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 مقدمه
 حل است؟آ�ا خشونت راە

 محمد ح�دری
 

ا�م و مواجه شدە» ی خشونتمسئله«رسد که بار د�گر با به نظر �
  ۱۳۹۸ی مردم در آبان سال سابقهاش تأمل کن�م. کشتار یب در�ارەبا�د 

ی و شکنجه ی هزاران تن انجام�د و با  که به مرگ صدها نفر و دستگ�ی
د، موجب توجه گذشت چند ماە هنوز هم ق��ان�ان جد�دی � گ�ی

ی س�ا� شدە است. کشتار آبان، های مبارزەدو�ارە به د�گر شیوە
ی های فکری مرجع در ایران برای تثب�ت مبارزەها کوشش ج��انسال

ورت آن را به �کخشونت ض علت و �ض ض س�ا� و تبینی بارە دچار پره�ی
ی ترد�د کرد. مسئله این است که آ�ا در برابر خشونت افسارگس�خته

تواند چنان �ی عاری از خشونت همدفاع مبارزەمردم یب  دولیت و قتل
ی ایران به ار کند؟ و ا�ر برآیند جامعه�شییض وادرا به عقب» حا�م«

اض به سویی د�گر نت�جه ی د�گری برسد، و شکل مقاومت و اع�ت
وزی ب�ش�ت � رای شود �ا این که فرصیت دو�ارە ببچرخد، آ�ا بخت پ�ی
 تداوم استبداد فراهم خواهد شد؟ 

توان دو رو�کرد متفاوت ی س�ا� و خشونت �ی �سبت مبارزەدر�ارە
� رو�کرد تج��زی است که پرسش مرکزی آن اخال�ت بودن �ا داشت: �
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رو�کرد د�گر تحل�� است  .است» خشونت در برابر خشونت«نبودن 
آ�ا  .توان ظهور خشونت و ابعاد آن را توضیح دادو این که چگونه �

ای جد�د از مبارزات س�ا� است که ی دورەی ایران در آستانهجامعه
اە تواند متناسب با نگهد بود؟ پرسش اول �خشونت بخ�ش از آن خوا

و آرزوها و خواست هرکس، پاس�ض متفاوت داشته باشد اما پرسش 
دوم فارغ از نگاە اخال�ت ما و معطوف به واقع�ت تحوالت ایران است 

ی رفتار حا�مان و چه در پ�ش است، �س�ار به شیوەو در نها�ت آن
ات ا�جاد شدەبن ا�ر  ، م��وط خواهد بود. �س�سیت که در برابر تغی�ی

وهای جم� به این نت�جه برسد که برای باز کردن راە و  برآیند ن�ی
ض بن ای اخال�ت  ه�ست، را� جد�د انتخاب کند، د�گر از توص�هشکسنت

 کاری برنخواهد آمد. 
ا�ض مردم اما پ�ش از آن که خشونت �� از گ��نه های جنبش اع�ت

، باشد، ابزاری در دست قدرت حا�م  است. ِاعمال خشونت در حکمرایض
های اعمال خشونت ای جد�د ن�ست و با گذشت زمان، شیوەپد�دە

تر هم شدە است. آ�ا خشونت ساختاری حکومت، برای ا�جاد پ�چ�دە
ض مردم و در نت�جه تن دادن آن ها به قدرت حا�م اعمال ترس در بنی

ر قدرت براب شود، �ا این که نما��ش است از واقع�ت ترس حا�مان در �
مردم؟ مسئله این است که خشونت، بخ�ش از واقع�ت حکومت 

ای از قدرت مردم. چه حا�م از ترس، است، و در هر دو حالت �شانه
خشونت کند و چه به دنبال ترساندن باشد، در هر دو حال، هدف او 

 تقابل با قدریت است که در دستان او ن�ست. 
ض دو ال بوئیت « مرگ قرن شانزدهم، که ی جوان، ف�لسوف فرا�سو »اتنی

تمام عمر در برابر استبداد و کنار مردم ا�ستاد، در تأمالت درخشا�ش 
کند که ممکن ن�ست مردم، تنها از ترس، به استبداد تن دادە تأ��د �

ض در م�ان باشد:  ی�غ  هایی که ز�ر ا�سان«باشند و با�د علل د�گری ن�ی
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 ظلم به دن�ا �
گ

ا�ط برد� �ابند، شوند و پرورش �بزرگ �آیند و در �ش
، استبداد را در�ست �را�ض و قانع هستند و یب  پذیرند. اینان هیچ تال�ش

ا�ط ز�ست خود را کامً� طب�� � �ن تصوری از حقوق �ش دانند و کم�ت
های ا�سایض خ��ش ندارند... بدین ترت�ب دو عامل عادت و سنت، تودە

  ١»سازد. د �مردم را �سل در �سل پذیرای استبدا
ض دل�ل او معتقد است که  ، ظاهرا� به جاین انق�اِد همه«به همنی ای آن  گ�ی

ض توان�م اطاعت از چکه حاصل ترس باشد، نا�ش از توافق است. آ�ا � ننی
های �ک طلیب و بوالهو�حا�� را ترس بنام�م؟ ا�ر صد �ا هزار نفر، جاە

جای آن که بگ���م کنند، آ�ا به�ت ن�ست به ظالم را تحمل �
ە �ا تما�� بهج��زەبرداران، ترسو و یب فرمان ض ق�ام عل�ه  اند، بگ���م که انگ�ی

ض » گ�ی باشد. همه عمیق و همهتواند ایناو ندارند؟ ... ترس ن�  او با همنی
ند که قدریت را که کند که ا�ر همهرو�کرد تأ��د � ی مردم تصم�م بگ�ی

هد ای برای استبداد نخواند، د�گر زمینهاند، باز �س گ�ی به حا�م دادە
، �ک مستبد ماند. به گفته هیچ قدریت ندارد، جز قدریت  «ی دو البوئیت

�د که «و ا�ر  ٢»ا�د تا نابودتان کندکه شما به او تف��ض کردە تصم�م بگ�ی
شار گ��م با زور بازو و فش��د. ن�درنگ آزاد �د�گر بندە نباش�د، یب 

��، جبار را  ض ط کا�ض گ��م که فقز�ر بکش�د، بل�ه �ی قدرت بهاز ار�کهف�ی
 » است به حما�ت خود از او پا�ان ده�د. 

گ��د، همان قدرت مردم است که هم چه دو ال بوئیت از آن سخن �آن
موجب ترس حا�م شدە و هم آرزوی ترسان�دن آن را دارد. خشونت 

ن است که شود. واقع�ت ایجا آغاز �ساختاری حکومت از این
، هیچ ی مردم تصم�م ن�گاە همهمتأسفانه برخالف آرزوی دو ال بوئیت

ند که نا�هان و در کنار هم از ز�ر ی�غ جبار خارج شوند بل�ه هموارە  گ�ی

                                                
 اخت�اریرساله در�ارە . ١

گ
، ی برد� ، ع� معنوی، ��ش یض ض دو ال بوئیت  ۲۷، ص۱۳۷۸، اتنی

 ۲۲ص -همان . ٢
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 یب 
گ

 حیت » سنت«�ا » عادت«مانند و بنا بر تفاوت �جمع بزر�
ض ندارند. و البته هم�شه کسایض » حقوق ا�سایض «تص��ری از  م ه خود ن�ی

ض پا�گا� در م�ان هستند که به حما�ت از حا�م ادامه  دهند. جبار ن�ی
ی کند. گاە این پا�گاە بر مبنای ا�دئولوژ سازد و به آن تک�ه �مردم �

� بنا � ک وجود دارد. به این ترت�ب مش�ت شود و گاە منافع ما� مش�ت
ه به جبار ک  پ�شنهاد دو ال بوئیت مبیض بر این که همگان با هم قدریت را 

ند، کارایی خود را از دست �دادە  دهد. اند، باز �س گ�ی
شود. جا است که خشونت وارد کارزار تقابل مردم و حا�م �از این

زا�شگر جوامع جد�دی است که » خشونت«مارکس عق�دە داشت که 
ه او در رسد کاند. هر چند به نظر ن�در بطن جوامع قد�� قرار گرفته

از خشونت بودە و تنها به توص�ف واقع�ت این جوامع،  حال ستا�ش
پنداشت، پرداخته است اما سنت چپ ارتدوکس، گونه که خود �آن

ی خشونتدر نها�ت راە ض جسحل عبور از جوامع قد�م را در مس�ی تآم�ی
» دفاع از خشونت مردم«کرد. حیت جورج سورل متیض در وجو �

تواند بدون دفاع از خشونت، ن�سوس�ال�سم، «نوشت و تأ��د کرد که 
البته با�د توجه داشت که تع��ف خشونت در  ١»وجود داشته باشد. 

دە ی گس�ت ض چه او تر از تصور امروزی ما از آن بود، چناننگاە سورل، چ�ی
های سند�کایی بود که منتقدا�ش آن در واقع در حال دفاع از اعتصاب

 از ب�ان این مطلب برای«گفت: خواندند. سورل �را نو� خشونت �
ها عل�ه ار�ابا�شان، جویی آنبینوا�ان که احساس حسادت و انتقام

د که با انآ�د؛ این احساسات ب�ش از آن غالببیهودە است، کاری برن�
ی کرد.  به ب�ان د�گر،  ٢»ترغ�ب و �ش��ق، بتوان از بروزشان جلوگ�ی

                                                
 ۱۳۹، هلن فرا�ا، عباس باقری، ��ش فرزان روز، صخشونت در تار�ــــخ اند�شه فلس�ض  . ١

 ۱۳۹ص
 ۱۴۱ص -همان  . ٢



 مقدمه

١١ 
 

ی ن�ست که با توص�هخشم و حس انتقام ض های جویی فرودستان، چ�ی
ض دل�ل است که هرچه  ی کرد و به همنی اخال�ت بتوان از بروز آن جلوگ�ی

دە�ست سختبن قابل تر باشد، زمینه برای تتر و هرچه �کوب گس�ت
ض فراهمخشونت  تر خواهد بود. آم�ی

ب�ستم و نا�ا�  گرای قرنهای خشونتی جنبشبا وجود این، تج��ه
ها، به ن�ع د�گری از کارزار مبارزایت م�دان داد که �س�اری از آن

ض جنبشخشونت ض شدند. همنی �دا  ها بودند که به مرور اعتبار اخال�ت پپره�ی
ض  دست  المل� را بهکردند و با گذشت سال�ان طوالیض همد� عمو� و بنی

دند سیج عمو� مردم بو آوردند. این کارزارهای س�ا� در واقع به دنبال �
 ند. کردبرای اح�ای قدرت مردم را پ�گری �» ال بوئیت «حل و همان راە

*** 
ض مبارزە، در هر زمان و های خشونتپرسش این است که آ�ا شیوە  پره�ی

وز باشد؟ وقیت با حکومیت ستمگر و یب ای �زمینه رحم مواجهتواند پ�ی
شدە است، با کارزار  ا�م که کشتار و شکنجه بخ�ش از ماه�ت آن

ض چگونه � و�ژە توان ام�د به تغی�ی داشت؟ این پرسش بهخشونت پره�ی
ض  ۱۳۹۸�س از کشتار آبان  ب�ش از پ�ش جدی شدە است. برای �افنت

نظر گفتگو کرد�م تا از زوا�ای مختلف پاسخ این پرسش با چهار صاحب
ا�ط جد�د جست  وجو کن�م. پاس�ض برای �ش

ی در ایران بد ی خشونتنظ��ه«دارد که رضا عل�جایض عق�دە  ض  پره�ی
ض را نو� انفعال �ی خشونتمبارزە«ز�را » فهم�دە شدە دانند، در پره�ی

ی انفعال ن�ست. حا� که خشونت ض در این «کند که او تأ��د �» پره�ی
، از روششیوە شود و های مختلف نافرمایض مدیض استفادە �ی مبارزایت

ض ها روش خشونتدە  برای مبارزە وجود دارد. از جمله اعتصاب که پره�ی
ض است اما مقاومیت �س�ار قوی است. صلح عل�جایض همچنان از » آم�ی

ض دفاع �ی خشونتمبارزە  بارزەوقیت شما هم در م«گ��د کند ز�را �پره�ی
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و را چهار برابر کاهش � ان ده�د و امکخشونت کن�د، امکان جذب ن�ی
کن�د. از سوی د�گر به طرف مقابل هم �موفق�ت را دو برابر کم 
ض حا» ده�د که به شما حمله کند. ناخواسته این مجوز را � ل او در عنی

�انجام در جمهوری اسال� مس�ی خشونت بر گذار « معتقد است که
ض تحم�ل خواهد شد. �عیض حکومت امکان گذار مسالمت آم�ی
ض را ن�مسالمت  »تحم�ل خواهد کرد.  دهد و گذار همراە با خشونت را آم�ی

ی کاظم کردوایض هم �سبت به درغلت�دن مبارزات س�ا� به ورطه
 �افته ما با ظهور خشونت سازمان«کند: خشونت ابراز نگرایض �

،ا�م، �عیض مردم ایران بازندەبازندە وهای �کوب حکومیت از  اند ز�را ن�ی
ه دارند، فرایت کهایی که دارند، نهایی که دارند، توانایی نظر ن�ع امکان

های �سل�حایت مردم هایی که دارند، از هر جهت به توانایی اسلحه
 ن�ست که بر�ض سادە�

گ
عمد ا بهلوحانه �چ��د و موض�ع به این ساد�

ان ا�ر ج��«او معتقد است که » کنند. این ن�ع مبارزە را تبلیغ �
اض  �افته برود و جامعه به سمتها به سمت خشونت سازماناع�ت
، مردم بازندە های تند خشونتحرکت ض برود هم در تحل�ل نهایی آم�ی

درو��کر وجود دارد  خواهند بود و هم خطر نهادینه شدن خشونت یب 
 ای �س�ار های جامعه را درهم خواهد ر�خت و آیندەی بن�انکه همه

 »تار�ک را رقم خواهد زد. 
ی �از سوی د�گر، عبدی است؟  �جهنتآ�ا خشونت یب «گ��د: کالن�ت

ض ما را دانم. ا�ر فرض این باشد که مبارزەمن پاسخش را ن� ی قهرآم�ی
ض ی "مطلوب" نخواهد رساند، چطور �به نت�جه توان پ�شاپ�ش چننی

ض ه��نهتوان�م بگ���م مبارزەحک� صادر کرد؟ فقط � اش ی قهرآم�ی
" ۹۸" و "آبان ۹۶ی خشونت دولیت مدام "دی ب�ش�ت است. ا�ر چرخه

د، شا�د در  را  با شدت ب�ش�ت و ب�ش�ت تکرار کند و تلفات مردم را باال ب�ب
ان مرد� به این نت�جه برسند که د�گر وضع�ت مرحله ای مردم و ره�ب
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تداف� و انفعا� پاسخگو ن�ست، اما به محض تصم�م به اتخاذ 
ض �روش ا�ط فرارس�دن اوضاع "ق�ام" ــ به �قنی ض ــ در �ش دانند  های قهرآم�ی

ه ه��نه باال خواهد رفت و ر�سک هم باالتر. در عوض، دستاورد ق�ام ک
وزی� مبارزە� وزی مردم و آزادی باشد. آنگاە پ�ی ض تواند پ�ی ی قهرآم�ی

ض در�ــــغ  های مسالمتی مطلویب را خواهد داد که راەهمان نت�جه آم�ی
گرا�انه اعتقاد ی راستمن به این نظ��ه«کند: او تأ��د �» کردە بود. 

ض بکشند،  ض پاینی ندارم که ا�ر مردم �ک د�کتاتوری را به روش قهرآم�ی
بار بر � کار خواهند آورد. به خودشان �ک حکومت ترور خشونت

 
گ

ی �نوشت مقدر ن�ست. اما به هرحال قمار بزر� ض ض چ�ی هیچ وجه چننی
 »است. 

گ��ز با ی خشونتو �انجام، عمار مل� با اشارە به این که مبارزە
ض متفاوت است، �خشونت یمبارزە  ن�«گ��د: پره�ی

�
وان�م تما اساسا

ی "بدون گر، مبارزەهای استبدادی و �کوبدر مقابل حکومت
ای آرمایض و ناشدیض است اما خشونت" داشته باش�م. این خواسته

ض مبارزات خشونتتوان�م "خشونت� " باش�م و مبارزات مدیض ن�ی ض پره�ی
ض هستند نه بدون خشون ی این ن�ست! معنای خشونتپره�ی ض ت که پره�ی

ا�ر حکومت به خشونت متوسل شود با�د مبارزە را تعط�ل کرد تا از 
ی شود. مبارزە با�د خشونت ض باشد اما بروز خشونت جلوگ�ی پره�ی

ها آن را به ی "بدون خشونت" ممکن ن�ست ز�را حکومتمبارزە
ض دو مبارزات خشونت«کند که او تأ��د �» کشند. خشونت � پره�ی

ضان آغازگر خشونت  ط اسا� دارند: اول این که مبارزان و مع�ت �ش
ط این است که ادامه ض �ش ی خشونت به شکل دهندەنباشند و دومنی

وریت بر ادامه ی خشونت برای دفاع ناموجه نباشند، �عیض ا�ر �ض
وع ن�ست، آن را متوقف کنند.   » م�ش
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 گفتگو با رضا عل�جایض 
 اسال�، م که جمهوریانگران

ض را بر جامعه تحم�ل کندگذار خشونت    آم�ی
 

منتظرە بود. با توجه به اتفاقات هولنا� آبان ماە برای �س�اری غ�ی
ر این ابعاِد  سابقه بود ز�را تا کنون دابعاد کشتار، حیت با�د گفت که یب 

دە شهروندان عادی توسط حکومت ایران به قتل نرس�دە  گس�ت
ض اتفا�ت قابل  بودند. اما آ�ا با توجه به ساختار حکومت، چننی

 بییض نبود؟ پ�ش
در ایران هم اپوز�سیون س�ا� و هم حکومت را هم�شه غافلگ�ی مردم 

اضات قابل پ�ش� بته بییض بود، اما نه به این وسعت. الکنند. شا�د اع�ت
اش را حداقل در مورد زندان�ان س�ا� �شان حکومت قبً� هم سبع�ت

است. و� این که به جان  ۱۳۶۷های سال اش هم اعدامدادە بود. نمونه
رحمانه دم عادی در کوچه و خ�ابان ب�فتد، حمام خون راە بیندازد و یب مر 

ض شل�ک کند، همه را بهت  د. زدە کر به � و قلب و مغز مردم مع�ت
ی سخت قدرت در ی فکری هستهما�ههرچند من معتقدم که در بن

ض رفتاری دور از ذهن نبود. اما شل�ک گلوله به سمت   این ایران چننی
ها را داشت، و پا�گاە خودش فرض ی حما�ت از آنکسایض که داع�ه
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اش را در حما�ت از آنکرد، و حیت بخش مه� از ا�دئولوژی س�ا��
کنندە بود. تا جایی که آقای ی این، همهها سامان دادە بود  ها غفلگ�ی

ای معیض مستضعف را هم عوض کرد و حاال هم که اتفاقات پ�ش خامنه
کنند واقع�ت آن را تغی�ی دهند و با آمدە قابل انکار ن�ست س� �

د� شدە بودند و ای سازمانی این که عدەپردازی در�ارەداستان
مله کنند، جناییت را که اتفاق افتادە خواستند به مرا�ز حساس ح�

 های شاخدار بزرگتوج�ه کنند. وقیت جنا�ت بزرگ است با�د دروغ
 اش گفت. برای توج�ه

 
ی حکومت این ترد�د را ا�جاد کرد  رحمانهاتفاقات ایران و برخورد یب 

خشونتکه گ��ا مبارزە ض در مقابل حکومت مبارزەی غ�ی است   ایآم�ی
رسد. بر�ض حیت گفتند که با�د پذیرفت که در مقابل که به نت�جه ن�

خشونت ض نا�ارآمد است. عدەاین حکومت روش غ�ی ای هم آم�ی
ی بییض کردند که بع�د ن�ست مردم به سمت مبارزەپ�ش

ض خشونت ض کش�دە شوند و بع�ض هم اعالم کردند که در چننی آم�ی
ض  ا�� توسل به خشونت مجاز است. نظر شما چ�ست؟ آ�ا چننی  �ش

 توان از آن دفاع کرد؟خشونیت مجاز است و �
دازم با�د مقدمه شونت ای بگ��م. بحث از خقبل از این که به سؤال شما ب�پ

دی، �� از مباحث پرمناقشه  و عدم خشونت در مباحث س�ا� و راه�ب
ض ز�ادی دارد. همه ض و مخالفنی ی ما به صورت ح� و است و موافقنی

و در�افیت دار�م. خشونت گاە به صورت  ی خشونت درک شهودی، در�ارە
�� است و حیت گاە به صورت موقعییت است.  کال� ض  است، گاە ف�ی

شود. در حالت اول، فرد با کالم خشن مورد آزار و اذ�ت قرار دادە �
امون فمین�ست ها نقش مه� در بحث از خشونت کال� و مباحث پ�ی
�� ااند. حالت د�گر آن است که خشونت آن داشته ض نجام به صورت ف�ی
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وب �� انجامد. صورت شود و به آس�ب رساندن به بدن فرد م�ض
�عیض  شود. د�گر خشونت هم آن است که به صورت موقعییت اعمال �

دهند. مثً� ا�ر ک� را  �ک فرد را در موقع�ت دشوار و سخت قرار �
 دهند �ا در موقع�ت

گ
ورد خهای سخت قرار دهند در حا� که بر گرسن�

�� اتفاق ن�فتادە باشد.  ض  ف�ی
توان از ی جم� هم �ی فردی بود اما در حوزەها در حوزەمثال این

ض وضع�ت سخن گفت. اعمال خشونت عل�ه �ک گروە �ا جمع  همنی
 های فشار باشند،تواند گروەاش �بزرگ هم ممکن است. متصدی

ی، س�ا� و های قو�، نژادها و گروەها باشند �ا ج��انحکومت
� . توان تصور کرد که در مقابل جمع هم این سه حالت مذهیب

 خشونت به کار رود. 
برای مثال، حکومیت که بخ�ش از شهروندا�ش را هم�شه با الفاظ و 

دهد، خشونت کال� به کار بردە است. به هایی مورد اتهام قرار �مارک
ونت را در که خش  ی حقو�ت ��ش به سمیت بودەلحاظ حقو�ت س�ی اند�شه

 دست دولت �
�
طر�ض  دهد. از قانون تئور�زە کردە و اعمال خشونت را �فا

ها در جهان مدرن با�د بر اساس اصول دموکرا� و رأی مردم به دولت
ض هم با�د به صورت دموکرات�ک تص��ب شوند.   قدرت برسند و قواننی

وع�ت حکومتبر�ض از اما   دموکرات�ک را �ها که معموً� مس�ی م�ش
ض مبتیض بر حقوق ��ش کاری ندارند، شکنجه �نکردە کنند، اند، به قواننی

کنند و بخ�ش از جامعه (فرض کن�د دگراند�شان) را به لحاظ �کوب �
ا�� دشوار قرار � ها ندهند و تبع�ض بر آموقعییت و ساختاری در �ش

ض ا�جاد شدە آجا هم نو� وضع�ت خشونتکنند. در اینتحم�ل � م�ی
ی �ک فرد �ا �ک ج��ان �ا �ک حکومت، بر فرد �ا افرادی است تا ارادە

ها تحم�ل شود. من تع��ف خشونت در مق�اس فردی خالف م�ل آن
 فهمم. و جم� را این طور �
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ض تع��ف خشونت در حالت فردی و خشونت جم�  آ�ا فر�ت بنی

 ن�ست؟ 
�ک شنا� و ژنتبه ز�ستالبته خشونت در حالت فردی، مقداری هم 

ن ی موجودات زندە ممککند. بروز خشونت در همهافراد ارتباط پ�دا �
شود که مردان ب�ش�ت از زنان، �ا است. در اجتماع ا�سایض هم گفته �

ض دارند. این بحثتر رفتار خشونتجوانان ب�ش�ت از افراد مسن ها به آم�ی
 شود. شنا� خشونت م��وط �مفهوم
 ش��م، با�د به مبایض ی جامعه و س�است وارد �یت به عرصهاما وق

