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 میزان

 
 "عدم خشونت" از جامعھ و شعار ی خشونت زدائعیلزوم سر

 
 
.  مردمساالر در آمده است ی فعاالن و تشکل ھای مبارزاتی از خواستھ ھاری جداناپذیبھ جزئ" عدم خشونت"
 زانی دارد و دامنھ عمل آن تا چھ می جامعھ ما ھمخوانقتی تا چھ اندازه با حقده،ی خواستھ پسندنی ادی ددیبا
 . استکی نزدقتیھ حقب

 
در .  صورت گرفتھ اندی فراوانی ھای و بررسقاتی خشونت تحقخچھی و انواع و تارشھی و رفی مورد تعردر
 وجود و گسترش دامنھ تی بھ اھمی کھ پنستی بر ایبلکھ سع. ستی خشونت نعتی طبیی قصد از شناسانجایا

 .میائ خطرناک برخورد نمدهی پدنی با ای با آگاھمی تا بتوانمی ببررانیآن در جامعھ ا
 بھ وجود آن در توانی نظر مکیبا . ستی نی ادهیچی بردن بھ وجود وگسترش خشونت در کشورمان کار پیپ

  : آن آگاه شدی و مذھبی فرھنگ،ی اقتصاد،یاسی س،یتمام وجوه اجتماع
ار، کھ در  قتل، طالق، فراد،ی، اعت)یمثل خودسوز( و اشکال خشن آنی از خودکش،ی جھت اجتماعاز

 ھم کھ خشونت یگریالبتھ موارد متعدد د.  نام بردتوانی قراردارند می المللنی بی ھازانی مرتبھ از منیباالتر
 و ی مستمرخانوادگی ھااجره و ترک رابطھ ھا و مشی و دزدی وجود دارند، مانند کتک کارندی آیبھ حساب م

 نبودن شود،ی زن مریکھ منجر بھ تحق" انسان" آنان ی زن و مرد و دستھ بندنی بیلی غربت تحم،یاجتماع
 .سازندی روزمره مردم را می کھ زندگرهی و غی ھا و افسردگتیانواع امن

 یقتلھا. است)  با وحشتیروزیپ" (النصر باالرعب "ھی کشور برپای کلاستی کھ سمیدانی م،یاسی لحاظ ساز
 آرامش نھی آماده کردن زمی بھ جایندھان نظامفرما . باشندی نظام می کلاستی سنی بارز اجی از نتای ارهیزنج

.  در ترس ووحشت نگھدارندھمواره خود قصد آن دارند مردم رازی آمدی تھدیھای ملت، با سخنرانیخاطر برا
 نظام با خشونت پاسخ ی از سو،ی انتقاد و ابراز نظرای مطالبھ حق و حقوق ،ی اوضاع و احوالنی چنکیدر 

 مطابقت ی با رفتن بھ جبھھ جنگ با دشمن خارجی دانشجوئی مطالبات صنف کھ مثالیبھ طور. شودیداده م
در .  کشتھ شدن منجر شودای بھ مجروح و تواندی مثال جمع شدن در دانشگاه بھ عنوان میعنی کند،یم

.  مرگای کھ بازداشت برابر است با شکنجھ و ی بھ صورتباشد،ی بازجو می شکنجھ از ابزار عادھا،یبازجوئ
 وبھ ردیگی ممی تصمھی و جرمش ھمان است کھ قوه قضائستی از جرم خود آگاه نشود،یازداشت م کھ بیکس

 قدرت را در کھیھمھ مجبورند از آنھائ. در دولت فقط آمر و مأمور وجود دارد. ردیبپذ دی واو باکندیاو ابالغ م
 با رای کھ اخیورد ھمان برخشود،ی با آنھا، برخورد خشن منصورتی اری کنند، در غتیدست دارند تبع

 د، و حافظ آرامش مردم باشتی مرجع داد وگسترش امندی کشور کھ بای قضائالتیتشک.  مجلس شدندگانینما
 بھ زندان انداخت و ای دستگاه نی اقی از طرتوانی کشور ھر مخالف را منیدر ا.  استدهیملجأ ستمکاران گرد

 دستگاه در اسرع وقت بھ نی توسط ھمسد،یبنو یزی کھ خالف قدرتمداران چی اھیھر نشر.  بردنی ازبای
 ی دستگاه، خشونت کامل و بنی توسط ای بھ جرم سخنرانی آقاجریحکم اعدام آقا. شودی کشانده میلیتعط
 . استی ماندنخی نظام را بھ اثبات رساند کھ در تاررینظ
 با درآمدھا، باال ی ضرور وھی اقالم اولمتی قنی بیعدم تعادل.  مورد اقتصاد ھم روابط خشن حاکم ھستنددر

