
در مبارزه ی خشونت پرهیز، خشونت هست اما مبارزان آغازگر و ادامه دهنده ی ناموجه

خشونت نیستند

عمار ملکی 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؟

پرسش اصلی این. حوادث اخیر در ایرانمسئله ی خشونت و بحث های پیرامون آن را دوباره مطرح کرده است

استکه اگر کسی در برابر یک ماشین سرکوب بی رحم قرار گرفت، آیا هر نوع خشونتی در برابر آن همچنان

غیراخالقی است؟ سؤال دیگر این که فارغ از اخالقی بودن و نبودن خشونت در چنین شرایطی، آیا در یک جنبش

اجتماعی توسل به خشونت می تواند به نتیجه ی مطلوب بینجامد؟ قبل از این که وارد بحث شویم، اول به مقدمات

می خواهدآیا حکومت. ی خشونت و ترس مربوط باشداولین تأمل می تواند به رابطه. فکری و سیاسی آن توجه کنیم

مردم را بترساند یا این که خودش ترسیده و دست به خشونت زده است؟ اِعمال خشونت چه نسبتی با ترس دارد؟

دربسیاریازمواردترسموجبخشونت.رابطهیترسوخشونتدرحوزهیعمل،رابطهایمعناداراست

وقتیکسیازیکامریمیترسدیاازوقوعیکاتفاقیترسدارد،درمواجههباآنوبرایکاهشترس،.میشود

بعضیخشونتمیکنندبرایاینکه.ازسویدیگر،اینرابطهمیتواندبرعکسباشد.اعمالخشونتمیکند

برایجمهوریاسالمی،خشونتاصلیترینابزاریاستکهباآنسعیمیکندمردمرامرعوبو.بترسانند

.ازطرفیهروقتهمکهحاکمانجمهوریاسالمیمیترسند،بیشترخشونتمیکنند.تداومشراحفظکند



حکومتدراتفاقاتیکهطیدوسالاخیرو.البتهرویهایکهخشونتمیکنندتابترسانند،رویهیعادیآنهاست

شکلگرفت،هموارهسعیکردهاستکهباتوسلبهخشونتمردمرابترساندوبه۱۳۹۶بعدازاعتراضاتدیماه

.،چونشدیداًترسیدهبوددستبهخشونتیکمسابقهزد۹۸امادرهمینحالودراعتراضاتآبان.خانهبرگرداند

اگربرفرضبهسخنرانیهایمکررآقایخامنهایدرایناتفاقاتتوجهکنیم،همهنشانهیترسیبودکهدرکلیت

ایننوعاعمالخشونتبرایاینبودکهآن.نظاموجودداشتوباتوسلبهخشونتمیخواستندآنراپنهانکنند

اینرابطهیترسوخشونتراهمدرروانشناسیفردیواجتماعیمیبینیموهمدر.ترسرامهارکنند

.روانشناسیحکومتها



از طرفی دیگر، عده ای می گویند وقتی ما درباره ی سرکوب و ابعاد آن صحبت می کنیم، ممکن است باعث ترس

دیگرانی هم معتقدند که اتفاقاً باید درباره ی خشونتی که حکومت اعمال. مردم شود و به نفع حاکمیت خواهد بود

به نظر شما در مقابل این خشونتی. رسانی شود تا مشروعیت جهانی حکومت زیر سؤال رودمی کند با دقت اطالع

ی شما، هم از سر ترس اعمال می شود و هم هدفش ایجاد ترس است، چه واکنشی باید نشان داد؟که به گفته

ازیک.پرداختنبهخشونتازسویکسانیکهاطالعرسانیمیکنندیافعالحقوقبشرهستند،اثردوگانهایدارد