داز�م. در این بر ی �ک فرد �ا جمع جا هرگونه تحم�ل ارادەد�گری ب�پ
ی �ک حکومت بر فرد �ا افراد د�گر که تحم�ل ارادە جم� د�گر، و 
 هاست، خشونت خواهد بود. خالف م�ل آن

ه نگاە کن�م، خواه�م د�د کشناخیت ا�ر به خشونت فردی از منظر روان
ی های خشونت متفاوت است. مثً� گاە علت خشونت تخل�هر�شه

 خشم است و زمایض د�گر انتقام. این
گ

های بحث از خشونت ها پ�چ�د�
ش��م، هم با�د ی عمو� �دهد. اما وقیت وارد عرصهرا �شان �

و  ،های اجتما� و س�ا� خشونت و علل آن را برر� کن�م»ر�شه«
ای ه»روش«ورزی را ببین�م و هم این که از خشوت» هدف«هم با�د 
 ورزی را �شناس�م. خشونت

 
بنابراین، معتقد�د که ماه�ت خشونت جم� و ساختار آن با 

ی خشونت خشونت فردی متفاوت است. در این صورت، زمینه
ی متفاوت با خشونت فردی باشد. آ�ا ممکن  ض جم� هم با�د چ�ی

 شود؟ ونت در رفتار جم� دوری است که از خش
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ی همه کنم. معموً� ا�ر ک� فکر کند کهی مبنایی اشارە �به چند نکته
ی برای خشونت ورزی دارد. حق�قت پ�ش اوست، استعداد ب�ش�ت

ض است بل�ه تأ��د �ن�  و هم�شه چننی
�
ر مجم�ع کنم که دگ��م حتما

ض فرد �ا نظا� ی در چننی  ب�ش�ت
گ

ه فردی  وجود دارد. البتاستعداد و آماد�
ض حال معتقد باشد که حق�قت � تواند نظر خودش را حق بداند، در عنی

 داران، دین خودشان را حقرا نبا�د بر د�گران تحم�ل کرد. بر�ض از دین
� دانند و� معتقدند که ع�� به دین خود مو� به دین خود. چون 

رفته اخت�ار پذی هر ک� مسئول اعمال خ��ش است و حق�قت با�د به
شود نه به اجبار. اما واقع�ت این است که در مواجهه با حق�قت، ا�ر 

و  ورزی �ا امکانبه توز�ــــع حق�قت معتقد باش�م، استعداد خشونت
ض �زمینه  آ�د. ی نظری و فلس�ض خشونت پاینی
 است. ا�ر برای نفس نکته

گ
ام به حق ح�ات و زند� ی د�گر اهم�ت اح�ت

 و ح�ات اح
گ

ام قائل باش�م، باعث �زند� شود که خشونت از �ک �ت
د. بر�ض از  ض را ناد�دە بگ�ی حدی باالتر نرود و چنان نباشد که حق ز�سنت

 کنند. طرفداران لغو اعدام از این فلسفه تبع�ت �
ی �سبت هدف و وس�له است. ا�ر باور داشته ی د�گر در�ارەنکته

زار درست باشد و باش�م رس�دن به هدف درست با�د با روش و اب
ان معتقد باش�م که هدف وس�له را توج�ه ن� ض کند، آن وقت م�ی

ض خواهد آمد. برای رس�دن به �ک هدف صحیح خشونت ورزی پاینی
توان از �ک روش ناصحیح استفادە کرد. حیت ا�ر با �ک روش ن�

ی درست هم برس�د، ممکن است آن روش استمرار نادرست به نت�جه
وزی برس�را یب  پ�دا کند و نت�جه د و اثر کند. چون ا�ر با خشونت به پ�ی

 خواه�د بر آنبرای اعمال خشونت عل�ه دشمنان �ا حکومیت که �
غلبه کن�د، مجوز صادر کن�د، آرام آرام تحت تأث�ی رو�ش که به کار 

کند برد�د، قرار خواه�د گرفت. اعمال خشونت شما را از خود ب�گانه �
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وزی و بعد از رس�دن به آن رویض �و این ابزار در شما د شود و بعد از پ�ی
ض از آن ابزار استفادە خواه�د کرد.   هدف ن�ی

ی آخر اهم�ت گفتگو است. ا�ر معتقد باش�د که حق�قت توز�ــــع نکته
ی حق�قت پ�ش �ک نفر ن�ست، و ا�ر اعتقاد داشته باش�د  شدە و همه

م هست،  و ح�ات مح�ت
گ

ض اعتقاد  که ذات زند� داشته باش�د   و همچننی
کند و استفادە از روش نادرست برای که هدف وس�له را توج�ه ن�

تواند در شما ماندگار شود، در این صورت  دست�ایب به هدف درست �
کند. �عیض به جای خشونت برای تحم�ل عق�دە گفتگو ارزش پ�دا �

 به سمت گفتگوی انتقادی خواه�م رفت. 
 

ادی نداشت چه با�د کرد؟ آ�ا در اما ا�ر �ک طرف به گفتگو اعتق
اضبرابر حکومیت که مسالمت ت��ن اع�ت ض کوب ها را با خشونت � آم�ی

ض ابایی ندارد، �� ی توان همچنان به مبارزەکند و از کشنت
ض ادامه داد؟ این پرسشمسالمت و�ژە بعد از ها، بهها و نظایر آنآم�ی

دە  شود. ماە ب�ش�ت مط�ح �ی آبان�کوب گس�ت
ض لوترکینگ، ماندال،   خشونت و عدم خشونت طرفدارایض دارد. مارتنی

نتون (از فعاالن حقوق زنان) طرفداران عدم آگاندی �ا سوزان ب�
 هایی برای خودشان دارند. بر�ض خشونت هستند. هر کدام هم استدالل

هستند. اما این روش هم مثل مال�وم ا�کس و ترو�س� مخالف 
� در رابطه با عدم خشونت و قدرت مبارزە های مخمطرفداران انقالب

های قابل تأم� دارند. خانم ار�کا چنووت در کتاب بر مبنای آن، نظ��ه
ی بدون «(�ا » دهد؟چرا مقاومت مدیض نت�جه �« دی درگ�ی منطق راه�ب

ا�ض بدون گ��د من باور نداشتم که جنبش، �»)خشونت های اع�ت
وزی برسند و� وقیت ن  ۳۲۳هایی متعدد از جمله مونهخشونت به پ�ی

اض خ�ابایض را برر� کردم، د�دم که جنبش خشونت ض اع�ت  چهار پره�ی
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و جذب کنند و مردم را با خود همراە کنند و برابر ب�ش�ت � تواند ن�ی
 گ��د ا�ر اینشان هم دو برابر ب�ش�ت است. او �شا�س موفق�ت

ل در مدت قابل درصد جامعه را به صورت فعا ۳٫۵ها بتوانند جنبش
وزی � رسند. محقق د�گری هم توج� در م�دان نگه دارند، به پ�ی

 ۶۵کشور بزرگ جهان، مثل هند و آف��قای جنویب (که   ۱۳گ��د �
دە دولت ض ملت و کشورها هستند)، -درصد جمع�ت جهان سا�ن این س�ی

ض به نت�جه رس�دەاز ط��ق مبارزە خشونت  اند. پره�ی
ی �سبت مبارزە و رسم به بحث شما در�ارەخواهم بجا �از این

یپرهخشونت«ی خشونت در ایران. اول این که به گمان من نظ��ه ض » �ی
ض ر ی خشونتدر ایران بد فهم�دە شدە است. در ایران مبارزە ا نو� پره�ی

ی انفعال ن�ست. نه شیوەدانند، در حا� که خشونتانفعال � ض ی پره�ی
ی را انفعا�ک خشونتندال، هیچی مامبارزە گاندی و نه ا�دە ض ل پره�ی

، از روشدانند. در این شیوەن�  های مختلف نافرمایض مدیض ی مبارزایت
ض برای مبارزە وجود دارد. از ها روش خشونتشود و دەاستفادە � پره�ی

ض است اما مقاومیت �س�ار قوی است. جمله اعتصاب که صلح  آم�ی
، در کنار این مسئله، بحث د فاع شخ� هم مط�ح شدە است. از طر�ض

ض این است که حیت ا�ر پل�سها از مبارزە خشونتبع�ض روا�ت  پره�ی
ی منسوب به مسیح را خشونت کرد، نبا�د مقاومت کرد. آن جمله

ر ات س�� زد طرف د�گا�د که ا�ر دشمن به �ک طرف صورتشن�دە
ند. اما کنرا جلو ب�اور. در این نگرش حیت دفاع شخ� را هم انکار �

ض شونتی خاین نگاە درسیت ن�ست. �س�اری از کسایض که به مبارزە پره�ی
معتقدند، مخالفیت با دفاع شخ� ندارند. البته دفاع شخ�، هم�شه 

ند و دفاعدفاع است و حالت تهاجم ندارد. کسایض که خشونت ض  پره�ی
 گ��ند که این دفاع در برابر پل�س است. بدینشخ� را قبول دارند، �

به  توانتوان به اموال عمو� خسارت وارد کرد. ن�ترت�ب مثً� ن�
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رای توان بحمله کرد، جایی را آ�ش زد �ا تخ��ب کرد. اما � مرا�ز عمو�
وی مهاجم (از جمله پل�س �ا گروە گر های �کوبدفاع از خود با ن�ی

 د�گر) مقابله کرد، که آن هم حالت دفا� دارد و تهاج� ن�ست. �س
 شود. خشونت در این حد پذیرفته �

 
 هایی مثل ایران (�ا سور�ه) چهی حکومترحمانهدر مقابل �کوب یب 

 توان گفت؟ �
ا�ط ایران �ا در رابطه با حکومت های اقتدارگرایی که در رابطه با �ش

ض به کار � ان بحث  تو برند از دو جهت �خشونت شد�دی عل�ه مخالفنی
دی. بحثهای کرد. �� بحث و  های نظرینظری است و د�گری راه�ب

ا� است. این بحثفلس�ض چندان به حکومت ض ها ها ر�� ندارد و ان�ت
ی هر حکومیت و در هر موقعییت باشد. مس�ی شکست �ک تواند در�ارە�

ش ارادە و و گس�ت ی تغی�ی در م�ان مردم � حکومت، با افزا�ش ن�ی
 ل خشونت ندارد. در ایران مدیت با ��شود و ارتباط مستق�� با اعما�

گفت وقیت ابعاد تظاهرات و سلول بودم. او �از افراد همکار ساوا� هم
و برای مقابله با آن کم �تعداد آن در سطح شهر ز�اد � آمد و شد، ن�ی

و � شد. مهندس سحایب هم در جلسات خاطرات پل�س دچار کمبود ن�ی
وها و توان اد ن�گفت گا� استبداش �و تج��ه تواند از تمام ن�ی

تر از هر قد�، هدف اص� آن �ک��ش استفادە کند. بنابراین، مهم
 به صحنه

گ
وی ا�سایض بزر� اض و اعتصاب ب�ا�است که ن�ی  د. ی اع�ت

های مختل�ض دارند. �� شان راەدر دن�ای امروز، مردم برای اعمال ارادە
 شدە است. �� هم مطالبات صن�ض اثر صندوق رأی است که در ایران یب 

ها و دا�شج��ان و زنان که و سند�کایی است. معموً� کارگرها و معلم
رای ها بنهادهای مدیض خود را دارند، در این شیوە پ�شتاز هستند. آن

اض خ�ابایض را دارند و هم شیوە ی مطالبا�شان هم روش اع�ت ی پ�گ�ی
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ند. نافاعتصاب را � و� از رمایض مدیض در اشکال متنتوانند در پ�ش بگ�ی
اض و اعتصاب گنجاندە � شود. واقع�ت این است که اعتصاب اع�ت

خشونت ض رو�ش کامً� غ�ی ض است اما بر خالف تصور عموم مردم، ن�ی آم�ی
اض خ�ابایض دارد. در ه��نه ی �سبت به اع�ت ی امنییت جم� ب�ش�ت

اض خ�ابایض شما به خ�ابان �  �ا حیت  ن که دستگ�ی رو�د و احتمال ایاع�ت
کشته ش��د وجود دارد اما احتمال دستگ�ی �شدن و زندە ماندن خ�� 
ی هست اما احتمال برگشت به خانه  ز�ادتر است. احتمال دستگ�ی
خ�� ز�ادتر است. و� در اعتصاب بالفاصله از ط��ق ادارە و  

ش��د و ز�ر نظر قرار خواه�د گرفت. شغل شما تان شناسایی �کارخانه
ی �ا حیت  ، احتمال دستگ�ی ا�ط بحرایض به خطر خواهد افتاد و در �ش

ض دل�ل، ه��نه �� باالتر خواهد بود. به همنی ض یت اعتصاب ی امنیحذف ف�ی
ض در مرحله سختباالتر است و آغاز اعتصاب ان تر و شد�دتر بحر ها ن�ی

ر بتواند و�ژە ا�ثرتر هم هست، بهؤ افتد. از طر�ض اعتصاب ماتفاق �
تواند ای بدون خشونت که �ل به اعتصایب �ا�ی شود. شیوەتبد�

 ستون فقرات �ک حکومت را فلج کند. 
ض آخ��ن مرحله ی �نگویض حکومت، اعتصابات در حکومت شاە ن�ی

کت نفت اتفاق افتاد. وقیت �ا�ی بود و آخ��ن اعتصاب ض در �ش   ها ن�ی
 فلج

�
کت نفت اعتصاب کردند، حکومت واقعا د. تصور  ش که کارگران �ش

ود. در اش تعط�ل شکن�د که ترابری �ک کشور �ا نظام سوخت رسایض 
ا�ط �کوب حیت خودروهای پل�س هم د�گر ن� کنند.   توانند حرکت�ش

�ع های شهر را جمع نکنند. این نفرض کن�د که کارگران شهرداری ز�اله
آورد و آن را ناچار به اقدامات فشار خ�� متمرکزی روی حکومت �

 �شییض خواهد کرد. بعق
ها ناچار با نهادهای صن�ض و مدیض وارد گفتگو در این وضع�ت، حکومت

شوند و بدون این که جنبش مردم به خشونت شد�دی کش�دە شود، �
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ض این امکان نت�جه هایی به دست خواهد آمد. اما در بر�ض از کشورها ن�ی
ض کنشوجود ن�به کنند و ها برخورد خشن �آ�د و حیت با همنی

ض �دهندگان اعتصاب را دستگ�ی �سازمان اینجاست   برند. از کنند �ا از بنی
دی برر� کرد. که با�د مسئله  ی خشونت را درون �ک بحث راه�ب

 ا�ر ک� خشونت بورزد �ک بار بحث اخال�ت �
�
، شما کن�م که فرضا

ی عم� بودن حق دفاع شخ� و مدیض دار�د، اما �ک بار هم در�ارە
به  کن�م و این که آ�ا این تقابلمقابله به مثل با خشونت صحبت �

دی ما را به نت�جه � را�ش رساند �ا نه. این بحی� ن�ست که بلحاظ راه�ب
ا�ط را د�د و متناسب با آن  �ک فرمول وجود داشته باشد و با�د �ش

یپاسخ را جست های خ�ابایض تا انقالب مخم� و وجو کرد. از درگ�ی
ض و مبارزات مسلحانهخشونت انقالب های س�ا� مخ�ض که گروە  آم�ی

دی خود را دارد. به دنبال آن بودە  اند، هر کدام بحث راه�ب
قبً� گفت�م که سط� از اعمال خشونت توسط مردم وجود دارد که ا�ر 

 امنییت و دستگاە �کوب باشد، مجوز اخال�ت -فقط عل�ه دستگاە نظا�
ا�� را فرض کن�د که کشور کند. اما آ�ا پ�دا � دی هم هست؟ �ش راه�ب

و به  د،کن�گرا�انه نگاە اشغال شدە است، در اینجا ممکن است وظ�فه
ض نت�جه کاری نداشته باش�د. در این صورت مقاومت خشونت را بدون  آم�ی

دی در پ�ش خواه�د گرفت. وقیت آلمان شمال  ا�ط راه�ب توجه به �ش
ع های تلگراف را قطرفتند س�مایی �هفرا�سه را اشغال کرد، گروە

کردند. شا�د این اقدامات، خسارت جدی کردند �ا �ک پل را منفجر ��
ودند  کردند معتقد بکرد اما افرادی که مبارزە �به ار�ش آلمان وارد ن�

ض  د. العمل �شان دهنشان با�د عکسکه در برابر تجاوز و اشغال �زمنی
 اخال�ت ماجرا است. گرا�انه و این وجه وظ�فه

برگرد�م به وضع�ت خودمان. شما با حکومیت استبدادی و ستمگر 
�وکار دار�د و این حکومت به هیچ قانویض پایبند ن�ست، و به هیچ 
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جا برد. شما اینشود و خشونت را هم به کار ��ا� مستق�م ن�
 بخش هممجوز اخال�ت دار�د که از خود دفاع کن�د. اما آ�ا نت�جه

 هست؟
دی است. واقع�ت این است که عرصهاز این ی جا به بعد بحث ما راه�ب

ورزد، ی توازن قواست. آ�ا حکومیت را که خشونت �س�است، عرصه
توان با خشونت متقابل شکست داد؟ این د�گر به گمان من �ک �

اش بحث اخال�ت ن�ست بل�ه �ک بحث کارشنا� است و بنابراین پاسخ
ا�ط و  . و تواند متفاوت باشد های هر جامعه �واقع�ت با توجه به �ش

. ش��مجاست که از بحث عقل نظری وارد بحث عقل عم� �از این
�د. هایی استفادە کن�د که به نت�جه برسگ��د که از روشعقل عم� �

کنم. در توازن نابرابر خشونت، بندی �ام را این طور جمعمن بحث
ض شدن صحنه مبارزە استقبال نتها و �ک��گران از خشو حکومت آم�ی

بد�ل  گرا تی مدیض را به نزاع دو قدرت خشونتکنند. شما ا�ر مبارزە�
ی دارد، موفق شود. این جاست  کن�د، طب�� است آن که قدرت ب�ش�ت

بندی خانم چنووت را با�د در نظر داشت. وقیت شما هم در که فرمول
و را  مبارزە �د و دهچهار برابر کاهش �خشونت کن�د، امکان جذب ن�ی

 کن�د. از سوی د�گر به طرف مقابل همامکان موفق�ت را دو�رابر کم �
 ده�د که به شما حمله کند. ناخواسته این مجوز را �

 
�س شما معتقد�د که فارغ از اخال�ت بودن �ا نبودن توسل به 
خشونت، به عم� بودن و نبودن آن هم با�د پرداخت و این طور که 

ار��ض ی تدان�د. به تج��هفهمم استفادە از خشونت را عم� ن��
وطه در  وطه توجه کن�م. انقالب م�ش معا� ایران بعد از م�ش

�شییض پ�ش رفت اما در نها�ت با ی اول با تحصن و �ستمرحله
وز  شدن صنعت بعد از آن هم جنبش م� شد. شورش مسلحانه پ�ی
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 ترکییب نفت را دار�م که در نها�ت نا�ا
�
 م بود. انقالب ایران هم ظاهرا

از هر دو شیوە است. �س ما هر دو ن�ع تج��ه را دار�م اما به هر حال 
خشونتکدام از اینهیچ ض نبودەها کامً� غ�ی اند. با توجه به آم�ی

ض با توجه به ماه�ت حکومت  تج��ه ی تار��ض خودمان، و همچننی
ار جمهوری اسال� را کنویض ایران، آ�ا امکان این هست که ساخت

 بتوان از را� تغی�ی داد که هیچ خشونیت در آن نباشد؟
ا�ر بخواهم در �ک جمله بگ��م، متأسفانه پاسخ شما نه هست. 
معتقدم که �انجام در جمهوری اسال� مس�ی خشونت بر گذار 

ض تحم�ل خواهد شد. �عیض حکومت امکان گذار مسالمت آم�ی
ض را ن�مسالمت گذار همراە با خشونت را تحم�ل خواهد کرد. دهد و  آم�ی

جا با�د کند. البته در ایناین کاری است که جمهوری اسال� خودش �
نت، گ��م خشو مان به دقت تع��ف کن�م. وقیت �خشونت را در ذهن

 ها هست. منظورم آ�ش زدن ات��وس �ا بانک ن�ست و� �سخ�ی پادگان
 

ی ز�ادی از هر دو طرف  عدە�عیض ممکن است خشونت فراتر رود و 
 کشته شوند. 
ا�� مثل  ا�ط ۱۳۵۷بهمن سال  ۲۲تا  ١٩�ش �د. این �ش را در نظر بگ�ی

 نو� 
�
ممکن است که این بار خ�� کوتاە نباشد. انقالب ایران واقعا

ی ماهه ۱۳ی تظاهرات انقالب مخم� بود. ا�ر انقالب را همان دورە
ض نبو فت که خشونتمردم عل�ه حکومت شاە بدان�م، با�د گ د. البته آم�ی

به بعد در نظر  ۴۲مرداد �ا از سال  ۲۸ا�ر آغاز انقالب را از کودتای 
�م، تص��ر متفاویت خواه�م داشت. بعد از آن حوادث بود که عدە ای بگ�ی

آن  شدیض ن�ست و با�د عل�هبه این نت�جه رس�دند که حکومت اصالح
ت به اسلحه بردند، فدائ�ان و کرد. در این دورە، سه ج��ان دسانقالب 

مجاهدین و مؤتلفه. �عیض سه گرا�ش مختلف با عقا�د مختلف 
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. هر سه ، مذهیب مدرن و مذهیب سنیت مذهیب ج��ان دست به اسلحه  غ�ی
ها نبودند که انقالب  هم شکست خوردند و در نها�ت آن بردند و هر سه
ت اد شد. در نها�ها فضاسازی کردند و انرژی اجتما� ا�جکردند. و� آن

وزی خون بر  وز شد، نو� انقالب مخم� بود. پ�ی وقیت که انقالب پ�ی
انقالب  یبود. در دورە» برادر ار��ش چرا برادرک�ش «شمش�ی بود، شعار 

روز حکومت  ۳۷شه��ور، و با وجود این که در  ۱۷ی رغم حادثهو به
ی ایران آدم  هاسال حکومت شاە در خ�ابان ۳۷بخت�ار، شا�د ب�ش�ت از 

ی به   کشته شد، اما مس�ی انقالب تغی�ی نکرد. مردم هم خشونت کم�ت
وبکار  ی هفرو�ش و سینما بود. فاجعبردند. البته آ�ش زدن بانک و م�ش

سینما رکس، مثال زشت و تل�ض از این خشونت است. اما خشونت را 
چه حکومت شاە را توان به کل ایران تعم�م داد. در مجم�ع آنن�

ا�ض در خ�ابان و هم  شکست داد همان اعتصاب بود. هم تظاهرات اع�ت
د و ها و کارگران اعتصاب کردنها، بازاریاعتصاب. رادیو تل����ون، بانک

ی کشور از ط��ق نافرمایض مدیض فلج شد تا در نها�ت س�ستم ادارە
وزی از ط��ق اعمال خشونت نبود.   حکومت �نگون شد. پ�ی

د بده�م ن�اسال�. وقیت �برگرد�م به جمهوری  توان از خواه�م راه�ب
یض کن�م. بیی مراحل را پ�شتوان�م همهالف تا ی را در نظر گرفت. ما ن�

ا�ط امروز است. امروز و در توازن چه �بنابراین آن گ��م با توجه به �ش
، جمهوری اسال� قدرت س�ا� ه اش ز�ادتر از جامعنظا�-قوای کنویض

نظا� به نفع حکومت است. البته همچنان -وای س�ا�و توازن ق
توازن قوای اجتما� به نفع مردم است. ا�ر بر فرض انتخابات آزاد 

درصد خواهند گفت که جمهوری  ۹۰پر� برگزار شود، باشد و همه
اسال� نباشد. �س توازن قوای اجتما� به نفع مردم و توازن قوای 

چاە نفت و اسلحه و رسانه نظا� به نفع حکومت است. -س�ا�
 دست حکومت است. 
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اضها �بین�م. آنرفتار حکومت هم این است که �  گ��ند نه اع�ت
ناسند و شها را به رسم�ت �ها و دا�شجوها و زنصن�ض کارگرها و معلم

اض خ�ابایض را قبول دارند و نه اعتصاب را تحمل � ی د. همهکنننه اع�ت
اض ض به هر نحوی که از دستشان بر آ�د مهار ها ها و مقاومتاع�ت را ن�ی

ا�ط تغی�ی  و �کوب � کنند. حال فرض کن�د که با گذشت زمان، �ش
ی به خ�ابان  ی پ�دا کند. مثً� جمع�ت ب�ش�ت کردە و جامعه قدرت ب�ش�ت

ی در جنبش وی ب�ش�ت های مدیض فعال شود. و در مجم�ع زور ب�ا�د. ن�ی
درصد  ۵۰رش به �سبت با حکومت س�ا� جامعه ب�ش�ت شود. �ا زو 

ض رفتار را خواهد داشت؟  شود. در این صورت آ�ا حکومت باز هم همنی
ی وان در�ارەتبییض ن�ست و بنابراین ا�نون ن�امروز برای ما قابل پ�ش

ض  آن وضع�ت حکم داد. البته حکومت �شان داد که استعداد راە انداخنت
ا�� نرس�م، نبا�د حمام خون هم دارد اما به هر حال تا به چ نان �ش

 در گرایی گ��ند نو� عملای هم �حکم قط� بده�م. از طر�ض عدە
 در فشارهای خار�ب نما�ان شدە است.  