 از تحرک ی ناشیسکتھ ھا.  برده استانی خانواده از می را برایزی ھا کھ توان برنامھ رمتیرفتن روزمره ق
 کھ رابطھ خانواده ی طبقاتدی شدالفاخت.  از نزول پولی ناشی ھای در اثر فشار بدھای متھای قعی ووسعیسر

 را مجبور بھ یشماری کھ زنان و دختران بیرسام آور سنھیھز.  محدود نموده استگریکدیھا را با 
 ...و.  کرده استیخودفروش

 رسانھ ھا، نھ تنھا نیا. دی آی بھ حساب می ملی رسانھ ھافی رواج خشونت از عمده وظا،ی لحاظ فرھنگاز
 رگی دی و برنامھ ھالمھای و پخش انواع فھی بلکھ با تھکنند،ی نمی در جھت خشونت زدائی اقدامنیکوچکتر

 ی کردن در دروازه ھات قبر درسی تھران برایبرنامھ شھردار. دھندی ھم قرار مسیخشونت را مورد تقد
 کشور، نوشتن وگفتن نیدر ا.  خشونت استسی تقدی فرھنگی ھااستی سنی ھمی در راستانیادیشھر و م

 مفھوم رییباتغ. ود منجر بھ مرگ او بشتواندی می در بر دارد و حتی طوالنیخالف امر قدرتمداران حبس ھا
.  شودی و ھمگانی عادی آن امریری کارگابھ تکنندی قلمداد می و معمولیواژه ھا، اعمال خشونت را عاد

 ھیھد"  آن را با ،ی ضمن مذ موم دانستن رشوه خواری روحانکی ، در مقام امام جمعھ تھران، شیمدتھا پ
 کردن، بھ انتیاروزدن، بھ تعھد عمل نکردن، خ ، احتکار، نیگرانفروش:  مثالی براای.  نموداسیق" گرفتن
 ارتکاب آنھا نھ لی دلنی بھ ھمند،ی آیبھ حساب م" یزرنگ"امروزه در فرھنگ ما ...  پولدارشدن ویقیھرطر
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 روزمره یبھ ھرحال اعمال خشونت عادت.  ھم ھستنددهی است، بلکھ بعضا پسندداکردهیتنھا رواج فراوان پ
  .شوندی مخالف معموال بھ مشاجره و دعوا ختم می ھاشھی نظر واند تبادلی کھ حتیشده است درحد

 اند، بھ کار داکردهیپ) یونھ در قرآن و اسالم واقع(  اسالم خی کھ در تاری ھم، ھرجنبھ خشنی لحاظ مذھباز
 یراای کھ ی با زنان و دخترانزی آمری و تحقی انسانریروابط غ. کنندی فتوا صادر ماورند،یاگر ھم کم ب. برندیم

 ی و پنجسال، چھ تعداد از زنان و دخترانستی بلدر طو. کنندیدفاع از خود را ندارند، بھ نام اسالم برقرار م
 حال، نی بر چھره آنھا زخم وارد کردند وبا ای موکت برغی شده اند و با تتیآزار و اذ" یبدحجاب"کھ بھ جرم 
تمام " . گفتھ است کھ چادر دراسالم ھست؟ یچھ کس"  گفت ی در مصاحبھ ای رفسنجانی آقاشیچند ھفتھ پ
 کسرهیرا ) ع (نی حسی در برابر زورگوئیستادگی و مبارزه با استبداد و ای خواھی و آزادی آزادگیجنبھ ھا
 نیاسالم د. کنندی مغی و تبلزنندی نھاده اند و فقط از قتل و خون و انتقام و التماس حرف میبھ کنار
 خالق ای برانی دنی ایگوئ.  و خشونت شده استی و غم و تنھائھایکی تار و کشتن و کشتھ شدن وتھایمحروم

 . بودامدهیو آزاد شدن ن
 ند،ی آی منندهی در کشور ھستند کھ در وحلھ اول بھ چشم ھر بی جاری خشونتھای از بعضی کلی شمھ انھایا

 کھ ستی ننیھا ا خشونتنیاما عارضھ ھولناک ا. باشدی منھای از اشی وسعت اعمال خشونت بقت،یدر حق
 لبنان و رواندا و در مجدد آنچھ کھ یبا بررس.  نظام مردمساالر محروم کرده استکی یکشور را ازبرپائ

