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   حميد محوی:يسندهنو
  ٢٠١٣ جوالی ٢٩

  شاھين نجفی، موسيقی رپ

  طرح امپرياليستی عليه ايران

 در چشم انداز

  نوشتۀ ماتياس کارده» شيادی مخوف رپ«

  )١(»پوانتلپرو «:طرح قديمی اف بی آی 

  

 برورینوشتۀ ماتياس کارده اختصاص دارد که از تاريخ ف) ٢(»شيادی مخوف رپ«مقالۀ حاضر به معرفی کتاب 

  .خود جلب کرده  در کتابفروشی ھای فرانسه جمع وسيعی از دوستداران رپ را ب٢٠١٣

خودی خود برای جھان فرھنگ ه ند بعلت انتخاب چنين گزارشی دربارۀ معرفی اين کتاب، عالوه بر ارزشی که می توا

و ھنر داشته باشد، تالقی آن با مطالبی است که پيش از اين پيرامون محکوميت خوانندۀ رپ ايرانی شاھين نجفی توسط 

چنان که خواھيم ديد، برخی مطالب اين کتاب ). ٣(مقامات مذھبی ايران به دليل بی حرمتی به مقدسات مطرح کرده بودم 

به » پوانتلپرو«د می کند بلکه با گزارشات تاريخی به ويژه در رابطه با طرح ئيتحليل ھای پيشين من را تأ نه تنھا قوياً 

، طرح ضد جاسوسی و سرانجام طرح بورژوازی سفيد برای تخريب »جان ادگار ھوود«، ». آی. بی.اف«ھدايت رئيس 
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 و به طور کلی ميان فرھنگی در جبھۀ ، به تحليل ما دربارۀ شاھين نجفیامريکاجنبش اعتراضی سياه پوستان 

و .  بورژوازی وابسته و معامله گر ايران ابعاد گسترده تر و عمق بيشتری می بخشداپوزيسيون ھای ايرانی و طبيعتاً 

زير آسمان کبود ھيچ چيز تازه ای وجود «چنان که خواھيم ديد، يک بار ديگر صحت اين امر به ما ثابت می شود که 

ای طبقاتی از سوی طبقات حاکم و امپرياليسم جھانی، و شيوه ھائی که بورژوازی و ليبرال آزاديخواه و ترفندھ» ندارد

. برای سرکوب و تحميق توده ھا به کار می بندد غالبا پيشينۀ تاريخی داشته و دارد، و بايد از چگونگی آن مطلع شويم

ترجمه ) تقريباً (وب که آدرس آن در پی نوشت قيد شده،  تمام مطالب مرتبط به معرفی کتاب از روی لينک ھای يوتتقريباً 

  . ھدف من ترسيم خطوط کلی بود و نه ترجمۀ متن گفته ھا. شده است

» بالک دراگون« نويسندۀ کتاب، در واقع روزنامه نگار نيست، او از طرفداران پر و پا قرص رپ، »ماتياس کارده« 

 در انکشاف رپ در حومه ھای مردمی فرانسه شرکت فعال ١٩٨٠ سابق،  يکی از افرادی است که از اواسط سال ھای

را می توانيم به عنوان نوعی » شيادی مخوف رپ«: يکی از ناشران اين کتاب می گويد ) ۴ (»آلن سورال«. داشت

ود، يعنی  می کند که در واقع ترفند سفيد عليه سياه بءاين کتاب تمام روند توطئۀ رپ را افشا. تلقی کنيم» انتقاد از خود«

و در عين ) ۵)(، جان ادگار ھوور ». آی. بی.اف«از طريق رئيس (از يک سو قدرت راست حاکم در اياالت متحده 

  بود و نظريه ای التقاطی فرويديسم و »ھربرت مارکوز«ئی که نماينده و تئوريسين بارز آن امريکاحال چپ نوين 

، يعنی بورژوازی چپ »مارکوز«کی از بھترين شاگردھای ، ي»آنجال ديويس«مارکسيسم را عرضه کرد، و از طريق 

در نتيجه،  رپ به ھدف نفوذ در جنبش ھای پيشگام ...  را به عھده داشت » بالک پاور«نقش عامل نفوذی در جنبش 

