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 )۵(در آستانهء سي امين سالگرد انقالب ايران  

 
 روشنفكران و خشونت انقالبي

 
 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
 فايل صوتي

 فايل صوتي با سرعت معمولي
 
 

يا آگاهانه اعمال مي شود؟ كساني كه » بروز مي كند«به هنگام انقالب آيا خشونت خود به خود و به ناگزير 
در انقالب شركت مي كنند، يا كساني كه انقالب را هدايت مي كنند، چه توضيحي براي وقوع خشونت 

اقدامي (ويدادي تراژيك نگاه مي كنند كه ناخواسته بر انقالبيان تحميل مي شود دارند؟ آيا به آن به چشم ر
يا برعكس آنرا معادل نوعي عدالت مي پندارند كه بايد فعاالنه و بدون ترحم به اجرا گذاشته شود ــ ) دفاعي

ژيمي كه يعني خشونت انقالبي به عنوان جبران بي عدالتي هاي گذشته و همچنين جلوگيرنده از بازگشت ر
 هميشه بي عدالتي را در حق مردم روا مي داشت؟

 
 خشونت رسمي

اين حذف فيزيكي مي تواند با زندان و . آشكارترين نوع خشونت همان نابودي فيزيكي معاند و منتقد است
خشونت در گفتار يا . اما خشونت تنها به اين يك نوع محدود نمي شود. شكنجه و تبعيد توأم باشد يا نباشد

هم ) ترور(و خشونت در ايجاد ترس رواني ) كه ديگري را به سكوت مجبور مي كند(ت ديسكورسي خشون
هست كه  از خشونت فيزيكي براي  قدرت اساسي تر و پايه اي تر هستند ــ هم براي حفظ قدرت و هم 

 . براي ضربه زدن به قدرت
 

گيرند، زيرا توسط فاعل انساني يا قرار مي » سوبژكتيو«همهء اين انواع خشونت ها زير مقولهء خشونت 
است و از عملكرد عيني » ابژكتيو«اما مقولهء ديگري از خشونت نيز هست كه . به انجام مي رسند» سوژه«

خشونت ابژكتيو، نامرئي است اما حضور آن به طور روزمره به شكل اجبار . سيستم سرمايه سربرمي كشد
اين خشونت، يك خشونت . سان فرودست بروز پيدا مي كندرابطهء سروري ـ بردگي در زندگي ميليونها ان
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بحث ما در اينجا .  است؛ در بطن و ذات نظام حاكم حضور دارد و از آن قابل تفكيك نيست» سيستمي«
 .منحصر به مقولهء اول يعني خشونت برهنه است

 
. اتيك يا خودكامهخشونت به شكل  ترور سازمان يافته، بنياد نامشهود هرنوع دولت است، اعم از دموكر

برعكس، . دولت انقالبي حجاب آنچه را كه نامشهود است برمي دارد و آنرا به جلوي صحنه مي آورد
و عقالنيتي به خدمت مي گيرد كه همواره از سوي » نظم«دولت غيرانقالبي خشونت را به منظور دفاع از 

» امنيت« دولت در جهت دفاع از خشونت نهادي شدهء. تهديد مي شود» بربريت«آنارشي، هرج و مرج، و 
اين توجيه مشروعيت قانوني ترور سازمان يافته در دولت ليبرال ـ . به كار مي رود» قانون جنگل«در برابر 

ارتش و پليس مدرن، به عنوان سپاهيان پاسدار نظم موجود، همراه با زندان مدرن، . دموكرات مدرن است
، هيچ چيز از خشونت تروريست ها، »دشمن«رفتار آنها با . ندمشروعيت خود را از چنين عقالنيتي مي گير
 . آنارشيست ها، و انقالبيان ِ برانداز كمتر ندارد

 
در سطوح فردي، انواع جنون، سرريزشدن ناعقلي، پاگذاشتن آنسوي مرز مجاز، بت شكستن، بندگسيختن، 

 جملگي رفتارهائي هستند كه گذر به حيطهء تاريك كشش هاي ناشناخته، رها كردن افسار شور و شهوت،
 . دريافت مي كنند) يا دولتي(دير يا زود مجازات خشن خود را از سوي آن عقالنيت نهادي شدهء رسمي 

 
 خشم كاريزمائي و خشونت

دستكم اينها شعارهاي عامي است . انقالب ها به طور عام معطوف به كسب آزادي، برابري، و برادري اند
.  يك طبقه، براي بسيج طبقات ديگر و تودهء مردم از آنها كمك مي گيرندكه يك گروه، يا نمايندگان

