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  هايده درآگاهي و هايده مغيثي

  
  حضور خشونت

  در روابط فردي و اجتماعي 
      نجمه موسوي با هايده مغيثي ي مصاحبه

  
  
  
                                                                                                                                    : تعريف شما از خشونت چيست؟  س

خشونت استفاده از زور است براي رسيدن به يك هدف يا : هايده مغيثي
يك خواسته . وسيله اي است براي وادار ساختن طرف مقابل به تسليم در 

زور بازو يا اسلحه نيست و  برابر زور . اما خشونت تنها به معناي  استفاده از
ميتواند به اشكال متفاوتي اعمال شود . در حقيقت هرعملي كه به منظور 
در هم شكستن مقاومت قرباني خشونت بكار گرفته شود نوعي خشونت 

ايجاد ترس از امكان بروز  ،است . از آن جمله است توليد فشار رواني
ير كه مي تواند تهديد و توهين و تحق ،سوئ استفاده جنسي ،خشونت

حس اعتماد به نفس و احترام به خود را از قرباني خشونت بگيرد و او را  
  تسليم زور كند . 

خشونت معموال در رابطه با قدرت تعريف مي شود كه تنها بمعني قدرت 
جسمي نيست. اما اعمال خشونت هميشه با احساس قدرت همراه نيست. 

نگر ناتواني شخص زورمدار در گاهي توسل به خشونت بيا ،كامال بر عكس
تفهيم و  ،استدالل ،پيشبرد خواست خود يا قبوالندن نظرش از راه گفتگو

ترديد زنان و كودكان چه در جنگ و چه درصلح چه در  مذاكره است. بي
خانواده و در روابط خصوصي و چه در عرصه عمومي بيش از مردان 

كنند . اما به باور  ميخشونت را در معناي وسيع ترو متنوع ترآن  تجربه 
من فرهنگ خشونت در بسياري از روابط فردي و اجتماعي حضور دارد و 
حتي دروجدان عمومي نهادي شده به طوري كه حتي اگر خود به خشونت 
دست نزنند نسبت به وجود و ابراز يا مشاهده خشونت حساسيت چنداني 

آن در نشان نمي دهند. مثال بارز نهادي شدن فرهنگ خشونت حضور 
زحمتكشان  و ستمديدگان  ،ميان  هواداران واقعي يا خودپندار فرو دستان 

است . زشت ترين شكل آن حذف فيزيكي فرد مخالف و متداول ترين و 
توهين كردن و   ،سفانه پذيرفته شده ترين شكل آن تهمت زدن ٳمت

حمالت شخصي به نيت بي اعتباركردن مخالف و دگر انديش است . 
هاي اقتدار گرا و شبه فاشيستي نمونه هاي تمام و كمال اين  هرچند رژيم

نوع خشونت اند اما انحصار انرا در دست ندارند . قبول اين واقعيت و مقابله 
 با آن قدم مهمي براي به چالش كشيدن فرهنگ خشونت در جامعه ااست.  

اي و آن هم  ي جالبي اشاره كرده از آن جا كه در پاسخت به نكتهس: 
، »دينه شدن خشونت در جوامع و وجود آن در وجدان عمومي استنها«

اصليِ بروز و اشكال متفاوت آن كمي بيشتر   ي علل مي خواستم درباره
  توضيح بدهي.

هاي اقتدارگرا  اي كه رژيم و نيز از آن جا كه خودت به درستي مطرح كرده
به نظر  اند بگويي هاي تمام و كمال اين نوع خشونت و شبه فاشيستي نمونه
      توان با آن مبارزه كرد؟  تو به چه اشكالي مي

       
از روابط با صطالح خصوصي در خانواده آغاز كنيم كه آميخته با  مغيثي:

تحميل و پذيرش خشونت از  ،انواع خشونت آشكار و پنهان است. استفاده 
روابط خانوادگي شروع مي شود و در اتوريته اخالقي و قانوني پدر نسبت به 

زندان و مردان نسبت به زنان تجلي مي يابد . از حقوق قانوني مرد و پدر فر
بگيريم كه به او اختياراستفاده از انواع خشونت » سر پرست خانواده«بعنوان 

نامرئي را براي  در فشار گذاشتن زن و فرزندان و تحميل ارزشهاي اخالقي 
براي دختر باكره تا شرط اجازه پدر مثال در ازدواج  ،و فكري خود مي دهد 

» . ناموسي«واجازه همسر براي كار خارج از خانه و قتل هاي باصطالح 
با صطالح نترسي و  ،ستايش فرهنگي  مردانگي كه عمدتا در توان جسمي 

حتي زورگوئي جلوه مي يابد خشونت را در روان اجتماعي نهادي مي كند . 
هاي كالمي  بسياري از شوخي ها و جوك ها ي رايج سر شار از خشونت

است كه تقريبا همگي ما نا آگاه به پي آمد هاي فرهنگي به آنها مي خنديم 
 .  

به هر حال نكته من اين است كه مشاهده انواع خشونت درروابط فردي 
فرهنگ  ،واجتماعي و پذيرش آن بعنوان امري ناگزير و عادي و حتي الزم 

نايت تكان دهنده خشونت را ترويج مي كند . اخبار مربوط به وقوع دو ج
) نهادينه شدن فرهنگ خشونت در 1389در تهران در ماه گذشته (آذر

وجدان عمومي و بي تفاوتي نسبت به خشونت و پذيرش آن در روابط 
اجتماعي از سوئي و بي ارزشي جان و احترام به انسان را به شرم آور ترين 

    .شكلي نمايش مي ده
چاقو بدست مرد ديگري در  مورد اول قتل يك مرد سي ساله با ضربات

ميدان كاج تهران بود كه تصاوير ويدئويي آن هم در اينترنت ارائه شد. فرد 
زخمي بدون دريافت هيچ مداخله و يا كمكي  از  رهگذران و مأمورين 

ايستاده بودند در همان محل جان » تماشا«مسلح نيروي انتظامي كه به 
زني كه در قتل زن  ،هد است شهال جا» قتل قانوني «مي دهد. مورد ديگر 

ديگري كه رقيب عشقي او بوده مجرم شناخته شده بود . تكان دهنده تر از 
بدار آويختن شهال جاهد مشاركت پسر مقتول در اين مجازات وحشيانه و 
شرم آور بود كه با مجوز قانون قصاص صندلي را از زير پاي شهال جاهد مي 

                                 ستد.   كشد و جان دادن اورا به تماشا مي اي
نقش  دولت ها تنها تدوين و اجراي » گرامشي «نكته اين است كه بقول 

قوانين نيست و تمام دولت ها داراي نقشي آموزشي نيز هستند كه هدف 
رعايت و احترام به يك سري ارزشهاي مدني و اخالقي است.  ،آن ترويج 

تبعا بعضي ازاين ارزشها ويژگي و سودوري طبقاتي دارند اما اكثريت آنها 
پاسخ به ضرورت زندگي اجتماعي و اخالقيات مدني است كه هر دولتي با 
استفاده از ابزار گوناگون از قوانين حاكم بر نهاد خانواده تا مدرسه و 

اه و نهادهاي مدني و سياسي مي كوشد انها را دروني و پاسداري كند دانشگ
حكومت اسالمي را در نظر بگيريد . رژيم اسالمي » آموزشي«. حال نقش 

نه تنها با استفاده قانوني و اغلب غير قانوني از زور خشونت را در جامعه 
گسترش مي دهد بلكه از طريق قوانيني كه بدون مشاركت مردم تدوين و 
اجرا مي كند مي كوشد استفاده از خشونت  در روابط فردي و اجتماعي را 
بنام مذهب مشروعيت اخالقي ببخشد . از آن بدتر ـ نمونه هاي بي 

كتك زدن معترضين  ،شماراستفاده آن از زوراز دستگيري هاي خياباني 
به دار » قانوني«مجازات هاي  ،سياسي گرفته تا از آن وحشتناك تر

حضور مردم و سنگساردر عمل خشونت را به ميان مردم مي آويختن در 
برد و در حقيقت آنها را به مشاركت در اعمال خشونت آميز تشويق مي 
كند. پس عجيب نيست كه مردم عادي نسبت به وجود و ابراز يا مشاهده 
خشونت حساسيت چنداني نشان ندهند وحتي اگر خود به خشونت به 
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نظر من مقا بله با و زدودن فرهنگ  معني خاص آن دست نزنند . به
خشونت از جامعه چالش مهمي است كه كه دولت مردمي آينده پيش رو 

  دارد 
  . 

شد و شما لطف كرده بوديد به بخش اول  سوال من شامل دو بخش ميس: 
پاسخ داده بوديد اما در بخش دوم سوال كه مربوط به چگونگي مقابله با 

  پاسخ خود را نيافتم.  هاي قهار و خشونتگر بود حكومت
مقا بله با زدودن فرهنگ خشونت از « شما به درستي بيان كرده بوديد كه

اما » جامعه چالش مهمي است كه كه دولت مردمي آينده پيش رو دارد
در ايران » دولتي مردمي«سوال مربوط به دوران حكومتي قبل از وجود 

ار را در مال عام است به اين معني كه در مقابل رژيمي كه دار و سنگس
اي بايد اتخاذ كرد و چگونه و با چه  دهد چه شيوه محابا انجام مي بي

  توانند و بايد با اين اعمال خشونت مقابله كنند؟  هايي مردم مي روش
  

من راه ديگري جز مبارزه فرهنگي و سياسي پي گيرعليه فرهنگ  مغيثي:
استفاده رژيم از  دبينم. همانطور كه گفتيخشونت گرا و خشونت پذير نمي

خشونت حد و مرزي نمي شناسد. خشونت در ذات اين رژيم است . 
سركوب و ايجاد ارعاب كه جاي  ،استفاده آن از انواع خشونت به نيت تنبيه

كه باصطالح نيت آموزشي وبازسازي   اين رژيم حتي وقتي ،خود دارد
ز خشونت فكري براي اسالمي كردن جامعه را دارد نيزراهي جز استفاده ا

شناسد. امامقابله باخشونت رژيم از راه خشونت متقابل نه ممكن و نه  نمي
مطلوب است. توجه كنيد كه اوال رژيم همه ابزاري براي سركوب خونين و 
خشونت گسترده و سازمان يافته را در انحصار خود دارد. ثانيا در استفاده از 

به خود راه ترين ترديدي  هاي سركوب كو چك بارترين روش جنايت
دهد. خشونت بيرحمانه آن در كشتار زندانيان سياسي در سال شصت  نمي

و  ،و هفت و پاره پاره كردن بدن مخالفين سياسي در ايران و خارج
آميز مردم عليه نتايج  نيزشدت خشونتي كه در برابر تظاهرات مسالمت

انتخابات رياست جمهوري از جمله  جنايات كهريزك بكار گرفت نشان 
خونريزي و كشتار  ،دهد كه براي مجريان و عاملين اين جنايات يم

مخالفين نه تنها امر مقدسي است بلكه آنها از اعمال خشونت لذتي 
برند و نگران جوابگوئي براي اعمال خود نيز نيستند. مقابله به  بيمارگونه مي

مثل با چنين رژيمي از هيچ نظر در توان فعالين جنبش آزادي خواهانه 
الت طلبانه ايران نيست. اين جنگ نابرابري است كه نتيجه آن از پيش وعد

  تعيين شده و بازنده آن به هر حال رژيم نخواهد بود. 
سياسي و اخالقي هم زمان در دو سطح و  ،فرهنگي ،بنابراين مبارزه فكري

با دو هدف مرتبط باهم تنها راهي است كه فعالين جنبش پيش رو دارند. 
رساني و آموزشي قرار دارد با هدف  بارزه تالشهاي آگاهيدريك سطح اين م

 ،فيزيكي ،به چالش كشيدن فرهنگ و منش آشكار و پنهان خشونت قانوني
فرهنگي عاطفي و كالمي درهمه اشكال آن و درهمه روابط. سطح دوم 
مبارزه مربوط است به افشاي  اعمال خشونت بار و سركوب گرانه رژيم با 

و شكست اخالقي و در نهايت سياسي آن و ايزوله زدائي  هدف مشروعيت
 كردن رژيم وسخنگويان و حاميان آن در ايران و جهان . 

بايد بگويم كه اين مبارزه هم اكنون در جريان است. گروه هاي نيمه 
متشكل و غير دولتي زنان و نشريات و سايت هاي آنان پيشگامان اين 

دهنده آنان بطور مشخص درباره  ياند. كارزارافشاگرانه و آگاه مبارزه بوده
قتل هاي باصطالح ناموسي و خشونت در خانواده  ،تجاوز و آزار جنسي زنان

هاي سياسي و فرهنگي دردو دهه گذشته ادامه  عليرغم محدوديت ،پيگيرانه
 ، دهنده در اين زمينه داشته است. پژوهش و انتشار مطالب تحليلي و آگاهي

پروين » فاجعه خاموش«اينترنتي كتاب  از جمله در ماه گذشته انتشار
بختيار نژاد و سلسله مقاالت بسيار خوب ديگر در سايت هاي فمينيستي به 
مناسبت روز بين المللي مبارزه با خشونت نمونه هائي از كارزار چند ساله 
عليه فرهنگ خشونت است. ساير نيروهاي فعال در جامعه مدني اين مبارزه 

تر مربوط به آزادي هاي سياسي و فردي عدالت  را درجهت مطالبات عمومي
  اجتماعي و حقوق بشر بدون توسل به خشونت ادامه مي دهند.

*  
 

     

  
  

  ست خشونت به زنان، جهاني
  سئوالِ نجمه موسوي دو پاسخ هايده درآگاهي به

  
  
  
  تعريف شما از خشونت چيست؟: س

ور آسيب اقدام عامدانه به منظ« : خشونت به نظر من هايده درآگاهي
  است. » رساندن به حيات و تجليات آن

  بار با غيرِ آن است.  عنصر تعمد حد فاصل آسيب رساندن خشونت
رسم به اشكال ديگري كه شايد  كنم و بعد مي ترين مورد شروع مي از بديهي

ي اتوموبيلي  ي خشونت به ذهن متبادر نشود: راننده بالفاصله با شنيدن واژه
كند ممكن است مرتكب غفلت در  تصادف مي كه با يك عابر ناشناس

رانندگي شده باشد ولي مرتكب خشونت نشده است. در مقابل آن مرد 
پاكستاني تباري كه چند سالِ پيش وسط روز روشن در شهر برادفورد 

اش را كه كنار خيابان انتظار معشوقش را  ساله 24انگلستان خواهر زنِ 
وي بدنش با ماشين رد شد مرتكب كشيد زيرگرفت و جمعا سه بار از ر مي

  آميزي كه قتلِ عمد نام دارد شده است. عمل خشونت
ها هم همين حكم صادق است، در  از ديد بشريت مترقي در مورد دولت

گذار، قاضي،  گيري و اجرايي مجازات اعدام، از قانون ي سطوح تصميم كليه
امضا كرده  مجريان حكم تا باالترين مقام دولتي كه پاي چنين حكمي را

اند. خشونت دولتي به خصوص در مورد شكنجه و  مرتكب قتل عمد شده
تر است، چون جرم يا  تر و مشمئزكننده اعدام از خشونت فردي مخوف

هاي  جنايتي به صورت انكارناپذير صورت گرفته، فارغ از هيجانات و انگيزه
شود.(در  ريزي شده و در منتهاي خونسردي اعمال مي فردي، به طور برنامه
با شركت  dead man walking »ي متحرك مرده« اين مورد ديدن فيلم

  )كنم. را توصيه مي susan sarandanسوزان ساراندان 
است و تعريفشان از عدالت » اجراي عدالت«ها براي اعدام  توجيه دولت

است. اين درك » چشم در برابر چشم«مفهوم مذهبي و سنتي قصاص و 
دار مذهبي عدالت از كانال فرهنگ حاكم و آموزش  انتقامجويانه و ريشه

رسمي حتا وقتي ظاهرِ مذهبي ندارد (مثل آمريكا يا چين) به نسل جديد 
شود. اصل جدايي دين از آموزش همگاني بايد با واآموزي چنين  تزريق مي

  هاي بعدي منتقل نشود. دركي از عدالت همراه باشد تا به نسل
را به كار بردم چون از طرفي از » حيات«ي  در تعريفم از خشونت كلمه

شود و از طرف  رود و زندگي حيواني و نباتي را هم شامل مي انسان فراتر مي
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ديگر نه فقط خشونت فيزيكي بلكه خشونت رواني و زباني را هم 
  گيرد.  دربرمي

آزاري، مثل شكار روباه به  هايي دارد و حيوان شكار، قوانين و محدوديت
ها ورزش اشراف انگلستان بوده، و بدرفتاري  ي كه قرنهاي شكار كمك سگ

شوند در  شوند و سالخي مي با حيواناتي كه براي تامين گوشت پرورده مي
شود. بگذريم كه ذبح حالل قطعا نوعي  بسياري كشورها جم محسوب مي

ي احترام به اعتقادات مذهبي در همين  آزاري است كه به بهانه حيوان
  *شود. كشورها تحمل مي

توانم از عملكرد   در ارتباط با خشونت نسبت به زندگي نباتي مي
استعمارگران انگليسي نام ببرم كه براي تصاحب اراضي حاصلخيز 

هاي آمازون تا اوايل قرن گذشته ابتدا با توزيع پتوهاي آغشته به  جنگل
ميكروب آبله كه در اين مناطق از قبل وجود نداشت و بدن در برابرش هيچ 

سر و صداي زياد  نداشت ساكنين بومي را بدون زحمت و هزينه و بيدفاعي 
صاحب را براي  انداختند تا اراضي بي ها را مي بردند و بعد  درخت از بين مي

كشت محصوالت كشاورزي مورد نظرشان تصاحب كنند. اين روند نابودي 
نت هاي باراني هنوز هم ادامه دارد و از بارزترين موارد خشو عامدانه جنگل

زيست محيطي نسبت به حيات نباتي است. در جمهوري اسالمي كه آن 
توان از نابودي سيستماتيك  جا دارد مي چه خوبان همه دارند تنها و يك

هاي آخوندها واگذارشده، قطع  هاي شمال كه امتيازاتش به آقازاده جنگل
ي  بندند به بهانه ها دخيل مي هاي چند صدساله كه مردم به آن درخت

هاي طاغوتي به حكم حاكم شرع  ي درخترزه با خرافات، و اعدام هامبا
  خلخالي نام برد.

توانم از  در مورد خشونت نسبت به تجليات مدنيت و خالقيت بشري مي
افغانستان به  - ي بودا در باميان ي چند هزارساله ي انهدام مجسمه نمونه

ز اهداف ها همواره يكي ا دست طالبان نام ببرم. اين آثار  در جنگ
 تر به زمان ما انهدام كليساي كانتري  ي نزديك اند. يك نمونه متجاوزين بوده

couentry cathedra  هاي آلمان نازي در جنگ دوم  افكن ي بمب به وسيله
هاي تخت جمشيد كه به دست اسكندر مقدوني به  جهاني است. ويرانه

  است. ي اين نوع خشونت در تاريخ ايران آتش كشيده شد سند زنده
ي خشونت است كه به همه انواع  يافته جنگ شكل جمعي، غايي و سازمان

هاي ميليتاريستي و  دهد. سياست فردي اعمال خشونت هم ميدان مي
ي  اي از ادبيات فمينيستي يك خصيصه بار در بخش قابل مالحظه خشونت

شود، هرچند كع محتواي عملكرد رهبران سياسي زن چون  مردانه تلقي مي
ي زندانيان عراقي  هاي مربوط به شكنجه تاچر در انگستان و عكسخانم 

توسط ارتشيان زن آمريكايي در زندان ابوغريب اين تز را زير سوال برده 
  است. 

خشونت فيزيكي چه در مناسبات نزديك و چه به شكل شكنجه در زندان 
از خشونت رواني و گفتاري قابل تفكيك نيست و اغلب از زخم زبان و 

شود و به ضرب و شتم و آزارهاي مختلف جسمي  و تهديد شروع مي اهانت
ي اين موارد شكستن عزت نفس قرباني است به  رسد. هدف در همه مي

گيرند اغلب از بازگو كردنش  نحوي كه كساني كه در معرض آن قرار مي
  شرم دارند.

رود: حريم جسم  خشونت نسبت به زنان البته از مناسبات نزديك فراتر مي
هاي سريال( مثل مورد  ها در متلك شنيدن، وررفتن، تجاوز و قتل روحزنو 

كشت) در معرض  فروش را مي اي در مشهد زنان تن قاتلي كه در منطقه
ها ندارند. اما تجاوز  تهديد مرداني است كه كوچكترين شناخت قبلي از آن

ين در چارچوب ازدواج، تحقير زندگي با مرد دو زنه (يا چند زنه) كه قوان
ي مناسبات  هاي ناموسي ويژه كند، و نهايتا قتل جمهوري اسالمي تجويز مي

  نزديك است.
تاثيرات رواني خشونت در مناسبات نزديك اغلب چنان مخرب است كه 
قرباني را به افسردگي مزمن و در نهايت به خشونت نسبت به خود، يعني 

  دهد.  خودسوزي و خودكشي سوق مي
  

هاي مختلفي از خشونت  پاسخ به پرسش اول شكلاز آنجا كه شما در  س:
را بر انواع و اقسام موجودات از انسان و حيوان و گياه به درستي 

تري بگيرد يكي دو موارد را  مان روال منظم ايد براي اين كه بحث برشمرده
  كنم. ها متمركز مي هاي بعدي را روي آن برجسته و سوال

جود خشونت بر زنان اشاره كرده ايد، هاي متعددي به و از آن جا كه با مثال
ها و چه به  هاي جنسي بر زنان در زندان چه در رابطه با اعمال خشونت

هاي ناموسي و يا خشونت تحميلي بر زناني  ها و قتل صورت تجاوز در جنگ
خواستم  باشند، مي كه شوهرانشان مجاز به داشتن دو زن و يا بيشتر مي

را ي اين قوانين   كننده هاي تصويب دولتها و  كه نقش رژيم دتوضيح بدهي
 كنيد؟  هايي چگونه ارزيابي مي چنين خشونت هاي زمينه در ايجاد

  
خشونت نسبت به زنان چه در روابط نزديك و چه در سطح  درآگاهي :

وسيع اجتماعي جهاني است. اما عموما يكي از عوارض سنن و فرهنگ 
همه جا، با شروع دور جديد شود كه تقريبا  دار مردساالر تلقي مي ريشه

به يمن مبارزات زنان زير ضرب و در  1970ي  فمينيسم از اوايل دهه
  موضع تدافعي است. 

شوند دولت به  ي جنسي مي % دخترها اخته90در مصر كه چيزي بالغ بر 
كه عين   CNNي خبري  دنبال نمايش فيلمي توسط تلويزيون شبكه

ار شد آن را قانونا ممنوع اعالم كند. داد ناچ جريان اخته كردن را نشان مي
شدن چند  هاي ناموسي در كردستان عراق نيز، به دنبال كشته شيوع قتل
تبار در اروپا دولت محلي كردستانِ عراق را وادار كرد كه آن را   دختر كرد

غيرقانوني بشمرد و مجازاتي معادل قتل عمد را براي عاملين آن تعيين 
دي هم دولت زيرفشارهاي داخلي و خارجي كند. حتا در عربستان سعو

ها داده  ها به آن امتيازات ناچيزي در راستاي استقالل عمل زن باالجبار 
است. در كشورهايي از قبيل سوئد خشونت در روابط نزديك، از ضرب و 
شتم گرفته تا شكستن حريم جسم كودكان و تجاوز به همسر در چارچوب 

شود و  عا وجود دارد اما جرم شناخته ميچنان و وسي ازدواج، با آن كه هم
  داند. جامعه آن را منفور و مذموم مي

ي  اين روند در افغانستان طالبان، در جمهوري اسالمي ايران و در همه
ي سياسي دارند معكوس است. در اين جا  هاي اسالمي كه داعيه جنبش

 ستيز و خشونت نسبت به زنان بخش اساسي يك سياست دولتي قوانين زن
است كه با توجيه استقرار قوانين شرع از باالي منبرها و سكوهاي وعظ و از 

شود. اين نوع  هاي دولتي و آموزش رسمي ترويج و تبليغ مي كانال رسانه
ستيز نيست بلكه يك ابزار سياسي  خشونت فقط سنگسار و ديگر قوانين زن

حليل در خدمت حفظ و بقاي رژيم است. شايد ضرورتي نداشته باشد كه ت
هانا آرنت** از توتاليتاريسم را در كليت آن بپذيريم تا تشابه 

ستيزي اسالميسم را در عمل، يعني در واقعيات  ستيزي نازيسم و زن يهودي
سياسي جمهوري اسالمي مشاهده كنيم. اما بسط نظرات آرنت به شرايط 

رساند كه راسيسم همان قدر براي هيتلر و حزب  حاضر ما را به اينجا مي
كننده و هويتي داشت كه  ناسيونال سوسياليست آلمان نقش تعيين

روانش در جمهوري اسالمي دارد. هر دو بر  سكسيسم براي خميني و دنباله
نازيسم بر گرايشات  -كنند تعصبات موجود در فرهنگ خود تكيه و بنا مي

ضديهود موجود در فرهنگ اروپايي و اسالميسم بر مذهب و سنن ديرپاي 
  جوامعي از قبيل ايران. ضدزن در 

زن در خدمت كنترل جامعه از طرف دولت  در ايران اسالمي كنترل جسم
شان را از جايي فرازِ  گيرد و قوانين شرع حقانيت توتاليتر مذهبي قرار مي

گيرند اين كنترل را موجه و اخالقا پذيرفتني و حتا ضروري  سرِ جامعه مي
  كنند. وانمود مي
البالغه گرفته تا  ي متون اسالمي از قرآن و نهج ليهي شاملو در ك به گفته

احاديث موثق و مشكوك هيچ جا اسمي از عشق برده نشده است. آن چه 
هاي مربوط به داشتن سكس است. عشق،  هست شعائر، وجوه، و مجازات

گرايانه در جوهر خود برابر و  جنس چه بين زن و مرد و چه در روابط هم
ك است كه چرا بينش اسالمي در مورد نقش و ودمكراتيك است و قابل در

ي جسم زن به مثابه كاالي جنسي مبتني  جايگاه زن كه بر ارزش مبادله
تابد. در ايران اسالمي قوانين حاكم بر حيات زنان نه فقط  است را برنمي

آزاري و  دست مرد را در خشونت در روابط نزديك در چند همسري، زن
هاي ارشاد حق  لكه در سطح اجتماعي به گشتگذارد، ب كشي باز مي حتا زن

  ي خود زنان را تنبيه تحقير و تنبيه كنند. دهد كه به ميل و سليقه مي
اگر بپذيريم كه موقعيت فرودست زنان و خشونت ناشي از آن براي 

ها براي آلمان نازي  جمهوري اسالمي مشابه نقشي است كه يهوديان و روما
ي مدني در چارچوب  توان با فشار جامعه داشتند آن وقت اين تصور كه مي
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سيستم سياسي موجود شرايط را به نفع زنان تعديل كرد يا تغيير داد 
داشتند  توهمي است مشابه آن كه مردم آلمان از نازيسم هيتلري توقع مي

  كه نسبت به يهوديان يا روماها ارفاق كند!
پاريس ها در  ناهيد حسيني در بحثي كه در كنفرانس بنياد پژوهش

) ارائه داد نشان داد كه چگونه جمهوري اسالمي با دادن 2010(تابستان 
امتيازات ويژه به مردان و مسلط كردن آنان بر حيات زنان از آنان متحدين 

  سازد*** جيره و مواجب مي بي
تواند  بردن به اين تاكتيك و طغيان در برابر ابزار سياسي رژيم شدن مي پي

بالِ بخش پيشروتر مردان جوان ايراني از جنبش هاي استق يكي از زمينه
  فمينيستي باشد. 

اگر تحليل از خشونت دولتي پذيرفتني و درست باشد در اين صورت 
تواند موفقيت خود را در تغيير شرايط موجود از خواست  جنبش زنان نمي

  تغييرات سياسي بنيادي و استقرار يك سيستم سياسي سكوالر جدا كند.
   

 زيرنويس:
ي خشونت نسبت به حيوانات و  عضي شاهكارهاي ادبيات جهاني درباره*ب

اداي احترام به زندگي حيواني است منجمله آواي وحش و سپيد دندان از 
عنتري كه «و صادق چوبك در » سگ ولگرد«جك لندن. صادق هدايت در 

ي اين آثار يك  پردازند. البته همه به همين سوژه مي» اش مرده بود لوطي
  گزيستانسيل و فلسفي هم دارند كه در اين جا موضوع بحث ما نيست. بعد ا
 **Hannah Arent   ) 1906-1975فيلسوف سياسي و ناقد اجتماعي (

مجبور به مهاجرت به آمريكا شد  1941يهودي االصل و آلماني تبار كه در 
  و همان جا درگذشت.

  origine of totalitarismeي سياسي  ترين كتاب او از نظر فلسفه شايد مهم
منتشر شد. به نظر او خودكامگي برهوتي است كه  1951باشد كه در سال 

شود، اما توتاليتاريسم طوفان شني  در فضاي آن حيات بشري دشوار مي
پوشاند و جهان را خفه و نابود  است كه هر آن چه را كه زنده است مي

قابل اطالق به  ي او بين ديكتاتوري و توتاليتاريسم كند. اين مقايسه مي
  شرايط حكومت شاه و زندگي تحت حاكميت جمهوري اسالمي است.

  *** براي مشروح اين بحث رجوع كنيد به:
impact of culture on iranian demale education, satrap publishing, 

2010 
  

*  
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  خشونت و فرهنگ
  زاده وگوي اسد سيف با رضا كاظم گفت

  ه آرش)( ويژه مجل
  
  

هاي فارسي چيزي نمي توان يافت؛  از واژه خشونت در فرهنگ اسد سيف:
و چند تعريف  "خشكي"، "سختي و تندي و تيزي"، "درشتي و زبري"

فرهنگي ماست در تعريف اين  –ي بضاعت تاريخي  مشابه، به ظاهر همه
  مفهوم. 

به علت هاي گوناگوني دارد كه به نظرم، متأسفانه تا كنون  خشونت چهره
ايم تمامي جوانب آن ببينيم. با شنيدن  زدگي جامعه، فرصت نكرده سياست

اين واژه بسيار سريع ياد شكنجه و اعدام و كتك مي افتيم. جنگ را هم اگر 
لطف كنيم، نعمت ندانيم و نبرد حق در برابر باطل نخوانيم، در آن اندكي 

وع از خشونت، خشونت كشف مي كنيم. ابعاد ديگر خشونت در پسِ  اين ن
ناپيدا مانده است. علت شايد شدت و ديرپايي اين رفتار باشد در طول 

 تاريخ.
مي دانيم كه خشونت ريشه اجتماعي دارد و از قدرت ناشي مي شود؛ جبر 

ست ناهنجار كه موجب آزار جسم و  در برابر آزادي و اراده. خشونت رفتاري
نباشند، اتفاق مي افتد و  روان مي شود. آنجا كه روابط اجتماعي به هنجار

هاي سال بر پيكر فرد  آثار آن را با توجه به شدت و ضعف آن، مي توان سال
  و جامعه ديد.

اجتماعي جامعه پي  -در گفتار روزمره مردم مي توان به موقعيت سياسي
ست و در رفتار آنان ديده مي شود، بازتاب و  چه بر زبان مردم جاري برد. آن

هايي كه هر روز  وز و امروز اجتماعي آنان است. لطيفهتأثير موقعيت دير
ها، فحش و ناسزا و  ها، شوخي المثل ها، ضرب واگويه مي شوند، متلك

ها، همه و همه تصويري از قدرت سياسي و اخالق  سرانجام خشم و خنده
  حاكم دارند.  

، شاعر و "هانس ماگنوس انسنبرگر"تاريخ بشريت، تاريخ خشونت است. 
ست كه براي  انسان از جمله جانوراني"د معاصر آلماني مي گويد؛ انديشمن

كشي راه  تر آدم كشتن همنوع خويش نقشه مي كشد و در مقياس بزرگ
    "مي اندازد. جنگ بزرگترين اختراع اوست.
ست نام ايران را در برابر خشونت  براي حضور خشونت در فرهنگ ما كافي
اي خشن،  قدرت سياسي چهره بگذاريم؛ در سراسر تاريخ اجتماعي ما

رحم، بيدادگر و خونريز داشته است. مشكل بتوان حاكمي يافت كه  بي
چنان دان كه بيدادگرِ شهريار/ بود شير درنده "خيرخواه مردم بوده باشد. 

(فردوسي). در اين ميان اگر پادشاه و يا حاكم عادلي هم يافت  "در مرغزار
ده كه به استوره مي ماند. حاكمان دانا قدر نام او به اغراق بيان ش شده، آن

 "جاي شمع كافوري، چراغ نفت مي سوزد."اند؛  هميشه عمري كوتاه داشته
  (سعدي)
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اند، زبان  ها از حدقه درآورده اند، چشم حاكمان هميشه از سرها مناره ساخته
آجين كرده، سر از تن جدا  ند، بدن شمع اند، گردن زده و بيني بريده

ها آويزان  ت از بدن جدا كرده، كاه در آن تپانده و بر گذرگاهاند، پوس نموده
با نيزه  ها اند، كتف اند تا مردم ببينند و عبرت گيرند، بر دار آونگ كرده كرده

اند، چهار شقه كرده بر چهار دروازه شهر  اند، به آتش سوزانده به هم دوخته
اند، رگ زده و  كرده چال افكنده و زنده به گور اند، به سياه به نمايش گذاشته

چنان ادامه  اند. اين روند در عصر مدرن نيز هم يا دشنه به سينه نشانده
اند، دار و درفش، كابل و شوك  ها از مخالفان انباشته يافته است؛ زندان

اند، و سرانجام  ، ترور كردهاند اند، تجاوز جنسي نموده الكتريكي به كار گرفته
  اند. سوراخ سوراخ نموده ها در كنار ديوار به گلوله تن

ي خشونتي باشد كه  زمينه آيا فكر نمي كنيد چنين رفتاري مي تواند پيش
تأثير اين رفتارِ تاريخي را هم اكنون  اكنون جامعه ما غرق در آن است؟

 نمي توان بر رفتار و يا حتا فكر مردم ما بازيافت؟
 

د وسيع اعمال : در ضمن اين كه با نظر شما در مورد ابعارضا كاظم زاده
خشونت حاكمان در طول تاريخ ايران موافقم اما فكر نمي كنم كه بتوان در 
حال حاضر پديده ي خشونت در جامعه مان را به بحث خشونت سازمان 
يافته و دولتي محدود كرد. حتي از نظر من نمي شود خشونت حاكمان را 

دانست. علت ابتدايي يا اصلي پيدايش و يا رواج انواع ديگر خشونت 
خشونت قدرتمداران و حاكمان همانطور كه به درستي اشاره كرده ايد، 
ابعادي وسيع و سابقه اي طوالني در تاريخ ايران دارد. با اين حال چنين 
خشونتي براي آن كه بتواند هم پايدار باقي بماند و هم به شكلي گسترده 

قبوليت و يا اعمال شود، مجبور است تا در برابر اذهان عمومي به نوعي م
مشروعيت دست يابد. چنين خواستي نيز تنها در صورتي برآورده خواهد 
گشت كه مبشران خشونت خود را، هر چند به ظاهر، با هنجارهاي موجود 
و حاكم بر اجتماع منطبق سازند. البته از آنجا كه هنجارهاي اجتماعي 

مستقيم به  ثابت باقي نمي مانند و به داليل گوناگون (كه مي تواند ربطي
خود خشونت نداشته باشد) تغيير مي كنند، خشونت مداران را نيز اغلب 

  وادار مي سازند تا روش ها و حتي اهداف خود را با آنها سازگار كنند.
اشاره ام به اين نكته در ابتداي بحث، تاكيد بر اين موضوع است كه 

ررسي قرار خشونت و فرهنگ را مي بايست در كادر رابطه ي متقابل مورد ب
داد. از يك سو رواج نوع و يا انواعي از خشونت، وقتي به شكلي پايدار و 
گسترده صورت پذيرد، مي تواند به مرور بر فرهنگ يك اجتماع تاثير 
بگذارد و از سوي ديگر ابعاد و نحوه ي پديداري خشونت به فرهنگ و 

  شرايط زندگي اجتماعي در آن جامعه  بستگي دارد.
رهنگ و خشونت حتي از امر تاثير متقابل اين دو بر يكديگر رابطه ميان ف

نيز فراتر مي رود. خود تعريف و فهم ما و يا پيشينيانمان از موضوع 
خشونت به طور مستقيم به هنجارها و معيارهاي اجتماع و گروهي بستگي 
دارد كه يا به آن احساس تعلق مي كنيم و يا اين كه آن را مرجع قرار داده 

عنوان نمونه از مقدمه ي شما و تا اينجاي گفتگو مي توان چنين  ايم. به
فرض كرد كه براي شما، وقتي از جامعه ي ايران و تاريخش سخن  مي 
گوييد، حوزه و دامنه  ي خشونت بسيار فراخ و اشكالش بسيار گوناگون 
است. اما پرسش مهم در اينجا اين است كه آيا در گذشته مردماني كه در 

زندگي مي كردند چنين دركي از خشونت داشتند و مثال شقه  سرزمين ما
كردن يك تبه كار و يا رافضي را اعمال خشونت مي دانستند يا خير. 
شعري كه شما از فردوسي نقل كرده ايد از اين بابت جالب است. در اين 

پيوند ايجاد  "بيدادگري"(اعمال خشونت) و  "درندگي"شعر فردوسي ميان 
ين كه از نظر او ميان ظلم و بي عدالتي از يك سو و بروز مي كند. يعني ا

خشونت از سوي ديگر رابطه وجود دارد. در واقع عدالت و دادگري يكي از 
آن هنجارهاي مهمي است كه نقضش توليد كننده ي خشونت ناموجه و 
نامشروع است. در اينجا مثال  جالب است كه بدانيم آيا فردوسي اجراي 

مي  دانسته است يا خير؟  "درندگي"قهر آميز را نيز  عدالت به شيوه اي
منظور من از طرح اين نكته اين است كه فرهنگ حاكم بر يك اجتماع نه 

آفريند بلكه  تنها مفهوم خشونت را بر اساس هنجارها و معيارهاي خود مي
بر نحوه ي تجربه ي فرد (چه در مقام اعمال كننده خشونت و چه در مقام 

ز اثر مي گذارد. من فكر مي كنم كه نبايد خشونت را به امري قرباني آن) ني

كه مي تواند بر فراز و يا جداي از فرهنگ و اجتماع عمل كند در نظر 
  گرفت.

كامالً چنين است كه مي گوئيد. مقصود من همين جنبه فرهنگي سيف: 
خشونت است كه در ما نهادينه شده. در رفتار ما ديده مي شود، در فكر ما 

كرده و در زبان ما به شكل وسيع كاربرد دارد. از فوكو كمك مي گيرم  خانه
ها حك شده  گفتمان آن دانشي است كه در درون واژه"كه مي گويد؛ 

است. براي تعيين هويت يك گفتمان بايد ديد در خدمت كدام نهاد و چه 
  "منافعي مي باشد و كدامين جايگاه را براي فاعل در نظر دارد.

كه زبان به عنوان يكي از ابزارهاي مهم رابطه، در انتقال اگر بپذيريم 
ها،  فرهنگ مي تواند نقشي بزرگ داشته باشد، آنگاه بايد به كليشه

ها و خرافات نهفته در تنِ زبان دقت نمود كه حداقل بخشي از آن  تحريف
ست. زبان  هر روز در زندگي هر فرد از جامعه، با توجه به آگاهي او، جاري

زده و  محيط دمكراتيك نبالد و رشد نكند، مي تواند جنسيتاگر در 
  زا باشد. خشونت
گيري و عدم دخالت  آمد انواع خشونت حاكم است كه مردم ما گوشه در پي

چو رخت از مملكت بربست "هاي اجتماعي را ترجيح مي دهند؛  در فعاليت
 گر حكم شود كه"(سعدي) زيرا  "خواهي/ گدايي بهتر است از پادشاهي

(حافظ) و يا به قول معروف  "چه هست گيرند. مست گيرند/ در شهر هر آن
  "زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد."

آنان  ند و هما در سرزمين ما پيوسته ايام زمامداران فاسد و نادان بوده
اند، چيزي كه در تن جامعه جاري شده. در چنين شرايطي،  خشونت آفريده

به مردم نادان دهد زمام مراد/ تو اهل  فلك"آگاهي خطرناك بوده است؛ 
كه مردم  .(حافظ)  نتيجه اين"دانش و فضلي، همين گناهت بس

ايم  آزموده"اند؛  ي قدرت را ترجيح مي داده گيري و دوري از گردونه گوشه
 "در اين شهر بخت خويش/ بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش.

  (حافظ)
اشيم، پوشيده و در خفا چيزكي مي پرانيم در اين ميان اگر شهامت داشته ب

(حافظ) در غير اين  "طوق زرين هم در گردن خر مي بينم"كه مثالً 
و يا در   صورت سكوت مي كنيم و يا در نهايت، موضوع را با متلك، لطيفه

بهترين حالت، طنزي عبيدوار به پايان مي رسانيم. ما به شكل بنيادين از 
چه فرمان يزدان چه فرمان شاه/ تو "ايم كه ؛ طريق همين زبان عادت كرده
  (شاهنامه) "داني كه از دين و آيين و راه.

ناپذير، مردم  پايان  همه شايد به اين دليل باشد كه به زيرِ ستمِ جاري اين
نسبت به يكديگر بدگمان هستند، از هم مي گريزند، حرف دل بر زبان نمي 

ديوار "اند كه ؛ به تجربه دريافته خويش پنهان مي دارند زيرا "منِ"رانند، 
با اهل زمانه صحبت از دور "كه  پس بهتر آن "موش دارد و موش گوش.

(سعدي) پايان چنين  "نكوست/ آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست.
  "ها بال خيزد. دال خو كن به تنهايي كه از تن"نگاهي چيزي نيست جز؛ 

ايام نگران  اند، پيوسته يستهمردم سرزمين ما هميشه در بيم و اميد ز
شب، بيم موج و گردابي چنين "اند، هراس آني رهايشان نكرده است؛  بوده

(حافظ) اما در هراس و  "ها. حايل/ كجا دانند حال ما سبكباران ساحل
از اين ستون به آن ستون "اند تا شايد  وحشت حاكم هميشه اميدوار زيسته

اند، حاكم قداري مي رود،  ه خون نوشته. زمان را در تاريخ ما ب"فرجي باشد
رسد مژده كه ايام غم "قدارتر از او به جايش مي نشيند. با اين وجود 
  (حافظ) "نخواهد ماند/ چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند.

هاست كه در يأسِ  در واقع، هميشه چنين بوده است. در اين هميشه بودن
اش پيدا مي  مام زمان سر و كلهحاكم، اميدهاي كاذب سر بر مي آورند، ا

شود تا جايگزين ناجي موعود گردد كه پيش از آن در فرهنگ خويش 
ايم تا بيايد و ما  اي كه در طول تاريخ منتظرش بوده دهنده ايم، نجات داشته

چه كنون نيز همه اميدها به همان ناجي بزرگ و  را نجات دهد. چنان
  است. تر دهندگان كوچك نجات

ها در تاريخ كهن را به نظر من،  ها و اعدام دست و سر بريدن و اما موضوع
ورزي سنتي استوار بود، بررسي  كه بر عدالت "كيفر گناه"بايد در مفهوم 

چه كيفر شوريدن بر سلطان به عنوان نماينده خدا در  كرد، چنان
در قرآن. چيزي كه در كشور ما در  "ولي عصر"، و يا پيامبر و "نامه شاه"

پاياني سده بيستم ضعيف شد ولي پس از انقالب، شدت گرفت. هاي  سال
گونه كه  را مي كشتند، به آن "ناحق"در واقع پيروان و وابستگانِ به 
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انوشيروان مزدكيان را كشت و يا در زمان قاجار بابيان بكشتند. كشتن 
در همين رابطه اصالً خشونت به حساب نمي آمد. كشتار  "ها رافضي"

اسالمي را نيز بايد در همين راستا ديد. مسلمان در برابر مخالفان جمهوري 
نامسلمان، برده در برابر آزاده، خوب در برابر بد، حق در برابر ناحق، و اين 
يك قانون سنتي نياكان ماست كه متأسفانه هنوز هم به كار گرفته مي 

  شود. مي توان آن را هم در قدرت حاكم ديد و هم در رفتار خود ما.
ام، فكر مي كنم دروني شدن  هايتان ديده كه در برخي از نوشته سان آن

 خشونت در افراد جامعه از طريق فرهنگ دغدغه ذهنِ شما نيز مي باشد.
 

از فرهنگ مي توان تعاريف گوناگون بدست داد. در جامعه ي  كاظم زاده:
ما وقتي واژه ي فرهنگ را بكار ميگيريم مقصودمان اغلب دست آوردهاي 

اجتماعي، ديني و غيره است كه به تاريخ و گذشته مان تعلق دارند. هنري، 
مي ناميم، اشاره مان به فرهيختگي  "فرهنگ"و يا مثال وقتي شخصي را با 

يا دانش فرد مي باشد. در اين حالت مراد از فرهنگ در درجه ي نخست 
  توليدات متعالي و يا امر آموزش و يا ميزان تحصيالت فرد است. 

ال در علوم انساني، مفهوم فرهنگ به امري متفاوت و همه گيرتر با اين ح
) فرهنگ systémiqueنظر دارد. به عنوان نمونه در علم روانشناسي ارتباط (

بيشتر به مثابه مجموعه كدها، رفتارها، گفتارها و اعتقاداتي در نظر گرفته 
يارويي با مي شود كه روابط افراد متعلق به يك گروه انساني را به هنگام رو

يكديگر، سازمان مي دهد. بدين ترتيب مثال وقتي از فرهنگ ايراني صحبت 
مي كنيم منظور بيش از آن كه دفتر شعر مولوي يا گاتهاي زردشت باشد، 

 "آبرو"و يا واحدهاي معنايي از نوع  "تعارف"آداب رفتاري و گفتاري مانند 
ابزاري تصور  مي باشد. اگر فرهنگ را در درجه ي نخست "غيرت"و يا 

كنيم كه اولين و مهمترين هدفش سامان و از اين طريق معنا دادن به 
اعمال، منش و گفتار انسانها در چارچوب جامعه اي معين باشد، مي توان 
ادعا كرد كه مواجهه ي فرهنگ ايراني با پديده ي خشونت، امري پيچيده و 

  از زاويه اي خاص حتي متناقض است. 
سو بروز خشونت در رفتار و گفتار فرد، شديدا سركوب  در فرهنگ ما از يك

مي شود و از سوي ديگر، در موقعيت هايي متفاوت، بروز يكباره و بي 
مالحظه ي آن در افراطي ترين شكل هايش نه تنها تحمل بلكه حتي 
ترغيب نيز مي گردد. از هر دو مورد مثالي مي آورم تا موضوع سخنم روشن 

است.  "احترام"ين واحد هاي معنايي فرهنگ ايراني تر شود. يكي از مهم تر
در جامعه ي ما، در واقع به كار تنظيم ارتباط در  "احترام"واحد معنايي 

ميان افرادي مي آيد كه از موقعيت برابر در رابطه برخوردار نيستند. نمونه 
هاي مهم آن در فرهنگ ما، رابطه ي ميان والدين با فرزندان (يا در حالتي 

تر: بالغ با كودك)، مرد با زن و مسلمان با نامسلمان است. در اين  عمومي
هر سه نوع رابطه، فردي در مقام مهتر (والد، مرد و مسلمان) و فردي ديگر 
در مقام كهتر (كودك، زن و نامسلمان) قرار دارد. باز هم در اين هر سه نوع 

به فرد مهتر ، در درجه ي نخست احترم فرد كهتر "احترام"رابطه منظور از 
، پبروي بي چون و چرا از قواعد و "احترام"است. در اين حالت مراد ما از 

ضوابطي است كه فرد كهتر به هنگام رويارويي با فرد مهتر مي بايست از 
، فرو خوردن "احترام"آنها پيروي كند. در اين حالت يكي از قواعد مهم 

ن و خشم و سركوب كامل حس خشونت در درون است. كودك، ز
نامسلمان به هنگام رويارويي با بالغ، مرد و مسلمان نه تنها موظف به 
كنترل احساسات آغشته به خشم خود مي باشد بلكه حتي در بسياري 
موارد از بيان سخنان و يا انجام اعمالي كه مي توانند به نوعي مخالفت و يا 

لت مي حتي تفاوت عقيده و يا سليقه تعبير شوند پرهيز كند. در اين حا
توان گفت كه در فرهنگ ايراني نه تنها خشم بلكه حتي شكل هاي تلطيف 
يافته و جامعه پذيرش (مانند بيان آرام احساس ناراحتي و دلگيري) نيز 
نميتوانند در ارتباط جايي داشته باشند. يكي از الزامات مهم واحد معنايي 

  باشد.  ، آموزش فرد كهتر در كنترل احساسات و عواطفش مي"احترام"
با اين حال در همين فرهنگ ايراني، مواردي وجود دارد كه نه تنها بروز 
خشونت به افراطي ترين شكل هايش تحمل بلكه تلويحا و يا حتي به 

، مي "احترام"صراحت توجيه و توصيه مي شوند. براي دادن مثالي در برابر 
 "ناموس"ي سخن به ميان آورد. واحد معناي "ناموس"توان از واحد معنايي 

به ارتباط ميان مرد و زن در رابطه اي نسبي (مادر، خواهر و غيره) و يا 
در جوامع سنتي كه  "ناموس"سببي (همسر، زن برادر و غيره) نظر دارد. 

در جوامع مدرن) را اساس و  "فضيلت"(به جاي مفهوم   "شرافت"مفهوم 
تنظيم رابطه  پايه ي زندگي اجتماعي افراد قرار داده است، نقش مهمي در

ميان افراد در فضاي همگاني بازي مي كند. بر اساس اين واحد معنايي، 
خود را در پهنه ي عمومي در خطر احساس كند،  "شرافت"چنانچه مرد 

مجاز است تا از خشونت به مثابه ابزاري براي تنظيم مجدد رابطه اش با زن 
مانعي بر سر راه استفاده نمايد. در اين حالت خشونت نه تنها در اجتماع 

خود نمي يابد بلكه حتي به ابرازي براي توليد معنا تبديل مي شود. وسيله 
رفته و يا ترميم شرافت  "آبروي"اي كه مي توان از آن براي بازگرداندن 

  لكه دار شده استفاده نمود. 
بدست دادن اين دو نمونه از آنجا اهميت دارد كه رفتار دو گانه ي فرهنگ 

وع خشونت به خوبي نشان مي دهد. براي شناخت رابطه ي ما را با موض
خشونت و فرهنگ در جامعه ي ايراني، بررسي هر كدام از اين دو نوع 

  برخورد ضروري و مهم است. 
  

ي بسيار جالبي اشاره نموديد. شناخت انسان در محدوده  به نمونه سيف:
كه انسان  سان نمي نگرد پديدارهاست. انسان ايراني جهان پيرامون را آن

هاي ابتدايي هستيم.  غربي. ما از نظر فكري، در جهان تفكر در شمار انسان
به اموري پايبنديم و سرسختانه اعتقاد داريم كه نامرئي هستند و همين 
امور دنياي امروز ما را ساخته، شكل مي دهد و در شناخت ما از جهان 

  ه به عرفان و جادو.هاي پيشامنطقي هستند، آغشت ها ذهنيت تأثير دارد. اين
عليت در ذهن ما با علم و دانش مدرن شكل نگرفته و نمي گيرد. 

هاي ما را شكل مي دهند. ذهن ما چيزهايي  هاي عالم غيب عليت دست
ضدعقالني توليد و بازتوليد مي كند. فكر مي كنم اين سخن المارتين باشد 

سرزمين فرهنگ يك كشور را تاريخ تحليلي مردم همان "كه مي گويد؛ 
   "شكل مي دهد.
هاي فارسي (براي نمونه دهخدا)، ناموس در كنار عفت،  در فرهنگ واژه

ناموسي قرار دارد  عصمت، مذهب، غيرت و آبرو مي نشيند. در برابر آن بي
طور كه از  عفت مترادف آن هستند. همان غيرت و بي آبرو و بي كه بي

ناموسي مي تواند به  يناموس، پاكدامني و پارسايي و عفت مراد است، ب
  بدنامي، رسوايي، شرمساري ختم شود.

هاي متعلق به يك  زوجه و زن"ناموس يعني  "فرهنگ نظام"  نامه در واژه
همين برداشت را مي توان در  "مرد، مثل مادر و خواهر و دختر و جز آنها.

  ."گان از يك خانوار ماده"نيز ديد كه ناموس يعني  "االطباع فرهنگ ناظم"
زبانان  در تداول فارسي"مي نويسد:  "غيرت"هنگ دهخدا در برابر مدخل فر

به معني حميت و محافظت و آبرو و نگاهداري عزت و شرف... سر باز زدن 
  ."پرستي، تعصب و رقابت از قبول اهانت بر عرض، ناموس

هاي  مفاهيمي هستند كه در قتل "پرستي ناموس"و  "شرافت"، "غيرت"
است.  "مردان"ها سربلندي و افتخار  رند. بود آنناموسي نقش عمده دا

آبرويي به همراه دارد. قتل در واقع صورت مي  خدشه در آن ننگ و بي
گيرد تا لكه ننگ بشويد. بر اين اساس در سنت دين جرم محسوب نمي 
شود. زيرا زن و فرزند در شمار اموال و دارايي مرد هستند. وظيفه مرد 

به همراه دارد و  "شرف"گاه داشتن آن محافظت از آن است. پاك ن
  ست. زدايي افتخارآفرين است. قتل در اين راه ننگ

را كه در  "پرستي وطن"و  "وطن"تر مي توان موضوع  در ابعادي بزگ
مي شود، در همين رابطه بررسي  "ناموس"مقطعي از تاريخ ما مترادف با 

پيش از آن وطن  كرد. دفاع از وطن همانا دفاع از ناموس مي گردد. البته
  ها جاري گشته بود.  بر زبان "مام وطن"خود مادر گرديده و 

تمامي اين مفاهيم به دنياي تنگ و تار سنت تعلق دارند. آنگاه كه فرديت 
شخص به رسميت شناخته نشود، احكام و اخالقِ سنتي رشد مي كند. اگر 

اسالمي پيش از انقالب شاهد كمرنگ شدن آن بوديم، با استقرار جمهوري 
  دگربار جان گرفتند و به كتاب قانون راه يافتند.

اند.  يابيم كه غيرت و ناموس امري مردانه با توجه به تعاريف مذكور درمي
چه مسئوليت نيز ندارند. شخصيت كه  زنان را غيرت و ناموس نيست، چنان
  تواند پذيراي مسئوليت گردد. اما باز  در گرو شخصيت مرد قرار گيرد، نمي

بينيم غيرت و ناموس  ن ظاهر امر است. با اندكي دقت به موضوع، مياي
مردان تمامي حضور و رفتار زن را شامل نمي شود. مردان مي توانند 

را در زنان ببخشند. غيرت آنان  "گناه"و يا حتا  "عملِ خالف"هزاران 
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جا خود را  افتد. هراس آن شود و ناموس به خطر نمي دار نمي جريحه
د كه از آن عضو كوچك مادينگي احساس خطر شود، چيزي كه نمايان مي

توان گفت؛  هاي ناموسي ريشه در آن دارند. پس مي تقريباً تمامي قتل
ناموس مرد همان عضو كوچك است و غيرت او با همان عضو در رابطه 

  است. مرد مالك زن است، مالك آن عضو، در واقع به ملك او تجاوز شده.
رفتار است.  ان در كليت خويش، در عمل موافق اينقوانين حقوقي اير

بازداشت،  شوند و يا در صورت مرتكبين به قتل در بسيار از مواقع آزاد مي
پشتيبان  630و  220گيرند. ماده قانوني  پس از مدتي مورد عفو قرار مي

  .قاتالن است
فرهنگ عمومي نيز پذيراي اين امر است. در همين رابطه است كه مي 

چند سال پيش نيم ميليون نفر در تهران ساعت پنج صبح در ميدان بينيم 
را شاهد باشند. اين خيل  "خفاش شب"آزادي جمع مي شوند تا اعدام 

شان هم نمي رسد كه دارد انساني به دار كشيده مي  عظيم حتا به ذهن
. آيا اين تفريح "كيفر گناهكار"مي انديشند و  "گناه"شود. آنان به 
حق اوست. مرگ، نتيجه "ي حاضر، جز با  ر ذهنِ همان تودههمگاني، از نظ

  ، مي توان با چيزي ديگر پاسخ گفت. "تجاوز به ناموس ديگران است
بود كه نقل مي  "جنگ با خوارج"اي ديگر مي آورم؛ فكر مي كنم در  نمونه

چنان شمشير مي كشيد و با هر  كنند، حضرت علي از صبح تا عصر هم
قدر كشت كه خون تا  نان اسالم جدا مي كرد. آنضربه، سري از تن دشم

ها زياد شنيده مي "خواني پرده"زانوي اسب او باال آمده بود. اين داستان در 
قربان آن "دار كه داستان را تعريف مي كرد، از هر گوشه صداي  شد. پرده

ها و تحسين را  شنيده مي شد. همين قربان رفتن "دستانت برم علي جان
ايم. كسي اصالً فكر نمي كرد قتلي صورت گرفته و آن  شنيدهدر مساجد نيز 

  است.   ها جاري شده رود خون از بدن انسان
مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه جامعه ما در تضادي گرفتار آمده كه 

ست، به قشر  شما در سخنان خويش به آن اشاره كرديد. اين تضاد عمومي
بايد تكرار كنيم تا در ذهن ما حك خاصي تعلق ندارد. اگر يادمان رفته، 

گردد كه هيچ كس از ما در پي انقالب نيز، آنگاه كه نخستين سري از 
وابستگان به رژيم سابق را اعدام كردند، به اين رفتار اعتراض نكرد. ما نيز 
همان ذهنيت سنتي را در نهاد خويش داشتيم. بر اين اساس شادي نيز 

همين شادي را پس از تصويب نخستين كرديم. به ياد داشته باشيم كه 
قوانين حقوقي كشور كه در پي جنبش مشروطه حاصل شده بود، بر جنازه 

  ايم.  اهللا نوري هم ديده آونگ بر دار شيخ فضل
ها، آرزوها، در رفتار و  من نيز بر اين باورم كه فرهنگ را مي توان در آرمان

اي دارد كه  جامعه گفتار هر ملتي جست. ذهنيت هر انسان نشان از ذهن
 ما را شكل مي دهد. در تصورات در آن رشد كرده. ذهن جامعه، ذهنيت
مشترك افراد كشور مي توان همين ذهنيت را جستجو كرد. فكر مي كنم 

ست. ما پيش از  تصورات ذهني ما نسبت به جامعه مدرن بسيار ابتدايي
ت ماست در كه فردي بينديشيم، جمعي مي بينيم و اين فقدان فردي آن

  جامعه. 
ها  هاي سنت اجتماعي شده و اين كودكي با كليشه هاي ذهنِ ما از سال

اند. در چنين موقعيتي فكر  نمادهاي سنت هستند كه بر ذهن ما حك شده
اي بسيار  هاست و ذهنيت با دنياي متمدن و مدرن فاصله در بند كليشه

لق خويش بر ذهن ما ي مط دارد. نيروهاي مرموز و نامرئي و جادويي سلطه
ها در چنين موقعيتي، ذهنيت انسان  ها و پيشداوري اند. ادراك گسترانده

ايراني را متمايز با انسان غربي مي كند. نمي خواهم بگويم كه ذهنيت ما 
ست، اما بايد پذيرفت كه در "اي و وحشي استوره"به قول لوئي اشتراوس، 

  اريم. هنوز فاصله بسيار د "ذهن متمدن"محتوا با 
  آيا مي توان گفت؛ جامعه ما بيمار است؟

  
در تشريح وضعيت كنوني در جامعه ي ايران، من ترجيح مي   زاده: كاظم

استفاده كنم. بيماري  "بحران"از مفهوم  "بيماري"دهم به جاي واژه ي 
اغلب نوعي عارضه تلقي مي شود كه از بيرون و غالبا به شكلي اتفاقي به 

سم تحميل مي شود. بخصوص كه در جامعه ي يك جسم و يا ارگاني
  روشنفكري ما در گذشته از اين واژه به مثابه مفهومي مركزي براي توضيح 

  
  

  
  
  

  
  
  

موقعيت اجتماعي مان استفاده شده است. منظورم مشخصا دو مفهوم 
  (دكتر علي شريعتي) "از خود بيگانگي"(جالل آل احمد) و  "غرب زدگي"

سن "زدگي نوعي بيماري است مانند است. براي آل احمد غرب 
ديده ايد كه گندم را چطور مي پوساند؟ از درون. پوسته سالم ":"زدگي

برجاست اما فقط پوست است (...) به هر صورت سخن از يك بيماري است. 
   "عارضه اي از بيرون آمده. و در محيطي آماده براي بيماري رشد كرده.

اهيمي همچون غرب زدگي  و يا از بكارگيري واژه بيماري براي توضيح مف
خود بيگانگي بسيار موفق است چرا كه هم بر عامل بيروني تاكيد دارد و 
هم بر اين نكته كه عامل بيگانه از درون به ارگانيسم حمله مي كند. از اين 
بابت مفهوم بيماري به عنوان مدلي براي فهم موضوع خشونت در جامعه ي 

  ه مي تواند گمراه كننده نيز باشد. ما، نه تنها كمكي نميكند بلك
در حوزه ي مسائل جامعه و يا روان  "بحران"؟ مفهوم "بحران"اما چرا 

پيوند دارد. تغييري كه يا در درون يك سيستم  "تغيير"شناختي، با مفهوم 
و يا در محيط بيرون از آن روي داده و در نتيجه موجبات اختالل در بعضي 

جار آن سيستم را فراهم آورده است. در اين معنا از كاركردهاي روزانه و بهن
بحران امري عارضي و يا اتفاقي كه از بيرون بر ارگانيسم تحميل مي شود 

و يا ضروري  "طبيعي"تلقي نمي گردد بلكه مي شود آن را حتي امري 
قلمداد كرد كه مثال از گذار از مرحله اي به مرحله ي ديگر نشات گرفته 

  است. 
در زندگي فردي، مي توان به عنوان نمونه از  "ن هاي طبيعيبحرا"از ميان 

ناميده مي شود سخن گفت. بحران نوجواني در  "بحران نوجواني"آنچه 
زندگي طبيعي انسان به دوره ي گذار از كودكي به بلوغ جنسي و اجتماعي 
گفته مي شود. در چنين حالتي بحران در واقع به آن پريودي گفته مي 

رد ديگر نمي تواند مانند گذشته رفتار كند و مجبور است شود كه در آن ف
در بسياري از رفتارها، عادت ها و ميانكنش هايش با محيط بيرون تجديد 
نظر كند. در بحران نوجواني تغيير هم در داخل و هم در خارج از سيستم 
روي مي دهد. از يك سو فرد با تغييرات هورموني و رشد جنسي مواجه 

ديگر، انتظارات و نگاه ديگران نسبت به او تغيير كرده اند. است و از سوي 
در اين دوره توجه فرد به خود و تمركزش بر موضوع هويت كه آن را گاهي 

تعبير مي كنند از آنجايي اهميت دارد  "خودشيقتگي دوران نوجواني"به 
كه نقش هاي دوره ي كودكي ديگر كارآمد نيستند و در عين حال هويت 

  وز كامال شكل نگرفته است. بالغانه هن
از نظر من جامعه ي ما در چنين دوره اي از رشدش قرار دارد. بدين معنا 
كه كاركردهاي متعلق به جامعه ي سنتي در بسياري از زمينه ها (رابطه ي 
ميان زن و مرد، ميان بالغ و كودك، ميان نسل هاي گوناگون، ميان فرد با 

ره) كارآمدي و تاثير خود را از دست اجتماع، ميان جامعه و حكومت و غي
داده اند بدون اين كه هنوز كاركردهايي نوين، ثابت و موثر بر جاي آنها 
نشسته باشند. در شرايط حاضر، يكي از داليل بروز خشونت را مي توان 
نتيجه ي چنين بحراني تلقي كرد و در همين كادر نيز مورد مطالعه قرار 

ز دهه ي چهل هجري شمسي و در اثر رشد داد. بحراني كه زمينه هايش ا
شتابمند و نابهنجار شهرنشيني در جامعه ي ما پديدار گشته است. رشد بي 
سابقه و ناموزن شهرنشيني در اين دوره بسياري از نهادهاي سنتي زندگي 
خويشاوندي و اجتماعي را در هم ريخت بي آن كه بتواند نهادهاي جديد و 
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ازد. كشوري كه در ابتداي قرن بيستم ميالدي كارآمدي را جايگزين آنها س
درصد از جمعيت اش شهرنشين بودند، در كمتر از هشتاد سال  21تنها 

) نيمي از شهروندانش در شهرهاي بزرگ و 57(حول و حوش انقالب 
حاشيه هايش زندگي مي كردند. تازه شهرنشيناني كه خيل عظيمي از آنان 

  ي برخوردار نبودند. از ابتدايي ترين امكانات زندگي شهر
در جامعه ي ما در گذشته ، نظام سنتي افراد را به گروه هاي انساني 
گوناگون و مجزا (از نظر جنسيت، ديني، قوميت و غيره) تقسيم كرده بود و 
روابط ميان ايشان را به شيوه هاي مختلف عرفي و ديني سازمان داده بود. 

ي، اين گروه هاي انساني نظام شهرنشيني با در هم شكستن چنين روابط
گوناگون را در كنار يكديگر قرار داد بدون آن كه بتواند شيوه هاي نويني 
براي تنظيم روابط ميان ايشان و متناسب با شرايط جديد بوجود آورد. از 
اين نظر شايد بتوان انقالب ايران را واكنشي براي استقرار مجدد نظم 

  ندگي شهري تلقي نمود. گذشته (اما به شيوه هاي متفاوت) در ز
بدين ترتيب يكي از داليل خشونت در جامعه ي ايران را مي توان در 
همين ناتواني براي حفظ و يا برقراري مجدد شيوه هاي گذشته كه مي 
بايست همچنان جهت تنظيم رابطه ميان گروه هاي انساني بكار گرفته مي 

تبعيض قرار گرفته شدند، تلقي كرد. اغلب گروه هايي كه در گذشته مورد 
بودند (زنان، نوجوانان، نامسلمانان، اقليت هاي قومي و غيره) ديگر در كادر 
جديد زندگي شهري حاضر به تبعيت از قواعد گذشته نبودند و حتي در 

  بعضي از زمينه ها به تالش جدي براي تغيير شرايطشان پرداخته اند. 
ر آن دارندگان قدرت در حال حاضر ما در جامعه اي زندگي ميكنيم كه د

(حكومت استبدادي، پدر، مسلمان و غيره) ديگر از اتوريته ي گذشته 
برخوردار نيستند. قدرت را هچنان با قهر بكار مي گيرند اما مشروعيت و 
مقبوليت شان را از دست داده اند. يكي از مهمترين بحران هاي جامعه ي 

به همين روند ما كه در بعضي از شرايط منجر به خشونت مي گردد 
مشروعيت زدايي از اتوريته هاي گذشته مربوط مي شود. بدين ترتيب يكي 
ديگر از بسترهاي مهم خشونت در جامعه ي ما، به موضوع بحران اتوريته 
ي مربوط مي گردد. خشونتي كه وجه تمايزش نه افراط در بكارگيري 

  اتوريته بلكه ضعيف شدن اتوريته است. 
   

ان، مسأله اين است كه ما نيز به همراه جامعه، به بيماري يا بحر سيف:
رفت از آن؛ در اين شكي نيست اين  ايم. در برون هنجاري گرفتار آمده نابه

بر تمامي ابعاد هستي جاري كرده، سوي آشكارِ آن  "قدرت"خشونتي كه 
است. سوي پنهانِ آن اما خود ما هستيم. قدرت، نوك هرم است. بدنه آن 

ست، زيرا  م، آلوده به خشونت هستيم. خشونت در ما ذاتينيز كه ما باشي
ايم. من فكر نمي كنم كه با رفتن اين نظام، خشونت از  هنوز متمدن نشده

كه بر  "هاي گذشته زدايي از اتوريته روند مشروعيت"جامعه رخت بربندد. 
ايد، ذهنيت و رفتار ما را نيز شامل مي شود. حقيقت آن  آن انگشت گذاشته

يست كه مي بينيم، اين درون تاريخي ماست كه بر آينده تأثير مي چيزي ن
گذارد. تا نتوانيم درون خويش معاصر كنيم و با زمانه گام برداريم، در بر 

  همان پاشنه خواهد چرخيد. 
اي هستيم كه امكان رشد طبيعي نداشته. با  ما حاصل همين جامعه

ست حاصل  ا رفتارينگاهي به خود؛ دو رنگي و خشونت نهفته در م نيم
نه "همين موقعيت. سخنان ما صراحت ندارد. حرف مي زنيم، نمي خواهيم 

، سخن دل بر زبان نمي رانيم، زيرا به خوبي "سيخ بسوزد، نه كباب
آدمي از زبان "و  "اگر گفتن سيم است، خاموشي زر است"ايم؛  دريافته

  ."خود به بالست/مرد خاموش در امان خداست
سخن دوپهلو بر زبان جاري گردانيم، پنهانكار باشيم،  مي كوشيم هميشه

به مصلحت روز سخن بگوئيم، از سرِ ريا با مخاطب همزبان گرديم، عقايد 
شخصي، اگر داشته باشيم، به مصلحت بر زبان جاري گردانيم. اين را البته 

اگر جز تو داند كه "است.  "تقيه"ايم، چيزي كه همسان  به تجربه دريافته
  .(سعدي) "چيست/بر آن رأي و دانش ببايد گريسترأي تو 

شورش ماست، كه شايد در سراسر عمر يك بار اتفاق  "هر چه بادا باد"
همه، حق  بيفتد. مي دانيم كه شورش راه به عقل ندارد، عصيان است، با اين

چون انقالب ما كه ديديم و داريم  انسان است، ولي نهايت خشم. هم
كه تعادل در سخن گفتن و  بينيم. و اين يعني ايناش اكنون نيز مي  نتيجه

رفتار نداريم، افراط و تفريط. نمي گوئيم، اگر بگوئيم، مي خواهيم آخرين 
  حرف را فرياد بزنيم. 

سانسور و خودسانسوري، يكي از باال و آن ديگر از پائين، هميشه با ما بوده 
حاكم حضور  ر از سانسورِت است. البته خودسانسوري به مراتب وحشتناك

زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد/ به "داشته است. شايد به اين بهانه كه؛ 
  (صائب تبريزي)"پاي شمع شنيدم ز قيچي فوالد.

كه جامعه غرقِ خشونت است، ما هميشه مي كوشيم تا از درِ سازش  با اين
درآئيم، آرامش زندگي در آن مي بينيم. اين امر را گذشت و تفاهم مي 

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف "به غلط  رواداري مي ناميم.  دانيم و
چنان با نيك و بد ".(حافظ) و يا "است/ با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

خو كن كه بعد از مردنت عوفي/ مسلمانت به زمزم شويد و هندو 
  .(عوفي)"بسوزاند

/جمعيت آبادي ميخانه ز ويراني ماست"خالصه كنم، بايد باور كنيم كه؛ 
  ."كفر از پريشاني ماست

خشونت حاكم بر جامعه تا آن اندازه شدت داشته و دارد كه امكان نقد 
گي بايد پديده  خشونت را از ما سلب كرده است. به جاي سقوط در روزمره

را شناخت و با آن مبارزه كرد. بايد عليه فرهنگ قهر و  "خشونت"و  "قتل"
د. مبارزه با خشونت با آموزش حقوق كينه و نفرت، آينده را سامان دا

شهروندي همراه است. تا نتوانيم مفاهيم دنياي مدرن را الهه ذهن كنيم و 
اي از كُنش اجتماعي و سياسي بپذيريم، خشونت  مدنيت را به عنوان شيوه

  توليد خواهيم كرد.
ساز نباشد، خشونت ظهور مي كند، راه هر  آنجا كه عقل به كار نيايد و چاره

وگو را سد مي كند و تبادل نظر بر نمي تابد. خشونت سالح همه  گفت گونه
  اند. ست كه از صغارت خويش در نيامده آناني

زده صبوري نمي شناسد، تحمل و بردباري نمي داند، با  جامعه خشونت
عشق و عدالت بيگانه است. جهان به دوست و دشمن تقسيم مي كند، قصد 

است. خشونت سوداي قدرت در سر  نابودي بخشي در سر دارد كه دشمن
  دارد. آنجا كه دمكراسي نباشد، حرف آخر را مي زند.

است. مي خواهد آن ديگر  "ديگر"و آن  "من"خشونت نافي با هم بودنِ
ست. با  نابود كند تا به من حقانيت بخشد. اين خالف آزادي و دمكراسي
رواداري حضور ديگري در كنار من است كه امر آزادي رايج مي گردد و 

هاي  شكل مي گيرد. آزادي من در گرو آزادي آن ديگر است. بايد به تفاوت
بين آن دو احترام گذاشت، آن را پذيرفت. جنبش مدني با پذيرش 

  ها، نافي خشونت است. تفاوت
هاي موجود در جامعه ما در تمامي خويش سياسي  فكر نمي كنم خشونت

، به حتم در پائين انواع آن باشند. اگر در هرم خشونت دولتي شكاف افتد
  ها با ما خواهد بود. تا سال

به انسان است، آري به انسانيت و احترام به آن.  "آري"به خشونت،  "نه"
. نفي خشونت "ديگر"است، دفاع از آن  "من"به خشونت، دفاع از  "نه"

هاي حقوق  ست، نهادينه كردن ارزش يك شيوه مبارزه نيست، شيوه زندگي
من "، "من كينه ندارم"، "من نخواهم كشت"كه:  و اين ست. شهروندي

كه خشونت در رفتار حذف گردد،  . پيش از آن"خشونت اعمال نخواهم كرد
  بايد در سر آن را نفي كنيم.

در اين راه به نظرم بايد از تاريخ خويش و يا تاريخ بشريت، ميراث عدم 
و جاري خشونت را استخراج كنيم و بعد بستري مناسب براي ادامه 

ي تاريخ و  گرداندن آن در جامعه بيابيم. بايد همه درهاي ناپيدا و بسته
فرهنگ خويش در اين عرصه نيز كشف كنيم، شهامت در نقد آن داشته 

  باشيم.
ست فلسفي كه بايد  عدم خشونت تنها يك پرسش سياسي نيست، كوششي

 وجو كرد و پايدار نمود. اخالق آن را در تمامي هستي جست
 

: همان طور كه شما نيز به درستي اشاره كرده ايد، مي كاظم زاده رضا
بايست در ابتدا به جامعه و خودمان از نزديك بنگريم و زمينه هاي 
گوناگون رشد خشونت و همينطور جلوه هاي متفاوت اش را در سطوح 
گوناگون زندگي اجتماعي و فردي خود بشناسيم. قدم اول، شناختن مشكل 

له (پرسش) است. هر شناختي از پس پرسشي شكل و طرح درست مسئ
كه از آن مايه مي  "شناختي"مي گيرد. اگر طرح پرسش صحيح نباشد، 
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گيرد نمي تواند راه گشا باشد. بر سر موضوع مهمي مانند خشونت، ابعاد و 
پي آمدهاي گوناگونش در جامعه مان، بايد بسيار درنگ كرد و انديشيد و 

پرداخت. از نظر مني كه به حسب زمينه ي  خواند و نوشت و به گفتگو
كاري ام نگاهي روان شناسانه به موضوع دارم، يكي از مهم ترين ويژگي 
هاي خشونت در ايران، توانايي شگرف، گسترده و گوناگونش در توليد 
معناست. با توليد مكرر معناهاي گوناگون است كه خشونت در فرهنگ ما 

  جه در اجتماع نهادينه گشته است. چنين عميق ريشه دوانده و در نتي
به عنوان مثال، در رابطه ميان بالغ و كودك، خشونت كالمي، بدني و رواني 
همچنان به مثابه يكي از روش هاي تربيت كودك و آموزش آنچه ادب و 
احترام به بزرگ تر مي ناميم رواج دارد. خشونت در نحوه ي پرورش 

گرفته كه به جزيي از هويت كودكان ما آن چنان نقش مهمي بر عهده 
مردانه ي همه ي مردان سرزمين ما تبديل گشته است. نمونه هاي آرماني 
چنين مردي را مي توان به راحتي از خالل فرآورده هاي گوناگون فرهنگي 
مان در اين پنجاه سال اخير نشان داد كه در اينجا مجال پرداختن به آن 

  نمي باشد. 
گفته ام، در رابطه ي ميان زن و مرد، خشونت  و يا همانطور كه پيشتر نيز

به طور مستقيم با  "غيرت"و يا  "ناموس"در قالب واحدهاي معنايي مانند 
خانواده پيوند يافته  "آبروي"مرد و يا  "شرافت"مفاهيم مهمي همچون 

است. مسلما چنين پيوندي به كاربرد خشونت از جانب مرد در رابطه اش با 
بخشد. خشونتي كه در كودكي به مثابه يكي از  زن، نوعي مشروعيت مي

مولفه هاي مهم مردانگي در فرزند پسر دروني مي شود، در بزرگسالي به 
  ابزاري براي كنترل اجتماعي زن تبديل مي گردد.  

در زمينه اي كامال متفاوت از دو نمونه ي  و يا اگر بخواهيم مثالي بزنيم
شونت در حوزه ي عمومي و سياست باال، مي توان از معاني گوناگوني كه خ

توليد مي كند سخن به ميان آورد. در ايران، الاقل از دهه ي چهل به بعد، 
خشونت همواره به مثابه يكي از روش هاي مهم مبارزه ي سياسي مورد 
استفاده قرار گرفته است. چنين امري تنها آن زمان مي توانست تحقق يابد 

) و يا عرفي (از "شهادت"و  "جهاد"وم كه با مفاهيم ديني (بويژه دو مفه
  نوع ماركسيستي اش) عجين گردد. 

با اين وجود در اين دوره، به خشونت فقط به مثابه ابزاري كه بكار تسخير 
قدرت آيد نگاه نمي شد و براي آن مواهبي به مراتب مهم تر (چه براي 
ه اجتماع و چه حتي براي خود فرد) قايل بودند و حتي مي پنداشتند ك

خشونت قادر است فرد را به موجودي متفاوت و برتر تبديل نمايد. مي توان 
نگاه به خشونت را به مثابه فرآيندي براي تغيير هويت فردي، از خالل دو 
پديده ي بسيجي و تواب، مورد بررسي قرار داد. براي اسالم گرايان انقالبي، 

ت هويت فردي خشونت نيرويي بود با خاصيت فراشوندگي كه هم مي توانس
جنگ براي ساخت انسان نوين  "مراحم"را تعالي بخشد (استفاده از 

اسالمي: بسيجي) و هم آن را از اساس تغيير دهد (بكارگيري شكنجه در 
  مورد زنداني سياسي براي خلق مجدد هويت فردي: تواب).

همانطور كه مشاهده مي كنيد معنا بخشيدن به خشونت تنها به ايجاد 
ي خشونت خالصه نمي شود بلكه در قدم بعدي خشونت را مشروعيت برا

به ابزاري براي دست يابي به مقاصد زميني و يا الهي تبديل مي كند. 
تبديل خشونت به ابزار نيز در مرحله بعدي وسيله اي مي شود براي كاربرد 
عقالني آن. از درون خشونت ابزاري، نوعي عقالنيت سر برمي آورد كه 

عمل مي كند. در تحليل نهايي خشونت وسيله اي مي  بسيار حساب گرانه
شود براي تنظيم رابطه ميان انسان هايي كه به دليل متفاوت بودن (مرد 
با زن، بالغ با كودك، مسلمان با غير مسلمان و غيره) از قدرت برابر در 

يكي از كارهاي مهمي كه در اين زمينه مي همان رابطه برخوردار نيستند. 
داد، سلب معنا از خشونت و نشان دادن مكانيسم هاي بايست انجام 

پيچيده اي است كه خشونت را شيوه هاي گوناگون به ابزاري عقالني و 
  موثر تبديل نموده است.  
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 تحميل بي حد و مرزخشونت: 
 زاده گفت و گوي آرش با پيمان وهاب

  
 

  چه تعريفي از خشونت داريد؟ : آرش
ن كه نمي دانم پاسخم مي تواند براي آماج اين با آ زاده: پيمان وهاب

گفتگو مفيد باشد، اجازه بدهيد در پاسخ شما رويكردي پديدارشناسانه ارائه 
» خشونت«بدهم تا دشواري و ديرپائي مفهوم خشونت را روشن كند. 

شهرت يعني «گسترش هستي يكي است بر ديگري، درست همانند 
ي اين بحث و به زعم من،  در زمينه يا ١»گسترش هستيِ افراد و پديده ها،

گسترش هستي ديگري بر من. از آنجا كه شهرت از گرايش من به سوي 
ديگريِ بيرون از من برمي خيزد، من عالقمند به خواندن اثر ديگري، 
پيروي از منش و انديشه ي ديگري، يا لباس پوشيدن و رفتار كردن مانند 

شهرت، گسترش هستي « ي محمد قائد، ديگري مي شوم. پس به گفته
ديگري بر هستي من از گرايش و عالقه ي من به سوي او برمي خيزد. در 
خشونت، به عكس، گسترش هستي ديگري بر من نه از گرايش من به 
سوي او، كه از تحميل كردن يكسويه ي هستي اوست بر هستي من. از اين 

كنم و خود را هاي ديگري را برآورده  رو، از من انتظار مي رود كه خواسته
كه اخيرا ديدم در فارسي  -در يونان باستان  hubrisبه وي تسليم. واژه ي 
» غرور مفرط«به معناي  - استفاده شده » هوبريس«هم به همين صورت 

گرفته مي شد كه آن را به خدايان نسبت مي دادند بدان گونه كه چنين 
مي شود،  يا آن كه سبب نابودي ديگري nemesisغروري مي توانست به 

» تحميل نامحدود«منجر گردد. هوبريس را مي توان ژرف تر و به معناي 
فهميد. من خشونت را در همين تحميل بي حد و مرز در جامعه ي انساني 
مي بينم (در طبيعت خشونت وجود ندارد). از اين رو، شناخت خشونت در 

ن به جامعه بسيار دشوارتر از آنست كه مي پنداريم و طبعاً راه رسيد
  اجتماعي بي خشونت بسيار پيچيده تر.  

تحميل هستي يكي بر ديگري «شما اشاره كرديد كه خشونت را  :آرش
دانيد! از آنجا كه مرزي   ي انساني بي حد و مرز مي وآن را در جامعه» است
زماني شروع » ديگري«وجود دارد، به اين معنا كه » ديگري«و » يكي«بين 
حد و مرز بودن  يابد، چگونه نظر خود را بر بي يپايان م» يكي«شود كه  مي

دهيد. تفاوت جامعه شناختي  تحميل هستي يكي بر ديگري را توضيح مي
با » خشونت«اين مفهوم با معناي آن در علوم سياسي در كجاست ؟ تفاوت 

هاي تاريخي و يا اجتماعي اين  چيست؟ مي توانيد با امداد از نمونه» قهر«
  كنيد؟ تفاوت ها را مفهوم 
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پرسش بسيار خوبي است. روشن است كه آنگاه كه خشونت  زاده: وهاب
و » من«معطوف به تحميلِ هستيِ يكي بر ديگري باشد، تمايز ميان 

همان مرزي است كه بايد برداشته شود. شايد چنين به نظر آيد » ديگري«
كه در ابتدا اين مرز وجود دارد، چون به هر حال خشونت توسط يكي بر 

ي اعمال مي شود. اما به سبب اعمال اراده ي يكي بر ديگري، كه ديگر
مفهوم عام خشونت است، اين مرز به هر حال و پيشاپيش برداشته شده 
است. خشونت تمايز و تنوع و پلوراليسم را برنمي تابد. در واقع در پذيرش 
پلوراليسم است كه مرز ميان من و ديگري در همه حال در نظر گرفته شده 

  به اين تمايز احترام مي گذاريم. من و هم ديگري و هم
در زمينه ي اعمالِ خشونت، مرز ميان خودي و ناخودي ذهني است و از 
ترس از ديگري در ذهنِ خشونتگر حاصل مي شود. در نزد فرد خشونتگر، 
فرد ناخودي (كه ما او را قرباني خشونت مي ناميم) يا بايد شبيه به 

حذف شود. يعني تمايز ذهني ميان خودي و ناخودي خشونتگر شود يا بايد 
بايد، در هر حال و همزمان، هم نگه داشته شود و هم بايد برداشته شود. 
نمونه آن هم دو رفتار همزمان با زنداني (كه شامل زنداني سياسي هم مي 

يا تواب مي شود يا به وسيله ي » اصالح«يا » تربيت«شود) است: يا زنداني 
يا حكم سنگين از جامعه حذف مي گردد. اين هر دو راه  مجازات اعدام

حل، نظر به برداشتن مرز ميان خودي و ناخودي دارند. جالب آن كه حتي 
حذف شده است، مرز ميان خودي و ديگري در ذهن » ديگر«آنگاه كه اين 

خشونتگر باقي مي ماند. هنگامي كه مي گويم خشونت بي حد و مرز بدان 
كه ديگري حذف شد جاي خالي هستي او را خودي  معني است كه آنگاه

پر مي كند. و اين پارادوكس است كه خشونتگر ديگري را پاك مي كند تا 
جاي او را بگيرد، در صورتي كه جاي هستي قرباني خشونت از آن 
خشونتگر نيست، حتي آنگاه كه توسط خشونتگر اشغال مي شود. پرسش 

دانسته ميان  مايز پيش اندر و ازپيششما به گونه اي نهفته مي خواهد بر ت
خودي و ديگري تاكيد كند و پاسخ من بر آن است تا نشان دهد جاي اين 

  ايز هرگز نمي تواند مشخص باشد.  تم
ي  ي ميان خودي و ناخودي رابطه خواننده ي هوشيار مي بيند كه رابطه

كي بر قدرت به معناي توانائي و دستيابي به منابعي است كه اعمال اراده ي
ديگري را ممكن مي كند. از اين رو، از ديد من، براي درك بهتر، 
پديدارشناسي خشونت جدا از مطالعه ي اقتصاد سياسي خشونت نيست. 
خشونت هاي روزمره ي خانوادگي و خشونت هاي گسترده سياسي هر دو 
تابع اين اقتصاد سياسيِ تحميل هستند. در اينجا، نظر شما را به واژه 

در هر حال در درون » من«جلب مي كنم كه در آن » دشمن«ُپارسي 
است. يا به ديگر سخن، من هماره در دشمن » ضد«به معناي » دش«

حضور دارد، يا من هماره در ضدخودم هستم. زياده نمي گويم و مي گذارم 
  رابطه بسيار جالب بينديشد.      خواننده ي هوشيار خود در مورد اين 

ش شما جالب است چون اين مفهومي است كه در در پرس» قهر«مفهوم 
فارسي به معناي ويژه اي به كار مي بريم. قهر و خشونت هر دو مي توانند 

در ايران بار مفهومي » قهر«باشند. اما واژه ي  violenceترجمه واژه اروپائي 
فرهنگي و سياسي دارد، زيرا در ادبيات نيروهاي انقالبي چپ و نيز 

را در فارسي هم معادل » قهر«به كار برده شده است.  مسلمانان انقالبي
خشونت به كار مي بريم و هم برابر با دوري جستن و عدم رابطه گرفتن يا 
عدم پذيرش ارتباط. به ديگر سخن، قهر خشونت است آنگاه كه ميان يكي 

در ادبيات انقالبي بر » قهر«اي وجود ندارد. افزون بر اين،  و ديگري رابطه
بي مسلحانه اشارت دارد چنان كه قهر كنشي است ناگزير بر ضد كنش انقال

چنان جا افتاده كه خشونت اعمال » قهر«خشونت حكومتي. از اين رو، واژه 
 ابداً من است روشن كه—شده از سوي انقالبيون را موجه جلوه مي دهد

دو مفهوم را كنار هم مي گذارم و مي بينم قهر شيوه  اين پس. پذيرم نمي
كنش است كه مي خواهد از راه خشونت، و به نام ضدخشونت به  اي از

  ظاهر ناگزير، تمايز ايجاد كند.  
در پايان بگويم كه هيچ مفهوم قراردادي خشونت در جامعه شناسي و علوم 
سياسي وجود ندارد و آنچه من مي گويم ناظر بر تربيت فكري 

  پديدارشناسانه خودم است. 
خواستم تاكيدي بر بخشي از سوال قبلي  ا ميبا تكيه بر پاسخ شم  :آرش

از بحث شما كه   .بكنم و از شما بخواهم در اين باره بيشتر توضيح دهيد
ي ديدتان را در جايگاه و عملكرد دارندگان قدرت قرار داده بوديد به  زاويه

شد كه چگونه دارندگان قدرت براي حفظ آن، ديگري را  خوبي دريافت مي
 مي خواهم حال  كنند، ا برشمرده بوديد حذف ميهايي كه شم به روش

گيرد و يا به عبارتي  لطف كرده و بگوييد وقتي فردي مورد خشونت قرار مي
هاي  قرباني خشونت است، براي حفظ مرزهاي فردي و منافع و خواسته

  ؟ توصيه مي كنيد هايي را شما  ها و يا شيوه  خويش چه راه
  

ق هر زيستنده (چه انسان و چه روشن است كه من از ح :زاده وهاب
ناانسان)، و نيز از حق قرباني، براي شيوه ي زيست خود دفاع مي كنم. پس 
ناگزير پاسخ من اين حق را پيش فرض مي گيرد. اما اين حق بايد نخست 
از سوي قرباني دانسته و به رسميت شناخته شود. يعني اين قرباني است 

ديگر حق قرباني كردن و خشونت كه بيش و پيش از همه بايد بداند كه 
ورزيدن بر عليه وي را ندارد. آنگاه كه قرباني بر اساس اين دانش به كنش 

) خويش دست يافته است. agencyدست بزند، به كنشگري يا عامليت (
اما مساله پيچيده تر از اينهاست. دانستن و عمل كردن بر پايه ي اين حق 

ايد اقتصاد سياسي حق را بررسي به شرايط بسياري بستگي دارد. نخست ب
كرد و بتوان اين را نشان داد كه آيا اصال اصرار ورزيدن بر حق خود در برابر 
ديگري ممكن است؟ بنگريد به رفتاري كه با زنان روستائي در افغانستان (و 
ايران و سودان و بسياري از جوامع آسيائي و افريقائي) توسط مردان ــ 

ان همان زنان ــ مي شود. چون با اين نمونه آشنا شوهران و پدران و برادر
هستيم زياده نمي گويم. تنها مي پرسم آيا براي چنين زني ــ حتي به 

خود آگاه باشد، آلترناتيوي براي ايستادگي در » حقوق«فرض آن كه به 
كنشگري از «برابر خشونت مردساالرانه وجود دارد؟ در اينجاست كه نقش 

: با توجه به نمونه ي گفته شده در باال، اين نقش را اهميت مي يابد» بيرون
سازمان هاي جهاني دفاع از حقوق زنان انجام مي دهند. يعني آنگاه كه 
قرباني ناتوان از دفاع از حقوق خويش است، كنشگر جهاني جاي كنش او 

  ا مي گيرد.ر
حضور فرهنگ مدني است:   نكته دوم، كه از نكته ي نخست جدا نيست،

كه حق افراد را براي متفاوت بودن به رسميت بشناسد. تاثير وجود فرهنگي 
چنين فرهنگي كمتر از تاثير حضور قوانين مدافع حقوق شهروندي نيست. 
به ديد من، اگر بستر فرهنگي دگرگون نشود، خشونت را نمي توان محدود 
كرد. و اين امر نقش آموزش را براي ما روشن مي كند، آموزشي كه در آن 

ن نه تنها از كنش و واكنش كه از روان شهروندان نيز خشونت زدائي بتوا
كرد. و اين ممكن نيست مگر آن كه يك نسل در اين فضاي آموزشي 
پرورده شده باشند. نكته سوم آن كه تعريف خشونت هر چه گسترده تر، 
توانائي دفاع از حق قرباني و نيز، و اي بسا مهم تر، توانائي ايجاد شرايطي 

آن خشونت پيش از ارتكاب پيشگيري شود، هر چه ممكن تر. از اين  كه در
روست كه از نظر من، خشونت تعريف وسيعي دارد: خشونت سياسي، 
ه خانوادگي، قومي، جنسي و جنسيتي، زباني، رفتاري، و حتي خشونت ادار

  اي و بوروكراتيك. 
 اما اين پرسش را كه قرباني خشونت به چه روشي مي توان در برابر
خشونتگر بايستد نمي توان به گونه اي انتزاعي پاسخ داد. روشن است و 
ناگزير كه هماره از همان خشونتي مي گريزيم و با همان خشونتي مي 
ستيزيم كه بيشترين تاثير را بر زندگي اكنوني و اينجائي ما دارد. پس راهي 

از  كه من مي پسندم خشونت زدائي است از جامعه، اما اين روند ناگزير
مورد مشخص و ويژه آغاز مي شود و گسترش مي يابد. من به ضدخشونت 
باور ندارم و فكر مي كنم تنها راه ممكن براي رسيدن به جامعه اي تهي از 
خشونت همانا خشونت زدائي در برابر خشونتگرائي است. اين را هم بيفزايم 

تنبيه را  كه من از تنبيه و پادافره ي خشونتگر هرگز دفاع نمي كنم، چون
گونه اي ضدخشونت ــ كه همانا خشونت است ــ مي بينم. من اثرٍ 
توانبخشي رواني و اجتماعي خشونتگر را بيشتر و بازده آن را براي جامعه 

  مفيدتر مي دانم. 
برگرديم به تعريف شما از خشونت. فكر نمي كنيد تعريف شما در  آرش:

قض مواجه شود و بر حوزه عمل سياسي , اجتماعي و خانوادگي با تنا
تناقضات موجود در تعريف از خشونت بيافزايد؟با اين تعريف  مخالفان 
دموكراسي  آيا نمي توانند تالش و مبارزه براي تحقق خواست هاي 
دموكراتيك مردم از سوي دموكراسي خواهان را تحميل هستي آنها بر 

اين فكر نمي كنيد با  هستي خويش و در نتيجه خشونت تلقي كنند ؟ 
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تعريف هيچكس حق نداشته باشد در راه بيان خواست خويش تالش و 
    مبارزه كند , چون هستي اش بر ديگري تحميل خواهد شد؟

  
ي گسترش  اي نازنين، شما چه زود تمايز پايه اي ميانِ دو گونه زاده: وهاب

هستي را، كه در پاسخ به پرسش نخست آمده است، به فراموشي سپرديد! 
بر آن حاكم است، تنها از راه » تناقض گيري«ه روح پرسش شما، ك

فراموش كردن تمايزي كليدي كه در پاسخ به نخستين پرسش ارائه دادم، 
، يا دو گونه ي گسترش »خشونت«و » شهرت«ممكن است. اگر تمايز ميان 

گيري و  هستي، را در نظر داشته باشيم، هويت يابي و در نتيجه سمت
عي فرد در جامعه در رابطه با همسوئي فرد گيري سياسي و اجتما موضع

است با يك آرمان يا افق سياسي و اجتماعي. اين آرمان يا افق از جاي 
آن همه گير » شهرت«مشخص و از گروه مشخصي برمي خيزد كه بنا بر 

مي شود. در اينجا خشونت مطرح نيست. شهرت يك آرمان يعني همسوئي 
با افق فرديِ زندگيِ يك انسان. فرد و همجنس بودن افقِ جمعيِ آن آرمان 

به باور و اراده ي خويش تصميم مي گيرد با يك آرمان يا يك آماج 
هويت شود. و نيز همين  مشخص سياسي و اجتماعي همراه و همسو و هم

فرد هر زمان كه اراده كرد مي تواند آرمان پيش گفته را از حمايت و 
هويت  اي، هم ري، افق تازههمسوئي خويش محروم سازد، يعني با افق ديگ

ي اجتماعيِ اين هستي، راه آينده ي يك جامعه را  شود. برآيند و سويه
معين مي كند. جامعه اي كه در آن هر چند اقليتي از اجتماع با اين آينده 

ي پلوراليستي امكان تعريف  همسو و هم هويت نيستند، اما چون جامعه
در شكل انتزاعي اين مدل، هستي اقليت را نيز به آنها مي دهد، پس 
ي دمكراتيك و پلوراليستي  خشونتي در اين زمينه در كار نيست. جامعه

برآيند اجتماعِ آرمان ها و افق ها، و پس افرادي، است كه براي گسترش 
ي هستي خود رقابت مي كنند. در حاشيه نيز بگويم كه  شهرتمندانه

ين اجتماعي  وجود آزادي هويداترين، اما نه باالترين، معيار زندگي در چن
  بيان بي قيد و شرط است. 

، كه بعدها در رم »آگورا«در حكومتشهرهاي يونان باستان مكاني بود به نام 
ناميدند، هرچند كاركرد آن دگرگون شده بود. در اين » فروم«باستان آن را 

ميدان، كه بازارچه هم بود، شهروندان (كه تنها مردان بالغ و مالك بودند) 
آمدند تا در مورد اداره ي امور حكومتشهر خود تصميم گيري  د هم ميگر

كه مباحثه به هدف اقناع يا ترغيب  ي تصميم گيري،  نه حكم، كنند. پايه
مبناي ترغيب، اما، پذيرش اين امر بود  ٢) بود.dialeghestai(يا به يوناني 

ظرها تصميم ) دارند و از درون اجماع ميان اين نdoxaiكه افراد نظرهائي (
واپسين شكل خواهد گرفت. يعني يك نظر مي تواند هستي خود را بر 
نظرات ديگر بگسترد. عمر اين گسترش هميشگي نيست و پس هر تصميم 

ي هانا آرندت، به نظر  پيرو فلسفه» تا اطالع ثانوي.«هماره تصميمي است 
من درست به سبب همين چندگانگي نظرها در ساحت عمومي است كه 

نها به خشونت نهادي ت و شهروندي ممكن است. هر شكل ديگري تسياس
  مي انجامد.  

نه نازنين تر، تمايز پايه اي ميانِ دو گونه ي گسترش هستي را، كه  :آرش
روي  در پاسخ به پرسش نخست آورده ايد، به فراموشي نسپرد ه ام، 

 ضمن اينكه آنچهدرتعريف شما از خشونت مكث مي كنم  , موجود  تناقض
رسد امري  خوانده ايد و به نظر مي "روح تناقض گيري"را كه شما آن را 

تلقي كرديد را نيز مي بايد از ويژگي هاي اين دست از مصاحبه ها  "منفي"
هنوز بر سر تعريف مفهوم خشونت نظريگانه اي  وجود  .بدانيم ها  و بحث

وجود را دشوار كرده  "مفهوم"ندارد؛ و آنچه به قول خودتان كار اين 
ست كه هر آنجا كه  و اين طبيعيها در تعاريف و بر داشت هاست  تناقض

آيا فكر نمي  شود. به عنوان آخرين سؤال ,تناقضي به نظر مي رسد، مكث 
مفهوم "كنيد كه چنين تناقض هايي سبب شده اند كه تعريف مانعي از 

 "ايه ايتمايز پ "باز به تعريف و  بگذاريد و خشونت نداشته باشيم ؟ "دشوار
در حوزه خشونت خانوادگي بزنم و  مثال مشخصي مورد نظر شما برگردم  و

، در بسياري از  فراتر ار تعاريف و مباحث انتزاعي به مساله نگاه كنيم 
فرهنگ ها و اديان زنان بر مبناي ويژگي هاي فرهنگي و ديني، و حتي 

يكي و فيز عالقه به مردشان گسترش هستي مرد شان را، كه گاه خشونت
 اين در آنچه شما نظر به  آشكار است، بر هستي خود مي پذيرند،كالمي 
   چيست؟ دهد مي رخ رابطه

  
  

  
  

پاسخ اين پرسش ها را پيش تر داده ام و براي تكرار آنها از  زاده: وهاب
خواننده پوزش مي خواهم. انسان موجودي است اجتماعي و براي زيستن 

يك ايده پيروي مي كند، حاال اسم اين هماره از يك مدل يا يك الگو يا 
مدل را بگذاريد اخالق، سياست، منش، روش، ايدئولوژي، فرهنگ، دين، مد 
لباس و مو، يا سبك موسيقي. تفاوت تاثير ِ اجتماعي اين مدل ها در اينجا 
براي ما مهم نيست. دقيقاً به سبب اجتماعي بودن زيستي، و پس انديشه و 

ستي گسترنده مي شود از خاص به عام. اين گزاره آگاهي، انسان است كه ه
به يكي از دو حالت راه مي برد: يا من از يكي از اين مدل ها و الگوها، و هر 
آن كس كه اين مدل را در نظر من متجسم مي كند، پيروي مي كنم، كه 
در اين حال بنا بر خواست خود چنين كرده ام. يا اين مدل بر من تحميل 

ر آن صورت قرباني خشونت هستم. در اين پاسخ نمي توانم شده است، كه د
حكمي به شما بدهم كه هميشه و در همه جا، فارغ از پس زمينه تاريخي و 

از نظر وجودي » گسترش هستي«اجتماعي آن، معتبر باشد. پس مساله ي 
يا اگزيستنسياليستي مقدم بر مساله حق است و جزئي از موقعيت انساني 

مفاهيمي چندگانه هستند و ايزد را » خشونت«و » حق«است. مفاهيم 
سپاس كه تعريفي استعالئي و ثابت و هميشگي هم براي آنها وجود ندارند. 
اين تعاريف پلوراليستي و تاريخي هستند، درست به همين سبب هم ما با 
يكديگر بر سر تعاريف اين مفاهيم، ناگزير، به مباحثه مي پردازيم. به سبب 

ناپذيري اين مفاهيم است كه مفهوم عدالت يا حق يا  تعريف ناپذيري و حكم
اخالق و مانند اينها در هر زمان لباس تازه اي مي پوشد و با زبان تازه اي 

و اجماع و » آگورا«سخن مي گويد. اين نكته ها در پانويسي كه اشاره به 
توافق به عنوان پايه ي شهروندي داشت، و در باال آمده، نهفته است. 

