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 یا میتوان پرنسیپ را تابع مصلحت و منفعت ساخت؟آ

 ؟کودتا عمل "دزدی" قدرت است

 !استاد بزرگوار نگارگر صاحب

 

دانشمند تقدیم میدارم ارزومندم که عرض عظیم و استاد شما  اولتر از همه احترامات قلبی خود را بحضور

 را قبول فرمایند.  و مسافر دور از میهن  فقیر احترام بنده

 ندارم. جای هیچ شکی نیست که جناب و دانشمند استاد بزرگوارشما دراینجا هدف جروبحث را با نیز من 

سیاسی -نظریات عالمانه را در مواردی حوادث اجتماعیکامل دانشمند معظم صاحب دانش و صالحیت  شما

 د.یدار

والت تح وعلل ان روشن ساختن تمام تفاوت هااین بحث طوالنی و وسیع فلسفی و تاریخی است، امکمگر 

سیاسی براساس تعریف گالسیک انقالب، تحول، کودتا دراین نوشتۀ مختصر کنجایش ندارد. -اجتماعی

نظر ابراز است"  قدرت " کودتا عمل دزدی که فرموده ائیددر مورد نوشته جناب شما مختصرأ میخواهم 

 دارم. ب

سیاسی درجوامع مختلف بصورت گونگون صورت -ل تحوالت اجتماعیشما بهتر میدانید که ریشه ها وعل

 تهمۀ تحوالوقوع  سیاسی جوامع بشری ادامه دارد. -و هنوز هم مسیر تحوالت اجتماعی گرفته است

تحوالت   .میباشند ی همان جامعهخود تابع قوانین عام و خاصدرجای های مختلف سیاسی -اجتماعی

بارز تجامعه و شعور اجتماعی پایه های زیربینایی و سطح رشد روبنا استحکام براساس سیاسی -اجتماعی

بشمول کودتا نمیتوان در یک قالب یکسان  جوامع مختلف را سیاسی-تحوالت اجتماعیاشکال مینمایند. همۀ 

 . کنجاند

اشکال تحوالت آن،  مرحلۀ انحصار با رشد مناسبات سرمایداری درجهان بخصوص انتقال سرمایه با

محتویات انقالب، تحول، کودتا دیگر به شکل تعریف گالسیک آن مانند قرن  باسیاسی در کشورها -اجتماعی

 وجود ندارد.  19، 18، 17، 16
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عبدالفتاح االسیسی درمصر بشمول کودتا جنرال  ی مختلفسیاسی درکشورها-وقوع تحوالت اجتماعی

 تحوالت واند تغییر نموده  ی صورت گرفته باشندسکچه اشارۀ به و  کی صرف نظر ازآنکه به کمک

  است.  گردیده داریانحصار سرمایکنونی  و محصول مرحلۀ دست خوش رقابتسیاسی -اجتماعی

سرد در قالب سیاسی گرم و های اقتصادی رقابت تا سیاسی.جنگ سرد بیشتر پدیدۀ رقابت اقتصادی است 

راحل رقابت اقتصادی را که با شدت و نمی یابد. ما نمیتوانیم گذار م و میشود مگر جنگ سرد خاتمه نیافته

 کندی رقابت سیاسی همرا تبارز مینمایند خاتمه جنگ سرد گفت.  

 در و 1905سال در مسلۀ تخطی های بلشویکها روسیه از طرزالعمل پرنسیپ های عملکرد انقالبی 

علمی را که سیاسی -تحوالت اجتماعینظریات از موضوع جداگانه است. بلشویکهای روسیه  سال1917

و مرتکب  درست درک نکرده بودندمطرح نموده بودند ( 19نزده )در قرن  و فریدریک انگس کارل مارکس

  .گردیدندجدی انحرافات 

با اتکا با رویداد های رشد سرسام ور فقر در کشورهای فقیر، تشدید اشکال متعدد جنگها در سراسر جهان، 

بشری از یکطرف و اوج رقابت انحصاری سرمایداری کنونی رشد وعرض وجود بحرانات جدید در جوامع 

)انقالب، تحول، کودتا( به شیوۀ گالسیک آن براساس  مستقالنه سیاسی-وقوع تحوالت اجتماعیجهان،  در

سیاسی کنونی -تحوالت اجتماعی وجود ندارد. 19، 18، 17، 16قانون مندیهای وپرنسیپهای تحوالت قرن 

 تتحوال شرفت سرمایداری انحصاری را با خود دارند که با خصوصیاتمشخصات خاص مرحلۀ کنونی پی

 .          و مداخله عوامل خارجی در آن مشهود است داردکلی فرق  19، 18، 17، 16قرن  سیاسی-اجتماعی

  "دزدی" قدرت تعریف نمود.کودتا را نمیتوان مطلق با حفظ احترام و حرمت کامل با نظریات عالمانۀ شما 

 رام فایقهبا احت

 امریکا –جنیا از ایالت وراخترمحمد یوسفی 

 

 

 
 تذکر: 

مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
 رهنمائی شوند!" شان "آرشیفبه فهرست  ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر
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