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ّ
یک قانون و دورگه  خشونت

 � ی شاهنی� نصری�

پاسدارنده، چرخه ای در َگرِدش و پویایی را ترسیم-پدیدآورنده و حق-درون مایه ی خشونِت حق

 می کند که از درون آن رابطه ی امر قانونی و غیرقانونی، حق و ناحق، مشروع و نا مشروع،

.فرمانروایی و فرمانبرداری، حاکم و محکوم زائیده و پاسداری می شود

در نگاه نخست و عام، به کارگیری. در گستر ه ی سیاست مدرن، رابطه ی خشونت و قانون موضوعی مرکزی است

در دولت های مدرن، محدوده  و مشروعیت. خشونت امریست نکوهیده مگر آنکه دالیلی موجه برای آن ارائه شود

اعمال خشونت از طریق قانوِن حاکم تبیین و صورت بندی می شود و به کارگیری مشروع آن در انحصار نهادهای

ماکس وبر در یکی از سخنرانی های معروفش با اشاره و تأیید. دولتی ازجمله پلیس، ارتش یا نیروهای امنیتی است

، دولت مدرن را این گونه«هر حکومتی بر خشونت و زور فیزیکی بنا شده است»تحلیل تروتسکی مبنی بر این که 

دولت مدرن تنها نوع جامعه ی بشری: »تعریف می کند  gemeinschaft  ِاست که از حِق انحصارِی خشونت ورزی

با این همه، این حق انحصاری در یک قلمروی جغرافیایی محدود شده و. فیزیکی و مشروعیت یافته  برخوردار است

در( ۱۳۶، ۲۰۱۵وبر، .« ) همین محدودیت جغرافیایی یکی از مؤلفه هایی  است که مفهوم دولت را تعریف می کند

برای به  کارگیری مشروع خشونت یا: این نگاه غالب و صوری، عقالنیت و منطِق فرمانروایی مدرن بازتاب می یابد

به. باید فرایندی تعریف شده در گستره ی قانون وجود داشته باشد، یا آنکه اهدافی مشروع ضرورت آن را توجیه کنند

بیان دیگر، خشونت یا به واسطه ی فرایند قانون گذاری توجیه می شود یا به عنوان ابزاری برای تحقق اهدافی مشروع

در این چارچوب تحلیلی، خشونت نسبت به قانون ماهیتی ثانوی و فرعی پیدا می کند که. به کار گرفته می شود

در ظاهر، این. مشروعیت خود را از درون نظام حقوقی حاکم می گیرد و در درون نهادهای سیاسی محصور می شود

.قانون است که محدوده ی به کارگیری خشونت را معین کرده و به انحصار خود در آورده است

یکی از نخستین اندیشمندانی است که این نگرش صوری و غالب را به چالش کشید و نشان( ۱۹۲۱)والتر بنیامین 

سیاسی-داد که در نظام های مدرن سیاسی خشونت نه تنها هیچ گاه نقشی فرعی و ثانوی نسبت به قانون و نظام حقوقی

بنیامین به روشنی دریافته بود که خشونت وقتی در. نداشته، بلکه همواره پدیدآورنده  و پاسدارنده ی آن ها است

از یک سو، خشونت عنصری  است. گستره ی فرمانروایی سیاسی پدیدار می شود، نژادی دورگه و دوسویه می یابد

از سوی دیگر، خشونت از. تأثیرگذار در جهت زایش قانون و نظم حاکم که خود را با زور تثبیت و تحکیم می کند

به بیان بنیامین، خشونتِ . قانون محافظت می کند و نظم حاکم را در برابر بی نظمی و امِر غیرقانونی ایمن  می سازد

پدیدآورنده-فرمانروایی های مدرن درون مایه و کارکردی حق  )die rechtsetzende Gewalt(  پاسدارنده-و حق

)die rechtserhaltende Gewalt(  (۲۰۴-۱۷۹، ۱۹۹۹بنیامین، )دارد .