سونشاندادنسطحخشونتیکهحکومتاعمالمیکندوپیگیریاینکهقربانیاناینخشونتچهکسانیهستند،

همچنینانتشاراخباردربارهیمیزانخشونتحکومتممکن.وظیفهیفعالحقوقبشروخبرنگارمستقلاست

ازسویدیگر،انتشاراخباریکهنشاندهندهیسطح.استموجبخشممعترضانوافزایشمقاومتآنهاشود

باالیخشونتاست،بخشیازمردمرامیترساندوآنهااحساسمیکنندکهدربرابرحکومتیکهاینسطحاز

خشونتراانجاممیدهدنبایداعتراضکردودرنتیجهاینامرممکناستبهعقبنشینیبخشیاز

این.بایددیدکدامیکازایندوحالتاتفاقخواهدافتاد.بههرحال،ایناثردوگانهوجوددارد.بینجامدمعترضان

کهمردممیترسندیااینکهبیشتردربرابرواکنِشخشونتآمیزحکومتمعترضمیشوند؟

بهنظرمن،دراینجاسازوکاردیگریهموجودداردکهبحثدیگریاستوآنمربوطبهمسئلهیوقوعانقالب

استواینپرسشکهدرچهشرایطیانقالبرخمیدهدوچهکشورهاییباکدامفرهنگاجتماعی،اقبالبیشتری

درمطالعات.اینبحثبهحوزهیمطالعاتمیانفرهنگیمربوطاستونکاتجالبیدارد.بهانقالبنشانمیدهند

نامعلومپرهیزی»میانفرهنگی،یکشاخصفرهنگیوجودداردکهبهآن «(uncertaintyavoidance)

بعضیازجوامعنامعلومپرهیزیباالییدارند،یعنیسعیمیکنندکهبهروشهایمختلفازشرایط.میگویند

ازطرفدیگر،بعضیازفرهنگهاوجوامعنامعلومپذیر.نامعلومبپرهیزند (uncertaintyacceptance)

اینمسئلهدرحوزههای.هستند،یعنیاگروضعیتینامعلومباشدازسرکنجکاویبهسمتکشفکردنآنمیروند

.مختلفزندگیتأثیردارد

تحقیقاتنشانمیدهدکهدرکشورهاییکهنامعلومپرهیزیباالییدارند،تحوالتاجتماعیعمدتاًازطریقانقالبیا

درمقابْل.مثالًفرانسهیکیازکشورهاییاستکهنامعلومپرهیزیباالییدارد.تظاهراتخیابانیرخمیدهد

کشورهاییمثلهلندیاکشورهایاسکاندیناوینامعلومپذیرندوتغییراتاجتماعیدرآنهاازطریقاصالحوگفتگو

فرانسهدراروپا،باآن.سابقهیوقوعانقالبهارامیتواندرجوامعنامعلومپرهیزمشاهدهکرد.انجاممیشود



شایدعجیببهنظر.انقالبهایمکرر،وکشورهاییمثلایرانوکشورهایعربینامعلومپرهیزیباالییدارند

برسدکهاینجوامعدرعینحالکهنامعلومپرهیزهستند،چگونهریسکانقالبرابهجانمیخرند؟

نامعلومپرهیزییعنیاینکهشمااز.نامعلومپرهیزیباریسکپرهیزییکینیست،اینهادوپدیدهیمختلفهستند

آنچهنامعلوممیپنداریدپرهیزمیکنیدامابرایآنچهوقوعشرامحتملومعلومفرضمیکنید،حاضریدهزینه

.بگذاریدمثالیبزنم.بدهیدواگراحساسکنیدکهنتیجهیریسکتانمعلوماستحتیریسکبیشتریرامیپذیرید

درآنشرایط،فرضمعلومبرایمعترضاناینبودکه.درابتدایجنبشسبزمیلیونهاتنازمردمبهخیابانآمدند

فرضشاناینبودکهباحضور.سیستمدربرابرخواستهیآنهایعنیباطلکردنانتخاباتعقبنشینیمیکند

رویوقتیکهحکومتبهسرکوبگسترده.گستردهیمعترضانوایستادگینامزدهایناراضی،نتیجهمعلوماست

«معلوم»شروعبهکشتارمعترضانکرد،وضعیتعوضشدومردماینامررا۸۸خرداد۳۰آوردواز

کردندکهاحتماالًسیستمعقبنشینینمیکندودرنتیجهپیروزیاعتراضاتنامعلومفرض ((uncertain چون.شد

