
رسیده ایم، اما حکومت هنوز به پایان خط نرسیده« پایان یک دوران»شاید به 

است

عبدی کالنتری در گفتگو با محمد حیدری

اعتراضات گسترده در آبان ماه گذشته و سرکوب خونین و بی سابقه ی آن که به کشتار صدها نفر از مردم انجامید،

قتل عام مردمی که از تبعیض و فساد ساختاری و. دوره ای جدید از تحوالت پرشتاب در ایران را آغاز کرده است

تحقیر سیستماتیک و بی اختیار بودن به ستوه آمده  و به صورتی مسالمت آمیز خیابان ها را تسخیر کردند، این پرسش

جدی را طرح کرد که در برابر حکومتی که کمترین اعتراض و نارضایتی را تحمل نمی کند، چگونه می توان مقاومت

کرد؟ و کدام شیوه ی مبارزاتی در آینده خواهد توانست که زمینه ای برای تغییر شود؟ در حالی که برخی از سر

خشم یا استیصال، در برابر خشونت بی رحمانه ی حکومت خواستار استفاده ی متقابل مردم از خشونت  شده اند،

.گروهی دیگر هم چنان به پایبندی بر مبارزات خشونت پرهیز تأکید دارند

توسط معترضان را« دفاع از خود»البته می توان گفت که تقریباً تمامی نیروهای مخالف سیاسی استفاده از حق 

برخی حتی. مشروع و اخالقی می دانند اما درباره ی احتمال گسترش خشونت اختالف نظرهای جدی وجود دارد

نگران فراتر رفتن خشونت از چارچوب قابل دفاع آن و فراهم شدن زمینه ی شکل گیری احتمالی خشونت سازمان

تردیدی نیست که. این نگرانی حتی از سوی افراد نزدیک به حکومت هم طرح شده است. یافته در آینده هستند

تحوالت آبان ماه ما را وارد دوره ی جدیدی از تحوالت در ایران کرده و احتماالً در آینده مسئله ی خشونت به

از این جهت در گفتگو با چند تن از صاحبنظران و فعاالن سیاسی پرسیده ایم که. مسئله ی مهمی تبدیل خواهد شد

 تصور آن ها از مسئله ی خشونت و آینده ی خشونت در ایران چیست؟

در طی دو دهه ی گذشته، ادبیات سیاسی جدیدی در ایران پا به عرصه گذاشت، به مرور معتبر شد و: محمد حیدری

بنیادین و»ی نوعی تحول به مثابه« انقالب»بعد هم به گفتمان غالب تبدیل گردید و آن مخالفت با ایده ی 

توان گفت که تا سال ها امکان چون و چرا کردن وحتی می. و اصالح  بود« رفورم»ی در مقابل ایده« خشونت آمیز

ی مسالمت آمیز و بدونمبارزه« مشروع و مفید و نتیجه بخش»ی تردید در این وجود نداشت که تنها مبارزه

اما با گذشت چند سال و. خشونت است و بنابراین کوشش برای انقالب کوششی نادرست و غیراخالقی خواهد بود

هر چه رفتار. ی اصالح در حکومت ایران، به مرور صدای سازهای مخالف نیز به گوش رسیدناکامی مطلِق برنامه

حکومت خشونت آمیزتر و سبعانه تر شد، یا دقیق تر بگویم، هر چه سبعیت حکومت برای مردم آشکارتر شد،

ی کشتار هولناکبا تجربه. این روزها نیز دوباره صدای تردید ها بلندتر شده است. ی پیشین متزلزل تر می شدنظریه

ترین قتل عام عمومی معاصر در ایران روبرو شده ایم، تردیدماه، و در حالی که به نظر می رسد با بزرگ آبان

خواهم بپرسم که آیا بابا این مقدمه می. ی بدون خشونت بیش از پیش افزایش یافته استمبارزهی نظریه یدرباره

ی بدون خشونت دفاع کرد؟ و البتهتوان از مبارزهتوجه به این سبعیتی که در برابر مردم قرار دارد، هنوز هم می



پیش از پاسخ به این پرسش شاید الزم باشد که بگویید آیا خشونت همواره و در هر شرایطی غیرقابل دفاع،

است؟« شر»غیراخالقی و نمادی از 

رویکردهنجاریورویکرد:باپدیدههایاجتماعیمثلخشونتمعموالًدوجوربرخوردمیشود:عبدی کالنتری

.رویکردهنجاریبهمعیارهایاخالقِیمنوشمامربوطاستوحالتتجویزوتوصیهدارد.جامعهشناختی

.رویکردجامعهشناختی،طبقیکطرحنظری،فقطبهتحلیلروندهایعینیوروابطعلتومعلولیمیپردازد

کهاعتقاداتاخالقییادینیاشبهاوحکممیکندکهازخشونتتحتهر(مصالحهگر)مثالًیکانسانپاسیفیست

اماشاهدبودهایمکهخشونتمداموبه.شرایطیبپرهیزد،درسیاستهمهمانراپیرویوبهدیگرانتوصیهمیکند

اشکالمختلفازبدوتاریختاامروزبروزکردهوخواهدکرد،نهتنهادرروابطفردی،خانوادگی،عشقی،

اجتماعیوسیاسی،میانطوائف،میانادیان،میانطبقاتاجتماعی،میاندولتها،میانابرقدرتهاوغیرهبلکه

ازداستانهایکتابمقدستاتراژدی.حتیدرتخیلآفرینشگرانسان،درهنروادبیاتوفلسفه هاییونانی،

فردوسی،شکسپیر،وامروزهدرسینماوحتیتخیلاروتیکوسکسسادومازوخیستیرنگسرخخونراهمهجا

منازلحاظطبعِشخصیآدمیآرامهستمکهاز!بهقولهگل«مسلختاریخ.»ودرهمهیزمانهامیبینید

مشاجراتمیپرهیزدامافکرنمیکنمکهمجازباشمروحیاتشخصیخودمرادرتحلیلسیاسییاجامعهشناختی

نداشتهاموکسانیکهمدامبااندرزوپندووعظ(مورالیسم)شخصاًهیچگاهعالقهایبهاخالقگرایی.دخالتبدهم