در این نوشته تالش می کنم که نژاد دورگه ی خشونِت حکومتی را از دریچه ی تجربه ی شکل گیری دولت مدرن در

در این راستا، به طور خاص، به بررسی نقش خشونت ورزی حکومتی. دوران فرمان روایی نظام پهلوی بررسی کنم

)، پایه ریزی نهاد ساواک (۱۳۱۰)، قانون مجازات ۱۲۹۹حق در کودتای نظامی اسفند /در زایش و پاسداشت قانون

خواهم پرداخت( ۱۳۵۰)و شکل گیری کمیته ی مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی ( ۱۳۳۵ .

***

 

ردیابی« قانون/حق»را می توان در تبارشناسی معادل های هندو اروپایی واژه ی  حق /پیوند درونی خشونت و قانون

اروپایِی-هندو-واژه ی پروتو [1].کرد  reg که ریشه ی واژه ی right ) حق، راست و قانون:  انگلیسی (  recht و )

حق، راستی، قانون و قدرت: آلمانی بن واژه ی. است، میداِن معنایی گسترده و قابل تأملی به دست می دهد  )  reg با

(راست:  فارسی باستان« )راستا»، (فارسی مدرن« )راستی»واژه ی  ، razeyeiti ) فرمان  می راند: اوستایی (،

regere ) فرمان راندن: التین (، rex ) فرمانروا، پادشاه: التین (، riag ) شکنجه: سانسکریت ( raj و ) :سانسکریت

در تمام این واژه ها، مفهوم حق یا قانون هم تراز با مفهوم. در یک خانواده ی معنایی جای می گیرند )فرمانروا، پادشاه

همچنین، زبان شناسان(. ۳۳۷، ۲۰۱۶بِنِونیست، )قدرت، فرمانروایی، زورمندی و خشونت صورت بندی می شود 

به معنای پیرو سیاست محافظه کار و( و معادل های اروپایی آن« )راست»نشان می دهند که دگردیسی معنای سیاسی 

کناپ) باز می گردد ۱۷۹۴دسته  راستی، به اوایل قرن نوزدهم و دسته بندی های سیاسی در مجلس ملی فرانسه در سال 

(۲-۳، ۲۰۰۶و رایت،  .

بی تردید، نهاد خشونت را نمی توان به ابزاری خنثی که صرفاً در انحصار حکومت و قانون است فروکاست و

برخالف رویکرد.  ازاین رو باید منطق دورگه ی آن را در دامنه ی ظهور خشونت در سپهر سیاست ارزیابی کرد

صوری به قانون و حق، این کارآمدی و تأثیر گذاری خشونت است که به شکل گیری ساختار و بافتار جدید قانون

یکی از رخداد های جهان گستِر سیاسی که نهاد خشونت خود را در آن عریان می کند پدیده ی. مشروعیت می بخشد

در دوران جنگ، ساختار خشونِت یک نظام سیاسی به شکلی متمرکز و آشکار در برابر ساختار یک. جنگ است

پس از رویارویی و زورآزمایِی دو ساختار خشونت،  نیرویی که در میدان جنگ چیرگی. نظام دیگر قرار می گیرد

می یابد در موازنه ی قدرت به جایگاه آفرینش گِر حق دست  می یابد و می تواند، به طوری مشروع، شروط آتش بس و

در چنین رابطه ای، این خوِد. خود را بر قدرت مغلوب تحمیل کند حقانیت و قانون ( در صورت چیرگی مطلق)

در منطق جنگ،  خشونت عنصر پدیدآورنده ی حق و. خشونت است که پدیدآورنده ی نظم و نظام جدید قانونی است

.حق را می توان به سادگی در تمام کشور گشایی های استعماری مشاهده کرد/پیوند درونی خشونت و قانون. قانون است

اسناد تاریخی نشان می دهند که قدرت های سیاسی کشورگشا همواره نظام ارزشی و حقوقی خود را بر قلمرِو فتح و

پدیدآورنده ی خشونت چنان استوار و پایدار است که امروزه و بیش از نیم قرن-عنصر حق. تصرف شده حاکم کرده اند

