
جامعه آبستن خشونت های بسیار است و من نگران آینده ی ایران هست

کاظم کردوانی 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؟

اخباری تکان دهنده از قتل عام مردم و حتی کشتار صدها نفر. ایران در آبان ماه گذشته شاهد اتفاقات هولناکی بود

 نفر اعالم کرد که برای درگیری های خیابانی بی سابقه۱۵۰۰رویترز تعداد کشته ها را حدود . منتشر شده است

پیش از این، سرکوب دگراندیشان و نیروهای مخالف سیاسی در ابعاد گسترده انجام می شد اما اتفاقی که در. است

این اتفاقات باعث شد دوباره این پرسش طرح شود که آیا اعتراض و مقاومت در. خیابان ها افتاده بی سابقه  بود

حقوق بشری پایبند نیست، همچنان باید خشونت پرهیزباشد؟ در برابر برابر حکومتی که به حداقل اصول قانونی و

حکومتی که خود را پاسخگوی افکار عمومی نمی داند و روابط بین المللی برایش اهمیتی ندارد، و یک حکومت

استثنائی است، چه می توان کرد؟ آیا پایبند ماندن به روش خشونت پرهیز و مبارزه ی غیرخشونت آمیز همچنان

ممکن است؟ عده ای خشونت را در حالت دفاع شخصی جایز می دانند و بعضی فراتر از آن رفته و می گویند که باید



جا شروع کنیم که در مقابل چنین ساختار بی رحمی، کدام شیوه ی از این. به صورت سازمان دهی شده مقاومت کرد

مبارزه می تواند موفق شود؟

امروز تشکل های سیاسی بانفوذ وجود. برای پاسخ به پرسش شما، باید واقعیت های وضعیت امروز را بررسی کنیم

ندارند، اعتراض ها در عین حال که نوعی به هم پیوستگی از نظر شعار و حتی برخی خواست ها را دارند اما در واقع

البته اگر اعتراض های دی ماه. بسیار پراکنده هستند و هنوز شکل نهایی و کامل خود را نگرفته اند و سراسری نیستند

 مقایسه کنید، روشن است که فراگیر بودن این خیزش بسیار وسیع تر بود اما هنوز۹۸  را با خیزش آبان ماه ۹۶

بود اما در این( با چند شهر بزرگ)، اعتراض ها در چند شهر عمدتاً کوچک ۹۶در دی ماه سال . سراسری نشده بود

دوره سیصد تا چهارصد نقطه ی ایران درگیر اعتراض ها بودند و بسیاری از شهرهای بزرگ هم در آن شرکت

.داشتند

اما این حرکت اعتراضی در شهرهای بزرگ همچنان به بخش های معینی از آن شهرها، و نه سراسر شهر، محدود

این اعتراض ها نشان می داد که به رغم همه ی. مثالً شیراز، اصفهان و تهران کم وبیش چنین وضعیتی داشتند. شده بود

سرکوب ها، جریان ها و نهادهای مدنی شکل گرفته اند و میان بخش های مختلف جامعه نوعی هماهنگی و فراگیری

اگر به حوادث ایران، در این چشم انداز نگاه کنیم، مسئله ی خشونت را نوع دیگری. هست اما هنوز سراسری نیست

اگر میزان توانایی واقعی مردم برای رسیدن به خواست هایشان را بدانیم، شاید، به تأکید می گویم شاید، امکان. می بینیم

.گریز از خشونت و نیفتادن به چاِه ویِل خطرناک خشونت برای ما فراهم شود

 

قدر گسترده شود که همه ی ایران را فراگیرد می خواهید بگویید هرقدر این اعتراضات فراگیرتر باشد و در نهایت آن

و سراسری شود، آن وقت امکان پرهیز از خشونت و تداوم مبارزه یغیرخشونت آمیز هم چنان هست و امکان

پیروزی دارد؟

مثالً صنف. االن ما نطفه های شکل گیری  نهادها را می بینیم. معتقدم که شکل گیری نهادهای مدنی خیلی مهم است

در بخش کارگری مثالً کارگران هفت تپه،  هپکو یا در جای دیگر، تجمع مال باختگان یا بازنشستگان. معلمان را داریم

در سال گذشته معلم ها به دیدار کارگرها رفتند،. یک نوع ارتباط جنینی هم میان این ها برقرار شده است. را می بینیم

.یا مثالً برخی از جریان های دانشجویی به این صنف ها نزدیک  شدند. و همین طور کارگران به دیدار معلم ها آمدند

در آن صورت ما فرصت داریم که از خشونت. اگر این اقدامات تداوم پیدا کند، طبیعتاً حرکت ها بزرگ تر خواهند شد

فراگیری که معلوم نیست آخر کار به کجا بینجامد، رها شویم، از این کابوس بیرون بیایم و بتوانیم بدون یک

.مبارزه ی خشونت آمیز به مقصود برسیم

شما می بینید. حتی در اعتراض های اخیر هر چند در کل کشور و در تمام شهرها وجود نداشت ولی خیلی وسیع بود

همان خانم فرماندار قاتل. که نیروهای سرکوب خیلی جاها نمی توانستند به کمک دیگر نیروهای سرکوب بروند

چهاردانگه که خودش گفت دستور تیر داده است، می گوید همه ی مأموران رفته بودند جای دیگر را نگه دارند و در

پس حتی امروز هم می بینیم که. نتیجه در فرمانداری کسی نبود و فقط سه چهار نفر از نیروی انتظامی وجود داشت

و دیگر آسان نیست که. وقتی گستردگی اعتراض ها بیشتر شده، اوضاع برای سرکوب گران هم سخت تر می شود