اخالقیبهپدیدههایاجتماعینگاهمیکنندبهنظرمآدمهایسطحیویکبُعدیوکلهپوکهستندولوآنکهبسیار

دلرحم،خوشنیت،پابندمهروعشقوصلح،یارهروانواعحاالتروحانیوعرفانیباشندودنیارامثلیک

.جلسهییوگاتصورکنند

فقط.تجویزینیستند،اخالقیاتواندرزآنهارامتعیننمیکند:دربارهیرفورموانقالبهمهمینطورمیاندیشم

درشرایطی.شرایطعینیودینامیسمروندهایاجتماعیاستکهاوضاعرابراییکییادیگریمساعدمیسازد

کهامکاناصالحاتبنیادیوجودداردوراههایاصالحاتمهیاستکهشمابتوانیدبهاهدافسیاسیتانبرسید،

برعکس،وقتیکهراههایرفورممسدودیامبتنیبرتوهم.انقالبیگریخودبهخودبهعقبصحنهراندهمیشود

یعنیاگرهدف:باشد،شماحتیاگراکراهداشتهباشید،درسیاستبهسمتراهحلهایرادیکالترکشاندهمیشوید

امااگرهدفشماحفظوضعموجودباشدورضایتشماومنافعشمادریک.شماتغییراتاساسیوبنیادینباشد

پساینکهشمابهطور.نظامدرمجموعحاصلاست،طبعاًاصالحاتکوچکوتدریجیراترجیحخواهیدداد

عینیدرکجاینردبانامتیازاتورفاهایستادهباشیددررویکردایدئولوژیکشمانسبتبهمقولهیاصالحوانقالب

.تأثیرمیگذارد



ی سیاسی و مدنی را ــ این که خشونت آمیز باشد یا خشونت گریز ــبه نظر می رسد که شما شیوه و شرایط مبارزه

ی بازیگران مرتبط بدانید، به شرایط تاریخی موجود و ساختار واقعی قدرت و این که آیا تنبیش از آن که به اراده

این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که پدیده های اجتماعی معموالً. به تغییر می دهد یا نمی دهد، مربوط می دانید

ی یک یا چند نفر از بازیگران قرار ندارند، اما آیا نمی توان از گفتمان غالب در هر دوره سخنتحت تأثیر اراده

گفت؟ و آیا این گفتمان توسط روشنفکران و نظریه پردازان و بازیگران سیاسی مرجع ساخته و پرداخته نمی شود؟



ی مبارزه را انتخاب شخصی بدانیم یا ضرورت تاریخی، می خواهم بپرسم بااز طرف دیگر، فارغ از این که شیوه

چه در ایران جریان دارد، آیا می توان گفت که دوران برتری گفتمان خشونت گریز در مبارزات سیاسیتوجه به آن

ایران به پایان خود نزدیک شده است؟

ضد)ازفلسفهایگرفتهشدهکهضددکارتی«دیسکورس»بهعنوانمعادلفارسی«گفتمان»بهیادتانمیآورمکه

گفتمانهمیکنظاِمگفتارِیعینیاستوبه.است،یعنیعمدتاًازساختارگراییوپساساختارگرایی(کارتزین

گفتمانهاهمبخشیازهمانساختارهایعینیتاریخیهستندکهبهآن.ارادهیاینیاآنروشنفکرعوضنمیشود

ومعموالًدرهربرههبیشاز!گفتماناستکهسوبژکتیویتهیکنشگرراتعیُنمیبخشد،نهبرعکس.اشارهکردم

میتوانتالشکردکهگفتمانهایمخالفیامتفاوتبهوجودآورداما.یکگفتمانرادرفضاییکفرهنگشاهدیم

انکشافچنینگفتمانمتفاوتیازدرونیکشبکهیپیچیدهیگروهیوجمعیبیرونمیآید،شبکهیروشنفکران،

گفتمان.کنشگران،دانشگاهیان،ناشران،رسانههاوغیره،وبهکرسینشستناشسالهاطولخواهدکشید

محصولفکریکنفرنبود،ایدههاییدرفضاموجمیزد،آلاحمدازآنهاالهامگرفت،مفاهیمیرا«غربزدگی»

قرضیاتقلیدکرد،وجزوهاینوشتامازمینهیپذیرشآنجزوهوبسیارنوشتههایمشابه،یکفضایفرهنگی

وتنهادرایرانهمنبودبلکهدربسیاریازکشورهای!عینیوآمادهبود،بنابهدالیلتاریخیوجامعهشناختی

بود«غربزدگی»مستعمرهونیمهمستعمرهروحغالبزمانههمانگفتمانضداستعمارِی .

یا«غربزدگی»اگرقصدیاارادهیآنراداریدکهیکگفتمانغالبروشنفکریراازمیدانبیرونبرانید،مثالً

تاریخیراجابهجا«اپیستم»یا«پارادایم»،اگرنیتشماایناستکه«گفتمانانقالب»یا«گفتمانضدامپریالیستی»

کنید،بایدمتوجهباشیدکهاینکاریکنفریاچندنفرنیست،امابههرحالمیتوانیدبهعنوانیکروشنفکرخالف

یازمینهاشفراهممیشودو.آبشناکنید،بنویسیدوتحلیلبدهیدوتالشکنیدبرافکاردیگرانهمتأثیربگذارید

برخالف.یازمینههنوزفراهمنیست،شایدبعدهااثرگذارشودیابهکلیبهطاقنسیانسپردهشود«میگیرد»