سياه پوستان و منحرف ساختن آن و به ھدف سرکوب و تحميق توده ھای جوان سياه پوست و مھاجر در حومه ھای فقير 

ھدف اين بود که شورش اقليت سياه پوست در اياالت متحده را به شيئی مبتذل و انحرافی تبديل . راه اندازی شدنشين 

 در اياالت متحده و سپس به شکل تقليدی در فرانسه از طريق ميانجيگرانی ءاين کتاب تمام روندی را که ابتدا. سازد

. ی دوم تبديل کند توضيح می دھدامريکای خواست فرانسه را به  بود و مامريکاکه شيفتۀ )  ۶(»دانيل فيليپ اکی«مانند 

يعنی تبديل ساختن فراخواست ھای اقليت محروم و تحت ستم به نمايش و پول، با استفاده و خريداری کردن تعدادی خائن 

  .دنبال خود روان کننده که می توانستند نقش عروسک خيمه شب بازی را به عھده بگيرند تا بقيه را ب

آغاز رسمی رپ در فرانسه سال . ين روند به فرانسه صادر شد و به ھيچ عنوان در حومه ھای فرانسه به وجود نيامدھم

تحميل ھميشه از سوی باال، از طريق بورژوازی و نه .  بود که در واقع به جوانان حومه ھای فرانسه تحميل شد١٩٨٢

را بازی کنند و )  خوانندۀ رپ- رپور(ند که نقش بزھکار ھرگز از اعماق جامعه، و با ھمکاری آنھائی که قبول کرد

يعنی . ليس را بازی کردوليسی نقش پودر اياالت متحده دچار شدند که در سريال پ) ٧(»آيس تی«سرانجام به سرنوشت 

که و يادآوری می کنيم . يعنی ھمجنس باز» پ د« کتک زدن زن ھا و حيوانات بود و بعدا تبديل شد به ءنقشی که ابتدا

ھمگام با ھمين سياست ھای فرھنگ انحرافی بود که شرکت ھای بزرگ لباس دوزی مد ھای جديدی از شلوار را به 

دختران و پسران تحميل کردند که در ناحيۀ کمر با کمربند بسته نمی شد بلکه تا بخشی از کپل پائين می آمد و گوئی که 

فتد، روشن است که اين مد از ردی که آن را پوشيده به پائين بيشلوار به پا بند نيست و ھر لحظه ممکن است از پای ف

 مد لباس و صنعت لباس دوزی را در اختيار دارند، و  به دليل فانتسم ھای البی ھای ھم جنس باز بر می آمد که اساساً 

انسه نيز مانند در فر. کم توانستند چنين مدھائی را به جوانان تحميل کننداقدرتی که در غرب دارند به ياری طبقۀ ح

 سرو کار داريم، ھيچ عنصر »ژان پل گوتيه«، )وزير فرھنگ سابق (»ژک النگ« با چھره ھای خائنی مانند امريکا

رو ھستيم که با خريداری کردن تعدادی ه مردمی در رپ وجود ندارد، و ھمواره ما با بورژوازی سفيد عوامفريب روب

رپ يک «:  که رپ را ابتذال آميز می داند »آلن سورال«. کشانده استسلطۀ خود  توده ھای وسيعی را به زير ،خائن

، و بر اين باور است که رپ روند سازگار سازی و اجتماعی سازی جوانان »کثافت سياسی اجتماعی تمام عيار است
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ان و برای آشنائی با موسيقی زيبای سياه پوست.  سال به تأخير انداخت٣٠محروم حومه ھای فرانسه را بيش از 

اين . »اسکيپ جيمز، جان لی ھوکر، و ميلس ديويس«ئی، جوانان را به شنيدن بلوز و جاز دعوت می کند مثل امريکا

کتاب شرح تاريخ يک تحريف و عوامفريبی از سوی تجارتمردان سفيد برای کنترل جوانان سياه و مھاجر با سوء 

  ... استفاده از ھمکاری خيانتکاران است

 

 

 »پشيادی مخوف ر«

جمع آوری کرده ام که بيش از ھمه برای تحليل و درک )٩ و ٨ (»ماتياس کارده«در اينجا مطالبی را از لينک سخنرانی 

عميقتر ما  از فعاليت ھای اپوزيسيون ھای ايرانی و مدافعان حقوق بشر و حقوق از شير مرغ تا جان آدميزاد که در 