انقالبها از اين رو از حمايت مردمي برخوردار مي شوند كه . انقالب در جامعهء فاقد عدالت رخ مي دهد
م هدف واال ه. به وقوع مي پيوندند» هدف واال«انقالبها براي استقرار . وعدهء پايان بي عدالتي را مي دهند

هدف واال استقرار نظام عدل، آزادي، استقالل . يك آرمان معنوي است و هم يك نظام سياسي اين جهاني
نظام «، يا استقرار هر »دموكراسي«وصلح است؛ هدف واال برقراري نظام جمهوري، نظام سوسياليسم، 

 .ديگر است» مقدس
 

را به عنوان رهبراني فسادناپذير و مؤمن به انقالبيان زماني در ميان مردم محبوب مي شوند كه اعتماد آنها 
كاريزما چيست؟ كاريزما آن هاله . هستند» كاريزما«رهبران انقالبي صاحب . هدف واال  جلب كرده باشند

اي از اعتبار معنوي در اطراف يك شخصيت استثنائي است كه انسانهاي ديگر را به سوي خود مي كشد و 
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. كاريزما مادرزادي نيست، ارثي نيست، يادگرفتني هم نيست.  انگيزددر آنها احساس احترام و تقدس برمي
 . كاريزما در آزمون گذشتن از آتش به دست مي آيد

 
منشاء اقتدار معنوي، وجود مادي يا استقامت فيريكي يك فرد نيست، بلكه استقامت روحي او و ارتباطش با 

ه عنوان يك فرد صاحب گوشت و پوست وخون، او ب. آن امر واال ــ هدف پيش رو، آرمان انقالب ــ است
او فسادناپذير است . اما آنچه پامال نمي شود آرمان او است. مثل هركس ديگري مي تواند به خاك بيفتد

او از به خاك افتادن و شهادت باكي ندارد زيرا با اين كار . براي آنكه مرگ خود را پيشاپيش پذيرفته است
انقالبيان، همانند پيامبران، بت . اقتدار كاريزمايي، از نوع اقتدار مقدس است. امر واال را زنده نگه مي دارد

آنها وعدهء . خشم آنها نيز هاله اي از تقدس دارد زيرا نويد دهنده و رهائي بخش است. شكن و براندازند
مي شكستن ميله هاي زندان را مي دهند و با خشونت مشت به دهان قدرتهاي حاكم، فرعون هاي زمانه، 

 . ترور آنها، همچون خشم االهي، مقدس است. انتقام آنها فردي نيست. زنند
 

جفرسون، روبسپير، دانتون، گاريبالدي، زاپاتا، لنين، تروتسكي، مائو، گاندي، هوشي مين، كاسترو، چه 
سب گوارا، و نلسون ماندال نمونه هائي از رهبران كاريزماتيك هستند كه با جلب اعتماد مردم موفق به ك

در دوران مدرن، رهبران انقالبي غالب اوقات از ميان روشنفكران و تئوري پردازان . قدرت انقالبي شده اند
در اصطالح آنتونيو گرامشي، آنها بيشتر . (بر مي آيند، نه از ميان پيران طريقت و شيوخ، يا روحانيان

م، در كشورهائي كه مذهب در آنها اما همانطور كه گفتي.) »سنتي«اند تا روشنفكر » اورگانيك«روشنفكر 
قوي و ريشه دار است، سنت هاي شورشگري ماقبل مدرن آثاري از خود را در جنبش هاي انقالبي مدرن 

 .برجا مي گذارد
 

 جاذبهء خشونت براي روشنفكر
هيچ چيز براي روشنفكران طبيعي تر از آن نيست كه به سوي انقالب جلب شوند؛ مگر اينكه خود وابستهء 

به طور معمول، در جامعهء اختناق زده، روشنفكران زبان شان بسته است، سانسور مي . ت حاكم باشندقدر
آنها با آنكه بصيرت و . شوند، جلوي چاپ آثارشان را مي گيرند، حرف شان به مخاطبان شان نمي رسد

 . قدرت تحليل دارند منشاء اثري نيستند
 

اسبكار و مالدوست و پول پرست، روشنفكران از راه كار در جامعهء اختناق زده يا در فرهنگ سراسر ك
نازك . روشنفكرانه نمي توانند امرار معاش كنند؛ به اجبار به كارهاي پست يا نامقبول روي مي آورند
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انديشاني كه بيشتر عمر خود را به فكركردن، خيال بافتن، و نوشتن گذرانده اند، صاحب تكنيك و دانش 
درنتيجه، مدام كالفه اند از اينكه كسي از . ند با آن شغل و امنيت مالي كسب كنندفني اي نيستند كه بتوان