کنونیمتعلقبهیکگفتمانخاص،مثالًخشونتپذیریا«دورانبرتری»پرسششما،منمطمئننیستم

.خشونتگریزباشد

در«بزرگترینقتلعامعمومیمعاصر»و«کشتارهولناکآبان»شماگفتید.بلهخشونتدرفضاموجمیزند

اگرباجاهایدیگرمقایسهکنیم،مثالًکشتارهاوبازداشتهاوشکنجههایماههایاخیردرشیلی،آنجا.ایران

خشونتدولتی،تعدادکشتههاومیزانشکنجهازاکتبرگذشتهتاحاالخیلیزیادبوده،اماتظاهراتمسالمتآمیز

مردمکماکانادامهداردوماشاهدنیستیمکهسازمانهایچریکیدهههایقبلدرآمریکایالتین،نظیرتوپاماروها،

ولیاوضاعمیتواندعوض.گفتمانهاهنوزمقاومتمدنیوحقوقبشراست!خبریازآنهانیست.فعالشدهباشند

قدرت»یا«وضعیتانقالبی»اگربهچیزیشبیهبه.درایرانهمهمینطور.بهنظرمنپیشبینیپذیرنیست.شود

نزدیکبشویم،یعنیشکافبزرگوتزلزلدرمیانحاکمانازیکطرفویکپارچگیمردمدرخیابان«دوگانه

تمایلپیدا«قیام»همراهباپیوستنالیههایپایینسربازانوسپاهیانبهمردمازطرفدیگر،اعتراضاتبهسمت

امامابهاینوضعیتنرسیدهایم،وشایدهرگزهمنرسیم.میکندوممکناستشکلقهرآمیزپیداکند .





واقعیت این است که من هم اطمینانی از برتری هیچ یک از گفتمان های خشونت گریز یا خشونت آمیز ندارم و بیشتر

اشاره کردید« غرب زدگی»در مرور گفتمان های غالب تاریخ معاصر ایران، مثل . به دنبال پاسخی برای آن هستم

، حتی خارج از ایران و در بسیاری از کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره همان بود که«روح غالب زمانه»که 

«سازمان های چریکی»این که هنوز . برای امروز هم مثالی که از آمریکای التین آوردید مهم است. در ایران بود

یبا توجه به تجربه ای که در جریان است، می توان گفت که دیسکورس مبارزه. فعال نشده اند مسئله ی مهمی است

حداقل این. خشونت پرهیز در تمامی دنیا همچنان موقعیت خود را حفظ کرده و تا اطالع ثانوی اعتبار خواهد داشت

.ی مسلحانه شناخته می شود، فعالً گزینه ای عملی نیستی خشونت آمیز سازمان یافته که با عنوان مبارزهکه مبارزه

گرایان ایرانابراهیم فیاض از راست. هرچند که گویا در داخل حکومت ایران نگرانی هایی در این باره وجود دارد

۵۱احساس می کنم که به سال »و .« نگران تشکیل گروه های کوچک ترور در کشور هستم»اخیراً گفته است که 

اما پیش از آن می خواهم بپرسم که آیا. اگر فرصت باشد، به بحث از جنبش چریکی بازخواهم گشت.« برگشته ایم

خشونت  در تمامی اشکال آن بی اعتبار و بی نتیجه است؟ وقتی با ساختاری بی رحم و سرکوب گر مواجه ایم که از

ی مواجهه با اعتراضات مردم استفاده می کند و به صورت سیستماتیک و ساختاریخشونت به عنوان تنها شیوه

برای خشونت از طرف مردم« شرایط تاریخی»قتل عام را تئوریزه، برنامه ریزی و اجرا می کند، در این صورت آیا 

می خواهم بپرسم که بر فرض اگر وارد چنان. گفتید« وضعیت انقالبی»فراهم نخواهد بود؟ از احتمال ورود به 

دوره ای شویم، آیا این وضعیت لزوماً با خشونت از سوی مردم نیز همراه خواهد بود؟ آیا می توان وضعیتی انقالبی

را تصور کرد که همچنان خشونت گریز یا حداقل خشونت پرهیز باشد؟

اگرفرضاینباشدکهمبارزهیقهرآمیزمارابهنتیجهی.آیاخشونتبینتیجهاست؟منپاسخشرانمیدانم

نخواهدرساند،چطورمیتوانپیشاپیشچنینحکمیصادرکرد؟فقطمیتوانیمبگوییممبارزهیقهرآمیز«مطلوب»

راباشدتبیشتروبیشترتکرار«۹۸آبان»و«۹۶دی»اگرچرخهیخشونتدولتیمدام.هزینهاشبیشتراست

کندوتلفاتمردمراباالببرد،شایددرمرحلهایمردمورهبرانمردمیبهایننتیجهبرسندکهدیگروضعیت

تدافعیوانفعالیپاسخگونیست،امابهمحضتصمیمبهاتخاذروشهایقهرآمیزــدرشرایطفرارسیدناوضاع

درعوض،دستاوردقیاممیتواندپیروزی.ــبهیقینمیدانندکههزینهباالخواهدرفتوریسکهمباالتر«قیام»

آنگاهپیروزِیمبارزهیقهرآمیزهماننتیجهیمطلوبیراخواهددادکهراههایمسالمتآمیز.مردموآزادیباشد

منبهایننظریهیراستگرایانهاعتقادندارمکهاگرمردمیکدیکتاتوریرابهروشقهرآمیز.دریغکردهبود

بههیچوجهچنینچیزیسرنوشت.پایینبکشند،خودشانیکحکومتترورخشونتباربرسرکارخواهندآورد

بازینکنیدمگراینکه«قیام»لنینیستهااعتقاددارندهرگزبا.امابههرحالقماربزرگیاست.مقدرنیست

مثلیکفرماندهینظامیبایدمنابعوامکاناتلجستیکرابرآورد.مطمئنشدهباشیدتوازنقوابهنفعشمااست