سفانه باز هم بايد بگويم كه پاسخ اين پرسش در باال داده شده است و متا
آميز را بر خويشتن مي پذيرد، بي  ناگزير از تكرارم: كسي كه رفتار خشونت

آن كه آن را به مفهوم خشونت درك  كند، روشن است كه دركي متفاوتي 
 از خشونت در مقايسه با من دارد و مفهوم خشونت را همچو من درك نمي
كند. پس مي رسيم به نكته ي مطرح شده در باال كه همانا نقش آموزش و 
دگرگوني بستر فرهنگي باشد، كه در نهايت در جامعه دمكراتيك به صورت 
قوانين حقوق شهروندي و مدني تجلي مي يابد. يعني من مي شوم 
كوششگر حقوق اين يا آن گروه اجتماعي در حالي كه بسياري از افراد اين 

آنگاه كه عامل خشونت هستند، آن را امري الزم و بخشي از باور و گروه 
فرهنگ خود مي دانند (مانند خشونت خانگي مردان بر زنان يا كودكان) و 
بسياري از قربانيان هم خشونت رفته بر خود را به سبب باورها و روند 
اجتماعي شدن، هر چند تجربه كرده اند، اما آن را به درستي درك نكرده 

د، و يا به سبب اقتصاد سياسي سركوب و مقاومت (چه در خانواده و چه ان
در اجتماع) قادر به مبارزه با خشونت نيستند. پس در اين زمينه مي توانم 
از گسترش هستي، فرضاً، انديشه و جنبش دفاع از حقوق زنان بر زندگي و 

گر در انديشه ي زناني كه خود از اين آگاهي محرومند، سخن بگويم. اما ا
اينجا بياييم و، براي مثال، مانند رضا شاه يا ساركوزي به زور به كشف 

گردند، آنگاه دست به » برابر«حجاب بپردازيم تا فرضاً زنان با مردان 
  خشونت زده ايم. 
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پاسخ در كار صبورانه و آگاهگرانه و گسترش اخالق شهروندي و احترام به 
  ز راه اجماع به دست مي آيد. ديگري در جامعه اي است كه تصميمات آن ا

و اما، يك نكته ي تاريخي براي پايان اين بحث. صدها و هزارها سال است 
كه گروه هائي از مردم توسط گروه هاي ديگري مورد تسلط قرار گرفته اند. 
اشكال اين تسلط در هر كجا متفاوت است. اما در دوران ما يك دگرگوني 

ي بحث خشونت است و آن هم  تاريخي انجام شده است كه زمينه
پديداري و گسترش گفتمان حقوق بشر است. تمام ديالوگ ها و بحث و 
سياست هاي امروز، فارغ از محتوا و نتايج آنها (كه بيشتر نوميد كننده هم 
هستند)، بر بستر عمومي اين گفتمان چيره در دنيا انجام مي گيرند. در 

چيره بود. مثالً برخي از قبايل زمان هاي گذشته يكي يا گروهي بر ديگري 
آفريقاي شمالي از زمان فراعنه ي مصر به كاري دست مي زدند كه به 

ناميده شده است و اين همانا ابراز اراده » ختنه ي زنان«فارسي (به اشتباه) 
  ي مردساالرانه است براي كنترل جنسيت زنان. تا سده ي گذشته اين امر 

اه اروپامحوري آنها، قبيح شمرده مي شد، در نظر اروپائيان، به سبب ديدگ
اما نه بيش از اين. اين وظيفه ي مرد بود كه با كمك همسر خود، دختر 
خود را به زير تيغ بدهد و در جواني ناقص العضو كند و آنگاه كه دختر هم 
خود مادر مي شد، اين دور ادامه پيدا مي كرد. هر چند اين عمل دردناك 

استثناها كه بگذريم) كسي را ياراي انديشيدن انتقادي  بود و رنج آور اما (از
به اين عمل خشونت بار نبود. اما اكنون اين رفتار هزاران ساله در بستر 
تاريخي گفتمان حقوق بشر قرار گرفته است. به دو عامل موجود، يعني 
خشونتگر و قرباني خشونت، يك عامل يا كنشگر هم افزوده شده است: 

و كودكان كه مساله حقوق را از گفتمان عام حقوق  كوششگر حقوق زنان
بشري گرفته است. ورود اين كنشگر سوم قانون بازي را دگرگون كرده و 
مي كند. يك كردار فرهنگي هزارساله امروز به خشونت تفسير مي شود و 
كنشگر مدافع حقوق زن و كودك اين آگاهي را به جامعه مي برد تا ريشه 

اين رفتار خشن را بخشكاند و در اين راه از  هاي فرهنگي و اجتماعي
سياست دولت و كار آگاه گرانه ي فرهنگي و سازمان هاي حقوق زنان سود 
مي جويد. امروز كه ما در جهاني زندگي مي كنيم كه عليرغم وجود 

ذاتي فرد مبداء حركت هاي » حق«خشونت هاي نهادي در آن مساله 
ديگر پرسيدن اين كه چرا  آزاديبخش و دمكراتيك و خشونت زداست،

دارد به خشونت بر ضد ديگري دست يابد، انديشيدني » حق«كسي گويا 
نيست. اين پرسش نادرست است و به دوران ما تعلق ندارد. براي هيچ كس 

  خشونت ورزي قايل شد.» حق«نمي توان 
چون  تعريف جامع و مانعي براي خشونت وجود ندارد، چون اين پديده هم

ور انسان ها در هر زمانه دگرگون مي شود. در ضمن داشتن اجتماع و شع
ي اعمال خشونت در روابط  تعريف جامع و مانع به هيچ وجه بازدارنده

هايمان  انساني نيست. درك ما از خشونت موازي است با درك ما از رابطه
در اجتماع و نيز از خويشتن و كرامت و احترامي كه براي خود قائليم. در 

خشونت وجود  تي براي جلوگيري از خشونت و ايجاد اجتماع بيواقع، ضمان
ندارد. تنها هوشياري و كرامت ما، اصول اخالقي، سازماندهي اجتماعي و 

توانند به روند خشونت زدائي ياري  سيستم تصميم گيري سياسي مي
اي تهي  در جامعه يرسانند، بي آن كه خود را با اين وعده بفريبيم كه روز

  دگي خواهيم كرد. و اين نيز بخشي از موقعيت انساني ماست.  از خشونت زن
*****  
  پانويس:

  .٢٣٨)، ص. ١٣٨٠(تهران: طرح نو،  دفترچه خاطرات و فراموشي. محمد قائد، ١
سخن گفتن در «به مفهوم  dialeghestai. شايد براي خواننده جالب باشد كه واژه ي ٢

ي ديالكتيك در همين واژه هست.  واژهاست. ريشه ي » مورد چيزي تا رسيدن به نتيجه
). نظر pantha doxaiجالب آن كه اين مدل شهروندي بر اساس چندگانگي نظرهاست (

به عنوان » حقيقت«بنا بر تعريف جهانشمول نيست. درست هنگامي كه يونان به مفهوم 
د. و رسيد، پايان دمكراسي يونان فرارسي epistemeي پيش اندر و از پيش درست يا  گزاره

ي هانا آرندت، سقراط (كه  اين اتفاق در محاكمه و مرگ سقراط تجلي يافت. بنا به مشاهده
خواندند) نتوانست قاضيان را متقاعد  مي» خرمگس«اش وي را  آتنيان به سبب زبان گزنده

كند زيرا از جايگاه چندگانگي نظرها با ايشان بحث مي كرد، حال آن كه قضاوت در مورد 
طبيق گفته ها وي با حقيقت پيشداده صورت گرفته بود. و اين البته خود وي بر اساس ت

  داستاني است دراز.     
*  

 

 
 

 
  

 ميل به خشونت و سلطه گري
  گفت و گوي آرش با عباس آزاديان

  
  

 چه تعريفي از خشونت داريد؟ آرش:
مشكل تعريف يك لغت و يا يك اصطالح مشكلي است  عباس آزاديان:

نويسنده فقيد پرتقالي و برندة جايزة نوبل ادبيات در  كه خوزه ساراماگو
بيان ميكند. ساراماگو ميگويد  -سفر فيل–آخرين كتابي كه من از اوخواندم 

كه مشكل ما اين است كه يك لغت را بايد با لغتهاي ديگري توضيح بدهيم 
كه خود آن لغتها هم براي توضيح احتياج به لغتهاي ديگري دارند. ايشان  

ميگيرد كه به اين دليل هيچگاه نميتوان در مورد مسائل به توافق  نتيجه
رسيد. مسلما اين محدوديت را هر كسي كه سعي كرده لغتي را تعريف كند 
تجربه كرده است. ما همين مشكل را در تعرف لغت خشونت خواهيم 

  داشت.
به طور كلي خشونت را ميتوان به معني استفاده از زور بر عليه افراد  

يف كرد. خشونت را به طور كلي به خشونت فيزيكي و زباني (تهديد و تعر
  غيره) تقسيم كرده اند.

البته به نظر من بايد ديد وسيع تري نسبت به خشونت داشت و تعريف ما 
بستگي پيدا ميكند به زمينه اي كه ميخواهيم در آن خشونت را تعريف 

ه، در سطح خانواده كنيم. به طور مثال ميتوانيم خشونت را در سطح جامع
و در سطح فردي مورد بررسي قرار دهيم. اگر از اين زاويه به تعريف 
خشونت توجه كنيم آنگاه ظرايف ديگري هم آشكار خواهد شد. مثال 
محروم كردن زنان از حقوق اقتصادي آنها در خانواده خشونت عليه آنها 

از حقوقشان در محسوب خواهد شد. زيرا با استفاده از زور آنها رااز بخشي 
خانواده و در جامعه محروم كرده ايم و در نتيجه آنها را به انسانهاي وابسته 
تبديل كرده ايم. در سطح اجتماع هم دولتهاي خشونتگرا ميتوانند بدون 
استفادة مستقيم از زور دست به اعمال خشونت بزنند. استفاده از 

سياسي نمونه اي محروميتهاي اجتماعي براي گروههاي خاص مذهبي و يا 
از اين گونه استفاده از خشونت به وسيلة دولت ايران بوده است. تهديدهاي 
مداوم به تحريمهاي اقتصادي عليه كشورهاي ضعيفتر را هم ميتوان از انواع 

  اين خشونت غير مستقيم به حساب آورد. 
دامنه تعريف خشونت سياسي و اجتماعي تا به كجاست؟ آيا برپايي   آرش:
  توان ناميد؟ بها، تظاهرات و نافرماني مدني را نوعي اعمال خشونت مياعتصا
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جهان را تقسيم كردن به دو دنياي خشونت و عدم خشونت شايد  آزاديان:
ساده كردن مطلب باشد. اكثر مذاهب دنيا  نيروها را به تاريكي و روشنايي 

اي تقسيم ميكنند. دوگانگي بين خدا و شيطان، بهشت و جهنم و يا تضاده
دروني بين يهودا و مسيح و غيره. اين تقسيم بنديها در تمام سطوح تداوم 
پيدا ميكند. پروان كرام ول طرفداران پاپ را شيطاني ميدانستند و ژاكوبها 
و ژيروندنها در انقالب فرانسه نگاه مشابهي به هم داشتند. آمريكاييها 

شيطان خطاب  كمونيستها را شيطاني ميدانستند و كمونيستها آمريكا را
ميكردند. در حكومت اسالمي هم تقسيم دنيا به خوب و بد و يا الهي و 
شيطاني ادامه يافته است. حاصل اين نگاه توجيه خشونت عليه نيروهاي 
غير خودي است. اساس اين نوع تقسيم بندي مطلق كردن طرز تفكر خود 

ندة و بي ارزش دانستن افكار ديگران است. اين گونه تفكر توجيه كن
خشونت ميباشد. اگر بخواهيم در چهارچوب روانشناسي بمانم و از حوضة 
تخصصي خود دور نروم بايد بگويم كه اين گونه نگاه ميتواند انعكاس 

  تناقضهاي دروني انسان باشد. 
سيگموند فرويد پدر روانكاوي بر اين باور است كه در درون انسانها نيروهاي 

جويي وجود دارند. پذيرش و كنترل  تيرة خشونت طلبي و نيروهاي لذت
ميل –اين نيروها كار چندان ساده اي نميباشد. اين نيروهاي ويرانگر دروني 

به ناآگاه انسان رانده ميشود. انسان از طريق پروسه هاي رواني  -به خشونت
) تضادهاي دروني خود را به جهان خارج نسبت ميدهد و از 1فرافكني(

) جهان را به جهان خوب و بد تقسيم 2ني(طريق پروسه رواني شقاق افك
ميكند. از اين طريق انسان موفق ميشود به انكار جنبه هاي تاريك دروني 

) سيستم دفاعي 4) متاسفانه اين پروسه دفاعي روحي(3خود نائل شود(
ناموفقي است و تناقضهاي دروني انسان را حل نميكند. انسان هنوز بايد با 

ني برخورد كند و اگر ميخواهد زندگي اجتماعي اين نيروهاي بيولوژيك درو
  موفقي داشته باشد بايد اين نيروها را كنترل كند. 

هدف من از گفتن اين مقدمه طوالني تكيه بر اين نكته است كه نبود 
و در اينجا به طور مشخص منظور  -كنترل بر اين جنبه هاي غريزي انساني

ميتواند عواقب وخيمي  -من ميل به خشونت و سلطه گري انسان ميباشد
در بين نيروهاي طرفدار تغيير مدني و انساني داشته باشد. فرويد اين 

) پروسة 5پروسة رواني را مورد بررسي قرار داده است. برخورد واكنشي(
رواني است كه فرويد به تعريف آن دست زده است. در اين روند دفاعي فرد 

تي ممكن است به جنبش  خشونت گرا جنبة خشن خود را انكار ميكند و ح
صلح  طلبان بپيوندد. ولي وقتي صلح طلبان يك تظاهرات مسالمت آميز 
ترتيب ميدهند، نا آگاهانه به دنبال فرصتي ميگردد كه سنگي به طرف 
نيروهاي مخالف پرتاب كند و چه بسا باعث به خشونت كشاندن حركت 

  مسالمت آميز بشود.
اعتصابهاي كارگري و شهروندي ارچوب سياست در كشورهاي زيادي در چ

و يا اعتراضات خياباني و صلح آميز به وسيله قانون پشتيباني ميشود و 
خشونت به حساب نمي آيد. ولي متاسفانه در موارد متعددي اين حركتها 
به خشونت كشيده ميشوند. اين امر به غير از داليل روحي و رواني كه در 

  اجتماعي ديگري هم دارد.  -سياسي باال به آن اشاره كردم، داليل متعدد 
اوالً كه در يك جمع تظاهر كننده چند ده هزار نفري همة شركت كننده 
ها همانند هم فكر نميكنند و عده اي ممكن است تظاهرات را به عنوان 
ستون جهشي براي خشونت طلبي خود در نظر بگيرند. دوماً نيروهاي 

تي تغذيه و پشتيباني تحريك گر ممكن است به وسيلة نيروهاي حكوم
شوند و براي ايجاد بهانه سركوب دست به خشونت بزنند. در ضمن اينكه 
نيروهاي حاكمه در هر سيستم حكومتي وقتي احساسي خطر كنند دست 

در  2010به خشونت خواهند زد تا خود را حفظ كنند. تظاهرات ژوئن 
لح آميز تورنتو شاهد اين مدعا است. اين تظاهرات براي بيان نظرات ص

) برگذار شد. ولي 6مردم در برخورد با چلسه رهبران كشورهاي هشتگانه(
در يك چشم بر هم زدن يك گروه آنارشيستي دست به خشونت زده و 
ماشينهاي پليس و شيشه هاي مغازه هاي را شكستند. در مقابل پليس 

نفر از فعالين سياسي كه هيچ نقشي در  1000دست به دستگيري حدود 
داشتند زد. مسئله پيچيده تر ميشود اگر در نظر بگيريم كه خشونت ن

نيروهاي امنيتي اعالم كرده اند كه از حدود يك سال پيش و يا صرف 
مقادير قابل توجهي پول در اين سازمان آنارشيستي كه دست به خشونت 

  زد نفوذ كرده بودند و از برنامه هاي آن آگاه بودند. 

افرمانيهاي مدني به خودي خود خشونت برپايي اعتصابها، تظاهرات و ن
طلبي نميباشد ولي امكان به خشونت كشيدن آنها به داليل متفاوتي كه در 

  باال به آن اشاره كردم وجود دارد. 
اگر حق مردم براي اينگونه اعتراضها را ناديده بگيريم امكان تحول در 

ي دروني جامعه را از انسانها خواهيم گرفت. واقعيت اين است كه تضادها
نظام سرمايه داري ادامه يافته است. واقعيت اين است كه شكاف بين فقير 
و غني در كشورهاي سرمايه داري و كشورهاي جهان سوم وسيعتر شده 
است. واقعيت اين است كه انسانهاي زحمتكش وقت كمتري براي تجديد 
قوا و لذت بردن از زندگي خود دارند. واقعيت اين است كه بيماريهاي 
روحي و رواني در جوامع غربي گسترش يافته است و محروميتهاي 
اجتماعي و اقتصادي نقش قابل توجهي در گسترش اين بيماريها دارند. 
مبارزه با اين جنبه هاي مخرب جامعه بايد ادامه يابد و امكانات مبارزاتي 

  مردم از آنها نبايد گرفته شود.
ت در حكومت ها و در ميان علت و يا علل خشونسئوال من ناظر بر  آرش:

گران ابزار اعمال خشونت را به وسيله قانون در  مردم  نبود. هر چند حكومت
دست دارند! مانند سركوب وحشيانه اعتصابات اخير مردم و سنديكاهاي 

دو دنياي خشونت و «ضمنأ تقسيم كردن جهان نيز به فرانسه توسط دولت. 
  است.  -اديان توحيديخصوصأ  -ي اديان كار فالسفه» عدم خشونت

با توجه به نكات اشتراكي كه مبني بر وجود عنصر خشونت در انسان داريم 
سوال كنوني اين است: گمان كنم اين اعتقاد كه خشونت در مقاطع و 

يابد نظر نادرستي نباشد در نتيجه با  زمينه هاي مشخصي امكان بروز مي
كه خود شما هم به » ريتضادهاي دروني نظام سرمايه دا«ي  توجه به ادامه

كنيد كه وجود نابرابري در جامعه،  ايد، آيا گمان نمي ها اشاره كرده آن
سياست دولت ها در  شكاف روز به روز بيشتر شونده ميان فقير و غني،

جنگ افروزي، اشغال، سانسور، اخراج كارگران، بيكاري و فساد و مال 
ا اين اشكال را چگونه هاي بروز خشونت باشند!  شم زمينه اندوزي و ...
  كنيد؟ بررسي مي

 
تواند  هاي شديد بر مردم مي شكي نيست كه تحميل محدوديت آزاديان:
ها طبيعتا  هاي شديد آنها را هم در برداشته باشد. اين واكنش واكنش

هاي  روزنامه مردمتوانند شكل خشونت آميز هم به خود بگيرند. مسلماً  مي
كنند. روزي نيست كه در اين  مي شهرشان را به طور مرتب مطالعه

هاي مالي مطلبي نباشد و يا در مورد  ها در مورد حيف و ميل روزنامه
هاي بزرگ. وقتي كارگران  هاي وحشتناك مديران ارشد شركت حقوق

بينند كه با حداقل حقوق حتي غذاي كافي براي  ها مي همين شركت
شوند. جواناني  مي توانند بگذرانند دچار خشم فرزندان خود سر سفره نمي

كنند و در  شوند هم اين خشم را دروني مي ها بزرگ مي كه در اين خانواده
زنند. در چندين ماه اخير در  نهايت دست به شورش و سركشي مي

ايم. حوادث يونان و  ها بوده شهرهاي مختلف اروپايي شاهد اين سركشي
  اكنون حوادث فرانسه در جلوي چشم ما است. 

هاي چهارچوب فكري فرويد اين بود كه با تاكيد روي  يتيكي از محدود
اقتصادي  - ي غريزي و فردي خشونت، از ديدن جنبه هاي اجتماعي جنبه

خشونت در جامعه بازماند و در نتيجه به بررسي نقادانه جامعه سرمايه 
اند كه افكار او براي توجيه  اي بر اين عقيده داري دست نزد. حتي عده

ي به كار برده شد. خشونتي كه در اينجا از آن صحبت دار جامعه سرمايه
كنم خشونتي است كه زايده نظامي است كه منافع مردم و به خصوص  مي

كند. چنين  كش جامعه را مسئله اصلي خود نمي منافع طبقات زحمت
زند. به عبارت  نظامي در درون خود و در خارج از خود دست به خشونت مي

كند و با  را اگر الزم باشد با خشونت حل ميديگر تضادهاي دروني نظام 
گويد . دولت استعمارگر انگلستان  كشورهاي ديگر هم با زبان زور سخن مي

هاي چنين برخورد  ي معاصر نمونه در گذشته و دولت آمريكا در دوره
اي  رسند كه چاره باشند. گاه گاه مردم هم به جايي مي خشونت گرايي مي

بينند. تصور من اين است كه اين  خود نمي جز اعمال خشونت در مقابل
هاي سرمايه داري در نهايت اوج بگيرد و اين  تضادهاي دروني در نظام

  تر شود. ها افزون خشونت
ي قدرت خود سيستم را ليبرالي  در كشورهاي غربي حكومت براي ادامه

ي دموكراتيك واقعي كه  دهد و اين با يك جامعه كند و آزادي مي مي



  خشونت ي ويژه نامه
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كند.  ني مردم در زندگي سياسي جامعه را ميطلبد فرق ميشركت همگا
هاي ليبرالي به راحتي و با استفاده از همان قوانين ليبرالي از مردم  آزادي

توان پس گرفت زيرا  هاي دموكراتيك را نمي شود ولي آزادي پس گرفته مي
ي مردم در زندگي سياسي جامعه است. دوباره  ضامن بقاي آن حضور روزانه

رخورد پليس و دولت ليبرال انتاريو به تظاهرات مردمي در ماه ژوئن به ب
كنم. به پليس اختيارات قانوني فراواني داده شده  امسال در تورنتو اشاره مي

بود كه بتوانند افراد را دستگير كنند و پليس هم از اين اختيارات استفاده 
ونه اتهامي به كرد و حدود هزار نفر از فعالين سياسي شهر را بدون هيچ گ

ساعت بازداشت كرد و بدين ترتيب امكان تظاهرات  20مدتي حدود 
اي كه  تر عليه سران كشورهاي بيست گانه را گرفت. در جامعه گسترده

كنترل مردمي واقعي بر منابع ثروت و بر منابع افزايش ارزش در جامعه و 
ه چنين تواند دست ب در نهايت بر دولت برقرار باشد، سيستم دولتي نمي

هايي بزند و مردم هم در مقابل نياز به توسل به خشونت منطقي و  خشونت
اي  توان مردم براي تغيير دولت در هر رده"يا خشونت كور نخواهند داشت. 

شايد معيار واقعي يك دموكراسي تام و تمام  "بدون توسل به خشونت
  باشد.

ردمي كه ها مجاز است اما از طرف م چرا خشونت از طرف دولت آرش:
تحت ستم قرار دارند مجاز نيست؟ چرا غالباً مقاومت در برابر ستم را 

 كنند؟ خرابكاري و تروريسم و محاربه با خدا توصيف مي
 

اعتراض به شرايط نامساعد اجتماعي و انتقاد در برخورد با  آزاديان:
مشكالت جامعه جزو حقوق اوليه و اساسي انسانها ميباشد. اين اعتراض 

ختلف به خود ميگيرد و در اكثر مواقع اشكال مسالمت آميز دارد. اشكال م
من اعتصابهاي كارگري و كارمندان دولتي و غيره را نوعي مبارزه مسالمت 
آميز ميدانم و اين حقي است كه در نتيجه مبارزات كارگري در كشورهاي 
ليبرالي غربي به رسميت شناخته شده است. داشتن اين حق هم البته به 

معني نبوده كه كارگران هر روز دست به اعتصاب بزنند. كارگران وقتي اين 
دست به اعتصاب ميزنند كه احساس كنند تحت فشارهاي شديد اجتماعي 
و اقتصادي قرار گرفته اند و به حق و حقوق آنها تجاوز شده و يا اينكه 
احساس كنند عليرغم كار طاقت فرسا از حداقل حقوق براي برآورده كردن 

زهاي خانوادة خود برخوردار نيستند. در واقع كسي كه در اينجا در ابتدا نيا
دست به خشونت زده است سيستم سرمايه داري است كه به حقوق 
كارگران و ساير افراد جامعه تجاوز كرده است و آغازگر خشونت بوده است. 
اعتصاب كارگران تنها واكنشي به اين سوء استفاده ها و خشونت سيستمي 

 شد.ميبا
پرسش اصلي در "رامين جهانبگلو در مصاحبه اي با راديو زمانه گفته است: 

و من با اين  "اينجا فقط اين نيست كه مشكل را چه كسي آفريده است...
مطلب مخالفم. شما توجه كنيد كه در يك سال و نيم گذشته چه كسي 

ردمي خشونت را به جامعة ما در ايران تحميل كرده است؟ آيا اين فعالين م
و رهبران جنبش سبز بوده اند كه دست به خشونت زدند و يا اين سيستم 
آخوندي حاكم بوده است كه توان تحمل كوچكترين انتقادي را نداشته 

  است و از هر نوع خشونتي در مقابله با حركت مردم استفاده كرده است. 
ولي نيروهاي خواهان تغيير بايد توجه كنند كه اگر بي موقع دست به 
خشونت بزنند و يا سالح بردارند بهانه به دست رژيم و سيستم حاكم 
ميدهند تا راحتتر آنها و حركت آنها را سركوب كنند. رژيم جمهوري 
اسالمي بسيار تالش كرد تا برچسب خشونت طلبي به جنبش سبز در 
ايران بزند تا راحتتر بتواند آنها را سركوب كند. قبال اشاره كردم كه 

سران كشورهاي بيست گانه در ماه ژوئن امسال به وسيله تظاهرات ضد 
نيروهاي پليس سركوب شد. بهانة الزم را حركت آنارشيستي يك گروه 

  كوچك (گروه سياه پوشان) به دست پليس داد.
حتي لنين كه ابايي در استفاده از خشونت و استفاده از سالح براي درهم 

وقع دست به خشونت شكستن ماشين دولتي سرمايه داري نداشت بي م
زدن و اسلحه برداشتن را همانند به موقع دست به سالح نبردن، فاجعه 
آميز ميدانست. همانگونه كه اشاره كردم معموال شروع كننده خشونت 
نيروهاي حاكمي هستند كه بقاي خود را در خطر ميبينند واال واقعي ترين 

ه كنند و بدون دموكراسي سيستمي است كه مردم آن در هر زمان كه اراد

نياز به استفاده از خشونت بتوانند سيستم را عوض كنيم. آيا در شرايط 
  موجود در هيچ كشوري چنين امكاني وجود دارد؟ 

نكتة ديگري كه بايد در نظر گرفته شود اين است كه دست زدن به 
خشونت بيجا و بي موقع انرژي حركتي مردم را به بيراهه ميكشاند و انرژي 

  در ميدهد. اين خشونتها را در فرانسه و در يونان ديده ايم.مردم را ه
دست به خشونت زدن بي موقع و بيجا مشكل ديگري را هم ايجاد ميكند. 
حركتهاي خشونتي فردي و جمعي هنگامي كه زمينة اجتماعي الزم وجود 
ندارد انرژي حركتي مردم را به بيراهه مي اندازد و انرژي آنها را به هدر 

ي ايجاد ميكند كه مانع كار جديتر "دلم خنك شد"ك احساس ميدهد. ي
ميشود. انرژي كه بايد صرف آگاهي دادن و نزديك كردن نيروها و 
سازماندهي آنها شود صرف كارهايي ميشود كه ضربة چنداني به رژيم 
نميزند. اعتصاب كاركنان شركت واحد بسيار بيشتر از حركتهاي خشن 

ه زده است. در كشورهاي غربي هم حركتهاي انتهاري به رژيم اسالمي ضرب
سازمان يافته مردم و كارگران و اعتصاب آنها دست آوردهاي بسيار 

  بزرگتري از شورشهاي ناگهاني خياباني در بر داشته است. 
نكته آخري كه ميخواهم مطرح كنم اين است كه استفاده از خشونت به 

نبة دفاعي دارد تا جنبة وسيله مردم و نيروهاي مترقي  و كارگري بيشتر ج
هجومي. اين رژيمهاي حاكم هستند كه از خشونت به عنوان ابزار حمله و 
سركوب استفاده ميكنند. اين رژيمها هستند كه اول دست به خشونت 

  ميزنند و سركوب ميكنند. 
مگر جنبش زنان ايران در سي سال اخير دست به خشونت خاصي زده 

دست به خشونت زده يا خشونت را است؟ مگر جنبش يك ميليون امضا 
ترقيب كرد كه فعاالن آن دستگير و شكنجه شدند؟ حتي گروههاي قومي 
و ملي ايران (كردها و آذريها به طور مثال) در ابتدا دست به خشونت نزدند. 
آنها خواستهاي خود را مطرح كردند و اين رژيم اسالمي حاكم بود كه در 

  شونت زد.مقابل بيان اين خواستها دست به خ
ها مجاز است اما از طرف مردمي كه  چرا خشونت از طرف دولت آرش:

تحت ستم قرار دارند مجاز نيست؟ چرا غالباً مقاومت در برابر ستم را 
 كنند؟ خرابكاري و تروريسم و محاربه با خدا توصيف مي

  
اعتراض به شرايط نامساعد اجتماعي و انتقاد در برخورد با  آزاديان:

عه جزو حقوق اوليه و اساسي انسانها ميباشد. اين اعتراض مشكالت جام
اشكال مختلف به خود ميگيرد و در اكثر مواقع اشكال مسالمت آميز دارد. 
من اعتصابهاي كارگري و كارمندان دولتي و غيره را نوعي مبارزه مسالمت 
آميز ميدانم و اين حقي است كه در نتيجه مبارزات كارگري در كشورهاي 

غربي به رسميت شناخته شده است. داشتن اين حق هم البته به  ليبرالي
اين معني نبوده كه كارگران هر روز دست به اعتصاب بزنند. كارگران وقتي 
دست به اعتصاب ميزنند كه احساس كنند تحت فشارهاي شديد اجتماعي 
و اقتصادي قرار گرفته اند و به حق و حقوق آنها تجاوز شده و يا اينكه 

نند عليرغم كار طاقت فرسا از حداقل حقوق براي برآورده كردن احساس ك
نيازهاي خانوادة خود برخوردار نيستند. در واقع كسي كه در اينجا در ابتدا 
دست به خشونت زده است سيستم سرمايه داري است كه به حقوق 
كارگران و ساير افراد جامعه تجاوز كرده است و آغازگر خشونت بوده است. 

ارگران تنها واكنشي به اين سوء استفاده ها و خشونت سيستمي اعتصاب ك
 ميباشد.

پرسش اصلي در "رامين جهانبگلو در مصاحبه اي با راديو زمانه گفته است: 
و من با اين  "اينجا فقط اين نيست كه مشكل را چه كسي آفريده است...

مطلب مخالفم. شما توجه كنيد كه در يك سال و نيم گذشته چه كسي 
ونت را به جامعة ما در ايران تحميل كرده است؟ آيا اين فعالين مردمي خش

و رهبران جنبش سبز بوده اند كه دست به خشونت زدند و يا اين سيستم 
آخوندي حاكم بوده است كه توان تحمل كوچكترين انتقادي را نداشته 

  است و از هر نوع خشونتي در مقابله با حركت مردم استفاده كرده است. 
ي نيروهاي خواهان تغيير بايد توجه كنند كه اگر بي موقع دست به ول

خشونت بزنند و يا سالح بردارند بهانه به دست رژيم و سيستم حاكم 
ميدهند تا راحتتر آنها و حركت آنها را سركوب كنند. رژيم جمهوري 
اسالمي بسيار تالش كرد تا برچسب خشونت طلبي به جنبش سبز در 

تتر بتواند آنها را سركوب كند. قبال اشاره كردم كه ايران بزند تا راح
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تظاهرات ضد سران كشورهاي بيست گانه در ماه ژوئن امسال به وسيله 
نيروهاي پليس سركوب شد. بهانة الزم را حركت آنارشيستي يك گروه 

  كوچك (گروه سياه پوشان) به دست پليس داد.
ه از سالح براي درهم حتي لنين كه ابايي در استفاده از خشونت و استفاد

شكستن ماشين دولتي سرمايه داري نداشت بي موقع دست به خشونت 
زدن و اسلحه برداشتن را همانند به موقع دست به سالح نبردن، فاجعه 
آميز ميدانست. همانگونه كه اشاره كردم معموال شروع كننده خشونت 

واقعي ترين نيروهاي حاكمي هستند كه بقاي خود را در خطر ميبينند واال 
دموكراسي سيستمي است كه مردم آن در هر زمان كه اراده كنند و بدون 
نياز به استفاده از خشونت بتوانند سيستم را عوض كنيم. آيا در شرايط 

  موجود در هيچ كشوري چنين امكاني وجود دارد؟ 
نكتة ديگري كه بايد در نظر گرفته شود اين است كه دست زدن به 

موقع انرژي حركتي مردم را به بيراهه ميكشاند و انرژي خشونت بيجا و بي 
  مردم را هدر ميدهد. اين خشونتها را در فرانسه و در يونان ديده ايم.

  »خشونت بي موقع و بيجا«كرديد به   اشاره
از مقدمه اعالميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است كه  3در بند  آرش:

ون حمايت شود تا انسان به ضروري ست كه از حقوق بشر با حاكميت قان«
و شما نيز ». عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد

كرديد. بنابراين، چه نوع خشونت هايي » خشونت بي موقع و بيجا«اشاره به 
به موقع و بجا و مشروع هستند؟ آيا مقولهء قهر انقالبي در برابر قهر ضد 

 به تاريخ پيوسته فرض كرد؟ انقالبي را بايد مقوله اي كه 
  

دست به خشونت زدن بي موقع و بيجا مشكل ديگري را هم  آزاديان:
ايجاد ميكند. حركتهاي خشونتي فردي و جمعي هنگامي كه زمينة 
اجتماعي الزم وجود ندارد انرژي حركتي مردم را به بيراهه مي اندازد و 

ي ايجاد ميكند "دلم خنك شد"انرژي آنها را به هدر ميدهد. يك احساس 
كه مانع كار جديتر ميشود. انرژي كه بايد صرف آگاهي دادن و نزديك 
كردن نيروها و سازماندهي آنها شود صرف كارهايي ميشود كه ضربة 
چنداني به رژيم نميزند. اعتصاب كاركنان شركت واحد بسيار بيشتر از 

ي حركتهاي خشن انتهاري به رژيم اسالمي ضربه زده است. در كشورها
غربي هم حركتهاي سازمان يافته مردم و كارگران و اعتصاب آنها دست 

  آوردهاي بسيار بزرگتري از شورشهاي ناگهاني خياباني در بر داشته است. 
نكته آخري كه ميخواهم مطرح كنم اين است كه استفاده از خشونت به 

بة وسيله مردم و نيروهاي مترقي  و كارگري بيشتر جنبة دفاعي دارد تا جن
هجومي. اين رژيمهاي حاكم هستند كه از خشونت به عنوان ابزار حمله و 
سركوب استفاده ميكنند. اين رژيمها هستند كه اول دست به خشونت 

  ميزنند و سركوب ميكنند. 
مگر جنبش زنان ايران در سي سال اخير دست به خشونت خاصي زده 

خشونت را است؟ مگر جنبش يك ميليون امضا دست به خشونت زده يا 
ترقيب كرد كه فعاالن آن دستگير و شكنجه شدند؟ حتي گروههاي قومي 
و ملي ايران (كردها و آذريها به طور مثال) در ابتدا دست به خشونت نزدند. 
آنها خواستهاي خود را مطرح كردند و اين رژيم اسالمي حاكم بود كه در 

  مقابل بيان اين خواستها دست به خشونت زد. 
« طور كه خود شما با فاكت هاي مشخص اشاره كرديد همان  آرش:

افزايش شكاف بين فقير و غني، افزايش بي عدالتي اجتماعي و در نهايت 
افزايش خشم مردم،  طغيان و بيان خشم به وسيله آنها را در برخواهد 

  »داشت
حال سئوالم مشخصأ در مورد مردم ايران است كه پس از تحملِ قتل و عام 

و شكنجه و تجاوز هر روزه  1360ي ندانيان سياسي در دههدسته جمعيِ ز
هاي گذشته، دست به خشونت متقابل نزده، اگر امروز براي دفاع طي سال

ي رژيم اسالمي دست به خشونت بزنند! از خود در مقابل جنايات هر روزه
  شما چه موضعي خواهيد گرفت؟

  
به طور گسترده اگر منظور شما از خشونت اين است كه مردم  آزاديان:

دست به اسلحه نبرده اند و در مقابل رژيم از خشونت استفاده نكرده اند كه 
 سال گذشته به اشكال  30بايد بگويم با شما مخالفم. مردم ايران در 

  

  
  

  
  

مختلف در مقابل رژيم دست به خشونت زده اند. خشونت مردم ايران در 
است. براي مثال در همين مقابل رژيم، از نظر من خشونتي دفاعي بوده 

حوادث سال گذشته بعد از انتخابات طراحي شده در ايران مردم به اعتراض 
به خيابانها ريختند و هنگامي كه رژيم در مقابل آنها قرار گرفت ماشينها را 
به آتش كشيدند و از ساير اشكال اعتراضي استفاده كردند. به اين مقابله 

اي قومي ايران را هم اضافه كرد يعني هاي مردم بايد برخوردهاي نيروه
حركتهاي اعتراضي در آذربايجان و كردستان و غيره. اعتصابها و اعتراضهاي 
كارگري را هم به اين مجموعه اضافه كنيد. حداقل از جنبة تعريف عمومي 
كه من ازخشونت ارائه كردم مردم ما هم از خشونت در مقابل رژيم استفاده 

نت از روي ناچاري و براي دفاع از خود و يا براي به كرده اند. اما اين خشو
 گوش رساندن خواسته هاي خود بوده است. 

آنچه من دوست دارم ببينم اين است كه تحوالت اجتماعي برون ريخت 
  يك قطره خون انجام بشود و خشونتي در كار نباشد. 

ر ولي به نظر من نميرسد كه چنين امري امكان پذير باشد. فكر نميكنم د
هيچ كجاي دنيا نيروهاي حاكم از طريق يك بحث سياسي قانع شوند كه 
بهتر است حكومت را رها كنند و جاي خود را به نيروهايي بدهند كه 
خواستار عدالت اجتماعي ميباشند. و يا اجازه دهند كه دولتي باب طبع 
توده هاي مردم و نيروهاي زحمتكش جامعه سر كار بيايد. در چهارچوب 

داري موجود نيروهاي چپ به قدرت رسيده اند ولي به نحوي با  سرمايه
فرانسه، اسپانيا، يونان، ايتاليا، از كشورهايي بوده  .پذيرش وضعيت موجود

اند كه بعد از جنگ جهاني دوم دولتهاي چپ داشته اند ولي تحوالت عميق 
  اجتماعي اساسي در اين كشورها نديده ايم.

حركت خشني نبود. مردم در مقاطعي در در مجموع  1357البته انقالب 
مقابل خشونت دولتي دست به خشونت زدند ولي در مجموع جنبش 

حركتي غير خشونت آميز بود. سير تحول اجتماعي بستگي  1357-1356
به توازن قواي نيروهاي مختلف دارد و اگر مجموعه حركتهاي مردمي و 

د ميتوانند تحوالت نيروهاي رهبري آنها از قدرت بااليي برخوردار باشن
بدون خشونت را به سيستم حاكم تحميل كنند. بدون چنين رهبري توانا و 
مدبر امكان تحول اجتماعي بدون خشونت كمتر ميشود. در ايران در 

  موقعيت فعلي چنين رهبري وجود ندارد.
اگر به طوري كلي تر بخواهم بگويم موضع من در مورد استفاده از خشونت 

باني از حركت مردم است. ولي من شخصاً باور ندارم كه دفاعي مردم پشتي
انقالب و تغيير انقالبي آنگونه كه در كوبا تحقق پذيرفت امكان پذير باشد، 
حداقل در ايران امكان پذير نيست. خشونت از نوع ترور هم به نظر من 
كاربري خاصي ندارد و نيروهاي مبارز را از لحاظ اخالقي هم در موضع غير 

بولي ميگذارد. حركتهاي كودتايي و از سوي باال هم، آنگونه كه در قابل ق
  افغانستان ديديم، هم چارة مسئله نيست.

  
  
  



  خشونت ي ويژه نامه

٦٠  106و  105ي  آرش شماره

  

  
  

اصل مطلب اين است كه اگر نيروهاي مترقي جامعه بخواهند به خواسته 
هاي خود دست يابند بايد از لحاظ اجتماعي فعال باشند، بايد مردم را با 

بايد خود را سازمان بدهند و در نتيجه تأثير قطعي حقوق خود آشنا كنند و 
بر تحوالت اجتماعي بگذراند. امكان تأثير پذيري از طريق كار طوالني و 
تدريجي به دست مي آيد. حركتهاي خشن براي نتيجه گيري زود هنگام 
كار به جايي نخواهد برد. صبر و حوصله براي موفقيت ضروري است و كار 

  دي و چه در سطح اجتماعي.مداوم، چه در سطح فر
بينيد روانشناسي هم نشان داده است كه انسانهايي كه صبر و حوصله دارند 
بيشتر موفق ميشوند. در مطالعه اي در دانشگاه استنفورد از بچه ها 
خواستند كه ميتوانند يك شكالت داشته باشند و يا اينكه ده دقيقه صبر 

ساله را با يك  4-5ق بچه هاي كند و دو تا شكالت داشته باشند. فرد محق
شكالت در اتاق تنها ميگذارد. طبيعتاً تعدادي از بچه ها ديدند كه طاقت 
ندارند و بعد از مدتي همان يك شكالت را برداشتندو در دهانشان گذاشتند 
و از خير شكالت دوم گذشتند. گروهي ديگر با وسوسه هاي دروني 

شكالت به دست آوردند. نكته جنگيدند و ده دقيقه صبر كردند و دو تا 
سال بعد كه اين افراد را مورد بررسي مجدد  20-25جالب اينجا است كه 

قرار دادند ديدند بچه هايي كه توانستند صبر كنند تا به دو تا شكالت 
برسند در زندگي اجتماعي، در مجموع موفقتر از گروه ديگر بودند و مثالً از 

دند، البته اين روانشناسي فردي است سطح تحصيالت باالتري برخوردار بو
ولي در مسائل اجتماعي هم اينگونه است. ما بايد دراز مدت را در نظر 

  داشته باشيم و از سرخوردگيهاي كوتاه مدت پرهيز كنيم.
در نهايت من از حركتي پشتيباني ميكنم كه تاكيد بر آزاديهاي اجتماعي و 

جمله استفاده يا عدم استفاده عدالت اجتماعي داشته باشد. نوع حركت و از 
از خشونت مسئله اي است كه بستگي به شرايط لحظه اي دارد و همانگونه 
كه گفتم ترجيح خود من تحول اجتماعي با كمترين ميزان خشونت ممكن 

  ميباشد. 
***** 

  
1 projection 
2 splitting 
3 denial 
4 Defence mechanism 

5 Reaction formation  
برخورد "من از آن تحت عنوان  ي از اين اصطالح جايي پيدا نكرده ام. خودمن ترجمة خوب

استفاده كرده ام. اميدوارم زبان شناسان معادل مناسبي براي اين لغت پيشنهاد  "شينواك
 بكنند (و اگر كرده اند من از آن اطالع ندارم.)
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  رقابت،

  خويي، دين، حاكميت درنده 
  

  شكوفه تقي
  

خويي در  غلبه بر رقيب، يكي از عوامل برانگيخته شدن درنده رقابت و ميل
توان ديد زن يا مرد به شرط احساس  ها و تاريخ مي انسان، است. در قصه

ترين شكل رفتار  عاطفي خود به سبعانه -تواند با رقيب جنسي   خطر مي
كند. اين ميل كه به تنازع بقا مربوط است، ريشه در ترس و ضعف مفرط 

تر باشد، سبعيت و  رد. از اين رو هر چقدر احساس ترس بزرگانسان دا
احساس حقانيت هم بزرگتر است. منتها از آن جايي كه انسان همواره 

موجه به خود و ديگران است، براي  ي چهرهدنبال نشان دادن يك 
گردد تا آن را  خويي، همواره دنبال عواملي مي مشروعيت دادن به اين درنده

  ند و به اسم دين به مردم بفروشد.لباس تقدس بپوشا
خويي در  براي اثبات ارتباط بين ميل رقابت و فعال شدن خصلت درنده

ها وجود دارد. در اين مقاله  ي زمينه اي در همه هاي عديده انسان، مثال
شود، تا نشان داده شود كسي كه در  هايي از تاريخ ساسانيان آورده مي مثال

خويي با رقيبان   بنشيند، چگونه با درنده خواهد رأس قدرت نشسته يا مي
كند. و براي توجيه آن از دين و عامالن دين مدد  سياسي خود برخورد مي

  گيرد.  مي
ي  ي شكل گيري و تأسيس حكومت به وسيله علت انتخاب ساسانيان نحوه

اردشير بابكان است، كه  به استناد منابع تاريخي پادشاهي صاحب فره 
و دين زرتشتي را دين رسمي ايرانيان كرده است. او ايزدي قلمداد شده 

پرست يا بيدين  الطوايف اشكانيان بت ادعا كرده است كه حكومت ملوك
بوده است. او در ايرانشهر بنيان يكتاپرستي گذاشته است. اما اردشير كسي 
است كه اردوان آخرين شاه اشكاني را كشته، فرزندانش را زنداني و اسير و 

و با دخترش ازدواج كرده است؛ سپس دختر باردار را بدست تبعيد كرده 
ي مرگ شود. عالوه بر آن رقيبان  وزير يا مؤبدان مؤبد سپرده تا طعمه

اند، سياسي خود را ديو ناميده، با كمك روحانيوني كه همدست او بوده
  زده است.  دست به قلع و قمع رقيبان و مخالفان 
شود؛ يكي برخورد  اسانيان آورده ميدر اين مقاله سه مثال از تاريخ س

اردشير بابكان با اردوان و  اشكانيان و مردمي كه دين اردشير را 
پذيرفتند. ديگر برخورد بهرام اول با ماني و طرفدارانش. سوم رفتار  نمي

و  ي ارشير بابكان كارنامهخسرو انوشيروان با مزدك و مزدكيان. شواهد از 
 تاريخ طبريو  فارسنامهدر ساير موارد به آورده شده است.  ي تنسر نامه

 مراجعه شده است.  
كه در به  اردشير پاپكان، بوده است،معروف و وزير قدرتمند روحاني  ،تنسر

شود او كسي  ) گفته مي1قدرت رسيدن اردشير نقش مؤثري داشته است.(
ه داده است. تا اينكه اردشير ب ي ظهور اردشير را مي بوده، كه از ابتدا مژده

) 2ود.(ش مذهبي ابقاء مي -زند و در قدرت سياسي  تخت سلطنت تكيه مي
ي درستكاري و  در زماني كه اردشير به قدرت كامل رسيده و داعيه

ظاهرالصالحي او همه جا را پر كرده، شكايت از مظالمي كه در حق مردم 
ي مذهبي و صاحب فرهي كه  كند. اين با چهره روا داشته، همه جا را پر مي

كوشد از خود نشان دهد، فرق دارد. از آن جمله شاه طبرستان به  و ميا
هاي مردم را براي اردشير مطرح ها و دردنويسد و سوال اردشير نامه مي

دهد براي او پاسخي بنويسد. پاسخ  كند. اردشير به تنسر دستور مي مي
ت. ي تنسر در اختيار ماس مزبور امروزه به صورت كتابي كوچك به نام نامه

 هجري هفتم قرن در سپس و عربي به المقفع ابني   بوسيله كهاين كتاب 



  خشونت ي ويژه نامه

٦١  106و  105ي  آرش شماره

ي  ت، از مستندات تاريخي است، كه به نحوهاس شده ترجمه، فارسي به
مجازات رقيبان و مخالفين سياسي و مذهبي، به منظور برقراري حكومت 

، اشاره دارد. تنسر به عنوان خط دهنده و تئوريسين حكومت، ضمن  مطلقه
شاره به مواردي كه منجر به خونريزي شده است، بي آنكه شدت خونريزي ا

  گويد: مي» اسراف اردشير در ريختن خون مردم«را انكار كند، در توجيه 
جواب » ريختن شهنشاه دراز شد. هاي مردم بر خون زبان«و نمودي كه "

 آنست كه بسيار پادشاهان باشند، كه اندك قتل ايشان  اسراف بود. اگر ده
تن بكشند. و بسيار باشند كه هزار هزار  را بكشند، هم  زيادت بايد 

  ) 3("كشت.
ها برگرفت و بكشت  ها از آتشكده شهنشاه آتش«آنچه ياد كردي كه  ديگر"

بداند كه اين » و نيست كرد. و چنين دليري هرگز در دين، كسي نكرد.
كه بعد حال بدين صعبي نيست. ترا بخالف راستي معلوم است. چنانست، 

الطوايف هر يك براي خويش آتشگاه ساخته. و آن همه بدعت  از دارا، ملوك
  )4("بود، كه بي فرمان شاهان قديم نهادند. شاهنشاه باطل گردانيد.

شود كه در زمان اردشير، نه تنها هر ديني غير از  در واقع نشان داده مي
رتشت هم آمده، كه هر برداشتي از دين ز دين زرتشت باطل به حساب مي

اگر خالف برداشت اردشير و تنسر از دين بوده، باطل بوده است. از اين رو 
ها ويران  هايي كه غير دولتي بودند، خاموش و آتشكده ي آتش بايد همه

هاي بسياري باب شده  ي تنسر براي ارعاب مردم مجازات شدند. به گفته مي
 و   گاوان و   كردند   پايب   پيالن   شهنشاه   درگاه   بر «بود. از آن جمله: 

گويد همه را اردشير به فرمان دين  و مي  » .زدن   بفرمود   درخت و   درازگوش
كند به مكافات عملش » تأويلي نامشروع«كرده است، تا اگر كسي در دين 

 برسد. 
 اما .شد مي دشوار بسيار مطلب درك امروزه نبود متن از تنسر تفسير اگر
 همان »زدن بفرمود درخت« كه دريافت توان مي تنسر مطلب نخواند با

 كه آنست پيل«گويد:  مي» پيل بپاي كردن«ت. در مجازات اس زدن دار
 بر، بود ديگي گاو ت.انداخ فرمود مي پيل پاي  در را تدعبم و راهزن
و   افكندند مي   درو   آدمي   ،گداختند مي درو ارزير .ساخته گاو صورت

  آنجا  ،ويختهĤبي   پا   از   را   بعضي   ،پايه   سهه ب   آهن   از بود   درازگوشي
  .بودند   كرده   راست بر   را   ميخ   چهار   تخرد  ، شود   هالك   تا ، داشتند   مي 
  ) 5( . »نكردي   را   راهزن و   جادو   جز   عقوبات   اين 

زدان گويد اين مجازاتي بوده، كه در حق جادوگران و د البته تنسر مي
توان ديد، كه پادشاه  اند. اما با خواندن تاريخ ساسانيان، مي كرده اعمال مي

زده و او را به همين  تهمت دزدي و جادوگري مي  خواسته بر هر كه مي
كرده است. در واقع اين شاه بوده كه مخالفين  و رقيبان  ترتيب مجازات مي

  كرده است.  ات ميخوانده و مجاز خواسته، مي خود را به هر نامي كه مي
 كه بود فرستاده انوشيروان خوانيم مي ساسانيان تاريخ در به طور مثال

، كه بود خسرو ارتش بزرگ فرماندهان از او .بياورند نزدش به را ماهبوذ
 از پس كه بود گفتهماهبوذ به فرستاده  اشتغال داشت. لشگري كار به

 جواب اين نوشيروانا .شتافت خواهدپادشاه  حضور به بيدرنگ كار انجام
  از   پس   همانجا   در و   .بنشيند   پايه   سه   روي     او    داد   دستور و كرد بهانه را
   .شد   اعدام   روز   چندين 

 يا جادوگران مخصوصنه تنها  مذكور مجازات كه دهد مي نشان اين
كه هر مجازاتي كه در زمان اردشير وضع شده، تا زمان  نبوده دزدان

مقابل شاه،  كهي هركس بهو جادو،   ديونوشيروان ادامه داشته و اتهام ا
  شده است. مي گرفته، زدهقانون يا دين او قرار مي

 در«توان ديد كه يكي از مصاديق ديو، كسي است كه  مي ي تنسر نامهدر 
 خيره و ها گمراهي« اين د. از اين رو به نظر اونه نامشروع هاي ويلأت دين
   .كرد درمان »نهادن داغ و شكافتن« با توان مي تنها را »ها سري

 تشبيه طبيبي كار به را اردشير كاراش به شاه طبرستان او در نامه
 منظور به تلخ دواهاي دادن و زخم بر زدن داغ از ناچار كه كند مي

  .رابسوزاند مادر دل طفل ي گريه و فغان كه هرچند .است فرد بهبود
 ،كردند مي استفاده كه درفشي و داغ ساساني اجتماعي و سياسي نظام در

شده  ، چنين توجيه ميبودند شاه مخالف كه مردمي سوزاندن زنده حتي
   ديودرماني فرد بوده است. كه به قصد

خواهد جرايم مردمي كه در زمان اردشير خونشان ريخته  وقتي تنسر مي
 از كه ديو همچو«: گويد مياند بشمارد  هاي سنگين شده شده و مجازات

 و   عياري و   فتنه و   بدزدي   شهرها   به  ،فروگذاشتند   كارها ، بگشايند   بند
  خداوندگاران   بر   بندگان   كه   رسيد   بدان   تا  .شده   پراگنده بد   يها شغل

  .»فرمانفرماي   شوهران   بر   زنان و   اند   شده   دلير 
 و زنند را زننده« كه بود رسم هگذشت روزگار در كه آيد مي جا همان در

 كه رسمي »ي.زان و كنند مثله را سارق و غاصب و كنند خسته را خسته
 او ديگر عضوگويد  بريدن بيني زاني است. اما مي افزايد مي آن بر اردشير

 هم ،آن از بعد بايست مي فردشود كه  توجيه مي ادامه در .نكنند ناقص را
 و   شرمنده  ، عام   مجامع   در   حضور   با   مه  ،باشد   كردن   كار ي ادامه قادر به
  . شود   هدز   خجالت

 در طبقات استحكام يا ، ايجاد كند مي اردشير كه ديگري يكارها از
 تنسر. كند وصلت خود ي طبقه هم با بايدفقط  هركس اينكه .است جامعه

 ساختمان يك اركان مثل طبقه هر مراتب رعايت و طبقات گويد مي
 خانه او نظر از خانه از منظور. شود مي ويران خانه ،اركان آن بدون است.

 اعقاب اصول اين نكردن رعايت از گويد مي كه چرا .است خانواده و
 بين از عامه پيش را پدرانشان عظمت و وقار آنها .شود مي درست ناخلف

 هيچ گويد مي، كرده اردشير كه كاري ييدأت در . تنسر سپسبرند مي
 به و نكرده كمك طبقاتي نظام وطبقات  استحكام به او مانند شاهيپاد
  عامه و   درجات   اهل   نايم« :ديوگ مي   جا   نامه . است   نداده اهميت آن
  زن و   بستان و   سراي و   لباس و   مركبه ب   آورد   باديد   عام و   ظاهر   تمييزي 
  ». خدمتگار و 

- نحوه و لباس به هم درجات ارباب ميان حتي چگونه كه دارد اشاره بعد
 كسي اگر كهگذاشت  قانون .گذاشت تفاوت مساكن و اشربه و تغذيه ي
 ،كند وضع نوييي مرتبه يا و بريزد بهم را درجات و مراتب اين او از بعد
 در خودش يا و بازماندگانش و شود غارت اموالش ريخته، خونش بايد

  . دنكن   وطن   جالي   نماند زنده صورت
گويد. پسرش شاپور اول به  ميالدي بدرود زندگي مي  241اردشير در سال 

كند. با  تاجگذاري مي 242) شاپور در سال 6نشيند.( جاي او به تخت مي
النديم در روز تاجگذاري او يكشنبه اول نيسان مطابق با  استناد به ابن

) ماني 8كند.( يي خود را ايراد م ) اولين خطبه7ميالدي ماني( 242مارس 
خود را به نام همين پادشاه كرده است و منابع مانوي و  شاپورگانكتاب 

ي  همينطور اشعاري كه از ماني به جا مانده گواه اين است كه شاپور رابطه
بسيار خوبي با ماني داشته است. به شهادت تاريخ و آثار به جا مانده از 

داشته است، كه تمام بابل و مانويان، دعوت ماني، در آغاز چنان پيشرفتي 
سرزمين ايران را فرا گرفته بوده است. دربار شاپور هم با او در همراهي 

نويسد و از  ، ماني شرح حال خود را ميكفاليهكامل بوده است. در كتاب 
ها در ركاب  دهد. با استناد به همان كتاب او سال روابطش با شاپور خبر مي

خود را تبليغ كرده و به هند و روم سفر كرده ي او دين  شاه بوده و با اجازه
  است. 

) پسرش هرمزد اول به 9كند.( ميالدي شاپور فوت مي 272در سال 
كند. پس از او برادر  رسد. او نيز يك سال بيشتر زندگي نمي سلطنت مي

رسد. در زمان او اختالف روحانيون  هرمزد، ورهرام اول، به سلطنت مي
يرد. تا جايي كه بزرگترين دشمن او، مؤبدان گ زرتشتي با ماني باال مي

القضات هم بوده، او را به خروج از دين زرتشتي محكوم  مؤبد، كه قاضي
ي كشتن ماني است يادآور بردار كردن حالج  كند. گزارشي كه از شيوه مي

كنند. سپس زنده زنده  است. به اين ترتيب كه نخست ماني را مصلوب مي
كنند. بر  برند و پوست او را از كاه پر مي كنند. بعد سرش را مي پوست مي

آويزند. اين واقعه در سال  شاپور خوزستان مي هاي گندي يكي از دروازه
افتد.  ي پادشاهي ورهرام يا بهرام، اتفاق مي هاي اوليه يعني همان سال 276

  شود. موسوم مي» باب ماني«از آن موقع دروازه به نام 
آيد كه وقتي بهرام به جاي پدر نشست، از آنجايي كه در  مي فارسنامهدر 

را » ماني زنديق«هاي بسياري انديشيد تا  دين بسيار متعصب بود. حيله
بدست آورد.  براي اينكه به خواستش برسد، زر و زور و تزوير به كار گرفت، 

اي براي  تا پيروان او را شناخت. با مؤبدان مؤبد ساخت. تا مجلس مناظره
حكوم كردن ماني تشكيل بدهد. چنين گفت كه اگر در آن مناظره، ماني م

اقرار به بطالن دينش كند و توبه از باورهايش، او را حبس ابد كنند. اما اگر 
ي مردم دنيا بشود. اما ماني در  توبه نكرد، او را چنان بكشند، تا عبرت همه

و بيرون كردند، و و آنگاه بهرام بفرمود، تا پوست ا«آن مجلس توبه نكرد: 
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بكاه بياگندند و اول كسي كه پوست او پر كاه كردند ماني زنديق بود. از 
اين جهت هر كي سر ملحدان و زنديقان باشد، پوست او پر كاه 

   )١٠(»كنند
مانند ورهرام اول، كه با كمك مؤبدان مؤبد زرتشتي، در ظاهر به نام حفظ 

، به جنگ ماني رفت و به دين، اما در باطن براي كسب قدرت و بسط آن
قلع و قمع مانويان پرداخت، انوشيروان نيز به جنگ مزدك و پيروان او 
رفت. به اين ترتيب كه در زمان پدرش قباد يا كواذ، مردم از وجود طبقات 

ي  و شرايط مذهبي كه بر جامعه حاكم بود، به تنگ آمده بر عليه سلطه
داشت طغيان   در قبضه روحانيت زرتشتي كه قدرت سياسي و مذهبي را

كردند. مزدك با پيام برداشتن فواصل ميان مردم و تقسيم مزاياي 
آمد و حتي قباد را   اجتماعي، كه در انحصار گروهي خاص بود به صحنه

ي بيش از حد  هم با خود همراه كرد. پادشاه كه چه بسا خود از مداخله
با قدرت اشراف و روحانيت در كار سلطنت احساس ضعف كرده بود، 

بخشيدن به مزدك كوشيد خود را از يك طرف به مردم نزديك كند، از 
طرف ديگر رقيبي در برابر قدرت معاندي كه مانع به قدرت كامل رسيدن 

  اوست بتراشد. 
ي قدرت و حفظ مقام  خسرو انوشيروان جوان براي سوار شدن بر اريكه

كل قلع و قمع ترين ش عهدي نخست رقيبان سياسي خود را به فجيع واليت
كشد و يك به يك  كند. سپس به دستياري روحانيون، مزدك را مي مي

) اموالي 11پردازد.( كند. سپس به تحكيم طبقات مي مزدكيان را نابود مي
ي او مزدكيان از اشراف گرفته بودند و بين مردم تقسيم كرده  كه به گفته

  گرداند. بودند، حتي زنانشان را به آنان باز مي
ارتباط با قيام مزدك طبري و بسياري از تاريخ نويسان از جمله در    

گويد كه  الملك در تاييد همان مطالب مي اند و نظام مسعودي مفصل نوشته
  را زيان برساند و » كيش گبرگي«خواسته  مزدك مؤبدان مؤبد بوده كه مي

ي تأكيد بر كيش نو آوردن و  در ادامه همه». راهي نو در جهان گسترد«
در زمان انوشيروان است. او اشاره به آن دارد كه انوشيروان از » دقهزن«

اينكه مزدك در پدرش و مردم نفوذ بسيار دارد در رنج بوده. پس نيرنگي 
ي طرفدارانش را نابود كند.  كند تا به آن وسيله مزدك و همه فراهم مي

خودش قدرت را بي معارض به دست بگيرد. براي رسيدن به مقصود يك 
دهد و خود را ميزبان مزدك و طرفدارانش نشان  ماني بزرگ ترتيب ميميه
خواند. روز قبل از  دهد. دوازده هزار نفر از مزدكيان را به جشني مي مي

دهد تا دوازده هزار چاله بكنند و آماده بگذارند. پس روز  جشن دستور مي
ه از فرستد. روستائيان ك موعود همه را بيست تا بيست تا به پشت قصر مي

ها جمع شده بودند، آنها را  روز قبل در حياط قصر براي كندن چاله
  گذارند.كنند و پايشان را بيرون مي گيرند با سر در گودال فرو مي مي

كنند،  وقتي هر دوازده هزار را در خاك مي نامه سياستي  به گفته
اند و  دهد كه همه را خلعت پوشانده انوشيروان به پدرش و مزدك خبر مي

خواهد به آنها كه گوش به  اند. از مزدك  و پدرش مي منتظر ايستاده
كند. به  گيرد و او را از پاي در خاك مي فرمانند نگاه كند. بعد مزدك را مي

گويد بروند به  مردمي كه از روستاها براي كندن چاه جمع كرده بود، مي
ي او  جهمزدك بي احترامي كنند. ريش و سبيل او را بكنند. آنقدر به شكن

  ميرد.  دهند تا مي ادامه مي
به اين ترتيب انوشيروان از محبوبيت و قدرت مزدك كه سبب حقارت و 

گيرد. همچنين از مردم در ابتداي به قدرت  شده انتقام ميضعف او مي
كشد تا بدانند با چه كسي طرف هستند و پايشان را  رسيدن خود نسق مي

لب طرفداري اشراف و بزرگان به آنها از گليمشان فراتر نبرند. اما براي ج
بخشد تا او را در نشستن بر تخت سلطنت حمايت  خلعت و مقام مي

  )12كنند.(
ي قلع و قمع مزدكيان كه در عموم تواريخ مربوطه به آن اشاره شده واقعه  

ميالدي صورت گرفته است. كريستنسن  529و  528است بين سال هاي 
رت انوشيروان از مزدك انتخاب پسر ديگر گويد يكي از داليل بزرگ نف مي

كواذ، كاوس، براي وليعهدي بوده و انوشيروان موقعيت خود را در خطر 
  ) 13ديده است.( مي

ي ساسانيان با رقباي خود دارد  در رفتاري كه اردشير مؤسس سلسله
توان ديد كه ترس از دست دادن قدرت چه سبعيتي در يك حاكم و  مي

توان ديد هر چقدر اين حاكم  ند. در عين حال ميكياران او ايجاد مي

تر است.  كند بزرگ ميدان عملش بيشتر باشد، سبعيتي هم كه اعمال مي
اما براي اينكه اين احساس وحشت شديد را از خود و ديگران پنهان كند و 

ي آن براي خود آبرو و اعتبار هم  آن را از انتقاد دور نگه دارد و به وسيله
پوشاند. نام ميل به  ت خود لباس خيرخواهي و تقدس ميبخرد، به سبعي

ي حكم خدا و  ي رقيب را ترويج دين، اشاعه جنايت و حذف بي رحمانه
نامد. در همان حال با شيطاني قلمداد كردن رقيب،  دفاع از حريم الهي مي

دهد.  مجال هر خشونتي را نسبت به دشمن يا رقيب به هوادارن خود مي
اعمال آن خشونت، پاداش دنيايي و اخروي نيز وضع عالوه بر آن براي 

  كند.  مي
توان خواند كه تنسر منكر خونريزي در دوران  به وضوح مي ي تنسر نامهدر 

اردشير نيست. اما آن را براي حفظ دين و برقراري حكومت دين الزم 
  ريخت، روا بود.  داند.  تنسر باور دارد اردشير از آن بيشتر هم خون مي مي

ي حذف شدن  وران قباد انوشيروان جوان، كه خود را در آستانهدر د
بيند، براي رسيدن به قدرت، با خشونت دست به خونريزي، براي حذف  مي

ترين و حتي  زند. براي از ميان بردن آنها خشن رقيبان سياسي خود مي
گيرد. به اين بهانه كه به شهادت  ها را بكار مي ترين روش ناجوانمردانه

مؤبد مزدك از دين خارج شده است. طبقات جامعه به هم ريخته و مؤبدان 
  منافع اشراف به خطر افتاده است. 

ي خود  هاي سبعانه و قدرت پرستانه او هم مانند اردشير براي اجراي نقشه
ريز  گيرد. يك دسته را در جايگاه برنامه از روحانيون و روستائيان كمك مي

ي  ي ديگر را عمله دهد و دسته ميي اهداف خود قرار و هدايت كننده
خرد و  فكري خود. شاهزادگان و قدرتمدارن هم با پول و خلعت و زن مي

  دارد.  دهانشان را بسته نگاه مي
*****  

ميالدي بر اردوان آخرين پادشاه اشكاني خروج كرد.  212اردشير كه در حدود سال  -1
 226الخره توانست در سال براي برقراري حكومتش چهارده سال زدوخورد كرد. تا با

در » يك پادشاهي» «يك خدايي«ميالدي بر تخت ايران بنشيند. و ايرانشهر را به صورت 
  آورد.

الطوايف بوده، كه شاهي  بنا به روايات متعدد پهلوي، عربي و فارسي، او از زادگان ملوك - 2
ف به قدرت رسيدن ي زندگيش را وق را از پدرش به ارث برده. اما آن را واگذاشته، تا همه

  .578-569ترجمه صص.  456-450، صص 9اردشير كند. دينكرد، چاپ پشوتن سنجانا، ج 
  .16تصحيح مينوي  ي تنسر نامه - 3
  .22 ي تنسر نامه - 4
  23 ي تنسر نامه - 5
دختر  ، اردشير كه دستور قتل همسر باردارش،ي اردشير بابكان كارنامهبا استناد به  -6

ها بعد كه در حسرت داشتن فرزندي است از وزيرش  تنسر داده بود، سالاردوان پنجم، را به 
  شنود كه مادر و فررند زنده هستند. مي
ماني از نجباي ايران بوده كه بنابر روايات موجود مادرش از خاندان شاهان اشكاني بوده  - 7

  وده است.ميالدي ب 216-215تولد او در سال  كه هنگام تولد ماني سلطنت ايران را داشتند.
كه بزرگان دولت  ،دهد شاپور را سوار بر اسب نشان مي ،اي در نقش رجب نقش برجسته - 8

  شاهنشاهي به دنبال او هستند.
آيد كه ماني در زمان شاپور به دليل آنكه نتوانست پسر شاپور  در بسياري منابع هم مي - 9

ناچار از از اين رو  .تمورد بي مهري شاپور قرار گرف از مرگ نجات دهد،را درمان كند و 
  به هند رفت و بعد از مرگ شاپور دوباره بازگشت. .ترك وطن شد

  .64 ي ابن بلخي فارسنامه  -10
شود انوشيروان در جنگي نياز به پول براي تأمين  اي است در اين باره. نقل مي قصه -11

واند مخارج لشكر داشت. يك كفشگر راضي به پرداخت آن شد. به شرطي كه فرزندش بت
  ي احتياجي كه به آن پول بود از دريافت كمك صرفنظر كرد. باسواد بشود. انوشيروان با همه

  .278-275 سياست نامهخواجه نظام الملك،  -12
  483-480، كريستينسن، ترجمه ياسمي، نهضت مزدكيه، ايران در زمان ساسانيان -13

خين عرب و فردوسي هر كدام شرح بالهايي كه بر سر مزدك و يارانش آمده را طبري و مور
  مفصل نوشته اند.

  منابع:
  .1370، كريستينسن، ترجمه رشيد ياسمي، تهران ايران در زمان ساسانيان

  .1378الملك، به تصحيح هيوبرت دارك، تهران  ، خواجه نظامنامه سياستيا  سيرالملوك
  .1921، ابن بلخي، به تصحيحي رونالد نيكلسون، كمبريج فارسنامه

  .1311، متن فارسي به تصحيح مجتبي مينوي، تهران تنسري  نامه
  .1362، تهران 2ي ابوالقاسم پاينده، ج. ، محمد جرير طبري، ترجمهتاريخ طبري

، ابوالقاسم فردوسي، پادشاهي اردشير بابكان، به تصحيح عثمانوف، ج. ي فردوسيشاهنامه
  .1968، مسكو 7
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  درچرائي 
  يفرهنگ و  خشونت سياسي 

 عليه مليت ها در ايران 
  

  هدايت سلطان زاده
 
براي پاسخگوئي به خشونت سياسي عليه مليت ها و سركوب فرهنگي  -1

آنان ، ازجمله محروميت آنان از تحصيل به زبان مادري خود ، و يا هر 
شكل ديگري از خشونت ،  بايد ايده خشونت را از مفهوم مجرد خود در 

ين قرار داد تا بر واقعيت و چرائي آن پي برد. آورد  و پاهاي آن را روي زم
مناسب ترين شيوه براي علت يابي خشونت عليه مليت ها ، قبل از هر چيز 
الزم است  كه آناتومي  ايده خشونت مورد بررسي قرار گيرد و سپس 
بداليل اعمال خشونت عليه مليت ها پرداخت .زيرا هنگامي كه خشونت 

عي مورد تحليل قرار ميگيرد ، دليل و جوهر صرفا در شكل  و يصورت انتزا
آن از نظر مكتوم ميماند و ممكن است كه آنرا در پديده هائي نظير داشتن 

با همان  ايدوئولوژي ،  انقالب و يا صرفا دربكارگيري سالح  خالصه كنند.
ئولوژي ، انتخاب شيوه هاي مسالمت آميز و منطق ساده ، نداشتن ايد

ا هرانقالبي ، ممكن است  بعنوان بديل مبارزه با قانوني ، و مخالفت ب
  خشونت مورد تمجيد قرار گيرد.

ئولوژي هاي معيني و نيز انقالب ، ممكن است و نه ترديدي نيست كه ايد
حتما ، رابطه اي با خشونت داشته باشند. همچنين ، توسل به سالح ، حتما 

و جوهر خشونت با بكار گيري خشونت مرتبط است ، ولي في نفسه ، دليل 
را بيان نمي كند. چرا كه خشونت در خود اسلحه اي نيست كه بكار گرفته 
مي شود و گاهي اسلحه براي حفظ صلح است تا اعمال خشونت. و بهمين 
ترتيب ، شيوه هاي مسالمت آميز ، خالي از جوهر قهر نيست . و قانون ، 

  شمشيري است كه فقط ماسك خود را عوض كرده است. 
، شكلي از رابطه قهرآميز است ،براي حفظ  وضع موجود و يا  خشونت  

تغيير يك مناسبات  اجتماعي . تفكيك دو ايده انقالب و خشونت از اين 
نظر مهم هست كه صرفا اشكالي از رابطه را بيان مي كنند و پيوند 
ارگانيكي باهم ندارند. زيرا انقالباتي در تاريخ بوده اند كه با خشونت پيش 

اند و در غالب اوقات ، خشونت بيشتر براي جلوگيري از انقالب بكار نرفته 
  گرفته شده است.

تمامي روابط اجتماعي ، همواره بر توازن معيني از رابطه نيروها ، يا رابطه 
قدرت استوار هستند و رابطه نيرو ها  در واقعيت امر چيزي جز رابطه قهر 

و خشونت در هر جامعه اي ، نيست. تركيب توامان و فشرده اين رابطه قهر 
در هرم باالي جامعه قرار گرفته است و هرچه ما از قاعده جامعه به هرم آن 

نزديكتر شويم ، بويژه در نهادي بنام دولت ، تبلور آن مشهود تر است.  
خشونت در اين معني ، بيان يك شكل سازمان يافته و جمعي در نحوه 

الش براي تغيير است ، و قهر ، حفظ وضع موجود و يا مقابله در برابر ت
جوهر و مضمون يا زير پايه  اين روابط اجتماعي را تشكيل ميدهد كه 
موضوع حفظ و يا تغيير در اين مناسبات اجتماعي  را تشكيل مي دهد.در 
مواقعي كه قدرت سياسي و اقتصادي حاكم مورد چالش قرار نگرفته است ، 

ح و مسالمت آميزي در شكل قهر حاكم در مناسبات اجتماعي ، لباس صل
روابط مبتني بر قانون خود را نشان مي دهد. بنابراين ، قهر  مي تواند شكل 

صلح آميزي نيز داشته باشد.  حركت هاي توده اي صلح آميز  نيز هميشه  
بار قهري را با خود حمل مي كنند بي آنكه الزاما شكل خشونت آميزي 

ي حكمي را صادر ميكند ، يكنوع بخود گرفته باشند.ويا وقتي كه دادگاه
قهري را اعمال ميكند كه  تبلور يك قهر سازمان يافته و جمعي است 

را ميكند كه بدون  "اعمال قدرتي"وظاهرا با خشونت همراه نيست. يعني 
پشتوانه قهر ممكن نيست كه بمورد اجراء گذاشته شود ، و درصورت لزوم  

نت نيز مي تواند همراه اين اعمال قهر با تبديل شكل خود با خشو
از يك حكمي  ميكند ، روش  "مجبور به اطاعت "باشد.آنچه كه فرد را 

مسالمت آميز دادگاه نيست ، بلكه قهر نهفته در وراي حكم دادگاه است. 
شايد اين حكم كالسيك توماس هابس، فيلسوف قرن هفدهم انگليس  كه 

 "بيخود معطل كرده ايد اگر شمشير را از پشت دادگاه برداريد، دادگاه را "
  زيرا كسي از آن اطاعت نخواهد كرد ، گوياي اين واقعيت است. 

دريك وضعيت فرضي  ، كه حكومت ، تظاهر اتي را منع كرده و اولتيماتوم 
مي دهد كه آنها را سركوب خواهد كرد و تظاهركنندگان مفرو ض از رفتن 

ام گرفته است بي آنكه به خيابان امتناع ميكنند ، در واقع اعمال قهري انج
ديدار و ياتماس فيزيكي باهمديگر رخ داده باشد. ازاينرو ، تفكيك ايده قهر 
از خشونت ، اهميت كليدي در فهم مناسبات اجتماعي و اشكال متنوع 
مبارزات سياسي دارد.چراكه قهر زير پايه همه روابط اجتماعي ، سياسي و 

و به تبع آن ، همه مبارزات اقتصادي در هر جامعه اي را تشكيل مي دهد 
سياسي و اجتماعي  ذاتا  روابط قدرت را بيان ميكنند، كه في نفسه ، 
چيزي جز رابطه قهر در يك تعادل معين نيروها نيست .هنگامي كه ما از 

خشونت صحبت مي كنيم ، در مجموع ، صرفا از شكلي از رابطه فهر  
نه صرفا شكلي منفرد. هر بعنوان يك پديده اجتماعي از آن  نام ميبريم و 

خشونتي نيز بصورت يك پديده اجتماعي، هدف معيني را دنبال مي كند و 
خشونت براي خشونت ، فاقد معنا و مفهوم است. و يا نسبت دادن خشونت  
بعنوان يك پديده اجتماعي به يك فرد خشن ، خارج كردن آن از بافت 

ونت خواهد بود . اجتماعي و خصلت پديده اي خود و اتميزه  كردن خش
بعنوان مثال ، كساني چون خميني و گيالني و اسد اهللا الجوردي و شيخ 
صادق خلخالي و امثال آنان ،  برغم داشتن روحي سبع ، قبل از دستيابي 
به اهرم قدرت ، يعني تبلور قهر و خشونت فشرده در سازمان دولتي ، 

، كانون اساسي ناتوان از اعمال خشونت بودند. اين مساله بخودي خود 
قانون و يا شكل زره  "صلح آميز "تبلور قهر ،و اشكال بروز آن در لباس 

  پوشيده خود بصورت  خشونت در هر جامعه اي را نشان مي دهد.
در وراي اعمال خشونت  ، وجود نيروها ي اجتماعي  و نهاد ها ي خشونت   

از آن نبرند ،   قرار دارند ، و اگر بهره مندان از خشونت ، سود مادي معيني
دليلي براي اعمال آن نخواهند داشت.از اينرودر  پشت اعمال خشونت ها ، 
هدف ها ي ايدوئولوژيك ، منافع سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مشخصي 
نهفته است و آنهائي كه خشونت را به فضاي انتزاعي انقالب و يا ايدوئولوژي 

ه و بالفعل از خشونت را در كليت خود  نسبت ميدهند ، بهره مندان بالقو
بسادگي ازقلم مي اندازند و خشونت را بيك عامل صرف روانشناسي و يا 

ئولوژي بر اگر دريك قوس زماني كوتاه ، ايد مجرد تنزل ميدهند. حتي 
سياست و اقتصاد و جامعه  حكومت كند ، در بلند مدت ، منافع اقتصادي 



  خشونت ي ويژه نامه

٦٤  106و  105ي  آرش شماره

د كه در ظاهر بزبان گروهي بر ايدوئولوژي حكومت خواهد كرد ، هرچن
  همان ايدوئولوژي سخن بگويد.

امروز ، سي و يكسال از زمان انقالب گذشته است و جمعيت ايران در زمان 
انقالب ، كمتر از سي و پنج ميليون  نفر بودند. اكنون اين جمعيت ، بدون 
احتساب مليون ها انسان تبعيدي و جالي وطن كرده و مرگ و مير آدم ها، 

د و پنج ميليون  نفر گذشته است. بخش مهمي از جمعيت سي از مرز هفتا
و پنج ميليوني زمان انقالب نيز ، كودكاني شير خواره  بوده اند و يا كمتر از 
ده و دوازده سال داشتند. بنابراين ، منهاي مخالفين آندوره از زمان با 
انقالب ، بايد گفت كه شايد بيش از دو سوم از جمعيت ايران هيچگونه 

شاركتي نه در انقالب داشته اند و نه در فضا سازي براي انقالب. همچنين م
، بخش مهمي  ازنيرو هاي پيش برنده سركوب ، هيچگونه رابطه اي با 
انقالب نداشتند ودر زمان انقالب بدنيا نيز نيامده بودند. با اينهمه ، خشونت 

شن تر از در جامعه ايران همچنان بيداد مي كند. بايد پرسيد چرا؟  رو
آفتاب است كه دراين سي و يكسال گذشته ، خشونت بشكل سازمان يافته 
اي از طرف جمهوري اسالمي و بعنوان يك سيستم حفظ بقاي خود اعمال 
گريده است ، كه بنوبه خود ، بهره مندان از خشونت ، در پشت سر آن قرار  

ل نشوند. داشته اند كه بدون چنين اعمال خشونتي ، ممكن بود به آن ناي
اين بهره مندان از خشونت را به دو مقوله عمده مي توان تقسيم كرد 
:نخست، بهره مندان ويژه كه بصورت حلقه محدودي با قدرت سياسي 
نزديكي دارند ، دوم ، طيف بزرگتر اجتماعي در جامعه چند مليتي ايران ، 
كه قدرت سياسي معطوف به مليت فارس ، بطور مستقيم و غير مستقيم 

اشاره من به اين رديف از خشونت ،  در جهت منافع عمومي آنان  قرار دارد.
در رابطه  با مساله اعمال خشونت عليه مليت هاست و نه همه اشكال و 

  هدف ها نهفته در آن.
از نظر منطقي هيچ انسان سليمي نمي تواند طرفدار خشونت باشد و  

مخالفت با خشونت ، بظاهر نيزهمه با آن مخالفت نشان مي دهند . ولي 
امروز بيشتر شبيه رنگ مد سال شده است تا مخالفت واقعي با دليل زايش 
دائمي خشونت و انگشت گذاشتن بر دليل و جوهر باز توليد آن در جامعه. 
امروز ،همه طرفدار حقوق بشرند ، اما حقوق بشر بيش از هر زمان ديگري 

ق بشر در مورد همه ناديده گرفته مي شود ، وخيلي از طرفداران حقو
شقوق خشونت كه از طرف جمهوري اسالمي پيش برده مي شود ، عكس 
العمل نشان نميدهند . همه از حقوق زنان دم مي زنند و زنان بيشتر از 
هرزمان ديگري در معرض سركوب و ستم عريان قرار گرفته اند . امروز 

اصالح دموكرسي شبيه كلمه دعا در زبان روشنفكران و طيف هائي از 
طلبان شده است ، و لي كوچكترين داعيه حق خواهي از طرف مليت ها در 

سركوب مي شود و  "تجريه طلبي "ايران با خشن ترين وجه در لفافه 
اكثريت غالب اين طرفداران حقوق بشر و دموكراسي ، با سكوت رضايت 

پس چگونه است كه همه !آميزي از كنار اين  خشونت دائمي رد مي شوند
شونت مخالفند ، ليكن خشونت بيش از هر زمان ديگري بر مناسبات با خ

  سياسي و اجتماعي حاكم گرديده است ؟ 
براي فهم آن ، بايد از اشكال مشهود خشونت ، به خشونت نامشهودي كه 
زير پايه خشونت هاي  مشهود را  تشكيل مي دهد، فرا رفت. خشونت عليه 

ست و قانون حفظ و بازتوليد مليت ها ، يكي از اشكال مشهود خشونت ا
خود را دارد. اين قانون بازتوليد و حفظ اشكال مختلف خشونت ، همواره از 
شكل پنهان ساختار بازتوليد خشونت تغذيه مي كند كه در ساختار ويژه 
دولت ، و مناسبات اقتصادي و اجتماعي النه كرده است و من از آن 

مورد مشخص مليت ها در   نام مي برم كه در "خشونت ساختاري "بعنوان
طي هشتاد و پنج سال گذشته همچنان ادامه داشته است و موجب 
بكارگيري خشونت دائمي در جامعه ايران در سطوح متفاوتي گرديده است. 

و رابطه  "قهر "زيرا خشونت ، سركوب و اختناق ، اشكال متفاوت بروز
مضمون  معين قدرت هستند . در اين معني ، خشونت عليه مليت ها ،

ساختاري دارد .همانگونه كه خشونت عليه زنان در جمهوري اسالمي ، 
ايدوئولوژيك رژيم  در –ماهيت ساختاري دارد و بخشي از ساختار سياسي 

مورد زنان را تشكيل ميدهد ، خشونت عليه مليت ها نيز از ماهيت ساختار 
مي  تك مليتي جمهوري اسالمي و سلف سلطنتي آن در دوره پهلوي تغذيه

كند . بعبارتي ديگر ،خشونت  ناشي از ساختاري معين است و نيرو هاي 
اجتماعي معيني نيز حافظ اين ساختار هستند كه در مورد مشخص ايران ، 

قدرت سياسي ِ معطوف به منافع عمومي مليتي خاص بنام فارس است ، و 
قدرت سياسي حاكم است كه باين خشونت جاري جهت مي دهد .تا زماني 

ازبين نرفته است ، چه  در رابطه زنان و چه  "خشونت ساختاري"اين كه 
  در مورد مليت ها ، ما همواره شاهد بازتوليد آنها خواهيم بود.

براي از بين بردن اشكال مختلف خشونت هاي مشهود عليه مليت ها ، بايد 
منبع تغذيه ساختاري آن را ازبين برد. در اينجا بايد به تفاوت مهم ما بين 

ستگاه هاي سركوب در يك ديكتاتوري كالسيك ، نظير دستگاه سلطنت د
پهلوي و ديكتاتوري توتاليتر جمهوري اسالمي اشاره كرد. سركوب مليت ها 

در هردوي آنان ، ماهيت ساختاري دارد . ولي در ديكتاتوري پهلوي ،   
اگرچه خشونت عليه مليت ها بدست نيرو هاي امنيتي ، پليس ، دستگاه 

و بكارگيري سركوب نظامي پيش مي رفت، ليكن اينها في نفسه  قضائي
خارج از مدار علت اصلي بازتوليد خشونت قرار داشتند.آنچه كه به اين نيرو 
ها ، امكان بكارگيري خشونت عليه مليت ها را مي دهد ، و در عين حال 
امكان تاثير متقابل بر تشديد خشونت را مي دهد ، خشونت نهفته اي است 

در ساختار معين سياسي ايران شكل گرفته است و از آن طريق در كه 
كليت سطوح مختلف اقتصادي و اجتماعي و ايدوئولوژيك و نظام آموزشي 

  كشور اشاعه مي يابد. 
در ديكتاتوري توتاليتر جمهوري اسالمي ، سركوب مليت ها نه فقط ماهيت 

ساختار نظام  ساختاري دارد ، بلكه دستگاه هاي سركوب ، خود جزوي از 
هستند كه ظرفيت مانور و كاركرد دولت رسمي را تعيين مي كنند . شايد 

ما فقط كارگزار  "اين جمله محمد خاتمي كه  بعنوان يك رئيس جمهور 
كه دولت  60،  و يا اشاره مير حسين موسوي به قتل عام هاي دهه  "بوديم

ري بيان مي در اين حوادث نقشي نداشت ، اين واقعيت  رابنحو روشن ت
كند.ويا سيلي زدن سردار جعفري ، فرمانده سپاه پاسداران بصورت محمود 
احمدي نژاد ، كه بظاهر در دستگاه رسمي دولت پست باالتري از او را دارد 
، نشان دهنده اين است كه دستگاه هاي سركوب در چنين دولت هائي ، از 

هادي فرا دولتي بنام دولت رسمي اطاعت نمي كنند و پيوند آنها اساسا با ن
است تا رئيس جمهور رسمي دولت. بدون  "رهبر "يا  "واليت فقيه  "

توجه به اين تفاوت اساسي ، ما فقط با معلول  و مظاهر بيروني موضوع 
خشونت مواجه خواهيم بود و عامل توليد كننده  و منبع اصلي خشونت ، از 

ه خشونت ، در عين نظر پنهان خواهد ماند. همچنين ، منبع توليد كنند
حال بعنوان عامل عمده طبقاتي و تبديل شهروندان غير فارس به 
شهرونداني درجه دوم و درجه سوم  عمل ميكند كه نتيجه آن  تبديل 
عامل مليت به عامل طبقاتي فروتر در بين غير فارس ها ، و به نيروي كار 

اجتماعي و غير ماهر در خدمت مركز  است. اين امر در عين حال به شكاف 
  سياسي و اقتصادي هرچه بيشتر بين مركز و مناطق ملي دامن مي زند .

بهمين دليل هرگونه پاسخي  در مورد مساله خشونت  كه آنرا از ساختار 
سياسي ايران جدا كرده و آنرا به فضاي مجرد انقالب نسبت دهد ، بشيوه 

ست.  براي اي انتزاعي وبه  مهمل بافي درمقابله با خشونت بر خواهد خا
مبارزه با خشونت نيز  بايد مثل دون كيشوت  با پره هاي آسياب بجاي 

دشمن واقعي بجنگد. چنين نگرش انتزاعي نسبت به خشونت ، مبارزه  
انتزاعي با خشونت را نيز مي طلبد و در جستجوي چند سمبل مجرد براي 

سمبل آن خواهد بود ، نظير انقالب ، سرنگوني . و حتي بعضي ها در اين 
سازي عوامانه ممكن است تا آنجا پيش روند كه انتخابات آزاد در ايران را 
نيز معادل سرنگوني تلقي كرده و در عمل طرفداري از انتخابات آزاد را 
خشونت طلبي بنامند. چنين افرادي ، هرنامي كه بروي خود بگذارند ، در 

اسي در عمل حاميان واقعي خشونت در جامعه اي هستند كه حاكميت سي
آن با قهر برهنه روزمره اي بر مردم حكومت مي كند.الزم به ياد آوري است 
كه اعمال خشونت در اين سي يك سال گذشته ،توسط بلوك مال و پاسدار 
انجام گرفته است. در اينصورت  بايد پرسيد كه چند تئي از آخوند ها و 

ند ؟ در واقع ، پاسدار ها در انقالب شركت داشتند و يا طرفدار انقالب بود
خشونت توسط كساني پيش برده شده است كه نقش چنداني در انقالب 
نداشته اند و با توجه به عضوگيري عوامل اجرائي خشونت از ميان لومپن ها 
در دوره بعد از انقالب ، اگرعده معدودي را مستنثي كرده باشيم ، خشونت 

  پيش برده شده است.اساسا نه ازطرف انقالبيون ، بلكه مخالفين  انقالب 
از آنجائي كه دولت ، سازمان يافته ترين نهاد زندگي بشر و فشرده ترين -2

كانون تبلور اعمال  قهر وخشونت است و همه انسان ها اجبارا زير چتر آن 
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زندگي ميكنند ، علت يابي خشونت ، بدون تحليل نوع دولت ، غير ممكن 
درجه  و شكل آنرا تعيين مي  خواهد بود.در واقع ، نوع دولت ، نوع قهر و

كند. همه دولت ها ، برپايه قهر استوار هستند ، ولي شكل اعمال قهر ، 
بسته به نوع حكومت ها با هم متفاوت است. نوع اعمال قهري كه يك 
حكومت ليبرال ، يك ديكتاتوري كالسيك و يك حكومت توتاليتر بكار 

  ميبرند ، با همديگير تفاوت هاي جدي دارند .
ك حكومت ليبرال ، غالبا قهر را در لفافه قانون مي پوشاند و در دوره ي 

هاي استثنائي عليه جامعه سالح بدست مي گيرد. ازاينرو ، حاكميت قانون 
، يكي از شعار هاي پايه اي چنين حكومت هائي است. ديكتاتوري هاي 

كالسيك ، ضمن اينكه مشتركاتي با حكومت هاي توتاليتر دارند ، ولي  
ستگاه هاي سركوب  در آنهاخصلت تبعي دارند و حكومت علي العموم د

متعرض زندگي عرفي  وفردي مردم نيست  و دستگاه هاي سركوب ، آن 
درجه از استقالل در حكومت هاي توتاليتر را ندارند. برعكس ، حكومت 
توتاليتر ، اساسا با قهر عريان و خشونت دائمي اعمال حاكميت مي كند و 

ميت قانون بي معناست ، و خشونت جزوي از ساختار آنرا در آن حاك
تشكيل مي دهد.  در نتيجه بايد گفت كه نوع و درجه خشونت ، با نوع و 

  ساختار حكومت ها ارتباط تنگاتنگي دارد .
برخالف  حكومت هاي ليبرال  و ديكتاتوري هاي كالسيك، حكومت هاي 

هر عريان يا خشونت در مي توتاليتر ، سطوح متفاوتي از قهر را كه بشكل ق
آيد، بكار مي بندند.سطح اعمال خشونت عمومي از طرف اين نوع از 
حكومت ها كه تمامي جامعه را هدف قرار ميدهد ، ممكن است كه مانع از 
مشاهده سطوح ديگر خشونت گردد. همين مساله در مورد جمهوري 

ضافه بر اسالمي  بعنوان يك حكومت تو تاليتر ، باين صورت است كه ا
سطح عمومي اعمال خشونت ،كه كل جامعه را مي پوشاند ،  بدليل ساختار 
تك مليتي، تك مذهبي و تك جنسيتي و تك زباني خود ، سطوح ويژه اي 
از خشونت عليت مليت ها ، مذاهب ديگر و زنان و دارندگان زبان هاي غير 

  ند . فارسي بكار ميبرد كه از ساختار دروني چنين دولتي تغذيه مي ك
سركوب مليت  ها  ، يكي از خطوط اصلي پيش بردن ضد دموكراسي يا 
سركوب در داخل كشور است. در واقع ، سركوب مليت ها ، يكي از بلوك 
هاي اصلي ساختمان ديكتاتوري در ايران است. همانگونه كه دموكراسي ، 
مؤلفه هاي خود را دارد ، هراستبدادي  نيز از مؤلفه هاي تشكيل دهنده 
خود بوجود مي آيد ، ودر تحليل ديكتاتور ي و يا استبداد نيز ، ما بايد به 
عناصر و يا بلوك هاي تشكيل دهنده آن توجه داشته باشيم. دستگاه هاي 
سركوب ، ضرورتا با اشكال متفاوتي از تبعيض مرتبط هستند. نخستين 
عناصر دستگاه هاي سركوب و باز سازي ماشين نظامي در دوره بعد از 
انقالب ،  با حمله حكومت اسالمي به مناطق ملي ، عليه زنان و كارگران 
آغاز گرديد.سركوب مليت ها  يكي از مؤلفه هاي اوليه بازسازي دستگاه 
هاي سركوب بود. وفتواهاي خميني در همان نخستين روزهاي بعد از 
انقالب ، پايه هاي خشونت عليه زنان را پي ريزي كرد. آيا بدون تبعيض 

سيِ رسميت يافته در ساختار جمهوري اسالمي ،نيازي براي گشت هاي جن
  امر بمعروف و ثار اهللا و انصار اهللا  و غيره، وجود ميداشت؟

تا زماني كه حاكميت تك مليتي و تك زباني بر جامعه ايران حكومت مي 
كند ، بازتوليد خشونت و بكارگيري مداوم آن عليه  مليت ها همچون قانون 

يري در رابطه حكومت مركزي با مليت ها عمل خواهد كرد.در گريز ناپذ
چنين وضعيتي ، مهم نيست كه قدرت سياسي بصورت يك حكومت 
سلطنتي است يا جمهوري ، ارگان هاي سياسي در دست اصالح طلبان 
است يا محافظه كاران ،زيرا خشونت نهفته ساختاري ، سركوب را الزامي 

ح طلب يا محافظه كار بودن قدرت ، ميسازد . سلطنت ، جمهوري، اصال
تنها در آهنگ و در شدت و ضعف سركوب اثر مي گذارد و نه در اصل و 
ماهيت سركوب كه از ساختار تك مليتي نشات مي گيرد. بعبارتي ديگر ، 
استقرار يك حكومت مفروض ليبرال ، ممكن است كه خشونت عمومي 

خشونت ويژه عليه مليت  عليه شهروندان يك كشور ازبين ببرد  و لي اعمال
ها را همچنان حفظ كند. ازاينرو ، تفكيك خشونت عمومي از خشونت هاي 
ويژه ، ما را به فهم منبع بازتوليد خشونت عليه مليت ها  و ضرورت 

  دگرگوني ساختار ي آن براي حذف خشونت از جامعه نزديك مي سازد.
كه خشونت خشونت ساختاري ، بنوبه خود نه فقط سركوب فيزيكي ، بل

  فرهنگي را نيز مي طلبد و در راستاي آن ،روانشناسي نژادپرستي و بازتوليد 

  
  

  
  

  ايدوئولوژي نژادي، خشونت را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهد.
چنين امري ، درحوزه هاي ديگر اجتماعي ، از جمله در مورد مساله 

وضوع مورد تبعيض جنسي ، مذهب و روابط طبقاتي نيز صادق است كه م
بررسي نوشته حاضر نيست . وقتي بخش هائي از جامعه در برابر بي حقي 
زنان و مليت ها و پايمال كردن اوليه ترين حقوق زحمتكشان ، بي تفاوت 
به تماشا مي ايستند ، در حقيقت ، روانشناسي پذيرش خشونت را در 

در باره  جامعه به يك نورم عادي تبديل مي كند و در آنصورت عبارات زيبا
مبارزه با خشونت فقط در سطح حركت خواهد كرد. براي مبارزه با خشونت 
،بايد  بر ريشه هاي زايش خشونت انگشت نهاد و مبارزه جدي عليه آن را 
سازمان داد. چنين امري ، نيازمند  فراروي از مشاهده اشكال مشهود 

غيير خشونت ، شناخت  اشكال نامشهود و داليل آنها و تالش براي  ت
  بنيادي در ساختار قدرت سياسي در ايران است .

ولي هر تغيير بنيادي در ساختار قدرت سياسي ، با اصالحات  نامرئي و يا 
نيم بند باز و بسته كردن چند روزنامه و شل كن سفت كن هاي مقطعي ، 
غير عملي خواهد بود. تحول دموكراتيك در ايران ، نيازمند يك جابه جائي 

  رت سياسي است.بزرگ در قد
در اينجا ما با مشكل ايدوئولوژيك مبارزه با خشونت و فهم درست آن  

مواجه خواهيم بود.زيرا براي ازبين بردن خشونت ، بايد تحول بنيادي در 
ساختار سياسي دولت و دگرگوني بنيادي آن در رابطه قدرت مركزي با 

تناسب جمعيت  مناطق  ملي انجام گيرد و بلوك هاي مليت ها در ايران به
خود بتوانند در ساختار قدرت و حاكميت شريك شوند،تا مفهوم حاكميت 
در ايران  از مضمون واقعي و فراگير جمعيت تشكيل دهنده خود برخوردار 

شدن خود قدرت سياسي است.  "دگرگون "شود.  چنين امري ، مستلزم 
مند ليكن هيچ تغيير بنيادي با تحوالت جزئي متحقق نمي شود و نياز

حركت بسوي سرنگوني قدرت حاكم است. در مورد مساله مشخص 
خشونت عليه مليت ها ، حتي سرنگوني دولت موجود ، رسيدن به چنين 
هدفي را به تنهائي بر آورده نمي كند و فقط شرط الزم براي يك تحول 
بنيادي را فراهم مي كند،  ولي بخوديِ خود شرط كافي براي آن نيست. 

ين تحول بنيادي ، حاكميت تك مليتي در ساختار سياسي براي گذار به ا
  ايران بايد با يك حاكميت چند مليتي جايگزين گردد. 