نظر می رسيد و البته ه  حائز اھميت ب، عليه بشريت اشتغال دارندخارج از کشور به حرفۀ خيانت و ھمکاری با جنايت

م که عالوه بر تمام اين موارد برای درک عميقتر فعاليت ھای افرادی مانند شاھين نجفی به عنوان ئيمی توانيم بگو

 انقالبی خوانندۀ رپ که در دوران جنبش سبز  از سوی فوکول کراواتی ھای متشخص و برجسته و انقالبی و مبارزان

دست گرفتند به عنوان يکی از  مؤلفه ه را ب(...) که معلوم نبود ناگھان از کجا سبز شدند و سکان ... امريکادر صدای 

طرح «  ما به طرح و نمونه ای تاريخی تحت عنوان در گزارشات ماتياس کارده مشخصاً . ھای انقالب سبز  معرفی شد

 در باززائی  آشنا می شويم که کامالً ١٩۶٠ در سال ھای ». آی. بی.اف«ئيس  ر»جان ادگار ھوود«به ھدايت » پوانتلپرو

در ھر صورت آن چه که از اين جنبش در (اش پس از نيم قرن، پشت صحنۀ نه تنھا شاھين نجفی بلکه تمام جنبش سبز 

ای به اصطالح ، و نه تنھا جنبش سبز بلکه تمام سازمان ھا و گروه ھا و البی ھ)خارج ساخت و سامان يافته بود

بی گمان درک اين موضوع زمانی امکان . اپوزيسيون ايران را در خارج از کشور زير نور تازه ای به ما نشان می دھد

 آشنائی پيدا کنيم، به عبارت ديگر »جان ادگار ھوود«و نظريات » پوانتلپرو«پذير می گردد که ما به محتوای طرح 

ه به تاريخ آگاه باشيم، برای آنھائی که می خواھند بدانند و با چشم آگاه صحنه درک اکنون زمانی امکان پذير می گردد ک

  .پردازی ھای بورژوازی و خالصه نظم نوين جھانی را در فريبنده ترين جلوه گاھھايش ببينند

  

  رپ گيم/ رپ واقعی 

رپ فرانسوی و ھيپ (» رپ گيم«رپ به مفھومی که امروز با آن آشنائی داريم يعنی « می گويد »ماتياس کارده«

رپ واقعی نيست، با اين وجود تالش کردند که اين رپ گيم را به عنوان رپ و در تداوم رپ واقعی جلوه ) ١٠)(ھاپ

 قراردادم، يعنی راه »مارتين لوترکينگ« در واشينگتن با ١٩۶٣من نقطۀ آغاز  اين کتاب را بر مبنای راھپيمائی . دھند

  »پيمائی اعتراضی سياه پوستان

. ن راه پيمائی ائتالفی بود از تشکالت مختلف پوستان که پيرامون موضوع مشترک يعنی جنگ ويتنام راه اندازی شداي

ئی قانونی را به تصويب رساند که بر اساس آن افرادی که در محالت فقير امريکا سناتور »مک نامارا«در آن دوران 

.  جنگ ويتنام، جنگ سفيد عليه زرد به وسيلۀ سياھان بود. نشين زندگی می کردند برای جنگ به ويتنام گسيل می شدند
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 امريکااز اين ديدگاه ائتالف سياه پوستان برای دولت . سياه پوستان در خط اول جبھه بودند و بيش از ھمه کشته می شدند

  .به ھمين علت تصميم گرفتند اين جريان را از بين ببرند. خطرناک جلوه می کرد

 ». آی. بی.اف« که رئيس »جان ادگار ھوور«ابتدا توسط . ز دو جبھۀ مختلف راه اندازی شدتخريب جنبش اعتراضی ا

 گذاشت که يک برنامۀ ضد جاسوسی بود و ھدفش مختل ساختن و ءرا به اجرا» پوانتلپرو«بود و برنامه ای به نام طرح 

که خطرناکترين و در » انتر پارتیبالک پ«يا منحل ساختن و يا منحرف ساختن سازمان ھای مخالف دولت بود، مانند 

  .عين حال ھوشمندترين و راديکالتری بود و نفوذ زيادی بين مردم داشت

  

