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 Political سياسی

  

  حميد محوی

 ٢٠١۵ فبروری ١٧

 

 هگاھنامۀ ھنر و مبارز

  ٢٠١٥ روریب ف١٦

چه   منتشر شده بود، در اين جا برای تمرکز ھر] ميان فرھنگی ايرانی [ اين مقاله پيش از اين در بالگ : توجه 

  .يادآوری تاريخ انتشار اوليه حفظ گرديده است. بيشتر مطالب به گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتقل شده است

   

  هروزنامۀ ھنر و مبارز

٢٠٠٨/١٠/٢٧  

  ینوشتۀ حميد محو

  

١   
   یجبھۀ جنگ طبقات

  گبرای دفاع از فرھن ضرورت مبارزه
   

  ه فرانس-ايران  یمابين فرھنگ هعلي یمقدمه ا

  نو جشنوارۀ سينمای ک  دربارۀ سانسور يا جنجال تبليغاتی یو راديو بين المللی فرانسه بخش فارس و داستان من 

  هو مابين فرھنگی ايران و فرانس یو تروريسم فرھنگی و ھنر

  و آدم آدم استت  خشون،ھنر 
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سانسور يا جنجال تبليغاتی «داستان من و راديو ار اف ای بخش فارسی که پيش از اين عنوان کوتاه تری داشت و به 

اين متن در اصل شامل ھفده . ی شدخالصه م»  خشونت و آدم آدم است– ھنر – مابين فرھنگی ايران و فرانسه –

 با ماشين تحرير آن را نوشته بودم و با تقبل مخارجی که برای بودجۀ ناچيز ٢٠٠٣ ونج ٧صفحه بود که به تاريخ 

ی را تھيه کرده و برای ئی سنگين به نظر می رسيد، نسخه ھامن به عنوان بيکار بسيار دراز مدت در فرانسه خيل

در مجموع ھفده يا ھجده آدرس می شد و شايد ھم کمی بيشتر از اين، .  فرستادم،ی شناختمافراد و يا مؤسساتی که م

اصرار من در نوشتن و عرضۀ چنين متنی و تحت چنين . به عالوه برای خود راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی

 ً سير خود را عالمت گذاری  حقيرانه ای، اين بود که مثل فردی که برای اجتناب از گم شدن در جنگل مشرايط واقعا

 تماميت ۀمی کند، ھدفم اين بود که رد و نشانه ای از مبارزه ام عليه تروريسم فرھنگی به عنوان شاخص برجست

   . گذاشته باشمیمابين فرھنگی ايران و فرانسه به جا

متأسفانه در آن تاريخ ھنوز به نرم افزار فارسی و انترنت دسترسی نداشتم و برای نوشتن متن ھای فارسی از  

اين واقعۀ دردناک موجب شد . البته در اطراف پايان نگارش آن متن از کار افتادماشين تحرير استفاده می کردم، که 

  .مکه برگ آخر را به ياد بود آن ماشين تحرير با دست بنويس

 می تواند امروز پس از تمام اين سال ھا دوباره به سراغ اين متن آمدم، و احساس می کنم که اين متن ھنوز ھم

ً بر اين که اين نوشته در پيوست با نقدھای تحليلی ديگری دربارۀ . ی داشته باشدئخوانده شود و تازگی ھا مضافا

  .بخش فارسی می باشدمحتوای برنامه ھا و گفتمان راديو بين االمللی فرانسه 

و اکنون کمی ی که در حال حاضر برای اين جا ئاين متن را، البته با حذف بخش ھادر اين جا می خواھم بازنويسی 

برگی که به ياد بود  ، با آخرينتصرف چشمگير در اصل آنو  ولی بی آنکه دخل سنگين به نظر می رسد

Continental CE 1600 Electronic آغاز کنم،بود با دست نوشته شده .  

