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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۶ جون ١٨
  

  "کودتا"و " انقالب"
  

  :به جای پيشگفتار

زمانی از بزرگان قلم و شعر به چندی قبل از طريق يکی از سايتھای وطنداران خوب ما، به نوشتۀ يکی از کسانی که 

شمار می رفت برخوردم، ايشان ضمن تحليل ھای شان که ھيچ تشابھی با آنچه در گذشته ھای دور می گفتند  نداشت، به 

 در روسيه و ١٩۴٩ و اکتوبر ١٩١٧ارتباط کودتا و انقالب حرفھائی سرھم نموده، انقالبات کبير و دورانساز اکتوبر 

" انقالب"، چنان در يک رديف قرار داده بود، تو گوئی در اساس ھيچ تفاوتی بين ١٣۵٧ ثور ٧بار چين را با فاجعۀ خون

  .وجود ندارد" کودتا"و 

از آن جائی که مجموع اين مفاھيم بر حسب قرار داد ھای اجتماعی معينی، از خود دارای معانی مشخصی اند که ھيچ 

حب و بغض فردی و يا گروھی خويش تعريف و از آن طريق يک از ما حق نداريم آن را مطابق ميل و به اساس 

مخدوش ساخته، ذھنيت ديگران را مغشوش بسازيم؛ تصميم گرفتم تا اين مختصر را متناسب به اندازۀ درک خود، تقديم 

  .سالھاست اوج را پشت سرگذاشته است نمايم" فوارۀ آب"تمام خوانندگان پورتال، من جمله آنی که به مانند 

 آن دارم تا آنھائی که بھتر از من در مسأله وارد ھستند از تکميل و تصحيح بحث خودداری نورزيده، بر من منت اميد بر

  .گذارند

***  

 و با الزم خلق تغييرات را به زور و خشونت بدان معنا کهفرق انقالب و کودتا اين است که انقالب ماھيت مردمی دارد 

چنين نيست در کودتا يک اقليت مسلح و مجھز به نيرو، در مقابل اقليت ديگری ولی کودتا  .مبارزات پيگير پيش می برد

 از اعضای يک ی زيادعدۀکودتا می تواند توسط يک نفر و يا با . که حاکم بر اکثريت است دست به کودتا می زنند

  .و يا توسط ارتش نظامی و آنھم از مقامات باالئی آن يعنی صاحبمنصبان. دولت حاکم صورت بگيرد

ماشين بروکراتيک و نظامی از . کودتا تالش ناگھانيست. ًکودتا غفلتا و يا ناگھان عصيان عليه دولت توصيف می شود

يعنی ھدف کودتاچيان اين است که می خواھند دولت يک مملکت را با زور و . دستی به دست ديگر داده می شود

ًبعضا ھم منسوخ  . رھبران حکومت بر سر اقتدار استو يا ھم براندازی .خشونت، تغيير بدھند  و يا سرنگون کنند

 . . محدود می کنندًانمودن مجلس نمايندگان است و يا ھم حقوق نمايندگان را شديد
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د خان  وبھترين مثال، کودتای داو. ًکه کودتا را انجام می دھند قاعدتا می خواھند خود قدرت را به دست بگيرند کسانی

  .فغانستان است که به ھمين منوال به وقوع پيوستًوبعدا کودتای ھفت ثور در ا

تغيير خواست خودش د خان با يک اقليت مسلح و مجھز به نيرو، حاکميت نظام شاھی را به حاکميت نظام جمھوری وداو

که با وی پالن کودتا را طرح و عملی نموده بودند با  کسانی. داد و خود را به حيث رئيس جمھور افغانستان اعالم نمود

که البته در ھر دو کودتا  نبايد رول شوروی آنزمان و . د خان شروع به کار کردندوقامھای عالی دردولت جمھوری داوم

  .را از کابل تا کرملين فراموش کرد" دموکراتيک خلق"ھمکاريھای مشاوران روسی و ھمچنان حزب به اصطالح 

