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   و واکنش ليبرال هاو واکنش ليبرال ها  جنبش توده ایجنبش توده ای
همه شان به اضطراب افتاده اند؛ ترس سراپای وجودشان را فرا گرفته، خواب و خوراکشان را ربوده و تارنماهايشان را 

ه تر ها، از سايت جمهوری و کار آنالين تا  مدرسه فمينيستی و از نخبگان نامدار تا بی نام و آواز. به لرزش انداخته است
هر چه اين مملکت از ليبرال و سوسيال دموکرات ! از اکثريت و جمهوری خواهان تا فمينيست ها... ميدان زنان و 

 راه چرا؟ چون جنبش توده ای به.  دی خون می گريد۶در خود دارد، بعد از ") توسعه گرا"و " تحول طلب"ببخشيد، (
 دی مردم معترض و به جان ۶آنها نمی رود، چون جنبش توده  ای روز به روز راديکال تر می شود، چون بويژه در 

آمده شعار های ساختار شکن و ضد رژيم داده اند، چون خيابان را به اختيار خود درآورده اند و با بستن باريکاد مانع 
دن زباله دان ها گاز خفه کننده را خنثی کرده اند تا در خيابان بمانند و ورود اوباش موتور سوار شده اند، چون با آتش ز

فرياِد يا مصيبتا، يا خشونتا ... به اعتراض خود ادامه دهند، چون تعدادی از برادران بسيج و امنيت را گوشمالی داده اند 
 ...   ما را متحد و يکدست کند قرار است از اين پس صفوف منهزم و پراکنده طيف ليبرال ها و سوسيال دموکرات های

، در سير تحول خود چندی "هم فراموش می کردند و هم می بخشيدند"آنهائی که ديروز ادای ماندال را در می آورند و 
به نام او قسم می خورند . گاندی مد روز ليبرال نمايان ايرانی و اسم دعای آنها شده است. ست که گاندی را علم کرده اند

در کالبد بی جان ليبرال نمايان ايرانی نفوذ ) روح بزرگ(“ ماهاتما”. وفاداری به راه او با هم مسابقه می دهندو در اعالم 
  .کرده و آن ها را به واعظين علم  اخالق مبدل کرده است

  
 آورده امروز که جنبش توده ای در راه راديکاليزه شدن گام بر می دارد و شبح انقالب را بر فراز ايران به پرواز در

او قرار است نقش باز گرداندن اين جنبش به راه راست، يعنی راه “ ضد خشونت”است، گاندی و ايدئولوژی جنبش 
ليبراليسم ايرانی بسياری از نخبگانی را که در چنته دارد وارد ميدان کرده تا به نام اومانيسم . اصالح طلبی، را بازی کند

نهای اصالح طلبانه خود در رژيم جمهوری اسالمی، که با اوج گيری جنبش گاندی وار و با مائده ضد خشونت به آرما
  . توده ای روز به روز نحيف تر می شود، قوتی بخشد

  
های ما حاال ياد گاندی و جنبش غير خشونت گرايش افتاده اند؛ در حالی که " ليبرال"همين است که توضيح می دهد چرا 

 در جريانات حاشيه ای و اتوپيست به حساب می آيد؛ خط مشی گاندی در اين مشی امروز در جهان، در مجموع، تنها
اروپای ميان دو جنگ از سوی جنبش های چپ و ضد جنگ جدی گرفته می شد و در ميان آنها نفوذ داشت، اما بعد از 

روندهائی که جنگ دوم در محافل سياسی و روشنفکری اروپا به افول گرائيد و تنها از پايان دهه هشتاد و به موازات 
اين جا صحبت (مجددا رنگ و رونقی گرفت " جهان سوم"جهان را در اين دوره دستخوش تحول کردند، در کشورهای 

  ).   از ميزان محبوبيت و مراتب تقديس آن نيست، بلکه تاثير عملی اش مورد نظر است
  

 از ده سال است که ليبرال های ايرانی بيش. خميره جنبش ضد خشونت امروزی ايشان البته از يک دهه پيش ور آمده بود
  : همانند صفحه خط افتاده ای اين اوراد را تکرار می کنند



در انقالب . انقالب نوعی تهاجم است برای تغيير بر مبنای منطق خشونت و نه گفتگو و احترام به حقوق مخاطب خود 
 دولت را تخريب می کند، سيستم را به هم می انقالب ماشين. خشونت هست چون بر مبنای احترام و گفتگو استوار نيست

