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ما به مفاهیم عادت کرده ایم بى آنکه آن ها را بشناسیم 

. ما باید ابتدا درباره ى دانس�ته هاى خود پرسش کنیم. 

ام�ا چرا پرس�ش کنیم؟ چ�ون بدانیم! چ�را بدانیم؟ تا 

بشناس�یم! چرا بشناس�یم؟ تا بتوانیم حمله و مقاومت 

کنی�م! حمله و مقاوم�ت در برابر چه چی�زى؟ در برابر 

ضدزندگ�ى! در براب�ر آن اراده و یا سیس�تم تاریخى که 

زندگى را در انحصار خود و با مبانی خود تعریف می کند 

تا بخش�ى کوچک از انسان ها )س�رمایه داران( بتوانند 

بخش�ی بزرگتر )کارگران و فرودس�تان و متوسط های 

حقوق بگی�ر( را اس�تثمار کنن�د. این سیس�تم تاریخى 

در دوره ه�ای تاریخ�ی متف�اوت، اش�کال و عناوی�ن 

متفاوتی داشته، اما همیشه ستم و ستمگر و ستمدیده 

وجود داشته اند. تاریخ این سیس�تم، به ما مى آموزد تا 

هرآنچه که هس�تیم را بپذیریم! اگر فقیریم، این تقدیر 

تاریخى ماس�ت و اعتراض ما به شرایط بیهوده است، 

چراکه سرمایه دار آن طور متولد شده و ما هم این طور! 

سیستم به ما نمی گوید که چگونه سرمایه داری از سود 

اضافی ناش�ی از کار کارگر پروار ش�ده اس�ت. سیستم 

همه چی�ز را طبیعی جلوه می دهد. اگر او پول دارد پس 

زحمت کش�یده اس�ت!!! او از زنجیره ی سوءاستفاده 

شرارت چیست؟
دّجال



شماره ی صف��ر

4

از نی�روی کار آدم ه�ای بی چیز حرف 

نمی زند.

رفت�ار ش�رورانه اعتراض ب�ه چاق 

ش�دن ی�ک ع�ده   )اقلی�ت( ب�ا س�ود 

ناش�ی از کار ع�ده ای )اکثریت( دیگر 

را  ش�رورانه  رفت�ار  سیس�تم  اس�ت! 

تنبیه می کن�د. با نامى دلهره آور به نام دولت س�رکوب 

می ش�وی! دولت، نماینده اى دورافتاده از توده هایى 

بى ش�کل اس�ت! بی ش�کلی ت�وده ناش�ی از ناآگاهی 

تاریخ�ی آن از خ�ودش اس�ت. دولت ای�ن ناآگاهی را 

تعمی�ق می کند. با صداوس�یما و ام تی وی و س�ریال و 

خیریه! شرارت و رفتار ش�رورانه یعنى افشاء سیستم و 

مقاوم�ت در براب�ر آن! یک "نه" به ای�ن اراده ى مطلق 

متقلب و یک "آرى" به زندگى و واقعیت تاریخى! یعنى 

شوراندن جامعه بر ضد نهاد کنترل، سرکوب، فریب و 

فرمان از باال! دولت دش�من اس�ت و جامعه  را گروگان  

گرفته تا برهم زننده ى نظم مس�لط تنبیه ش�ود. جامعه 

جز آنچه دولت گفته، نمى داند و خود ابزارى مى ش�ود 

ب�راى تحمیق خود و تعمیق ش�کاف هاى درون خود! 

"رفتار ش�رورانه" یعنى با حضورت نظم تعیین ش�ده ی 

مس�لط را تهدی�د کنی. رفتار ش�رورانه یعن�ی جامعه را 

نیش�گون بگیری تا در سرمای س�تم، خودش را از یاد 

نبرد. س�تم تنها یک فصل دارد و آن زمس�تان اس�ت. 

رفتار ش�رورانه یعنی اعتماد و اطمینان مردم را نس�بت 

به خودشان باال ببری، تا بدانند تغییر می تواند ناشی از 

آگاهی و اراده ی آن ها باشد.

ظاهرا از انسان ،موجودى ناآگاه و دربند ساخته شده 

اس�ت که دیگر خود و هس�تى خود را نمى شناسد؛ او از 

"خودبیگانه" ش�ده است. این نباید به 

معنی پایان باشد! همه در فکر خویش 

هس�تند؟ هم�ه چی�ز ناامیدکنن�ده و 

شدید  س�رکوب  است؟  ش�ده  سخت 

اس�ت؟ م�ردم بی تف�اوت و مبت�ذل 

و س�طحی ش�ده اند؟ بس�یار خ�وب 

این توصیف ش�رایط اس�ت، اما راه حل ها هنوز وجود 

دارن�د: البته که زمان می خواهیم! ما باید آگاه ش�ویم! 

ما باید بیاموزی�م که هیچ نجات دهن�ده ای جز ما یعنی 

خ�ود م�ردم وج�ود ن�دارد! تغییر ب�دون فکر، م�ا را از 

چال�ه به چاه می ان�دازد. م�ا نباید منزوی ش�ویم. باید 

بخوانی�م و به دیگران منتقل کنیم و گروه های کوچک 

مس�تقل و مطمئن تشکیل دهیم. باید این جنگ میان 

مردم و دول�ت را باور کنی�م و در مواجهه با س�رکوب، 

راه ه�ای خالقان�ه ی جدید کش�ف کنیم. م�ا باید خود 

را در براب�ر ایدئول�وژی دول�ت که معجون�ی از مذهب 

و خصوصی س�ازی و دولت س�االری و تق�دس س�ود 

شخصی ست، واکسینه کنیم!

رفتار ش�رورانه یعنی پرس�ش گری عملگرایانه و این 

رفتار حتم�ا روش�نگرانه و روش�نفکرانه اس�ت. یعنی 

تالش برای فهمیدن س�اختار سیستمی که ما را تهدید 

می کند. پس رفتار شرورانه حمله کننده است. انگشت 

را مس�تقیم در چش�مان موض�وع ف�رو می کن�د. رفتار 

ش�رورانه روی طنابی باریک در میان سرکوب دولت، 

حم�الت م�ردم و خطر عامی گ�ری و پوپولیس�م پیش 

می رود. از یک س�و باید طرف مردم باش�د و از س�ویی 

دیگر باید مردم )جامعه ی مدنی( را نیز نقد کند. سخت 

است اما شدنی ست. کافی ست شررر باشی.

رفتار شرورانه اعتراض به 
چاق شدن یک عده   )اقلیت( 
با سود ناشی از کار عده ای 

)اکثریت( دیگر است! 
سیستم رفتار شرورانه را 

تنبیه می کند
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ق�درت س�رکوبگر به م�ا اع�الم جنگ داده اس�ت. 

رژی�م جمه�وری اس�المی ب�ا هم�ه جناح ه�ا و هم�ه 

نهادهایش، همه دس�تگاه های قانون گذاری، قضائی 

و اجرائی اش، دس�ت در دست طبقه صاحب سرمایه و 

نفوذ، تکلیفی ندارند جز تمرکز قدرت و ثروت در دستان 

خود و طبقه ش�ان، به قیمت استثمار و تهیدست سازی 

طبقه کارگر و فرودستان جامعه، به قیمت نفی آزادی و 

سرکوب هر روزه مردم و جوانان. 