روشنفكران از اينكه . آنها حمايت نمي كند، از اينكه وقت پيدا نمي كنند با فراغت بينديشند و خلق كنند
انقالب . امور فرهنگ و انديشه و هنر به دست مشتي نابخرد و نااليق مجيزگوي قدرت افتاده دل پري دارند

انقالب، شأن واقعي انديشمند و روشنفكر را در جامعه به او باز مي . نويد تغيير همهء اين چيزها را مي دهد
 . اين جاذبهء انقالب است براي روشنفكر. گرداند

 
. د سوداي رهبري نداشته باشند، تمايل به آن دارند كه رهبران انقالب را ايده آليزه كنندروشنفكران اگر خو

آنها نيز ناخودآگاه آرزوي هاي خود را در وجود رهبران . از اين لحاظ آنها تفاوتي با عوام الناس ندارند
ي آيد و ظالم را برزمين مرد و زن عامي در انتظار آقائي نوراني اند كه روزي م. انقالبي برون فكن مي كنند

انقالب به پابرهنه ها وعدهء قسط مي . مي زند،  و روشنفكر در انتظار ناجي اي كه مثل هيچ كس نيست
 . دهد، و به روشنفكر قول تزكيهء روحي و پالودن فرهنگ از ابتذال و دنائت

 
هنري مي شوند و براي او رمانتيك در آثار » ضدقهرمان«همين روشنفكران اند كه در زمانهء عسرت، شيفتهء 

مرثيه مي سرايند؛ ضدقهرماني كه به ظاهر هيچ وجه مشتركي با روشنفكر حساس و كتابخوان و روياپرور 
ندارد، ضدقهرماني كه از حاشيه يا اعماق اجتماع مي آيد، قانون مي شكند، چاقو مي كشد، راهزن است، 

و سرانجام با حفظ نوعي شرافت ذاتي زير چرخ معتاد است، انتقام مي گيرد، دست به جنايت مي آاليد، 
دستگاه اجحاف رژيم حاكم به خون مي تپد؛ شرافتي ديرينه و نوستالژيك كه قرباني فرهنگ كاسبكار و 

براي روشنفكر مغبون، در شهادت ضدقهرمان لومپن، نوعي اشرافيت واالي . متقلب امروزي شده است
اين همذات پنداري در ذهن او تصاوير . را مي شويد و مي برداخالقي نهفته است كه  همهء جنايت هاي او 
براي رسيدن به هدف واال، يا رسيدن به خود وااليش همچون . جاني و معصوم را بر هم منطبق مي سازد

 . يك موقعيت وجودي، ريختن خون بي شك مجاز است
  

دشمن هم . نام دارد»  انقالبضد«يا » دشمن«ابژهء خشونت، يا آن كس كه خشونت عليه او اعمال مي شود 
» از درون«آن نيروئي است كه از بيرون قصد بازپس گرفتن قدرت از دست رفته را دارد، و هم آن كس كه 

ي دشمن دروني خطرناك تر از دشمن بيروني مي »توطئه«گاه . پايه هاي قدرت انقالبي را تضعيف مي كند
ر داشته باشد، نقاط ضعف و قدرت خودي را مي شود زيرا او مي تواند در صفوف خود انقالبيان حضو

 !شناسد و با سياست هاي خودي آشنا است
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انگيزهء دشمن دروني براي برگشتن از اهداف انقالب مي تواند گوناگون باشد، جاه طلبي يا نفع شخصي، 
ر خطير ضعف اعتقادي يا تزلزل در مباني ايدئولوژيك، يا صرفاً عدم جسارت و بي جنبگي براي ادامهء كا

انقالب و جلوبردن آن به سمت هدف واال؛ كاري كه ارادهء راسخ مي طلبد و ايمان صد در صد به هدفهاي 
سخنراني در پيشگاه ! (به قول روبسپير، هرآن كس كه ترس به دل راه دهد مقصر است. اوليهء انقالب

 )مجلس ملي به مناسبت توقيف دانتون و كاميل دمولن
 

 زبان و ترور
ن عالوه بر داشتن تئوري و نظريهء انقالبي، از نيروي روشنفكري ديگري نيز برخوردارند كه در روشنفكرا

زبان و ) يا اغوا كنندهء(پروسهء انقالب بسيار مؤثر مي افتد و آن نيروي زبان است ــ نيروي ترغيب گر 
ي نظير فيدل ژاكوبن هائي چون روبسپير، دانتون، كاميل دمولن، سنت ژوست و ماركسيستهائ. خطابت

كاسترو، رژي دبره، و آنجال ديويس، براي نمونه، همه خطيباني برجسته بوده اند با احاطه اي مسحور كننده 
زبان يك خطيب انقالبي همچون ماري زيبا است كه با رقص خود مي تواند بفريبد، تهديدكند، يا . بر زبان