پاره اي از روشنفكران ، ممكن است كه تحوالت بنيادي ايرا كه مضمون    
يك تحول  راديكال را دارد ، معادل خشونت طلبي بنامند ، و بنابراين آنرا 

دف تحول را زير سؤال مي برد. ولي اين ، يك وسيله اي تلقي كنند كه ه
بر داشت سطحي از انقالب و تحوالت انقالبي و برهم منطبق سازي 
تحوالت انقالبي با خشونت را نشان مي دهد. نه ماركس و نه هنا آرنت كه 
نوشته هاي او در بيست سال اخير به منبع فكري اين منطبق سازي انقالب 

ن اعتقادي نداشته اند. نوشته هاي متاخر و خشونت بوده است ، خود چني
هنا آرنت ، بر چنين تفكيكي استوار است  و حتي خشونت را الزمه انقالب 
نميداند. عمر هنا آرنت براي مشاهده تحوالت بنيادي در اروپاي شرقي 
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نپائيد ، كه غالبا بدون  خشونت وخونريزي بوقوع پيوست ، ولي تيز بيني و 
احتراز از مطلق سازي  در تئوري و تفكيك ايده  دقت نظر او ، وي را به

انقالب از خشونت رسانده بود. بنابراين ، خشونت ، عنصر حتمي در يك 
تحول انقالبي  و يا راديكال نيست و مي توان بدون اعمال خشونت ، به 
تغييرات  بنيادي نيز دست يافت، بشرط اينكه نيروهاي تغيير يك حركت 

اي اجتماعي و خواسته هاي مشتركي اتكاء بزرگ بر همگرائي جنبش ه
داشته باشد. اينكه تحوالت ممكن است كه در چنين مسيري جريان يابد 
يا نه  ، به عوامل متعددي ، از جمله شيوه واكنش حكومت از يكسو ، و 
درجه سازمان يابي و هم آهنگي جنبش هاي مختلف سياسي و اجتماعي 

ين وضعيتي ، ظرفيت اعمال ئي فشرده دارد. در چن "نيرو "بصورت 
خشونت قدرت مركزي نيز مي تواند محدود و يا خنثي گردد. از اينرو ، 
شناخت در ست منبع بازتوليد خشونت و  داشتن استراتژي درست 
مبارزاتي مي تواند هزينه انساني و اقتصاديِ مبارزه با خشونت متمركز از 

  ت طرف جمهوري اسالمي را كاهش دهد. سطوح مختلف خشون
اعمال شده از طرف جمهوري اسالمي ، ضرورت همبستگي قربانيان 
خشونت را مي طلبد تا از طريق اعمال قدرت نيروئي همبسته بتوانند 

  امكان اعمال خشونت را مهار سازند.
براي نيفتادن بر دام يكجانبه نگري ، من بر تفكيك ايده قهر از خشونت   

قهر را ، وسيله اصلي تحوالت  توسط كارل ماركس اعتقاد دارم. ماركس ،
انقالبي مي دانست. اگرچه ماركس ، در مواردي قهر و خشونت را مفاهيم 
مترادف و قابل تبديل بِهمي بكار برده است ، ليكن ماركس ، مفهوم قهر را 

) مي forceها ( "نيرو "در مضمون نيوتوني كلمه ، يعني بمعني رابطه 
وازن  نيرو ها يا توازن قهر ، سرنوشت فهميد . بهمين دليل معتقد بود كه ت

مبارزات اجتماعي را رقم مي زند. همين ايده را ديويد هيوم ، متفكر 
محافظه كار انگليسي بشكل ديگري مطرح مي سازد و معتقد است كه 
هميشه در تاريخ ، اقليت بر اكثريت حكومت مي كند ، ولي هر وقت كه 

خواهد شد.روشن است كه منظور  اكثريت قد علم كند ، از اراده او تبعيت
آنها در اشاره به نيرو يا قهر در مورد مسائل سياسي و اجتماعي ، چيزي جز 
بكار گيري نيروي اجتماعي نيست.در مواردي ، ماركس ، قطع مذاكره بين 
كارفرمايان و كارگران ، و وارد شدن  آنان به مرحله اعتصاب را وارد شدن 

ي است كه اعتصاب ، با تظاهرات و امتناع از به مرحله قهر مي ناميد. بديه
كار كردن سر و كار دارد كه غالبا مسالمت آميز و متكي بر اشكال قانوني  و 
يا فراقانوني بوده و با برداشت  متعارف از خشونت متفاوت است. و لي صف 
آرائي مسالمت آميز نيرو ها ، عنصرِ نيروي اجتماعي يا قهر را در هر يك از 

  گير ، نمايندگي مي كند.  طرفين در
بكارگيري ايده قهر در مناسبات اجتماعي و تفكيك آن از خشونت ، در  

تاريخ انديشه  سياسي تازگي نداشت و چهار صد و پنجاه سال پيش ، 
) ، همعصري ماكياولي انجام گرفته بود .بوترو،  بر اين Boteroتوسط بوترو (

قهر برهنه ، بايد قهر را در  نظر بود كه دولت بجاي بكارگيري خشونت يا
درون مواد قانون بريزد .و صد سال بعد از بوترو، توماس هابس بر بنياد قهر 
آميز قانون انگشت گذاشت و نوشت كه شمشير پشتوانه قانون است . حتي 
يكي از پدر خوانده هاي فكري فاشيسم در اسپانيا ، دونسو كورتز ، معتقد 

قهر نيست ، چه با شمشير و چه با بود كه حاكميت چيزي جز اعمال 
قانون. حتي در دوره هائي از تاريخ معاصر در روابط بين المللي ، ما شاهد 

قهر "بوده ايم ، كه بيان روابط  "جنگ سرد "و يا  "صلح مسلح  "دوره 
بوده اند ، بي آنكه جنگ و خشونت مستقيمي رخ داده باشد.   "آميزي

هنه يا خشونت ، تنها  مقاطعي كوتاه از ازاينرو ، مي توان گفت كه قهر بر
انطباق قهر با خشونت را تشكيل مي دهد ، حال آنكه قهر ، يك عتصر ثابت 

قهر  "در مناسبات اجتماعي بشمار مي  رود. بهمين دليل  من بر ماهيت
در حاكميت سياسي ايران انگشت مي گذارم كه بدليل خصلت "ساختاري 

 "يتري نظام دولتي در ايران ، شكل تك ساختاري حاكميت و خصلت توتال
يافته است. بعبارتي ديگر ، قهر و خشونت در   "خشونت ساختاري

  جمهوري اسالمي بر هم منطبق گشته اند.
بايد گفت كه درهيچ نظام تك مليتي ، همه آحاد يك ملت ، ضرورتا با -3

سياست هاي يك  دولت ممكن است همراهي نداشته باشند. ولي اين بدان 
نيست كه در هيچ زمينه اي با آن همراه نيستند. يك دولت نژاد  معني

پرست ، ممكن است ملت خود را نيز سركوب كند ، ولي اين بمعني آن 

نيست كه ملت سركوب شده ، فاقد روحيات نژاد پرستانه اي نسبت به ملت 
هاي ديگر است ،  كه بنوبه  خود مي تواند بعنوان عامل تغذيه دهنده و 

پرستي عمل كند. اين امر در درجه اول توسط نهاد هاي دولتي حفظ نژاد 
و روشنفكران جهت داده مي شود و مردم عادي ممكن است بشكل  نا 
آگاهانه ومنفعلي بسوي آن كشانده شوند. آلمان نازي ، مردم خود را نيز 
 سركوب مي كرد ، ولي بخش اعظم همين مردم سركوب شده ، خود آلت

در اروپا بودند. همين امروز در ايران  ، نه رضا  سركوب ملت هاي ديگر
شاهي زنده است و نه محمد علي فروغي و يا محمود افشار و نويسندگان 
اشاعه دهنده نژاد پرستي آن دوران نظير جمالزاده وصادق هدايت و عارف 
و ديگران. ليكن ايدوئولوژي نژادي انديشه هاي آنان ،  در بين اليه هاي 

كران و فعالين سياسي و افراد عادي جامعه ،  زمينه وسيعي از روشنف
باروري براي پرورش خود يافته است و آگاهانه و يا نا آگاهانه از ايدوئولوژي 
سلطه سياسي و فرهنگي يك ملت عليه ملت هاي ديگر  حمايت ميكنند، 

  كه به ابتذال سلطه نژادي، امروز يك حالت عادي داده است.
خشونت موجود عليه مليت ها  به انقالب و يا   باعتقاد من ، نسبت دادن

صرفا به افرادي معين، بمعني نشناختن داليل بنيادي و ساختاري خشونت 
و گم كردن آن در قالب كلمات مجرد است. همانگونه كه قبال اشاره كردم ، 
خشونت عليه مليت ها ، نه نتيجه طبيعي انقالب است  و نه درخشونت 

ه مي شود.  همزمان باا نقالب ايران ، در گوشه طلبي چند فرد سبع خالص
اي از جهان بنام نيكاراگوئه نيز اتقالب ديگري رخ داد كه از نظر مضمون 
اجتماعي خود ، راديكال تر از انقالب ايران بود . ليكن رهبران انقالب 
نيكاراگوئه ، مردم خود را مورد سركوب و شكنجه وخشونت قرارندادند. و يا 

در همان نزديكي نياكاراگوئه  ، انقالب دهقاني مكزيك صد سال قبل 
برهبري امليانو زاپاتا بوقوع پيوست ، بي آنكه خشونتي از طرف آنان عليه 

  مردم اعمال شود.
ببعد است  1299خشونت عليه مليت ها در ايران ،  از كودتاي اسفتد ماه  

كه خصلت ساختاري پيدا كرده و همچون ميراث شومي به حكومت 
المي انتقال يافته ،  و بدليل خصلت توتاليتري حكومت اسالمي ، با اس

تشديد بيشتري همراه گرديده است .در نتيجه ، امروز در سازمان سياسي 
دولت در ايران ، واليت فقيه و واليت نژادي آرياگرائه اي  برهم منطبق 
گشته اند و اگر به اصل و منبع بازتوليد آن پرداخت نشود ، ظرفيت 

توليد آن در هر حكومت آتي نيز حفظ خواهد شد. نقطه آغاز اين فرايند باز
، نسل كشي فرهنگي و سركوب فيزيكي مليت ها بود كه از ممنوعيت 
آموزشي  زبان بومي مليت ها گرفته تا اشاعه و تحميل يك جانبه زبان 
فارسي ، كوچاندن ها و دامن زدن به مهاجرت هاي متداخل ، و در مواردي 

همچنين ، آغاز حكومت رضاه  دره هاي ارضي را در بر مي گرفت.،  مصا
شاه را در تئوري سياسي و تحول ساختاري حاكميت  را ، از زواياي 
متعددي بايد يك دگرگوني  راديكال واپسگرايانه اي ناميد ، زيرا نه فقط 
دست آورد هاي دموكراتيك  انقالب مشروطيت را ازبين برد ، بلكه يك 

ي تك پايه اي در سازمان سياسي دولت را بوجود آورد و از تحول ساختار
اين منظر  تغييراتي بنيادي در دولت  و ايدوئولوژي و فرهنگ  در يك 

  مسير نژادي  را موجب گشت. 
اگر دولتي عليه مردم خود بصورت سيستماتيكي از انواع خشونت ، -4

ا از ماهيت ازجمله بكارگيري شكنجه و اسلحه استفاده كرد، چنين روشي ر
نظام سياسي آن بايد استنتاج كرد و يا مسلح بودن آن؟ زيرا همه دولت 
هاي جهان الزاما مسلح هستند و لي همه دولت ها عليه مردم كشور خود از 
شكنجه و اسلحه استفاده نمي كنند. خشونت اساسا در ماهيت رابطه دولت 

از يك رابطه  با جامعه مدني نهفته است. بعبارتي ديگر ، خشونت  شكلي
اجتماعي است و رابطه ايست كه دولت ها بر جامعه تحميل مي كنند. 
چون بطور كلي ، مردم بندرت و حكومت ها كرارا به خشونت متوسل مي 
شوند. مطالعات انجام گرفته در مورد رابطه دولت ها با شهروندان خود ، 

ن المللي نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت ها بيشتر از جنگ هاي بي
از مردم خود قرباني گرفته اند و هرچه در داخل مقوله توتاليتري قرار 
گرفته اند ، مردم كشي  در آنها ابعاد هولناك تري داشته است.  وهرچه 
حكومت ها ، نوع رابطه خود با جامعه را خشن تر سازند، امكان عكس 

  مي برند.  العمل خشونت آميز را نيز دامن مي زنند و سطح خشونت را باال
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بايد خاطر نشان ساخت كه در تمام قوانين جزائي جهان ، حق دفاع از خود 
مجاز شمرده مي شود. اين امر در رابطه دولت ها نيز برسميت شناخته 
شده است. آيا دفاع از خود مردم يك كشور ، در صورت توسل يك حكومت 

، غير  به خشونت و جنايت و از بين بردن امنيت فردي و عمومي جامعه
مجاز خواهد بود؟ واگر امكانات مسالمت آميز دفاع از خود جامعه توسط 
حكومتي غير ممكن گرديد و همه بستر هاي قانوني  دفاع از خودبسته شد 

  ، به چه شيوه اي بايد از حق حيات خود به دفاع برخاست؟ 
اگر حكومتي مردم خود را به گلوله بست ، زندان هاي آن محل امن تجاوز 

ظام حقوقي  آن به مركز بي حقي و بي قانوني تبديل شد ، مردم با چه و ن
ابزاري و به چه شكلي بايد از حقوق و حق حيات خود دفاع كنند؟ آيا تحت 
شرايطي ، درهم شكستن تعرض خشونت آميز يك حكومت  ديكتاتوري 

  وتوتاليتر با هر وسيله ممكني غير مجاز خواهد بود؟
ر انقالب مشروطيت در ايران هستيم و انقالب بسياري از ماها ، ستايشگ

مشروطيت برغم نارسائي هاي خود ، براي نخستين بار ايده حاكميت قانون 
، مجلس ملي و آزادي و دموكراسي را وارد جامعه ايران كرد. ولي آيا انقالب 

  مشروطيت ، مي توانست بدون شليك توپ هاي ستارخان پيروز شود؟ 
ك در ايران ، آنگونه كه آرزوي همگاني است ، با اي كاش تحوالت دموكراتي

مسالمت پيش رود. ولي  عملكرد جمهوري اسالمي از بدوتولد خود 
نشانداده است كه به  كوچكترين خواست دموكراتيك مردم خود احترامي 
نمي گذارد و بي اعتنا تر از اشغالگران  بيگانه با مردم كشور خود و بويژه با 

د  و باين ترتيب،  خود نقشه راه جهنم را با خشونت مليت ها رفتار مي كن
  روزمره ترسيم مي كند.

   
  رابطه شبه استعماري دولت مركزي با مناطق ملي در ايران

نژاد پرستي ملي در يك كشور چند مليتي ، نه فقط يك رابطه استعماري 
بين حكومت تك مليتي و مناطق ملي بوجود مي آورد ، بلكه بنوبه خود 

طبقاتي ويژه اي را موجب مي گردد. همين مساله ، در مورد  يك رابطه
كشورهاي متروپل و مستعمرات نيز  صادق بود. زيرا استعمار ، شكلي از 
روابط طبقاتي را در مستعمرات بوجود مي آورد كه ، ضمن ايجاد اليه اي از 
بورژوازي محلي ، در مجموع بضرر عمومي كشور مستعمره و بسود 

استعمارگر  در وهله نخست، ولي بسود عمومي كشور بورژوازي دولت 
استعماري عمل مي كرد. همين مساله امروز در درون ايران نيز مصداق 
عيني دارد. دولت مركزي در ايران ، بر اساس سلطه مليت فارس استوار 
است و از همان قانون عمومي دولت هاي استعمار گر در روابط درون مليت 

م انگليس از تسلط دولت انگليس بر شصت در ها عمل ميكند. همه مرد
صد از سياره موافق نبودند ، و همه انگليسي ها نيز در قدرت نبودند. 
همچنين اليه هاي معيني در درون مستعمرات نيز مخالف استعمار نبودند 
و از حضور مستعمراتي سود مي بردند. ولي در مجموع ، رابطه ، رابطه 

ه تسلط و زير سلطه بود . در ايران نيز ، همه استعمارگر و مستعمره ، رابط
فارس ها در قدرت نيستند و همه فارس ها  نيز موافق روش حكومت 
مركزي با مناطق ملي در ايران نيستند. ولي بخش هاي مهمي از فارس ها 
، بطور مستقيم و غير مستقيم از چنين رابطه اي بهره مند مي شوند .در 

ورژوازي وجو دارد كه حل در سيستم سياسي آذربايجان نيز اليه اي از ب
حاكم فارس  شده است. ولي اكثريت مردم آذربايجان ، بازنده اصلي چنين 
رابطه اي هستند. اينكه ، استعمارگران غربي ازبيرون آمده بودند و 
استعمارگران ايراني از داخل آمده اند ، اصل قضيه را دگرگون نمي 

كل حقوقي آن فرق مي كند و آن كند.جوهر مساله يكي است و فقط ش
باينصورت است  كه همه ما زير يك چتر سياسي زندگي مي كنيم كه در 
زير  اين چتر سياسي  واحد ، يكي بر ديگران مسلط است. اگر يك دولت 
بيگانه همين رابطه دولت مركزي با مردم ايران را ميداشت ، كسي در 

  اه نميداد. امپرياليستي ناميدن آن لحظه اي ترديد بخود ر
فراموش نبايد كرد كه روابط قدرت ، روابط طبقاتي فرادستي و فرودستي 
مي افريند.وقتي  بنا به نوشته روزنامه هاي خود رژيم ،  فقط در دوره 
هاشمي رفسنجاني ، دركرمان ، سيصد و بيست برابر كل استان هاي تكه 

يه اي كشور تكه شده آذربايجان ، سرمايه گذاري شده است ، منابع سرما
در جهت منافع نه فقط يك گروه سياسي خاص كه بنوبه خود واقعيت دارد 

، بلكه در جهت مناقع عمومي بخش هاي مهمي ازمليتي خاص  نيز 
اختصاص يافته است. امروز ، آذربايجان ، تهيه كننده مواد خام براي مناطق 

رديده فارس وكرمان و اصفهان و يزد و سمنان و حواشي تهران  تبديل گ
اين  *است. مگر كشور هاي استعمارگر ، چيزي غير از اين مي كردند؟

رابطه ، فقط با قهر حفظ مي شود ، همانگونه كه روابط دولت هاي 
استعمارگر ، با قهر و خشونت حفظ مي شد. همين ،فرايند ، بشيوه اي 

  ديگر و با بكارگيري اهرم قدرت ، درمورد مناطق ملي در ايران عمل مي 
.يعتي با كاناليزه كردن منابع سرمايه اي به مناطق فارس ، به مهاجرت  كند

از مناطق ملي ، و خشك كردن آنها از منابع سرمايه فيزيكي ونيروي 
انساني دامن مي زند.در مناطقي نظير اهواز ، اين امر با مصادره مستقيم 

گي زمين هاي آنان و راندن عرب ها از مناطق بومي خود همراه است و زند
سرخ  "مناطق رزرواسيون  "عرب ها در منطقه بومي زندگي خود  شبيه 

پوست ها در آمريكا گرديده است . همه اينها ، هم نژادپرستي سيستم 
حاكم را نشان مي دهد و هم اتكاي اين نژاد پرستي بر قهر و خشونت 

  دولتي را.
  
  

  
  

  پان ايرانيسم ،  تماميت ارضي و تابوي تجزيه طلبي! 
ي كه دولتي نتواند خود را به زبان سياسي توجيه كند ، ناگزير از هنگام

توسل به ايدوئولوژي در توجيه خود خواهد بود. شونيسم قدرت سياسي 
حاكم در ايران ، پيوند ناگسستني با ايده پان ايرانيسم دارد  ، كه خود را در 

ت پنهان كرده اس "يك ملت و يك زبان "پوشش يك عرفان رمانتيكي بنام 
، ويكي از عوامل اصلي تغذيه دهنده سركوب و ديكتاتوري در صد سال 
اخير بوده است.اين عرفان يك ملت و يك زبان ، الزاما بر واقع گريزي و 
انكار وجو د مليت هاي ديگر در ايران استوار است ، و براي پيشبرد خود 

يائي ، ناگزير از تكيه برشكلي از نژاد پرستي آريائي است. ايدوئولوژي آر
بومي ايران نبود ، بلكه همانند پان ايرانيسم ، از همزاد فاشيستي خود ، از 

  ايدوئولوژي پان ژرمنسيم در آلمان متاثر بوده است. 
در اوايل قرن بيستم ، در امپراتوري چند مليتي هابسبورگ ، برتري ملي 
 آلمان ها( با مركزيت شهر وين در اطريش امروز )، مورد چالش اسالو ها

قرار گرفته بود و جنبش پان ژرمني در وين ، خواهان حفظ برتري سياسي 
و زباني مليت آلمان در امپراتوري بود و با هرگونه تفويض حقوق فرهنگي 
به اسالو ها مخالفت مي ورزيد.پان ژرمنيسم ، عكس العملي بود در برابر 

انيسم در هرگونه اصالحاتي در زمينه حقوق مليت ها در امپراتوري. پان اير
  ايران نيز از همان منطق تبعيت مي كند.

وجود نژاد آريا ، خود فاقد توجيه علمي است و چنين مقوله اي در جامعه 
شناسي قومي ايده مهجوري بشمار مي رود. ليكن در نيمه دوم قرن 
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نوزدهم و اوايل قرن بيستم ، در تمايز بين زبان هاي قفقازي و هند و ايراني 
 "و يا  "محترم "خود واژه آريا در زبان سانسكريت بمعني بكار مي رفت، و 

ايراني را به  -است . بعد ها ، پاره اي ، رده بندي زبان هاي هندو "نجيب
اروپائي  نيز گسترش دادند و بر اين باور شدند كه اين زبان ها  -هند و

ا منشاء واحدي دارند. بتدريج ، اين رده بندي زباني ، بارِ منشاء نژادي پيد
گفتار هائي در باره  "كرد و براي نخستين بار ، فردريش ماكس مولر** در 

، كلمه آريا را بعنوان يك گروه نژادي بكار برد . ولي 1861در  "زبان
هنگامي كه مولر متوجه شد كه يك بهره برداري نژادي   و تقسيم بندي 

ار داد كه بيولوژيك فراتر و فروتر نژادي از نظرات اواستناج  مي شود ، هشد
  زبان و آنتروپولوژي را نبايد باهم اشتباه كرد. 

يا  "صوفيست -آريو  "تقريبا در اوايل قرن بيستم بود كه فرقه هاي 
صوفيست يا صوفيان الهي  و داروينيست هاي -صوفيان آريائي، تئو

اجتماعي ، با همگرائي خود ايدئولوژي ايرا ساختند كه به نژاد پرستي 
و بيشترين تاثير را بر روي رهبران حزب نازي و بويژه   آريائي معروف است

در هسته مركزي دستگاه سركوب آنان ، يعني اس.اس.ها بجا گذاشت و 
عده اي از روشنفكران ايراني ، آنرا با سرعت به ايدوئولوژي خود تبديل 
كردند كه من در فرصتي ديگر بطور مستقل به آن خواهم پرداخت. 

آساني مي توانست همانند نسخه آلماني خود بعنوان ايدوئولوژي آريائي به 
ابزار سركوب سياسي و فرهنگي مليت ها در ايران بكار گرفته شود ، و بكار 

  گرفته شد.
باتوجه باينكه هويت ملي ، محصول پرورش زمان است ، در ناسيوناليسم 
موهوم آريائي كه از طرف دولت تك مليتي حمايت مي شد ، براي اثبات 

د ، بايد هويت ديگر مليت ها در سرزمين امروزي ايران در طول وجود خو
زمان نيزمورد ترديد و نفي قرار مي گرفت ، و با تعميم هويت مليت و زبان 
مليت حاكم ، تصوير جديدي از هويت را براي آنان ترسيم مي كرد كه 
ربطي به هويت خود آنان نداشت : همه آنها ايراني ، و ايراني يعني فرزندان 
كوروش و داريوش بودند كه روزگاري بزبان فارسي حرف مي زدند و بر اثر 
حمله مغول  و تحت تاثير اقوام ترك ، زبانشان عوض شده بود. پس آنها 
بايد هويت و زبان خود را دوباره كشف مي كردند. بازنويسي تاريخ بايد در 

رم هاي خدمت اين ايدوئولوژي جديد قرار مي گرفت. باين ترتيب بود كه اه
قدرت سياسي و امكانات اقتصادي كشور چند مليتي ،  براي توجيه 
حاكميت تك مليتي و انحالل هويت آنان در هويت قدرت حاكم قرارمي 
گرفت و زبان و ادبيات و نظام آموزشي بصورت ابزار پيش برنده اين 
ايدوئولوژي تبديل مي شدند. و اين راز آلوده شدن شعر و ادبيات و تاريخ 

سي ايران به شكلي از نژاد پرستي آريائي بود ، كه در زمان اشاعه خود نوي
در آلمان ، بويژه در دوره  "صوفيست ها - آريو  "در ايران ، از ايدوئولوژي 

قدرت نازي ها متاثر بودو ناگزير از رجعت به گذشته و واپسگرائي در فلسفه 
  حاكميت بود.

ايران براي دموكراسي است و  پان ايرانيسم آريائي مانع بزرگي براي گذار
بيماري تماميت ارضي ، پان ايرانيست ها و بخش قابل توجهي از 
روشنفكران فارس را به كرختي روان در برابر چنين بيدادي دربرابر ستم 
ملي در ايران كشانده است  .آنها بطور يكجانبه اي و با پيشداوري به 

انديشند، و بنابراين ، حقانيت يك طرف معادله ، يعني تماميت ارضي مي 
هرگونه حق طلبي از طرف مليت ها را بعنوان تجزيه طلبي محكوم مي 
كنند، بي آنكه لحظه اي در باره آن بينديشند كه تئوري تماميت ارضي در 
يك كشور چند مليتي ، به آساني ظرفيت تبديل شدن به ستم ملي و نژاد 

يتاريم را دارد. زيرا سلطه يا توتال"تماميت گرائي "پرستي پنهان و آشكار و 
يك ملت بر ملت هاي ديگر ، يكي از آبشخور هاي اصلي استعمار طلبي و 
ناسيوناليسم افراطي و فاشيسم بوده است كه هيچ انسان آزاده و دموكراتي 

  نمي تواند حامي آن باشد
.  همانگونه كه عصر استعمارطلبي ، در مناسبات جهاني ملت ها عنصر 

را تزريق كرد . حاكميت و سلطه يك ملت بر ملت هاي جديدي از خشونت 
ديگر در درون دولت ها نيز بنوبه خود ، فضاي خشونت آلودي را بر حيات 
سياسي تحميل كرده است ، كه در آن هرگونه بي اعتنائي  به حقوق 
سياسي و فرهنگي اين مليت ها  و سركوب آنان در پوشش تجزيه طلبي و 

ر توجيه مي شود.بايد اضافه كرد كه در ظرف دفاع از تمانيت ارضي كشو
صد سال  گذشته، دولت ها ، بيشتر از جنگ هاي بين المللي ، از مردم 

خود قرباني گرفته اند. اين خود نشان دهنده اين واقعيت است كه دشمن 
اصلي هر مردمي در كشور هاي استبداد زده ،  در درون خود كشور و 

براين ، راه مبارزه براي دموكراسي از طريق قدرت حاكم النه كرده است . بنا
  مبازه با دشمن دروني مي گذرد.

حال بگذاريد صورت مساله را بصورتي كه پان ايرانيست ها عنوان مي 
سازند ، مطرح سازيم و فرض را براين بگذاريم كه ادعاي آنها درست است و 

ها در  مليت ها و احزاب سياسي آنان ، تجزيه طلب هستند ! آيا اين ملت
ايران حقي دارند يا نه ، و اگر به حق خود در چهار چوب ايران نرسيدند ، 
حق دارند كه خود را از زير چتر دولت سياسي ايران بيرون كشيده و 
حاكميت مستقل خود را داشته باشند يا نه؟ يا بايد گفت كردها و ترك ها 

ن ندارند ، و عرب ها و تركمن ها و بلوچ ها هيچگونه حقي در اين سرزمي
كه نيت اصلي پان ايرانيست ها  چيزي جز اين نيست و يا اينكه ممكن 
است كه بپذيرند كه ايران فقط سرزمين متعلق به فارس ها نيست و متعلق 
به همه مليت هاي ساكن در آنست و زبان فارسي نيز زبان فقط فارس 

حقي  هاست و نه ترك و عرب وغيره، و بنابراين ملت هاي غير فارس نيز
دارند! باز اين سؤال مطرح خواهد شد : اگر حق آنان بر آورده نشد چي؟ 
آيا محكوم به زندگي ابدي در زير استبداد و بي حقي هستند و باز حق 
نخواهند داشت كه نوع حاكميت خود را خود انتخاب كنند ؟ در اينصورت 

رضي نبايد از  تجزيه طلبي  بصورت يك تابو در برابر انديشه تماميت ا
  طلبي  سخن نگفت ؟ بگذاريد اندكي بر روي اين دو مفهوم درنگ كنيم.

تاريخ سياره ما در چند هزاره گذشته ، با هيچ انقالب ژئولوژيكي كه منتهي 
به گسست هاي جغرافيائي گرديده باشد ، مواجه نبوده است. هيچ قاره اي 

سياره ، از زير آب نرفته است و هيچ نقطه اي از نقطه جغرافيائي در اين 
قاره اي جدا شده و به قاره اي ديگر نپيوسته است. اروپا ، آسيا، آمريكا و 
هر نقطه اي از جهان همانند گذشته ، همانند كه بوده اند.مساحت ارضي 
آن در طي چند هزار سال گذشته و تمدن شناخته شده ، تماميت خود  

سعدي راحفظ  كرده است ، و چشمه خورشيد جهان افروز ، بگفته 
  مي تابيد. "عاد و ثمود "همانست كه بر آرامگه 

در مقابل تماميت ارضي سياره ما ، تاريخ زندگي سياسي و اجتماعي بشر 
وتغيير  نبوده   "تجزيه "برروي  اين مرز هاي بي تغيير سياره ، چيزي جز 

است.تماميت ارضي كره زمين حفظ گرديده است! ولي الشه حكومت ها 
گرديده  "تجزيه "كه داشته اند ، مدام در سطح زمينبرغم ضرب و زوري 

اند و جاي خود را به حكومت هاي كوچك و بزرگ ديگر و به دولت ها و 
امپراتوري هاي ديگري داده اند كه بنوبه خود كه به سرنوشت اسالف خود 

در اين معني ،چيزي جز  "حفظ تماميت "و  "تجزيه "دچار شده اند.
دال براي ترسيم دايره اي كوچكتر و يا بزرگتر مفهوم حقوقي ، و جنگ و ج

بر اي اعمال حاكميت نبوده است.سؤال اينست كه كه اعمال قدرت و 
حاكميت چه كسي بر چه كسي و به چه دليل و بر پايه كدام مشروعيتي؟ 
درست در همينجاست كه ما وارد واقعيت ايده تجزيه طلبي و حفظ 

  تماميت ارضي  مي شويم.
يدن جنبش هاي سياسي و اجتماعي در مناطق ملي از تجزيه طلب نام

طرف عوامل حكومتي و روشنفكران كا رچق كن آنها  ، معناي ديگري جز 
به رسميت نشناختن حقوق سياسي و فرهنگي مليت ها در ايران ندارد. 
عنوان تجزيه طلبي ، عمال به نفي هرگونه حقي تبديل شده است.اين امر 

غير فارس ، اين ذهنيت را بوجود مي آورد كه  بنوبه خود دربين مليت هاي
اگر معناي تماميت ارضي ، پذيرش استبداد و بي حقي است و دفاع از 
حقوق دموكراتيك خود همان تجزيه طلبي است ، پس آنها براي رسيدن به 
حقوق خود راهي جز تجزيه و راه مستقل خود ندارند.معادل شماري دفاع 

ني با تجزيه طلبي، دقيقا درجهت معكوس از حقوق دموكراتيك ملي و زبا
خود نتيجه مي دهد وفرجامي جز القاء اين ايده ندارد كه پس براي رسيدن 
به اين حقوق ، عمال بايد تجزيه طلب بود ، زيرا راه ديگري بروي خود باز 
نمي بيند.اگر ملتي از حقوق سياسي خود دفاع كرد ، به او مي گويند 

از حقوق زباني خود سخن گفت ، او را  تجزيه طلب هستي ، اگر كسي
شكنجه و اعدام ميكنند كه تجزيه طلب هستي ! در واقع ، مخالفين تجزيه 
طلبي ، عمال تجزيه طلبي را تنها آلترناتيو در برابر خواسته هاي 

  دموكراتيك ملي و زباني ترسيم كرده و به آن شتاب مي دهند.
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، زير حكومت هاي نظامي اعالم امروز مناطق ملي غير فارس د رايران 
  ناشده اي قرار دارند. شدت حضور نيروهاي امنيتي در آذربايجان ، بويژه

، فضاي زتدگي سياسي و آجتماعي در آنجا  1385بعد از قيام سي شهر در 
را به حضور دشمنان بيگانه و اشغالگردر آنجا شبيه ساخته است. فعالين 

هاي مختلفي توسط نيروهاي  سياسي و فرهنگي آذربايجان، به شيوه
امنيتي به قتل مي رسند. در كردستان ، بلوچستان و اهواز ، آنان را به 
چوبه هاي دار مي سپارند. با اينهمه همه مليت ها و احزاب سياسي طرفدار 

  حقوق ملي خود، متهم به تجزيه طلبي هستند ! حتي اگر نه در برنامه 
ي وجود نداشته باشد ! از آن سياسي و خواسته هاي آنان ، چنين شعار

فراتر ، آنان اگر يك حكومت فداراتيو را گزينه اي براي حل مساله ملي 
عنوان كرده باشند ، باز پان ايرانيست هاي حكومتي و بيرون حكومتي ،  
آنها را متهم مي كنند كه تجزيه طلبي در پس كله شما ها هست ! در 

تجزيه طلبي از خواسته هاي مليت اينجا ، پان ايرانيست  ها براي استخراج 
ها ، ناگزير از ورود به داخل مغز مليت ها و كشف و نشان دادن  تجزيه 
طلبي  به افكار عمومي ، و ماال  به مشروعيت سركوب و اعمال خشونت 

  عليه آنان مي شوند.
پان ايرانيسم ، مانعِ توسعه سياسي  ، حامي خشونت سياسي و فرهنگي  

ينه ساز ايدوئولوژي بقاي استبداد در ايران است و عليه مليت ها و زم
متاسفانه اليه هاي متفاوتي از خود رژيم حاكم ، جبهه ملي ها و طيف 

  هائي ازسلطنت طلب ها و عناصري از چپ هاي سابق را در بر مي گيرد .
بي حقي مليت ها ، جزئي از حفظ بي حقي ها در جامعه است و قبل از  

ي خود پان ايرانيست ها و تئوري تماميت ارضي هرچيزي عليه ايدوئولوژ
عمل كرده و به نيروي گريز از مركز شتاب بيشتري ميدهد! كسي كه 
ببهانه حفظ تماميت ارضي دربرابر سركوب و خشونت عليه مليت ها در 
ايران بي تفاوت است و يا از آن دفاع مي كند ،  نه فقط  دموكرات نيست ، 

  نميتوان براو نهاد!بلكه جز مرتجع ، نام ديگري 
مليت ها در ايران قرباني خشونت مداومي قرار گرفته اند و زخم گشوده اي 
را با خود حمل ميكنند.تنها با احترام به حقوق سياسي و اجتماعي و 
فرهنگي  آنان مي توان  مانع از تداوم خشونت گرديده و همبستگي عمومي 

مومي جامعه را در راه يك در بين ملت ها در ايران بوجود آورده و توان ع
  زندگي صلح آميز و در زير يك چتر سياسي فراهم كرد. 
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تصادفي نيست كه آقاي  اكبرهاشمي بهرماني ، معروف به  رفسنجاني ،  از  - *

عوض  "بهرمان "را به "بيرمان "كه  در شناسنامه خود  ،  "بيرمان "اهالي ده 
مي نامند. ايشان حق دارند، ازماست كه  "ك ده بزرگي"كرده اند ، تبريز را 

  برماست!
**Friedrich Max Muller 

*  

  
  

  

  خشونت اعماق
  

  حبيب ساعي
  

  مسلم است ديگر، آرش جان،
همه جورش را خواهي داشت. وقتي سوژه اي به اين وسعت و تَق و لَقي 
مطرح شود، همه عرصه هاي نظري و عملي را شامل خواهد شد و هر 

اي دارد كه مي تواند به اين  اي هم براي خودش نظري، تجربه دهنتناب
نظري اضافه كند. اگر چكي، لگدي هم از والدين نصيبش شده  ي نهيگنج

باشد كه چه بهتر، اگر باتومي هم نوش جان كرده باشد كه ديگر متخصص 
انكار ناپذير اين عرصه است. خود من، براي آنكه روشن باشد از چه موضعي 

بايد اعتراف كنم كه نوعي جذبه باتومي دارم و هر جا  ،مي كنمصحبت 
باتومي را يك گروهبان قندعلي بلند كرده و حقير حضوري ناچيز داشته 
است، نمي دانم بنا بر كدام يك از قوانين مغناطيس بر سر يا كفل بنده 

  فرود آمده .... پس مي بينيد كه بيهوده و ندانسته اظهار فضل نمي كنم.
تم كه متخصصين امثال من، به بركت دو نظام تئوريسين پروري كه مي گف

طي نيم قرن گذشته داشته ايم، كم نيستند. بماند كه محق ترين آنها ديگر 
نيستند و دستگاه استعداد برانگيز ما فقط خرده ريزهائي مثل ما را باقي 

  گذاشته.
 وزين ءهخشونت انواع گوناگونش راحتمأ در نشري ءدر زمينه ،در نتيجه

آرش خواهيم ديد، همانطور كه در نشريات ديگر هم ديديم و اين حس 
كردن مقوالت حساس البته ظرفيت ويژه اي در توست. و باز مسئله ما 
اينست كه بفهميم چه شرائط خاصي اين حساسيت را در تو بر مي انگيزد. 

سازد كه رينگي شود و  كه خشونت را مفهومي متضاد مي چيزي يعني آن
 برخيزند. البته يافتنِ ي با يكديگرط آن موافقين و مخالفين به هماوردوس

نقدر بدنام و مورد فحش و طعن و لعن كار ساده يموافقي براي قضيه اي ا
چون ديربازي است كه در عرصه سياست كار خشونت روشن  ؛اي نيست

است. روبسپير را به گيوتين سپردند و داستان خشونت هاي قهرماني و 
نصف مي كرد  ي امير ارسالن را كه ديو را به ضرب شمشيري دوپهلوان

ديگر حتي مادران پرعاطفه براي بچه هاي خوشگلشان زمزمه نمي كنند. 
چون جوامع مدرن تالش خاصي مصروف آن مي كنند كه كسي نفهمد هر 
سكه اي دو رو دارد. ديگر فقط صحبت از گل و بلبل است و شمشير و 

  هاي قبيحي هستند كه بايد از آن پرهيز كرد.تفنگ و زد و خورد چيز
و اين امر بالنسبه جديدي است. چون در داستانهاي بچگي و هم در زبان 

و  از يك طرف، جاري و عادي روزمره ميان يك خشونت پليد و منفي
تضادي اساسي بود. خشونت روال  از سوي ديگر، قهري نيكو و مثبت

ر سنت ديرين ما، اگر قهرماني افسانه جادوگران و ديوان و اهريمنان بود و د
  اي دست به حمله و تعرضي مي زد، اين مقاومت بود و پهلواني.

اما اينروزها هر خشونتي بد است و  بايد آنرا نفي كرد. هيچ فرد يا گروهي 
دست زدن به خشونت ندارد، در هيچ شرائطي. چون ما در جامعه  ءاجازه

تفقأ به دست نهادهاي اجتماعي متمدني هستيم و حق اعمال خشونت را م
مان سپرده ايم، يعني در اساس به دست دولتها و دستگاههاي عريض و 

  طويلشان. 
  كي؟! كجا؟!  -
هيچي آقاجان، شما حواستان نبود! اين حق را در انحصار دولتها  -

  گذاشتيد، اينهم سندي كه انگشت زده ايد! 
كند شما در اين خاك و اين مدرك همان شناسنامه تان است كه ثابت مي 

قوانين اساسي كه يكي كُپيِ  ءمتبرك بدنيا آمده ايد و از طريق شجره نامه
حقوق بشر كه  ءگهگاه بي مزه اي از ديگري است، شما وصليد به معاهده

  بعد از انقالب فرانسه رايج شد.
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قرارداد «بله! شما شايد خبر نداريد! اما بشريت روزي دور هم نشست  -
  تصويب كرد. را » اجتماعي

را » قرارداد اجتماعي«عجب! بشر دور هم نشست؟ كي؟!  كجا؟!  بعد هم  -
  عجب گيجي زديم،  ما را باش كه اصأل حواسمان نبود! ؟تصويب كرد

چيزي » روح تاريخ«و اين سئوال احمقانه، كه نشان مي دهد طرف نه از 
ق، آنقدر و بخصوص از جايگاه رفيع علم حقو» ايده هگلي« مي فهمد، نه از

ها هم احمقانه نيست. خود سن ژوست كه از هواداران پر و پا قرص روسو 
آيا «مي پرسيد » قرارداد اجتماعي«بود، سي و پنج سال پس از انتشار اثر

  »آنرا در دست گرفته؟ آيا كسي اين قرارداد را ديده است،
واقعي و اين را مي گويد كه ما حكايات و اسطوره ها و روايات را با تاريخ 

حقوق بشر  كه راويان است» قرارداد«عوضي نگيريم. يادمان باشد كه اين 
حقوق طبيعي است.  به آنهم ارجاعدر آن حقوقي ابدي تلقي مي گردد و 

خود روسو باز بوضوح تفاوت ميان آنچه ما منطقأ تحليل مي كنيم و آنچه 
  در عينيت جريان دارد گوشزد مي كند:را كه 

در اين زمينه را حقايق تاريخي قلمداد كرد، آنها فقط نبايد تحقيقات « 
استنتاجات فرضي و مشروطي هستند كه هدفشان بيشتر روشن كردن 

و از اين نظر مشابه  آنها؛ ماهيت چيزها است تا نشان دادن  مبدأ حقيقي
كاري است كه هر روز فيزيسين هاي ما در مورد شكلگيري جهان مي 

  )1(»كنند.
ون تئوري هاي بي نهايت بامزه اي در گشت و گذار اين را مي گويم چ

ا نسبت مي دهد كه سر آدم كسي خشونت را به راديكاليسم حويك است. 
مسالمت جو را شيره ماليد تا سيب را گاز بزند يا ديگري كه ريشه اش را 
در فالن كمپلكس روانكاوانه مي جويد. اما از همه رايج تر خود روايت 

نرا بي تاريخ و جهانشمول و زمانشمول مي داند. حقوقي رسمي است كه آ
شما از  ءپِيِ حضرات شوي كه بابا مگر مي شود اين بيانيه اگر زياد پا

آسمان افتاده باشد تورا به ده فرمان حواله مي دهند. اصأل خوششان نمي 
آيد كه مبدأ را زير سئوال ببري. چون پذيرش تاريخي بودن حقوق، پذيرش 

قاتي است و گفتيم كه اينها از هر چه در آن خشونت ارجحيت مبارزه طب
  باشد منزجرند و مبارزه متأسفانه خشونت دارد.

يك شير پاك خورده اي هم پيدا نمي شود به اين مدافعان پر و پا قرص 
حقوق بشر و دموكراسي  گوشزد كند كه تمام اصول و مرامنامه هائي كه به 

ت و صلح دوستي است، همه آن ارجاع مي دهند، و ظاهرأ درمدح ماليم
  بدون استثنا با خشونت عريان و به يمن آن به كُرسي نشسته اند. 

گرفته تا اساسنامه استقالل آمريكا يا انقالب  )2(از ماگنا كارتا ليبرتاتوم
كه بين يك جنگ داخلي و يك جنگ احياي )3(انگلستان واعالميه حقوق

ير فرانسه و اعالميه حقوق سلطنت گير افتاده بود يا دست آخر انقالب كب
  1789بشر و شهروند 

البته در توجيه آنها مي شود گفت كه گناهشان اعتماد خوشدالنه به متون 
تاريخي حقوقي است. چون هيچكدام از اين متوني كه منبع پر افتخار 
جامعه قانون محسوب مي گردند، متن خود را با ارجاع به شرائط تاريخي 

ن گشته نمي گشايند. هيچ كدام نمي آيد بگويد اي كه منجر به نگارش شا
كه من كه صلح و نظم آتي را تضمين مي كنم تمام وجودم به خون جنگ 
طبقاتي اي كه از آن بيرون آمده ام آغشته است. و هستم چون به خشونت 
پيروز شدم و مي مانم چون به خشونت قدرتم را حفظ مي كنم. به رسميت 

ه زميني بودن، تاريخي بودن و در نتيجه شناختن اين پيشينه اعتراف ب
تاريخ دار بودن است. يعني خيلي ساده پذيرش ابدي نبودن و جهانشمول 
نبودن. پذيرش تعلق داشتن به شرايطي مشخص، منافعي مشخص و در 

  نتيجه تغيير پذير بودن.
اين منطقي است كه بر اساس آن هر بيانيه اي خود را نقطه آغاز تاريخي 

مي كند، اهورامزدا، شاه شاهان، وجود متعالي، حقوق طبيعي ديگر اعالم 
بشريت ،نژاد برتر، اسالم محمدي  يا اراده توده ها. همه اينها هسته هاي 

اعتقاديِ ايدئولوژي جديدي هستند كه در نبرد طبقاتي اش به  -نظري
پيروزي رسيده و بايد منافع ويژه خود را منافع همگان جابزند. آنها فرداي 

زي،  گرد و غبار ميدان نبرد را از خود مي زدايند و خشونت اعمال پيرو
شده آشكار را متعلق به دنياي قديم وانمود مي سازند و اعالميه و مرامنامه 
جديدشان در واقع خشونت رام شده، به تصنيف كشيده شده اي است كه 

 ءدر نهادهاي تازه تأسيسشان جاري مي كنند. خشونت آشكار، به البسه
  ين حقوق همواره هست اما به هيئت تهديد، يعني خشونتي بالقوه. نو

اما خشونتي هست كه پا را فراتر از قلمرو حقوق مي گذارد. به آن بعدأ 
  خواهيم رسيد. 

  فعأل به بحثمان باز گرديم.
خوب، پس سئوال اول اينست كه چرا خشونت ناگهان موضوع روز مباحث 

  سياسي و تئوريك ما شد؟
به كوچه علي چپ نزنيم. مسئله روشن است. صحبت از جايگاه خودمان را 

فلسفه، حقوق، سياست آنهم به مفهوم عام تئوريك  ءخشونت در عرصه
  هاست.نيست. مسئله خيلي زميني تر از اين

زنند و انواع رهبران و تئوريسين هاي جنبش سبز، متفقأ بر مردم فرياد مي
ر برخورد به دستگاه سركوب رژيم را بابت راديكاليسم و شهامتي كه دآنان

كنند كه از خشونت  كنند و بخصوص سفارش مي نشان دادند سرزنش مي
  پرهيز كنيد:

خشونت و الزامات سياسي و اخالقي «اي بنام  آقاي اشكوري، در مصاحبه
  فرمايند: مي»  جنبش مدني

از آنجا كه موسوي و دوستانش خود را در چهارچوب قانون اساسي و «  
مهوري اسالمي تعريف كرده و خواهان تغييراتي در همين نظام ج

تواند مثبت باشد و در هر حال حتي اگر  چهارچوب هستند، اين مواضع مي
به عمل در نيايند (كه حداقل به اين زودي عملي نخواهند شد)، فضاي 

كند و اين  مناسبي براي تداوم جنبش و گفتگو و احتراز ازخشونت ايجاد مي
ي و تدريجي و مسالمت جو مفيد و حتي يك ضرورت براي جنبش مدن

   .است...
ها مي تواند  واقعيت اين است كه ادامه تحركات خياباني و تشديد خشونت

جنبش را محدود و حتي سركوب كند (ولو موقت). اين است كه در هر 
صورت نبايد جدال به خشونت كشيده شود. الزامات سياسي و اخالقي 

 ءد كه حتي در برابر خشونت لجام گسيختهجنبش مدني ايجاب مي كن
  .»حاكميت خشونت پديد نيايد

  فرمايند:  مي »پيام موزون دو مهندس« :ايشان در مقاله ديگري تحت عنوان
و طبعاً دفاع از هيچ  "حفظ نظام"دغدغه من نيز مانند مهندس سحابي «

مقام و نهادي در سراي قدرت نيست ... بلكه دغدغه من دو چيز اساسي 
ست: اول حفظ كشور و استقالل ميهن، و دوم پيروزي جنبش مدني و ا

جو و تحقق آزادي و دموكراسي و تأمين حقوق بشر در تمام  مسالمت
  .»طلبانه، نه انقالبي سطوح آن در جامعه ايران، با استراتژي اصالح

    بنا بر گزارش فالن خبرنگار:نيز  كروبي  آقاي
ش و متانت در هر شرايطي از اعمال از جوانان خواست تا با حفظ آرام«

رفتار خشونت آميز كه خواست آن جريان خاص است پرهيز كنند و اجازه 
چنان  هاي مريض جوانان را به كارهاي تند هدايت كنند و هم ندهند انسان

  .»جنبش سبز قرار دهند ءرفتارهاي منطقي و انساني را سرلوحه
خشونت را » دفاع مشروعخشونت و « آقاي عبدي به نوبه خود در مقاله

  مي فرمايند: نفي كرده و بر ضرورت رهبري تأكيد
اي سياسي در جريان تظاهرات خياباني مورد تهاجم قرار  اما اگر عده«

توان از عنوان دفاع مشروع براي توجيه مقابله به مثل استفاده  گيرند، آيا مي
صفت  كرد؟ شايد بتوان واكنش يك جوان را در برابر چنين رفتاري به

بايد آن را توجيه كرد، زيرا چنين  توان و نمي فردي درك كرد، اما قطعاً نمي
فرض حضور  واكنشي بايد مستلزم صدور مجوز رهبري تظاهرات باشد. پيش
 ...كننده است.  در چنين مراسمي، تبعيت و اطاعت از رهبري سياسي دعوت

كنش و كننده حق هرگونه انجام هر  در اين صورت آيا هر فرد شركت
تواند با خود اسلحه حمل كند تا در  واكنشي را دارد يا خير؟ مثالً مي

صورت مورد حمله واقع شدن، مقابله به مثل يا دفاع كند؟ اگر بلي آيا نتايج 
چنين اقدامي قلب ماهيت كل تظاهرات و رفتن دود آن به چشم سايرين 

كه به او  نخواهد بود؟ اگر كسي حق چنين اقدامي را ندارد، چگونه است
شود كه مثالً با سنگ يا چوب حمله كند، اما با اسلحه يا چاقو  حق داده مي

توان وظايف را چنان سيال و شناور  نه؟ در كنش جمعي سياسي، نمي
  .تعريف كرد كه تعيين حد و حدود آن را افراد شخصا تعيين كنند

كه  گيرند، قادر شوند بنابر اين اگر مردمي كه در معرض تعدي قرار مي
مقابله به مثل خود را در قالب دفاع مشروع توجيه كنند، در اين صورت 
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توانند  اند، و ديگر نمي كاري جز باال بردن سطح خشونت انجام نداده
پرهيزي را ويژگي رفتار سياسي خود معرفي كنند، قدرت  خشونت
پرهيزي و تحمل  پرهيز، در توان آنان در خشونت هاي خشونت جنبش

اري در برابر آن است. حتي ممكن است كه در برابر حمالت خشونت و بردب
تواند  شديد هم كوچكترين واكنشي نشان ندهند و تنها راهي كه مي

خشونت طرف مقابل آنان را ناكارآمد و خنثي كند، همين كتك خوردن و 
  ...مقابله به مثل نكردن است

نبايد به پرهيزي اين است كه خشونت را  تر براي فهم خشونت نكته كليدي
خشونت فيزيكي محدود كرد. اتفاقاً در موارد زيادي خشونت زباني منشاء 

كند. دروغ،  و تشديد مي هخشونت فيزيكي است يا حداقل آن را موج
توهين و فحاشي، مسخره كردن؛ آثار تخريبي كمتري از خشونت فيزيكي 

  »ندارند
زند. آقاي عبدي بخصوص لطف مي كنند و آب پاكي روي دست همه ميري

خشونت بد است، نه فردي، نه جمعي، نه تهاجمي، نه تدافعي، نه فيزيكي، 
نه لفظي، نه گفتاري، نه نوشتاري، نه دفاع از خود، نه مقابله به مثل. 
خشونت بله به شرطي كه من بگويم كدام و كي و با چه اهدافي. مرگ بر 

  خشونت خودجوش.
اقعي كجاست، هر اين درك، از قبل، بدون آنكه توجه كند خشونت و

، قوانيني  دكه كمي از قواعد قانوني روز بيرون بزن را آكسيون يا رآكسيوني
كه پليس هر طور بخواهد بنا به ميلش و منطبق با اوضاع روز تغييرش داده 
يا تفسيرش مي كند، خشونت تلقي كرده و محكوم مي كند. اين سياست 

تعبير » ژي هم تاكتيكعدم خشونت، هم استرات«اينان را هم مي توان به 
  )4(كرد.

دوستان.  ءشده اند لشكريان زبان بسته ،راستي مي بينيد كه مردم بيچاره
بايد به دستور ايشان در صحنه باشند، اما جيكشان در نيايد. اگر هم 

شرمي  خوردند، فداي سر انقالب حضرات. حاال واقعأ در مقابل اين همه بي
ردم و به خصوص جوانانمان را طي شدت برخورد واكنشي م لزومي دارد كه

آنچه به جنبش مردمي اخير ايران مربوط مي شود، خجالت زده و سربزير 
ها و وراجي هاي تئوريك حل كنيم. گويا اين توده هاي مردم  در پرحرفي

 ،بودند كه رفتار شنيعي از خود نشان دادند و معصومين جمهوري اسالمي
  درشتي پاسخ گفتند!به خشونت وحشي آنان كمي به  اًاجبار

آنچه امروز حساسيت روشنفكران ما را جريحه دار كرده دقيقأ مباحثي 
از  هاي اجتماعي اخير پيرو انتخابات پيش آمد. است كه پس از جنبش

ها بوديم  اعتراضات و نارضايتي ءانتخابات تا حوادث عاشورا شاهد سير بالنده
هاي ميليوني  ه پيمائيكه در تجمعات پراكنده و سپس تظاهرات و سپس را

شعارهاي  ،شعارهاي خود را هرچه راديكال تر كرد تا سرانجام به وضوح
سرنگوني و ضرورت قهر انقالبي را مطرح كرد. اما بالفاصله پس از عاشورا و 

ما با ائتالفي وسيع روبرو شديم كه مضمون اصلي  ،قبل از بيست و دو بهمن
بش بود. اين نراديكال شدن ج آن تبليغ براي عقب نشيني و جلوگيري از

موج تبليغاتي گسترده حول مضمون عدم خشونت، خشونت گريزي، 
مسالمت جوئي ... شكل گرفت. نيروهاي تشكيل دهنده آن معرف حضور 
همگان هستند. همان هائي كه از زمان خاتمي نوار ديالوگ و مدارا را كوك 

عبث بودن اين مي كردند و اساسأ شكست آن راه حل، قاعدتأ مي بايست 
ها درس گرفتن از  رفند را بر ايشان روشن مي كرد. اما هدف اين فعاليتت

گذشته نيست، رسيدن يا نرسيدن به صحت و سقم يك بحث تئوريك 
نيست. داو اين بحث زد و خورد سياسي در عرصه اجتماعي و نتيجه مادي 

اي با اي است كه ايجاد مي كند. بهمين خاطر اگرهزار بار هم پروفسوره
انصافي پيداشوند كه با دليل و مدرك و استناد به وقايع تاريخي نشان 
دهند كه اين بحث عدم خشونت در تاريخ و بطور اخص درسياست به هيچ 

با هيچ معياري قابل اثبات و دفاع نيست و تمام تجربيات تاريخي،  تأويل و
باز اين  مي دهد، ياجتناب ناپذيري خشونت و ضرورت قهر انقالبي را گواه

مانع از آن نخواهد شد كه در اولين تندپيچ تاريخي آتي كه جنبش مردمي 
اوج گيرد، ائتالف آلترناتيو قدرت بالفاصله همان استدالل ها را بيرون  
كشد و به تبليغ نظر خود همت گمارد. چون مسئله آنقدرپيروز شدن اين 

بحث نظر نيست كه شكست يا حداقل تضعيف جنبش واقعي. هدف اين 
هرگز اين نيست كه به مردم ثابت كند كه با گفتگو و رعايت آداب ديالوگ 
  مي توان يك ماشين سركوب ددمنش را بزير كشيد، بلكه هدف آن اينست 

  
  

  
  

كه با پراكندن اين جو سازش و كرنش جنبش را از نيل به اهداف راديكال 
  ه است.خود بازدارد. و الحق كه در اين راه، تا كنون موفق هم بود

ان، طرفداران گاندي  باينكه اين يورش ايدئولوژيك عدم خشونت، صلح طل
تا چه حد در عقب نشيني جنبش نقش ايفاكرده مبحث ديگري است. 
چنانكه برخي از صاحبنظران اين عقب نشيني را بيشتر به درايت و پختگيِ 
 تاريخي خلق ما و درس آموزي او از تجربيات پنجاه ساله اخير خود مي
دانند ( جنبش چريكي، سركوب رژيم شاه و فرايند مبارزه تا سرنگوني آن و 

  همينطور جنگ ايران و عراق ) تا موفقيت اين گفتار كرنش طلب. 
 ءالبته امروز، و اين خود نكته قابل تأملي است، راويان اين نظر يا در حاشيه

ه اند و قدرت جمهوري اسالمي  و به بركت آن به نان و نوا و پستي رسيد
اساسأ در دستگاه اطالعاتي و امنيتي رژيم فعاليت مي كردند يا به دستگاه 
سلطنت گذشته وابسته هستند يا در سركوب و شكنجه مستقيم يا غير 

هرچه انقالب ه خيانت آنان ب ءمستقيم انقالبيون دست داشته اند. سابقه
ياري از اوقات ناميده شود از حد تئوريك پا را بسيار فراتر گذاشته و در بس

دراعمال خشونت عريان نقش داشته اند. بسياري از اين دلگدازان مهر و 
انقالبيون سهيم بوده اند يا در شكنجه و بازجوئي » رشكا«محبت در 

اري وشركت فعال مي كرده اند. و گفتيم كه اين پيشينه يعني تجربه خونخ
. شايد هم اين است كه آنها را به اين درجه از مهندسي ارشد رسانده است

براي اجتناب از آنست كه   )5(»مقابله به مثل«همه تئوري بافي در رد 
  روزي خلق ما با آنان به مثل مقابله كند!

اما بهرحال ما، برعكس آنچه دوستان ممكن است بينديشند، تابع آداب 
مدارا و گفتگو هستيم و به خود اجازه نمي دهيم كه گفتار آنان را بر اساس 

خون آلودگي دستشان قضاوت  ءند يا آنچه كرده اند يا درجهآنچه هست
كنيم. خصوصأ كه در ميان آنان، يقينأ كساني يافت مي شوند كه در 
كشتارهاي گذشته مستقيمأ دست نداشته  و اصأل جه بسا صادقانه مدافع 

جاي خود با نقطه نظرات برخي از ه اين نظرات هستند. به همين دليل ما ب
  اهيم كرد.آنان برخورد خو

خوب، اساس بحث دوستان در برخورد به موج اعتراضي پيرو جنبش اخير، 
اصرار و پافشاري بر ضرورت خودداري از برخورد خشن و واكنشي با رژيم 
 بود و ارجاع تئوريك و حقوقي آن، بيانيه حقوق بشر وشخصيت  مرجع آن

 انقالب هاي اخير ،تجربيات تاريخي آن و هم مبارزات گاندي است
سوسياليست است.  اين مجموعه نظري را در بسياري از  -كشورهاي پسا

  نوشته هاي اين جريانات، منفردأ يا جمعأ مي توان يافت.
  رويم:بحال تالش كنيم به جلد دوستان 

 اي كاش مي شد. 
  اگر دنيا را به ديده اصالح طلبان نازكدلمان بنگريم.

هاي  داري، سيراب از پيام گي سرمايهبا چشمان غير مسلح  ومعصوم  روزمرّ
هاي ايدئولوژيك بساط  ظاهرأ صلح طلبانه و سراسر خشونت گريز دستگاه

ترديد نخواهي داشت  ،هاي غربي هاي تبليغاتي قدرت حاكم، غرق در كليپ
كه نوع بشر را  طبعأ، طبيعتأ، ذاتأ و تا خرخره مفتون و مجذوب  در اين

و درگيري و بزن بزن بداني.در از برخورد  ،صلح و صفا و منزجر و متواري
يك كالم، خشونت گريزي و صلح و آرامش طلبيدن از صفات طبيعي نوع 
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لفقار انه علي بن ابي طالب ذو ،گردد و قهرمان عصر ما ديگر بشر قلمداد مي
اعضاي گمنام كميته صلح نوبل هستند. ديگر  ،يا رستم دستان ،به دست

يت يك ذبح ؤت احساساتش تابِ راي را نخواهي يافت كه لطاف هيچ تنابنده
ه را داشته باشد و در جائيكه اعدام يك بره تابيده نگردد، اعدام يك ساده برّ

  ) كه ديگر هيچ.فالن وزيركُره خر ( مثل 
اين دنياي زيبا و پر زرق برق كه در آن انگار هيچ تنش و اصطكاكي  -

رخوردارند، نعمات طبيعت و توليدات بيكران بشر ب كليهءنيست و همه از 
پشت سر گذاشته شده و نوع بشر در تفاهم و » جنگ همه با همه«جائيكه 

كند، كه در افق باز آن هيچ تضاد يا تخاصمي  همدلي كامل زندگي مي
كند، اسطوره و ناكجا آبادي است كه آرزوي ساده  آينده را مسدود نمي

اي  دالنه موجود خاكي بوده است. چه چيز قابل فهم تر كه در لحظه
استثنائي در تاريخ كه تخاصمات اجتماعي تا حد زيادي مهار شده بود، 

  طبقه حاكم اين آفيش توريستي را براي همه چاپ و پخش كرد.
بيانيه حقوق بشر كه به بيش از سيصد زبان ترجمه شده، اين آرزوي طالئي 
بورژوازي را بيان مي كند. در اين دنياي از ما بهتران نه غمي هست، نه 

  اي. همه چيز در آن به وفور يافت مي شود. هدلهر
ها آزاد به دنيا مي آيند و به لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، در  آدم

كنند، هيچ تبعيضي از نظر  نژاد و رنگ و جنس و  برادري با هم زندگي مي
سياسي و مليت و وضع اجتماعي وثروت و والدت و  ءزبان و مذهب و عقيده

حق زندگي، آزادي، امنيت  ن كشور با يكديگر ندارند،تعلق به اين يا آ
دارند، برده و برده دار نداريم، شكنجه و مجازات و رفتار ظالمانه خالف 

ممنوع است. هركس در مقابل قانون  ،انسانيت و شئون بشري يا موهن
شخصيت حقوقي دارد و بدون تبعيض از تساوي در مقابل قانون برخوردار. 

كند. از توقيف و حبس يا تبعيد  مراجعهقانوني   مي تواند به مراجع
طرف و  ها منصفانه باشد، علني، مستقل، بي باشد. دادگاه بركنارخودسرانه 

بيگناه است مگر آنكه جرمش محرز گردد.  يبر اساس مساوات. هر كس
احترام به زندگي خصوصي، امور خانوادگي، محل اقامت، مكاتبات، شرافت، 

حق  .و مرور و اقامت و سفر. حق پناهندگي عبورو اسم و رسم. آزادي 
حق زناشوئي و تشكيل خانواده. تساوي زن و مرد در زناشوئي.  .تابعيت

آزادي حق مالكيت فردي يا جمعي. آزادي فكر، وجدان، مذهب، عقيده، 
شركت  ايمان، آزادي بيان و انتشار آنها، تشكيل انجمنهاي مسالمت آميز.

دموكراسي. حق تساوي در مشاغل عمومي. حق  در اداره امور در چارچوب
 .امنيت اجتماعي. حق كار منصفانه و رضايت بخش، با اجرت متناسب

حمايت در مقابل بيكاري، برخورداري از  كمكهاي اجتماعي در صورت 
تفريح، مرخصي  ،حق تشكيل اتحاديه ها. حق استراحت، فراغت لزوم.

، بهداشت و مراقبتهاي طبي، ادواري با حقوق. حق تأمين اجتماعي، سالمت
رفاه خود و خانواده از حيث خوراك، مسكن و برخورداري از خدمات 
اجتماعي در صورت بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري، ... حق كودكان 
نامشروع در برخورداري از حقوق برابر. حق آموزش و پرورش مجاني و 

استن برقراري اجباري. برخورداري از فرهنگ و علوم و دست آخرحق خو
  اين حقوق و عدم امكان تفسير آن در جهتي مخالف.

اين سي ماده اعالميه  حقوق بشر را كه مي خواني قند در دلت آب مي  
شود و در شگفت و شعف مي ماني كه پس اين در مورد من هم الزم 
االجراست؟ و خودت را وراَنداز مي كني تا ببيني كلك كار كجاست كه تو و 

  شناخته نشده اند!» بشر«تقريبأ نُه دهم آدمهائي كه ديده اي  امثال تو و
اين ليست آنچنان زيبا و كامل است كه بايد آنرا  به درگاه الهي به عنوان  

  برنامه حداكثر بهشت پيشنهاد كرد.
اين فضاي صلح و صفا  وتمدن پس از جنگ جهاني اول آنچنان پرطنين 

ت آلمان را نيز در نظر گرفت، جنگ است ( كه البته بايد عوامل ويژه موقعي
ها و قتل رهبران انقالبي وباالخره  وانقالب و فجايع سركوب اسپارتاكيست

استقرار جمهوري وايمار) كه ذهن فوق العاده اي  مثل والتر بنيامين را هم 
به خود خوشبين مي سازد. او كه به روشني و درستي رابطه عميق حقوق و 

ريحا خشونت دوران ساز و تفاوت آن با خشونت را درك كرده بود وص
، )6(خشونت حافظ حقوق يعني خشونت محافظانه كارانه صحبت مي كرد

كند و  ها صحبت مي در عين حال از امكان حل مسالمت آميز درگيري
» اي خالص فرهنگ دل كه وسيله«زند و  ها را مثال مي روابط فردي انسان

اين گفته بنيامين  مي سازد. هاي ديالوگ را مطرح چنين تكنيك است و هم

يقينأ در بررسي همه جانبه مسئله رابطه خشونت و حقوق پا را از جامعه 
هم در گذارد و به سمتي مي رود كه ارنست بلوخ  سرمايه داري فراتر مي

ره داشته است. به آن اشامثبتي،  اتوپيِ چنين حصوللقوه امورد امكان ب
ق بين الملل در مذاكرات غير حقو ،به وضوح ناگفته نماند كه امروزه

موافقت نامه كيوتو) با  لاش از اين تكنيك سود مي جويد (مث حياتي
 اش. موفقيت كم وبيش خيره كننده

تنها سئوالي كه مي ماند اينست كه اگر واقعأ چنين جامعه اي، با اين  
خصوصيات ممكن بود، ديگر چه باك؟ آيا اصأل موردي از تنش و برخورد 

  كه مثأل صلح جويان ما به واكنش توده ها اعتراض كنند؟ آمد  پيش مي
طور بود، كه خوب، ديگر موردي  اگر براستي و به وسعت همه جا همين 

فتاد در سرازيري تبعيت از لطافت ا مي ،براي غرولند نمي ماند و آدم صاف
و دنبك  »داريه« ،و صبح  تا شام مثل اين مجنونين كريشنا ،جاري عمومي

هاست. زيرا پشت  تر از اين حرف مسئله بغرنج !خواند اما نه از ميزد و آو مي
ذبح آن بره روي بر  ءيت  سادهؤاي خوابيده است. آنكه به ر كاسه، نيم كاسه

تافت و آه نكن! آه نكن! در مي آورد، درعين حال پلو كه دم كشيد،  مي
اصأل شايد  كند كه بيا و ببين! چپ مي  آنچنان ماهيچه بره قرباني را لُقمه

دهد. و از همين لُقمه چپ شده بگير و بيا  نقدر مزه ميآاين گناه است كه 
كه تمام اصحاب و ارباب رحمت الهي در جهان فاني ما، همه متفق القول و 

 .»كارِ ديگر مي كنند چون به خلوت مي روند، آن«مرتب العمل، 
 حيف كه نمي شود.

ن رئوف ما تأسف بخورند و متأسفانه نمي شود . ممكن است دوستاآري! 
غصه دار شوند اما بايد به آنان گفت كه اين فقط داستاني است كه براي 

اند. حرف ما را باور نمي كنيد؟ اينهم  تعريف كرده ،خواب كردن مردم
دستگاه كارتر،  )7(كه خود از سران قوم »جين كيك پاتريك«صحبت خانم 

  پيغمبر حقوق بشر جهاني بوده و مي گويد:
ازمان ملل در بيانيه حقوق بشر هر حق قابل تصور سياسي، اقتصادي، س« 

اجتماعي را جهانشمول اعالم كرده است... به تازگي، در ژنو، كميسيون 
حقوق بشر سازمان ملل، حق توسعه را هم به بيانيه اضافه كرد و آنهم يك 
ليست ديگر حقوق ويژه خود را در بر دارد از جمله حق يك نظم جديد 

اي بيشتر حكم  ادي، حق صلح و پايان مسابقه تسليحاتي. چنين بيانيهاقتص
. اين حقوق را مي توان تا بي نهايت ادامه  را داراست »نامه به بابا نوئل«

مهمي آنرا  داد، چون بر هيچ استاندارد مشخصي استوار نيست و هيچ تأمل
ده در توليد نكرده است. هر هدفي كه تا بحال نوع بشر براي آن تالش كر

و سپس هشدار مي دهد كه » اينجا بصورت حق گنجانيده شده است.
بدون عواقب « ممكن است خلق اهللا اين حرفها را جدي بگيرند و اعالم آن 

 ءطلبكاراين مدينه  مردم نيست ... و ممكن است به اين منجر شود كه
     . )8(»شوندفاضله 

د انقالب فرانسه آنچنان و باز فراموش نكنيم كه بيانيه حقوق بشر و شهرون 
هر حاكميتي بدبين و مشكوك است كه در ماده دوم خود ذيل حقوق ه ب

. به رسميت مي شناسدمت در برابر سركوب و اختناق را وابتدائي، حق مقا
يعني حتي در اين بيانيه كه بنا به روايت خود بورژوازي راهنماي حقوقي 

در اختيار داشته باشد، اوست و به او امكان مي دهد انحصار خشونت را 
شرائطي را تصور مي كند كه خودش قابل نقض باشد. چون او به خوبي مي 
داند كه آنطرف سكه حقوق خشونت است و نمي توان فرداي يك انقالب 

  خونين از چنين حقي براي توده ها صرفنظر كرد.
اكر غلط نكنم، در اين سي ماده اگر بگردي، خواهي ديد كه خبري از اين 

  ه دوم متن انقالب فرانسه نيست. حتمأ دواتشان خشك شده بوده! ماد
اين هم عجيب نيست، چون همه اعالميه ها و بيانيه ها فقط يكطرف 

خشونت است كه بيانيه را ممكن  اًمعادله هستند، آنطرف معادله دقيق
حق دارد. شما مي توانيد هر حقي به  »كيك پاتريك«االجرا مي كند. مادام 

رسد در بيانيه ها بياوريد، جز احساس توهم آميز رضايت  عقل تان مي
ابتدائي فقط سرخوردگي بعد از آن مي ماند. فقط خشونت است كه به اين 

ند تا از مصوبات  چل ئينامه هاي فدايت شوم معني مي دهد. تنها دولت اسرا
  و قطعنامه هاي سازمان ملل را علنأ به زباله داني انداخته است؟

ن شماي ايده آل حقوقي از كجا مي آيد و منطبق با چه زماني اما راستي اي
همانطور كه به اشاره گفتيم، اين شما، جهانشمول و ابدي نيست و  است؟

پس از جنگ جهاني كه خود تاريخي و تاريخ دار است.  منشور را مي دانيم 
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دوم به تصويب مي رسد اما  آيا اين نتيجه درخود نگري انتقادي بشريت 
پس ازدوبار به قتل و خون كشيدن كل كره ارض ناگهان رحيم و  است كه

رئوف مي گردد؟ يا دفاع آشكار بيانيه از سيستم دموكراسي غربي و تالش 
براي جهانشمول ساختن آن است، در عين آنكه سرمايه داري غربي با 
تحكيم تاريخي خود و ورود به دوران استعمار نوين و آغاز جنگ سرد 

مكاناتي كه اين سيستم در مركز فراهم كرده است در عين تالش دارد با ا
در پيرامون نيز، با به چهره زدن نقاب دموكراتيك حفظ  را حال آينده خود

د؟ چون فراموش نكنيم كه تمام آنچه حول حقوق اجتماعي در بيانيه كن
آمده است، از حقوق فردي گرفته تا حقوق كارگري، حق بيمه كار، بيكاري، 

تعطيالت دوره اي با حقوق، اتحاديه هاي كارگري، شركت  بازنشستگي،
توليدكنندگان در تصميمات اقتصادي و اجتماعي ... همگي دستاورد 
تاريخي طبقه كارگر در اروپا و آمريكاست. استدالل طبقه حاكم هم بسيار 

در كشورهاي خودمان به  )9(ساده است: حال كه اين حقوق را بهر تقدير
، چرا آنرا به سالحي تبليغاتي براي جلب ديگران يا زحمتكشان داده ايم

  توجيه بهتر وجود خود تبديل نكنيم؟
مرجع تاريخي منشور دوراني خاص از رشد سرمايه داري است كه در 
مناسبات طبقاتي ميان پرولتاريا و سرمايه، ميانجي هاي اجتماعي نقش 

يد و باز توليد كامل خود را ايفا مي كنند. سرمايه عمدتأ در حوزه ملي تول
ميان كار و سرمايه رسيده ايم و هماهنگي » همكاري« مي گردد. به نوعي

اين دو ضامن كاركرد مناسبات اجتماعي است. روند انباشت و فرايند 
بازتوليد نيروي كار اساسأ در حوزه ملي انجام مي گيرد و دست اندازي 

ين انباشت ملي امپرياليستي غرب به پيرامون و درآمدهاي حاصله از آن، ا
جامعه اي به قامت خود مي سازد و  ،را تقويت مي كند. دوراني كه سرمايه

منافع درازمدت خود را در جلب همكاري طبقه كارگر و مذاكره از طريق 
واسطه هاي اجتماعي مي بيند. در اين مناسبات، درگيري هاي طبقاتي 

از » موزوني« كاناليزه شده و از طريق مذاكره حل مي شوند.  اين دوران
مبارزه طبقاتي است كه احزاب رفرميست كمونيستي يا سوسياليستي و 
سنديكاهاي طبقه كارگر عمدتأ با امتيازاتي كه از سرمايه مي گيرند سطح 

  رفاهي كارگران را باال برده و انقالب را فراموش مي كنند.
جائي  كه بيانيه حقوق بشر را توليد مي كند و تا اين است آن دوران طالئي

مي رود كه بعدها براي يك دوران به محور سياست بين المللي آمريكا نيز 
ما با اشكال ديگري از اين ايده آلهاي  ،تبديل مي گردد. اساسأ در تاريخ

اجتماعي و حقوقي روبرو بوده ايم كه فقط محصول شرائطي استثنائي در 
نه وار تبليغ مي توازن قوا هستند و همواره قهرمانان حقوق بشر آنها را نمو

كنند. كالسيك ترين آن، جامعه آتني است كه به يمن وجود برده داري، 
سي هزار شهروند مالك آتن توانستند براي مدتي از نوعي دموكراسي (كه 
هيچ ربطي به دموكراسي غربي معاصر ندارد) و حقوق اجتماعي برخوردار 

ديگري كه به ذهن مي باشند. البته منهاي زنان، كودكان و برده ها. مثال 
آيد حالت شهروندان كنفدراسيون هلوتيك يا سوئيس است كه موقعيت 
خاص اقتصادي آن و قدرت سيستم بانكي و جريان قوي سرمايه مالي به او 
امكان مي دهد از نوع خاصي از تنظيم دموكراتيك و تعديل تضادهاي 

االت استثنائي اجتماعي سود جويد (تا جائيكه حتي ارتش ندارند). اينها ح
هستند كه قاعده را تحكيم مي كنند. اجراي منشوري مثل بيانيه حقوق 
بشر يا نفي نسبي خشونت در مناسبات اجتماعي فقط بر اساس اقتصادهائي 

ممكن است اقتصادهائي كه انگار در گلخانه و محفوظ از » قرنطينه اي«
  تخاصمات اجتماعي سيستم هاي استثماري حيات دارند.

آنست كه در نظم نوين جهاني كه پس از تغيير سيستم اقتصادي  واقعيت
جهاني ضرورت پيدا كرد، سيستم ايدئولوژيك ديگري به جاي ايدئولوژي 
حقوق بشر نشست كه دقيقأ ضد آنست، يا به عبارت ديگر تعليق تمام 

است. اين صاف و ساده » جنگ با تروريسم«دستگاه حقوقي ماقبل به بهانه 
دن تمام قوانين حقوق بين الملل به عنوان وضعيت اضطراري به ديوار كوبي

جنگي است. ديگر تعارفات حقوقي متمدنانه در كار نيست. براي لشكركشي 
به عراق حتي نظر سازمان ملل را هم نمي پرسند و در گوانتانامو حتي 
ابتدائي ترين قوانين  در برخورد به اسراي جنگي يا منع شكنجه و تحقير ... 

  يت نمي كنند. راستي چه شد آن جمالت قصار مواد ...... بيانيه؟را رعا
در اينجا مجال پرداختن به مختصات سرمايه داري جهاني شده در توليد و 
  بازتوليد خود نيست، صرفأ به نحوي سريع و گذرا  مشخصاتي از سيستم را 

  

  
  

اب وژي حقوق بشر اجتنلودئذكر مي كنيم  كه براي درك  و نقد تاريخي اي
 ناپذير جلوه مي كند. فرآيند انباشت و بازتوليد نيروي كار جغرافياي

دوران بين المللي  ءه سادهباستثماري نويني ساخته است كه با شماي بالنس
شدن سرمايه متفاوت است. در آنجا اساسأ با دو پديده مجموعأ متضاد سر و 

ي تحت كار داشتيم: كشورهاي سرمايه داري پيشرفته (مركز) و كشورها
. ادغام مدارهاي اقتصادي سرمايه داري هنوز بطور )10(سلطه (پيرامون)

كامل شكل نگرفته و سرمايه مالي نقش محوري كنوني را نداشت. هنوز 
ميان فرآيند ارزش پذيري سرمايه و فرآيند بازتوليد نيروي كار گسست 

امروز  صورت نگرفته بود. به اين جهت ما با جوامعي نسبتأ ادغام شده تر از
روبرو بوديم كه ناهنجاريهاي اجتماعي در مركز را با دموكراسي بورژوائي و 

ون حقوق بشر در مركز بود كه محقوق اجتماعي كاناليزه مي كرد. اين مض
با سركوبي كم و بيش عريان در پيرامون همراه بود. اما جغرافياي جهاني 

ي كند بطوريكه در سه جهان متقاطع و تو در تو ايجاد م ،واحد شدن در آنِ
هر منطقه، در آن واحد هم غناي شمال را داريم، هم فقر جنوب و هم 
بينابين آندو را. برخورد و جدال قدرتهاي سياسي با اقشار، طبقات و 

تابع منطقي بالنسبه يكدست بود يعني  ،نيروهاي سياسي  در گذشته
ده يا سركوب و ديكتاتوري خشن در جنوب (از طريق رژيم هاي دست نشان

ائتالفات محلي، شريك در فرآيند استثماري) و دموكراسي و مذاكره در 
شمال (از طريق حضور سنديكاها در روندهاي مديريت و نهادهاي 
اجتماعي). البته در كشورهاي غربي نيز اين مكانيسم بدون اختالل نبود و 
مبارزات مطالباتي گاهي شعله ور شده به عرصه خشونت آشكار هم مي 

. اما آنچه در غرب استثنا محسوب مي شد در كشورهاي تحت سلطه كشيد
  قاعده طبيعي بود.

اما با تغيير سيستم و نتايج عظيمي كه در شكلبندي سرمايه داري طي 
چهل سال گذشته ديده ايم، تمام آنچه پايه و بنياد اين اجماع اجتماعي 

  بود واژگون گشت.  )11(
 »برخالي« معماريمروز ساختمان سيستم سرمايه داري جهاني ا

است يعني شكلي كه هر جزء آن با كلش متشابه است. در  )12((فراكتال)
در خود «واقع سه حوزه داريم كه خودشان هر كدام به شكلي تو در تو  و 

همين سه حوزه را باز توليد مي كنند. مدار اول هسته فوق  )13(»سقوطي
نده از كانونهاي سرمايه يافته، مدار دوم مناطقي كه در نواحي پراك رشد

دارانه كم و بيش فشرده اي بهره مند هستند، مدار سوم مناطق بحراني و 
زاغه ها، » زباله دانهاي اجتماعي«محل اعمال خشونت مستقيم بر روي 

حلبي آبادها، گتوها با اقتصادي زيرزميني، انواع قاچاق كه توسط باندهاي 
بخشي از سرمايه بين المللي اين مافياها كه  مافيائي كنترل مي شوند.

محسوب مي شوند در عين حال هم در سرمايه مالي دست دارند و هم 
تنظيم كننده خشونت دائم محلي هستند  و با حكمرانان محلي طبيعتأ بده 

  بستان دارند.
پس از «كننده روند بازسازي سرمايه داري را دارد.  جنگ امروز آلت تشديد

تيمور، كلمبي، پاناما، سومالي، بوسني، جنگهاي كوچك وحشيانه كوسوو، 
رواندا، زئير، افغانستان، جنگ عراق اولين جنگي است كه در مقياس وسيع 

جديد فراگير است كه  »جهان -اقتصاد«شكل دادن به اين  موضوع آن
  )14(»خودفضائي است كه بازسازي شيوه توليد سرمايه داري ساخته است.

تحت سلطه، آنهم در عصر جهاني  اما تصور چنين اجماعي در كشورهاي
شدن سرمايه و بازسازي ضد انقالبي آن از پايان سالهاي هفتاد، خواب و 
خيال محض است. مثالهاي آن فراوان است. همين روزها مثال تونس و 

دش، ايران، ... ما با جوامعي سر و ديگر كشورهاي مغرب، چندي پيش بنگال
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يان نيروهاي اجتماعي بي معناست و كار داريم كه در آنها هرگونه مذاكره م
آشكارترين اثبات آنهم عدم وجود ارگانهاي وساطت اجتماعي در اين كشور 
هاست. و اين غيبت نه داده اي حادث بلكه امري ضرور است، يعني كاركرد 
سرمايه و قوانين سودآوري آن نمي توانند در چارچوب تعريف خود چنين 

عيني موقعيت اين كشورها در  ءهمذاكراتي را بپذيرند. اين يك داد
  جغرافياي سرمايه داري جهاني است.

فرايند «كانتي، امروز، چپ و راست با  » صلح دائمي«بزرگ  ءبجاي ايده
روبروئيم كه نام باب طبع قدرتهاي حاكم براي حالت جنگ » هاي صلح

دائمي است كه بر نواحي تحت اشغال يا جنگزده گذارده اند. فلسطين، 
  انستان، كلمبيا...عراق، افغ

اين يكي از  پرنسيپ هاي عمومي ايدئولوژي جنگ با تروريسم است كه 
ضرب ه بجاي ايدئولوژي حقوق بشر نشسته است و آن تحميل دموكراسي ب

كارزاي مي شود حامد ارتش و جنگ، كودتا يا توطئه هاي سيا است. 
  قدرت دموكراتيك.  ءنمونه

  ويد:البيكا گوش فرادهيم كه مي گژرژ به 
ايدئولوژي اي كه همه اين پراتيك ها را قانوني مي سازد، ايدئولوژي «
است كه با گفتار امنيتي جفت مي شود.  با محسوب » جنگ با تروريسم«

 آلود مه ءجاي پردهه يد سياست جنگ، بيكردن بحران سيستم و تأ
قرارگرفت، » درگيري تمدن ها«، برنامه قانونايدئولوژي حقوق بشر و دولت 

ه خود آن با ثنويت ابلهانه مبارزه خير و شر بزك شده بود. حمله يازده ك
نظامي   ءسپتامبر، كه ماهيت آن هنوز روشن نيست، در عين حال هم بهانه

 )15(تعرض دوم به عراق را فراهم كرد و هم بهانه قضائي پاتريوت آكت
  )16(»(قانون وطن پرستي) را

اريخي رايج در گفتار مداحان تمام مثالهاي ت كهجالب است توجه كنيم 
به همين دوران باز مي گردد.  ،فاقتبر حسب ا نيز،مسالمت و عدم خشونت 

است ، كه نبايد چنين پلميكي براي ما ارزش او )17(مهمترين آنها گاندي
را در تاريخ هند تقليل دهد، از جانب اينان به حد معصوم بشريت ميرسد. 

ي گردد و كليشه اي از او بصورت يكبار ديگر واقعيت تاريخي فراموش م
تاگور ) مفهومي است  تاسطوره در ميايد. دكترين ماهاتما ( بقول رابيندرانا

بر اساس اعتقاد به تناسخ و احترام مطلق به زندگي كه در كل هند رواج 
سه اثر قرار مي گيرد :  دارد. مي گويند كه گاندي به شدت تحت تأثير

در زمينه اقتصاد سياسي، كتاب والدن و ،  )18(چهار مقاله جان راسكين
كه با وي مكاتبه )20(، و دست آخر تولستوي)19(عدم تبعيت مدني تورو

داشت. او بدون ترديد يكي از مهمترين بازيگران استقالل هند است. در 
عين حال فرزند دوران خود بود. متولد در خانواده اي ثروتمند، تحصيالت 

ركوب سياهان منطقه ناتال در آفريقاي هنگام س 1906در انگلستان. در 
در  )21(جنوبي، در خدمت ارتش انگليس بود و از دستورات پيروي ميكرد.

تاكتيك هارتال او ( قاره سياه ) كه مضمون آن يك روز اعتصاب  1919
سراسري است، با برخورد بسيار خشن دستگاه حاكمه روبرو شد و گاندي 

ژي عدم همكاري در زمان رسيدن تبراي تكفير آن به روزه نشست. استرا
هاي  يز موجب خشونت و درگيرين 1921لرد ريدينگ، شاه جديد در سال 

مثل يك پيغمبر صلح به لندن آمد و همه  1930گوناگون گشت. در  قومي
تصاوير تلويزيوني اين سفر را ديده ايم. او با اين كار افكار اروپائيان را نسبت 

ستعمره آگاه كرد. راهپيمائي نمك در به حضور خشن شان در كشورهاي م
نيز به خونريزي كشيد و دست آخر ) 22(به نفع كاست نجس ها 1932

به تبليغ عدم  ،زمانيكه در ميان تل آتش هاي افروخته  1946نوامبر  6در
  د زير ضربات يك افراطي هندو از پاي در آمد.، خشونت مشغول بو

ر ميان استراتژي هاي  گاندي خشونت را بطور مطلق نفي نمي كرد. د 
مدني، تحقيقات افشاگرانه، عدم همكاري با نافرماني فرموله شده مثل 

حكومت، بايكوت البسه اروپائي، استراتژي هائي هم هستند كه بوي 
ايجاد ترس و واهمه در مقامات و مسئولين دولتي «خشونت مي دهند مثل 

ند يا وادار جهت ممانعت از اجراي تصميماتي كه منفي ارزيابي مي شو
كردنشان به تغيير آنها، عدم ترديد در دست زدن به ايجاد بي نظمي، 

دادگاه، ترك كردن  در وكالعدم حضور هارتال، به مدرسه نرفتن شاگردان، 
تا حد مرگ.  خصوص اعتصاب غذاه ارتش توسط نظاميان، اعتصاب غذا و ب

ند. ج. كرمارك و از اين گذشته در مواقعي آنرا اجتناب ناپذير مي دا  )23(»
رم هزار بار خطر خشونت را ضمن حا« ار. حبشي از قول او ذكر كرده : 

يا همينطور ج.  ).24(»بخرم اما نمي پذيرم خلقي را مقطوع النسل كنند. 
اگر انتخاب فقط بين خشونت و بزدلي باشد من « اونيموس نقل مي كند: 

   )25(»خشونت را توصيه مي كنم. 
واگذار كردن تكامل اقتصاد و امر زمانمند بطور كلي، به «در واقع گاندي با 

فرايند تأثيرگذاري را تضعيف كرده، مانع  پيشرفت امر روحاني  ومذهبي،  ...
گردهمائي و آمادگي توده ها مي گردد و باعث مي شود اراده دستيابي به 

. در پيروزي نسبي  )26(»جهاني بهتر در غباري غايت گرايانه محو گردد. 
دي بايد موقعيت فرهنگي انگلستان را نيز در نظر داشت. او با مهارت گان

وشعور سياسي، از آشنائي عميق خود با فرهنگ و روحيه مردم انگليس 
استفاده كرد و همينطور از رسانه ها. سفر او به لندن صداي حق طلبي هند 
را به گوش جهانيان و بخصوص افكار عمومي انگلستان رساند و ادامه اين 

اگر «استعمار را براي انگلستان پر هزينه كرد. هانا آرنت از خود مي پرسد: 
در مقابل خود، به جاي  استراتژي عدم خشونت، متكي بر قدرت توده ها...

انگلستان، روسيه استالين، آلمان نازي يا حتي ژاپن قبل از جنگ را يافته 
قتل عام و انقياد  بود مسلما با استعمار زدائي به پايان نمي رسيد بلكه به

   )27(»جر مي شد. نم
» پيروزي انقالب«رفرانس ديگري كه زير قلم رهبران جنبش سبز مي آيد 

  .هاي بلوك شرق است
سوسياليستي مخملي يا نارنجي در جوامعي بيمار پيش  -انقالب هاي پسا 

آمده اند ( گرجستان يا اوكراين ) كه در قدرت سياسي در آنها كامال 
تلفين بين ؤست. مسئله اصلي در اين انقالب ها پيدا كردن مضعيف بوده ا

المللي براي پيوستن به اقتصاد ليبرالي است. بي جهت نيست كه از تمام 
وقايع اين كشورها بوي توطئه بين المللي با شركت فعال سازما نهاي 

  مي نويسد: »تئوري خشونت«جاسوسي به مشام مي رسد. البيكا در اثر خود 
، همينطور 2004، اوكراين 2003، گرجستان 2000 ستانسرب در مورد«  

اين   اثبات شده است كه 2004و  2001تالش هاي ناموفق در بلوروسيه 
. انجام شده اندخصوص سياي آمريكا ه پشتيباني هاي غربي، ببا  »انقالبها«

انترناسيونال مخفي اي كه «روزنامه سوئيسي لوتان (زمان) تحت عنوان 
ژن  ، به خوبي نقش»رزه در آورده لانوري شرقي را به كشورهاي ديكت

ين به نفع عدم خشونت و اانشت شارپ و مؤسسه او به نام مركز آلبرت
همينطور فريدام هاوس، مركز كشمكشهاي غير خشن، يا انستيتوي 

باز آقاي ژرژ سوروس در اين تحوالت نشان داده است. خاتم  ءجامعه
پرتاژ را تهيه كرده نشان مي دهد كه  همه الكييم، روزنامه نگاري كه اين ر
انجام شده و طرح مشابهي به عمل  ستاناين موارد بااتكاء به مثال سرب

درآمده كه در آن فعالين جنبش اتپور كه در واقع جوانان متخصص 
  ).28(»بازاريابي سياسي هستند، نقش داشته اند. 

م تمام دانسته هاي شما را كه نمي دانم. اما من كه بدبين هستم. وقتي آد
اين تابلو را كنار هم مي نشاند، طرح شومي جلوي چشمش ظاهر مي 
گردد. از يك طرف دولت آمريكاست با سياست جنگي اش، يعني شاهكار 
قمر در عقربي كه با نظم دنياي بي نظم مان همخوان است: جنگ آشكار 

ي به براي دموكراسي و صلح! جنگ و لشكركشي با هر دولتي كه بهر دليل
خوش نيايد. همراه با بنگاه هاي دولتي و خصوصي آمريكائي كه با  مذاقش

جيب هاي پر از دالر آماده كمك هستند. از طرف ديگر كساني كه 
اپوزيسيون داخلي و حاشيه اي قدرت سياسي ايران اند و دست بر قضا، بعد 

درست همان درك از  ،از كلي دود چراغ خوردن و سينه به حصير ماليدن
دموكراسي و حقوق بشر و روال صحيح مبارزه را دارند كه مؤسسات 

شان هم » انقالب«است و مثال  )29(آمريكائي. ايده آلشان مثل آنها گاندي
اوكراين. فقط معطل مردم در صحنه هستند. البته مردمي صلح طلب و 

  حرف گوش كُن.
  رد؟خوب، با تمام اين داده ها، چه تصويري در مقابل شما شكل مي گي

  
  خشونت  واقعي، خشونت نهفته در مناسبات اجتماعي است  

اما تمام اينها مقدمات كار است. براي شستن ذهن مان از ايدئولوژي حقوق 
بشري حاكم. از نگراني دائمي بر سر مسئله خشونت فردي. مبادا كسي 
خشونت كند و ما تبليغي براي آن كرده باشيم. گفتار خشونت گريزي 

  حاكم.
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اصل ماجرا جاي ديگري است. واضح است كه هيچ بنده خدائي  چرا كه
خواهان خشونت عريان فردي نيست كه هر كسي بي علت به جان ديگري 
بيفتد. اصأل مگر چنين چيزي ممكن است جز در مخيله كسي كه از 
خشونت لذت مي برد ( و تازه در اين حالت بايد زمينه هاي رواني، 

ي را مورد سئوال و بررسي قرار داد و براي خانوادگي، اجتماعي چنين جنون
او درمان تدبير كرد) يعني كسي كه خشونت را به مثابه هدف مورد نظر 
دارد. وگرنه هيچ بشري في نفسه به عشق خشونت دست به خشونت نمي 
زند. و اين از هر دو جناح نزاع طبقاتي صحيح است. طبقه كارگر و 

ترين و ناعادالنه ترين سيستم  زحمتكشان كه هيچ، حتي سرمايه دارانه
نيز خشونت را مگر با هدف نهائي تأمين منافع اقتصادي به سياسي  هاي

  كار نمي گيرند.
اما به خصوص آنچه بايد از ذهنمان بزدائيم تعريفي از خشونت است كه 
مخالفين آتشين آن تالش دارند همه مبحث خشونت را به آن محصور 

اين نوع مشخص، به زعم خود هر كنند و با كسب محكوميت عمومي 
خشونتي را زمين زده و محكوم كرده اند. اين خشونت مشخصِ علمِ يزيد 
شده، عريان ترين نوع آن است يعني خشونت فيزيكيِ آشكارِ فردي. همه 
انواع و اقسام مردود شناختن هاي خشونت، نقد و نكوهش و رد آن، اين 

نظر دارد كه در واقع سطحي  نوع تعريف تنگ و باريك از خشونت را مد
يت ترين و عريان ترين نوع آنست و اين درك با محكوم ؤترين، قابل ر

كردن اين نوع خاص و باريك، در واقع امكان هرگونه جستجو، تحقيق و 
  تحليلي را بر خود مي بندد.
  يك مثال ملموس تر بزنيم:

گري انگاروسط دعوائي بين دو نفر سر برسي. يكي نحيف و مردني و دي
پاسداري قوي و فربه. مرد قوي كه حسابي خدمت ضعيف رسيده دوباره 
مشتش را گره كرده باال برده تا باز بر سر ديگري بكوبد. ناگهان، چند تا از 
 ،رفقاي مرد نحيف ما، به معجزه سر مي رسند و ميخواهند كه از پشت

اه آقاي دست او را گرفته يك پس گردني نثار آن غول بياباني كنند كه ناگ
جوي حكمت يعني قديسين مسالمت بيژن  -گنجي -حجاريان -عبدي

منتقد ما سر مي رسند و آنان را از اين كار منع مي كنند، كه اي آقا چرا 
دست به خشونت مي زنيد، اين چه رفتار شنيعي است؟ نمي فهميد كه با 

ن  لتشقُ؟ آن بدبخت كه دوباره زير لگد يداينكار اينها را جري تر مي كن
شود كرد!  اما عبدي يگير افتاده، ناله كنان مي گويد:  بابا دفاع از خود كه م

شما مقابله به مثل كرده ايد، اين توجيه « پرخاش كنان مي گويد: خير! 
پذير نيست.... نتيجه چنين اقدامي قلب ماهيت كل تظاهرات است و رفتن 

رهبري دود آن به چشم سايرين. چنين واكنشي مستلزم صدور مجوز 
) 88-11-10- نشريه ايراندخت  -(خشونت و دفاع مشروع» تظاهرات است

و كشان كشان مي برد  ،فلكزده خونين و مالين را دستبند زدهمرد وغول ما 
  دست آقاي عبدي را مي فشارد و مي رود.

برشت در شعر زيبائي اين واژگونه شدن مناسبات را در چنين تمثيلي بيان 
  مي كند:

  وشان مي گوئيم كه خشن استبه جريان خر«
  اما به بستر رود كه او را در خود زنداني كرده است

  كسي نمي گويد كه خشن است.
  به طوفاني كه درخت طوس را خم مي كند

  مي گوئيم كه خشن است
  )29(.»پس چه بايد گفت به طوفاني كه كمر جنگلبان را خم مي كند

  
ن داده است و همه اما اصل ماجرا آن چيزيست كه سورل به خوبي نشا

اسالوي بنيامين تا والتر كساني كه جدأ به مسئله خشونت پرداخته اند، از 
ژيژك به نوشته او اشاره دارند. پايه اي ترين، اساسي ترين خشونتها، 

  خشونتي است كه در بطن مناسبات اجتماعي خوابيده است.
ده خشونتي است كه در دنياي معاصر، مناسبات سرمايه داري جهاني ش

حامل آنست و هر لحظه در حاكميت آن عجين است. اين خشونتي نهفته، 
گرفته و در  ، پنهان و سرد است كه در مناسبات اجتماعي جايئآرام، بط

نهايت با سيستم اقتصادي حاكم كه همانا سرمايه داري جهاني شده است 
گره خورده. اين خشونت منحصر به مناسبات اقتصادي سرمايه داري نيست 

حتي مي توان گفت كه منحصر به مناسبات اقتصادي صرف نيست، اما و 

امروز از هر سيستم و موقعيتي هم كه نشأت گرفته باشد، در سنتز اقتصاد 
حاكم جا افتاده، بصورت عضو فعالي در توليد و باز توليد سرمايه داري 
جهاني شده نقش ايفا مي كند. اين خشونت خود را در مناسبات كار و 

ه، در دستگاه دولتي، حقوقي، قضائي، دادگاهها، زندان، پليس، كارخان
  نيروهاي امنيتي و انتظامي، ارتش، سيستم آموزشي ... نشان مي دهد.

جاري است. اصأل اين تصوير كاريكاتوري و  و اين خشونت مناسبات هست
بيان آن نيست. بلكه آن » كسي كه دست به خشونت مي زند«كودكانه 

كه در توليد ، ح كارگري را برميخيزاند كه سر كار بروداجباري است كه صب
و بازتوليد مناسبات نقش خود را ايفا كند. خشونت بطور ساختاري اعمال 

در چرخهاي كارخانه اي كه مي  مي شود و به روحيات فردي كاري ندارد.
گردد، در كارگري كه بدنبال دستگاه مي دود يا كنترل اوتوماتيكي را كه 

كند، در رئيس كارخانه اي كه بخشنامه اداري صادر مي كند، بايد نظارت 
در حسابداري كه دخل و خرج را مي نويسد، درسيستم حقوقي و قضائي 
كه از اين مناسبات توليدي متصاعد مي گردد. در مقررات كاري آتليه يا 

مصرفي متصاعد مي شود. در هنجارها،  ءاداره، در فرهنگي كه از اين جامعه
خورد، چطور بايد  »ن را به نرخ روزان«مدها. در چطور بايد بود تا  نُرمها، در

يا رئييس دفتر يا سركارگر  ،رفتار كرد كه رئيس كارگزيني خوشش بيايد
بدش نيايد، در كُرنشي كه بايد كرد به تمام مهره هاي بي اراده اين دستگاه 

  غول آسا.

  
ما در مناسبات  و اين يك تار و پود پيچيده اجتماعي است كه به نقش

توليدي مستقيم محدود نمي گردد. در مبادله، در معيشت و در يك كالم 
در بازتوليد نيروي كار اجتماعي با نُرمهاي مطابق نظر سرمايه. اين خشونت 
همه جا هست: فاكتور برق است كه بايد پرداخت و گرنه برق را قطع مي 

 ،تحقير ،و گرنه كنترل چيياب و ذهاب اكنند يا شوفاژ يا اجاره خانه. كارت 
پستچي كه  جريمه، قانون و حقوقي كه جريمه به نام آن نوشته مي شود.

 جريمه بزرگتر، توقيف ،وكيل ،دادگاه، دادستان ،جريمه را به خانه مي آورد
از  ،اتمام حق ،حق بيكاري ،از دست دادن كار ،كُرنش يا زندان ،حقوق

هداري گن ،اختالف سر طالق، ئيجدا ،اختالفات زناشوئي ،دست دادن خانه
 ،بيمارستان، بيماري ،بي پناهي يا مواد مخدر، الكل درمصرفسقوط  ،بچه 

دايره  ،دوباره كوچه، بي پناهي، تشديد بيماري ،بي پولي براي مداواي كامل
  مرگ.  ،خشونت ،قهقرا ،خشونت با خود يا كسي مثل خود ،بسته

به كار مي فرستد. دستگاهي مضمون خشونتي است كه تو را  ،اين دورنما
كه بايد برگه حضورت را در آن فرو كني تا مبادا دقيقه اي بيشتر حقوق 
بگيري. يا اگر دستگاه نباشد، سركارگر يا مأمور انتظامي است كه آنجا 

س بخش است كه در زنجير ئيايستاده و تأخيرت را يادداشت مي كند. ر
  يا ريتم دستگاه را باال مي برد كار مي چرخد كه مبادا از زنجير عقب بماني 

  

  
 ءنشان دهي كه پر از انگيزه ،تا بارآوري زياد شود. بايد خوشحال باشي

د. وگرنه يك ارتش كه هيچ، يك مملكت يي و همگام روح تولهست مثبت
دنبال زنجيري كه به بدوي تا بيرون منتظر است جاي طالئي تو را بقاپد. 