.مردمایراننامعلومپرهیزند،معترضانکمکمعقبنشینیکردند

حالفرضکنیدکهشرایطبهسمتیبرودکهتلقیعمومیاینباشدکهآیندهیحکومتمستقر،نامعلوموشکننده

بهعبارتدیگر،گروهبزرگیازمردمبهایننتیجهبرسند.استوبیثباتیحکومتراوضعیتمعلومفرضکنند

دراینجاامرنامعلوم،دوامسیستماستودرنتیجهآن.کهسیستمدرحالفروپاشیاستوماندگارنخواهدبود

چیزیکهمردمازآنپرهیزمیکنند،حمایتازسیستماست؛آنچهمعلومفرضمیشودسقوطنظاماست؛درنتیجه

.تعدادبیشتریبهخیابانهامیآیندوشرایطانقالبیترمیشود

آیامردمدربرابراخبارمربوطبهخشونتحکومتعقبنشینیمیکنندیاتهاجمیتر.حالبرگردیمبهسؤالشما

منفکرمیکنمکهغیرازمسئلهیخشونت،چیزیکهباعثمیشودمردمعقبنشینیکنندیانکنند،اینمیشوند؟

اگرباورجمعی،سقوطنظامرا.استکهآیاتلقیجمعیماندگاریحکومترامعلومفرضمیکندیاسقوطآنرا

اگراز.امریحتمیفرضکند،دراینصورتبهرغمخشونتحکومت،ممکناستمردمبازهمبهخیابانبیایند

،اعتراضاتکوچکترباز۹۶اینمنظربنگریممیتوانفهمیدکهچرابهرغمسرکوبگستردهیحکومتدردیماه

دوبارهبیرونآمدند۹۸همادامهیافتودرنهایتگروهبزرگیازمردمدرآبان .



بد نیست وارد این بحث شویم که گاه در برابر خشونت حاکمیت، آرام آرام معترضین هم به سمت اعمال خشونت

اولین سؤال این است که آیا توسل به خشونت از طرف معترضین نادرست است؟ یا این که می توان تصور. می روند

کرد که این اعمال خشونت هم اخالقی باشد و هم مفید؟

مبارزاتبدون»راگاهی«مبارزاتخشونتپرهیز.»درموردخشونتپرهیزینکتهایهستکهبایدبهآنپرداخت

مااساساًنمیتوانیمدرمقابلحکومتهایاستبدادی.هممینامندکهبهنظرمیرسدتعبیرینادرستاست«خشونت

اینخواستهایآرمانیوناشدنیاستامامیتوانیم.داشتهباشیم«بدونخشونت»وسرکوبگر،مبارزهی

معنای!باشیمومبارزاتمدنینیزمبارزاتخشونتپرهیزهستندنهبدونخشونت«خشونتپرهیز»

خشونتپرهیزیایننیستکهاگرحکومتبهخشونتمتوسلشودبایدمبارزهراتعطیلکردتاازبروزخشونت



ممکننیستزیراحکومتهاآنرابه«بدونخشونت»مبارزهبایدخشونتپرهیزباشدامامبارزهی.جلوگیریشود

.خشونتمیکشند

اصالحطلبانتفسیریغیرواقعیازخشونتپرهیزیمطرحمیکنندودرعملبااینتوجیهکهنیروهایسرکوب

اتفاقاً«خشونتگریز»ایننگاه.مبارزهرابهخشونتمیکشند،مخالفاعتراضاتمدنیوتظاهراتخیابانیهستند

ایناستکهاگرمبارزاتازهرطرفی،حتی«خشونتگریز»نگاه.قراردارد«خشونتپرهیز»دربرابرمبارزهی

آنهادراصلبه.ازطرفحکومت،بهخشونتکشیدهشد،مانبایدوارداینمبارزهشویموبایدازآندوریکنیم

.بهانهیگریزازخشونت،مبارزهراتعطیلمیکنند

حتیدراندیشهیکسانی.چنیننگاهغیرواقعیایبهخشونتوجودندارد«خشونتپرهیز»امادرتاریخمبارزات