ما نباید در. خیلی باید به این مسئله دقت کنیم تا آن چشم انداز را ببینیم. نیروهای کمکی را از جاهای دیگر فرابخوانند

 . وضعیت موجود امروز بمانیم چون وضعیت ممکن است تغییر کند

 

اگر اعتراضات گسترش یابد، به طوری که نیروی سرکوب امکان کنترل اوضاع را از دست بدهد، در این صورت

سؤال دیگر این است که هدف از این خشونتی که اعمال شد. امکاِن به خشونت  کشیده  شدن حرکت ها کمتر می شود

و ابعاد بی سابقه داشت، چه بود؟ می خواستند در مردم ایجاد ترس کند یا این که از مردم ترسیده بودند و اعمال

خشونت می کردند؟ نسبت ترس و خشونت در این جا و هدفش چه بود؟

پیش از پرداختن به این پرسش مهم باید بگویم که من وجه دیگر ماجرا یعنی شدیدتر شدن خشونت حکومتی در

اما در خصوص این پرسش شما باید. صورت گسترش حرکت ها و جنبش های اعتراضِی اجتماعی را منتفی نمی دانم

یعنی هم از. بگویم که فکر می کنم در آن چه مربوط به حکومت است هر دو وجهی که شما اشاره کردید وجود دارد

موضوعِ ترس پدیده ی بسیار مهمی هم در تاریخ کشور ما و هم. مردم ترسیده اند و هم می خواهند که ترس ایجاد کنند

یکی از پایه های حفظ. بررسی این پدیده یکی از دلمشغولی های فکری من است. در واقعیِت امروِز جامعه ی ماست

حکومت های استبدادی در تاریخ ایران همین ترس بوده است و یکی از شاخصه های دیرپاِی حکومت های ما ایجاد

یکی از نمونه های نظری اش را. این پدیده را می توانید در تمام تاریخ ما ببینید. ترس برای حکومت کردن بوده است

این کتاب بخشی هم دارد. ببینید که به فارسی هم ترجمه شده است( از ابن  طقطقی) تاریخ فخری می توانید در کتاب

عضدالدوله هرگاه»از جمله می گوید . راجع به آیین ملک داری در اسالم که به زبان امروز نظریه های حکومت است

بر تخت می نشست چندین شیر و فیل و پلنگ را که به زنجیر بسته بودند نزد وی آورده، برای ترساندن مردم و ایجاد

تکیه بر ترس و هیبت را در دوران رضاشاه هم [1]«.رعب در دل ایشان در کنار مجلس وی نگاه می داشتند

ولی مفهوم ترس در آن دوره آن قدر بود که داستان ساخته بودند و می گفتند که. البته قیاس مع الفارق نمی کنم. می بینید

یا. زن و شوهر حتی نمی توانند در رختخواب با همدیگر صحبت کنند زیرا دودکش های خانه شان خبرها را می رساند

این چهره  ای بود که ساواک به عمد از خودش نشان می داد و ترسی. ترس زمان شاه از ساواک را نباید فراموش کرد

سروکار پیدا کردن. واژه ی ساواک همواره همراه با ترسی سهمگین بود. که ایجاد می کرد تا مردم هراس داشته باشند

لحظه ای به فیلم هایی بیندیشید که موضوع آن شوروی سابق است و. با ساواک در ذهن مردم خیلی سهمگین بود

.ب.گ.اغلب دیده می شود که مأمور کا. که در آن فیلم ها دیده می شود. ب.گ.شیوه های تعقیب و مراقبت مأموران کا

ی خودش را تعقیب می کند که فرِد تعقیب شونده بفهمد که تعقیب می شود«سوژه»به عمد طوری  .

اما جمهورِی اسالمی در استفاده از پدیده ی ترس و تکیه بر ترس، فراتر از همه ی حکومت های تاریخ معاصر ما

به یاد دارید که بعد از جریان قتل های زنجیره ای، بحث بسیار مهمی مطرح شد و از جمله آخوندی به نام. رفته است

.حجت االسالم پروازی که در جبهه ها آخوند حزب اللهی ها و بسیجی ها بود، در جلسه ای سخنانی گفت که منتشر هم شد

هستند، یعنی معتقدند که پیروزی فقط با رعب و ترس به دست« النصر  بالرعب»او گفته بود این ها معتقد به سیاست 

.در جریان قتل های زنجیره ای دیدیم که با خشن ترین و فجیع ترین شیوه ها دست به خشونت زدند. می آید

https://www.aasoo.org/fa/articles/2616#_ftn1


این که ترس ایجاد کنند، تا بتواند. یکی از پایه های اصلی  حکومت دارِی این حکومت ترس و همزاد آن خشونت است

این نمایش های. این اعدام های فجیع خیابانی که انجام می دهند، بخشی از همان سیاست است. بر مردم حکومت کنند

تهوع آور و قرون وسطایی قطع کردن دست، قطع کردن پا، بریدن گوش و شالق زدن و مشابه آن جلوی چشم مردم

و در مکان های عمومی یا آن صحبت های آیت هللا گیالنی در تلویزیون در تشریح قانون قصاص و مجازات های

شرعی که با کالم و لحنی بسیار نزدیک به لذت های شهوانی بیان می شد، از کوه پرتاب کردن و زجرکش کردن و

اندازه گیری اندازه ی سِر مجرم برای تعیین این که باید با شمشیر به سِر او ضربت زد یا داغ کردن میخِ طویله و

یا همین مورد اخیر، پس از خیزش آبان ماه، که یکی از مفسران شناخته شده ی... چرخاندن آن در چشم مجرم و 