که مبارزان را به بھانه ھای گوناگون به ( سه ستون اساسی داشت، قضائی »جان ادگار ھوور«طرح ضد جاسوسی 

  .، مالی و نظامی، و نفوذ در جنبش و قتل)زندان می انداختند

 بر جا مانده نظريۀ خاصی را مطرح می کند که بايد توجه »جان ادگار ھوور«، ». آی. بی.اف«اشتی که از رئيس ياداد

بھترين شيوه برای درھم شکستن جنبش اعتراضی و ناکام گذاردن «: خود جلب کند، او بر اين باور بود که ه ما را ب

ی راه اندازی کنيم و آنھا را در جھان صنعت نمايش و رھبران آن، اين است که رھبران و مبارزان و جنبش ھای قالب

  .»ورزش در جلوی صحنه نشان دھيم

 تبديل می شود سروکار داريم، يعنی پشتيبانی از مبارزان و »رپ گيم«در اينجا ما با بذر اوليۀ چيزی که بعدھا به 

  . عملياتی شد١٩۶٨سال اين برنامه از . ھنرمندان تقلبی برای خاموش ساختن مبارزان و ھنرمندان واقعی

 ھای نظريه پرداختی اين چپ نوين توسط تآي. ئی بودامريکاجبھۀ دوم، چپ نوين ليبرال و ليبرتاريا، چپ ھيپی مسلک 

لمانی، وارث مکتب فراکفورت بود که فرويديسم و مارکسيسم را در ا متفکر »مارکوز«.  نازل شد»ھربرت مارکوز«

تحقق پذير می دانست، » من«طور خالصه انقالب را از طريق واالگرائی، لذت و تلفيق بايکديگر مطرح می کرد و به 

عشق بورزيد جنگ «او از ھيپی ھا پشتيبانی کرد و ... انقالبی يافت ۀدر نتيجه آزادی رانش جنسی و مواد مخدر وجھ

 شاگرد تربيت کرد، و  چندينامريکا از بين فرزندان بورژوازی »مارکوز«. از جمله ھای معروف او می باشد» !نکنيد

  .دست آورنده را ب» بالک پانترھا«خود می خواستند اعتماد » سياه پوست دوستی«اين افراد با ابراز 

 ». آی. بی.اف« با طرح رئيس امريکادر بطن جريان ھای سياسی سياھان » مارکوزيانيسم« نفوذ از طريق ۀدر نتيج

و بارزترين . ز لذت ھمراه است، حتی انقالب بايد با لذت ھمراه باشد ھمواره با ستايش ا»مارکوزيانيسم«. گره می خورد

  . است»آنجال ديويس«نمايندۀ اين نظريه 
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زن، فمينيست، :  بود و تمام شاخص ھای ضروری را داشت »مارکوز« يکی از بھترين شاگردان »آنجال ديويس«

  .سيار زيبا بود و در عين حال بءکمونيست و ماکوزيانيسم، کاريزماتيک در حد اعال

، به مثابه »آنجال ديويس«.  تحقق بخشيد- بالک پانتر – به انقالب کاخ نشينان بين کوخ نشينان »آنجال ديويس«در نتيجه 

، در جنبش نفوذ کرد و نظريۀ ھمزيستی انقالب مسلحانه و انقالب )بورژوازی (». آی. بی.اف«اسب تروآی 

 با ھمکاری بورژوازی، با »آنجالس ديويس«نفوذ . ه در واقع ناممکن است را تبليغ کرد، يعنی ھمزيستی ک»مارکوزی«

  . در انگلستان به شکل کارائی پاسخ داد»ميک جگر« در فرانسه و »ژان پل سارتر«

نماد جنبش ھيپی ھا، يکی از اعضای آزاد » ايزی رايدر«لم مايندگان چپ نوين، توليد کنندۀ فيکی از ن) ١١(»برشايدر«

  . را خريداری می کندشده از زندان

او برای . است که در واقع سر دستۀ يک گروه گانگستری است) ١٢ (»افريکا بمباتا«يکی ديگر از شخصيت ھای مھم 

 راه »آنجال ديويس«را با تکيه به نظريات » زولو ناسيون«جلو گيری از کشت و کشتارھائی که صورت می گرفت، 

اندی « با »مارکوزی« نيز با او ھمراه شدند، با شب نشينی ھای »نتھاتانام«کرد و حامل ھائی بين چپ ليبرال اندازی 