همه این فشارها و سرکوب ها چگونه روی می دهد؟ 

پاسخ این است: با ابزار خشونت. تورم، فقر، بیکاری، 

مح�روم س�ازی ها )ب�ا اس�م رم�ز خصوصی س�ازی( 

همگی خش�ونت هایی هس�تند که به ص�ورت بنیادی 

و س�اختاری بر ما اعمال می ش�وند. آنچه که در پشت 

نظم جامعه پنهان شده چیزی نیست جز اعمال سلسله 

مراتب طبقاتی و انواع فشارهای اقتصادی، سیاسی، 

فرهنگی و اخالقی. و هم چنین به دنبال این خشونت 

ظاهرا نهفته، ابزارهای س�رکوب علنی برای تضمین 

تداوم این نظ�م ظالمانه قرار گرفته اند؛ ابزارهایی مثل 

پلیس، همه دم و دستگاه قانون، مدرسه ، مطبوعات، 

تلویزیون، نهاد مذهب و...

تمام این تشکیالت س�رکوب، قادر به مهار مستقیم 

خشم فرودستان نیست. بدن های رنجور و روآن های 

آزرده در مواجه�ه ب�ا موان�ع بیرون�ی که برش�مردیم، 

خودش�ان،  ب�دن  خودش�ان،  علی�ه  را  خشم ش�ان 

خشونت ما،
و خشونت آن ها

شـوان
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نزدیکان ش�ان، هم محله ای ها و هم 

طبقه های ش�ان ب�ه کار می گیرند. به 

همی�ن دلی�ل این خش�ونت معطوف 

به خ�ود و اطرافی�ان نه تنه�ا رهاننده 

س�رکوبگران  همدس�ت  ک�ه  نیس�ت 

اس�ت. باید اما این خشم را نه به خود 

و اطرافیان، بلکه به س�وی سرکوب 

بنیادی�ن و ابزارهای آن، فرادس�تان و صاحبان قدرت 

و س�رمایه کانالی�زه ک�رد. این چنین خش�ونتی اس�ت 

که مش�روع اس�ت. چنین خش�ونتی اس�ت ک�ه لیاقت 

دارد مقاوم�ت نامی�ده ش�ود. ش�ورش و مقاوم�ت در 

برابر س�رکوب فرادس�تاْن نه تنها مش�روع اس�ت بلکه 

خشونت های اعمال ش�ده برای مبارزه با این سیستم 

جهنمی، رهایی بخش نیز هست.

ب�رای خام�وش کردن خش�م فرودس�تان و ب�ی اثر 

س�اختن مقاومت ش�ان دام های�ی دیگر نیز پهن ش�ده 

است. صاحبان قدرت و سرمایه در طول تاریخ همواره 

در کار اس�تخدام صاحبان دانش و اجاره مغزهای شان 

بوده ان�د، تا ب�ه وس�یله آن ها ی�ک رش�ته توجیهات و 

بهانه ها به نفع حکومت خود بتراشند. ما شاهد قشری 

از انس�آن های به ظاهر خوب و صلح طلب هس�تیم که 

پرچم مبارزه با تمام ش�کل های خش�ونت را به دس�ت 

دارن�د، از انقالب که حرف بزنی�د بالفاصله از اصالح 

می گویند. از کینه و خش�م طبقات�ی بگویید فورا پرچم 

بخش�ش و آش�تی را بلند می کنند. این علما )اکثرا هم 

م�رد هس�تند(، اس�اتید، صاحبنظ�ران و کارشناس�ان 

تلویزیونی و امثالهم، نه خش�ونت بنیادین پنهان شده 

در سیستم را می بینند و نه حتی قصد دارند به خشونت 

و س�رکوب عریان دولت که تحت ل�وای قانون اعمال 

می ش�ود اعتراضی ج�دی بکنن�د. درع�وض آن ها با 

تمام قوا "ضد خشونت" هس�تند. البته منظورشان هم 

مش�خص اس�ت. تمامی انرژی این 

دس�تگاه ضدی�ت ب�ا خش�ونْت رو به 

محرومان و تهیدستان و ستمدیدگان 

اس�ت. آن هایند که باید از این سالح 

ک�ه  دول�ت  اگرن�ه  بکش�ند،  دس�ت 

همیشه آماده اس�ت و تا دندان مسلح 

ب�ه گلول�ه پلیس و چک�ش قاضی. به 

همین دلیل اس�ت که مقایس�ه و در یک کفه قرار دادن 

شورش و خشونت رهایی بخش فرودستان و خشونت 

بنیادی�ن و نامش�روع فرادس�تان باه�م از س�وی ای�ن 

جماعت "صلح دوس�ت و اصالح طلب"، چیزی نیست 

جز تأیید خشونت جباران و کمک به ادامه سلطه آنان. 

در حقیق�ت همه ترس و آن ها از ش�ورش فرودس�تان 

اس�ت و هیچ چیز برای این جماعت "ضد خشونت" به 

اندازه حضور پلیس در خیابآن ها آرامش بخش نیست. 

در مقاب�ل این حض�رات ما ایس�تاده ایم. اگ�ر این ها 

نمایندگان خیراند ما حامالن ش�ّریم. ما با صدای بلند 

می گوییم ک�ه همواره ای�ن صاحبان قدرت و س�رمایه 

بوده اند که خش�ونت را آغ�از کرده اند. به تاریخ س�لطه 

جمهوری اسالمی نگاه کنید، همیشه این رژیم بوده که 

زور به کار برده و سرکوب کرده. این ماییم که حق داریم 

رنج نکش�یم، استثمار نش�ویم، تحقیر نش�ویم، کتک 

نخوریم، زندانی نش�ویم و کشته نش�ویم. ما همچون 

فرادس�تان و نوکران اجیرشده شان دلیلی برای پنهان 

ساختن س�اختارهای خش�ونت نهفته در نظم جامعه و 

منفعتی در توجیه خش�ونت عریان آن نداریم. آن کس 

که چنین می کند بی گمان تبه کار اس�ت. ما اما ش�ّریم، 

هم دست رنجبران، در کار گسستن زنجیرها. ما شّریم 

و ترس�ی از این نداریم که صدای مقاومت فرودس�تان 

باشیم. ما شّریم و در کار اتحاد و پیوند مبارزه و مقاومت 

فرودستان.

تمامی انرژی دستگاه ضدیت 
با خشونت رو به محرومان 
و تهیدستان و ستمدیدگان 
است. آن هایند که باید 

از این سالح دست بکشند، 
اگرنه دولت که همیشه 

آماده است
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در میان به حاشیه رانده ش�دگان و سرکوب شدگان، 

زنان، آن فراکس�یون )بخ�ش( پرجمعیتی هس�تند که 

مخرج مش�ترک تمام گروه های درون فرودستان اند: 

زنان حاشیه نش�ین، زنان بیکار، زنان تهیدست، زنان 

کارگر، زنان افغ�ان، زنان ُکرد و عرب و بلوچ، زنان نا-

دگرجنس گرا و...

می�ان  در  اس�ت.  مضاع�ف  ش�ده  س�رکوب  زن، 

ناش�هروندان، ناش�هروند درجه دوم اس�ت؛ در میان 

اقلیت ها، پرش�مارترین اقلی�ت، در میان بی حقوقان، 

قدیمی ترینشان که تاریخا ابتدایی ترین حقوق انسانی 

هیچ گاه تمام و کمال به وی تعلق نگرفته اس�ت. ادیان 

و مذاهب، او را به اتهام همدستی با شیطان رانده اند. 

او را ناق�ص العقل و خوار ش�مرده اند. او را سرچش�مه 

ش�ّر نامیده اند و به همین طری�ق، قرن های پیاپی، بر 

او اعمال س�لطه کرده اند او را با ه�زار نیرنگ و ریا، در 

جایگاه مادر ستوده و بهش�ت را زیر پایش دانسته اند و 

زن، این شرّ شورشگر
آنتیگونه
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هم زمان او را ُاس�وه ش�ّرارت و فساد 

نامیده اند.

