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 03/11/2019                 م. اسحاق نگارگر

 منفعت ساخت؟ آیا میتوان پرنسیپ را تابع مصلحت و

 من هنوز هم کودتا را ُدزدی قدرت میدانم

 

ی های اخالق به وسیلهٔ پرنسیپ دارد امعهٔ انسانی ضررآخرین تحلیل برای ج اعمال که در معموالً برخی از

همین  ُدزدی یکی از شود. می هقانونی انگاشت اخالقی وغیر   جوامع غیر قانون بسیاری از اخالق و در

را طوری ایجاب کند که به نفع یک فرد  شرایط  خاص عمل  ُدزدی و ها ممکن است حالت اعمال است حاال

ستالین سردستهٔ گروه های سیه  رو در 190۵انقالب ناکام  ور  مثال پس ازچنانکه به ط یا یک گروه باشد.

نام   د وزدن دیگر منابع  پولی می ها و حزب  بالشویک دست به سرقت  بانک برای تأمین منابع مالی که بود

 معروف است. ستالین بسیارسرقت  قطار سمیورسک به وسیلهٔ  و نهاده بودند غصب  انقالبی آنرا

نافع م با «انقالبیغصب  » یا ها منفعت  یک گروه یعنی حزب  بالشویک این ُدزدی مصلحت و ـد  دی حاال از

ت مشروعی قانونیت و به اصطالح شرایط خاص برایش جواز و بود های یک گروه معین سازگار و مصلحت

 های اخالقی پرنسیپ و اکمح به اساس قانون   و دستگیر ها به ُجرم این ُدزدی ستالین را ولی اگر میداد

قبول می بود که من برای امری  نیز قابلمحضر جامعه  آیا این تلقی ساده لوحانه در کردند محاکمه می

نون باید قا گیرد و می پرنسیپ قرار از باالتر این مصلحت بر بنا کردم و به نفع دیگران ُدزدی می خیر و

 اخالق معلمان   این صورت عمر   که در باکی ندارد بود خیر سرقت برای امری این استثناء را بپذیرد که اگر

 گذشت. می ها مصلحت وع  تشخیص ن سازان در قانون و

حکم   و دارایی یک فرد بدون  رضای او س درگوید هرک می قانون یک تعریف  مشخص دارد و ُدزدی در

اخالق  اجتماعی آنرا  آن عمل را مجازات و عملش ُدزدیست که قانون به ارادهٔ خود تصرف کند قانون

 کند. محکوم می
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 گوویکتورهو"داستان  بینوایان  در را "ژان والژان" ۀجامعنیست به همین دلیل  رحاینجا مصلحت اصوالً مط

 ون غیرممکن است این قان االح کاری به مصلحتی که انگیزهٔ سرقت شده است ندارد. و مجازات میکند

 عادالنه باشد که من کاری با آن ندارم.

ً  یا م به موضوع کودتاگرد می با این مقدمه بر نیز  لفظ  دری دیدگاه از به اصطالح  جرمنی آن پوچ که اتفاقا

  عملی پوچ است. کودتا

قدرت  یغیر قانون وری وغصب ف» گوید: می تعریف  کودتا دکشنری آکسفورد در کنیم: می تعریف آغاز از

ایش معن و دکن می« قانونی غیر  »و «غصب  فوری» بینیم که این تعریف صحبت از می «یک حکومت از

که مردم هیچ گونه آمادگی  هنگامی  گروهی از روشنفکران و اردو بخشی از ؛که دکتاتور دشو این می

 معموالً با عدم  تفاهم   کنند و قانونی غصب می غیر تجهیزی ندارند قدرت را به صورت   فکری؛ سیاسی و

 شوند.  به رو می مردم رو

 متمایز  کودتا را میتوان ازهم تفکیک کرد.  وع کامالً ن دو

 عمالً ناممکن می شود به طوری که دوام حکومت را می قدرت های حاکم پیدامیان  نوع اول اختالف در

 اودافغانستان به گفتهٔ د چنانکه در کند. تصرف می قدرت را به زور نظام حاکم این عضوی از بر سازد بنا

ط توس خان یک تغییر ای داودکودت بی نظمی شده بود و منجر به انارشیزم و موکراسی سلطنتیخان د

 نظام سلطنت به وسیلهٔ شورش اگر و خونریزی همراه نبود که خوشبختانه با نظام حاکم بود زعضوی ا

  د.نگذاشتن چنانکه هنگام  کودتای ثور گذاشتند افراد  نظام حاکم را زنده نمی سرنگون میشد یک تن از

 19۶0سال های  از دوران  جنگ  سرد یعنی های حزبی خواند در توان آنرا کودتا نوع دوم که می اما و

اد  اتح جهان اردوگاه تقسیم کرده بود که سردمدار بخشی از معمول شد. جنگ  سرد جهان را به دو بدین سو

 هم رقابت اَبَر قدرت برای تصرف  مناطق  نفوذ با دو نای امریکا و بخشی دیگر از شوروی سابق بود و

قایم کرد که اگر احزاب ای سرمایه داری نظریهٔ تازه  پیش از حالت   برای گذار از "خروسچف"داشتند. 

های  کودتا با را آن رژیم ها ذ کنند وهای نظام های حاکم نفو در اُردو حـــال  ُرشد کشورهای در چپ در

 از نبال کنند بدون گذارد  را )سرمایه داری دولتی( نظامی سرنگون کنند و راه  ُرشد غیر سرمایه داری

شوروی تحصیل  اتحاد منصبان  اُردوی افغانستان که در صاحب رسند. وسیالیزم میبه س ه داریسرمای

ک موکراتییکودتای حزب  د خان و کودتای داود در و افتادند این تور در که زود ودندماهیانی ب بودند کرده

 اینکه حزب وجود با و نداشتند اسیسی ها آمادگی ذهنی و مردم برای این کودتا دو همکاری کردند. خلق هر

 یرآن انقالب برگشت پذ خواند نه تنها می «ثور انقالب  برگشت ناپذیر» را دموکراتیک خلق کودتای خود

  افگند. «ریخأباله دان  تز» به خود با را نیز که حامی خود شد
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ست آن د شود امریکا در که گفته میکودتای عبدالفتاح االسیسی بود  مصر پایان  جنگ  سرد در بعد از

ا ختم  جنگ  سرد کودتا هم دیگر ب و ضد حکومت  انتخابی محمد ُمرسی راه افتاد بر 2013سال  در و داشت

 شاید روزی به ُکلی ناپدید َشَود. ونق افتاد وز را

این توجیه همان  وجیه کند اماقانونی قدرت را ت ممکن است حاالت  خاص وجود داشته باشد که غصب  غیر

هم به حکم  پرنسیپ کودتا را ُدزدی  منفعت  گروهی ساختن است ولی من هنوز تابع مصلحت و پرنسیپ را

 با عرض  ُحرَمت نگارگر بحث ندارم.  و این گونه موارد با مخالفان  خود نیز سر  جر در دانم ولی قدرت می

 برمنگهم 2019دوم نومبر 

 ******** **** 
 

 

 

 

 تذکر: 

را  ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که    
عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف"  " بریاجرای "کلیکمطالعه کنند، میتوانند با 

 شان رهنمائی شوند.
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