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بیســتونهم و ســیویکم ژانویه ســال « ۲۰۱۶شــاهین نجفی»
در کلن و هایدلبرگ پرفورمنس «ســپیده دم» را به روی صحنه میبرد.
در این اجرا آقای نجفی ،ســوره «فجر» از قرآن را به همراه موسیقی و
رقص در مقام صبا اجرا خواهد کرد .در این پرفورمنس ،آگوستو سزار،
میشــائیل کرول ،ناتان بونتریگر ،اوآنا ماریا استویســا شاهین نجفی
را همراهــی میکنند و لیــزا کیرش رقصندگی ایــن پرفورمنس را
برعهده دارد .ایرانوایر با این خواننده ســیوپنج ساله متولد بندرانزلی
به این بهانه گفتوگویی داشته است.
در گفتوگوهایی که تاکنون انجام دادهام ،همیشــه فضای مصاحبه
به نفع مصاحبهشــونده بوده اســت ،به این دلیل که قرار است یک
گفتوگو تفکرات و نحوه نگاه مصاحبهشــونده را عرضه کند.

ســؤالهای مطر حشــده لزوماً نگاه و نظر ایرا نوایر نیست و بیشتر در
راســتای معرفی تفکرات این خواننده و نوازنده ایرانی ،ساکن آلمان
اســت .در طرح سؤاالت سعی کردهام ،پرســشها را کوتاه و مصاحبه
را به ســمتی هدایت کنم که برای مخاطبان ایرا نوایر در شــناخت
موســیقی و نگاه اجتماعی آقای «نجفی» مفید باشد.

۱

اجرای آیهای از قرآن با هدف شکستن تابو و تقدس قرآن بوده است یا
علت ،موزون بودن آيههای قرآن است.

ـ ایــن یک بحث قدیمی اســت برای من ،من از ابتــدا کارم را با قرآن
شــروع کردم .خواست قدیمی من است ،همیشه به این فکر میکردم که
چگونه میشــود این کار را کرد ،یک یا دو تجربه قدیمی هم هست که
هنرمندان دیگری این کار را کرده بودند ،یک گروه مصری بود که به
گمانم ده الی پانزده ســال پیش بود که این گروه پاپ انجام داده بودند
ولی این کاری که من دارم انجام میدهم یک تلفیقیســت بین موسیقی
و مقامهایی که در قرآن از آن اســتفاه میکنند و موسیقی یهود.
بکگراندش به موضوع اســرائیل و فلســطین بر میگردد .چیزی که در
ذهن من ســبب شــد این شــکل بگیرد این بود که حاال که شــرایط این
هســت و دارد بدتر هم میشــود و قرار نیســت این دو ابژه به یکدیگر
نزدیک بشــوند من ایــن کار را با هنر انجام میدهم .در نتیجه شــد این
کار ،بخشــی که نمایندگیاش با قرآن اســت میشود اعراب فلسطینی و
بخش دیگرش میشود یهود.
پیش از این ،موســیقی با قرآن اجرا شده است.
پس موضوع شکســتن تابو نیســت .وقتی ما تواشــیح اجرا میکنیم ،فقط
ســاز نداریم ،حنجره اولین ساز در موسیقی است.
کســی که قرآن را هامونیک اجرا میکند و تواشیح اجرا میکند همین
اســت یعنی اجرا آکاپالی قرآن است .تابویی در این مورد وجود ندارد
که شکسته بشود.
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آیا این پرفورمنس جنبه طنزآمیز دارند
ـ به هیچ عنوان این کار طنز ندارد ،کاری به شــدت جدی است .جدی که میگویم
یعنی کامال تراژیک اســت .ولی یه جاهایی از لحاظ موسیقیایی کار ماژور میشود.
ولی مضمون اصلی کار تراژدی اســت ،بخشــی از سوره فجر را انتخاب کردهام که
در مقــام صبا میخوانم .هیچ نگاه طنزی به قرآن و قوم یهود در این کار نیســت.
در سا لهای گذشــته یکی از پرحاشــیهترینهای موسیقی ایرانی
بود هاید،آیــا قرآن را به همراه رقص و موســیقی برای جنجال و
حاشیه به روی صفحه میبرید.
ـ حاشــیهها هرچه بوده از بیرون بوده اســت ،ربطی به ما ندارنــد ما کارمان را انجام
میدهیــم .هیچ وقت یک هنرمند نباید نگاه کند که چه اتفاقی میافتد .در این زمینه
اصال بحث تابو و حاشــیه نیست ،قرآن بر اساس موسیقی خوانده میشود .کاری که
فقط من دارم انجام میدهم با ســاز است اتفاقا رقصی هم که در کنارش هست یک
رقص مفهمومی اســت .یعنی بخشی از آن مضمون را رقصنده اجرا میکند.
در اعتراضات اجتماعی ســال هشتاد وهشــت ،به عنوان خوانندهای
معترض از نســل امروز به جامعه معرفی شدید .در چند سال گذشته
مخصوصا بعد از انتشــار کار «پریود» آن خواننده معترض از طرف
بخشی از جامعه مدنی و برخی از مدافعان حقوق زن مورد نقد و نفی
قرار گرفت.
ـ من با این یک دستســازی موافق نیســتم .وقتی کاری منتشــر میشود حتما یک
عدهای موافق هســتند و عدهای مخالــف ،ما باید ببینیم موافقین از چه طبقه ،قشــر و
در چه جایگاهی هســتند چه خواستی دارند و مصداقی صحبت کنیم این که بگوییم
جامعه در ماقبلش ایســتاده است یک حرف کلی است.
وقتی میگویید ،فعالین حقوق زن یا روشــنفکران ما باید بدانیم در مورد چه کسانی
صحبت میکنیم ،بله تعداد محدودی از افراد را من دیدم که واکنش نشــان دادند.
به نظر خودشــان و به اندازه خودشــان بــه آن اندازه که میفهمیدند واکنش نشــان
دادند و این واکنشها مفید هم هســت و قرار اســت کمک بکند .ممکن اســت که
غیــر عقالنی و غیر واقعی باشــند چون مفاهیم جدید هســتند در ایران ،اما در نهایت
من اســتقبال میکنم از هرنقدی که بر مبنای عقالنیت و خرد باشد .اتفاقی که در هنر
ایران و مخصوصا موســیقی افتاده ،این اســت که ما نقاد هنر و موسیقی خیلی جدی
نداریم ،ما نقد موســیقی اصال نمیدانیم مسئلهاش چیست.
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همیــن کــه من هنرمند و یــا کارورز هنر مــدام باید با افــرادی مصاحبــه بکنم و یا
حرف بزنم که اصال هنرمند نیســتند و نگاهشــان هم به هنر از زاویه حاشــیه اســت.
خودشان دســتی در داستان ندارند و فقط خواســتگاه و تاثیرات اجتماعیاش را در
نظــر میگیرنــد .ما به خود هنر هیچ وقــت نمیپردازیم ،این خودش یک

معضل بزرگ اســت که باید به آن پرداخته شود.