وق الجيشی خود را در آن کشور می بيند، طرح می شود  که منافع اقتصادی، سياسی و سی پالن کودتا با ھمکاری ممالک

کودتاچيان برخوردار از حمايت صريح . و با ھمکاری عناصر خود فروخته و خاين به مملکت و ملت تصويب می شود

نظامی کشوريست که کودتا را طرح و پالن می نمايند و در صورت بروز اتفاق غير منتظره به حاميان خود کمک می 

دولت شوروی نقشی را .  ھفت ثور در افغانستان از جانب دولت شوروی طرح و تصويب شده بودین کودتاپال. رسانند

 در نظر گرفته بود، با ھمکاری مشاوران روسی که ساليان زيادی روی "حزب دموکرتيک خلق"به اصطالح که برای 

، چيزی ندتوانند آمادۀ چنين روزی بسازباھداف مشخص در افغانستان اقامت و فعاليت داشتند، تا اعضای اين حزب را 

  .بيشتر از جاده صاف کن ھجوم خودش نبود

 خود با مردم سخن به زبان می آوردند و سخنرانی ۀاز مناسبات دوستان" حزب دموکراتيک خلق"به اصطالح شيادان  

 خود نيروی جسمی و اعضای اين حزب از ھمان آغاز فعاليتھای سياسی.  افراطی ايراد می کردندو گاھیھای آتشين 

فکری خود را در اختيار شوروی آنزمان قرار داده بودند و ھم تالشھای آنھا به منظور مساعد ساختن زمينه ھای تجاوز 

اعضای حزب به اصطالح .  بودماسوسيال امپرياليسم شوروی به کشور ما افغانستان و به اسارت کشيدن خلق 

که خلقھا  بعد از کودتا ھمين. دستور می گرفتند" کی جی بی"اسوسی جتگاه ًمستقما از کرملين و دس" دموکراتيک خلق"

از اھداف روسھا آگاه شدند و از خيانت و جنايات حزب خلق و پرچم که روز تا روز خشونت و دھشت جامعه را فرا 

 راعليه حزب  خلق افغانستان فعاليتھا و مبارزات خوددر کل با دادن خون مطلع گريدند، به پای خاستهمی گرفت، 

. آن را در پرتگاه سقوط سوق داد و با مبارزات ملی و مردمی ودآغازنم" دموکرتيک خلق" وطنفروش به اصطالح

از طريق شبکه ھای حزبی با روسھا در تماس بودند و تمام تحوالت و گزارشات را " دموکراتيک خلق"اعضای حزب 

گرگونی اوضاع و کشت و کشتار مردم بعد از کودتا، د. ال می دادندنتقبه آنھا چه در داخل افغانستان و چه ھم در مسکو ا

کا " از يک جانب و از جانب ديگر مبارزات و مقاومت سلحشورانۀ خلق افغان، دستگاه استخباراتی شوروی آنزمان 

ه به جنگ زدند، کمستقيم دست به تجاوز رأی داده، به دخالت مستقيم خود توسط نظاميان شوروی در افغانستان " جی بی

ون انسان ديگر به تباھی و بدبختی ي انسان افغان به خاک و خون غلتيد و زندگی ميلھاونيميل. خشن و خونبار مبدل گرديد

  . و خانه خرابی کشانيده شد

جان گذريھای خلق  افغان بود که سوسيال امپرياليسم شوروی آنزمان را مواجه به از   ده سال مقاومت، مبارزه و 

  .ور ساخت و متجاوزان مجبور به ترک افغانستان گرديدندشکست شرم آ

که کودتا صورت گرفته و يا ھم صورت می گيرد با حمايت  که از مطالعۀ تاريخ بر می آيد در ھر کشوری تاجائی

 طوری. کشور ھای امپرياليستی، دولت ھا را سرنگون می کنند و حکومت ھای نظامی و استبدادی را حاکم می سازند