برایمثال،گاندیدرجایی.کهبهاصطالحپیامبراِنمبارزاِتخشونتپرهیزبودهاند،چنیننگاهیدیدهنمیشود

نظریهیعدم.منخشونتراهزارانباربهنامردساختنتمامییکملتویکنژادمرجحمیشمارم»میگویدکه

میاناعمال.خشونتمنهرگزنمیپذیردکهازمقابلهباخطراتبگریزیموعزیزانخودرابیدفاعرهاکنیم

همه ی مردم»اینسخناندرکتاب.«خشونتوگریزبزدالنه،مسلماًمنخشونترابربزدلیترجیحمیدهم

آمدهاست«برادرند .

بحثاینجاستکهچگونهمیتوانمبارزهیخشونتپرهیزراازمبارزهیخشونتآمیزجداکرد؟بایدتعریفو

اول:مبارزاتخشونتپرهیزدوشرطاساسیدارند.معیارهایمشخصیدربارهمبارزهیخشونتپرهیزداشتهباشیم

اینکهمبارزانومعترضانآغازگرخشونتنباشندودومینشرطایناستکهادامهدهندهیخشونتبهشکل

دربسیاریاز.ناموجهنباشند،یعنیاگرضرورتیبرادامهیخشونتبرایدفاعمشروعنیست،آنرامتوقفکنند

فرضکنیدکهمأموریمردمرامیکشد.موارد،افرادبرایدفاعازخودناچارندبهمیزانیازخشونتمتوسلشوند

امانکتهاینجاستکهمبارزان.یاتکتیراندازیوجودداردکهمردمسعیمیکننداوراخلعسالحکنند

اینها،دواصل.خشونتپرهیزادامهدهندهیناموجهخشونتنخواهندبودودرعینحالآغازگرخشونتهمنیستند

.مبارزهیخشونتپرهیزهستند

یعنی.امااگرحکومتبهخشونتمتوسلشودومابگوییمبایدمبارزهراتعطیلکنیم،اینخشونتگریزیاست

بهنظرمیرسدکههیچکدامازنظریهپردازانمبارزاتخشونتپرهیزچنیندیدگاهی.گریزازخشونتبههرشکل

پسخشونتپرهیزیبهاینمعنانیستکهشمااصالًدرمبارزاتواعتراضاتتاندرگیرخشونت.رانمیپذیرند

هنِرمبارزهیخشونتپرهیزایناستکهتاحدممکنازخشونت.شکینیستکهحکومتخشونتمیکند.نمیشوید

.میپرهیزدوآغازگروادامهدهندهیناموجهخشونتنیست



سؤال دیگری که به ذهن می رسد این است که چرا. دانیدبه نظر می رسد که مبارزه ی خشونت پرهیز را مشروع می

چهار دهه ی قبل، مبارزه ی مسلحانه یکی از گزینه های موجود بود و حتیمبارزه ی خشونت آمیز نامشروع است؟

ها هر نوعاما به نظر می آید که در این سال. برخی از جریان های چپ، مبارزه ای غیر از آن راممکننمی دانستند

هرچند می دانیم که در بعضی  کشورها، مثل آمریکا و. مبارزه یسازمان یافته ی خشونت آمیز دیگر نامعتبر شده است

مکزیک، حمل سالح بر اساس قوانین اساسی  مجاز است و ظاهراً علت گنجاندن چنین حقی در قانون اساسی



آیا هر نوع. آمریکا این بود که اگر حکومت به سمت دیکتاتوری کشیده شد، مردم بتوانند از سالح استفاده کنند

مبارزه ی خشونت آمیز در هر شرایطی نامشروع است؟

کسانی.یکیمنظراخالقیاست.میتوانبرمبارزهیخشونتآمیزازدومنظرنقدداشت.ایننکتهیمهمیاست

مثلگاندیولوترکینگمیگویندکهاساساًتوسلبهخشونتواستفادهازابزارخشونتــوشیوهیاصلیآنیعنی