اینگونه برداشت کردم ،که هنر را از جامعه جدا میکنید ،یعنی به هنر
برای هنر اعتقاد دارید.

ـ نه اصال ،مگر میشــود ایــن کار را انجام داد که من مرتکبش بشــوم.
مگر میشــود هنــر را از اجتماع جــدا کرد ،وقتی چیزی یــک ناممکن
مغزی است چطور میشــود این کار را کرد ،ولی ما میتوانیم به مسائل
جداگانــه بپردازیم و بعد به تاثیراتشــان .وقتی ما در مورد هنر صحبت
میکنیم مثل این میماند که ما موســیقی باخ را بیاوریم و به جای اینکه
به موســیقی باخ بپردازیم به تاثیرات اجتماعی موسیقی باخ پردازیم ،در
حالی که آن یک حوزهای دیگراست.
این خــودش نشــانهای از بیمنطقــی و بیخردی آن جامعه اســت و یا
افرادی که به آن میپردازند .وقتی ما مفهومی به مســئلهای نمیپردازیم
همه چیز با هم قاطی میشود.
مثــا یــک متخصــص در مــورد هنر حــرف میزنــد و آن کســی که
رئیسجمهور اســت با ادبیات کوچه و خیابان صحبت میکند .حوزهها
متفاوت است.
در یکی از گفتوگوهایی که در گذشته داشتهاید  ،میگویید که منتقد
خودتان هم هستید .چه نقدهایی تا کنون به خودتان داشتهاید؟

ـ نقــدی که میگوییم خیلی فراتر از نقد اســت .ما باید در نفی خودمان
را تثبیت بکنیم.
مــن فکــر میکنــم اولین قــدم این اســت که بــه خودمان هــم نگاهی
دیالکتیکی داشته باشیم.
نقدهایی که من نســبت به خودم داشــتهام از حــذف کارهایم گرفته تا
مابقی مســائل .فکر میکنم برای هر هنرمنــدی مهمترین چیز کارهایش
هســتند .وقتی من نســبت به کارهایم بیرحم هســتم ،یعنی نقد کردهام.
ســال دوهزار و هشت کاری خواندم با عنوان «ما آخر خطیم» در بخشی
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از این کار ،صبحت از پیتزای سوســمار میشــود ،یک حرفهای که به
شدت مبنای ناسیونالیستی داشت ،آن کار را حذف کردم با اینکه باالی
هفتصد هزار بازدید در یوتیوب داشت .اســم این کار را باید گذاشت
عقالنیت ،رادیکالیســم .رادیکالیســم یعنی این ،اگر هنرمندی ،شاعری،
خبرنگاری به این اندازه جرات را داشــته باشد ،یعنی نقد ،شجاعت فقط
این نیســت که در برابر یک حکومت یا نظام سیاســی بایستید .شجاعت،
یعنی اینکه خودت را نقد بکنی .نقد جنجال نیســت بلکه علمی نظریست
و کار نقاد هم کاری علمی و جدیســت .من به عنوان یک مولف ،بعد
از تولید ،خودم اولین منتقد کارهایم هســتم .
در یک دهه گذشــته موســیقی و آهنگهایی مورد توجه قشر جوان
قرار گرفته اســت که شــباهتهای زیادی به روضه و یا نوحه خوانی
دارند .برای مثال آهنگهای ساخته شده «مرتضی پاشایی» و یا «بابک
جهانبخش» ،سلیقه کلی جامعه ایران نسســبت به انتخاب موسیقی ،
مصیبت و روضهخوانی است یا ثمره تربیت حکومت اسالمی در سه دهه
گذشته بوده است و یا نفس موسیقی ایرانیست.

ـ شــما موقعی میتوانید این حــرف را بزنید که بگویید موســیقی پنجاه
ســال گذشــته ایران و یا دویست ســال گذشــته ایران غیر از این بوده.
موســیقی شرقی و موسیقی خاورمیانه همین است .مقامهای ما اینهستند.
وقتــی که در مقام صبا و یا دســتگاه شــور میخوانید ،ناله اســت .مگر
موســیقی ســنتی ایرانی چیســت ،کل موســیقی ایرانی و عربى و تركى
همین اســت .وقتی شما در موسیقی رپپرده داشته باشید همین میشود.
جــدا از این وقتی ما در ایران و آن منطقــه چیزی به نام تراژدی نداریم.
تراژدیی که در یونان داریم معلوم است که ما در ایران نداریم .به همین
دلیــل تراژدی جایــش را به نالــه میدهد ،کاری که من مشــخصا دارم
انجام میدهم این اســت که اين ناله را به فریاد تبدیل کنم ،خشمگینش
بکنم ولی موســیقی ایرانی ناله است .نمیشود گفت جامعه به این سمت
مــیرود وقتی ماهیت موســیقی آن جامعه این اســت .بله ،اگر در مورد
موســیقی پاپ صحبت کنیــم .میتوانیم بگوییم موســیقی پــاپ ایرانی
که بعد از انقالب ســال  ۵۷دارد ســاخته و اجرا میشــود .یک موسیقی
غیرفنــی ،ســطحی ،مبتذل ،مخدر و غیرعقالنی اســت چراكه با شــعور
لذتجوى آدمى كار ندارد و فقط به شــعور آدم آسيب مى زند و لذتش،

۵

لذتــی مازوخیســمی اســت .این داســتان بله وجــود دارد و کلیت
موســیقی ایرانی این اســت و راهی کــه به نظر من وجود دارد این اســت
که عقالنیترش بکنیم .بکشــانیمش به ســمتی که من اسمش را میگذارم
رادیکالیســم .یعنــی عناصــری تزریق بکنیم کــه این عناصــر بتواند تکان
دهنده و تاريخى و غيرقابل پيش بينى باشــند
این لذت مازوخیستی که اشاره کردید به ریشههای فرهنگی بر میگردد.