تاری�خ مذک�ر را، در غی�اب زن�ان و 

بدون به ش�مار آوردن س�هم آنان در 

وقایع و روندهای تاریخی نوشته اند، 

ام�ا در وق�ت ل�زوم، بی لیاقت�ی و بی 

کفایت�ی ش�اهان را به دسیس�ه چینی 

های زنان نسبت داده اند.

از آن زمان ک�ه جوامع طبقاتی ش�کل گرفته و بنیان 

ستم انس�ان بر انسان را نهاده و اس�تثمار فرادستان از 

فرودستان را س�ازماندهی کرده اند، زنان، آن گروهی 

از فرودس�تان بوده اند که مضاعف و با شدت بیشتری 

م�ورد به�ره کش�ی و تبعی�ض قرارگرفت�ه ان�د. هرگاه 

منفعت فرادس�تان پدر-مردساالر اقتضا کرده، او را به 

پس�توی خانه ها رانده اند و برای بهره کش�ی جنسی و 

کار خانگی و پرورش فرزند به کار گرفته اند؛ هر گاه هم 

مصلحت و منفعت را در کار بیرون از خانه زن دیده اند، 

او را به عرصه کارخانه، کارگاه، زمین زراعی و خدمات 

کش�انده اند، و با دس�تمزد ناچیز، فقدان بیمه، ستم و 

تحقیر جنسی، شیره جانش را مکیده اند.

جنگ ه�ا را م�ردان برافروخت�ه اند؛ قتل ع�ام ها و 

کش�تارها را م�ردان طراحی کرده اند؛ فاشیس�م چهره 

ای مردانه دارد؛ دیکتاتوری، حنجره ای مردانه دارد؛ 

سلطه و استثمار، هرکجا که باشد، رنگ و بوی مردانه 

دارد؛ خیر بش�ری، نقاب ظاهرالصالح مردانه و س�ایه 

ای پدرانه دارد. اما، باز از زن که سخن گفته می شود، 

معادل شّر است و تجسم شّرارت.

پس بگذاری�د بپرس�یم از کدام خیر 

و امر نیک صحبت می ش�ود، آن گاه 

که زن نماد ش�ّر اس�ت؟ خیر را در این 

جه�ان پ�ر  آش�وب نش�انمان بدهید! 

الاقل در یک نقطه از این ُکره خاکی، 

تجلی خیر را با انگش�ت نشانه بروید. 

و  خیرخ�واه  م�ردان  خی�ل  می�ان  از 

خیراندیش که با ِخرد و منش�ی مردانه 

ب�ر جهان حکم می رانند، یک نفر را نش�ان دهید که به 

ج�ای بیداد و س�تم و نکب�ت، داد و برابری و س�عادت 

ب�ه ارمغ�ان آورده اس�ت! از کجای این جه�ان مذکر و 

آکنده از پلش�تی، بوی بهبود به مش�ام می رس�د؟ این 

فرادستان مردصفت، کجا انسان را رعایت کرده اند؟

ما در ای�ن نخس�تین ش�ماره از گاهنامه ش�ّرنامه، با 

افتخ�ار م�ی گوییم ک�ه بلی! زن ش�ّر اس�ت. این نظم 

کذایی مردانه قرن هاست بر طبل شّر بودن زن کوبیده 

و انواع محرومیت ها و نابرابری ها را به نام شّر بودگی 

ب�ر زنان تحمیل کرده اس�ت. پس بگذاری�د با قاطعیت 

اعالم کنیم که زن�ان، این مظهر دره�م تنیدگی انواع 

س�تم ها و تبعیض ه�ا، مهم تری�ن فراکس�یون درون 

اش�رار ان�د. زن�ان در جهان�ی ک�ه زاییده هی�چ خیری 

نیس�ت، پرچمداران شّر اند. ش�ّری ضروری که برای 

تغیی�ر این جه�ان وارون�ه اهمیت حیاتی دارد. ش�ّری 

علیه سّنت ها، علیه کاالشدگی، علیه اشکال گوناگون 

نابرابری های سیاس�ی، اقتص�ادی و اجتماعی، علیه 

انواع محرومیت ها، علیه به بند و ضعف کش�یده شدن 

ها، و علیه انفعال.

بگذارید با قاطعیت اعالم 
کنیم که زنان، این مظهر 
درهم تنیدگی انواع ستم 

ها و تبعیض ها، مهم ترین 
فراکسیون درون اشرار 

اند. زنان در جهانی که 
زاییده هیچ خیری نیست، 

پرچمداران شرّ اند
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بخش اول

ما اشرار تنها زمانی معنای واقعی نام خود را خواهیم 

دانس�ت ک�ه معنای واقع�ی ن�ام آن هایی ک�ه مقابل ما 

ایس�تاده اند را بدانیم. آن ها که در وج�ه تمثیلی ماجرا 

ن�ام "خی�ر" را بر خ�ود گرفته ان�د. و تنها زمان�ی نام آن 

را خواهیم دانس�ت که ن�ام مناس�بات اجتماعی آن ها 

بدانی�م، باید بدانیم آنهایی که مقابل ما ایس�تاده اند نه 

لزوما فرد یا افرادی مشخص بلکه مناسبات اجتماعی 

س�ت ک�ه آن اف�راد را به ه�م پیوند م�ی دهد. ب�ه این 

ترتی�ب بای�د آنها را با نام مناس�بات اجتماعی ش�ان، با 

نام طبقه ش�ان و با ویژگی های طبقاتی ش�ان بنامیم. 

همانطور که نام تک تک ما در مقام فرد اهمیتی در این 

مبارزه ندارد. بلکه آنچه اهمیت دارد مناس�باتی س�ت 

ک�ه هویت جمع�ی ما را می س�ازد. آنچ�ه اهمیت دارد 

چگونه نامیده شدیم:
» اشــرار«

کمونار
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ویژگ�ی های طبقاتی اس�ت ک�ه از ما 

انواعی فرودس�ت از انسان اجتماعی 

م�ی س�ازد؛ گون�ه ه�ای متف�اوت از 

انس�ان هایی که دریک ام�ر حیاتی و 

سرنوشت ساز با آنها متفاوت اند؛ آنها 

بر سرنوشت اجتماعی شان مسلط اند 

و ما نیستیم، آنها قدرت آن را دارند که 

سطح زندگی فردی و اجتماعی شان 

را معین کنن�د و ما نمی توانیم، آنها چهره های موفق و 

مورد س�تایش جامعه معرفی می شوند و ما نمی شویم. 

آنه�ا رهبران�د و ما دنبال�ه رو، آن ه�ا برخوردارن�د و ما 

نابرخ�وردار، و باالخره آنها مالک ان�د و ما بی چیز. اگر 

باید یک ویژگی را خصوصی�ت بنیادین آنها نامید، باید 

ب�ر جمله آخر مکث کرد؛ آنها مال�ک اند. اما آنها مالک 

چه چیزاند که م�ا فاقد آنیم؛ ویال؟ پورش�ه؟ امالک؟ 

حساب بانکی؟ نه فقط. این ها تازه نتیجه آن چیزیست 

ک�ه آنها دارند و ما نداریم. آنه�ا مالک آن ابزاری اند که 

این ها را در ش�کل ثروت ایجاد کرده، آن ابزار تولیدی 

که مناس�باتش م�ا را متقاعد م�ی کند به عن�وان کارگر 

پای چرخه اش بایس�تیم ت�ا درازای فروش تنها دارایی 

مان؛ نیروی کار، آن چه را که ما تولید کرده ایم در قالب 

ارزش اضافی در جیب س�رمایه دار انباش�ت شود، آن 

ارزش اضافی که نتیجه کار ما بر روی یک کاالی معین 

و بر روی کلیت کاال در تولید س�رمایه دای ست و هرگز 

به ما پرداخت نمی ش�ود، آنها مالکان انحصاری "ابزار 

تولی�د" اند و ما بی چیزها، هی�چ بهره ای در مالکیت بر 

آن نداریم. این مالکیت بر ابزارهای تولید اس�ت که به 

آنها قدرت سیاس�ی، قدرت نظامی و مش�روعیت داده 

اس�ت و به دلیل س�لب مالکیت بر ابزار تولید از ماست 

که ما به حاشیه جامعه رانده شده ایم. 