چرخهایایجادمیکندکهبهنتیجه.مبارزاتمسلحانهــغلطاستزیرابهتکثیروبازتولیدخشونتمیانجامد

ازطرفدیگر،ممکناستسببشویدکه.نمیرسدوازطریقایننوعمبارزهنمیتوانیدبهآزادیوعدالتبرسید

پسآنهاازمنظراخالقیمبارزاتخشونتآمیزومسلحانهرارد.بیگناهانقربانیشوندوایناخالقینیست

.میکنند

نمونهاشماندالاست؛هرچند.کسانیهمهستندکهازنظرراهبردیوکارکردی،مبارزاتمسلحانهراردمیکنند

توجهداشتهباشیدکه.اودرمقطعیخودشبهمبارزاتقهرآمیزرویآوردامامبارزاتمسلحانهرانقدونفیکرد

ماندالمیگویدمبارزاتقهرآمیزو.مبارزهیقهرآمیزومبارزهیمسلحانهیکینیستوایندورابایدتفکیککرد

خرابکاریشرافتآمیزموجبخونریزیوهدررفتنجانانسانهانمیشود،درحالیکهمبارزهیمسلحانهموجب

.خونریزیوتقویتچرخهیخشونتمیشود

هنریدیویدثورو.»دیگریاشارهکنمبدنیستبهنکتهی «(HenryDavidThoreau)نظریهپردازنافرمانی

اودرعینحال.اواولینکسیاستکهبحثنافرمانیمدنیرامطرحکردومخالفخشونتهمبود.مدنیاست

.جانبراونمزرعهداریطرفدارلغوبردگیدرآمریکابود.نوشت«دفاعازجاْنبراون»زمانیرسالهایبهاسم

ثورودردفاعازجانبراونرسالهاینوشتو.اوبعدازسالهامبارزه،سرانجامبهمبارزهیمسلحانهرویآورد

گفتکهمننهمیخواهمبکشمونهمیخواهمکشتهشوم،امامیتوانمتصورکنمزمانیفراخواهدرسیدکهیکیاز

اینمهماستکهواضعنظریهینافرمانیمدنیازروشخشونتآمیزدر.ایندوامراجتنابناپذیرخواهدبود

میخواهمبگویمحتینظریهپردازانمبارزاتخشونتپرهیزهمبهطورمطلقنافی.شرایطخاصدفاعکردهاست

.مبارزاتخشونتآمیزنیستند

اریکاِچنوِوتتحقیقاتآماریخانم.اماازسویدیگر،تحقیقاتتجربیهمنفیمبارزاتمسلحانهراتأییدمیکند

براساسایننظریه،.کهاغلبمبارزاتیمیتوانندموفقشوندکهتعدادبیشتریازمردمراجذبکنندنشانمیدهد

شمابرایپیروزیبایدبتوانیدتعدادزیادیازمردمرادرگیرمبارزهکنیدامادرمبارزاتمسلحانهاینکارممکن

وقتیواردمبارزاتمسلحانهمیشویدچطورمیتوانیدبخشبزرگیازمردمراباخودهمراهکنید؟درگیری.نیست

ازاینجهتاستکه.مسلحانهوهزینههایآنوروشهایچریکینمیتواندبخشبزرگیازمردمراهمراهکند

درحالیکههمینپژوهشهانشانمیدهدکهاحتمالپیروزیمبارزاتمسالمتآمیزو.امکانپیروزیکمترمیشود

.خشونتپرهیزبیشترازمبارزاتمسلحانهاست

نکتهیدیگراینکهدرمبارزهیمسلحانهحکومتهموارهدستباالراپیدامیکندزیراحکومتبهمراتب

میتوانتصورکردکهدرچنینتقابلیبهسختیمیتوانپیروزشد.سالحهایبهتروبیشتریدارد .