ـ حتما ریشــههای فرهنگی دارد و پیش از اینکه ریشه فرهنگی داشته باشد
ریشــههای مادی دارد ،این ریشــه مادی کــه میگویم به نظــرم وضعیتی
فلسفیســت و مفهمومیســت و بایــد بــه آن پرداخته شــود .تاریــخ ایران
مفهمومی نیســت ،مــا اصال چیزی به نــام مفهموم تاریــخ نداریم ،رویداد
داریم ،وقایع شناســی داریم ،به این ترتیب وقتی در جامعهای تفکر وجود
نداشــته باشــد ،اصال از یک دورهای ســیر تفکر در ایران قطع شده است.
یعنــی آنهایی که متخصص تفکر در ایران هســتند و دارند به ســیر تفکر و
رشــد عقالنی در ایران فکــر میکنند ،میتوانند اثبــات بکنند که از یک
دورهای به بعد به دالیل سیاســی ،اجتماعی و دالیلی کامال مادی سیر تفکر
قطع شــده اســت .همین که االن شــما در حال مصاحبه با من هستید ،قرار
اســت آن را ادیت کنید ،جاهایی از این مصاحبه را که مناســب تشخصی
میدهید و یا نمیدهید و من در مورد قســمتهایی که مناســب تشــخیص
نمیدهــم صحبت بکنم و در نهایت رســانه و یا به قول برشــت «آپارات»
هســت که تصمیم میگیرد .در مورد تکتک این مسائل باید تفکر بشود.
شــرایط مادی ،اقتصادی و سیاســی اســت که تعیین کننده است .وگرنه ما
میتوانیــم یقه مجرم و یــا مقصری که تصور میکنیــم را بگیریم ،مثال یقه
فــان خواننده پــاپ را بگیریم بعد وقتی به یک هنرمند موســیقی ســنتی
میرســیم اســتثنا قائل میشــویم در حالی که این هنرمند سنتی مگر دارند
چیــکار میکننــد؟ این هنرمند هم مقصر نیســت ،بلکه ســوار بر داســتانی
تاریخی هستند.
شما به عنوان آهنگســاز و خوانندهای که از نبود عقالنیت در موسیقی
ایران صحبت میکنید .در موســیقی خودتان چــه عقالنیتی را به کار
گرفتهاید؟

ـ اینها همه در هم تنیده هســتند ،نســخه مشــخصی ندارد ما در امتحان و
خطا و تجربه اســت کــه باید خودمان را بشناســیم .کاری که من در
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موســیقیام انجام میدهم این اســت .چرا من در بخشی میتوانم موفق
باشــم به ایــن دلیل که تاریخ مــا یک تاریخ غیر مفهمومی اســت و
بــه مفاهیم نپرداخته اســت .برخــی اوقات مخاطب مــن وقتی من را
میبینــد مهمترین ســوالی که از من دارند این اســت که نظر من در
مورد «خدا» چیســت .چرا باید از یک خواننده و یا کســی که دارد
کار هنری انجام میدهم پرســید که نظرت در مورد خدا چیســت .اما
مهم اســت به چه دلیــل ،به این دلیل که مخاطب من فهمیده اســت
این مفهموم برای من چقدر مهم اســت.
مخاطــب من فهمیده که من به عنوان یــک هنرمند میخواهم کاری
بکنم که این آدم به جای اینکه به یک مفهموم در آســمان بپردازد
بــه یک مفهموم در زمین و بر اســاس مســائل اقتصــادی ،اجتماعی
و مــادی کــه در آن دارد زندگی میکنــد بپردازد .یعنــی این آدم
باید فهمید که تاریخ یک منطقی دارد که این منطق قابل کشــف و
حتما سياسىاســت و میشود در مورد آن حرف زد و فکر کرد .آن
تاریخ یک تاریخ عقالنی اســت .از آسمان نيامده است.چرا عقالنی
اســت چون تاریخی واقعیست ،چرا واقعیســت چون ما میتوانیم
در مــوردش فکر کنــم و آن را بفهمیم و نفــی دارد ،مهمترین چیز
نفی اســت .تاریــخ باید بتواند خــودش را نفی بکنــد یعنی وضعیتی
دیالکتیکی اســت .مــا وقتی در مورد مفهمون انســان حرف میزنیم
ناگزیر هســتیم در مورد مفهموم خدا هم صحبت کنیم.
امــا تفــاوت نگاهی که وجــود دارد این اســت که مــن به صورت
مفهمومی میگویم انســان در نقطهای حرکت میکند که این نقطه،
نقطــه و یــا نقاطی تکوينى و تکميلى هســت یعنی انســان مدام دارد
رشــد میکند این رشد کردن به این معنی نیست که انسان اخالقیتر
و یا انســان مهربان تری شده است ،نه ،ممکن است خشنتر هم شده
باشد اما رشــد عقالنی دارد میکند .رشد عقالنی چیست؟ این است
که انســان دارد بیشــتر میفهمد .در این دانش فهم بــه یک نقطهای
در زمانی رســیده که پیش سقراطیها فهمیدند که مواد وجود دارد،
ماتریال وجود دارد ،این جهانی که ما در آن هســتیم میشود لمسش
کرد ،میشــود در موردش فکر کرد .بعد به افالطون میرســیم .که
باالی پانزده الی بیســت قرن فلسفه را نابود کرد این داستان و بعد از
آن ما با هگل و مارکس طرف هســتیم.
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از جدیترین کســانی هســتند که فلســفه را به بطن اجتماع راه داد.
اجتماع را با مفاهیمی طرف کرد که ما بتوانیم لمسشــان كنيم .همين
نــگاه مي توانــد اينگونه به تاريخ بشــر بپردازد و شــرايط حالش را
تفســير و تأويل كند و البته درنهاســت آن نقطه نهایی یا همان منطق
آخرالزمانــی که ما میتوانیم به آن فکر کنیم.
یک سوال در پیش اســت و آن این است که نهایت چه خواهد شد.
بشر به کجا قرار است برود.
چه اتفاقی پیش روی بشر است .بشری که تا بیست سال آینده امکان
دارد قلبــش را وقتــی از کار افتــاده در بیاورند و یــک قلب بخرد و
جایگزیــن کند و یا اکنون که دســت مصنوعی بــه راحتی جایگزین
میشود.
چنین بشــری اســمش چه خواهد بود .بشــر آینده چگونه بشریست.
كيســت؟ آيا انســان دويست ســال ديگر هنوز قرار اســت با گوگل
جهــان را بفهمد؟ يانه ما با جهانى ديگر طرفيم؟اینها ســواالت مهم
اســت .ما در بســتر و دورهای زندگی میکنیم که اســمش ســرمایه
داری است.
يعنــى بخشــى وســيعى از آدم هــا كار میكنند تا عــده ى معدود و
محــدودى زندگى كنند .تکتک ما ،من ،شــما ،رئیــس ایرانوایر،
رئیس جمهور یــک مملکت همه تبدیل به مهرهها خواهیم شــد ،در
نهایت موجوداتی هســتیم قابل خرید و فروش.
این یعنــی منطق کاال ،این منطق را چه کســی تعییــن میکند ،خدا،
خدا کیست ،کسی که قدرت دارد و سرمايه و دانش .خدا موجودی
آسمانی نیست.
خدا یعنــی بانكداران ،زمينــداران ،سياســتمداران ،روحانيون دينى،
ارتشــيان! خدا يعنى گوگل ،خدا یعنــی فیسبوک این خدایان همین
طــوری کوچکتر میشــوند تا میرســد به رســانهها .ایــن خدایان
هســتند،که منطــق جامعه را تعیین میکنند،این رســانهها هســتند که
مفهمومــی ماننــد «آزادی» را تعریــف میکنند .مرتــب میگویند،
آزادی.
مفهمــوم زیبایــی هم دارد امــا نمیآیند بگوینــد آزادی برای کی؟
مــا مثال میگوییــم هنر نباید کاال باشــد .حتی اگر قبــول بکنیم که
کاالست ،این کاال برای چه کسیست.
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ایــن کاال را چــه کســی میخــرد .آن كســى كه ســرمايه و
دانــش و رابطه دارد آزاد اســت .وقتى تو ندارى كــه بخورى چه فرقى
برايت دارد كه بزرگترين اركســتر موسيقي در شهر و محلهات كنسرت
داشته باشد؟
چه کاری برای تربیت موسیقایی مخاطبتان انجام دادهاید؟