این ها بخش هایی مهم از مناس�باتی 

ست که بر زندگی ما حاکم است و ما را 

در کاستی مدرن به نام "طبقه" زندانی 

کرده است.

هر گونه اقدام علیه این نظم توسط 

کس�انی که از این نظم س�ود می برند 

س�رکوب م�ی ش�ود. بخ�ش مهمی 

از این س�رکوب در "زبان" و به وس�یله زب�ان اتفاق می 

افتد، در نامیدن و نامیده ش�دن. به همین دلیل اس�ت 

که الفاظی مانند اش�رار، اغتش�اش گر، خرابکار و ... 

مدام توس�ط دولت ها مورد اس�تفاه قرار م�ی گیرد. اما 

معنایی که دول�ت ها به واژه ها می دهن�د با معنایی که 

فرودس�تان ب�ه واژه ها می بخش�ند متفاوت اس�ت ) و 

این آغاز ش�ر بودن اس�ت( آن چیز که ما را تبدیل به شّر 

می کند فقط ش�وریدن علیه نظم موجود نیس�ت بلکه 

همزمان اراده ایست در ما برای ساختن بدیل های این 

نظ�م و این همان "معنا"ییس�ت که ما به ش�ّر بودن می 

بخش�یم. با این حال ش�ّر بودن قبل از هر چیز شناخت 

بنیان های نظمی ست که باید فرو ریخته شود، نظمی 

که یک�ی از نتایج اش خبر کوتاهی ب�ود که چندی پیش 

در رس�انه ها منتشر شد: »س�کونت 11 میلیون نفر در 

بافت های فرس�وده و س�کونتگاه های غیر رس�می در 

کشور«.

می ت�وان از همین جا ش�روع کرد. از همی�ن جا و از 

توده بزرگی از انس�ان هایی که س�هم شان در مناسبات 

اجتماع�ی، فرودس�ت تری�ن ح�وزه هاس�ت. بای�د از 

فرودستان ش�روع کرد. فرودس�تانی که اراده شان فرا 

رفتن از مناس�بات تحمیلی و ُخرد کننده از طرف طبقه 

آنها رهبراند و ما دنباله 
رو، آن ها برخوردارند و 
ما نابرخوردار، و باالخره 

آنها مالک اند و ما 
بی چیز. اگر باید یک ویژگی 
را خصوصیت بنیادین آنها 
نامید، باید بر جمله آخر 
مکث کرد؛ آنها مالک اند
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باالیی هاس�ت و م�ی دانند ک�ه واژگون ک�ردن چنین 

نظم�ی، ام�ری جمعیس�ت و به ای�ن اعتبار اس�ت که 

"اشرار" نامیده می شوند.

بخش دوم

در تاری�خ پیدای�ش و ت�داوم س�رمایه داری ، مرحله 

ای سرنوش�ت س�از وجود دارد به نام مرحله "انباش�ت 

اولیه". بررسی این دوره به ما نشان می دهد که چگونه 

س�رمایه داری  در مرحل�ه پیدایش خود نیاز داش�ت که 

مقدار قاب�ل توجه�ی از منابع تولی�د مانند م�واد خام، 

زمی�ن، مناب�ع زیرزمین�ی و ... را ک�ه در اختیار س�ایر 

قش�رهای اجتماعی و س�ایر ملل ب�ود، تصاحب کند و 

در اختی�ار خود بگی�رد و همچنین دارن�دگان و مالکان 

طبیعی آن منابع را مانند زمین داران کوچک، دهقانان 

و ساکنان بومی ، با "س�لب مالکیت" از داشته هایشان 

ب�ه فروش�ندگان "نی�روی کار" تبدیل کند. ه�م اینک 

سرمایه داری  حاضر اس�ت تا آنچه را که تصاحب کرده 

اس�ت با دارندگان س�ابق همان کاالی تصاحب ش�ده 

مبادل�ه کند، با تنه�ا دارایی باق�ی مانده ب�رای آنها؛ با 

نیروی کارشان. و در ازای این مبادله با به دست آوردن 

"ارزش اضافی" ناشی از کاِر کارگران، ثروتمندتر از قبل 

شود.

تنها گروه اجتماعی که ناچار بود برای ادامه زندگی، 

تنه�ا کاالی در اختیار یعنی نی�روی کارش را، در ازای 

دس�تمزد بفروش�د و به ای�ن ترتی�ب در پیدایش چرخه 

تولید سرمایه داری  مشارکت کند، گروه اجتماعی سلب 

مالکیت شده ای بود که هم اینک کارگر نام دارد، و آن 

نیرویی که فرایند س�لب مالکیت را ب�ه راه انداخته بود 
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بورژوا  ک�ه  بود  نوظهوری  اش�رافیت 

ن�ام داش�ت و همه مراکز ق�درت اعم 

از قدرت سیاس�ی و کلیسا را در اختیار 

خود گرفته یا از حمایت شان برخوردار 

ب�ود. نمون�ه بس�یار روش�ن از فرایند 

س�لب مالکیت را می توان در اش�غال 

س�رزمینی نامید که بعدها قاره آمریکا 

ن�ام گرفت. ورود اروپایی ها به قاره آمریکا همراه بود با 

تصاحب خش�ونت بار و خونین میلیون ها هکتار زمین 

و مناب�ع طبیع�ی و ث�روت مردمان بوم�ی آن مناطق و 

تبدیل ساکنان بومی به فروشندگان نیروی کار یا همان 

کارگرانی که با کارش�ان، ثروت تولی�د می کنند. فرایند 

س�لب مالکیت را در ایران می توان در ارتباط با س�لب 

مالکیت عمومی از ثروت ه�ای زیرزمینی مانند نفت، 

معادن و... و پیدایش "دولت مدرن" از دل این س�لب 

مالکیت بررسی کرد.