پس از دوران استعمار، اغلب مستعمره  های پیشیِن بریتانیا، یعنی اعضای اتحادیه ی کشورهای مشترک المنافع، نظام
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سیاسی نیروی استعمارگر پایه ریزی کرده و فرمانروای بریتانیای-حقوقی و ارزشی خود را بر پایه ی نظام حقوقی

[2].کبیر را به عنوان نماد و سرور آن به رسمیت شناخته اند

عینیت می یابد،« مجرم»نظام که در پیکر « دیگریِ »با آفرینش صوری جرم سیاسی و تعریف 

حاکم به جامعه ی تحت حاکمیت یادآوری می کند که مشروعیت تعریف، تفسیر و اجرای حق و

.قانون تنها در اختیار اوست

در تاریخ معاصر. پدیدآورنده ِی خشونت را می توان در نهاِد کودتا بازیافت-افزون بر میدان جنگ، درون مایه ی حق

پدیدآورنده ی خشونت- یکی از شناخته ترین نمونه های سیاسی است که عنصر حق ۱۲۹۹ایران، کودتای سوم اسفند 

۱۲۹۹بدون آنکه بخواهم به پیچیدگی های تاریخی و زمینه ی شکل گیری کودتای نظامی . در آن مشهود و بارز است

بپردازم، در این جا به این نکته بسنده می کنم که به گواه تاریخ، این رخداد سیاسی زمینه ی  پایه گذاری دودمان پهلوی و

پس از چیرگی کودتاگران بر تهران که در آن(. ۱۱۹-۱۱۸، ۱۹۸۲آبراهامیان، ) نظام سیاسی جدید را فراهم آورد 

 ماده ای تحت عنوان۹نهاد یکه فرمانروایی به طور نمادین و حقیقی نمایندگی می شد، رضاخان میرپنج اعالمیه ای 

،۲۰۰۸نهاوندی، )سیاسی نوین را به ساکنان این شهر اعالم کند -صادر کرد تا پیدایش نظم حقوقی« حکم  می کنم»

تمام اهالی طهران باید ساکت و مطیع»می کند که « حکم»در ماده ی نخست این اعالمیه فرمانروای پیروز  [3](.۶۰

به»و در ماده ی هشتم هشدارگونه فرمان  می دهد کسانی که از فرامین حاکم سرپیچی کنند « احکام نظامی باشند

این دو گزاره ی تحکم آمیِز نظامی به ما برای درک«. محکمه ی نظامی جلب و به  سخت ترین مجازات ها خواهند رسید

نخست، این اعالمیه نشان می دهد که نطفه ی یک نظام نوین. رابطه ی قانون و خشونت یاری می رسانند

دوم  آن که، بنیان. یکه فرمانروایی و دستگاه بوروکراتیک دولتی و نظامِی آن در یک کودتای سیاسی بسته شده است

سیاسی و قانونی این نظم نوین مشروعیت خود را نه از درون قانون پیشین، بلکه از خشونت ورزی نظامی و-حقوقی

سوم، سازوکار و محتوای قوانین. انشاء شد« اول شخص مفرد»حکمی گرفت که از سوی یکه فرمانروای پیروز به 

و در نهایت این که، تعریف. نوین در فرایند ساکت کردن و مطیع سازی شهروندان در برابر قدرت حاکم پایه ریزی شد

«محکمه های نظامی»با « غیرقانونی»و « قانونی»، « نامشروع»و « مشروع»،  «ناحق»و « حق»عملی و واقعی 

سیاسی از طریق-بنابراین، نمونه ی شکل گیری یک نظام حقوقی. نهادینه و تثبیت شد« سخت ترین مجازات ها»و 

پدیدآورنده ی خشونت -کودتا نشان می دهد که حقانیت و مشروعیت قانون نه از خود آن، بلکه از نیرو و عنصر حق

.استخراج شده که به شکلی نظام مند در عمل و گفتار از سوی فرمانروا به کارگرفته می شود
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پس از تاج گذاری رضا شاه، دستگاه های مدرن بوروکراتیک دولتی، ارتش نوین و دربار در ایران شکل گرفت و

قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقالل»، ۱۳۱۰در خردادماه (. ۱۳۶، ۱۹۸۲آبراهامیان، )گسترش یافت 

در مجلس شورای ملی تصویب شد که بر اساس آن خشونِت حکومتی ساحتی کامالً صوری و رسمی پیدا« مملکت

این قانون با هدف حفاظت و پاسداشت از نظام سلطنتی و مصون نگاه داشتن آن نسبت به نگرش ها و نیروهای. کرد

بر طبق ماده ی نخست این قانون، هر فرد یا گروه ایرانی که به هر شکل و در هر کجا. سیاسی جایگزین وضع شد

را برای سازمان دهی جامعه در ذهن«  و رویه ی اشتراکی مرام»به ضدیت با نظام سلطنتی می پرداخت و یا 

هر كس خواه»همچنین در ماده ی سوم ذکر شده بود که . می پروراند، به مجازات زنداِن سه تا ده ساله محکوم می شد

مجلس شورای« )با مشاركت خارجي خواه مستقالً بر ضد مملكت ایران مسلحاً قیام نماید محكوم به اعدام  شود

(۱۳۹۴اسالمی،  .

پدیدآورنده ی خشونت را بیان و بازنمایی می کند،- ماده ای و حکم کودتاگر عنصر حق ۹در صورتی که اعالمیه ی 

عنصر پاسدارنده ی خشونت را.  درون مایه ی پاسدارنده ی خشونت را آشکار می سازد۱۳۱۰وضع قانون مجازات 

نظام حاکم را به شکلی« دیگری های»قانون مجازات از آغاز جرم سیاسی و : می توان در چند جبهه مشاهده کرد

از. از یک سو، مخالفت و ضدیت با نظام سلطنتی، به طور عام، جرم انگاشته می شود. گنگ و ناروشن تعریف می کند

طور خاص، افراد و گروه هایی از جامعه را که به مرام یا رویه ی اشتراکی گرایش دارندسوی دیگر اما، قانون، به

ارائه ی تعریف گنگ و ناروشن از دیگری  های سیاسی نظام، این امکان. در مجموعه ی مجرمان سیاسی قرار می دهد

 روِز حاکم، هر سیاسی حاکم می دهد که در هر زمان و هر مکان و با در نظر گرفتن منافع-را به دستگاه حقوقی

بنابراین، گنگی و ناروشنی گزاره های قانون کارکردی در. فردی یا گروهی را به طور بالقوه یا بالفعل مجرم بشناسد

جهت گسترش دامنه ی خشونت ورزی حکومت با هدف حفظ و ایمن سازی نظم حاکم در برابر گفتمان  و اندیشه ی

عینیت می یابد،« مجرم»نظام که در پیکر « دیگریِ »با آفرینش صوری جرم سیاسی و تعریف . نیروی  مخالف دارد

حاکم به جامعه ی تحت حاکمیت یادآوری می کند که مشروعیت تعریف، تفسیر و اجرای حق و قانون تنها در اختیار

یکه فرمانروا از طریق مجازات اعدام، مقتدرانه فرمان  می دهد که مشروعیت بخشی به خشونت کامالً در. اوست

همزمان، کنش، مرام و رویه ی هر فرد یا گروهی که. انحصار حاکمیت و گرفتن جان دیگری تنها و تنها حق اوست

برچسب خشونت ورزی، غیرقانونی  و ناحق بودن( یعنی ضد نظام باشد)با نظم حاکم سازگاری نداشته باشد 

.می خورد

قانون است و از/از یک سو، خشونت پدیدآورنده ی حق. خشونِت حکومتی سرشتی دورگه و کارکردی دوگانه دارد

در نظام پادشاهی، هر دو کارکرد در پیکر باهیبت حاکم و یکه فرمانروا بازنمایی می شد. سوی دیگر پاسدار آن است

بی گمان، برای حفظ امنیت و ایمن سازی پیکر یکه فرمانروا نمی شد به قوانین صوری بسنده [4](.۱۳۹۷نصیری، )