.کرد،نقاطقوتوضعفدشمنراشناختوتاکتیکهایمناسباتخاذکرد

درسوریه،شدتخشوتدولتیچنانوحشتناکبود.میترسندومیترسانند«سوریهایشدن»اینروزهاهمهاز

کهباالخرهمردمرابهسمتقیاممسلحانههولدادتابهآنحدکهتعدادزیادیازافسرانوسربازانارتشبشارهم

امابهفاصلهیکوتاهیمبارزهیمشروعمردمیتبدیلبه.حکومتبشارمیرفتکهسرنگونشود.بهمردمپیوستند

وبازتأکید.آیااینسرنوشتمقدرهمهیقیامهادرخاورمیانهاست؟منفکرنمیکنم!جنگنیابتیابرقدرتهاشد



اگردرآن.کنیم،قیامتجویزیوسفارشینیست،شرایطانقالبیخودشازراهمیرسدوهمهراغافلگیرمیکند

رژیمراسرنگوننکنید،بیاییدهمینآقایوالیتفقیهرامشروطه!مردم»پیداشودوبگوید،«بختیار»بزنگاهیک

،دیگردیرشدهاست،سطحآگاهیومبارزاتی«مشروطهیفقاهتی»مثالً!«کنیمومحدودبهیکقانوناساسی

یظهورکندوجلوقیامرابگیرد،«بختیار»اگرقراراستچنین.مردمازآنمرحلهیمشروطگیعبورکردهاست

امادیکتاتورهاواولیگارشیهاهمیشه.اگرقرارباشدصدایمردمرابشنوندوقتشحاالست.وقتشهمیناالناست

درشرایط.نشاندادهاندکهصدایانقالبمردمرادیرمیشنوند،وقتیکهناقوسسرنگونیشانبهصدادرآمده

انقالبیوقیام،شمادوراهبیشترندارید،درهرمقامیکهباشید،روشنفکر،زنخانهدار،دانشجو،سرباز،دوراه

یابهقیاممردمبپیوندیدیابهمردمخیانتکنیدوطرفحاکمانرابگیرید:بیشترندارید .



نتیجه بخش بودن یا نبودن مبارزه ی خشونت آمیز به نکته ی مهمی اشاره کردید که بد نیست درباره اش درباره ی 

ی اخالقی بودن آن بحثی نخواهیم کرد، چون آن طور که فهمیدم شما بحث اخالقیما این جا درباره. بیشتر بحث کنیم

به همین دلیل بحث. در این باره را به رویکردی هنجاری تعبیر کردید که با خصلت های شخصی افراد مرتبط است

حتی بیایید نتایج بعد از پیروزی احتمالی یک. ی خشونت آمیز مربوط استما در این جا به عملی بودن مبارزه

اما به نظر می رسد که همچنان از نگاه. ی خشونت آمیز را هم پیش بینی نکنیم و وارد این بحث نشویممبارزه

اول این که با توجه به تسلط گفتمان خشونت پرهیز در روابط بین المللی، امکان. عمل گرایانه دو مشکل وجود دارد

از طرف دیگر، با توجه به. همراهی بین المللی با مبارزات خشونت آمیز وجود ندارد و موجب انزوای آن خواهد شد

یقدرت نظامی برتر دولت ها که قابل قیاس با مخالفان مسلح آن ها نیست، به نظر می رسد که امکان موفقیت مبارزه

ضمن این که با افزایش خشونت، امکان همگانی شدن جنبش اعتراضی کم. خشونت آمیز، خیلی کم شده است

ی تقابل خشونت آمیز با حکومت در شرایط امروزبه نظر شما آیا ورود یک جنبش اعتراضی به مرحله. می شود

ی الزم برایبین المللی و داخلی، همان چیزی نیست که حکومت ها نیز به دنبال آن هستند؟ به این ترتیب بهانه

تر را پیدا می کنند و فشارهای بین المللی هم کمتر خواهد بود؟سرکوب گسترده

برایسرکوبگستردهنیستچونهرسرکوبدرآنابعاد،برایش«بهانه»هیچحکومتی،حتیفاشیستی،دنبال

.حکومتهاتنهاوقتیکهاحساسخطرجدیکننددرآنحدگستردهدستبهجنایتمیزنند.هزینهیزیادیدارد

میکندازاینکهمردمدستبهسالحببرند،تاآنهارا«استقبال»بنابراین،ایننظرنادرستاستکهحکومت

نهتنهااستقبالنمیکندبلکهبیشترینمیزانوحشتراازرادیکالشدنتودههایوسیعمردم،بهویژه.قتلعامکند

منبانکتههایشماامادراینپرسشموافقام،درواقعشمابادقترویمشکلترینوغامضترین.جوانان،دارد

مگربهشکلتخریبگرانهیجنگ)جنبهیمقاومتومبارزهیقهرآمیزانگشتگذاشتید،فقدانپشتیبانیبینالمللی

درچنینوضعیت.وفقدانحمایتهمگانی،ازجملهطبقاتمیانی،برایپیوستنبهچنینروشیازمبارزه(نیابتی

ناامیدکنندهای،معموالًنیرویتخیّلسیاسیعقیممیشود،یکجورفلجوانفعال،دامنگیرتخیُِلسیاسیمیشودواین

فلجتخیلسیاسی،وقتیکه.درستچیزیاستکهکنشگرانبایدباآنمقابلهکنندحتیدرتاریکترینشرایط

امکاناِتاصالحاتتدریجیناچیزاست،نگاهانسانهارابهفراسویمرزهامیکشاند،آرزویدخالتدولتهای

اگراصالحاتتدریجیبهدرازابکشد،بهدههها،بهنیمقرن،بهطولعمردویاسهنسل،بازهمنتیجه!خارجی



هماناست،ناامیدیویأسسیاسی،بازهمفلجتخیلسیاسی،پذیرشتقدیروتندادنبهحداقلها،پایینترازخط

