردار گردد باقيماندۀ نيروھای مسلح ھم به کودتا می پيوندند

  ٧١٣ صفحۀ - چاپخانۀ حيدری-١٣٧٧دوم 

*****  

ًتا جائی که من با افراد صحبت داشته ام، ھر وقتی صحبت از کودتا به ميان آمده درک تقريبا تمام آنھا از کودتا، ھمان 

 در کتاب ھزار صفحه ئی خود ارائه داده است، يعنی حرکتی از طرف بخشی از "طلوعی"برداشتی است که آقای 

در اين ميان آنھائی که عمر شان به . ر عليه حاکميت سياسی و به زير کشيدن آن از طريق قھر و اسلحهارتش يک کشو

قبل از فاجعۀ ثور به عقب می رود، وقتی صحبت از کودتا به ميان می آيد، جلو چشمان شان چند انسان عاری از 

 فکر می کردند صاحب تمام مردم انسانيت و شرف با بروتھای کشال و کليشنکوفی در دست مجسم می گردد، که

شاھزادۀ "افغانستان بوده، زمين و زمان می بايست منتدار آنھا می بودند که به دستور ارباب جنايتکار شان، حلقوم 

  . بودندهرا بريد" سرخ

زيرا اين برداشت گذشته . اين برداشت ھمگانی با آن که نادرست نيست، مگر به جرأت می توان نوشت که کامل نيست

صورت گرفت " مائو تسه دون"و " ستالين"که در شوروی و چين بعد از مرگ را از آن که نوع کودتا ھای حزبی 

ناديده می گيرد، در کليت خود کودتا را نه مثابۀ يک پديدۀ اجتماعی که به مانند ساير پديده ھا می تواند و بايد بتواند رشد 

 و ايستا نگريسته به ھمان علت نه جامدپديدۀ ؛ بلکه آن را به مثابۀ يک نموده اشکال متفاوتی را به خود بگيرد، می بيند

  .تنھا قادر نيست جلو بروز کودتا ھای احتمالی را سد نمايد، بلکه در شناخت و معرفی اش نيز نا توان می ماند
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 اھداف ققتحعلت چنين ديد ايستا و دگمی، ناتوانی در شناخت از تکتيک ھای متفاوتيست که امپرياليزم جھت 

افرادی با ديد ايستا، فکر می کنند وقتی صحبت از يک کودتا به عمل می آيد می بايد . ستراتيژيک خود به کار می بندد

 ۀدر گام نخست لوله ھای تانک کودتا از دور نمايان گردد، چنين افرادی به خود زحمت نمی دھند دقت نمايند که لول

 خاصی، با بيشترين مصرف، تلفات و  خدمت برآورده ساختن ھدف ايست درتانک و قھر نظامی ابزار و وسيله

اند چه در سطح داخلی و باری که نيروھای کودتا گر ناگزيريعنی . أم با فقدان مشروعيت و مقبوليت جھانیوسروصدا ت

ساخته چه ھم در سطح خارجی ميليونھا دالر و سالھای متعددی را ھزينه نمايند تا حد اقل مشروعيت و قانونيت خود 

  .برای رژيم شان، فراھم نمايند

تا جائی که از مطالعۀ تحوالت ربع قرن اخير بر می آيد، سيستم امپرياليزم در کل و در رأس آن امپرياليزم جنايتگستر 

پينوچيت، سوھارتو، "امريکا به صورت خاص، با درس آموزی از دشواری ھائی که رژيم ھای کودتائی از قماش، 

 در قفاء گذاشت، به خصوص با در نظرداشت رشد آگاھی ھمگانی و در حد برای آنھا...  و"شاهمارکوس، محمد رضا 

معينی ناتوانی در فلتر نمودن اخبار و ھدايت ھدفمند آن، ضمن حفظ ستراتيژی براندازی يک رژيم مخالف، در شيوه ھا 

 تا در درون قشر نخبگان ورزيدالش و ابزار کارش تجديد نظر نموده، به جای نيروھای ارتش اين و يا آن کشور، ت

 نفوذ نموده، با استفاده از - بخوانيد قوۀ مقننه و قوۀ قضائيه- ھمان کشور مفروض اعم از سياستمداران و يا ھم قضات