هم شبها دنبال سير بي انتهاي آن مي هر چه تندتر مي دود و در خواب 
دوي. يا دستگاهي كه بايد ريتمش را حفظ كني وگرنه بوق هولناكش را 

  سر مي دهد.
گَپي است كه در پنج دقيقه استراحتت نتوانستي با رفيقت بزني، دوباره  

دويدن تا روزيكه يك بخشنامه مؤدبانه از كار بيكارت كند. به اين مي 
كار و اگر روزي به هر دليلي تاب اين خشونت دائم را باط دنياي ضگويند ان

صاف احضار مي شوي به دفتر پرسنل، كارگزيني يا  نياوردي و جيك زدي،
اسمش را هم خوب گذاشته اند، ». مديريت منابع انساني«به قول امروزها 

منابع طبيعي داريم مثل جنگل و معدن و نفت و گاز، منابع انساني داريم 
 انسانِهمان بر و حسين و ميشل و روبرت. البته منظور اينجا مثل تقي و اك
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بيانيه حقوق بشر نيست كه به انسانيتي وصل باشد، بلكه همه انسانيت او 
در آب دهان نمايندگان سوسياليست پارلمان هاي اروپا حل شده و فقط 

، يعني قواي اجتماعي كار، وجود داردمانده آنچيزيكه واقعأ از نظر سرمايه 
آوري، مهارت، و زور بازو. شخصيتشان را سرمايه داري سالهاست به فن 

  درك واصل كرده ، آنهم به ضرب خشونت نهفته در مناسباتش.
و اين فرد خيلي متمدن معاون منابع انساني (مدير دارد جائي گُلف بازي 

و عيال را برده توچال) به زبان خوش و صلح جويانه و در  اهلمي كند يا 
گريزي به تو هشدار مي دهد كه دفعه ديگر كه سه دقيقه دير  اوج خشونت

رسيدي يا از زنجير عقب ماندي يا جيك زيادي زدي يا مريض شدي يا با 
بغلي گپ زدي، از منبع تو يكي مي گذرد و به سراغ منابع ديگري مي رود. 
اينها همه صلح و صفاي مناسبات كار و كارخانه است و بايد كل زنجيره اي 

نظرگرفت كه مستقيمأ و غير مستقيمأ اين ساخت را سر پا نگاه مي  را در
يعني تمام دستگاه دولتي، دستگاه حقوقي، دستگاه پليسي و انتظامي  ،دارد

و نه فقط مراكز مشخص سركوب عريان مثل پليس، ارتش، زندان، دادگاه، 
دستگاه قضائي و كيفري ... بلكه همه دستگاه عريض و طويل دولتي، تا 

ه ترين معلمين يا مددكاران اجتماعي كه همه تالش بدبخت اينست كه ساد
بي حاصل شده با جامعه صلح و  ءعضله ءنگذارد آخرين پيوندهاي اين توده

يعني جائي كه فوج  ،صفا قطع شود و يا روراست بيفتد در دامان بزهكاري
آن مي غلطند و در واقع  درجمعيتهاي عظيم بلكه فوج آدم كه ديگر هيچ، 

نقش آخرين زنجير خوف انگيزي را به عهده دارد كه عبرتي باشد براي 
طغيان ديگران. در كشورهاي غربي به ويژه آمريكا آنان جزئي از فرايند 

 به رايگانكه  تقريبأ  اًه نقدچه براي آينده و چبازتوليد نيروي كار هستند، 
  ي كنند.مي شود به كارشان كشيد يا در چين كه اعضاء بدنشان را حراج م

از اين لحظه است كه خشونت سيستم كمي آشكار مي گردد. يعني لحظه 
اي كه كارگر له و لورده شده به بزهكاري مي افتد. در اينجا تمام زرادخانه 
اي كه به فرد هيچ امكاني عليه خشونت سرد و پنهان سيستم نمي داد، 

  ناگهان او را زير چرخ و دندان كل دستگاه قضائي مي گيرد. 
  ينرا ژيژك به صورت ديگري مي گويد:ا

 اول از همه، ما بايد تأكيد كنيم كه خشونت مسئله اي ساختاري است.« 
ابژكتيو جامعه سرمايه داري. امروز ما مجذوب چيزي شده ايم كه  ءخصيصه

ديو خشونت سوبژكتيو مي نامم با كارگزاري كه به ابآلن من به تبعيت از 
ر اين ايده را، كه خود بطور كلي در سنت راحتي مي توان شناختش. باليبا

ماركسيستي پيدا مي شود، گسترش داده است. يك خشونت پايه اي و 
ساختاري در كاركرد خود نظام سرمايه داري. اين امر ضروري است كه 
انفجارهاي خشونت سوبژكتيو عليه اين خشونت ساختاري يا ابژكتيو را 

ر بعد سوبژكتيو متمركز شويم. ما مورد مطالعه قرار دهيم. منحصرأ نبايد ب
بايد بياد داشته باشيم كه خشونت الزامأ يك فعليت يا عمل نيست. موضوع 
هميشه اين نيست كه كاركردهاي اجتماعي بتوسط خودشان به حركت در 
مي آيند و براي تغيير آنها انرژي و خشونت زيادي الزم است. برعكس، 

كه مطمئن باشيم كه امور بر همان غالبأ خشونت زيادي الزم است براي اين
  )30(»مي مانند.باقي روال سابق 

عدم خشونت را درست وارونه كرد  ءبدين ترتيب مي بينيم كه بايد معادله
تا به اصل مسئله پي برد. بايد ديد چه مقدار خشونت دائمي الزم است تا 
چرخهاي جامعه اينطور كه هست بچرخد. و هر بار كه چرخي را از 

بازداشتي چه مقدار از اعمال خشونت جاري ممانعت كرده اي. چرخيدن 
ند كه يك خشونت مكرر، ا انسانها آنقدر احمق »هلوِسيوس«قول ه البته ب

يك حق مي رسد. اين خشونت جاري، مداوم، همچون دست آخر بنظرشان 
پنهان و ساختاري دقيقأ در چارچوب حقوق آنچنان جا افتاده است كه هر 

  ي عليه آن با خشونت قانون روبرو مي گردد.شورش و اعتراض
و زمانيكه پاي قانون به ميان مي آيد، ديگر آواي فرح بخش حقوق طبيعي 
بردي ندارد. اگر با حقوق طبيعي و ارجاع جادوئي اش به طبيعت انسان كه 
عام و جهانشمول است (البته به ياد بياوريم مشاجرات اساتيد حقوق 

ريكا و مباحث معروف بر سر روح داشتن يا طبيعي را به هنگام كشف ام
حقوقي)، ممكن بود جمالت زيبا  ءنداشتن بوميان و سفسطه هاي جانانه

در برخورد مشخص با قوانين هر كشور است كه موطن داشتن و  م.سراييب
سن و سال داشتن حقوق آشكار مي گردد. اينجاست كه فاحش ترين 

م. مي گويند عدالت نسبت به نمودها در ظلم بيكران قانون را مي بيني

حقوق همان جايگاه حقيقت به فلسفه را دارد. آنچه مسلم است قانون 
كاري به عدالت ندارد و مهمترين چيز براي ما اينست كه بدانيم هرانقالبي 

  غير قانوني است.

  
  خشونت اعماق

مسئله خشونت را نبايد يك مسئله جانبي مثل بسياري  مسائل ديگر در 
ئل اجتماعي ارزيابي كرد و يا خوشخياالنه آنرا با معيارهاي عرصه مسا

اخالقي عامه پسند و مد روز كه فقط در جوامع غني غربي آنهم در ميان 
كه انحصار اعمال خشونت را در دست دارند مورد  اقشار و طبقات باال

اجتماعي  ءبررسي قرار داد. چه كسي ممكن است نداند كه خشونت روزمره
كارگران، زحمتكشان، محرومين و مطرودين و  ءزندگي هر لحظهآنچنان در 

بچه هاي فقر جاري است كه تمام دستگاههاي دولتي، تبليغاتي ورسانه اي 
از اعتصابات و مبارزات تا  سرمايه داري هم نمي تواند انرا آرام كند.

شورشهائي كه هر چند ماه يكبار مراكز مهم و متروپل هاي غربي را تكان 
رفته تا انفجارهائي كه به صور گوناگون در كشورهاي تحت سلطه ميدهد گ

  پيش مي آيد.
با اينهمه، بخشي از چپي هاي ادغام شده هم هستند كه تحت تأثير همين 
تبليغات، فريب زرق و برق حقوق جامعه  بورژوائي را خورده و مي انديشند 

ق را جاري ، اخالكندعدالت و برابري همه را ممكن مي  ءكه اين حقوق پايه
با كنار زدن خشونت و بر  ،مي سازد و حقوق بين الملل براي تمام مسائل

  جامعه براستي عادالته را محقق خواهد ساخت. ،اساس ديالوگ و تفاهم
حقوق مدني و فردي و ضرورت نظام داشتن جامعه است  ءالبته زير لفافه

و نيروهاي كه تمام انحصار خشونت را دولت، دستگاه قضائي، انواع پليس 
امنيتي و مهمتر از همه ارتش در اختيار دارند. استدالل آنها هم بسيار 
ساده و درنهايت متكي به غريزه امنيت است. اگر نمي خواهيد مورد ضرب 
وشتم قرار گيريد يا جان و مالتان به تاراج رود، امنيت تان را به ما بسپريد. 

ضائي و از آنهم باال تر فقط از اين پذيرش ساده تا كل سيستم حقوقي و ق
حقوق بين الملل كه مناسبات كشورها را سازمان مي دهد، كالف پيچيده 
اي از قوانين و مصوبات موجود است كه در كشورهاي به اصطالح 
دموكراتيك بر اساس هر چند سال يكبار كوچ دادن بخشي از اهالي به پاي 

  صندوقهاي رأي انجام مي گيرد.
ا خشونت تضمين مي كند. برسميت شناختن هر اما هر وجب اين حقوق ر

حقي بنا بر تعريف و في نفسه خارج كردن ديگران از محدوده آن و ممنوع 
  كردن آن بر ديگران است. در يك كالم، حق يعني خشونت بالقوه.

  
  منشأ حقوق

تحقيقات تاريخي بسياري در همه زمينه هاي علوم انساني و همين طور 
تولوژي) الزم است تا گذار خشونت به حقوق به شناخت رفتار حيوانات(ا

لحاظ تاريخي و در دقايق خود مشخص گردد. آنچه از مالحظات تا كنون 
و همينطور قبايل بدوي  )31(قبايل گوريلها و ديگر انواع ميمون هاي بزرگ

انساني فهميده مي شود اينست كه مفهوم خشونت و تبديل آن به حقوق، 
ار از حيوان به انسان قرار دارد. زمانيكه از خشونت مثل زبان، در مرز اين گذ

انسان شناسانه است.  - صحبت مي كنيم، اين داده اي براستي طبيعي
فرهنگ يا اخالق يا... كه اين رابطه طبيعي واقعي را ندارند و كامأل  برعكسِ

  در عرصه ذهني يا مجازي قرار مي گيرند.
ه ابتدائي (چه ميمون هاي در مثأل يك قبيل» حقوق«منطقأ  اولين شكل 

بزرگ يعني اجدادمان چه بشر اوليه) تخصيص چيزي به فردي بوده است. 
 مقابل –رئيس گروه يا قبيله، در غياب دنيائي مجازي، ماده (موجود مؤنث 

) اي را به خشونت تصاحب مي كرده است. اين نه حق مالكيت بلكه نَر
مالكيت. در اينجا حق  ءتملكي مستقيم از طريق خشونت است و نطفه

نقش خشونت تخصيص چيزي به كسي است.(اولين موارد مالكيت بر زنان، 
بچگان و بردگان بوده است. اشياء ابداعي بسيار متأخر اند.) اينكه عده اي 
اين تملك را مالكيت يعني از جنسِ حق تعريف كرده اند، هرچند در 

، اين كيفيت بايد مضمون غلط نيست اما نابهنگام است زيرا براي حق بودن
ماده به رئيس گروه جنس هستي مستقلي داشته باشد. در حاليكه تعلق 
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بيان قدرت خشونت اوست، يعني كيفيتي در او كه قابل انتقال نيست مگر 
در اين حالت، موجود نَرِ ديگري ماده را به تملك خود  با خشونتي ديگر. و

آن با  ءحق و رابطه مي گيرد. اين مبدأ نظري در عين نشان دادن مفهوم
بديل شدن آن به تمجازي شدن خشونت يعني  -خشونت، مسير ذهني

حقوق را هم نشان مي دهد. زمانيكه اين تملك از تملك فردي به مزيتي 
س قبيله تبديل گردد، يعني از شخص كنده شود و به جايگاه يا ئيبراي ر

  نقش جمعيِ فرد در گروه بپيوندد.
از جمله حق مالكيت چه رابطه تنگاتنگي با باري مي بينيم كه حقوق و 

  خشونت دارد.
  وري مي كند:آژان ژاك روسو رابطه خشونت و مالكيت را اينگونه ياد

صرافت آن افتاد كه ه اولين كسي كه دورِ تكه زميني حصار كشيد و ب« 
بگويد اين ماِل من است، و كساني را دور و بر خويش يافت كه به حد كافي 

حرفش را باور كنند، اين فرد بنيانگذار واقعي جامعه مدني ساده بودند كه 
است. اگر آنروز كسي پيدا شده بود كه اين چوبها را از زمين بيرون كشد و 

چه جنايتها، چه قتلها، چه فقر و  چاله ها را پر كند، براستي نوع بشر را از
دست فجايعي كه نجات نداده بود. اوخطاب به ديگران فرياد مي زد شما از 

رفته ايد اگر فراموش كنيد كه ميوه ها از آن همگان است، كه زمين به 
  )32(»كسي تعلق ندارد.

پس مي بينيم كه حقوق يعني خشونت مجازي. همان نقشي كه حقوق در 
دنياي مجازي دارد، خشونت در دنياي واقعي دارد. در واقع حقوق انعكاس 

 ءونت است در عرصهخشونت است در آينه دنياي معنوي. حقوق همان خش
  مجازي.-ذهني

رابطه حقوق و خشونت و پيوند تنگاتنگ آندو مورد توافق متخصصين است. 
يادآوري كنيم  كه در تمام عرصه هاي اجتماعي، حقوق به مفهوم نظم 

اتكاء دارد نقش خود را ايفا مي كند و  ،دهنده اي كه بر سايه خود، خشونت
واقعيت  رنسان شناسانه كه بيانگآنهم بي دليل نيست زيرا تنها عامل ا

 - انساني است و فراتر از ظرفيتهاي شناخت شناسانه يا سمبوليك يا ذهني
معنوي كاركرد مؤثر دارد، خشونت است. اين عنصر است كه به هستي 

  مجازي حقوق، واقعيتي انسان شناسانه مي دهد.
حقوق از قبايل اوليه اي كه نطفه هايي از حقوق را تجربه مي كردند تا 

جامعه  بورژوائي كه انحصارخشونت  را از دست پادشاهان و سپاهشان 
گرفت و توانست از طريق سيستم دموكراسي نمايندگي و دولتش آن را در 
اختيار گيرد راه درازي طي شده است. راهي پر فراز و نشيب كه در بزنگاه 
هاي آن حقوق خود را در شكل عيني شده اش يعني خشونت آشكار مي 

رد تا در مبارزه طبقاتي، نيروي بالنده جديد، در مضمون و هدف ك
خشونتش، مسير آتي حقوق را نشان دهد. حقوق طبيعي تمام اين مسير را 

روي زمين يعني بر ابتدا بنام جهانشموليت خدا، سپس نمايندگانش 
دستگاه كليسا يا رژيم سلطنتي و باالخره بنام انسان شهروند پيمود. اما 

  يك سرنوشت. بخصوص مسير نه يكسان است و  يك شكل و نه تداوم اين
***  

اما امروز در كجا قرار داريم؟ به لحاظ تاريخ سرمايه داري دوران طالئي 
صلحي كه ايدئولوژي حقوق بشر برايمان تبليغ مي كرد كه در واقع نيمچه 
آشتي طبقاتي در مركز بود و اداي صلح اجتماعي در آوردن از طريق 

يكتاتوري دست نشانده در پيرامون كه نو مستعره هاي جديدي دولتهاي د
بودند كه زير جنگ سرد، آرام آرام مسير سرمايه دارانه خود را طي مي 
كردند، سالهاست كه بسر آمده. يورش جديد سرمايه كه در فرايندي نوين، 
از پايان سالهاي هفتاد كاركرد جهاني خود را تغيير داد، بهشت موقتي را 

مركز به يمن استثمار مضاعف كشورهاي تحت سلطه براي خود كه در 
ساخته بود و تخاصمات اجتماعي را لگام زده بود به اتمام رسانيد. ساختار 
استثماري جهاني نويني رفته رفته بر كره ارض دست مي اندازد كه 
جغرافياي استثماري گذشته را رعايت نمي كند. جستجوي ارزش اضافي 

ذار، پاراديگم گقعي نيروي كار را باعث گشت و اين نسبي ، انقياد وا
استثماري توافقات تلويحي يا آشكار كار و سرمايه را مختل نمود. دوران 
معامله هاي  سرمايه با كار به پايان رسيد. دوران مديريت دو طرفه، اجماع 
فُردي  بسر آمد و تاچر شيپور جنگ طبقاتي سرمايه و پايان قدرقدرتي 

ا به صدا درآورد. كابوي وسترنهاي درجه دو، آقاي ريگان به پرولتاريا ر
مونتاريست گوش فراداد و هويت كارگري، به  نصايح ميلتُن فريدمنِ

مفهومي كه هفتاد سال تاريخ اروپا و آمريكا و به شكلي ديگر بلوك شرق را 
پايان يافت. سي سال طالئي رشد پس از جنگ كه در واقع  شكل داده بود

  ي در قرنطينه بود و ايدئولوژي آن حقوق بشرتمام شد.سرمايه دار
امروز سرمايه داري جهاني شده در توليد و بازتوليد خود بسيار التقاطي تر 
از گذشته عمل مي كند و بر عكس دوران رونق پس از جنگ كه از طريق 

ضامن هماهنگي كل بدنه اجتماعي بود، ديگر به موزوني اجتماعي  ،دولت
سرمايه داري جهاني شده همان سرمايه داري دوران  ست.خود بي تفاوت ا

پيش نيست كه در سطح جهان گسترش يافته باشد بلكه ساخت ويژه اي از 
سرمايه دارانه است. او چارچوب قديم روابط مركز  ءاستثمار و بازتوليد رابطه

. او نمي است شرق را بهم زده ـپيرامون  يا حوزه هاي انباشت غرب  -
چ عاملي يا گرهگاهي  سياليت استثمار و باز توليدش را  پذيرد كه هي

كه ي مختل سازد. از موج  اين بازسازي دنياي ديگري متولد شد. آنجاي
انباشت ملي يا منطقه اي نقطه تقاطعي با منافع نيروي  ءمنافع يك حوزه

كار مي يافت، ممكن بود دولت رفاه، مزدهاي مناسب، آيينامه هاي كار، 
كارگري، مذاكره ... بوجود آيد اما با گسست فرايند ارزش  سنديكا، جنبش

كارگر  ءپذيري و بازتوليد نيروي كار تمام ساخت قديم فرو ميريزد. طبقه
(عليرغم آنكه سرمايه كل فرايند توليدي را تحت انقياد خود داشت) در 
رابطه اي دوجانبه با سرمايه بود، هركدام ديگري را تأييد و تحكيم مي كرد 

جب ديگري بود. اما امروز خود را در موقعيتي مي يابد كه سرمايه ديگر ومو
او را در اين فرايند به بازي نمي گيرد. او به يك نيروي كار جمعي شده، كه 

به كار » انعطاف پذير«خريده شده و به نحوي » گله اي«براي كل زندگي و 
جهان گرفته مي شود تبديل شده كه هر لحظه در خطر سقوط به مادون 

است يعني دنياي فقر، اقتصادهاي موازي بقا، بازگشت به روستائي كه در 
، براي بي سرپناهان آنجا خبري نيست، كمك هزينه هاي اجتماعي، پناهگاه

بي پناهان يا پناهندگان، و دست آخرافتادن به از آنهم پايين تريعني 
يه از سرما ،حيات. اما از آنطرف ءمتوسل شدن به بزهكاري براي ادامه

بندهاي ملي به مافوق جهان صعود كرد. يعني در دنياي سياليت سرمايه، 
بدون هيچ بند يا مانعي، دنياي سرمايه گذاريها، اعتبارات، سرمايه مالي، 

  تي...ياهاي مال چرخش آزاد ارزش اضافي، بهشت
  

  
  

 ،و چنين جهاني  از هر چيز بيشتر به سركوب نياز دارد. در اين سيستم
بايد تطابق كاملي ميان  ستقيمأ به تنظيم نيروي كار مي پردازد.خشونت م

همين خاطر تا ه سازماندهي خشونت و سازماندهي اقتصاد موجود باشد. ب
جائي خواهيم رفت كه بين جنگ و صلح تمايزي نباشد بين عمليات  

. در فاوالهاي برزيل يا ونزوئال، در حاشيه نيز همين طور پليسي و جنگ
چين، در زندان هاي اياالت متحده، » آزاد«بزرگ، در مناطق  متروپول هاي

در حاشيه خليج، در غزه، در مراكش، برمه، هوندوراس، بنگالدش ... جنگ 
پليسي به نوعي تنظيم اجتماعي، دموگرافيك، جغرافيائي و روش مديريت، 

  .است بازتوليد و استثمار نيروي كار بدل شده
توليد نيروي كار خود را بخصوص در اين از هم پاشيدگي ساختهاي باز 

، »مطالباتي«مضمون مبارزات كارگري نشان مي دهد. تقريبأ تمام مبارزات 
عي دارند. اما در مواردي كه افدرمقابل يورش همه جانبه سرمايه شكل تد

سرمايه در نابود كردن كار و كارخانه و  ءهيچ راه مقاومتي در برابر اراده
دست به اشكال غير متعارف و حتي خشن مبارزه كارگر نمي ماند، كارگران 

مي زنند. قطع كار بي نقشه، اخالل در كار، خرابكاري، اعتصابات وحشي 
بلوكه كردن  اعتصابهاي بدون مطالبه، ئي،خارج از كادرهاي سنديكا

رخانه، به آتش اكارخانه، گروگان گيري رؤسا، تهديد به آتش كشيدن ك
امات ضد زيست محيطي، سوزاندن كشيدن چند آتليه، تهديد به اقد

مردم، طلب مبالغ مهمي پول نقد براي  ينمجاني آنها ب تقسيم محصوالت يا
  پذيرش بيكاري ، تهديد به خودكشي و حتي خودكشي...

اين از داده هاي هرچه مشهودتر اعتراضات جديد است كه در اشكال 
رگران به غيرمتعارف مبارزه ظهور مي كند. ديگر با گُردانهاي انبوه كا

رهبري سنديكاها با شعارهاي از قبل مشخص شده روبرو نيستيم. حتي 
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و همه مي  اعتصابات برنامه ريزي شده از قدرت چنداني برخوردار نيستند
ترازو در  وزنه دانند كه هدفشان اعمال فشار براي كمي سنگين تر كردن

لب هاي مذاكرات است. اما هيچكدام از اين نوع مبارزات كه كامأل در قا
سرمايه داري است، كارفرما يا دولت را نگران نمي كند. تا  ءحاضر و آماده

زمانيكه مبارزه در اين اشكال سنتي و در قالبهاي خود سرمايه داري است، 
ككش هم نمي گزد.  ،يعني در شكلبندي ها و نهادهاي تقسيم كار او

ان را پيش كارفرما مي داند كه تا زمانيكه كارگران مبارزه مطالباتي ش
ميبرند، چيزي نيستند مگر نيروهاي خودي كه راه دوري نمي روند. 

رئيس سنديكا مي  ءكارفرما مي گويد اينها خودي هستند و دستي بر شانه
زند. چك و چانه اي بر سر قيمت نيروي كار و همين. و در اين چك و چانه 
هم هرچه بيشتر مقاومت براي حفظ چيزي است تا مطالباتي نوين. 
كارفرماست كه مطالبه مي كند و طبقه كارگر است كه مي پذيرد. اين يكي 
از مهمترين تغييرات دوران كنوني نسبت به دوران قدرقدرتي طبقه و 

وهاي چپ رهويت كارگري بود. و بدنبال آن يك حقيقت تلخ كه كل ني
برنامه گرا از پذيرش آن طفره مي روند و آن گسست ميان سير مبارزات 

دارد، درك اين نكته طبقه و فرايند انقالب است. آنچه اهميت  مطالباتي
كه  هستيمبه مبارزاتي  كارگران دست زدن هرچه بيشتر است كه ما با

اشكال و تقسيم بنديهاي ساختاري و نهادي سرمايه داري را رعايت نكرده و 
. اين اشكال آورندبه حركتهائي با مضمون غير متعارف و خشن مي  روي

ودجوش، حامل خشونتي هستند كه از  عنصرغايب شان سخن مبارزات خ
  .مي گويد

ديالكتيك حقوق/خشونت و رابطه تنگاتنگ آن دو، مارا به شناختي ديگر، 
به امكان واقعيتي ديگر رهنمون مي شود. اين وجه منفي اين رابطه است، 
يعني خشونت كه جاي خالي وجه ديگر را در معادله اي نوظهور آشكار مي 

حقيقتي  ،انگشت نما مي كند. ديالكتيك حق/خشونت به نحوي منفيكند، 
  ديگر را به ما نويد مي دهد.

اينها جواناني هستند كه هيچ ندارند، نه مالكيتي، نه حقي. از هر تعلقي 
كه جامعه فقط آنها را به مثابه ارتش ذخيره اي مي نگرد كه صد  آزادند چرا

ولتارياي مترسك شده براي آن سال يكبار هم به كار نمي كشد. نوعي پر
قليلي كه سر كار مي روند. آنها هيچ حقي ندارند و حتي حياتشان قاچاقي 
است. موجوديت اجتماعي شان يكسره از شكلبندي هاي سرمايه يا حتي 

اجتماعي  ءنهادهاي اجتماعي آن حذف شده است. جوانند اما جزو رده
نمي شوند، چون براي به  شناختهغيره، جوانان كه محصلند يا كارآموز يا 

(طبقه و  رسميت شناخته شدن بايد به آداب و تشريفات آن كاتگوري
اجتماعي  سرنهاد و از آن پيروي كرد. آنها حتي مثل ديگر جوانان  دستهء)

حرف نمي زنند، راه نمي روند ... آنها در شكلبندي سرمايه هيچ تعريف يا 
ارقام جاي نگرفته اند. از هر چارچوبي ندارند و در هيچ جدولي از آمار و 

حقي كه سرمايه براي اشكال جامعه شناسانه خود، در هر حد و درجه اي، 
حتي حقير و كوچك، به رسميت مي شناسد، محرومند... آنها با خشونت 
بي هدف خود، با ما حرف مي زنند. خشونت آنها حقي مي طلبد به عظمت 

مه چيز بودن را مي خويش. آنها هيچ نيستند و با خشونت شان حق ه
  خواهند. خشونت آنان بي هدف است چون جهان را مي خواهد. 

.  
اينها كارگراني هستند كه كارخانه را اشغال مي كنند اما مطالبه اي ارائه 
نمي دهند. كارگراني كه آتليه شان را به آتش مي كشند. كارگراني كه 

لهاي گاز در زيست محيطي مي كنند يا كپسو ءمنطقه را تهديد به فاجعه
  اطراف كارخانه مي گذارند آماده انفجار. 

خشونت اجتماعي بدون هدف مطالباتي، خشونتي است كه هنوزمضمون 
بصورت شكلبندي دنياي  حاملين اين خشونت،آن، در دنياي معنوي 

ديگري تجلي نيافته است.  خشونتي است براي كل مطالبات، خشونتي 
  است براي تغيير جهان.

طبقه، حدي است كه بايد در  ءه اند كه هستي شان به مثابهآنها فهميد 
مبارزه شان پشت سر گذارند. اين هستي، آنانرا تا ابد به سرمايه گره مي 
زند. آنها هرچه بيشتر در تجربه كردن اين حد، كه هر بار در مبارزه شان 
مثل يك ديوار به آن اصابت مي كنند، مي فهمند كه اين هستي را بايد 

نند و مبارزات مطالباتي فقط آنرا تمديد مي كند. آنها مي فهمند منحل ك
كه بايد در خشونت مهيب شان، قباي ژنده و سنگين طبقه اي از سرمايه 

بودن را از دوش بر زمين افكنند و آزاد و رها در آتشي كه جوانان حومه بر 
ست كهنه را بسوزانند. اين ءبا آنان جامعههمراه افروخته اند شريك شده، 

ونيسم مي دهد. مخشونت اعماق. اينست خشونت مقدسي كه نويد ك
اينست خشونتي كه با حمله بردن به ريشه خشونت، خود را و حقوق را 

  نابود خواهد كرد.
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  دمكراسي و خشونت  
  

  امير حسن پور
  
وارد فرهنگ » عدم خشونت«و » خشونت«مدتي است بحث مفاهيم  

سياسي ايران شده است. اگرچه در مقايسه با اروپا تاخيري به درازاي سه 
ن روي داده است و بايد به هر تالشي براي رشد مفاهيم و تئوريهاي قر

سياسي خوش آمد گفت، هم گفتمانهاي خشونت/عدم خشونت جاي تامل 
بسيار هستند و هم شرايطي كه به آنها دامن زده اند.  هدف من در اين 
نوشته بازبيني خود اين بحث ها است اگرچه اشارات مختصري به جوانب 

  م.ديگر آن ميكن
  

  طرح مسئله
در سي و دو سال اخير، رژيم اسالمي در توسل به خشونت گوي سبقت را 
از رژيم سلطنتي ربوده است و اشكالي از خشونت مانند سنگسار و قصاص 

قضائي - را كه تا حد زيادي فراموش شده بودند دوباره وارد نظام قانوني
سداران، نيروي ارتش، سپاه پا –ايران كرده است.  دستگاه دولتيِ سركوب 

انتظامي جمهوري اسالمي ايران (شهرباني، ژاندارمري، كميته ها)، بسيج، 
به طرز بي سابقه اي گسترش يافته و در اعمال خشونت تابع هيچ  –زندان 

محدوديتي نيست.  در سطح بين المللي هم خشونت بيداد ميكند.  
 –ة خشونت دركشورهاي همسايه، بويژه افغانستان و عراق، دو نيروي عمد

آمريكا و متحدينش از يكطرف و نيروهاي  بنيادگرا و مرتجع از طرف ديگر 
بطور روزمره به ارتكاب جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت دست  –

را به مسخره ميگيرند. اين دو قطبِ » دادگاه جنائي بين المللي«ميزنند و 
ندگي مردم را ز در سه قارة آسيا و آفريقا و آمريكاي التين  عمدة خشونت

به تباهي كشيده اند و در اروپا و آمريكاي شمالي شبح فاشيسم در جوالن 
  است. 

تعجب آور نيست كه در اين شرايط، درك خشونت و مبارزه با آن ذهن و 
فكر بسياري را بخود مشغول بكند.  در حاليكه خشونت لحظه اي فرو 

كتابهاي مربوط به  نمينشيند، قفسة كتابخانه ها و كتابفروشيها زير فشار
اين بحث سنگيني ميكند، كنفرانس پشت كنفرانس برگزار ميشود، جايزه 
رد و بدل ميشود، درس و برنامة درسي و رسالة تحصيلي و مصاحبه و 
وركشاپ و فيلم و شعر و تئاتر و انواع آثار هنري ارائه ميشود.  اما هرچه 

  ر تر سر بر مي آورد.خشونت بيشتر زير سئوال ميرود، خونين تر ودامنه دا

در ادبيات رو بگسترشي كه در سالهاي اخير بزبان فارسي منتشر شده 
همگوني از  "است، عليرغم تنوع ديدگاهاي نويسندگانش، درك نسبتا

خشونت و چگونگي مقابله با آن ديده ميشود.  اين درك همگون، خشونت 
نرا در رابطه را به خشونت فيزيكي آنهم در عرصة سياست تقليل ميدهد و آ

خشونت «)  مهمترين ادعا اين است:  1با دمكراسي مسئله يابي ميكند.(
نتيجه اين ». خشونت نفيِ دمكراسي است«يا » آنتي تزِ دمكراسي است

است كه با برقراري دمكراسي ميتوان هيوالي خشونت را كنار زد و نظام 
د.  اما سياسي و روابط اجتماعي را بر اساس عدم خشونت پايه ريزي كر

چگونه رژيم اسالمي با ساز و برگ جنگيش، ايدئولوژي خشونت مدارش، و 
نيروي قهريه سازمانيافته اش در روياروئي با مقاومت مدني خشونت 
پرهيزي خواهد كرد، عرصه را ترك خواهد كرد، يا راه را براي حضورِ 
 دمكراسي باز خواهد گذاشت؟  اگرچه پاسخ روشني به اين قبيل سئوالها

ارائه نشده استدالل ميشود كه وضع موجود را فقط با مبارزة مسالمت آميز 
و بايد اين دور » خشونت، خشونت به بار مي آورد«ميتوان تغيير داد زيرا 

خشونت بد «باطل را شكست. انقالب بد است چون انقالب يعني خشونت، 
، و رژيم حاكم در مواجهه با »است چون به خشونت بيشتر مي انجامد

جنبش عدم خشونت باالخره سرعقل خواهد آمد اگرچه چنين تحولي نياز 
  به زمان دارد. براي مثال، پيمان حبيب گفته است:

 » بنظرم در درجة اول، اصرار بر حفظ مشي عدم خشونت و اصرار بر تقويت
همبستگي در حيات مادي و معنويِ، سبب گسترش گفتمانِ جنبش و 

شد و در نهايت همين حاكميت مجبور  رشد همبستگي ميان مردم خواهد
است موج گسترده مردم و جنبش آزاديخواهانه آنها و قدرت آن را بپذيرد و 

توسل به خشونت و شيوه هاي  .چاره اي هم غير از اين نخواهد داشت
خشونت آميز در حركت رو به جلويِ جنبش سبز نيز، از خطرات تهديد 

جهي به روش هاي مبارزات كننده و بازدارندة جنبش است و بي تو
مسالمت آميز، مي تواند دورِ باطلِ خشونت و استبداد و بي منطقي را تكرار 
و بازتوليد كند و مانند هميشه به روي كار آمدنِ گروهي با خشونت، ادامه 

 .وضعِ موجود با خشونت و پايانِ آن با خشونت خواهد انجاميد
شونت رايج و حاكم را سد بنظرمن جايي مي توان دور باطل و قديميِ خ

كرد كه يك جنبشِ اجتماعيِ قوي، با اتخاذ منشِ عدم خشونت و مبارزة 
مدني و مسالمت آميز و البته پايدار، جلوي آن قدعلم كند وهزينه هاي اين 
پايداري و استقامت را كه عمدتا زمان مي باشد، پرداخت كند و بنظرم 

نتايج نهضت هاي مبارزاتي چون  جنبش سبز قادر به انجامِ اين مهم باشد.
جنبش عدم خشونت و مقاومت مدني گاندي و ماندال، بسيار پايدارتر و 
انساني تر از جنبش هايي است كه با قهر و خشونت و خونريزي در صدد 

  )2.(»تغيير وضعِ موجود به شرايط انساني بودند
كشف اين نوع گفتمان، گوئي كه هموطنان روشنفكر و فعال سياسي به  در

حقيقت در مورد رفع خشونت دست يافته اند. اگر چه اشاره به گاندي و 
مارتين لوتر كينگ و امثالشان كم نيست، اين تصور ارائه ميشود كه اينها 
هم به كشف جديدي رسيده بودند. اما آرزوي دنيائي فارغ از خشونت به 

ون اين فرانسه تا كن 1789اندازة تاريخ خشونت سابقه دارد.  از انقالب 
آرزوها دردانشِ سياست و فلسفة سياسي تئوريزه شده، و از ادموند برك 

(Edmund Burke)  ضد انقالبي گرفته تا انقالبيوني چون ماركس و لنين و
مائو زشتي خشونت و لزوم رفع آنرا در تئوري و پراتيك مطرح كرده اند.  

ا اشاره ميكنم بدون اينكه به بررسي اين بحث در طول تاريخ بپردازم، ابتد
داري چارة خشونت را در انحصاري  كه فلسفة سياسيِ دمكراسيِ سرمايه

كردن آن توسط دولت جستجو ميكند در حاليكه فلسفة سياسي 
ماركسيستي و آنارشيستي و برخي نظرات فمينيستي نفي آنرا مطرح 

ادبيات خشونت پرهيزان ايران اين نظر رايج است كه ميتوان  ميكنند.  در
خشونت را شكست، اگر چه بحث نميشود چگونه با بودن نهاد » باطل دور«

قضائيِ -ارتش و پليس و ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي و نظام قانوني
مجهز به زندان و انواع مجازات قرون وسطائي ميتوان به چنين هدفي دست 

  يافت. در بحثي به مراتب پيچيده تر از نقل قول باال گفته ميشود:  
ينيم براي بازكردن اين دايره چگونه بايد عمل كرد؟ بطور مسلم، حال بب

نفي خشونت و جلوگيري از تسلط آن بر جامعه، با استفادة دوباره از 
نفي  "خشونت امكان پذير نيست. پس بايد به عملي پناه برد كه ماهيتا

خشونت را همراه داشته باشد. تنها عملي كه به نظر ميرسد به شكلي 
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قادر به مقابله با خشونت باشد، تفكر است. تفكر در بارة  مسالمت آميز
مفهوم خشونت همزمان كوششي در جهت فهم و نقد آن و آفرينش روابط 
اجتماعي جديد، بدون استفاده از خشونت است. تعقل در مورد خشونت، 
طريقه اي براي پشت سرگذاشتن منطق آن و دستيابي به واقعيتي است كه 

شه را بر سياست خشونت و خشونت سياسي ارجح نيروي گفتار و اندي
ميداند. اولويت، انديشه بر خشونت را تنها در نهاد سياسي دموكراسي 
ميتوان يافت، زيرا شرط الزم آفرينش دموكراسي وجود انديشة دموكراسي 
است، كه جوهر وجود خود را در نقد و نفي خشونت مي يابد. انديشة 

مي يابد، كه » خودمختاري«را در مفهوم دموكراسي، محور اصلي تفكر خود 
تعيين كنندة زمان فرديت و آزادي هر يك از افراد اجتماع است.  حركت 
سيال زمان فرديت در تمام سطوح اجتماع موجب توسعه و گسترش هر چه 
بيشتر فضاي عمومي و علني ميشود كه منطق حياتي خود رادر گفتار و 

لذا گفتار و كردار آزاد اعضاي جامعه كردار آزاد افراد اجتماع مي يابد.  
ضامن بقاي ترازمندي و تعادلي است كه بين زمان اجتماع و زمان فرديت 
افراد اجتماع وجود دارد. ماهيت نهادهاي اجتماعي دموكراسي و امكان 
تغييرپذيري آنها نشان دهندة اين تعادل و توازن است. در دموكراسي، نهاد 

زمان اجتماع و حافظ زمان فردي يكايك سياسي قوانين، تنظيم كنندة 
افراد آن است. افراد با احترام گذاشتن به قانوني كه خود در سرچشمة 
وجودي آن قرار مي گيرند، به استحكام و بقاي پايه و اساس فضاي عمومي 
و علني، كه محوطة تمرين دموكراسي است، كمك مي كنند. اين تمرين 

است كه مانع استيالي منطق  مداوم دموكراسي در چهارچوب اجتماع
خشونت بر جامعه ميشود. به عبارت ديگر، هر لحظه از تمرين دموكراسي 
افراد اجتماع، به حيات روح دموكراسي مي افزايد، و تا زماني كه روح 
دموكراسي در جامعه زنده است، سياست خشونت بختي براي پيروزي 

نخستين ايجاب «گفت  ندارد. زيرا اگر اين سخن گاندي را بپذيريم كه مي
، در اينكه »نفي خشونت، احترام گذاشتن به عدالت در تمامي زمينه هاست

اولين گام در جهت تاسيس دمكراسي با نفي خشونت آغاز مي شود، ديگر 
  ) 3».(شكي به دل راه نخواهيم داد

  
  جوانبي از بحث خشونت

 بحث اصلي در عرصة تئوري در پاسخ به اين سئوال مطرح ميشود كه
، پاسخي كه سوالهاي ديگري به ميان ميكشد: »خشونت چيست؟«
خشونت به وسيلة چه كسي، چگونه، چرا، و عليه چه كسي صورت «

)  اين نيازي به توضيح ندارد كه بدون درك درست خشونت 4».(ميگيرد؟
نميتوان با آن مبارزه كرد و به خشونت پرهيزي پرداخت.  اما در گفتمانِ 

هيزي به اين سئوال پاسخ درستي ارائه نميشود و اين ايرانيِ خشونت پر
توجهي به انواع  "بهيچ وجه تصادفي نيست.  قبل از هرچيز، معموال

خشونت (خشونت فيزيكي مستقيم، خشونت رواني، خشونت نهادي، 
خشونت ساختاري، خشونت فرهنگي يا سمبوليك...) يا حتي گوناگوني 

ن، والدين بر فرزندان) نمي شود خشونت مرد بر ز "خشونت فيزيكي (مثال
و در نتيجه پيوندهاي بيشمار اين شبكه هاي خشونت را نمي بينند، و با 

اقتصادي جدا ميكنند، آنرا به پديده -اين كارخشونت را از نظام اجتماعي
اي مستقل از روابط اجتماعي تبديل ميكنند، و اين راه را هموار ميكند كه  

خالقي عرضه بشود و رفع آن هم به رشد به صورت مسئله اي رواني و ا
قواي رواني و اخالقي موكول شود. در اين گفتمان ها خشونت يعني كشتن 
آنهم كشتن انسانها نه هر موجود زنده اي. حتي در مورد انسانها هم هر 

نفر در  25000در حدود  هر روزمرگي خشونت به حساب نمي آيد. اينكه 
آن مي ميرند (هر چهار دقيقه يك نفر) دنيا از گرسنگي و علل مربوط به 

آنهم مرگي جانكاه و در شرايطي كه خوراك موجود است، خشونت به 
حساب نمي آيد. اينكه هر سال قريب نيم ميليون كودك به خاطر تغذية 

  ناكافي نابينا ميشوند خشونت نيست.
در اين گفتمان، خشونت يك بنياد اجتماعي، يك رابطة اجتماعي، يك 

ي پيچيدة قدرت نيست و از اينرو دليل وجودي آن تامين شرايط سازمانده
توزيع نابرابر و غيرعادالنة قدرت در عرصة اقتصادي (سرمايه دار و كارگر، 
ثروتمند و فقير...) و اجتماعي (نابرابري مرد و زن؛ نابرابري مليتها؛ 

.) نيست. نابرابريهاي قومي و زباني؛ نابرابري اديان؛ نابرابري شهر و روستا...

يعني خشونت يك رابطة اجتماعي (به معناي جامعه شناختي وعام ترين 
معني آن) نيست بلكه رابطه ايست بين شهروندان و حكومت.  به عبارت 

» خشونت سياسي«آنرا  "ديگر، بحث بر سر خشونت دولتي است كه معموال
در  ) حتي وقتيكه خشونت را سياسي ميبينند، از آنجا كه آنرا5مينامند.(

، به اين نتيجه دولتجستجو ميكنند و نه در بنياد  حكومتيك جناح 
ميرسند كه با تعويض يا كناره گيري يا تعديل جناح خشونت خواه ميتوان 
به پايان تاريخ خشونت نزديك شد (بسياري از هواداران جريان سبز 
معتقدند كه شركتشان در حكومت يا به قدرت رسيدنشان بساط خشونت را 

اهد چيد).  حتي وقتيكه خشونت را در همة عرصه هاي جامعه بر خو
، باز هم راه »)افقي«و » عمودي«ميبينند (آنهم با استعاره هاي هندسه اي 

مواجهه با آن را در تكامل اخالقي افراد جامعه، تعالي بسوي فكر دمكراسي، 
و تمرين دمكراسي مي بينند.  رواني كردن (غيراجتماعي كردن) خشونت 

به مسئلة فرد تقليل ميدهد (دولتمرد خشن يا دولتمرد خشونت پرهيز،  آنرا
رهبر سبز يا رهبر سياه و زرد و نارنجي) و اخالقي كردن خشونت چارة آنرا 

  درتبليغِ مدارا و رشد قواي فكري جستجو ميكند.  اما چگونه؟
پيروان ايراني عدم خشونت با تبديل خشونت به پديده اي رواني و اخالقي 

خشونت، «معقول و منطقي ميرسند كه  "ذهني به اين نتيجة ظاهرا و
» دائرة باطلي«يا » دور باطل«به عبارت ديگر، ».  خشونت به بار مي آورد

در كار است كه بدون شكستن آن خشونت همچنان ادامه مييابد. اما اگر در 
 ميتوان علتها و معلولها را مشخص كرد و تبديل آنها را» دور باطل فقر«

خشونت هم علت است هم » دور باطل خشونت«بهمديگر تصوير كرد، در 
معلول، و نميتوان بين علت و معلول تمايزي قائل شد. معلوم نيست 
خشونت از كجا شروع ميشود و ديناميك توليد و بازتوليد آن چيست.  در 

  اينجا، خشونت خشونت است.
انِ توضيحيِ يك استعاره است و مثل هر استعاره اي تو» دور باطل«

ارائه ميدهد بسيار » خشونتدور باطل «محدودي دارد اما توضيحي كه 
آنرا مغلطه به  "ناتوان است؛  اين يك نوع تحليل علّي است كه معموال

). تحليل علّي، يعني تشخيص رابطة  circularityحساب آورده اند (مغلطة
مهمي از  علت و معلول، بخش مهمي از شيوة درك دنيا است، و موئلفة

پاسخ بدهيم درگير » چرا؟«پروسة شناخت علمي است. هر وقت به سئوال 
تحليل علّي ميشويم يعني براي يك معلول علت يا عللي پيدا ميكنيم. اگر 

زمين خوردم،  "چه براي خيلي از معلولها ميتوان علتي مشخص كرد (مثال
و  در تحليل مسائل جامعه تشخيص درست رابطة علت پايم شكست)،

معلولي كار آساني نيست، زيرا در اين مورد، بر خالف مثال ذكر شده كه 
شكسته شدن پا را معلول زمين خوردن ميداند، رابطه ها ساده، مكانيكي، 
مستقيم و تك خطي نيستند بلكه پيچيده و ديالكتيكي وغيرمستقيم و 
چند بعدي هستند: بيشتر معلولها بيش از يك علت دارند، و در شرايطي 
علت به معلول تبديل ميشود و بالعكس، معلول حتي ميتواند مقدم بر علت 

جنگ جهاني  "باشد و گاهي آنچه علت به نظر ميرسد علت نيست (مثال
اول اگر چه با سوء قصد به فرانتس فرديناند شروع شد معلول اين رويداد 
 نبود). علت ها ميتوانند كلي، جزئي، مستقيم، غير مستقيم، ضروري، كافي

  و... باشند.
» خشونت، خشونت به بار مي آورد«به اين ترتيب، در اين استدالل كه 

امكان درك پيچيده و چندعليتي نيست چون خشونت هم علت است هم 
 yباعث  xمعلول. اين استدالل حتي شكل ساده ترين تحليل علّي را ندارد (
 circular)ميشود) بلكه نمونه اي از استدالل دايره اي يا چرخان 

argument) ) استx  باعثx  ميشود، ياx  درست است براي اينكهx 
آن  (premise)يكي از مقدمه هاي «در اين نوع استدالل  ) 6درست است).(

دور )  «7».(آنست و يا حتي معادل آن (conclusion)متكي به نتيجة 
استداللي است كه نتيجة خود را در مقدمه جا ميدهد «، در فلسفه، »باطل
است بر حسب  (expression)ادره به مطلوب)، يا تعريف يك عبارت (مص

) در چنين استداللي، نتيجه از مقدمه استنباط ميشود 8».(خود آن عبارت
و صحت خود مقدمه را نميتوان مستقل از آن نتيجه به اثبات رساند. به 
عبارت ديگر، مقدمه در خدمت اثبات نتيجه است و نتيجه در خدمت اثبات 

همچنين به ». خشونت بد است چون خشونت به بار مي آورد: «مقدمه
سياق منطق ارسطوئي (الف، هميشه الف است و نميتواند ب باشد) 

  خشونت، خشونت است و نميتواند چيزي جز خودش باشد.



  خشونت ي ويژه نامه

٨١  106و  105ي  آرش شماره

تعجب آور نيست كه با اين درك از خشونت، طرفداران عدم خشونت 
ند كه يك طرف دست از را به اين طريق ميسر ميدان» دور باطل«شكستن 

خشونت بردارد، و اين يك طرف همانست كه مسلح نيست، ارتش و پليس 
و سپاهي و بسيجي ندارد، و خودش آماج خشونت است، يعني مردم ايران. 
اگر يك طرف دست از خشونت بردارد، طرف ديگر نيز ترسش فروميريزد و 

نانهادن نظام خشونت اگر هم از بين نرود مهار ميشود، آنهم از طريق ب
  )9قانونيِ مبتني برعدم خشونت.(

در صداقت خشونت پرهيزان و آمال و آرزوي آنان براي دنيائي فارغ از 
خشونت ترديدي نيست.  من هم مانند فعالين جنبش صلح و جنبش ضد 
جنگ كه سالها در آن شركت كرده ام، از خشونت هاي پايان ناپذير دولت، 

ا بحث من بيشتر بر سر درك خشونت و فرد و جامعة مدني بيزارم. ام
راههاي نفي آن است. درغرب بيش از دويست سال است كه جنبش صلح 
در جريان است و مدتها است كه جنبش به اين نتيجه رسيده است كه تا 
وقتيكه رابطة بين جنگ و اقتصاد قطع نشود اميدي به صلح نيست. سئوال 

ينهمه تئوريسين صلح خواهي، اينست كه چرا با اينهمه مصلح سياسي، با ا
با قرنها تفكر در بارة عدالت و برابري، نه دايرة خشونت شكسته ميشود نه 
فقر، و هردو دست در دست هم گسترده تر و پابرجا تر به كشتار خود ادامه 
ميدهند؟  اگر در عصر رژيمهاي فئودالي در شرق و غرب، هر چه بيشتر 

ريز و درشت خيره سر تر ميشدند، نوشته ميشد، ملوك » نصائح الملوك«
درعصر دمكراسيِ سرمايه داري نيز هر چه دموكراسي و اخالق و صلح و 
خشونت پرهيزي بيشتر تبليغ مي شود و قانونِ جنگ و پروتوكول و اعالمية 
جهاني حقوق بشر صادر ميشود، دولت دمكرات خشن تر و ميليتاريست تر 

دان) مي پردازد.  ميتوان پرسيد به جنگ با دشمن خارجي و داخلي (شهرون
موجود، بعد از چند دهه مبارزة شهروندان  "كه چرا در دمكراسيهاي واقعا

پليس، پيشرفتي در محدودكردن اين فرمِ  (brutality)عليه قساوت 
خشونت دولتي صورت نميگيرد؟  اينكه دولت آمريكا در مجامع بين المللي 

وع كردن بمب خوشه اي و مين و از جمله در سازمان ملل قاطعانه با ممن
تجارت آزاد اسلحة سبك مخالفت ميكند چه عواقب تئوريكي براي درك 
عدم خشونت دارد؟  هنگاميكه دولت آمريكا ابزار كشتار را كاال به حساب 

و » دمكراسي اقتصادي«مي آورد و از دادوستد اين كاال به دليل احترام به 
روان عدم خشونت رابطه اي بين دمكراسي اقتصاد بازار آزاد دفاع ميكند، پي

اقتصادي و سياسي مي بينند؟ آيا ميتوان بعد ازهشت هزار سال تاريخ 
خشونت سازمان يافته توسط ارتش و پليس و سپاهي و گزمه و گزير در 
كيفيت تئوريهاي خشونت (پرهيزي) ترديد يا تامل بكنيم؟ چگونه تضاد 

ضد خشونت و صلح طلبي را بايد  بين واقعيت خشونت و رشد ايده هاي
  فهميد و حل كرد؟ 

رابطة بي انتها با خشونت دارند: انگيزه «از نقطه نظر جامعه شناسي، انسانها 
هاي خشونت به ا ندازه اي متنوع و متعددند كه هيچ ليستي نميتواند همه 
را در بر بگيرد... هر كس ميتواند مرتكب خشونت بشود و هيچ كس و 

چيزي، نه انسان نه چيزي ديگر، از هر مقوله اي كه باشد، از هيچ  "تقريبا
قرباني شدن در امان نيست.  خشونت يعني كشتن، آسيب رساندن، ويران 

در بين اين پنج شكلِ خشونت، ».  كردن، سرقت كردن، و بيرون راندن
خشونت حد نهائي خشونت است.. «كشتن از همه متمايز تر است. كشتن 

برتري و فرودستي انسان ها...همراه با تهديد به مرگ «اي ايده ه...».  مطلق
و خشونت، هردو در آغاز و پايان حكمراني متمركز و بويژه دولت قرار 

  ) 10».(ميگيرند
با وجود حضور همه جائي خشونت، دانش انسانشناسي تاكيد بر اين دارد 

جنگ، درمقياس انسانشناختيِ «جديد است:  "كه جنگ پديده اي نسبتا
متأخر است. انسانها به عنوان يك گونه  "ود بشر، اختراعي نسبتاوج

(species) .نود در صد تاريخشان را بدون جنگ سپري كرده اند ،
هيرارشيهاي اجتماعي و مفاهيم مالكيت براي شروع جنگ ضروري به نظر 
ميرسند... بنيادهاي نظاميِ رسميت يافته و ارتشهاي دائمي با پيدايش 

ن يك فرم سازماندهي سياسي، اقتصادي و اجتماعي رشد به عنوا "دولت"
نود در «) در دوران طوالني 11».(كردند... در حدود هشت هزارسال پيش...

يا گروه زندگي  (band)، تضاد عمدة انسانها، كه بشكل باند »صد تاريخ
ميكردند، با طبيعت بود نه با همديگر.  توسل به قهر بيشتر بين انسانها و 

نات صورت ميگرفت. در اين دوران، طبيعت بر انسان مسلط بود ساير حيوا
  و انسان توانائي اعمال قهر (ويران كردن) طبيعت را نداشت. 

متأخر بودنِ خشونت سياسي، بيش از هر چيز به اين معني است كه  
خشونت پديده اي تاريخي و اجتماعي است. تاريخي است به اين معني كه 

هم ميتوان تصور كرد، و اجتماعي است به اين  آغازي دارد و پايانش را
انسان برنخاسته بلكه » روان«يا » فطرت«، »ذات«، »طبيعت«معني كه از 

محصول شبكة روابط متناقض و متضادي است كه انسانها در پروسه گذار از 
گردآوري خوراك به توليد آن به تدريج بنا نهادند: پيدايش مالكيت 

، پيدايش خانواده (روابط پاترياركي)، خصوصي، ظهور طبقات متخاصم
پيدايش دولت، (و به دنبال اختراع نوشتن) تدوين قانون، دانش، دين، 

استثمارگر و استثمارشده و ايدئولوژي، ادبيات و هنر.  تقسيم جامعه به 
با مقاومت روبرو ميشد وازاين رو نهادينه  و ستمديده جنسيت ستمگر

ونت (قدرت دولتي) و كسب رضايت بدون توسل به خش اين روابطكردن 
، دين، هنر...) ميسر نمي شد. با ياستثمار و ستم از طريق ايدئولوژ (توجيه

حاشيه اي شدن تضاد بين انسان و طبيعت، تضاد بين انسانها به شكل 
نويني، يعني تضاد طبقاتي، شكل گرفت.  توسل به قهر يا  ةتضاد عمد

(پروسة شكار  نات در جريان بودين انسان و ساير حيواب "خشونت كه قبال
داد: جنگ انسان  نويني از اعمال قهر "جاي خود را به شكل كامال همديگر)

عليه انسان بر اساس تقسيم نابرابر قدرت و با برنامه و سازوبرگ و 
سازماندهي نظامي و با ايدئولوژي و سياست.  اين پروسة گذار به شكل 

بعد از پيدايش نوشتن، در كتيبه روشني در آثار باستانشناسي و بخصوص، 
) امروز، جنگ جزو تاروپود جامعه شده است: موئلفه 12ها ثبت شده است.(

اي از اقتصاد، تكنولوژي، سياست، دين، حكومت، ايدئولوژي، هنر، زبان، و 
  آموزش و پرورش است.

  
  

  
  

  دمكراسي: قانوني كردن خشونت
ا روي آوردن شهروندان به اگر خشونت پرهيزان ايراني بر اين باورند كه ب

منطق عدم خشونت فرشتة دمكراسي به پرواز در مي آيد، تئوريسين هاي 
به بعد به درك بسيار پيچيده تري از رابطة  17اروپائيِ دمكراسي از قرن 

خشونت و دمكراسي رسيده بودند.  در اواسط قرن هفدهم، تامس هابز 
(Thomas Hobbs, 1588-1679)كرين فلسفة سياسي ، يكي از اولين متف

آغاز عصر مدرن (سرمايه داري)، به جاي خيالبافي در بارة برافكندن 
خشونت، تحليلي ارائه داد كه بعد ها با تغييراتي توسط جان الك، ژان ژاك 

حقوقي سرمايه داري قرارگرفت. هابز -روسو و ديگران مبناي نظام سياسي
حالت «كه انسان در  استدالل كرد (Leviathan) لواياتندر اثر مشهورش 

، يعني در شرايط نبود حكومت و قانون كه از قدرت و حقوق »طبيعت
طبيعي برخوردار است، تابع انگيزة طمع و منفعت است و از اين روي 

بنا بر اين هر آنچه در زمان جنگ «هميشه در وضعيت جنگ به سر ميبرد: 
مان هم، ه» روي ميدهد، هنگامي كه هر انساني دشمن انسان ديگر است

اگر انسان از امنيت برخوردار نباشد، در شرايط صلح  برقرار ميشود.  در اين 
شرايط كه هر شخص در رابطة ستيز با شخص ديگر قرارگرفته است هر 
فردي ميل طبيعي به خشونت دارد. اين حالت، جنگ همه عليه همديگر 

م است و براي اينكه جامعه از هم نپاشد بايد طي قراردادي يك حاك
(sovereign) كه ميتواند فرد يا انجمني (پارلماني) از افراد باشد، تعيين ،

شود تا شرايط قرارداد را به اجرا بگذارد. اين حاكم اجراكنندة قانون است، و 
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امرش مطاع است.  از آنجا كه تضادهاي شهروندان آشتي ناپذيرند نفعشان 
دني برخوردار بشوند. در اين است كه در مقابل اطاعت از قانون، از صلح م

  به اين ترتيب به كار بردن خشونت قدرت انحصاري حاكم است. 
درهلند  "و بعدا 17اين تضادهاي آشتي ناپذير در انگلستان در اواسط قرن 

به ا نقالب منجر شدند،  18و فرانسه و آمريكاي شمالي در نيمة دوم قرن 
ضادهاي آشتي اما با بقدرت رسيدن طبقة نوپاي بورژوازي، يك سري ت

ناپذير ديگر جاي آنها را گرفت. با وجود نگرانيهائي كه خشونت انقالب 
 –فرانسه برانگيخت، نه دولتمردان و نه تئوريسين هاي دولت دمكراتيك 

در فكر حذف  –كه به مراتب پيشرفته تر و پيچيده تر از هابز بودند 
پرداختند.  اگر خشونت نبودند. آنها بجاي لغو خشونت به قانوني كردن آن 

در رژيم فئودالي هر صاحب قدرتي نيروي مسلح و زندان خودش را داشت، 
در نظام سرمايه داري اعمال خشونت ميبايست در انحصار دولت باشد.  اگر 
در رژيم فئودالي استفاده از قوة قهريه خودسرانه بود، در نظام سرمايه داري 

هابز، هنگاميكه دولتهاي ميبايست مطابق قانون باشد.  دو قرن بعد از 
) دولت سرمايه 1920-1864سرمايه داري براروپا مسلط بودند، ماكس وبر (

يك اجتماع انساني كه (به شيوه اي «داري را اين چنين ارزيابي كرد: 
موفقيت آميز) انحصار بكارگيري مشروع قوة فيزيكي را در چهارچوب يك 

وانست غير از اين باشد؟ و چطور ميت».  سرزمين معين در اختيار ميگيرد
دوران سلطة دمكراسي بورژوائي دوران تشديد مبارزة طبقاتي، ظهور طبقة 
كارگر، پيدايش كمونيسم و آنارشيسم، ورود زنان به عرصة مبارزة سياسي، 
رشد نهضت هاي رهائيبخش ملي، تشديد رقابت سرمايه داري، صدور 

ملي و در هم شكستن سرمايه و كاال، گسترش بازار ملي، ايجاد مرزهاي 
آنها، اشغال كشورهاي نزديك و دوردست، جنگ بي پايان بر سر 
مستعمرات و ساير تحوالت پر مخاطره است و بقا درچنين دنيائي بدون 
توسعه و تعميق قوة قهريه ميسر نمي شد:  وزارت جنگ، ارتش دائمي، 
نظام وظيفه، آكادمي علوم نظامي، مقبرة سرباز گمنام، موزة جنگ، 
قبرستان نظامي، دادگاه نظامي، قانون جنگ، صنايع نظامي، علوم نظامي، 

  صنعتي.-نمايشگاه صنايع جنگي، و باالخره مجتمع نظامي
در اواسط قرن گذشته، هنگاميكه هانا آرنت،  محققِ گفتمانِ خشونت، 

تمايزي بين «نگران اين بود كه علم سياست زبان دقيقي بكار نمي برد و 
، (force)» زور«، (strength)» توان«، (power)» قدرت«اصطالحاتي چون 

قائل » خشونت«و، باالخره،  (authority)» اقتدار«، (might)» قوت«
) آيزنهاور، رئيس جمهور آمريكا و ژنرال پنج ستارة جنگ 13،(»نميشود

جهاني دوم، به مردم آمريكا اخطار ميكرد كه نگران هيوالي نويني باشند 
كه » صنعتي-مجتمع نظامي«سرمايه داري برخاسته: غول كه از درون نظام 

دمكراسي را تهديد ميكند و حتي اگر لزومي براي جنگيدن نباشد جنگ 
[آن] در  –اقتصادي، سياسي، حتي روحي  –نفوذ كليتي «راه مي اندازد و 

هر شهري، هر مجلس ايالتي، و هر ادارة دولت فدرال احساس ميشود....ما 
صنعتي] آزاديها -بدهيم كه سنگيني اين تركيب [نظاميهرگز نبايد اجازه 

آيزنهاور پيدايش اين ». يا پروسه هاي دمكراتيك ما را به خطر بيندازد
ميدانست اما از تسلط آن بر سياست نگران بود و » ضروري«مجتمع را 

  ميدانست كه آنچه در پيش است نظامي كردنِ صريحِ سياست است.
د كه جداكردن صوريِ سياست و ارتش در آيزنهاور گوئي كه متوجه نبو

دمكراسي بورژوائي از طريق سپردن وزارت جنگ به سياستمداران و 
اقدامات مشابه، قدرت نظامي را سياسي كرده است و سياست را نظامي.  

سپتامبر بار ديگر تئوريهاي  11پاسخِ دولت آمريكا و متحدينش به 
ز جمله مايكل ايگناتيف دمكراسي را محك زد. تئوريسينهاي دمكراسي ا

(روزنامه نگار، استاد دانشگاه و رهبر فعلي حزب ليبرال كانادا) استدالل 
كردند كه در مبارزه با تروريسم ميتوان دمكراسي را متوقف كرد، آزاديهاي 
مدني را معلق كرد، و به شكنجه متوسل شد. اما اين تئوريسينها از 

سياستمداري نيازي به توصية سياستمداران عقب ماندند و در واقع هيچ 
آنها نداشت. همة سياستمداران حتي اگرهابز و الك و ميل و وبر را 
نشناسند، ميدانند كه در دمكراسي امنيت دولت و ملت هميشه بر منافع 
شهروندان و بر تعهدات بين المللي اولويت دارد. كارنامة آمريكا در ده سال 

قيف و ربودن مخالفين، ترافيك اخير: شكنجه هاي وحشيانة زندانيان، تو
دستگيرشدگان در سطح بين المللي، ايجاد زندانهاي مخفي در خارج از 
مرزها، پايمال كردن آزاديهاي مدني و همة اينها با توجيه قانوني. با وجود 

اينكه هم در آمريكا و هم خارج از آن به اين خشونت لجام گسيخته 
ابوغريب و گوانتانامو بي به عنوان  شكنجه در زندانهاي  "اعتراض شد و مثال

جنايت جنگي قلمداد شد، سياستمداران آمريكائي، مانند همقطاران 
قانوني خود را از -بريتانيائي و اسرائيليشان، به آساني و بشيوه اي سياسي

تبعيت به قانون و تعهدات بين المللي مستثني كردند و در واقع بار ديگر 
هم قانون گذاري ميكند و هم قانون  نشان دادند كه دولت دمكراتيك

  )14شكني.(
ممكن است اعتراض بشود كه اين خشونت ها در نفي حكومت قانون و 
دمكراسي بوده نه در پايه گذاري آن.  در حاليكه ليبراليسم هميشه چنين 
ادعائي را ارائه داده، برخي از تئوريسين هاي دمكراسي از قديم االيام 

خشونت و دمكراسي بوده اند. براي مثال الكسي  متوجه الزم و ملزوم بودن
» دمكراسي در آمريكا«دو توكويل دراواسط قرن نوزدهم در اثر مشهورش 

  در مقايسة سياست اسپانيا و اتازوني در مورد مردم بومي گفت:
اسپانيائيها به وسيلة اقدامات هولناك بي سابقه، وغلطيدن در ننگي پاك «

را نابود كنند يا حتي مانع از  (Indian race)ي نشدني، نتوانستند مردم بوم
شريك شدن آنها در حقوقشان بشوند؛ آمريكائيهاي اياالت متحده به هر 

به آرامي، به شيوة  –دوي اين هدف رسيده اند آنهم با سهولتي شگفت آور 
قانوني، انساندوستانه، بدون ريختن خون، بدون نقض حتي يكي از اصول 

ر جهانيان. نميتوان انسانها را نابود كرد و درهمان بزرگ اخالقي در انظا
  )15».(حال اينهمه به قوانين بشريت احترام گذاشت

اگر چه دوتوكويل اريستوكرات بود و مدافع دمكراسي بورژوائي، اين  
تيزبينيش در مورد رابطة قانون و دموكراسي بيشتر به تحليل ماركس 

. اما اگردرغرب هر سنگ بناي ميماند و كمتر مورد توجه قرار گرفته است
دمكراسي را با جنگ عليه شهروندان، كشتار مردم مستعمرات، برده كردن 
مردم آفريقا، و تحميل دو جنگ جهاني و دهها جنگ ديگر به مردم دنيا 
روي هم گذاشتند، كارنامة دمكراسيهاي شرق درخشان تر نبوده است. در 

، يعني هندوستان، اشارة »دنيابزرگترين دمكراسي «اينجا فقط به عملكرد 
مختصري ميكنم. نظام دمكراتيك هندوستان، بر خالف آمريكا، كه در 
پروسة لشكركشي و اشغال و كشتار و ژنوسيد و برده داري و آپارتايد نژادي 
پا بدنيا نهاد، در بطن ايده ها و پراتيك عدم خشونت، استقالل خواهي، و 

  استعمارزدائي پايه ريزي شد.   
هي به مطبوعات هندوستان، گزارشهاي سازمانهاي حقوق بشر و نگا

خشن » بزرگترين دمكراسي دنيا«تحقيقات آكادميك نشان ميدهد كه اين 
ترين آنها هم هست. در مسابقه اي كه بر سر ارتكاب خشونت بين دولت و 

برقرار است مشكل است بتوان تشخيص داد كه كدام جلوتر » جامعة مدني«
ه سال بعد ازاستقالل، روابط برده داري و فئودالي و است.  شصت و س

كاستي پا برجا هستند، و پا به پاي آن، فرمهاي جديد ترِ خشونت زندگي 
مردم اين شبه قاره را به جهنمي در روي زمين تبديل كرده اند: ترافيك 
زن و مرد و كودك به منظور بهره كشي جنسي و در آوردن ارگانهاي بدن 

 bonded)اي، بيگاري و كار اجباري براي استهالك قرض  آنها، كار برده
labour))،16 جنين كُشي (دختران)، طفل كُشي (دختران)، خشونت عليه (

 230با » گرسنه ترين كشور دنيا) «17بيش از چهل ميليون زن بيوه،(
) باالترين در صد كودكان از رشد 18ميليون نفر جمعيت دچار سوء تغذيه،(

 6000مرگ دو ميليون كودك در سال بخاطر گرسنگي ()، 48بازمانده (%
در روز) ... اگر اينها در تئوري دموكراسي مسائل بخش خصوصي و جامعة 
مدني به حساب مي آيند، عرصة عمومي وضع بهتري ندارد و دست در 

  دست عرصة خصوصي مشغول بيداد عليه مردم هندوستان هستند.
از پارلمان هندوستان خواست كه  2011ژانوية  5در » ديدبان حقوق بشر« 
را كه دولت براي » دوران استعمار (sedition law)قانون ضد شورش «
لغو كند. مسئول بخش » خاموش كردن نارضائي سياسي به كار ميبرد«

به كاربردن قانون ضد شورش به منظور «آسياي جنوبي اين سازمان گفت: 
طبق ».  ستمگر استخاموش كردن انتقاد مسالمت آميزعيارِ يك حكومت 

» كشتن در درگيري«اعدام فراقانوني يا  1950از اواخر «يك تحقييق، 
(encounter killing)  به يكي از ابزار كار پليس تبديل شده است. در اين

  موارد، افرادي كه به گمان پليس درگير فعاليت جنائيِ جدي بوده اند 
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ديدبان حقوق ) «19(».دستگير ميشوند و در جايگاهاي سري اعدام ميشوند
گزارش داد كه اين قبيل قتلها در كشمير بعد اپيدمي پيدا  2007در» بشر

  دولت هند شاهد«كرده است. مطالعة ديگري به اين نتيجه رسيده است كه 
خاموشِ خشونت غيردولتي كاست هاي باال عليه كاست هاي پائين و 

حقوق «ارزه براي و مب» خشونت جامعه هاي اكثريت عليه اقليت است
قانوني و انساني و اجتماعي... با قساوت استثنائي و نقض حقوق بشر 

  )  21)  اينها مشتي از خروارند.(20».(سركوب ميشوند
  
  
  
  

  
   

  كمونيسم: دولت، قانون 
  بنيادهاي دنياي كهن –و خشونت 

روش من  در اين بحث اين نيست كه با اشاره به خشونت دمكراسيهاي   
به اين نتيجه برسم كه دمكراسي وخشونت الزم و ملزومند. موجود  "واقعا

بحث من بر سر اينست كه پروژة دمكراسي، هم در تئوري و هم در پراتيك، 
هدفش نه لغو خشونت بلكه دمكراتيزه كردن آن است.  اين نه به خاطر 
بدطينتي تئوريسين ها و پراتيسين هاي دمكراسي بلكه ناشي از درك 

ة آنان از جامعة طبقاتي است. اگر در عصر روشنگري درست و واقع بينان
بحث الزم و ملزوم بودن خشونت و دمكراسي در عرصه هاي سياسي، 
قانوني، قضائي و اخالقي پذيرفته شد، امروز بعد از سه قرن دوباره همين 
بحثها در دستور كار مبلغين اين نظام قرار گرفته است. براي مثال، در 

بعضي فرمهاي خشونت را  (ethics)از منظر اخالقي سالهاي اخير جان كين 
دمكراتيزه «برنامة » مازاد خشونت«ضروري مي شمارد و براي از بين بردن 

را پيشنهاد ميكند كاري كه به نظر او در جريان تاسيس » كردن خشونت
  ) 22صورت گرفت.( مدل فيالدلفيا)(اياالت متحدة آمريكا 

مكراتيزه ميكند و خود را پايان تاريخ اگر دمكراسي بورژوائي خشونت را د
به حساب مي آورد، پروژة كمونيسم پايان دادن به اين خشونت است.  
كمونيسم معتقد به ابدي بودن هيچ چيزي نيست و سرمايه داري را لحظه 
اي در تاريخ طوالني انسان به حساب مي آورد. در تئوري ماركسيستي، 

بنيادهاي خشونتند. اينها بنيادهاي دولت، ارتش، قانون، خانواده، و دين 
به شمار ») ماقبل تاريخ«دنياي كهن يعني جامعة طبقاتي (به قول ماركس 

ميروند و گذارازاين شبكة خشونت به جامعة بدون خشونت بدون نفي آنها 
  ميسر نمي شود. 

اما اگر نفي اين بنيادهاي ماقبل تاريخ ضروري است، گذار از سرمايه داري 
م و سپس به كمونيسم بدون به كار گرفتن آنها ميسر نخواهد به سوسياليس

بود.  به عبارت ديگر، ساختن جامعة بي طبقة كمونيستي با اين ابزارهاي 
جامعة طبقاتي صورت ميگيرد، اگر چه اين ابزارها دگرگون، متحول، و 
شسته ورفته ميشوند.  اين تضادي است كه جنبشهاي كمونيستي در قرن 

ند حل كنند و همچنان چالش بزرگي به شمار ميرود. بيستم نتوانست
 انقالب تنها بدست گرفتن قدرت سياسي نيست.  در فرداي كسبِ قدرت
سياسي، روابط اجتماعيِ پوسيده تغيير نمي كند و انقالب اجتماعي كه به 
مراتب پيچيده تر از انقالب سياسي (كسب قدرت دولتي) است وپاياني بر 

ادامه يابد، انقالبي كه هر قدم آن آگاهانه است وهر آن متصور نيست بايد 
اقدامش با مقاومت پاسداران دنياي كهن روبرو خواهد شد. مبارزة طبقاتي 

 –مبارزه اي همه جانبه است و همة عرصه هاي زندگي را در برميگيرد 
سياست، ايدئولوژي، اقتصاد، فرهنگ، هنر، تئوري، فلسفه، آموزش، 

ز اين جا ست كه درك پيروان عدم خشونت از انقالب، تكنولوژي، و توليد. ا
  خالصه شده است، ساده انگارانه است.» انقالب=خشونت«كه در معادلة 

از نقطه نظر ماركسيسم، انقالب نه توسل به خشونت بلكه به قدرت رسيدن 
يك طبقة نو و مترقي است كه راه را بر رشد جامعه باز ميكند و يك نظام 

براي مثال انقالب  –را به جاي روابط كهنه بنا مينهد اجتماعي پيشرفته 
در روسيه.   1917و انقالب سوسياليستي  1789بورژوائي فرانسه در 

ترديدي نيست كه در هر انقالبي خشونت روي ميدهد، اما در انقالب 
سوسياليستي تالش ميشود كه كسب قدرت در شرايطي صورت بگيرد كه 

، هنگامي كه قدرت »وضع انقالبي«ر خشونت به حد اقل برسد، يعني د
حاكم ناتوان از اعمال قدرت است و اكثريت مردم حاضر به تحمل آن 

  نيستند، و عليه آن قيام ميكنند. ماركس و انگلس به استقبال شرايطي 
رفتند كه به نظر ميرسيد طبقة كارگر بتواند از طريق مسالمات آميز به 

ند) اگر چه ترديد داشتند كه چنين قدرت برسد (در آمريكا و بريتايا و هل
بشود. لنين مانند همة ماركسيستها نه تنها با تروريسم بشدت مخالف بود 

را هم با قاطعيت رد ميكرد. در پروسة قيام، » آوانتوريسم انقالبي«بلكه 
كمونيستها به مبارزات توده اي از اعتصاب در كارخانه ها و مدارس گرفته 

و راهپيمائي در خيابانها اهميت فوق العاده تا بايكوت و پخش اعالميه 
ميدهند.  در پروسة انقالب، شيوه هاي مبارزه، برخالف عقيدة خشونت 

آن (يا خشونت يا عدم خشونت) تعيين نمي - يا-اين- پرهيزان، بر مبناي يا
شود.  در اين پروسه، دريائي از ابتكار تودة مردم به جريان مي افتد، 

تمداران خارج ميشود، و در بسياري موارد سياست از حوزة تخصص سياس
هيچ سياستمداري را توان مقابله با آن نيست. اكثريت مردم و انقالبيون 
هيچ عالقه اي به خشونت ندارند. خشونت بيش از همه مردم عادي و 
انقالبيون را آماج قرار ميدهد. آنان كه بيش از همه از خشونت بيزارند 

  بين بردن آن بسته اند.  كساني هستند كه دل در گرو از
اما نفي دنياي كهن به آساني ميسر نيست. جنبش كمونيستي هنگاميكه 
در قرن گذشته در چند كشوراز جمله روسيه و چين به قدرت رسيد، 

در عرصة تئوري پيش بيني شده بود به شيوه اي ريز و  "موانعي را كه قبال
روي كه از قبل از روزانه در گسترة عمل تجربه كرد.  حزب كمونيست شو

شروع جنگ جهاني اول با اين پروژة كشتار و ويرانگري مخالفت كرده بود 
در چهارمين سال جنگ قدرت را در دست گرفت و بالفاصله سربازانِ 
روسيه را به ترك جبهه ها  فراخواند، و كشور را از ميدان جهانيِ آدمكشي 

ودشان را به تجاوز خارج كرد. اما چهارده دولت سرمايه داري جنگ بين خ
نظامي عليه اولين حكومت سوسياليستي تبديل كردند، و چهار سال 
خشونت و ويراني و قحطيِ جنگ جهاني را بمدت چند سال ديگر بر اولين 
حكومت سوسياليستي تحميل كردند. نظام نويني كه ميبايست به ساختن 

ي پايه هاي سوسياليسم بپردازد در خشونت مرگباري كه دمكراسيها
سرمايه داري براه انداختند از نفس افتاد. كشتار وحشيانه اي كه دمكراسي 

در خيابانهاي پاريس از كموناردها كرده بود در پهناي  1871بورژوائي در 
  بزرگترين كشور دنيا در روسيه تكرارشد.

اگر خشونت دمكراسيها مانع بزرگي براي ساختمان سوسياليسم شد،  
ناتواني رهبري در گسست از روابط سرمايه داري تضادهاي دروني جامعه و 

مانع  اصلي به حساب مي آمد. رهبري حزب در دوران استالين و بعد از آن 
نتوانست، نه در عرصة ذهن و نه در عمل، از روابط سرمايه داري بگسلد. 
نظام اداري و مديريت، سيستم قضائي، نظام آموزشي و بسياري روابط ديگر 

ه داري بود. اگر چه در فاصلة يك دهه بعد از پايان تجاوز تداوم نظام سرماي
نظامي دولتهاي سرمايه داري بيسوادي از بين رفت و قحطي و گرسنگي و 
بعضي شيوه هاي استثمار كنترل شد و زنان از آزاديهاي زيادي برخوردار 
شدند، بيست سال بعد از انقالب، در آغاز دومين جنگ جهاني دنياي 

وابط سرمايه داري هنوز وسيع تر از موئلفة سوسياليستي سرمايه داري، ر
  آنچه را كه ساخته شده بود ويران كرد. 1941بود و حملة آلمان در 

اما اگر شوروي بر چالش دو جنگ جهاني و جنگ داخلي فائق آمد، در 
دچار شكست شد.  –در تئوري و سياست و ايدئولوژي  –عرصة آگاهي 

اين تحليل ضد ماركسيستي كه طبقات از با  1930استالين در سالهاي 
بين رفته اند و مبارزة طبقاتي پايان يافته است، هر نظر و عمل مخالف يا 
انتقادي را به بقاياي سرمايه داري و توطئة سرمايه داري جهاني پيوند 
ميداد، در اين مورد همان رفتاري را كرد كه دموكراسيهاي سرمايه داري با 



  خشونت ي ويژه نامه

٨٤  106و  105ي  آرش شماره

در مواردي از آنها خشن تر رفتار كرد، در  ) 23كمونيستها ميكردند،(
برخورد به اپوزيسيون مرتكب جنايات فراوان شد و بسياري را بدون هيچ 
دليل و مدركي روانة زندانها و اردوگاه كار اجباري كرد.  حزب كمونيست 
چين در دوران مائو اين درك از مبارزة طبقاتي و برخورد به اپوزيسيون را 

دو خط سوسياليستي و سرمايه داري و مبارزة بين دو خط رد كرد، و وجود 
مشي در حزب و دولت را بخشي از مبارزة طبقاتي به حساب مي آورد. با 

كودتا كردند و به كشتار  1979وجود اين، پيروان سرمايه داري در سال 
پيروان سوسياليسم پرداختند. اين تحوالت را، كه به مراتب پيچيده تر از 

خشونت «ين مختصر قابل بررسي باشند، نميتوان با ديدگاه آنند كه در ا
  توضيح داد.  » خشونت مي آفريند

)، اين دو 1976) و چين (1956با كودتاي سرمايه داري در شوروي ( 
تجربة مهم انقالب سوسياليستي با شكست مواجه شدند. در حاليكه 

قاتي ققنوس جنبش كمونيستي هنوز از خاكستر اين دوره از مبارزة طب
برنخاسته است، خشونت سرمايه داري دنيا را سريع به پرتگاه نابودي 
ميكشاند. اكنون كه اين كلمات را مينويسم اخبار قيام خودبخودي مردم در 
تونس و مراكش و الجزاير و اخبار بي عدالتي، فقر، نابودي محيط زيست، 

ت.  در سالهاي بيكاري، و كشتار در ساير نقاط دنيا رسانه ها را فراگرفته اس
اخير بعضي از روشنفكران و فعاالن سياسي كه اميدي به نجات بشريت در 

ايدة «چهارچوب وضع موجود ندارند روي به كمونيسم آورده اند. كنفرانس 
در لندن به بررسي جوانب فلسفي كمونيسم  2009در سال » كمونيسم

بي، دنيا پرداخت. بعضي معتقدند كه بدون كسب قدرت، بدون مبارزة انقال
)  عده اي ميخواهند از طريق دمكراسي 24به طرف كمونيسم ميرود.(

 –برگردند » نقطة آغاز«بورژوائي به كمونيسم برسند به اين ترتيب كه به 
به ماركس، و از آنجا به ماركس جوان و از او هم به دمكراسيِ عصر 

)  درك اين مشكل نيست كه هر دو پروژه به رفرم در 25روشنگري.(
هارچوب وضع موجود مي انجامند.  درعين حال تالش براي سنتز نويني چ

از تئوريهاي گذشته (ماركس و لنين و مائو) و تجربه هاي مثبت و منفي 
) بدون نوسازي جنبش 26سوسياليسم درقرن بيستم شروع شده است.(

اميدي به پرواز ققنوس نيست.  و اين مبارزة سرنوشت سازي است كه گره 
تئوري است. دراين مبارزه بحث برسر انقالب است نه  آن در عرصة

خشونت.  در تئوري ماركسيستي از قديم االيام روشن بوده كه بحث 
رفرميسم و انقالب هيچوقت برسراسلحه نبوده است.  كمونيستها با 
رفرميسم مخالفند نه با رفرم، و رفرميسم ميتواند مسلح باشد همانطور كه 

  ت.در بسياري موارد بوده اس
خالصه كنم، دمكراسي سرمايه داري و دمكراسي سوسياليستي هر دو 

دولت، حزب، ارتش، پليس،  –متكي به نهادهاي اعمالِ قدرت طبقاتي 
هستند، اما در وراي اين شباهت ظاهري اقيانوسي  –دادگاه، زندان و غيره 

اين دو پروژه را از هم جدا ميكند. اولي خشونت اقليتي ناچيزعليه اكثريت 
است و دومي خشونت اكثريت عليه آن اقليت. اولي خشونت را نهادينه و 

  ازلي كرده است ودومي به برچيدن و ريشه كن كردن آن مي پردازد.
در آغاز دهة دوم قرن جديد، تحقق آرزوي ديرينة انسان براي جامعه اي 
بدون خشونت و دنيائي فارغ ا ز جنگ از هر زماني بعيد تر به نظر ميرسد 

چه مبارزة شهروندان آزاديخواه و عدالت خواه براي جهاني عاري از اگر 
كشور، دولت از حق اعدام شهروندان   95خشونت ادامه دارد. امروز در 

محروم شده است. خشونتهائي از قبيل شكنجه، تجاوز به زنان، و ژنوسيد 
در شرايط جنگ بين دولتها جزو جنايات بين المللي به حساب مي آيند و 

بين اين جنايات در هر حوزة قضائي قابل تعقيب اند.  نظام آپارتايد مرتك
هم به عنوان فرمي از جنايت عليه بشريت شناخته شده است. مدت دو 
دهه است كه مبارزه براي الغاي همه نوع مجازات از جمله زندان شروع 
شده است. اما با وجود اين گامهاي مهم، خشونت از اركان اصلي حكومت 

ياست بر قانون و اجراي آن مسلط است. هنگاميكه ملت و دولت است و س
به خطر افتادند، چه خطر حقيقي باشد چه خيالي، خارجي باشد يا داخلي، 
قانون براي دولتمردان ورق پاره اي بيش نيست و صلح به سهولت به جنگ 

فورية  15تبديل ميشود. تظاهرات بيش ازشش ميليون نفر درسراسر دنيا در
مخالفت با جنگ آمريكا عليه عراق و مبارزات خياباني تابستان  در 2003

سال گذشته در ايران خشم عميق مردم دنيا را عليه جنگ امپرياليستي و 
مردم ايران را عليه نظام تئوكراتيك نشان داد.  درايران، رهبران سبزخشم 

ميليونها شهروند را در خدمت معامله براي كسب سهم بيشتري از قدرت 
ي گرفتند.  اين رهبران اگر بتوانند قدرت دولتي را به انحصار خود در سياس

آورند، تمام ابزارهاي سركوب را كه اكنون در دست جناح حاكم است در 
به كار مي اندازند. » غيرخودي ها«كنترل ميگيرند وعليه مخالفان بخصوص 

ت خط سبز نه پديدة جديد بلكه تداوم خط بازرگان، بني صدر و خاتمي اس
مرداد و به جنبش مشروطه  28با شجره نامه اي كه به قبل از كودتاي 

در دست چنين جرياني چيزي جز » خشونت پرهيزي«برميگردد.  گفتمانِ 
  خشونتگري عريان نيست.   

*****  
  
، »قدرت«، »آزادي«، »خشونت«در مورد دمكراسي، مانند ساير مفاهيم از جمله  - 1
تفاوت هست. در گفتمان سياسيِ مخالفين رژيم اسالمي ، دركهاي م»دولت«يا » حاكميت«

بخصوص هواداران عدم خشونت، دمكراسي به آزاديهاي مدني تقليل داده ميشود از جمله 
آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي بيان، و انتخابات آزاد اگر چه گاهي موئلفه هاي 

جدائي دين و «، »پارلمانيحكومت «، »تعدد احزاب«، »حكومت قانون«ديگري از قبيل 
هم مد نظر است. در اين گفتمان، دمكراسي از » جامعة مدني«و » تفكيك قوا«، »دولت

سياسيِ مستقلي تقليل داده -طبقه و فورماسيون اجتماعي جدا ميشود و به پديدة حقوقي
ميشود. با توجه به اين درك از دمكراسي در گفتمان عدم خشونت، در اين نوشته دمكراسي 

سياسيِ اعمال قدرت بورژوازي به كار ميبرم كه يكي از -ا به معناي سازماندهي حقوقير
پروؤه هاي مهم آن سازمان دادنِ به توليد و بازتوليد روابط طبقاتي در فورماسيون سرمايه 

را به » دمكراسي ليبرال«يا » دمكراسي«، »دمكراسي بورژوائي«داري است. در اين نوشته، 
ترادف به كار ميبرم. ادبيات بسيار وسيعي در نقد اين نوع دمكراسي، از عنوان اصطالحات م

ديدگاههاي متفاوت، در دست است. براي نمونة نقد ماركسيستي و جدل در چهارچوب اين 
  تئوري، مراجعه كنيد به:
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Chicago, Banners Press, 1986. 
Bob Fine, Democracy and the Rule of Law: Marx’s Critique of the 
Legal Form. Caldwell, N.G., The Balckburn Press, 2002. 

   
، انجمن سخن ايران، »عدم خشونت، هم تاكتيك هم استراتژي« - 2

http://hrasi.com/print/547  .(بدون تاريخ)      
  .84- 83، صص. 1384ران، نشر ني، ، تهبين گذشته و آيندهرامين جهانبگلو،  - 3
اين سئواالت به تفصيل در ادبيات ، مانند ساير مفاهيم، معاني متفاوتي دارد و »خشونت« - 4

  مربوط به اين بحث بررسي ميشود. براي مثال:
Wilhelm Heitmeyer and John Hagan (eds.), International 
Handbook of Violence Research, Dordrecht, The Netherlands, 
Kluwer Academic Publishers, 2003.     

از آنجا كه اين نوشته نقد گفتمان ايراني خشونت پرهيزي است، منهم تاكيدم بر  - 5
خشونت در رابطة بين دولت و شهروندان بخصوص در پروسة مبارزه عليه رژيم اسالمي 

   است.
6- Douglas N. Walton, “Circularity", Ibid., p. 135. 

مينامند  (premise)استدالل، در فلسفه، عبارتست از يك حكم يا گزاره كه آنرا مقدمه  - 7
بهار نزديك است «ناميده ميشود. در مثال  (conclusion)و يك گزارة ديگركه نتيجه 
با » مقدمه«، آمدن بهار از آب شدن يخها استنباط ميشود. »چونكه يخها دارند آب ميشوند

بنابراين، پس، در «با » نتيجه«شروع ميشود و ...» كه، از آنجا كه چون«كلماتي از قبيل 
استدالل وقتي معتبر است كه نتيجة آن از مقدمه اش استنباط بشود. حتي اگر ». نتيجه...

در ماه اول زمستان باشيم و بهار دور باشد يا آب شدن يخ دليل درستي براي رسيدن بهار 
  طر اينكه نتيجه از مقدمه استنباط شده است.نباشد، اين استدالل معتبر است به خا

C. A. Kirwan, “Argument,” in Ted Honderich (ed.), The Oxford 
Companion to Philosophy,  Oxford University Press, 1995, pp. 47-
48.  
8- Michael Cohen, “Vicious circle”, Ibid., p. 898. 

) با رامين جهانبگلو توجه 11/7/1987راديو فردا (براي مثال به اين بخش از مصاحبة  - 9
   بكنيد:

 تواند مي حتي ،ي شما معتقد هستيد كه يك جنبش باورمند به تفكر عدم خشونتيعن«  
حكومتي و اجتماعي خشن و قانون گريز هم تأثير  ساختار و ساختاري خشونت روي

 خشونت عدم. آورد مي ودوج به را خود قانون خشونت، عدم كه اين خاطر به ،بگذارد؟ بله
 است قرار ،خشونت عدم ،كه كاري. كند اضافه خشونت به ،جامعه آن در كه نيست قرار

» ورد.بيĤ در طرف دو دل از را ترس خواهد مي ،كه است اين دهد انجام
http://www.radiofarda.com/content/f5_jahanbagloo_non_violence_
day/467308.html 
 
10- Trutz von Trotha, “Violence,” The Blackwell Encyclopedia of 
Sociology, Vol. X, 2007, pp. 5193-5194. 
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11- C. R. Nordstrom, “War: Anthropological aspect,” International 
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Vol. 24, pp. 
16351-16352. 

يس دولت، و پيوند آن با دين و خشونت و شكنجه در ايران به براي مثال در مورد تاس -12
  تحقيق زير مراجعه كنيد:

Bruce Lincoln, Religion, empire and Torture: The Case of 
Achaemenian Persia, with a Postscript on Abu Ghraib. The 
University of Chicago Press, 2007. 
 

بمراتب پيچيده تر و دقيق تر از آنست كه آرنت آرزو زبان بحث در سالهاي اخير  -13
  ميكرد. براي مثال:

 Beatrice Hanssen, Critique of Violence: Between Poststructuralism 
and Critical Theory, London, Routledge, 2000. 

14- Phillip Sands, Lawless World: Making and Breaking Global 
Rules. Penguin Books, 2006. 
15- Alexis de Tocqueville, Democracy in America. Translated and 
edited by Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop. The 
University of Chicago Press, 2000, p. 325. 
16- Human Rights Watch, The Small Hands of Slavery: Bonded 
Child Labor in India, 1996, 
http://www.hrw.org/legacy/reports/1996/India3.htm 

ميليون زن بيوه هندي كه ده درصد جمعيت زنان است در  40شي بيش از رطبق گزا - 17
ساتي «شرايط دهشتناكي بسر ميبرند، بسياري از خانواده بيرون رانده ميشوند و در شرايط 

هندوئي كشتن زنان بيوه بوسيلة آتش به سر ميبرند (ساتي عرف  (living sati)» تدريجي
  زدن است):

Suswati Batu, “India’s city of widows,” Guardian, 30 June 2010.   
18- Kounteya Sinha, “India tops world hunger chart”, The Times of 
India, 27 February 2009. 
19- Taylor Sherman, State Violence and Punishment in India, 
London, Routledge, 2010, p. 175. 
 
20- K. S. Subramanian, Political Violence and the Police in India, 
Sage Publications, 2007, p. 28 and 30.   
21- Amrita Basu and Srirupa Roy (eds.), Violence and Democracy 
in India, Calcutta, Seagull Books, 2007. 
22- John Keane, Violence and Democracy. Cambridge University 
Press, 2004. 

كه يكي از ارگانهاي عاليترين مرجع » آمريكائي-كميتة فعاليتهاي غير«در آمريكا  - 23 
دمكراسي آمريكا يعني مجلس نمايندگان بود مانند  انگيزيسيون به تفتيش عقايد 

(دوران مك كارتي) به تصفية كمونيستها  1950كمونيستها ميپرداخت و در اوائل سالهاي 
در هاليود، دانشگاه، مدارس، رسانه هاي جمعي و ادارات دولتي ميپرداخت. در همين سالها 
دولت كانادا برنامة مفصلي براي دستگيري هزاران كمونيست و اعزام آنها به اردوگاه تهيه 

ي بي سي كانادا تهيه شده د كه توسط تلويزيون سكرد. مراجعه كنيد به اين فيلم مستن
  است:

 “The Enemies of the State,” CBC, The Fifth Estate, October 15, 
2010, http://www.cbc.ca/fifth/2010-

2011/enemiesofthestate/index.html    
  در :» بدون انقالب، "كمونيسم"در بارة امپراتوري: كمونيسم انقالبي يا « ك. ج. آ.، -24

http://www.sarbedaran.org/  
آلن بديو: كمونيسمي  "رهائي بخش"سياست «ريموند لوتا، آيي دونيا، و ك. جي. آ.،  -25

  ،»درقفس دنياي بورژوائي
http://www.sarbedaran.org/library/BadioLotta.htm  

  ، »كمونيسم: آغاز يك مرحلة نوين، مانيفستي از حزب كمونيست انقالبي آمريكا« - 26
http://www.sarbedaran.org/library/manif-rcp0909final2010n.htm  
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  ي ماهيآنك هزار قافله
  هاي آباز قحطسالِ مزرعه
  ي رنگ و نور رامردارهاي سوخته

  سپرند.راهي دراز مي
  ( منوچهر آتشي)                                     

 
 

 
 

  خشونت عليه زنان
  

 شهين نوائي
  

دوستان آرش از من خواستند در باره خشونت بنويسم فرصتي وقتي 
خواستم، تĤمل كرده و از خود پرسيدم: چرا در باره خشونت حساس 
هستم؟ اين پرسش از خود، مرا به دنياي كودكي ام برد و از آنجا سفري به 
تجارب گذشته و زندگي حال و محيط اطرافم در شهر برلن. براستي 

جنسي، خشونت اقتصادي،  ي، خشونتوحشت كردم! خشونت دولت
  ميليتاريسم ، خشونت آموزشي و فرهنگي و....

نه سالگي ام، وقتي ظهر از مدرسه به خانه رسيدم و  روزهاي در يكي از 
درب منزل را با دستان كوچكم كوبيدم نفسم بند آمد؛ دو سرباز تفنگ 

د، مادر مده بوآبدست در را گشوده و به درون دعوتم كردند! زبانم بند 
خودش را به نزديكي در رساند و من با ديدن او وارد خانه شدم. بمن گفت 

بزرگم  برادركه  نترسم  آنها براي بازرسي خانه و بردن برادرم آمده اند  
سال آخر دبيرستان بود ، انساني دوست داشتني و مهربان، چرا او را  مي 

م او خانه نيست. اما برند ؟ فرصت  سئوال  نبود، شاد شدم زمانيكه فهميد
وجود ناخواسته شان در آن روز يكسال پس از  ترس از سربازان ركن دوم 

  براي هميشه در ذهنم حكتادي هزارو سيصد و سي دو كود
شد. هر چند كه بعدها در ايران و خارج از ايران خشونت هاي بسياري را در 

بودم.  خيابان و كوچه هاي تنگ و خلوت شاهد ،صحنه سياست، دانشگاه
گر يمبارزه با خشونت دولتي و ميليتاريسم را كليد مبارزه با د

 اشكال خشونت يافتم
بچه كه بودم مادر در مقابل لجبازيهاي كودكانه ام، گاه مرا تنبيه مي كرد. 

شدم و در خود فرو مي رفتم و گاه بسيار تلخ. پدر همواره بسيار غمگين مي
اين "باالخره روزي بمن گفت  با محبت بي دريغ سعي در جبران داشت و

اين جمله اش من را كمي ”. كارهاي مادرت را به دل نگير از محبت اوست 
تنبيه كودك به هر  ." مادر گٌله هر كه نخوره خٌلٍچوب"آرام كرد و گفت 

و ضايعات جبران ناپذيري را به دنبال دارد.  دليل كه باشد نادرست است
پدر مي  ."ت بچه بايد سخت گير بوددر تربي"نظر  بود كه  مادر بر اين

به بچه راه را نشان بده و محبت كن، بچه از محبت خراب نمي "گفت 
كودك و محبت فراوان به كودك هم زمان  . بدين ترتيب با تنبيه"شود

  آشنا شدم.
امروز مناطق ملي غير فارس د رايران ، زير حكومت هاي نظامي اعالم 

  يروهاي امنيتي در آذربايجان ، بويژهناشده اي قرار دارند. شدت حضور ن
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امروز مناطق ملي غير فارس د رايران ، زير حكومت هاي نظامي اعالم 
  ناشده اي قرار دارند. شدت حضور نيروهاي امنيتي در آذربايجان ، بويژه

امروز مناطق ملي غير فارس د رايران ، زير حكومت هاي نظامي اعالم 
  يروهاي امنيتي در آذربايجان ، بويژهناشده اي قرار دارند. شدت حضور ن

در نوجواني خشونت  حاكم در جامعه تهران عليه زنان و دختران مرا به 
كرد. براي مستقل زيستن، مستقل عمل   وادارتقابل با مسائل بسياري  

كردن و آزادي حركت، دختر جوان هر روز وادار به مقابله و مبارزه و گاهأ  
مدرسه، هنگام عبور از چراغ عابر پياده در  ميشه. روزي در راه "خشونت"

گرفته و بشدت فشار ددا. اين توهين و  راوسط خيابان پسر جواني پستانم 
تجاوز من را بر آن داشت كه سيلي محكمي به او زدم، بر سرش فرود آمد و 
دستم درد گرفت! كدام خشونت بود؟ به اعتقاد من دفاع از خود هرگز 

اما اين نه اولين و نه آخرين بار بود. همواره بايد عملي خشونت آميز نيست! 
در خيابان و اتوبوس حركت مي كردي. از خشونت هاي “ گارد گرفته 

فيزيكي كه بگذريم خشونت هاي لفظي و متلك هاي تحقير آميز زنان را 
  .تا بناگوش سرخ مي كرد و در اين عرصه كسي را ياراي هم زباني نبود

ان هر آنچه باشد ، اعم از ناهنجاري هاي دوران داليل خشونت جنسي به زن
.صدمه …كودكي ، حرمان جنسي، ضربه عاطفي، سرگرمي جوانان بيكار و 

به نفس را  اداست و فضاهاي عمومي را ناامن و اعتم  ناپذيراي جبران 
است ؟  عموميخدشه دار مي كند. چه كسي پاسخگوي امنيت فضاهاي 

  ؟دهدا را انجام ميدولتي كه خود فجيع ترين خشونت ه
 

روز جهاني مبارزه با خشونت “نوامبر بيست و پنج   : روز خشونت دولتي
  1999دسامبر هفده  ناميده شد. اين روز را سازمان ملل در ”  عليه زنان

زنان در سراسر  گروههاي به رسميت شناخت. آن هم پس از سالها مبارزه
  Minerva, Patria & Teresa Mirabe  جهان، به ياد سه خواهر  مبارز

به دست ديكتاتور حاكم دركشور جمهوري  1960بيست  وپنج در روز    
دومنيكـن كه با آن به مبارزه برخاسته بودند مورد تجاوز قرار گرفته و بطور 

  بودند.  فجيعي به قتل رسيده
در سالهاي اخير گروههاي زنان در سطح جهاني در يك كمپين بين  

بيست و پنج  عليه خشونت، فعاليت مي كنند كه روز  روز 16المللي بمدت 
جهاني حقوق بشر است، پايان دسامبر كه روز ده  نوامبر شروع شده و روز  

متأسفانه زنان بايد حتي در كشورهاي پيشرفته مبارزه مي يابد. 
اين نابرابري حقوقي در  “.حقوق زنان ، حقوق بشر است!“كنند كه : 

مربوط به مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي  و سطوح متفاوتي در قوانين 
  خانوادگي اعمال  مي شود

در سازمان ملل بخشش مربوط به زنان كه در  2011و تازه از اول ژانويه 
كند شروع به كار خواهد كرد. پس از رابطه با برابري جنسيتي فعاليت مي

 تريتاكنون ابعاد گسترده 1960جنگ جهاني دوم خشونت دولتي از سال 
 بخود گرفته، كه بخشي از آن قانوني نبوده بلكه بطور مستقيم به دولت ها

 مربوط مي شود
، سياست نئوليبرالي اقتصاد جهاني دستاوردي به جز فقر و 2000از سال 

هاي محروم نداشته و اين خشونت اقتصادي بيش از خشونت براي انسان
ي متعدد رجوع همه برگرده زنان و كودكان استوار شده است. به آمارها

كردني نيست كه به دليل فقر شديد فروش زنان و  كودكان بطور كردم، باور
روز افزون در جهان گسترش يافته. اگر راجع به بازار بردگان در قرن هجده 

هاي عمومي اين رسانه و نوزده ميالدي شنيده و خوانده بوديم، امروز در
  بردگان را به تاراج گذاشته اند.