 لی مردم و کشور تحمنی بر انی برد کھ بھ نام دی پی بھ عمق فاجعھ غم آلودتوانی اتفاق افتاد، میوگوسالوی
 انسان بھ دست ونیلی مکی از شی ماه، بکی در عرض ز،ی خشونت آمیدر کشور رواندا و در فضائ. شد

 کھ ی افراد،یوگوسالوی لبنان و یدر کشورھا.  و دوستان خود قتل عام شدندگانی و ھمساشانیاقوام و خو
 بتی از مصیکی نندگانی آفری اسلحھ نشانھ روند، در مدت کوتاھگریکدی ی بر روی روزکردندیھرگز فکرنم

 موج ی ساز برقرارنھی زمداکرد،ی رواج پی در جامعھ اینت وقتخشو.  بشر گشتندخی لحظات تارنیبارتر
 .ندی آفری و فاجعھ مشودی درآن جامعھ مکیستریھ
 کھ یجامعھ ا.  خشونت است،ی مردمساالری برقراری از عمده موانع و عامل مخرب برایکی کھ میدانیم

 خشونت متفق القولند کھ در خیر تانیمحقق.  ندارداتی حنھی زمی شده باشد، مردمساالرنھیدرآن خشونت نھاد
.  پا گرفتھ استیدمکراس....) ،یقتل، تجاوز، بزھکار(  آمدن اعمال خشونت در جامعھ نیاروپا، ھمراه با پائ

 آمدن اعمال خشونت در نی در فرانسھ بھ موازات پائ،ی انجام شده، بعداز جنگ دوم جھانی ھایطبق بررس
 . شده استنھی نھادیجامعھ، دمکراس

 خشونت ی مردمساالر، تالش برایاسی روشنفکر مسئول و فعال سفھی وظنی تری و اصلنی تریرور ضپس،
 غفلت، نیو ا.  و پنج سال از آن غافل بوده استستی بیرانی کھ قشر روشنفکر ایکار.  ازجامعھ استیزدائ

  . مجدد استبداد بوده استی ضد انقالب حاکم در بر قرارتیرمز موفق
عدم " شعار یری بکارگکند،ی می کھ باخشونت شکل گرفتھ و باخشونت زندگیمعھ ا در جادی ددی باحال

   در بر داشتھ باشد؟تواندی را میامی و چھ پدھدی می چھ معن،ی مردمساالریدر راه برقرار" خشونت
 بر عکس آنچھ کھ یتی وضعیعنی.  است کھ در آن خشونت نباشدیتی حالت است، وضعکی" عدم خشونت"

 ی تلقی ھدف عالکی ای آرزو آمال کی آن را بھ عنوان توانیپس م.  در آن قرار داردرانیا یجامعھ کنون
" یخشونت زدائ"  خشونت را از جامعھ زدود و دی آرزو، باای ھدف نی بھ ادنی رسی صورت برانیدر ا. نمود
 یر کشورھا دیعنی داند،ی را از وظائف خود می کھ دولت، خشونت زدائیدر کشورھائ.  نمودی تلقیرا جد

 بھ عنوان عامل ی دستگاه قضائ،ی و اقتصاد،ی اجتماع،ی فرھنگعی وسی عالوه بر برنامھ ھا،یدمکراس
 ی دستگاه قضائقت،یدر حق. کندی مفھی جامعھ، انجام وظی از اعضایبازدارنده ارتکاب خشونت توسط بعض

 آن در تی نسبت بھ اھمیارتکاب خشونت می ترمای وی را بھ ھدف بازدارندگی موجود، مجازاتنیبر طبق قوان
بھ ( اعمال خشونت ھستندی مجازاتھا بھ نوبھ خود نوعنی اکھیاز آنجائ. داردی مجرم مقرر میآن جامعھ برا

 ارتکاب خشونت کھی و تا جائی خشونت زدائیجھ گرفت کھ در راستای نتتوانی، م)یعنوان ابزار خشونت زدائ
 نمود ھمانطور کھ ذکر شد، در دی تاکدیبا. کرد) یف خشونت زدائبھ ھد(  اعمال خشونت توانی کند، میرا خنث
 شدن زهی دمکراتری سخیاگر بھ تار". عدم خشونت "تی بھ وضعدنی و بھ ھدف رسی خشونت زدائیراستا

 ری مسنی را در ای ھنگفتی کشورھا چھ بھانی کھ مردم اشودی مادآورمانی م،ی باز گردکی دمکراتیکشورھا
ھمانگونھ کھ اعمال خشونت .  دانستیکی ی خشونت گرائقی با تشودی نظر را نبانیتھ االب. متحمل شده اند