�
روحان�ت هست که عمدتا

ی، جنگ، پروندەگروگان ض منازعات ی هستهگ�ی ای و حیت همنی
یض �شیها عقبدهد که وقیت زور ز�اد باشد، اینای �شان �منطقه

ض وضع در � کنند. �س شا�د ا�ر توازن قوا در داخل تغی�ی کند، همنی
ب  گ��د ما �سل�م زور المثل که �داخل هم به وجود آ�د. مثل آن �ض

ز�اد باشد  ش��م، مگر آن که زورش ز�اد باشد. �س آ�ا ا�ر زور داخ�ن�
کند؟ مثل کاری که شاە بعد از هفدە � �شییض جمهوری اسال� عقب

شاپور  دهد و به آمدنور کرد و د�د که حیت کشتار هم نت�جه ن�شه��
 بخت�ار تن داد. 

 
�ت،  کن�د جمهوری اسال� در نهابییض �رغم این که پ�ش�س شما به

ض را بر ایران تحم�ل خواهد کرد اما همچنان احتمال گذار خشونت آم�ی
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ا�� را که توازن قوا به سود مردم تغعقب �ی  ی�شییض حکومت در �ش
دان�د. �عیض هنوز ام�دی به موفق�ت حرکت کردە باشد، منت�ض ن�

ض هست؟خشونت  پره�ی
خوا� و گذار و جا است که وارد ادب�ات س�ا� تحولاز این

اسیون � ض سال  درصد از گذارها در شصت ۶۵گ��ند ش��م. �دموکرات�ی
دە ااخ�ی از ط��ق تعامل بخ�ش از حکومت با بخ�ش از اپوز�سیون رخ د

است. گاە �ک بخش س�ا� �ا بخش نظا� حکومت به تغی�ی تن 
ا�ط گذار فراهم �� ات در دهد و �ش شود. �س�اری از تحوالت و تغی�ی

، ش��، اسپان�ا، پرتقال، و کشورهای  ق، آف��قای جنویب بلوک �ش
 متعدد د�گر بر اساس تعامل بود. �س انقالب تنها مس�ی ممکن ن�ست. 

مان به دو وضع�ت عادت کردە است: اصالح �ا انقالب. نها ذهما ایرایض 
ای بروند در دولت �ا مجلس و حکومت را اصالح کنند، �عیض �ا با�د عدە

�ا مردم ب�ایند خ�ابان و حکومت را بیندازند. این الگوی ذهیض را با�د 
ض الگوی دوگانه و بحث از این  تغی�ی داد. تحول خوا� �عیض تغی�ی همنی

اسیون �عیض  هایکه حالت ض د�گری هم ممکن است. گذار و دموکرات�ی
ض الگو. راە ض همنی ، به تعداد جوامع است. شکسنت های جوامع برای تغی�ی
خوا� در ایران، ممکن است به نت�جه برسد و البته این ن�ع از تحول
جا هم هیچ تضمییض ن�ست. اما پرسش این است  ممکن است نرسد. این

ود، آ�ا حکومت ایران انعطاف �شان خواهد که ا�ر زور جامعه ب�ش�ت ش
ا�ط داد؟ االن زور جامعه کم است و �سخیت �شان � دهد اما ا�ر �ش

تغی�ی کند، ناچار به انعطاف نخواهد شد؟ ا�ر ناچار شود و انعطاف 
ض خواهد بود. �شان دهد، مس�ی تحول مسالمت  آم�ی

، لیت و ححدا��� در نها�ت ممکن است پارلمان �ا بر�ض از مرا�ز دو  کومیت
مثل صدا و س�ما اشغال شود. مشابه اتفا�ت که در گرجستان افتاد. در 

ض حزب کمون�ست و اتحاد�ه  تواف�ت صور لهستان بنی
گ

ت  ی همبست�
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ض ماجرا گرفت و زمینه ض مشابه همنی ی گذار فراهم شد. در چکسلوا� ن�ی
ض اتفاق افتاد. اما در رومایض �سخیت کردند و مس�ی خشونت �  آم�ی

شد. شاە، دیر صدای مردم را شن�د و امکان گذار فراهم �شد. شاە زمایض 
ض را درست کرد که با�د به احزاب آزادی � داد. زمان حزب رستاخ�ی

شه��ور را گذراندند و شاە  ۱۷اصالح همان موقع بود. اما بعد که مردم 
در آبان گفت صدای شما را شن�دم، د�گر دیر شدە بود. در چنان 

س�د�م و باز هم در م �وض�، مرد گ��ند تو کشتار هم کردی ما ن�ت
 ا�م و د�گر به تو اعتماد ندار�م. خ�ابان

 
 شنود؟ آ�ا �انجام جمهوری اسال� هم صدای مردم را �

با�د منتظر زمان تغی�ی در توازن قوا بود. این که جمهوری اسال� چه 
، �ا مثل ن�ع رفتاری �شان خواهد داد، قط� ن�ست. مثل رمایض 

ته دان�م. این کامً� وا�سته به توازن قواست. البچکسلوا�؟ این را ما ن�
وی س�ا� با�د ترجیح خود را هم بگ��د و نظ��ه اش وریی مح�ک ن�ی

 را تبلیغ کند. 
ض را تبلیغ کن�م. ترجیخوا� این است که ما گذار مسالمتتحول ح آم�ی

که   هایی ات آزاد تن دهد. آنما این است که جمهوری اسال� به انتخاب
شان فرق اند �ا اموال عمو� را غارت کردند، داستانجنا�ت کردە

ا�ط گذار امکان تداوم صلح� ض زند کند. اما د�گران با�د در �ش  خود آم�ی
گ

�
 ها هم با�د سه� داشته باشند. حیت مث�ً ی ج��انرا داشته باشند. همه
وهای س�ا�باشد. همهی خودش، سه�م مؤتلفه هم به اندازە   ی ن�ی

ض به اندازە ی  ی وزن و رأی خود در ادارەکه االن خارج از کشور هستند ن�ی
 کشور سه�م شوند. 

ی زمایض که توازن قوا تغی�ی کند و جمهوری اسال� د�گر توان مقابله
ض را نداشته باشد، � ض و دموکی گذار مسالمتتوان ا�دەپ�شنی را� آم�ی
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ض گذاشت ض مثل و این را روی م�ی ض جا ن�ی د�گر جاهای مشابه، توپ در زمنی
ض تن �حکومت خواهد بود. آ�ا به تحول مسالمت  دهد تا کار بهآم�ی

 خشونت کش�دە �شود؟ این به نفع ایران است. 
 

و ا�ر حیت با فرض تغی�ی در توازن قوا، حکومت ایران همچنان حا�ض 
ض نبود چه خواهد شد؟ به گذار مسالمت  آم�ی

ض � است که ا�ر تن ندهد، گذار تبد�ل به گذار خشونتطب�� شود آم�ی
 استفادە خواهند کرد.  و مردم از حق دفاع شخ�

 
ا�ط با توجه به تج��ه ای که از جمهوری اسال� دار�م تحقق کدام �ش

ی دارد؟   احتمال ب�ش�ت
ض به صورت من به گذار مسالمت م ام�د دارم اما ا�ر بخواه» تج��زی«آم�ی

ا �س�ار  بگ��م، با�د تأ��د کنم که» توص��ض «�ط واق� را به صورت �ش
ض را بپذیرد و چبینم که جمهوری اسال� تحول مسالمتدشوار � ون آم�ی

ض و انقالیب را به جامعه تحم�ل خواهد کرد. پذیرد، تحول خشونتن� آم�ی
در شوروی، خروشچف آمد و در حزب کمون�ست تزلز� انداخت تا در 

ظهور گور�اچف مس�ی تغی�ی هموار شد. این اقدامات در سطح  نها�ت با 
ی بودند. فرض کن�د ره�ب جمهوری اسال� �ک ره�ب م�انه رو بود. ره�ب

ض ک� �  توا�ست نقش خروشچف را داشته باشد. چننی
ض هستم و حدسم این است که جمهوری اسال� و  من در این مورد بدبنی

 بییض ار و توهم توطئه و خودبزرگپندوال�ت فق�ه و آن ساختار خودمحق
وهای نظا� ، اجازە-ن�ی ی گذار بدون خشونت را نخواهد داد و فکر امنییت

ض تحم�ل خواهند  ها گذار خشونتکنم این� ض را بر مردم و بر مخالفنی آم�ی
دانم که پرا�مات�سم خاص روحان�ت، کرد. اما این را هم کامً� منت�ض ن�

ع خود، �ا ترس از آیندە، �ا نارضاییت و ناراحیت در نها�ت برای حفظ مناف
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ورت حفظ دماء (خون) اش از خونهایی از بدنهبخش ر�زی و �ض
، امکان گذار مسالمت ض ض را فراهم کند. مسلمنی  آم�ی

ض مسئله موجب ظاهرنمایی  هایی شد. اشک تمساح در حوادث آبان همنی
ر�زند که بله کشتار مردم کار ما نبود و با�د د�ه بده�م و دلجویی کن�م. �

اندازند چ�ست؟ احتماً� علتش نارضاییت در علت این نما��ش که راە �
زور زر و  یگانهی مذهیب و دستگاە روحان�ت است. از سهبخ�ش از بدنه

کند. اما چرا این کار را علیض کرد؟ و تزو�ر، بخش تزو�رش این کار را �
ض که �شت صحنه به خانوادە ه صدا�ش گفتند کها �برخالف جنبش س�ب

شه�د  یگ���م �س��ب بودە و خانوادەده�م و �را در ن�اور�د، د�ه �
ض و �شت صحنه به کار بش��د. همه دە ر ی این ترفندها را در جنبش س�ب

اند؟ چون کشتار وس�� بود و بودند. حاال چرا به روی صحنه آوردە
صدای بخ�ش از روحان�ت را در آوردە، صدای بخش مذهیب سنیت را در 

وی �کوب اختالف انداخته است. این ها آوردە، حیت درون بخ�ش از ن�ی
دهد که دست دار شدند. �س این حوادث و نتایج آن �شان �مسئله

چنان هم باز ن�ست. حیت سپاە به خاطر ی کشتار وسیع آنحکومت برا
شار اسد تواند مثل گارد �ای که دارد ن�بر�ض اتصاالت اجتما� و طبقایت 

و کم آوردند و اراذل و او�اش را �سیج کردند.  ض ن�ی عمل کند. به خاطر همنی
ض را بنابراین، همچنان رگه هایی هست که ممکن است گذار مسالمت آم�ی

 جا به بعد بحث توازن قواست. د. از اینبپذیرن
 

 بعد از حوادث آبان چه تغی�ی جد�دی را با�د انتظار داشته باش�م؟ 
 از جامعه درونبع�د ن�

گ
ه گرا شوند و مهاجرت بدانم که بخش بزر�

درون کنند و گرو� هم فکر مهاجرت و خروج از ایران به �شان بزند. 
بع�د ن�ست که اقلییت هم فکر ترور به �شان بزند. هیچ بع�د ن�ست  

�ت جامعه سازمایض باش�م. اما ا��� ، �ک که شاهد ترورهای موردی و غ�ی
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تر و با کنشر سکوت فرو �دورە د های جد�د رود و بعد به شک� فرا��ی
ها به مرور به سمت اعتصاب گردند. من ام�دوارم حرکتدو�ارە بر �

اض به سمت اعتصاب های عمو� باشد. در این صورت برود. �عیض اع�ت
شان و کارآیی خودشان آ�اە �ابد و از کم�تقدرت مردم افزا�ش �

بافت متمرکز خشن متحد خواهند شد تا �سل�مش  شوند و عل�ه �
�ن راە برای آیندە  ی ایران است. کنند. این به�ت

  



۳٤ 
 

 



۳٥ 
 

 
 
 
 
 

 گفتگو با کاظم کردوایض 
ض خشونت   های �س�ار استجامعه آ�سنت

 ی ایران هستم و من نگران آیندە
 

دهندە ماە گذشته شاهد اتفاقات هولنا� بود. اخباری تکانآبانایران در 
ز از قتل عام مردم و حیت کشتار صدها نفر منت�ش شدە است. رو��ت

ی ۱۵۰۰ها را حدود تعداد کشته های نفر اعالم کرد که برای درگ�ی
وهای خ�ابایض یب  سابقه است. پ�ش از این، �کوب دگراند�شان و ن�ی

دە انجام �مخالف س�ا� در اب ها شد اما اتفا�ت که در خ�ابانعاد گس�ت
بود. این اتفاقات باعث شد دو�ارە این پرسش ط�ح شود   سابقهافتادە یب 

اض و مقاومت در برابر حکومیت که به حداقل اصول قانویض  که آ�ا اع�ت
ی پایبند ن�ست، همچنان با�د خشونت و ض حقوق ��ش باشد؟ در  پره�ی

ط داند و رواببرابر حکومیت که خود را پاسخگوی افکار عمو� ن�
ض  المل� برا�ش اهمییت ندارد، و �ک حکومت استثنایئ است، چه بنی
ض و مبارزەتوان کرد؟ آ�ا پایبند ماندن به روش خشونت� ی پره�ی

خشونت ض همچنان ممکن است؟ عدەغ�ی ای خشونت را در حالت آم�ی
د که با�د گ��ندانند و بع�ض فراتر از آن رفته و �یز �دفاع شخ� جا

وع کن�م که در شدە مقاومت کرد. از ایند�به صورت سازمان جا �ش
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ض ساختار یب   تواند موفقی مبارزە �رح�، کدام شیوەمقابل چننی
 شود؟

های وضع�ت امروز را برر�  برای پاسخ به پرسش شما، با�د واقع�ت
اض�شکلکن�م. امروز  ض ها در عهای س�ا� بانفوذ وجود ندارند، اع�ت نی

 از نظر شعار و حیت بر�ض خواستهمحال که نو� به
گ

ها را دارند پیوست�
اما در واقع �س�ار پرا�ندە هستند و هنوز شکل نهایی و کامل خود را 

اضنگرفته ش  ۹۶ماە های دیاند و �ا�ی ن�ستند. البته ا�ر اع�ت ض را با خ�ی
ش �س�ار  ۹۸  ماەآبان ض مقا�سه کن�د، روشن است که فرا��ی بودن این خ�ی

اض۹۶ماە سال تر بود اما هنوز �ا�ی �شدە بود. در دیوسیع ها ، اع�ت
 کوچک (با چند شهر بزرگ) بود اما در این دورە س�صد 

�
در چند شهر عمدتا
اضتا چهارصد نقطه  ها بودند و �س�اری از شهرهایی ایران درگ�ی اع�ت

کت داشتند.   بزرگ هم در آن �ش
ا�ض در شهرهای بزرگ همچنان به بخش یض از های معیاما این حرکت اع�ت

از، اصفهان و  آن شهرها، و نه �ا� شهر، محدود شدە بود. مثً� ش�ی
اضتهران کم ض وضعییت داشتند. این اع�ت داد که ها �شان �و��ش چننی

د و م�ان انهای مدیض شکل گرفتهها و نهادها، ج��انی �کوبرغم همهبه
ی هست اما هنوز بخش  و فرا��ی

گ
های مختلف جامعه نو� هماهن�

انداز نگاە کن�م، �ا�ی ن�ست. ا�ر به حوادث ایران، در این چشم
ان توانایی واق� مردم بی خشونت را ن�ع د�گری �مسئله ض رای بین�م. ا�ر م�ی

د، امکان  گ��م شا�تأ��د �به ها�شان را بدان�م، شا�د،رس�دن به خواست
گ��ز از خشونت و ن�فتادن به چاِە و�ِل خطرنا� خشونت برای ما فراهم 

 شود. 
 

تر باشد و در نها�ت آن� اضات فرا��ی خواه�د بگ���د هرقدر این اع�ت
دە شود که همه د و �ا�ی شود، آن وقت قدر گس�ت ی ایران را فرا��ی
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ض از خشونت و تداوم م خشونت یبارزەامکان پره�ی ض همغ�ی چنان آم�ی
وزی دارد؟  هست و امکان پ�ی

ی نهادهای مدیض خ�� مهم است. االن ما نطفهمعتقدم که شکل های گ�ی
یشکل بین�م. مثً� صنف معلمان را دار�م. در بخش کارگری نهادها را � گ�ی

باختگان �ا هپکو �ا در جای د�گر، تجمع مال تپه،مثً� کارگران هفت
ها برقرار شدە بین�م. �ک ن�ع ارتباط جنییض هم م�ان اینز�شستگان را �با

ض است. در سال گذشته معلم ور کارگران طها به د�دار کارگرها رفتند، و همنی
های دا�شجویی به این ها آمدند. �ا مثً� بر�ض از ج��انبه د�دار معلم

 حرکتشدند. ا�ر این اقدامات تداوم پ�دا کند،  ها نزد�کصنف
�
ها طب�عتا

ی  تر خواهند شد. در آنبزرگ صورت ما فرصت دار�م که از خشونت فرا��ی
ون  که معلوم ن�ست آخر کار به کجا بینجامد، رها ش��م، از این کابوس ب�ی

ض به مقصود برس�م. ی خشونتب�ا�م و بتوان�م بدون �ک مبارزە   آم�ی
اض ام شهرها وجود های اخ�ی هر چند در کل کشور و در تمحیت در اع�ت

وهای �کوب خ��نداشت و� خ�� وسیع بود. شما � جاها بین�د که ن�ی
وهای �کوب بروند. همان خانم فرماندار ن� توا�ستند به کمک د�گر ن�ی

ی مهگ��د هقاتل چهاردانگه که خودش گفت دستور ت�ی دادە است، �
ک�   در فرمانداری مأموران رفته بودند جای د�گر را نگه دارند و در نت�جه

وی انتظا� وجود داشت. �س حیت امروز  نبود و فقط سه چهار نفر از ن�ی
اضهم �  اع�ت

گ
د� رای ها ب�ش�ت شدە، اوضاع ببین�م که وقیت گس�ت

وهای کم� تر �گران هم سخت�کوب شود. و د�گر آسان ن�ست که ن�ی
م تا آن دقت کن�را از جاهای د�گر فرابخوانند. خ�� با�د به این مسئله 

انداز را ببین�م. ما نبا�د در وضع�ت موجود امروز بمان�م چون چشم
 وضع�ت ممکن است تغی�ی کند.  

 
وی �کوب امکان   �عیض  ش �ابد، به طوری که ن�ی اضات گس�ت ا�ر اع�ت

ل اوضاع را از دست بدهد، در این صورت امکاِن به خشونت   کن�ت
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ال د�گر این است که هدف از شود. سؤ ها کم�ت �شدن حرکت کش�دە
سابقه داشت، چه بود؟ این خشونیت که اعمال شد و ابعاد یب 

خواستند در مردم ا�جاد ترس کند �ا این که از مردم ترس�دە بودند و �
جا و هدفش کردند؟ �سبت ترس و خشونت در ایناعمال خشونت �

 چه بود؟
ض به این پرسش مهم با�د بگ��م که م ر ماجرا ن وجه د�گپ�ش از پرداخنت

ش حرکت ها و �عیض شد�دتر شدن خشونت حکومیت در صورت گس�ت
� اجتما� را منت�ض ن�جنبش

ا�ض دانم. اما در خصوص این های اع�ت
است  چه م��وط به حکومتکنم در آنپرسش شما با�د بگ��م که فکر �

اند هر دو وج� که شما اشارە کرد�د وجود دارد. �عیض هم از مردم ترس�دە
ه� ی �س�ار مخواهند که ترس ا�جاد کنند. موض�ع� ترس پد�دەو هم �

ی ماست. برر� این هم در تار�ــــخ کشور ما و هم در واقع�ِت امروز� جامعه
ظ های حفهای فکری من است. �� از پا�هپد�دە �� از دلمشغو�

ض ترس بودە است و �� از حکومت های استبدادی در تار�ــــخ ایران همنی
های ما ا�جاد ترس برای حکومت کردن بودە های دی��ای� حکومتشاخصه

های توان�د در تمام تار�ــــخ ما ببین�د. �� از نمونهاست. این پد�دە را �
) ببین�د که به  (از ابن تار�ــــخ فخریتوان�د در کتاب اش را �نظری طقط�ت

ض یفار� هم ترجمه شدە است. این کتاب بخ�ش هم دارد راجع به آ نی
های حکومت است. از جمله داری در اسالم که به ز�ان امروز نظ��همل�

لنگ �شست چندین ش�ی و ف�ل و پعضدالدوله هرگاە بر تخت �«گ��د �
را که به زنج�ی �سته بودند نزد وی آوردە، برای ترساندن مردم و ا�جاد رعب 

رس و هیبت تک�ه بر ت ٥».داشتنددر دل ا�شان در کنار مجلس وی نگاە �
� مفهوم کنم. والفارق ن�بین�د. البته ق�اس معرا در دوران رضاشاە هم �

ه زن و گفتند کقدر بود که داستان ساخته بودند و �ترس در آن دورە آن

                                                
بن طباطبا (ابن ، محمدبن ع�های اسال�تار�ــــخ فخری، در آداب ُمل�داری و دولت ۱

)، ترجمه ، ص. طقط�ت
گ

کت انتشارات عل� و فرهن� . �ش ۲۸ی محمد وح�د گلپا�گایض   
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توانند در رختخواب با همد�گر صحبت کنند ز�را شوهر حیت ن�
ها را �های خانهدودکش اە از ساوا� را رساند. �ا ترس زمان ششان خ�ب

 عمد از خودش �شانای بود که ساوا� بهنبا�د فراموش کرد. این چهرە
ساوا�  یکرد تا مردم هراس داشته باشند. واژەداد و تر� که ا�جاد ��

ض بود. �وکار پ�دا کردن با ساوا� در ذهن  هموارە همراە با تر� سهمگنی
ض بود. لحظه وض�ع آن بیند�ش�د که م هایی ای به ف�لممردم خ�� سهمگنی

های تعق�ب و مراقبت مأموران کا.گ.ب. که شوروی سابق است و شیوە
عمد شود که مأمور کا.گ.ب. بهشود. اغلب د�دە �ها د�دە �در آن ف�لم

فهمد  شوندە بکند که فرِد تعق�بی خودش را تعق�ب �»سوژە«طوری 
 شود. که تعق�ب �

از  ی ترس و تک�ه بر ترس، فراتر ە از پد�دەاما جمهوری� اسال� در استفاد
های تار�ــــخ معا� ما رفته است. به �اد دار�د که بعد از ی حکومتهمه

ەج��ان قتل ای، بحث �س�ار مه� مط�ح شد و از جمله های زنج�ی
ها الل�ها آخوند حزباالسالم پروازی که در جبههآخوندی به نام حجت

سخنایض گفت که منت�ش هم شد. او گفته ای ها بود، در جلسهو �س��ب 
دند که هستند، �عیض معتق» بالرعبالن� «ها معتقد به س�است بود این

وزی فقط با رعب و ترس به دست � ەهای زنآ�د. در ج��ان قتلپ�ی ای ج�ی
 . ها دست به خشونت زدند ت��ن شیوەت��ن و فجیعد�د�م که با خشن

اری� این حکومت ترس و همزاد آن دحکومت های اص��� از پا�ه
خشونت است. این که ترس ا�جاد کنند، تا بتواند بر مردم حکومت کنند. 