فرد سلب مالکیت شده، مهم ترین چیزی که از دست 

می ده�د مالکیت بر ابزار تولید اس�ت و س�رمایه داری  

مهم تری�ن امکان�ی ک�ه ب�ه دس�ت م�ی آورد مالکیت 

انحصاری بر ابزار تولید اس�ت. بزرگ ترین پیامد روند 

مالکیت زدایی از س�ویی و مالکیت خصوصی از سوی 

دیگ�ر، ایجاد دو طبق�ه کارگر و طبقه بورژوازی اس�ت 

که منافع و مناس�بات اجتماعی هر کدام شان در تقابل 

با دیگری تعریف میش�ود. آنچه برای ما دارای اهمیت 

اس�ت اینس�ت ک�ه ببینی�م در س�مت طبق�ه کارگر چه 

اتفاقاتی در حال افتادن است و به طور کلی مفهوم "شّر 

و ش�رارت" چه ارتباطی ب�ا این طبق�ه و فرایند هرروزه 

سلب مالکیت دارد:

یک( سلب مالکیت ش�دگان قربانیان فرایند تاریخی 

س�لب مالکیت اند. فق�ر و بی چیزی 

آن ها نه اتفاق�ی طبیعی یا فردی بلکه 

رویدادی برنامه ریزی شده و طبقاتی 

س�ت. از نتایج س�لب مالکیت توسط 

سرمایه داری است که دزدی، اوباش 

گری، اعتیاد، ولگردی و هر آنچه که 

نتیج�ه این محرومیت تاریخی س�ت 

ن�زد طبقه کارگر به وجود می آید و به ش�یوه ای خش�ن 

توس�ط پلیس و قانون )پاسداران نظم س�رمایه داری ( 

س�رکوب می ش�ود. به این ترتیب ضمن آن که هستی 

اجتماعی س�لب مالکیت ش�دگان توس�ط ب�ورژوازی 

مکیده میشود، نش�انه های زندگی فردی و اجتماعی 

آنها همچ�ون زائده ای ب�ر کلیت ب�ورژوازی باقی می 

مان�د و به عنوان "ش�ّر بالقوه" و خطری محس�وب می 

شود که در هر لحظه تاریخی امکان سربلند کردن دارد 

و بای�د در همه حال در وضعیت س�رکوب ش�دگی باقی 

بماند.

دو( س�لب مالکیت شدگان به محض اینکه در مقابل 

این نظم و این س�اختار دس�ت ب�ه مقاوم�ت آگاهانه و 

هدفمن�د بزنن�د و از قوانی�ن آن تخطی کنن�د تبدیل به 

"ش�ّر بالفعل" می شوند. در این وضعت آنها دیگر شّر به 

خودی خود و فقط تابع "علت" ها نیستند بلکه برای شّر 

بودن "دلیل" دارند و می توانند آن را مستدل کنند. آنها 

می دانند چیزی که باید به دس�ت آورد همان چیزیست 

که از دست داده اند؛ مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید.

در این حالت آن که ش�ّر نامیده می ش�ود دیگر صرفا 

قربانی فرایند ها، ش�رایط و تاریخ نیست بلکه دگرگون 

کننده آنها نیز هست. شّری که ما می شناسیم شّریست 

که تاریخ را می سازد.

سرمایه داری حاضر است تا 
آنچه را که تصاحب کرده 
است با دارندگان سابق 
همان کاالی تصاحب شده 

مبادله کند، با تنها دارایی 
باقی مانده برای آنها؛ با 

نیروی کارشان
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ت�ا وقت�ی از خانه ب�ه کارخان�ه می رف�ت و از کارخانه 

به خانه، پس�ر خوبی ب�ود. تا وقتی قب�ل از خواب یک 

س�اعت را ت�وی اینترن�ت و بین صفحه های ش�ادمهر 

عقیل�ی و بی.بی.س�ی و نصای�ح ب�زرگان می گذراند، 

آدم خوب�ی ب�ود. تا وقتی حقوقش را س�ه م�اه در میان 

پرداخت می کردن�د و می گفت ایرادی ندارد خدا بزرگ 

اس�ت، آدم خوبی بود. تا وقتی هر روز پس از بازگشت 

از کارخانه بر س�ر م�ادرش فریاد می زد و او را مس�ئول 

بدبختی هایش می دانس�ت، آدم خوبی ب�ود. تا وقتی 

س�هم خ�ودش را از چهارمت�ر خانه ی ارث پ�دری، دو 

برابر خواهرش می دانس�ت، آدم خوبی ب�ود. تا وقتی 

ب�ا درآمدش موبای�ل مدرن می خرید و هر س�اعت زجر 

کش�یدنش را قس�ط م�ی داد، آدم خوبی ب�ود. تا وقتی 

کار را وظیفه می دانس�ت و تحقیر ش�دن را سهم کارگر 

و ارباب ش�دن را حق کارفرما، آدم خوبی بود. تا وقتی 

کارگر خ�وب را یک کارگر الل می دانس�ت، آدم خوبی 

بود. تا وقتی به همس�ایه اش توصیه می کرد برای نبرد 

با مش�کالت یا دعا کند یا تریاک بزند ، آدم خوبی بود. تا 

وقتی ازخودش متنفر بود و با دیدن بچه پولدار پورش�ه 

س�وار احس�اس می کرد با کار بیشتر و بیش�تر می تواند 

بگو حدیث ما حدیث خون بود
شرارتی که ناشی از جنون بود 

مورسو
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صاحب مال و منال ش�ود، آدم خوبی 

بود. تا وقتی در مسیر خانه به کارخانه 

جواب س�الم همکاران افغانس�تانی 

باع�ث  را  آن ه�ا  و  نم�ی داد  را  اش 

بی�کاری بچ�ه محل ها می دانس�ت، 

زی�رآب  وقت�ی  ت�ا  ب�ود.  خوب�ی  آدم 

هم�کاری ک�ه خاطر مریض�ی پدرش 

یک ساعت دیر آمده بود یا به خاطر بی خوابی شب قبل 

سر خواب آلود بود را می زد، آدم خوبی بود. تا وقتی که 

به جای هدیه خریدن برای دختر دو ساله ی همکارش 

هفت�ه ای دو هزار توم�ان به امام�زاده ی محل کمک 

می ک�رد، آدم خوبی بود. تا وقت�ی به جای معاون مالی 

کارخانه فحش های ناش�تایی را به راننده ی س�رویس 

حواله می کرد، آدم خوبی بود.

از وقتی شروع کرد در مسیر رفتن از خانه به کارخانه و 

برعکس، به دستفروش ها، کارگران روزمزد و کودکان 

کار و مهاجرین آواره دقیق نگاه کند، آدم شروری شد. 

از وقتی ش�روع کرد به فهمیدن شباهت های کارگران 

ب�دون در نظرگرفت�ن تفاوت ه�ای دروغی�ن ملیتی و 

جنسیتی، آدم ش�روری شد. از وقتی شروع کرد تریاک 

را از دس�ت بچ�ه محل ه�ا گرفت�ن و ق�رار پی�اده روی 

گذاشتن، آدم شروری شد. از وقتی به همکارش گفت 

جیب من و تو ندارد، آدم شروری شد. از وقتی به راننده 

س�رویس کارخان�ه گفت؛ ای�ن امور مال�ی بی همه چیز 

چ�را خ�رج تعمی�ر بخ�اری را نمی دهد، آدم ش�روری 

ش�د. از وقتی به جای صندوق کمیته امداد، پول های 

خ�ودش و همکاران�ش را در صن�دوق تعاونی ریخت، 

آدم ش�روری ش�د. از وقتی به خاطر اعتراض به تاخیر 

در دریافت حقوق صدایش را جلوی سرپرست خط باال 

برد آدم شروری شد. از وقتی به خاطر 

اخ�راج هم�کارش که دس�تش را زیر 

دس�تگاه پ�رس از دس�ت داده بود به 

مدیر کارخانه نامه نوشت آدم شروری 

ش�د. از وقتی به خاطر قرارداد س�فید 

امض�ا س�ر کار نرف�ت، آدم ش�روری 

شد. از وقتی شبی یک ساعت درباره 

حقوق کارگران مطالعه کرد، آدم شروری شد. از وقتی 

به مادرش به چش�م کارگر بی جیره و مواجبی نگاه کرد 

ک�ه از زندگی هبچ س�همی جز کمر خمیده ن�دارد، آدم 

ش�روری ش�د. از وقتی ب�ه همکارانش گف�ت ما فقط 

همدیگر را داریم، آدم شروری شد. از وقتی به اراده ی 

خ�ود و همکارانش باور ک�رد و از بچه مایه دار پورش�ه 

سوار متنفر شد ، آدم شروری ش�د. از وقتی خشمگین 

شد، آدم ش�ّروری ش�د. از وقتی زخم هایش را به جای 

مخف�ی کردن زیر دس�تمال چ�رک بله قربان گویی، در 

نوش�تن نمایش داد، آدم شروری ش�د. از وقتی شرور 

ش�د، خیر اعظم برای ص�الح و مصلحت و س�المت 

جامعه وارد ش�د و دس�ت هایش را بس�ت و برد. وقتی 

ش�رور ش�د و در زیر زنجیر و باتوم و توهین خیر اعظم، 

توبه نکرد، برای صالح جامعه و محله و خانواده کشته 

شد.