ـ اتفاقــی که مــن به آن فکر میکنم این اســت .اول اینکه باید در مورد
تکتــک مفاهیم ما پرســش کنیم .مــا پیش از اینکه بــه خودآگاهی یا
آگاهی برســیم باید در مورد خود آگاهــی صحبت کنیم ،درباره مفهوم
فهم ،منظورم ما از فهم چیست و این فهم در چه راستایی قرار است قرار
بگیرد .با توجه به شــرایط تاریخی ایران و دورههایی که ما پشــت ســر
نگذاشتهایم یک مقدار سخت است ،مثل این میماند که برای کسی که
دوچرخهســواری هم بلد نیست یک موتور فوق سرعت با همه امکانات
مدرن را در اختیارش میگذارید و میگویید باید ســوار بشوی .معلوم
اســت که زمان میبرد ،کار میبرد ،در مورد جامعه ایران اینگونهاست،
تعارف که نداریم .شــما فکر میکنید تاریخ موسیقی ایران چقدر است.
هرچند که مخاطب جدی موســیقی سنتی هســتم ،اما بدبینانهتر از
مفهومی که اشــاره کردید به این موضوع نگاه میکنم .ما در ایران
موسیقی مدرن نداریم .موسیقی سنتی در ایران از قرنها پیش همین
گوشهها و دســتگاهها بوده که در زمان حال هم هست ،حاال افرادی
مانند «حســین علیزاده» بزاز نوگرایی بودند ولی موسیقی مدرن به
معنای واقعی موسیقی در فرهنگ ایران وجود ندارد .اگر هم ،میگویم
مخاطب جدی موسیقی سنتی هستم ،با آگاهی به این است که دارم یک
موسیقی کامال سنتی و قدیمی و غیر مدرن گوش میدهم.
موسیقی ،که تکیه بر شــعر داشته باشد و به تعبیر شما ،تکیه بر ساز اول
یعنی همان صدا باشــد ،صدایی که وابستگی شدیدی به شعر که ریشه
در عرفان دارد نمیتواند موســیقی مدرنی باشد .عرفان موضوع و
دغدغه دنیای مدرن نیست .حاال لطفا بفرمایید:

ـ دقیقــا همیــن طور اســت ،البته به ســاز اشــاره کردید که مشــکالت
ســختافزاری است ،ولی باید مفهمومی به این موضوع نگاه بکنیم .شما
وقتی کار مثال ســنتی و يا پاپ مصرفى گوش میکنید ،قرار نیســت به
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شــعور تاریخی شــما چیزی اضافه کند چرا که رادیکال نیست ،دری را
رو به آینده برای شــما باز نمیکند .شما میتوانید راحت با آن موسیقی
بنشــینید و تریاک بکشید و بعد دچار خماری بشوید .اما موسیقی مدرن،
موســیقی رادیکال به شــما میگوید شــما چه کار باید بکنید .حداقل به
شــما میگوید باید فکر بکنید که چــکار باید کرد .از دو منظر به تاریخ
مینگرد .منظر اهداف کوتــاه مدت و اهداف بلند مدت .اهداف کوتاه
مدت اهدافی هســتند که ما در جامعــه ،از نها حرکتی به وجود بیاوریم
که افراد دچار آن روزمرگیِ رخوت آورِ مصرفیِ ســرمایهدارانه نشوند.
البتــه افرادی کــه دارا هســتند و یا از خدایگان هســتند که تکلیفشــان
مشــخص است و ربطی به من ندارند .من نفی کننده وجودشان هستنم نه
حذف کننده وجودشان .وقتی صحبت از فقر ،سانسور و حذف میشود
اول باید یقه خدایگان را گرفت .خدایگان فقط پولدارها نیســتند.
خدایــگان افرادی متفاوت با المانهای متفاوت هســتند .یک بخش این
اســت که ما تنشهایــی اینگونــه را در اجتماع ایجاد بکنیــم که جامعه
تکان بخورد یک مثالی هســت که میگوید ترجیح میدهم مگس باشم
و اســب اجتمــاع را گاز بگیرم تا خوابــش نبرد.اما اهــداف بلند مدت
اهدافی هســتند که تاریخیاند .باید بستری را در اهداف بلندمدت آماده
بکنیم که صد ســال آینده وقتی نســلهای آینده آمــد نگوید چه پدر و
مادرهــای ابلهی داشــتهایم ،همان طور که ما در مورد بخشــی از پدر و
مادرهایمان میگوییم .بخشــی از تاریخ را هم که اصال ما نمیشناســیم.
چــرا باید ما در مورد موســیقی مدرن ایران صحبــت بکنیم و فقط یکی
دو نفر را اســم ببریم .در این دو بخش اهداف بلند مدت است که خیلی
اهمیت دارد .و آن اينســت كــه ايران و كال آن منطقه اگر آســمان به
زمين نيايد همچنان محل اســتعمار خارجى و استبداد محلى خواهد بود.
در اعتراضات ســال هشتاد و هشت  ،چرا نســلی که معترض بود به
ترانههای قبل از انقالب استناد میکرد.