دهند، بخ�ش از همان س�است های فجیع خ�ابایض که انجام �این اعدام
آور و قرون وسطایی قطع کردن دست، قطع  های ته�عاست. این نما�ش

آن جلوی چشم مردم و در کردن پا، ب��دن گوش و شالق زدن و مشابه 
�ــــهای آ�تهای عمو� �ا آن صحبتمکان ح هللا گ�الیض در تل����ون در ��ش

� که با کالم و لحیض �س�ار نزد�ک به قانون قصاص و مجازات های �ش
شد، از کوە پرتاب کردن و زجرکش کردن و های شهوایض ب�ان �لذت
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ی اندازەاندازە ض این  گ�ی ه �� او که با�د با شمش�ی بی �� مجرم برای تعینی
�ت زد �ا داغ کردن میخ� ط��له و چرخاندن آن در چشم مجرم و ... �ا  �ض

ش آبان ماە، که �� از مف�ان شناخته ض ، �س از خ�ی ض مورد اخ�ی ی شدەهمنی
ناِم ها)، شخ� بهی آخوندها و حکومیت ها و دایرەقرآن (در محفل

ورت زجرکش کردن و پور، با تک�ه بر آ�هابوالفضل بهرام ای قرآیض بر �ض
ضان در تل����ون رس� کشور سخن گفت (که البته با تکه تکه کردن مع�ت

نظران دییض داران و صاحبپژوهان و دینای از قرآنمخالفت شد�د عدە
رو شد) و ... همه و همه هم �شان از ترس حکومت از مردم است و رو�ه

حکومت بر اساس ا�جاد ترس و  های اص� حفظهم این که �� از پا�ه
 های خشونت است. همراِە آن اعمال شد�دت��ن شیوە

های اص� ای که �� از پا�هداریهای حکومتمتأسفانه حکومت با شیوە
 است، نه آن به

گ
هایض تنها خشونِت پنکار بردن خشونت ع��ان و هم�ش�

دادە است  یاسابقهفرهنگ ما را حفظ کردە است بل�ه به آن ُبعدهای یب 
 و آن را به فرهنگ پذیرفته

�
ی بخ�ش از جامعه تبد�ل کردە است. حتما

زعم هها زنایض را که بآور�د. ک� که شب�اد �را به» خفاش شب«ماجرای 
ض خود � رای کشت. بکرد و سپس آنان را �او روسیپ بودند سوار ماشنی

ر ر مکان عمو� صاددار زدن او دای �شک�ل شد و رأی محکمه بر او محکمه
خواستند او را با جرثق�ل به دار بزنند (در استادیوم آزادی شد. روزی که �

تر �ا م�دان آزادی) جمع�ت غ��یب به د�دن این صحنه رفته بود و ترسنا�
�ن بردە بودند تا خو این که چند نفر با خود گالن ض ی ُپر� ب�ض دشان های چهار لی�ت

جا بیخ پ�دا کرد که مجبور شدند مراسِم ناو را آ�ش بزنند! ج��ان تا آ
» � ض دور به دار کش�دن او را تعط�ل کنند و فردای آن روز در مکایض » شورانگ�ی

از چشم عموم حکم محکمه را صادر کنند. این مراسم شوِم خلسه و 
 نا�ش از کار�رد خشونت �شان �ازخودیب 

گ
دهد که حکومت خودشد�
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 دی��نه توا�سته است با تک�ه به بخ�ش از 
گ

خشونت خود را  ٦فرهن�
عنوان مع�اری در بخ�ش از جامعه برقرار کند و در خصوص آن به

ندی مزادە کارهای ارزشسازی کند. در این زمینه آقای رضا کاظمفرهنگ
البته در زمان  ٧دهم. انجام دادە است که خوانندگان شما را به آن ارجاع �

پ�ش از طل�ع آفتاب در م�دان  مجرمان ک�فری را  حکومت شاە هم اعدام
تند رفی اعدام �ای از مردم به د�دن صحنهدادند و عدەت��خانه انجام �

ن�ا. وفایی دخواند با شعرهایی در باب یب و اغلب قاتل در پای� دار آواز �
نوان عر�ختند (بهجا به پای جنازە پول ُخرد �سپس مردم حا�ض در آن

ض ») کفارە« ند خانه! گ��ا رفتپاچه �پزی و خوردن کلهبه کله و  �س از رفنت
 این اواخر این کار برچ�دە شد.   

م چه در کشورهای دموکرات�ک دار�با�د �ادآور شوم که ترس از قانون چنان
ی آن صحبت کردم �س�ار متفاوت است. در این  با این ترس که در�ارە

نند ز ای خالف ن�کشورها کسایض از مردم از ترس� قانون دست به کاره
� کار خود �

ترسند. اما تر� که در ممل�یت مثل چون از عاقبت قانویض
 تر� است که بر ممل�ت ما پرا�ندە �

�
شود متفاوت است و اتفاقا

 قانویض و خود�ی استوار شدە است. یب 
ش آبان، ترس�دن خود حکومت بود. این حکومت  ض وجه د�گر مسئله در خ�ی

� در ردە
 �کوب چند نهاد �کوب دارد. مثً� �س از حمله به  بندی سازمایض

اض ماە کوی دا�شگاە و اع�ت در تهران و جنب�ش   ۱۳۷۸های دا�شجویی ت�ی
ل تهران را به دست سپاە ثارهللا  که در آن زمان شکل گرفت، حکومت کن�ت

د. این وی انتظا�، ن��و،س�پ وهای متفاویت برای �کوب دارند، از ن�ی  ها ن�ی

                                                
ض از ی بزرگ از نوشته و تج��هاما در فرهنگ خود گنجینه ۲ ی مدارا و مداراجویی و پره�ی

شود اما عرفایض و بزرگان ادب و اند�شه فراوان د�دە � هایخشونت دار�م که در نوشته
د و به  این فرهنگ و این تج��ه تا به امروز نتوا�سته است شکل حقو�ت به خود بگ�ی

ی آن هم داری تبد�ل شود و در�ارەی حکومتمع�اری ثابت و عم� در عرصه
 �افته انجام �شدە است. سازی� سامانفرهنگ

    ٢٠١٧، انتشارات رونا�، شنا� خشونت س�ا�روانزادە، از جمله: رضا کاظم  ۳
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ض سال تا گروەثارهللا اد مهم اند. چهار، پنج نهها درست کردەهایی که همنی
ان کنند به م�دی اهم�ت خطری که حس �دارند که با توجه به درجه

ض ردە� ش آبان ماِە اخ�ی چننی ض شد. و هایی رعا�ت �بندیفرستند. اما در خ�ی
وهای �کوب پ�شبندی و سلسلهتمام درجه کردە بییض  مراتیب که برای ن�ی

بودند کنار گذاشتند و همه را به م�دان آوردند. و این موض�ع �شان داد که 
ها است�صا� بود  های ترس آنحکومت خ�� ترس�دە است. و �� از �شانه

 رو شدە بودند. که با آن رو�ه
 

اضات و فرو�ا�ش نا�هایض حکومت است؟آ�ا ترس آن ش اع�ت  ها از گس�ت
ورد این حکومت واقعییت تار��ض را هم با�د �ک نکته را اضافه کنم. در م

بین�د کسایض که در این حکومت سوار بر قدرت د�د. ا�ر نگاە کن�د �
ض را خ�� آسان بهشدند، همه �ک از اینان تصور دست آوردند. هیچچ�ی

ض بازەن� ومت ی زمایض کوتا� به قدرت برسند و حککردند بتوانند در چننی
 ایران 

گ
شان (با وجود آن ار�ش شاە و ساوا� و ...) به چنگممل�یت به بزر�

القایض در هللا طگنج�د. آ�تشان هم ن�ب�فتد. به نظر من اصً� در مخ�له
وز کن�د کبه امام خمییض گفتم باور �«ها گفت �� از نمازجمعه ه ما پ�ی

از �ک منظر اینان هنوز در  ناباوری ». شد�م و انقالب شدە؟ امام گفت نه
 �و یب 

گ
عیت که ترسند با همان � کنند! این که �اطمینایض به خود زند�

حکومت را گرفتند به همان �عت و با همان وضع�ت حکومت را از 
ی که حکومت به دست  شان افتاد دو مشخصهدست بدهند. این ق�ش

داشتند که قابل تأمل است. �� این که �س�اری از اینان پ�ش از رس�دن به 
� روزمرە حکومت معطل

گ
د بودند ی خو پنج تا تک تومایض برای گذران زند�

و د�گر این که از لحاظ فکری نه کاری با دموکرا� داشتند و نه با آزادی و 
ی از مقوله ض اری فهم�دند و نه اعتبهایی از این دست �حقوق مردم. نه چ�ی

خودی هب» وال�ت فق�ه«ی برای آنان قائل بودند. خود مفهوم و فلسفه
ض  ض است. از همنی رو �س از آن که ممل�ت به  خود گ��ای همه چ�ی
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شان افتاد، این ممل�ت و ثروت آن و ... را حق طب��� خود دا�ستند دست
به آن نگاە کردند. هر چند امروز �س�اری از اها� » غن�مت«و به چشم 

اند های ایران و خارج تحص�ل کردەاند و در دا�شگاەحکومت درس خواندە
ض نگاە به کشور و مردم نگاە �هستهاما  کند. بعد ی اص� قدرت با همنی

تند. اند و ن�سگردان نبودەاز هیچ کاری روی» غن�مت«هم برای حفظ این 
ها  ی این سالدرو��کر و �کویب که در همههای یب به این فسادها و چپاول

ک�ه زدند تی قدرت اند نگا� بینداز�د. اینان �س از آن که بر ار�کهکردە
�ک کردن مردم در قدرت و مستحکم کردن قدرت خود از  � �ش  در یپ

�
اساسا

این راە نبودند. بل�ه از همان ابتدا راە حذف و �کوب را در پ�ش گرفتند. 
که تثب�ت شدند ها طرفدار به محض آنروزهای اول �خوش از م�لیون

د هیچ ە ندادنت��ن وجه �کوب کردند و اجاز هر ن�ع مخالفیت را با شد�د 
 حق 

گ
وی� س�ا�، اجتما�، فرهن� د. و برای هیچ ن�ی مخالفیت شکل بگ�ی

کت در ادارە ، رسم�ت �شناختند. به این ترت�بی ممل�ت را بهح�ات و �ش
ها در این خشونت بخ�ش از ذات این حکومت و ساختار آن شد. این

های کوری که رەاند. �� از گاند و آن را بازتول�د کردەخشونت پرورش �افته
ض بغرنج خشونت است  امروز با�د با دست تدب�ی و فکر گشودە شود همنی

 ای روشن و ام�دوارانه را هموار کن�م. تا بتوان�م راە رس�دن به آیندە
  

حکومت هم از ترس و هم برای ا�جاد ترس متوسل به خشونت 
 ؟توانند بکنند شود. حال مردم در مقابل این ترس و خشونت چه ��

راندن مردم حکومت از اعمال خشونت هد�ض دارد و به دنبال عقب
اضات مرد� هم ض از خشونت است. آ�ا امکان دارد که اع�ت چنان با پره�ی

با�د هیچ نچنان از طرف مردم به مس�ی خود ادامه دهد؟ آ�ا هم
د؟ � توان ام�د داشت که در مقابل خشونت خشونیت صورت بگ�ی

د؟ سؤال د�گر این  حکومت، هیچ خشونیت از ط رف مردم صورت نگ�ی
ا��، چه ن�ع خشونیت مجاز است؟ بع�ض  معتقدند   که در چنان �ش
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د. آ�ا برای رو که ا�ر مردم مقابله به مثل کنند، این ترس عمو� کنار �
 غلبه بر ترس را� غ�ی از مقابله به مثل وجود دارد؟ 

 هیچ اند�شمند و ف�لسوف و 
�
 در شجامعهابتدا بگ��م که تق��با

گ
ناس بزر�

ی مفهوم خشونت تأمل نکردە باشد. شناس�م که در�ارەجهان غرب ن�
ض  وع کن�م �ا�ر از اولنی ه �� از بین�م کها مثً� از ال�� دو توک��ل �ش

ض با�د از هابز سخن  بحث های مهمش خشونت است و ترس. همچننی
نام برد. » ابزاری خشونت«پرداز عنوان نظ��هگفت که شا�د بتوان از او به

 ها و بعد مارکس و انگلس و بعد هانا آرنت (که در این زمینه کتاب
آدورنو، ما�س و�ر، دورِک�م و این  جستارهای� �س�ار مه� نوشته است)،

معنا اغلِب �ک  ها کسایض مثل ر�مون آرون، آلن تورن، ژ�ژک و .... بهزمان
و  دەی خشونت تأمل کر در�ارەا�سایض و فلسفه، ی علوماند�شمنداِن حوزە

ض موض�ع �شان �حرف زدە دهد که موض�ع و بغرنج خشونت از اند. همنی
ه در ی مه� است کشنا�، مسئلهشناخیت و فلس�ض و رواننظر جامعه

 ی جوامع  وجود دارد.  همه
های گونا�ویض از خشونت دار�م. خشونت مردان ای شکلدر هر جامعه

ه  گرا�ان، خشونت �سبت بجنسنت �سبت به هم�سبت به زنان، خشو 
ە. اما ما در اینکودکان، �سبت به معلوالن، �ا اقل�ت ک جا از �ها و غ�ی

کن�م که خشونت س�ا� است و حکومت خشونت خاص صحبت �
ای در تول�د و بازتول�د آن دارد. برخالف کشورهای دموکرات�ک  سهم عمدە

وض�ع� اص� خشونت حکومیت که در برر� خشونت در آن جوامع، م
ض و خاص خشونیت که در جامعه جاری است ن�ست بل�ه به شکل های معنی

 در مرکز برر� قرار دارد. » سوژە«ای شود و از زاو�هپرداخته �
ر های ز�ادی دی پرسش شما با�د بگ��م که بحث و کشمکشدر�ارە
توان �ک فرمول قط� ارائه کرد. وحوش آن وجود دارد و به آسایض ن�حول

ی آشنا برای �س�اری مثال بزنم. از نظر تار��ض در بگذار�د از �ک نمونه
 در جهان رو�م�الدی با پد�دە ۷۰و  ۶۰و  ٥٠های دهه

گ
رو هی ا�سایض و بزر�
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طلبانه نام دارد که مبارزە با تجاوز  های استقاللهست�م که جنگ
�ت اند. ا�جملهکشورهایی نظ�ی فرا�سه و آم��کا در و�تنام هم از این  ��

ی مسلحانه و جنگ ها، مبارزەتنها چپ عظ�� از مردمان در جهان، نه
ند و نگا�  ستدا�ها را نادرست ن�ها �ا آم��کایی ها عل�ه فرا�سویو�تنا�

که امروز به جنگ مسلحانه وجود دارد، موجود نبود که سهل است بل�ه 
کار طلبانه که خشونت هم بههای استقاللبرعکس بود. �ا در تمام جنگ

ی شد، باز هم افکار عمو� حقانییت برای آن قائل بودند. در همهبردە �
م�الدی هم  ۷۰تا  ۶۰های های انقالیب عل�ه ظلم و استثمار در سالمبارزە

ض  طور بود. اما حاال قضاوت عمو� شکل د�گری پ�دا کردە وضع همنی
 است. 

جالب است که توجه کن�م حیت در گذشته، �عیض پ�ش از انقالب، در م�ان 
لحانه ی مسهای انقالیب ایران که طرفدار مبارزەی ادب�ات سازمانمجموعه

ین�د. �ا بی خشونت را ن�اژەگاە استفادە از و جنگ�دند، هیچبودند و �
» ر انقالیب قه«جا صحبت از بین�د بل�ه همهبحی� در دفاع از خشونت ن�

شناخیت مهم است  که وقیت به عقب است! این مطلب از لحاظ روان
کرد بل�ه ی خشونت استفادە ن�بین�م که هیچ سازمایض از واژەبرو�م �

ی خشونت حیت در خوِد این واژەبرد. �عیض را به کار �» قهر«ی واژە
ض ی مسلحانه �آ�اە کسایض که مبارزەناخود   قدرت کردند، �عیض برای گرفنت

�سندی ی �سند�دە و عامه�افته معتقد بودند، واژەبه خشونت سازمان
قهر «شان کردند بل�ه بحثگاە از خشونت دفاع ن�ها هیچنبود. این

 بود! » انقالیب 
، و �افته استی خشونت سازمانم بحث ما در�ارەی پرسش شما هدر�ارە

و فکر   ی وضعییت است که ج��ایض ب�ا�د نه دفاع شخ�. �عیض بحث در�ارە
نگون  توان حکومت را � ی مسلحانه �د� به شکل مبارزەکند با سازمان

دست گرفت. خود این فرض�ه با�د بحث شود. و کرد و حکومت را به
 . خشونیت که به همراە دارد 
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ض �ا چهار تا سطل ز�اله از طرف مردم �ا پرت   �س آ�ش زدن چند ماشنی
ق است حکردن سنگ موض�ع بحث ما ن�ست. این رفتارها گا� حیت به

وع از خود قرار � د. اما بحث در�ارەدر صوریت در موقع�ِت دفاع� م�ش ی گ�ی
 به دنبال �افته بحث د�گری است ز�را معتقدم این پد�دەخشونت سازمان

ی� خشونِت نهادینهخود شکل شدە را دارد. از سوی د�گر، با ظهور گ�ی
وهای اند ز�ر ا�م، �عیض مردم ایران بازندە�افته ما بازندەخشونت سازمان ا ن�ی

، از نظر ن�ع امکان ه دارند، هایی کهایی که دارند، توانایی �کوب حکومیت
های �سل�حایت ه توانایی هایی که دارند، از هر جهت بنفرایت که دارند، اسلحه

 ن�ست که بر�ض سادەمردم �
گ

نه �ا لوحاچ��د و موض�ع به این ساد�
ض کنند. در نت�جه مردم بازندەعمد این ن�ع مبارزە را تبلیغ �به اند. به همنی

علت من با دفاع� بر�ض افراد از خشونت خ�� مشکل دارم. نه این که 
فهمم. من طرفدار آ�ش زدن خشونت و علت خشم را نفهمم. کامً� �

فهمم. البته تعدادی که خود حکومت آ�ش زدە را � ها ن�ستم اما آنبانک
شود را کنار بگذار�م اما آن عدە از مردم هم که رفتند بانک آ�ش زدند، �

خانمایض ها نماد یب که طرفدار آن بود. برای این که مثً� بانکآنفهم�د، یب 
 و تحق�ی و تب

گ
 اند. چند سا� استای از مردم شدەع�ض عدەو ب�چار�

 ی مردِم )  که ما شاهد بروز این خشم فروخفته٩٦خصوص از دی ماە (به
ض باخته، یب همه �ع را و�ناە و �خوردە هست�م و این موض�شتآیندە، یب چ�ی

ا�ض را که در مرحلهتوان فهم�د و با�د چرایی � ی اش را درک کرد. وقیت اع�ت
ض است با بدت��ن شیوە مسالمتنخست کام�ً  ها (از جمله شل�ک آم�ی
) بهمستق�م گلوله

گ
ض �کوب �گونههای جن� ا�ر مردم  کنند،ای خوننی

خوردە وا�نش �شان دادند با�د فهم�د. ا�ر مردم به کمک ک� ب�ایند  زخم
گران نجات بدهند، که در حال کتک خوردن است و او را از دست �کوب

اض با�د درک کرد.  فته �اها به سمت خشونت سازماناما ا�ر ج��ان اع�ت
ض برود هم در تحل�ل های تند خشونتبرود و جامعه به سمت حرکت آم�ی

نهایی بازندە مردم خواهند بود و هم خطر نهادینه شدن خشونت 
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های جامعه درهم خواهد ر�خت و ی بن�اندرو��کر وجود دارد که همهیب 
 رقم خواهد زد. ای �س�ار تار�ک را آیندە

 
کنند که در مقابل خشونت حکومت، ا�ر مردم خشونت ای فکر �عدە

؟ کن�د راە د�گری هستر�زد. آ�ا شما فکر �نکنند ترس عمو� ن�
اض دە شود آن ترس هم خود مثً� ا�ر اع�ت خود  بهها �ا�ی و گس�ت

��زد؟ ب اثر خواهد شد �ا این که فرایند د�گری الزم است که این ترسیب 
�فتد، �افته اتفاق بغ�ی از آن که مردم خشونت کنند �ا خشونت سازمان

 چه راە د�گری هست؟
 در جامعه

�
 ی رابطهشنا� بحث در�ارەاتفاقا

گ
�  ی خشونت و ترس و چ�ی

هستم.  ی ترستر گفتم که مشغول کار در حوزەبر ترس ز�اد است. پ�ش
 بر ترس، در جمع بو با�د توجه کن�د که �� از عوامل مهم در چ�ی 
گ

دن �
وی فصورت فردی و تنها هست�د، � است. موق� که به ردی بین�د که ن�ی

ض ماجراهایی برآ�د. �س طب�� است که از ب�م شما ن� تواند از �س چننی
 خودتان و خانوادە

گ
ش��د و �سل�م وضع�ت تان دچار ترس جان و زند�

ند و در نهادهای مدیض و ها به هم برسموجود ش��د. اما ا�ر این دست
�ابان های م�لیویض �شک�ل شود و در خاجتما� �کد�گر را ب�ابند �ا جمع�ت

صدها هزار نفر حا�ض شوند، بخش ز�ادی از این ترس ر�خته خواهد شد. 
�� د�گر از پادزهرهای ترس، آ�ا� از سازوکار ترس است و این که چگونه 

ە شد با�د بر ترس حکومیت چ�ی کند و چگونه حکومت از ترس استفادە �
 ترس�م. و �شان داد که ن�

وی جمع خ��جمع شدن و متحد شدن هم این ترس را تقس�م �  کند. ن�ی
 ی آن است. هر جم�ب�ش�ت از جمع ر�ا�ض تعداد افراد �شک�ل دهندە

هم�شه این طور است. ا�ر صد نفر جمع شوند، توانایی صد نفر هم�شه 
ی اس ض ت که صد تک نفر دارند. �عیض توانایی صد نفر ب�ش�ت از آن چ�ی
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ی جمع ن�به رود و در معنا تصاعدی باال � �ک شود بل�ه بهصورت ج�ب
 سازوکار اجتما� قدرت جمع خ�� فراتر از جمع عددی آن جمع است. 