ازسویدیگر،اکنوندرزمانهایبهسرمیبریمکهبسیاریازنهادهایبینالمللیوکشورهایدموکراتیکوآزاد

هممبارزاتمسلحانهوروشهایخشونتآمیزراتأییدنمیکنندوحتیآنراصریحاًردمیکنندودراینموارد
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پسهمبهلحاظاخالقیو.بنابراین،مبارزانحمایتبینالمللیراازدستخواهندداد.جانبحکومترامیگیرند

البتههمانطورکهگفتممبارزات.همازنظرراهبردی،مبارزاتمسلحانهمردودوناکارآمدبهنظرمیرسد

مسلحانه،ازنظربرخینظریهپردازان،کامالًنفینشدهاستوتحقیقاتتجربیهمنشاننمیدهدکهآنهادرهر

بعضیمیگویندآیامبارزاتمسلحانهدرکنارمبارزاتخشونتپرهیزمیتواندمفیدباشدیا.شرایطیناموفقبودهاند

درهمانزمانیکهلوترکینگمبارزهیخشونتپرهیزراترویجمیکرد،مالکوم.نه؟اینپرسشرابایدبررسیکرد

همانموقعیکهماندالطرفدارمبارزهیخشونتپرهیزوخرابکاری.ایکسمعتقدبهمبارزهیمسلحانهبود

درانقالبایرانهم.شرافتآمیزبود،گرایشهایمعطوفبهمبارزهیمسلحانههمدرآفریقایجنوبیوجودداشت

درمرحلهینهایی،باتظاهرات۵۷البتهسرانجامپیروزیانقالب.بخشیازکسانیکهمبارزهکردند،چریکبودند

گستردهواعتصاباتسراسریبهدستآمدکهجزوروشهایخشونتپرهیزبهشمارمیرودامامبارزاتچریکی

بههرحال،اینبحثدیگریاستامادرمجموعمیتوانگفتکهمبارزاتمسلحانهازنظر.هموجودداشت

.اخالقیوراهبردیقابلتجویزوتوصیهنیست



در مسیری که خشونت سازمان یافته و مبارزه ی مسلحانه منتفی است، تنها راهی که می ماند مبارزه ی

اما همان طور که خودتان گفتید مبارزه ی خشونت  پرهیز به این معنا نیست که هیچ خشونتی رخ. خشونت پرهیز است

سؤال این جا است که وقتی وارد. ها خشونت می کنند و خشونت بر مبارزات تحمیل می شودنخواهد داد زیرا دولت

مبارزه ی خشونت پرهیز می شوید، انتظار دارید دولتی که در مقابل شما است، دولت مسئولی باشد و به حداقلی از

هایی که در مقابل مبارزه ی خشونت پرهیز ناچاربرخی معتقدند دولت. قوانین انسانی و قواعد بین المللی پایبند بماند

اما یک حکومت غیرعادی مثل ایران. هایی بودند که تا حدی به این اصول پایبند بودندبه عقب نشینی شدند، دولت

یا کره یشمالی چه خواهد کرد؟ فارغ از بحث اخالقی، سؤال این است که آیا در چنین شرایطی به لحاظ عملی امکان

موفقیت مبارزه ی خشونت پرهیز وجود دارد؟

درنظریههایمربوطبهمبارزاتخشونتپرهیز،بهویژهدربحثنافرمانیمدنی،اولین.بلهایننکتهیمهمیاست

.چیزیکهمیگویندایناستکهنافرمانیمدنیدرساختاریعملیاستکهحداقلیازشرایطدموکراتیکرادارد

یعنیبایدحدیازقانونمندیوجودداشتهباشدتااگرشماقانونیرانقضکردید،طرفمقابلهمواکنشیقانونمند

.نشاندهد

ازایننظر،بسیاریازنظریهپردازان،ازجملهجانرالز،هاناآرنتویورگنهابرماسمیگویندکهمبارزات

اماازآنسوتجربهیآفریقایجنوبیوماندالهم.مدنیرادربسترهایسرکوبگراستبدادینمیتوانپیشبرد

ازاینجهت،تاحدزیادیبا.جمهوریاسالمیحکومتسرکوبگریوازمنظرینوعیآپارتایداست.وجوددارد

البتهمزیتآفریقایجنوبیاینبودکهدادگاههاوساختارقضاییاشتاحدودی.آفریقایجنوبیقابلمقایسهاست