. انقالب يک سلطه مبتنی بر خشونت و بيگانه با فرايندهای مدنی ست. زند و به اين ترتيب خشونت را انتشار می دهد
حکومت هائی که از انقالب بيرون می آيند چون محصول اعمال خشونت هستند خودشان گفتمان خشونت در جامعه را 

توليد خشونت از طريق گفتمان زمينه های روانی و . خشونت در جامعه محصول گفتمان خشونت است. گسترش می دهند
. علمداری،  ع. احمدی خراسانی، ک. برای نمونه نگاه کنيد به آثار ن(... اجتماعی اعمال خشونت را فراهم می کند و 

  ...)نگهدار . سحر خيز ، ف
  

کام نيست، چرا که همه آنهائی که ريگی به کفش ندارند و با منطق انقالبات اين جا ضرورتی به توضيح بی پايگی اين اح
حداقل آشنائی را دارند می دانند که انقالب و خشونت يک به يک نيستند و پيوند ذاتی و مستقيم ميان اين دو وجود ندارد؛ 

مبارزات روزمره رخ می دهد؛ انقالب عملی برای تغيير راديکال و بنيادی وضع موجود است که در انتهای روندی از 
وقتی انقالب می شود که هنجار های متداول در سيستم ديگر جواب ندهد و ساختار های آن از هم بپاشد؛ انقالب اما لزوما 

  . خشونت آميز نيست؛ انقالب زمانی به خشونت روی می آورد که با سرکوب خشونت بار ارتجاع مواجه می شود
از چهره محبوب ليبرال . ی مشاهير بسيار غير انقالبی در مورد خشونت انقالبی اشاره کنيمتنها کافی ست که به گفته ها

به  زعم او جائی که نيروئی آزادی کش با خشونت و جنگ به از ميان بردن آزادی کمر بسته (های مان، کارل پوپر 
که بگذريم  به خود گاندی می ، )است آزادی خواهان مجبور می شوند برای دفاع از آن به جنگ و خشونت دست زنند

رسيم که با ياد آوری حد و حدود متدش از شرايط روی آوری به سالح نيز حرف زده است؛ اين گفته او در چهار گوشه 
من ترجيح می دهم که هند برای دفاع از حيثيت خود سالح  بردارد تا ببينم که با جبن و زبونی به : "جهان شهرت دارد 

  ".رافت خود نشسته استتماشای برباد رفتن ش
ديگر اين که تضاد قهر آميزی که خود را در عرصه سياست نشان می دهد انعکاس تناقضات و تقابالتی ست که در زير 

  . بنای طبقاتی و اقتصادی جامعه وجود دارد
که در يک يعنی خشونت عريان و فيزيکی در انقالبات و طغيان های توده ای انعکاس خشونت همه جانبه و پنهانی ست 

ساختار ستم گرانه اقتصادی و اجتماعی بر شمار بزرگی از انسانها می رود و هستی و شأن انسانی و آزادی آن ها را هر 
  . روزه مورد تجاوز قرار می دهد

  
های ما اين البته انتظار بزرگی ست که پيکان حمله خود را به چنين خشونتی نيز متوجه کنند اما دست کم " ليبرال"از 
در انقالب ها و سوابق تاريخی آن امانت و " خشونت" شود انتظار داشت که در ادعاها و احکام خود نسبت به بروز می

ما تالش برای اين است که " ضد خشونت جوی"يک نمونه از تحريف های رايج در ميان طيف . شرافت در پيش گيرند
  . از آن جلوه دهند را مبنای سرکوب های دوران بعد ۵٧انقالب بهمن " خشونت های"

از قضا انقالب بهمن که يک سال و اندی به درازا کشيد يک نمونه از انقالب هائی بود که بدون توسل به سالح و تنها به 
 بهمن هم که پايگاه های نظامی به دست مردم افتاد ٢٢از وقايع روز . نيروی تظاهرات و اعتصابات سراسری روی داد

 و قهر ياد کرد چرا که نيروهای مسلح از هم پاشيده رژيم در مجموع مقاومتی از خود هم نمی توان با عنوان خشونت
هر فعال اجتماعی که اين دوران را به ياد دارد در صورتی که غرض و مرضی . بروز ندادند تا به خشونت منجر شود

ت اسالميون و سرانجام با به نداشته باشد از اين واقعيت آگاه است که بعد از به دست گرفتن ارگان های قدرت به دس
  .روی کار آمدن جمهوری اسالمی بود که سرکوب و خشونت بر مخالفان متداول گرديد