 
ی د�گر مبایض اخال�ت و حقو�ت خشونت است. تأ��د کرد�د که مسئله

شوند �ست  و در نها�ت مردم بازندە ��افته عم� نخشونت سازمان
وزی ندارند. سؤال د�گر این است که آ�ا توسل به خشونت  و امکان پ�ی

 اخال�ت هم ن�ست؟
شناخیت من اجازە ندارم که داوری ی اول این است که از لحاظ جامعهنکته

را  شناخیت این است که پد�دەشناس و نگاە جامعهارز�ش کنم. کار جامعه
�د دههای به وجود آمدن آن را توضیح �ها و دل�لکن�د و علتبرر� �
ی مورد کوش�د راە حل سازگار با آن پد�دە را ارائه کن�د. ا�ر پد�دەو بعد �

ه کوش�د را� را �شان ده�د کی خوب �ا درسیت ن�ست �مطالعه پد�دە
ض برد �ا دست توانچگونه �  . کم به حداقل رساند این پد�دە را از بنی

شناسان اجازە ندارند که وارد داوری ارز�ش شوند. البته نه این که جامعه
 به نگا� دارد کی دوم ایننظر ندارند. نکته

گ
ه که رو�کرد اخال�ت ما �ست�

ه توا�ست�م بگ���م کهای قب� که مثال زدم ن�دار�م. مثً� در نمونه
چون تفنگ  بخش و�تنام از لحاظ اخال�ت درست نبود ی آزادیمبارزە
 جنگشان گرفتند و با ��ازهای فرا�سوی �ا آم��کایی �دست

�
�دند. طب�عتا

برای از  تواندر جنگ �ک عدە آم��کایی �ا فرا�سوی هم کشته شدند و �
ض جان هر ا�سایض متأسف بود. �ا در جنگ آزادی ر بخش الجزایدست رفنت

ض توا�ست�د بگ���د از لحاظ اخال�ت این اسلحه دست گن� و این مبارزە  رفنت
ها شان نادرست است چون اشغالگران، استقالل را به آنبرای استقالل

 گرفتند. » قهرانقالیب «دادند، �س به زور گرفتند �ا با ن�
ض و گونا�ون اجتما� �در نت�جه، شما در برابر واقع�ت توان�د های معنی

صور  ا نه. تنظرهای متفاوت بده�د که آ�ا از نظر اخال�ت درست بودە �
خواهند بیند که چند مرد �کن�د که مثً� در �ک موقع�ت خاص زیض �
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بیند جز این از خود دفاع کند و مثً� ای ن�به او تجاوز کنند و او چارە
د �ا ا�ر تفنگ داشت، با تفنگ از خود دفاع کند. چاقویی دستش � گ�ی

ض � ی اخال�ت است �س موقع�ت است که معنی ض ض کند چه چ�ی ی و چه چ�ی
ن�ست. اما مثً� ا�ر ک� حر�ض زد و ک� خوشش ن�امد و به گوشش زد، 

ای  هاز لحاظ اخال�ت نادرست است. �س اخالق از لحاظ اجتما� تع��ف
گونا�ون دارد. در برر� اخال�ت هر موضو�، با�د گفت این کار در چه 

ض ا ض معنی ض اجتما� اتفاق افتادە و آ�ا در این منت ا� کار جتمموقع�ت و منت
 توا�ست بکند که نکردە است؟ د�گری �

 
�س معتقد�د که اخال�ت بودن �ا نبودن �ک رفتار متناسب با موقع�ت 

ای معتقدند اعمال آن رو�داد است. سؤال د�گر این است که عدە
هاست و با توجه به �افته حق دولتخشونت ساختاری و سازمان

ض  از طرف فرد �ا نهادی غ�ی از الملل، هر ن�ع اعمال خشونت حقوق بنی
قانویض است. از طر�ض � ثل ها مدان�م که بع�ض از دولتدولت غ�ی

ن شناسند. بنابرایآم��کا �ا مک��ک، حق حمل سالح را به رسم�ت �
ض فرض�ه حیت  های حقو�ت در جهانای هم هست که بع�ض دستگاەچننی

ا�� خاص �افته از طرف مردم را در �ش شا�د اعمال خشونت سازمان
ض  ود که فقط شالملل گفته �به رسم�ت �شناسد. از طر�ض در روابط بنی

ض سخیض قابل قبول است؟دولت  ها حق اعمال خشونت دارند. آ�ا چننی
وری «ی جهایض حقوق ��ش گفته شدە است: ی اعالم�هحیت در دیباچه �ض

مدار حما�ت شود تا ا�سان است که از حقوق ��ش با حکومِت حقوق
. »داد و ستم مجبور نگرددوان آخ��ن چارە به طغ�ان بر ضد یب عنبه

خشونت  دا�شمند و س�استطور که ما�س و�ر در اثر مهم خود همان
وع را در انحصار دولت طور ک� با�د پذیرفت که برای داند بهها �م�ش

وع«های آن اعمال حفظ نظم جامعه و بن�ان  را با�د برای »خشونت م�ش
وع تک�ه �ر ها بهحکومت م. نه هر کنسم�ت شناخت. بر این صفِت م�ش
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. برای مثال، در قتل �  های نامو�، کخشونیت و نه از سوی هر حکومیت
دان، هم دهد، در واقع خودش را هم حقوقکه این قتل را انجام �

، هم مجری قانون دا�سته است. �ا شخ� ک� را  دادستان، هم قا�ض
شد، برادر و �ا پدر �

�
امم را  گ��د انتقکشد و �آ�د آن شخص را �او �ک

ی از جامعه با�ت ن� ض م ماند. ا�ر ما بخواه�گرفتم! در این حالت هیچ چ�ی
وع�ت اعمال خشونت را از انحصار دولت �م و برای همه به م�ش ها بگ�ی

ند و هر  شو شناس�م دچار بحران �رسم�ت �شناس�م، تمام جوام� که �
دهد که هم دادستان باشد و هم قا�ض باشد و هم زە �ک� به خود اجا

ض د�گری وم�ج و بازگشت به جامعهمجری قانون، و جز ه�ج ی بدوی چ�ی
خواهم بگ��م که خود این اصل نص�ب ما نخواهد شد. در نت�جه من ن�

 غلط است. 
ین را ا اما باز هم با�د د�د در �ک وضع�ت خ�� خاص چه با�د کرد و با�د 

مداری رو هست�م. آ�ا با حکومت حقوقهم د�د که با چه ن�ع حکومیت رو�ه
ام قائل است؟ �ا حکومیت است  رو�ه رو هست�م که برای شهروندا�ش اح�ت

 ح�ت برای شهروندا�ش به رسم�ت ن�
�
 شناسد؟ که اساسا

رو ه رو�ه�افتی آف��قای جنویب ما با نو� خشونت سازمانمثً� در تج��ه
طرف ماجرا و شونت نه تنها از سوی حکومت بل�ه از آنبود�م. خ

تایض پوسمخالفا�ش هم وجود داشت. اما شما با حکومت نژادپرست سف�د 
 برای س�اەرو�ه

�
 قائل ت��ن حق و ارز�ش پوستان کوچکرو بود�د که مطلقا

ی مسلحانه ب�اورند. در ها هم مجبور شدند که رو به مبارزەشد. آنن�
ها را در �ک بافت تار��ض و در �ک وضع�ت خاص ی اینهمهنت�جه، با�د 

های متفاوت د�د. مثً� ا�ر امروز ک� در خ�ابان تار��ض و راجع به عمل
فالن �س��ب �ا فالن آخوند را بکشد، اصً� قابل دفاع ن�ست. در نت�جه، 

ای  با�د وارد �ک ن�ع گفتگو با جامعه شد و جامعه را آمادە کرد برای مبارزە
جا و آن جا تواند اینظاهر �ای که هرچند بهکه برحق است و ن�ع مبارزە

. ا�ر کطرفدارایض ب�ابد اما از اساس نادرست است و به یب  ض سایض راهه رفنت
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ت رسند به نظر من هم نادرست اسفکر کنند تنها با خشونت به جایی �
 و هم خطرنا�. 

 
ان به پا�ان رس�دە، ی اصالحات در ایر بر�ض معتقدند که چون دورە

ش��م و انقالب بدون خشونت ناممکن است. ناچار وارد فاز انقالب �
 توان گفت؟ آ�ا و ی �سبیت که خشونت و انقالب دارد چه �در�ارە

�
اقعا

طلیب آن طور که �س�اری از ی اصالحشود گفت که پروژە�
؟ و ت�افته اسخوردە و پا�انگ��ند، در ایران شکستنظران �صاحب

ی �ک انقالب قرار دار�م و تنها انقالب بنابراین آ�ا ما در آستانه
ض ممکن است؟خشونت  آم�ی

 بهی اصالح�افته تل�ت کردن پروژەبه نظر من پا�ان
�
معنای نا���ر  طلیب الزاما

، به خصوص در بودن انقالب به معنای� کالس�ک آن ن�ست. در دورایض
، هم�زمان جنگ �د و پ�ش از فرو�ا�ش شو  ض شه روی و فرو�ا�ش دیوار برلنی

رو بود�م که �ا اصالح بود �ا انقالب. اما ��ش امروز ای رو�هبا دوگانه
رار ی انقالب و رفورم قهای تار��ض د�گری دارد که در این دوگانهتج��ه

ند. من خودم هیچن� ها نبودم و از زمان آقای طلبگاە با اصالحگ�ی
ی ر�استیچ رأیصدر تا به امروز در هبیض  کت نکر گ�ی دم. جمهوری هم �ش

منت� مخالف این نبودم که اصالحات در این ممل�ت انجام شود. ا�ر �ک 
ا ای برای شما باز کنم که ب�ش�ت هو خواهم پنجرەبان بگ��د من �زندان

بخور�د، آدم با�د از لحاظ عق� اشکال داشته باشد که بگ��د من 
مان جمع باشد و نبا�د اما با�د حواس خواهم ب�ش�ت هوا بخورم. ن�

فراموش کن�م که دیوار زندان در واقع شکسته �شدە و َدر� زندان باز �شدە 
 چنان در زندان هست�م. است، و ما هم

�م. �� تج��ه ن است که ی تار��ض د�گراما دو مسئله را با�د در نظر بگ�ی
ض کوششحاصلش را � های بها و انقال تحول ها را در ارو�ا و با بین�م. اولنی

  بین�د که بدون وق�ع انقالیب از ن�ع� مخم� اسپان�ا، یونان و پرتقال �
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)، حکومت عوض شد. رفرم  ض کالس�ک آن (فرا�سه، روس�ه، چنی
های حکومیت هم نبود. حکومت عوض شد و جامعه به دولتدرون

ض و آف��قای جنویب دموکرات�ک رس�د. بعد هم تج��ه ا ر ی آم��کای التنی
 قالبی رفورم �ا انجز دوگانههای د�گری بهدار�م. �س در جهان با تج��ه

 چه بین�م. حیت ا�م و �ها را هم د�دەا�م و حاصل آن تج��هرو بودەرو�ه
های تار��ض جهان های تار��ض خودمان و چه در تج��هدر تج��ه

ند و رفورمهایی دار�م که شکل رفورم به خود �انقالب دار�م که  یی هاگ�ی
 انقالب هستند. 

ی نظری منت�ض دا�ست که ا�ر جنبش مدیض توان از جنبهدر نت�جه ن�
د و ا�ر س�استمداراِن آ�ا� به م�دان ب�ایند و حیت   در ایران شکل بگ�ی

گ
بزر�

هایی از حکومت�ان به مردم بپیوندند شا�د این جنبش به بخش �ا بخش
برانداز و ایران های خانمانر�زی و خشونتجایی برسد که بدون خون

 عر�ض ب��اددە موفق ش��م از این حکومت گذر کن�م و به نو� جمهوری
(جدا شدن مذهب از دولت و حکومت) و دموکرات�ک و مبتیض بر حا�م�ت 
�ن گ��نه برای مردم و ممل�ت ماست.  مردم برس�م. این راە و این آیندە به�ت

مت ایران، بنا به جوهر خود و اما �ک موض�ع برای من مسلم است: حکو 
طلبانه در درون خود، های اصالحی ب�ش از ب�ست سال کوششتج��ه

ومت بینم که این حکد�گر توانایی بازسازی درویض خودش را ندارد. من ن�
ما�ه ون آمدە و بتواند خودش را ی هسیت بتواند از این خم�ی بخش خود ب�ی

لحاظ تق��� وجود دارد و� از بازسازی کند. به نظر من این حکومت از 
وعییت ندارد.   لحاظ تار��ض به پا�ان رس�دە و م�ش

 
خواهم بدانم که خودتان چه دورنمایی از به عنوان آخ��ن سؤال �

ی بین�د؟ آ�ا امکان گذار از این وضع�ت بدون افتادن به �ک دورەتغی�ی �
  ما بدونسخت خشونت وجود دارد؟ آ�ا در آیندە این امکان هست که 

دە وارد دورە  ی جد�د ش��م؟خشونِت گس�ت
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ی پاسخ به این پرسش خ�� مشکل است. حق�قت این است که در جامعه
علِت وضع�ت حکومت و سازوکار� حکمرایض که داشته است و ن�ع ما به

ض کاشته و حکمرایض   مردم، بذر نو� خشونت سهمگنی
گ

اش و وضع�ت زند�
ی ایرایض که �� از دی��ات��ن نهادهای آب�اری شدە است. نهاد خانوادە

ت��ن نهادهای خانوادە در جهان بودە است به ی ما و �� از محکمجامعه
 و تحق�ی و   شدت آس�ب د�دە است. زمایض 

گ
که این وضع را کنار �خورد�

دە ت  ای که در کشورمان �سط �افته است بگذار�م، با�د گفتبع�ض گس�ت
ض خشونت  ی دلمشغو� و نگرایض س�ار است. همههای �که جامعه آ�سنت

ض است. این وضع�ت انفجاری و خشونت ض در تمام رابطهمن همنی های آم�ی
تد در افاجتما� وجود دارد. االن مثً� وقیت �ک تصادف کوچک اتفاق �

رو�د ن�ع برخورد رسد. مغازە �همان کالم اول و دوم به زدوخورد �
ض جنسمغازە ی از همنی یی رو�د �ا با پل�س راهنمااست، ادارە � دار با مش�ت

پر از خشونت لف�ض  های اجتما�کن�د، باز همان است. رابطهصحبت �
�� شدە و این �س�ار خطرنا� است. ما امروز در کشورمان در  ض و گاە ف�ی

و  های عاقلبرابر واقع�ت آشکار و تلخ این پد�دە قرار دار�م. ا�ر آدم
بر این جامعه تأث�ی بگذارند، فکری به حال این توانند اند�شمند که �

ه این خشونت هایی ن�ابند کجامعه نکنند و سازوکارهایی را تعب�ه نکنند و راە
های خواست تغی�ی شکل دهد و به مجراهای درسیت برود و ب�ش�ت به شکل

ض� 
. ی خویب در انتظار ما ن�ستبروز پ�دا کند، آیندە» حق«مدیض و خواسنت

  ی ایران هستم.    گران آیندەمن خ�� ن
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ی  گفتگو با عبدی کالن�ت
 ا�م، رس�دە» پا�ان �ک دوران«شا�د به 

 اما حکومت هنوز به پا�ان خط نرس�دە است
 

  جد�دی در ایران پا به عرصهی گذشته، ادب�ات س�ا� در � دو دهه
گذاشت، به مرور معت�ب شد و بعد هم به گفتمان غالب تبد�ل گرد�د و 

بن�ادین و «ی نو� تحول به مثابه» انقالب«ی آن مخالفت با ا�دە
ض خشونت توان  بود. حیت � و اصالح» رفورم«ی در مقابل ا�دە» آم�ی

  در این وجود نداشت ها امکان چون و چرا کردن و ترد�د گفت که تا سال
وع و مف�د و نت�جه«ی که تنها مبارزە ی مبارزە» بخشم�ش

ض و بدون خشونت است و بنابراین کوشش برای انقالب  مسالمت آم�ی
اخال�ت خواهد بود. اما با گذشت چند سال و  کوش�ش نادرست و غ�ی

ی اصالح در حکومت ایران، به مرور صدای سازهای نا�ا� مطلِق برنامه
ض به گوش رس�د. هر چه رفتار حکومت خشونت مخالف تر ن�ی ض و  آم�ی
تر بگ��م، هر چه سبع�ت حکومت برای مردم تر شد، �ا دقیقسبعانه

لزلآشکارتر شد، نظ��ه ض ض م�ت ض دو�ارە تر �ی پ�شنی شد. این روزها ن�ی
ماە،  ی کشتار هولنا� آبانها بلندتر شدە است. با تج��هصدای ترد�د 

عام عمو� معا� در ت��ن قتلرسد با بزرگظر �و در حا� که به ن
ی بدون خشونت مبارزە یی نظ��ها�م، ترد�د در�ارەایران رو�رو شدە
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سم که آ�ا ب�ش از پ�ش افزا�ش �افته است. با این مقدمه � خواهم ب�پ
توان از با توجه به این سبعییت که در برابر مردم قرار دارد، هنوز هم �

بدون خشونت دفاع کرد؟ و البته پ�ش از پاسخ به این پرسش ی مبارزە
قابل  ا�� غ�ی شا�د الزم باشد که بگ���د آ�ا خشونت هموارە و در هر �ش

اخال�ت و نمادی از   است؟» �ش «دفاع، غ�ی
 

شود: های اجتما� مثل خشونت معموً� دو جور برخورد �با پد�دە
. رو رو�کرد هنجاری و رو�کرد جامعه  �کرد هنجاری به مع�ارهایشناخیت

� من و شما م��وط است و حالت تج��ز و توص�ه دارد. رو�کرد 
اخال�ت

، طبق �ک ط�ح نظری، فقط به تحل�ل روندهای عییض و جامعه شناخیت
گر)  پردازد. مثً� �ک ا�سان پاس�ف�ست (مصالحهروابط علت و معلو� �

ت هر که از خشونت تح  کند اش به او حکم �که اعتقادات اخال�ت �ا دییض 
وی و به د�گران توص�ه  د، در س�است هم همان را پ�ی ض ه�ی ا�� ب�پ �ش

کند. خشونت ا�سان عل�ه ا�سان، �ا عل�ه طب�عت و حیوانات به هر �
شونت ا�م که خشود. اما شاهد بودەتل�ت �» �ش «شکل و با هر توجی� 

د، نه ردە و خواهد کر مدام و به اشکال مختلف از بدو تار�ــــخ تا امروز بروز ک
، اجتما� و س�ا�، م�ان طوائف،  ، عش�ت

گ
تنها در روابط فردی، خانواد�

ە ها و غها، م�ان ابرقدرتم�ان اد�ان، م�ان طبقات اجتما�، م�ان دولت �ی
بل�ه حیت در تخ�ل آف��نشگر ا�سان، در ه�ض و ادب�ات و فلسفه. از 

، و های یونایض های کتاب مقدس تا تراژدیداستان ، فردو�، شکسپ�ی
امروزە در سینما و حیت تخ�ل اروت�ک و سکس سادومازوخ�سیت رنگ �خ 

ل! به قول هگ» مسلخ تار�ــــخ«بین�د. ها �ی زمانخون را همه جا و در همه
د امن از لحاظ طبع� شخ� آد� آرام هستم که از مشاجرات � ض ما پره�ی

 را در تحل�ل س�ا�کنم که مجاز باشم روح�ات شخ� خودم فکر ن�
 هیچ�ا جامعه

�
گرایی ای به اخالقگاە عالقهشناخیت دخالت بدهم. شخصا
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ام و کسایض که مدام با اندرز و پند و وعظ اخال�ت به (مورال�سم) نداشته
ُبعدی و  های سط� و �ککنند به نظرم آدمهای اجتما� نگاە �پد�دە

شق ن�ت، پابند مهر و عوشرحم، خپوک هستند ولو آن که �س�ار دلکله
و صلح، �ا رهرو انواع حاالت روحایض و عرفایض باشند و دن�ا را مثل �ک 

 .کنندی یوگا تصور جلسه
ض در�ارە اند�شم: تج��زی ن�ستند، طور �ی رفورم و انقالب هم همنی

ض ن�اخالق�ات و اندرز آن ا�ط عییض و دینام�سم ها را متعنی کند. فقط �ش
سازد. � است که اوضاع را برای �� �ا د�گری مساعد �روندهای اجتما

ا�� که امکان اصالحات بن�ادی وجود دارد و راە های اصالحات در �ش
گری خود تان برس�د، انقالیب مه�است که شما بتوان�د به اهداف س�ا�

های رفورم شود. برعکس، وقیت که راەبه خود به عقب صحنه راندە �
�د، در باشر توهم باشد، شما حیت ا�ر ا�راە داشته مسدود �ا مبتیض ب

هدف  ش��د: �عیض ا�ر تر کشاندە �های راد�کالحلس�است به سمت راە
ات اسا� و بن�ادین باشد. اما ا�ر هدف شما حفظ وضع موجود  شما تغی�ی
باشد و رضا�ت شما و منافع شما در �ک نظام در مجم�ع حاصل است، 

 اصالحات کوچک و 
�
تدر��ب را ترجیح خواه�د داد. �س این که شما طبعا

رو�کرد  باش�د در به طور عییض در کجای نردبان امت�ازات و رفاە ا�ستادە 
 گذارد. ی اصالح و انقالب تأث�ی �ا�دئولوژ�ک شما �سبت به مقوله

 
ا�ط مبارزەبه نظر � ی س�ا� و مدیض را ــ این  رسد که شما شیوە و �ش

ض باشکه خشونت ی گ��ز ــ ب�ش از آن که به ارادەد �ا خشونتآم�ی
ا�ط تار��ض موجود و ساختار واق� قدرت  باز�گران مرتبط بدان�د، به �ش

ن واقع�ت دان�د. ایدهد، م��وط �دهد �ا ن�و این که آ�ا تن به تغی�ی �
رادەهای اجتما� معموً� تحت تأث�ی اتوان ناد�دە گرفت که پد�دەرا ن�

ن غالب توان از گفتماچند نفر از باز�گران قرار ندارند، اما آ�ا ن�ی �ک �ا 
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در هر دورە سخن گفت؟ و آ�ا این گفتمان توسط روشنفکران و 
شود؟ از پردازان و باز�گران س�ا� مرجع ساخته و پرداخته ن�نظ��ه

ی مبارزە را انتخاب شخ� بدان�م �ا طرف د�گر، فارغ از این که شیوە
ورت تار  ، ��ض سم با توجه به آن��ض چه در ایران ج��ان خواهم ب�پ

ر گ��ز دتوان گفت که دوران برتری گفتمان خشونتدارد، آ�ا �
 مبارزات س�ا� ایران به پا�ان خود نزد�ک شدە است؟

از » رسد�سکو «به عنوان معادل فار� » گفتمان«آورم که به �ادتان �
 از (ضد کارت��ن) است، �عیض عای گرفته شدە که ضد دکاریت فلسفه

�
مدتا

. گفتمان هم �ک نظاِم گفتاری� عییض است  ساختارگرایی و �ساساختارگرایی
 از ها هم بخ�ش شود. گفتمانی این �ا آن روشنفکر عوض ن�و به ارادە

همان ساختارهای عییض تار��ض هستند که به آن اشارە کردم. گفتمان است  
ض �ی کنشگر را تکه س��ژکتی��ته وً� در هر بخشد، نه برعکس! و معمعنیُ

توان تالش  برهه ب�ش از �ک گفتمان را در فضای �ک فرهنگ شاهد�م. �
ض  کرد که گفتمان های مخالف �ا متفاوت به وجود آورد اما انکشاف چننی

ون ی گرو� و جم� بی پ�چ�دەگفتمان متفاویت از درون �ک شبکه �ی
ان، رسانهی روشنفکران، کنشآ�د، شبکه� ها و گران، دا�شگاه�ان، نا�ش

ض  ە، و به کر� �شسنت ها طول خواهد کش�د. گفتمان اش سالغ�ی
 غرب«

گ
زد، آل هایی در فضا م�ج �محصول فکر �ک نفر نبود، ا�دە» زد�

ای ها الهام گرفت، مفاه�� را قرض �ا تقل�د کرد، و جزوەاحمد از آن
ضای های مشابه، �ک فس�ار نوشتهی پذیرش آن جزوە و �نوشت اما زمینه

 عییض و آمادە بود، بنا به دال�ل تار��ض و جامعه
گ

! و تنها در شناخیت فرهن�
ستعمرە روح مایران هم نبود بل�ه در �س�اری از کشورهای مستعمرە و ن�مه

 غرب«غالب زمانه همان گفتمان ضداستعماری� 
گ

 .بود» زد�
ن گفتمان غالب روشنفکری را از م�دای آن را دار�د که �ک  ا�ر قصد �ا ارادە

ون بران�د، مثً�   غرب«ب�ی
گ

�ال�سیت «�ا » زد� گفتمان «�ا  »گفتمان ضدام�پ



یعبدی کالن�ت گفتگو با   

٥٩ 
 

�ض را تار�» اپ�ستم«�ا » پارادا�م«، ا�ر ن�ت شما این است که »انقالب
جا کن�د، با�د متوجه باش�د که این کار �ک نفر �ا چند نفر ن�ست، اما جابه

 ه عنوان �ک روشنفکر خالف آب شنا کن�د، بن��س�د توان�د ببه هرحال �
اش و تحل�ل بده�د و تالش کن�د بر افکار د�گران هم تأث�ی بگذار�د. �ا زمینه

د�«شود و فراهم � ر �ا زمینه هنوز فراهم ن�ست، شا�د بعدها اثرگذا» گ�ی
دە شود. برخالف پرسش شما، من  شود �ا به ک� به طاق �س�ان س�پ

ض ن�ستم  کنویض متعلق به �ک گفتمان خاص، مث�ً » دوران برتری« مطمنئ
 .گ��ز باشدپذیر �ا خشونتخشونت

و  »کشتار هولنا� آبان«زند. شما گفت�د بله خشونت در فضا م�ج �
  در ایران. ا�ر با جاهای د�گر مقا�سه» ت��ن قتل عام عمو� معا�بزرگ«