هاي مضاعف آن در كشورهاي ها و فرماري مدرن و وارسته انسانداين برده
اروپائي و آمريكاي شمالي هم رواج دارد. در حاليكه  دولت ها به آن به 

اي نگاه كرده و در مقياس وسيع آن را به رسميت عنوان يك مسأله حاشيه
ها، بردگان جنسي مورد انواع آزارهاي فيزيكي و نمي شناسند. اين انسان

در اين  "اقامت قانوني"اني قرار مي گيرند. و از آنجا كه اكثراٌ فاقد رو
هاي اجتماعي را در بيرون آمدن از كشورها هستند امكان استفاده از كمك
اين بردگي مدرن نه تنها نقض اين دايره جنايت و خشونت ندارند. 

حقوق بشر بلكه عليه شĤن انساني است كه بيشترين قربانيان آن 
 ودكانِ دختر هستندزنان و ك

 : شعري سروده است كه تكان دهنده است    Airyn Lentijaدر اين باره   

   دختر جوانٍ قرباني سكس
  ترجمه آزاد از انگليسي)(                            

 
  در حاليكه جهان مشغول است

 ! و در چرخش ديوانه وار بر مدارش
  ه مشخصاٌ قفس ها!قرارداده شده اند، ن "جعبه ها"آنها درون 

 ، و در انتظار نوبتشانربر 
   !تا مورد بهره برداري قرار گيرند

  تا به فساد كشيده شوند! 
   !به ديگر نقاط جهان فرستاده شوند

  به فروش روند!
  دختران معصومي به كودكي پنج ساله

  اي بدون رؤيادر گوشه
  زندجائي كه خون فرياد مي

......... 
  پشت آن ديوارها

  يادهاي دلخراش و دردناكفر
  وحشت از بهاي خود

Aids  نگران  
  از خود بيگانگان

  آنها را ديده ايد، شنيده ايد، حس كرده ايد؟
  آنها آنجايند

  چه حسي دارند، كي مي داند؟
........ 
  هاي اميدشان راقله

  ددمنشان بي رحمانه ربوده اند
  از نژادي ديگر

  در كمتر از ده ساعت
  ها آنجايندآن

 ........ 
  كشند درمكاني كه درد مي

  كوبند!موزيك روحشان را به باد مي
  و كلمات پشت گريه هاي خموششان را

  در هر شب دردناك ....
 

ها آيا وظيفه دولت ها نيست كه اين افراد را مورد حمايت قرار داده و به آن
  اين امكان داده شود كه خود اختيار زندگيشان را در در دست گيرند؟

آن ها را به كشورهايي كه از " تاريخ مصرف"أسفانه شاهديم كه پس از مت
  تر را جايگزين كنند!!بردگان جوان گردانند تااند برميآنجا آورده

ها در كشورهاي در حال توسعه خشونت اقتصادي ناشي از سياست دولت
جنس، چه در خود كشور و چه ارسال آن نظير ايران نتيجه هاش بردگان

  يگر كشورها است.ها به د
خودفروشان خياباني اعم از زن، بچه، مرد و پسربچه در ايران بحد كافي 
مستند شده. و يا خودفروشان در كشورهاي خليج فارس. اما سياست دولت 

ستدها نقش  در اين باره چيست؟ دولتي كه خود بطور مستقيم در اين دادو
اٌ دولت ايران نافي دارد. متأسفانه هيچ آمار مشخصي وجود ندارد و اكثر

وجود اين بردگي جنسي است. و آنجا كه ضرورت يابد از شرعي كردن آن 
المللي مقامات بين! ها داد سخن مي دهندهاي عفاف و صيغه خانهدر خانه

مسئله "هم كه چشم به روي اين جنايت عليه بشريت بسته و آن را 
  شناسد.مي "}داخلي

ي طبيعي نظير سيل و زلزله كه چنين جناياتي در زمان جنگ و يا بال
ها را به دنبال دارد گسترش مي يابد. زلزله بم جابجائي و بي خانماني انسان
و كليه فجايع پس از آنكه حتي كمك  2003را به خاطر آوريم در سال 

رساني داوطلبان را هم دولت ايران به دليل انتشار اخبار ممنوع كرد. مسلماٌ 
اي جبران ناپذير است و به دنبال كن ضايعهجابجائي و از دست دادن مس

قرار نگيرد  آن فقر شديد و ناامني اجتماعي، كه اگر مورد حمايت دولت
  ها اولين قربانيان آن هستند.فجايع بسيار به دنبال دارد و زنان بچه



  خشونت ي ويژه نامه

٨٧  106و  105ي  آرش شماره

واقعه سونامي در خاور دور كه هنوز قربانيان آن فاقد مسكن  2004دسامبر 
  هستند. زلزله شديد

در هايتي و خشونت در كمپ هاي آوارگان عليه زنان و  2010ژانويه .
اي در كشورهاي افريقائي سالها است كه ها و اختالفات قبيلهجنگ كودكان.

فرستادن نيروهاي نظامي آن را  المللي نيز باهاي بينادامه دارد و سياست
  اند.تشديد كرده

ي هستند كه چه توسط هاها زنان و بچهبزرگترين قربانيان اين جنگ
نيروهاي خودي و چه توسط سربازان نيروهاي ديگر مورد تجاوز قرار گرفته  

دايره  ها است كه در ايناند. زنان سوداني سالو بيشترين صدمه را ديده
ها يك مانع جدي براي خروج از دايره خشونت خشونت گرفتارند. فقر آن

 است
ه زنان فعال را در عرصه سياست شود كخشونت دولتي اغلب بكار گرفته مي

هاي پس و يا زندگي اجتماعي به سكوت وادار كند.  در ايران در كليه سال
ترين از انقالب شاهديم كه چگونه زنان و دختران جوان مورد خشن

اند. خاطرات زندان و يا هاي فيزيكي و تجاوز جنسي قرار گرفتهخشونت
ها را به ثبت رسانده، اين خشونتها به مقياس وسيعهاي پراكنده آننوشته

اند. زندان و شكنجه، قتل و اعدام فعالين سياسي از جمله جنايات دولتي 
توان به آن خشونت گفت، بلكه به اعتقاد من جنايات سازمان است كه نمي

هاي قبلي صورت گرفته و مي گيرد. در مورد اي است كه با برنامهيافته
لمللي نيز به ثبت رسيده ومسئولين دولتي ادولت ايران فاجعه در حد بين

اش در دادگاه ميكونوس بخاطر قتل عمد مخالفين سياسي 1997در سال 
محكوم شده، اما متأسفانه روابط اقتصادي و  1992در شهر برلن در 

سياسي با كشورهاي پيشرفته صنعتي را خدشه دار نكرده و همچنان ادامه 
  دارد.

هاي جهاني چشم به روي كليه جنايت عني منافع اقتصادي در سياستي
 دولتي در اقصي نقاط جهان بسته است.

نمونه ديگر، كشور اسرائيل است كه سالهاست با اشغال سرزمين ساحل 
هاي بسياري را از بين برده و طبق  آمار انتشار يافته غربي و نوار غزه خانه

ت. توان گفت تا حدود بيست و پنج هزار خانه را خراب كرده اسمي
دراعتراض به اين سياست نه تنها مردم فلسطين بلكه بسياري از نيروهاي 

اند. جهان شاهد بود كه در مقابل دوربين رسانهدمكرات جهان فعاليت كرده
، زن جوان امريكايي 2003ها، بلدوزر دولت اسرائيل در روز  شانزده مارس 

Rachel Aliene Corrie   ي جهانيهمبستگ"را كه يكي از اعضاي گروه" 
و به قتل رساند. راشل براي سد كردن راه بلدوزر كه بطرف  بود زيرگرفته

هاي فلسطيني در نوار غزه در حركت بود، ميان جاده نشسته بود. خانه
چنين خشونتي در مقابل يك اعتراض ساده انساني حتي باعث آن نشد كه 

بط دولت امريكا بطور جدي وارد ماجرا شود. و هيچ اتفاقي در روا دولت
 بوش و اسرائيل بوقوع نپيوست.

خشونت دولتي در كشورهاي اسالمي نظير ايران، پاكستان و عربستان 
سعودي در مواردي بطور قانوني مجاز است! و قانون گاه وظيفه را به افراد 

كند، يعني جنايت بوقــوع پيوستـه تـوسط نــيروهاي ذينفع محول مي
افراد و بستگان محول مي شود. زن  قضائي دولتي دنبال نشده بلكه به

ــ چرا كه نه تنها همسر بلكه  "ناموس كشي"كشـي و يا بهتـر گفته شود 
شود ــ در كشور ايران قانوني است. طبق خواهر و دختر را نيز شامل مي

هر گاه مردي همسر "ماده ششصدو سي قانونن قصاص (مجازات اسالمي ): 
شاهده كند و علم به تمكين زن داشته خود را در حال زنا با مرد اجنبي م

ها را بقتل برساند و در صورتي كه زن تواند در همان حال آنباشد؛ مي
اين امر در مورد كودكان  "تواند به قتل برساند.مكره باشد فقط مرد را مي

ها در دست پدر و ياجه پدري ، عمو و نيز صادق است و حق حيات آن
قرار مي گيرد. و يا قانون قصاص ارزش  عموزاده ها در صورت فقدان پدر

گويد در صورتي كه مرد قاتل مجاز به زن را نصف ارزش مرد دانسته و مي
شود كه خانواده زن مقتول نصف كشتن زن نباشد در صورتي مجازات مي

مرد را بپردازد. به روشني زن با كاال نظير شتر و گاو و “) قيمت(“ ديه 
آن هم نصف مرد. البته بايد توجه داشت  شود و سنجيده مي …گوسفند و 

كند ولي دوبرابر زن! در قانون كه اين قانون مردان را هم كاال ارزيابي مي
دولت ايران خشونت دولتي عليه زنان قانوني است و به اشكال مختلف در 

  قانون خانواده، آموزش و پرورش ، پوشش ، ورزش و

  هتفريحات سالم ، مسكن و قانون كار ثبت شد.
حجاب اجباري خشونتي آشكار عليه زنان است. ازدواج دختر بچه
ها در  نه سالگي تجاوز جنسي قانوني عليه كودكان است. لزوم 

ه و لزوم اجازه پدر اجازه شوهر براي زنان شاغل نقض حقوق بش بود
  براي ازدواج دختر بالغ نيز نقض حقوق بشر است

شود. هزار زن را شامل مي در كشور پاكستان هر سال "ناموسي"قتل هاي 
زن گزارش شده  267اسيدپاشي به بدن  2005 در بنگالدش  در سال

  است.
شود آمار درستي هايي كه در كشورهاي افغانستان و عراق انجام مياز قتل

قصاص به چه اندازه در قانون كشوري ادغام  در دست نيست و اينكه قانون
 شده حائز اهميت است.

سرمايه داري در كشورهاي پيشرفته حداقل در  1967هاي در دهه سال
حرف طرفدار ليبراليسم و دمكراسي براي ساكنين غيربومي كشورشان 
بودند. با رشد اسالميسم كه شروع آن فتواي خميني عليه سلمان رشدي 

هاي بود و قتل او را واجب اعالم كرد، تاكنون كشورهاي اروپائي شاهد قتل
ان، فيلمسازان، مترجمين، دگرانديشان و متعدد روشنفكران، هنرمند

مخالفين سياسي و فعالين اجتماعي بوده است؛ بطوريكه در كشورهاي 
اند. اروپائي محيط بسيار ناامني را براي همگي اين فعالين بوجود آورده

ها و تهديدها توسط دولت ايران و ديگر دولت هاي معتبر عمدتاٌ اين قتل
هاي ناموسي نيز گسترش يافته ر اين ميان قتلاند. داسالمي سازمان يافته

اند. و تاكنون زنان بسياري در كشور آلمان، سوئد، هلند به قتل رسيده
ها مسجدهاي متحجر در كشور آلمان نقش فعالي در سازماندهي اين قتل

زن بيست  -   Hatun Surucuاند و در دادگاه رسيدگي به قتل هاتون داشته
در شهر برلن در جلو  2005تبار كه در هفت فوريه آلماني ترك و سه ساله

كه به دست برادرانش به قتل رسيده بود اين نقش  -اش به قتل رسيدخانه
برجسته شد. متأسفانه تاكنون در كشور آلمان حدود چهل زن به قتل 

وكيل مترقي آلماني ـ ترك،  Seyran Atesاند. خانم سيران آتش رسيده
ها به افشاگري پرداخته است عليه اسالميستمدافع زنان و كودكان كه 

بارها تهديد به قتل شده و در يك پروسه يكساله در اعتراض اجازه وكالتش 
را پس داده بود. حمايت دولت هاي اروپائي از چنين افرادي ضعيف بوده و 

چرا كه سياست اغلب چشم به روي بسياري از وقايع مي بندند 
ي، پاي بند اخالق و دمكراسي اقتصاد سرمايه دار  نئوليبرالي

قتل و تهديدها تاكنون در كشورهاي ايتاليا، آلمان، سوئد، نروژ،   نيست!!
  اند.هلند، فرانسه و انگلستان ثبت شده

ها كشورهاي اروپاي غربي برخوردشان به مهاجرين و خرده فرهنگ
  برخوردي نژادپرستانه است، كه

ها را شهروند درجه دوم رده و آناكثراٌ آن را با نسبيت فرهنگي تئوريزه ك
  كنند.محسوب مي

طبـق آمار منتشر شده از طرف    2008ــ در سال  ميليتاريسـم
  "صلح و آزادي المـللي زنـان براياتحاـد بيـن"

WILPF ( Women's International League For Peace and Freedom )  
زار و چهارصدو برابر بوده است با ه 2008خرج نظامي جهان در سال 

شصت و چهار ميليون دالر  آمريكا كه مساوي است با هفتصد سال بودجه 
معمولي سازمان ملل و مساوي است با دو هزار نهصدو بيست و هشت سال 

اش فراهم آوردن هزينه آژانس جديد زنان  در سازمان ملل كه وظيفه
 .امكانات برابري جنسيتي در كليه كشورهاي عضو سازمان ملل است

در هر روز، چهار ميليون دالر هزينه نظامي جهان بوده  2008در سال 
است. براي داشتن تصوري درست از اين رقم اگر فردي شروع كند به 
شمارش از يك تا آخر يك ميليون ، يازده ونيم روز الزم است بدون وقفه، 
يعني نه خواب، نه غذا، نه نوشيدن! براي رسيدن به يك بليون، سي و دو 

اي كه كنند كه كل بودجهها اضافه ميل وقت الزم است بدون وقفه ! آنسا
در نظر گرفته شده كمتر از  2002براي رسيدن به برابري جنسيتي در دو 

 بيست درصد هزينه نظامي است
و طبق محاسبات بانك جهاني، هزينه رسيدن به برابري جنسيتي در مدت 

ي يكسال كشور فرانسه! و وسايل نظام يپنج سال برابر است با هزينه
مساوي است با هزينه تحقيقات نظامي آمريكا در يكسال. هزينه نظامي 
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به يكصدو نودو پنج بليون دالر  2015كشور اياالت متحده آمريكا در سال 
    www.wilpfinternational.orgمنبع:   در سال خواهد رسيد!

اند كه از سال نوشته“ و اين منم زني تنها “آقاي سهراب صبح در مقاله 
هفته، در  2340شود كه مي 1990پايان جنگ جهاني دوم، تا سال  1945

  هفته جنگ وجود نداشت! كره زمين فقط سه
اكنون برابر است با هزينه نظامي در پايان جنگ هزينه نظامي جهان هم

                                                                                                                     سرد. كليه محرومين جهان، 
زنان و كودكان اگر عليه ميليتاريسم مبارزه نكنند و اين هزينه سرسام آور 

ي، ضدبشري را به حداقل نرسانند هرگز اميدي به بهبود وضع اقتصاد
اجتماعي و فرهنگي جهان وجود ندارد. در اروپا و امريكاي شمالي شاهديم 

هاي مترقي فرهنگي و اجتماعي به دليل كمبود بودجه مالي كه كليه برنامه
يكي پس از ديگري به بن بست ميرسند، در حاليكه بودجه تحقيقات 

برون نظامي و ارتش در كليه اين كشورها رو به افزايش است. هزينه نظامي 
همواره باعث افزايش “ نگهدار صلح “ مرزي اعم از نيروهاي اشغالگر و يا 

هاي سالهاي خشونت ، بخصوص عليه زنان و كودكان بوده. اگر به نمونه
شرقي، عراق ، . اخير توجه شود، در كشور يوگوسالوي سابق در اروپاي

  ست... همه جا فاجعه آميز ا…افغانستان، افريقاي مركزي ، سودان و 
باعث نابودي آثار تاريخي ميراث “ضايعات كناري نيروهاي نظامي گاها

جهاني از يك طرف و از طرف ديگر نابودي زيست گاههاي طبيعي گياهان 
و جانوران و از بين بردن محيط هاي اكولوژي در مقياس خرد و كالن بوده 

ها صورت نگرفته و كمتر مورد تحقيق قرار كه هنوز توجه زيادي به آن
 هاي بابِل در عراق.خرابه:  گرفته. به عنوان مثال

سرمايه داري در عصر جهاني شدن كمتر از گذشته توجه به محيط هاي 
طبيعي داشته و با شتابي سرسام آور زيست محيط ها را نابود و گياهان و 
جانوران را به مخاطره انداخته. بطوريكه برخي از گونه هاي طبيعي از بين 

جبران ناپذير! و به همان نسبت كه بودجه نظامي هر سال  رفته، ضايعه اي
 اي زيست شناسي پايين آمده است.تحقيقات پايه افزون گشته ، بودجه

اكولوژيست ها، نيروهاي ضد انرژي اتمي، ضد سالح هاي اتمي و غيره، 
ها هستند كه شايد بتوانند در مقابل قدرت همگي در حال مبارزه با دولت

كه  ها و كارترهاي جهاني ايستادگي كنند. شاهديمسرمايهگر كالن تخريب
در پنج دهه گذشته، پس از جنگ جهاني دوم، بشريت با چه عوارض 

  جبران ناپديري روبروست
 

ــ  خانواده هسته اي مدل كوچكتري از جامعه و  خشونت خانوادگي
عليه زنان و دختران شايع  حكومت است . بنابر گزاش يونيسف خشونت

. خشونت خانگي اعم از عاطفي، كل نقض حقوق بشر استترين ش
قدرت، شادابي ، اتكاء به نفس و باور به خويش  …فيزيكي و يا فرهنگي و 

را از زن گرفته و مانع مشاركت فعال نيمي از جمعيت جهان در پيشرفت 
، برخي عمال قدرت خشونت استزندگي انساني و اجتماعي است. ا

اي از مردان در مورد خشونت تفاوت دارد. عدهمعتقدند كه دعوا با خشونت 
بوده. و يا به  "غيرعمد"دهند كه خانگي اعمال شده از طرف آنان پاسخ مي

خشونت مشروع گرفته!   دليل مصرف الكل و يا مواد مخدر صورت
 و به هر دليل كه باشد پديده قابل قبولي در جامعه نيست نيست

شونت در خانواده است كه زنان و تجاوز جنسي يكي از شايع ترين انواع خ
ها به دليل ها قربانيان آن هستند. داليل تن دادن به اين خشونتدختر بچه

بسيار “ خودي“ها از طرف جامعه  فشارهاي روحي و عاطفي و طرد آن
اي ها از اعتماد به نفس ويژهپيچيده و مشكل است. و تنها در صورتي كه آن

هاي اجتماعي توانند از كمكدي مستقل، ميبهره ور باشند و از نظر اقتصا
  آيند. موجود در جامعه بهره ور شده و از دايره خشونت بيرون
گيرد. اعم از خشونت در جهان يك نفر از هر سه زن مورد خشونت قرار مي

جنسي، عاطفي، فيزيكي و يا تهديد به خشونت. اين خشونت تنها در 
مناطقي كه با بحران مواجه مانده و در حال رشد و يا در مناطق عقب

هستند صورت نمي گيرد، بلكه در كليه كشورهاي پيشرفته خشونت عليه 
ها متداول است. البته در كشورهاي پيشرفته صنعتي زنان و دختر بچه

  دسترس است گونه خشونت ها شده و آمار ساالنه درتوجه بيشتري به اين
  ز جنسي روبرو است!ـ در كانادا هر هر دقيقه يك زن يا بچه با تجاو

ـ در تاجيكستان  پنجاه و هشت درصد  زنان مورد خشونت فيزيكي و يا 
  مي گيرند! جنسي از طرف شوهرانشان قرار

ها مورد خشونت فيزيكي قرار ها زنـ در قرقيزستان  در هشتاد درصد خانه
  دارند!

در نيوزيلند  بيست و پنج درصد دختران مدرسه متوسطه مورد تماس  -
  اند!ناخواسته جنسي قرار گرفتههاي 

  خورد!ـ  در ايالت متحده آمريكا در هر نه ثانيه يك زن كتك مي
ـ در پاكستان در سال دوهزارو دو بيش از هزار زن به دليل مسائل ناموسي 

  اند!به قتل رسيده
ـ  در مناطق كردنشين عراق پنجاه و هفت درصد دختران بين سنين 

  شوند. يعني ناقص سازي آلت تناسلي! له جنسي ميچهارده تا نوزده ساله  مث
ــ  در مصر نودو شش درصد زنان در سال دوهزارو پنج ناقص سازي 

  اند!جنسي شده
  ــ  در فرانسه يكي از هر ده زن قرباني خشونت خانگي است!

ــ  از ايران آماري در دست نيست، ولي قتل به دليل رابطه جنسي خارج از 
  ازدواج قانوني است!

 منبع كليه آمار در اينجاست
\women-against-violence-the\www.gadnetwork.org.uk\\http:  

پذيرترين بخش جامعه زنان و دهد كه آسيبكليه تحقيقات نشان مي
اند، كه دليل عمده آن نابرابري جنسيتي و اعمال قدرت مردمدار كودكان

آسيب كم درآمد جامعه در اليه بعدي است. سالمندان ، معلولين و اقشار
  پذيري قرار دارند

 
: سالهاست كه نيروهاي مترقي ضد جنگ، ضد اتم، هاي تاكنونيتالش

تشكلهاي زنان، مدافعين حقوق بشر، مدافعين حقوق كودكان، طرفداران 
.. در مبارزه براي عقب راندن …محيط زست، مخالفين سرمايه داري و 

هاي  دوهزارو ده  در ه كوتاهي به برخي از برنامهخشونت فعال هستند. اشار
 گسترش مقاومت در سراسر جهان است اين رابطه نويد از

  "مركز رهبري جهاني زنان"ـ  
 Center for Women's Global Leadesshipاي CWGL  

در دانشگاه ايالتي (Rutger S-U) خبر از كمپين  شانزده روزه مي دهد. 
  نيوجرسي 

مبارزه با ميليتاريسم و  كه 2010ج نوامبر تا ده دسامبر از بيست و پن
را در دستور دارد. از سال هزارو پايان بخشيدن به خشونت عليه زنان 

نهصدو نوده يك تاكنون بيش از سه هزارو چهارصد گروه زنان از يكصدو 
كنند و توانسته اند آگاهي عمومي را در شصت و چهار كشور با هم كار مي

بسيار متعدد خشونت ارتقاء دهند. در كمپين امسال عليه باره اشكال 
ميليتاريسم در كشورهاي مختلف بنابر شرايط محيط ابتكارهاي متعددي 
بكار برده اند. از آن جمله فستـيـوال فيلــم، نمـايشگاه عكــس، تئاتر، 

  بحث، سخنراني، نمايشگاه كتاب و......
    http:\\16dayscwgl.rutgers.edu :منبع

 (Ending violence against women''-VAW)  
   

  خشونت عليه زنان را پايان دهيم
نهاد پيش " زنان و مردان دست در دست عليه خشونت"امسال  با شعار: 

كند كه براي پايان دادن به خشونت عليه زنان، كليه افراد محلي با هم مي
ه هاي راهنما همكاري كرده و آگاهي عمومي را ارتقاء دهند. اين گروه جزو

هاي متعدد براي همكاري محلي و مددكاران اجتماعي تهيه كرده به زبان
مردان به همكاري در مبارزه با خشونت  است. اين گروه سعي در فراخواندن

  عليه زنان و دختران دارد. 
  (http:\\www.wildaf-ao\org\eng\spip.phg) منبع:

-Women in law and Develoyment in Africa)در غنا گروه زنان  -
WiLDAF Ghana)   هايش را برايفعاليت 2010 در سال  

درگير كردن گروههاي ويژه ديگر متمركز كرد، از آن جمله سعي در فعال 
هاي گروهي ، رهبران اسالمي ، مردم مبتال به ايدز، معلمين و كردن : رسانه

دافعين حقوق بشر اي، مهاي قومي و قبيلهدهقان، اتوريته، دانشجويان، زنان
ها در رابطه با هر كدام از گيرند، آنو مردم معلول كه مورد خشونت قرار مي
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ها در كليه مراكز هاي متعددي را سامان دادند. فعاليتاين گروهها فعاليت
  مهم منطقه اي كشور سامان داده شده است.

راه “ا داري و چهره جهاني غندر غنا سه گروه متشكل از زنان، عليه برده -
بر زنان در روز چهار دسامبر دوهزارو ده  را عليه خشونت“ پيمائي مردان

  سازماندهي كردند
روزنامه  پيمان مردان عليه خشونت بر مبناي جنسيتدر راه پيمائي 

نگاران، هنرپيشه ها، افراد روحاني، آژانس هاي تأمين امنيت ، نمايندگان 
هاي اصلي سيتي از خيابانپارلمان ، موزيسين ها و فعالين برابري جن

پايتخت (اكرا) عبور كردند. مردان فعال عليه خشونت بر زنان سخنراني 
عليه  ها پيوسته و با يكديگركرده و از ديگر مردان مي خواستندد كه به آن

خشونت جنسيتي مبارزه كنند. هم چنين جمع كردند امضاء براي ارسال 
  به پارلمان.

گيرد! خشونت ر خانواده مورد خشونت قرار ميدر غنا، از هر سه زن يكي د 
جنسيتي عبارتست از خشونت جنسي، تجاوز، تجاوز اقوام نزديك، مزاحمت

هاي جنسي ، استثمار جنسي ، خشونت خانگي، خشونت فيزيكي و عقب 
هاي فرهنگي نظير ازدواج كودكان، مثله كردن جنسي زنان، افتادگي

 ها به جادوگري و خشونت بهخشونت عليه زنان مسن و متهم كردن آن
 زنان بيوه است.

ها با امضاء كردن متن، هم پيمان شدند كه مدل مثبتي از مردانگي آن
خانواده، دوستان ، فاميل ، محل  باشند و برابري جنسيتي را پيش برده در

:www.wildaf\\http-  كار و محيط زندگي اجرا كنند. منبع:
 spip.php\eng\ao.org 
، لبنان به بيش از پنجاه و پنج كشور ديگر در جهان پيوست  2010در  -

را در خاورميانه سازماندهي كند. تأكيد اين كمپين روبان سفيد تا اولين 
كمپين براي فعال كردن مردان و پسران است كه پيش نويس قانون 

ها بخواهند دگي را امضاء كرده و از آنحمايت از زنان عليه خشونت خانوا
كه هرگز چنين خشونت هائي مرتكب نشده و در مقابل خشونت خانگي 

بمدت  عليه زنان و دختران سكوت نكنند. اين كمپين توسط سه گروه
   www.kafa.org.lb:  شانزده روز پيش برده شد است. منبع

ك روز، يك ي"  روز برگزاري دومين بين الملل 2010مبر نهم نوا  -
  بود "مبارزه

، كه كمپين حق كنترل بدن خود و انتخاب جنسي در جوامع اسالمي
از دوازده كشور؛ شمال آفريقا، خاورميانه و خاور دور در آن شركت كرده 

) ها NGOبودند. از آن جمله ايران. اين گروهها شامل زنان، حقوق بشر و (
ائتالف براي حق بر بدن و انتخاب جنسي در " اين كمپين توسط بود.

از سي و نه گروه از دوازده كشور براه  افتاد.  متشكل "جوامع مسلمان
كشورهاي شركت كننده عبارت بودند ا ز: لبنان (چهارگروه)، بنگالدش (دو 
گروه)، مصر (يك گروه)، اندونزي (سه گروه)، ايران (يك گروه)، مالزي 

روه)، فلسطين (يك گروه)، پاكستان (سه گروه)، تونس (يك گروه) (چهارگ
   شركت داشتند. منبع:" زنان فعال در ايران"از ايران ). و تركيه (نوزده گروه

 csbr.php\www.wwhr.org\\http: 
هاي متعددي از طرف در اروپا، برنامه 2010در روز بيست و پنج نوامبر  -

ن، امنستي انترناسيونال و جوامع حقوق بشر برگزار شد. زنان گروههاي زنا
ها شركت داشتند و عليه خشونت دولت ايراني نيز در بسياري از اين فعاليت

ايران افشاگري هاي متفاوت سامان دادند. امسال به دليل دربند بودن 
هاي مشترك خشونت هاي وارده بر او در زندان برنامه نسرين ستوده و

  المللي.د براي جلب حمايت بينانجام ش
) آلمان، نيروهاي  Wendland(وندلند  در 2010از پنج الي ده نوامبر   -

زباله هاي اتمي را را سامان دادند تا راه عبور   ضد اتم يك كمپ شش روزه
هاي نيروگاههاي اتمي در اروپا و آلمان اعتراض سد كرده و عليه سياست

اي شديد تعداد بسياري از نيروهاي مترقي كنند. در اين كمپ با وجود سرم
ها ابتكارات و برخي احزاب در اپوزيسيون با دولت آلمان شركت داشتند. آن

خشونت بسيار اعتراض  بسيار جالبي بكار برده بودن. در انتها پليس با
 اي دستگير و زخمي شدند.كنندگان را از منطقه دور كرده و عده

اي رسيد كه براي اولين بار شنود كنندهخبر خ 2010در اواخر نوامبر  -
 Jeam-Pirre Bemba المللي براي محاكمه  ژنرال قرار است يك دادگاه بين

به دليل تجاوز جنسي به زنان و دختران در كشور  افريقاي مركزي تشكيل 

از كنگو به كشور افريقاي مركزي  2002شود. ارتش ژنرال بِمبا در سال 
خشي از اين كشور را در آشغال داشت. در اين حمله كرد و بمدت يكسال ب

  گرفتند. جنگ ناخواسته تعداد زيادي زن و دختر مورد تجاوز جنسي قرار
شايد داليل سياسي بسياري ناروشن باشد، اما به رسميت شناختن تجاوز 

است كه اميدوارم از طرف گروههاي  ايجنسي به عنوان يك جنايت مسأله
  شود. منبع:زنان در سراسر دنيا دنبال 

http:\\www.womensnews.org  
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  از خشونت زميني
  تا خشونت آسماني

  
  ميم  طاهري

  
  ؟چرا خشونت -1

خشونت  ابزاري است  جسمي، رواني، كالمي و اقتصادي براي به حداكثر 
 .ي  ديگران رساندن  قدرت  بر انسان ديگر، رفتاري است  براي صدمه

كي قدرت است كه ديگري را دچار آسيب استفاده آگاهانه از نيروي فيزي
سازد. خشونت  رواني و تزلزل و سلب اعتماد به خويش مي جسماني و

تواند فردي، خانوادگي يا اجتماعي باشد و درهر گوشه و كنار زندگي  مي
اي نبوده و نيست كه كارآيي   خود نمايي كند. در تاريخ جوامع انساني لحظه

طبقه اجتماعي براي دستيابي و  نيرو و هر، هر جنس، دفر نداشته باشد. هر
ي  گيرد. بدون اين خشونت شالوده حفظ چيرگي از ابزار خشونت بهره مي

اش، نيز، ابتدا بايد اين ابزار  سرنگوني آب است. براي براندازي و اش بر سلطه
يكديگر هم پا  ارتباط كشورهاي جهان با را از دستش ستاند. اين  قانون در

نوشت بشر، سلطه نيروئي برنيروي ديگر، جنسي بر جنس بر جاست. تا سر
كند، برقرار  ديگر، طبقه يا طبقاتي بر طبقات ديگر را ممكن و ايجاب مي

  ماند.  خواهد
هاي  كنار ارزش خشونت يك عنصراخالقي اجتماعي است كه انسان در

مدلي از جامعه پيشين حيواني به ارمغان آورده ه ديگر، مانند رحمت و
آيد. در اجتماع  ي غريزي است و مستقل از خواست او به كار مياست. گاه

حيوانات  خشونت همره هميشگي است. بدون آن بقاء  نسل، حريم زندگي، 
دفاع از خود، تأمين خوراك، برآوردن نياز جنسي... دشوار است. خشونت در 
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 جسماني بود.  جامعه  انساني آن  را گسترش داد، و جامعه حيواني، معموالً
  رواني هم كرد و در دوران چيرگي اديان بدان تقدس هم بخشيد. 

هاي تاريخ با توسل به زور و  روي هم رفته تاكنون حل مسائل و دشواري
نياز ازخشونت نبوده  بي چالش با آن نيز خشونت صورت پذيرفته، برخورد و
قدرت فرود  سرير سري، بدون خشونت از است. به راستي كدام حاكم خيره

يابي آن نباشد؟ آيا  ست؟ و يا پس از فرود از سرير قدرت در تالش بازآمده ا
سردمداران  نظام كنوني كشورمان، پس از   باور كردني است كه مثالً

اي  گوشه توطئه دست بردارند؟ مثل بچـة با ادب در سرنگوني، از فتنه و
بنشينند و به تماشاي نظام آينده بسنده كنند؟ ديگر فتواي آدم كشي 

ين امقابله با  اين رؤيا تحقق نخواهد يافت. آيا براي پيشگيري و، ند... نهنده
  از خشونت ضروري نيست؟  ها، به كارگيري نوعي ديگر فتواها و خراب كاري

بديهي است كه خشونت انسان عليه انسان پسنديده  نيست. اما چگونه 
 ؟به آنتوان تسلط  نيروئي را بر نيروي ديگر ممكن ساخت، بدون توسل  مي

اين هردو  طلبد و در فيزيك آموختيم كه هر كنشي واكنشي مي
هستند. پس زور پاسخ به زور است.  "زور"اي ديگر نيروهستند، به گفته

ترين  اعتراف به اين حقيقت علمي و تاريخي، براي مردماني كه وحشيانه
اند، بسي دردناك است. اما حقيقت   ها را تجربه كرده ها و خشونت خصومت

شناسد. اگر بشريت بخواهد يك بار براي هميشه  دردي نمي د و بيدر
از روند تاريخ  بزدايد، بايد ابتدا نيروهاي متخاصمي را كه  در  خشونت را

اند و هستند، خنثي كند، از ميان بر دارد. بنا براين   سراسر تاريخ  بوده
و زندان را از چنگ گرگان برهاند به ارتش و پليس و دادگاه  حكومتي كه ما

بدان افزود كه يك حكومت مردمي تشنه  نياز دارد. اما در اينجا  بايد فوراً
نياز است. چنين حكومتي از  خون نيست. از ابزار حيواني و ددمنشي بي

لعنت  دفاع از مردم رنجديده و ستمكش و تنها دفاع ازخود و "خشونت"
است و فهمد. اما مشروعيت خشونت تنها تا بدين ج شدگان تاريخ مي

رسد. كار برد آن بيرون از اين دايره ، رذيلت  درهمين جا به پايان مي
يابد. اما شيوه حل آن  هاي دروني جامعه پايان نمي اخالقي است. كشمكش

شود. مجازات، ابعاد ددمنشانه كنوني را نخواهد داشت. هيچ   دگرگون مي
ني دست زدائي ديگران نيست. شخصيت و منزلت انسا انساني مجاز حيثيت

هيچ مجازاتي براي انتقام خونين از تبه كاران نخواهد بود،  ماند. نخورده مي
براي حفظ  جامعه از خطراتي است كه  تنها براي اقناع و آ موزش و نهايتاً

كاري را نوعي  اي تبه كاران متصور است.  چنين جامعه از جانب اين تبه
 ند به معالجه است. و درداند كه مانند عوارض ديگر نيازم عارضه رواني مي

تعهد سپرد و زيرش را امضاء   "اگر"و  "اما"و بدون  اين جا بايد صراحتاً
كرد كه  شكنجه و آزار و تجاوز به عنوان  ابزار مجازات و لوازم  سياست به 

انسان شناسي نشان  هكار برده نخواهد شد. اين اعمال  شنيع را بايد در موز
به ناچار بايد پايان اين را نيز  ،واري پايان يافتداد، همانطور كه دوران آدمخ

  اند خواهند پذيرفت.  پذيرفت. اين را كساني نيز كه هنوز دچار شبهه ديني
يادآوري مطالب باال از اين جهت ضروري بود، تا گمان نرود كه نويسنده، نه 

 برد و در آسمان، باالي ابرها  در دنياي واقعي، كه در عالم تخيالت به سر مي
را به خدا سپارد، خشونت  كند. و گمان دارد كه اگر اين رژيم، ما شنا مي

رود. آري خشونت، پس از اينان باقي  يك بار براي هميشه به دنبال آنان مي
خواهد ماند، اما بايد يك گام ديگر از زندگي بدوي فاصله گرفت و 

شي، هاي وح ها و سگ هاي غيرانساني خشونت را به كنار نهاد. اسب شيوه
  روزي اهلي شدند، چرا انسان نشود؟ 

گذارم  را درميان مي "خشونت"اگر درصفحات آينده با خوانندگان مبحث  و
برابر چشم  وجوه غيرانساني است، آن گونه كه در در "خشونت"ام  به  اشاره

كنند. آن گونه كه حكام ددمنش و اديان مبين  داريم و عزيزانمان تجربه مي
  اند.  آموخته
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آيد به عوارض ديني مبتال نيست. اگرمبتاليش نسازند،  نوزادي كه دنيا مي
مادر و بزرگتران، سپس جامعه و...  كند. پدر و به  گونه ديگري رشد مي

اند كه  بيش، خواسته و ناخواسته، مانند گرگ در كمين  نشسته همه كم و
خروس قندي  ند و مانند آب نبات وذهن كودك را به باورهاي ديني بياالي

به دهانش بچپانند. دين در لحظات اولش شيرين و زيباست. از دوران  

هايش به  كودكي به  خاطر دارم كه ماه رمضان نوعي زيبائي داشت. شب
كرديم. براي كودك جامعه مسيحي  رفتيم و كيف مي نشيني مي شب

راغاني و درخت كريسمس و عيد پاك زيباترين ماجراي زندگي است. چ
هاي  و وارنگ، رنگ  رنگ هاي بلورين و منگوله ها و ها و زنگوله كاج و توپ

خيابان  اند، زينت بخش خانه و كوچه و طال و نقره كه روي آن پاشيده
پوشد. عمه  مي هاي نو گيرد. رخت خبر عيدي مي كودك از همه جا بي است.

آورد.  هديه مي د. عمونواز نشيند و سرودهاي عهد بوق مي پشت پيانو مي
لطف و ماليمت  اند، يادآور وار ساخته      هاي عروسك درآن گوشه نيزصحنه

  اي تولد يافت با چشماني زاغ   حضرت عيسي، پسر خدا، وقتي از شكم باكره
  و موهائي طالئي، در يك  گهواره چوبين خوابانده، مريم و يوسف نجار، هر

  اين آزاري بي ائي و معصوميت وكدام كف دست روي هم گذاشته، از زيب
  
  
  

  
ي خدا ماتشان برده، يك االغ مظلوم هم در آن طويله مقدس، پشت  بچه

اي روحاني و بياد ماندني. من هم كه عمري پشت سر  سرشان، صحنه
ام، تحت تأثير اين اسباب بازي قرار  ام و موهائي سفيد كرده گذاشته

اعش را تماشا كردم. موزه پر از گيرم. يك بارهم  به موزه رفتم  و انو مي
آن، موزه ديگري بود ازآثار تاريخي مصر، كه  هاي كنجكاو بود. دركنار آدم
  كرد.   اي هم  درآن پرواز نمي پشه

زاد هم، با  جاي شگفتي نيست كه مسيحيان، شايد باقي ماندة آدمي
مشاهده اين تصاوير صلح آميز، چنين آييني را دين صلح و صفا و 

و مهرباني وعشق و نيكي بدانند. سنجش كنيد چنين بخشندگي 
پيشوايان صدراسالم  كه با اخم و تخم دو زانو  شمايلبا  هائي را صحنه

نشسته، يك شمشسر كماني هم روي زانوانشان، يعني اينكه با كسي 
قتل و  تاسوعا و مراسم عاشورا و يا مقايسه كنيد آن را با شوخي نداريم و

 – ناله چس هدايت صادق قول به و –زجه و ناله  زني و زني و قمه سينه
هايي زدند  آن روزهاي كذايي هزار و چهار صد سال پيش كه گردن گدرسو
  هايي ريختند...  وخون

ديني رام شده و اسالم  بردم كه مسيحيت ذاتاَ من نيز روزگاري گمان مي
ن اين گما ني است پر از خشونت تقدس يافته. بزودي پي بردم كه درييآ

دومين، حق داشتم. اما در اولين ساده انديش بودم. انجيل متي را 
... با "گفت  مي بن مريم را، كه  مثالً خواندم و موعظات باالي كوه عيسي مي

يعني [رخساره راست  تو تپانچه  كه بر شرير مقاومت مكنيد. بلكه هر
و دعوا ت اگر كسي خواهد با زد، ديگري را نيز به سوي او برگردان و ]سيلي

از  .)39 – 40: 5(متي  "كند و قباي ترا بگيرد، عباي خود را نيز بدو واگذار
 اين موعظات فراوان است و اين آيات صلح آميز و انسان دوستانه در

اند و من نيز از حفظ داشتم. تا اينكه روزي قرائت را    ها آن را از حفظ خيلي
ام تا  مبريد كه آمدهگمان ": 34آيه  رسيدم و 10ادامه دادم، به باب 

. "ام  تا سالمتي بگذارم، بلكه  شمشير را زمين بگذارم. نيامده سالمتي بر
تجربه بشريت  ثابت كرد كه جان كالم  مسيحيت همين عبارت بود. به ياد 

مرتب  آيات "پرسيد چرا  مي كهيكي از كلمات قصار آقاي خميني افتادم  
جان كالم اديان توحيدي  "؟ خوانيد آيات قتال نمي خوانيد و رحمت مي

عشق و نوازش و شوخي ... نبود، شمشير بود. آنها كه  (ابراهيمي) رحمت و
خيلي خوش باورند، اين افسانه را باور كنند. ازديدة ما، اما پنهان نماند كه 

آبديده   صيقل دادند و برا كردند و چه شمشيرهائي از كوره درآوردند و
  بر فرق خلق كوبيدند.  به موقع درآوردند و د وزير قبا پنهان كردن كردند و

اش صلح و سالمت و نيكي و  از دين مسيح چه بايد گفت كه پيام اصلي
رحمت  بود. اما زمامش را بزودي قيصر ُرم  كنستانتين، كه ريش و سبيل 

ناميدندش، بدست گرفت كه دين مبين  "حواري سيزدهم"داران مسيحي 
ه راه انداخت. اديان بانديشان حمام خون كنستانتيني كرد. براي دگر را

شيرين  "يهودي كشي نيز از   .ديگر، از جمله مهرپرستي، سركوب شدند
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واقع از  هاي اين حضرت بود. مسيحيت، به عنوان دين جهاني، در"كاري
هاي صليبي، مراسم خونين تفتيش عقايد،  شد. و جنگ اينجا دست به كار

وز استعماري، ملت كشي هاي جهان س ساله، جنگ هاي سي جنگ
بدنبالش. اين رشته سر دراز  صدمليوني بوميان امريكا، فاشيسم هيتلري...

بن مريم كه گواهي تاريخي بر وجودش  آن عيسي هنوز دارد آيا از داشت. و
ايد كه  گفته  شنيده"از اين فرمايش او؟ :  هم نيست اثري باقي گذاشتند؟ و

و با دشمن خود عداوت كن؟ اما من شده است:  همسايه خود را محبت نما 
گويم كه دشمنان خود را محبت نماييد و براي لعنت كنندگان  به شما مي

خود بركت بطلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد، به هر 
). 44-43: 5(متي  "جفا رساند، دعاي خير كنيد. كه به شما فحش دهد و

  تر؟   اي از اين شادي بخش چه مژدهبراي حكام ددمنش و طبقات بهره كش 
  نهي امرو – 3

براي برانگيختن هر انسان به انجام كاري، ابزار زباني گوناگوني به كا ر 
رود: امر و نهي، پيشنهاد، خواهش، التماس، پندو اندرز، راهنمائي... كه  مي

  است.  ترين انواع آنها خشمانه ترين و سخت "نهي و امر "البته 
براي  ،خداوند است "ده فرمان"فست اخالقي جهان توحيدي بزرگترين ماني

جانشينانشان. بدنيست به فرمان اول و لحن آن توجه  ابالغ به يهوديان و
خانه غالمي بيرون  من هستم يهوه، خداي تو، كه تو را از مصر و "كنيد: 

و  اينجا با امر و نهي سر در ."آوردم. تو را خدايان ديگر، غير از من نباشد
ر داريم، نه پيشنهاد و خواهش و رهنمود متمدنانه. اگر خداوند گرايش به كا

ادب بپروراند، رهنمودش را، نه فرمان كه،  اين داشت كه بندگانش را با
ناميد و به جاي لحن تحكم آميز باال، منظورش را اين گونه  خواهش مي

مي خانه غال را ازمصر و من زحمت فراوان كشيدم كه شما"كرد :  بيان مي
. اگر خداوندي  "برهانم. پس خواهش دارم مرا به خدائي بپذيريد. متشكرم

كرد، قداره  كه اعمالش شايسته پيروي است خواهشش را اين گونه بيان مي
(آل عمران:  "تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر"پيروي ازآية  بندانش در

در پيروي ازاين آيه كشيدند و  تر به زير قداره مي امت نادان را مؤدبانه )110
اولواال  بريدند و ريختند و اين همه  سر نمي متبركه اين همه خون نمي

  كرد. تر رفتار مي مرمان در اهانت به امت نادان كمي ماليم
 نشيند. اما يهوه با كسي شوخي ندارد. فرمان او تنها با شمشير به كرسي مي

دانيم كه آغاز و پايان  يگذارد و ما م غير از تسليم و سر افكندگي راهي  نمي
 بر در اعتباري شنونده را هر خشونتي امر و نهي است كه تحقير و بي

هم رهنمودي  كند. هرچند رواني خلع سالح مي نظر از را او گيرد، و مي
 انساني بودنش را غضب  راستيني و خشم و انساني باشد، با ابزار راستين و

ميل گردد، اثر حياتي خود را دهد. اعتقادي كه بدين وسيله تح ازدست مي
كند،  انگيزد و روشن مي دهد. اعتقاد انتقادي كه ذهن را برمي از دست مي

ها شريك زندگاني  گردد. بديهي است كه انسان به ايمان رسمي مبدل مي
راهنمائي كنند و از كردار نكوهيده   يكديگرند. حق آنها است كه يكديگر را

ز آنان گرفت. اديان آسيائي، ازجمله  برحذر دارند. اين حق را نبايد ا
هاي  گويند فرمان دارند. نمي دهند و بر حذر مي بوديسم نيز، رهنمود مي

و به كارگيري آموزش، صرفنظر ازمحتواي  "آموزش بودا"گويند  بودا، مي
 "نهي ازمنكر" و "امربه معروف"آن، يك فضيلت اخالقي است. اما اگر به 

بينيم به حكم  اسالم  يابد. و ما مي ي كاهش ميتنزل  يابد، به رذيلت اخالق
رذيلتي بزرگتر، يعني  دزدي آفتابه را كه رذيلتي، نه چندان جدي است، با

  گويند. انگشتان پاسخ مي قطع دست و
ترسانندت كه ديگر خالف ميل آنان عمل نكني. همچنين  بدين ترتيب مي

انديشد. ترسانندت كه مبادا كارخانه مغزت به گونه ديگري بي مي
خونبارترين  شود. واين تراژدي از دگرانديشي هم گناه كبيره مي

هاي  بمب شناسيم، يا هاي تاريخ است. ما امروز بمب اتمي مي تراژدي
 پروازند و هائي كه هزاران كيلومتر مي زا. موشك شيميائي و ميكروبي و آتش

وسائل كشند.  ها مي آدم لرزانند و مي كوبند و شهري را مي ،آن سوي در
هاي مرگبار را  كه  زاد فراوان است. اما قربانيان همه اين سالحيامحاء آدم

روي هم  بريزي در برابر قربانيان اين فرمان اول (من هستم، خداي تو، 
 قربانيان اين فرمان، از روز صدورش تا كه...) اندك است و ناچيز. شمار

  گذاشته است.  راهم پشت سر گذرد. وميليارد كنون از صدها ميليون مي
يا پيروان  كفار و گيرد (مثالً دربر نمي را ها هاي ديني، تنها غير خودي جنگ

. و ما از تاريخ  خودمان دگير ر ميب ها را هم در خودي ،ساير اديان توحيدي)

 ،اين حكايت شناسيم كه مسلمانان بيشتر خون مسلمان ريختند و مي
گذشته وعهد بوق نيست. منحصر به  دنياي اسالمي نيست و منحصر به 

امروز نيز جبهه خونيني برپاست كه درآن سو مسيحيت و يهود، به رغم 
اين سو اسالم. اين جبهه  اند و در دشمني و نفرت دوهزارساله، سنگر بسته

  رود كه ابعاد فاجعه آميزي بيابد.  بندي ناپاك مي
چرا خشونت و ددمنشي ميان اديان توحيدي ابراهيمي گسترش بيشتري 
دارد تا ميان دنيا باوران و پيروان اديان غير توحيدي؟ شايد بدين دليل  كه 
آموزش و پرورش رايج ميان موحدان، انسان را ازهمان  دوران نوزادي از 

سازد. در اينجا ديگر انسان درمركز تاريخ نيست، خداوند  خود بيگانه مي
قيد و  د واست و الواالمر منصوب او و موحدين دچار مطلق گرايي هستن

هاي آن  پذيرند. كسي كه شكنجه پسندند و نمي و چون و چرا... نمي  شرط
دنيا، جهنم، را به عنوان عدالت الهي بپذيرد، كسي كه گوشش به نهيب 

من "فرمان اول (من هستم  يهوه، خداي توكه...) خو گرفته باشد نهيب 
 يست وغيرعادي ن "من هستم رهبر تو..."و نهيب  "هستم سلطان تو...

اندازدش كه مظهر عدل  هاي دنيوي نيز به ياد جهنم مي هاي زندان شكنجه
  الهي است.

من با سانسور و غدغن كردن هيچ كتابي، هرچند هم مبتذل باشد، موافق 
نيستم. اما در بسياري ممالك دنيا كتبي را كه  ذهن و فكر انسان را 

م كشي است آد دلي و كند و يا مشوق سوء رفتار و سنگ مي "منحرف"
دهند اما محتواي اصلي كتب مقدس،  كنند، اجازه  فروش نمي غدغن مي

هاي ديگر، سنگدلي،  نديشهافرمان مردم آزاري، آدم كشي، عدم تحمل  
خانمان سازي است. ازهيچ   سرزمين و بي رحمي، ملت كشي، آواره و بي بي

دن سيخ . موي بدگرد اي صادر نمي دمنشانهدم بيمار ساديستي چنين احكا
رسد و حتي مفت و  شود. اما اين  كتب در بازار آزادانه به فروش مي مي

 در هيتلر تهوع انگيز شاهكار» نبرد من«كنند. كتاب  مجاني تقديمت مي
هاي بيشتر ممالك اروپا غدغن است و من آن را به سختي،  كتابفروشي

در  يواشكي، ازكسي قرض گرفتم و پس دادم .احكام بيمارگونه اين كتاب
هاي كتب مقدس كمتر از يك شوخي است. اما جنايات  برابر سنگدلي

را صدها سال به آن عادت  اند و ما مكتوب دركتب مقدس، جنايات مقدس
كسي در انديشه  اند و خشونت قدسي، قبح خود را ازدست داده است و داده

  غدغن كردن آن نيست. 
ي كه براين جا ن است. حكامآفرهنگ حاكم بر هر جامعه، فرهنگ حكام 

معه حكومت دارند، نياز به خشونت دارند و تا بدان نياز دارند، آن را تبليغ 
ديگر حساسيت به اين را كه خشونت چه مخاطراتي در آموزش  كنند. ما مي
ايم.  زيرا اين  پرورش ما و جوانان و نوجوانانمان در بر دارد، از  دست داده و

  جميع خصال حسنه است. ها مظهر عدل خداست كه  داراي خشونت
تر بودند در تبليغ خشونت الهي كوشش  تر و متدين و حكام ما هرچه مؤمن

بيشتري داشتند. ياد امير تيمور گوركان و كله منارهاي بلند و بااليش به 
كرد، در پيشاپيش سپاه  خير و همين مرحوم  به هر كجا  لشگر كشي مي

رآني بزرگ به نشانه اين كه اين انداخت. در روي آن ق عراده اي  به راه  مي
  هاي ماست.  كتاب راهنماي خون ريزي

زاد خشونت را از خدا و ازاين  آدمي از خدا آموختند و حكام خشونت را
حكام آموخت (خشونت پدر به فرزند، مرد به زن، استاد به شاگرد). شايد 

 شويم. تر بهتر باشد كه  قضيه را برعكس  ببينيم  تا به حقيقت نزديك
آدم بود كه خشونت حكام آفريد و بدان  شايد نياز به خشونت اين بني

به خشونت حكام  بود كه خشونت خدائي آفريد و  ميدان داد و شايد نياز
بدان ميدان داد. خشونت باال، توجيه خشونت پائين است و البته هردو بدان 

   نياز دارند. الهيت خود كامگي فردي است. سلطنت و واليت به همچنين.
گويد...  يا شوهري به زنش زور مي زند و اگر پدري به فرزندش سيلي مي و

 -  نبايد در شگفتي باشيم. و همچنين از ددمنشي بازجو نسبت به زنداني
رويد به باال  درشگفتي باشيم . خشونت ازپائين مي  –نامندش  كه ارشاد مي

ايم كه  يدهگيرد. و ما بارها  شن رسد و عرشه خدائي را نيز در بر مي مي
قرباني خشونت، در بزرگسالي، همان خشونتي كه تجربه كرده،  كودك
برد. و بدنيست براي روان كاوي  وار نسبت  به زير دستان به كار مي زنجيره
گران نگاهي به بيوگرافي دوران كودكيشان بيندازيم. در تحليل  شكنجه

است. كسي كه انگيزه اوليه خشونت، رنج و محروميت  بسياري روانشناسان،
بيند  اند، حال مي درهمان دوران كودكي شكسته اش را شخصيت انساني
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هايي  كسي به او رحم نكرده، چرا او به ديگران رحم كند. وما در رمان
همسرش احساس خفت و  "خيانت"خوانديم كه شوهري پس از 

 "سربلندي"سرافكندگي يافته، پس از مجازات  و قتل همسرش، احساس 
محاكم  قضائي نيز به او تفاهم دارند و بخش وسيعي از  ته است ورا باز ياف
  گويد.  را آفرين مي "غيرتش "را و "شجاعتش "جامعه 

حال كه  روال روزگار چنين است، ازخود كامگي سالطين و حكام و سپس 
ي آنان چه جاي شگفتي؟  چون و چرا براي چه؟ در  خدا و خشونت روزمره

ملوك هر چه خواهند، گويند و با ايشان صحبت «خوانيم  تاريخ  بيهقي مي
و يا در جاي ديگر ازهمين تاريخ: » كردن سودي ندارد، به هيچ حال

جهان بر سالطين گردد. هر كسي را كه  بركشيدند، بر كشيدند. و نرسد «
آن باب   كسي را نرسيدي كه در«و يا » كسي را كه گويد چرا چنين است
آيد و  تر فرماني دهند كه ايشان را خوشچيزي گفتي كه پادشاهان بزرگ  

نرسد خدمتكاران ايشان را كه اعتراض كنند و خاموشي بهتر با ايشان هر 
و اين خاموشي با ايشان از خاموشي با خدا » كسي را  كه  قضا به كار  باشد

  سرچشمه يافته است.
 -  Dirot  Denis1784روشنگري فرانسه، دنيس ديدرو ( ياد فيلسوف عهد

آسماني  ]خشونت[عظمت  گفت اگر انسان درانتقاد كه مي به خير )1713
با نخواهد نقد ستمگر ديگر، يعني حكام جهاني ا توفيق يابد، به زودي از

كرد و من خجوالنه به آن اضافه مي كنم تا خشونت آسماني موجه و پا بر 
 جاست ريشه خشونت  زميني خشك نخواهد شد. درفرهنگ ما، زمين و

  اند.  كديگر گره خوردهآسمان به ي
بر گرديم به امير تيمور گوركان: سفري به مملكت ازبكستان  كردم و ديدم  

را گرامي  كه امروزه حكامش، شايد براي توجيه خشونت خود، خاطره تيمور
اينجا تنديس بلند  زادگاه تيمور است. در» شهر سبز«دارند. مي گويند  مي
اند. بسياري ازعروسان و دامادان با  با وقاري از اين حضرت به پا كرده و

اين تنديس گشتي  دور آيند و به اينجا ميو دامادي هاي عروسي  لباس
خبران در دامان خود  كنند). آيا  فرزنداني كه اين بي زنند (طواف مي مي
را تقديس نخواهند كرد؟ من در آن روز  ، كله منارهاي تيمور پرورانند مي

و در شگفتي ماندم كه تقديس يك  ماشا كردمها  زوجه را ت شنبه طواف ده
  ملت كش، براي چه؟

  

  
  خوانيد قران مي شماچرا هي آيات رحمت را در« -4
  »خوانيد و آيات قتال را نمي 

به خاطر  هايش دوست داريم. يكي را ويژگي هرخوراكي را به خاطر يكي از
واد ها، م خاطر خواص توان بخشش، ويتامينبه  ، ديگري راطعم و بويش
يكي را براي اين كه تقويت  براي سير كردن شكم  گرسنه...  اوليه، يكي را

  كند، ديگري را براي ملين كردن شكم و پيشگيري از چاقي...  مي
پذيرد. براي  هاي گوناگوني صورت مي مبين هم با انگيزه توسل به دين و

نوعي پشتيباني است. براي ديگري  اماني و بي بي يكي رهائي از تنهائي و
 آن صلح و يكي بدان خاطر كه در .آورد كسب و كار است و نان و روزي مي

انتقام  اخروي... ديگري خشونت و يابد و يا پاداش دنيوي و آرامش مي
پرستد. بيشتر مؤمنين شيفته رحمت و رحمانيت  مي جويي آن را

(بخشندگي و مهرباني)، يعني شيفته زيبائي آن هستند. شعار مسيحيت 
است و انسان متمدن تشنه خشونت و قتل و » اميد، عشق ايمان،«

ستايند.  ستمگري نيست و كمترين مؤمنين وجوه خشونت آميز دين را مي
ستايند كه به قانون جنگل نياز  هنجارهاي حيواني را كساني و نيروهايي مي

آش و الش و  پاره كنند و بينند تكه و دارند تا هركه را سد راه خود مي
دهند. اما  ين و اينان اقليت كوچكي از مؤمنين را تشكيل ميمال خونين و

هاي متمدن را در  اين اقليت، متحرك و فعال است و اكثريت انفعالي انسان
برابر يك  برابرشان توانائي مقاومت نيست. چنانكه گاهي صد گوسفند در

يك گرگ بچربد. اما اين زور  تواند بر چند گوسفند مي اند. زور چاره گرگ بي

گستاخانه عمل و قاطعانه  انفعالي است. در حالي  كه گرگ فعاالنه و
  كند. مي
. اما آدمخوار نبودند. دهاي مؤمني بودن مادرم آدم دانم كه پدر و من مي و

هم زير آب نكردند. درحالي كه احكام  مرا نديدم كسي را آزار دهند. سر
مشرك و و كافر «كرد مرا به عنوان  ديني و متون مقدس وادارشان مي

  سر به نيستم كنند. » محارب
درآغاز اين نوشتار  كند. شان ميِ  هايي هستند كه بوي خون مست اما آدم
شما «گشايم:  حال اين مبحث را بيشتر مي و "قتال"اي كردم به  اشاره

خوانيد. قتال هم رحمت است... شما  چراسوره برائت را براي مردم نمي
ين هستند، دبا اشخاصي كه مخالف  .. گرفتيد ... قرآن. همان طرفش را

 و گويد آنها را بكشيد، بزنيد، حبس كنيد... خيال نكنيد اسالم فقط نماز مي
 نماز نشست و روزه است. اگراينطور بود، پيغمبر هم توي مسجدش مي

 آقاي(بيانات  .خواند... اميرالمؤمنين  وصلحاء هم همينطور بودند مي
ذهبي كه جنگ  درآن نيست ناقص م«يا:  ) و1363بهمن  14خميني 

دادند، به همين  اهللا عليه هم مهلت مي است. اگر به حضرت عيسي سالم
كرد... اين اشخاص كه گمان مي كنند كه حضرت عيسي  ترتيب عمل مي

كنند، براي  به نبوت عيسي لطمه  وارد مي  سر اين كارها نداشته... اصالً
ا نجات دهد. همانطور كه  اينكه  پيغمبر شمشير دارد... كه  مردم ر

گويند اسالم  دين جنگ  آنهايي كه مي كشتند... آدم مي هاي ما هم... م اما
فهمند ... جنگ يك  ، اسالم را نميدنيست و اسالم نبايد آدم كشي كن

در قرآن  رحمتي است، براي تمام عالم. شما چرا هي آيات رحمت را
آذر  30خميني  آقاي ياناتب». ( خوانيد؟ آيات قتال را نمي خوانيد و مي

1361 (  
. هيچ  فيلسوف و حكيمي آقاي خمينياين تيزبيني و ذكاوت  آفرين بر

ديديم كه اين  كند و جان كالم  و لُّب  مطلب را با اين صراحت بيان نمي
زندان   محارب در«حضرت با همين صراحت، فتواي قاطعي داد كه 

، چندين هزار 1367و بالفور در شهريور » جمهوري اسالمي نماند
يعني همين » توحيد«را از دارفاني به سراي باقي اعزام فرمودند. » محارب«

و هيچ  چيز ديگر، يعني آن پيكري كه ستون فقراتش خشونت و آدم كشي 
پذيريم، چه حق داريم   است. و ما اگر توحيد را بدين گونه كه هست، مي

  مند باشيم.  گله كه از زندانبانان و بازجو، بدين گونه كه هستند،
هاي رژيم سكوالر، بازجو و زندانبان كارمند و مأمور  در بازداشت گاه

كارانه اي وابسته به سابقه كار و مرتبه اداري، صبح  اند، با دستمزد و دولت
اي دارند، همانند  پيشه گردند. مشغله و آيند سركار و شب به خانه بر مي مي

  ساير كارمندان دولت. 
زندانبان حكومت ديني تنها نماينده دولت نيست، ژخيم و د اما بازجو و

انديشه پول و شكمش هست. اما روي  البته در كارگزار و مقّرب خداست.
دهد. پاداش و كارانه را تنها از  انجام مي اش را هم رفته وظيفه شرعي وديني

طلبد. شكنجه او نسبت به زنداني بخشي  از خدا مي ،خواهد دولت نمي
كند،  اگر زنداني را آش و الش و خونين و مالين مي لهي است.ازخشونت ا

كند...  ترساند، حيثيت و شخصيت انساني او را لگد مال مي اگر او را مي
اش  وظيفه  شرعي است. پاداشش همان بهشت كذائي و حوريان  همه

وغلمان و جوي شير وعسل. پشت سر چنين مأمور مؤمني بايد نماز گذارد 
گويد و به زن و مرد  شالق مي زند و اهللا اكبر مي گويد و يكه اهللا اكبر م

كند. درحين انجام اين وظايف قرآني هم زير بغل  كافر و محارب تجاوز مي
  دارد.

يك نفر  ه هم زياد شوند، مجموعاًچاگرهر شكنجه پيشه» برادران«و اين 
اين يكي  يك مغز دارند. و كه  تنها يك زبان و» وحدت كلمه«هستند با 

بن  هاي توحيد است. چه تفاوتي است در كلمات آنان با عاصم يگر از نشانهد
به جنگجويان اسالمي وعده » نبرد امارث«ايرانيان در  عمر كه در جنگ با

اين دياري است كه خدا مردم آن را به شما حالل كرده... و شما «داد: 
بزنيد، چنانكه بايد، ضربت  شماست. اگر پايمردي كنيد و برتريد وخدا با

 5(تاريخ طبري  جلد  » آن شماست ديارشان از فرزندان و زنان و اموال و
اموال و زنان و « گران، و فتنه ). يعني اينكه ما، كفار و محارب و1707ص 

از آن اين پايمردان هستيم. اين بزرگواران  مظهر عدل » فرزندان و ديارمان
و بدانيم و آويزه گوش تفاهم داشته باشيم  اند. الهي دراين دنياي برهوت

  سازيم كه:
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  اين كفر نباشد سخن كفر نه اين است«
  »تا بود چنين بود تاهست چنين باشد و 

سالطين غزنوي  خشونتدهم. درجائي  دوباره به كتاب بيهقي رجوعتان مي
آن بخت برگشتگاني كه مورد خشم ملوكانه  قرار  اينكه با ،داد راشرح مي

برابر آنچه  كردند در مي االنصاف آنچه حق وكردند. ال گرفتند، چه مي مي
اينكه  متهمي  رود، فقط شوخي بود. مثالً نسبت به زندانيان امروزي روا مي

آن تيره  روز را بر عĤج فيل ، نعش له و لورده انداختند و را زير پاي فيل مي
زدند و  اينكه متهمي را به دار مي يا گرداندند... آويختند و در شهر مي مي

داشتند كه خشك شود و درهم فرو رود.  آنقدر باالي دار نگاه مياو را نعش 
اما مرگ فقط  يك بار بود و شيون هم فقط يك بار. اگرهم يك سال بر 

ماند، دردش بيش از يك بار مردن نبود. اما امروزه  بردار مي يا عاج فيل و
عني هزار هزار بار مردن  است  و باز هم بيشتر. آن بود در زمان غزنويان. ي

سال پيش. واين است امروز. واي به حال بخت برگشتگان هزار سال ديگر 
شان را برما و سرنوشتمان از دست  ها بايد بكشند، اگر گرگان چيرگي كه چه

  نداده باشند.
  
   ايوب صبر – 5

آ  تابد. از رنگ خون را بر نمي انسان در طبيعت  انساني خود، بوي و
نيست. برخي، از ديدن خون ديگران بيهوش هاي ديگر شادمان  زارانسان

بريدن سرمرغ را هم   شوند، برخي تماشاي قرباني كردن گوسفند و مي
  توانند. چه رسد به شكنجه خونين انسان.  نمي

 1367يكي از رهبران جمهوري اسالمي پس از ديداري از زندان، درشهريور 
راسربه نيست محارب ومنافق و... «چند هزار امت  كه به فرمان  امام 

از رهبري اين دم و دستگاه ديني  كردند، به خانه آمد و زار زار گريست. و
كناره جست و مردم ستم زده مملكت هم گناهاني از او را در ساختمان 

  نظام كنوني بخشودند. سرانجام نام بهتري از خود به جا گذاشت و رفت.
را مورد انتقاد هستند مردماني كه تعزير و خشونت و شكنجه ديني البته 

دژخيم و فالن بسيجي ها را برسر اين  كوزه  ناروائي كاسه و دهند و قرار مي
شكنند. اينان دين را به خاطر زيبائيش و بخشندگي و مهرباني  مي و آن مالّ

براي كوتاه كردن دست ميرغضبان ازعرصه دين به  پذيرند و خداوند مي
از همان زمان كه ديني پا به  دانيم ما مياند و  اميد اصالح ديني نشسته

هائي درانساني ساختن آن آغاز گشت. و اين  عرصه تاريخ  گذاشت، كوشش
ترين اقشار  هاي اجتماعي آغاز شد و تا پائين كوشش در باال ترين اليه

درصفحات پيشين يادآوري كردم كه  من جامعه ديني را در بر گرفت. و
اي  جويند وپاره حمانيت ميالناس در متون قرآن رحمت و ر اي خلق پاره

يابند،  جويند، مي مي هم آنان آنچه را ديگرتوجيه قتل وشكنجه. هم اينان و
ما «خوانيم:  سوره انعام چنين مي 38دهند در آيه  تحويلت مي آورند و مي و

دست خالي  پس هيچ كس با». در كتاب بيان هيچ چيز را فروگذار نكرديم
عهد «و » عهد قديم«ب مقدس گذشته، اين ويژگي دركت گردد. و باز نمي
هم  بود، سهل است، در گلستان و بوستان هم هست. دراين » جديد

يابيم،  زيبائي و ژرف انديشي و بلند نظري مي شاهكارهاي ادبي نيز
 حمايت از توانگران و يكسونگري و كژ انديشي و دركنارعناصر زشتي و

تضادهاي گوناگون بيني  فرودستان و لزوم تسليم  به سرنوشت.  زشت
كالمي از زير قلم سعدي هم جان به در برده است، چه رسد از قلم 

 توانستند توانائي زيبا شناختي سعدي را نويسندگان  كتب مقدس كه نمي
  هم داشته باشند. 

كرد. بايد پيام اصلي   ارزيابي هر كالمي نبايد به جزئيات آن بسنده پس در
به بند  يام به سود دربند بستگان است ياآن را  شناسه  كنيم كه آيا اين پ

  بندان.
شكنجه و خشونت.  مهرباني است يا قتال و آيا پيام اصلي قرآن بخشندگي و
اند كه اسالم دين خشونت نيست، آزاد  آن برخي از مؤمنين خوشدل بر

اين  بر»  جبر واختيار«تابد و با اشاره به مباحث كالمي  انديشي را بر مي
برابر  تنها در و اد در انتخاب انديشه و عمل مختارگمانند كه آدميز

پروردگار مسوول است كه او نيز سر چشمه رحمت است و بخشش گناهان 
هاي اوست. اما وقتي مته به خشخاش بگذاريم و به تفسير  هم از ويژگي

» اختيار انسان«مفسران ديرين و امروزين  قران بنگريم، مراد از اين 

پذيرش اسالم.  بديل است: يا پذيرش قتل و ياانتخاب يكي از اين دو 
 تَبينَ ال اكراه في الدين. قّد«گيرند:  سوره بقره را گواه مي 256اي آيه  طايفه

(كار دين به اجبار نيست. راه هدايت و ضاللت برهمه » الُرشد منَ الغَي
آيات ديگر  از كسي تنها اين آيه قران را بخواند و روشن گرديد). اگر

اعالميه حقوق بشر و «كه اين آيه را از  ماند، گمان خواهد كردخبرب بي
توانيد بودائي،  اند. يعني اينكه شما مي بر گرفته» شهروندي انقالب  فرانسه

بهائي... باشيد. اما مفسران ديرين و امروزين قران، اين آيه و آيات 
 دانند كه چيرگي اسالم هنوز قطعي مربوط به دوران مكي مي همانندش را

بينيم  ما امروز نيز مي شد و تر فرموله مي تر و انساني نبود و احكامش ماليم
كه بسياري از نيروهاي سياسي دنيا، هنگامي كه ازدستيابي به قدرت به 

نوازند و وقتي به قدرت دست يافتند،  بشردوستانه مي يها دورند، ترانه
نيان را از آدم كشي و خفقان دشت پيشي كنند و در اش را فراموش مي همه

  اين زمينه مثال آورم.  بندند . از من نخواهيد در پشت مي
اند. آيات  را هم آورده» منسوخ«و » ناسخ«ن حكم آاز سوي ديگر در قر

افتند، يعني منسوخ  مي اعتبار گذشته، اگر در تضاد با آيات بعدي باشند از
آيات  و پيش از تشريع جهاد آمده» ال اكراه في الدين...«گردند. آيه  مي

مذهب يك بار  آزادي انديشه و اين گونه آيات را نسخ كرده و بر» جهاد«
براي هميشه خط  بطالن  كشيده است. از آن پس مسلمانان به جهاد با 

اند. درميان آيات جهاد برخي به قتال با  مشركان و دگرانديشان دعوت شده
تسليم  وع وبرخي ديگر خض د ونخوا مشركان و نا بودي كامل آنان فرا مي

بدان كه قتل مرتد «نهائي آنان را شرط پايان جنگ اعالم كرده است. 
پس براي كشف پيام اصلي ». واجب است و همسرش بر او حرام مي شود

اش را خواند و به يك آيه دل انگيز  قران بايد آن را با دقت خواند و همه
زوم يكديگر الزم و مل بسنده نكرد. بنيادگران، توحيد و جهاد (خشونت) را

نگاهي زيبا شناختي به توحيد  تراند و دانند. اصالح طلبان اما، انساني مي
اين ديد گاه تفاوتي درآنان هست و نبايد آنها را يكي دانست. اما  از دارند و
  ديده  فرو گذارد كه نقطه كانوني فهم توحيدي هردو، يكي است. نبايد از

يران سيد محمود طالقاني بود. ترجنبش اسالمي ا هاي انساني يكي از چهره
زندان شاه بود.  ، سالها در»جبهه ملي دوم«و » نهضت آزادي ايران«ازسران 

تازه به » انقالبيون«نيز حضور داشت. اما از خشونت  57در رهبري انقالب 
نگذاشتند  سياست كناره گيرد و دوران رسيده  چنان رنجيد كه خواست از

ي به سراي باقي تبعيدش فرمودند. دارفان از كردند و» چيزخورش« و
 ها را»ايرادگيري«اين گونه  رهبري ماجراي قتال با كسي شوخي نداشت و

آن بود  رهبري جنبش اسالمي نيز بر تر تابيد. اما اين چهره انساني بر نمي
اسالم حق است يا نيست؟ اگر «رود:  كه كار دين تنها با شمشير پيش مي
است، آيين خدا پرستي است، نظامات   يك آيين حقي است، آئين  توحيد

دارد... اگر حق است، حق بايد پيش برود. اگر با شمشير نشد با دندان و 
يد چون با شمشير پيش رفته، پس يگو پنجه بايد پيش برود... شما... مي

» گوئيم، چون حق است  بايد با شمشير پيش برود باطل است، نه، ما مي
بيني مانند  روشن مفسر كه حال). 21 – 22شهادت ص  (طالقاني: جهاد و

كند، از جزم گراياني مانند شيخ  طالقاني قران را اين گونه تفسير مي
آزاد نبودن قلم و  مبناي قران بر«اهللا نوري چه شگفتي كه بگويد  فضل

  . )(تذكرة الغافل وارشادالجاهل» لسان است
هد و چه زاد، چه بخوا از ديدگاه جامعه شناسي قران و اسالم  آ دمي

سازگار نيست. من اگر بنده » آزادي«با » عبد«است و » عبد«نخواهد، 
ترحم  من ظلم كند يا اوهستم. اختيار با اوست كه بر آنٍ كسي هستم، از

قتال «ز نيست. انسان  از درك آن عاجز است و اگر يورزد. پرسشي هم جا
ما چرا خشونت و شكنجه و تجاوز رحمت نباشد. اگرعقل  ش» رحمت است

خود شماست كه محكوم به ندانستن  بيند، گناهش با حكمت آن را نمي
» اني اعلم بما التعلمون«كند كه  ن تاكيد ميآدر قر هستيد. خداوند صراحتاً

اينكه چرا اين  دانيد. نق نق كردن در داند كه شما نمي يعني چيزهائي مي
و آن  هستيد. از آن خدا» عبد«همه مصيبت؟ نشانه ناداني است. شما  

داند  دارند وتنها اوست كه مي گراني هستيد كه از كژراهه بازتان مي شكنجه
  چرا.

خداوند  اسرائيل، حضرت ايوب به خير. ياد يكي ازبرد بارترين پيامبران بني
اي  ي نيكو سرشت دل بسته بود، اطمينان داشت كه چنين بنده به اين بنده

دستش انداخت كه ايوب از  اما شيطان رجيم ازامتحانات او برخواهد آمد.
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امتحان نهائي برنخواهد آمد. سرانجام خدا و شيطان به لج بازي افتادند و با 
ها  مشتركا بزرگترين بالها و شكنجه كيست. يكديگر شرط بستند كه حق با

چاره نازل فرمودند: فرزندانش را كشتند، گله هايش را نابود  را بر ايوب بي
د، مورد ضرب و جرح قرارش دادند... تمام كردند. همه چيزش را آتش زدن

گرفت كه زخم هارا بتراشد. در ميان  بدنش دمل زد، به طوري كه سفال مي
اما كم كم ». خداوند داده بود و خودش گرفت«خاكستر نشست، ابتدا گفت 

آورم حيران  هرگاه به ياد مي«تاب و توان از دست داد و به دودلي افتاد: 
  شوند؟  مانند؟ پيرمي شريران زنده مي گيرد. چرا مي شوم و لرزه جسد مرا مي
گردند؟ ذريت ايشان به حضور ايشان، با ايشان استوار  توانائي قوي مي و در
هاي ايشان از ترس ايمن  اوالد ايشان درنظر ايشان، خانه و شوند. مي
در تندباد پراكنده  را اوماند... چرا  باشند و عصاي خدا بر ايشان نمي مي

جوشد  به ظلمت رسيدم، احشامم مي كشيدم و مي انتظار نور است...ساخته 
ريزد...  گيرد... پوستم سياه  شده است و ذره ذره ازتنم  مي و آرام  نمي

(عهد قديم كتاب ايوب) بديهي » هايم از حرارت  سوخته است... استخوان
جو است كه  اين پرس و انديشد، در است هنوز هم انساني، كه با مغزش مي

با احترام و آبرو  گردند و توانائي قوي مي مانند و در شريران زنده مي چرا
 ناچار آزار انسان بي سازند و چرا ميرند و برايشان گنبد و بارگاه مي مي

سرگرداني است. آيا حكمت آسماني است كه  رنج و پذيرش اين هم درد و
سان ازآب ان پا يمال گردد؟  يك ميليارد آزار زاد بي حق و آرزوي آدمي

 ها و قحطي ها و آتش فشاني ها و زلزله و ها آشاميدني محروم باشند؟ سيل
آزار  هاي شيميائي و ها و بمب درمان... و افزون برهمه جنگ هاي بي بيماري

ترين خلق الناس؟  ترين و بيگناه اش براي كم توان پا... همه بي و سر حكام بي
» دانيم داند كه ما نمي ائي مياو چيزه"شايد ادعاي خداوند درست باشد كه 

گوش فرادهيم به پاسخ خداوند خنگ فريب شيطان خورده، به گاليه ايوب: 
  ) 38(كتاب ايوب باب » كيستي كه درحرفه خدائي من فضولي مي كني؟ تو«

آيا گاليه از  دهي فضولي دركار اوست. ام مي پرسش از خدا كه چرا شكنجه
خشونت و شكنجه   آرينيست؟ زندانبان فضولي دركار او بازجو و

كه  ندپرداخت مظهرعدل الهي است. اگر چنين نبود به معماري جهنم نمي
آنجا درهم و برهم  بريزند، له و لورده درب و  زاد بخت برگشته را در آدمي

 داغون، پاره پوره، آش و الش، خونين و مالين كنند، جزّ وجزّ بسوزانندش و
شناسيم، شعور  آتشي كه در اينجا ميآن آتشي بيفروزند كه برخالف  در

 وار عربده» شدي؟ پر« پرسند  آن آتش مي دارد و ادراك و روح. وقتي از
(بياوريد اهل عذاب را. مرا » هل امتئالت، هل من مزيد؟«دهد:  پاسخ مي

  هم گنجايش، وهم اشتياق به زيادتي است).
نفس  زندانبان هرچه باشد محدود است. روزي شكنجه بازجو و عذاب و

يابد. اما شكنجه دوزخ يك سال وهزار  كشي و همه چيز پايان مي آخري مي
نهايت. پشيماني و اعتراف  ازاينجاست تا بي سال و يك ميليارد سال نيست.

عقلشان  و مصاحبه تلويزيوني هم سودي ندارد. وقتي هم جهنم راساختند،
راديو اكتيوو رسيد. وگرنه بمب اتمي و شيميائي و اشعه  به اين چيزها نمي

در صد  95اين جهنم را هم  براي   انداختند .و ليزر ... را هم به كار مي
اند. تنها چهار پنج درصد بشريت (تنها آنها كه از ته دل  آدم ساخته بني

دوزخ  روند. جاي بقيه در اند) به بهشت مي اند و چه بهتر شيعه مسلمان
است. حكمت باريتعالي هفت طبقه است. دراينجا شباهتي ميان آخرت ودني

درصد مردم را از زندگاني  پنجتا چهار در روي همين كره زمين هم تقريبا 
  بهشتي برخوردار فرموده است.

 ، به هرچه در باور مسلمانان  گفتمنشودبراي اينكه خواننده دچارسوءتفاهم 
شيعيان مرتضي علي نيست. به آن  افزايم كه اين باور ويژه مسلمين و مي

بان خوش باوري كه تشنه يك پروتستانتيزم اسالمي هستند طل اصالح
پروتستانتيزم (يعني كذائي كنم كه حضرت ماتين لوتر، قهرمان  يادآوري مي

موقعي كه بايد كافران راكشت، «گفت:  اصالح گرائي) مسيحيت جز اين نمي
ها  شكند، شاهرگ ها را مي آويزد، استخوان برد، به دارمي آن كس كه سر مي

ريزد، ديگر آدمي نيست. خود  برزمين مي كند و خونشان را ع ميرا قط
  اثري ازاين بزرگوار)   Von Juden und ihren Luegen(نقل از» خداوند است

دور برويم، به همين ميرغضبان خود  اگر چنين است چرابه راه
در كوچه پس  فهمند و بسنده كنيم كه دست كم زبان ما را مي

كنند وشايد از فك و فاميل خودمان  مياي خودمان زندگي  كوچه 
  باشند.

  ...زنده باد مرگ بر...  -6
گويند توحيد، يعني يگانه دانستن خداوند. اما مفسرين ديرينه  برخي مي

» عبد«عبارت است توحيد در ن برآنند كه معناي توحيد،آو امروزين قر
بودن، توحيد دراطاعت و توحيد در ايمان به عدالت الهي. به قول  

اهللا  نائيني (يكي از پيشروترين رهبران ديني انقالب مشروطه)  آيت
توحيد در ذات... پايه  فكري و عملي  توحيد دراطاعت، اين سر االاسرار «

  » دعوت پيامبران درسعادت بشر است
تواند چنين باشد كه اين طلسم شوم و بال خيز را  ها مي وظيفه ما انسان

يد به روزي موكول كرد كه اديان چيرگي نبا درهم شكنيم. واين وظيفه را
چندهزارساله  خودرا ازدست داده باشند. تا اين مرحله راه چندصد يا

ما دنيا باوران نا گزيريم اين وظيفه را همراه دين باوران به  درپيش است. و
توان به  زده نيازمند دين است و اين نياز را نمي  انجام رسانيم. انسان فلك

ما شاهد آن هستيم كه حتا قربانيان عذاب ديني، او گرفت.  از زور
شكنجه نيست. ابزارهائي  اند. دين تنها ابزار ظلم و دربازسازي دين شريك

زيبا و فرح بخشي  خرم و سبز و يها آن دارد. سراب هم براي رويارويي با
  افشاند. هم براي تخدير اعصاب دارد. نوري هم مي

اني همان عذاب و خشونتي هستند كه اين خواهران و برادران متدين ما قرب
  طلبد. اين اشتراك  سرنوشت نوعي همدلي و هم گامي مي ما دنيا باوران هستيم. و

سرنوشتش مستقل از انسان نيست. دين انسان  هاست و دين مخلوق انسان
كشد و انسان نيز گاهي آن را به دنبال خويش باز  را به دنبال خود مي

كنش فرهنگي است و در اين چهارچوب ناگزير  گرداند. دين يك پندار و مي
م اقتدار وعظمتش غبينيم كه دين دراروپا، به ر ما مي به فرمانبري است و

درحالي كه دركشورهائي مانند  كند. تر عمل مي ماليم رام شده است و
عربستان و ايران و... درسطح و درعمق خشن و وحشي است، خودكامه 

 و اساس يكي است. اگر دين مسيح در ساُاست. اما با مسيحيت اروپا، در
اروپا رام شد و اسالم جوامع ما هنوز وحشي است، علت ديگري ندارد، جز 

اروپا  يك زندانبان در تر از جوامع اسالمي است. اينكه جامعه اروپا پيشرفته
و امريكا حق ندارد يك زنداني را شالق بزند و به او اهانت ورزد. اما همين 

وقتي دستشان باز شود، درعراق و افغانستان و گوانتا نا  مؤمنين  مسيحي
خودمان درهمين ديار. هيچ گونه  دژخيمانكنند كه حضرات  همان مي مو...

  دان سر و ته يك كرباس تفاوتي نيست.
هاي ما  هائي نيست كه در باال آمد و زندان اما خشونت و شكنجه تنها آن

هاي  هاست، جنگ شار به انسانآن هستند. شكنجه، اعمال ف "هاي دانشگاه"
ها، دزديدن آب و نا نشان هم هست.  تجاوزكارانه هم هست. چپاول انسان

عالج نكردن بيماري ميلياردها مردم دنيا  توليد فقر و گرسنگي هم هست.
ها از خانه و زندگي و  هم هست. راندن انسان» ميراندن«هم هست . 

  ..آنان هم هست.اعتنايي به  و بياهانت  سرزمينشان هم هست.
دراعمال اين گونه  خشونت و شكنجه، جهان رام شده و متمدن مسيحي 

مواظب جيب «زنند  ازجهان وحشي اسالمي دست پيشي دارد. فرياد مي
  بري استادند.  خودشان درجيب» هايتان باشيد

پشت  دوران رهائي از اديان هنوز فرا نرسيده است. ممكن است ديني بي
را ازدست  د دين زرتشت و ميترائيسم نقش اجتماعي خودوپناه بماند و مانن

امريكاي پيشرفته  كنند. در بدهد. اما اديان ديگري جايش را پر مي
اديان جديدي به دنيا  ،بينيم كه ازشكم مسيحيت به ظاهر رام شده مي
زاد حسرت موسي وعيسي ميخورد. برّايي تيغشان  آيند كه آدمي مي

  تالش آنند كه روي هيتلر را سفيد كنند. دردرسراسر دنيا نمايان است. 
ها، چه ديني و چه دنيائي، قرباني اين دام بالخيزاند و بايد  امروزه انسان

مشتركا در برابر اين ددمنشان بايستند و اين ايستادگي بدون همگامي، 
ي ميسر نيست. يهمدستي و همدلي انسان ستمديده، چه ديني، چه دنيا

يم كه خدايشان را دمكرات كنند. مگر نديديم كه دين باوران را برآن دار
بشريت در بسياري مراحل تاريخ با اتكاء به رحمت وشفقت خدا بسياري 

  حكام شرير و خشن را سرنگون كرد؟ 
مرگ «آنان هم آواز شويم كه  معتقدند. با خدا گفتيم كه دين باوران به دو

  *     »ي رحمت ورحمانيتزنده باد خدا«و » قهار و منتقمو برخداي جبار و مكار 
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  ضرورت تشكيل ائتالفي وسيع
جرم براي مبارزه با خشونت عليه زنانبا مردان م  

  
  مينا سعدادي

  
  (بي) مقدمه:

در جنب كنفرانسي در مورد وضعيت افغانستان در صحبتي با  2009سال  
سيما سمر، يكي از فعالين زنان و حقوق بشر افغان، نظرش را در مورد 

زنان ايراني بسيار "برانگيز بود: نان  ايران پرسيدم. جوابش تاملجنبش ز
ندارند. يعني اعتراض  سياسي اما اعتماد به نفس اند ،كردهشجاع و تحصيل

خواهند اما  دانند چه نمي مشخص ندارند. مي ي كنند اما خواستهمي
يك  به عنوانرا خواهند. همين امر، اعتماد به نفس آنها  دانند چه مي نمي

بر روند تحوالت  شان كند و از تاثيرگذاري جنبش اجتماعي تضعيف مي
  "كاهد و چه بسا به دنباله روي كشيده شوند. مي
  

***  
هاي  زنان، طي دهه هاي جهانيِ مبارزات جنبش ي در حالي كه در سايه

هاي  كشورها در چارچوب قراردادها و كنوانسيوناز اخير بسياري 
مبارزه با خشونت عليه زنان  ي قانونگزاري در زمينهالمللي، (موظف) به  بين

  اند، در ايران روندي معكوس در جريان است.  گشته
قوانين و مصوبات نهادهاي دولتي و نيمه دولتي در ايران  سعي در 

دارتر كردن خشونت در جامعه به ويژه عليه زنان دارند. اگر روند  ريشه
ت عليه زنان است، در ايران عمومي در سطح جهان  تقبيح و تنبيه خشون

  گردد.  چنين خشونتي، تشجيع وتشويق مي
هاي فعالين جنبش زنان ايران، مبارزه  از همين روست كه يكي از دغدغه

قانوني عليه زنان اعمال  ي عليه خشونت آشكار و عياني است كه با پشتوانه
گردد. با اين وجود جنبش زنان هنوز فاقد استراتژي مشخص براي  مي
  ارزه با خشونت عليه زنان است. مب
اعتماد به نفس جنبش  عدمِ توان داليل متعددي در توضيح عللِ رچه ميگ

زنان ايران ارائه داد، اما بايد پذيرفت كه جنبش زنان ايران فاقد استراتژي 
  در برخورد به اين معضل است. 

ن، دغدغه هاي فعالين جنبش زنان غالبا به افشاگري عليه خشونت عليه زنا
هاي دولتي  گردد، از ذكر جنبه آن هم غالبا در چارچوب خانه ختم مي

يم ژموضوع و به منظور كاهش حساسيت ر خشونت به دليل حساسيت
گردد و در مواردي مبارزه با خشونت عليه زنان گاه حتي به  خوداري مي

موردي براي نبردي تن به تن بين زن و مرد نيز  هدف و بي هاي بي فراخوان
  يابد.  ارچوب خانواده  تقليل ميدر چ

خوش سعادتي جنبش زنان ايران در اين بوده و هست كه اگر خود هنوز 
از تجارب ساير جنبش  گيري به بهرهفاقد استراتژي مشخص است، اما قادر 

 ي فرمول مناسب و درخوري براي حل معادالت پيچيدهكشف و  ها
  باشد. مي اجتماعي جامعه ايران

اروپاي  ي اي زنان در كشورهاي جنگ زده جنبش توده گذشته، ي طي دهه
يابي به استراتژي  شرقي و در آفريقا با وضعيت اضطراري روبرو شدكه دست

عاجل براي برخورد به خشونت عليه زنان را به امري مبرم تبديل كرد.  
كه در اين مسير شكسته شد،  آنها و تابوهايي هاي يشرفتپشدت و شتاب 

تواند  مي ها هايي از آن كه قعطعا جنبه هستند هاي ارزشمندي درس
  در ايران باشد.  انبخش فعالين زن الهام

  
  كنگو: تراژدي انساني و تابو شكني  جنبش زنان ي نمونه 
آموزش و مشاركت سربازان تجاوزگر در مبارزه با خشونت و تجاوز عليه  

  زنان
حد و مرزي ساله در كنگو اعمال شد،  7خشونتي كه عليه زنان در جنگ 

نمي شناسد. ابعاد خشونت در جريان جنگ بين قبايل آنقدر وسيع و 
اي كه بر مردم و به ويژه بر زنان  آنچنان شنيع بود كه  تصور عمق فاجعه
د. به همان اندازه نيز شجاعت يرس رفت، در وهله اول باورنكردني به نظر مي

ني كه با آن روبرو و خالقيت جنبش زنان اين كشور در مقابله با فاجعه انسا
  بودند، باورنكردني و ستودني است.

به راه  "توتسي"و  "هوتو"بين قبايل  1994در جنگ داخلي كه از سال 
افتاد، عمال هفت كشور آفريقايي به نحوي درگير شدند. از همين رو 
خشونتي كه اعمال شد تنها به مرزهاي كنگو محدود نگرديد بلكه به 

  وآندا، بروندي و اوگاندا نيز كشيده شد.كشورهاي ديگري از جمله ر
ميليون نفر كشته شدند، هشتاد هزار زن  سه و نيمدر جريان اين جنگ كه 

 ها از آن هم نه يك بار، بلكه بسياري مورد تجاوز جنسي قرار گرفتند. آن
هاي درگير  چندين بار از سوي سربازان و نيروهاي وابسته به قبايل و گروه

  شتم فيزيكي  قرار گرفتند.  مورد تجاوز و ضرب و
اي،  فردي بود كه يا مورد تجاوز قرار گرفته  پس از پايان جنگ در هر خانه

ساله تنها با  7بود و يا خود به زني تجاوز كرده بود. كنگو  پس از جنگ 
هشتاد هزار زني كه مورد تجاوز قرار گرفته بودند، مواجه نبود، بلكه با 

شان  رشي مواجه بود كه به فرمان فرماندهانصدها هزار سرباز و نيروي شو
در هر ده و شهري و پس از فتح هر سنگري،  به زن و بچه، پير و جوان 
تجاوز كرده بودند. كنگو و فعالين جنبش زنان  با يك تراژدي انساني مواجه 
بودند كه در يك سوي آن متهمين و در سوي ديگر آن قربانيان قرار 

  طلبيد. مي اي عاجل و سنجيده داشتند.  معضلي كه راه حل
جنبش زنان در كنگو به واسطه وسعت درد و رنجي كه بر زنان رفت، 

اي نبودند. رهبران  اي يافت. فعالين جنبش زنان تافته جدابافته خصلتي توده
و لذا در مبارزه  ندو فعالين جنبش زنان خود نيز از قربانيان اين جنگ بود

  )1مستقيما ذينفع بودند.(
هاي روحي و جسمي  تاخري مجاز نبود. همزمان با رسيدگي به زخم تقدم و

آموزش و تربيت و اصالح مردان متجاوز در دستور كار قرار  ي زنان، پروژه
گرفت. جنبش زنان در كنگو  تابوشكني كرد. مردان و سربازان متجاوز را 

  آموزش داد و با خود همراه كرد. 
تند تا زنان را به بازگويي دردي كه رف فعالين زن زماني كه به روستاها مي

خود فرمانده و يا سربازي را نيز مي بردند كه از  همراهبر آنها رفته وادارند، 
اش براي از بين بردن عللي  اش و از تالش خود بگويد. از پشيماني ي كرده

سربازان سابق اين فرماندهان ، است كه او را وادار به چنين جناياتي كرده
  نا با گذشته و كردار خود برخورد كنند.   ندخواند خود را فرامي

) كه دو كارگردان زن جوان هلندي از پروسه آشتي ملي 2فيلم مستندي (
دهد كه زناني كه  اند، نشان مي در مبارزه با خشونت  عليه زنان تهيه كرده

خود مورد تجاوز قرار گرفته بودند، در پي انتقام برنيامدند بلكه براي 
تكرار اين فجايع و براي اعاده حيثيت از شرف انساني با مردان از  جلوگيري

زخم  و بدين ترتيبتجاوزگر روبرو شدند و آماده بودند تا آنها را ببخشند 
  هاي خود را نيز التيام دهند.
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كنان و آهسته به سربازي  اي از فيلم، يك زن جوان روستايي گريه در صحنه
 ي اش در نتيجه دادن بكارت ستگويد كه از د كه به وي تجاوز كرده مي

 و پدر وز باعث شده كه كسي با وي ازدواج نكند و به همين خاطر سربارِاتج
پرسد براي اشتباهي كه مرتكب شده چه بايد  مادرش شده است. سرباز مي

گويد  كند و در جواب مي بكند كه اين زن او را ببخشد؟ زن مدتي فكر مي
شود وديگر  عصبانيت پدرم كم مياگر گوسفندي به من بدهي از خشم و 

اي ديگر، مرد گوسفندي را كه  كنم. در صحنه احساس سرباري و ستم نمي
هنوز از "گويد :  دهد. زن تشكر كنان مي به زن مي را اش بود يتنها داراي

  "بخشم. ميترا كارت نارحتم اما 
هاي متعددي از  صحنه ي ستند را كه دربرگيرندهمفعالين زن اين فيلم 

در روستاها و محالت  ورد و رودررويي بين مجرمين و قربانيان است،برخ
  گذارند.  آب و برق و  با استفاده از سينماهاي سيار به نمايش مي بي

هاي آموزشي و  خواهند كه دركالس فعالين زنان از ارتش و نظاميان مي
اند نگاه  در چشمان زناني كه  مورد تجاوز واقع شده گفتگو شركت كنند و

هاي  كنند كه برنامه ند و طلب بخشش كنند. از مقامات طلب ميكن
المللي،  اي براي سربازان بگنجانند. اين زنان در مجامع بين آموزشي ويژه

گويند كه نه  دهند و مي ها و نهادهاي ذيربط را تحت فشار قرار مي سازمان
يه دستيابي به صلح نيز بايد با خشونت عل ي ها كه در پروسه تنها در جنگ

  زنان مبارزه شود. 
جنبش  ي العاده شجاعت و ابتكار خارق ي دهنده كنگو كه نشان ي نمونه
اي زنان اين كشور است نشانگر اين واقعيت است كه تا آحاد جامه و به  توده

با خشونت عليه زنان نيابند، اميدي به رفع  زهويژه مجرمين سهمي در مبار
كه  دهد مونه همچنين نشان مي. اين نداشتتواند  و يا محو خشونت نمي

بين المللي  و در عرصه ملي  چهدر سطح محلي،  چهداند  جنبش زنان مي
  اي دارد. ت و مطالبهسچه خوا

  
  نمونه اروپاي شرقي: هنر ايجاد  ائتالف ملي ضد خشونت 

  دهد جنبش زنان  كارگرداني زبده  كه به هر نيروي بالقوه اي نقشي مي
فروپاشي بلوك شرق،  ي و ناگفته و ناشناخته يكي از جنبه هاي نامرئي 

افزايش خشونت عليه زنان به ويژه در چارچوب خانواده است. زنان در اين 
هاي داخلي مورد آزار و اذيت و خشونت قرار  كشورها  تنها درجريان جنگ

نگرفتند بلكه پس از تجزيه اين كشورها نيز خشونت عليه زنان در زندگي 
  رها جايگاه ثابتي يافت.روزمره مردم اين كشو

فروپاشي كشورهاي وابسته به بلوك شرق، گرچه با استقبال شهروندان  
جوان مواجه شد اما به زودي واقعيات جديدي سرباز كردند: بيكاري، فقر 

اندازي براي آينده به ياس و نااميدي منجر شد.  فزاينده و فقدان چشم
ارچوب خانواده تبلور عواقب اين ناماليمات اقتصادي و اجتماعي در چ

با افزايش آمار  راهالكل وسيگار هممصرف تري يافتند. آمار افزايش  ملموس
  خشونت عليه زنان در چارچوب خانواده بود. 