کرد و باید برای حفاظت از قانون و حقانیت حاکمیت، نهادها و اندام هایی ایجاد کرد که به گونه ای پیشرفته تر و کاراتر

، نسخه ی تکامل یافته ا ی از یک نهاد پاسداِر قانون، یعنی سازمان اطالعات و۱۳۳۵در سال . پاسدار نظام حاکم باشند

به گفته ی پرویز ثابتی، مسئول اداره ی سوم ساواک، این نهاد اساساً بر. چشم به جهان گشود( ساواک)امنیت کشور 

 به منظور مبارز ه ی هرچه مؤثرتر و به روزتر با عناصر ضدنظام و مارکسیست۱۳۱۰پایه ی اجرای قانون امنیتی 
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بر طبق قانون مربوط(. ۲۴۵، ۲۰۱۲ثابتی و قانعی فرد، )تشکیل شده بود ( یعنی همان باورمندان به مرام اشتراکی)

به تشکیل ساواک، وظیفه ی این نهاد کسب اطالعات الزم برای حفظ امنیت ملی،  مقابله با مخالفان سلطنت، جلوگیری

از فعالیت گروه هایی که غیرقانونی اعالم شده اند و جلوگیری از شکل گیری گروه هایی که مرام و رویه ی آنها مخالف

یکه فرمانروای دوران که اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر خوانده می شد، حدود. قانون است، تعریف شده بود

دو دهه بعد در یکی از گفتگو هایش با خبرنگاران خارجی بی پرده اذعان داشت که هرگونه انتقادی به بنیان های

او همچنین صریح و واضح بیان  می کرد که گرایش داشتن به [5].قانونی حکومتش را تحت هیچ شرایطی بر نمی تابد

].فلسفه  ی مارکسیسم و اندیشه ای که او مارکسیسم اسالمی می خواند امری کامالً غیرقانونی و شایسته ی مجازات است

سیاسی را نمایش می داد که نقاِب مجرم و جانی را بر چهره ی-شاهنشاه در گفتارش سرشت یک نظام حقوقی [6

نظام شاه مشروع و حق بود و دیگری ها نامشروع و ناحق: دیگری های سیاسی اش میخکوب کرده است .

شکنجه باید فرد محکوم را وادار به ندامت کند؛ شکنجه شده باید اقرار کند که دیگر قصد

خرابکاری ندارد و مجبور شود به بلندپایگِی یّکه فرمانروا و قانون گذار درود بفرستد؛ خرابکار

باید شخصیت خود را در هم بکوبد و عملکرد خرابکارانه ی خود به عنوان آلت دست بیگانه را

سرزنش کند

 

در قامت ساواک، خشونِت فرمانروا در. با شکل گیری ساواک، رابطه ی قانون وخشونت، اداری و امنیتی شد

در نهادهای امنیتی، خشونِت. آیین نامه های اداری، چارت های سازمانی و فناوری های سرکوب مدیریت و کانالیزه شد

پاسدارنده با هم در می آمیزند و به یک سازوکاِر پویای ایمن ساز و قانون گذار تبدیل می شوند که-پدیدآورنده و حق-حق

گره خوردگی و آمیزش خشونِت. در آن شخص فرمان روا و قانون گذار با دستگاه پاسداِر قانون گره می خورد

.مشاهده کرد« کمیته ی مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی»پدیدآورنده و پاسدارنده را می توان در تأسیس 

 به دستور پادشاه به منظور هماهنگی میان عملکرد همه ی اداره ها و سازمان های حافظ۱۳۵۰این نهاد در بهمن 

مانند«  )کمیته ی مشترک»درهم آمیزی نهادهای گوناگون امنیتی در . تشکیل شد« خرابکاران»قانون برای مقابله با 

سایش های پیشین در دستگاه( واحدهای اطالعاتی و امنیتی شهربانی، ژاندارمری، ارتش و اداره ی کل سوم ساواک

