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  »پوسی رايوت يا عروسکان روسی که کرملن را به لرزه انداختند«

  فريب خوردگان ابتذال امپرياليسم امريکا 

  

يا دختران ھرزۀ شورشی به قلم پل کرگ » پوسی رايوت« اين دربارۀ گزارش جنجالی در ادامۀ مطالبی که پيش از

در اين جا با نگاھی به نشريات بين المللی که به جبھۀ امپرياليسم جھانی يعنی به نوشته . منتشر کرديم) ١(رابرتس

  . تعلق دارند، اين جنجال رسانه ای را پی گيری می کنيم]  رسانه ھا- پتياره[ھای 

در روسيه، «) : ٢( می نويسد ٢٠١٢ گست ا٢٧در گزارش روز شنبه ) ار اف ای(ت راديو بين المللی فرانسه ساي

در حالی که سه نفر از اعضای آن به جرم . گروه پانک پوسی رايوت، افکار عمومی را بيش از پيش به خود واداشته

، دو ٢٠١٢ بروری ف٢١ر مسکو، به تاريخ د» مسيح ناجی«نمايش دعا خوانی توھين آميز و ضد پوتين در کليسای 
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ھفتۀ پيش به دو سال اردوگاه کار اجباری محکوم شده بودند، دستگاه قضائی روسيه در پی محاکمۀ دو عضو ديگر 

  ».اين گروه است که موفق شده اند از روسيه به خارج بگريزند

سد، زيرا دو زن جوان ھنوز آزاد کار دشواری به نظر می ر«: و سپس در مورد دو عضو فراری اضافه می کند 

سه .  اعالم کرده اند، از روسيه خارج شده اند٢٠١٢ گست ا٢۶تر روز يھستند و به شکلی در شبکۀ اجتماعی تو

 ١٧، اکاترينا ساموتسويچ، و ماريا الکينا بازداشت و روز )٣(عضو اين گروه موسيقی راک، نادژا تولوکونيکووا

ولی دو عضو ديگر گروه پوسی رايوت در صورتی که از روسيه . کوم شده اند به دوسال اردوگاه مح٢٠١٢ گستا

خارج شده باشند، بی گمان می توانند از پشتيبانی گستردۀ بين المللی برخوردار شوند، ھمانگونه که سه ھمکار آنھا 

 مانند استينگ و اين پشتيبانی از سوی شھروندان سادۀ جھان و البته از سوی ھنرمندان سرشناسی. برخوردار شدند

  »... مادونا انجام خواھد گرفت

  

  )؟(مادونا در پيوند با تمام خلق ھای به پا خاسته

 رسانه ای مانند راديو بين المللی فرانسه آشنا می شويم که ۀبا اين وصف کامال به شيوۀ نگارش رياکارانۀ پتيار

 ا و استينگ است، و در عين حال کامالً و مادون» شھروندان سادۀ تمام جھان«چگونه در پی حذف فاصله بين 

نظريات پل کرگ رابرتس را مبنی بر پشتيبانی مخفيانۀ اياالت متحده از اين گروه که به عنوان ترفندی برای ابليس 

  :رابرتس در مقاله اش می نويسد . د می کندئينمائی روسيه و والديمير پوتين سوء استفاده کردند، تأ

 توسط سازمان غير دولتی که واشينگتن تأمين مالی شان را به عھده داشته و در روسيه  آنھا قويا گول خوردند و«

پوسی رايوت به مأموريت فرستاده شده بود، يعنی  مأموريتی که  به . نفوذ داده شده بود مورد استفاده قرار گرفتند

  .روشنی از ديدگاه قانونی منع شده است

واشينگتن به . نديشيملی بعد بايد روی ساده دلی شان بيرا ستايش کنيم، وما بايد در وھلۀ نخست اين دختران جوان 

چنين چھره ھای مردمی نيازمند بود تا از دولت روسيه به خاطر جسارتی که در مقابل خواست واشينگتن در تخريب 

 را اانستان و ليبييعنی خواستی که پيش از اين عراق و افغ. سوريه نشان داده بود، چھره ای ابليسی به نمايش بگذارد

 )١(».به ويرانی کشاند، و ھمان خواستی که در پی تخريب لبنان و ايران است
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دختران ھرزۀ (با توجه به حجم گزارشات و اسامی سايت ھا و روزنامه ھائی که وقايع مرتبط به پوسی رايوت 

که تمام ماجرا توطئه ای بيش را منتشر کرده اند، می توانيم نتيجه بگيريم )  شورش دختران ھرزه- يا –شورشی 

 هنبوده و نيست و به طور قطع رسانه ھائی که از سياست ھای امپرياليستی پشتيبانی می کنند، در آينده نيز اين واقع

و ما بايد در آينده . پی گيری خواھند کرد» پوس رايوت در تبعيد«را به شکل جنجالی، احتماال با تمرکز بيشتر روی 

  . نيز باشيمشاھد نمايشات ديگری

  فن نمايشی در گروه پوسی رايوت

  

تا جائی که من پروندۀ آنھا را به ويژه در يوتوب ديده ام، . در اينجا بد نيست اندکی به تکنيک کار اين گروه بپردازيم