ـ مثالهایــی که من زدم دلیل داشــت .ما نمیتوانیم تاریخ پانزده ســاله
متاخر موســیقی ایران را نادیــده بگیریم .اگر این بچههــا از من بگیر تا
کســانی دیگر ،اگر نبودند باید همه مینشستیم و موسیقیهایی را گوش
میکردیم که هیچ ربطی به اکنون ندارد .موســیقی اتفاق افتاده است اما
مدت و تاریخاش کم است.
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ما وقتی میگوییم موســیقی امری تاریخیســت باید تاریخ را بشناسیم و
ببینم قبل از ما چه کارهایی شــده اســت .ما تازه داریم حرف میزنیم و
از چند ترانهســرا و آهنگســاز حرف میزنیم و وضعیتمان این اســت
بحث من این اســت که چرا کــم بودند .مســالهای را مطرح کردید که
جــای بحث دارد ،میگویید چــرا باید به انقــاب  ۵۷برگردیم ،بله که
باید به انقــاب برگردیم ،پس به چه چیز باید برگردیم.
نــه تنها به انقالب  ۵۷بلکه باید به انقالب مشــروطه برگردیم .شــما فکر
کنیــد چیزی که در حال حاضر دارد اجتماع ایران رشــد پیدا میکند و
تبلیغ میشــود ،من تکتک این رســانهها را که میبینــم اتفاقی عجیب
دارد شکل میگیرد.
از يك ســو يك وزير متوســط را بــا جنجال مصدق مــى خوانند و از
طرف ديگر مصدق مى شــود خائن! جامعه بيچاره زير حجمى وســيع از
اطالعات كذب در حال خفه شدن است.
نمیدانــم در تاریــخ بعــد از انقالب این اتفــاق افتاده اســت یا نه یک
ارتجاعی ،یک نگاه ارتجاعی دارد به ملت ایران میگوید شــما اشــتباه
کردیــد ،اوال کــه شــما انقــاب نکردید ،دومــا اگر شــما بودید گول
خوردهاید ،عدهای را هم میآورند به عنوان افرادی که انگار نمیفهمند
چــرا انقالب کردهاند و چه اتفاقی در حال وقوع اســت ،به عنوان نادم،
پشــیمان و تواب ،دســت به دســت هم میدهند از دوره قدرت گرفتن
رضاخــان به این طــرف ،بگوید .ایران داشــت به ســمت یک اعتالی
فرهنگی و اقتصادی و سیاســی پیش میرفت یــک عده آخوند فالن به
کمک یک سری کشورهای غربی آمدند و یک توهمی را دامن میزند
و در نهایت به چه نقطهای میرسد؟ به این نقطه که باید برگردیم به قبل
و راه نجات ما يك ديكتاتور خوب اســت.
مىبينيــد آن تفكــر خطرنــاك افالطونــى چقدر زندگــى روزمرگى و
سرنوشــت سياســى يك جامعه دخالت دارد؟ اين ديد متافيزيكى كه در
انتها به فاشيســم يا يگانگى زوركى و يكسان ســازى غيرديالكتيكى را
بايد نفى كرد.
جوابم را نگرفتم ،سوال مشخص اســت ،چرا ترانهای مثل ترانه یار
دبستانی که ترانه نسل انقالب  ۵۷بود در اعتراضات سال  ۸۸خوانده
میشد ،چرا این نسل ترانهای مختص خود نداشت؟
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جامعه ایران در دهه پنجاه و انقالب ســال پنجــاه و هفت ترانه و
شــعارهایش با توجه وضعیت ایدولوژیک آن زمان بود ،آن جامعه از
لحاظ اجتماعی هیچ ارتباطی به جامعه امروز و یا سال  ۸۸ندارد .در
اعتراضات سال هشتاد وهشــت ،معترضین با تفکرات سیاسی مختلف و
روشنفکر از لحاظ بینش سیاسی نبودند.

ـ هشتاد و هشــت را میگویید؟ جامعه ایدولوژیک نبود؟
نه نبود.
ـ منظورتان چه ایدئولوژی است.

ایدئولوژیهای سیاســی و حزبی .یعنی احزاب و صدایهای مختلف
سیاسی در جامعه وجود نداشت ،معترضین غالبا کسانی بودند ،تربیت
شده در چهارچوبهای قانون اساســی جمهوری اسالمی .احزاب و
دستههایی مانند :حزب توده ،فداییان و پیکار و مجاهدین که بخشی
از بدنهجامعه در انقالب پنجاه و هفت بودند ،در تظاهرات سال هشتاد
و هشت وجود نداشــتند .حزب توده در قشر نویسنده و روشنفکر یکی
از مهمترین و کلیدی ترین احزابی بود که مشغول به تولید فکر و کتاب
بود.
کانون نویسندگان با اینکه کانونی سیاسی نبود اما اعضای آن که تولید
کنندگان فکر و اندیشــه و کتاب در جامعه بودند اکثریت وابســتگی
سیاسی به توده و یا احزابی دیگر داشتند .در حالی که در اعتراضات
سال هشتادو هشت از این بودنهای گوناگون خبری نیست.

ـ حزب توده پس از ســقوط رضا خان شــكل گرفت و رشد كرد و تا
سال ســی و بعد از آن نابود شد ،و به دلیل شکست آن داستان ،احزاب
چریکــی به وجود آمد ،قبل از انقالب بحث چریکی بود و بحث تفکر
فلسفىنبود .کســی مثل شاملو مگر عضو حزب توده بود؟
ما هنر و سياســت را داشتيم اما تفكر سياســى يا فلسفه سياسى نداشتيم.

شاملو در بخشی وابســتگی دارد و بعد وارد اتفاقات مردمی میشود،
اما افرادی مانند منوچهر نیستانی و نصرت رحمانی ،فرجسرکوهی که
شناختهترینها هستند به واسطه وابستگی به این حزب و تریبونهایی
که این حزب در نشــریات داشت به جامعه معرفی شد و هر کدام به
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شکلی تبلیغ کننده تفکرات سیاســی حزبهایشان بودند .برای همین
است که بعد از انقالب غزلســرای آوانگاردی مانند منوچهر نیستانی
کال فراموش میشــود .چرا به این دلیل که دیگر تریبونی نداشت و
حزبش فعالیت مردمی و اجتماعی نداشت و عمال سرکوب شده بود.

ـ بله یک سری بودند ،یک بخش قدیمی از نویسندگان یعنی کسانی
که قدرت فرهنگی داشــتند حتما ربط پیدا میکردند ولی به این معنی
نبود که عضو باشند.
ســوالم را تکرار میکنم ،چرا در اعتراضات ســال هشتاد و هشت ما
ترانهای از نسل جوان نداشتیم.