!یکزندگیشرافتمندانهوساده

ایندو«.روشمبارزهیقهرآمیز»و«خشونت»ماتااینجاتمایزیقائلنشدیممیان.حاالبرگردمبهسؤالشما

خشونتمیتواندفردییا.خشونتمبحثبسیارگستردهایدرروانشناسی،جامعهشناسی،وفلسفهاست.یکینیستند

آنچهمادراعتراضاتخیابانیمیبینیم،خشونتجمعی،مثالًبهشکلآتشزدنساختمانهایدولتییا.جمعیباشد

همتعبیرشده،«کور»مکانهاییکهحالتنمادیندارند،مثلدفاترامامانجمعه،همانچیزیاستکهبهخشونت

وخطرناک،چیزیکهبالقوهشایدحتیحالتفاشیستیهمپیداکند،مثالً)irrational(نوعیخصلتخردگریز

رادرخیاباناعداممیکند،خشونتیکهقابلیت«گناهکار»وقتیکهجمعیتیبهشکلمناسکییکزنظاهراً

برعکس،.دستکاریتوسطدماگوگهاوواعظاِنعوامفریبداردودرحرکتهایپوپولیستیخیابانیبروزمیکند

روشمبارزهیقهرآمیز،نوعیتاکتیکوحرکِتبهشدتعقالنیومحاسبهشدهاستکهرهبرانسیاسی،یا

جنگ:درتاریخمدرنبهدوصورتبهاجراگذاشتهشده.شاخههاینظامیاحزابسیاسی،آنراطرحمیریزند

جنگبلندمدترادرانقالبهایآزادیبخشضددیکتاتوریوضداستعماریدیدهایم؛«.قیام»تودهایبلندمدتو

بهنظرمندرجمهوری.درایران،ونیزدربهارعربی۵۷رادرانقالبهایکالسیک،ازجملهدربهمن«قیام»

اگرزمانیبرایرژیمورقبرگردد،به.اسالمیکنونی،احتمالجنگبلندمدتوتشکیلارتشمردمیوجودندارد

یعنیهمزمانیوانطباِقپیشبینینشدهیعوامل«سینکرونیک»شکلناگهانیخواهدبود،زمینلرزهای،بهشکل

.متعددکهمجموعهیآنهادریکلحظهقالیرااززیرپایحاکمیتمیکشدونظامتعادلشراازدستمیدهد

اینلحظهبایدآمادگیقبلیداشتهباشندچونبدونشکبخشیازنیروهایمسلح«شکار»نیروهایسیاسیبرای

برخیقرارگاههاینظامیبهتسخیرمردمدرخواهدآمد،.رژیمدراثرشکافدرحاکمیتبهمردمخواهندپیوست

کسانیکهآموزشسربازیدیدهاند،بهسرعتمیتواننددرسنگربندیهایخیابانینظمودیسیپلیننظامیبهاجرا

کاخهایحاکمانرا.میانگروههایکوچکمردمآموزشدیده،سالحپخشکنند.راهتانکهاراسدکنند.بگذارند

اینهاصحنههاییاستکهمابارهاوبارهادرتاریخمعاصرشاهد.قفلهایزندانهارابشکنند.تصرفکنند

بایدپیشاپیششکلهایمتنوعوتازهتر!تخیلسیاسینبایداینصحنههاراازحافظهیتاریخیاشپاککند.بودهایم

اگردوبوکسور،یکیتنومندترویکینحیفتر،وارد!آنهاراتخیلکند،درخفاوزیرزمینیتمرینکند،آمادهباشد

رینگشوند،آنکهضعیفتربوده،آیابهترنیستباآمادگیفنیبیشتری،ازقبلمهیاباشد؟ازقبلآمادهباشدبرای

آنلحظهایکهحریفگیجمیشودوتعادلشراازدستمیدهدودرستدرهمانلحظه،وفقطدرهمانلحظه،

همانیکلحظهینادروگذراراشکارکندوضربهیسرنوشتسازرابهشقیقهیحریفتنومندترواردکند؟



را از خشونت به تعبیر کلی آن جدا کردید و ذیل یک حرکت عقالنی« ی قهرآمیزروش مبارزه»به این ترتیب شما 

ی خشونت آمیز، اتفاقاً از خشونت هاینکته همین جا است که مخالفان مبارزه. و برنامه ریزی شده قرار دادید

کمتر نگران می شوند تا خشونت برنامه ریزی شده ای که جنگ« خشونت کور»برنامه ریزی نشده، یا به تعبیر شما 

آیا. اما به نظر می رسد که اتفاقاً شما خطر خشونت کور را بیشتر می دانید. مسلحانه می تواند اوج آن باشد

طور است؟همین



خشونتبرنامهریزی»یابایدگفت.عبارتدرستینباشدکهشمابهکارمیگیرید«خشونتبرنامهریزیشده»شاید

فناوریزندانها،روشهایسرکوبخیابانی،استفادهازگازاشکآور،:همیشهمتعلقبهحاکمیتاست«شده

برایهمهی.آبپاش،کالهخودوسپر،تکنیکهاوروشهایپیشرفتهیشکنجه،روشهایاعترافگیریوغیره

اختراع«علمی»اینچیزهابهطورسیستماتیکوبرنامهریزیشده،آموزشمیبینند،کالسمیگذارند،وابزارهای

حتیدرنظامهایلیبرالدموکراتیک،چه.درهمهیاینهادرجهیباالییازعقالنیتابزاریتعبیهشده!میکنند

برعکسآنچهدرروشمقاومتمردمی،زیبا،حماسی،وفداکارانهاست،همیناز.برسدبهنظامفاشیستِیخودمان

جنبهیعقالنیآننه.خودگذشتگیداوطلبانهبرایارتقاءروشهایمبارزهوآمادگیبرایفداکاریتاپایجاناست