 کشور و پنجسالھ ستیتجربھ ب. دربرابر خشونت گرا ھم ناپسند است" عدم خشونت"ناپسند است، شعار 
  بلکھ بھ شدتکند،ی آن کم نمیری در برابر خشونت، نھ تنھا از بھ کارگی عملی کھ بدھدیخودمان نشان م
ھم ھمانند "  ھایآقا جر"  از ھموطنانمان نبود، ی عده کمی از سویاگر مقاومت. دی افزایعمل آن ھم م

 با عمل دیرا با" عدم خشونت "یستایپس شعار ا.  نبودنداتی حدی اکنون در ق،ی ارهی زنجی قتل ھاانیقربان
 . نمودایپو" یخشونت زدائ" بھ 
 را با چند ی انگشت شمار مزدوران استبداد، دانشگاھیعده ا شودیاجازه داده م" عدم خشونت"  شعار با

.  و خشونت را در ذھن دانشجوبکارند و بروند یریھزار دانشجو بھ آشوب و خون بکشانند، و نشاء انتقام گ
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 خشونت دانی بھ مدانشگاه طیدانشجو اجازه نخواھد داد مح" یخشونت زدائ "فھی وظی با اجراکھیدر صورت
 بھ لی می حتتواندی از افراط می در برابر خشونت و با دوریستادگی از ذم خشونت، با ای آگاھ شود، و بالیتبد

  .اعمال خشونت را در عملھ استبداد کاھش دھد
.  ھم مولد وھم بکاربرنده و ھم مشوق و اشاعھ دھنده خشونت استران،ی کھ نظام حاکم بر انستی اقتیحق

 نوشت، ی افسانھ مردمساالری حتتوانی شده است، نمدهیشونت تن کھ در خی در جامعھ ام،یدیھمانطور کھ د
 و داردی دور نگھ مینسان ای و ارزشھاھایعادت بھ خشونت انسانھا را از حس خوب.  آنیچھ رسد بھ برقرار

 جامعھ خشونت زده بھ آن خو کرده باشند، ارزش ھا کی کھ افراد یھنگام. دی افزایخشونت بر خشونت م
 نند،یبی می را زبونیری دلبرند،ی پناه مبی بندد و بھ غم و تخری آنھا رخت بر مانی از می شادشوند،یدگر م

 نایبا چشم ب) ع(نی حسیاگر در مراسم عاشورا. ندارند پی می را کوچکی بزرگخوانند،یمبارزه را خشونت م
نشان دھنده ...  و و تجاوزاتاتی و فحشاء وجناادی اعتعیرشد سر. میکنی موارد را مشاھده منی ھمھ امیبنگر

  . بھ خشونت مفرط در کشورمان استلیم
 مصرف خشونت را دی بایعنی.  از جامعھ استی در کشورمان، خشونت زدائی مردمساالری سنگ اول بناپس

 روشنفکران و فعاالن انی گسترده میاری و ھمی ھمکارکی بھ اجی کار ، احتنی ایبرا.  آوردنیدر جامعھ پائ
 صد در صد خارج ی فرھنگب انقالکی با دیبا.  مردمساالر داردانی و دانشگاھانیرھنگ و فی و اجتماعیاسیس

و در .  دادیاز نظام، مردم را در وحلھ اول از اعمال انواع خشونت ھا بازداشت و آنھا را بھ حقوقشان آگاھ
 التی تشککی  دست بھدیبا.  نمودقی تشوی آنھا را بر مقاومت در برابر ھر نوع اعمال خشونت،یمرحلھ بعد

 ای شعار پوکی" یخشونت زدائ. " را شعار عمل قرار داد" یخشونت زدائ " دیبا.  خارج از نظام زدیمل
  . خود داردیاست کھ عمل کردن در پ

 کند و بر آن یستادگی در برابر آن انکھیاول ا.  خواھد داشتنھی دو گزی تحول بزرگ اجتماعنی در برابر انظام
 دفاع از حقوق خود، با ا بزار و ی صورت مردم برانیدر ا. ت از خشونت بر ندارد دسمتی کھ بھ ھر قدیآ

 تحول الزمھ را بر نظام ی زدائخشونت ی و در راستادھندی ادامھ میروزی در خور بھ مبارزات خود تا پلیوسا
 لیبھ دل.  گرداندکی و خواست مردم نزددی جدتی کھ نظام خود را با موقعنستی دوم انھیگز.  کنندی ملیتحم

 بھ یگانگی در از خود ب،ی استبدادیآنکھ انسجام نظام با خشونت شکل گرفتھ است ، ھمانند تمام نظام ھا
  .سرعت سقوط خواھد کرد

 
 ١٣٨٣ نیفرورد ١٦

 