ـ به این دلیل که بخشــى از كارهاى گذشــته مثل يار دبســتانى هنوز
پتانســیلش را داشــت كه زنده باشــد ،من البته بــه بخشهایی از اين
بازيافتهــا نقــد دارم ،مثال در رابطه با شــعارها! شــعار «اهلل اکبر» را
ارتجاعی میدانم و نمیفهممش ،ولی خوب باید برســی کنیم و وقتی
بررســی میکنیم چرا در نهایت به این نقطه میرسیم که حتما ما به آن
رشــد عقالنی نرسیدهایم که فرا برویم از این داستان.
یعنی وقتی در جامعهای شــما رجعت داری و این رجعت شــما را نگه
مــیدارد در این وضعیت میبینی کــه این رجعت ،عقالنی و رادیکال
نیســت .در رابطه با هشتاد و هشــت هم همین گونه است .در رابطه با
هشــتاد و هشــت یک مقداری بحث پیچیده اســت .باید بررسی بشود
که اگر جنبش بود ،چه جنبشــی بوده است .يا اصالجنبشی بوده؟.
در مورد هشــتاد و هشــت ســواالت جدی وجــود دارد ،یکی از این
ســوالها نقش طبقاتی آن اســت .تعدادی فکــر میکردند و یا تالش
میکردنــد ایــن جنبش را طبقاتــی بکنند ،اما باید نقــش کارگران را
ســوالکرد ،طبیعی اســت که طبقــه کارگر حضور نداشــت در آن
داستان.
انقــاب  ۵۷بــه این دلیل مهم اســت کــه فرو دســتان در آن حضور
داشــتند .اما سال هشــتاد و هشت حرکت فرودســتان نبود و اصال در
بخشــی از آن اهمیتی نداشــت .اینها صحبتچیزهایی را میکردند
که برای مابقی غیرقابل فهم بود.
خــود من هم حرفهایــی را بازتولید میکردم که تنهــا به تصور من
بود که مهم هستند.
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مثــا موضوعاتی مثل آزادی .این متفاوت بود حتما با انقالب  ۵۷فرق
میکرد .ســال هشتاد و هفت آهنگ «چیز» را قبل از اعتراضات هشتاد
هشــت خواندم .برای خودم جالب بود که کسانی که اصولگرا بودند
این آهنگ را برای طرفداران سبز و آقای موسوی پخش میکردند و
عدهای هم از اصالحطلبها از روی جهالت میگفتند این را شــاهین
نجفی بر ضد موســوی گفته است در صورتی که اینگونه نبود.
کار وجود داشــت .پیــش از این هم خودتان فرمودید که بخشــی از
جامعه من را با ماجرای هشــتاد و هشت شــناخت ،یعنی کارها حضور
داشت .من یادم هســت که ماجرای هشتاد و هشت ما چند کار خوب
از هنرمندان دیگر داشتیم.
شــما تصور کنید که این جنبش آنقدر گســترده شده بود که «أندى«
خواننــدهى «خوشــگال باید برقصنــد» در مورد ایــن جنبش یک کار
خوانــد ،حــاال کار نداریــم چه بود .همه داشــتند یک ســهمی را ادا
میکردند.
خودتان را روشنفکر میدانید؟

ـ خیلی جالب اســت ،یک خاطره تعریف میکنم شــاید کمک بکند.
یکــی از رفقــا که خواننــده هم بود مــن را یک روز کشــید کنار و
گفت ،تو در مورد فقرا و فرو دســتها میخوانی ،درســت است که
بخش عظیمی از ایران طبقه متوســط به پایین شــدهاند ،اما حواســت
به روشــنفکرها باشــد اینها هســتند کــه میمانند ،مــردم عادی که
نمیفهمنــد! گفتم ،من برای آنها نمیخوانــم از آنها میخوانم و دوم
اینکــه مــن هم مال آنها هســتم و هم از آنها هســتم .اگر آن قشــر از
جامعه لجن اســت من از همان لجن آمــدهام .به همین دلیل من خودم
را متعلــق به آنهــا میدانم ،زندگی روزمره من متعلق به همانهاســت
حاال.
یک نفر دیگر که واقعا روشــنفکر بود ،از این قدیمیهای اســتخوان
دار ،از همان دهه چهل و پنجاهی که گفتید ،این شــخص روشــنفکر
من را کشــید کنار و گفت« :شاهین تو مال همان طبقه و همان داستان
هســتی ،یادت نرود از کجا آمدی و کجا قرار اســت بروی ،بندگان،
فراموش شــدگان ،فرودســتان ،بدبختان ،بیاطالعهــا ،ناتوا نها ،آن
افرادی که نه اپرا میدانند
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چیســت ،نه راک و نه رپ  ،تو از آن جامعه آمدی» .
اما باز جواب روشنی به این پرسش ندادید ،خودتان را روشنفکر
میدانید و در تعریف روشفکری خودتان را قرار میدهید یا نه.

ـ پاسخ دم دســتي و ساده به اين پرســش ،غیرعقالنيست .روشنفكرى
امري ســت كه مــدام بايد تعريف شــود و يك شــرايط ثابت نيســت.
روشــنگرى يعني درگيــرى و زندگى با امر راديكال! روشــنگرى يعني
زندگى در مفاهيم و در نتيجه تالش براي فهم واقعيت هســتي اجتماعي
و مفهوم هستي فردي انسان !
اينهــا همه تعريف اســت اما مبناى كاري روشــنفكر و روشــنگر يك
چيز اســت و آن هم عقل است .من حتما تالش میکنم که در راستای
روشنفکری و روشنگری عمل بکنم.
اما این روشــنگری و روشــنفکری زندگی در کتاب نیست ،به معنی از
باال نگاه کردن و ایســتادن و نسخه پیچیدن و فرمان دادن ،خود برتربینی
و خــود بهتربینی و نخبهگرایی نیســت ،من پدرم اســتاد دانشــگاه نبوده
است.
مــن در خانهمان از بچگی پیانو نبوده اســت که «مامانی» برایم پیانو بزند
و من یــاد بگیرم .من با بدبختــی یاد گرفتم بنابراین آن روشــنفکری و
روشنگریی که من میشناســم ارتباط دارد به لورکا ،به مایاکوفسکی و
خارا و ســلطانپور و بهرنگى ...ویا بســیاری از کسانی که ما خودمان را
بــه آنها نزدیک میدانیم .ربطی پیدا نمیکند به یک مشــت نخبهای که
ســواد و تحصیل و فکر از پدرانشــان به آنها به ارث رسیده است ،فرق
مى كند اگر اســتاد دانشگاه باشی و فلســفه به شما به ارث رسیده باشد
يا اينكه زندگى تان در بطن اجتماع و در ميان مردم و با فلســفه و تاريخ
و هنر باشد!
چون نمیتوانی این فلســفه خانه نشــين و بي خطر را بیاوری و تبدیل به
یک سالح بکنی .منظورم از سالح ابزاری است که وارد جامعه بشود و
آدم ها را متوجه كند و بگوید هر چیزی که داریم برای انســان و زمين
و موجــودات اســت و نه برای یــک طبقه خاص از إنســانها!  ،به خاطر
همینهاســت که وقتی من یــک وزیر میبینم کــروات آن وزیر را باز
میکنم ،حتی مسخرهاش هم میکنم.
من را کســی نمیتواند ببیند که بروم برای فالن شــاه و فالن وزیر
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بخوانم ،اگر چنین چیزی شــد .آن روز ،روز پایان شــاهین نجفی است.
این شــعار نیســت ،چــون صحبت از پول اســت! به قول شــما تبدیل به
خواننده بشــوی که فالن نفر بیایند صندلی اول کنسرت تو را بخرد! من
تاجایی که امکان دارد کنســرت بدون صندلی میگذارم که همه مجبور
باشند سرپا باشند.
قاعدتا کسی که برای کنسرت شــما میآید نمی تواند روی صندلی
بنشیند چرا؟ چونکه برای شنیدن موســیقی هیجانی و معترض آمده
است .چه ارتباطی به نگاه طبقاتی دارد.