موقعيت و نقش آنھا که در ظاھر ھيچ توپ و تانکی را ھم در اختيار نداشتند، حاکميت ھای مخالف خود را سرنگون 

  .نمايند

ر گرفته، ھرگاه به تحوالتی ، بيشتر مورد توجه قرا"اوباما"ک به خصوص در دھۀ اخير يعنی زمان حاکميت اين تکتي

به برکناری رؤسای   که در اکثر تحوالتی که منجرنيميبعرصۀ جھانی صورت گرفته نيک نظر انداخته شود، می که در

 دراز دستوای مقننه و يا ھم قوای قضائيه، به مثابۀ جمھور اين و يا آن کشور شده است، يکی از آن دو نيرو يعنی يا ق

  .امپرياليزم عمل نموده، حاکميت ھای معينی را به زير کشانيده اند

اضر نيست به  وقتی امپرياليزم متوجه شد که نامبرده ح. بود"پرويز مشرف"دور نرويم نخستين نمونۀ آن، پاکستان و 

پيروی از سياست ھای امپرياليزم، از منافع پاکستان نيز صيانت نمايد، ھمه حالت می خواھد ضمن دھل آنھا برقصد و در

به مثابۀ لوی درستيز و فرمانده " پرويز مشرف"و غرب ھم نمی تواند ريسک يک کودتای نظامی را نمايد زيرا شخص 

 يک تن از کل قوای پاکستان، در درون اردوی پاکستان از خود طرفدارانی را دارا بود، مشاھده نموديم که نخست

 در تقابل با وی قرار گرفته، زير چتر حمايت تبليغاتی هًتعقيب آن، تقريبا تمام قوۀ قضائيبه قضات ديوان عالی پاکستان و 

گستردۀ رسانه ھای وابسته  به غرب، وی را قدم به قدم به عقب نشينی واداشته، با دوسيه سازی ھای جعلی، او را تا 

  .زير چوبۀ دار نيز کشانيدند

نمونۀ دوم آن، کودتائی بود که در اوکراين از طريق پارلمان آن کشور، عليه رئيس جمھور اوکراين که متمايل به روسيه 

تمام آنھائی که قضايا را از نزديک تعقيب نموده اند، ھمه شاھد اند که به دنبال اشغال پارلمان به . بود، صورت گرفت

ًگيری آنھا، رسما  یأء را زندانی ساخته، با استفاده از کارتھای الکترونيک روکالوسيلۀ چند تن از نازی ھا، آنھا ابتداء 

رئيس جمھور را به حکم پارلمان از قدرت برکنار نموده، در زير چتر حمايت ھمه جانبۀ تبليغاتی و نظامی ناتو با اعالم 

اله روی از خود نيز وادار ساخته، يک حکومت موقت، نه تنھا ارتش اوکراين را غافلگير نمودند، بلکه آنھا را به دنب

  . را از کار برکنار نمودند- از منظر قوانين حاکم بر آن کشور- رئيس جمھور قانونی

 برازيل، روسيه، ھند، چين و -" بريکس"مطالعۀ دقيق تاريخ . مورد برازيل، از ھمه نزديکتر و گويا تر می باشد

" صندوق بين المللی پول" آن قوۀ نو پيدا که نه تنھا می توانست   و پيشرفت ھائی که در عرصۀ پيدايش- افريقای جنوبی
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 فرا دھاست، به نبرليزم امريکا در سرنوشت ساير کشوررا که ھر دو دست دراز مداخالت امپريا" بانک جھانی"و 

 بعد از خواند بلکه بالقوه می توانست پايه ھای ايجاد يک رقيب جدی عليه ناتو را پی ريزی نمايد، نشان می دھد که

در منصرف ساختن رئيس جمھور به اصطالح متمايل به چپ رئيس جمھوربرازيل، دست به " اوباما"ناکامی رژيم 

نامبرده را چنان از طرق قوای مقننه و قضائيه، زير نام دوسيه ھای طرح و تطبيق توطئه ھای چند بعدی عليه وی زده، 

خراجش را روی دست گرفتند، که نامبرده مجبور از صحنۀ جعلی و واھی زير ضربت قرار دادند، و حتا حکم به ا

  .قدرت کنار کشيده، در عمل به کودتای بدون توپ و تانک امپرياليزم جنايتگستر امريکا گردن نھاد