 . از زبان برمي خيزدترور ديسكورسي يا ترور سمبوليك. وحشت  بر دل ها بيندازد
 

چه رابطه اي است ميان تئوري انقالبي، زبان، و ترور؟ تحيلگران محافظه كار به طور معمول بر روانشناسي 
اين روانشناسي بر جزميت و فضيلت طلبي مطلق و . فرد انقالبي تأكيد مي كنند كه او را به ترور مي كشاند

رد كه آشتي ناپذير است و همهء انسانهاي ديگر را قابل كيفيت فسادناپذيري رهبر انقالبي انگشت مي گذا
فاسد شدن مي بيند؛ يعني روانشناسي فرد مؤمني كه بي حد و حصر منزه طلب است و تمام وجودش را 

و كارهاي » خصوصي«وقف يك هدف، آرمان واالي انقالب، مي كند؛ بدون آنكه فرصتي براي امور 
وشنفكر انقالبي نيز مي تواند همچون رفتار منزه طلب او حاوي اما زبان ر. ديگر باقي بگذارد» فرعي«

به معني آن حركت ذهني است كه معناي زبان راــ معناي » ترور«در اينجا، مفهوم . عناصري از ترور باشد
سخني كه گفته مي شود ــ مطلق مي كند و آنرا حقيقت مي خواند تا هركس اين حقيقت را نپذيرد خائن يا 

منتقدان محافظه كار معتقدند اصوالً ژاكوبنيسم، ماركسيسم انقالبي، و لنينيسم، آن . گرددتلقي » دشمن«
نوعي از ايدئولوژي هستند كه تئوري را بر عمل برتري مي دهند و تالش مي كنند اين تئوري را به هر 

ل سياسي به در اين مسير، نوع ويژه اي از آكتور يا عام. وسيلهء ممكن بر پروسهء تاريخي منطبق سازند
وجود مي آيد كه كسي نيست مگر همان روشنفكري كه مي خواهد اصول فلسفه و تئوري اش را در عمل 

 . ببيند و در راه اين هدف حاضر است دست هاي خود را آلوده كند
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 فراسوي تمدن » عدالت«
 و روان يك انسان،  از ما هرگز با قطعيت نمي توانيم بدانيم در ذهن. همهء اين تعابير جاي چون و چرا دارند

يك روشنفكر انقالبي شايد به راستي هوادار فرودستان باشد و بخواهد . جمله يك روشنفكر، چه مي گذرد
و (متفكر اروپائي سالوي ژيژك در دفاع از ژاكوبنيسم . از سوي آنها انتقام بگيرد و عدالت را جاري كند

خشونت « به نوعي از خشونت مي كند كه نامش را اشاره)  نيز دفاع از خشم مسلمانان محروم جهان سوم
فضيلت و «نگاه كنيد به پيشگفتار ژيژك بر مجموعه سخنراني هاي روبسپير در كتاب (مي گذارد » االهي
خشونت االهي، همچون يك سانحهء طبيعي از ). نوشتهء ژيژك» خشونت«ونيز فصل پنجم كتاب » ترور

يچ طرح مقدماتي و هيچ نقشه اي از قبل براي آن وجود ندارد و ه. هيچ كجا نازل مي شود و نابود مي كند
اين خشونت، ماوراي قانون، ماوراي فرهنگ و تمدن، و فراسوي هر سپهر سمبوليك . نه هيچ كنترلي بر آن

اما در بطن آن عدالتي است كه . رخداد آن، نامنتظره، صاعقه آسا و به نهايت مرگبار است. و زباني است
اين خشونت، تنها و آخرين نشانهء عدلي است كه . ي هرگز قادر به اجرايش نيستهيچ انسان خاك

هرچندگاه يكبار، در ازاي قرباني شدن ميليونها انسان كوچك وفرودست در مسلخ تاريخ، به جبران 
نه روشنفكر و نه هيچ كس ديگري قادر نخواهد بود بر . ، بر ستمكار و غيرستمكار جاري مي شود»پيشرفت«

 . سمان مهار زندخشم آ
 
 
 

 }.ادامه دارد{

 :لينك به بخش هاي گذشته

 يك ـ انقالب پيش از ترور
html.122post_/07/2008/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 دو ـ انقالب و ترور
html.123post_/07/2008/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 سه ـ فلسفه و انقالب
html.124post_/07/2008/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 

 ب و فكر آزاديچهار ـ انقال
html.125post_/08/2008/nilgoon/com.radiozamaaneh://http 
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