ـ نه به خاطر شــعور خودم اســت ،من برای شــعور خــودم ،برای خودم
احترام قائل هستم.
من دوســت دارم این را خودم بفهمم ،جان آدمی ،مغز آدمی و شرافت
تاریخــی آدمی که بــرای او میجنگیــم از تمام امکانــات و مصالح و
منافعی که ممکن اســت وجود داشته باشــد مهمتر است .من چند وقت
پیــش در مورد اســتقالل هنری صحبــت کردم ،که به نظــرم خیلی مهم
اســت ،ما به یک دروغی داریم دامن میزنیم ،مثال همین شــاهین نجفی
که اکنون در برابر یک نظام اســامی ایســتاده اســت خیلی کار خاصی
کرده اســت ،نه اینطور نیست ،آن قدم اول بود که تمام شد.
مــن اگر خودم را در برابر ســرمایه داری تعریف نکنم یعنی دارم دروغ
میگویــم .مــن اگر در برابر رســانه خودم را تعریــف نکنم دارم دروغ
میگویــم .بگذارید همین جا نکتهای را بگویم .حدودا یک ســال و نیم
است که من سکوت کردهام.
ســال  ۲۰۱۴مــن کنســرتی میگذارم در شــهر تورنتو ،من همیشــه در
کنسرتهایم دوســت دارم اتفاقات جدیدی باشد ،پرفورمنس است در
حقیقت یک شو است.
در مــورد آهنگ «نقی» با بچهها گفتیم یک ایدهای بدهیم .یک حرکتی
شــبیه گروه  Red Hot Chili Peppersبود البته آنها که در بســيارى از
کنسرتها لخت مادرزاد هســتند ،من گفتم با شرت مامان دوز برویم.
مابقی گروه آلمانی هستند و گفتند ما اینطوری دوست نداریم ،ما کامل
لخت میشــویم و فقط جورابی روی آلت تناسلی گذاشتند ،همین بود.
ســر آهنگ نقی در انتهاي برنامه ما این کار را کردیم ،مردم هم دســت
زدند ،همه چی هم خوب بود خیلیها هم در ســالن لخت شدند بعدش
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هم کنســرت تمام شــد .یک شــب میگذرد ،بعد دیدم که تیتر زدهاند
شــاهین نجفی لخت شــد در دفاع از زندانیان سیاســی .مــن چیکار باید
بکنــم ،من باید بگم نه برای زندانیان سیاســی این کار رو نکردم و برای
آهنگ نقی این کار را کردم.؟ در کنسرتی که باالی نوزده سال است و
اجازه فیلمبرداری نیســت ،بعد در یوتیوب شــخصی از واشینگتن ،کسی
كــه اتفاقا از اين اصالحطلب هاســت ،حاال یا خودش حضور داشــته یا
دوســتی برایش فرســتاده ،فیلمی چهارده ثانیهای را از واشینگتن آپلود
میکند.
داســتان از همینجــا شــروع میشــود .يــك رســانه معتبــر هــم کــه
کارش اطــاع رســانی اســت ايــن دروغ را بــدون تحقيــق منتشــر
مىكند .منطق ژورنالیســم میگوید ،ژورنالیســت کسیســت که در پی
حقیقت و واقعیت برود حتی اگر به قیمت جانش تمام شــد.
میآینــد برنامه میگذارند ،باز خوب بود کســی مثل «فرج ســرکوهی»
بــود و با قلم ،منطق و شــعور خــودش آن چند نفر ديگــر را خواباند!
اینها به خودشــان زحمت این را ندادند که تحقیق بکنند و ببیند ماجرا
چیســت ،وقتی ما با چنین رسانهای طرف هستیم.
وقتی ما با منطق رســانهای طرف هســتیم که هدفش تولید اخبار حتی به
قیمت کذب بودنش است.
مــا باید در مــورد کل آن منطق تجدید نظر بکنیــم .و بعد باید در مورد
کل سیســتم تجدیــد نظر کرد ،یعنــی اینکه من که میآیــم با ایرانوایر
صحبت میکنم.
این حرفها باید بماند ،ایرانوایر ،رادیو زمانه ،دویچهوله  ،بیبیســی،
صدای آمریکا ،اینها متهم هستند.
اینها به عنوان رســانه که دســت بــاال را در حد مجازی بــرای ایرانیان
دارنــد اینها باید صحبت کنند کــه از کجا پول میگیرند .و با پولی که
میگیرنــد چه میکننــد و کاری که انجام میدهند بــه نفع نهایی کدام
طبقهاســت؟ ما آنقدر قشــر فرهنگی با سواد داریم که کسی از آنها خبر
ندارد.
ما فعاالن كارگرىمان روزانه مى ميرند و صداي كســى در نمى آيد اما
براي زندانيانى كه تعلق حزبى و مرامى و طبقاتى به رســانه هاي مســلط
دارند غوغا راه مى اندازند.