  ...»تاناھتنام« و چپ »فريکا بامباتاا«، )١۴(»مايکل مک الرن«، )١٣(»وارھول

 

  ن صاحب دو راديوی ويژۀ رپ در اياالت متحده استيکی از حاميان مالی بيل کلينت. درپ گيم در اينجا آغاز می شو

Hot 97 , Power 106  

اميس به زبان عبری به معنای حقيقت (تعلق دارد  »Emmis Communication -  اميس کمونيکاسيون«که به گروه 

  )است

ن برای قدردانی از حامی پولدارش به تصويب   را مشخصا  بيل کلينت١٩٩۶ سال »تله کمونيکاسيون آکت«قانون  

 .الم کردرساند که از اين پس خريداری کردن راديو ھا را آزاد اع

يکی از تئوريسين ھای رپ به عنوان .  به تبليغات کاربردی در محله ھای فقير نشين تبديل شد»رپ گيم«بر اين اساس 

  . پسر يک ژنرال اسرائيلی است»ليور کوھن«ابزار تبليغاتی، 

  

Lyover Cohen  
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 برای جزئيات بيشتر بايد به ئناً  سپس به معرفی خوانندگان رپ و گروه ھای مختلف می پردازد، مطم»ماتياس کارده«

 به لينک سخنرانی او در زبان فرانسه آشنائی دارند نيز می توانند مستقيماً به دوستانی که . کتاب خود او مراجعه کرد

آن چه بيش از ھمه در اين سخنرانی برای .  به ھمين مختصر بسنده می کنميوتوب مراجعه کنند، ولی من در اينجا فعالً 

جان «، ». آی. بی.اف«ائز اھميت بود، ھمان گونه که پيش از اين مطرح کردم، طرح و نظريات رئيس من جالب و ح

 برای نفوذ در جنبش ھای انقالبی و در ھم شکستن مقاومت و جنبش اعتراضی با ابزارھای نفوذی و ايجاد »ادگار ھوور

  .نمايش و ورزش استمبارزان قالبی و حتی نظريات قالبی و انحرافی و با استفاده از صنعت 

  

  جنبش اعتراضی و اپوزيسيون قالبی ايران در خارج از کشور

 به او -  البته قالبی -نه تنھا تحليل من را از ھويت نمايشی شاھين نجفی و نقشی که به عنوان معترض » پوانتلپرو«طرح 

جنبش جوانان و « ايرانی مانند د می کند، بلکه تحليل ھای ديگر من را نيز در مورد جريان ھای چپئيواگذار شده تأ

از گروه آذر ماجدی و تقريبا تمام جبھۀ اپوزيسيون  » کمونيسم کارگری«، »نھضت سربداران«، »دانشجويان راديکان

بسياری از . رسمی خارج از کشور که پيش از اين مقاالت متعددی را به آن اختصاص داده ام به روشنی ثابت می کند

 .اف« عالئم و نشانه ھا و عوارض بيمارناک طرح رئيس طيف اپوزيسيون ھای ايرانی کامالً اين گروه ھا و افراد در 

ئی ياد کنيم که تا چه اندازه امريکا-در عين حال می توانيم از تمام راديوھای ايرانی.  سابق را نشان می دھند». آی.بی

کوروش و داريوش بخشندۀ «رياتی مانند جای نظريات انقالبی و پيشگام تبليغ می کنند، نظه نظريات انحرافی را ب

  ...و نظريات نژاد پرستانه» خون آريائی» «مھربان

 تا امروز تحول خاصی پيدا نکرده و نوآور نبوده ١٩۶٨در نتيجه می بينيم که ترفندھای امپرياليستی، دست کم از سال 

  . برای تحقق سلطۀ امپراتوری به ھمان شيوۀ قديمی رجوع کرده استبلکه دائماً 

 می گذاشت، از ءبه اجرا» پوانتلپرو« در طرح ». آی. بی.اف« از بين شيوه ھائی که »ماتياس کارده«در باال ديديم که 

زيکی آنھا نه تنھا از بی و اعتراضی تعلق دارند و حذف فيعنی قتل مبارزانی که به جنبش انقال. قتل مبارزان ياد می کند