عالوه بر اين روز به روز بر تعداد باندهاي قاچاق كه به دنبال شكار و خريد 
ر غرب د يفروش ارزان دختران و زنان جوان براي فروش در بازارهاي تن

ها هم در كشور مبدا و هم در  شد. اين خريد و فروش اضافه مي بودند اروپا
اي ازعوامل  هاي فيريكي فراواني بود. زنجيره كشور مقصد توام با خشونت

هاي زنان  دست هم داده بودند تا بدن بهپليس و قاچاقچي و دالالن دست 
هاي  ت ويترينجوان، زيبارو و تحصليكرده اما بيكار اين كشورها را پش

  نوراني سكس قراردهند.
هاي زنان  ها و گروه همكاري تنگاتنگ با سازمان 2005تا  2000هاي  سال

 هاي در كشورهاي مختلف اروپاي شرقي موجب آشنايي با روش
هاي زنان در كرواسي، صربستان، بوسني هرزگوين، مقدونيه و  سازمان
در جامعه و در چارچوب  هاي متعدد خشونت نگرو در برخورد با جنبه مونته

  خانواده شد.
فعالين زن در اين كشورها كه داراي تحصيالت عاليه و تجربه شغلي غني 
بودند، خود كارگردان اصلي مبارزه با خشونت شدند كه به جستجوي هر 

پرداختند كه بتواند اين مبارزه را موثرتر و همه گيرتر  اي  مي نيروي بالقوه
  )3كند. (
هاي مختلف خشونت  كردند و در جريان نمونه مي مطلعرا نگاران  روزنامه

اي شود. به آموزش پليس  كردند موضوع رسانه گذاشتند و تالش مي مي

كنند،  پرداختند تا ماموريني كه به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي مي
كنند. به رايزني دست  بتوانند موارد خشونت را تشخيص دهند و گزارش

هاي قانوني از سياستمداران محلي، ملي  نويس طرح زدند و با ارائه پيش مي
و بين المللي مي خواستند قوانيني وضع كنند تا خشونت عليه زنان را 

 حقوقممنوع كند. در عين حال كه خواهان مجازات مجرم بودند، به 
كردند تا  دادند، وكاليي را دعوت به همكاري مي انساني نيز توجه نشان مي
شوند، از امداد حقوقي محروم نگردند. روانشناسان  مرداني كه دادگاهي مي

كردند تا ساعاتي در هفته به طور رايگان به كار در محالت و  را متقاعد مي
ند بپردازند. با زنرسيدگي به مشكالت مرداني كه دست به خشونت مي 

شده توسط  گرفتند، جزوات آموزشي تهيه معلمين و آموزگاران تماس مي
شان را براي  كردند تا توانمندي يان آنها توزيع ميكارشناسان را در م
آموزان باال ببرند. با  ي دانش هاي خشونت در خانواده تشخيص سريع نمونه

هاي الزم براي  شدند تا در محيط كار آموزش ها وارد مذاكره مي اتحاديه
  جلوگيري از خشونت در خانواده داده شود. 

از آگاهي سياسي و مشاركت فعال  نمونه اروپاي شرقي نشانگر درجه بااليي
ها و مطالبات  جنبش زنان در  جامعه است. جنبشي كه با احاطه به خواست

تخصص خود، كارگرداني تحوالت وسيع در جامعه را با تكيه بر  و تجارب و 
اي برنامه ريزي و  گيرد و براي جلب مشاركت هر پتانسيل بالقوه به عهده مي

  . كند ميحركت 
  

  نمونه ايران
اي موثر  برنامه و روش جنبش زنان ايران هر چه كه باشد بايد بتواند مبارزه

خشونت عليه زنان را سازمان  دهد تا با انجام سلسله تحوالت در رابطه با 
سيستماتيك، وسيع، هدفمند، آگاهانه و همه جانبه ائتالفي وسيع و ملي به 

  وجود آورد. 
رزه عليه خشونت بپرهيزد. در نظر مردانه كردن مبا –از منزه طلبي و زنانه 

داشته باشد كه مبارزه عليه خشونت عليه زنان نيازمند آموزش و تربيت 
نسلي از  مردان و به ويژه مرداني است كه خود در اعمال خشونت سهيم 

به معروف و  ايران با لشكري از بسيجي و مامورين امر ي اند.  جامعه بوده
هاي سركوب روبروست. لشكري كه قطعا  تو انواع و اقسام گش نهي از منكر

. با اين لشگر ستچوب و باتوم هم بر سر و گردن زنان زده ابا مقاطعي  در
رساندن و تقويت  روها و اقشار مستعد يارييعظيم چه بايد كرد؟ كدام ن

توان ميزان  ها مي اند؟ با كدام شاخص صف مبارزه با خشونت عليه زنان
نها و  رهبران سياسي را  در برخورد به خشونت اعتقاد و تعهد احزاب، سازما

هزينه مالي اين اقدامات مشخص و عملي را كدام نهاد عليه زنان سنجيد؟ 
  بايد بپردازد؟ 

جنبش زنان ايران در وهله اول بايد به اما قبل از پاسخ به سواالت فوق، 
براي مبارزه با خشونت عليه  ضرورت تشكيل ايجاد ائتالفي ملي و وسيع

تشكيل مرد (سابق) مجرمين  ن خو بگيرد. ائتالفي كه يك ستون آن رازنا
قطعا خواهد شكستن اين تابو، جنبش زنان ايران پس ازخواهند داد. 

اي جايگاه و  هاي عملي ارائه دهد و براي هر پتاسيل بالقوه توانست راه حل
جنبش زنان در اين مبارزه طوالني تنها  سهمي در اين مبارزه تعيين كند.

تواند باشد و تنها هم نيست. اما بايد در صدد كارگرداني اين مبارزه  نمي
  برآيد.

  زيرنويس ها:    
 -نويسنده بلژيكي "فان ري بروك ويددي"ه ترمان تاريخي كنگو نوش -1

اين كتاب حاوي موارد متعددي از ابتكارات زنان  -2010تاريخ انتشار 
    نت است.كنگويي در برخود به  خشونت و قربانيان خشو

سالح جنگ  فيلم مستندي ساخته  دو خواهر هلندي به نام هاي  -2
  -ايلسه و فمكه فان فلزن

 دتواني هاي زنان در كشورهاي اروپاي شرقي مي نايي با سازمانشبراي آ -3
  :هاي زير مراجعه كنيد به سايت

www.zamirnet.hr                www.karat.org 
*  

  
  



  خشونت ي ويژه نامه

٩٧  106و  105ي  آرش شماره

  

  
  

 بحث خشونت

 با مسائل انقالب وسرنگوني 
  طرح انتفاء حاكميت ديني به خوانش حقوق بشر

 
  ناصر كاخساز

  
  طرح انتفاء، طرحي است بين دو نظرگاه قطبي.

د. و گير يكي از اين دو نظرگاه گرد خوانش افراطي از لگاليسم شكل مي
كند.  هاي استراتژيك آن متوقف مي با استبداد را در يكي از مرحله  مبارزه

تر و وارد  هاي پايين با شعارها و خواست   يعني از خارج شدن از يك مرحله
كند. اين نظرگاه دائما در  هاي باالتر غفلت مي اي با خواست شدن به مرحله

ني است. و با هاي مثبت و منفي براي حاكميت دي كار تعيين صفت
كند كه نيروهاي  برخورد مي  حاكميت ديني و سردمداران آن به همان گونه

كنند.   هاي دموكراتيك خود مي اپوزيسيوني جوامع غربي با حاكميت
خيزد، بلكه يك ويژگي  خوشبيني اين نظرگاه از شناخت حاكميت برنمي

برخورد روانشناسانه است. اين نظرگاه با هر حاكميت ديگري نيز چنين 
  كرد. مي

هاي  نظرگاه ديگر، نظرگاه سرنگوني است. اين نظرگاه نيز ويژگي
  ي خود را دارد. كه از اين قرارند: روانشناسانه

مند بودن تفكر سياسي و پل زدن از روي مراحل  *تن ندادن به زمان
تر حركت اجتماعي و سياسي و ورود به مراحل باالتر بر اساس  پايين

  تمايالت خود.
هاي مسلكي و عاطفه ورزيدن به مفاهيم كلي. ثانوي  ر پذيري از كليشه*اثي

 كردن آزادي فردي و حقوق بشر بازتاب اين تاثيرپذيري است.
اي كه  *نيرو گرفتن از نفرت به حاكميت و رنجش تند عاطفي از هر انديشه

 كند. ي اين نفرت حركت نمي صرفا به سائقه
تواند بين اين دو نظرگاه افراطي قرار  شكافم كه مي اي را مي  در زير نظريه

 گيرد و آنان را تعديل كند: 
بحث خشونت با مسائل انقالب وسرنگوني كامال متفاوت است. خشونت را 

ي او مورد بررسي قرار داد. خشونت  هاي روانشناسانه بايد با توجه به زمينه
ز سياسي نيز بهتر است در روانشناسي بررسي شود. چون خشونت سياسي ا

خشونت بطور كلي جدا نيست. تمايل به خشونت پشت ظاهري آرام و 
اي  تواند پنهان شود. تمايل به خشونت گونه رفتاري غيرعصبي نيز مي

بيماري رواني است. و در ميل نهاني انسان به انهدام و تخريب نهفته است. 
 ي تربيتي و محيطي است.  ميلي كه محصول اختالالت پيچيده

ان بحث انقالب است. هم انقالب و هم سرنگوني بحث سرنگوني هم
كاربردهاي نسبي پيدا كرده اند. به همين خاطر بايد در كاربرد آن ها دقت 
كرد. انقالب به تعبير رايج در فرهنگ سياسي ما در چند دهه ي گذشته 
انقالب اجتماعي بود. منظور از انقالب اجتماعي در جنبش چپ، انقالب 

ن هاي مذهبي، انقالب شبه سوسياليستي، يعني سوسياليستي و در جريا
انقالب طبقات پائين، بود. اين دو برداشت انقالبي شكست خوردند و تئوري 
انقالب با بن بست مواجه شد چرا كه هدف انقالب به اين تعبير دستيابي به 
عدالت به هر بها، يعني به بهاي نفي يا سركوب آزادي بود. و به همين 

زاعي تبديل شد كه با واقعيت مي جنگيد. اين معنا را سبب عدالت به انت
مورد بحث قرار » ايران و ذات«در كتاب » نقد انقالب«من در نوشتاري بنام 

هاي سوسياليستي يا شبه سوسياليستي، همانگونه كه آنجا  دادم . انقالب
اند. چرا كه با حرمت به  جاذبه شده گفته ام، براي انسان متمدن بي

اند. به همين سبب،  دي و انساني در تعارض قرار گرفتههاي فر آزادي
سرنگوني حاكميت استبدادي نيز مورد ترديد قرار گرفت چرا كه بر اساس 
سنت، طرفداران سرنگوني همان طرفداران تئوري انقالب بودند. (يا 

  هستند)
هاي سوسياليستي و شبه  خواهي، انقالب از سوي ديگر، به دليل رشد آزادي

ي، يعني چپ و مذهبي، يعني ايدئولوژيك و شرعي، ديگر امكان سوسياليست
ها زير چتر پارادايمِ (چارچوب عمومي  پيروزي نيز ندارند. اين انقالب

كردند اما با  ورزي يك دوران) تقدم عدالت بر آزادي عمل مي انديشه
چرخش پارادايمي، آزادي بر عدالت تقدم يافته است. بدين ترتيب 

و » دموكراسي بورژوايي«شان با  ديني به دليل مخالفتهاي چپ و  انقالب
هاي  اند. چرا كه ايده ي خود را از دست داده ثانوي كردن حقوق بشر، جاذبه

سوسياليستي با نظام حقوقي، كه  انقالب سوسياليستي و انقالب شبه
گيرند. در حالي كه  ي آن است، در تعارض قرار مي انتخابات آزاد زاده
ي بورژوايي  خته نه تنها هيچ تضادي با پلوراليسم جامعهسوسياليسم فرهي

كند و حتا در مديريت و تعميق آن  ندارد، بلكه كامال از آن تغذيه مي
  مشاركت دارد.

هاي افراطي رايج است، با نفي  تئوري سرنگوني، به تعبيري كه ميان گروه
نفي  ي بورژوائي، كه رشد سوسياليسم به آن وابسته است ( يعني با جامعه

شود. اين است كه سوسياليسم ديگر  سوسياليسم فرهيخته) همراه مي
است و دستيابي به نظام حقوقي را كه در راس  تئوري انقالب را رها كرده

گيرد تا بتواند از درون نظامي  آن دولت حقوقي قرار دارد، هدف مي
متمدنانه، سوسياليسمي متمدنانه بيرون بياورد و مرز خود را با شبه 

هائي هنوز معتبر  سياليسم روشن كند. پس تئوري انقالب براي ذهنسو
كنند.  زنند يا با آن برخوردي دوگانه مي است كه نظام حقوقي را دور مي

هاي سوسياليستي و شبه سوسياليستي يا سرنگوني يك  هدف انقالب
ديكتاتوري براي استقرار يك ديكتاتوري ديگر است، يا نفي نظام مبتني بر 

ي به اصطالح بورژوايي است. اين است كه تئوري سرنگوني، كه دموكراس
  همان تئوري انقالب است، به شكستي مادي و اخالقي كشيده شده است.

آمد پلوراليستي  انقالب بورژوازي اولين انقالب اجتماعي است كه پي
سوسياليستي، كه وجه مشترك  هاي سوسياليستي و شبه است. انقالب داشته

ا فرهنگ بورژوازي است، به دليل نفرت از بورژوازي، به ها مخالفت ب آن
توانند تفاوت فرهنگ  زنند و نمي ي پلوراليسم آن نيز دست رد مي سينه

داري درك كنند. انقالب بورژوازي را من در  بورژوازي را با نظام سرمايه
هاي  و انقالب» انقالب اجتماعي اول«ي ياد شده در باال  نوشته

ام.  ناميده» انقالب اجتماعي دوم«سوسياليستي را  سوسياليستي و شبه
انقالب اجتماعي دوم به دليل اين كه تداوم انقالب اجتماعي اول نيست، 

جوشد، ناچار از تن  يعني به سبب اين كه از درون نظام پلوراليستي نمي
شود. پس آنچه كه بايد رد شود  دادن به پيامدهاي غيردموكراتيك مي

است. منظوراز رد تئوري انقالب هم رد تئوري » مانقالب اجتماعي دو«
ي انقالب دوم بريدن روند پلوراليستي  انقالب دوم است. مهمترين شناسه

آمد انقالب بورژوازي بوده است. يعني انقالب دوم مانع رشد و  است، كه پي
نيز كه انقالبي  شبه سوسياليستي  57تكوين نظم پلوراليستي است. انقالب 

ي انقالب اول يعني انقالب  را كرد. (چون به جاي ادامهشد،همين كار 
يك  57مشروطه، انقالب نوع جديدي را به كرسي نشاند)  اگر هم انقالب 
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ي  بود (آن گونه كه در افغانستان ديديم) به نتيجه انقالب سوسياليستي مي
  رسيد.  چندان متفاوتي نمي

ي انقالب  ت كه ادامهبا اين همه در ايران هم اكنون انقالبي آغاز شده اس
اول (انقالب مشروطه) است (انقالب مكمل)، چرا كه دو نظام ديكتاتوري، 
يكي پس از ديگري، انقالب نخست را سترون كردند و راه را بر هستي و 

آمدهاي آن بريدند. هدف انقالب كنوني، به هستي آوردن  رشد پي
ين يك انقالب پيامدهاي پلوراليستي و ملي انقالب بورژوازي است. پس ا

قائم به ذات نيست، يعني يك انقالب دوم نيست، بلكه يك انقالب مكمل 
ي  است. براي به انجام رساندن اين انقالب، ملت مختار است كه از همه

يِ خود استفاده كند يا تنها از برخي از »حقوق بشر«و » حقوق طبيعي«
  ها استفاده كند.  آن

ي ديگري  ه با هيچ وسيلهسرنگوني، يعني پائين كشيدن قدرتي ك
پذير نباشد، حق مردم است. فيلسوفان و متفكران روشنگري نيز بر  كنترل

و در  1776ي  ي استقالل آمريكا، چهارم ژوئيه اين نظرند.  در اعالميه
نيز بر اين نكته تاكيد شده  1789ي حقوق بشر و شهروندي اوت  اعالميه

آماج نهائي هر «گويد:  شده ميي حقوق بشر ياد  ي دوم اعالميه است. ماده
اند از  وفاق سياسي عبارت است از حقوق بشر طبيعي و نامشروط كه عبارت

الهام دهندگانِ .» ايستادگي در برابر ستمآزادي، مالكيت و امنيت، و 
هاي يادشده در باال، از گروسيوس تا جان الك، كم و بيش حق  اعالميه

نقد « شناسند. (مراجعه كنيد به  ميانقالب را در برابر استبداد به رسميت 
 ») ايران و ذات«كتاب  101ي  صفحه» حقوق طبيعي

:« كند  ي جهاني حقوق بشر تاكيد مي ي بيست و هشت اعالميه ماده
هركس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين 

ست، تامين هائي را كه در اين اعالميه ذكر گرديده ا المللي، حقوق و آزادي
  »ها را به مورد عمل بگذارد كند و آن

پس با اين ترتيب استفاده از شيوه و ابزار سرنگوني يك حق ملي است، از 
  حقوق ملت است.

داري،  سازش سياسي حدود اخالقي دارد. واليت فقيه يك نهاد دوران برده
ي عربستان است، كه فرهنگ و تمدن آن در سطحي  آن هم در شبه جزيره

داري جهاني بود.  تر از فرهنگ و تمدن رايج در نظام برده پائين بسيار
استقرار نهاد واليت در ايران اهانتي بود به انسان متمدن ايراني و به تاريخ 

اي،  زده، با مطلق كردن سياست مرحله مدنيت. برخي روشنفكران سياست
 هاي انساني خود را به اين نهاد ضدمتمدنانه بتدريج از دست حساسيت

  دهند. مي
اي (كه همان آزادانديشي  هاي فوق مرحله اي بايد از هدف هاي مرحله هدف 

باشند)  مي -هاي سياسي روز رها از حساب - و نظام حقوقي پلوراليستي 
تاثير بپذيرند. تا شور اجتماعي و اخالق جنبش را باال ببرند. اگر 

شي بسته اي محدود شوند راه آزاداندي هاي مرحله انديشمندان به هدف
توان  نميخواهد شد. و جنبش به مراحل باالتر تكامل خود نخواهد روييد. 

اي پيشيني (اپريوري) برخي از حقوق ملت را از او سلب كرد  به گونه
مردم، در برخورد با روند ( مثال حق واژگون كردن حكومت را ) . 

يا از  توانند از حق خود به اين يا به آن صورت استفاده كنند واقعيت، مي
  استفاده از آن چشم بپوشند. 

آنچه بيان شد به معناي باور داشتن به مشي سرنگوني نيست. باور داشتن 
به مشي سرنگوني، يك موضع پيشيني و ايدئولوژيك و غيردموكراتيك 
است. اما پذيرش حق استفاده از روش و ابزار سرنگوني براي ملت، امري 

ي روشنفكران  اين حق بر عهدهغير پيشيني است. يعني خلق و يا سلب 
اي نبايد به نفي تئوريك حقوق  نيست. پس محدود ماندن به قواعد مرحله

  ملت بيانجامد.
حق در برابر «است، پيش از اين در نوشتار  اي كه در اين نوشته آمده ايده

است كه در  به شكل ديگري بيان شده»  ايران و ذات«در كتاب » حقيقت
 آيد: زير مي

تضاد بين حق و حقيقت است. يعني تضاد  ،ي ما تضاد عمده در جامعه{
گوئيم  بين حق مشروط وحق مطلق. با شناخت اين تضاد اصلي است كه مي

حاكميت ديني در ايران به تكوين و رشد مدرنيته وابسته است. با  ي آينده
طرح اين شناخت مي توان به سازمان دادن مبارزات سياسي پرداخت. 

است. “ طرح انتفاء”ا چنين تحليلي بوجود مي آيد كه ب ياستراتژيك

و اين مغاير طرح  . شود يدر ايران بايد منتف ييعني دولت دين
تر و بر تغيير سريع  يتر و قديم ياست كل يكه طرح ،است يواژگون

اگر  است. يبدون تكيه بر روند مدرنيته مبتن يساختار سياس
دولت  ،زماندهي بشودي سياسي بر اساس نقد تئوري حقيقت سا مبارزه

شود. معني اين تحليل اين  زمان با تدارك دولت مدني منتفي مي ديني هم
ي ايران دگرگون شده است. يعني  بندي تضادها در جامعه است كه صف

چيزي كه -ي ايران تضاد حق با باطل نيست  ديگر تضاد عمده در جامعه
ا ناخواسته آن را گر حاكميت ديني آنرا تبليغ مي كند و اپوزيسيون حقيقت

هاي واژگوني در  كند. مطابق تئوري تضاد حق و باطل استراتژي تاييد مي
گيرند ورشد خشونت چشم انداز دموكراسي را تيره خواهد  برابر هم قرار مي

كرد. تحول واقعيت در ايران تضاد حق و باطل را به تضاد حق و حقيقت 
ضاد بين مدرنيته با به تضاد بين مشروط با مطلق، ت ،تبديل كرده است

سنت. حسن چنين تحليلي اين است كه نيروهاي گوناگوني را كه در 
ي سياسي با دولت ديني قرار دارند به وفاق بيشتر با يكديگر وادار  مواجهه

كه بر تضاد حق و باطل مبتني  ،هاي واژگوني مي كند. در حالي كه تئوري
كنند و هم به خاطر هم چشم انداز انساني جديدي ارائه نمي  ،مي شوند

طبيعتي كه در نگرش تئوري واژگوني هست تنها در انفراد مي توانند 
  }حركت كنند. چون با تئوري خشونت به وفاق نمي شود دست يافت.

  
*  

  

  
  

  معرفي كتاب
  »خشونت و شهروندي«
  انتشارات گاليلهن باليبار ياتي  

  ر ماشرييپيبه قلم 
  مبريپي - نجمه موسويبرگردان و تلخيص : 

  
توان آن را مدرن  به شكلي كه مي» خشونت و شهروندي«انتخاب اسم 

توان در عصر قديم و  خواند صورت گرفته است. معادل اين اصطالح را نمي
توان در انتخاب  يا در دوران كالسيك يافت. اولين مثال در فلسفه را مي

از اين  هاي ديگري افت. مثالي» اعتقاد و دانش «تيتر متني از هگل به نام
بشردوستي و  «اثر كيرك اگار، » ترس و لرز «توان در تيتر  نوع تركيب را مي

خشونت و  «اثر كوژف و» زورگويي و دانايي «اثر مرلو پونتي، » ترس
دا ديد. انتخاب اين نوع تركيب بر مبناي جمع يي در نوشته» متافيزيك

اب در مقابله قرار باشد كه در اين انتخ مي» و«كردن دو مفهوم با استفاده از 
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اي كليدي  كلمه» و«دادن دو پديده و مفهوم منظور نظر است. در واقع 
  در اين فرمول پرداخت. » و«توان به بررسي نقش  باشد. مي مي

توانند با  ي خشونت و شهروندي نمي مثال در تيتر انتخابي باليبار، دو كلمه
كنند. در عين  مي ها را از هم متمايز هم جمع شوند مگر در نقاطي كه آن

كند، به  حال جمع كردن اين دو در يك فرمول، قصد ديگري را پيگيري مي
ها را با هم غيرقابل اجتناب  ي آن اين مفهوم كه ضديت اين دو پديده رابطه

تواند مستقل از هم صورت  ها نمي ي آن جه انديشيدن دربارهيسازد. در نت مي
 گيرد. در تيتر صورت مي» و« بگيرد كه اين اتحاد از طريق استفاده از

سوال » خشونت«اي مطرح است و  توان فرض كرد مسئله با اين فرمول مي
ي  پاسخ آن. چون كتاب در زمينه» شهروندي«باشد و  اين مسئله مي

توان هم چنين فرض را بر اين گذاشت كه سوالِ  ي سياسي است مي فلسفه
خي مناسب براي آن اي است سياست، پاس خشونت، كه سوالي اصلي و پايه

را به » شهروندي«خواهد  توان فرض كرد كه كتاب مي ارائه دهد. باز هم مي
ها را  عنوان پاسخي بر اين پرسش مطرح كند. اگر هر دو اين فرضيه

بپذيريم براي اين كه قرائت درستي از كتاب داشته باشيم بايد دو خط 
بر چه اساسي  اصلي پرسش را در سرمان همواره مد نظر داشته باشيم:

است؟ و از چه رو پاسخ  توان مدعي شد خشونت بهترين سوال سياسي مي
  سياسي به اين سوال همانا شهروندي است؟

شود كه سياست محدوده و اشكال  ي باليبار چنين برداشت مي از نوشته
كند. به عبارت ديگر  دخالت خود را برمبناي مقابله با خشونت تعيين مي

در مقابله و حل  حل راه ي راي برون رفت جز ارائهسياست، راه ديگري ب
  مشكل خشونت ندارد. در مقابل خشونت چه بايد كرد ؟ 

پاسخ به اين سوال چندان ساده نيست، چرا كه خشونت به خودي خود 
و شرايط بروز آن  ن معنا كه خشونت بنا بر زمينهيوجود خارجي ندارد، به ا

نت بسيار زميني است و اگر تواند در اشكالي متفاوت باشد، خشو مي
باشد ناچار است به اين امر توجه » بينانه واقعي و واقع «سياستي بخواهد 

كند. واقعيت موجود اين است كه اشكال مختلف خشونت وجود دارند، كه 
شان  شدت، يا محتواي آن و يا اشكال ذهني ي ها را بنابر درجه توان آن مي

ي  ال خشونت مشترك است جنبهاشك ي بندي كرد. آن چه در همه درجه
باشد. پشتيباني از اين ايده كه انسانِ در دام خشونت، متاثر از  نفي آن مي

نفي است. باور به اين كه با حمل اين خشونت در خود، بخش غيرانساني 
عني گرايشي بر تخريب و خودتخريبي، كه يكشد.  خود را با خويش مي

  ارد.ها وجود د ي آن در جنگ ترين نشانه مرئي
با پيش فرض قراردادن اين نظريه كه » هابس«ي سياسي  در فلسفه

ها، به طور طبيعي، داراي خصوصيت با يكديگر جنگيدن و همديگر را  انسان
ترين نظريه را در دوران مدرنيته در اين زمينه  بردن هستند، راديكال از بين

نترلي از ي غيرقابل ك دهد. در اين ويژگي، از نگاه اول، جنبه ارائه مي
آيد،  كه غيرقابل اجتناب به نظرمي يشود، با نتايج مرگبار خشونت ديده مي

چيزي كه در تقابل با عقل است، چيزي كه در عمق وجود انسان است و 
ي  شود: بنا بر اين نظريه حذف، يك حادثه نهايتا به حذف او منتهي مي

بلكه سرنوشت هاي بيروني ندارد،  شود و نيازي به علت اتفاقي محسوب نمي
آيد. البته اگر انسان  طبيعي و شايد بتوان گفت عاديِ بشريت به شمار مي

انسان را محدود  اي بيابد كه اين خطرِ بزرگ انسان ضد  نتوانسته بود وسيله
اي كه  كند، يعني جستجوكردن در درون خود براي يافتن امكانات و وسيله

شهودي روشن كند. در اين خط بين انسانيت و غيرانسانيت را به طرز م
گيرنده دخالت  است، به عنوان راه و روشي منطقي و تصميميجاست كه س

توان آن را ضدطبيعي، يا  هايي براي زندگي به طرزي كه مي كند تا روش مي
كه اگر  يالاقل نسبتا غيرطبيعي خواند را ارائه دهد و به اين وسيله با گرايش

  گرديد مقابله كند. بودي بشريت ميشك باعث نا شد، بي آزاد گذاشته مي
شود كه  از اين تعريف، هرقدر هم مبهم باشد، اين نكته نتيجه گرفته مي

كردن يك روش منطقي از ابتدا به ساكن با  كوششِ سياست براي حك
در تفكر خود از وجود اين تناقض به » ين باليبار اتي«تناقضي همراه است. 
سياست، مقابله با خشونت، يعني همان گيرد: اگر هدف  اين ترتيب بهره مي

هاي  كردن روش باشد، براي پياده نيرويي كه در عمقِ وجود انسان است 
خود و به منظور از بين بردن كامل خشونت، خود متوسل به استفاده از 

شود، در حالي كه خود اين پديده يك نوع خشونت است،  ترس و تهديد مي
ابل خشونت غيرمنطقي اوليه سربلند خشونتي متفاوت، منطقي، كه در مق

رسد كه راه حل  به اين نتيجه مي» هابس«كند. به اين ترتيب است كه  مي
مصنوعي به مقابله با ترس  يحكومت مطلقه است كه با اعمال ترس و ارعاب

چه محدود نشود زنجير  ي طبيعت انسان است و چنان و ارعابي كه زاييده
باشد  ديالكتيكي مي يفت كه چنين تحليلتوان گ خيزد. مي گسلد برمي مي

چرا كه خود زهر است كه پادزهر را در خود دارد. اين دريافت از پديده، 
او كه بر » نفيِ مطلقِ« زمينه را براي نظريات هگل در رابطه با تئوري 

گردد و به ضد نفي  گيري از نفي كه باالخره به ضد خود بدل مي بهره ي  پايه
  كند.  ده ميشود آما تبديل مي
شود هگل به  بحث خواهيم ديد كه اين نوع نگاه باعث مي ي در دنباله

ها را بپذيريم،  فرض برسد: اگر اين پيش» هابس«نتايجي كامال متفاوت از 
نمايد، و  در آن صورت سياست در نگاه اول خود را ضدخشونت معرفي مي

  خورد. اين سوژه در سراسر اثر باليبار به چشم مي
ي نگاه وجود دارد؟ اولين چيزي كه  رناتيو ديگري در برابر اين شيوهآيا آلت

است كه در مقابل اعمال خشونت قد » عدم خشونت«رسد روش به ذهن مي
گيرد. در  ي مقابل هابس قرار مي كند: گاندي در اين رابطه در نقطه علم مي

ها  بافي اي سياسي كه حقانيت خود را از فلسفه رابطه با گاندي فقط با نظريه
يابد مواجه نيستيم بلكه با عملي مواجهيم كه در دنياي  ي نظري مي و ارائه

است. اين  ي آن غيرقابل بازگشت بوده واقعي و درتاريخ اتفاق افتاده و نتيجه
ي اين امر است كه عدم خشونت نه تنها عادالنه است  دهنده تجربه نشان

ي گاندي را  باليبار تجربه ني باشد. به همين دليل اتي يبلكه كارگر نيز م
آورد. اما راه حل عدم  جدي گرفته و بارها از آن در كتاب خود فاكت مي

خشونت با دو عامل محدودكننده مواجه است: از يك طرف، نبايد ناديده 
گيرد، خود  گرفت كه عدم خشونت، به نحوي كه مورد استفاده قرار مي

ايد به قول دريدا آيد و ش به حساب مي - اگرچه ويژه-نوعي خشونت 
گرايانه،  ا به قول نيچه خشونت ضعفا، خشونتي ذهنيي، »بدترين نوع آن«

كند  شان كمتر هم نيست، استفاده مي هاي متفاوتي كه كارآيي كه از سالح
هاي مادي و جسمي حمله كند. در اين رابطه با اين كه ممكن  تا به هدف

حركت گاندي نه تنها باعث گيري به نظر متناقض بيايد اما  است اين نتيجه
ي خشونت را با به كارگيري  محدودشدن خشونت نشد بلكه دامنه

ها استفاده نشده بود و نوعي خشونت منفعل  هايي كه تا به حال از آن جنبه
و پاسيو بود را افزايش داد. از طرف ديگر اگر عدم خشونت برنده شد اين 

مي ياز هند اخراج كرد، اما رژ ها را يها نبود: انگليس ي جنبه پيروزي در همه
توان  كه سرِ كارآمد پاياني بر فقر و استثمار ضعفا نگذاشت، و به نوعي مي

ي همان سيستمي بود كه برانداخت. اگر بر مورد گاندي و  گفت خود ادامه
كنيم براي اثبات اين نظر است  سياست عدم خشونت او تاكيد زيادي مي

  غيرممكن است.ي خشونت  كه پايان يافتن مسئله
آلترناتيو بين هابس و گاندي چندان هم راديكال نخواهد بود: هابس معترف 
بر اين امر است كه اگر حكومت مطلقه، انحصار خشونت قانوني را در دست 
دارد، براي اين است كه نيازي به استفاده از آن نداشته باشد، يعني به 

ابتدائا بايدكاري كند منظور پيشگيري و جلوگيري از ايجاد خشونت است؛ 
كه از او بترسند، اين ترس باعث مي شود در آخرين مرحله و به ناچار از 
قدرت خود استفاده كند، به اين ترتيب دولت به اميد اين كه از خشونت 

ي  شود. ضعف نظريه پرهيز كند راضي به ايجاد فضاي ترس و ارعاب مي
ش نهاد يي آن زا نتيجهاي كه  گيري تاريخي هابس در اين است كه او شكل

كند و  اي محدود مي سياسي قدرت مطلقه است را به يك انقطاع لحظه
خصوصي به خشونت عمومي كه به  يها زايشِ دولت را جابجايي خشونت

كند و به اين ترتيب آن را در  گيرد تحليل مي مردم صورت مي ي نام همه
دهد:  چنين توضيح مينمايد. هابس اين قرارداد را  غالب قرارداد تئوريزه مي

عني علت به وجود يبايد همگان يك بار براي هميشه ناگزيريِ اين جابجايي 
آمدن دولت را بپذيرند، و هم چنين بپذيرند همين دليل است كه او را 

اي كه بعد از گرفتنِ آن به طور  كند. تصميمِ جمعي دائمي و تثبيت مي
 ي در همين كلمه مشكل ي مبنايي نمي توان زير سوال بردش، و همه

  مبنايي است.  
م كه اعتقادي به تغييرات و عواقبِ يا اي مواجه جا با نظريه در اين
ي تئوريك به راحتي قابل پرورش  گيري ندارد. اين نظر درزمينه تصميم

كردن آن در عمل بسيار سخت است. در اين باب هگل با  باشد اما پياده مي
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تبديل و جابجاييِ سياسي نگاهي روند  ي كننده مطرح كردن نقش تعيين
  نسبت به هابس ارائه داد.  تازه

با تكيه به مفهوم قدرتمداريِ دولت مطلق، كه در ذات خود با منافعِ 
خصوصي و شخصي ضديت دارد، با هدف دربرگيري اين منافع، هگل با 

توان آن را  ناديده گرفتنِ آن در زمان، از ضد خشونت دولت دريافتي كه مي
دهد: به جاي اميدواربودن به تبديل خشونت  دانست به دست مي يلليبرا

اوليه و ابتدايي به خشونت ثانوي بايد امكان بروز خشونت را فراهم كرد، يا 
اش نه قدرت  با پذيرشِ قدرت سازنده -نفي ي به عبارتي ديگر بايد به پديده

ونت طي اعتماد كرد. زيرا به نظر هگل، بعد از آن كه خش - اش كننده خراب
كارِ « روندهاي بسيار طوالني مورد استفاده قرار گرفت، آن چه او بر آن نام 

هيواليي زيرا هيچ قدرتي توان مقابله با -گذارد،  مي» هيوالييِ تاريخِ جهاني
نشيني  آن را ندارد و تا به هدف نرسيده در مقابل هيچ نيرويي عقب

نتيجه برسد، و به وجود  اي به بايد در نقطه» داليل عقاليي«به  -كند نمي
دولتي متعادل منتج شود. پس به نظر هگل اين خشونت است كه باعث 

  كند.  موتور تاريخ عمل مي ي پيشرفت تاريخ مي شود و به مثابه
ها  اين نظريه بعدها توسط ماركس و انگلس مورد پذيرش قرار گرفت و آن

م كه خشونت ستي بدهند با اين مفهويهاي ماتريال كوشيدند به آن جنبه
اي دارد كه مبناي تئوري پيشرفت است، پيشرفتي كه در   منطق تاريخي

ي آن است با نهايتي عقالني و  انداز از خشونت كه ابزار ويژه اين چشم
م كه تاريخ يشود. بنابر اين نظريه بايد بپذير مخصوص به خود تغذيه مي

  نهايت و پاياني دارد.
شكلي قويا متفاوت از نظرات هابس دريافت مورد دفاع هگل خود را تحت 

دهد: اين نظريه، از لحاظ عملِ سياسيِ مشخص منتج به تعريف  نشان مي
 يشود كه مبتني بر ترس و ارعاب نيست بلكه مبتن جديدي از شهروند مي

بر ايجاد نقطه نظرات مشترك است. به عبارت ديگر مبتني است بر افكار 
.  باشد ك منطقِ منفي به مثبت مياي كه معتقد به تبديل اندك اند عمومي

ها در محتوا به نوعي مشابهند: سياست  اما عليرغم تفاوت در شكل، آن
كند، در نتيجه  همواره چنين تعريف شده كه به عنوان ضدخشونت عمل مي

سازد، كه اين تنها راه   امكان برگرداندن خشونت بر ضد خود را فراهم مي
هاي هگل و هابس،  باشد. از روش محدود كردن تاثيرات مخرب خشونت مي

توان  هرقدر كه متفاوت باشند، اگر چنين باشد، درس مشتركي مي
توان آن  استخراج كرد به اين معنا كه گريزي از خشونت نيست، يعني نمي

توان اشكال  ي زندگي بشري حذف كرد، بلكه فقط مي را كامال از محدوده
خشونت را ناديده بگيرد، آن متفاوت آن را تشخيص داد. زيرا اگر سياست، 

گويد ناديده گرفتن و نفي  را حذف نخواهد كرد، همان طور كه هابس مي
ي هگل خود نيز به  شود، و يا به شيوه خشونت باعث بازگشت آن مي

همانندكاري دست مي زند، چيزي كه در هر دو حال باعث ايجاد تناقض 
آن كه توانسته  سياست است بي ي گردد و اين تناقض موضوع انديشه يم

باشد آن را حل كند. به همين دليل است باليبار معتقد است سوال 
اي كه در مقابل سياست قرار دارد؛ همانا خشونت و مقابله با آن است  اصلي

اي كه  باشد. سياست از هر جنبه كه گريز از اين سوال هم غيرممكن مي
قابله با خشونت اي براي م مورد بررسي قرار گيرد خود را به عنوان شيوه

ماند كه براي مقابله با آن، و براي  كند، حال اين نكته باقي مي معرفي مي
ي متفاوت و گاه متناقضي را  هاي مداخله هاي متضاد، شيوه پاسخ به هدف
  باشد. ها مطمئنا بيطرفانه و خنثي نمي گيرد، كه انتخاب آن به امانت مي

وان گمان بر شناخت اين پديده ت آيا با مطرح كردن اين داليل و تعاريف مي
برد؟ به نظر باليبار پاسخ منفي است. او معتقد است كه در تمام اشكال 

شود و  ي سياسي بر دوش خشونت سوار مي مورد نظر، در جايي كه انديشه
گردد، اين امر كه انگار سياست قادر  به  ي آن محبوس مي در محدوده

في خشونت است مطرح هاي مثبت و من ن جنبهيكشيدن مرزي روشن ب
ي سياسي در آن محبوس  اي كه فلسفه  گردد. ضدخشونت، در دايره مي
شود كه قادر به برقراريِ نظمي انساني و حمايت  ماند، چنين نمايانده مي مي

  باشد. اما آيا اين نتيجه مطلق است؟  شده عليه تهديد عوامل غيربشري مي
ه عقالنيت سياسي، مبتني اگر اين نتيجه نسبي است، بايد اذعان داشت ك
تواند مگر به طور  كند، نمي بر تسلط ابزاري كه خشونت براي آن فراهم مي

نسبي و محدود به اهداف خود برسد: عمل ضدخشونت در پي خود 
گذارد كه براي سياستمداران ارزش فكركردن ندارد.  ريزهايي باقي مي خرده

اسي حضور نداشته و ي نظم سي ريزها در حاشيه از آن جا كه اين خرده
، در حالي كه در قلب  شوند عمدتا در خارج آن هستند ناديده گرفته مي

اند.  زده شده، مشغول عمل كردن زي پسينظم سياسي به شكل بازگشت چ
قابل فهم كه عقالنيت آن  ي در نتيجه توليد فضايي از سياست در محدوده

ناي عامل صددرصد تضمين شده باشد غيرممكن است. سياست، به مع
شده و نهادهايش نيز  مقابله با خشونت توسط خشونت از درون جويده 

تواند  شوند: دولت مطلقِ مورد نظر هابس، در هر لحظه مي دچار تزلزل مي
  توسط انبوه جمعيت خشمگين سرنگون شود. 

ترسِ انبوه مردم، دو جنبه دارد:  ترسي كه قدرت مطلقه در مردم ايجاد 
قادر به جلوگيري از سرريزي آن باشد، ترسي كه سعي كند و بايد  مي
اي تهديد قدرت را پس بزند، تهديدي كه دائما ادامه  كند به هر وسيله مي

كند، به دليل  دارد؛ از طرف ديگر انبوه جمعيت نيز در قدرت ايجاد ترس مي
اين تهديد كه دائم باالي سر اوست، قدرت سياسي، ناچار به نمايش دائمي 

باشد كه  و قدرت خويش است و حتا ناچار به افزايش اشكال آن ميتوانايي 
اي از نوعي تزلزل است كه قدرت نمي تواند از شر آن رها  اين خود جلوه

  شود.    
كارل اشميت با تكيه بر نظرات هابس يك قدم جلوتر رفته و معتقد بر لزومِ 

ه چون ك سمبل در دولت براي مبارزه با خشونت است. او معتقد است كي
دشمن، داخلي است، يعني مردم، در نتيجه نياز است كه با او جنگي دائمي 

ي عواقبش را پيش برد، زيرا براي حفظ نظم، دولت  با در نظر گرفتن همه
تواند تنها به ابزار قانوني بسنده كند. بايد دولت براي حفظ خود از زور  نمي

كه خود براي اجرايش  استفاده كند حتا اگر اين كار برخالف قوانيني باشد
منتخب شده است؛ به عبارت ديگر دولت از نظر اشميت حق دارد براي 
ماندن در قدرت مضاف بر امكانات قانوني از خشونت بيشتري نيز استفاده 
كرده وگرنه دچار ضعف شده و در مقابل هرج و مرج كه خود نوعي 

 ماند. كارل اشميت كه يكي از مهمترين خشونت است ناتوان مي
افزايد: در صدر دولت سمبلي الزم  هاي نازيسم است در ادامه مي تئوريسين

تواند و بايد خارج از تمام قوانين عمل كند. قدرت اين سمبل  است كه مي
دادن دندان به دشمنان  قابل مذاكره نيست. او بايد بتواند نه تنها براي نشان

اجرا درآورد. اگر  بلكه براي برقراري نظم در جامعه دائم قدرت خود را به
ن بردن قطعي يدولت در قبال اين الزام سرتعظيم فرونياورد و نتواند از ب
  دشمن را تضمين كند خود را محكوم به مرگ كرده است. 

اگرچنانچه به اين نظريه با دقت توجه كنيم، خواهيم فهميد كه وجود 
ز هاي برو ي اتفاقي نبوده و زمينه فاشيسم در تاريخ تنها يك پديده

هاي مطلق، رهبرهاي ماوراي قوانين هميشه وجود دارد. از اين  قدرت
توان نتيجه گرفت كه تحت لواي مبارزه با خشونت ايجاد  مسئله مي

چنان ممكن است. خشونت حتا وقتي براي مبارزه با  خشونتي چندبرابر هم
كند. استفاده از  شود، خود از خشونت تغذيه مي خشونت به كار گرفته مي

توان آن  ، همواره اين ريسك را درپي دارد كه بنا بر سرشتش نميخشونت
گانش خارج شود و هم  كننده تواند از اختيار استفاده را كنترل كرد و مي

  ي شوروي در قرن بيستم خود خالق رهبراني مطلق شود.  چون نمونه
اما در عصر حاضر خشونت اشكال متفاوتي يافته است. سياستمداران با نوع 

اي از خشونت مواجهند كه محصول سيستمي است كه خودشان آن را  تازه
كنند؛ خشونت اجتماعي در تمام ابعاد و اشكالش روز به روز بيشتر  اداره مي

دهد. موضوع اين خشونت  شده و جمعيت بيشتري را مورد هجوم قرار مي
است. ديگر در عصري » انسانِ يك بارمصرف«به قول برتراند اوگيلوي، 

اي از اجتماع باشند كه در عين  ه استثمارشدگان طبقهنيستيم ك
استثمارشدن، جايگاهي در اجتماع داشتند تا بتوان به قول ماركس با اين 

آنان را دعوت به مبارزه و » كارگران جهان متحد شويد« ي معروف  جمله
شد. بلكه در اين  ايستادگي در مقابل خشونتي كرد كه بر ايشان تحميل مي

ساني كه مورد ستم يا به عبارتي ديگر مورد خشونت ي ك عصر همه
و روي آن هيچ  اند كه از سيستم حذف شده گيرند كساني اجتماعي قرار مي

سوادان،  ها، بي ن خانما كاران، بي اند: بي گونه عملكردي ندارند. از آن جمله
هاي اجتماعي(كه اينان خود روز به روز بر  فاقد سايل نقليه، فاقد بيمه

ي اقامت، اينان  اجازه مدرك قانوني، فاقد  گردد) فاقد  شان افزوده ميتعدا
وجود دارد كه اين جمعيت را از زندگي » فاقد«بيشمارند زيرا هزاران شكل

  كند.  اجتماعي محروم مي
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اين انسانِ يك بارمصرف، هم چنان كه در واقعيت روزمره از زندگي 
كتاب سياستمداران  اجتماعي محروم است و حذف شده است در حساب و

ي او گرفته  آيد و تنها تصميماتي كه درباره نيز حذف است و به حساب نمي
ي  مي شود آنهايي است كه قصد بر دوركردن هرچه بيشتر او از منظره
هاي  زندگي روزمره دارند. از همين نوع است ايجاد گتوهايي در حومه

ها. و  نامرئي كردن آن شهرها براي راندن فقيرترين اقشار جامعه به حاشيه و
تواند نفوذي  اين همان نهايت خشونت است، زيرا اين جماعت نه تنها نمي

تواند خود را جزئي از اجتماع بداند بلكه  در قلب جامعه بكند، نه تنها نمي
  هيچ گونه امكاني ندارد تا خود را نمايندگي كند. 

قا به دليل گيرد و دقي از آنجا كه اين شدت خشونت در حاشيه صورت مي
اين كه در حاشيه است مشخص كردن شكل آن براي سياستمداران بسيار 

از آن مواجه و در مقابل آن  يمشكل است و هر روزه با نوع و شكل جديد
هاي  كند كه شيوه اند. در اين رابطه باليبار به سياستمداران توصيه مي ناتوان

ورد اجرا درآوردن آن اي كه مبتني بر تصميمات از باال و به م شناخته شده
در تمام سطوح جامعه بود را فراموش كنند، اين قدر بر ايجاد و يا ادعاي 
ايجاد نظم يكسان و عمومي و قابل اجرا براي همه پانفشارند و به حاشيه 

اند،  نيز توجه كنند و بپذيرند كه هم چنان كه اشكال بروز خشونت متفاوت
ند و انسان را گريزي از تفكر كن هاي مبارزه با آن نيز تغيير مي شكل
هاي مبارزه با آن نيست. خصوصا دولت بايد  ي سرشت خشونت و راه درباره

در مفهوم تئوريك آن را بايد كنار بگذارد و بداند » عدل«ي  بپذيرد كه ايده
كننده ندارد و نقش اصلي او بر از  آل تنظيم كه ماموريتي جز يك ايده

كند كه دولت  است. باليبار پيشنهاد مي هاي اجتماعي بردن نابرابري بين
خوشبيني رايج را كنار گذاشته و در رفت و برگشتي ميان فضاي بدبينانه و 

بينانه درصدد باشد تا سرشت دقيق مشكالت را بشناسد، مشكالتي  خوش
 ها را محدود كند.       آورند و سعي كند آن كه امكان بروز خشونت را فراهم مي

  

  
  

   نقد خشونت

  لتر بنيامينوا
  فرشين كاظمي نياترجمه : 

 
توان تحت عنوان رابطه خشونت با قانون و عدالت  نقد خشونت را مي

خالصه كرد. زيرا يك عامل، هر چه قدر هم كارا باشد، فقط زماني، در 
شود كه موضوعات اخالقي را متاثر  آميز مي معناي دقيق كلمه، خشونت

اسطه مفاهيم قانون و عدالت سازد. ساحت اين موضوعات اخالقي به و
ترين  شود. در مورد اولين مفهوم، قانون، روشن است كه ابتدايي تعريف مي

رابطه در هر نظام قانوني همانا رابطه اهداف و وسايل است، و اينكه خشونت 
توان جستجو كرد.  را در وهله اول فقط در قلمروي وسايل، و نه اهداف، مي

كن است به نظر برسد، مباني استداللي اين مالحظات بيش از آن كه مم
آورند. زيرا اگر  بيشتر ـ و يقينا متفاوتي ـ را براي نقد خشونت فراهم مي

بايست بالدرنگ موجود باشد.  خشونت وسيله باشد، ظاهرا معيار نقد آن مي
كند كه آيا خشونت، در يك  اين معيار خود را به اين پرسش تحميل مي

خدمت هدفي عادالنه است يا ناعادالنه. در اين اي در  مورد مفروض، وسيله
صورت، نقد خشونت مستلزم نظامي از اهداف عادالنه خواهد بود. با اين 
حال اين گونه نيست. زيرا آنچه چنين نظامي، با فرض آنكه از هر شك و 
ترديدي مصون باشد، در بر دارد معياري براي خود خشونت به مثابه يك 

ت براي موارد استفاده خشونت. اين پرسش اصل نيست، بل معياري اس
اي اخالقي  تواند وسيله ماند كه آيا خشونت، به مثابه اصل، مي گشوده مي

تري  حتي براي اهداف عادالنه باشد. براي حل اين مساله معيار بسيار دقيق
الزم است، معياري كه بين خود وسايل، فارغ از اهدافي كه در خدمت آنند، 

  تمايز بگذارد.
تر شايد خصلت بارز جرياني اصلي در فلسفه  د اين رويكرد انتقادي دقيقنبو

. اين جريان، استفاده (Natural Law)حقوق باشد: قانون يا حقوق طبيعي 
داند  آميز براي اهداف عادالنه را همان قدر مشكل ساز مي از وسايل خشونت

خود را براي حركت دادن بدنش به سوي هدفي مطلوب. » حق«كه كسي 
طبق اين ديدگاه (كه به زعم آن تروريسم در انقالب فرانسه فراهم آورنده 
بنياني ايدئولوژيك بود)، خشونت محصول طبيعت است، ظاهرا چونان يك 

ساز نيست، مگر آنكه از زور براي  ماده خام، كه استفاده از آن اصالٌ مساله
اگر مردم  اهداف ناعادالنه استفاده شود. طبق نظريه وضعيت قانون طبيعي،

از همه خشونت خود به نفع دولت دست بكشند، اين امر بنا بر اين فرض 
شود (فرضي كه براي مثال اسپينوزا در رساله الهي ـ  انجام مي

كند) كه فرد پيش از انعقاد اين قرارداد  ) آشكارا بيان مي1اش( سياسي
ه عمال حق استفاده دلخواه از خشونتي را دارد ك (de jure)عقالني قانونا 

(de facto) نظرها اخيرا به واسطه  در اختيارش است. چه بسا اين نقطه
اي كامال جزمي  بيولوژي دارويني دوباره برانگيخته شده باشند، كه به شيوه

داند كه براي  خشونت را، در كنار انتخاب طبيعي، تنها وسيله اصيلي مي
رايج اغلب  تمامي اهداف طبيعي حياتي مناسب است. فلسفه داروينيستي

نشان داده است كه از اين جزم تاريخ طبيعي تا جزم هنوز نارس فلسفه 
حقوق، كه بر اين باور است خشونتي كه، تقريبا به تنهايي، براي اهداف 
طبيعي مناسب است براي اهداف حقوقي نيز چنين است، گامي كوچكي 

  وجود دارد.
طبيعي در نظر اي  اين تز قانون طبيعي كه خشونت را به مثابه داده

است كه  (Positive Law)گيرد كامال در تضاد با تز حقوق موضوعه  مي
تواند كل قانون  داند. اگر قانون طبيعي مي خشونت را محصول تاريخ مي

موجود را تنها ذيل نقد اهداف آن داوري كند، بنابراين حقوق موضوعه 
كند. اگر  تواند كل قانون تكاملي را فقط ذيل نقد وسايل آن داوري مي

رغم اين  عدالت معيار اهداف است، قانوني بودن معيار وسايل است. علي
كنند:  شان با هم تالقي مي  آنتي تز، هر دو مكتب در جزم بنيادين مشترك

تواند با وسايل موجه محقق كرد، وسايل موجه براي  اهداف عادالنه را مي
النه بودن اهداف شوند. قانون طبيعي با عاد اهداف عادالنه استفاده مي

كوشد عادالنه بودن  ، حقوق موضوعه مي»توجيه كند«كوشد وسايل را  مي
شد  نومي الينحل مي اين آنتي». تضمين كند«اهداف را با توجيه وسايل 

بود، اگر وسايل موجه از يك سو، و  اگر فرض جزمي مشترك غلط مي
ند. تا اين بود ناپذير مي اهداف عادالنه از سوي ديگر، در كشمكشي سازش

استدالل چرخشي نقض نشده و معيارهاي متقابال وابستة اهداف عادالنه و 
گشت، هيچ بصيرتي نسبت به اين مساله امكان  وسايل موجه مقرر نمي

 حصول نداشت.
***** 

 بلند ي مقاله از   بنيامين والتر   كه است اي چكيده  اين مطلب ، ترجمه ي* 
 The Critique of Violence (Zur Kritik der  :عنوان همين با   خود

Geowalt)  ها در  بعد كهمنتشر شده  1921نوشته است . اصل مقاله در سال
 نگاه  .  است شده بازچاپ » قانون و خشونت « عنوان تحت  ، نيز  »رخداد«  كتاب

 نظري درك  بنيامين به خشونت ، نقطه ي عزيمت تلقي مهمي اي است كه كليد
 مي جستجو  ، » قانون « جمله از   زتاب هاي اجتماعي برساختهدر با را مقوله اين
  منبع زير انتشار يافته اند : در مقاالت اين.  كند

Walter Benjamin: Selected Writings, volume 1 1913-1926, ed. Marcus 
Bullock and Michael W. Jennings (Cambridge, Massachusetts and London: 
The Belknap Press of Harvard University Press, 1996), 236-53. 
1- Tractatus Theologico-Politicus    *    
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  بدفهمي هائي
  آميز  در باره مبارزات غيرخشونت 

  
  مهرداد مشايخي 

  
  درآمد 

فرهنگ سياسي ما، همسان فرهنگ عمومي و جامعه مان، دوران گذار را 
  :سپري مي كند

فرادستي  1370كه تا اوائل دهه ي  - كهنگذار از يك فرهنگ سياسي 
به  1370رفتاري نو، كه از اواسط دهه ي  -به يك مجموعه ارزشي -داشت

سو در حال شكل گيري و ريشه دوانيدن است. فرهنگ سياسي جديد  اين
با ارزش ها، هنجار ها، نمادها، گفتمان ها و رفتارهاي تازه اي تعريف مي 

كوالريسم، دموكراسي، حقوق شهروندي شود. از جمله، جمهوري خواهي، س
و حقوق بشر، فمينيسم، جنبش هاي اجتماعي، اصالح طلبي، مبارزات 

)، مبارزات مسالمت آميز، روش هاي  Contentious Politicsستيزگرانه (
)، كثرت گرائي، و نظائر آن. از Nonviolentغيرخشن/ خشونت آميز (

جديد هنوز شكل خصوصيات دوران گذار يكي آنست كه ارزش هاي 
جاافتاده و پخته اي بخود نگرفته اند و گاه، چه آگاهانه و چه غيرآگاهانه، با 
معاني و تفسيرهاي متفاوتي به مردم عرضه مي شوند. اگر اجزاء جديد 
فرهنگ سياسي را بررسي كنيم مي بينيم كه، كما بيش، همگي آنها 

به كج فهمي هائي مشمول اين قاعده مي شوند. براي مثال، در اين نوشته 
كه چه در جهان، و بويژه در ايران امروز، در مورد مقوله روش هاي 

  .غيرخشونت آميز موجود هستند، اشاره مي كنم
تا امروز، سه گفتمان  1357در سير گفنمان هاي سياسي كشور از انقالب 

ضدامپرياليستي، گفتمان اصالح  -متفاوت را شاهد بوده ايم. گفتمان انقالبي
دموكراتيك. هر  -حكومتي (دوم خردادي)، و امروز، گفتمان سكوالرطلبي 

يك از اين سه گفتمان، نگاه خاص خود را به مبارزات غيرخشن دارا 
هستند. از جمله، گفتمان انقالبي همواره نگاهي تحقيرآميز به مبارزات 
غيرخشونت آميز داشته و (به اشتباه) آنرا با صلح گرائي، انفعال، رفرميسم، 

حتي فرهنگ بورژوائي يكسان انگاشته است. شماري از اصالح طلبان و 
مذهبي، جمهوريخواه هم به شيوه  - ايراني اعم از دوم خردادي، ملي

غير «ديگري، روش غير خشن را نادرست تفسير مي كنند. آنها نيز از 
همان اصالح طلبي، قانون گرائي، صلح گرائي و مصالحه طلبي را » خشن

مونه بارزي از اين التقاط و بدفهمي از فلسفه مبارزات درك مي كنند! ن
غيرخشونت آميز را مي توان در مصاحبه اخير با آقاي عزت اهللا سحابي 

پرهيز از «) مشاهده كرد. ايشان در ابتدا روي 1388دي ماه  7(روز آنالين، 
با » راديكاليسم«تمركز مي كند و پس از آن با مترادف دانستن » خشونت

پرهيز از «ي هر دو را با يك چوب مي زند. بحثي كه ظاهرا با خشونت طلب

») روز«(روش مبارزه) آغاز شده بود، ناگهان (با مساعي پرسشگر » خشونت
به مبحث شعارها و مطالبات سياسي (اهداف مبارزه) فرا مي رويد! سحابي 

اما مصلحت ما در اين نيست كه پاي آقاي خامنه اي را «... مي گويد: 
شيده و شعار عليه رهبر بدهيم. ما بايد به هر وسيله اي مي بميان ك

در حالي » توانيم... نشان بدهيم كه احمدي نژاد بالي جان هر ايراني است.
كه هيچ ارتباط منطقي ميان مبارزه غيرخشن و نوع شعار/ مطالبه سياسي 
وجود ندارد. يك طرفدار مبارزات غيرخشونت آميز حتي مي تواند طرفدار 

در زير به ارائه بدفهمي . ال ترين مطالبات سياسي (ولو انقالبي) باشدراديك
هاي رايج در مورد مبارزات غيرخشن مي پردازم. اين بخش تماماً از كتاب 

خيزش هاي غيرمسلحانه: «) بنام  Kurt Schockپر ارزش كورت شاك ( 
گرفته شده. گاه، » جنبش هاي قدرت مردم در كشورهاي غيردموكراتيك

ماده ارائه شده اضافاتي از سوي اين نگارنده در  19يين هر يك از در تب
بدفهمي در مورد روش هاي  19توضيحات شاك انجام گرفته است. 

  .غيرخشونت آميز 
مفاهيمي مثل تسليم طلبي، پرهيز . غير خشن معادل بي عملي نيست -1

دارند. ن» غير خشونت آميز«از تضاد، و مقاومت منفعالنه هيچكدام قرابتي با 
حتي مارتين لوتر كينگ، در مرحله اي، از مبارزات غير خشن خود با 

  صفاتي همچون ستيز ورزانه، تهاجمي، و تقابل آميز ياد كرده. 
هر چه كه خشن نباشد الزاماً بيان روش غيرخشن نيست. معني دقيق  -2

) ميان Contentiousاين روش آن است كه در برخوردهاي ستيزورزانه (
متخاصم كه امكان خطر وجود دارد فشار غيرخشونت آميز بكار  گروه هاي
  .گرفته شود

روش هاي غيرخشن مي توانند قانوني يا غيرقانوني باشند. نمونه اين  -3
  .آخري، نافرماني مدني است

روش هاي غيرخشن معموالً خارج از چهارچوب سياست ورزي تهادينه  -4
مي گيرند. زيرا چنين  ) صورتNon- Institutionalizedرسمي ( -شده

روش هائي غالباً در مواردي صورت مي گيرند كه صاحبان قدرت در 
برابرشان احساس خطر مي كنند و در نتيجه براي معترضان با ريسك 
همراه است. بنابر اين اقدامات ساده اي نظير اعتصاب، راه پيمائي و حمل 

رضان ايجاد پالكاردهاي اعتراضي در كشورهاي غيردموكراتيك براي معت
خطر مي كنند و در نتيجه در زمره روش هاي غيرخشن محسوب مي 

  شوند. 
روش هاي غيرخشن الزاماً بيانگر مذاكره يا مصالحه نيستند. به عبارتي،  -5

اين روش ها تالشي هستند براي بسرانجام رسانيدن يك مورد اختالف و 
  مايز شوند. ) مت Conflict resolutionمي بايد از روش هاي حل تضاد (

روش هاي غيرخشن الزاماً از شيوه هاي برتري جوئي اخالقي براي قانع  - 6
كردن رقبا و حريفان استفاده نمي كند. تاكيد اصلي آن همچنان، روي 

  وادار كردن حريفان به تغيير، با توسل به فشار و كاهش قدرت شان است. 
از سوي استفاده از روش هاي غير خشن به معني فقدان خشونت  -7

حريفان (معموالً حكومت) نيست. اتفاقاً در كشور هاي غير دموكراتيك، كار 
برد بهينه روش هاي غير خشن ( به دليل موثر بودنشان) به خشونت 

  حكومتي منجر مي شوند. 
مقاومت عير خشن نبايد با رنج همراه باشد. اين ديدگاه كه گويا  -8

خشونت ناشي از حكومت را طرفداران روش هاي غير خشن مي بايد رنج و
متحمل شوند به اين اميد كه شايد روزي آنها را متقاعد سازند، نادرست و 
غير واقعي است. به باور اكرمن وكروگلر، طرفداران روش هاي غير خشن 

بايد تمام مساعي خود را بكار برند تا از صدمه دور بمانند، قدرت ضربه «
اسلحه هايشان را از كار بياندازند،  زني را از دست عوامل خشونت بدر آورند،

مردم را براي بدترين اثرات خشونت آماده كنند، و هر آنچه را كه ممكن 
  » است در اثر خشونت از ميان برود از اهميت استراتژيكش بكاهند.

يعني در شرايطي  -روش هاي غير خشن را نبايد بعنوان آخرين حربه -9
مورد توجه قرار داد. برعكس،  - باشدكه امكان استفاده از خشونت برقرار ن
  اين روش مستقل و قائم به ذات است. 

روش هاي غير خشن فقط در خدمت طبقه يا گروه اجتماعي خاصي  -10
قرار ندارد. در دهه هاي گذشته اين روش در خدمت گروههاي اجتماعي 

  .گوناگوني، بويژه آنها كه فاقد قدرت هستند، بوده است
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» رفرميستي«و » معتدل«محدود به اهداف  روش هاي غير خشن -11
نيستند. اين روش ها مي توانند در خدمت اهداف انقالبي، ساختار شكنانه 
وراديكال قرار گيرند. نمونه روشن آن در جنبش فمينيستي است كه بطور 

  راديكال با مناسبات پدر ساالرانه به چالش برخاسته اند
يشتري براي دستيابي به اهداف روش هاي غير خشن الزامًا به زمان ب -12

خود احتياج ندارند. همينطور روش هاي خشن الزاماً سريع تر به نتيجه 
ماه پس از ترور  30تنها » قدرت مردم«نمي رسند. در فيليپين، جنبش 

  آكينو توانست فرديناند ماركوس را بر كنار كند
 هيچگونه رابطه ي عليتي ميان زمينه سياسي و گزينه غير خشن -13

وجود ندارد. حتي در محيط هائي كه پيشتر استفاده از خشونت رايج بوده 
است مي توان شاهد كاربرد روش هاي غير خشن بود. بنابراين يادگيري 
اين روش مي تواند در هر نوع محيطي صورت گيرد و شرايط ساختاري 

  .تاًتيري جبرگرايانه بر آن ندارد
جوامع آزاد و دموكراتيك  اثر گذاري روش هاي غير خشن تنها به -14

محدود نمي شود. درست است كه ايدئولوژي حكومتها و شيوه حكومت 
كردنشان در ميزان تاثًير گذاري روش هاي غير خشن دخيل است ولي 

  .مسلماً تنها عامل هم نيست
برهمين سياق، در شرايط اختناق و غير دموكراتيك هم نمي توان يك  -15

ه سياسي و كار برد روش هاي غير خشن رابطه عليتي ميان فضاي بست
برقرار كرد. نمونه هاي بسياري در دست است كه در چنين جوامعي هم كه 
سركوب شديد برقرار بوده است روش هاي غير خشن بسيار تاثير گذار بوده 

  .اند
بسيج عمومي مردم براي مشاركت در روش هاي غير خشن متكي بر  - 16

) نيست. در برخي جوامع غير  Coercionاستفاده از فشار گذاري(
دموكراتيك، بنا بر مقتضيات مقطعي، نوعي فشار گذاري الزم بوده است. بر 
عكس، در جوامعي ديگر، و يا در موقعيت هاي ديگر (بسته به ميزان آگاهي 
عمومي، يكپارچگي جامعه در مورد هدف معين و عوامل ديگر) لزومي به 

  اي بسيج عمومي وجود نداشته است. اعمال فشار چنداني از سوي رهبري بر
مشاركت در كارزارهاي مبارزات غير خشن محتاج برخورداري يا  -17

پذيرش ايدئولوژي و نظام باوري خاصي نيست. برخالف تصور رايج، اعتقاد 
) يك پيش شرط شركت در چنين مبارزاتي  Pacifismبه پاسيفيسم (

  ي غير خشن شركت ندارند. نيست. اتفاقاً اكثر پاسيفيست ها در مقاومت ها
بر همين منوال، آنها كه دست به روش هاي غير خشن مي زنند الزم  -18

نيست آگاهي خاصي نسبت به گونه خاص مبارزاتي شان داشته باشند. 
اكثريت افرادي كه در عمل در چنين آكسيون هائي شركت مي كنند الزاماً 

ا يك ميثاق اخالقي برخوردار از يك نظريه منسجم غير خشونت آميز و ي
  خاصي براي تحقق موثر آن روش ها نيستند. 

كارزارهاي مبارزات غير خشونت آميز براي پيروزي محتاج رهبري فره  -19
مند نيستند. اين تصور كه هميشه گاندي ها يا لوتر كينگ هائي مي بايد 
هدايت چنين جنبش هائي را در دست داشته باشند با واقعيات تاريخي 

  . ندارندهمخواني 
  

   سخن پاياني
آنچه در باال آمد بيانگر نظرات كورت شاك در مورد بدفهمي هاي رايج در 
مورد مبارزات غيرخشن بودند. در ايران امروز، همانطور كه پيشتر نيز اشاره 
كردم، بدفهمي هاي ديگري اشاعه يافته اند كه مي بايد روي آنها تمركز 

انقالبي و معتقد به لزوم كاربرد بسياري از ايرانيان . بيشتري گذاشت
خشونت در تحوالت سياسي (در تمامي طيف هاي سياسي ايران) به 
نادرست مي انديشند كه استفاده از روش هاي غيرخشن محتاج تغيير 
ايدئولوژي و هويت سياسي است. در حاليكه، براي اكثريت كساني كه اين 

اخالقي روي اين شيوه شيوه را ارجح مي دانند، هيچ توافق ايئولوژيك يا 
لزوم ندارد. حتي يك ماركسيست، يك مجاهد، و يا يك سلطنت طلب 
باورمند به تغييرات ساختاري در ايران هم مي توانند از جنبه عملي و بطور 
پراگماتيستي از اين شيوه پيروي كنند چون در مواجهه با دستگاههاي 

  سركوب جمهوري اسالمي موثرتر عمل مي كند
نبايد خشونت طلبي را با راديكاليسم سياسي معادل انگاشت. در  ديگر آنكه،

شرايط امروز كشور، مي توان انقالبي به معني كالسيك آن بود، اصالح 

طلب بود و يا تحول طلب بود و همچنان به موثر بودن روش هاي 
  .غيرخشن باور داشت

   1388دي ماه  12
شونت، به سراغ مهرداد * قصد مان اين بود براي سفارش مقاله در زمينه خ

مشايخي نيز برويم، زماني كه بيماري اش را شنيديم، بهتر ديديم تا 
اش نشويم. اما، حيفمان آمد از مقاله اي كه در سايت  سالمتي كامل، مزاحم

  اخبار روز منتشر كرده است، استفاده نكيم. 
  رد.و، هر چه زودتر سالمتي خود را بدست آاميد كه مهرداد عزيز

    *     آرش 
  بينيم زخمي كه نمي

 كرده بودبا ميل ارسال  را دوستي مطلباين 

 مي دانيد؟ 
خشونت هميشه يك چشم كبود و دندان شكسته و دماغ خوني نيست.  

خشونت، تحقير، آزار، گاهي يك نگاه است. نگاه مردي به يقه ي پايين 
   .آمده ي لباس زنش وقتي كه دوال شده و چاي تعارف مي كند

خنديده. نگاهي كه ما نگاه برادري است به خواهرش وقتي در مهماني بلند 
نمي بيينيم. كه نمي دانيم ادامه اش وقتي چشم هاي ما در مجلس نيستند 

 ... چيست. ترسي است كه آرام، آرام در طول زمان بر جان زن نشسته
خشونت بي كالم، بي تماس بدني، مردي است كه در را كه باز مي كند زن 

ا. در حضور مرد ناگهان مضطرب مي شود، غمگين مي شود. نمي داند چر
انگار كالفه باشد. انگار خودش نباشد. انگار بترسد كه خوب نيست. كه كم 
است. كه بايد الغرتر باشد، چاق تر باشد، زيباتر باشد، خوشحال تر باشد، 

 .باشد، خانه دارتر باشد، عاقل تر باشد سنگين تر باشد، جذاب تر
   .باشد خشونت، آن چيزي است كه زن نيست و فكر ميكند بايد

خشونت آن نقابي است كه زن مي زند به صورتش تا خودش نباشد تا براي 
 .مرد كافي باشد

مرد مي تواند زن را له كند بدون اينكه حتي لمس اش كند. بدون اينكه 
حتي بخواهد لهش كند. اين ارث مردان است كه از پدران پدرانشان بهشان 

 ... رسيده
*** ها، خواهر *** ها،  ها، *** مادرخشونت، آزار، تحقير امتداد همان 

مادرش را فالن ها، عمه اش را بيسارهايي است كه به شوخي و جدي به 
   .هم و به ديگران مي گوييم

هايي  "مثل زن گريه مي كرد"، "زن صفت" خشونت، آزار، تحقير، همان
  .است كه بچه هايمان از خيلي كودكي ياد مي گيرند

اي بعدي نردباني هستند كه پله ي اولش با خشونت، آزار، تحقير، پله ه 
 "فالن لباس را نپوش چون..." "فالني و بيساري معاشرت نكن چون..."

. عشق هايي كه مي شوند "عشق"چون هايي كه اسمشان مي شود   است.
ابزار كنترل. كه منتهي مي شوند به زناني بي اعتماد به نفس، بي قدرت، 

ه، تهديد به ترك شده و شايد كتك غمگين، تحقير شده، ترسان، وابست
خورده كه فكر مي كنند همه ي زخم هايشان از عشق است. كه مرد عاشق 

 .زخم مي زند و زخم باالخره خوب مي شود
زني است كه زير نفس هاي آغشته به بوي الكل مردش تظاهر به  ،خشونت

 ي بازي همين است. خشونت، توجيه آزار كند قاعده لذت مي كند و فكر مي
روحي، كالمي، جسمي، جنسي مردي است كه مست است. مستي انگار 

 .عذر موجهي باشد براي ناموجه ترين رفتارها
كتك بدترين نوع خشونت عليه زنان نيست. كبودي و زخم و شكستگي 

كه از زن در  "باور به خويشتني"و  "شادي"، "قدرت" .خوب مي شوند
  *     .ترميم نمی شود "گزهر"طول ماه ها و سال ها گرفته مي شود گاه 
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 يك نكته

ي آرش اشاره كرده ايم، مبناي كار ما بر اين   طور كه در شناسنامه همان 
هايي كه قبالٌ چاپ و منتشر شده است، استفاده  است كه از مقاالت و نوشته

ي كه اين يا آن مقاله در ارتباط به دليل اهميت اردنكنيم؛ ولي در برخي مو
  نامه دارد، به انتشار آن مبادرت مي ورزيم.با موضوع ويژه 
شان  ي انتخابي از اين نوع، با اجازه نويسندگان مقاله دوبه اين سبب 

ي آرش به چاپ رسيده  در اين شماره محمد رضا فشاهي،ماشااهللا آجوداني، 
  .است

  آرش
  
  
  

  
  و ايدئولوژي نياكاني نيهيليسم ويرانگر

 محمدرضا فشاهي 
  2008چاپ اول 

  باران، سوئدنشر 

  
  خشونت

  و ناهنجاري در يونان باستان 
  محمد رضا فشاهي

  
ژاكلين دوروميلي صاحب فضايل بسيار است. صاحب كرسي يونان در 

ترين نهاد آكادميك فرانسه ـ عضو آكادمي،  كولژدوفرانس ـ اين پرحيثيت
برجسته و مورد احترام كارشناسان جهاني، ژاكلين  philologueلُغَوي 

، ميراثي »توسيديد«با آثار پرشمار و بويژه كارهايش در باب  دوروميلي
ي قابل  گرانبها براي آيندگان بر جاي نهاده است. با اين همه، يك نكته

تأمل ـ اگر نگوييم تاريك و ناشايسته ـ در آثار او وجود دارد و آن، 
ي  آليزاسيون (آرماني ساختن) جامعه و تمدن يوناني است. و خواننده ايده
كند آيا اين  ار او پس از ختم قرائت آنها، به حق از خويشتن سؤال ميآث

آشنايي و » شر«ي  بوده و با انديشه» خير مطلق«تمدن و فرهنگ، يكسره 
ي رايج در  المثل عاميانه قرابت نداشته است؟ ژاكلين دوروميلي بنا بر ضرب

يند. ب مي» همه چيز را گل سرخ و يا به رنگ گل سرخ«ميان فرانسويان، 
اينكه گل سرخ بايد با خار يا تيغ همراه باشد، امري طبيعي است، اما آنچه 

هايي وجود  كه ژاكلين دورميلي فراموش نموده، اين است كه گل سرخ
هايي معطر وجود  باشند، و گل سرخ دارند كه زيبا هستند، اما فاقد عطر مي

كند  خي تصور ميباشند. او تمدن يوناني را گل سر دارند كه فاقد زيبايي مي
باشد، و  مي» عطر مطلق«و » زيبايي مطلق«كه نه تنها فاقد خار است، بلكه 

يا » ايده«ي انديشه و بيان افالطون را به كار گيريم،  اگر بخواهيم شيوه
او  )40(باشد! مي» عطر«و » زيبايي«باشد، خود  زيبايي و عطر مي» مثُل«

گيري  گيرد، تا با بهره به كار ميي دانش و بينش خويش را  تمامي زرادخانه
ها (سوفسطائيان)، مورخان، هنرمندان و فيلسوفان  از آثار شاعران، سوفيست

ي يوناني به عكس جهان معاصر ما،  يونان باستان، محقَق سازد كه انديشه
يكسره با خشونت بيگانه بوده است. و شگفتا كه ژاكلين فراموش نموده 

به  Troie» تروا«شهريار  Pariamسر پريام پ Hectorاست كه قتل هكتور 
) بزرگترين جنگاور يوناني، و بستن پيكر Achilleدست آخيلوس (آشيل 

جان هكتور به ارابه و كشاندن آن بر زمين در برابر چشمان همسر و  بي
فرزند و مادر و پدر مقتول (هومر، ايلياد، سرودهاي بيست و يكم و بيست و 

ميالد تاكنون، در ادبيات و فرهنگ جهان غرب،  دوم)، از قرن نهم قبل از
و با اين «آيد:  ي شرم به حساب مي مظهر و نمونه حد اعالي خشونت و مايه

نمود، به  همه، آخيلوس تيزپا، پي كردن هكتور را بدون گسستن دنبال مي
  )41(»كند. همان گونه كه يك سگ، بره آهو را در كوهساران دنبال مي

 l’idéalisation de  la» ماني كردن يونان باستانآر«دوروميلي در امر 
Grèce antiqueخوار سنتي  تنها نبوده و نيست. او در حقيقت امر، ميراث

است كه همواره در اروپا وجود داشته، و از دوران رونسانس به بعد با آثار 
، »هگل«در قرن هجدهم و بويژه با آثار، » روشنگران فرانسه«و » بوسوئه«
و ديگران به اوج خود رسيده » گوستاو گلوتز«، »هايدگر«، »هوسرل«

ي دوم قرن بيستم به بعد، با ظهور  اما اين سنت ناپسند، از نيمه )42(است،
نگاران،  شناسان و تاريخ شناسان، فيلسوفان و انسان نسل جديدي از يونان

كم به فراموشي سپرده شد، و آنها هنجار و ناهنجاري در تمدن يوناني را  كم
مراه با هم و به موازات يكديگر مورد بررسي قرار دادند. بدين معني كه ه

هاي شعر، سياست،  آنها به موازات بررسي و تحسين نبوغ يوناني در زمينه
فلسفه، رياضيات، پزشكي، پيكرتراشي، موسيقي، ورزش و غيره، بررسي و 

داري،  هاي ناپسند تمدن يوناني نظير خشونت، جنگ، برده نقد جنبه
ي كار خويش قرار  ستيزي و خردستيزي را نيز در برنامه ستيزي، زن يگانهب

  دادند.
، تصويري شگفت و دهشتناك از »جادوگران يوناني«كه در » آندره برنان«

در يونان باستان » خردستيز«و حتي » غيرعقالني«وجود و حضور عناصر 
 جنگ و خشونت در يونان«به دست داده بود، در آخرين كتاب خويش 

ها و معادالت را در هم ريخته، و با استناد به آثار  ، تمامي داده»باستان
نويسان و مورخان و فيلسوفان، از هومر و سوفوكل و  شاعران و تراژدي

پيد و اشيل گرفته تا هرودوت و توسيديد و ارسطو و غيره، پرده از  اوري
ك در هر دارد. آتن كالسي طلب يوناني برمي ي خشن وخونريز و جنگ چهره

گذراند، و جنگاوران يوناني،  سه سال، حداقل دو سال آن را در جنگ مي
عليرغم تصويري كه هومر، توسيديد، هرودت، اشيل، بوسوئه، هگل، 

اند ـ تصوير يوناني به عنوان  هوسرل، هايدگر و ديگران از آنها به دست داده
ر كجا كه پاي ي غيريونانيان يا بربرها ـ، ه كننده انسان متمدن و متمدن

گذارند، جز نابودي و قتل عام در نهايت خونسردي، قتل اسيران جنگي،  مي
قتل زندانيان، و حتي كشتار زنان و كودكان، چيز ديگري به همراه 

دهد كه خونريزي و  آورند. آندره برنان بيمي به خود راه نمي نمي
ي مثال، آن طلبي و خشونت يونانيان را با آسوريان قياس نمايد، و برا جنگ

اي مستند نشان دهد كه هنگام ورود اسكندر مقدوني به شهر  هم به گونه
گويند) در جنوب بيروت، دوهزار  مي Sour(كه امروزه به آن سور  Tyrتير 

دهد كه تبعيد  نوجوان و جوان را به فرمان او به صليب كشيدند! او نشان مي
اي رايج  وان برده، سكهي كامل، و نيز فروش اسيران به عن يك خلق به گونه

در ميان يونانيان بوده است، و اقتصاد شكوفاي يوناني، يكسره حاصل اسارت 
و رنج و خون دهها هزار برده بوده، و دموكراسي آتن بدون وجود بردگان و 

  )43(داده است. كار آنها، معناي وجودي خويش را از دست مي
، يعني »كار بردگان«و » دموكراسي آتن«ي  فرانسوا شاتله در مورد رابطه

در سوي » اسارت بردگان بيگانه«در يك سو، و » آزادي شهروندان آتني«
رود كه وجود غرب كلنياليست و امپرياليست و  ديگر، تا آنجا پيش مي

و » دموكراسي براي خويش«ي آن با كشورهاي مستعمره، يعني  رابطه
همان سنت ي منطقي  در عصر ما را نيز دنباله» اسارت براي ديگري«

  )44(بندد. ي انتقاد مي داند و آن را به تازيانه سياسي يوناني مي
جيوليا سيسا، چهره و پيكر زن در آثار يونانيان و بويژه آثار افالطون، ارسطو 

در » ضد زن«ي  را مورد بررسي قرار داده و انديشه Hippocrateو بقراط 
بر تحليل بسيار ظريف و فرهنگ يوناني را مورد انتقاد قرار داده است. بنا 

اي معيوب و  چهره«بين او، زن در آثار يونانيان، نه تنها به عنوان  نكته
معرفي گرديده كه  une figure de déficit et de l’inacompli» ناكامل

، بلكه در گفتگوهاي سقراطي و »تنها در رابطه با مردان قابل تصور است«
دانست و روش خويش را با  له مينزد سقراط ـ كه خويشتن را ماما يا قاب
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نمود ـ،  روش مامايان كه كارشان آسان نمودن تولد كودك است مقايسه مي
مفيد در امر يك كشف «به فردي مبدل گرديده كه به قول منطقيون، 

ي جيوليا سيسا، در پشت  تواند باشد. اما به گفته مي heuristique» علمي
كه  mis en scène maïeutique» پردازي هنر مامايي صحنه«اين 

اند، جهلي نهفته است كه كار آن، پنهان  نام نهاده» گفتگوهاي سقراطي«
تيكي است، كه بيشتر به  ي گفتگوي ديالك مĤبانه نمودن خشونت بازجويي

هاي يوناني شباهت دارد تا به يك گفتگوي فلسفي. و كشاندن  محاكمه
زي است براي پنهان ي گفتگوها توسط سقراط، دستاوي پيكر زنان به صحنه

اي كه در پايان كار به تحقير و سرشكستگي و  كردن ضعف انديشه، انديشه
  )45(شود. ختم مي» دانم من نمي«ي  اظهار جمله

شناس  ي فرهنگ يوناني، در آثار انسان هاي تاريك و ناشايسته انتقاد از جنبه
» يسكورنليوس كاستروياد«و » يِر ويدال ناكه پي«شناس بزرگ  و يونان

رسد. ويدال ناكه تمامي  تبار، به اوج خود مي ي يوناني فيلسوف برجسته
هاي منفي و قابل انتقاد فرهنگ و تمدن يوناني، از اقتصاد سياسي آن  جنبه

طلبي و  گرفته تا گفتگوهاي سقراطي ـ افالطوني و نژادپرستي و توسعه
اساطير،  بين نهاده، و با استناد به طلبي و خشونت آن را زير ذره جنگ

پيد)، تاريخ (هرودوت و  حماسه (هومر)، تراژدي (اشيل، سوفوكل، اوري
توسيديد)، و فلسفه (افالطون، ارسطو و غيره)، نيك و بد اين تمدن را به 
موازات يكديگر بررسي نموده است. آنچه كه در كار و روش تحليل و يدال 

به يونان از طريق توان گفت انقالبي است، نگاه  ناكه قابل توجه و حتي مي
نگاه غيريونانيان است، واينكه غيريونانيان، چگونه به داوري فرهنگ و تمدن 

ي يوناني، نگاه  ترين نگاه به انديشه ، اما دليرانه)46(اند زده يوناني دست مي
تبار كورنليوس كاستروياديس است كه نگاهي ويرانگر  فيلسوف بزرگ يوناني

و هدف او، روش و هدفي ابتكاري و و در عين حال سازنده است. روش 
براي فهم دقيق يك اثر، لزومي ندارد كه با هراس و يا «مخرب است: 

زيرا اقدام براي فهم يك اثر بزرگ به معناي ». احترام به آن نگاه كنيم
جويي با آن، و حتي جنگ تن به تن با آن نيز  واژگون كردن آن، ستيزه

آور و حتي  تواند در عين حال زيان ميآميز،  هست! زيرا يك اثر بزرگ و نبوغ
هاي آن را مورد بررسي قرار داد و  فاسد باشد. پس بايد گردش چرخ

رويم،  ي آن برگرفت. و هنگامي كه افالطون را نشانه مي سرخاب از چهره
بويژه اگر نام ما نيچه نباشد، بايد كه آثار او را نه يك بار، بلكه چند بار مورد 

را كه حمله به پدر و بنيادگذار فلسفه، امري بررسي قرار دهيم، چ
احتياط تمام  ي بي كننده تواند به بهاي جان حمله بردار نيست و مي شوخي

هاي پرحجم كاستروياديس ـ اين يوناني معاصر ـ از سياست  شود! و بررسي
افالطون ـ اين يوناني باستاني ـ دقيقاً در همين راستا قرار دارند. او نشان 

چگونه افالطون كه تا مغز استخوان ضد دموكراتيك است ـ چرا دهد كه  مي
اي بسته و غيرمتحرك و مبتني بر سلسله  خواستار جامعه» جمهور«كه در 

شود ـ تصويري نادرست  مراتب است كه توسط فرمانروا ـ فيلسوف اداره مي
دهد. كاستروياديس  از آتن، دموكراسي آتني، و شهروندان آتني به دست مي

هاي آگانه و  دروغ«و گفتن  sophisme» بازي سفسطه«ن را متهم به افالطو
و » كاري تبه«دارد كه افالطون  كند، و اظهار مي مي» شرمانه بي
 malhonnêteté» كاري مبتني بر فصاحت و بالغت دغل«و » جانبداري«

rhétorique  نقشي «به نهايت رسانده و بدين گونه » جمهوريت«را در
تواند جهان يوناني ناميده شود بازي نموده  نچه كه مياساسي در تخريب آ

كاستروياديس در اين جنگ تن به تن با افالطون، تنها به ذكر ». است
كند، بلكه ماهيت توخالي گفتگوهاي  اشتباهات افالطون بسنده نمي

سازد، و از  سياست و سياستمدار را برمال مي» تعريف«افالطوني در باب 
هنر «هنر فرمانروايي، آن را » تعريف«ه افالطون در دارد ك جمله اظهار مي

ناميده است، در حالي كه در ذهنيت يوناني و بويژه  art royal» شاهانه
و » شاه«تر از كلمه »منفور«تر و »دهشتناك«شهروند آتني، هيچ چيز

» استبداد سياه شرقي«و » شرق«نبوده است، زيرا كه يادآور » شاهانه«
  )47(است.

هاي ناهنجاري در سياست  اين مقدمه، به شرح بارزترين نمونه اكنون پس از
را » بردگان«و » زنان«، »بيگانگان«ها، »بربر«پردازيم و موقعيت  يوناني مي

» بربر«ي  دهيم. كلمه در جامعه و فرهنگ يوناني را مورد بررسي قرار مي
barbar بارباروس) = barbaros  تگي بيگانه در زبان يوناني قديم) در پيوس

» يوناني«اي كه تصور  تنگاتنگ با فرهنگ و تمدن يوناني قرار دارد، به گونه

پذير نيست! اين كلمه كه در آغاز به معني  امكان» بربر«بدون تصور 
بود، » گويد آن كه به زبان يوناني سخن نمي«غيريوناني ـ و «، »بيگانه«

» آسيايي«، »وحشي«، »غيرمتمدن«رفته رفته، مترادف با كلمات و مفاهيم 
ـ گرديد، و در جهان باستان و قرون وسطاي غرب، » ايراني«و سرانجام 

طور عام  (به معني غيرعرب به» عجم«ي  همان نقشي را بازي نمود كه كلمه
» پيد اوري«و ايراني بويژه) در جهان اسالم در قرون وسطي. آنچه كه 

تراژدي نويس يوناني در قرن پنجم قبل از ميالد در پايان  تراژدي
) در دهان قهرمان خود نهاده 1400ـ1401(ابيات  Iphigénie» ژِني ايفي«

بر بربر است «بود، در حقيقت امر، حديث حال و دل تمامي يونانيان بود: 
كه فرمانبردار يوناني باشد... زيرا كه آنها بردگان هستند و ما مردماني 

  )48(»آزاده.
(تاريخ)، » كاوشها«تاب اول ي ك هرودوت در همان سطرهاي آغازين مقدمه

ي  هرودت زاده«دهد:  يونانيان را در برابر بربرها (ايرانيان) قرار مي
دارد، با اين  ي كاوشهاي خويش را عرضه مي هاليكارناس، در اينجا نتيجه

گرفته چه توسط  هدف كه گذشت زمان، كارهاي انسانها و فتوحات انجام
طال ننمايد. او بويژه از علت اين يونانيان و چه توسط بربرها را دچار اب

جنگ كه اين دو خلق را درگير خود نموده بود گفتگو به عمل خواهد 
بربرها و تفاوت آن با زبان يوناني » زبان«و سپس در باب  )49(»آورد.
توسط اهالي  colombesكنم كه نام كبوتران سپيد  فكر مي«گويد:  مي

ي  كه آنها بيگانه بودند، و شيوهبه آنها داده شد، زيرا  Dodonéensدودونه 
بيان آنها از نظر دودونيان، به آواز پرندگان شباهت داشت، و بعدها لحن 

  )50(»انساني به خود گرفت.
داند،  نه تنها يونانيان را نژاد برتر و خدايگان مي» جمهوريت«افالطون در 
اوالً از گفتم: «گيرد:  كار مي را به يك معني به» بربر«و » برده«بلكه لغات 

نظر اسير كردن و برده ساختن. آيا شايسته است كه مردمان دولت ـ 
ي خود  شهري يوناني گروهي ديگر از يونانيان را به اسارت برند و برده

سازند؟ نبايد در سراسر يونان اين رسم برقرار شود كه يونانيان همواره از 
ه اسارت بردگي مصون بمانند و هر قوم يوناني بهوش باشد كه هرگز ب

  بربرها درنيايد؟
  گفت: البته بهتر است كه يونانيان يكديگر را از اسارت مصون دارند.

گفتم: پس هر يوناني بايد بپرهيزد از اينكه يوناني ديگري را به اسارت ببرد، 
  و به يونانيان ديگر نيز بايد توصيه كند كه از اسير كردن يكديگر بپرهيزند.

قوام يوناني را بر آن خواهد داشت كه تنها با گفت: درست است، اين قاعده ا
  بربرها بجنگند و از دشمني با يكديگر پرهيز كنند...

درگيرد، جنگ به  يونانيان و بربرهاگفتم: از اين رو، گيروداري كه ميان 
سر  به حكم طبيعت در حال محاربه بهمعني راستين است، زيرا آن دو 

  )51(»برند... مي
سخن » برده«و » بربر«طبيعت » اين همانيِ«ز ، ا»سياسات«ارسطو در 

اند. و  هذا نزد بربرها، زن و برده در يك رديف جاي گرفته مع«گويد:  مي
علت آن است كه بربرها فاقد قوه [يا استعداد] طبيعي فرماندهي هستند، 

ي  ي زن و يك برده [و در نتيجه] در ميان خويش، وصلتي ميان يك برده
بر بربرهاست كه «ي شاعر  ند. و از همين رو به گفتها مرد به وجود آورده

فيلسوف نامدار در جاي ديگر از همين اثر اضافه ». فرمانبردار يونانيان باشند
تفاوت يوناني با بربره در آن است، كه يوناني نه تنها در «كند كه:  مي

ي برتر حس  ي خويش، بلكه در سراسر جهان، خويشتن را زاده خانه
او ». الي كه بربر، تنها در زادگاه خويش اين احساس را داردكند، در ح مي

نه تنها پارسيان و بربرها مشابه يكديگر «گيرد كه:  سرانجام نتيجه مي
ي ارسطو  جوهر انديشه». هستند، بلكه اضافه بر آن، طبيعتي ستمگر دارند

تنها ي ذيل بيان نمود: بربرها از انسانيت،  توان به گونه در باب بربرها را مي
اند، و  اند، بدين معني كه بر روي دو پا ايستاده دو پاي انسان را به ارث برده

و اما  )52(تر از يونانيان هستند! به همين جهت، آنها برتر از حيوانات و پست
در باب ساكنان دولت ـ شهر يعني شهروندان، زنان، كودكان، حرامزادگان، 

اجتماعي و حقوقي و يا  ها، خارجيان مقيم، بردگان و موقعيت دورگه
» آتن مركزي«طور خالصه نقد آنچه كه به  محروميت حقوقي آنها، يا به

l’athénocentrisme  شهرت دارد بايد به تفصيل سخن گفت. با جستجو
براي يافتن تعريف دولت ـ شهر در يونان قرن چهارم قبل از ميالد، ارسطو 

به يوناني قديم) را  koinônia tôn politôn» (جماعت شهروندان«اصطالح 
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برد. و اين بدان معنا است كه تنها يك بخش از ساكنان قلمرو  كار مي به
اند، و مابقي، چه آزاد و چه غيرآزاد  آمده دولت ـ شهر، شهروند به حساب مي
هاي  اند، از فعاليت در بسياري از حوزه كه به اين جماعت تعلق نداشته
را، آن هم » شهروند«اي كه  كلمه )53(اند. حيات دولت ـ شهر محروم بوده
كند ـ براي مثال در آتن  اند معين مي برده هنگامي كه قوميت را به كار نمي
بوده » شهروندان آتن«ها معادل اصطالح  به مانند ساير نقاط، كلمه آتني

 polisي پوليس  است كه مشتق از كلمه politèsاي پوليتس  است ـ، كلمه
عتي است كه در اراضي پيرامون يك مركز شهري باشد، و به معناي جما مي

اي از دولت يا سياست  اند؛ و وابسته به شكل ويژه يا شهرنشين گرد آمده
نام دارد، و از قرن هشتم قبل از ميالد به بعد در  Cité» سيته«هستند كه 

اند. اين كلمه، در قرن نهم قبل از ميالد نيز  جهان يوناني گسترش يافته
، و براي مثال، هومر در اشعار خويش، آن را در پنج مورد وجود داشته است

، و دو les Troyensدر مورد اهالي تروا » ايلياد«به كار برده است. سه بار در 
 Ithaque» ايتاك«و اهالي  Scherie» شري«در مورد اهلي » اوديسه«بار در 

در » حيات سياسي«ي آغاز  (زادگاه اوليس)، و بايد وجود آن را به منزله
، اما از قرن پنجم قبل از ميالد به بعد، استعمال آن به )54(يونان تلقي نمود

نويسان (اشيل، سوفوكل،  يابد، نخست نزد تراژدي اي وسيع رواج مي گونه
نگاران (هرودت،  نويسان (آريستوفان)، تاريخ پيد)، و سپس نزد كمدي اوري

بعد، نزد خطبا  توسيديد، گزنفون)، و از قرن چهارم قبل از ميالد به
ي  (سوفسطائيان) و فالسفه. اما به بركت ارسطو است كه تعريف دقيق كلمه

گيرد، آن هم بدين جهت كه او در  شكل مي Polités(پوليتس) » شهروند«
نظام سياسي است، و در همين نقطه است كه «جستجوي بهترين شكل 

مي بس گردد كه معنا و مفهو ظاهر مي Politeia» پولي تئيا«ي  كلمه
تر از آن چيزي است كه ما امروزه به آن پوليتيك (سياست)  تر و ژرف وسيع
است، » بهترين نظام سياسي«گوييم. فيلسوف آتن كه در جستجوي  مي

» جماعتي از شهروندان«پس از آگاهي به آنكه دولت ـ شهر به معناي 
چه كسي بايد شهروند باشد و «گيرد تا بداند  است، تصميم بر آن مي

و پاسخ دقيق خويش به اين پرسش را در كتاب سوم ». روند كيست؟شه
ترين نوع تعريف شهروند به عنوان  و شايسته«دارد:  سياسات عرضه مي

دقيق كلمه آن است [كه بگوييم]: فردي است كه در مناصب قضايي و 
جويد. بنابراين در ميان صاحب منصباني كه براي مدتي  اداري شركت مي

توانند براي بار دوم  ظايف هستند، گروهي مطلقاً نميدار و معين عهده
متصدي يك منصب گردند، در حالي كه براي گروهي ديگر از آنها، بايد 
مدت زمان معيني فاصله ميان تصدي [اين يا آن منصب] باشد. بعضي 
ديگر نظير قضات و اعضاي مجلس [براي انجام وظايف خويش]، از زماني 

  )55(»نامحدود برخوردار هستند.
گير است، وظايف يك  كه تعريفي عام و همه» شهروند«تعريف ارسطو از 

كند. اين وظايف عبارتند از شركت در  شهروند آتني را به دقت مشخص مي
جلسات نمايندگان خلق از يك سو، و شركت و عضويت در جلسات هيئت 
منصفه در دادگاهها كه به حكم قرعه و از ميان تمامي خلق برگزيده 

دو اصطالح ديگر نيز وجود داشته است كه در  )56(ند، از سوي ديگر.شو مي
تعريف شهروند و تمايز او از ديگران دخالت و تأثير داشته است. نخست 

» فراتري«، و ديگري »ي بزرگ خانواده«به معني  genos» گنوس«
phratrie  گروه مذهبي و سياسي متشكل از يك خاندان «كه به معني
. فراتري و گنوس، ساختارهايي كهن بودند كه بر مبناي باشد مي» اشرافي

يك خويشاوندي بيش و كم واقعي بنا گرديده، و حتي پس از رفورمهاي 
در قرن ششم قبل از ميالد، به حيات  Clisthèneدموكراتيك كليستن 

نبودند، اما » گنوس«خويش ادامه داده بودند. تمام آتنيان عضو يك 
اند، و اين عضويت، در مواردي نظير  علق داشتهت» فراتري«جملگي به يك 

الواقع، در مقابل  نموده است. و في ازدواج و يا تولد، نقش مهمي ايفا مي
بوده است كه پدر، فرزند نوزاد خويش را ـ كه با آيين » فراتري«همين 

نموده و به او مشروعيت  اي همراه بوده ـ معرفي مي مذهبي ويژه
برابر همين فراتري بوده است كه جشن آموزش در  )57(بخشيده است. مي

داماد، همسر خويش را به اعضاي آن  گرديد، و تازه نوجوانان برگزار مي
نمود، و شهادت اعضاي همين نهاد به عنوان حجت آشكار و  معرفي مي

آمده است. از همين  غيرقابل نفي براي اثبات يك تولد قانوني به حساب مي
ي رايج، شامل  و تعريف شهروند به گونه: «گويد رو است كه ارسطو مي

گردد كه فرزند پدر و مادري آتني باشد، و نه فقط پدر يا مادري  فردي مي
افتخار و  la citoyenneté» شهروندي«بدين گونه از آنجا كه  )58(»آتني.

ندرت به  بايست در حفظ آن كوشش نمود، به امتيازي بوده كه الجرم مي
ديده است. با اين همه، در اينجا و آنجا تقلب صورت گر ها اعطا مي غيرآتني

اند اشخاصي كه با دست بردن در مدارك و يا پرداخت  گرفته، و بوده مي
 le corps civique» پيكر مدني«اي غيرقانوني وارد  رشوه، به گونه

اند! به همين دليل يعني بيم از خطرهاي ناشي از تقلب و بويژه بيم  شده مي
ادي، باعث گرديد كه اقداماتي براي ممانعت از اين تقلبات از دست دادن آز

ـ يعني وارد شدن خون غيرآتني در پيكر مدني آتن ـ انجام پذيرد. و اگر 
قبل از ميالد، تا  450ـ451ي قانون پريكلس در  جمعيت آتن در فاصله

قبل از  317در  Démétrios de Phalèreسرشماري عصر دمتريوس دو فالر 
ي قرن پنجم  هزار تن در ميانه هشي چشمگير داشته، و از چهلميالد، كا

هاي آخر قرن چهارم قبل از  قبل از ميالد، به بيست و يك هزار تن در دهه
ميالد رسيده، به همين علت بوده است. به همين جهت، شماري از آتنيان 

قبل از ميالد محروم شده بودند، در سال  322كه از حقوق سياسي خود در 
ترك گفتند. محروميت  Thrace» تراس«بل از ميالد آتن را به قصد ق 317

گيري  ـ محروميت از تصميم1گرفت  از حقوق سياسي به دو گونه انجام مي
» اَتيمي«ـ محروميت از انقالب سياسي. اين محروميت را يونانيان 2قضايي 
atimie تيامي«گفتند كه به معناي محروميت از  مي «tiami  شرف و)
هاي گوناگون داشت. در قرن چهارم قبل از  مي) بود. اَتيمي، شكلنيكنا

» فرد غيرقانوني«يك  atimosيا اَتيموس » محروم از حقوق سياسي«ميالد، 
آمد، بلكه تنها حق ورود به مكانهايي كه زندگي سياسي  به حساب نمي

گرديد ـ آگورا يا ميدان عمومي شهر و محل  دولت ـ شهر در آن برگزار مي
هاي عمومي  ع نمايندگان خلق به همراه خود خلق، دادگاهها، جشنتجم

نويسان تراژيك و  نظير بازيهاي المپيك و كنكور انتخاب بهترين نمايشنامه
كمدي و غيره ـ را دارا نبود. اَتيمي يا اخراج از مكانهاي عمومي، غالباً با 

كه  ضبط و توقيف اموال اَتيموس همراه بود، اما اَتيموس يا محرومي
توانست به زندگي در اراضي متعلق به خويش  اموالش ضبط نشده بود، مي

ادامه دهد، و در زندگي مذهبي دولت ـ شهر شركت داشته باشد، اما حق 
  ورود به مجلس و محل برگزاري شورا را نداشته است.