در.دراِعمالخشونت،بلکهدربرنامهریزیوپیونددادنشباروشهایاعتصابسراسریدرصنایعکلیدیاست

«عنصرآگاهی»درآن.دروقتشناسیوتحلیلانضمامیموقعیتاست.روشهایشبکهسازیوارتباطگیریاست

مبارزاتیاستکههوشیار،متکیبهتحلیلنظریموقعیترارصدمیکندوانعطافعملیوتاکتیکیبرای

.پیشروییاعقبنشینیرابهنمایشمیگذارد



در واقع، وقتی از. ی مهمی استاین نکته. خشونت برنامه ریزی شده و ساختاری را متعلق به حاکمیت دانستید

ی خشونت آمیز سخن گفته می شود، یک طرف که حاکمیت و خشونِت آن است، کمتر مورد خطاب قرارمبارزه

شاید هم به این دلیل. بیشتر معطوف به کسانی است که در برابر حاکم قرار دارند« توصیه های اخالقی»می گیرد و 

ی خشونت حاکمان وخواهم این جا کمی هم دربارهمی. که امیدی برای شنیدن توصیه ها از طرف حاکم وجود ندارد

ظاهراً این که حاکم چگونه رفتار می کند، در. نقش آنان در تعیین مسیر مبارزات و اعتراضات مردم صحبت کنیم

پیشتر گفتید که حاکمان از رادیکال شدن مبارزات مردم. ی رفتاری است که مردم خواهند داشتنهایت تعیین کننده

از طرفی می دانیم که اِعمال خشونت ساختاری و. استقبال نمی کنند، و از وحشت دست به خشونت می زنند

اختراع»مگر نه این که دستگاه سرکوب و زندان و به تعبیر شما . یافته برای ایجاد ترس در مردم استسازمان

ی حاکمیت ها شده است؟ می خواهم بپرسم که نسبت ترس وبرای سرکوب، بخشی از کارویژه« ابزارهای علمی

خشونت چیست؟ این جا چه کسی است که می ترسد یا می خواهد بترساند؟ تالش برای ایجاد ترس به سود چه کسی

خواهد بود؟ مردم یا حکومت؟

ازدیدمقاومتمردمی،لحظهیتعیینکنندهزمانیاستکهبخشمهمیازمردمکهبهخیابانآمدهاندحاضرندبا

پیشاز.اینجامعادلهیترسعوضمیشود.نیروهایسرکوبمقابلهکنندواینیعنیکهترسآنهاریختهاست

وجهغالباست،دردورانرکودودراوقات«حاکمیتترس»فرارسیدناینلحظهیگذار،درمیانمردم،

تزریِق.مالزمیکدیگرند«کونفورمیسم»و«ترس(!»همنواییبافرادستانوحاکمان)طوالنِیکونفورمیسم

آدمها.حسهمبستگیجمعیراازمیانمیبرد.سیستماتیِکترسدرجامعه،اعتمادبهنفِسشهروندرانابودمیکند

وقتیکهنهمیتوانرویدیوارشعارنوشت،نهبه.درجزیرههایتنهاییازسایهیخودشانهموحشتپیدامیکنند

در:شرطصیانتجاناست«سکوت»شکلگروهیدرجاییجمعشد،نهپشِتتریبونیاعتراضکرد،وقتیکه

اینوضعیِتایدئالبرایحاکمیت!کالس،درمحیطکار،دربرخوردبامقامات،درمکانهایعمومیودرخیابان

صفاتیچوندوروییوتقلب،کارکردیازترسوسازوکارهایدفاعیاند،نهضعفشخصیتوسقوط.است



کارکردترس،.دراتحادمردمقدرتینهفتهاستکهیکفرددرانزوابهآنخودآگاهیندارد،باورشندارد!اخالقی

اینکهافراداحساسناتوانیوبیقدرتی.حفظاینوضعیتانزوایجمعیوجلوگیریازاتحادوهمبستگیاست

نخستباتحمیقفکریتوسط:باشیوههایمختلفصورتمیگیرد«رضایت»تحمیلسکوتواخذ.کنند

دستگاههایایدئولوژیکدولتیمثلرسانههایرسمیونظامآموزشیوسازمانهایتبلیغاتیودینی،وسپسازراه

خشونتسیستماتیِکتعبیهشدهدرنظارهورصدکردنروشنفکران،دانشگاهیان،هنرمندان،وبخشآگاهجنبشهای

درستکردنازمبارزان؛بازداشتو«نمونهیعبرت»باجاسوسیازشهروندان،با.صنفیکارگریوکارمندی

دیکتاتوری.تادیگرانحسابکارخودشانراداشتهباشند.شکنجهیپیشاهنگانیچوناسماعیلبخشیوسپیدهقلیان

بایدوحشترادرناخودآگاهشهروندانبکارندودر.بدونحاکمیتسیستماتیِکترسوترورامکانپذیرنیست

.ضمیرآنهاباطنیکنندتاهمههمنواشوند



فرض کنیم زمانی برسد که شهروندان همبستگی پیدا کنند و دیگر ترس کاربرد خود را برای سرکوب از دست داده

ی سال های گذشته، به نظراحتماالً با توجه به تجربه. در چنان زمانی، مردم برای تغییر به حرکت در می آیند. باشد

گویا دیگر راهی غیر از تغییر بنیادین حکومت. می رسد که تغییر در ایران معطوف به ساختار قدرت شده است

حتی اگر حکومت عقب نشینی کند، این عقب نشینی. برای رسیدن به اهداف جنبش اعتراضی مردم متصور نیست

اکنون سؤال این است که. گوی اراده و خواست جمعی مردم نخواهد بودبدون تغییر بنیادین ساختار آن، پاسخ

اساساً آیا تغییر ساختار قدرت بدون خشونت ممکن است؟ اگر قرار بر تغییر بنیاد قدیم قدرت و تأسیس بنیاد جدید