ارد بلکه بازتاب آن در اذھان عمومی با ايجاد ترس و وحشت ھمراه بوده و ديدگاه کمی وکيفی روی جنبش تأثير می گذ

به اين معنا که ترس از مرگ در اذھان بسياری از مبارزان احتمالی، از ديدگاه روانی به مقاومت روانی، و از ديدگاه 

از طريق قتل مبارزان را عالوه بر اين چنان که ايجاد ترس و وحشت . اجتماعی نيز به عامل بازدارنده تبديل می شود

قابل مقايسه بدانيم، به شکل احتمالی می ) شکنجۀ سفيد(در رابطه با اذھان عمومی به نوعی با آزار و شکنجۀ روانی 

  ...تواند به واکنش ھای انحرافی نزد مبارزان دامن بزند

ن عمل می کند، اين حالت با اين وجود يک حالت خاص نيز قابل تصور است، که در دقيقا به شکل عکس قتل مبازرا

 می توانيم در اشکال قتل  مبارزان قالبی مفروض شويم، که در ھر صورت می تواند به پيکرۀ تبليغاتی خاص را احتماالً 

 از »ندا آقا سلطان«نظام حاکم تعلق داشته باشد، و آن ھم قھرمان سازی و شھيد سازی برای اھداف تبليغاتی است، قتل 

  نه تنھا به دليل جو حاکم و تبليغات مشخصاً »ندا آقا سلطان« متأسفانه تحليل من دربارۀ قتل .اين نوع قتل ھا بود

يعنی موضوعی که تمامی آنھا ( امپرياليستی، بلکه به دليل  سانسوری که رسانه ھای اپوزيسيون روی آن ايجاد کردند 

 بر مضافاً . جوھا قابل دسترسی نيستو  خوانده نشد به طوری که اين متن در موتور جست) را شريک جرم می سازد

اين که شيوۀ نگارش و طرح من  نيز برای اين تحليل مشکالت خاصی را ايجاد می کند که برخی از خوانندگان را از 

ولی اين .  بايد اين تحليل را برای رفع برخی ابھامات بازخوانی کنمدر آينده احتماالً . ادامۀ قرائت متن باز داشته است

با اين وجود متنی که من در اين مورد نوشته ام از ديدگاه .  نامناسب مانع از حقيقتی نيست که بيان می کنداالً شکل احتم

خودم مھمترين متنی است که می تواند در مقابله با تعبير اپوزيسيون ھای ايرانی و به ويژه در رويا روئی با جنبش سبز 
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 از ديدگاه برخی به عنوان »ستار بھشتی«تيب تحليل من از کشته شدن به ھمين تر. و اپوزيسيون ھای ايرانی مطرح باشد

در حالی که بحث من روی ضرورت .  تلقی شد،ليس ھائی که موجب مرگ او شده بودندود قتل او و يا پشتيبانی با پئيتأ

سوی اپوزيسيون ھا  از ئی بود و نفی چنين تحليل ھا»ستار بھشتی«ليس به ابعاد روان شناختی مشتريانی مانند وآگاھی پ

ندا «م که از ديدگاه تبليغاتی، ماجرای ئيدر نتيجه می توانيم بگو.  طبيعی است، چرا که خودشان شريک جرم ھستندکامالً 

نمونه ھا بسيار ھستند، حتی در مورد ماجرای .  تکرار شد»ستار بھشتی« به شکل ديگری در مورد »آقا سلطان

 دل توی دلشان نبود در واقع اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور اعتصاب غذای اکبرگنجی، اپوزيسيون ھا

نيازمند چنين رويدادھائی بودند که نشرياتشان را تغذيه کنند و افکار عمومی را به حقانيت خودشان متقاعد سازند و به 

ات انترنتی اپوزيسيون و من در قرائت متن ھائی که در بارۀ روند اعتصاب غذای او در نشري. عوامفريبی ادامه دھند

و مشخصا به ھمين دليل ...  احساس می کردم که اينھا بی صبرانه منتظر مرگ اکبر گنجی ھستندمنتشر می شد، قوياً 

ی و تحليلی مطرح نمی کنند، چون ئرا به شکل ريشه » ۶٠کشتار سال ھای « ھيچگاه موضوع است که اپوزيسيون ھا