  

٢   

  تآگھی تسلي

  Continental CE 1600 Electronic -رحادثه ای غير قابل پيشبينی، ناباورانه و اسرار آميز ماشين تحري

ھنگام او موجب گرديد که بخشی از صفحات انتقادی ما دربارۀ خشونت طبقاتی ه مرگ نا ب. را به خاموشی فرو برد

و تروريسم فرھنگی و ھنری که راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی سخن گوی آن می باشد بدون بازخوانی و در 

  .ھمان شکل کمابيش اوليه متوقف گردد

Continental CE 1600 Electronic او با کامپيوترھای مدرن و ماھری که . ما را تنھا گذاشت و ديگر ننوشت

  .امروز می بينيم کامالً فرق داشت، زيرا او مستقيماً روی کاغذ می نوشت و اصالتش نيز در ھمين نکته بود

 و صدای تکمه ھای ک ماشين الکترونيکصدای سيبرنا. چيزھائی را که با او می شد نوشت بازگشت ناپذير بودند

کالويه، گوئی ھمان زنجيرۀ تداعی معانی بودند که برخی آن را شرط رسيدن به روز رھائی و آزادی دانسته اند که 

 چند روز پس از خاموشی اش به پياده روی خيابان ٢٠٠٣ ونجاو در دھم . امروز ما را برای ھميشه ترک می گويد

  .  شانزدھم پاريس سپرده شدويکتور ھوگو در محلۀ
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٣  

  هفرانس _ايران یمابين فرھنگ یسانسور يا جنجال تبليغات

  آدم آدم است و خشونت ، ھنر

  یبه گزارش حميد محو

  ]رمان پيرمرد و گرگ ھادر   شھر سانتا باربارابه يادبود تمام قربانيان[

   

با اين وجود از خارجی ھا ھم به گرمی  می گويند شھر ونيز تنھا برای اشراف زاده ھای ونيزی دل پذير است،« 

  ».ولی تنھا به اين شرط که خيلی پول دار باشند استقبال به عمل می آورند،

  ) ولتر(

Voltaire. Candide ou l’optimisme  

لم يکی از سينماگران ايرانی حرف خطر زير سانسور رفتن فآن شب راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی دربارۀ  

به  _ ١٣٨١ ]ثور[ مصادف با ارديبھشت٢٠٠٣ماه مه _ می زد که برای خروج از ايران به مقصد فستيوال کن 

تأخير واداشته شده بود، به تفصيل و شور و ھيجان خاصی که معموالً از طرفداران آزادی و دموکراسی و حقوق 

  .تظار داشته باشيم، تا جائی که برد امواجشان اجازه می داد پيام می فرستادندبشر می توانيم ان

ی که آن شب شانس اين را نداشتند که پای راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی حضور داشته ئبرای آگاھی آنھا

مصاحبه ای ترتيب داده  – اميدوارم اسمش را درست نوشته باشم –لم نيز ضافه می کنم که با مدير برنامۀ فباشند، ا

  .بودند و آن را نيز سخاوتمندانه به روی امواج می فرستادند

و من نيز نه در ونيز، بلکه در اتاق خودم، سه متر و بيست در دو متر و چھل سانتيمتر، و با حساب دو متر مربع 

ن در محلۀ شانزدھم پاريس که ، زير يکی از شيروانی ھای بسيار مقاوم در باد و بورا...فضای آزاد برای پياده روی

چھار تا خيابان باالتر از ساختمان راديو واقع شده است، امواج تازه و دست اّول و زالل راديو را از طريق راديو 

  .می شنيدم

  ]آن را در افسانه ھا، تا قرن ھا سينه به سينه نقل کرد  نشب ھايی بود که بتوا امشب يکی از شگفت انگيزترين[  

   دن کيشوت

  

۴  

  هفرانس_ايران یمابين فرھنگ یسانسور يا جنجال تبليغات

   آدم آدم است و خشونت، ھنر

  یبه گزارش حميد محو

  ]به يادبود تمام قربانيان شھر سانتا باربارا در رمان پيرمرد و گرگ ھا[

ن ولفياگر راديو يکی از فراورده ھای جھان مدرن و پيشرفته باشد و من يک زبان بسته، در اين صورت احتماالً ت