  
اخير را لبيک گفت و نيل به آمال " مدنی"به هر رو، طيف ليبرال و سوسيال دموکرات ما در ابتدا برآمد جنبش توده ای 

اما به سرعت شاهد ناتوان اين واقعيت گرديد که با . تين باال زدو اهداف خود از دريچه آن را ممکن ديد و برای آن آس



گسترش و راديکال شدن اين جنبش اعالن خطر های ده ساله اش فعليت و شفافيت شگرفی يافته و عاقبت چيزی که از آن 
  . می هراسيد فرا رسيده است

  
انگار که . صلح طلب ما شدت و حدت گرفتبا برآمد جنبش توده ای جاری در اين چند ماهه گاندی گرائی ليبرال های 

گاندی می توانست آب رفته را به جوی باز آورد، گفتی که ) يا بقول آنها ضد خشونت(ايدئولوژی غير خشونت گرای
 . گاندی وارگی می تواند آنتی تز آنها برای قيام و انقالب باشد

 

  ماجرای گاندیماجرای گاندی
گاندی تنها يک متد مبارزه نيست بلکه يک سيستم است » ت گرائیغير خشون«ما می دانند که " صلح طلب"اما دوستان 

اين سيستم چنان . که اجزای تشکيل دهنده فلسسفی، سياسی و اجتماعی آن قاعدتا به عنوان يک مجموعه عمل می کنند
لهای ايرانی تضادهائی با ادعاها و منويات ليبرال های ما دارد که به سرعت از فونکسيون واقعی اين گاندی گرائی ليبرا

  : اشاره به چند مورد از اين تناقضات خالی از تفرج نيست. در شرايط و اوضاع فعلی در ايران پرده بر می دارد
گاندی تبعيت از رئيس و رهبر را يکی از اصول عملی جنبش خود می دانست و تالش می کرد که هر حرکتی در جنبش 

د در مجموع خو. عيت از اين فرد به شکل تمام و کمال صورت گيردغير خشونت آميزش تحت اتوريته يک فرد باشد و تب
او بود که مقررات حرکاتی که رهبری می کرد را تعيين می نمود و دور شدن مريدانش از اين مقررات برايش قابل 

تا زمانی که اين حرکات تحت رهبری مطلق خود گاندی يا نزديکانش قرار داشت به مشی غير خشونت آميز . تحمل نبود
لق خارج می شد از مسير غير خشونتی اش تماما منحرف می خود وفادار می ماند اما به محض اين که از اين کنترل مط

گرديد؛ برای همين است که بسياری بر آنند که هيچ يک از نهاد های جنبش گاندی بعد از مرگ او پايدار نماند چون اين 
  .ها تنها بر کاريزما و اتوريته او استوار بوده اند

 سوسيال دموکرات های ما نسبت به جنبش های افقی، -که ليبرال اين سيستم در تناقض آشکار با احترامات فائقه ای ست 
شبکه ای و بی سر ابراز می کنند؛ در تقابل با همه آن پيف و پوفی ست که ايشان نسبت به اصل رهبری و رهبران در 

  !جنبش های اجتماعی و سياسی از خود بروز می دهند
به مذاق گاندی خوش ) ن خدمات پارلمانی را به حزب کنگره کردبا وجود اين که گاندی بيشتري(حتی سيستم پارلمانی هم 

ادعاهای ضد پارلمانی او در يکی از  . هم تشبيه کرده است" زن عقيم و فاحشه"نمی آمد تا جائی که اين نظام را به 
انی مدنی و در هر کمپين نافرم(، که در آن مشی غير خشونت آميزش را ارائه می کند )هند سواراج(اصلی ترين آثارش 

، چنان آشکار و صريح است که هرگز مورد تکذيب و يا تجديد )تجديد چاپ می شد و در ميان جوانان توزيع می گرديد
به طور خالصه گاندی معتقد است که سيستم پارلمانی متکی بر احزاب عقيم است چون وزيران . نظر او قرار نگرفت

گاندی مخالف تغيير دولت، سيستم حزبی و . نيازهای احزاب استمرتب تعويض می شوند و دغدغه نمايندگان پاسخ به 
حتی اصل انتخابات است چون تغييرات ناشی از انتخابات رقابتی که موجب تغيير دولت ها می شود از نظر او مانع 

  .تصميم گيری های منطقی و باثبات سياسی می گردد
تناقض آشکاری با آرمان های پارلمانی و !) کراسی جهاندر بزرگترين دمو(چنين موضعی نسبت به سيستم پارلمانی هند 