بههمیندلیلکسیمثلماندالکهدرزماندستگیریمعتقدبهمبارزهیقهرآمیزبود،اعدامنشدامادر.مستقلبود

.جمهوریاسالمیکسیمثلفرزادکمانگرکهتنهایکمعلمبود،اعدامشد

بههمیندلیل،.ماندالسرانجامبهایننتیجهرسیدکهروشهایخشونتپرهیزازنوعروشگاندی،کارآمدیندارد

ماندالتوضیحمیدادکهمسئلهیاصلیما.بهروشهایقهرآمیزوروشهایخرابکارانهیشرافتآمیزرویآورد



پسروشمبارزهیمسلحانهرا.ایناستکهروشیرابهکارنبریمکهموجبتباهشدنجانانسانهاوکشتارشود

اومیگفتماچندراهداریمکهیکیمبارزهیمسلحانهومبارزهیچریکیشهریودیگریتروریسم.کنارگذاشت

بنابراین،روشمبارزهی.اماهمهیاینهاموجبتباهشدنزندگیانسانهاوخونریزیوکشتارمیشود.است

ماندالمیگفتماسعیمیکردیمچوبالیچرخماشینحکومتبگذاریم.راانتخابکرد«خرابکاریشرافتمندانه»

بهجاییبرسدکهبفهمدباادامهیاینوضعیتچرخ.وتنشراچنانباالببریمکهرژیمنهایتاًمجبوربهمذاکرهشود

حکومتدیگرنمیتواندبچرخدودربرابروضعیتفرسایشیوفروپاشی،سرانجامبهمذاکرهبامخالفانتندر

بهنظرمیرسدکههمینشیوهبودکهماندالراپیروزکرد.دهد .

ماندالویارانشهمازروشخشونتپرهیزوهمازمبارزهیقهرآمیزخرابکارانهاستفادهکردندوهمسعیکردند

امااگرگروهیدنبال.کهتوجهافکارعمومیجهانرابهخودجلبکنندوفشارهایبینالمللیراافزایشدهند

هرچنددرآنزمانآمریکاوانگلیس،.روشهایمسلحانهباشند،امکانجلبحمایتبینالمللیرانخواهندداشت

ماندالراتروریستمیدانستندامادرنهایتاوبامبارزهیخشونتپرهیزتوانستجهانراباخودهمراهکندوبا

.مبارزاتخرابکارانهیشرافتآمیز،حکومترابهعقبنشینیومذاکرهواداشت

مبارزهیخشونتپرهیزمیتواندازابزارهایگستردهتریبهرهگیرد،ازاعتصاباتسراسریتاروشهایمختلفی

اماباحفظهماندوشرطاصلیپیشگفتهیعنیخودداریازآغازوادامهیناموجهخشونتو.همچونخرابکاری

فکرمیکنمکهدراینصورت،حتی.درعینحالپرهیزازروشهاییکهموجباتالفجانانسانهامیشود

هرچندجمهوریاسالمیحکومتیبهشدت.حکومتیغیرنرمالمثلجمهوریاسالمیراهممیتوانتسلیمکرد

سرکوبگراستامامیتوانتصورکردکهدرصورتافزایشهمزمانفشارهایداخلیوبینالمللی،ناچاربه

ماهنوزهمهیروشهایمبارزاتخشونتپرهیزراامتحاننکردهایم.عقبنشینیشود .