زبان بسته عزمش را جزم . حتی برای چند لحظه. می توانست، چنين معادلۀ مجھولی را به حالت تعادل باز گرداند

  .کرده بود که حرف بزند
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وشته ای را که در اين جا می خوانيد، نويسنده تماماً از ھمين گفت و گو الھام ن. نی گرفتمولفيآن شب، با راديو تماس ت

کمی پيش دستی کنم و از ادامۀ ھمين برنامه در  در اين جا بايد در مورد مطالبی که متعاقباً خواھم گفت، . گرفته است

نج شکن از طريق راديو بين لم ھم چنان با حرارت تب دار و دماسشب بعد نيز موضوع سانسور ف : يم شب بعد بگو

اين بار، اّما، با يکی از مقامات بلند پايۀ فستيوال کن مصاحبه می کردند و . المللی فرانسه بخش فارسی پيگيری شد

از او می پرسيدند که آيا در اين مورد مداخله خواھند کرد و آيا ھنوز با مقامات ايرانی مذاکره ای داشته اند و يا اين 

  ؟...لم چه اقداماتی به عمل خواھند آوردای نجات فکه در آينده بر

 ميالدی، به نظر می رسد که ٢٠٠٣در اين ساعتی که من در حال نوشتن اين متن ھستم، چھار بامداد پانزدھم ماه مه 

  .برای کسب اطالعات بيشتر بايد منتظر وقايع بعدی و اقدامات و مذاکرات ابر مردان جھان فرھنگ و ھنر باشيم

 وجود می توان تصور کرد که در حال حاضر طرفداران دموکراسی و آزادی در يک سو و در سوی ديگر با اين

طرفداران سانسور و اختناق مسلح به پدافند قيچی و جمھور افالطون، کران تا کران، رو در روی يک ديگر در حال 

  ... گفتمان آزادی و ديگر چهطبل، چرم، طبل بزرگ، و. صف آرائی ھستند و چرم بر چرم طبل رزم می کوبند 

   

  

۵  

  هفرانس_ايران یمابين فرھنگ یسانسور يا جنجال تبليغات

   آدم آدم است و خشونت، ھنر

  یبه گزارش حميد محو

  »پير مرد و گرگ ھا«در رمان  احوادث شھر سانتاباربار: برگی از  

فرضيه ای قابل قبول، ولی  .را به ھالکت رساند اسپتيکيوس کالروس که داز بين رفتن مرز بين خوبی و بدی بو« 

  ».غير قابل اثبات

خود را  خصوص در رابطه با سينماگری که ممکن است ھويته به خاطر پيشگيری از سوء تعبير ھای احتمالی و ب 

و در اين نوشته باز يابد، پيش از ھر مطلبی بايد بگويم که اين بخش از مطالب را به عنوان فرضيه مطرح می کنم 

عالوه بر اين باز ھم بايد بگويم که نيّت من در اين نوشته اشاره به مورد خاصی نبوده، بلکه افشای مکانيسم يک 

  .سيستم يا کليّت مورد نظر است

می نامد، يک نوع دام يا تلۀ نامرئی که  دام اجتماعی ھانا آرنت در نوشته ھايش به پديده ای اشاره دارد که آن را

س نيازھا و اھدافش جھت به دام انداختن ھر يک از ما و يا فردی خاص، گروھی خاص، طبقه سيستم حاکم بر اسا

طور خالصه تمام آن مظاھری که ماشيناسيون ه و ب...دستگاه ھای عريض و طويل اداری. ای خاص فراھم می کند

  .کافکائی را در ذھن ما می تواند تداعی کند

) به عنوان داوطلب ھنر(ری خود را در کادر برنامه ای رسمی چنين موقعيتی در مورد فردی که محصول کار ھن