بی آن که خواسته باشيم از جمھوری .  و سفيدی که مطرح می کنند کم خواھند آوردکه از ديدگاه تبليغاتی و معادلۀ سياه

گری ھائی که تنھا روی ظلم و قتل و جز اينھا تکيه کند، فاقد ءولی بايد دانست که انتقادات و افشا. اسالمی دفاع کنيم

کار است، موجب اعتبار آقای  جنايت»ايکس«به صرف اين که آقای . ارزش اجتماعی و فرھنگی و فاقد نقد اصيل است

» . آی. بی.اف«ولی تمام اين داستان يک فصل بسيار خاص و مشخص دارد و آن ھم نفوذ نظريات .  نمی باشد»وای«

يعنی اولتراليبراليسم آنگلو ساکسون است که چيزی به نام ميھن دوستی را به ھمکاری با آخوند و مال تنزل داده، و 

متأسفانه مشکل اين است که . ه تجاوز به حقوق شھروندان پيوند زده و مترادف ساخته استچيزی به نام امنيت ملی را ب

  . برخی ھا نمی خواھند بپذيرند که واقعيت می تواند پيچيده باشد

روشن است که امپرياليسم جھانی دشمن استقالل ايران است و به ھمين علت نيز ھست که برای افرادی مانند مدير 

مجاھدين خلق، يعنی افرادی که در يک جنگ امپرياليستی و تحميلی در تبانی با دشمن عليه ھم ، جان »سايت تيف«

ميھنان خودشان جنگيدند، با تمام اعمال تروريستی که در ايران مرتکب شدند، و با وجود تمام قوانين نکبتباری که در 

ايجاد جنگ داخلی در ايران ھستند و با پول و درون سازمان خودشان برقرار کرده اند و  يعنی افرادی که ھنوز در فکر 

و باز ھم يعنی افرادی که طرح امپرياليستی برای سوريه را می خواھند در ايران ... پشتيبانی پنتاگون نفس می کشند 

 خيلی مھمتر از سرنوشت مردم ايران و امنيت ايران »اسماعيل ھوشيار«تکرار کنند، سرنوشت چنين افرادی برای 

. ز او نام بردم چون که خودش نيز تا اين حد صداقت فکری داشته است که به چنين موضوعی اعتراف کندمن ا. است

 در مورد ايرانی ھا به شکل در باززائی ھای معاصرش واقعاً » پوانتلپرو«م که طرح ئيدر اين صورت می توانيم بگو

نه تنھا به اين دليل که ما در اينجا و اکنون آن را ، زيرا، نه کامالً . البته نه کامالً .   موفقيت آميزی عمل کرده است

 –شناسائی کرده ايم بلکه به اين علت که از مدتھای مديد به آن آگاه بوديم، در نتيجه به راحتی چھرۀ بزک کردۀ امثال 

  .  و خيل ديگر بازيگران اين صحنۀ خيمه شب بازی را  تشخيص داده ايم-شاھين نجفی 

جملگی به روند پيش ...سازی ميھن دوستی، و منحل ساختن ضرورت دفاع از امنيت ملیروشن است که بی اعتبار 

روی امپراتوری جھانی نئوليبرال باز می گردد که خاصه بايد ايجاد ھرج و مرج، و ھرج و مرج به عنوان حامل طرح 

يالتی که از مداخلۀ خارجی در  تمام تماو مطمئناً . ژی ھای چنين روندی تلقی کنيم يھای امپرياليستی را يکی از سترات

و بايد دانست که حتی فرانسوی ھا در تھديد چنين ھرج . ژی ھرج و مرج تعلق دارديايران دفاع می کنند به ھمين سترات

البی ھای فرانماسونری، ( از تحريکات طبقۀ حاکم »آلن سورال«و مرج ھائی قرار گرفته اند، و تحليل گرانی مانند 

اظھار نگرانی می کند و بر اين باور است که اين طبقۀ حاکم قادر است حتی گروه ھای ) گراشيطان پرست، ھم جنس 
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گونه اقدامی برای زير عالمت سؤال بردن حاکميت اولترا ليبرال و ی را از درون خود فرانسه عليه ھرمسلمان افراط

  .  معترض را ھدف بگيردندازد و در ھر صورت جنبش ھایيج کرده و به جان مردم فرانسه بيآتالنتيست  بس