انتخاباتی ليبرال های ما، که در شوق نيل به آن به هر پشتک و واروئی در خدمت اصالح طلبان نظام دست می زنند، 
  . قرار دارد

  
 دوا و سيستم گاندی با هر چه که رنگی از غرب دارد مخالفت می کرد، از فرهنگ و آموزش و پرورش و شهريت و

چيزی که دوستداران گاندی و پيروان راه او غالبا (درمان و لباس و ماشين و هنرهای زيبا تا منفعت طلبی و ماترياليسم 
بيماری ست که هند بايد خود را از آن ) غربی(او در همان اثر مشهورش می نويسد که تمدن ). به آن اشاره نمی کنند



) راستی اين ها شما را ياد کی می اندازد؟! (وط است، قلمرو شيطان استتمدن غرب تنها ويرانی و سق. مصون دارد
هند واقعی از نظر او آنتی تز غرب است، مذهبی، غير خشن، . تمدن بی اخالقی، المذهبی، ماشينيسم و ماترياليسم است

بتدا از کارکنان ا. گاندی وفاداری به سنت را برگ برنده کشورش در نبردهای خود می داند. روستائی و اخالقی ست
دولت می خواهد که شغل خود در ادارات دولتی را رها کنند و از مردم می خواهد که از مصرف اجناس صنعتی 

دردهه پايانی زندگی اش . خودداری ورزند، وبعد ها جوانان را به ترک دانشگاه و پرداختن به نخ ريسی تشويق می کند
  . صلی در کشورش تالش می کندهم برای احيای ِده به عنوان واحد و هسته ا

  
 غايتی که از نظر --هسته ضد مدرنيستی انديشه و ايده های گاندی با آرمان های مدرنيستی و جامعه ايده آليزه مدرن

 در چنان تقابل آشکاری قرار دارد که دست کم تعظيم و --ليبرال های ما ايران بايد طی دهه های آينده به آن نائل آيد
به اين ايده ها را ) که خروج جامعه ايران از سنت به مبارزه سياسی آن ها هويت داده است(ست آن ها تکريم طيف مدرني
  .   بديع جلوه می دهد

حتی . در سيستم گاندی مذهب نه تنها از سياست جدا نيست، بلکه بايد عمل سياسی، اجتماعی و اقتصادی را راهنمائی کند
غير خشونت گرائی هم يک . می شود" نجاست مطلق"سياست بی مذهب . ازدهنر هم بايد انسان را به ياد خدا بيند

مذهب است که بايد مناسبات ميان انسان و طبيعت و هم چنين ميان . پرنسيپ مذهبی و هم يک شيوه عمل سياسی ست
  .انسان ها را تعيين کند و راه برد

ظر دارند، پيش گرفتن مشی بنيان گذار جنبش غير برای ليبرال هائی که دست کم جدائی سياست و مذهب را در آينده مد ن
  . خشونت امری غريب می نمايد

: جنبش غير خشونت گرا را می پذيرفت" زنانه"گرچه گاندی در مجموع به امر برابری زن توجه داشت و حتی کاراکتر 
ود اما در عين حال، در ، و موافق تحصيل زنان ب"اگر عدم خشونت طبيعت انسانيت است، پس آينده به زنان تعلق دارد"

در همان اثر معروف خود تمدن غربی را . هماهنگی با مبانی ضد مدرنيستی اش، معتقد بود که جای زن در خانه است
متهم به اين می کند که زن را، به جای اين که ملکه کانون خانواده اش بماند، به گردش در خيابان و کار در کارخانه 

از امر برابری حقوق زن نبايد چندان ) يا دست کم بخشی از آنها(ی ليبرال های فمينيست اين نظر با تلق. سوق می دهد
  !انطباق داشته باشد

  
و سرانجام هيچ کس از اين فاکت بی اطالع نيست که در جامعه هند اين نادر است که بحران های اجتماعی و سياسی 

هندو ها و مسلمانان در کشور گاندی يکی از افسار بدون خشونت به سر رسند؛ که درگيری های مذهبی و قومی ميان 
گسيخته ترين خشونت های معاصر در جهان را شکل داده است؛ که جامعه ای که عميق ترين نابرابری های اقتصادی و 
اجتماعی در آن برقرار است دست بر قضا کشوری ست که بر طبق آموزه های گاندی قرار بود مدل جنبش غير خشونت 