درستي  اند. كلود موسه به از ديگر محرومان سياسي، زنان و حرامزادگان بوده
ه تاريخ زنان يوناني تا چند دهه پيش، چندان مورد توجه گويد ك مي

گرفت. اما از چند دهه  شناسان قرار نمي شناسان و يونان فيلسوفان و انسان
هايي كه براي احقاق حقوق زنان مبارزه  پيش تاكنون، به دليل رواج جنبش

كنند، بررسي موقعيت زنان در يونان باستان و بويژه در آتن دموكراتيك،  مي
در آتن عصر باستان، زنان «سخت مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است: 

ند كه نه تنها محروم  آمده شمار مي به» صغير«شهروند در حكم موجوداتي 
نيز » شخصيت حقوقي«، بلكه فاقد هرگونه »حقوق سياسي«ي  از كليه

اند. دختر جوان تا زمان ازدواج، در وابستگي مطلق نسبت به  بوده
(پدر) قرار داشته، و در صورت فقدان يا غيبت پدر،  Kyrios» يوس كيري«

گرفته است. همسر آينده او را  تحت قيموميت عمو و يا برادر خود قرار مي
به يوناني) در  engyè» (تعهد«نموده، آن هم با امضاي يك  پدر انتخاب مي

، هرگز به يوناني). اما اين جهيز proixمقابل چند شاهد، و همراه با جهيز (
داده، زيرا كه آن بخش  بخش قابل توجهي از ثروت خانواده را تشكيل نمي

داشته است. دختر جوان، پس از  تعلق قابل توجه، به فرزندان نرينه قانوني
آمده،  ازدواج و ترك قيموميت پدر يا عمو يا برادر، به قيموميت شوهر درمي

سكوكات رسمي، بدين گونه كه شوهر، جهيز مذكور را كه تركيبي از م
بردگان، و اشياء گرانبها بوده، به هدف صرف آن براي مخارج همسر 

آورده و سپس آن را به همراه دارايي خويش به  خويش، به تملك درمي
نموده. و تازه اين،  اند تفويض مي اي كه حاصل اين ازدواج بوده فرزندان نرينه

اوقات، دختر جوان  شكل آرماني ازدواج بوده است. زيرا در عمل و در غالب
تر از همسران خويش  يوناني، حداقل دو بار به ازدواج مردان ـ كه غالباً مسن

  )59(»اند. آمده اند ـ درمي بوده
اند هنگام سالخوردگي و احساس نزديك شدن  توانسته مردان آتني مي

مرگ، همسر خويش را به ازدواج يك آتني ديگر درآورند. ستروني يا نازايي 
داده، همسر خويش را طالق  ر مواردي بوده كه به مرد اجازه ميزن از ديگ

گويد. اما حتي در مواردي كه طالق ارتباطي با نازايي نداشته است، زنان 
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ي  اند، و فرزندان در خانه مطلقه حق نگهداري فرزندان خويش را نداشته
نكه پيد، با آ در تراژدي اوري Médéeاند. مده  داده پدر به زندگي ادامه مي

عدالتي  قهرماني اساطيري است، از جمله زناني است كه تاب تحمل اين بي
را ندارد. مشكل زنان مطلقه و سرنوشت فرزندان آنها، شاهدي است بر 
اينكه هدف اصلي از ازدواج در آتن، تضمين توليد نسل در دولت ـ شهر 

مر بوده است، و به همين علت نيز اعضاي دولت ـ شهر نهايت دقت را در ا
اند. در صورت ارتكاب زنا توسط زنان  آورده قانوني بودن ازدواج به عمل مي

شوهردار، شوهر از نظر قانوني حق داشته است كه رقيب خود يعني زناكار 
را به قتل برساند. مجازات زانيه نيز به حد كافي سنگين و غيرانساني بوده 

هر و در نتيجه است. او اگر اين بخت مساعد را دارا بود كه از خشم شو
هاي مذهبي و  مرگ، جان سالم به در برد، در عوض حق شركت در جشن

هاي سنگين زاني و  داد. مجازات ورود به معابد را براي هميشه از دست مي
دهد كه دولت ـ شهر تا چه حد نگران عواقب زناي محصنه،  زانيه، نشان مي

  بوده است.» كودكان غيرقانوني«يعني نگران 
در معناي » خانه«نمود كه در چارچوب قوانين يوناني در باب  بايد اضافه

قلمرو خانوادگي و تمام افرادي كه در آن زندگي «كامل كلمه، يعني 
» كنند، از همسر و فرزندان و خدمتكاران گرفته تا بردگان و غيره مي

)oïkos-oïkoï  ي امور خانه اداره«به يوناني قديم)، و «oikonomiké 
اقتصاد بنا بر اصطالح رايج در عصر ما)، زنان از نوعي استقالل (اكونومي يا 

ي آن است كه  دهنده نيز نشان» آگورا«اند. و حضور زنان در  برخوردار بوده
اند. در  آنها حق خروج از خانه و شركت در مراسم سياسي را نيز دارا بوده

ني هاي آريستوفان، زنان نه تنها در مراسم سياسي و مذهبي همگا كمدي
يعني رد تقاضاي همسران » اعتصاب جنسي«شركت دارند، بلكه از حق 

باشند! بعضي از زنان ـ و نه تمامي آنها ـ  براي همخوابگي نيز برخوردار مي
اند. آتنيان، فرزندان قانوني  زوس را نيز دارا بوده حق شركت در جشن ديوني

حاصل همخوابگي  و فرزندان غيرقانوني را كه غالباً gnesioiرا ژِنه زيويي 
-nothos» نوتايي«و » نوتوس«يك آتني با يك زن غيرآتني بوده است، 

nothaï نوتوي«ناميدند. و  مي «nothoi  كه به گروه خاصي از جماعت آتني
گرديده كه هرچند پدر آنها  شده، شامل دختران و پسراني مي اطالق مي

غيرآتني داشته، آتني يك آتني خالص بوده، اما از آنجا كه مادر آنها تباري 
اند، زيرا  شده اند، و با اين همه بيگانه نيز محسوب نمي آمده به حساب نمي

كه پدر آنها يك آتني خالص بوده است! در مورد ميراث نيز، سهم آنها 
اند، و طبق  گفته مي notheiaكمتر از فرزندان قانوني بوده كه آنرا نوتئيا 

) بوده باشد. drachmesخم (درهم بايست بيش از هزار درا قانون نمي
آمده كه كودك در عين حال كه حاصل همخوابگي دو  مواردي نيز پيش مي

گيري از عنوان شهروند و مزاياي آن را  آتني خالص بوده، اما حق بهره
» پاالكه«نداشته است. آن هم بدين سبب كه يا مادر او موقعيت يك 

pallakè  ،ي او با مرد،  و يا ماجراي عاشقانه(صيغه يا همسر موقت) را داشته
-les non» غيرشهروندان«مدت بوده است! و اما در مورد موقعيت  كوتاه

citoyens ي مؤلفان يونان باستان، و  شده كلود موسه با اتكا بر آثار شناخته
ي يوناني، تصوير دقيقي از شمار  شده نيز آثار مؤلفان گمنام يا كمتر شناخته

وران، بردگان و غيره) به دست  ن، خارجيان مقيم، پيشهاهالي آتن (شهروندا
قيمت او، طبق سرشماري عصر دمتريوس  هاي ذي دهد. بنابر پژوهش مي

Démétrios  خارجي مقيم  10000شهروند،  21000آتن صاحبmétèque 
برده بوده است. اما پژوهشگران جديد، رقم بردگان را  400000و 

(آن هم با  100000تا  60000آنها را بين دانند و تعداد  آميز مي اغراق
ي خارجيان مقيم و تعداد  اند. درباره احتساب زنان و كودكان) تخمين زده

قبل از ميالد، توسيديد  317آنها، عالوه بر رقم حاصل از سرشماري سال 
اظهار داشته است كه اندك زماني  Péloponnèseدر گفتگو از جنگ پِلوپونز 

خارجي نيز در  5500شهروند آتني،  13000كنار قبل از اين جنگ، در 
خارجيان در چه » ويژگي«و » موقعيت«اينكه  )60(اند. كرده آتن زندگي مي

هنگام وارد حقوق دولت ـ شهر آتن گرديد، چندان روشن نيست، اما 
رفته  كه در يونان در مورد بيگانگاني به كار مي métèque» متك«ي  كلمه

اي كامل  آنكه به گونه اند بي ولت ـ شهر را داشتهي اقامت در د كه اجازه
يا » كند با كسي كه زندگي مي«جزئي از آن باشند، از نظر لغوي به معني 

ي  بوده است. به گفته» كند] كسي كه در بين يا در ميان [زندگي مي«
  قانونگذار نامدار با قوانين خويش، به استقرار  Solonپلوتارك، سولون 

  
  

  
  

خارجي در آتن مساعدت نمود. و ارسطو نيز در گفتگو از اقدامات وران  پيشه
سازي تشكيالت سياسي دولت ـ شهر،  در باب دوباره Clisthèneكليستن 

دهد كه اين سياستمدار، گروهي از بيگانگان را وارد كالبد  شهادت مي
بر آن است كه مطابق درك » گوستاو گلوتز« )61(جماعت مدني آتن كرد.

تلقي » دشمن«توانسته است ديگر  تنها در صورتي مي» يگانهب«يوناني، 
در دولت ـ شهر پذيرفته شود! و با اين همه » مهمان«نگردد كه به عنوان 

در بطن دولت ـ شهر، حقوق آنها بسيار محدود بوده است، حتي اگر هم 
موقعيت آنها نه تنها توسط قانون بلكه در قرارداد يا عهدنامه نيز مبني بر 

  )62(دائم به دقت تعيين و مشخص شده باشد. اقامت
ي ساكن در دولت ـ  بيگانه«به معني  métèque» متك«ي  اما اگر كلمه

رفته كه  در باب بيگانگاني به كار مي Xenoi» گزِنوي«ي  بوده، كلمه» شهر
در آتن ساكن بوده و نام آنها در يك فهرست ثبت » موقت«اي  به گونه

ي  تن به ياري همين فهرست بر اعمال و نحوهشده، و دستگاه سياسي آ
نموده است. يكي از نخستين الزامات  زندگي و فعاليت آنها دقيقاً نظارت مي

و يا حتي نخستين الزام اين بيگانگان موقتي يا گذرنده، پرداخت يك 
ماليات شخصي يا فردي به حكومت آتن بوده، كه مقدار آن براي مردان 

  شش درهم تعيين شده بود. دوازده درهم و براي زنان
بيگانگان ساكن يا دائم، عالوه بر پرداخت مالياتهاي ويژه و تحميلي كه به 

گفتند، مجبور به پرداخت باج و خراج  مي metoikion» متوي كيون«آن 
بودند كه در هنگام جنگ بين دولت ـ  eisphora» اايس فورا«ديگري به نام 

شده، و  ا با بيگانگان بر آنها تحميل ميشهر آتن با ساير دولت ـ شهرها و ي
ششم مقدار مالياتهاي تحميلي در زمان صلح بوده است. آنها  مقدار آن يك

اند.  همچنين مجبور به شركت در جنگها در كنار شهروندان نيز بوده
گرفتند، و  ي خريد سالح را برعهده مي خارجيان ثروتمند، خود هزينه

ها را برعهده داشتند، اما بنا بر  كشتي ي پاروزني در فقراي آنها وظيفه
، توانگر و مستمند هر دو، Revenus» عايدات«ي گزنفون در كتاب  گفته

نظام را نداشتند. يكي ديگر از الزامات خارجيان،  ي سواره حق ورود به جرگه
به يوناني) بود.  répondant )prostatès» كفيل«يا » ضامن«داشتن يك 

نمود و نام او را در  دولت ـ شهر را تقبل ميكفيل، پذيرش بيگانه در 
اي كه بيگانه مجبور به زندگي در آن بود به ثبت  فهرست قصبه يا محله

ي قضايي  تري نيز برعهده داشت و آن در حوزه ي مهم رساند. او وظيفه مي
بود. بدين معني كه در صورت حضور خارجي در دادگاه، چه به عنوان 

كفيل، ضمانت كامل بيگانه را برعهده  شاكي و چه به عنوان متهم،
هاي خويش (بويژه در اَشارنيان  گرفت. هم آريستوفان در كمدي مي

Acharniens اطالعات گرانبهايي در باب »عايدات«) و هم گزنفون در ،
ي قرن  گويد كه در عصر او (نيمه دهند. گزنفون مي خارجيان به دست مي

اند،  رجيان تباري غيريوناني داشتهچهارم قبل از ميالد). بخش بزرگي از خا
و خواهان آن است كه جاي اين بيگانگان بربرتبار، به يونانيان غيرآتني 
تفويض گردد! به هر حال منشأ و تبار خارجيان هرچه بوده باشد، يعني چه 
يوناني و چه بربر بوده باشند، آنها به هيچ روي حق تصاحب زمين را 

ياز و انحصار شهروندان آتني بوده است. اند، و تصاحب زمين، امت نداشته
بدين گونه، خارجيان، در عين حال كه حق تصاحب لوازم خانگي، بردگان، 

اند. بنا  اند، حق خريد و تملك خانه را نداشته قيمت را دارا بوده و اشياء ذي
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بر شهادت گزنفون، بخش بزرگي از بيگانگان به تجارت اشتغال داشته و يا 
اند. و با اين همه، بنا بر شهادت پلوتارك و چند  ران بودهو ي پيشه در زمره

تن ديگر، خارجيان حق شركت در جلسات مجلس را (به عكس آتنيان) 
اند در دادگاهها به عنوان شاكي حضور  توانسته اند، و هر چند مي دارا نبوده

ي آن  دهنده اند، و اين امر خود نشان يابند، اما از حق قضاوت محروم بوده
تر از شهروندان آتني قرار  اي به مراتب پايين كه كه آنها در مرتبه است
ي  ي ناهنجار در سياست يوناني به گونه ترين پديده ، اما زشت)63(اند داشته

داري و موقعيت حقوقي و  ي اخص، برده اعم و دموكراسي آتني به گونه
فاصله اجتماعي بردگان در برابر آزادگان يا شهروندان بوده است. و اين 

ي دموكراسي  ميان آزادي و بردگي، تعريف حقوقي خدايگان و بنده، و رابطه
ي ناهنجاري در دموكراسي آتني به  داري، نه تنها بارزترين نمونه و برده

ترين مسائل  آيد، بلكه از نظر فني، يكي از دشوارترين و پيچيده حساب مي
  )64(فرهنگ و تمدن يوناني نيز هست.

دارند كه  يِر ويدال ناكه با صراحت و قاطعيت اظهار مي پيفرانسوا شاتله و 
داشته و الزم  داري آتني، پا به پاي يكديگر گام برمي دموكراسي آتن و برده
داري، آن گونه كه  برده«ي ويدال ناكه:  اند! بنا بر گفته و ملزوم يكديگر بوده

 در آتن قرن پنجم قبل از ميالد شكل گرفت، همزاد دموكراسي بوده
ي ويدال ناكه به دموكراسي و منظور او، تولد و گسترش  اشاره )65(»است.

دموكراسي در قرن پنجم قبل از ميالد در آتن به بركت سياستمدار معروف 
رود. او نه  بوده است. شاتله از ويدال ناكه نيز فراتر مي périclèsپِريكلس 

د، بلكه دان داري را همزاد يكديگر مي تنها دموكراسي آتني و برده
هاي آن با كشورهاي مستعمره  هاي موجود غربي و رابطه دموكراسي

نيافته آفريقا و آسيا و آمريكاي مركزي و التين (آمريكاي جنوبي)  وتوسعه
ي همان سياست آتني يعني آزادي براي خودي و اسارت  را، ميراث و دنباله

يكي از توان گفت كه  با يقين كامل مي«كند:  براي ديگري ارزيابي مي
عناصري كه به اين دموكراسي اجازه داد تا دموكراسي باشد، كار بردگان 

گويد، سهامداران  بوده است. اگر شهروندان، آن گونه كه گوستاو گلوتز مي
نام داشته، به اين  Cité» دولت ـ شهر«اند كه  يك شركت سهامي بوده

ي آن  تهيه دليل است كه [در اينجا] پاي يك كار توليدي در ميان است كه
ي  اند كه اكثريت يونانيان آنها را به منزله را موجوداتي برعهده داشته

اند. و ارسطو در اين مورد، آن هم  كرده موجودات انساني ارزيابي نمي
بربرها از انسان بودن، تنها صاحب دو پا «هنگامي كه جمالتي نظير 

كند. منظور او  ه ميآورد، در نگاه ما بسيار زننده جلو را بر زبان مي» هستند
جوهر «هستند و نه » شكل انساني«اين است كه آنها (بربرها)، تنها صاحب 

اسم «است، » كننده تعيين«يا » معرِف«ي بربر،  وانگهي، كلمه». انساني
اي كه  است [يعني كلمه onomatopée(تسميه به تقليد الصوت) » صوت

و معرف آن است]. بربر اي است كه ا ي شيئ صدا يا طنين آن، تقليدكننده
، [عنصر] »انكار ديگري«داند و اَلكن است. و  آن است كه سخن گفتن نمي

ي يوناني است. ارسطو در جايي گفته است كه اگر  ي انديشه فراهم آورنده
توانستند به تنهايي حركت كنند، [در آن  هاي بادباني بزرگ ما مي كشتي

دانم [كه  نظر كنيم. و من مي توانستيم از بردگان صرف صورت] ما نيز مي
كنيد كه ما تا اين اندازه  اين گفتار ارسطو] بسيار زننده است. اما آيا فكر مي

كنند؟ در اين  هاي ما به تنهايي حركت مي ايم؟ آيا كشتي پيشرفت كرده
  )66(صورت و در روزگار ما هنوز، آيا ارسطو حقيقتاً درگير با اشتباه است؟

سفه با دموكراسي آتن است. بدين معني كه ي فال مسئله ديگر رابطه
عليرغم تصور رايج، اكثريت قريب به اتفاق فالسفه يونان باستان، نظر 

اند. آن هم نه به اين دليل كه با  چندان مساعدي به دموكراسي نداشته
اند ـ جمهوريت اثر افالطون و سياسات اثر  كرده بردگان اظهار همدردي مي

داري  هستند كه اين دوفيلسوف بزرگ، از هر بردهارسطو شاهد بر اين ادعا 
اند ـ، بلكه به اين علت كه به اعتقاد آنها، آتنيان در مقايسه با  دارتر بوده برده

اند! ارسطو  و به قدر كافي سختگير نبوده  كرده اسپارتيان، با بردگان مدارا مي
ها هاي سياسي گوناگون شرقي و غربي، تن هنگام برشمردن و تحليل نظام

داند، و اين بدان معني است  تر از دموكراسي مي را پست» استبداد شرقي«
كه او به اشكال ديگر سياست نظير اُليگارشي و اشرافيت و غيره تمايل 

ي دست  بيشتري داشته است تا به دموكراسي. و افالطون كه نماينده
فرمانرو ـ «ي سياسي در ميان يونانيان است ـ با  ترين انديشه راستي

ي مقننه، قضائيه و مجريه را به تنهايي قبضه  خود كه هر سه قوه» فيلسوف

(ميدان » آگورا«(خلق) و » دموس«نموده و تاب تحمل شنيدن كلمه 
عمومي شهر و محل تجمع خلق و نمايندگان) را ندارد ـ، از دموكراسي ـ 

دازه به عنوان كردار سياسي ـ  و از تاريخ ـ به عنوان نظام علمي ـ به يك ان
 Protagoras» پروتاگوراس«ي يوناني، تنها  نفرت دارد. در ميان تمام فالسفه

d’Abdère گيرد، و از همين روست كه  است كه دموكراسي را به جد مي
گيرد،  افالطون او را ـ آن هم به عنوان حريف و رقيب خطرناك ـ به جد مي

  دهد. و در گفتگوهايش تصويري غيرمنصفانه از او به دست مي
قبل از ميالد كه در عصر تسلط مقدونيان و بنا  317بنا بر سرشماري سال 

فرماندار آتن  Démétrios de Phalère» دمتريوس دوفالر«بر درخواست 
ي مقيم، و  بيگانه 10000شهروند،  21000انجام پذيرفته، آتن صاحب 

ند، و دان آميز مي برده بوده است. كارشناسان، رقم بردگان را اغراق 400000
تن (آن هم با احتساب زنان و  100000تا  60000تعداد آنها را بين 

در » برده«زنند. اما اينكه تعريف حقوقي و سياسي  كودكان) تخمين مي
كه  doulos» دولوس«ي  يونان قديم چه بوده، اتحاد نظر وجود ندارد. كلمه

ناني يعني ترين متون يو شده، در قديمي در يونان باستان به برده اطالق مي
اي بسيار نادر به كار رفته و  در آثار هومر (قرن نهم قبل از ميالد)، به گونه

گردد. هومر اين كلمه را  مي mycénienشامل حال گروهي از اهالي ميسني 
ي مؤنث به كار برده، و مورد آن، حال و شرايط و  دو بار و آن هم با صيغه

نيز يك بار در » روزِ بردگي«حقوق محدود زن در برابر مرد است. اصطالح 
است كه بر » دست سنگين سرنوشت«ايلياد به كار رفته، و به معني 

كند، و بار دوم و در دو مورد، در  سنگيني مي Andromaqueآندروماك 
  )67(اوديسه و در باب شرايط زنان و برگرفتن آزادي از آنها است.

ي يوناني  ي كلمه قايسهي آزاد قرار دارد، و م ي برده، كلمه در مقابل كلمه
دهد كه  نشان مي liber» بِر لي«ي التيني  با كلمه eleuthèros» الوتروس«

الوتروس به معناي انساني است كه حاصل يك ازدواج قانوني ـ يوناني با 
به معناي » تولد قانوني«يوناني و آتني با آتني ـ است، و خود اين 

شد. برده، چه يوناني باشد و چه با برخورداري كامل از حقوق شهروندي مي
خارجي، چه از طريق قراردادهاي تجاري به دست آمده باشد و يا از طريق 
جنگ و به عنوان اسير جنگي، چه در معدن به كار گرفته شود و يا در 

هاي  مزارع متعلق به شهروندان، چه مستخدم خانه باشد و يا پاروزن كشتي
ي يوناني است. و  يت زندگي روزانهجنگي و تجاري، در حكم بخشي از واقع

ي  كلماتي كه معرف آنها است دو گونه يا دوگانه است. نخست كلمه
كه معرف وضعيت شخصي يا فردي او به معني  doulos» دولوس«
كه  andrapodon» آندرا پودون«ي  است، و بعد كلمه non-libre» غيرآزاد«

تعريف و تلقي » يشيء تجار«و بيشتر يك » شيء«برده را به مثابه يك 
ي ديگري نيز وجود داشته كه توسيديد آن را در تاريخ خود  كند. كلمه مي

است كه شامل اسيران جنگي  andrapoda» آندرا پودا«به كار برده، و آن 
 )68(گردد، و سرنوشت آنها بردگي بوده است. به معني كامل كلمه مي

كند كه  د، اضافه ميگوي توسيديد آنجا كه از اتحاد آتن و اسپارت سخن مي
طبق اين عهدنامه، آتن متعهد شده بود كه در صورت طغيان بردگان عليه 
دولت اسپارت، با تمام نيرو به ياري اسپارت بشتابد! بنا بر شهادت او، در 

» دولوس«قرن پنجم قبل از ميالد در زبان يوناني، تفاوتي ميان كلمات 
doulos ،»هيلوت «hilot  وي كوس«وو «woikeus  وجود نداشته و همگي

بوده است، و عالوه بر آن هيچ تفاوتي » برده«يا » غيرآزاد«آنها به معناي 
ميان بردگي در جهان روستايي و بردگي در جهان شهري وجود نداشته 

  )69(است.
داري به معني كامل كلمه، يعني آن كه خريداري شده و نيز  برده و برده
  است. در قرن » ي مطلق بيگانه«شهر يك  ي او، از نظر دولت ـ فرزند نرينه

ي بيگانه در مفهوم وسيع كلمه، معادل  چهارم قبل از ميالد، كلمه
بوده است، زيرا شهروند آتني تنها در صورت محكوميت » غيرقانوني«

گرديده است.  داده و مبدل به برده مي قضايي، آزادي خويش را از دست مي
، برده ساختن انسان يوناني را امري با اين همه، هم افالطون و هم ارسطو

اند. زيرا به باور آنها، دو تن  قلمداد نموده و آن را محكوم كرده» غيرطبيعي«
كه از يك نژاد برخاسته و در يك كشور متولد شده و به همان زبان سخن 

باشند، و طبق قانون طبيعت، يكي از آنها » آزاد«گويند، بايد كه  مي
و حقيقت امر هم ». بنده«حساب آيد و ديگري  به» خدايگان«تواند  نمي

  اين است كه با اقدامات سولون، آتنيان برده از قيد بردگي رهايي يافتند، تا 
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آنجا كه در قرن چهارم قبل از ميالد، آتني برده ديگر وجود خارجي 
داري و برده و  هم ارسطو و هم افالطون، به تفصيل از برده )70(نداشت.

گويند، و نه تنها شكي در  يف حقوقي آنها سخن ميخدايگان و تعر
دانند.  مي» الزم«و » طبيعي«مشروعيت آن ندارند، بلكه آن را امري 

ي بيان ارسطو، بنا بر عادت او خشك اما دقيق و بسيار فني است، و  شيوه
ي شاگرد او است، زيرا كه  تر و رساتر از شيوه ي بيان افالطون ساده شيوه

ي گفتگو ارائه گرديده. بنابر تعريف ارسطو:  و به گونه متكلم وحده نيست
الواقع وظايف گوناگون برعهده دارند، و وظايف  اشخاص گوناگون، في«

گروهي از آنها بيشتر معين است، و وظايف گروهي ديگر بيشتر الزم، و 
اي وجود دارد كه  برده"گويد  االمثل رايج مي همان طور كه يك ضرب

گر است، و خدايگاني وجود دارد كه برتر از خدايگان ديگر دي تر از برده نازل
، و تمامي اينها دانش برده است، و اما دانش خدايگان عبارت "باشد مي

ي خدايگان، دستيابي به بردگان  است از به كار گرفتن بردگان. زيرا وظيفه
[و تملك]، آنها نيست، بلكه به كار گرفتن آنها است. و اين دانش، نه واجد 

رگي است و نه چندان محترم. بلكه عبارت از آن است كه برده بداند چه بز
بايدانجام دهد، و خدايگان بداند كه چگونه فرمان صادر نمايد. از همين 

داري] را دارا هستند، انجام آن  روي، آنها كه توانايي پرهيز از اين كار [برده
اشتغال  سپارند، و خود به كار سياست و فلسفه را به يك مباشر مي

هنر "، يعني "هنر (دانش) تملك بردگان"ي  و اما دربارهورزند.  مي
كه مورد اختالف دو دانش  بايد گفت، l’art légitime "(دانش) مشروع

دانش "باشد و يا وابسته به  "دانش جنگ"تواند متعلق به  است و مي
 . و در نتيجه [بايد گفت] كه اين چنين است تمايز ميان بنده و"شكار

  )71(»خدايگان.
و بويژه در » جمهوريت«گفتار افالطون در باب بردگان و آزادگان در كتاب 

» سياسات«تر از گفتار ارسطو در  (قوانين)، بسي طوالني» نواميس«كتاب 
است، و از آنجا كه به عكس گفتار ارسطو كه متكي بر يك راوي است، از 

عات بيشتري است، بلكه گردد، نه تنها حاوي اطال زبان چند راوي بيان مي
تصويري بيش و كم درست و كامل از ذهنيت يونانيان و بويژه آتنيان 

  دهد: ي بردگان و موقعيت اجتماعي آنها به دست مي درباره
ي مالكيت سخن بگوييم. اينجا اين سؤال  اكنون وقت آن است كه درباره«

يزها را اند؟ بيشتر آن چ آيد كه بهترين چيزها براي تملك كدام پيش مي
توان شمرد. به دست آوردن آنها نيز دشوار نيست. در اين  آساني مي به

ي بنده است. چه، ما هميشه در اين باره  ي دشوار، مسأله ميان، يگانه مسئله
شماريم  گوييم، بدين معني كه گاه بنده را سودمند مي سخنان متناقض مي

  و گاه مضر.
  مگيلوس: مقصودت را نفهميدم.

ندارد مگيلوس. از هنگامي كه اسپارتيان ساكنان بومي الكونيا آتني: تعجب 
ي اين موضوع در ميان  اي به اندازه اند، هيچ مسئله ي خود ساخته را برده

مردمان يونان مورد اختالف نبوده است: گروهي برده را موهبتي 
دانند و از آن  ي فساد مي شمارند، در حالي كه جمعي ديگر آن را مايه مي

. در مورد ساكنان شهر هركليا كه قوم پنست را به اسارت برده و منزجرند
اند اختالف نظر به آن شدت نيست. وقتي كه اين مثالها  به بندگي واداشته

ي تملك بنده چگونه قانوني بايد وضع  دانم درباره آورم نمي را در نظر مي
، اين اي كه كمي پيش به آن اشاره كردم و براي تو نامفهوم بود كنم. نكته

هاي خوب  است كه از يك سو هيچ كس انكار ندارد كه انسان بايد برده
شناسيم كه بردگاني درستكارتر  وفادار داشته باشد. زيرا كسان بسياري مي

و مهربانتر از پسران و برادران خود داشته و به هنگام خطر، نجات جان و 
تي كه سخن از برده اند. از اين رو، وق ي خود را مديون آنان بوده مال و خانه

ستايند و تملك آنان را  آيد، گروهي از مردمان بردگان را مي به ميان مي
  شمارند. الزم مي

  مگيلوس: راست است.
توان يافت، و  گويند در روح برده جايي سالم نمي آتني: گروهي ديگر مي

مرد خردمند در هيچ مورد نبايد برده را شايان اعتماد بشمرد. داناترين 
گويد:  ا اين نكته را با صراحت كامل بيان كرده است. آنجا كه ميشاعر م

هر كس به بالي بردگي گرفتار آيد، خداي عالميان زئوس، نيمي از خرد «
  ».گيرد او را مي

ي بردگان بدين پايه است. از اين روي  ي مردمان درباره اختالف عقيده
نان را مانند هاي خود كمترين اعتمادي ندارند، و آ بعضي كسان به برده

زنند، و همان گونه كه تازيانه چهارپايان را  چهارپايان با چوب و تازيانه مي
تر و  دارد، آن كسان نيز روح بردگان خود را هر روز برده به سركشي وامي

سازند. جمعي ديگر، با غالمان خود درست به عكس آن رفتار  تر مي زبون
  كنند. مي

  مگيلوس: حق با توست.
ي برده تا اين اندازه  ست گرامي، وقتي كه مردمان دربارهكلينياس: دو

ي  توانيم درباره اختالف نظر دارند، ما در كشور خود چگونه قانوني مي
  مالكيت بردگان و مجازات آنان وضع كنيم؟

داني كه آدمي موجودي است سركش. از اين رو،  آتني: كلينياس گرامي، مي
  وندگار بايد فرق گذاشت.مايل نيست بپذيرد كه ميان برده و خدا

  كلينياس: راست است.
آتني: به همين علت تملك برده كار آساني نيست و اين امر بارها، مثالً در 
آشوبهايي كه در مسينا تقريباَ باب روز شده، به ثبوت رسيده است. در 

بينيم كه هر  كشورهايي هم كه بردگانِ همزبان به تعدادي كثير دارند، مي
ي اين دشواريها را در  شود... وقتي كه انسان همه زه برپا ميروز غوغايي تا

داند در اين مورد چه روشي بايد پيش گيرد. به  آورد به راستي نمي نظر مي
ماند: يكي آن كه بردگان نبايد از  ي من فقط دو راه چاره باقي مي عقيده

يك قوم باشند و به يك زبان سخن بگويند، بلكه بايد تا آنجا كه ممكن 
است، آنان را از ميان اقوام گوناگون برگزيد تا زبان يكديگر را نفهمند، چه 

تر خواهد بود. ديگر آن كه در برابر آنان  ي آنان آسان در اين صورت اداره
بايد رفتاري مناسب پيش گرفت، چه اين كار نه تنها به نفع آنان، بلكه به 

رتكب گناه شود، بايد اي م سود خود ما نيز هست... بديهي است كه اگر برده
او را در حد تقصير مجازات كرد و نبايد به سرزنش و اندرز اكتفا ورزيد. با 
خدمتكاران هميشه بايد با لحن فرمان سخن گفت و با غالم و كنيز هرگز 

گيرند، زندگي را  نبايد مزاح كرد. كساني كه رفتاري برخالف اين پيش مي
دادن را براي خداوندگار، و  فرمانسازند:  براي هر دو طرف دشوار مي

  )72(»فرمان بردن را براي خدمتكار.
نخستين فردي بود  M.I.Finleyشناس بزرگ انگليسي موزِس فينلي  يونان

كه بر وجود دو نوع بردگي در يونان انگشت نهاد و بر آن تأكيد ورزيد، و 
به در فرانسه، همين امر را » يِر ويدال ناكه پي«و » كلود موسه«پس از او 

بردگي «يا » بردگي كااليي«نوع اول،  )73(شايستگي دنبال نمودند.
-l’esclavageدر انگليسي، chattel-slavery» (اي التجاره مال

marchviandise   هيلوتيسم«در فرانسه) نام داشته و نوع دوم «hilotisme 
 آزاد)، آن گونه كه در اسپارت، كرِت به معني غيرـ hilotي هيلوت  (از كلمه

Crète  و تساليThessalie ي آتني هرچند در  معمول بوده است. برده
داري اسپارتي از موقعيت بهتري برخوردار بود، و كمتر مورد  مقايسه با برده

اي مشخص و قاطع در  گرفت، با اين همه و به گونه آزار و ستم قرار مي
دت زيسته است، و شها مي» خارج از جامعه«و حتي در » ي جامعه حاشيه«

در باب مداراي آتنيان با بردگان، » جمهوري آتنيان«گزنفون در كتاب 
  )74(آيد. آميز به نظر مي هرچند حاوي حقايقي چند است، اما سخت اغراق

خاستگاه بردگان متفاوت بوده است. طبق منابع گوناگون و كمتر شناخته 
اني كه ي يوناني كه كلود موسه مورد استفاده قرار داده، اكثريت بردگ شده

هاي شرقي درياي مديترانه بوده و به  اند متعلق به كرانه زيسته در آتن مي
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هايي كه مورد  اند. و هر چند در فهرست عبارت ديگر تباري بربر داشته
شود، اما اين به معني آن  تبار ديده نمي بررسي او قرار گرفته، نام يك يوناني

منابع گوناگون نشان  تبار وجود نداشته است. ي يوناني نيست كه برده
، Péloponnèseدهند كه حتي تا زمان جنگ آتن و اسپارت (پِلوپونز)  مي

اهالي يك دولت ـ شهر مغلوب اعم از مرد و زن و كودك به بردگي 
اند. با اين همه، بررسي نامهاي بردگان كه در فهرستهاي گوناگون  رفته مي

قياس با بردگان بربر، در  دهد كه بردگان يوناني در انعكاس يافته، نشان مي
» تراس«ي  اقليت بوده و اكثراً از اهالي نواحي سرحدي يونان و بويژه ناحيه

Thrace راس«ي  اند، تا آنجا كه كلمه بودهدر يوناني، رفته رفته مترادف » ت
طي يك  Lycurgueبا اين همه، ليكورگ  )75(شده بود.» برده«ي  كلمه

را كه به سبب جنگ به اسارت رفته بودند، فرمان، خريد و فروش آزادگاني 
ممنوع اعالم نمود. بردگان بربرتبار، نه تنها در كارهاي خانگي به كار گرفته 

گرفتند.  برداري قرار مي شدند، بلكه در مزارع و كشتزارها نيز مورد بهره مي
ريسي و بافندگي اشتغال داشته، و مراقبت از  زنان برده به پختن نان، پشم

اند، در حالي كه مردان آنها ياور خدايگان در  را نيز برعهده داشتهكودكان 
اند. كار اجباري در كارگاههاي شهري و  كارهاي توليدي كشاورزي بوده

ي بردگان قرار  معادن و كارهاي ساختماني دولتي و غيردولتي نيز در برنامه
از  و در گفتگو l’Économique» اقتصاديات«داشته است. گزنفون در كتاب 

مقررات و تشكيالت مربوط به بردگان، از مباشراني كه خود نيز برده و مورد 
گويد كه از سوي خدايگان مأموريت  اند سخن مي اعتماد خدايگان بوده

اند امور مربوط به بردگان يعني كار، مسكن، تغذيه و مجازات و غيره  داشته
كتاب سياسات بر را برعهده گيرند، و چنان كه قبالً ديديم ارسطو نيز در 

زندگي «آمد كه بردگان در  گاه پيش مي )76(اين نكته تأكيد ورزيده بود.
اند  پذيرفته شده و حتي اجازه داشته à la vie de l’oikos» خانگي خدايگان
ي خدايگان و همراه با او به صرف غذا بپردازند، اما اين  كه بر سر سفره

آزادشده (اعم از آن كه آزادي موارد، بسيار استثنايي بوده است. بردگان 
خويش را خريداري كرده باشند و يا مورد مرحمت خدايگان قرار گرفته 

دادند، اما  ي خدايگان ادامه مي باشند)، اكثراً به زندگي در خانه يا مزرعه
و يا » شهروند«ي بازيافتن آزادي به بعد، نه  عنوان اجتماعي آنها از لحظه

است، زيرا كه وظايف خدايگان در مورد نظارت بوده » مباشر«، بلكه »برده«
اند. اجاره كردن و اجاره دادن  گرفته بر زندگي و اعمال بردگان را برعهده مي

» عايدات«بردگان براي كار در معادن نيز چنان كه گزنفون در كتاب 
اند.  پيموده گويد امري رايج بوده و بويژه آتنيان در اين كار راه افراط مي مي

ي جنگي  فرمانده Nicias» سياس ني«ي اين شاگرد سقراط،  فتهبنا به گ
كه در قرن  Callias» كالياس«معروف، و نيز توانگر پرنام و نشان به نام 
برده در اختيار  600و  1000پنجم قبل از ميالد، هر يك به ترتيب 

(واحد پولي) در روز، در اختيار  oboleاند، آنها را به بهاي يك اوبول  داشته
كند كه امروزه (قرن  اند. گزنفون اضافه مي داده حبان معادن قرار ميصا

چهارم قبل از ميالد) نيز بسياري از بردگان براي كار در معادن به اجاره 
  )77(روند. مي

داري ـ اين  و سخن آخر و يا به عبارت بهتر داوري نهايي در باب برده
موكراسي آتني ـ چه يا ي ناهنجاري در د ترين نمونه بارزترين و غيرانساني

(كتاب » سياسات«چگونه خواهد بود؟ آيا حق با ارسطو بوده است كه در 
مطابق با قوانين «و » طبيعي«را امري » بردگي«)، 5و  4، 2هاي  اول، فصل
  ارزيابي نموده بود؟:» طبيعت

نقطه نظر «بيني [امور] از راه انديشه، از  الواقع، دارا بودن توانايي پيش في«...
به معناي شايستگي دارا بودن [استعداد] فرماندهي يعني » بيعيط
باشد، در حالي كه دارا بودن  مي »خدايگان بودن برحسب طبيعت«

برده «به معناي فرمانبردار بودن يعني [توانايي] انجام كارهاي بدني، 
به » اي طبيعي گونه«... زيرا آن كس كه به است» بودن برحسب طبيعت

د، و [بلكه] انساني است متعلق به ديگري، اين فرد خويشتن تعلق ندار
است... زيرا فرمان دادن و فرمان بردن نه تنها » برده بر حسب طبيعت«

ي امور الزم و غيرقابل اجتناب هستند، بلكه همچنين نافع [يا  در زمره
آيا سخن افالطون در باب لزوم استفاده از  )78(»باشند. برازنده] نيز مي

  گان و مجازات جسمي آنها مطابق با عدالت بوده است؟نيروي كار برد
اي مرتكب گناه شود بايد او را در حد تقصير  بديهي است كه اگر برده«

مجازات كرد و نبايد به سرزنش و اندرز اكتفا ورزيد. با خدمتكاران هميشه 

بايد با لحن فرمان سخن گفت و با غالم و كنيز هرگز نبايد مزاح كرد. 
گيرند، زندگي را براي هر دو  اري بر خالف اين پيش ميكساني كه رفت

فرمان دادن را براي خداوندگار و فرمان بردن سازند:  طرف دشوار مي
يا آن كه حق با فرانسوا شاتله فيلسوف قرن  .)79(».را براي خدمتكار

ي گرانبهاي فيلسوفان سلف در  بيستم است، كه در عين حال كه انديشه
نهد، داوري آنها در باب بربرها و  ا با تمام وجود ارج ميهاي گوناگون ر زمينه

داند، و با اندوه بسيار اظهار  بردگان را امري زننده و قابل نكوهش مي
ي  آورنده [به عنوان انسان]، عنصر فراهم» انكار ديگري«دارد كه:  مي

  )80(؟»ي يوناني بوده است! انديشه
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  احمد شاملو         

  
 قصاب خانه ي بشريت

   كشتند كه شيعه است ود ميدر زمان سلطان محم
   كشتند كه سني است زمان شاه سليمان مي

   كشتند كه بابي است زمان ناصرالدين شاه مي
   كشتند كه مشروطه طلب است زمان محمد علي شاه مي

   كشتند كه مخالف سلطنت مشروطه است زمان رضا خان مي
    كار است كشتند كه خراب زمان پسرش مي
   نند كه منافق است وز اش مي امروز توي دهن

  كنند اش مي آجين نشانند و شمع فردا وارونه بر خرش مي
   .كه ال مذهب است 
    

   : اگر اسم و اتهامش را در نظر نگيريم چيزي عوض نمي شود
   تو آلمان هيتلري مي كشتند كه يهودي است

   ها است دار فلسطيني كشند كه طرف حاال تو اسرائيل مي
   ها است سوس صهيونيستكشند كه جا ها مي عرب

   كشند كه فاشيست است ها مي صهيونيست
    كشند كه كمونيست است ها مي فاشيست
   كشند كه آنارشيست است ها مي كمونيست

   كند كشند كه پدر سوخته از چين حمايت مي روس ها مي
   زند زاده سنگ روسيه را به سينه مي كشند كه حرام ها مي چيني
   كشند ميكشند و  كشند و مي و مي

  يي است اين دنياي بشريت و چه قصاب خانه
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  مفهوم آزادي 

  الشعراء بهار در شعرِ فرخي يزدي و ملك
  
  

بخشي از سنت  در معناي جديد،» اقتدار طلبي«و » خشونت «تقديس
 هاي بنيان اصولي نقد و  درك در ايران است.  »تجدد«و » آزاديخواهي«

كار نقد و تحليل   از وظيفه اصلي شيبخ نيز آن نظري و فرهنگي اجتماعي،
اي كه  مقدمه از در معناي جديد است. اين نوشته بخشي است  تاريخي

نوشته ام. تجديد چاپ آن در » يا مرگ يا تجدد«چند سال پيش بر كتاب 
را  ويژه نامه آرش، شايد يكبار ديگر ضرورت پر اهميت نقدي از اين دست

  .يادآور شود
    آجوداني ماشااهللا 

 
 يا مـرگ يـا تجـدد و اصالح

  راهي جز اين دو پيشِ وطن نيست
  ايران كهن شده است سراپاي

  درمانش جز به تازه شدن نيست
  ملك الشعرا بهار                                              

  خورشيدي 1293                                  
  )287ص  – 1ج  –(ديوان                                           

  
خواهي تعبير  هاي سياسي شعر مشروطه را به صداهاي آزادي اگر خواست

كنيم، دو صداي رسايي كه از ميانِ اين صداها با وضوحِ بيشتري به گوش 
است. اما اينكه آزادي در شعر هر » آزادي«و » ملت«خواهد رسيد، صداي 

ته است و يا مفهومي كه هر يك از اين شاعران به چه معنايي به كار رف
نياز به   اند چگونه مفهومي بوده است، كدامشان از ملت در ذهن داشته

تري دارد. وگرنه در كليات، آنگاه كه سخن از آزادي و ملت  بررسي دقيق
اند، و اين آن نكتة بسيار  است، همه شاعران ستايشگر ملت و آزادي

بررسي قرار نگيرد، به اي است كه اگر با دقت مورد سنجش و  فريبنده
هاي اساسي منجر خواهد شد. چنانكه »خواني ناهمزمان«ها و  بدفهمي
هاست،  هايي كه از فرخي يزدي برسرِ زبان ترين و زيباترين غزل معروف

سروده است. اما آزاديِ مورد نظر » آزادي«هايي است كه او در ستايش  غزل
ر معنايي كه در نظام فرخي ــ در بنياد خود ــ هيچ ربطي به آزادي د

يابي به اين آزادي به  شود، ندارد. نيز راه دست دموكراسي غربي فهميده مي

ريزي معرفي شده است. براي  ها، خشونت و خون ترين شيوه بدترين و خشن
اينكه اين موضوع روشن شود، از ميان همه شاعران اين عصر، مفهوم آزادي 

الشعراء بهار، از دو  يزدي و ملك را در شعرِ دو شاعر اين دوره يعني فرخي
گيرم تا تفاوت ديد و منش و شيوه نگرششان و  مي  زاويه مختلف به بررسي

هاي بارزي كه در معناي آزادي در اين دوره وجود دارد، مشخص  تفاوت
  كنم: تر آغاز مي هاي كلي شود. نخست از نمونه

  فرخي يزدي:
  اهــريمن استبـداد آزادي مـا را كشت 

  ر و سكون جايز نه حوصله بايد كردنه صب
  ــ                      

  شاهد زيباي آزادي خدايا پس كجاست        
  ايم مقـدم او را بـه جان بازي اگر پـذرفته

  ــ                     
  د  آبادي        وجــز بــه آزادي و ملــت نب

  آه اگـــر مملكتـــي ملــت آزاد نداشت
  ــ                      

  تــو در طلــب حكــومــت مقتــدري        
  مــا طــالــب اقتــدار ملــت هستيــم

  )251، 100، 164، 119(ديوان فرخي، صص   
  الشعراء بهار: ملك

  نــــام آزادي بلنـــد آوازه شـــد        
  حمــد يــزدان، جــان ملـت  تازه شد

  ــ                    
  آزادي ايران به حذر باش       اي قاتـل 

  زآن لحظه كه قاضي به سرِ محتضر آيد
  ملت بـود آن شير كه هنگام تزاحم        

  چــون بيشتــر آزرده شـود پيشتر آيد
  ــ                   

  با شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاست                 
  كار ايران با خداست

  ــ                  
  آزادي، خجستــــه آزادي               اي 

  از وصــل تــو روي برنگردانم
  تا آنكه مرا به نزد خود خواني
  يا آنكه ترا به نزد خود خوانم

  )341، 327، 141، 173، صص 1(ديوان بهار، جلد  
هاي شاعران اين دوره به  هاي كلي ــ كه نظاير آنها در ديوان از اين نمونه

خواهي و  توان به بنياد مفهوم آزادي ــ نمي آيد وفور به چشم مي
دوستي در شعر فرخي و بهار ــ يا هر شاعر ديگر ــ دست يافت. گرچه  ملت

  است:» قانون«فرخي نيز چون بهارمعتقد است كه موجد و مقومِ آزادي 
  چون موجد آزادي ما قانون است                   

  شويم تا قانون است ما محو نمي
  )213(ديوان، ص                                       

هاي ياد شده از فرخي،  اما اين چهره پنهان يا نيمه پنهان آزادي در نمونه
هاي ديگر، آنگاه كه در كنار هم نهاده شود كم كم صورت آشكار  با نمونه

  و آشناي خود را باز خواهد نمود. از فرخي است:
  درسم و ره آزادي يا پيشه نبايد كر -1

  يا آنكه ز جان بازي انديشه نبايد كرد    
  سودي نبري از عشق گر جرئت شيرت نيست – 2

  آسوده گذر هرگز زين بيشه نبايد كرد     
  انصاف گر آب رزت بايد اي مالك بي – 3

  خونِ دل دهقان را در شيشه نبايد كرد     
  در سايه استبداد پژمرده شد آزادي – 4

  ريشه نبايد كرد اين گلبن نورس را بي     
  با داس و چكش كن محو اين خسروي ايوان را – 5

  چون كوه كني هر روز با تيشه نبايد كرد     
  )141(ديوان ص                                                      
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در هر بيت در فضاي كلي خود در  آزاديدر اين غزل گرچه همچنان 
 سوم و پنجم غزل، معناي ضمني آن جريان است، اما با مفاهيم بيت

گسترش يافته است. در بيت سوم مفهوم ضمني آزادي يكي هم اين 
انصاف نبايدخون دلِ دهقان را در شيشه كند. در بيت  است كه مالك بي

، مظهر »چكش«و » داس«پنجم غزل با پيدا شدن سرو كله 
. يابد زحمتكشان جامعه، اين مفهوم ضمني آزادي گسترش بيشتري مي

چون گلبن نورس آزادي در سايه استبداد شاه و حكومت پژمرده شده 
است، پس با داس و چكش دهقانان و كارگران بايد اين ايوان خسروي (= 

  مظهر سلطنت) را از جا كند.
گيرد و  بدين ترتيب مفهوم آزادي، مفهوم طبقاتي روشني به خود مي

اي  شوند. مبارزه ميطبقات زحمتكش به مبارزه براي آزادي فرا خوانده 
» (= جنگ صنفي«كه در چند جا، در شعر فرخي به روشني از آن به 

جنگ طبقاتي) تعبير شده است. در اين رباعي منظور فرخي از آزادي با 
  روشني و وضوح باز نموده شده است:

  در مملكتي كه جنگ اصنافي نيست       
  آزادي آن منبســط و كــافي نيسـت

  گر چرا ره ندهند         در جشــن بـه كار
  اين مجلس اگر مجلسِ اشرافي نيست

  )220(ديوان، ص                                 
  نيز:

  طلبي غرقه به خون باش      آزادي اگـر مي
  خار و خسي نيست كاين گلبن نوخاسته بي

  دهقان رهــد از زحمت ما يك نفس اما      
  يستآن روز كـه ديـگر ز حياتش  نفسي ن

  بـا بــودن مجلـس بـود آزادي ما محو       
  چون مرغ كه پابسته ولي در قفسي نيست

  گر موجد گندم بود، از چيست كه زارع       
  از نـان جـوين سيـر به قدر عدسي نيست

  هـر سر بـه هـواي سر و ساماني و ما را       
  در دل بـه جـز آزادي ايران هوسي نيست

  )98(ديوان، ص                                      
آزادي ايران در ديد او همين آزادي دهقانان و كارگران و يا به تعبير ديگر 

اي كه او به انحاء مختلف در شعر خود از آن » توده«است. » توده ملت«او 
  سخن گفته است و آن را به مبارزه فراخوانده است:

  توده را با جنگ صنفي آشنا بايد نمود 
  ش را بر سر فقر و غنا بايد نمودكشمك

  )139(ديوان، ص                                                                    
ساختار اين مبارزه در بستر خشونت عرياني كه در شعر و نثر اين دوره به 

گيرد.  بار آشكاري به خود مي انحاء مختلف تقديس شده است، بيانِ خشونت
ز توده ملت (زحمتكشان جامعه و حاميان آن)، هركس ديگري بياني كه ج

آن كه خوش پوشدو خوش نوشد و بيكار «دار گرفته تا  را از مالّك و سرمايه
كشتار ابنايِ » خيرخواهانه«) و 13داند. ( را مستحق مرگ و كشتار مي» بود

  دهد: ها ــ در دستورِ كار شعر قرار مي بشر را، ــ به اصطالح امروزي
  
  ره داد ز بيــدادگــران بايــد كشت        از

  وگر آن بايد كشت  اين است بيداد گر اهل 
…  
  بيكاربود      و نوشد خوش پوشدو كه خوش آن

  چـون خورد حاصل رنجِ دگران بايد كشت
  ز ابنـاء بشرجزشرنيست      و آزموديم

  جانوران بايد كشت خيرخواهانه از اين
  يـد كرد       مسكنــت را ز دم داس درو با

  فقــر را بـا چكـش كـارگران بايـد كشت
  بي خبر تا كه بود از دل دهقـان مالك       

  خبران بايد كشت خبر اين است كز آن بي
  )111(ديوان، ص                              

به ياد » مزرع سبز فلك«و » داس مه نو«اگر حافظ شيرازي با ديدن 
  افتاد: اعمال خود مي و كارنامه» كشته خويش«

  مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو      
  يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

فرخي را به ياد داس و دست مجروح » روي پرخون شفق«و » داس ماه نو«
  انداخت: آلود دهقانان مي و خون

  ماه نو با روي پر خون شفق را كن نگاه      
  كند ت ميكان زداس ودست دهقانان حكاي

  )125(ديوان، ص                                  
با به باالي دار كشيدنِ » دست كين«كرد كه  و در آرزوي روزي سر مي

، »آزادي«يابي به   سردارها و ساالرها، به آرزوي دهقانان و كارگران در دست
بار كه مورد نظر فرخي بود، جامه  در همان مفهوم و با همان شيوه خشونت

  عمل بپوشد:
  باز گويم اين سخن را  گر چه گفتم بارها       

  نهند اين خائنين بر دوش ملت بارها مي
…  

  اند        مـارهاي مجلسي داراي زهـري مهلك
  الحذر باري از آن مجلس كه داردمارهـا

  دفــع ايــن كفتـارها، گفتار نتواند نمود        
  تارهـااز ره  كــردار بايــد دفـعِ اين كف

  كشـور مـا پاك كي گردد ز لوث خائنين        
  تا نـريزد خـون نـاپاك از در و  ديوارها

  كند          مــزد كــار كارگــر را دولت ما مي
  ها، ولگردها، بيكارها صـرف جيـب هرزه

  از بـراي ايـن همه خائن بود يك دار كم        
  پركنيد اين پهن ميدان را ز چوبِ دارها

  پا با دست كين باال كشيد       شدبه رهاچوندا
  بــرســرِ آن دارهـا ساالرهـا،  سردارها 

  )83(ديوان، ص                                     
خواهي رنگ و  اي جاها در شعر فرخي مفهوم آزادي و قانون گرچه در پاره

دي يعني هاي اجتماعي و مدني آزا گيرد، اما تجلي بوي ليبرالي به خود مي
آزادي بيان، قلم و مطبوعات كه آنهمه در شعر او از آن سخن گفته شده 

) بايددر پرتو همين مفهوم عام از آزادي: آزادي درمعناي طبقاتي 14است،(
اي كه در شعر هم مسلك ديگر او  آن بازخواني و بازنويسي شود، آزادي

ابه مطرح هاي كم و بيش مش نيز به همين معني و به شيوه الهوتييعني 
  شده است:

  الهوتي:
  آزادي مــا بــر ضـــد داراســت               

  نفــع اميـــران در ذلــت ماسـت
  )661(ديوان، ص                             

  
سراي  ترين قصيده الشعراء بهار اين برجسته در شعر ملك» آزادي«اما مفهوم 

ري او، در اساس با مفهوم شعر فارسي درچند قرن اخير، و در بنياد نظ
ايران، همخواني و هماهنگي و حتي همانندي دارد. منظور او از » استقالل«

هاي مدني و اجتماعي آزادي  خواهي حتي آنجا كه از تجلي آزادي و قانون
بيشتر متوجه همين  گويد، سخن مي …يعني آزادي بيان، قلم، احزاب و

ذهن او و در شعر او آزادي  مفهوم بنيادي يعني استقالل ايران است. در
بدون استقالل سياسي ايران و استقالل سياسي بدون ايجاد حكومت مقتدر 
مركزي، دست يافتني نيست، حكومت مقتدري كه مبتني بر قانون باشد، 
چرا كه بدون قانون و حكومت قانون، هيچ تضميني براي آزادي يا استقالل 

قانون هم، مجلس ملي  وجود نخواهدداشت. مظهر نمادي اين حكومت
است، مجلسي كه اراده ملت در آن تجسم عيني يافته باشد، و چنين 

پذيري و  چيزي امكان پذير نخواهد شد مگر آن كه ملت را براي قانون
هاي  ها و نگرش هاي اصلي تجربه ها سرخط آزادي تربيت كرده باشند. اين

اي كه در سه  قصيدهها را در  بهار است درباره آزادي. بازتاب همين تجربه
  توان ديد: چهار سال آخر زندگيش سروده است، به وضوح مي

  بي تربيت آزادي و قانون نتوان داشت
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  سعفص نتوان خواند، نخوانده كلمن را
  امروز اميد همه زي مجلس شوراست
  ســر بايــد كĤســوده نگه دارد تن را
  گـر سـر عمل متحد از پيش نگيرد

  كرد بدن را از مــرگ، صيـانت نتوان
  جــز مجلـس ملي نزند بيخ ستبداد
  افريشتگـــان قهــر كنند اهريمن را
  بي نيروي قانون نرود كاري از پيش

  جــز بــر سـر  آهن نتوان برد ترن را
  )811، ص 1(ديوان بهار، جلد                      

دي و همانگونه كه گفتم ارتباط قانون و آزادي در ديد بهار، ارتباطي بنيا
يابد. همين  اصولي است: با قانون است كه آزادي استقرار و استمرار مي

شمسي) در دوره كابينه  1297قمري ( 1336اي كه در  مفهوم را در قصيده
سروده است اينگونه به » نوبهار«الممالك و در اعتراض به توقيف   مستوفي

  نظم درآورده است:
  عمــري به هـواي وصلت قانون           

  از چــرخ بـرين گذشـت افغانم
  در عــرصــه گيــر و دارِ آزادي         

  فــرسود بـه تن  درشت خفتانم
…             

  گفتــم كـه مگر به نيروي قانون          
  آزادي را بـــه تخـــت بنشانم

  و امــروز چنان شدم كه بر كاغذ          
  آزاد نهـــــاد خــامه  نتــوانم

  )327، ص 1(ديوان بهار، ج                   
ــ مفهومي كه كمي » استقالل«ادي با قانون و مفهومِ اين ارتباط بنيادي آز

اند كه  بعد از زبانِ خود بهار آن را توضيح خواهم داد ــ چنان درهم پيچيده
) 15سرانجام مفهوم آزادي در چند بعد (استقالل ــ قانون ــ آزادي) (

 a multidimensional)م با ابعاد  گوناگون همچون يك مفهو
concept) .خود را مشخص خواهد كرد  

دل بستگي بهار به استقالل ايران و اعتقادش به بنياد حكومت مقتدر 
هايي كه به شكلي رنگ وبوي   مركزي تا آن اندازه بود كه با همة نهضت

نهضت شدند، مثل  تجزيه طلبي داشتند يا ماية تضعيف دولت مركزي مي
) و نهضت  كلنل 16جنگل در گيالن، نهضت خياباني در آذربايجان(

محمدتقي خان پسيان در خراسان به صراحت به مخالفت برخاست و با 
الدوله و  ها، از كابينه وثوق اي بلند در نكوهش جنگلي سرودن قصيده

هايي از اين قصيده را از  اقدامات او عليه نهضت جنگل حمايت كرد. بخش
شمسي از سوي انتشارات اميركبير  1358ارم ديوان بهار كه در چاپ چه

كنم. متأسفانه اين  نقل مي 332و  331منتشر شده است، از صفحات 
قصيده در متن تجديدچاپ شده ديوان بهار، كه با ويرايش مهرداد بهار، از 

شمسي منتشر شده است، حذف گرديده و  1368سوي انتشارات توس در 
 1298به اين حذف و سانسور نشده است. اين قصيده در اي هم  هيچ اشاره

  شمسي سروده شده است:
  شد به اقبال شهنشه ختم كار  جنگلـي     
  جنگل از خلخال و طارم امن شد تا انزلي

  جنگل سخت مستعجل فتاد        دزدان دولت
  دولـت دزدي بلـي باشد بدين مستعجلي

     ها ديدند ژرف     بهـر يغماي واليت خواب
  دگر نادرقلي يكي طهماسب شه شد آن آن

…    
  سو، گرد شد بر گردشان        هر ز قاتل و سارق
  انبوه شد جيشي  بدين مستكملي قبل زين

  بود يكسرجنگشان و صلحشان         ازخيالي
  رايي،  صلحشان از غافلي جنگشـان از تيره

  ها به طماعان ري         رشوت و ها دادند هديه
  ر آشـوبند مردم را به صد حيلت، وليتا بـ

  زودتـر ز انديشـة ايـن روزگار آشفتگان       

  روزگــار آشفــت بــر نابخــردانِ جنگلي
…  

  مملكت  چون يار گردد با وزير هوشمند       
  زود برخيــزد ز كشور،  راه و رسم كاهلي

  صـاحب اعظـم وثوق دولت عالي حسن        
  المثل در عاقلي ضرب مشتهر در مقبلـي،

تاريخ مختصر «، زماني كه نوشتن 1320بهار بعدها يعني بعد از شهريور 
را آغاز كرده بود، براساس يادداشتهايش درباره  »احزاب سياسي ايران

  الدوله چنين نوشت: تشكيل حزب دموكرات و كابينه وثوق
دند و آري ما آزاد شديم وحزب دموكرات، آنهايي كه در تهران مانده بو«

توان  به مهاجرت نرفته و يا از سرحد باز آمده بودند حس كردند كه مي
حكومت تواند  مي حزب مليايران را نجات داد و روزي است كه يك 

شروع به كار كرديم،  …تشكيل دهد. ــ بنابراين موقع شناسي  فاضله
الدوله تشكيل  قمري روي داد. كابينة اول آقاي وثوق 1335اين عمل در 

دولت نيمه ملي و بود. سپهساالر اعظم تازه كنار كشيده بود،  شده
شد، نفوذ متفقين و متحدين برابر  خواه شمرده مي نيمچه آزادي

. در اين حال دموكراتها شروع به كار كردند و بر آن شدند كه از بود
طرفي به وجود  استقاللي در عين بي …انقالب روسيه استفاده كرده

عمل آورند و  نب هر كس باشد ممانعت بهاز مداخلة اجا …آورند
، ايجاد حكومتي مقتدر كه ديگر به مداخلة اجانب ناچار نشود

  )17» (كنند.
الدوله، با اين عقيده كه نفوذ و  همانگونه كه ديديد بهار از دولت وثوق

قدرت بيگانگان يعني متحدين و متفقين در دورة او يكسان بود و كفه 
چرخيد، به دولتي نيمه ملي و  ز آنها نميترازوي قدرت به نفع يكي ا

كند. چرا؟ براي اينكه در ذهن او دولت ملي و  خواه تعبير مي نيمچه آزادي
خواه، دولتي است كه از زير سلطه نفوذ بيگانه به تمام معني  دولت آزادي

رها باشد. باز بر همين اساس، دولتي كه به هر دولت خارجي، وابستگي 
خواه خواهد بود. بنابراين  لتي غيرملي و غيرآزاديكامل داشته باشد، دو

هاي  الدوله ــ به عقيده بهار ــ به هيچ يك از دولت چون دولت وثوق
خارجي كامالً وابسته نبود و به همين دليل هم نفوذ متحدين و متفقين 

خواه  در ايران يكسان بود، از آن به عنوان دولت نيمه ملي و نيمچه آزادي
  كند. ياد مي

خواهي چيزي جز استقالل  اين تعبيرها منظور بهار از آزادي و آزادي در
هاي بيگانه و استعمارگر.  استقالل و رهايي از نفوذ دولت  سياسي نيست:

استقاللي كه فقط با ايجاد دولت مستقل  مقتدر ملي، دست يافتني بود. 
، منظور او از دولت مستقل ملي در آن دوره، دولتي است متمركز و مقتدر

به وجود  ها نازييا  موسولينيو  آتاتوركهايي كه بعدها  مثل دولت
آوردند. اين تعبيرات عين تعبيراتي است كه بهار بعدها به كار گرفت تا 

خواه او در آن دوره  نشان دهد كه دولت ملي در ديد او و ياران آزادي
  چگونه دولتي بوده است.

ا در زير نقل خواهم كرد، براي رفع هر نوع سوءتفاهمي عين عبارات او ر
دانم و آن  اما پيش از نقلِ آن عبارات، توضيح مهمي را ضروري مي

هاي مقتدري چون دولت  توضيح مهم اين است كه آنچه كه بهار در دولت
پسنديد، استقالل و اقتدار ملي آن  ها مي آتاتورك يا موسوليني و نازي

. جناياتي كه كمي ها بود، نه فاشيسم و جنايات ضدبشري فاشيسم دولت
بعد ابعاد هولناك آن جهان را به خاك و خون كشيد. بهار خود يكي از 

ها  ها از ملت كشي انسان از انسان و دولت مخالفان سرسخت جنگ و بهره
بوده است. هنوز صداي معترض و صلح طلب او، در تار و پود آخرين 

  اي كه سروده است، طنين آشكار و ماندگار دارد كه: قصيده
  فغــان ز جغد جنــگ و مرغـواي او        

  كــه تــا ابـــد بريــده بــاد ناي او
  )824، ص 1(ديوان، جلد                      

براي بهار اصل اساسي همان اقتدار و استقالل سياسي بود كه براساس 
شد با نفوذ هر كشور قدرتمند خارجي مقابله كرد و بنياد اقتصاد و  آن مي
هاي مستقل ملي را پي ريخت. بنابراين نبايداعتراف صريح و  سياست

خواه مورد نظر او  صادقانه او را، مبني بر اينكه دولت مقتدر ملي و آزادي
و دوستانش در آن دوره، دولتي بود نظير دولت آتاتورك يا موسوليني، به 
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هاي مشخص تاريخ را،  پاي تمايالت فاشيستي او نوشت. مباحث دوره
مباحثي از اين دست را بايد در متن تاريخ زمان مورد بررسي و بخصوص 

توان بر بهار و شيوه تفكر اقتدارگراي او انتقادهاي  نقد قرار داد. البته مي
اساسي كرد، چرا كه تجربه تاريخ نشان داده است كه از گريبان 

هاي استبدادي و خودكامه سر  هاي اقتدارگرا، چيزي جز حكومت حكومت
  د.كش بر نمي

گردم به بحث بهار و عقايدش درباره استقالل و  با اين توضيح باز مي
آزادي. و چون موضوع، موضوع پراهميتي است، ناگزيرم كه عبارات نسبتاً 
طوالني را به عينه از نوشته او نقل كنم. در همين تاريخ احزاب سياسي 

  نويسد: درباره انتخابات دوره چهارم مجلس ملي، چنين مي
ولت قرار گذاشته بوديم كه انتخابات دورة چهارم را آغاز كند، ما با د«

ليكن اين دودستگي و اختالف مانع انجام مقصود گرديد. كابينة [اول] 
ژوئيه را كه سپهساالر امضا  9الدوله نيز ساقط شد، زيرا مقاوله نامة  وثوق

كرده بود نپذيرفت و دولتين روس و انگليس از اين معني ناراضي شده 
الدوله و  ند و در ظرف يك سال كابينة عالءالسلطنه و عينبود

تا  1335الدوله از شعبان   السلطنه و وثوق الممالك و صمصام مستوفي
  [قمري] تشكيل گرديد. 1336شوال 

تنها انتخابات تهران در همان اوقات به جريان افتاد و هر دو دسته 
ودند و انتخابات ب دموكرات به شراكت اكثريت بردند و اگر يك دسته مي

را به تعويق نينداخته بودند، مجلس چهارم در دست اين حزب افتاده بود 
آمد، نظيردولتي كه به دست  دولتي كه منظور بود به وجود ميو 

ولي  …ها به وجود آمد آتاتورك و بعدها در آلمان به دست نازي
كار بافي بيشتر راغب است تا به  توان كرد با ملتي كه به منفي چه مي

 …كردن و تصميم گرفتن و مردانه با يك عقيده روشن پيش رفتن؟
الدوله به روي كار  بجاي همه كار، فقط اين شد كه كابينة دوم آقاي وثوق

اي كه بايستي وقت را غنيمت شمرده، زمام كار را طوري به  آمد، كابينه
رئيس دولت ما هم  …دست بگيرد كه با توپ هم نشود از او پس گرفت

طرز كار آتاتورك يا موسوليني را پيش ت يا جرئت نكرد كه نخواس
نه به  قزاقاي  ولي به دست عده …و اين كار بعدها صورت گرفت گيرد

  ) 18.» (خواه آزادياي عالم و  دست عده
، رضاخان (رضاشاه بعدي) و »اي قزاق عده«اش به  منظور او در اشاره

كه » خواه آزادي« اي عالم و اش به عده همفكران اوست. نيز اشاره
آوردند،  بايست دولتي چون دولت آتاتورك و موسوليني به وجود مي مي

اي است به خود او و دوستانش در حزب دموكرات و كساني كه  اشاره
انديشيدند. از آنجايي كه بهار عميقاً معتقد بود كه يگانه ماية  چون او مي

اي كه  همه عالقه است، با آن» قانون«تضمين استقالل يا آزادي كشور، 
) با دولت رضاخان (رضاشاه 19به ايجاد حكومت مقتدر مركزي داشت،(

ديد كه   بعدي) از آن جهت كه آن را دولتي قدرتمند اما قانون شكن مي
به زعم او با مساعدت خارجي بر سرِ قدرت آمده بود، همدلي و همگامي 

  نوشت:  نكرد و در اين باره صريحاً
وسايل سپه = رضاشاه] با قواي كامل و مردي قوي [سردار  …«

بر اوضاع كشور و برآزادي و مجلس و بر جان و مال  خارجي و داخلي
همه مسلط شده و يكباره ديديم كه حكومت مقتدر مركزي كه در 
آرزويش بوديم به قدري دير آمد كه قدرتي در مركز به وجود آمده، بر 

يد مردي كه تا حكومت و شاه و كشور مسلط گرديده است. تصور كن
ديروز به آرزوي ايجاد حكومت مقتدر مركزي با هر كس كه احتمال 

رفت، همداستاني كرده بود، اينك بايد با مقتدرترين  مقدرتي در او مي
ديد. حيات سياسي من  ها مخالفت كند، چه وي را خطرناك مي حكومت

  )20» (بست رسيده بود. در اين مرحله تقريباً به كوچه بن
هاي بهار در اين عدم همدلي و همگامي اين بود  يكي از انگيزهدر واقع 

كه دولت رضاخان (رضاشاه بعدي) را دولت مستقل و مقتدر ملي چون 
مردي «ديد. چنانكه به صراحت نوشت:  دولت آتاتورك يا موسوليني نمي

بر اوضاع مسلط شده » قوي با قواي كامل و وسايل خارجي و داخلي
مركزي موردحمايت بهار ــ چنانكه در سرآغاز نيز دولت مقتدر  …است

كه با همراهي «همان يادداشت در كتابش نوشته است ــ دولتي است 
خواه و به شرط عدالت بر سر كار آمده  احزاب و مطبوعات آزادي

آمد و به  ، بر سر كار مي»وسايل خارجي«) پس دولتي كه با 21».(باشد

خواه (= استقالل  آزاديهمين جهت مورد حمايت احزاب و مطبوعات 
  توانست مورد حمايت بهار قرار گيرد. طلب) نبود نمي

اين همه عبارات طوالني از آن جهت، به بررسي و استناد گرفته شد كه 
نيمچه «هاي  و از دولت» دولت ملي«، »آزادي«مفهوم و منظور بهار از 

شتر به درستي شناخته شود. همانگونه كه پي» نيمه ملي«و » خواه آزادي
سياسي، » استقالل«ام مفهوم آزادي در شعر بهار با مفهوم  هم گفته

مبتني باشد، همانندي و همسويي » اقتدار ملي«استقاللي كه بر 
بنيادي و آشكار دارد. البته اينكه چرا در هر دو مفهوم مسلط آزادي در 
اين دوره، يعني آزادي در معناي طبقاتي آن، همانگونه كه در شعر فرخي 

ح است، يا آزادي به معني استقالل، آنگونه كه در شعر بهار آمده مطر
يابد،  اين همه اهميت مي» اقتدار ملي«و » اقتدار سياسي«است، اصل 

شناسي تاريخ  موضوع مهمي است كه شايسته است در بررسي جامعه
جديد ايران و در بررسي سير انديشه سياسي در ايران، به جد مورد نقد و 

يرد. نقد و نه صرفاً نفي. به عبارت ديگر نقد تاريخ نبايد بررسي قرار گ
  در نفي گذشته خالصه شود. صرفا ً

يابي به آن در شعر فرخي  اينكه آزادي در معناي طبقاتي آن و دست
شود، امري است  يزدي در بستر آن همه خشونت عريان، امكان پذير مي

ست. چنانكه كه بيش از هر چيزي مبين فضاي فرهنگي و تاريخي عصر ا
ريزي، بخشي از ميراث  تقديس و ستايش خشونت و انقالب و خون

 فرخيادبيات اين دوره و بخشي از ميراث تفكر سياسي آن زمانه است. 
هم همين مايه  عشقيو  عارفدر اين خشونت باوري، تنها نيست. 

) ميرزاده عشقي در 22اند. ( خشونت را در شعر خود تبليغ و ترويج كرده
آل پيرمردي  سه تابلوي ايد«سرودن منظومه معروف خود: چگونگي 

آل خود چنين  اهللا بهرامي، از مضمون ايد ، در يادداشتي به فرج»دهگاني
  دارد: پرده بر مي

  در اين محيط كه بس مرده شوي دون دارد
  و زين قبيل عناصر ز حد برون دارد
  عجب مدار اگر شاعري جنون دارد

  دارد» نعيد خو«به دل هميشه تقاضاي 
  آل خود به از اين چگونه شرح دهم ايد

آل پيرمرد دهگاني نيز چيزي جز  و در بخش پاياني همين منظومه، ايد
  ريزي نيست: كشتار و خون

  چه خوب روزي آن روز روز كشتار است
  گر آن زمان برسد، مرده شوي بسيار است

  حوالة همة اين رجال بر دار است
  تبراي خائن،چوب و طناب بسيار اس

  سزاي جمله شود داده از يمين و يسار
  )185و  165(ديوان عشقي، صص         

عارف اين تنها عشقي نبود كه به دل هميشه تقاضاي عيدخون داشت، 
ديد كه از هر سويي جوي خون جاري  هم چاره كار را در آن مي قزويني

  شود:
  هــاي خائنيـــن ايــران فــداي بلهــوسي
  ارم آرزوستگرديده يك قشون فداك

  ريزي آنچنان كه ز هر سوي جوي خون خون
  آرزوست     ريـزد ميانِ كوچه و بازارم 

  و اين بيت هم از اوست:
  بدان كه تا نشود زير و رو، نريزد خون 
  به جاي آب درين كشت نو، ثمر نكند

  )271و  224(ديوان عارف، صص                     
اي پر رنج وعذاب آنان براي رسيدن به ه با اين همه، تقليل دادن همة تالش

فهميدند ــ به  اي آزاد و مستقل ــ آزاد و مستقل، آنگونه كه آنها مي جامعه
، البته كار درستي نيست. درك و نقد اصولي بنياد »اقتدار«و » خشونت«

اجتماعي و فرهنگي آن مفاهيم، بخشي ازكار اصلي تحليلِ تاريخ است، 
د گذشته، بدونِ نقد اصولي آن گذشته و با وگرنه صرفاً با نفي و طر

توان به پيشبرد تفكر در ايران كمك  نمي» باري به هر جهت«برخوردهاي 
انگاري،  گيري و سهل كه با آسان» باري به هرجهتي«كرد. برخوردهاي 

هاي به اصطالح روشنفكري ايران آن دوره  مشكالت نظري و فكري جريان
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نويسد و نقطه پايان  هاي تاريخ مي و ناگزيري ها را، به آساني به پاي ضرورت
باري «انگارانه و  نهد. در حقيقت طرفدارانِ اين نوع برخوردهاي سهل مي

، به آساني با گفتن اين سخن كه آنان يعني روشنفكران آن زمانه »بهرجهت
هاي زمانه خود بودند و ناچار بودند كه در چنان  فرزند زمانه خود و ناگزيري

ان بيانديشند و عمل كنند، از زير بار نقد و تحليل تاريخ شانه شرايطي، چن
ها  كنند. حال آنكه درك و شناخت و نقد و بررسي همان ضرورت خالي مي
ها، خود بخشي از وظيفه، در كار تحليل تاريخ است. يعني بايد  و ناگزيري

شدند كه  روشن شود كه چه عوامل تاريخي و فرهنگي مهمي باعث مي
هاي آنچناني به بخشي از واقعيت تاريخ ما تبديل  و ناگزيريها  ضرورت

  ساز. ها سرنوشت هاي تاثيرگذار و به اصطالح امروزي شوند، واقعيت
درست به همين جهت است كه معتقدم بايد تحليل كرد و ديد كه چرا 
آزادي و مفهوم آزادي در دو وجه افراطي آن در شعر فرخي، در بسترِ آن 

ديكتاتوري پرولتاريايي و در شعرِ بهار به »ِ قتدارا«همه خشونت، به 
هايي چون دولت  دولت استقالل و اقتداراز نوع » اقتدار«و » استقالل«

انجامد. نيز شايسته است اين پرسش اساسي به   ها مي نازييا  موسوليني
طور مكرر مطرح شود كه چرا اين مسايل به جد مورد توجه و نقد و نظر 

گيرد، تا آگاهي درباره آنها، جزو  ي ايران قرار نميجريانهاي روشنفكر
  بخشي از وجدانِ روشنفكري معاصر ايران گردد.

 
***** 

  ها: يادداشت
ها كه در آنها به شيوه آشكار، خشونت و خشونت باوري  از اين نمونه – 13

تبليغ شده است، در ديوانِ كم حجم او كم نيست. براي نمونه نگاه كنيد 
، نيز نگاه كنيد به ابيات زير از غزلي كه با رديف 109و  84به صفحات 

  ساخته شده است:» خون«
  پـايان خـون گــرخــدا خــواهد بجــوشد بحــر بي

  شـوند اين ناخدايان غرق در طوفانِ خــون مي 
…          

  ور گردم چو صيد          غوطه خون  در كه  روزي آن   اي خوش 
  ه شوم قربانِ خــونهمچــو قـرباني به قربانگ

  فرخي را شيرگيرِ انقالبي خوانده اند
  زآنكه خورد از شيرخواري شير از پستانِ خون 

  )173(ديوان، ص                                     
  و نيز نگاه كنيد به اين بيت از غزل ديگر او:

  دل از خونسرديِ نوباوگان كــاوه پـر خون شد
  خواهم ضحاك مي اي خونريز چون شقاوت پيشه

  )169(ديوان،                                          
هاي ديگري اشاره نشود كه شاعر  انصافي است اگر به نمونه  با اين همه بي

  ها: در آنها از خشونت دوري جسته است، مثل اين نمونه
  

  كينـــه دشمـــن مـرا گفتـي چرا در سينـه نيست
  جاي كينه نيستبسكه مهر دوست آنجا هست 

  )112(ديوان، ص                                         
  و صريح تر از همه اين سخن اوست:

  گـــر مـــرا گـــردد ميـــسر روز عفـــو و انتقـام
 دارم كه از دشمن خطاپوشي كنم دوســـت مي 

  )159(ديوان، ص                                            
  ها: ه كنيد به اين نمونهنگا – 14

  كنــم ياد تـــا قلـــم نگـــردد آزاد، از قلـــم نمي
  گـر قلم شود ز بيداد، همچو خامه هر دو دستم

   
  )167(ديوان، ص                                        

  آزادي اســـت و مجلـــس و هـــر روزنــامـــه را           
  كنند ــه تـوقيف ميهـــر روز بـــي محـــاكم

  گــوينــد لـــب ببنــد چــو بينــي خطــا ز مــا
  كنند راهـــي اســت نــاصواب كــه تكليف مي 

  )148(ديوان، ص                                       

  ز استقــــالل و آزادي و قــــانــــون – 15
  بــه پيــش ديـــده شـــادروان گــرفتــم

  )791، ص 1(ديوان بهار، ج                            
اي در سوگ او به صورت  گرچه بهار بعد از مرگ خياباني مرثيه – 16

  بند ساخت و در بخشي از آن سرود: ترجيع
  پامال نمودند  و زدودند و ستردند           

  آزادي ايران و مسلماني ايران
…  

  گر خون خياباني مظلوم بجوشد
  سرخ بپوشد سرتاسر ايران كفن

  )339، ص 1(ديوان، جلد                     
هاي  اما مخالفت ملك الشعراء بهار با نهضت خياباني و امثال او به شيوه

هاي او انعكاس يافته است. از جمله نگاه كنيد به اين  مختلف در نوشته
عبارات از ديباچه او بر: تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، جلد اول، 

، انتشارات سهامي چاپ رنگين، صص ح و 1321قاجاريه، تهران، انقراض 
آن روز دريافتم كه حكومت مقتدر مركزي از هر قيام وجنبشي كه «ط: 

تر است و بايد همواره به دولت  در اياالت براي اصالحات برپا شود، صالح
مركزي كومك كرد و هوچيگري و ضعيف ساختن دولت، و فحاشي جرايد، 

ولت و تحريك مردم اياالت به طغيان و سركشي براي آتيه بيكديگر و به د
بر حسب  …مشروطه و آزادي و حتي استقالل كشور زهري كشنده است

كنندگان اطراف و با هر  همين عقيده بود كه من با تمام سركشان و نهضت
قسم فحاشي و دشمن ماجرايي نسبت به حكومت مركزي به  حكم تجربه 

ها عقيده داشتم نه با خياباني همراه و هم  نگليام. نه به ج مخالف بوده
ام و نه با قيام كلنل محمد تقي خان (به آن طريق) موافقت  سليقه بوده

ام، تمام اين حركات را حركاتي خالف مصالح كليه ملك و ملت و به  داشته
ام. لكن  دانسته بخش مي حال مردم اين كشور و خود قيام كنندگان زيان

ام. همواره بدين وقايع كه  ورزي هم نداشته اوت و كينهنسبت به آنان عد
رحم براي تهديد مركز و  بالشك با سرانگشت تحريك استعمارطلبان بي

  »نگريستم. بست، بديدة تاسف و تنفر مي اجراي مداخالت آنان صورت مي
تاريخ مختصر احزاب سياسي »: الشعراء ملك«بهار، محمدتقي  – 18و  17

  .29و  28و  27 ايران، جلد اول، صص
  آورم: ، عين عبارات بهار را مي91و  63همان ماخذ، صفحات  – 19

] مستر اسمارت از 1299اتفاقاً در همان اوقات [چندي قبل از كودتاي «
اعضاء سفارت روزي به خانه مولف آمد و با من در ايجاد حكومتي مقتدر 

جاد دولت صوتي را سركوب دهد و اي  كه بتواند هر صاحب داعيه و صاحب
بنمايد، مذاكره كرد و من هم با او در لزوم  نيمه ديكتاتوريثابت و 

چنين دولتي به طور كلي موافق بودم، ولي در انتخاب افراد و اعضاء آن 
  .63ص » …دولت سليقه ما راست نيامد

سه روز به كودتا مانده روزي مستر اسمارت انگليسي مستشار «نيز 
نكه شرحي در وخامت اوضاع صحبت كرد، آ سفارت، نزد من آمد و پس از

از من پرسيد كه: به عقيده تو چه حكومتي در ايران ضرورت دارد گفته 
شد: حكومت مقتدر و توانائي كه از عمر و زيد انديشه نكند و اصالحات را 

السويه جلوگيري  ها علي از ريشه شروع كند و از مداخالت شما و روس
فكر امنيت و تجارت و امور اقتصادي تر از هر كاري به  نمايد و بزرگ

  91ص » …باشد
  همان مأخذ، ص ط، ديباچه. – 21و  20
اين تقديس و تبليغ خشونت در ادبيات اين دوره كه آئينه فرهنگ  – 22

زمانه هم است بايد به لحاظ تاريخي و اجتماعي در روانشناسي اجتماعي 
ه هيچكدام از تاريخ اين دورة مورد بحث و بررسي جدي قرار گيرد. گرچ
كار و آدم كش  اين شاعران از عارف و عشقي گرفته تا فرخي جنايت

اند، اما از پسِ مشروطيت، يكي دو گروه تروريست و آدمكش با  نبوده
هاي استدالل كم و بيش مشابه، درعمل دست به آدمكشي  همين شيوه

  نمونه معروف آن است.» كميته مجازات«اند، نمونه  هم زده
  * 
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  زندان، خشونت و جمهوري اسالمي
  مژده ارسي و همايون ايواني

 
گيرد و بدون مشخص اي را دربرميهاي گستردهمفهوم خشونت پهنه

توان به صورت كلي به كنيم، نمياي كه درباره آن بحث ميساختن زمينه
بحث درباره خشونت پرداخت. از همين رو در اين نوشته تالش خواهيم 

هاي هاي مختلف، پهنههيز از بدفهمي و يا درهم آميزي زمينهكرد، براي پر
هاي متفاوت مختلف كاربرد خشونت ونيز اهميت مشخص ساختن عرصه

هاي جمهوري اسالمي آن را نشان دهيم. سپس به خشونت در حوزه زندان
  پردازيم.  مي
  
 هاي متفاوت به مسئله خشونتشناسي و نگرشواژگان -1

هايي نظير وبستر، آكسفورد و يا هريتيج، با يج در لغتنامهدر اغلب تعاريف را
شويم: خشونت عبارت است از تعريفي اين چنيني از خشونت آشنا مي

) است، "چيزها"ها (يا كاربرد زور فيزيكي بر عليه يك يا گروهي از انسان
شان از طريق اعمال درد، وادار اكه آنها را به اقدامي برخالف ميل و اراده

تر ، اجازه دهيد كمي نزديك»خشونت«تر . اما براي شناخت مشخصسازد
به موضوع بپردازيم، چرا كه واژه خشونت طيف وسيعي از اعمال، را از 

   گيرد.دربر مي راجنگ تا نسل كشي 
خشونت «هايي همچون ها و عبارتخشونت بسته به زمينه كاربردش با واژه

)، 3)، خشمگيني(2، فشار()1»(رحمانه جسمي براي دسترسي به هدفبي
)، 7)، غيظ و غضب(6)، استحكام(5)، قدرت(4»(سلطه، حكومت قانون،«

-شود. فرانس دورنمعنا مي) هم10) و اجبار يا زور(9)، خشم(8خودسري(
هاي معنايي خشونت را كه در باال ذكر كرديم با مفاهيم زير )، گروه11آيف(

  دهد:  در پيوند قرار مي
، تسلط و برتري جويي، جسارت و اعتماد به نفس قدرت: پرخاشگري* 

براي دست زدن به عمل جسورانه، انرژي، قدرت، ثروتمندي، ساديسم، 
  برتري و...

توزي، بدخواهي، تشديد، آشفتگي و خشمگيني: شورش، شيوع، كينه* 
آشوب، طغيان و ناآرامي، رودررويي، مبارزه، ديوانگي، از خود بيخود شدن، 

  پروايي و...زدگي و بيشتاب
- اجبار يا زور: پرخاشگري، استبداد، ترور، استرس، عليه خشونت، برتري* 

جويي، فورس ماژور (اجبار مادي، قوه قاهره و نيز حوادث قهري)، اسارت، 
سركوب، توتاليتاريسم، تسليم، تكليف، وظيفه، فشارآوردن، به بردگي 

  كشاندن و...  

- ياري، ترور و دادگستريشكني، خودقانوني، قانونخودسري: بي* 
  ) 12خودسر(

قانون، سلطه، حكومت و قدرت: قدرت اداري، بازنگري، نظارت، آتوريته، * 
طرد، اجازه، ترجيح، نقش رهبري، حق حاكميت، موضع قدرت، قدرت 

  مطلق، پرستيژ و...
  

در باال شكل » هاي معناييگروه«هر كدام از مقوالت فوق، كه در قالب 
متفاوتي از بحث درباره  اندازهايچشم ها ونند شكلتوااند، ميگرفته

اي است كه ما در خشونت را  پيش روي ما بازگسترند. اين همان نكته
خواهيم از آن آگاهانه پرهيز كنيم. چرا كه پديده همان آغاز بحث مي

هاي جمهوري اسالمي و خشونت غيرقابل تصور آن را نبايستي با زندان
، خشونت اجتماعي و »خشونت فردي«براي توضيح  مقوالتي كه براي مثال،

  گيرد، در هم آميخت. هاي روانشناسانه خشونت قرار مييا بررسي
خشونت در حوزه مورد بحث ما، با مقوالت قهر و قدرت پيوندي نيرومند 
دارد كه نبايستي مفاهيم اين سه حوزه با هم در آميخته شود. يعني 

ترسيم، توصيف و انتقال آن به مخاطب  خشونتي كه، ادبيات و بيان گاه در
ماند. اين خشونت، برخاسته از مناسبات قدرتي فرتوت است كه ناتوان مي

براي ادامه زندگي خود و يا دفاع از نظم موجود، ابزارهاي ديگر اعمال 
اش ناتوان و ناكارا شده است و به آخرين سالح موجودش يعني سيطره

  آورد. وي ميسركوب، اختناق، شكنجه و اعدام ر
هاي خشونت با مناسبات پيوندياگر با اين نگرش موافق باشيم، آنگاه هم

هاي معنايي فوق، براي بحث ما از اهميت بيشتري برخوردار قدرت در گروه
هاي معنايي كه حول مفهوم شوند. در اين مسير، اگر واژگان و گروهمي

شبيه به نگاره يك اي گيرند را دسته بندي كنيم، نگارهخشونت شكل مي
شود كه سه حوزه نزديك به هم، پيوند برخي از عناصر آن با حاصل مي

توانيم مشاهده كنيم. به حوزه ديگر و نيز تمايز ارزشي بخشي ديگر را مي
  كنيم.طور خالصه وار در سه پهنه اصلي، به عناصر زير برخورد مي

قهردولتي، قهر قهر سالح، قهر دولتي، قهرطبيعت، مقاومت عليه  قهر:* 
  نظامي، كاربرد قهر، انحصار قهر، مسئله قهر

قدرتمداري، فرمان (قدرت فرمان صادر كردن/ فرماندهي)،  قدرت:* 
گيري، اداره امور (حكومت، خشونت رژيم)، قدرت ضدقدرت، قدرت تصميم

  مركزي، قدرت اداري، مسئله قدرت سياسي
خشونت پليس،  هاي جوانان،خشونت جوانان/خشونت گروه خشونت:* 

رحمانه ضدخشونت، خشونت رژيم (حكومت، اداره امور)، خشونت بي
جسمي براي دسترسي به هدف، خشونت كالمي، مقاومت عليه خشونت 
دولتي، خشونت نظامي، خشونت مردان، قربانيان خشونت، تقديس 

 خشونت، عمل خشونت آميز، كاربرد خشونت، مشكل خشم

 
  خشونت و ارتباطاتش با مقوالت قدرت و قهر 1نگاره  

اگر ارتباطات سه حوزه خشونت، قدرت و قهر را در يك برش افقي بنگريم 
خوريم كه ما را به پرسش، يا بهتر بگوئيم، به هاي زير برميبه حلقه
  كند. تر ميهاي مركزي مسئله خشونت نزديكپرسش

سياسي، مسئله قهر) اين  حلقه نخست: (مشكل خشم، مسئله قدرت* 
- حلقه مركزي بحث درباره خشونت است. هرگاه از مشكل خشم سخن مي
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گوئيم، پرسشي در مقابل قدرت سياسي حاكم و مسئله كاربرد قهر از سوي 
  شود. دولت به ميان كشيده مي

رحمانه جسمي، حلقه دوم: (خشونت پليس، خشونت نظامي، خشونت بي* 
داره امور، قدرت مركزي، قدرت اداري، قهر خشونت رژيم، فرماندهي، ا

» هاي اعمال هژمونياهرم«دولتي، قهرنظامي) مسئله قدرت مركزي را با 
سازد. ضرورت فرماندهي بر اجتماع و اداره خود بر جامعه و مردم نمايان مي

-امور، خود را با خشونت رژيم و قهر و خشونت نظامي و پليسي پيوند مي
ها، ابزارهاي اعمال خشونت بايستي با در همه رژيمزند. از اين روست كه 

» عادالنه«و » مشروعيت«استفاده از تعاريف حقوقي و قانونگذاري حاكمان 
بودن كاربرد آن را از سوي حكومت تقويت كند و دفاع مردم و يا حكومت 
شوندگان را در مقابل چنين خشونتي، زير پا گذاشتن قانون و مستحق 

ها اعمال قهر را حق ود. در اينجاست كه دولتمجازات جلوه داده ش
دانند كه استفاده از آن براي كنترل امور كشور، برايشان انحصاري خود مي

مشروع و مجاز است. در مقابل، اگر قهردولتي به چالش كشيده شود، جرم 
اند تحت تعقيب و هايي كه دست به چنين عملي زدهمحسوب شده و انسان

تر موضوع، ما همواره تر و نزديكد. در بررسي دقيقگيرنمجازات قرار مي
شاهد پيوند دائم بوروكراسي (تحت عنوان اداره امور، قانون، قدرت اداري 
و...) با قهر دولتي هستيم. اين دو قلوهاي به هم چسبيده، يعني بوروكراسي 
و قهر دولتي با كاربرد ابزار خود يعني پليس، ارتش، شكنجه و سركوب قادر 

هاي تحت حكومت خود هستند. به همين دليل است رماندهي بر تودهبه ف
كه رخساره دولت طبقاتي و ارتباط آن با خشونت سيستماتيك دولتي در 

  شود.تر ديده ميحلقه دوم روشن
حلقه سوم: (مقاومت عليه خشونت دولتي، ضدخشونت، ضدقدرت و * 

- نه را بيان ميمقاومت عليه قهردولتي) بار ارزشي مثبت و خواستي عادال
شود ها ميهاي تحريف آميز و وسيعي كه از اين واژهكند. اگر سوءاستفاده

را در بحث وارد نكنيم؛ اين حلقه، بيان مقاومتي انساني برعليه قدرت حاكم 
هاست. اينجاست كه مقاومت عليه خشونت بار دولتو تعرض خشونت

قهر دولتي بازتاب  هاي ضدخشونت و مقاومت عليهدولتي خود را در جنبش
  دهد. بندي را نمايش مياين طبقه 2دهند.  نگاره شماره مي
  

  
  طبقه بندي مقوالت مرتبط با خشونت، قدرت و قهر 2نگاره         

  
كنيم، ها و مقوالت را از بحث كنوني خارج ميدر اين مرحله، ساير حلقه

گيرند كه به موضوع هايي از بحث را دربر ميپهنهها، چرا كه هركدام از آن
ها گردند. بخشي از آنهاي جمهوري اسالمي بازنميخشونت در زندان

سازند و بخشي ديگر نيازمند خشونت را در پهنه مسائل اجتماعي مطرح مي
تر درباره تفاوت و تمايز خشونت و قهر است. آخرين گروه بحثي عمومي

ها، پهنه بحث درباره خشونت، قضاوت اخالقي و آنترين ولي نه كم اهميت

هاي هاي قهرآميز يا روشارزشي درباره خشونت، ضدخشونت، روش
  غيرقهرآميز است.