، شخصی به ناِم ابوالفضل بهرام پور، با تکیه بر آیه ای قرآنی بر(در محفل ها و دایره ی آخوندها و حکومتی ها)قرآن 

که البته با مخالفت شدید)ضرورت زجرکش کردن و تکه تکه کردن معترضان در تلویزیون رسمی کشور سخن گفت 

همه و همه هم نشان از ترس حکومت... و ( عده ای از قرآن پژوهان و دین داران و صاحب نظران دینی روبه رو شد

از مردم است و هم این که یکی از پایه های اصلی حفظ حکومت بر اساس ایجاد ترس و همراِه آن اعمال شدیدترین

.شیوه های خشونت است

متأسفانه حکومت با شیوه های حکومت داری ای که یکی از پایه های اصلی آن به کار بردن خشونت عریان و همیشگی

است، نه  تنها خشونِت پنهانی فرهنگ ما را حفظ کرده است بلکه به آن بُعدهای بی سابقه ای داده است و آن را به

کسی که شب ها. را به یاد می آورید« خفاش شب»حتماً ماجرای . فرهنگ پذیرفته ی بخشی از جامعه تبدیل کرده است

برای او محکمه ای تشکیل. زنانی را که به زعم او روسپی بودند سوار ماشین خود می کرد و سپس آنان را می کشت

روزی که می خواستند او را با جرثقیل به دار بزنند. شد و رأی محکمه بر  دار زدن او در مکان عمومی صادر شد

جمعیت غریبی به دیدن این صحنه رفته بود و ترسناک تر این که چند نفر با خود( در استادیوم آزادی یا میدان آزادی)

جریان تا آن جا بیخ پیدا کرد که مجبور شدند! گالن های چهار لیتری پُِر بنزین برده بودند تا خودشان او را آتش بزنند

به دار کشیدن او را تعطیل کنند و فردای آن روز در مکانی  دور از چشم عموم حکم محکمه را« شورانگیِز»مراسِم 

این مراسم شوِم خلسه و ازخودبی خودشدگی ناشی از کاربرد خشونت نشان می دهد که حکومت توانسته. صادر کنند

خشونت خود را به عنوان معیاری در بخشی از جامعه برقرار کند و در [2]است با تکیه به بخشی از فرهنگی دیرینه

در این زمینه آقای رضا کاظم زاده کارهای ارزش مندی انجام داده است که خوانندگان. خصوص آن فرهنگ سازی کند

البته در زمان حکومت شاه هم اعدام  مجرمان کیفری را پیش از طلوع آفتاب در [3].شما را به آن ارجاع می دهم

میدان توپخانه انجام می دادند و عده ای از مردم به دیدن صحنه ی اعدام می رفتند و اغلب قاتل در پاِی دار آواز

به عنوان)سپس مردم حاضر در آن جا به پای جنازه پول ُخرد می ریختند . می خواند با شعرهایی در باب بی وفایی دنیا

گویا این اواخر این کار برچیده شد!  پس از رفتن به کله پزی و خوردن کله پاچه می رفتند خانه و«( کفاره» .   

باید یادآور شوم که ترس از قانون چنان چه در کشورهای دموکراتیک داریم با این ترس که درباره  ی آن صحبت

در این کشورها کسانی از مردم از ترِس قانون دست به کارهای خالف نمی زنند چون از. کردم بسیار متفاوت است

ً. عاقبت قانونِی کار خود می ترسند اما ترسی که در مملکتی مثل مملکت ما پراکنده می شود متفاوت است و اتفاقا

.ترسی است که بر بی قانونی و خودسری استوار شده است

https://www.aasoo.org/fa/articles/2616#_ftn3
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این حکومت در رده بندی سازمانِی سرکوب چند نهاد. وجه دیگر مسئله در خیزش آبان، ترسیدن خود حکومت بود

 در تهران و جنبشی که در۱۳۷۸مثالً پس از حمله به کوی دانشگاه و اعتراض های دانشجویی تیرماه . سرکوب دارد

این ها نیروهای متفاوتی برای سرکوب. آن زمان شکل گرفت، حکومت کنترل تهران را به دست سپاه ثارهللا سپرد

چهار، پنج نهاد مهم دارند که با. دارند، از نیروی انتظامی، نوپو،  ثارهللا تا گروه هایی که همین سال ها درست کرده اند

اما در خیزش آبان ماِه اخیر چنین رده بندی هایی. توجه به درجه ی اهمیت خطری که حس می کنند به میدان می فرستند

و تمام درجه بندی و سلسله مراتبی که برای نیروهای سرکوب پیش بینی کرده بودند کنار گذاشتند و همه. رعایت نشد

و یکی از نشانه های ترس آن ها. و این موضوع نشان داد که حکومت خیلی ترسیده است. را به میدان آوردند

.استیصالی بود که با آن روبه رو شده بودند

 

ها از گسترش اعتراضات و فروپاشی ناگهانی حکومت است؟ آیا ترس آن

اگر نگاه کنید می بینید کسانی که در. در مورد این حکومت واقعیتی تاریخی را هم باید دید. یک نکته را اضافه کنم

هیچ یک از اینان تصور نمی کردند بتوانند. این حکومت سوار بر قدرت شدند، همه چیز را خیلی آسان به دست آوردند

با وجود آن ارتش شاه و ساواک)در چنین بازه ی زمانی کوتاهی به قدرت برسند و حکومت مملکتی به بزرگی ایران 

آیت هللا طالقانی در یکی از نمازجمعه ها گفت. به نظر من اصالً در مخیله شان هم نمی گنجید. به چنگ شان بیفتد...( و 