از وقتی کشته ش�د، دوباره زنده شد و نامش از میان 

محل�ه و بچ�ه ه�ای فامیل و در و همس�ایه و ش�هرک 

و کارخان�ه اوج گرف�ت و بی�ن هم�ه هم�کاران و ه�م 

محله ای هایش در سراسر کشور پیچید. از وقتی شرور 

شد و کشته شد، مادرش مانند پرنده های اساطیری پر 

کشید و عکسی از او به زیر بغل زد و از شرارت او گفت و 

از کثافت درون خیر حاکم.

از وقتی به همکارانش 
گفت ما فقط همدیگر را 

داریم، آدم شروری شد. 
از وقتی به اراده ی خود و 
همکارانش باور کرد و از 
بچه مایه دار پورشه سوار 
متنفر شد ، آدم شروری شد
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گفت�م تو از چه چیزى رنج می ب�رى؟ گفت از نفهمى 

دیگران؟ این نفهمى ناش�ى از چیه؟ س�رش را خاراند 

و چش�م هایش ریز شد. نمى دانم ش�اید به خاطر دین! 

مگر دی�ن چه مى گوید ی�ا از آدم چ�ه مى خواهد؟ حاال 

چشم هایش کمى خیس ش�ده بود! گفتم خداااا... که 

شانه هایش لرزید و زار مى زد. تو براى نفهمى دیگران 

گری�ه مى کنى؟ ن�ه! هن�وز تکلیفم با خودم مش�خص 

نیس�ت و دیگران را قض�اوت مى کنم. خ�ب نکن! تو 

نباید کس�ى را قضاوت کنى، بلکه دیگران براساس تو 

قضاوت مى شوند. تو مس�ؤل آگاه کردن کسى نیستى 

بلکه تو چراغى هستى که هرچه ُپرنورتر شوى دیگران 

در روش�نایى ت�و پن�اه مى گیرن�د. عده اى ه�م تالش 

مى کنند تا ت�و را خاموش کنند. اگر آنها ن�ور بودند با تو 

ضدیتى نداشتند، چراکه نورها یکدیگر را جذب مى کنند 

و تاریکى ه�م تاریکى را! ام�ا این طور تنها مى ش�وم! 

زندگى واقعى تش�بیه و مث�ال و قصه نمى فهمد! وقتى 

همه جور دیگرى باش�ند، من طرد مى شوم! آنها که در 

تاریکى نشسته اند تاریکى را نمى شناسند. تو با کالمت 

و روشنى ذهنت روى ش�ان نور بنداز و بگذار خودشان 

برخیزند. تاریکى تقدیر نیست ، تقصیر است. تو چطور 

رازت را به من بگو...
دّجال
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مى توانى دش�منانت را دوست داشته 

باشى؟ من آنها را دوست ندارم، آنها 

را مى فهمم. اما با این مثالى که زدى 

یعنى ما نور و حقیقتیم و آنها تاریکى و 

جه�ل! نه منظور م�ن آن تعابیر دینى 

ح�ق و باط�ل نیس�ت. تف�اوت نگاه 

عقلى ب�ا نگاه ایمان�ى اصوال در همین اس�ت ک�ه آنها 

این دره�م آمیختگى چیزها را نم�ى فهمند. مى دانى 

فیلسوف یعنى چه ؟ یعنى دوستدار روشنى. در آلمانى 

هم به همین تعریف مى رس�یم . روش�نفکر کسى ست 

که روش�ن س�ازى مى کند. یعنى خروج از ظلمت! این 

ظلمت ناآگاهى اس�ت. م�ا در می�ان دو مفهوم ظلمت 

و تاریک�ی زندگی می کنی�م و مدام در می�ان این دو در 

حرکتیم. میل ما به س�مت آگاه شدن و یگانگی ست اما 

به این یگانگی رسیدن راهی دشوار و خطرناک است.

از کج�ا باید ش�روع کن�م؟ چط�ور آگاهى به دس�ت 

بیاورم؟

تا از دس�ت نده�ی به دس�ت نمی آوری! ت�ا تخریب 

نکن�ی، نمی توانی بس�ازی! ت�ا فراموش نکن�ی به یاد 

نمی آوری و تا در خود نمیری، زنده نخواهی ش�د و آن 

اصل اساس�ی که تا خود را انکار نکن�ی آن را نخواهی 

شناخت.

چطور می توان خود را نفی کرد؟ با تجربه! کافی ست 

تجربه کنی. اگ�ر تمام زندگی ات را زی�رورو کنی چقدر 

اتف�اق پی�دا می کنی؟ چق�در خ�ود ساخته ش�ده ات را 

شکسته ای و دوباره ساخته ای؟

آنچه که ما را زنده نگاه می دارد غریزه  است اما آنچه 

که ما را دوباره زنده می کند فهم است.

تجرب�ه  و  نفی ک�ردن  ب�ا  فه�م 

درهم تنیده اس�ت.زندگی در این نفی 

مداوم خود حرکت است.

یعنی ش�ناخت م�ا از کلیت حرکت و 

نفی های آن و چشم اندازهای جدید، 

تعیین کننده ی فهم ما می شود.

این پروسه نفی کردن های مداوم تنها با پرسش گری 

امکان پذیر است

پرس�ش هایی اتفاقا کودکانه و طبیعی از قبیل این که 

م�ا کیس�تیم و چط�ور ب�ه وج�ود آمدی�م و چط�ور باید 

زندگ�ى کنیم و پ�س از مرگ چه اتفاقى م�ى افتد؟ بعد 

س�واالت ملموس تر از قبیل این که خانواده چیس�ت؟ 

دولت چیس�ت؟ چرا دولت پلیس دارد؟ فقر چیست؟ 

مالکیت خصوصی یعنی چه؟ کارگر کیس�ت و هزاران 

پرس�ش س�اده اما مهم دیگر ک�ه در کنار پرس�ش های 

وجودشناسانه انسان را به سمت دانش مطلق هدایت 

می کند.

پس م�ا می خواهی�م ب�ه آن دان�ش مطل�ق و به آن 

جاودانگی و ابدیت برس�یم. دی�ن می گوید این ابدیت 

و دانش مطل�ق تنها پ�س از مرگ در جهان�ی دیگر که 

جهان�ی مطل�ق و کامل اس�ت اتف�اق می افت�د و عقل 

می گوی�د نه! انس�ان در مس�یر تکاملی خ�ود به دانش 

مطلق و جاودانگی خواهد رسید.

مگه چنین چیزی ممکنه؟ 

االن کوتاه می گم ولی بعد ی�ادم بنداز که کامل برات 

تعریف کنم. انسان ماشین را آفرید، اما در آینده ماشین 

خودش را می آفریند و وارثان نهایی جهان ماشین یا آن 

هوش مطلق است. آن ابرانسان!