های اخ�ی در ش��، اەهای مها و شکنجهکن�م، مثً� کشتارها و بازداشت
، تعداد کشتهآن ان شکنجه از ا�ت�ب گذشته تجا خشونت دولیت ض ا ها و م�ی

ض مردم کما�ان ادامه دارد و حاال خ�� ز�اد بودە، اما تظاهرات مسالمت آم�ی
ض های چ��� دههما شاهد ن�ست�م که سازمان ، های قبل در آم��کای التنی
ی از آنباشند. خ نظ�ی ت��اماروها، فعال شدە ز ها هنو ها ن�ست! گفتمان�ب

تواند عوض شود. به مقاومت مدیض و حقوق ��ش است. و� اوضاع �
ض بییض نظر من پ�ش ی شب�ه پذیر ن�ست. در ایران هم همنی ض طور. ا�ر به چ�ی

اف نزد�ک �ش��م، �عیض شک» قدرت دوگانه«�ا » وضع�ت انقالیب «به 
 مردم در خ�ابان بزرگ و تزلزل در م�ان حا�مان از �ک طرف 

گ
و �کپارچ�

ض ال�ه ض ��ازان و سپاه�ان به مردم از طرف د�گهمراە با پیوسنت ر، های پاینی
اضات به سمت  ض کند و ممکن است شکل قهرآتما�ل پ�دا �» ق�ام«اع�ت م�ی

 ا�م، و شا�د هرگز هم نرس�م. پ�دا کند. اما ما به این وضع�ت نرس�دە
 

های �ک از گفتمان از برتری هیچواقع�ت این است که من هم اطمینایض 
ض ندارم و ب�ش�ت به دنبال پاس�ض برای آن گ��ز �ا خشونتخشونت آم�ی
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های غالب تار�ــــخ معا� ایران، مثل هستم. در مرور گفتمان
 غرب«

گ
 ، حیت خارج از ایران و »روح غالب زمانه«اشارە کرد�د که » زد�

در  مان بود کهمستعمرە هدر �س�اری از کشورهای مستعمرە و ن�مه
ض آورد�د مهم است.  ایران بود. برای امروز هم مثا� که از آم��کای التنی

 ی مه�اند مسئلهفعال �شدە» های چ���سازمان«این که هنوز 
 توان گفت کهای که در ج��ان است، �است. با توجه به تج��ه

ض در تما� دن�ا همچنان موقع�ت ی خشونتد�سکورس مبارزە پره�ی
را حفظ کردە و تا اطالع ثانوی اعتبار خواهد داشت. حداقل این   خود 

ض سازمانی خشونتکه مبارزە ی مسلحانه �افته که با عنوان مبارزەآم�ی
ای عم� ن�ست. هرچند که گ��ا در داخل شود، فعً� گ��نهشناخته �

هایی در این بارە وجود دارد. ابراه�م ف�اض از حکومت ایران نگرایض 
 گفته است که گراست

�
ا های  نگران �شک�ل گروە«را�ان ایران اخ�ی

 ۵۱کنم که به سال احساس �«و » کوچک ترور در کشور هستم. 
ا�ر فرصت باشد، به بحث از جنبش چ��� بازخواهم  » ا�م. برگشته

سم که آ�ا خشونتگشت. اما پ�ش از آن � در تما� اشکال  خواهم ب�پ
گر وبرحم و �کوقیت با ساختاری یب  نت�جه است؟اعتبار و یب آن یب 

اضات ا�م که از خشونت به عنوان تنها شیوەمواجه ی مواجهه با اع�ت
عام را کند و به صورت س�ستمات�ک و ساختاری قتلمردم استفادە �

ا�ط تا«کند، در این صورت آ�ا ر�زی و اجرا �تئور�زە، برنامه » ر��ض �ش
واهد بود؟ از احتمال ورود به برای خشونت از طرف مردم فراهم نخ

سم که بر فرض ا�ر وارد چنگفت�د. �» وضع�ت انقالیب « ان خواهم ب�پ
ض دورە  با خشونت از سوی مردم ن�ی

�
ای ش��م، آ�ا این وضع�ت لزوما

توان وضعییت انقالیب را تصور کرد که همچنان همراە خواهد بود؟ آ�ا �
ض باشد؟گ��ز �ا حداقل خشونتخشونت  پره�ی
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د  دانم. ا�ر فرض این باشنت�جه است؟ من پاسخش را ن�ا خشونت یب آ�
ض ما را به نت�جهکه مبارزە نخواهد رساند، چطور » مطلوب«ی ی قهرآم�ی

ض حک� صادر کرد؟ فقط �� ی م مبارزەتوان�م بگ���توان پ�شاپ�ش چننی
ض ه��نه دی «ی خشونت دولیت مدام اش ب�ش�ت است. ا�ر چرخهقهرآم�ی

را با شدت ب�ش�ت و ب�ش�ت تکرار کند و تلفات مردم را » ۹۸آبان « و» ۹۶
د، شا�د در مرحله ان مرد� به این نت�جه برسند کهباال ب�ب  ای مردم و ره�ب

د�گر وضع�ت تداف� و انفعا� پاسخگو ن�ست، اما به محض تصم�م به 
ا�ط فرارس�دن اوضاع اتخاذ روش ض ــ در �ش ض ــ به �ق» ق�ام«های قهرآم�ی نی

دانند که ه��نه باال خواهد رفت و ر�سک هم باالتر. در عوض، دستاورد �
وزی مردم و آزادی باشد. آنق�ام � وزی� مبارزەتواند پ�ی ض گاە پ�ی ی قهرآم�ی

ض در�ــــغ کردە های مسالمتی مطلویب را خواهد داد که راەهمان نت�جه آم�ی
که ا�ر مردم �ک   گرا�انه اعتقاد ندارمی راستبود. من به این نظ��ه

ض بکشند، خودشان �ک حکومت ترور  ض پاینی د�کتاتوری را به روش قهرآم�ی
ی �نوشت خشونت ض ض چ�ی بار بر � کار خواهند آورد. به هیچ وجه چننی

 است. لنین�ست
گ

ند ها اعتقاد دار مقدر ن�ست. اما به هرحال قمار بزر�
ض شدە » ق�ام«هرگز با  وازن قوا به ت باش�د بازی نکن�د مگر این که مطمنئ

ی نظا� با�د منابع و امکانات لجست�ک نفع شما است. مثل �ک فرماندە
های را برآورد کرد، نقاط قوت و ضعف دشمن را شناخت و تا�ت�ک

 مناسب اتخاذ کرد. 
ترسانند. در سور�ه، ترسند و ��» ای شدنسور�ه«روزها همه از این

خرە مردم را به سمت نا� بود که باال شدت خشوت دولیت چنان وحشت
ق�ام مسلحانه هول داد تا به آن حد که تعداد ز�ادی از اف�ان و ��ازان 

ون شود. رفت که �نگار�ش �شار هم به مردم پیوستند. حکومت �شار �
وع مرد� تبد�ل به جنگ ن�ابیت ی کوتا� مبارزەاما به فاصله ی م�ش

 ها در خاورم�انه است؟�امی قها شد! آ�ا این �نوشت مقدر همهابرقدرت
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ا�ط من فکر ن� کنم. و باز تأ��د کن�م، ق�ام تج��زی و سفار�ش ن�ست، �ش
اە �ک کند. ا�ر در آن بزنگرسد و همه را غافلگ�ی �انقالیب خودش از راە �

ض مردم! رژ�م را �نگون نکن�د، ب�ای�د هم«پ�دا شود و بگ��د، » بخت�ار« نی
وط مثً�  »ه کن�م و محدود به �ک قانون اسا�! آقای وال�ت فق�ه را م�ش

وطه« است، سطح آ�ا� و مبارزایت مردم ، د�گر دیر شدە »ی فقاهیت م�ش
ض از آن مرحله  عبور کردە است. ا�ر قرار است چننی

گ
وط� ی م�ش

ض االن است. ا�ر »بخت�ار« د، وقتش همنی ی ظهور کند و جلو ق�ام را بگ�ی
تش حاالست. اما د�کتاتورها و قرار باشد صدای مردم را �شنوند وق

اند که صدای انقالب مردم را دیر ها هم�شه �شان دادەاول�گار�ش 
ا�ط انقشنوند، وقیت که ناقوس �نگویض � الیب شان به صدا درآمدە. در �ش

و ق�ام، شما دو راە ب�ش�ت ندار�د، در هر مقا� که باش�د، روشنفکر، زن 
�ا  �ش�ت ندار�د: �ا به ق�ام مردم بپیوند�د دار، دا�شجو، ��از، دو راە بخانه

�د.   به مردم خ�انت کن�د و طرف حا�مان را بگ�ی
 

ض به نکتهی خشونتبخش بودن �ا نبودن مبارزەی نت�جهدر�ارە ی آم�ی
جا ناش ب�ش�ت بحث کن�م. ما ایمه� اشارە کرد�د که بد ن�ست در�ارە

چون آن طور که فهم�دم ی اخال�ت بودن آن بحی� نخواه�م کرد، در�ارە
شما بحث اخال�ت در این بارە را به رو�کردی هنجاری تعب�ی کرد�د که با 

ض دل�ل بحث ما در خصلت های شخ� افراد مرتبط است. به همنی
ض م��وط است. حیت ب�ای�د ی خشونتجا به عم� بودن مبارزەاین آم�ی

وزی احتما� �ک مبارزە ض را ی خشونتنتایج بعد از پ�ی بییض هم پ�ش آم�ی
 رسد که همچنان از نگاەنکن�م و وارد این بحث �ش��م. اما به نظر �

گرا�انه دو مشکل وجود دارد. اول این که با توجه به �سلط گفتمان عمل
ض خشونت ض در روابط بنی ض پره�ی ا مبارزات المل� بالمل�، امکان همرا� بنی
ض وجود ندارد و موجب انزوای آن خواهد شخشونت د. از طرف آم�ی
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الفان ها که قابل ق�اس با مخد�گر، با توجه به قدرت نظا� برتر دولت
ی رسد که امکان موفق�ت مبارزەها ن�ست، به نظر �مسلح آن
، خ�� کم شدە است. ضمن این که با افزا�ش خشونت، خشونت ض آم�ی

ا�ض کم � شود. به نظر شما آ�ا ورود امکان همگایض شدن جنبش اع�ت
ا�ض به مرحله �ک جنبش ض با حکومت در ی تقابل خشونتاع�ت آم�ی

ض  ا�ط امروز بنی ی ن�ست که حکومت�ش ض ض المل� و داخ�، همان چ�ی ها ن�ی
دەبه دنبال آن هستند؟ به این ترت�ب بهانه ی الزم برای �کوب گس�ت

ض   المل� هم کم�ت خواهد بود؟تر را پ�دا � کنند و فشارهای بنی
، حیت فاش�سیت  دە ن�ست برای �کوب گس» بهانه«، دنبال هیچ حکومیت �ت

نها ها تی ز�ادی دارد. حکومتچون هر �کوب در آن ابعاد، برا�ش ه��نه
دە دست به جنا�ت  وقیت که احساس خطر جدی کنند در آن حد گس�ت

کند � »استقبال«زنند. بنابراین، این نظر نادرست است که حکومت �
ها عام کند. نه تنها را قتلند، تا آناز این که مردم دست به سالح ب�ب 

ان وحشت را از راد�کالاستقبال ن� ض �ن م�ی های دن تودەشکند بل�ه ب�ش�ت
های شما اما در این پرسش و�ژە جوانان، دارد. من با نکتهوسیع مردم، به

ی ت��ن جنبهت��ن و غامضام، در واقع شما با دقت روی مشکلموافق
ض ی قهرآمقاومت و مبارزە ض انگشت گذاشت�د، فقدان �شتیبایض بنی المل� م�ی

، از گرانه(مگر به شکل تخ��ب ) و فقدان حما�ت همگایض ی جنگ ن�ابیت
ض  ض رو�ش از مبارزە. در چننی ض به چننی ، برای پیوسنت جمله طبقات م�ایض

وی تخّ�ل س�ا� عق�م �وضع�ت ناام�دکنندە ود، �ک شای، معموً� ن�ی
ی اسگ�ی تخُ�ِل س�ا� �جور فلج و انفعال، دامن ض ت  شود و این درست چ�ی

ا�که کنشگران با�د با آن مقابله کنند حیت در تار�ک ط. فلج تخ�ل ت��ن �ش
ض است، نگاە ا�سان ها را س�ا�، وقیت که امکاناِت اصالحات تدر��ب ناچ�ی

! ا�ر کشاند، آرزوی دخالت دولتبه فراسوی مرزها � های خار�ب
دو  ها، به ن�م قرن، به طول عمر رازا بکشد، به دههاصالحات تدر��ب به د



 چهار گفتگو |  خشونت یدر�ارە

٦٤ 
 

�ا سه �سل، بازهم نت�جه همان است، ناام�دی و �أس س�ا�، بازهم فلج 
ض تخ�ل س�ا�، پذیرش تقدیر و تن دادن به حداقل خط �ک  تر از ها، پاینی

افت  �ش
گ

 !مندانه و سادەزند�
د�م م�ان جا تمایزی قائل �شحاال برگردم به سؤال شما. ما تا این

ض روش مبارزە«و » خشونت« این دو �� ن�ستند. خشونت ». ی قهرآم�ی
دە ت. شنا�، و فلسفه اسشنا�، جامعهای در روانمبحث �س�ار گس�ت

اضات خ�ابایض تواند فردی �ا جم� باشد. آنخشونت � چه ما در اع�ت
 های دولیت �ا زدن ساختمانبین�م، خشونت جم�، مثً� به شکل آ�ش�

ی مکان ض هایی که حالت نمادین دارند، مثل دفاتر امامان جمعه، همان چ�ی
هم تعب�ی شدە، نو� خصلت خردگ��ز » کور«است که به خشونت 

)irrational ی که بالقوە شا�د حیت حالت فاش�سیت هم ض ) و خطرنا�، چ�ی
» گناهکار«پ�دا کند، مثً� وقیت که جمعییت به شکل مناس� �ک زن ظاهرا� 

کند، خشونیت که قابل�ت دستکاری توسط خ�ابان اعدام � را در 
 های پ��ول�سیت خ�ابایض ف��ب دارد و در حرکتها و واعظاِن عوامدما�وگ
، نو� تا�ت�ک و حرکِت به کند. برعکس، روش مبارزەبروز � ض ی قهرآم�ی

ان س�ا�، �ا شاخه ای هشدت عقالیض و محاسبه شدە است که ره�ب
ر�زند. در تار�ــــخ مدرن به دو صورت به �، آن را ط�ح �نظا� احزاب س�ا

ا جنگ بلندمدت ر ». ق�ام«ای بلندمدت و اجرا گذاشته شدە: جنگ تودە
؛ ا�مبخش ضد د�کتاتوری و ضداستعماری د�دەهای آزادیدر انقالب

ض  ۵۷های کالس�ک، از جمله در بهمن را در انقالب» ق�ام« در ایران، و ن�ی
. ب ، احتمال جنگ در بهار عریب ه نظر من در جمهوری اسال� کنویض

بلندمدت و �شک�ل ار�ش مرد� وجود ندارد. ا�ر زمایض برای رژ�م ورق 
ض  » ینکرون�کس«ای، به شکل لرزەبرگردد، به شکل نا�هایض خواهد بود، زمنی

ی ی عوامل متعدد که مجموعه�شدەبییض �عیض همزمایض و انطباِق پ�ش
ا کشد و نظام تعادلش ر � را از ز�ر پای حا�م�ت �ها در �ک لحظه قاآن
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وهای س�ا� برای از دست �  » شکار«دهد. ن�ی
گ

این لحظه با�د آماد�
وهای مسلح رژ�م در اثر قب� داشته  باشند چون بدون شک بخ�ش از ن�ی

های نظا� به شکاف در حا�م�ت به مردم خواهند پیوست. بر�ض قرارگاە
عت اند، به � آمد، کسایض که آموزش ��ازی د�دە�سخ�ی مردم در خواهد 

ض نظا� به اجرا توانند در سنگ��ندی� های خ�ابایض نظم و د�سیپلنی
د�دە، های کوچک مردم آموزشها را سد کنند. م�ان گروەبگذارند. راە تانک

ها را های زندانهای حا�مان را ت�ف کنند. قفلسالح پخش کنند. کاخ
هایی است که ما بارها و بارها در تار�ــــخ معا� شاهد صحنهها �شکنند. این

اش پا�  ی تار��ض ها را از حافظها�م. تخ�ل س�ا� نبا�د این صحنهبودە
، در خفا و ها را تخ�ل کند تر آنهای متن�ع و تازەکند! با�د پ�شاپ�ش شکل

 ز�رزمییض تم��ن کند، آمادە باشد! ا�ر دو بوکسور، �� تنومندتر و ��
 تر بودە، آ�ا به�ت ن�ست بتر، وارد ر�نگ شوند، آن که ضع�فنح�ف

گ
ا آماد�

ی، از قبل مه�ا باشد؟ از قبل آمادە باشد برای آن لحظه ای که فیض ب�ش�ت
 دهد و درست در همان لحظه،شود و تعادلش را از دست �ح��ف گیج �

کند و ی نادر و گذرا را شکار  و فقط در همان لحظه، همان �ک لحظه
�ه  ی ح��ف تنومندتر وارد کند؟ساز را به شق�قهی �نوشت�ض

 
ض روش مبارزە«به این ترت�ب شما  را از خشونت به تعب�ی ک� » ی قهرآم�ی

. ر�زی شدە قرار داد�د آن جدا کرد�د و ذ�ل �ک حرکت عقالیض و برنامه
ض جا است که مخالفان مبارزە  از ی خشونتنکته همنی

�
، اتفاقا ض آم�ی

کم�ت   »خشونت کور«ر�زی �شدە، �ا به تعب�ی شما های برنامهتخشون
ای که جنگ مسلحانه ر�زی شدەشوند تا خشونت برنامهنگران �

 شما خطر خشونت  تواند اوج آن باشد. اما به نظر ��
�
رسد که اتفاقا

ض کور را ب�ش�ت �  طور است؟دان�د. آ�ا همنی
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درسیت نباشد که شما به کار عبارت » ر�زی شدەخشونت برنامه«شا�د 
�د. �ا با�د گفت � لق به هم�شه متع» ر�زی شدەخشونت برنامه«گ�ی

، استفادە از  ها، روشحا�م�ت است: فناوری زندان های �کوب خ�ابایض
، تکن�کپاش، کالەآور، آبگاز اشک ی فتههای پ��ش ها و روشخود و س�پ

افشکنجه، روش ە. برای های اع�ت ی و غ�ی ها به طو همهگ�ی ض ر ی این چ�ی
گذارند، و بینند، کالس �شدە، آموزش �ر�زیس�ستمات�ک و برنامه

اع �» عل�«ابزارهای  ی باالیی از ها درجهی اینکنند! در همهاخ�ت
العقالن�ت ابزاری تعب�ه شدە. حیت در نظام دموکرات�ک، چه  های لی�ب

� خودمان. برعکس آن
در روش مقاومت  چهبرسد به نظام فاش�سیت

 داوطلبانه 
گ

ض از خودگذشت� مرد�، ز�با، حما�، و فدا�ارانه است، همنی
 برای فدا�اری تا پای جان است. برای ارتقاء روش

گ
های مبارزە و آماد�

وند ر�زی و پیی عقالیض آن نه در ِاعمال خشونت، بل�ه در برنامهجنبه
است. در های اعتصاب �ا�ی در صنایع کل�دی داد�ش با روش

ی است. در وقتسازی و ارتباطهای شبکهروش شنا� و تحل�ل گ�ی
مبارزایت است که » عن� آ�ا�«انضما� موقع�ت است. در آن 

م� و کند و انعطاف عهوش�ار، مت� به تحل�ل نظری موقع�ت را رصد �
 گذارد. �شییض را به نما�ش �روی �ا عقبتا�ت�� برای پ�ش

 
�زی شدە و ساختاری را متعلق به حا�م�ت دا�ست�د. ر خشونت برنامه

ض سخن  ی خشونتی مه� است. در واقع، وقیت از مبارزەاین نکته آم�ی
شود، �ک طرف که حا�م�ت و خشونِت آن است، کم�ت مورد گفته �

د و خطاب قرار � ایض ب�ش�ت معطوف به کس» های اخال�ت توص�ه«گ�ی
 . شا�د هم به این دل�ل که ام�دی برایاست که در برابر حا�م قرار دارند 

جا ک� هم خواهم اینها از طرف حا�م وجود ندارد. �شن�دن توص�ه
ض مس�ی مبارزات و در�ارە ی خشونت حا�مان و نقش آنان در تعینی
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 این که حا�م چگونه رفتار �
�
اضات مردم صحبت کن�م. ظاهرا کند، اع�ت

ض  مردم خواهند داشت. پ�ش�ت  ی رفتاری است که کنندەدر نها�ت تعینی
کنند، و گفت�د که حا�مان از راد�کال شدن مبارزات مردم استقبال ن�

دان�م که ِاعمال زنند. از طر�ض �از وحشت دست به خشونت �
�افته برای ا�جاد ترس در مردم است. مگر خشونت ساختاری و سازمان

بزارهای اع ااخ�ت «نه این که دستگاە �کوب و زندان و به تعب�ی شما 
ها شدە است؟ ی حا�م�تبرای �کوب، بخ�ش از کارو�ژە» عل�

سم که �سبت ترس و خشونت چ�ست؟ این� � جا چه کخواهم ب�پ
ساند؟ تالش برای ا�جاد ترس به سود ترسد �ا �است که � خواهد ب�ت

 چه ک� خواهد بود؟ مردم �ا حکومت؟
ض از د�د مقاومت مرد�، لحظه دە زمایض است که بخش مه� کننی تعینی

وهای �کوب مقابله کنند و از مردم که به خ�ابان آمدە ند با ن�ی اند حا�ض
شود. ی ترس عوض �جا معادلهاست. اینها ر�خته این �عیض که ترس آن

وجه  »حا�م�ت ترس«ی گذار، در م�ان مردم، پ�ش از فرارس�دن این لحظه
� کونفورم�سم (همنوایی با غالب است، در دوران رکود و در اوقا

ت طوالیض
ر�ِق مالزم �کد�گرند. تز » کونفورم�سم«و » ترس«فرادستان و حا�مان)! 

کند. س�ستمات�ِک ترس در جامعه، اعتماد به نفس� شهروند را نابود �
 جم� را از م�ان � حس

گ
های تنهایی از ها در ج��رەبرد. آدمهمبست�

دیوار  توان رویکنند. وقیت که نه �ی خودشان هم وحشت پ�دا �سا�ه
شعار نوشت، نه به شکل گرو� در جایی جمع شد، نه �شِت ت��بویض 

اض کرد، وقیت که  ط ص�انت جان است: در کالس، در » سکوت«اع�ت �ش
های عمو� و در خ�ابان! این مح�ط کار، در برخورد با مقامات، در مکان

چون دورویی و تقلب،  وضع�ِت ا�دئال برای حا�م�ت است. صفایت 
اند، نه ضعف شخص�ت و سقوط کارکردی از ترس و سازوکارهای دفا�

! در اتحاد مردم قدریت نهفته است که �ک فرد در انزوا به آن  اخال�ت
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خودآ�ا� ندارد، باورش ندارد. کارکرد ترس، حفظ این وضع�ت انزوای 
 است. این که افراد ا

گ
ی از اتحاد و همبست� ناتوایض  حساسجم� و جلوگ�ی

تلف های مخبا شیوە» رضا�ت«قدریت کنند. تحم�ل سکوت و اخذ و یب 
د: نخست با تحمیق فکری توسط دستگاەصورت � های ا�دئولوژ�ک گ�ی

،  های تبل�غایت و های رس� و نظام آموز�ش و سازماندولیت مثل رسانه دییض
ردن ک  و سپس از راە خشونت س�ستمات�ِک تعب�ه شدە در نظارە و رصد 

مندان، و بخش آ�اە جنبش   های صن�ض روشنفکران، دا�شگاه�ان، ه�ض
تنمونه«کارگری و کارمندی. با جاسو� از شهروندان، با  درست   »ی ع�ب

 ی پ�شاهنگایض چون اسماع�ل بخ�ش کردن از مبارزان؛ بازداشت و شکنجه
 یو سپ�دە قل�ان. تا د�گران حساب کار خودشان را داشته باشند. د�کتاتور 

حشت پذیر ن�ست. با�د و بدون حا�م�ت س�ستمات�ِک ترس و ترور امکان
منوا ها باطیض کنند تا همه هرا در ناخودآ�اە شهروندان بکارند و در ضم�ی آن

 شوند. 
 