از یک منظر اینان هنوز در«. به امام خمینی گفتم باور می کنید که ما پیروز شدیم و انقالب شده؟ امام گفت نه»

این که می ترسند با همان سرعتی که حکومت را گرفتند به همان! ناباوری و بی اطمینانی به خود زندگی می کنند

این قشری که حکومت به دست شان افتاد دو مشخصه  داشتند. سرعت و با همان وضعیت حکومت را از دست بدهند

یکی این که بسیاری از اینان پیش از رسیدن به حکومت معطل پنج تا تک تومانی برای گذران. که قابل تأمل است

زندگِی روزمره ی خود بودند و دیگر این که از لحاظ فکری نه کاری با دموکراسی داشتند و نه با آزادی و حقوق

خود مفهوم و فلسفه ی. نه چیزی از مقوله هایی از این دست می فهمیدند و نه اعتباری برای آنان قائل بودند. مردم

از همین  رو پس از آن که مملکت به دست شان افتاد، این مملکت. به خودی خود گویای همه چیز است« والیت فقیه»

هر چند امروز بسیاری از. به آن نگاه کردند« غنیمت»را حق طبیعِی خود دانستند و به چشم ... و ثروت آن و 

اهالی حکومت درس خوانده اند و در دانشگاه های ایران و خارج تحصیل کرده اند اما هسته ی اصلی قدرت با همین

به. از هیچ کاری روی گردان نبوده اند و نیستند« غنیمت»بعد هم برای حفظ این . نگاه به کشور و مردم نگاه می کند

اینان پس از آن که. این فسادها و چپاول های بی دروپیکر و سرکوبی که در همه ی این سال ها کرده اند نگاهی بیندازید

بر اریکه ی قدرت تکیه زدند اساساً در پِی شریک کردن مردم در قدرت و مستحکم کردن قدرت خود از این راه

روزهای اول سرخوش از میلیون ها طرفدار به. بلکه از همان ابتدا راه حذف و سرکوب را در پیش گرفتند. نبودند

محض آن که تثبیت شدند هر نوع مخالفتی را با شدید ترین وجه سرکوب کردند و اجازه ندادند هیچ مخالفتی شکل

و برای هیچ نیروِی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی حق حیات و شرکت در اداره ی مملکت را به رسمیت. بگیرد

این ها در این خشونت پرورش یافته اند. به این ترتیب، خشونت بخشی از ذات این حکومت و ساختار آن شد. نشناختند

یکی از گره های کوری که امروز باید با دست تدبیر و فکر گشوده شود همین بغرنج. و آن را بازتولید کرده اند

.خشونت است تا بتوانیم راه رسیدن به آینده ای روشن و امیدوارانه را هموار کنیم



 

حال مردم در مقابل این ترس و خشونت. حکومت هم از ترس و هم برای ایجاد ترس متوسل به خشونت می شود

آیا امکان دارد که. چه می توانند بکنند؟ حکومت از اعمال خشونت هدفی دارد و به دنبال عقب راندن مردم است

چنان از طرف مردمنباید هیچ چنان با پرهیز از خشونت به مسیر خود ادامه دهد؟ آیا هم اعتراضات مردمی هم

خشونتی صورت بگیرد؟ می توان امید داشت که در مقابل خشونت حکومت، هیچ خشونتی از طرف مردم صورت

نگیرد؟ سؤال دیگر این که در چنان شرایطی، چه نوع خشونتی مجاز است؟ بعضی  معتقدند که اگر مردم مقابله به

آیا برای غلبه بر ترس راهی غیر از مقابله به مثل وجود دارد؟. مثل کنند، این ترس عمومی کنار می رود

ابتدا بگویم که تقریباً هیچ اندیشمند و فیلسوف و جامعه شناس بزرگی در جهان غرب نمی شناسیم که درباره ی مفهوم

اگر از اولین ها مثالً از الکسی دو توکویل شروع کنیم می بینیم که یکی از بحث های مهمش. خشونت تأمل نکرده باشد

«خشونت ابزاری»همچنین باید از هابز سخن گفت که شاید بتوان از او به عنوان نظریه پرداز . خشونت است و ترس

، (که در این زمینه کتاب ها و جستارهاِی بسیار مهمی نوشته است)بعد مارکس و انگلس و بعد هانا آرنت . نام برد

به  یک  معنا اغلِب.... آدورنو، ماکس وبر، دورِکیم و این زمان ها کسانی مثل ریمون آرون، آلن تورن، ژیژک و 

همین موضوع نشان می دهد. اندیشمنداِن حوزه ی علوم انسانی و فلسفه، درباره ی خشونت تأمل کرده  و حرف زده اند

که موضوع و بغرنج خشونت از نظر جامعه شناختی و فلسفی و روان شناسی، مسئله ی مهمی است که در همه ی

 . وجود دارد جوامع 

خشونت مردان نسبت به زنان، خشونت نسبت به. در هر جامعه  ای شکل های گوناگونی از خشونت داریم

اما ما در این جا از یک خشونت. هم جنس گرایان، خشونت نسبت به کودکان، نسبت به معلوالن، یا اقلیت ها و غیره

برخالف. خاص صحبت می کنیم که خشونت سیاسی است و حکومت سهم عمده ای در تولید و بازتولید آن دارد

کشورهای دموکراتیک که در بررسی خشونت در آن جوامع، موضوعِ اصلی خشونت حکومتی نیست بلکه به

در مرکز« سوژه»شکل های معین و خاص خشونتی که در جامعه جاری است پرداخته می شود و از زاویه ای 