ما در اين اواخر از طريق رسانه ھای خبری و صوتی در جريان قرار داريم که امپرياليسم امريکا با مداخالت بی که 

شرمانه و ضد بشری خود کودتا ھا را در کشور ھای امريکای التين، در کشور ارجنتاين، برازيل و ونزوئال  طراحی 

گاھی قادر نشدند و در آينده  چيان ھيچکودتا. قرار می سازدمردمی را بر حکومتھای ضد منافع ملی و  تا بتواندمی کند 
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قادر نخواھند شد تا با کودتا بتوانند به قدرت خود ادامه بدھند و به اھداف و خواسته ھای خود و منافع باداران ھم 

شونت تغيير ًکه قبال تذکر رفت آنھا می خواھند که فقط دولت يک کشور را با زور و خ طوری. امپرياليستی خود برسند

  . گاھی برخوردار از پشتيبانی اکثريت مردم نيستند اما ھيچ. بدھند و خود به قدرت برسند و حاکميت نمايند

  

، به منظور از بين بردن تمام رونديست متناسب با رشد طبيعی و ديالکتيکی تضاد ھای درونی يک جامعه :انقالب 

  قدرت محدود نشده، بلکه مناسبات طبقات متخاصم درون آن جامعهمناسبات کھن و ايجاد مناسبات نو که تنھا به تصرف

در ساده ترين تعريف انقالب چيزی نيست به غير از انتقال قدرت از طبقۀ حاکم به طبقۀ . را از اساس واژگون می سازد

  .محکوم و تحت ستم

. کت از بنياد تغيير داده می شودمفھوم انقالب اين است که ساختمان نظام سياسی، اقتصادی واجتماعی حاکم در يک ممل

  .ی که به دگرگونی اجتماعی بينجامدئبه عبارت ديگر ھر گونه جنبش اجتماعی توده 

ً باشد، مستقال دست به خميدهتوده اکثريت عظيم قشر ھای پائينی جامعه است که پشت شان در زير فشار ستم و استثمار 

  .ينی است به عوض جامعۀ کھنھدف و خواست شان بنای جامعۀ نو. مبارزه می زنند

 ًمثال در عرصۀ اقتصادی يک کشور بدون اين. ًبعضا در عرصۀ مشخص در يک جامعه ھم انقالب صورت می گيرد

 که توليدات دستی کارخانه ١٩به طور مثال انقالب صنعتی در قرن . که ساختمان يک دولت را به طور کلی تغيير بدھند

  .ر خوردھای بزرگ به توليدات ماشينی تغيي

 یوضعاز انقالب ھمچنان توسط گروپھای مختلف در يک جامعه که ھر کدام از گروپھا داليل مشخص خود را دارند اما 

جھت نابودی و سرنگونی حکومت بر سر اقتدار تمام اقشار، طبقات و . که در يک کشور جريان دارد، ناراضی ھستند

در جبھۀ .  رژيم بر سر اقتدار به وجود می آورندهبھۀ متحد را عليگروپھا در يک مقطع معين با ھم اتحاد می نمايند ج

چون ھر کدام از گروپھای مختلف به تنھائی قادر نيستند عليه . متحد بايد ھم وحدت وجود داشته باشد و ھم مبارزه

اجتماعی با رابطۀ سياسی و .  غفيری از اتباع کشور صورت پذير استانقالب با جم. بزنندحکومت دست به انقالب 

 با تعھد مبارزاتی و با پشتيبانی اکثريت خلقھا، يعنی اکثريت عظيم خلق بايد به طور فعال، نھادتشکيل يافته از جانب يک 

 .مستقل و با خواستھای اقتصادی و سياسی خود، دست به مبارزه بزنند

اکثريت اين دو طبقه است که . بر گيردايد اکثريت مردم را به جنبش جلب نمايد يعنی کارگران و دھقانان را در بانقالب 