رفتار شرورانه اعتراض به 
چاق شدن یک عده   )اقلیت( 
با سود ناشی از کار عده ای 

)اکثریت( دیگر است! 
سیستم رفتار شرورانه را 

تنبیه می کند
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 در مقاب�ل خ�دای مق�دِس مغ�روری که بای�د برای 

دلبری ازش�ان در راه س�تاندن بهش�تش قربانی کرد و 

خون ریخت و یا به تظاهر در محراب ایس�تاد به سبحه 

ک�ه فرجامش ه�م فروغلتی�دن ب�ه فروتن�ی و مظلوم 

نماییس�ت فقط باید با ش�رارت ایس�تادگی ک�رد . قیام 

بر علیه دس�ت س�از های بشری، ایس�تادگی در مقابل 

نمادهای مقدس. بش�ر ضعیف که از تنهایی می ترسد، 

الالی�ی می خواه�د و غن�ودن را ب�ر هوش�یاری مقدم 

می شمارد. شجاعان را نیاز به الالیی نیست

شیطان نیز نباید بشاش از آن باشد که شرارت هویدا 

گردی�ده نقطه ی منف�ِی آن ور قصه در ش�ّر جایی ندارد 

زیرا هم دس�ت خدای پوِچ اعدام هاست .ایشان پشت 

پرده نشسته اند و روی کاعبان تیز می کنند. کواعبی از 

جنس فروتنان و ضعیفان و قدیس�ان و زود باوران. که 

ببرند در خانه های گلوله خورده ی کابل و یا دستشویی 

پارک ه�ای ته�ران همچو ثعال�ب تن بدرن�د و بکنند و 

شرّ دین
ائا
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بخورند/

ش�ر ارت اشکش عرق کارگران و دس�تانش خونی از 

رطوبِت بی حقوق ش�الیکاران غمگس�ار س�لوچ است 

و گرم کننده ی دس�ت مرگان در س�ردی زمستآن های 

سیستان.

شّر نه از حیوان خطاب ش�دن می هراسد و نه این که 

برای تحقیر زن نامیده ش�ود زی�را او آلیاژی از حیوان و 

زن و مرد است.

ش�ّر در فریزر هیچ حکومت و نهاد و رس�انه ای دلمه 

نمی ش�ود ت�ا ب�رای وقای�ع مختل�ف بی�رون بیاورند و 

بخورندش. او به فکر کندن س�یم برق این سردخانه از 

پریز است.

ورزای�ی در کن�ارش ایس�تاده طاغ�ی ک�ه حق�ش را 

بس�تاند. گاو زخم خورده ی کارخانه ی سوسیس است 

. فرزندش هات داگی در آمریکا و زنش از ش�یر افتاده و 

بستنِی طالیی در برج میالد شده. قیام بر علیه متجاوز 

را زمزمه می کند در گوشش شّر.

آ   ن قدر حس�ام بر گ�رده اش نشس�ته از ه�ر دودمان 

که بوی شمش�یر را حتی اگر در محاق پنبه باش�د حس 

می کند.

م�رزی باری�ک همچو ت�اری از موِی یار ک�ه اگر کفه 

ات به س�وی گفته های عمیایی رود یا به سمت ظالم و 

زعیمی س�رخم کنی از شرارت دور می شوی. چشم ها 

باز باشد ظلم را ببیند، ظالم را بشناسد و فریاد زند حتی 

اگر قداره بر گردنش است .

تق�ال کن ک�ه زیر پرچ�م کس دیگ�ر به دنب�ال آزادی 

نگ�ردی. حکومت ها و رس�انه ها را آغ�وش گرم خود 

ق�رار نده�ی. در دل کین�ه ی دنبال�ه روی و حکمرانی 

بپرورانی و گماشته ی هیچ سازمانی نشوی .

دواتت را اگر می نوسی حکومت ها پر نکنند ، گاه اگر 

خالقی اث�رت آیینه ای ب�ی غل و غش باش�د این مرام 

شرارت است. دشوار است اما این جوی خون انتهایش 

قله است. چکادی که بر فرازش دیدی تاریخی نسبت 

به ح�ال بودن�ت پی�دا میکن�ی. برایت کس�ی تصمیم 

نمی گیرد که س�بز آزادیس�ت و یا قرمز یا بنفش. غریزه 

ات به تالطم می افتد س�وا می ش�وی از ضعیفان که یا 

بتی سرنوشتش�ان را پایان رساند یا انس�انی و یا عقیده 

ای تحمیلی.

لیوان هایتان پر از ش�یر و ش�راب و اشک و شرارت . 

قلم هایت�ان را تیز تر و ذهنتان را انبار کلمات و قلبتان را 

پر از عشق کنید .

ش�ّر با آن صدای بی قانونش نه در قفسی آرام گیرد و 

چه چه اش دلنواز و نه در باغ گل ساکت می نشید وقتی 

پای قفسی در میان باشد.
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موس�یقی ب�ه عنوان هن�ر یا اب�زار س�رگرمی، برای 

فرادس�تان و فرودس�تان معانی متفاوت�ى دارد. برای 

اغنیا و خوردن�گان، نقِش تزییِن عیش و نوش ش�ان، 

و ب�رای روش�نفکرهاى تزئین�ى، اب�زاِر نمایش فضل 

و دان�ِش محدودش�ان. ب�رای فرودس�تان و خ�ورده 

ش�وندگان اما به یک مخ�در می ماند. ن�وع غمگینش 

ُبغ�ض گوش�ه نش�یناِن نیمه بی�دار را می ش�کند و نوع 

ش�ادش هم به خ�واب زدگان، توه�ِم بیدارى و ش�اد 

بودن میدهد.

اما موسیقی به همین محدود نمی شود. تاریخ نشان 

داده موس�یقی می تواند به موتوِر حرکت تبدیل ش�ود، 

مانند تاثی�رش بر خرده جنبش "هیپی" در دهه ش�صت 

می�الدی. البت�ه ای�ن خصوصی�ت ت�ا جای�ی مطلوب 

اس�ت که به اب�زار فریب در دس�ِت حاکم�ان و تاجران 

موسیقی فرودستان 
راستین



شماره ی صف��ر

20

از  نش�ود.  تبدی�ل  س�رمایه داران  و 

این روس�ت که "خیِر" دروغین تالش 

می کن�د ت�ا جنبه ه�ای دلخ�واه اش 

را در موس�یقی پررنگ ک�رده و برای 

هر قش�ری، اس�باب ب�ازِی س�رگرم 

کننده ای دس�ت و پا کند. فرادس�تان 

و  اعت�راض  نی�روی  می خواهن�د 

بیدارگری را از موس�یقی بگیرند، و با 

آن داروی�ی خواب آور را درون کپس�وِل زرق و برق دار 

درحلِق جامعه فرو کنند.

همین جاست که موسیقی "شّر" نمود می یابد. هنری 

که درِد دردمندان را فریاد کرده، اما به اعتراض بس�نده 

نمی کن�د، چرا که باِر س�نگیِن ی�ادآوری و بیدارگری را 

بر دوش می کش�د. موسیقی "ش�ّر" می خواهد سکوت 

و نظِم مطلوِب غارتگران را بر هم زده، چرت س�نگین 

جامعه را پاره کند. این نوع از موسیقى است که علت ها 

را نشانه مى رود و نه نماهاى سطحى را!

موس�یقی در ای�ران پیوندخورده با ادبی�ات و متاثر از  

ش�عر بوده و هس�ت. از ای�ن رو می بایس�ت َرِد آن را در 

سیِر تحول آثار شاعران و ترانه سرایان ُجست. در سده 

اخیر اس�تفاده از موس�یقی برای اعتراض، کم و بیش 

از دوران مشروطه دیده می ش�ود؛ کارهای که وابسته 

ب�ه اشعارسیاس�ی-اعتراضی ش�اعرانی چ�ون عارف 

قزوین�ی و بهار بوده، و نمی توان نام جنبش موس�یقی 

اعتراضی بر آن نهاد.