.بررسی قرار دارد

درباره ی پرسش شما باید بگویم که بحث و کشمکش های زیادی در حول وحوش آن وجود دارد و به آسانی نمی توان

50از نظر تاریخی در دهه های . بگذارید از یک نمونه ی آشنا برای بسیاری مثال بزنم. یک فرمول قطعی ارائه کرد

 میالدی با پدیده ی انسانی و بزرگی در جهان روبه رو هستیم که جنگ های استقالل طلبانه نام دارد که۷۰ و ۶۰و 

اکثریت عظیمی از مردمان در. مبارزه با تجاوز کشورهایی نظیر فرانسه و آمریکا در ویتنام هم از این  جمله اند

جهان، نه  تنها چپ ها، مبارزه ی مسلحانه و جنگ ویتنامی ها علیه فرانسوی ها یا آمریکایی ها را نادرست نمی دانستند و

یا در تمام جنگ های. نگاهی که امروز به جنگ مسلحانه وجود دارد، موجود نبود که سهل است بلکه برعکس بود

در همه ی. استقالل طلبانه که خشونت هم به کار برده می شد، باز هم افکار عمومی حقانیتی برای آن قائل بودند

اما حاال قضاوت.  میالدی هم وضع همین طور بود۷۰ تا ۶۰مبارزه های انقالبی علیه ظلم و استثمار در سال های 

.عمومی شکل دیگری پیدا کرده است



جالب است که توجه کنیم حتی در گذشته، یعنی پیش از انقالب، در میان مجموعه ی ادبیات سازمان های انقالبی ایران

یا بحثی در دفاع. که طرفدار مبارزه ی مسلحانه بودند و می جنگیدند، هیچ گاه استفاده از واژه ی خشونت را نمی بینید

که این مطلب از لحاظ روان شناختی مهم است ! است« قهر انقالبی»از خشونت نمی بینید بلکه همه جا صحبت از 

را به کار« قهر»وقتی به عقب برویم می بینیم که هیچ سازمانی از واژه ی خشونت استفاده نمی کرد بلکه واژه ی 

یعنی خوِد این واژه ی خشونت حتی در ناخود آگاه کسانی که مبارزه ی مسلحانه می کردند، یعنی برای گرفتن. می برد

این ها هیچ گاه از خشونت دفاع. قدرت به خشونت سازمان یافته معتقد بودند، واژه ی پسندیده و عامه پسندی نبود

!بود« قهر انقالبی»نمی کردند بلکه بحث شان 

یعنی بحث درباره ی. درباره ی پرسش شما هم بحث ما درباره ی خشونت سازمان یافته است، و نه دفاع شخصی

وضعیتی است که جریانی بیاید و فکر کند با سازمان دهی به شکل مبارزه ی مسلحانه می توان حکومت را سرنگون

.و خشونتی که به همراه دارد. خود این فرضیه باید بحث شود. کرد و حکومت را به دست گرفت

این. پس آتش زدن چند ماشین یا چهار تا سطل زباله از طرف مردم یا پرت کردن سنگ موضوع بحث ما نیست

اما بحث درباره ی. رفتارها گاهی حتی به حق است در صورتی در موقعیِت دفاعِ مشروع از خود قرار می گیرد

.خشونت سازمان یافته بحث دیگری است زیرا معتقدم این پدیده  به دنبال خود شکل گیرِی خشونِت نهادینه شده را دارد

از سوی دیگر، با ظهور خشونت سازمان یافته ما بازنده ایم، یعنی مردم ایران بازنده اند زیرا نیروهای سرکوب

حکومتی، از نظر نوع امکان هایی که دارند، توانایی هایی که دارند، نفراتی که دارند، اسلحه هایی که دارند، از هر

جهت به توانایی های تسلیحاتی مردم می چربد و موضوع به این سادگی نیست که برخی ساده لوحانه یا به عمد این نوع

به همین علت من با دفاعِ برخی افراد از خشونت خیلی مشکل. در نتیجه مردم بازنده اند. مبارزه را تبلیغ می کنند

من طرفدار آتش زدن بانک ها نیستم اما آن را. کامالً می فهمم. نه این که خشونت و علت خشم را نفهمم. دارم

البته تعدادی که خود حکومت آتش زده را کنار بگذاریم اما آن عده از مردم هم که رفتند بانک آتش زدند،. می فهمم

برای این که مثالً بانک ها نماد بی خانمانی و بیچارگی و تحقیر و تبعیض. می شود فهمید، بی آن که طرفدار آن بود

که ما شاهد بروز این خشم فروخفته ی مردِم  (96به خصوص از دی ماه )چند سالی است . عده ای از مردم شده اند

همه  چیز باخته، بی آینده، بی پشت وپناه و سرخورده هستیم و این موضوع را می توان فهمید و باید چرایی اش را درک

از جمله شلیک مستقیم)وقتی اعتراضی را که در مرحله ی نخست کامالً مسالمت آمیز است با بدترین شیوه ها . کرد

اگر مردم به. به گونه ای خونین سرکوب می کنند، اگر مردم زخم خورده واکنش نشان دادند باید فهمید( گلوله های جنگی

اما اگر. کمک کسی بیایند که در حال کتک خوردن است و او را از دست سرکوب گران نجات بدهند، باید درک کرد

جریان اعتراض ها به سمت خشونت سازمان یافته برود و جامعه به سمت حرکت های تند خشونت آمیز برود هم در

تحلیل نهایی بازنده مردم خواهند بود و هم خطر نهادینه شدن خشونت بی دروپیکر وجود دارد که همه ی بنیان های