اداری و بوروکراتیک را کاهش می داد و تمام زور و نیروی حاکمیت را برای رویارویی با خرابکاران متمرکز و
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بدین سان، حذف و خنثی کردن افراد، مرام ها و رویه های غیرقانونی با(. ۱۷۶-۱۷۸، ۱۹۹۰دالنوا، )بسیج می کرد 

.کارآمدی هر چه بیشتر پیگیری می شد

یکی از نوآوری های ساواک در پاسداری از نظام، در صورت بندی نیروی مخالف در چارچوب مفهومِی

در دهه ی پنجاه، مفهوم خرابکار با هدف ترور و تخریِب شخصیت نیروی مخالف و ارائه ی. نهفته است« خرابکار»

در دیدگاه حکومت، خرابکار کسی. تصویری هراس آلود از او در جامعه از طریق دستگاه های تبلیغاتی همه گیر شد

است که به چرخ دنده های اداری، پلیسی و امنیتی نظام آسیب می رساند و اصطالحاً چوب الی چرخ کالسکه ی شاه

همچنین، خرابکار فردی وحشت افکن است که ترس بر دل فرمانروا انداخته و پیکر با هیبت او را خدشه. می اندازد

هراس افکنی خرابکار تا آنجا پیش می رود که شخص پادشاه را وا می دارد که پرونده ی(. ۱۳۹۷نصیری، )دار می کند 

باالخره با رهبر خرابکاران چه»امنیتی او را بی وقفه دنبال کند و همواره از نیروهای امنیتی خود بپرسد که 

(۲۴۸، ۲۰۱۲ثابتی و قانعی فرد، )[7]«کردید؟

از آن جا که مشروعیت خشونت ورزی منحصراً در اختیار نهاد حاکم است، به کارگیری هر ابزاری برای تخریب و

حذف خرابکار، از ترور شخصیت، زندان افکنی و اعمال روش های گوناگون شکنجه تا حذف فیزیکی و اعدام های

اداری از این منظر نوین و یّکه است که در همه جا حضور دارد و-خشونِت امنیتی. فله ای و دسته جمعی، جایز است

این نوع از خشونِت امنیت محور در آیین نامه ها و دستورات اداری نگاشته. خود را به شکلی نامرئی بروز می دهد

اداری در جایگاه ناظِر مطلق-خشونِت امنیتی. می شود و در سلسله مراتب سازمانی به طور نامرئی به گردش درمی آید

کارکرد خشونِت. می ایستد و با چشم ها و گوش های پنهانش تمام شهروندان را به مثابه ی قانون شکنان احتمالی می پاید

مخاطب عام شکنجه همه ی شهروندان یک جامعه. اداری بیش از هر چیز در نهاد شکنجه تجلی می یابد-امنیتی

شکنجه ابزاری است برای ساکت کردن و مطیع سازی همه ی خرابکاران احتمالی و هشداری است برای تمام. هستند

فراتر)با این  همه اما نهاد شکنجه رابطه ی مهم تری . کسانی که ممکن است بخواهند به جمع دیگری هاِی نظام بپیوندند

شکنجه باید فرد محکوم را وادار به ندامت: با فرد محکوم به شکنجه نیز برقرار می کند( از کسب اطالعات از متهم

کند؛ شکنجه شده باید اقرار کند که دیگر قصد خرابکاری ندارد و مجبور شود به بلندپایگِی یّکه فرمانروا و قانون گذار

درود بفرستد؛ خرابکار باید شخصیت خود را در هم بکوبد و عملکرد خرابکارانه ی خود به عنوان آلت دست بیگانه

[8](.۶۲، ۱۳۹۹؛ نصیری  و فغفوری آذر، ۱۸۰-۱۷۹، ۱۳۷۱دالنوآ، )را سرزنش کند 

پس از ایجاد کمیته ی مشترک ضد خرابکاری، بازداشت و شکنجه به یک روند عادِی اداری و سازمانی تبدیل شد که

-۱۷۸، ۱۳۷۱؛ دالنوا ۱۰-۶، ۱۹۷۶عفو بین الملل،  )درآن عامالن شکنجه به عنوان یک حرفه به آن می نگریستند 