ی سیاسیقدرت باشد، آیا این از ماهیت هر بنیاد قدرتی برنمی آید که خشونت نیز بخشی از آن باشد؟ اگر مبارزه

ی قدرتبرای قبضه ی قدرت است، و اگر ماهیت قدرت با خشونت در هم آمیخته شده، چگونه می توان از قبضه

توان امید داشت که با سقوط نهادحرف زد اما از خشونت پرهیز کرد؟ به بیان دیگر، می خواهم بگویم که آیا می

قدرت پیشین، نهاد جدید قدرت همان وضعیت قبلی را بازسازی نکند؟

ایننگرانیواقعیوکامالًواقعبینانهاستوتاریخعصرُمدرنبارهاشاهدبودهکهیکدیکتاتوریباوعدهیآزادی

ودموکراسیسرنگونمیشوداماوعدههاتحققپیدانمیکنندوطیچندسال،طبقاتجدیدواولیگارشیهایتازه

نظریهپردازانبدبینبهشمامیگویند.شکلمیگیرندوهمانبساِطظلموبهرهکشیرابهشکلدیگریاحیامیکنند

درکشورهاییکهسابقهوسنتدموکراسیوآزادیوجودنداشتهایناحتمالبهمراتببیشتراست،مثلخطهی

نیستکه«روشتسخیرقدرت»بهنظرمن،این.جغرافیاییماکهازدورانقدیمسرایاستبدادآسیاییبودهاست

ماهیتحکومتتازهراشکلمیدهد،یعنیاینباورکلیشهایراقبولندارمکهروشقهرآمیزیاانقالبیالزاماًبه

آنچههویتحکومتتازهراشکل.دیکتاتورِیتکحزبیوروشمسالمتآمیزبهدموکراسیپلورالیستیمیانجامد

میدهد،نیروییاستکهرهبریسیاسیرابهچنگآوردهباشد،یعنیدرآنحرکتجمعیکهمنجربهتغییریک

شده(سرکردگیسیاسی،استراتژیک،ونیزجلبعاطفیوحمایتقلبها«)هژمونی»رژیمشده،موفقبهکسب

وظاهراًخشونتپرهیزداشتهباشیدامانیرویهژمونیکآن،متکیبه«مخملی»ممکناستشمایکانقالب.است

.قدرتهایخارجی،دستبهتصفیهیاسرکوببزند



برایپایینکشیدن:بهباورمن،مابایدبهیکتناقضفکرکنیم،تناقضیبهچشممیآیدکهقابلمطالعهاست

استبداد،نیازبهحرکتجمعیواتحادهایبزرگگروهیاستامابهمحضجایگزینیدولتجدید،یکیاز

درحرکِترادیکاِلسرنگونی،فردیتچندان.مهمتریننگرانیهابایدحقوقوآزادیهایفردیوشهروندیباشد

مهمنیستامادرفردایپیروزی،تکتکافرادبایدحسابشانازهویتهایگروهیوصنفیوطبقاتیجداباشدو

اینپارادوکسانقالبهاست.،فرِدخودمختاِرصاحبحق،بهرسمیتشناختهشوند«فرد»بهعنوان .

درنظریههایانقالبمتأثرازمارکسیسم،همیشهاینبصیرتوجودداشتهکهتاریخجوامع،تاریخطبقاتاستو

تاریخنگاریمارکسیستیدربارهیدورانگذاراز.سقوطدولتهامنجربهرویکارآمدنطبقاتجدیدمیشود

بااینهمه،.فئودالیسمبهنظامسرمایهداری،یکیازغنیترینگنجینههایتاریخنگاریمعاصردرجهاناست

دربارهیآنچهکهبایدجایسرمایهداریرابگیردوبرایهمیشهبهسلطهیطبقاتخاتمهدهدــسازوکاردولت

تجربهیتاریخیقرنبیستمهم،هرچندواجددرسهای.دریکجامعهیسوسیالیستیــابهاماتفراواناست

درتغییرنظام،متکیبهطبقهی«نیرویهژمونیک»میدانیماگر.ارزشمندیاستامافرجامهایناکامداشتهاست

باتنوعبسیار)سرمایهدارباشد،نظامجدیدهمشکلیازحاکمیتطبقاتیباابزارسرکوبمتناسبباآنخواهدبود

امااگرنیرویهژمونیکبهدستنیروهایضدسرمایهداریباشد،چهتضمینیبرایدموکراسیوجود(.درشکل

یکینظریههاییکهمتأثراز:دارد؟دستکمدودستهادبیاتدراینبارهوجودداردکهتولیداتزیادیداشته

صورت«دموکراسیرادیکال»است،ودوممطالعاتیکهبراساسنظریهی«دموکراسیشورایی»نظریهی

ایندومی،برخالفاولی،حفظسنتدویستسالهیلیبرالدموکراسیراهدفداردامابارادیکالیزهکردن.گرفتهاند

تأکیددستهیاولامابیشتربر.شکلهایسیاسیوحقوقشهروندیآنوجداسازیاشازاقتصادسرمایهداری

هردوازفربهشدنساختارهایبوروکراتیِک.سازوکارهایکنترلازپایینوخودگردانِیصنفییاطبقاتیاست

مطالعاتنظریوتحقیقاتتاریخیومیدانیدراینبارهزیاداست؛اینجا.پرهیزمیکنند«ملت-دولت»دولتیدر

نظرشخصیمنایناستکهدرسنتلیبرالدموکراتیک،پیشرفتهایبزرگیدر.نمیتوانواردجزئیاتشد

نظریهیحقوقوآزادیهایفردیصورتگرفتهکهمتأسفانهسنتچپانقالبیبهآنهاتوجهوالتفاتنشاننداده

البتهنظریهپردازانیچونیورگنهابرماسونوربرتوبابیووهمفکرانشانبهاینسنتوقوفکاملدارندو.است