.جامعه درهم خواهد ریخت و آینده ای بسیار تاریک را رقم خواهد زد

 

آیا شما فکر. عده ای فکر می کنند که در مقابل خشونت حکومت، اگر مردم خشونت نکنند ترس عمومی نمی ریزد

می کنید راه دیگری هست؟ مثالً اگر اعتراض ها سراسری و گسترده شود آن ترس هم خود  به خود بی اثر خواهد شد



یا این که فرایند دیگری الزم است که این ترس بریزد؟ غیر از آن که مردم خشونت کنند یا خشونت سازمان یافته

اتفاق بیفتد، چه راه دیگری هست؟

پیش تر گفتم که مشغول. اتفاقاً در جامعه شناسی بحث درباره ی رابطه ی خشونت و ترس و چیرگی بر ترس زیاد است

موقعی. باید توجه کنید که یکی از عوامل مهم در چیرگی بر ترس، در جمع بودن است. کار در حوزه ی ترس هستم

پس طبیعی. که به  صورت فردی و تنها هستید، می بینید که نیروی فردی شما نمی تواند از پس چنین ماجراهایی برآید

اما اگر این. است که از بیم جان و زندگی خودتان و خانواده تان دچار ترس  شوید و تسلیم وضعیت موجود شوید

دست ها به هم برسند و در نهادهای مدنی و اجتماعی یکدیگر را بیابند یا جمعیت های میلیونی تشکیل شود و در

یکی دیگر از پادزهرهای ترس،. خیابان صدها هزار نفر حاضر شوند، بخش زیادی از این ترس ریخته خواهد شد

آگاهی از سازوکار ترس است و این که چگونه حکومت از ترس استفاده می کند و چگونه باید بر ترس حکومتی

.چیره شد و نشان داد که نمی ترسیم

نیروی جمع خیلی بیشتر از جمع ریاضی تعداد افراد تشکیل. جمع شدن و متحد شدن هم این ترس را تقسیم می کند

اگر صد نفر جمع شوند، توانایی صد نفر همیشه بیشتر از آن. هر جمعی همیشه این طور است. دهنده ی آن است

یعنی توانایی صد نفر به صورت جبری جمع نمی شود بلکه به  یک  معنا تصاعدی. چیزی است که صد تک نفر دارند

.باال می رود و در سازوکار اجتماعی قدرت جمع خیلی فراتر از جمع عددی آن جمع است

 

تأکید کردید که خشونت سازمان یافته عملی نیست و در نهایت. مسئله ی دیگر مبانی اخالقی و حقوقی خشونت است

سؤال دیگر این است که آیا توسل به خشونت اخالقی هم نیست؟. مردم بازنده می شوند و امکان پیروزی ندارند

کار جامعه شناس و نگاه. نکته ی اول این است که از لحاظ جامعه شناختی من اجازه ندارم که داوری ارزشی کنم

جامعه شناختی این است که پدیده را بررسی می کنید و علت ها و دلیل های به وجود آمدن آن را توضیح می دهید و بعد

اگر پدیده ی مورد مطالعه پدیده ی خوب یا درستی نیست می کوشید. می کوشید راه حل سازگار با آن پدیده را ارائه کنید

جامعه شناسان اجازه. راهی را نشان دهید که چگونه می توان این پدیده را از بین برد یا دست کم به حداقل رساند

نکته ی دوم این که رویکرد اخالقی ما بستگی به. البته نه این که نظر ندارند. ندارند که وارد داوری ارزشی شوند

مثالً در نمونه های قبلی که مثال زدم نمی توانستیم بگوییم که مبارزه ی آزادی بخش ویتنام از. نگاهی دارد که داریم

طبیعتاً در. لحاظ اخالقی درست نبود چون تفنگ دست شان گرفتند و با سربازهای فرانسوی یا آمریکایی می جنگیدند

یا. جنگ یک عده آمریکایی یا فرانسوی هم کشته شدند و می توان برای از دست رفتن جان هر انسانی متأسف بود

در جنگ آزادی بخش الجزایر نمی توانستید بگویید از لحاظ اخالقی این اسلحه دست گرفتن و این مبارزه برای

«قهرانقالبی»استقالل شان نادرست است چون اشغالگران، استقالل را به آن ها نمی دادند، پس به زور گرفتند یا با 

.گرفتند

در نتیجه، شما در برابر واقعیت های معین و گوناگون اجتماعی می توانید نظرهای متفاوت بدهید که آیا از نظر

تصور کنید که مثالً در یک موقعیت خاص زنی می بیند که چند مرد می خواهند به او. اخالقی درست بوده یا نه



تجاوز کنند و او چاره ای نمی بیند جز این از خود دفاع کند و مثالً چاقویی دستش می گیرد یا اگر تفنگ داشت، با

اما مثالً اگر. پس موقعیت است که معین می کند چه چیزی اخالقی است و چه چیزی نیست. تفنگ از خود دفاع کند

پس اخالق از لحاظ اجتماعی. کسی حرفی زد و کسی خوشش نیامد و به گوشش زد، از لحاظ اخالقی نادرست است

در بررسی اخالقی هر موضوعی، باید گفت این کار در چه موقعیت و متن اجتماعی. تعریف های گوناگون دارد

اتفاق افتاده و آیا در این متن معین اجتماعی کار دیگری می توانست بکند که نکرده است؟

 

سؤال دیگر این است که. پس معتقدید که اخالقی بودن یا نبودن یک رفتار متناسب با موقعیت آن رویداد است

عده ای معتقدند اعمال خشونت ساختاری و سازمان یافته حق دولت هاست و با توجه به حقوق بین الملل، هر نوع