 به دستور رضا شاه و معماری مهندسان آلمانی طراحی شده۱۳۱۱نخستین زندان مدرن ایران که در سال (. ۱۷۹

بروز نامرئی و پنهانکارانه ی خشونت از طریق. بود، به نهادینه سازی نهاد مدرن شکنجه در ایران اختصاص یافت

دستگاه های امنیتی پاسداِر قانون به یّکه فرمانروا این فرصت را اعطا می کرد که از پذیرفتن مسئولیت اعمال خشونت

سر باز زند و وقوع آن را بدون هیچ تناقضی انکار کند؛ چنانکه اعلیحضرت همایونی،  در زمان رویارویی با

پرسش گری خبرنگاران خارجی درباره ی شکنجه و خشونت ساختاری،  خود را از وجود این پدیده کامالً بی اطالع

[9].نشان می داد و آن را به موضوعی بسیار خرد در دستگاه اداری فرومی کاست
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پاسدارنده، چرخه ای در َگرِدش و پویایی را ترسیم  می کند که از-پدیدآورنده و حق-بنابراین،  درون مایه ی خشونِت حق

درون آن رابطه ی امر قانونی و غیرقانونی، حق و ناحق، مشروع و نا مشروع، فرمانروایی و فرمانبرداری، حاکم و

در چارچوب هر قانونی که مشروعیِت آن از خشونت ورزی فرمانروا سرچشمه . محکوم زاییده و پاسداری می شود

می گیرد، دست آویزی به نهاد قانون، فرِد محکوم به فرمانبرداری را به حشره ای در بطرِی بی رنِگ خشونت مبدل

پناه بردن به قانون. می کند که نسنجیده خود را به در و دیوار می کوبد و سرانجام ناامید از رهایی جان می سپارد

تجربه ی انقالب های تاریخ. یّکه فرمانروایان، سرانجامی جز دست وپا زدِن مداوم در چرخه ی بی انتهای خشونت ندارد

نشان داده است که رهایی بشر تنها با فاش ساختن سرشت خشِن قانوِن، شکستن َسِر یّکه فرمانروا، مشروعیت زدایی از

آنچه امروز به عنوان حِق(. ۱۳۹۷نصیری، )چرخه ی خشونِت حکومتی و آتش افکندن بر نظم کهن ممکن می شود 

بشر و آزادی های فردی و جمعی می شناسیم، دستاورد و عصاره ی چاره جویی ها و کنش های جمعی سوژه هایی است

که در چند قرن اخیر چنین راهی را برگزید ند و این حقوق و آزادی ها را با رنج و خون به حاکمان تحمیل کردند

همان گونه که فردریک داگالس، اندیشمند و سیاستمدار(. ۳۲۸، ۱۳۹۸؛ کاستوریادیس، ۳۶، ۱۳۹۷فغفوری آذر، )

سیاه پوست امریکایی که خود را از بند بردگی مطلق رهانید و پیشتاز پیکار های ضدبرده داری و حقوق زنان شد فریاد

!«چرا باید برده باشم؟ حتماً خواهم گریخت: »می کرد، امر رهایی با این پرسش و پاسخ هستی شناختی آغاز می شود

(۲۳۲، ۲۰۰۵داگالس، )
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۳۳۸-۳۰۱. ۱۲، شماره ی اقتصاد سیاسی

 

۳۶-۲۹. ۹، شماره ی نقد اقتصاد سیاسی. حق بشر یا قربانی: حقوق بشر (.۱۳۹۷. )فغفوری آذر، ل

https://pecritique.com/2019/02/23/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%90-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1/
https://pecritique.com/2019/11/25/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%D8%9F-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jazani-marxisme-eslami.pdf


 

خرداد ماه 22مصوب .  قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقالل مملکت   (.۱۳۹۴. )مجلس شورای اسالمی

(کمیسیون قوانین عدلیه)شمسي  1310 .

 

23مصوب .  قانون مربوط به تشکیل سازمان اطالعات و امنیت کشور .مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

شمسی۱۳۳۵اسفند ماه  .

