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در رابطۀ مناظرۀ "بھرام رحانی" و "شاھين نجفی"
ديالوگ به موقع و خوبی بود .به خصوص با محوریترين نكات مشترك اين ديالوگ كه آن ھم رد دولتھا و خواھان
جامعهای كه انسانھا سرنوشت خود را بدون دولتھا رقم بزنند كه از سوی ھر دو مناظره كننده به خوبی مطرح شد.
اگر درست فھميده باشم آنچه كه موضوع اختالفنظر در اين بحث بود انتقاد درست بھرام رحمانی به شاھين نجفی اين
است كه به كشوری رفته و در كنسرتی خوانده است كه دولت اشغالگر و سركوبگری سرزمينی را اشغال كرده و او از
كشتار مردم فلسطين و اشغال اين سرزمين سخنی به اعتراض به ميان نياورده است و فقط از صلح حرف زده و خوانده
است و شاھين نجفی با استناد به اينكه ھمۀ دولتھا سركوبگر و تجاوزگراند تالش بر اين داشته است كه عدم اعتراض
خود را به گونهای توجيه كند اما من ھم با موضع رد ھمۀ دولتھا مانند بھرام و شاھين ،ولی با نظر بھرام عزيز بيشتر
ھمراھم كه گفته است ما دولت بد و دولت بدتر داريم گرچه درست است كه دولت سركوبگر و دولت اشغالگر در ذات
خود يكی ھستند اما نحوۀ برخورد ما با دولتی زمانی كه مورد تحريم از سوی آزاديخواھان جھانی قرار میگيرد متفاوت
میشود و يكی نمیتواند باشد اما حال اگر با تفكر شاھين نجفی كه دولتی بر دولت ديگر ترجيح ندارد و ھمۀ دولتھا
سركوبگر و اشغال گراند به اين اقدام او بنگريم باز ھم صورت مسأله عوض نمیشود كه چرا شاھين نجفی به دولت
اسرائيل و كشتارش ھيچ اعتراضی نكرده است!!!؟؟ بهنظر من مقولۀ فقط از صلح خواندن تا اعتراض كردن بسيار از
ھم فاصله دارد و متفاوت است.
ديگر اينكه به شاھين نجفی ،انتقاد جدی ديگری كه وارد است نحوۀ برخورد و واكنش اوست كه اينگونه با زبان تند و
تحقير با مخالفان حضورش در اسرائيل برخورد كرده است!!؟! در كجای فلسفۀ آنارشيسم اين آمده است كه يك
آنارشيست از انسانھائی كه زبان كشوری را نمیدانند با زبان تحقير حرف بزند كه شاھين گفته است اول برويد زبان
كشوری كه درآن زندكی می كنيد را ياد بگيريد و بعد بيائيد انتقاد كنيد يادم میآيد اين حرف را يك رھبر سياسی دست
راستی در كشور سويدن يك بار زد و مورد سرزنش و انتقاد از سوی چپ و حتی راست و ھر آزاديخواھی قرار گرفت
و مجبور به معذرت خواھی شد .البته اين مسأله در مصاحبۀ ديگری بود نه در اين مناظرۀ مورد بحث .آنوقت شاھين
يك ھنرمند شورشی به جای آنكه به ھمفكران سياسی و مخاطبان ھنری و يا منتقدان خود گوش دھد كه چه میگويند و
چرا به او معترض اند ،خارج كشوریھا و يا پناھندگان را برای زبان ندانستنشان سرزنش و تحقير میكند!!؟؟ يك
ھنرمند معترض سياسی بايد به خوبی بداند كه اين طرز صحبت با مردم صحيح نيست كه در صفحات مجازیاش
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متأسفانه در مورد يادگيری زبان منتقدان خود نوشته است كه موجب حيرت برخی از طرفداران و ھم انديشان او ھم شده
است.
ديگر آنكه در ھمين ديالوگ ھم زبان توھين را به كار میبرد از طرفی از واژهھای صميمی عزيز و جان و شريف
برای بھرام استفاده میكند و از سوئی بهطور مثال با توھينھائی وحشتناك چون نظرات شما با نظرات اسالمیھا يكي
است ...كه در واقع بدترين توھين و فحش به يك فرد سياسي است را میدھد كه به گفتۀ خودش به اندازۀ سن او سابقۀ
فعاليت سياسی دارد و در مخالفت با جمھوری اسالی قلم زده و كتاب نوشته است اين برخورد در واقع نقطۀ ضعف
شاھين را در اين ديالوك میرساند و ھمچنين شتابزده برخورد كردن او را با مخالفان خود كه چشم بسته ھمه را به يك
چوب راندن و ھم صف كردن ...كه اين در واقع روشی سنتی و قديمی است و شاھين كه خود را منتقد اين فرھنك سنتی
میداند نشان میدھد كه نه تنھا از اين سنت افتراء فاصله نگرفته ،بلكه در دام اين فرھنك میافتد كه اين نگاه و اينگونه
برخورد در واقع نشان از آن دارد كه تحمل ھيچ انتقادی را ندارد و خود را در رأس يك ھيرارشی قدرتی میبيند كه
بری از ھر گونه انتقاد است و اين حس خوبی را حتی در بين ھمنظران فكری او كه ضد ھرگونه قدرتی ھستند إيجاد
نمیكند...
در ھمين ديالوك باز ھم در جای ديگر میگويد كه اين نظرات تحت تأثير چپھا و »جوجه كمونيستھاست« و افكار
قديمیست و باز اين تاخت و تاز كردن ھم يك سبك سنتی و قديمی ست آنچه كه ناروا به آنھا نسبت میدھد در واقع اين
خودش است كه از أبزار سركوب »تحقير زبانی« متأسفانه استفاده میكند ...و سؤال اينجاست كه چرا شاھين نجفی
موضوعات و اختالفات شخصی خود را با برخی از ھمكاران و ھمراھان سابق خود »شرنامه« را به موضوع عمومی
بدل میكند و اين دشمنی يا اختالفنظر را »جمعی« میكند؟!؟ كه اين رفتار بسيار جای انتقاد دارد و آن وقت چگونه
ھمين شاھين اصرار بر ان دارد كه موضوع »مفاھيم«را باز كند؟؟!!! كه چندين بار در اين ديالوگ به آن اشاره كرده
است كه خود را در گير واژهھا نكنيم و مفھوم را در كنسپت خود تحليل كنيم كه واقعا ً ھم موضوع مھمیست و چه خوب
كه اينكار را بكند و به آن بپردازد و دست به روش توھين و تحقير نزند كه شايستۀ يك ھنرمند شورشی معترض نيست.
بهنظر من اين واكنشھا كدھای نادرستی است كه به نام يك ھنرمند شورشی ضددولتی به مردم و مخاطبان خود میدھد
كه يك ھنرمند معترض شورشی ،به جای اعتراض كردن از برای صلح میخواند كه يك ھنرمند شورشی تاب و تحمل
شنيدن انتقاد را ندارد و متوسل به فرھنك تحقير و توھين میشود.

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