از طرفی می دانیم که بعضی از دولت ها مثل. اعمال خشونت از طرف فرد یا نهادی غیر از دولت غیرقانونی است

بنابراین چنین فرضیه ای هم هست که بعضی. آمریکا یا مکزیک، حق حمل سالح را به رسمیت می شناسند

دستگاه های حقوقی در جهان حتی شاید اعمال خشونت سازمان یافته از طرف مردم را در شرایطی خاص به رسمیت

آیا چنین سخنی قابل. از طرفی در روابط بین الملل گفته می شود که فقط دولت ها حق اعمال خشونت دارند. بشناسد

قبول است؟

ضروری است که از حقوق بشر با حکومِت: »حتی در دیباچه ی اعالمیه ی جهانی حقوق بشر گفته شده است

همان طور که«. حقوق مدار حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بی داد و ستم مجبور نگردد

خشونت مشروع را در انحصار دولت ها می داند به طور کلی باید دانشمند و سیاست ماکس وبر در اثر مهم خود

را باید برای حکومت ها به رسمیت «خشونت مشروع»پذیرفت که برای حفظ نظم جامعه و بنیان های آن اعمال 

برای مثال، در قتل های. نه هر خشونتی و نه از سوی هر حکومتی. بر این صفِت مشروع تکیه می کنم. شناخت

ناموسی، کسی که این قتل را انجام می دهد، در واقع خودش را هم حقوق دان، هم دادستان، هم قاضی، هم مجری

یا شخصی کسی را می ُکشد، برادر و یا پدر او می آید آن شخص را می کشد و می گوید انتقامم را. قانون دانسته است

اگر ما بخواهیم مشروعیت اعمال خشونت را از انحصار. در این حالت هیچ چیزی از جامعه باقی نمی ماند! گرفتم

دولت ها بگیریم و برای همه به رسمیت بشناسیم، تمام جوامعی که می  شناسیم دچار بحران می شوند و هر کسی به

خود اجازه می دهد که هم دادستان باشد و هم قاضی باشد و هم مجری قانون، و جز هرج ومرج و بازگشت به

.در نتیجه من نمی خواهم بگویم که خود این اصل غلط است. جامعه ی بدوی چیز دیگری نصیب ما نخواهد شد

اما باز هم باید دید در یک وضعیت خیلی خاص چه باید کرد و باید این را هم دید که با چه نوع حکومتی روبه رو

ً. هستیم آیا با حکومت حقوق مداری روبه رو هستیم که برای شهروندانش احترام قائل است؟ یا حکومتی است که اساسا

حقی برای شهروندانش به رسمیت نمی شناسد؟

خشونت نه تنها از سوی حکومت. مثالً در تجربه ی آفریقای جنوبی ما با نوعی خشونت سازمان یافته روبه رو بودیم

اما شما با حکومت نژادپرست سفید پوستانی روبه رو بودید که. بلکه از آن طرف ماجرا و مخالفانش هم وجود داشت

آن ها هم مجبور شدند که رو به مبارزه ی مسلحانه. مطلقاً برای سیاه پوستان کوچک ترین حق و ارزشی قائل نمی شد

در نتیجه، باید همه ی این ها را در یک بافت تاریخی و در یک وضعیت خاص تاریخی و راجع به عمل های. بیاورند



در نتیجه،. مثالً اگر امروز کسی در خیابان فالن بسیجی یا فالن آخوند را بکشد، اصالً قابل دفاع نیست. متفاوت دید

باید وارد یک نوع گفتگو با جامعه شد و جامعه را آماده کرد برای مبارزه ای که برحق است و نوع مبارزه ای که

اگر کسانی. هرچند به ظاهر می تواند این جا و آن جا طرفدارانی بیابد اما از اساس نادرست است و به بی راهه رفتن

.فکر کنند تنها با خشونت به جایی می رسند به نظر من هم نادرست است و هم خطرناک

 

برخی معتقدند که چون دوره ی اصالحات در ایران به پایان رسیده، ناچار وارد فاز انقالب می شویم و انقالب بدون

درباره ی نسبتی که خشونت و انقالب دارد چه می توان گفت؟ آیا واقعاً می شود گفت که. خشونت ناممکن است

پروژه ی اصالح طلبی آن طور که بسیاری از صاحب نظران می گویند، در ایران شکست خورده و پایان یافته است؟ و

بنابراین آیا ما در آستانه ی یک انقالب قرار داریم و تنها انقالب خشونت آمیز ممکن است؟

به نظر من پایان یافته تلقی کردن پروژه ی اصالح طلبی الزاماً به معنای ناگزیر بودن انقالب به معناِی کالسیک آن

در دورانی، به خصوص در زمان جنگ سرد و پیش از فروپاشی شوروی و فروپاشی دیوار برلین، همیشه با. نیست

اما بشر امروز تجربه های تاریخی دیگری دارد که در این. دوگانه ای روبه رو بودیم که یا اصالح بود یا انقالب

من خودم هیچ گاه با اصالح طلب ها نبودم و از زمان آقای بنی صدر تا به. دوگانه ی انقالب و رفورم قرار نمی گیرند

منتهی مخالف این نبودم که اصالحات در این مملکت. امروز در هیچ رأی گیری ریاست جمهوری هم شرکت نکردم

اگر یک زندان بان بگوید من می خواهم پنجره ای برای شما باز کنم که بیشتر هوا بخورید، آدم باید از لحاظ. انجام شود

اما باید حواس مان جمع باشد و نباید فراموش کنیم. عقلی اشکال داشته باشد که بگوید من نمی خواهم بیشتر هوا بخورم