دایره تنگ تعصبات و فقِر علمی، باعث شد موسیقی 

ایران�ی نتوان�د در ده�ه های بیس�ت و س�ی هم�راه با 

دگرگون�ی ف�رم ش�عر در آثار ش�املو، 

ب�رود.  پی�ش  و...  اخ�وان  نیم�ا، 

کاره�ای اعتراض�ی ب�ه عج�ز و ناله 

محدودش�دند، ت�ا جایی ک�ه تصنیف 

مرغ س�حر به یک�ی از سیاس�ی ترین 

قطعات موس�یقی ایرانی تبدیل ش�د. 

ب�ا رواج س�بک پاپ، وقت�ی در غرب 

پایه های موسیقی جدِی اعتراضی و 

تغییرطلب مس�تحکم تر می شد، اعتراض در موسیقی 

ما جای چندانی نداشت.

اما ب�ه مرور و ب�ه دنباِل تح�والت اجتماع�ی، ترانه 

ای�رج  چ�ون  خوانندگان�ی  و  آهنگس�ازان  س�رایان، 

جنتی عطایی، ش�هیار قنبری، اس�فندیار منفرد زاده، 

واروژان، فرویدون فروغی، فرهاد مهراد و... تالش 

نمودند ت�ا پای اعتراض را به موس�یقی پ�اپ ایران باز 

کنند. در این میان تالش فرهاد برای رهایی از س�بک 

پاپ و انتخاب آثاری از شاملو، اخوان ثالث، اسماعیل 

خویی، ش�فیعی کدکن�ی و حت�ی شکس�پیر و گاندی، 

جسورانه بود.

در مجموع باید گف�ت هر اثری که خالقانه نگاه ها را 

به س�مت "آنچه که هست و نباید باش�د" برمی گرداند، 

بر سیستم شوریده و در مس�یر بیداری قدم برمی دارد، 

بالق�وه اثریس�ت "ش�ّر"؛ در ده�ه ه�ای گذش�ته ای�ن 

خصوصیات را پراکنده در آثار مختلفی می بینیم، اما به 

راحتی نمی توان صفِت "شّر" برایشان به کار برد. شّر نه 

تاییدگر است و نه تنها تفسیرکننده، بلکه او در پى تغییر 

است!

دایره تنگ تعصبات و فقرِ 
علمی، باعث شد موسیقی 
ایرانی نتواند در دهه 

های بیست و سی همراه 
با دگرگونی فرم شعر در 
آثار شاملو، نیما، اخوان 
و... پیش برود. کارهای 
اعتراضی به عجز و ناله 

محدودشدند
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ی�ک اس�تاد دانش�گاه در فیل�م "لوس�ی" س�اخته ی 
ل�وک بس�ون پ�س از اع�الم دوبراب�ر ب�ودن ظرفیت 
مغ�زی دلفین ها نس�بت به م�ا می گوید: ب�رای دلفین 
ها ب�ودن اهمی�ت دارد و برای انس�ان ها داش�تن. به 
راس�تی چرا انسان ها عمرش�ان را با جمع آوری اشیاء 
مختلف -ثروت- و موقعیت ها و اشخاص -موقعیت 
اجتماع�ی و ق�درت- ه�در می دهن�د؟ زیرا ای�ن تنها 
مس�یری اس�ت که "سیس�تم" پیش پایش�ان قرار داده 
است و به وس�یله ی تحقیر، س�رکوب، چپاول و الگو 
نش�ان دادن اعضای گوش به فرمان سیستم و... این 
روش زندگ�ی را به عن�وان ُن�رم و روال طبیعی زندگی 
در جامعه رواج داده اس�ت. بی ش�مار تحقیقات معتبر 
روانشناس�انه نش�ان می دهند که قتل ع�ام مخالفان، 
یهودیان و اقلیت های دیگر در آلمان نازی اتفاقی غیر 
معمول نبوده اس�ت و در شرایط مشابه می توان در هر 
ش�هر کوچکی در جهان نیروهای کاف�ی برای اداره ی 
یک اردوگاه مرگ را به س�ادگی پیدا و اس�تخدام کرد. 
انسان فرمانبر مس�ئولیت های اخالقی و انسانی خود 
را ب�ا توجیه مش�روع و قانون�ی بودن فرامین سیس�تم 
ندیده می گیرد و هر جنایتی را شغل یا وظیفه ی قانونی 
خود می داند. چند جالد، شکنجه گر، قاضی، مأمور و 
حتی کارمند می شناسید که با همین توجیه به جنایت یا 
همدستی در جنایات سیستم مش�غولند؟ هانا آرنت در 
کتاب "آیش�من در اورشلیم: گزارش�ی از شّر مبتذل" به 
نمونه ای از چنین انس�انی اشاره می کند. آیشمن پیش 
از هر چیز انس�انی احمق است که از شناخت و پذیرش 
هویت خود عاجز اس�ت و به همین دلیل تمام عمر می 

کوش�د با پیوس�تن به گروه ه�ا و ارگان ه�ای گوناگون 
ب�رای خود هویت�ی به عن�وان یک عض�و تعریف کند. 
همانند اغلب مقامات سیس�تم ه�ای تمامیت خواه، او 
که حتی توانایی فارغ التحصیل ش�دن از دبیرس�تان و 
گرفت�ن دیپلم را ندارد ب�ه باالترین مقام�ات ممکن در 
"سیس�تم" می رس�د و در دادگاه بدون نشان دادن ذره 
ای پش�یمانی، تنفر ی�ا گن�اه، در دفاعیات�ش درباره ی 
قتل ع�ام بیگناه�ان می گوید او تنها دس�تورات را اجرا 
نمی کرده بلکه از قانون پیروی می کرده اس�ت! مسلما 
قوانین همیش�ه عادالنه، انس�انی یا اخالقی نیستند و 
هر انسانی حتی در شرایط مش�ابه قدرت انتخاب دارد 
که برای نزدیکی به سیس�تم اخالق و انسانیت را زیر پا 
بگذارد یا در مقابل ام�ر غیر اخالقی حتی تحت عنوان 
قانون و عرف، مقاومت کند. آرنت کشورهایی -مانند 
دانمارک- را مثال می زند که دس�تور قتل عام به دلیل 

مقاومت مردم در آن ها اجرا نشد.

امروز که "سیستم" های حاکمیتی خود را به وسیله ی 
توجیه�ات قانونی، عرفی، دینی، ش�رعی و... "خیر" 
تعریف می کنند، مس�ئولیت نیروهای "آنتی سیس�تم" 
ایس�تادن در مقابل این امر "خیر" و "ش�ّر" بودن است و 
سرباز زدن از همدس�تی در جنایات "سیستم". "شّر" به 
"بودن"، "چه بودن" و "چطور ب�ودن" اهمیت می دهد 
نه "داشتن". "شّر" هیچ امری را به صرف دستور بودن، 
قانون بودن، اکثریت داش�تن، ش�نیدن از رسانه های 
جمع�ی و... بدیهی تصور نمی کند -حتی این نوش�ته 

را!- و هرگز اجازه نمی دهد کسی به جای او فکر کند.

علیه سیستم
مانی



https://www.facebook.com/sharnamehinfo
https://twitter.com/SharnamehInfo
https://www.youtube.com/channel/UCA2xz_Qn8jVpeHF_PNX_F-Q