با توجه به تحوالت ایران و رویدادهای چند سال اخیر، به نظر می رسد که دیگر پروژه ی اصالح طلبان حکومتی در

در شرایطی هستیم که. ایران به نهایت خودش رسیده و از نظر برخی تحلیل گران باید آن را شکست خورده پنداشت

آیا شما می پذیرید که ما با ظهور زمینه ها و مقدمات انقالب در ایران. انقالب شده ایمی پیشابرخی معتقدند وارد دوره

مواجه ایم؟ آیا امکان تداوم مبارزه ی خشونت پرهیز در شرایط انقالبی هم وجود دارد؟

باتوجهبهشواهدبهنظرمیرسدکههمبهلحاظعملیوهمبهلحاظنظریفرضاصالحپذیریجمهوریاسالمی

یعنی.جمهوریاسالمینشاندادهاستکهاصالحپذیرنیستامادرعینحالتسلیمپذیراست.باطلشدهاست

چوناصالحپذیرنیستواردمرحلهیانقالب.جمهوریاسالمیاصالحنمیشودامادراثرفشارتسلیممیشود

نکتهاینجاستکهاصالحطلبانهمیشهانقالبراامریخشونتآمیزجلوهمیدهندو.برایتغییریاگذارمیشویم

بهکاربردند۵۷انقالبرامعادلکشتوکشتارمیدانند،یعنیهمانشیوهایکهخودشانبعدازانقالب .

بسیاریازجنبشهای.انقالبسختوانقالبنرم:امابایدتوجهداشتکهمیتوانازدونوعانقالبسخنگفت

چیزیکهدرآفریقایجنوبیودردورانماندالاتفاقافتاد،.خشونتپرهیِزموفق،درواقعجنبشهایانقالبیبودند

.رخدادویکنظامدموکراتیکسربرآورد«گذار»آنجاهمنظامسیاسیدگرگونشدوتغییرکردو.انقالببود

اگراینمرحلهرابانوعی.پساگرانقالبراتغییرساختاریبدانیم،بایدگفتکهواردمرحلهیانقالبیشدهایم



اماممکناستکهدرنهایت.میخوانمبهسرانجامبرسانیم،هزینهکمترخواهدبود«گذار»انقالبنرمکهآنرا

اینکهچهخواهدشدپرسشیاستکهپاسخآن،همچنان.نظامبانوعیانقالبسختوحتیخونینتغییرکند

.نامعلوماست

ماواردمرحلهیانقالبشدهایماماسؤالاینجاستکهآیامیتوانیمباانقالبینرموگذاریمسالمتآمیزازجمهوری

احتمالداردکه.اسالمیعبورکنیم؟اینگذارنیازمندادامهیافتنمبارزاتخشونتپرهیزوفشارهایبینالمللیاست

ًدرآیندهبخشیازمعترضان بهروشهاییمثلخرابکاریرویبیاورند،بااینهدفکهجمهوریاسالمینهایتا

مثلآفریقایجنوبیوکشورهایشرق.تسلیمشودوبهجاییبرسدکهحاضربهمذاکرهباشدتااینگذاراتفاقبیفتد

.اروپا

اماحالتدیگرایناستکهجمهوریاسالمیبههمانراهیرودکهدرسوریهدیدیمونظامبههیچعنوانحاضر

حتی.دراینجاپروندهیمرحلهیانقالبنرمبستهمیشودوشایدانقالبیسختبهوقوعبپیوندد.نشودکوتاهبیاید

.ممکناستکهدخالتبینالمللینقشسرنوشتسازیپیداکند،مثلآنچهدرلیبیرخداد

بههرحال،اکنونبهمرحلهیانقالبیواردشدهایمومسئلهایناستکهآیامیتوانیمباانقالبنرمازاینمرحلهگذر

.کنیمیااینکهبهانقالبیسختخواهیمرسید؛مسئلهایکهدرنهایترفتارحکومتتعیینکنندهیآناست





حوزهیپژوهش.است«گمان»عمارملکیاستادیارعلومسیاسیدانشگاهتیلبرگهلندومدیرمؤسسهیافکارسنجی

او.دانشگاهیاومدلهایدموکراسیونقشتفاوتهایفرهنگیدرطراحینهادهایسیاسیوسیاستگذاریاست

یکیازموضوعاتموردعالقهیاومبارزات.همچنینکارشناسمسایلسیاسیایرانوافکارسنجیایرانیاناست

حاصلپژوهشاودراینحوزهاست«ازنافرمانیمدنیتابدفرمانیمدنی»کتاب.مدنیوخشونتپرهیزاست .



منبعسایتآسو
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