در ) پاپت برد اند (» نان و عروسک«يا گروه » آترئليوينگ ت«آتر خيابانی ئکار آنھا شباھت خيلی زيادی به تکنيک ت

اينگونه نمايشھا غالبا در اماکن عمومی و احتماال اماکنی که از ديدگاه نمادينه .  داردامريکا در ٧٠ و ۶٠سال ھای 

 گذاشته می شد، و اساس نمايش به ايجاد تحريک تکيه داشت يعنی ءارزش معنائی خاصی داشته باشد، به اجرا

 فاقد برنامۀ مشخصی است، و سياسی و اجتماعی دارد، ولی غالباً اين گونه نمايشھا ظاھرا ھدف . تحريک کننده بود

 مثل جرقه –بازيگران روی عناصر اتفاقی خيلی حساب می کنند،  به عبارت ديگر نمايش به يک حرکت  اعتراضی 

  .  خالصه می شود و مابقی را به تماشاچيان می سپارند-ای درتاريکی 

ول ؤاست که با ايجاد تحريک مقامات مس به شکل نمايش، ھدفش اين نکتۀ بسيار مھم اين است که حرکت اعتراضی

 به عنوان بھانه و دليل دولتی را در موقعيت نامناسبی قرار دھد، به اين معنا که آنھا دست از پا خطا کنند، تا متعاقباً 

در زندان عليه يعنی مشخصا ھمان شيوه ای که بريگاد سرخ و بادرماينھوف . عليه دولت حاکم به کار گرفته شود

البته شيوۀ کار آنھا در برخی . لمان فدرال به کار می بستند تا ثابت کنند که دولت ناقض حقوق بشر استادولت 

با اين وجود . موارد اشکال مسخره آميزی به خود می گرفت و در نھايت نيز در اھداف خود به توفيق دست نيافتند

عناصری در خارج از زندان و انتشار عمومی آن برای توفيق چنين بايد دانست که پشتيبانی رسانه ای و تبانی 

  .حرکات اعتراضی ضروری بود

نيز از ھمين تکنيک نمايشی بھره می برند، و غالبا بر آن ھستند تا با تحريکاتشان، به گونه » پوسی رايوت«گروه 

.  ليس می شوندوموران امنيتی و پ نظم عمومی مخدوش شده، و بر اين اساس موجب مداخلۀ مأئیای جلوه دھند که گو

اين ترفند نمايشی تا . ليس در حال اعمال خشونت عليه پوسی رايوت استو پئیصحنه آرائی ھا به شکلی است که گو

ی فوتبال به دور از چشم داور و با تردستی روی حريفان خود ئحدودی شبيه خطاھائی است که بازکنان حرفه 

 ضربه ای به پای آنھا وارد آمده و نقش بر زمين می ئی جلوه می دھند که گوگونه ایه مرتکب می شوند، و يا ب

  .شوند تا توپ را از آن خود سازند
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آتر نيمۀ دوم قرن بيستم در اياالت ئبا اين وجود آن چه پوسی رايوت را از مبتکران اين شيوۀ نمايش در تاريخ ت

ن آغاز توسط سازمان غير دولتی که از سوی واشينگتن متحده متمايز می سازد اين است که مستقل نيستند و از ھما

تأمين مالی می شده، زير پوشش رسانه ای قرار گرفتند و اعتراض آنھا از خواست ھنرمندانه و ھنر منشأ نمی گيرد 

بلکه متکی به اھداف ابتذال آميز قدرت امپرياليسم جھانی است و چه بسا که طرح نمايشی و مضامين آن نيز توسط 

 رسانه ھا تھيه شده باشد، و در اين صورت گروه پوسی رايوت کامال به عروسکان خميه شب ۀاسان پتيارکارشن

  . بازی واشينگتن تنزل پيدا می کنند

 در ٧٠ و ۶٠ ی نمايشی در دھه ھا-روشن است که دومين تفاوت اساسی پوسی رايوت با جنبش ھای اعتراضی 

آتر نان و عروسک ھر دو گروه ضد جنگ ئآتر يا تئليوينگ ت.   استاياالت متحده در رويکرد سياسی آنھا نھفته

بودند و عليه جنگ ھای امپرياليستی، به نمايش ھای اعتراضی در صحنۀ خيابانھای نيويورک دست می زدند، ولی 

 در اعتراضشان به پوتين، از جنگ و – به عنوان مثال –پوسی رايوتھا متأسفانه دست کم به شکل غير مستقيم 

  ...تار مردم سوريه دفاع می کنند و صاحب کار آنھا نيز در آخرين تحليل دولت اياالت متحده استکش

  

  يادداشت

امريکايا فريب خوردگان ساده دل در دام امپرياليسم » پوسی رايوت«. پل کرگ رابرتس)١  

http://www.afgazad.com/Siasi‐12/082912‐THM‐Pocy‐Rayoot‐Yaa‐Farieb‐Khordagaan.pdf 

 

٢(  

Russie: la justice veut mettre la main sur les deux membres des Pussy Riot encore en 

cavale  

http://www.rfi.fr/europe/20120827-pussy-riot-russie-cavale-deux-proces 

٣(  

, Nadejda Tolokonnikova 

۴(  

Ekaterina Samoutsevitch 

۵(  

Maria Alekhina  
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