سعیکردهاندآنرابهسیاستچپوسوسیالیسمپیونددهنداماآنهادراقلیتاندورادیکالیسمچپ،چهبهشکل

لنینیسِمکالسیکوچهنظریاتپساساختارگرایانهیمکتبهایفرانسوی،بهنظریههایحقوقو-مارکسیسم

.آزادیهایفردیدرلیبرالدموکراسیباورچندانیندارند،واینگرایشیخطرناکاست



، ظاهراً وارد۱۳۹۸ی اعتراض ها در آبان ماه ، و همچنین بعد از سرکوب بی سابقه۱۳۹۶بعد از دی ماه سال 

، زیر نقد تند قرار دارند و دیگر«گرااصالح طلب و اصول. »دوره ی جدیدی از سیاست ورزی در ایران شده ایم

خون های«. دیگه تمومه ماجرا: »شعار می دهند. های وجود راهی از درون حاکمیت، امیدی برنمی انگیزدوعده

آیا در ایران ما با مقدمات ظهور یک انقالب. ی پایان یک دوران باشدبسیاری که بر زمین ریخت شاید نشانه

ی ایرانمواجه ایم؟ و اگر انقالب را در معنای کالسیک آن در نظر بگیریم، آیا طی مسیر خشونت در تحوالت آینده

اجتناب ناپذیر نخواهد بود؟ و آیا اساساً دعوت به عدم خشونت، در حالی که رفتار حکومت سبعانه است و به کشتار



مردم دست زده، واقع بینانه و عملی هم هست؟ به عبارتی دیگر، آیا نمی توان گفت که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم،

چه توصیه کنیم و چه توصیه نکنیم، راهی که گشوده شده است، به سمت انقالبی خشونت بار خواهد رفت؟

شایددرستباشداماحکومتهنوزبهپایانخطنرسیدهو«پایانیکدوران.»ایننتیجهگیریهنوززودرساست

کارتدیگربا.مهمتریِناینکارتهاطبقهیمتوسطاست.کارتهاییکهدردستداردیکسرهسوختهنیستند

احتمالخیلیکمتر،درستبرخالفکارتاول،سیاستهایپوپولیستیبامشتآهنیناستکههدفشنوعیتقسیم

ثروتبهشکلیارانهایباشدکهباایدئولوژیاسالمگرایِیپوپولیستیوفاشیستِیبسیجیهایمؤمنبهانقالبو

امابهنظرمناحتمالباالترهمانخوشنودنگهداشتنطبقهیمتوسطوادامهی.ضداستکباریهمخوانیدارد

سیاستهاینئولیبرالیوامنیتیکابینهیروحانیاستکهپیششرطآن،پایانتحریمهایاقتصادیوازسرگیری

دینامیسم.اینهمازطریقیکجامزهردیگر،یکنرمشقهرمانانهیدیگر،بایدصورتبگیرد.فروشنفتباشد

سیاستداخلیایرانپسازسرکوباعتراضاتاخیربهسمتهمگراییبیشترنئولیبرالهایاصالحطلبوجناح

باکشتارنخواهندتوانستدر.اسالمگرامیلمیکندکهیعنیتمایلبهادغامدربازارجهانیبازهمقویترخواهدشد

درسعبرتاعتراضاتخونین.رهبربایدمیانپافشاریبرخطمقاومتونرمشیکیرابرگزیند.اینجادهبیفتند

آباندرایرانوعراقولبنانبرایحاکمیتایناستکهبرایفروشنفتزودترچارهایبیندیشندوگرنهطبقهی

متوسطرابهُکلازدستخواهنددادوخشممردمدوبارهباشدتبیشترباالخواهدزدوبهطورجدیدردسرساز

کشتاروقتلعام.باالییهابرایخاموشکردنصدایمردم،سیاستواحدیندارندودچارتشتتاند.خواهدشد

برایحفظ.باعثریزشبزرگیازباالییهاخواهدشدوبهانزوایبیشتررژیمدرمنطقهوجهانخواهدانجامید

بهنظرمیرسدکهپاندولسیاستخارجی.آناستکهبهنحویباآمریکاکناربیایند«تشخیصمصلحت»نظام،

اگرکابینهیبعدیدموکراتباشد،حتیازنوعجنگ.آمریکاظرفدوسهسالآیندهبهسمتمیانهحرکتکند

هممواضعشان«سندرز»و«وارن»،بازهمتمایلبهسمتبازگشتبهبرجامقویاست،«جوبایدن»سردیمثل

بایدنازاسراییلحرفشنویداردامامشکالتنتانیاهوبرایتشکیلدولتیکپارچهومخالفتبخش.روشناست

،فشارالبیاسراییلبر(موسادعمدتاًازابتدامخالفبود)مهمیازدستگاهامنیتاسراییلباحملهینظامیبهایران

دموکراتهاسیاستباراکاوبامارادرقبالایرانادامهخواهند.کاهشخواهدداد«رژیمچنج»کاخسفیدرابرای

اگردموکراتهاانتخاباتراببازندوکاخسفیددراختیارکابینهیدومترامپباشد،بارفعشّربولتونو.داد

سلطهی.جولیانیوبننوفاشیستهایافراطینظیرآنها،باترامپمالیمتروپراگماتیکتریروبروخواهیمبود

برجام»جمهوریخواهانبرکنگرههمبهمراتبضعیفترشدهاستکهیعنیدستکممجلسنمایندگانرابهسمت

برداشتنتحریمهاوواریِزدالرهاینفتیباردیگربرایرژیموقت.متمایلکنداگرکاخسفیدجلودارشود«دو

فراترازآنچهپیشخواهدآمد،پیشبینیاشازحاالمشکلاستامااینروندهانبایدتغییریدر.خواهدخرید

.استراتژِیبلندمدِتنیروهایمردمیبرایسازماندهیازپایینوتدارِکسرنگونینظامبدهد



.عبدیکالنترینویسندهوپژوهشگرساکننیویورکاست
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