و شايد ھم که چنين پرسشی برای او . عرضه می کند، احتماالً از نقشی که به عھدۀ او واگذار شده بی اطالع است

  ... و شايد ھم که خود او به گروھی خاص و ممتاز تعلق داشته باشد مطرح نباشد

نھا در رابطه با ھنرمند بلکه در مورد ھر فردی می تواند وجود داشته باشد که در ھر صورت چنين احتمالی نه ت

بدون ھيچ جرمی، ...دام ھای اجتماعی، زندان ھای نامرئی. طعمۀ دامی بشود که سيستم حاکم برای او گسترده است
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ھشت متر در ... سال گذشت و او ھنوز از پنج کيلومتری محل زندگی اش٢٤ولی ناگھان آدم پی می برد که 

  .فراتر نرفته است...مربع

من فکر می کنم که در اين کالم آنا ھارنت، يعنی دام اجتماعی، مفھوم بسيار ھوشمندانه و ظريفی نھفته است، از اين 

ً از اين جھت که دام با مقولۀ .  مدرن را آشکار می سازدۀژی سيستم حاکم در جامعيستراتجھت که  و خصوصا

. يعنی از نوع طبقاتی. کدام ممنوعيت؟ ممنوعيت از نوع خرد گريز. ن در می آيدممنوعيت به حالت دياپازو

وقتی که فرد در دام افتاده است، يعنی وقتی که در مدرنترين و پيشرفته . ممنوعيت خرد گريز در صحنۀ اجتماعی

 تکنولوژيک محروم ترين شھرھای جھان، در موقعيتی قرار می گيرد که استفاده از ابتدائی ترين وسايل و امکانات

ن را ھم به ھمين شکل قطع می کنند و ولفييند برق را قطع می کنند، تآمی ...ن، مترو، اتوبوس،ولفيبرق، ت: می ماند 

  .خاطر ھمين قطع و وصل کردن ھا نيز از آدم پول و جريمه مطالبه می کننده بعدھا ب

م با ھم به قطعه ای از تحليل ھانا آرنت برای اين که خيلی زياد ھم از موضوع دور نشده باشيم، پيشنھاد می کن

  :بپردازيم که با دقت و حساسيت کم نظيری مکانيسم اين نوع بلوای تبليغاتی را آشکار می سازد 

تاريخ دانان به خوبی آگاه ھستند که تا چه اندازه بافت واقعياتی که زندگی روزمرۀ ما را احاطه کرده اند، آسيب « 

 پيوسته تحت تأثير دروغ ھای پراکنده، تبليغات سازمان يافتۀ گروه ھا و  ھاتبافت واقعي. پذير بوده و شکننده است

ملّت ھا و طبقات اجتماعی در خطر تکه تکه شدن و منزوی شدن در ورطۀ فراموشی ست، چرا که وقايع از اين 

  .ندن معتبر نيازمند ھستاجھت که بتوانند به شکل دائمی جائی در جامعه داشته باشند، به شاھد

 از ابھام و ترديد در امان بماند، حتی اگر معادله به ھيچ خبری که پيرامون وقايع پخش می شود، نمی تواند تماماً 

   . باشد٤= ٢+٢دقّت 

و ( فريب اّما، ھرگز با خرد . ھمين حساسيت و شکنندگی ست که کار فريبکار را تا حدود زيادی تسھيل می سازد

ا وقايع می توانست به ھمان شکلی که دروغگو ادعا می کند تحقق يافته در تعارض نيست، زير) خرد ورزيدن

  .باشد

در نتيجه دروغ بر واقعيت پيشی می گيرد و موقعيت ممتاز دروغگو ھم از اين روست که او می داند مردم منتظر 

تعبير دروغين وقايع ھمواره از پيش و بر اساس تمايل ھمگانی تنظيم . چه چيزی ھستند و چه می خواھند بشنوند

گسترۀ بافت دروغی که . شبينی مواجه می سازددر حالی که واقعيت ھميشه ما را با حوادث غير قابل پي. می شود