۱۷

البته این گونه حکم صادر کردن درست نیســت .نو ک پیکا ن به
سمت شما بوده درست ،اما رســانهها و روزنامهنگارانی هم بوداند که
بدون قضاوت  ،این حرکت شما نگاه کردند ،و اما در موضوع مالی هر
رسانه  ،پول هر رسانه صرف تولید محتوا میشود ،اینکه از کجا حمایت
میشود  ،میتواند ارتباطی به مخاطب نداشته باشد .مهم ماهیت تولید
آن رسانه است که سبب جلب اعتماد و یا سلب اعتماد مخاطب میشود.

ـ چه كســى گفته منابع مالى رســانه به مخاطب ربط نــدارد؟ يعنى االن
مشــخص شــود كه ايران واير از سازمان ســيا يا پنتاگون يا فالن كالن
بيليونــر پول مــى گيرد مهم نيســت ؟ يعنى مهم نيســت مثال مــا متوجه
بشــيم بي بي ســي مدافع نهايى حقوق بريتانيا اســت و نه در پى تكوين
شــعور تاريخى واقعيت سياسى ايران؟ ماهيت توليد رسانه را چه چيزى
تعريــف مى كنــد جز مبانى سياســى منابع مالى  و أهداف اســتراتژيك
بلندمدت دولت هــاي ذى نفع؟ اصال هر كه مىگويد من قضاوت نمى
كنم و من بي طرف هستم.
دروغ مــى گويــد! مگــر مى شــود شــما از جايــي حقــوق بگيرى و
بــر ضــد منافــع و مصالحــش عمــل كنى؟ شــما گويــا باورتان شــده
افســانه هــاى ابررســانه هــا را؟ يــا متوجه حــرف هاي من نشــديد؟
هــر رســانه اي بايــد بگويد منبــع مالي اش از كجاســت؟ چه كســى
به شــما آمــوزش داده كــه منابع مالى رســانه بــه مخاطب بــي ارتباط
اســت ،همــان آدم يا سيســت را زيــرو رو كنيــد ببينيد تهــش به كجا
مىرسد!
این مســئله را به شــکل وســیع ما در مورد «ان جی او » ها داریم ،يعنى
دزدهايــى كه بازوان سياســى دولت براي كنترل و انحراف و اســتحاله
هســتند .خيريهها هم همينگونه مثل داروي مخدراند ،هدفشــان ساكت
كردن درد با مسكن است.
در نهایــت مــن میتوانم بگویم اکی و شــما بگویید من بــه عنوان یک
رســانه دارم خبر رسانی میکنم و من در جواب بگویم کاری که داری
میکنــی را حداقل شــرافتمندانه انجام بده.مخاطب از من میپرســد،
چطور قبال با فالن رســانه مصاحبــه کردی و االن آهنگی منفی برای آن
خواندهای؟ مصاحبه بايد اســتراتژي داشته باشــد .مثال سر ماجرای نقی،
شــخصی زنگ میزند و میگوید بیــا مصاحبه کن ،بعــد من میگویم
ایــن کار را خواند هایم و نمیدانیم
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داســتان چیســت .احتمــاال ایــن فتوا مــال کســی اســت و گرفتهاند و
دســتکاری کردند .و تقلبی اســت .ما باید شــرایط را آرام بکنیم .از
شــما هم خواهش میکنم اگر قرار بود مصاحبهای باشــد طوری باشد
که شــرایط آرام باشــد .من در بدترین شــرایط ممکن امنیتی جا پیدا
میکنم.
بــرای مصاحبــه میبینم یــک خانم فوقالعاده بیســواد ،یــک پرانتز
باز کنم باز حاشــیه نشــود ،اینکه میگویم یک خانم بیســواد چون
خانم بوده ،اگر آقا بود میگفتم آقای بیســوادی آمد.بیسواد بدون
شــرایط الزم برای پرداختن به اين موضوع مهم ،پرســش میکند ،در
برابر من مانند وکیل مدافع یا دادســتان من را تحت فشار قرار میدهد
تــا در نهايت اثبات كند كه نقي توهين اســت يعنــى همان چيزى كه
رژيم ايران مى خواهد.
مــا هدفمان مســــلمانها نیســتند ،ما اگــر نقدی داریم بــه منطق دین
اســــت ،این نقدهــــا در مورد هر امریســــت که غیر عقالنیســت و
حقیقت پندار اســت و تصور میکند آن نســخه نهایی را دارد ،و آن
نســــخه نهایی در مورد دین بدتر اســت چرا چونکه
نه در زمین بلکه در آسمان است.
دین از این جهت خطرناک اســت .ما به این مسئله نقد داریم .نه اینکه
برای مثال ،کســی بلندگو نصب بکند روی ماشین حتی در دفاع از ما
برود در محلههای فقیر نشــین و مســلمان نشــین نقی پخش بکند .من
از همان محلهها هســتم خانواده من مســلمان هســتند اما مسلمان اصال
شايد نمیداند اسالم چیست.
یک اســام سنتی و ارثی یاد گرفته اســت .چرا این مسئله مهم است،
بــه این دلیل که به صــورت روزمره ما با آن طرف هســتیم ،در زمان
کنونی من به عنوان یک شهروند که در آلمان زندگی میکنم ،سوال
من از جامعه آلمان اســت که با توجه به شــرایط پیش آمده چیســت،
االن من هم جزء هزاران نفری هســتم که در شــهر کلن به زنها فشار
جنســی آوردند و یــا تجاوز کردند ،آیــا همه مســلمانها اینطوری
هســتند ،اگر اینطوری باشد این فاشیسم است.
اروپا دوباره دارد به ســمت فاشیسم بر میگردد.
هر نوع حذفی فاشیسم است ،این حذف چه توسط امریکا انجام بشود
چه دولتی دیگر .آیا رســانهها میتوانند در مورد شرایط اطالعاتی که
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در امریــکا وجود دارد حــرف بزنند؟ آيا به اندازه كافى از فلســطين
گفته مىشــود؟ در آينده نزديك از فلســطين تنها يك اســم مىماند!
يعنى جلوى چشــم ميلياردها آدم يك كشور و يك ملت را دارند نابود
میكننــد  .حاالخطر این سیســتم و رســانههاش از نظام ايــران براي من
كمتر نيست.
جمهوری اســامی با رســانهها اوال که رفیق شده اســت و همه چیز گل
و بلبل شــده ،برجام و فرجام شــده حاال ببینیم سرانجامش چه میشود.
االن وضعیت کســانی مثل ما چیست ،این ســوال اهمیت دارد .و وظیفه
رســانهای که مدعی بیطرفی است ،و ادعای این را دارد که میخواهد
در پــی حقیقت و واقعیت باشــد چیســت باید تکلیف اینها مشــخص
بشــود .باید ببینیم عملها با حرفها حقیقت دارد یا نه.

۲۰