.که دیوار زندان در واقع شکسته نشده و َدِر زندان باز نشده است، و ما هم چنان در زندان هستیم

اولین کوشش ها را. یکی تجربه ی تاریخی دیگران است که حاصلش را می بینیم. ما دو مسئله را باید در نظر بگیریم

در اروپا و با تحول ها و انقالب های مخملی اسپانیا، یونان و پرتقال می بینید که بدون وقوع انقالبی از نوعِ کالسیک

حکومت عوض شد و جامعه به. رفرم درون حکومتی هم نبود. ، حکومت عوض شد(فرانسه، روسیه، چین)آن 

پس در جهان با تجربه های. بعد هم تجربه ی آمریکای التین و آفریقای جنوبی را داریم. دولت های دموکراتیک رسید

حتی چه در. دیگری به جز دوگانه ی رفورم یا انقالب  روبه رو بوده ایم و حاصل آن تجربه ها را هم دیده ایم و می بینیم

تجربه های تاریخی خودمان و چه در تجربه های تاریخی جهان انقالب هایی داریم که شکل رفورم به خود می گیرند و

.رفورم هایی داریم که انقالب هستند

در نتیجه نمی توان از جنبه ی نظری منتفی دانست که اگر جنبش مدنی بزرگی در ایران شکل بگیرد و اگر

سیاستمداراِن آگاهی به میدان بیایند و حتی بخش یا بخش هایی از حکومتیان به مردم بپیوندند شاید این جنبش به جایی

برسد که بدون خون ریزی و خشونت های خانمان برانداز و ایران بربادده موفق شویم از این حکومت گذر کنیم و به

این. و دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت مردم برسیم( جدا شدن مذهب از دولت و حکومت)نوعی جمهوریِ  عرفی 

حکومت ایران، بنا: اما یک موضوع برای من مسلم است. راه و این آینده بهترین گزینه برای مردم و مملکت ماست

به جوهر خود و تجربه ی بیش از بیست سال کوشش های اصالح طلبانه در درون خود، دیگر توانایی بازسازی درونی

من نمی بینم که این حکومت بتواند از این خمیرمایه ی هستی بخش خود بیرون آمده و بتواند خودش. خودش را ندارد



به نظر من این حکومت از لحاظ تقویمی وجود دارد ولی از لحاظ تاریخی به پایان رسیده و. را بازسازی کند

.مشروعیتی ندارد

 

به عنوان آخرین سؤال می خواهم بدانم که خودتان چه دورنمایی از تغییر می بینید؟ آیا امکان گذار از این وضعیت

بدون افتادن به یک دوره ی سخت خشونت وجود دارد؟ آیا در آینده این امکان هست که ما بدون خشونِت گسترده

وارد دوره ی جدید شویم؟

حقیقت این است که در جامعه ی ما به علِت وضعیت حکومت و سازوکاِر. پاسخ به این پرسش خیلی مشکل است

حکمرانی که داشته است و نوع حکمرانی اش و وضعیت زندگی مردم، بذر نوعی خشونت سهمگین کاشته و آبیاری

نهاد خانواده ی ایرانی که یکی از دیرپاترین نهادهای جامعه ی ما و یکی از محکم ترین نهادهای خانواده در. شده است

زمانی  که این وضع را کنار سرخوردگی و تحقیر و تبعیض گسترده ای که. جهان بوده است به شدت آسیب دیده است

همه ی دلمشغولی و. در کشورمان بسط یافته است بگذاریم، باید گفت که جامعه آبستن خشونت های بسیار است

االن مثالً. این وضعیت انفجاری و خشونت آمیز در تمام رابطه های اجتماعی وجود دارد. نگرانی من همین است

مغازه می روید نوع برخورد. وقتی یک تصادف کوچک اتفاق می افتد در همان کالم اول و دوم به زدوخورد می رسد

.مغازه دار با مشتری از همین جنس است، اداره می روید یا با پلیس راهنمایی صحبت می کنید، باز همان است

ما امروز در کشورمان در. رابطه های اجتماعی  پر از خشونت لفظی و گاه فیزیکی شده و این بسیار خطرناک است

اگر آدم های عاقل و اندیشمند که می توانند بر این جامعه تأثیر. برابر واقعیت آشکار و تلخ این پدیده قرار داریم

بگذارند، فکری به حال این جامعه نکنند و سازوکارهایی را تعبیه نکنند و راه هایی نیابند که این خشونت تغییر شکل

بروز پیدا کند، آینده ی خوبی« حق»دهد و به مجراهای درستی برود و بیشتر به شکل  خواست های مدنی و خواستِن 

    . من خیلی نگران آینده ی ایران هستم. در انتظار ما نیست

 

، محمدبن علی بن طباطبا )ابن طقطقی(، ترجمه ی محمد وحیدتاریخ فخری، در آداب ُملکداری و دولت های اسالمی۱

۲۸گلپایگانی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص.

 ما در فرهنگ خود گنجینه ای بزرگ از نوشته و تجربه ی مدارا و مداراجویی و پرهیز از خشونت داریم که در۲

نوشته های عرفانی و بزرگان ادب و اندیشه فراوان دیده می شود اما این فرهنگ و این تجربه تا به امروز نتوانسته

است شکل حقوقی به خود بگیرد و به معیاری ثابت و عملی در عرصه ی حکومت داری تبدیل شود و درباره ی آن هم

فرهنگ سازِی سامان یافته انجام نشده است.

۳   ۲۰۱۷، انتشارات روناک، روان شناسی خشونت سیاسی از جمله: رضا کاظم زاده،    

منبع سایت آسو
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