 

نشر باران: سوئد. روایت های از خاک برخاسته ی انقالب (.۱۳۹۹. )و فغفوری آذر، ل. نصیری، ش .

 

سایت خبری تحلیلی زیتون .شورا و جای خالی قدرت (.۱۳۹۷. )نصیری، ش .

 

نشر: لس آنجلس. نگاهی نو به یک دهه از تاریخ معاصر ایران: سه رویداد و سه دولتمرد (.۲۰۰۹.. )نهاوندی،  هـ

.کتاب

https://www.zeitoons.com/59689
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94776
https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/_/4979-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%AA
https://pecritique.com/category/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/


پی نوشت ها

در زبان های سامی با هم در ارتباط تنگانگ معنایی قرار می گیرند و هر دو داللت« قانون»و « حق»واژه های  ]1[

به عنوان مثال، واژه ی هم تباِر. بر قدرت و نظم حاکم و حاکمیت دارند  ḥóqq ) قانون، فرمان، نظم حاکم: عبری و )

ḥuqqā ) قانون، فرمان، نظم حاکم: سریانی باستان در این متن، برای نشان. این رابطه را به خوبی نشان می دهد )

به کار گرفته شده است« حق/قانون»دادن درهم تنیدگی قانون و حق ترکیب  .

]2[ The Commonwealth. )n.d.(. Accessed 9 June 2020, Retrieved 

from: https://thecommonwealth.org/

 به امضای رئیس دیویزیون قزاق اعلیحضرت اقدس شهریاری و فرمانده  ی کل۱۳۹۹این اعالمیه در سوم اسفند  ]3[

صادر و در سراسر شهر پخش شد(  رضا)قوا  .

سایت خبری تحلیلی .شورا و جای خالی قدرت (۱۳۹۷. )نصیری، ش.: ک.درباره ی دو پیکر یکه فرمانروا ن ]4[

.زیتون

]5[Thekinolibrary )2017, August 23(. 1970s Interview with Mohammad Reza 

Pahlavi, Shah of Iran, Rushes. YouTube.  https://www.youtube.com/watch?

v=owHic3bkCAM

عبارت مارکسیسم اسالمی عمدتاً از سوی ساواک و حکومت برای توصیف تحقیرآمیز اندیشه ی مجاهدین خلق ]6[

مارکسیسم»در عین حال، بیژن جزنی نیز این اصطالح را به کار می برد و در جزوه ای با نام . به کارگرفته می شد

(.۱۳۵۱جزنی، )همدالنه به این گرایش نشان می دهد / نگاه توأمان سنجش گرایانه « اسالمی یا اسالم مارکسیستی

به. ک.ن. مجاهدین خلق به کارگیری اصطالح مارکسیسم اسالمی را برای توصیف نگرش سیاسی خود رد کرده اند

(۴۷، ۱۳۹۹نصیری و فغفوری آذر، . )گفتگوی فرد هالیدی با نماینده ی این سازمان   

ثابتی در خاطراتش اذعان می کند که شاه در پاسخ به گزارش های ساواک درباره ی فعالیت های این نهاد علیه ]7[

با حمید اشرف چه کردید؟»سازمان چریک های فدایی خلق همواره می پرسید که  «

خاطرات زندان شکرهللا پاک نژاد در گفتگو با فرد هالیدی. ک.ن ]8[ .

]9[ CBC News )2015, April 8(. Iran’s last Shah – the fifth 

estate. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=n-grR1e6dw8

 

منبع : نقد اقتصاد سیاسی

https://www.youtube.com/watch?v=n-grR1e6dw8
https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/#_ftnref9
https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/#_ftnref8
https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/#_ftnref7
https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/#_ftnref6
https://www.youtube.com/watch?v=owHic3bkCAM
https://www.youtube.com/watch?v=owHic3bkCAM
https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/#_ftnref5
https://www.zeitoons.com/59689
https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/#_ftnref4
https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/#_ftnref3
https://thecommonwealth.org/
https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/#_ftnref2
https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/#_ftnref1
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