دروغگوی با تجربه می تواند ارائه دھد، حتی با پشتيبانی کامپيوتر نيز قادر به پنھان ساختن تماميت بافت واقعيت 

  ».نيست

  ) »از دروغ تا خشونت«. ھانا آرنت(

 شد که چه ھدفی يا اھدافی در اين اگر حقانيتی در فرض اّول من وجود دشته باشد، فوراً اين پرسش مطرح خواھد 

آيا رابطه ای بين حوادث . نمايش ھای ساختگی و تبليغاتی در محافل مابين فرھنگی ايران و فرانسه نھفته است

امروز و حوادث ثلث اّول قرن نوز دھم وجود دارد؟ جھت بررسی چنين پرسشی با ھم گزارش کارل مارکس را می 

  :خوانيم 

 نفوذ انگلستان به پائين ترين درجه تقليل يافته است، زيرا بی آن که دسايس روس ھا را به در تھران، پايتخت،« 

از اين سه گروه دزد دريائی و راھزن، بريتانيائی . حساب بياوريم، فرانسه موقعيت برجسته ای را اتخاذ کرده است

ين زمان، سفيری از جانب ايران به در ا. ھا ھمان کسانی ھستند که ايرانی ھا بيش از ھمه بايد از آنھا بترسند

طرف پاريس حرکت کرده است و شايد ھم تا کنون به آنجا رسيده باشد، و موضوع مذاکرات ديپلماتيک، به احتمال 
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 در خليج در واقع فرانسه نسبت به اشغال جزيره ای. قوی دربارۀ مشکالتی خواھد بود که در ايران روی داده است

ه به شکل حادتری مطرح خواھد شد، چون که فرانسه برخی از مدارک را بيرون لأمس. فارس بی اعتنا نيست

  »...کشيده و بر اساس آنھا ادعا می کند که خارک توسط پادشاھان ايران به او واگذار شده است

  )»استعمار در آسيا« در کتاب (

ً چنين خبری را بلوای بايد اعتراف کنم که با توجه به شواھدی که در اختيار داريم، ھرگز نمی تواني  م مستقيما

  .تبليغاتی بدانيم و حرف واقعاً پوچی خواھد بود

ً بايد به ستاره شناس ھا مراجعه کنيم،بنابراين  می دانيم که ستاره .  جھت روشن ساختن چنين فرضيه ای الزاما

متقابل و ثانوی بين اجرام سماوی بر  شناسان در برخی موارد بر اساس مشاھداتشان از روی نشانه ھا و تأثيرات 

ی ئم که ما نيز بايد از چنين روش ھافکر می کن. ينديک ديگر است که به کشف ستارۀ يا کرۀ ناشناخته ای نائل می آ

  .استفاده کنيم

فرض . راه سازيمنيم فرض اّول را با فرض ديگری ھمو با توجه به چنين روشی خواھد بود که ما احتماالً می توا

ھمچنان به لم حقيقی نيز بوده باشد، در اين صورت، فرض اّول س خواھد بود که حتی اگر سانسور فدّوم بر اين اسا

به اين ترتيب با اندکی تأمل در رابطه ای که اين دو فرض می توانند با يک . شکلی که گفتيم، درست خواھد بود

 متمايل – قدرت ھا –ديگر داشته باشند، آنتن ھای ذھنی ما به شکل قابل توجھی به طرف صحنۀ مانور رسانه ھا 

  .خواھد شد

. می توانست معالجه شود امی دانم که اين سرطان خيلی پيش از اين ھ مر به بشريت باور دابا اين وجود عميقاً «

مدرسه، رسانه : و مجرمين ھمانا  .سيستماتيکمان به سوی بزھکاری سوق پيدا کرده است ناّما حسن نيّت آدميا

  ».جھان تجارت نام دارند و تھا، جھان سياس

  )نشتايناآلبرت ( 

  ادامه دارد 

 