  !ن گرددگرا در جها
تاگور که . در اين باره اشاره به گفته های رابيندرانات تاگور، شاعر پر آوازه هندی هم عصر گاندی خالی از فايده نيست

انسانی پيشرو بود و ناسيوناليسم را در خود تهديدی برای بشريت می دانست و با ماهاتما گاندی هم مراوده و نزديکی 
زمانی به او هشدار داد که بعضی عمليات معروف به )  با او در اختالف بودگرچه بر سر موضوعات فراوانی(داشت 

نافرمانی مدنی مانند بايکوت کاالهای خارجی تنها به تيز تر کردن احساسات کينه جويانه بدوی توده های پيرو او منجر 
ن جنبش از عقل و فرهنگ در خالل جنبش نافرمانی مدنی تاگور با مشاهده اين که چگونه توده های پيرو اي. می شود

فاصله می گيرند و از رهبر خود تبعيت کورکورانه می کنند به عصيان آمده و خطاب به گاندی می نويسد که مقاومت 
رومن روالن نويسنده فرانسوی که با گاندی نزديکی داشت و خود از پيروان . منفی او در خود با اخالق مغايرت دارد

نظر تاگور مبنی بر اين که بذر خشونت در هند در عين  ) نامه او را هم تدوين کرده استو يکی از زندگی (جنبش او بود 
  . ترويج غير خشونت گرائی  کاشته شد را وارد می دانست



واقعيت اين است که تقديس گاندی و جنبش غير خشونت گرای او برای ليبرال های ايرانی، ! اما اين ها مهم نيست
به همان ترتيب که در زمان خود برای حزب کنگره مواهب .  مورد مصرف ديگری داردهمانطور که پيشتر گفته شد،

در واقع برای حزب کنگره ايده های فولکلوريک اقتصادی و سياسی گاندی که مردم را . سياسی مهمی در بر داشته است
 و سيستم حزبی را دليل به ترک مشاغل خود و روی آوری به نخ ريسی فرامی خواند يا دموکراسی پارلمانی و رقابتی

). و برخی مودبانه آن ها را اتوپيائی توصيف می کردند(ناپايداری سياسی هند می دانست، از اهميتی برخوردار نبود 
را از حزب کمونيست و " کاست نجس ها"اهميت اصلی گاندی برای کنگره در اين بود که توانست جمعيت کثيری از 

کاست "با پيوستن .  هندوئيسم، به ناسيوناليسم هندی و در نتيجه به کنگره پيوند زندسازمان های راديکالشان بکند و به
های سابق بعد از مدتی به کاله " کاست نجس"هر چند . کنگره به بزرگترين فورماسيون سياسی هند مبدل شد" نجس ها

تند اما دستاورد سياسی ورود آنها گشادی که بر سرشان گذاشته شده بود پی بردند و به گاندی زدائی از جنبش خود پرداخ
  .به زندگی پارلمانی هند سلطه بی رقيب و بی چون و چرای حزب کنگره را برای مدتها در اين کشور تضمين نمود

 سوسيال دموکرات بی بال و پرواز ما با -البته قياس ايران قرن بيست و يکم با هند ميانه سده گذشته، يا طيف ليبرال
ره بی معناست؛ تنها امری که قابل توجه می شود اين است که  دوستان ما هم مانند همه جريانهای فورماسيونی چون کنگ

کوشيده اند که از نمد جنبش غير خشونت گرای گاندی کالهی هم برای " رو به توسعه"سياسی رو به افول در جوامع 
ت که در برابر عروج راديکاليسم توده های به اين جا هم فونکسيون گانديسم دوستان ليبرال ما اين بوده اس. خود بدوزند

طغيان آمده بايستند، مانع عبور آنها از رژيم جمهوری اسالمی شوند و بسوی اهداف اصالح طلبانه شان در اين نظام 
  .جذب کنند

شان نشان داد که ايشان بر خالف ادعاهايشان چگونه در حصار ذهنی گرائی هاي) و به همگان( دی به اين دوستان ما ۶
  .      محبوس اند و تا چه ميزان در اوهام خود سير می کنند

های ايرانی در عين حال بی پرنسيپی فکری و تئوريک آنها و ناتوانی شان " ليبرال"و دست آخر، اين گاندی گرائی اخير 
ای آکادميکشان از طرح يک دستگاه تحليلی منسجم و پايدار را برمال می کند، و نشان می دهد که عليرغم همه ژست ه

  .*از تحريف واقعيات و اسطوره سازی ابائی ندارند
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