 پ�دا کنند و د�گر ترس  
گ

فرض کن�م زمایض برسد که شهروندان همبست�
، مردمکار�رد خود را برای �کوب از دست دادە باشد. در چنان زم  ایض

های  ی سالآیند. احتماً� با توجه به تج��هبرای تغی�ی به حرکت در �
رسد که تغی�ی در ایران معطوف به ساختار قدرت گذشته، به نظر �

شدە است. گ��ا د�گر را� غ�ی از تغی�ی بن�ادین حکومت برای رس�دن 
ا�ض مردم متصور ن�ست. حیت ا�ر حکومت  به اهداف جنبش اع�ت

�شییض بدون تغی�ی بن�ادین ساختار آن، �شییض کند، این عقبعقب
گوی ارادە و خواست جم� مردم نخواهد بود. ا�نون سؤال این پاسخ

 آ�ا تغی�ی ساختار قدرت بدون خشونت ممکن است؟ 
�
است که اساسا

ا�ر قرار بر تغی�ی بن�اد قد�م قدرت و تأس�س بن�اد جد�د قدرت باشد، 
ض بخ�ش از بن�اد قدریت برن�آ�ا این از ماه�ت هر  آن  آ�د که خشونت ن�ی



یعبدی کالن�ت گفتگو با   

٦٩ 
 

ی قدرت است، و ا�ر ماه�ت ی س�ا� برای قبضهباشد؟ ا�ر مبارزە
ی توان از قبضهآم�خته شدە، چگونه �قدرت با خشونت در هم

ض کرد؟ به ب�ان د�گر، �  خواهمقدرت حرف زد اما از خشونت پره�ی
، نهاد  توان ام�د داشت که با بگ��م که آ�ا � ض سقوط نهاد قدرت پ�شنی

 جد�د قدرت همان وضع�ت قب� را بازسازی نکند؟
بینانه است و تار�ــــخ ع� ُمدرن بارها شاهد این نگرایض واق� و کامً� واقع

شود اما ی آزادی و دموکرا� �نگون �بودە که �ک د�کتاتوری با وعدە
د�د و کنند و � چند سال، طبقات جها تحقق پ�دا ن�وعدە

ند و همان �ساِط ظلم و بهرەهای تازە شکل �اول�گار�ش  �ش را به کگ�ی
ض به شما �کنند. نظ��هشکل د�گری اح�ا � �ند در  گ� پردازان بدبنی

کشورهایی که سابقه و سنت دموکرا� و آزادی وجود نداشته این احتمال 
�ای �م دی جغراف�ایی ما که از دوران قبه مراتب ب�ش�ت است، مثل خطه

ن�ست   »روش �سخ�ی قدرت«است. به نظر من، این استبداد آس�ایی بودە 
ای را قبول دهد، �عیض این باور کل�شهکه ماه�ت حکومت تازە را شکل �

 به د�کتاتوری� تک
�
ض �ا انقالیب الزاما  و روش حزیب ندارم که روش قهرآم�ی

ض به دموکرا� پلورال�سیت �مسالمت چه ه��ت حکومت انجامد. آنآم�ی
ی س�ا� را به چنگ آوردە باشد، تازە را شکل � ویی است که ره�ب دهد، ن�ی

�عیض در آن حرکت جم� که منجر به تغی�ی �ک رژ�م شدە، موفق به کسب 
ض جلب عاط�ض و حما�ت » هژمویض « ات��ک، و ن�ی  س�ا�، اس�ت

گ
(�کرد�

اهرا� و ظ» مخم�«ها) شدە است. ممکن است شما �ک انقالب قلب
ض داشته خشونت وی هژمون�ک آن، مت� به قدرتپره�ی های باش�د اما ن�ی

، دست به تصف�ه �ا �کوب بزند  .خار�ب
آ�د که به باور من، ما با�د به �ک تناقض فکر کن�م، تناق�ض به چشم �

ض کش�دن استبداد، ن�از به حرکت جم� و  قابل مطالعه است: برای پاینی
است اما به محض جا�گ��یض دولت جد�د، �� از اتحادهای بزرگ گرو� 
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های فردی و شهروندی باشد. در ها با�د حقوق و آزادیت��ن نگرایض مهم
وزی،  ، فرد�ت چندان مهم ن�ست اما در فردای پ�ی حرکِت راد�کاِل �نگویض

های گرو� و صن�ض و طبقایت جدا شان از ه��تتک افراد با�د حسابتک
 ، فرِد خودمختار� صاحب حق، به رسم�ت شناخته»دفر «باشد و به عنوان 

 .هاستشوند. این پارادوکس انقالب
ت وجود در نظ��ه های انقالب متأثر از مارکس�سم، هم�شه این بص�ی

به  ها منجر داشته که تار�ــــخ جوامع، تار�ــــخ طبقات است و سقوط دولت
ی ەنگاری مارکس�سیت در�ار شود. تار�ــــخروی کارآمدن طبقات جد�د �

های نجینهت��ن گداری، �� از غیض دوران گذار از فئودال�سم به نظام �ما�ه
چه که با�د ی آنهمه، در�ارە نگاری معا� در جهان است. با اینتار�ــــخ

د و برای هم�شه به سلطهجای �ما�ه ه دهد ــ ی طبقات خاتمداری را بگ�ی
امات فراوان است. ی سوس�ال�سیت ــ ابهساز و کار دولت در �ک جامعه

ت های ارزشمندی اسی تار��ض قرن ب�ستم هم، هر چند واجد درستج��ه
وی هژمون�ک«دان�م ا�ر است. �های نا�ام داشته اما فرجام ر تغی�ی د» ن�ی

 دار باشد، نظام جد�د هم شک� از حا�م�تی �ما�هنظام، مت� به طبقه
ر شکل). بود (با تن�ع �س�ار دطبقایت با ابزار �کوب متناسب با آن خواهد 

وهای ضد�ما�ه وی هژمون�ک به دست ن�ی  داری باشد، چهاما ا�ر ن�ی
ارە کم دو دسته ادب�ات در این بتضمییض برای دموکرا� وجود دارد؟ دست

ی نظ��ه هایی که متأثر از وجود دارد که تول�دات ز�ادی داشته: �� نظ��ه
 یعایت که بر اساس نظ��هاست، و دوم مطال» دموکرا� شورایی «
اند. این دو�، برخالف او�، حفظ صورت گرفته» دموکرا� راد�کال«

ە کردن سالهسنت دو�ست ض ال دموکرا� را هدف دارد اما با راد�کال�ی ی لی�ب
اش از اقتصاد های س�ا� و حقوق شهروندی آن و جداسازیشکل

ل ای اول اما ب�ش�ت بر سازو داری. تأ��د دسته�ما�ه ض و کارهای کن�ت ز پاینی
� صن�ض �ا طبقایت است. هر دو از ف��ه

شدن ساختارهای خودگردایض
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ض �» ملت-دولت«بوروکرات�ِک دولیت در  و  کنند. مطالعات نظریپره�ی
ارد توان و جا ن�تحق�قات تار��ض و م�دایض در این بارە ز�اد است؛ این

دموکرات�ک،  الجزئ�ات شد. نظر شخ� من این است که در سنت لی�ب 
فت  در نظ��هپ��ش

گ
ته  های فردی صورت گرفی حقوق و آزادیهای بزر�

است.  ها توجه و التفات �شان ندادەکه متأسفانه سنت چپ انقالیب به آن
شان به پردازایض چون یورگن هابرماس و نور�رتو بابیو و همفکرانالبته نظ��ه

ن را به س�است چپ و اند آاین سنت وقوف کامل دارند و س� کردە
ه اند و راد�کال�سم چپ، چه بها در اقل�تسوس�ال�سم پیوند دهند اما آن

ی لنین�سِم کالس�ک و چه نظ��ات �ساساختارگرا�انه-شکل مارکس�سم
های فردی در های حقوق و آزادیهای فرا�سوی، به نظ��همکتب
ال  . � استدموکرا� باور چندایض ندارند، و این گرا��ش خطرنا لی�ب

 
ض بعد از �کوب یب ۱۳۹۶ماە سال بعد از دی ی سابقه، و همچننی

اض  وارد دورە۱۳۹۸ها در آبان ماە اع�ت
�
ی جد�دی از ، ظاهرا

، ز�ر نقد »گراطلب و اصولاصالح«ا�م. ورزی در ایران شدەس�است
های وجود را� از درون حا�م�ت، ام�دی تند قرار دارند و د�گر وعدە

ض برن� اری  های �س�خون». د�گه تمومه ماجرا«دهند: د. شعار �انگ�ی
ض ر�خت شا�د �شانه ی پا�ان �ک دوران باشد. آ�ا در ایران ما که بر زمنی

ا�م؟ و ا�ر انقالب را در معنای  با مقدمات ظهور �ک انقالب مواجه
�م، آ�ا � مس�ی خشونت در تحوالت آیندە کالس�ک آن در نظر بگ�ی

 دعوت به ناپی ایران اجتناب
�
ذیر نخواهد بود؟ و آ�ا اساسا

خشونت، در حا� که رفتار حکومت سبعانه است و به کشتار عدم
بینانه و عم� هم هست؟ به عباریت د�گر، آ�ا زدە، واقعمردم دست

توان گفت که ما چه بخواه�م و چه نخواه�م، چه توص�ه کن�م و ن�
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 سمت انقالیب چه توص�ه نکن�م، را� که گشودە شدە است، به 
 بار خواهد رفت؟خشونت
ی هنوز زودرس است. این نت�جه اشد شا�د درست ب» پا�ان �ک دوران«گ�ی

هایی که در دست دارد اما حکومت هنوز به پا�ان خط نرس�دە و کارت
است.   ی متوسطها طبقهت��ن� این کارت�ە سوخته ن�ستند. مهم�ک

، درست بر  های خالف کارت اول، س�استکارت د�گر با احتمال خ�� کم�ت
ض است که هدفش نو� تقس�م ثروت به شکل  پ��ول�سیت با مشت آهننی

� ای باشد که با ا�دئولوژی اسالم�ارانه
� پ��ول�سیت و فاش�سیت گرایی

های مؤمن به انقالب و ضداستکباری همخوایض دارد. اما به نظر �س��ب 
ض طبقه ی متوسط و ادامهی من احتمال باالتر همان خوشنود نگهداشنت

ا� و امنییت کابینهس�است ط آن، ی روحایض است که پ�شهای نئولی�ب �ش
ی فروش نفت باشد. این هم از ط��ق پا�ان تح��م های اقتصادی و از �گ�ی

د. �ک جام زهر د�گر، �ک نرمش قهرمانانه ی د�گر، با�د صورت بگ�ی
اضات  مت اخ�ی به سدینام�سم س�است داخ� ایران �س از �کوب اع�ت

ال کند که گرا م�ل �طلب و جناح اسالمهای اصالحهمگرایی ب�ش�ت نئولی�ب
ار تر خواهد شد. با کشت�عیض تما�ل به ادغام در بازار جهایض باز هم قوی

نخواهند توا�ست در این جادە ب�فتند. ره�ب با�د م�ان پافشاری بر خط 
ت اع�ت  ض آبان دمقاومت و نرمش �� را برگ��ند. درس ع�ب ر اضات خوننی

ایران و عراق و لبنان برای حا�م�ت این است که برای فروش نفت زودتر 
ل از دست خواهند داد و  ی متوسط را بهای بیند�شند و گرنه طبقهچارە

�
ک

خشم مردم دو�ارە با شدت ب�ش�ت باال خواهد زد و به طور جدی درد�ساز 
مردم، س�است واحدی  ها برای خاموش کردن صدایخواهد شد. باالیی 

 از باالیی اند. کشتار و قتلندارند و دچار �شتت
گ

ها عام باعث ر�زش بزر�
خواهد شد و به انزوای ب�ش�ت رژ�م در منطقه و جهان خواهد انجام�د. 

آن است که به نحوی با آم��کا  » �شخ�ص مصلحت«برای حفظ نظام، 
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رف دو سه آم��کا ظ رسد که پاندول س�است خار�ب کنار ب�ایند. به نظر �
ت باشد، ی بعدی دموکراسال آیندە به سمت م�انه حرکت کند. ا�ر کابینه

، باز هم تما�ل به سمت »جو با�دن«حیت از ن�ع جنگ �دی مثل 
ن شان روشهم مواضع» سندرز«و » وارن«بازگشت به برجام قوی است، 

 رایشنوی دارد اما مشکالت نتان�اهو باست. با�دن از ا�ای�ل حرف
�شک�ل دولت �کپارچه و مخالفت بخش مه� از دستگاە امن�ت ا�ای�ل 

 از ابتدا مخالف بود)، فشار الیب با حمله
�
ی نظا� به ایران (موساد عمدتا

ها کاهش خواهد داد. دموکرات» رژ�م چنج«ا�ای�ل بر کاخ سف�د را برای 
ها �ر دموکراتس�است بارا� او�اما را در قبال ایران ادامه خواهند داد. ا 

د، با رفع ی دوم ترامپ باشانتخابات را ببازند و کاخ سف�د در اخت�ار کابینه
ض و فاش�ست ّ بولتون و جول�ایض و بنض ها، با ترامپ های افرا� نظ�ی آن�ش

واهان بر  خی جمهوریتری رو�رو خواه�م بود. سلطهتر و پرا�مات�کمال�م
کم مجلس که �عیض دستاست  تر شدە کنگرە هم به مراتب ضع�ف

 متما�ل کند ا�ر کاخ سف�د جلودار شود. » برجام دو«نمایندگان را به سمت 
ض تح��م ها و وار�ز� دالرهای نفیت بار د�گر برای رژ�م وقت خواهد برداشنت

 اش از حاال مشکل استبییض خ��د. فراتر از آن چه پ�ش خواهد آمد، پ�ش
ا ی در اس�ت وهای مرد� برایاما این روندها نبا�د تغی�ی  تژی� بلندمدِت ن�ی

ض و تدارِک �نگویض نظام بدهد. سازمان  د� از پاینی
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  عمار مل�گفتگو با 
، خشونت هست ی خشونتدر مبارزە ض  پره�ی

 ی ناموجهدهندەادامهاما مبارزان آغازگر و 
 خشونت ن�ستند 
 

امون آن را ی خشونت و بحثمسئلهحوادث اخ�ی در ایران  های پ�ی
 که ا�ر ک� در دو�ارە مط�ح کردە است. پرسش اص� این است  

ض �کوب یب  رحم قرار گرفت، آ�ا هر ن�ع خشونیت در برابر �ک ماشنی
اخال�ت است؟ سؤال د�گر این که  ال�ت فارغ از اخبرابر آن همچنان غ�ی

ا��، آ�ا در �ک جنبش  ض �ش بودن و نبودن خشونت در چننی
امد؟ ی مطلوب بینجتواند به نت�جهاجتما� توسل به خشونت �

قبل از این که وارد بحث ش��م، اول به مقدمات فکری و س�ا� آن 
ض تأمل � ی خشونت و ترس م��وط تواند به رابطهتوجه کن�م. اولنی

ساند �ا این که خودش � باشد. آ�ا حکومت خواهد مردم را ب�ت
ترس�دە و دست به خشونت زدە است؟ ِاعمال خشونت چه �سبیت 

 با ترس دارد؟ 
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ای معنادار است. در ی عمل، رابطهی ترس و خشونت در حوزەرابطه
شود. وقیت ک� از �ک امری �س�اری از موارد ترس موجب خشونت �

ترسد �ا از وق�ع �ک اتفا�ت ترس دارد، در مواجهه با آن و برای کاهش �
رعکس تواند بکند. از سوی د�گر، این رابطه �ترس، اعمال خشونت �

سانند. برای جمهوری ع�ض خشونت �باشد. ب کنند برای این که ب�ت
مردم را  کند ت��ن ابزاری است که با آن س� �اسال�، خشونت اص�

مرعوب و تداومش را حفظ کند. از طر�ض هر وقت هم که حا�مان 
 کنند. ترسند، ب�ش�ت خشونت �جمهوری اسال� �

سانای که خشونت �البته رو�ه هاست. ی عادی آنند، رو�هکنند تا ب�ت
اضات دی ماە  حکومت در اتفاقایت که � دو سال اخ�ی و بعد از اع�ت

هموارە س� کردە است که با توسل به خشونت  شکل گرفت، ۱۳۹۶
اضات  ض حال و در اع�ت ساند و به خانه برگرداند. اما در همنی مردم را ب�ت

د. ا�ر سابقه ز کم، چون شد�دا� ترس�دە بود دست به خشونیت  ۹۸آبان 
ایض  ای در این اتفاقات توجه  های مکرر آقای خامنهبر فرض به سخ�ض

ی تر� بود که در کل�ت نظام وجود داشت و با توسل کن�م، همه �شانه
خواستند آن را پنهان کنند. این ن�ع اعمال خشونت برای به خشونت �

هم در  ونت را ی ترس و خشاین بود که آن ترس را مهار کنند. این رابطه
شنا� حکومتبین�م و هم در روانشنا� فردی و اجتما� �روان

 ها. 
 

د آن ی �کوب و ابعاگ��ند وقیت ما در�ارەای �از طر�ض د�گر، عدە
کن�م، ممکن است باعث ترس مردم شود و به نفع صحبت �

 با�د در�ارە
�
ی حا�م�ت خواهد بود. د�گرایض هم معتقدند که اتفاقا

رسایض شود تا کند با دقت اطالعونیت که حکومت اعمال �خش
وع�ت جهایض حکومت ز�ر سؤال رود. به نظر شما در مقابل این  م�ش
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شود و هم ی شما، هم از � ترس اعمال �خشونیت که به گفته
 هدفش ا�جاد ترس است، چه وا�ن�ش با�د �شان داد؟ 

ض به خشونت از سوی کسایض که اطالع ا فعال کنند � �رسایض پرداخنت
ای دارد. از �ک سو �شان دادن سطح حقوق ��ش هستند، اثر دوگانه

ی این که ق��ان�ان این خشونیت که حکومت اعمال � کند و پ�گ�ی
نگار خشونت چه کسایض هستند، وظ�فه ی فعال حقوق ��ش و خ�ب

ض انتشار اخبار در�ارە ان خشونت حکومت مستقل است. همچننی ض ی م�ی
ضان و افزا�ش مقاومت آنممکن است  ها شود. از موجب خشم مع�ت

ی سطح باالی خشونت دهندەسوی د�گر، انتشار اخباری که �شان
ر کنند که در برابها احساس �ترساند و آناست، بخ�ش از مردم را �

اض کرد و حکومیت که این سطح از خشونت را انجام �  دهد نبا�د اع�ت
ضان به عقبدر نت�جه این امر ممکن است  �شییض بخ�ش از مع�ت

بینجامد. به هر حال، این اثر دوگانه وجود دارد. با�د د�د کدام �ک از 
�ش�ت ترسند �ا این که باین دوحالت اتفاق خواهد افتاد. این که مردم �

ض �در برابر وا�نش� خشونت ض حکومت مع�ت  شوند؟آم�ی
رد که بحث د�گری جا سازوکار د�گری هم وجود دابه نظر من، در این

ی وق�ع انقالب است و این پرسش که در است و آن م��وط به مسئله
ا�� انقالب رخ � دهد و چه کشورهایی با کدام فرهنگ چه �ش

ی به انقالب �شان � ی وزەدهند. این بحث به حاجتما�، اقبال ب�ش�ت
 م��وط است و نکات جالیب دارد. در مطالعات مطالعات م�ان

گ
فرهن�

 وجود دارد که به آن انم�
گ

، �ک شاخص فرهن�
گ

فرهن�
ینامعلوم« ض گ��ند. بع�ض از ) �uncertainty avoidance» (پره�ی

ی باالیی دارند، �عیض س� �جوامع نامعلوم ض های وشکنند که به ر پره�ی
ند. از طرف د�گر، بع�ض از فرهنگ ض ه�ی ا�ط نامعلوم ب�پ ها مختلف از �ش

هستند، �عیض  )uncertainty acceptance(پذیر و جوامع نامعلوم
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ا�ر وضعییت نامعلوم باشد از � کنجکاوی به سمت کشف کردن آن 
 روند. این مسئله در حوزە�

گ
 تأث�ی دارد.  های مختلف زند�

ی بدهد که در کشورهایی که نامعلومتحق�قات �شان � ض االیی پره�ی
 از ط��ق انقالب �ا  دارند، تحوالت اجتما�

�
تظاهرات خ�ابایض رخ  عمدتا

ی باالیی دهد. مثً� فرا�سه �� از کشورهایی است که نامعلوم� ض پره�ی
دارد. در مقابْل کشورهایی مثل هلند �ا کشورهای اسکاندیناوی 

ات اجتما� در آننامعلوم  ها از ط��ق اصالح و گفتگو پذیرند و تغی�ی
ر جوامع توان دها را �ی وق�ع انقالبشود. سابقهانجام �

ض مشاهدە کرد. فرا�سه در ارو�ا، با آن انقالبنامعلوم های مکرر، و  پره�ی
ی باالیی داکشورهایی مثل ایران و کشورهای عریب نامعلوم ض رند. پره�ی

ض حال که نامعلوم ض شا�د عج�ب به نظر برسد که این جوامع در عنی پره�ی
ی با پر خرند؟ نامعلومهستند، چگونه ر�سک انقالب را به جان � ض ه�ی

ی �� ن�ست، اینر�سک ض ی مختلف هستند. ها دو پد�دەپره�ی
ی �عیض این که شما از آننامعلوم ض ض �چه نامعلوم �پره�ی پندار�د پره�ی

�د چه وقوعش را محتمل و معلوم فرض �کن�د اما برای آن کن�د، حا�ض
تان معلوم است ی ر�سکه��نه بده�د و ا�ر احساس کن�د که نت�جه

ی را �حیت ر  بش پذی��د. بگذار�د مثا� بزنم. در ابتدای جن�سک ب�ش�ت
ض م�لیون ا�ط، فرض معلوم س�ب ها تن از مردم به خ�ابان آمدند. در آن �ش

ضان این بود که س�ستم در برابر خواسته عیض باطل  ها �ی آنبرای مع�ت
شان این بود که با حضور  کند. فرض�شییض �کردن انتخابات عقب

دە ، نت�جه معلوم است.  یگس�ت  نامزدهای نارا�ض
گ

ضان و ا�ستاد� مع�ت
دە  وع  ۸۸خرداد  ۳۰روی آورد و از وقیت که حکومت به �کوب گس�ت �ش

ضان کرد، وضع�ت عوض شد و مردم این امر را  » علومم«به کشتار مع�ت
 کند و در نت�جه�شییض ن�کردند که احتماً� س�ستم عقبفرض 

اضات وزی اع�ت شد. چون مردم ایران  uncertain)وم (نامعل پ�ی
ضان کمنامعلوم ند، مع�ت ض  �شییض کردند. کم عقبپره�ی
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ا�ط به سمیت برود که تل�ت عمو� این باشد که  حال فرض کن�د که �ش
مت ثبایت حکو ی حکومت مستقر، نامعلوم و شکنندە است و یب آیندە

 از 
گ

ردم به م را وضع�ت معلوم فرض کنند. به عبارت د�گر، گروە بزر�
این نت�جه برسند که س�ستم در حال فرو�ا�ش است و ماندگار نخواهد 

ی  بود. در این ض جا امر نامعلوم، دوام س�ستم است و در نت�جه آن چ�ی
ض � چه معلوم کنند، حما�ت از س�ستم است؛ آنکه مردم از آن پره�ی

ی به خ�ابانفرض � ها شود سقوط نظام است؛ در نت�جه تعداد ب�ش�ت
ا�ط انقالیب �  شود. تر �آیند و �ش

حال برگرد�م به سؤال شما. آ�ا مردم در برابر اخبار م��وط به خشونت 
کنم که من فکر � شوند؟تر �کنند �ا تهاج��شییض �حکومت عقب
ی که باعث �غ�ی از مسئله ض یض  �شیشود مردم عقبی خشونت، چ�ی