نکتۀ آخری که بايد يادآور شويم خطر نحوۀ واکنش جمھوری اسالمی يا خطر تمرکز مقامات مذھبی روی امور مذھبی 

که بی حرمتی به مقدسات و  (است، به طوری که می توانيم به شکلی خاص بی حرمتی به مقدسات از سوی شاھين نجفی 

شيطان پرستی و ھمجنس گرائی و دعاوی پيغمبرانه :  سنت ھای ھيپ ھاپ است به طور  کلی در رابطه با مقدسات از

از يکسو و واکنش مقامات مذھبی از سوی ديگر را دو روی يک سکه بدانيم، زيرا به نتيجۀ ) و حتی دعاوی خدائی

 منازعه زيرا اگر موضوع را به ھمين دعوای مذھبی منحصر سازيم، يعنی کاری که ھر دو طرف. واحدی می انجامد

 را به عنوان ترفند بورژوازی عليه ساکنان حومه ھای فقير نشين و سياست تخريب »رپ گيم«انجام داده اند، تمام پيکرۀ 

  .  جنبش ھای اعتراضی و ساخت و پرداخت و پشتيبانی از ھنرمندان و مبارزان قالبی را نديده می گيرد

  

  :پی نوشت 

1)pointelpro 

2) Mathias Cardet. Effroyable imposture du rape. 

ايران تخريب ضروری، يا جنگ تحميلی و نقش مخالفان رژيم در زمينۀ ميان فرھنگی ايران، تأمالتی در باب «) ٣

نقی و محکوميت شاھين نجفی، حذف فاعل شناسنده نشان :  نيّت ھنرمند زير عالمت سؤال، نمونه -زيبائی شناسی 

 انتخاب عنوان برای ). در وبالگ ميان فرھنگی ايران٢٠١٣ جون ٢٧( »نگیبارز فرھنگ طبقات حاکم و ناتوی فرھ

مقاله ھائی که می نويسم ھميشه برای من با تمرکز و تأمالت خاصی ھمراه است، زيرا تمايل عمومی من برای انتخاب 

روتنی بيشتر، در اين جا با ف. عنوان، بر اين اساس است که تا جای ممکن نقاط مرکزی متن را در آن منعکس سازم

عنوان ديگری را انتخاب کردم، ولی نوشتۀ حاضر را در واقع بايد به عنوان بخش دوم و تکميلی  ھمان متن پيشين که 

  . در اينجا يادآور شدم تلقی کنيم

http://www.interculturel.blogfa.com/post-69.aspx 

4) Alain Soral. L'effroyable imposture du Rap (Film Complet)  

http://www.youtube.com/watch?v=TMF7H6W8gKU 

5) John Edgar Hoover 

6)Danien Filipacchi 

7) Ic- T 

8) L'EFFROYABLE IMPOSTURE DU RAP / CONFÉRENCE / CARD 

http://www.youtube.com/watch?v=W7NGqxShMDM 

9) L'EFFROYABLE IMPOSTURE DU RAP / CONFÉRENCE / JOE DALTON  

http://www.youtube.com/watch?v=I6crV6GOUYo 

10) Rap game 

11)Berscheider 

12)Afrika Bambaataa 

   در نيويورک١٩۵٧ اپريل ١٩متولد . است» Kevin Donovan - کوين دونووان«نام اصلی او 
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13) Endy Warhol 

  »پاپ آرت« يکی از بنيانگذاران ١٩٨٧- ١٩٢٨اندی وارھول 

14) Malcolm McLaren 22 janvier 1946 -8 Avril 2010 

سکس « و سپس مدير »نيويورک دالس« به عنوان مدير ١٩٧٠او مدير و موسيقيدان بريتانيائی بود که در سال ھای 

 داشت و عالوه بر اين »کينگ رود«او يک فروشگاه سکس در . به شھرت رسيد) بنيانگذار جنبش پانک (»پيستولس

روی ) رپ( به ھيپ ھاپ ١٩٨٠بعد در سال ھای .  می فروخت»پانک« را به دوستادارن »پانک«لباس و تزئينات 

 .آورد و دراين زمينه سرمايه گذاری کرد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  حميد محوی

  ، پاريس٢٠١٣ جوالی ٢٨

  

 

 

 

 

 