 اخراج رئيس جمھور کوريای جنوبی به بھانۀ دوسيه يکی از دوستانش، مگر به دليل آن که نمی خواست موافق با مورد،

ج فزائی و آتش افروزی ھای امريکا گردن نھد، مورد ديگری از کودتا ھائيست که به وسيلۀ قوای مقننه سياست ھای تشن

 آن -ھمان کشور از منظر قوانين حاکم بر-  قانونیو قوای قضائيه در يک کشور مستقل صورت گرفته، رئيس جمھور

  .ا در آستانۀ يک جنگ ھسته ئی قرار داده اندکشور را به زير کشانيده با افزايش تھديد ھا عليه کوريای شمالی جھان ر

کودتای خزندۀ .  در جريان استتمتفاواز تمام اينھا روشنتر، دو تالش کودتا گرانه ايست که ھمين اکنون در دو کشور 

که خون ده " مک کين"رانی از قماش ااداری تحت رھبری سنای امريکا و نمايندگان سرمايۀ نظانی به خصوص جنايتک

به اطاعت بوزينه وار از " ترمپ" ويتنامی را تا اکنون به گردن دارد، در اياالت متحدۀ امريکا و واداشتن ھا ھزار

مزمان ربده می کشد و ديگری کودتائيست که ھعسنا که به نمايندگی از جناح نظامی سرمايه، سياست ھای جنگ طلبانۀ 

که از جانب قوۀ مقننه يعنی نخبگان " سيا"ان وابسته به در ونزوئال عليه رئيس جمھور قانونی آن کشور، از طرف اوباش

  .خودفروختۀ وابسته به امپرياليزم امريکا حمايت می شوند، جريان دارد

به تفصيل " معروفی" از آن جائی که راجع به اوضاع ونزوئال ھمکار دانشمند و مبارز ما خانم ،خوانندگان نھايت عزيز

که " اميد جناح مخالف دولت ونزوئال به ترمپ" شما را به مقالۀ ايشان معنون به نگاشته بودند، به جای تکرار مطالب 

آنچه خود می خواھم بر آن مکث نمايم، دو شيوۀ برخورد .  اپريل در ھمينجا به نشر رسيده، رجعت می دھم١٩به تاريخ  

  .ريکات کودتائی می باشدمتفاومت از دو انسانی که خاستگاه طبقاتی شان از ھمديگر متفاومت است، در قبال تح

 شروع نموده،  البهسر سنبه را قطورتر ديد، به عجز وکه بعد از غروفش ھای اولی، به محض آن " ترمپ"می دانيم که 

 دنبال ديگری از کار هنه تنھا شروع نمود تا افراد پيشنھادی و آنھائی را که نردبان رسيدنش به اين مقام بود، يکی ب

  با حمالتھم عميقتر سقوط نموده،" اوباما"يبی به خودش برسد، بلکه کارش به جائی رسيد که از برکنار کند تا نکند آس

  ".خيز گوساله فقط تا دھن کاھدان است" در عمل نشان داد، که يهرسوراکتی بر 

يک  که از لحاظ خاستگاه طبقاتی خود، کارگر زاده ايست که به دنبال "والس مادورنيک "مگر رئيس جمھور ونزوئال

عمر مبارزه خود را بدين مقام رسانيده است، با آن که توطئه عليه وی به ده ھا بار عميقتر و گسترده تر از توطئه عليه 

است، با تکيه بر مردمی که وی را انتخاب نموده اند، از چھار سال بدين سو، بدون آن که در مقابل توطئه " ترمپ"

  . امريکا ايستاده استخواستھایرزه عليه گران کرنشی از خود نشان داده باشد، در مبا

 نا مشھود ايستادگی نمايد، مسأله ايست که بحث در آيا موفق خواھد شد و يا نه تا عليه اين کودتای" مادورو"اين که 

موردش موضوع اين مختصر نيست، آنچه در اين مختصر تا کنون بيان شده و به مثابۀ نتيجه گيری می بايد بر آن تأکيد 

س امپرياليزم أگيرد، ارتقای فھم و شناخت خود ما از تکتيک ھای دشمنان مردم يعنی امپرياليزم جھانی و در رصورت 

  :جنايتگستر امريکاست، زيرا تجربه ثابت نموده

  "اگر خودت را بشناسی و دشمنت را ھم، صد بار بجنگی به خطر نمی افتی"