وم جم� ماندگاری حکومت را معلکنند �ا نکنند، این است که آ�ا تل�ت 
کند �ا سقوط آن را. ا�ر باور جم�، سقوط نظام را امری حت� فرض �

رغم خشونت حکومت، ممکن است مردم فرض کند، در این صورت به
م�د که چرا توان فهباز هم به خ�ابان ب�ایند. ا�ر از این منظر بنگ��م �

دەبه اضات کوچک۹۶ی حکومت در دی ماە رغم �کوب گس�ت ، اع�ت
 از مردم در آبان 

گ
دو�ارە  ۹۸تر باز هم ادامه �افت و در نها�ت گروە بزر�

ون آمدند.   ب�ی
 

بد ن�ست وارد این بحث ش��م که گاە در برابر خشونت حا�م�ت، 
ض هم به سمت اعمال خشونت � ضنی ض آرام آرام مع�ت روند. اولنی

ض نادر سؤال این است که آ�ا توسل به خشونت از طرف مع�ت  ست ضنی
توان تصور کرد که این اعمال خشونت هم اخال�ت است؟ �ا این که �
 باشد و هم مف�د؟
ی نکتهدر مورد خشونت ض ای هست که با�د به آن پرداخت. پره�ی

ض مبارزات خشونت« هم » مبارزات بدون خشونت«را گا� » پره�ی
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 ن�نامند که به نظر ��
�
ی نادرست است. ما اساسا توان�م رسد تعب�ی

بدون «ی های استبدادی و �ک��گر، مبارزەدر مقابل حکومت
ای آرمایض و ناشدیض است اما داشته باش�م. این خواسته» خشونت

ض خشونت«توان�م � ض مبارزات » پره�ی باش�م و مبارزات مدیض ن�ی
ض هستند نه بدون خشونت! معنای خشونتخشونت ی اپره�ی ض ین پره�ی

  ونت متوسل شود با�د مبارزە را تعط�لن�ست که ا�ر حکومت به خش
ی شود. مبارزە با�د خشونت ض باشد کرد تا از بروز خشونت جلوگ�ی پره�ی

ها آن را به ممکن ن�ست ز�را حکومت» بدون خشونت«ی اما مبارزە
 کشند. خشونت �

واق� از خشونتاصالح ی غ�ی ی مط�ح �طلبان تفس�ی ض کنند و در پره�ی
وهای �کوب مبارزە را به خشونت �عمل با این توج�ه که ن کشند، �ی

اضات مدیض و تظاهرات خ�ابایض هستند. این نگاە  مخالف اع�ت
 در برابر مبارزە» گ��زخشونت«

�
ض خشونت«ی اتفاقا قرار دارد. » پره�ی

، حیت از » گ��زخشونت«نگاە  این است که ا�ر مبارزات از هر طر�ض
�م د وارد این مبارزە ش� طرف حکومت، به خشونت کش�دە شد، ما نبا�

ی گ��ز از خشونت، ها در اصل به بهانهو با�د از آن دوری کن�م. آن
 کنند. مبارزە را تعط�ل �

ض خشونت«اما در تار�ــــخ مبارزات  واق�» پره�ی ض نگاە غ�ی ای به چننی
اخشونت وجود ندارد. حیت در اند�شه ِن ی کسایض که به اصطالح پ�ام�ب

ض مبارزاِت خشونت ض نگا� د�دە ن�بودەپره�ی شود. برای مثال،  اند، چننی
ض «گ��د که گاندی در جایی � من خشونت را هزاران بار به نامرد ساخنت

عدم خشونت من  یشمارم. نظ��هتما� �ک ملت و �ک نژاد مرجح �
دفاع پذیرد که از مقابله با خطرات بگ����م و ع��زان خود را یب هرگز ن�

 من خشونت را رها کن�م. م�ان اعم
�
ال خشونت و گ��ز بزدالنه، مسلما

» ندی مردم برادر همه«این سخنان در کتاب » دهم. بر بزد� ترجیح �
 آمدە است. 



عمار مل�گفتگو با   

٨١ 
 

ض را از مبارزەی خشونتتوان مبارزەجاست که چگونه �بحث این پره�ی
ض جدا کرد؟ با�د تع��ف و مع�ارهای مشخ� در�ارە ی خشونت آم�ی

ض داشته باش�م. مبارزات خشونتپر ی خشونتمبارزە ض ده�ی ط پره�ی و �ش
ضان آغازگر خشونت نباشند  اسا� دارند: اول این که مبارزان و مع�ت

ط این است که ادامه ض �ش ی خشونت به شکل ناموجه دهندەو دومنی
وریت بر ادامه وع نباشند، �عیض ا�ر �ض ی خشونت برای دفاع م�ش

 موارد، افراد برای دفاع از خود  ن�ست، آن را متوقف کنند. در �س�اری از 
ایض از خشونت متوسل شوند. فرض کن�د که مأموری  ض ناچارند به م�ی

اندازی وجود دارد که مردم س� �کشد �ا تکمردم را � کنند او را ت�ی
ض جاست که مبارزان خشونتخلع سالح کنند. اما نکته این  پره�ی

ض حال آغازگر ی ناموجه خشونت نخواهند بود و در دهندەادامه عنی
ض هستی خشونتها، دو اصل مبارزەخشونت هم ن�ستند. این  ند. پره�ی

اما ا�ر حکومت به خشونت متوسل شود و ما بگ���م با�د مبارزە را 
گ��زی است. �عیض گ��ز از خشونت به هر تعط�ل کن�م، این خشونت

پردازان مبارزات خشونتکدام از نظ��هرسد که هیچشکل. به نظر �
ض د�دگا� را ن� ض چننی ی به ایپذیرند. �س خشونتپره�ی ض ن معنا پره�ی

اضات تان درگ�ی خشونت ن�ست که شما اصً� در مبارزات و اع�ت
� مبارزەش��د. ش� ن�ست که حکومت خشونت �ن�

ی کند. ه�ض
ض این است که تا حد ممکن از خشونت �خشونت د و آغپره�ی ض ازگر پره�ی

 جه خشونت ن�ست. ی نامو دهندەو ادامه
 

وع �ی خشونترسد که مبارزەبه نظر � ض را م�ش دان�د. سؤال پره�ی
ض ی خشونترسد این است که چرا مبارزەد�گری که به ذهن � آم�ی

وع است؟ ی مسلحانه �� از  ی قبل، مبارزەچهار دهه نام�ش
غ�ی  ایهای چپ، مبارزەهای موجود بود و حیت بر�ض از ج��انگ��نه

ها هر آ�د که در این سالدا�ستند. اما به نظر �ن�ممکن از آن را 



 چهار گفتگو |  خشونت یدر�ارە

٨٢ 
 

ض د�گر نامعت�ب شدە است. ی خشونت�افتهسازمان ین�ع مبارزە آم�ی
شورها، مثل آم��کا و مک��ک، حمل ک  دان�م که در بع�ض هرچند �

ض اسا�  علت گنجاندن  سالح بر اساس قواننی
�
مجاز است و ظاهرا

ض ح�ت در قانون اسا� آم��کا این بود که ا�ر حکومت به سمت  چننی
د�کتاتوری کش�دە شد، مردم بتوانند از سالح استفادە کنند. آ�ا هر 

وع اسی خشونتن�ع مبارزە ا�� نام�ش ض در هر �ش  ت؟ آم�ی
ض از دو منظی خشونتتوان بر مبارزەی مه� است. �این نکته ر آم�ی

نقد داشت. �� منظر اخال�ت است. کسایض مثل گاندی و لوترکینگ 
 توسل به خشونت و استفادە از ابزار خشونت �

�
و  ــگ��ند که اساسا

ی اص� آن �عیض مبارزات مسلحانه ــ غلط است ز�را به تکث�ی و شیوە
کند که به نت�جه ای ا�جاد �انجامد. چرخهل�د خشونت �بازتو 
د. توان�د به آزادی و عدالت برس�رسد و از ط��ق این ن�ع مبارزە ن�ن�

گناهان ق��ایض شوند و ش��د که یب از طرف د�گر، ممکن است سبب 
ض ها از منظر اخال�ت مبارزات خشونتاین اخال�ت ن�ست. �س آن و  آم�ی

 کنند. � مسلحانه را رد 
دی و کارکردی، مبارزات مسلحانه را  کسایض هم هستند که از نظر راه�ب

اش ماندال است؛ هر چند او در مقط� خودش به کنند. نمونهرد �
ض روی آورد اما مبارزات مسلحانه را نقد و ن�ض کرد. توجه  مبارزات قهرآم�ی

ض و مبارزەداشته باش�د که مبارزە ن�ست و این ی مسلحانه �� ی قهرآم�ی
ض و خرابکاری دو را با�د تفک�ک کرد. ماندال � گ��د مبارزات قهرآم�ی

افت ض موجب خون�ش ض جان ا�سانآم�ی شود، ها ن�ر�زی و هدر رفنت
ی ر�زی و تق��ت چرخهی مسلحانه موجب خونکه مبارزەدرحا�

 شود. خشونت �
ی دی��د ثورو«د�گری اشارە کنم.  یبد ن�ست به نکته  Henry( »ه�ض

David Thoreau( ض ک� نظ��ه پرداز نافرمایض مدیض است. او اولنی
است که بحث نافرمایض مدیض را مط�ح کرد و مخالف خشونت هم بود. 
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ض حال زمایض رساله نوشت. » دفاع از جاْن براون«ای به اسم او در عنی
 در آم��کا بود. او بعد از سالداری طرفدار لغو جان براون مزرعه

گ
برد�

آورد. ثورو در دفاع از ی مسلحانه روی ها مبارزە، �انجام به مبارزە
خواهم بکشم و نه ای نوشت و گفت که من نه �جان براون رساله

توانم تصور کنم زمایض فرا خواهد رس�د که خواهم کشته شوم، اما ��
خواهد بود. این مهم است که واضع ناپذیر �� از این دو امر اجتناب

ا�ط خاص دفاع  ی نافرمایض مدیض از روش خشونتنظ��ه ض در �ش آم�ی
ض پردازان مبارزات خشونتخواهم بگ��م حیت نظ��هکردە است. � پره�ی

ض ن�ستند. هم به طور مطلق نا�ض مبارزات خشونت  آم�ی
أی�د ت اما از سوی د�گر، تحق�قات تجریب هم ن�ض مبارزات مسلحانه را 

تکند. تحق�قات آماری خانم � که اغلب   دهد �شان � ار�کا ِچنوو�
ی از مردم را جذب کنند و توانند موفق شمبارزایت � . ند که تعداد ب�ش�ت

وزی با�د بتوان�د تعداد ز�ادی از مردم  بر اساس این نظ��ه، شما برای پ�ی
 در مبارزات مسلحانه این کار ممکن ن�ست. وقیت را درگ�ی مبارزە کن�د اما 

 از مردم را ش��د چطور �وارد مبارزات مسلحانه �
گ

 توان�د بخش بزر�
ی مسلحانه و ه��نهبا خود همراە  های های آن و روشکن�د؟ درگ�ی

 از مردم را همراە کند. از این جهت است  چ��� ن�
گ

تواند بخش بزر�
وزی کم�ت � ض پژوهششکه امکان پ�ی دهد  ان �ها �شود. درحا� که همنی

وزی مبارزات مسالمت ض و خشونتکه احتمال پ�ی ض ب�ش�ت از آم�ی پره�ی
 مبارزات مسلحانه است. 

ی مسلحانه حکومت هموارە دست باال ی د�گر این که در مبارزەنکته
ی دارد. کند ز�را حکومت به مراتب سالحرا پ�دا � های به�ت و ب�ش�ت

ض تقاب� به سخیت �توان ت�  وز شد. توان پ�ی صور کرد که در چننی
ای ب��م که �س�اری از نهادهای به � �از سوی د�گر، ا�نون در زمانه

ض  المل� و کشورهای دموکرات�ک و آزاد هم مبارزات مسلحانه و روشبنی
ض را تأی�د ن�های خشونت  رد �آم�ی

�
ند و در کنکنند و حیت آن را ��حا

about:blank
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ند. بنابراین، مبارزان حما�ت ارد جانب حکومت را �این مو  گ�ی
ض  المل� را از دست خواهند داد. �س هم به لحاظ اخال�ت و هم از بنی

دی، مبارزات مسلحانه مردود و نا�ارآمد به رسد. البته نظر �نظر راه�ب
ازان، کامً� پردطور که گفتم مبارزات مسلحانه، از نظر بر�ض نظ��ههمان

در هر  ها دهد که آنە است و تحق�قات تجریب هم �شان ن�ن�ض �شد
ا�� ناموفق بودە گ��ند آ�ا مبارزات مسلحانه در کنار اند. بع�ض ��ش

ض �مبارزات خشونت تواند مف�د باشد �ا نه؟ این پرسش را با�د پره�ی
ض را پی خشونتبرر� کرد. در همان زمایض که لوترکینگ مبارزە ره�ی

مان ی مسلحانه بود. همال�وم ا�کس معتقد به مبارزە کرد،ترو�ــــج �
ض و خرابکاری ی خشونتموق� که ماندال طرفدار مبارزە پره�ی

افت ض بود، گرا�ش�ش ی مسلحانه هم در های معطوف به مبارزەآم�ی
آف��قای جنویب وجود داشت. در انقالب ایران هم بخ�ش از کسایض که 

وزی انقالب مبارزە کردند، چ��ک بودند. البته �  در  ۵۷انجام پ�ی
دە و اعتصابات �ا�ی به دست آمد  مرحله ، با تظاهرات گس�ت ی نهایی

ض به شمار �های خشونتکه جزو روش رود اما مبارزات چ��� پره�ی
هم وجود داشت. به هر حال، این بحث د�گری است اما در مجم�ع 

ل دی قابتوان گفت که مبارزات مسلحانه از نظر اخال�ت و راه�ب �
 تج��ز و توص�ه ن�ست. 

 
ی که خشونت سازمان  ی مسلحانه منت�ض �افته و مبارزەدر مس�ی

ض است. اما ی خشونتماند مبارزەاست، تنها را� که � پره�ی
ض به این معنی خشونتطور که خودتان گفت�د مبارزەهمان ا پره�ی

ها خشونت �ن�ست که هیچ خشونیت رخ نخواهد داد ز�را دولت
 جا است کهشود. سؤال اینکنند و خشونت بر مبارزات تحم�ل �

ض �ی خشونتوقیت وارد مبارزە  ش��د، انتظار دار�د دولیت کهپره�ی
ض  در مقابل شما است، دولت مسئو� باشد و به حداق� از قواننی



عمار مل�گفتگو با   

٨٥ 
 

ض  هایی که المل� پایبند بماند. بر�ض معتقدند دولتا�سایض و قواعد بنی
ض ناچار به عقبی خشونتەدر مقابل مبارز  لت�شییض شدند، دو پره�ی

هایی بودند که تا حدی به این اصول پایبند بودند. اما �ک حکومت 
عادی مثل ایران �ا کرە شما� چه خواهد کرد؟ فارغ از بحث  یغ�ی

ا�� به لحاظ عم�  ض �ش ، سؤال این است که آ�ا در چننی اخال�ت
ض وجود دارد؟ی خشونتامکان موفق�ت مبارزە  پره�ی

های م��وط به مبارزات ی مه� است. در نظ��هبله این نکته
، بهخشونت ض ی که �پره�ی ض ض چ�ی ، اولنی گ��ند و�ژە در بحث نافرمایض مدیض

ین است که نافرمایض مدیض در ساختاری عم� است که حداق� از ا
ا�ط دموکرات�ک را دارد. �عیض با�د حدی از قانون مندی وجود داشته �ش

طرف مقابل هم وا�ن�ش قانون باشد تا ا�ر شما قانویض را نقض کرد�د،
 مند �شان دهد. 

و  نا آرنتپردازان، از جمله جان رالز، هااز این نظر، �س�اری از نظ��ه
های �ک��گر یورگن هابرماس � گ��ند که مبارزات مدیض را در �س�ت

ی آف��قای جنویب و توان پ�ش برد. اما از آن سو تج��هاستبدادی ن�
ماندال هم وجود دارد. جمهوری اسال� حکومت �ک��گری و از 
منظری نو� آپارتا�د است. از این جهت، تا حد ز�ادی با آف��قای 

قابل مقا�سه است. البته م��ت آف��قای جنویب این بود که جنویب 
ض دل�ل  ها و ساختار قضایی دادگاە اش تا حدودی مستقل بود. به همنی

ی معتقد به مبارزە ض بود، ک� مثل ماندال که در زمان دستگ�ی ی قهرآم�ی
اعدام �شد اما در جمهوری اسال� ک� مثل فرزاد کمانگر که تنها �ک 

 ام شد. معلم بود، اعد
ض از ن�ع های خشونتماندال �انجام به این نت�جه رس�د که روش پره�ی

ض دل�ل، به روش ض و روش گاندی، کارآمدی ندارد. به همنی های قهرآم�ی
افتهای خرابکارانهروش ض روی آورد. ماندال توضیح �ی �ش د که داآم�ی

�م که موجب مسئله باە تی اص� ما این است که رو�ش را به کار ن�ب
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ی مسلحانه را کنار  شود. �س روش مبارزەها و کشتار شدن جان ا�سان
ی مسلحانه و مبارزە گفت ما چند راە دار�م که ��گذاشت. او �

ا هی اینی چ��� شهری و د�گری ترور�سم است. اما همهمبارزە
 ا�سان

گ
شود. بنابراین، ر�زی و کشتار �ها و خونموجب تباە شدن زند�

افتمندانه«ی ش مبارزەرو  گفت را انتخاب کرد. ماندال �» خرابکاری �ش
ض حکومت بگذار�م و تنش را ما س� � کرد�م چوب الی چ�خ ماشنی

 مجبور به مذا�رە شود. به جایی برسد که 
�
�م که رژ�م نهایتا چنان باال ب�ب

تواند بچرخد و ی این وضع�ت چ�خ حکومت د�گر ن�بفهمد با ادامه
، �انجام به مذا�رە با مخالفان در براب ر وضع�ت فرسا��ش و فرو�ا�ش

وز کرد. تن در دهد. به نظر � ض شیوە بود که ماندال را پ�ی  رسد که همنی
ض و هم از مبارزەماندال و �ارا�ش هم از روش خشونت ض پره�ی ی قهرآم�ی

استفادە کردند و هم س� کردند که توجه افکار عمو� جهان  خرابکارانه
ض را ب المل� را افزا�ش دهند. اما ا�ر  ه خود جلب کنند و فشارهای بنی

ض گرو� دنبال روش های مسلحانه باشند، امکان جلب حما�ت بنی
المل� را نخواهند داشت. هر چند در آن زمان آم��کا و انگل�س، ماندال 

ض پرهی خشونتدا�ستند اما در نها�ت او با مبارزەرا ترور�ست � �ی
ی ا با خود همراە کند و با مبارزات خرابکارانهتوا�ست جهان ر 

افت ، حکومت را به عقب�ش ض  �شییض و مذا�رە واداشت. آم�ی
ض �ی خشونتمبارزە دەپره�ی د، از تری بهرە گتواند از ابزارهای گس�ت �ی

های مختل�ض همچون خرابکاری. اما با حفظ اعتصابات �ا�ی تا روش
ط اص� پ�ش اموجه ی نودداری از آغاز و ادامهگفته �عیض خهمان دو �ش

ض از روش ض حال پره�ی هایی که موجب اتالف جان خشونت و در عنی
نرمال شود. فکر �ها �ا�سان کنم که در این صورت، حیت حکومیت غ�ی

توان �سل�م کرد. هرچند جمهوری اسال� مثل جمهوری اسال� را هم �
ورت کرد که در ص  توان تصور حکومیت به شدت �ک��گر است اما �
ض  ییض �شالمل�، ناچار به عقبافزا�ش همزمان فشارهای داخ� و بنی
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ض را امتحان های مبارزات خشونتی روششود. ما هنوز همه پره�ی
 ا�م. نکردە

 
، به نظر  با توجه به تحوالت ایران و رو�دادهای چند سال اخ�ی

ها�ت ن طلبان حکومیت در ایران بهی اصالحرسد که د�گر پروژە�
وردە خگران با�د آن را شکستخودش رس�دە و از نظر بر�ض تحل�ل

ا�� هست�م که بر�ض معتقدند وارد دورە ی پ�شاپنداشت. در �ش
دمات ها و مقپذی��د که ما با ظهور زمینها�م. آ�ا شما �انقالب شدە

ض پرهی خشونتا�م؟ آ�ا امکان تداوم مبارزەانقالب در ایران مواجه �ی
 ا�ط انقالیب هم وجود دارد؟ در �ش 

 رسد که هم به لحاظ عم� و هم به لحاظبا توجه به شواهد به نظر �
پذیری جمهوری اسال� باطل شدە است. جمهوری نظری فرض اصالح

ض اسال� �شان دادە است که اصالح حال پذیر ن�ست اما در عنی
ر فشار ر اثشود اما دپذیر است. �عیض جمهوری اسال� اصالح ن��سل�م

ی انقالب برای پذیر ن�ست وارد مرحلهشود. چون اصالح�سل�م �
ه انقالب طلبان هم�شش��م. نکته اینجاست که اصالحتغی�ی �ا گذار �

ض جلوە �را امری خشونت دهند و انقالب را معادل کشت و کشتار آم�ی
ر به کا ۵۷ای که خودشان بعد از انقالب دانند، �عیض همان شیوە�

 بردند. 
توان از دو ن�ع انقالب سخن گفت: انقالب اما با�د توجه داشت که �

� موفق، در های خشونتسخت و انقالب نرم. �س�اری از جنبش ض پره�ی
ی که در آف��قای جنویب و در دوران واقع جنبش ض های انقالیب بودند. چ�ی

 و  ماندال اتفاق افتاد، انقالب بود. آنجا هم نظام س�ا� دگرگون شد 
س ا�ر آورد. �رخ داد و �ک نظام دموکرات�ک ��ر » گذار«تغی�ی کرد و 

ی انقالیب انقالب را تغی�ی ساختاری بدان�م، با�د گفت که وارد مرحله
خوانم �» گذار«ا�م. ا�ر این مرحله را با نو� انقالب نرم که آن را شدە



 چهار گفتگو |  خشونت یدر�ارە

٨٨ 
 

ه در ک  به �انجام برسان�م، ه��نه کم�ت خواهد بود. اما ممکن است
ض تغی�ی کند. این که چه  نها�ت نظام با نو� انقالب سخت و حیت خوننی

 خواهد شد پرس�ش است که پاسخ آن، همچنان نامعلوم است. 
م با توان�جاست که آ�ا �ا�م اما سؤال اینی انقالب شدەما وارد مرحله

ض از جمهوری اسال� عبور کن�م؟ این  انقالیب نرم و گذاری مسالمت آم�ی
ض مبارزات خشونتگذ ض ار ن�ازمند ادامه �افنت ض و فشارهای بنی المل� پره�ی

ضان هایی مثل به روش است. احتمال دارد که در آیندە بخ�ش از مع�ت
 �سل�م 

�
خرابکاری روی ب�اورند، با این هدف که جمهوری اسال� نهایتا

 شود و به جایی برسد که حا�ض به مذا�رە باشد تا این گذار اتفاق ب�فتد. 
ق ارو�ا.   مثل آف��قای جنویب و کشورهای �ش

اما حالت د�گر این است که جمهوری اسال� به همان را� رود که در 
جا سور�ه د�د�م و نظام به هیچ عنوان حا�ض �شود کوتاە ب�ا�د. در این

ه شود و شا�د انقالیب سخت بی انقالب نرم �سته �ی مرحلهپروندە
ض   وق�ع بپیوندد. حیت ممکن است المل� نقش که دخالت بنی

 چه در لییب رخ داد. سازی پ�دا کند، مثل آن�نوشت
ت  ا�م و مسئله این اسی انقالیب وارد شدەبه هر حال، ا�نون به مرحله

 توان�م با انقالب نرم از این مرحله گذر کن�م �ا این که به انقالیب که آ�ا �
حکومت  ای که در نها�ت رفتار سخت خواه�م رس�د؛ مسئله

ض   ی آن است. کنندەتعینی
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