)، فردي خشن خوانده مي شود كه به 13براي مثال در عرصه روانشناسي(
طور خشن، خطرناك، شديد و بيرحمانه با كسي يا چيزي رفتار يا عمل 

كه انسان مرتكب مي شود، چه در جنگ، آدم كشي، نمايد. شدت عملي 
تجاوز، يا هر رفتار خشن ديگر بازتابي از حس پرخاشگري است. معهذا، 

شود كه به علت فقدان يا عدم رشد بخشي از زماني بيمارگونه تلقي مي
شخصيت كه با ارزش ها و موازين اجتماعي ارتباط دارد، بوده باشد. در 

هاي وان به درستي به موضوع خشونت در زندانتواقع با اين نگرش، نمي
خواهيم به طور روشني جمهوري اسالمي پرداخت و با ذكر موارد فوق، مي

تاكيد كنيم كه بحث خشونت در زندان را در پيوند با مناسبات قدرت و 
بينيم. هرگونه بحثي كه خشونت در عرصه سيستم سياسي حاكم مي

اي، پهنه را به موضوعات حاشيههاي جمهوري اسالمي سياسي و زندان
هاي هاي نظري عمومي درباره خشونت و قهر و يا بحثاجتماعي، بحث

هاي كشاند، منشا اصلي، مركزي و واقعي خشونت در زنداناخالقي مي
  راند. ايران، يعني رژيم جمهوري اسالمي را به سايه مي

ده است. كوتاه كالم اينكه، مشكل خشم با مسئله قدرت سياسي گره خور
گوئيم؛ پس مسئله قدرت سياسي و اگر درباره مشكل خشم سخن مي

كند، از وراي انبوه مناسبات فرتوتي كه اين قدرت سياسي از آن دفاع مي
)، نقد 14وقايع خود را نمايان خواهد ساخت. به بيان والتر بنيامين(

را ممكن » عدالت«و » قانون«خشونت، نمايش روابط خشونت نسبت به 
اش هميشه، زماني همچون ازد. چرا كه خشونت در مفهوم فشردهسمي

انگيزه كارآمد خواهد بود، كه در مناسبات عرفي مداخله جويد. فضاي 
شود. خشونت چنين مناسباتي از طريق مفهوم قانون و عدالت ترسيم مي

-در اين چارچوب، در وحله نخست در پهنه وسيله و نه در حوزه اهداف مي
هاي جمهوري ژوهش قرار گيرد. با اين تعبير، خشونت در زندانتواند مورد پ

هاي حكومت اسالمي براي دسترسي به اسالمي، بخشي از ابزارها و اهرم
هدف حفظ نظام، يكي از اجزاي دائم سيستم اسالمي شده است. سيستمي 

ها كه بر قانون شرع و عدالت اسالمي استوار است و كشتار و سركوب ده
  ا در پرونده بيش از سه دهه از حكومتش دارد.هزار انسان ر

  
 سطوح خشونت  -

خشونت در زندان در سطوح مختلفي قابل رؤيت و گزارش بوده است. 
اي است كه از همان آغاز ترين شكنجهخشونت كالمي نخستين و بديهي

شود. براي افزايش فشار روحي و آزار رواني دستگيرشدگان به كار گرفته مي
ياسي و به طور كلي زنان دستگير شده، براساس ويژگي هاي تحقير زنان س

- هاي زشت  و حمله به حرمت انسانياشان، فحاشي و دادن نسبتجنسيتي
شان در تمام مراحل دستگيري، بازجويي و دوران زندان، امري روزمره در 

هاي جمهوري اسالمي بوده و هست. خشونت كالمي نسبت به زنان زندان
هاي مختلف، متفاوت بوده است. از دوران بازجويي، حمله نها و مكادر دوره

به بند، انفرادي گرفته تا مواردي كه زنداني تحت شرايط خاص شكنجه 
(مانند واحد مسكوني در قزلحصار) قرار داشته، بيش از هرچيز جنبه 

هايي كه در آن، نگاه آنان به زن، جنسيتي در آن برجسته بود. از نمونه
شود، اين جمله در هاي سياسي، روشن ميدر فحش تحقير زنان حتي

رجويِِِِِ ِ "حمله به رجوي رهبر آن دوره سازمان مجاهدين خلق است: 
  .      "تر از زنپست

هاي مختلف، ابعاد متفاوتي داشته در بند مردان، خشونت كالمي، در دوره
» مكتبي و اسالمي«هاي دهه شصت، رژيم كه هنوز به پوسته است. در سال

ها و هاي لفظي در بازجويياش احتياج داشت، توهينخود براي حفظ بدنه
هاي مذهبي و يا سياسي ها، عمدتا ريشه در تبعيض و توهيندستگيري

داشت. در عوض در بندها، پاسداران، ازهرگونه توهين شخصي و يا لومپني 
  انند.كردند تا سلطه و سيطره خود را بر زندانيان به اثبات رساستفاده مي

  
  ضرب و شتم، شكنجه جسمي و رواني

  گويد: شكنجه حكمراني مطلق انسان بر انسان استفيليپ رمتسما مي
نه مرگ  -شكنجه وحشت بزرگي است كه انسان براي انسان ايجاد مي كند

شكنجه متفاوت است: شكنجه غيرقابل  - كه به هر رو يك روز خواهد آمد



  خشونت در زندان

١١٩  106و  105ي  آرش شماره

بيافتد، وراي تمام تصورات است،  درك است، حتي اگر به طور واقعي اتفاق
باشد. در آن ترس نهفته است، ترسي كه هر و هميشه غيرقابل تصوير مي

  )15كسي آن را مي شناسد، براي آن كه همه يك بدن دارند،...(
ها نه تنها قصد مطيع ساختن زنداني در با اعمال شكنجه در زندان، دولت

را دارند. شكنجه همواره  زندان، بلكه توسعه جو رعب و وحشت در جامعه
در اين ميان شاخصي است كه ميزان اين خشونت سياسي يك طرفه را 
نشان مي دهد. شكنجه به اين معنا همچنين شاخصي است كه خطر يك 

 5تا  1جنگ داخلي را نشان مي دهد. محققين علوم سياسي مقياسي بين 
د. هرچقدر كه كناند كه احتمال شكنجه دولتي را توصيف ميرا عنوان كرده

اين مقوله باالتر باشد همان قدر احتمال شكنجه باالتر است. در اين ميان، 
  ).16) قرار دارد(5بندي ايران در باالترين مقياس (يا درجه

دهد كه اعمال درد از طريق انواع شكنجه بخش تجربه شخصي ما نشان مي
ر مراحل رود. دهاي جمهوري اسالمي به شمار ميدائمي از فضاي زندان

بازجويي و در زمان سپري شدن زندان، از شكنجه به عنوان ابزاري براي 
ايجاد درد و فشار روحي با هدف گرفتن اعتراف، ايجاد ترس به وسيله 

و  "بدرفتاري"شود و همين امر تفاوت ميان ماموران دولتي استفاده مي
كه  شكنجه را روشن مي سازد (فرق شكنجه با بدرفتاري معمول اين است

شكنجه به وسيله ماموران دولتي اعمال مي شود) هدف ديگر اعمال 
شكنجه، مطيع كردن زنداني نه تنها از نظر رفتار بيروني، بلكه تسليم شدن 

  مطلق و نابودي هويت شخصي اوست. 
  هايي از انواع شكنجه كه تاكنون گزارش شده است: نمونه

 ضربات كابل بر كف پا، پشت و كف دست* 
كردن زنداني به كالغ پر و درجا زدن با پاهاي زخمي و يا راه  مجبور* 

 رفتن روي شن با پاهاي زخمي
  ضربات با قنداق  اسلحه بر سر و نقاط حساس بدن* د
 قپان كردن* 
  آويزان كردن* 
  ضربه بر نقاط حساس بدن* 
عدام مصنوعي (و يا اجراي تمام مراحل اداري قبل از اعدام، نوشتن * 

  پا و يا نوشتن وصيت نامه) مشخصات بر كف
  حلق آويز كردن مصنوعي (به شكلي كه باعث قطع نخاع نشود)* 
خوابي عليرضا شكوهي در دوران روز بي 16بي خوابي مداوم (نمونه * 

  شكنجه)
ساعت بي خوابي و سرپا نگه  72سرپا نگهداشتن طوالني مدت (نمونه * 

  داشتن در قزلحصار)
 تفاده از اشياءتجاوز جنسي و تجاوز با اس* 
 شكستن استخوان دست و پا، جناق سينه و...* 
 هاشكستن دندان* 
سوزاندن بدن زنداني با آتش سيگار (گزارش پس از نبش قبر قانوني * 

 اسماعيل رودگريان در آمل)
نگهداري تعداد زيادي از زندانيان در مكان هاي كوچك و همچنين در * 

 كمي از هواكش به سلول داده مي شد)مواردي بدون نور و هوا (تنها هواي 
 نگهداري كودكان خردسال در بندها* 
نگهداري در سلول هاي سرد و يا گرماي طاقت فرسا گزارش شده از * 

 زندان هاي جنوب كشور
صبح تا يك و نيم شب (زندان  4ايجاد سر و صداي وحشتناك از ساعت * 

هاي ر خواب، مدتمسجد سليمان)، وارد كردن بوي بد در سلول، اختالل د
 طوالني در سلول انفرادي 

 سلول هاي كوچك قبرمانند (زندان قزلحصار و مسجد سليمان)* 
 محروميت از هواخوري* 
 سلول هاي تاريك (در زندان گوهردشت و كميته عمليات در اهواز)* 
 آويزان كردن در چاه (زندان جهرم)* 
 انتينرهاي كهريزك)نگهداري زندانيان در كنار اجساد كشته شدگان (ك* 
آلوده ساختن زنداني به بيماري ايدز از طريق نگهداري در كنار بيماران * 

ايدزي و تشويق اين بيماران براي آلوده كردن زندانيان سياسي 
  هاي اخير) (دستگيري

هاي مختلف ايجاد خفگي مثل زير آب كردن سر زنداني استفاده از روش* 
  (در آب توالت)

 هاي اخير)ن ادرار و مدفوع (دستگيرياجبار به خورد* 
 هاي اخير)اجبار به تجاوز به همديگر (دستگيري* 
 اجبار به ديدن شكنجه و اعدام زندانيان ديگر* 
  

)، بازجو 1361اما زماني كه من (مژده ارسي) در زير بازجويي بودم (
و سوزاند  رژيم شاه اشتباه مي كرد كه بدن زندانيان را با اطو مي"گفت:  مي

كرد كه آثارش روي بدن هايي استفاده ميكشيد و از شيوهيا ناخن مي
ماند. بهترين شيوه كابل كف پاست. چرا كه درد ممتد، ها ميزنداني تا مدت

تخت "وحشتناك و فزاينده دارد. ما اسم اين تخت ها را گذاشتيم 
گويد و هروقت هم از زنداني بپرسند چگونه شكنجه شدي مي "گو سخن
  "داند.خوردم و كسي اين نوع شكنجه را وحشتناك نمي كابل

هايي وجود دارد كه صدمات دروني زيادي بر عالوه بر موارد باال، شكنجه
-هايي استفاده ميكنند. در اين رابطه شكنجه گران از روشزنداني وارد مي

تر هستند. از جمله زندانيان تر و نابود كنندهكنند كه بعضا وحشتناك
خجالت بكشند، بترسند و احساس گناه  شوند كه به شدتمجبور مي

هاي رواني در زندان هاي ايران بسيارند از خوردن . مثال شكنجهكنند
مدفوع و ادرار، تجاوز در حضور همسر يا والدين، يا تيرباران و دارزدن در 
حضور همسر و... اما در اينجا تنها به چند مثال در سه مورد باال بسنده 

  كنيم:مي
و يا براي تحقير او:  براي اين كه زنداني به شدت خجالت بكشد 

كردن هنگام زدن، در مورد زنان. به خصوص زندانياني كه هاي لختنمونه
تعادل رواني خود را از دست داده بودند. در سلول انفرادي مرسوم به 

 كردند و بعد زنانداد، اغلب لخت مي، زهرا را كه مدام شعار مي"آسايشگاه"
ويژه دادند. خوردن مدفوع و ادار، بهپاسدار او را مورد ضرب و شتم قرار مي

هاي اخيرگزارش شده است. مورد بارز هاي رژيم شاه و دستگيريدر زندان
در قزلحصار بود كه تعدادي از زندانيان مجاهد را  "واحد مسكوني"ديگر 

ازجوها با اين مورد شكنجه شبانه روزي قرار دادند. در واقع در اين محل ب
كردند اي آنان را مجبور ميزندانيان به نوعي زندگي مي كردند. در لحظه

هاي ركيك بدهند، سر خود را محكم به ديوار بكوبند و به خود فحش
كه چاردست و پا راه بروند و صداي حيوان در همديگر را شالق بزنند. يا اين

- آمدند و ميآنان مي آورند  و بعد بدون مقدمه چند نفري به محل زندگي
خوب حاال وقت ناهار است. سفره بياندازيم با هم آبگوشت "گفتند: 
كردند با آنان سر يك . و زندانيان تازه شكنجه شده را مجبور مي"بخوريم

  آبگوشت بخورند.  "مثل يك خانواده"سفره بنشينند و با هم 
ادي را تنها يك مثال مي آوريم، چرا كه موارد زي در مورد ترس شديد

از طريق مورس مطلع  67شامل مي شود. در بند زنان، در حين كشتار 
-شدم (مژده ارسي) كه دختر مجاهدي را دار مصنوعي زدند. او توضيح مي

داد كه فاصله پايش تا زمين طوري تنظيم شده بود كه هر باربا كشيدن 
نخاع  شد ولي اين كار منجر به قطعچارپايه از زير پايش او تنها بيهوش مي

آوردند و جسد دوستانش را كه به دار شد و هر بار او را به هوش مينمي
دادند. اين كار را تا سه بار تكرار كردند. آويخته شده بودند را به او نشان مي

بازمانده و جان بدر برده اردوگاه مرگ  "يان آمري"همين تجربه توسط 
اردوگاه هاي مرگ از اي ديگر گزارش شده است: ما در به شيوه "آشويتز"

هراسيديم، ما از اين مي ترسيديم كه چگونه بميريم. براي مردنمان نمي
 مردن اشكال مختلف وجود داشت. و بدترين نوع آن شكنجه بود. شكنجه

  )... 17رفت كه كسي گردن كشي مي كرد(هنگامي به كار مي
  

  تجاوز جنسي 
ر هريك از موارد تجاوز جنسي مثالي است كه د :در مورد احساس گناه

باال قابل ذكر است ولي شايد تجاوز در حضور همسر مثالي باشد كه 
احساس گناه در زنداني ناظر صحنه را نشان دهد: كسي كه براي به حرف 

اش را مورد تجاوز قرار كشيدنش،  در حضورش همسرش يا اعضاي خانواده
ل شنيع خود و كند، و با مقاومت او بازجو به عمدهند و او مقاومت ميمي

  دهد، مي تواند دچار احساس گناه شود. در برخي به شكنجه خود ادامه مي
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حرف نزدن او باعث "از موارد زنداني براي رهايي از اين حس گناه كه 
آيد. اما بودند موارد بسياري ، به حرف مي"شكنجه و آزار فرد ديگر مي شود

در  "حس گناه"اين كه با درك اهداف بازجو و تسلط بر خود و غلبه بر
  مقابل اين شكنجه دو جانبه طاقت آوردند.   

  
  پيامدهاي شكنجه 

پيامدهاي شكنجه از عوارض جانبي گرفته تا بيماري هاي حاد و مزمن 
ترين عوارض شكنجه كه جسمي و يا رواني بسيارند. در اينجا از متداول

  بريم: مانند، نام ميها پابرجا ميحتي بعد از گذشت سال
  بي خوابي و يا كابوس ديدن مداوم* 
ها حتي در اي در برابر اونيفورم پوشهاي غيرعادي و لحظهواكنش* 

  "امن"كشورهاي 
 ترس از تعقيب شدن* 
 سردردهاي مزمن* 
يادآوري مداوم صحنه هاي شكنجه به اشكال مختلف (خواه آگاهانه، * 

 خواه به اشكال ديگر)
  هورمون استرستجربه استرس  و ترشح بيش از حد * 

  دهيم:در اينجا به طور خالصه دو مورد اخير را شرح مي
 

  مغز شكنجه شده 
 :به عنوان محلي براي يادآوري آنچه رخ داده

هاي مختلف دانيد مغز ما به طور اتوماتيك بين دادههمان طور كه مي
كند. حال اگر شكنجه شويم، تك ذهني، ارتباطات و پيوندهايي برقرار مي

ا و خاطرات ما به صورت يك شبكه با يكديگر در پيوند قرار مي تك ياده
هاي بدن، طرز قرار گيرند. يعني تمام بوها، ساير حواس انساني، تمام حالت

ها در گرفتن اعضاي بدن، همين طور واكنش رواني، تصاوير و... همه اين
  خورند.يك شبكه ارتباطي با هم پيوند مي
ت بدني مشخص مورد شكنجه واقع شود؛ اگر فردي در يك موقعيت و حال

زماني كه دوباره در همان موقعيت بدني مشابه قرار مي گيرد، ناخودآگاه 
شود. اين همان چيزي دوباره درهمان شرايط شكنجه برايش تداعي مي

. براي مثال، 14نامند) مي18("مغز شكنجه شده"است كه پژوهشگران، 
دون جوراب بدن زنداني در حالتي ها بعد از شكنجه، هر وقت با پاي بسال

افتد. گيرد، ناخودآگاه به ياد شكنجه ميمشابه حالت زمان شكنجه قرار مي
كند. اين حالت براي حتي كف پاها، شروع به تير كشيدن و درد گرفتن مي

اي هاي جمهوري اسالمي، تجربهبسياري از زندانيان شكنجه شده در زندان
  شناخته شده است.

  
  ستجربه استر

 و ترشح بيش از حد هورمون استرس  
- تجربه شكنجه باعث باال رفتن هورمون استرس در فرد شكنجه شده مي

شود. و شكنجه، يعني استرس حاد، خود منجر به استرس مزمن در فرد 
- شود. اين عارضه باعث تضعيف سيستم دفاعي زنداني شده و بيماريمي

ه در اثر تضعيف ايمني بدن هايي كهايي نظير ديابت، روماتيسم و بيماري
  ناشي مي شوند در اين افراد بيشتر ديده مي شود.

هاي ج. ا. نه تنها زير شكنجه بلكه در انفرادي، و يا بند عمومي، در زندان
زنداني هر لحظه تحت استرس مداوم قرار دارد. هر صداي پايي، هر سايه 

هايت هم بنديزير در، خر خر بلندگو در بند عمومي و ترس شنيدن نام 
براي بردن به اعدام و يا نام خودت براي بازجويي و يا شناسايي مجدد، و 

دهند. همه و همه استرس حاد شكنجه و زندان را ادامه و گسترش مي
تواند به استرس مزمن در فرد شكنجه چنين استرس دائمي در زندان، مي

غلب ما شده، حتي پس از زندان منجر شود. به نحوي كه امروز نيز ا
زندانيان سياسي سابق نسبت به صداهاي جانبي، در مقابل حمله و يا 
حركت سريع از پشت سر و... در شرايط بيرون از زندان نيز حساسيم. 
پليس، در بسياري از موارد، حتي در كشورهاي اروپايي و امريكا، تداعي 

بسيار  هاييكند و نمونهحمله پليس و بازجو در ايران و داخل زندان را مي
  از اين دست كه در بحثي جداگانه بايستي به آن پرداخت. 

  

  اعدام و نسل كشي
اعمال  "علت اعمال خشونت سياسي و تبلور آن در زندان 

  از طرف دولت ها "شكنجه
وقتي شكنجه، ديگر براي سركوب نيروهاي سياسي و مخالفين كافي 

يط به يك تواند شرانباشد، و اپوزيسيون هم چندان قوي نباشد، مي
تر و خشونت رژيم براي سركوب وسيع زنجيرگسيختگي يك طرفه

دهد ، در وضعي رخ مي1367سياسي يك طرفه منجر شود. كشتار تابستان 
كه در ايران شكنجه در زندان كارا نيست و اپوزيسيون نيز نابود و يا به 
شدت تضعيف شده است. بنابراين، رژيم جمهوري اسالمي جنگ يك طرفه 

-رابري را عليه مردم ايران و به ويژه مبارزين سياسي در بند آغاز ميو ناب
- نمونه بارزي از اوج 67كند. كشتار سراسري زندانيان سياسي در تابستان 

گيري خشونت، در مقياسي باورنكردني و ضدبشري توسط يك حكومت 
درمانده و زنجيرگسيخته در مقابل اپوزيسيون دستگيرشده در داخل 

   هاست!زندان
  

  ضدخشونت 
ها، به بيان ديگر خشونت آميز دولتها در برابر اقدامات خشونتانسان

سيستماتيك، به صورت فردي يا جمعي اقداماتي براي دفاع از خود و 
رسانند كه ويژگي عادالنه دارد و ديگران در مقابل خشونت به انجام مي

وان ) تحت عن1798-1857حتي در بحث فيلسوف فرانسوي اگوست كنت (
)  براي دفاع از حريم خود و ديگران، مطرح شده است. اين 19نوع دوستي(

تر اصطالح به طور ضمني به رفتاري كه به منظور باال بردن ايمني، طوالني
در عين حال كه زندگي و ايمني و  ،كردن زندگي و احترام به عالئق ديگري

شود. از اطالق مي ،خواست هاي خود شخص در معرض خطر قرار مي گيرد
) كه در آن خطري براي خود شخص 20اين نظر نبايد با رفتار امدادگرانه(

ها و حركات انداز، جنبشمطرح نيست اشتباه شود. در اين چشم
شوند كه براي دفاع از خود و ضدخشونتي، مجموعه وسيعي را شامل مي
-گيرد. اين مجموعه، از جنبشديگران در مقابل اعمال خشونت صورت مي

شود تا اقدامات فردي و يا جمعي موسوم به عدم خشونت آغاز ميهاي 
براي دفع و عقب راندن خشونت سيستماتيك دولت و قواي سركوبش در 

  زندان و يا بيرون از زندان. 
  

  خودكشي در زندان
پايان، اقدام برخي از انتها و شكنجه بيهاي مقابله با خشونت بييكي از راه

كشي است. اين پارادكس غمبار، براي عدم زندانيان سياسي براي خود
براي حفظ بسياري از تسليم به شرايط زندانبان و در موارد بسياري 

گران از طريق گرفتن اطالعات از زنداني بود كه شكنجه هاي ديگرانسان
-هاي ديگري را دستگير كرده و به شكنجهخواستند انساندستگيرشده، مي

اي بود وارد، از خود گذشتگي باورنكردنيگاه بكشانند. خودكشي، در اين م
گيرد. رژيم هاي ديگر صورت ميكه براي حفظ زندگي و سالمت انسان

براي از دست نرفتن اطالعات همواره سعي مي كرد امكان خودكشي را از 
زندانيان بگيرد. ولي كسي كه زير فشار طاقت فرسا بود، هميشه در پي 

  انديشيد. رايط مييافتن امكاني براي رهايي  از آن ش
هاي زيادي در طول ساليان زندان از خودكشي زندانيان شنيديم و يا نمونه

ترين آن، خودكشي يكي از زندانيان سياسي مرد شاهد بوديم. اما سخت
خواهد كه به دست شويي برود و همانجا شلنگ بود. او زير شكنجه مي

ب زياد باعث تركيدن اش مي كند و با فشار آتوالت را از مقعد وارد روده
  دهد. شود و به زندگيش خاتمه ميهايش ميروده

از زندانيان سياسي مرد بود كه در  "محمد انصاري"نمونه ديگر، خودكشي 
هاي طوالني كه در انفرادي بعد از مدت 1365سالن پنج اوين در سال 

دن (بندهاي موسوم به آسايشگاه) در زير بازجويي بود و بازجويان براي لودا
اخبار داخل زندانيان سياسي سرموضعي، او را به داخل بند فرستادند. او در 

ها و خواسته بازجويان، به همبندياني همان شب اول با گفتن وضع شكنجه
كه به آنان اطمينان داشت، در نيمه شب با خوردن داروي نظافت با زندگي 

ش بودند، صداي وداع كرد. هم بندان او كه ساعات و لحظات آخر را در كنار
شنيدند. ولي محمد آرام با قطرات ناشي از هاي محمد را ميجوشيدن روده

اش دراز كشيده بود تا اطالعات همبنديانش را به دست دشمن درد برچهره
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هاي ندهد. او در صبح روز بعد، در بهداري زندان به انبوه جانفشانان زندان
تاب شكنجه ها  1361سال جمهوري اسالمي پيوست. يا زنداني زني كه در 

نفر از  400و بازجويي هرروزه را نداشت و شب هنگام زماني كه بيش از 
هم بندانش  در خواب بودند، خود را در توالت زنانه حلقه آويز كرد (زندان 

  پائين).  246اوين، بند 
كنيم چه شرايطي و چه شكنجه با شنيدن اين مورد پيش خود فكر مي

ين افراد تحمل كرده باشند كه حاضر به تحمل چنين هايي را مي بايستي ا
  درد وحشتناكي براي خاتمه زندگيشان شوند؟

  

  
  

  سرپيچي از مشاهده شكنجه ديگران
تحريم ديدن و يا عدم همراهي با زندانبان در هنگامي كه زنداني ديگر را 

دهند: در بند مردان، در مواردي كه زندانبان مورد ضرب و شتم قرار مي
كرد كه ساير كرد، تالش ميالق براي برخي از زندانيان صادر ميحكم ش

زندانيان در بند اين صحنه را تماشا كنند ولي بخش زيادي از زندانيان 
كردند و به سرموضعي، به عنوان اعتراض از ديدن صحنه خودداري مي

  گشتند. ها بازميداخل سلول
ايي بود كه چه در امتناع زنان چپ در ديدن شكنجه ديگران از حركت ه

شد. و چه در بندهاي اوين پيش برده مي 64و  63قزلحصار در سال هاي 
كردند تا در قزلحصار، هنگامي كه تخت شكنجه را زير هشت بند برپا مي

يكي از زندانيان را به زير شالق بكشند، هيچكدام از زندانيان چپ بند (در 
شدند و ز سلولشان خارج نمي) ا7و بعدها بند  8ها ابتدا بند بند سرموضعي

حاضر به ديدن اين صحنه نبودند. اوج مقاومت زنان در بند عمومي اوين و 
شديم، بود. جايي كه زمان دستگيري شكنجه مي 209سپس در زيرزمين 

رژيم كليه كساني كه حاضر نبودند در بند عمومي به هواخوري بيايند و 
منتقل كرد و بساط  209شاهد شكنجه ديگران باشند، را به زيرزمين 

كرد. وقتي همه  شكنجه دو زنداني را با حضور زندانيان چپ در همانجا برپا
زندانيان پشت به اين صحنه ايستادند و حاضر نبودند صحنه شكنجه را نگاه 

جاني هميشه حاضر در "كنند، رئيس زندان وقت و مجتبي حلوايي اين 
اي ي تا آن زمان كم سابقهبه جان زندانيان افتادند و با وحشيگر "صحنه

زنداني زن با  9كردند كه برگردند. در اين ميان سر زندانيان را وادار مي
كابل شكست و آنان به مفهوم واقعي كلمه حمام خون به راه انداختند. 

هاي دلمه بسته روي ها بعد مشغول شستن خونزندانبانان زن تا ساعت
  زمين و ديوار بودند. 

  
   اقدامات امتناعي

گر و زندانبان و يا دستياران عدم گفتگو يا تبادل نظر شخصي با شكنجه -
  آنان در داخل زندان

در اين حالت زنداني براي ندادن اطالعات و ارزيابي به دشمن، وارد 
شود. تجلي هيچگونه گفتگو يا تبادل نظرشخصي با بازجو و شكنجه گر نمي

كه در مقابل  60دهه اين امر در موضع اغلب زندانيان سرموضعي در 
جواب نمي "سواالتي از قبيل نظرشان در مورد ماركسيسم، مي گفتند:

هايي توسط ها يا نظرسنجي، قابل مشاهده است. چنين بحث"دهم
- بازجويان، براي ارزيابي كيفي از توانايي فكري و نظري زنداني استفاده مي

اثر ساختن ا بيهايي براي سركوب و يشد. زندانبان براساس چنين ارزيابي
كرد. نمونه بارز آن، تري ميريزي دقيقمبارزه زندانيان سياسي، برنامه

بود. براساس آن،  1366و  1365هاي احضار زندانيان سياسي در سال
وزارت اطالعات به اين جمعبندي رسيد كه براي در هم شكستن مقاومت 

ده سازد كه زندانيان سياسي دهه شصت، بايستي طرح كشتار بزرگي را آما
عملي ساخت. گزارش توابان داخل بند نيز  1367آن را در تابستان 

كاربردي در اين مسير داشت و به همين دليل، زندانيان سياسي سرموضع، 
براي جلوگيري از انتقال اخبار و اطالعات توسط توابان به بازجوها، از آنان 

  جستند.به عنوان همكاران پليس دوري مي
  

 شورش در زندان
قزل » شورش در زندان«توان در اين زمينه ذكر كرد، نمونه بارزي كه مي

حصار بند يك، واحد يك بود. اين درگيري بين توابان و زندانيان سياسي 
رخ داد، اقدامي دفاعي براي  1363سرموضع كه در پنجم دي ماه 

جلوگيري از تعرض و توهين توابين به زندانيان سياسي سرموضع بود. در 
پس از چند روز جو بند از سوي توابين و زندانبان  1363دي ماه پنجم 

بسيار تحريك آميز و ستيزه جويانه شده بود. در داخل بند يك، واحد يك 
بزن «زندان قزل حصار (بند زندانيان مرد چپ سرموضعي) چهار تواب 

كه در ضرب و شتم زندانيان سياسي سابقه سياهي داشتند، با هم » بهادر
نروند. (از آئين » هاي ديگرزندانيان به سلول«زدند تا ند قدم ميدر سالن ب

ها، مقرارت بند را زير پا سرموضعي«هاي ميثم / مدير زندان) و نامه
  » نگذارند...

ديدند. حدود را مي» دوران خوش الجوردي«تعدادي از توابان، هنوز خواب 
د. ماجرا از آنجا دقيقه بود كه درگيري از سوي توابين آغاز ش 11:30ساعت 

آغاز شده بود كه يكي از دستگيرشدگان بخش نظامي حزب توده براي 
گرفتن كتابي به سلول روبرويش رفته بود. چهار تواب جلوي او را گرفته 

ها به ناگاه دو سيلي به او زده بود! در همين حال از بودند و يكي از تواب
بود، صحنه را  3 سلول كناري، رفيق همبند ديگري كه از نيروهاي خط

زنيد؟ شما حق چرا مي«ديده بود و بيرون پريده و به اعتراض گفته بود: 
همين مقاومت و ضربه مشتي كه به يكي از توابين اصابت » زدن نداريد!

زنداني سياسي  25كرد، دليلي براي حمله پاسداران به داخل بند و بردن 
يه و شكنجه سخت، رغم تنبسرموضعي به اتهام شورش در زندان شد. علي

قطع مالقات و بهداري زندانيان شورشي تا چهار و نيم ماه بعد، اين 
درگيري، نقطه عطفي شد كه توابين به سرعت از بندهاي سرموضعي خارج 

  تر شود.شوند و زندگي داخل بندها، كمي قابل تحمل
 

 جمع بندي
كل خشونت در زندان، پيوند ناگسستني با مناسبات قدرتي دارد كه بر 
هاي جامعه نيز سيطره دارد. تالش ما پرهيز از درهم آميزي مفاهيم و حوزه

اي كه متاسفانه در برخي بوده است. درهم آميزي» خشونت«بحث درباره 
بينيم. درهم از مباحثات و مطالبي كه درباره خشونت منتشر شده است، مي

امات اي كه خشونت سيستماتيك رژيم جمهوري اسالمي را با اقدآميزي
دهند. در طراز قرار ميپراكنده و يا حتي رفتار خشماگين يك جوان هم

هاي جمهوري اسالمي، سطوح خشونت سيستماتيك اعمال شده در زندان
شود و در اوج ايم كه از خشونت كالمي آغاز ميمختلفي را مشاهده كرده

  شود. عام زندانيان سياسي منتهي ميكشي و قتلآن به نسل
ها، در داخل و يا خارج از زندان بي ئم و گسترده رژيم در زنداندا خشونت

پاسخ نمانده است و نبايد باشد. در داخل زندان، در زير بازجويي و يا در 
هايي را شاهديم كه هاي انسانشمار و رنگارنگ رژيم، درخششتنبيهات بي

ن ايستند. در بيرون از زندان، خانواده زندانيابر ضدخشونت حكومت مي
سياسي و مدافعين حقوق زندانيان سياسي در صف مقدم مبارزات 

هاي ضدخشونتي ضدخشونتي جاري هستند. اميدواريم كه بررسي جنبش
  را در فرصتي ديگر دنبال كنيم.
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  خشونت در زندان
  احمد موسوي

  
خشونت در زندان، جزئي الينفك از خشونت حاكم بر كل جامعه است. 
خشونتي كه حكومت ها و نظام هاي طبقاتي براي سركوب توده ها و 

الف خود به كار مي گيرند.حكومت هاي ديكتاتوري و به طور نيروهاي مخ
اخص جمهوري اسالمي ايران نه تنها جهت  پيشبرد اهداف ارتجاعي و ضد 
انساني شان به اعمال شديد خشونت در زندان نياز دارند، بلكه مروج و مبلغ 
اصلي آن در كل جامعه نيز هستند. لذا، ورود به بحث خشونت در زندان، 

ش پاسخگويي به پرسش هاي ديگري است كه مقدم بر بحث الزمه ا
خشونت در زندان است. ابتدا بايد روشن گردد، زندان چيست؟ زنداني 

  سياسي كيست؟ و اصوال چرا در جامعه زندان ايجاد مي شود؟
زندان و خشونت، دو جزء الينفك نظام هاي طبقاتي ست. با پيدايش 

وده هاي فرودست جامعه نيز، سيستم طبقاتي، خشونت و اعمال آن بر ت
جزعي از ابزارهاي تحميل اراده طبقاتي حاكمان ستمگر عليه توده ها و 
پيش گامان جامعه به كار گرفته شد. از همان آغاز شكل گيري سيستم 
هاي طبقاتي، هيچ حكومت و حاكمي را نمي توان يافت كه بدون زندان و 

طبقاتي اش را بر جامعه اعمال خشونت بر توده ها، توانسته باشد سلطه 

تحميل و استمرار  بخشد. به عبارت ديگر، بقاء و استمرار سلطه طبقات 
فرادست و حاكمان ستمگر، در گرو ايجاد زندان، اعمال سركوب و خشونت  
در كليت جامعه بوده است. آنچه از روند شكل گيري نخستين جوامع 

تغييرات شده است،  طبقاتي تا به امروز، در مورد كاربرد خشونت دستخوش
عمدتا، تغيير شكل ابزارهاي اعمال خشونت بوده است نه ماهيت خشونت. 
چرا كه با گسترش آگاهي در جوامع بشري، تداوم مبارزات تاريخي توده 
هاي ستمگر عليه طبقات حاكم، فرو پاشي نظام هاي برده داري، قبيله اي 

هاي اعمال خشونت نيز و فئوداليسم، و شكل گيري نظام سرمايه داري، ابزار
طبقاتي  توده هاي مردم براي  –دگرگون شدند. بر بستر مبارزات تاريخي 

كسب آزادي و تحقق مطالبات شان، به تدريج پاره اي از ابزارهاي قديمي و 
شيوه هاي قديمي اعمال خشونت و كشتار مردم، منسوخ و  به جاي آنها، 

  و مرگ به كار گرفته شدند.ابزارهاي پيشرفته و پيچيده تر اعمال خشونت 
در سيستم هاي طبقاتي و ستمگر، حاكمان مستبد براي تحميل اراده و 
سلطه طبقاتي شان، ابتدا، جهت انقياد توده ها و نيروهاي مخالف، به 
ارعاب، تهديد و اعمال فشارهاي عمومي بر كل جامعه روي آوردند. وقتي 

اد نيروهاي مخالف و توده اعمال تهديد، ارعاب و فشارهاي اوليه جهت انقي
هاي فرو دست جامعه كارساز نيفتاد، زندان ابزاري شد جهت به بند 
كشيدن معترضان و انسان هاي  آگاه درون جامعه. ايجاد زندان و به دنبال 
آن، اعمال خشونت هاي مرگ آفرين بر زنداني، از دو منظر براي نظام هاي 

  و دارد.طبقاتي، سركوبگر و ارتجاعي  اهميت داشته 
دور نگه داشتن عنصر آگاه و مبارز جامعه از متن توده ها، نخستين 
ضرورت شكل گيري زندان بوده است. زندان، رايج ترين ابزار اين گسست 
است. اين جدا سازي، همواره با هدف جلوگيري از ارتباط، نفوذ و گسترش 

بند انديشه مخالف عليه سيستم حاكم صورت گرفته و مي گيرد. وقتي به 
كشيدن عنصر مخالف و دور نگه داشتن عناصر پيشرو از متن جامعه به 
منظور جلوگيري از حركت اعتراضي توده ها كارساز نشد، درهم شكستن 
نيروي مخالف در عرصه هاي مختلف اجتماعي و به طور اخص از پاي 

  درآوردن فرد زنداني، جزعي از ماهيت وجودي زندان گرديد. 
بزارهاي خشونت در زندان و اعمال شكنجه بر در روند بكارگيري ا

زندانيان، زنداني مخالف رژيم هاي استبدادي، كه از او به عنوان زنداني 
توده ها  "قهرمان"سياسي نام برده مي شود، بي آنكه خود بخواهد به 

شدن نيروي مخالف رژيم  "قهرمان"و  "اسطوره"مبدل مي گردد. اين 
ر سنگيني را براي فرد زنداني به همراه سركوبگر، اغلب هزينه هاي بسيا

  دارد. 
به كارگيري شكنجه و اعمال خشونت بي حد و حصر در زندان، يكي از 

است. از پاي درآوردن  "قهرمان"موثرترين ابزارها، براي درهم شكستن اين 
توده ها، مهمترين هدفي است كه بازجويان شكنجه گر  "الگوي مبارزاتي"

ن نخستين لحظه هاي دستگيري عنصر مخالف، به و حاكمان مستبد از هما
آن مي انديشند. تحقير، توهين و ايجاد فضاي رعب و وحشت كه معموال از 
همان آغاز دستگيري با چشم بند زدن به فرد دستگير شده آغاز مي گردد، 
قدم هاي اوليه بازجويان، جهت رخنه به موقعيت رواني فرد زنداني ست. 

  ه، بازجويي آغاز مي گردد. پس از اين مقدمات اولي
در جمهوري اسالمي و ديگر نظام هاي ارتجاعي، بازجويي و اعمال 
خشونت از طرف بازجويان، دو همزاد به هم پيوسته اي هستند كه هر يك، 
بدون وجود ديگري ماهيت وجودي خود را از دست مي دهند.  بازجويي 

رادي هاي طوالني هاي تكراري و خسته كننده، بي خوابي هاي مداوم، انف
مدت، شكنجه هاي مرگ آفرين و هر لحظه با مرگ زيستن، ابزارهاي در 

دستگير شده است. تازه، پس از خروج از داالن  "قهرمان"هم شكستن اين 
وحشت انگيز مراحل بازجويي، مجازات مرگ به عنوان آخرين و متكامل 

شده است.  ترين راه كار اعمال خشونت حكومتي، در انتظار عنصر دستگير
اعمال اين همه خشونت و شيوه هاي ويرانگر در زندان، نه فقط راه كار 
جمهوري اسالمي بلكه، راه كارهاي متداول همه نظام هاي مستبد طبقاتي 
ست. راه كارهايي، كه مفهوم زندان را، از منظر يك چهار ديواري بسته با 

نياي بيرون هدف قطع ارتباط فيزيكي عنصر مخالف حكومت با جامعه و د
خارج كرده و به آن ماهيتي خشونت زا و مرگ آفرين مي دهند. مكاني كه 
در آن گسترش خشونت، بعضا تا بدانجا پيش مي رود، كه نه تنها پوست و 
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گوشت و استخوان نيروي مخالف، مورد تهاجم  بازجويان و شكنجه گران 
  ق گرفته مي شود. قرار مي گيرد، بلكه  روان و انسانيت زندانيان  نيز به شال

اعمال خشونت در زندان هاي جمهوري اسالمي، نه فقط جزئي از 
خشونت حاكم بر كل جامعه است، بلكه همواره عريان ترين و مخوف ترين 
شكل اعمال خشونت حكومتي نيز هست. زنداني سياسي، به دليل محبوس 
 بودن در يك چهار ديواري بسته، همواره به صورت گروگان در دست مرگ

آفرينان جمهوري اسالمي قرار دارد. به هر اندازه كه نيروهاي امنيتي و 
اطالعاتي  رژيم ارتجاعي و مذهبي حاكم بر ايران، براي سركوب توده ها در 
عرصه هاي اجتماعي، به خشونت متوسل مي گردند، اعمال خشونت در 

نظر رابطه زندان نيز ده ها برابر شدت مي يابد. لذا، اگر از اين منظر، يعني م
تنگاتنگ اعمال خشونت حكومتي بر توده ها و  شيوه هاي خشونت اعمال 
شده در زندان هاي جمهوري اسالمي اندكي تامل نمائيم، بيش از هر دوره 

مي رسيم. سال هايي، كه شكنجه،  60اي، به سال هاي وحشت انگيز دهه 
ر زندان كشتار، تجاوز و اعمال انواع خشونت، به مخوف ترين شكل ممكن د

  هاي جمهوري اسالمي به كار گرفته شدند.   
جمهوري اسالمي ايران از جمله نظام هاي طبقاتي ست كه ماهيتا با 
خشونت همزاد است. اين رژيم، از درهم آميختن اعمال خشونت طبقاتي 
با ارتجاع ديني، نظامي را پايه ريزي كرده است كه به لحاظ اعمال سركوب، 

كردن حقوق دموكراتيك توده ها، هم اكنون در راس محو آزادي و پايمال 
همه كشورهاي ستمگر قرار گرفته است. حاكمان مستبد جمهوري اسالمي، 
با تلفيق عريان ترين شكل خشونت طبقاتي و خشونت ديني، نه تنها از 
همه ابزارهاي مدرن جوامع پيشرفته سرمايه داري براي شكنجه و اعمال 

اند، بلكه، به نحو بي سابقه اي، به ابزارهاي  خشونت در جامعه بهره برده
  كهن و قرون وسطائي اعمال خشونت نيز روي آورده اند. 

ماهيت مذهبي نظام سياسي حاكم بر ايران و به كارگيري ابزارهاي 
كهن و قرون وسطائي شيوه هاي اعمال شكنجه، سركوب و كشتار، نه تنها، 

ي سياسي و عنصر مخالف تبديل زندان را به نا امن ترين مكان براي زندان
كرده است، بلكه، توده ها و كليت جامعه نيز، با اعمال خشونت هاي بي حد 
و حصر حكومتي، طي بيش از سه دهه از حاكميت مرگ بار اين نظام ديني 

  و سرمايه د اري مواجه بوده است. 
، توده ها و نسل جوان ايران، نسبت 88خرداد 22بعد از انتخابات كذائي 

بخشي از شكنجه، تجاوز و خشونت اعمال شده  در زندان هاي جمهوري  به
اسالمي آگاهي يافتند. خشونتي كه همزمان، در بيرون از زندان در خيابان 
ها  نيز، به عريان ترين شكل ممكن به كار گرفته شد. در روزها و ماه هاي 

ان بعد از انتخابات فرمايشي دهمين دوره رياست جمهوري ايران، به هم
نسبت كه توده هاي مردم ايران كشتار و خشونت بي حد وحصر نيروهاي 
سركوبگر رژيم را در عرصه مبارزات خياباني تجربه كردند، زندان و زندانيان 
نيز به درجات شديدتري با اعمال خشونت و شكنجه مواجه شدند. اگر در 

ن، بيرون از زندان و در متن مبارزات جوانان و توده هاي مردم ايرا
ها با "ندا"ها مورد تجاوز اوباشان جمهوري اسالمي واقع شدند و "ترانه"

شليك گلوله نيروهاي امنيتي رژيم از پاي درآمدند، در زندان نيز به نسبتي 
باالتر از آن، دختران و پسران جوان، مورد شكنجه و تجاوز حيواني 

از جمله  بازجويان آدم كش جمهوري اسالمي قرار گرفتند. زندانيان ديگري
امير جوادي فر، محسن روح االميني، محمد كامراني و رامين آقازاده 
قهرماني نيز، در بازداشتگاه مخوف كهريزك زير شكنجه هاي وحشيانه 

  اوباشان جمهوري اسالمي به قتل رسيدند.
، در 88خرداد  22خشونتي كه در روزها و هفته هاي پس از انتخابات 

ض و نيز در زندان هاي جهوري اسالمي بر متن جامعه بر توده هاي معتر
زندانيان اعمال شد، تنها گوشه اي از خشونت اعمال شده در نخستين سال 

  در زندان هاي جمهوري اسالمي بوده است. 60هاي دهه 
زدن كابل در قطرهاي گوناگون و به دفعات مكرر بر كف پا، پشت كمر، 

قطع انگشت و ناخن نيز  سر و باسن زنداني در هنگام بازجويي كه اغلب با
همراه است، بستن دست ها به شكل قپاني و آنگاه  آويزان كردن زنداني از 
سقف، طي ساعت هاي متوالي، داغ كردن و سوزاندن نقاط مختلف بدن با 
سيگار و فندك، روشن كردن شمع زير بيضه ها و سوزاندن پشت و باسن 

تريكي و استفاده از باتوم زنداني با اتو و اجاق برقي، وارد كردن شوك الك
برقي براي ضرب و شتم، بستن وزنه سنگين به بيضه، كشيدن ناخن و فرو 

كردن ميخ در نقاط مختلف بدن زنداني، شكستن دست و پاي زنداني از 
جمله گذاشتن ابتدا و انتهاي ساق پا روي دو مانع و آنگاه جفت پا پريدن 

توسط بازجويان، وادار كردن  روي ساق و شكستن آن، تجاوز به زنان زنداني
زنداني به لخت شدن خصوصا در مورد زندانيان زن، تجاوز جنسي به 
مردان، فرو كردن بطري در مقعد زندانيان مرد و سوء استفاده هاي جنسي 
از زنان و دختران در هنگام بازجويي، سرپا نگه داشتن با چشمان بسته طي 

الني مدت تا دوسال، نشستن و چندين شبانه روز متوالي، انفرادي هاي طو
خوابيدن در جعبه هايي به ابعاد يك تابوت براي ماه هاي طوالني، اعدام 
مصنوعي، مثل قرار دادن زنداني در صف جوخه هاي اعدام و تيرباران 
افرادي كه در كنار او قرار گرفته اند، از جمله بخشي از  شيوه هاي متداول 

بوده است. سال  60اي نخست دهه اعمال شكنجه بر زندانيان در سال ه
هايي كه خميني، اين ديكتاتور بزرگ و  سر دسته آدمكشان جمهوري 
اسالمي با اقتدار تمام بر مسند حكومت بود. سال هايي كه خاتمي، كروبي، 
مير حسين موسوي و جناح موسوم به اصالح طلبان حكومتي، با وقاحت 

جمهوري اسالمي  "ان طالئيدور"تمام از آن ايام وحشت و مرگ، به عنوان 
ياد مي كنند. سال هايي كه شكنجه و اعمال خشونت، به مخوف ترين 
شكل ممكن بر جان و هستي زندانيان دربند چنگ انداخته بود. خشونتي 

، با فرمان مستقيم خميني به اوج 67كه سر انجام در مرداد و شهريور سال 
  اره قتل عام شدند.رسيد و هزاران زنداني سياسي در دربند، به يك ب

در اينجا ترجيح مي دهم از دو منظر به نوع خشونت اعمال شده بر 
اندكي مكث كرده و به باز گويي آن  60زندانيان در سال هاي نخست دهه 

بپردازم. خشونتي كه جسم و جان زندانيان را به مسلخ برد و خشونتي كه 
  زندانيان را هدف گرفت. "انسانيت"

از جمله ضد انساني ترين شكنجه هايي است كه   "تگاهدس"و "قيامت"
حاكميت بالمنازع خميني براي درهم شكستن عنصر  "دوران طاليي"در 

، "قيامت"در زندان هاي جمهوري اسالمي پايه گذاري شد.  "مقاومت"
همه واژگان نسبتا هم  "قرنطينه"و  "جعبه"، "قفس"، "تابوت"، "قبر"

عيت يكي از مخوف ترين شكنجه هاي ساني هستند كه جهت توصيف وض
ابدايي بازجويان و زندانبانان جمهوري اسالمي به كار گرفته شده است.  
اين شكنجه، در زندان قزل حصار توسط حاج داود رحماني رئيس زندان و 

نيز  63پايه گذاري گرديد و در تير ماه  62توابين زندان از نيمه سال 
  برچيده شد. 

، "تابوت"را بر  "دستگاه"و   "قيامت"ري واژه حاج داود، به كار گي
براي توصيف  "قيامت"ترجيح مي داد. از نظر او،  "قرنطينه"و  "قبر"

شكنجه ابدايي او مناسب ترين كلمه بود. به زعم او، زنداني در مدت 
  ، روزهاي جهنمي قيامت را تجربه مي كرد.  "تابوت"نشستن در 

خته نئوپان بودند كه زندانيان ، جعبه هايي ساخته شده از ت"قيامت"
مقاوم را جهت در هم شكستن جسم و جانشان در آن جاي مي دادند. اين 
جعبه ها، همانند تابوتي بدون سقف بودند كه با ابعادي به طول تقريبا دو 

را در خود جاي مي  "قيامتي"متر، عرض و ارتفاع كمتر از يك متر، زنداني 
د زنداني به درون جعبه باز بود. جعبه داد.. يك طرف جعبه نيز، جهت ورو

ها به فاصله كمي كنار هم قرار داده شده بودند. زنداني را با چشمبند داخل 
مي نشاندند. زنداني از ساعت هفت صبح تا نه شب حق دراز  "تابوت"اين 

كشيدن نداشت. فقط مي توانست چهار زانو بنشيند و يا پايش را دراز كند. 
ت صبح روز بعد نيز، مجاز به دراز كشيدن و از ساعت نه شب تا هف

خوابيدن بود. خارج شدن كمترين صدايي از طرف زنداني نشسته در 
، حتا صداي به هم  خوردن قاشق و بشقاب در هنگام غذاخوردن، "تابوت"

يا صداي شكستن بند مفاصل، جرم بود و مجازات ضرب و شتم شديد حاج 
  همراه داشت. داورد و توابين تربيت شده او را به 

 "قيامت"حاج داود به كمك توابين، سكوت و فضاي مرگباري را در
زميني اش،  سازماندهي كرده بودند، تا زنداني نشسته در تابوت، تصور كند 

نشسته است. فقط هنگامي كه طي  "قيامت"كه او به تنهايي در  شرايط 
ضجه هاي  ماه ها نشستن در تابوت، زنداني به جنون دچار مي شد، فغان و

 "قهرمانان"بازگو مي كرد.  "قيامت"شكستن او، حضور زندانيان ديگر را در 
بسياري طي ماه ها نشستن در تابوت، پس از اينكه ديوانه شدند، با رواني 
پريشان درهم شكستند و آنگاه صداي شكستن غرور  انساني شان در بلند 

ا، در همان گوهاي مدار بسته زندان، به گوش همرزمانشان رسيد. ام
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نيز  "قيامت"كه از آن  "قهرماناني"وضعيت زنده بگوري، كم نبودند 
ماه  در  9تا  6كه با نشستن طي  "قهرماني"سرافراز برخاستند. زندانيان 

، زنده بگوري را تجربه كردند و سرانجام سرافراز به نزد "قيامت"تابوت هاي 
و بي رحمي   همبندي هاي خود باز گشتند. زندانياني كه بر شقاوت

خشونت دوران خميني، پيروز شدند. من خود شخصا با چهار تن از اين 
نشسته گان، از نزديك آشنايي دارم. زنان چپ، كمونيست و  "قيامت"

ماه مداوم، اين زنده بگوري را به تجربه نشستند  9تا  5مبارزي كه هركدام 
  و سرافراز به دنياي بيرون باز گشتند.

 "قيامت"را در مسلخ  "انسان"مي كه حاج داو،د همزمان در همان ايا
ديگري بر پا كرده بود تا  "قيامت"به سالخي گرفته بود، در درون بند نيز، 

زندانيان را نيز در زير چكمه هاي خشونت سر  "انسانيت"عالوه بر انسان، 
ذبح نمايد. در دوران مورد نظر، جداي از همه ابزارهاي سركوب و فشار، كه 

نيز به  "عاطفه"و  "انسانيت"زندانيان دربند را نشانه داشت،  جسم و جان
مخوف ترين شكل ممكن ذبح مي شد. همدلي با زندانيان ديگر، حتا در 
اندازه هاي دادن يك ليوان آب به همرزم بيمارت عقوبت داشت و چه بسيار 

به زير هشت كشيده شدند و  "انسانيت"زندانياني كه در دفاع از حريم 
شب هاي پي در پي، با چشمان بسته و پاهاي سياه و متورم سرپا روزها و 

هايي از قبيل خنديدن، شاد  "جرم"نگه داشته شدند، و  پس از تكرار 
نيز كشيده  "قيامت"و  "تابوت"زيستن، رفيق و همراه بودن، پايشان به 

  شد. 
اما، اين همه خشونت در مقابل مقاومت اسطوره اي خيل زندانيان 

س نشست.، مقاومت زندانيان در دفاع از حريم انساني شان در مقاوم، واپ
نشسته گان، نه تنها عمر  "قيامت"درون بند و ايستادگي تعدادي از 

زخمي شده نيز، از زير  "انسانيت"را كوتاه كرد بلكه،  "قيامت"و  "تابوت"
  چكمه هاي خونين زندانبانان خميني دوباره قد برافراشت. .

، ديگر 60ت بر زندانيان در سال هاي نخست دهه اعمال اين همه خشون
جهت تخليه اطالعاتي در زير بازجويي نبود، كه خود ويرانگري هاي غير 
قابل تصور را به همراه داشته و دارد. چرا كه زندانيان در اين دوران، به رغم 
اينكه ايام مخوف بازجويي، دوران كابل خوردن ها غير قابل شمارش را  

ه بودند، دادگاهي شده، حكم گرفته و دوران محكوميت پشت سر گذاشت
خود را مي گذراندند. اما، همچنان در چنگال خونين خشونت گرفتار بودند. 
اين همه خشونت، صرفا جهت درهم شكستن عنصر مقاومت در درون 

، در "قهرمان"زندان بود. براي ويران كردن تصوير اسطوره اي زنداني 
جامعه بود. چنانچه شاهدش بوديم خميني جالد ذهنيت توده ها و در متن 

و تمام سازمان دهندگان اين نظام متعفن، سر انجام براي پاك كردن 
، به قتل 60مقاومت زندانيان در سال هاي نخست دهه  "قهرماني"حضور 

، طي كمتر از دو ماه، 67عام زندانيان روي آوردند و در تابستان خونين 
  را به دار آويختند.  هزاران زنداني سياسي دربند 

اين سطور را از آن جهت نوشتم تا تفاوت ماهوي زنداني مقاوم با زنداني 
اعمال خشونت مطلق غير مقاوم بيان را كرده باشم. تا نشان دهم، در 

نه تنها، مبارزه كردن و ايستادن بر سر آرمان هاي  حاكمان اسالمي،
ردن بر سر آرمان سياسي شوخي بردار نيست، بلكه، ايستادن و پاي فش

  هاي انساني نيز، هزينه اي بس گزاف دارد. 
اگرچه، نفس زندان و بودن در انفرادي، عين شكنجه است ، اما در 
سيستم هاي ديكتاتوري عريان، و به طور اخص در حاكميت جمهوري 
اسالمي، هر آن كس كه نسبت به ماهيت سركوبگرانه و اعمال خشونت 

ن حيوان صفت اين رژيم، دچار ترديد و توهم مطلق بازجويان و شكنجه گرا
است، الزاما در اولين يورش خشونت بار بازجويان شكنجه گر، از درون تهي 
شده و فرو خواهد ريخت تا چه رسد به اينكه، چرخ دنده هاي مداوم 

  ماشين خشونت و شالق و شكنجه بر جشم وجانش جوالن دهند.
تمام نيروي فكري و قلمي خود نگرشي كه امروزه به عمد يا به تغافل،  

در هم "را جهت مخدوش كردن مرز ميان زندانيان مقاوم و زندانيان 
به كار مي گيرد و تالش دارد تا همه زندانيان را بي توجه به  "شكسته

عنصر وجودي مقاومت، در يك سبد بريزد، مسلما اهداف سياسي معيني را 
  دنبال مي كند. 

  

مي تواند  60يم خميني در دهه سرپوش گذاشتن روي جنايات عظ
نخستين هدف اين نگرش باشد. غبار افكني و مخدوش كردن حماسه 
مقاومت زندانيان، دومين گام اين نگرش است، زندانياني كه با مقاومت و 
حتا قرباني شدن زير شكنجه، در آن سال هاي آتش و خون دهه شصت و 

بار زنداني سياسي را خميني، اعت "تواب سازي"در هجوم مرگ بار كارخانه 
زنده نگه داشتند. در نهايت، يك كاسه كردن و ارزش گذاري يكسان 

دوره اخير با آن دسته از زندانياني است كه با  "درهم شكسته"زندانيان 
استقامت و پايداري شان، يك بار ديگر حرمت زنداني سياسي را پاس 

ان شكنجه گرش خامنه اي و بازجوي "كجراهه"داشته و به آساني در مسير 
  قرار نگرفتند.

  
  كالم آخر

خشونت جزوي از زندان و زندان نيز نياز مبرم نظام هاي طبقاتي و 
سركوبگر است. شكنجه، به هر اندازه كه باشد شكنجه است و الجرم قابل 
نكوهش و اعدام عالي ترين شكل اعمال خشونت حكومتي است. براي 

هوري اسالمي و وحشي گري محكوميت خشونت، براي اعالم انزجار از جم
شكنجه گران مخوفش، هيچ نيازي به مخدوش كردن ارزش وجودي زنداني 

  سياسي مقاوم و زنداني غير مقاوم نيست. 
خود، قرباني خشونت بازجويان است، اما،  "درهم شكسته"گرچه زنداني 

نفي وجودي  ارزش عنصر مقاومت  در زندان و هم سنگ كردن زنداني غير 
نداني مقاوم، نوع ديگري از اعمال خشونت است كه دارندگان اين مقاوم با ز

نگرش، بر زندانيان مقاوم اعمال مي كنند. مضافا اينكه، مخدوش كردن اين 
دو چهره و ترويج اين نگرش، از آنجا كه فرش قرمزي را علي العموم زير 
پاي عنصر دستگير شده پهن مي كند، پيشاپيش، زنداني را خلع سالح 

اراده مقاومت را از او باز مي ستاند و اين، مطلوب ترين شرايط  كرده و
  ممكن، براي بازجويان و نظام هاي سركوبگر است. 
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  نماز گزاردم و قتل عام شدم
  كه رافضيم دانستند                              

  نماز گزاردم و قتل عام شدم
  كه قرمطيم دانستند.                           

  مان يكديگر را بكشيم وآنگاه قرار نهادند كه ما و برادران
  اين

  ترين طريق وصول به بهشت بود!كوتاه
  (احمد شاملو)                                                             
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 گر و شگنجه قدرت شكنجه
 

  زهره شيشه
  

 قراركه  و هر بار ؟شكنجهباز هم پرسم چرا  ميهاست كه از خود  سال
است راجع به تاثيرات خشونت و شكنجه بنويسم و يا در جمعي سخن 

بيان آن واقعيات ش از يريزد حتي پ روح و روانم بهم ميبه سرعت بگويم 
 وجهيم خود پاسخ. شايد وجود همين تاثير عميق و ماندگار رواني تلخ

زندگي در تبعيد ها  سالئي از زندان و س از رهاپباشد. اين كه چگونه 
هاي  ها دور از ديوارهاي بلند زندان باز يادآوري آن خاطرات و خواب فرسنگ

خود را از زير شايد هرگز نتوان  گوئيمنقلب ميكند كه را آشفته چنان ما 
  .دادسايه خوفناك اين غول تباهي رهائي 

گونه مخرب  ه ايندهد ك راستي چه در شكنجه و آزار يك زنداني روي مي
زخمي كه از شكنجه جسمي و آزار روحي بر تن آدمي  و ناگوار است. قطعاٌ

ماند آنقدر موثر و كاري بوده است كه طي هزارها سال هنوز  برجاي مي
چنين شيوه  كند. اگر ابزار وآالت شكنجه و هم انسان را رها نمي گريبان

تا بحال به اين  ماٌمسل ،هاي گوناگون اعمال زور و خشونت كاري نبودند
. بي شك بسياري با ندكرد سطح پيچيده و پيشرفته تكامل پيدا نمي

از سر دلداري خواهند گفت گوئي هستند و  خواندن اين سطور در پي پاسخ
. بله من هم موافقم ولي اين است عاقبت مبارزه و مقاومت پيروزكه 

 هاي عميق شكنجه و زشتي حقيقت جاودانه هرگز از شدت جراحت
كوتاه و چه در دراز مدت يك مدت ها چه در  خشونت بر زندگي انسان

  كاهد.  نمي
كشاند.  گر زنداني را به نفي حرمت انساني خود مي خشونت شكنجه

در همان لحظات اوليه  يا زنداني چه از مقاومت باالئي برخوردار باشد و
كه ش درمي يابد ا با پوست و گوشت ،دستگيري خود را يكسره تسليم كند

 رودر رويش به حد باالئي توانائيٍِ ،گر يعني شكنجه ،يك واحد انساني
 كه باشد درندگي و تخريب را دارد. شايد رو در روئي با اين واقعيت تلخ 

ي زنداني با اولين ضربه شالق بر عبارت به. آورد مي در پا از را انسان ابتدا
شود كه  هاي توهين آميز بازجو مجبور مي چنين فرياد بدنش و هم

 به سقوط قابليت بسادگي انسان كه كند اعتراف خويش ذهن در  شرمگينانه
        . دارد را شقاوت و پستي از مرحله اين

صد مرتبه  ،آنگاه كه زنداني نوجواني تازه كار باشد ،اين شوك رواني
آيد  اي به روح پاكش فرود مي با هر ضربه كابل ضربه چون گرتر است. ويران

 شكنجه ميان در اينك هم كه جنسي تجاوز به تهديد يا م و با هر دشنا
  اش  باور كودكانه ،شود به مرحله اجرا گزارده ميو رسماٌ  شرعاٌ اسالمي گران

ها همه پيغامي است روشن به زنداني كه از اين به بعد  بازد. اين رنگ مي
 اٌبداند كه با چگونه نظمي روبروست. فرود ضربات پي در پي كابل مكرربايد 

ها  در جستجوي حك كردن يك واقعيت در ذهن زنداني است؛ اگر در كتاب
اي كه وجود انسان بر پاكي و نهادش بر درستي و زيبائي استوار  خوانده
بسيار در اشتباهي و از اين به بعد بدان كه يا بايد با اين موجودات بد  ،است

سر  مطيع گله كنار در را هماهنگ شوي و بقيه زندگي  ،طينت ولي چيره
ت ديگر مثل ا چرا كه همرزمان سابق خواهي ماند؛اي تنها  و يا بازنده ،كني

پيوندند و قرار است صباحي  ما مي رامانديشند و دسته دسته به گله  تو نمي
نظر  هبچرند. اينجا ب ،ولي به دور از شكنجه ،زار زندگي متعارف در چمن

كند  م دارد باور ميك كم د كهوانمود كنزنداني بهتر آنست كه رسد كه  مي
اش را افزايش  روح زخميب صر عذانوگرنه روبه رو شدن با رفقاي سست ع

 .افزايد و هر چه بيشتر بر درد مي دهد مي
اول آن كسي كه تو را لو داده، آن كسي كه به خاطرش جانت را كف 
دست گذاشتي و بعد آنهائي كه شكنجه نشده بطور داوطلبانه به طور 

به حقانيت بازجويان پي برده اند. از در يك چشم بهم زدن  معجزه آسايي
دانند كه شالق و مشت و لگد و بقيه تهديدها براي  اين به بعد بازجوها مي
ويا در آيد. رها كردن زنداني در سلول انفرادي  فرد مقاوم به كار نمي

راهروهاي بازجوئي كه صدائي جز زجه و البه به گوش باز و چشم بسته 
 كاراترين سالح است زيرا كه زنداني بايد در انزوا تصميم بگيرد كه، نمي آيد
خواهد رفت يا تا ابد خودش را سرزنش كند كه چه نادمان با گله  عاقبت

  گاني جانفشاني كرده است. ايم ابلهي است و براي چه بي
دانند كه در  ميخوب اند  بازجوياني كه در شكنجه و آزار روحي ورزيده

د به مرگ و اعدام براي زندانيان مقاوم گاهي در حكم نجات اين لحظه تهدي
كند زيرا كه  است. شكنجه جسمي ديگر كار نمي آنها از اين مهلكه رواني

زنداني درگير ابهامي است كه گريبانش را گرفته و آن قابليت تباهي 
بشري  ختاريدرست يك زنداني از  شناخت شايد تنهاهاست. اينجا  انسان

بر زخم روح او باشد. اينكه در تمام طول تاريخ بشر او  تواند مرهميب
بروشني رد پاي شكنجه و اعتراف گيري را ببيند و باز از خود بپرسد كه 

هميشه  ند اوخشونت ادامه دارد. آيابه اين دليل نيست كه مانهم  چرا باز
د بايد شهر چند كه سخت است ولي زنداني اگر نوجوان با ؛هستبوده و 

كه از پدر و  آن موجودي نيستبپذيرد كه انسان رودررويش  دير يا زود
است. بزرگ خانواده، كتابهاي داستان و حتي معلم مدرسه آموخته  مادر

 در اگر يعني. دارد نيكي كه به طور غريزي گرايش به خوبي و موجودي 
 فهميد، خواهد را آن زندگي گذر در روزي عاقبت نكند قبول هم زندان
اش را از  م و روح زخم خوردهجس و بپذيرد را حقيقت ينا كه بهتر چه پس

لوب غشكنجه م ،گويند زير ضربات بازجوها رهائي دهد. اينجاست كه مي
ه تبعيد و يا چباقي ماجرا چه اعدام، چه زنداني طوالني مدت و . و اما است

اي در دست  هيچكدام نه تنها برگ برنده ،سرگرداني در اجتماع طاعون زده
  .ن نيست كه خود گواهي بر تباهي آنان استشكنجه گرا

ها  زماني كه اين سلسله خشونتدرست من كه اينطور خودم را رهاندم 
 تجربه بي نوجواني كه مرا زندگي و دامن جامعه و آزاد انديشان را گرفت 

 كه اينگونه را احساسم و ذهن مسير و نمود دگرگوني دستخوش را بودم
در تبعيد  اش تماميشايد كه تا آخر عمر  م زد. اينگونه كهرق نويسم مي

ديگر هرگز توهمي به نهاد پاك بشري نخواهم داشت. در نظر سپري شود، 
طبيعي و من انسان ماندن و خرد نشدن در اثر شكنجه و خشونت يك امر 

مان  بويژه در شرايطي مانند آنچه ما در سرزمين غريزي نيستگرايش 
ان ديد كه روحيه مقاومت در مقابل تو كنيم. به تجربه هم مي تجربه مي

ها به قدرت موجود، هم خواني ندارد و حتي  گران با گرايش انسان شكنجه
  دانند. برعكس برخي تمايل به قدرت را غريزه مي

توان از ميان طوفان سركوب و شكنجه سيستماتيك و  راستي چگونه مي
يك زنداني در  ؟ معموالولي انساني بيرون آمد ،اش زنده نيروي ويران كننده

با ماموران امنيتي بسرعت درمي يابد كه و درگيري اولين لحظات رويارويي 
ش ديگر از آن خودش نيست ولي ذهنش چرا. نه تمام فعاليت ا جسم
تا حد زيادي هاي آخر  و قوه ابتكارش هنوز تا لحظه اش بلكه حافظه ذهني

  با اوست و هنوز حق انتخاب دارد. 
توانند ذهن ديگران را  طالعاتي ادعا دارند كه ميهاي ا بيشتر سازمان

آنها كه در جريانند هاي تحقيقاتي بسياري  چنين پروژه كنترل كنند. و هم
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قديمي است و يا تكنيك روشي  به كمك دارو كه نسبتاٌ سازد تا مي قادررا 
ويژه اي مانند دروغ سنج و  يتكنولوژابزار هاي روانكاري و استفاده از 

اين گزارشات  من هاست كه ها مسلط گردند. سال بر ذهن انسان ،اامثال اينه
هم كه تا حد از آزمايشات مربوطه را هاي مستندي  خوانم و فيلم را مي

كنم. بيشتر اين آزمايشات نشان  را دنبال مي ،بسيار زيادي صحت دارند
توان انسان را از فكر و عمل  ميمتفاوت دهد كه بوسيله ارسال امواج  مي

همه  ود. ولي با وجو يا بالعكس به افكار و اعمالي وادار كرد واداشت خاصي
پادشاه تا حد زيادي  قادر استخبر خوش اينست كه انسان هنوز اينها، 

همه  هاي امنيتي بعد از اين هن و اراده خود باشد. وانگهي اگر سازمانذ
ر را كنترل كنند تا جائي كه قاد ردمهن مذهزينه و آزمايشات بتوانند 

باز هم حرف  ،باشند مخالفان سياسي خود را رام و فرمانبردار نگاه دارند
آخر را خشونت و شكنجه نخواهد زد. اثبات فيزيكي اين ادعا شايد در يك 

نشان مدت زمان كوتاه بسيار سخت بنظر آيد ولي تاريخ بي وقفه آن را 
  . داده است

ز يك زنداني طلب راستي چرا گاهي شكنجه گران با اينكه اطالعاتي را ا
سر سختانه تالش دارند تا او را  و ريزند مي سرش بر نفري كنند چند  نمي

متقاعد به حقانيت سيستم و عامالن سركوب كنند؟ الزم به استدالل نيست 
كه به شكل دسته هاي سازمان يافته  ،گر خياباني كه غالبا نيروهاي سركوب

گران بطور اخص از  نجهطور شك اوباشان و چاقوكشان با سابقه و همين
شوند. گاهي به دليل ظاهر كريه و بيشتر  تحقيرشدگان جامعه برگزيده مي

بواسطه گذشته ننگ آورشان. و شايد اين احساس حقارت و بي ثباتي 
 سركوبگر هاي سيستم با آنها همكاري اصلي موتور گران، شكنجهروحي 
 به ه چرا اين همه هجوم و يورشوگرن است چنين شك بي. باشد
و حتي تعرض و  مي آيند خيابانكه دست خالي به هاي معترض  انسان

است از دستگيري آنها ها كه سالي شكنجه هاي مداوم زندانيان در بند
براي بازگويي ندارند. آيا اين به  به درد بخوري گذرد و ديگر اطالعات مي

ه چه دانند كه ب بيش از همه مياز ابتدا اين دليل نيست كه بازجويان خود 
ياز ناندازه كريه و بي ثباتند. چرا اسداله الجوردي اينهمه به تائيد خودش 

زور و ارعاب اينهه اعترافات ريز و درشت و كيلويي را در  اداشت؟ چرا ب
داد كه قريب به  مقابل چشم زندانيان در حسنيه زندان اوين ترتيب مي

هاي مختلف شد. چرا در دوره  اتفاق آنها در تلويزيون رسمي پخش نمي
كردند تا قبل از آزادي در مقابل دوربين بنشينند و  زندانيان را وادار مي

 زندان زن سياسي اظهار ندامت كنند. و چرا حاج داود رحماني زندانيان 
و گوش  سه واحد اصلي سالن در نشدن حاضر دليل به تنها را حصار قزل

تحت فشار به زير  اها ر ، آنندادن به اعترافات دروغ و رقت آور زندانيان
هاي دست سازش معروف به  ها كشاند و آنها را در سلول ترين شكنجه سخت
 ها سال كه زندانياني براي روزي شبانه ها كشاند. چرا اينهمه شكنجه  تابوت

 تنها شكنجه من اعتقاد به شد؟ اعمال نداشتند اطالعاتي و بودند بند در
آنها و در نهايت اسرار  افشا صدق به سياسي هاي گروه اطالعات گرفتن براي

توان ديد كه بازجويان و  گيرد. در واقع مي ها صورت نمي انهدام اين سازمان
از خرد  تنها ،اند حاكم كوچك سركوبگران مستبد ماكتساي زندان كه ؤر

جان بگيرند و متقابال بارها به تجربه ديده توانند  ميهاي ديگر  كردن انسان
 پاشند.  زندانيان از هم مي هم از طرف يتمقاومندك بروز اايم كه چگونه با 

مانند رژيم  هاي تازه نفس ايدئولوژيك كه در حكومتگفته شود شايد 
، آيند كه معموال از درون يك شورش و يا انقالب در مي جمهوري اسالمي

به انقالب من و معتقد ؤاز افراد م هايش بسياري از بازجوها و روساي زندان
ند. بازجوها و مسئولين زندان كه ابتدا از كادرهاي ورزيده و انتخاب شده بود

 الجوردي كه مثل اسداهللابودند كهنه كار حكومت تازه به قدرت رسيده 
 گرا،انسانطبيعي يك  اتكدام از روحي هيچ ،خود از زندانيان پيشين بود

 هاي شاه ديده برخودار نبودند. به شهادت تمامي زندانياني كه او را در زندان
الجوردي يك بيمار رواني بود. اولين گروه زندانيان سياسي سابق كه  ،بودند

هاي قديم او  بندي از هم همگي بالفاصله به زندان حضار شده و اعدام شدند
رو  . از اينتحقير كرده بودندبه خاطر افكار متحجرش، بودند كه همواره او را 

  . نگرفت، دست برنداشت بود كه او تا تمامي آنها را اعدام نكرد و انتقام
بايد بررسي كرد كه چرا اگر بخواهيم بيشتر به قدرت شكنجه آگاه شويم 

هاي گوناگون در شرايط واحد به اين اندازه  تاثيرات شكنجه بر روي انسان
توان ميان دو گروه اصلي  را مياست. اين اختالف فاحش بوده متفاوت 

ر دوران دستگيري و بازجويي گروه بزرگ زندانيان د زندانيان مشاهده كرد.
شوند،  هاي دراز مدت و گاهي به اعدام محكوم مي كه به شكنجه و حبس

منجر  بيرون زنداندر  دهند. اين مقاومت مقاومت زيادي از خود نشان مي
كشور از خروج نوعيت حصيلي و ممهاي ت محروميتبه ممنوعيت شغلي و 

ي بسياري از زندانيان ترور فيزيكدستگيري مجدد و گردد و گاهي به  مي
شود. در مقابل گروه ديگري از زندانيان قرار دارندكه از  سابق منجر مي

 دهند، اي را در اختيار بازجويان قرار مي همان ابتداي امر اطالعات ويرانگرانه
خود  همكاري داوطلبانهبدتر از همه آن دسته كه حتي پس از آزادي هم  و

 ،فروختگيند تا بتوانند از قبل اين خودده ادامه ميبا دستگاه سركوب را 
آورند. اين عده با  هاي حساس دولتي بدست كسب و كاري در سازمان

شركت در محافل روشنفكري وفرهنگي تالش دارند تا چهره مبارزان 
مقوله مقاومت را نيز لوث و بي ، سياسي اثرگذار را تخريب نموده و در اصل

ولي وابسته  مستقلموسسات به ظاهر  ها ، در ارزش جلوه دهند. در دانشگاه
مانند  ،به نهاد حاكميت مانند سينما، تلويزيون و ديگر فعاليت هاي فرهنگي

توابيني هستيم كه سابقه همكاري با  حضور نشر و مميزي كتاب ما شاهد
بازجويان و عناصر فعال اطالعاتي را دارند. تعدادي در تدوين و انتشار اسناد 

 در آن از پيش و گذشته دهه سه در مطرح سياسي جعلي عليه گروه هاي 
نقش موثري داشته اند. شوربختانه هويت  ،رهنگيف سركوب برد پيش

 بسياري از اين عوامل اطالعات تا بحال بطور كامل فاش نشده است. 
دهند و هرگز  ين هر يك توجيهي براي خودفروشي خود ارائه مياين تواب

بعضي از آنها همكاري با بازجوها و  كشند. مقوله شكنجه را به نقد نمي
دانند.  مسئولين زندان را نتيجه تغيير ايدئولوژيك ناگهاني خود در زندان مي

هاي سر موضع  بندي ترشان اشكال را به گردن هم و اما گروه زيرك
اندازند كه هر چند اين ادعا چيزي جز يك فريب نيست، ولي متاسفانه  مي

ز فعالين سياسي خارج كشور، كم خريدار هم ام كه در ميان بسياري ا ديده
در اينجا بد نيست كه به چند نمونه از اين بدنامان خودفروخته نيست. 

بپردازيم تا آشكار گردد كه همكاري آنان با دستگاه سركوب بواسطه 
نبوده است و  ،مهري هم بنديانشان شكنجه و آزار جسمي و يا حتي بي

به خاطر روحيه جاه طلبانه و متمايل به صرفا  ،آنان با نظام حاكم راهيهم
   قدرت آنان بوده است.

اند بنوعي شاهد  زندانيان هر يك متناسب با مدتي كه در زندان بوده 
هم اي  از تجربيات ارزنده اند و غالباٌ شكل گيري حركت توابين بوده

برخوردارند. بررسي رفتار تمام توابين البته نه موضوع اين نوشتار است و نه 
با مي پردازم كه  يآن دسته از توابين انگيزه هاي شخصيسان. از اينرو به آ

  اند.  رژيم همكاري داوطلبانه و موثري داشته
زندان قزلحصار در سه  در طول زماني كه تعدادي از زندانيان زن واحد

قبرهاي دست ساز حاج داوود  و نهايتاٌشدند  ميشكنجه  63-1362سال 
جربه كردند، ما شاهد گروهي از زندانياني بوديم رحماني رييس زندان را ت

تواب شده و به همكاري نزديك با رييس  ،كه با اولين دوره آزارهاي جسمي
ه به لحظه از حظو تهيه گزارشهاي ل شركت در سركوب از جمله زندان

 به" اين از معدودي تعداد. پرداختند موضع زندانيان سر
 را بازجويي اندور شكجه تجربه د،خو  گفته به "گان بازگشته اسالم دامن

ش به يب خواذقدرت ك دادن نشان و جاه طلبيبا  دليلبه همين  نداشتند،
زنان، كه عموما از سرپيچي از زندان  8و  7  بندهاي مجرد اعتراضيجنبش 

پيوستند. كيانوش اعتمادي از ابتداي ورود به نماز خواندن شروع شد، 
 منازع بال رهبر را  خود تا دكر مي تالش بسيار ،زندان قزل حصار

دوران هم  اين سخت شرايط در كيانوش با من  . بزند جا زنان بند شورش
ي متوجه روحيه قدرت طلب او شده يسلول بودم و از همان لحظات ابتدا

بر خالف رسم كه  ني بودبودم زيرا كه با تعجب ميديدم كه او تنها زنداني ز
داد تا بشويند..  هاي جوانتر مي هچهايش را به ب لباسزندانيان سياسي، 

شاطالع عاهايو ادباال همواره برداشت من اين بود كه كيانوش نسبت به سن 
ه ماركسيسم نداشت. هر كسي را هم كه با ژاز مسايل سياسي و بوي يزياد

ار هم  داد. در اين رفت و مورد تحريم قرار مي نشانه مي ،رفتارش موافق نبود
  از خود او  اكثراٌهاي دور و برش كه  هچنو اش بر باز از قدرت رواني

كرد كه بر  او بيشتر از افرادي استفاده مي جست. سود مي ،بيسوادتر بودند
اثر تار و مار شدن گروه هاي سياسي چپ، دچار افسردگي و نا اميدي 

كار همه به اسارت در و  سر كه اين از پيش كه تا اينعميقي شده بودند. 
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تواب شدند و برق ت عاش بسر ر و دستهاانوش و دكيشود ها كشيد  تابوت
ت ديگر زندانيان كه نظار و شانه به شانه در كنار حاج رحماني در سركوب

همكاري  ،در تابوت ها قرار گرفته بودندبه سر با چشمان بسته و چادر 
هاي اسالمي تقيير  نمودند. بيشترشان مصاحبه كردند و نامشان را به نام

به نام از خودش تر  كفايت هدي و يكي از نوچگان بيكيانوش شد  دادند.
سيبا خود را زينب ناميد. كيانوش اعتمادي از طرف رييس زندان به 

 ،چون سيبارستگاران،  دسته و ردا  منسوب و بقيه ،زنان 3وليت بند ئمس
هاي سر  شكار ماركسيست قول خودشان به ها شده و به ول سلولئاينك مس

ا مانند سيبا، پس از خروج از زندان هم با وزارت بيشتر اينه رفتند. ضعمو
اطالعات ارتباط خود را حفظ كرده و حتي پايشان به مجالس زندانيان 
سياسي خارج كشور هم كشيده شد. البته نه به خاطر عذر خواهي بلكه 

هاي كهنه زندانيان سياسي كه اينك حتي از  براي نمك پاشي به روي زخم
ان هم، محرومند. همه اين نمايشات دردآور به بازگشت به سرزمين مادريش

نام تحقيق به روي مسئله توابيت انجام پذيرفت ولي به كام دستگاه 
   اطالعاتي رژيم در آمد.    

در برنامه تفسير و بررسي توليدات سينما و سيماي جمهوري اسالمي 
ديگر ولي منحوس يكي  ه به ظاهر انديشمندانهمعموال با چهر "هفت"بنام 

اين فرد هر از گاه يكبار با قيافه حق به شويم.  ز توابين زندان روبرو ميا
جانب و ظاهري روشنفكرانه در برنامه حاضر شده و بقول خودش 
سينماگران و سازندگان فيلم هاي سينمائي و تلويزيوني را بي رحمانه به 

م تر ه اي در اين مورد، داغ كشد كه بعد از رهنمود هاي علي خامنه نقد مي
شان به زور  شده است. بيچاره حاضران در برنامه كه خود براي تهيه فيلم

كنند كه در برابر يك  هزار دغل و دروغ متوصل شده اند، به غلط تصور مي
توانستم تصوير ذهني  متفكر و منتقد واقعي قرار گرفته اند. كاشكي مي

دان زن 209خودم را كه از پشت چشم بند حركات اين تواب را كه شعبه 
كه براي بازجو نوكري ميكرد را، براي آنها بفرستم. مسعود  اوين در زماني

فراستي را بازجويي به نام روح اهللا به اتاق بازجويي آورده بود تا شايد بتواند 
رسم و رسوم بريدگي از ماركسيسم را به چند نفر از ما زندانيان را كه به 

ر بازجويي مجدد كشيده هاي سر موضع قزل حصار به زي عنوان ماركسيست
شده بوديم، بياموزد. مسعود فراستي خود را سخنگوي حزب بزرگ 

سر تا پا "مائوئيستي معرفي كرد كه به محض دستگيري به رد ايدئولوژي 
هاي  رسيده و از اينرو با برادر بازجو در تكميل پرونده "ننگين كمونيستي

هاي بي ارزش او  ف زدنكند. خوشبختانه ما قبال با ال اطالعاتي همكاري مي
در بيرون زندان، آشنا بوديم و به همان دليل از تواب شدنش هم چنان 

اش آشنا بوديم.  غافلگير نشديم، زيرا از قبل تا حدي به روحيات جاه طلبانه
توانستيم هر يك از اين توابين  شد اگر ما به راحتي مي و چقدر خوب مي

صحنه باشند ولو به بدنامي، افشا خواهند در  بدنام را كه به هر قيمتي مي
  كنيم. 

نادم و تواب ارائه نشده است ، متاسفانه تا به حال تعريف دقيقي از بريده
هاي جسمي  شود كه با تعريف انسان به كمك محدوديت ولي چه خوب مي

 دارد تعريفي دنيا در اش دوباره اين واژه ها را مرور كنيم. هر چيزي ذهنيو 
 موجودي انسان. است همنوعانش با آن  مشترك هاي قابليت با  متناسب كه

ش تا ا ي دارد. از مرحله نطفه بستنمشخص تقريبي عمر طول كه است
كه هم جسم و هم روانش را  ،مراحل بسيار متنوعي را طي ميكند اش، مرگ

هاي خود را  محدوديتمانند هر موجود ديگري سازد. از اينرو  دگرگون مي
و يا از  ،درجه حرارت بسيار باال يا پائيني قرار دهيمدارد. يعني اگر او را در 
 ،به بدنش ه زدنزنده نخواهد ماند. با ضرب قطعاٌ ،ارتفاع بلندي پرت كنيم

بسيار منطقي است كه  ،ين باشداكند. پس اگر تعريف  درد را حس مي
بنظر من بهتر است  هم بايد دراين محدوده باشد.ما از اين موجود توقعات 

نجه و آزار جسماني را در مراحل مختلف زندان و بازجويي با كه قدرت شك
جديت بيشتري بررسي كنيم تا به هر كسي كه در زير فشارهاي بي امان 
شكنجه، وادار به ندامت شده و يا تحت شرايط رواني خاصي تن به 

دهد انگ تواب نزنيم. اگر كسي هم به هر دليلي  هاي تلويزيوني مي مصاحبه
ير پا گذاشت سرزنش نكنيم. خيلي ها از واژه بريده در مورد اعتقاداتش را ز

كنند. من شخصا، اين واژه را نمي پسندم، زيرا كه  اين افراد  استفاده مي
  اي حق هر فرد است. البته پيش آمدن هر يك از  بريدن از هر فكر و عقيده

  

  
  
  

  
  

  
تنها اين حاالت به حد زيادي تاسف بار است ولي يك اتهام نيست. اگر 

دهند را تواب  كه داوطلبانه به دستگاه شكنجه و كشتار ياري ميآناني 
بناميم، خواهيم توانست در افشا و مبارزه با آنان به فرهنگ مقاومت كمك 

  كنيم.     
 كه گاهي با تجاوز ،زار جسميآمقاومت در مورد شكنجه و در نتيجه، 

را طبيعي نيست. امري ف ،رسد ن به اوج خود ميآجنسي و حتي تهديد به 
كنند نيز  ميزي مقاومت ميآحتي در مورد كساني كه بطرز اعجاز 

هاي انفرادي تاريك  روي افرادي كه در سلوله زمايشات بآگونه است.  همين
دهد كه ساعت  نشان مي ،اند به مدت بيش از دو شبانه روز نگهداري شده

 بسرعت افراد ينا ثار روان پريشي درآافتد و  ها از كار مي نآدروني بدن 
. نيستند دور محاسبه اين از زياد هم مبارزاتي هاي انگيزه. يابد مي افزايش

مبارزان در  تعليم به بتوان شايد منطقي و دقيق نسبتاٌ تعريف يك با پس
  .انديشيد جدي بطور  زار جسمي و روانيآمقابل شكنجه و 

بدنام پس ازگذشت سه دهه بايد برگرديم و ببينيم چه نصيب توابين 
ها و زبان چرب  شده است. در اين ميان مسعود فراستي با تمام نوكر صفتي

هاي تلويزيوني بر تن  اي كه هنوز در برنامه و نرم و كت مخملي قهوه
توانسته بر توهم هم ناندكي  ،اش و ريش زنگ زده روشنفكري ،كند مي

ذشت حقانيت حكومت اسالمي بيافزايد. در مقابل بقيه زندانيان پس از گ
كنند. به دور از  هنوز زندگي مي ،ها از شكنجه و خشونت در زندان سال

گويم كه شكنجه و  شعار و تنها بر اثر تجربه ناچيز خود به جرات مي
ترين نظام هاي  يكي از پيچيده هك،  خشونت از نوع حكومت ديني

در رسيدن به مدينه فاضله هرگز  ،گر جهان شناخته شده است سركوب
آنجا كه همگي در اسارت يك ديكتاتور مذهبي زندگي كنند، خود، يعني 

تواب  صد ها هزار زنداني شكنجه شده تنها چندميان . از تموفق نبوده اس
ي كه از اين شاگردان خمين تعداد مقابل در مده است. وليآدر شرمگين 

    رژيم بريده اند بيشمار است.
          

*  
  

  وزيدبادي نمي
  تمامهاي ناكه از بوي الشه

  جا شود هواجابه
  هاي خشك درختان بود وچشمم به شاخه

  ستون آنتني
  كه ورم كرده بود

  )پورغالمحسين نصيري(                                  
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 »خشونت يا شكنجه؟«
  

 محمود خليلي
  

با درود به خوانندگان عزيز و ضمن تشكر از مسئولين محترم نشريه 
  آرش 

در زندان در ابتدا تعريفي از خشونت  (Violence) خشونتبراي بررسي 
و شكنجه ارائه دهيم و با بيان چگونگي امر مشخص سازيم آيا اين دو واژه 
مفهوم يكساني دارند يا خير؟ البته شايد تعاريف متفاوتي از خشونت و 

- ها و باورها و خواندهيا ديده  شكنجه ارائه گردد كه با معيارهاي متعارف و
  ما تفاوت فراواني داشته باشد. هاي

 متفاوتي مثل تاريخي، فلسفي، اجتماعي، از زوايايخشونت را مي توان 
مورد نقد وبرسي و تعريف قرار داد. ولي در كليت آن  .اقتصادي، سياسي و..

  مي توان گفت: 
هر عملي و تالشي كه با هدف وارد نمودت آسيب به افراد صورت گيرد، 

و شكنجه و كشتار حادترين نوع خشونت م مي گيردرفتار خشونت آميز نا
صورت ه محسوب مي گردند. خواه تحت قوانين و لوايح اجتماعي و خواه ب

 "پندارهاي فردي كه درهمه حاالت بار و  ريشه هاي طبقاتي دارد. معموال
  خشونت به دو دسته تقسيم مي گردد: 

  خشونت فيريكي - الف
  خشونت رواني.  -ب

(كه  خشونت فيزيكي در .باشدزارهاي الزمه خود ميخشونت نيازمند اب
هاي فراواني را شامل مي گردد كه هر كدامشان نيازمند بنديخود دسته

- سرد و شيوه سالح گرم و از ابزارهايي مانندروشني است)  بررسي دقيق و
صورت ه خشونت رواني گاهي بتوان نام برد. مي هاي متفاوت ضرب و شتم
هاي ويژه مثل استفاده از فضاهاي بسته و ديتپرخاش، فحاشي، محدو

از  .ابزاري دارد "كامال ويژگي. در نتيجه خشونت كندبروز ميتاريك و... 
كند كه اي پيدا مياين رو است كه بررسي لغوي خشونت مفهوم پيچيده

هائي از وقايع موجود باشد كه ها بيان كننده گوشهمي تواند در همه زمينه
  د.نيابقوانين مشروعيت مي گاهي هم در قالب

نقش حقيقي  "دهد: در اينجاست كه رزا لوكزامبورك توضيح مي 
عنوان  مشروعيت بورژوايي چيست؟ به طور خالصه بايد گفت آنچه تحت

مشروعيت قانوني توصيف مي گردد چيزي جز خشونت طبقه حاكم كه به 
 (و آمده باشد نيست. در واقع مشروعيت بورژوازي  لباس قانون در

در حقيقت بيان اجتماعي مفروض ) پارلمانتاريسم به عنوان مظهر آن
   "...خشونت بورژوازي است كه از شالوده اقتصادي نشات مي گيرد

بر اساس مفاد و قوانين موجود بورژوازي و مفاد ماده هفت حقوق 
رفتار غير انساني،  هيچكس نبايد مورد خشونت، شكنجه،بشر

داري جهان . كه در تمامي كشورهاي سرمايهدتهديد يا تنبيه قرار بگير
بدون استثناء (با شدت و ضعف) عناصر سياسي، كارگران و زحمتكشان هم 
-مورد خشونت، شكنجه، رفتارهاي غير انساني و تهديد و تنبيه قرار مي

  گيرند. 
) و رفتار خشونت Tortur( كنوانسيون ضد شكنجه 2ماده شماره 

ژيم سركوبگر جمهوري اسالمي نه كه از سوي رآميزسازمان ملل (
داند شكنجه را ممنوع مي امضاء شده و نه مورد تائيد قرار گرفته است)

هيچ شرايط " و تاكيد مي كند اين ممنوعيت هميشگي و استثنائي ندارد
استثنائي شامل جنگ، خطر جنگ، نا آرامي سياسي داخلي، 

ت هاي اضطراري عمومي، تهديدات تروريستي و جناياموقعيت
شكنجه  "وحشيانه نمي تواند اين ممنوعيت هميشگي را از بين ببرد

   نمي تواند ابزاري براي حفاظت از امنيت عمومي ياشد.
سركوب شده است كه در برگيرنده تمامي  هزندان نماد كوچكي از جامع

خشونت هاي ذاتي نظام حاكم با ويژگي هاي خاص خود در آن متبلور مي 
توان خشونت و نقش خشونت در زندان را نمياز اين رو است كه  باشد

  .مجزا از شرايط جامعه و ماهيت طبقاتي آن بررسي كرد
اگربه ظاهر در جامعه (فرد به ظاهر آزاد) توان اين را دارد كه تا حدي  

در زندان مجالي  ،اقدام به دفع خشونت نمايد و يا خشونت گريزي كند
ياسي كه دستگيرمي شود در براي گريز از خشونت وجود ندارد. زنداني س

نه تنها ارتباطش با دنياي  ،همان بدو امر با بسته شدن دستان و چشمانش
ي در برابر  ضرب و شتم عبلكه قدرت هيچگونه دفا شوداطراف قطع مي

هاي امن اطرافيان را ندارد تا با شرايط ويژه به زندان، بازداشتگاه، خانه
جديد مقابله و مبارزه در برابر  پليس و... منتقل گردد و اين شروع دور

  نام زندان است. ه شكنجه در فضاي جديدي ب
داري در جهان براي توجيه سركوب و كشتار و شكنجه هاي سرمايهرژيم

اند و رژيم سرمايه داري جمهوري اسالمي نه تنها توجيهات وسيعي تراشيده
كه انواع  ده مستثنا نيست بلكه ويژگي مذهبي، را با خود داردعاز اين قا

(همانطور كه در اديان ديگر  شكنجه در آن براي خاطيان پيش بيني شده
كه همه ساخته تفكرات طبقات حاكم براي زير سلطه نگاه داشتن طبقات 
محروم جامعه است تورات و قرآن و تمامي كتابهاي به ظاهر آسماني اين 

آينده  دازرو نگاه كوتاهي به چشم ان ) از ايناندشكنجه ها تئوريزه شده
  انسانها از ديد قرآن داريم :

 تر مي كندخوراندن آب داغ كه انسان را تشنه 16در سوره ابراهيم آيه  
انسانها در زنجير عقوبت  50(شراب حميم)، و باز در همين سوره آيه 

تا  30گرفتار و پيراهني پوشيده اند از جنس مس گداخته، سوره حاقه آيه 
در  48نسانها را نويد مي دهد، سوره قمر آيه خوراندن چرك وخون به ا 37

قيامت ماموران عذاب گناه كاران را با صورت به آتش مي افكنند، سوره 
 56ريختن آب جوش بر سر را وعده مي دهد، سوره نساء آيه  50دخان آيه 

آمدن پوست نو بجاي پوست سوخته و دوباره سوختن آمدن پوست نو براي 
ي  چنين در در سوره هم بچشند و "ا كامالآن كه انسانها طعم عذاب ر

نام برده شده. عين آيه چنين است: » زقّوم«، از 65تا  62، آيات »مافات«
اش انگار سر شيطان  ست كه از قعر جهنم روييده و ميوه زقوم درختي«

كنند و پس از  هاي خود را پر مي خورند و شكم است و اهل جهنم از آن مي
آشامند وبه آتش دوزخ  و سوزان روي آن مي خوردن زقوم، مايعي جوشان

هاست به درون آتش، انگار  ترين نكته، بازگشت آن جالب» گردند. باز مي
اند و به شكنجه شدن خو  گان ديگر عذاب خود را پذيرفته شونده شكنجه

   ..اند. كرده
اسالم ناب محمدي خودش را در بيش از سه دهه حكومت جمهوري 

با نگاهي كوتاه و گذرا به خشونت يا همان شكنجه اسالمي نشان داده است. 
در جامعه ايران و زندانهاي جمهوري اسالمي، در مي يابيم كه ايده هاي 

 شكنجه اسالمي، در خوفناكترين شكلش در ايران گسترش و تعميق يافته 



  خشونت در زندان

١٢٩  106و  105ي  آرش شماره

است. در واقع، در جمهوري اسالمي، زندان بعنوان جامعه اي كوچك، مركز 
  وزي براي سركوب كل جامعه بوده وهست.آزمايش و تجربه اند

ما در زندان به جزشكنجه هاي متداول مثل: كابل، قپاني، اعدام 
هاي ديگري هم روبرو هستيم. هر مصنوعي، تجاوز، بي خوابي و... با خشونت

فردي كه درسيستم زندان كار مي كند توانائي اين را دارد كه با زنداني 
-و نظر خود عمل كند، كتك زدن سياسي و حتي غيرسياسي طبق سليقه

مورد در هنگام جابجائي زنداني يا حتي در زماني كه زنداني در هاي بي
انتظار نوبت بهداري، مالقات، هواخوري، بازجوئي است امري طبيعي و 
بديهي است يعني پاسداري كه در حال عبور از آن محل است يا توي سر و 

و پرتاب مي كند و يا با توهين صورت زنداني مي كوبد ويا لگدي به سوي ا
  و فحاشي عقده هاي خود را خالي مي سازد . 

را  63تا اواسط  60هاي و به ويژه سال 60شرايط زندان دهه  "مسلما
ترين دوران براي زندانيان سياسي به شمار آورد. مي توان جزو سخت

 كردند وها خدائي ميدوراني كه الجوردي و حاج داود رحماني در زندان
هائي براي نابودي جسمي و رواني زندانيان سياسي به پا مي قيامت

هاي اوليه، انفرادي، اعدام مصنوعي و... ساختند. بعد از شكنجه و بازجوئي
  هاي جمهوري اسالمي بود.ادامه خشونت و شكنجه سيستماتيك در زندان

با خروج زنداني از انفرادي، مرحله جديدي از دوران زندگي در زندان 
اي حضور توده 60هاي اوليه دهه شود. در سالراي او شروع مي شد و ميب

ها شرايطي را به وجود مي آورد كه زنداني به شدت ها در اتاقاكثريتي
ها نقش توابين و آنتن اياحساس ناامني كند زيرا تعدادي از اكثريتي، توده

هاي پرنسيپكردند (البته بخش ديگري فقط و فقط از روي اتاق را بازي مي
گذاشتند و هاي فردي رهنمودهاي تشكيالت را زير پا ميشخصي و خصلت

ها شدند نقش توابين و آنتن اتاق را ايفا نمايند) در كنار آنحاضر نمي
  ها و سپس توابين سوهان روح زندانيان مقاوم بودند.بريده

ابل و هاي آهنگران (كه در زير كبلندگوها، تلويزيون مدار بسته و عربده 
كرد) يكي ديگر از مراحلي بود كه روح شكنجه هم بازجويان را همراهي مي

هاي در بسته با جمعيتي و روان زنداني را تحت فشار قرار مي داد، اتاق
بيش از يكصد نفر و گاه تا يكصد و چهل نفر) كه  6*6مملو (در يك اتاق 

در مراحل مختلف ها و توابين مجبور بودند سه شيفته بخوابند، حضور بريده
ها و توابين نقابدار) جهت شناسائي بازجوئي، گردش كوكلوس كالنها (بريده

هاي شبانه و شمارش زندانيان و به زير شكنجه بردن مجدد زنداني، تيرباران
تك تيرهاي خالص، عدم وجود بهداشت، سه نوبت دستشوئي با كابل براي 

نان تافتون براي هر وعده ثانيه، چند قاشق برنج و يك چهارم  40هر نفر 
غذا، حضور كودكان در بند زنان و فشارهاي روحي و جسمي وارده بر زنان 
در بند، عدم هواخوري و مالقات، عدم رسيدگي به بيماران و دارو و درمان 

  رايج ترين شكنجه هاي زندان بعد از بازجوئي هاي اوليه بود. 
پا به پاي زندانيان سختي در اينجا خانواده ها را نبايد فراموش كرد كه 

ها و ها را متحمل مي شدند و با وجود تمامي سركوب ها و سركوفت
تحقيرها و گاهي ضرب و شتم در انتظار گرفتن خبراز عزيزانشان اسير در 

  كشيدند.لوناپارك و پشت ديوارهاي زندان انتظار مي
تداوم سركوب و شكنجه در زندان بعد از دريافت حكم با شدت و حدت 

بر پائي قيامت  60خاص خود ادامه داشت و امروزه هم ادامه دارد. در دهه 
و قبر در قزل حصار، ضرب و شتم زندانيان مقاوم بعد از مالقات، سرپا 

ساعت، فحاشي توسط پاسداران و  100نگهداشتن زنداني تا بيش از 
توابين، پخش مصاحبه هاي طوالني توابين و بريده ها، ضرب و شتم به 

ورزش، ضرب و شتم به خاطر استفاده از مواد غذائي اشتراكي، ضرب خاطر 
و شتم به خاطرحرف زدن با هم سلولي و يا لبخند زدن كه از نظر زندانبان 

شد، بعدها ضرب و شتم به خاطر روحيه دادن به هم سلولي محسوب مي
ورزش انفرادي (به خاطر اين كه كسي حاضر به ورزش كردن تحت نظر 

، سپس ضرب و شتم به خاطر ورزش جمعي (در گوهر دشت)، توابين نبود
انتقال زندانيان عادي جهت ايجاد درگيري در بند ها، و... خوب به راستي 

ها و آيا اين مجموعه رفتاري در زندانهاي جمهوري اسالمي را (با تعريف
المللي ) مي توان خشونت ناميد؟ من اعتقاد دارم در هاي فردي و بيننرم

ي جمهوري اسالمي و حتي جامعه ايران فقط شكنجه حاكم بوده و زندانها
  هست.   

 

البته  درست است در حال حاضر هم هيچ تفاوتي در شيوه هاي شكنجه و  
هاي ايران به وجود نيامده اما با بودن ارتباطات گسترده و سركوب در زندان

رساني  ها در ايران و سراسر جهان سطح اطالعانعكاس وسيع اخبار زندان
به سختي و  60در اين خصوص بسيار وسيع است. امري كه در دهه 

مشكالت فراوان و با حداقل اخبار منعكس مي گرديد امروزه با بودن 
  سيستم هاي اطالع رساني مدرن به سرعت و گسترده صورت مي گيرد. 

امروز با بيان اينكه جامعه ايران يك جامعه خشونت زده است نمي توانيم 
يات رژيم جمهوري اسالمي را نشان دهيم. زندان بزرگي كه نام عمق جنا

هائي را كه ها و شكنجهايران روي آن نهاده شده و مردمي كه  همه سختي
با گوشت و پوست خود  "هاي كشور آزمايش شده است را عمالدر زندان
داري در ايران ها نشان دهنده عمق جنايات سرمايهكنند. اينلمس مي

  است .
ها با پخش قرآن با صداي بلند از بلندگوها روح و روان در زنداناگر 

آزارند؛ درسراسر ايران حزن و اندوه را شبانه روز از بلندگوهاي زنداني را مي
ها به وسيله مساجد و معابر، راديو و تلويزيون پخش مي كنند. اگر در زندان

يان را كنترل ها و عناصر بريده تالش دارند رفتار زندانتوابين وجاسوس
هاي شنود و عوامل جيره خوار خود سعي در نمايند؛ در جامعه با دستگاه

هاي اعدام به راه ها جوخهكنترل حركات و رفتار عموم دارند. اگر در زندان
هاي مخفي و علني كشتار در تالش براي ترور و است؛ در جامعه جوخه

ها با اعدام مصنوعي سركوب مخالفين انجام وظيفه مي كند. اگر در زندان
روح و جسم زنداني را شكنجه مي دهند؛ در جامعه طناب فقر و نداري را 

ها را ها سلولكنند. اگر در زندانتر ميبرگردن كارگران و زحمتكشان تنگ
  كنند؛ خانه گردي در جامعه با مجوز سالح صورت مي گيرد.تفتيش مي

برخورد مي شود؛ در  اگر در زندان با ورزش جمعي و تندرستي زنداني 
جامعه زنان و مردان را به جرم شادي و تفريح محكوم به تازيانه و جريمه 

كنند و مردم را مورد شماتت و تحقير قرار مي دهند. اگر در زندان مورد مي
زنان و مردان را مورد تجاوز قرار مي دهند؛ در جامعه هزاران زن و كودك 

  تعدي جنسي قرار مي گيرند. براي امرار معاش هر روزمورد تجاوز و
شود و زنداني به هاي زنداني به يغما برده مياگر در زندان دست نوشته 

در جامعه هم هر  ؛شودكشيده ميهايش به زير شكنجه خاطر دست نوشته
اش، ايجاد خط  ي گرفتن امكانات چاپ و نشر كتاب نويسنده به وسيله

رد و تأييد و نيازمند كردن  هاي هاي متعدد و سانسور و تشكيل شورا قرمز
هاي روحي و جسمي را بايد تحمل  همه چيز به كسب مجوز انواع شكنجه

همانطور كه در زندان يك زنداني نمي تواند از زندانبان خود به خود  كند.
زندانبان شكايت كند در جامع هم هيچ مرجعي براي رسيدگي به درد و 

در باره چنين ماركس بل سال ق 150رنج مردم وجود ندارد و چه زيبا 
شيوه هاي شكنجه متنوع است و بر اساس مي گويد:  شرايطي

تخيالت تحصيلدار و زير دستانش انجام مي گيرد، ولي مشكل 
بتوانم بگويم كه مقامات ارشد به چنين شكاياتي رسيدگي كرده و 
جبران خسارت به عمل آورده باشند. زيرا تمام شكايات جهت 

(تحقيق د تحصيلدار باز گردانده مي شود  به خو "رسيدگي عموما
  )    1857اوت  14درباره شكنجه درهند لندن 

خشونت و نقش خشونت در زندان را نمي توان از با در نظر گرفتن اينكه 
ماهيت طبقاتي خشونت و شرايط جامعه مجزا ساخت و با در نظرگرفتن 

ه سيستم نكات فوق مجوزهاي الزمه براي سركوب و شكنجه را باينكه  
مي دهد و با تاكيد بر اينكه اصلي ترين  حاكم بر ايران را هاي سرمايه داري

و ضد انساني ترين شاخه خشونت شكنجه است من اعتقاد دارم در جامعه 
ايران و زندانهاي جمهوري اسالمي تنها اصلي ترين شاخه خشونت يعني 

 اين د وشكنجه و شكنجه و شكنجه كار برد خود را نشان داده و مي ده
روند  همواره  برقرار بوده و تا بقاء سيستم طبقاتي (حال به هر شكل و 
شمايل ديگري هم كه سرمايه داري در ايران حكم براند) برقرار خواهد بود 

   و تنها شكل وشمايل آن تغيير پيدا خواهد كرد.
پس تنها راه موجود براي نجات كارگران و زحمتكشان، زنان، دانشجويان 

اقشار جامعه ايران سرنگوني كليت نظام سرمايه داري جمهوري و كليه 
                   2011ششم ژانويه اسالمي است.                                                   

                             *           
 




