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 Political  سياسی

  
  رکسانا تاالرمی

  ٢٠١٧ اپريل ٠۶
  

 "شاھين نجفی" و "بھرام رحانی" ۀ مناظرۀدر رابط
  

ھا و خواھان  آن ھم رد دولتترين نكات مشترك اين ديالوگ كه  خصوص با محوریه ب. ديالوگ به موقع و خوبی بود

. خوبی مطرح شده ھا رقم بزنند كه از سوی ھر دو مناظره كننده ب ھا سرنوشت خود را بدون دولت ای كه انسان جامعه

 بھرام رحمانی به شاھين نجفی اين  اين بحث بود انتقاد درست نظر در اگر درست فھميده باشم آنچه كه موضوع اختالف

گر و سركوبگری سرزمينی را اشغال كرده و او از است كه دولت اشغال  و در كنسرتی خواندهاست كه به كشوری رفته 

كشتار مردم فلسطين و اشغال اين سرزمين سخنی به اعتراض به ميان نياورده است و فقط از صلح حرف زده و خوانده 

ش بر اين داشته است كه عدم اعتراض ند تالاگرتجاوزگر و ھا سركوب  دولت ۀكه ھم است و شاھين نجفی با استناد به اين

ھا مانند بھرام و شاھين، ولی با نظر بھرام عزيز بيشتر   دولتۀای توجيه كند اما من ھم با موضع رد ھم خود را به گونه

ھمراھم كه گفته است ما دولت بد و دولت بدتر داريم گرچه درست است كه دولت سركوبگر و دولت اشغالگر در ذات 

گيرد متفاوت   برخورد ما با دولتی زمانی كه مورد تحريم از سوی آزاديخواھان جھانی قرار میۀد اما نحوخود يكی ھستن

ھا   دولتۀتواند باشد اما حال اگر با تفكر شاھين نجفی كه دولتی بر دولت ديگر ترجيح ندارد و ھم شود و يكی نمی می

شود كه چرا شاھين نجفی به دولت  له عوض نمیأرت مسند به اين اقدام او بنگريم باز ھم صواسركوبگر و اشغال گر

از   فقط از صلح خواندن تا اعتراض كردن بسيارۀنظر من مقول ؟؟ به!!!اسرائيل و كشتارش ھيچ اعتراضی نكرده است

 .ھم فاصله دارد و متفاوت است

گونه با زبان تند و  ت كه اين برخورد و واكنش اوسۀكه به شاھين نجفی، انتقاد جدی ديگری كه وارد است نحو ديگر اين

 آنارشيسم اين آمده است كه يك ۀدر كجای فلسف! ؟!!ن حضورش در اسرائيل برخورد كرده استاتحقير با مخالف

دانند با زبان تحقير حرف بزند كه شاھين گفته است اول برويد زبان  ی كه زبان كشوری را نمیئھا آنارشيست از انسان

يد اين حرف را يك رھبر سياسی دست آ يد انتقاد كنيد يادم میئيد را ياد بگيريد و بعد بيا كن كشوری كه درآن زندكی می

 يك بار زد و مورد سرزنش و انتقاد از سوی چپ و حتی راست و ھر آزاديخواھی قرار گرفت يدنراستی در كشور سو

وقت شاھين  آن.  مورد بحثۀناظر ديگری بود نه در اين ممصاحبۀله در أالبته اين مس. و مجبور به معذرت خواھی شد

گويند و  ن خود گوش دھد كه چه میان ھنری و يا منتقداكه به ھمفكران سياسی و مخاطب جای آنه يك ھنرمند شورشی ب

؟؟ يك !!كند شان سرزنش و تحقير می ھا و يا پناھندگان را برای زبان ندانستن چرا به او معترض اند، خارج كشوری

اش  خوبی بداند كه اين طرز صحبت با مردم صحيح نيست كه در صفحات مجازیه بايد بھنرمند معترض سياسی 
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ن خود نوشته است كه موجب حيرت برخی از طرفداران و ھم انديشان او ھم شده اسفانه در مورد يادگيری زبان منتقدأمت

  .است

ھای صميمی عزيز و جان و شريف  برد از طرفی از واژه كار میه كه در ھمين ديالوگ ھم زبان توھين را ب ديگر آن

ھا يكي  ی وحشتناك چون نظرات شما با نظرات اسالمیئھا طور مثال با توھين ی بهئكند و از سو برای بھرام استفاده می

 ۀ سن او سابقۀ خودش به اندازۀدھد كه به گفت كه در واقع بدترين توھين و فحش به يك فرد سياسي است را می... است

 ضعف ۀرد و در مخالفت با جمھوری اسالی قلم زده و كتاب نوشته است اين برخورد در واقع نقطفعاليت سياسی دا

زده برخورد كردن او را با مخالفان خود كه چشم بسته ھمه را به يك  چنين شتاب رساند و ھم شاھين را در اين ديالوك می

و شاھين كه خود را منتقد اين فرھنك سنتی كه اين در واقع روشی سنتی و قديمی است ... چوب راندن و ھم صف كردن

گونه  افتد كه اين نگاه و اين  فاصله نگرفته، بلكه در دام اين فرھنك میءدھد كه نه تنھا از اين سنت افترا داند نشان می می

كه بيند  س يك ھيرارشی قدرتی میأآن دارد كه تحمل ھيچ انتقادی را ندارد و خود را در ر برخورد در واقع نشان از

نظران فكری او كه ضد ھرگونه قدرتی ھستند إيجاد  بری از ھر گونه انتقاد است و اين حس خوبی را حتی در بين ھم

  ...كند نمی

و افكار » ھاست جوجه كمونيست«ھا و  ثير چپأگويد كه اين نظرات تحت ت در ھمين ديالوك باز ھم در جای ديگر می

دھد در واقع اين  ھا نسبت می ك سبك سنتی و قديمی ست آنچه كه ناروا به آنست و باز اين تاخت و تاز كردن ھم ي قديمی

جاست كه چرا شاھين نجفی  ال اينؤو س... كند سفانه استفاده میأمت» تحقير زبانی«خودش است كه از أبزار سركوب 

وضوع عمومی را به م» شرنامه«موضوعات و اختالفات شخصی خود را با برخی از ھمكاران و ھمراھان سابق خود 

وقت چگونه   تار بسيار جای انتقاد دارد و آن؟ كه اين رف!كند؟ می» جمعی«نظر را  كند و اين دشمنی يا اختالف بدل می

كه چندين بار در اين ديالوگ به آن اشاره كرده !!! را باز كند؟؟»مفاھيم«ھمين شاھين اصرار بر ان دارد كه موضوع 

ست و چه خوب   ھم موضوع مھمیًيم و مفھوم را در كنسپت خود تحليل كنيم كه واقعاھا نكن است كه خود را در گير واژه

.  يك ھنرمند شورشی معترض نيستۀكار را بكند و به آن بپردازد و دست به روش توھين و تحقير نزند كه شايست كه اين

دھد  ن خود میا مردم و مخاطبھا كدھای نادرستی است كه به نام يك ھنرمند شورشی ضددولتی به نظر من اين واكنش به

خواند كه يك ھنرمند شورشی تاب و تحمل  كه يك ھنرمند معترض شورشی، به جای اعتراض كردن از برای صلح می

  .شود شنيدن انتقاد را ندارد و متوسل به فرھنك تحقير و توھين می

 

 

 