در معرض ستم، فشار و " ماشين بروکراتيک نظامی دولتی"چون ھر دوی آنھا توسط . خلق را دربر می گيردقاطع 

يعنی منافع اکثريت  کارگران و دھقانان تھی دست است " خلق" ساختن منافع واقعی هجھت برآورد. استثمار قرار دارند

 نوين ممکن ۀچون بدون چنين اتحادی دموکراسی پايدار نبوده و تحوالت به سوی جامع.  می آورندکه اتحاد را به وجود

  .نيست

شرط .   ورزندء آن اکتفاۀکه به تصرف ساد نه اين" رد و درھم شکنند خماشين دولتی حاضر و آماده را" خلق بايد

  .مقدماتی ھر انقالب مردمی را ھمين نکته تشکيل می دھد

 که درصفوف جبھۀ متحد ملی خائنان و عناصر طرفدار دولت و امپرياليسم يافت می شوند که نقش تخريب ناگفته نماند

  . می کنند  بايد مراقب اين اعمال دشمن بود و بايد جنايات آنھا را بر مال کرد و خلق ھا را ھشدار دادءکننده ای را ايفا

 که ھمراه با تغييرات اساسی در ساختار اجتماعی يک جامعه  گفته می شودئیانقالب ھای بزرگ به آن دسته از انقالبھا

  .رد و نابود کننددولتی را خباشد و ماشين 
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، انقالب اکتوبر روسيه ١٧٨٩انقالبات بزرگ و تعيين کننده در تاريخ بشريت به طور مثال انقالب فرانسه در سال 

  . می باشند١٩۴٩ و انقالب چين ١٩١٧

  .ون پاريس در نتيجۀ يک رشته علل داخلی و خارجی به ھدف نرسيديا کم ١٨٧١در انقالب فرانسه 

ی ئجنبش انقالبی توده . رد و نابود کند، فقط دموکراسی کاملتر را آوردرا خکه ماشين دولتی  کمون پاريس به جای اين"

ھان به پيش بر که به ھدف نرسيد، ولی يک تجربۀ تاريخی دارای اھميت عظيم وگامی بود که انقالب پرولتاری ج با آن

  ".گامی عملی بود که از صد ھا برنامه و استدالل اھميت بيشتری داشت. می داشت

اما انقالب اکتوبر در شوروی آنزمان و انقالب چين با موفقيت کامل صورت گرفت و خلقھای اين دو کشور که تا آنزمان 

 شدند که با مبارزات پيگير، امکانات تحوالت را در معرض ستم، فشار، استثمار و ده ھا بدبختی ديگر قرار داشتند، قادر

در نتيجه توانستند در تمام ساحات زندگی به پيشرفتھای زيادی نايل گردند، چنانچه . به سوی جامعۀ نوين مھيا بسازند

که چرا اين دو انقالب مردمی بعد از يک برھۀ طوالنی و تاريخی به کشور ھای سوسيال  اما اين. تاريخ گواه آن است

امپرياليستی و رويزونيستی مبدل شدند، در اينجا نبايد رول ضد انقالبی ھا را چه  درداخل و چه ھم خارج يک کشور 

ناديده گرفت ، آنھا از داخل و خارج در صدد ھستند تا موقعيت ساختار جامعه را در يک کشور طوری بازسازی کنند 

مھمتر از ھمه رول . ثمار اکثريت توسط اقليت بر سر اقتداريعنی است. که قبل از انقالب در آن کشور حکمفرما بوده

 و منافع اکثريت خلقھا مطرح باشد، نبايد فراموش هی که در آن اراده، رفا جھانی را در از بين بردن سيستمامپرياليسم

  .ليستھا بازيابی امتيازات اقتصادی و به دست آوردن قدرت سياسی و نظامی استياھدف امپر. نمود

  

        

  

  

 

 

 
 


