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  حميد محوی

   ٢٠١۵ فبروری ١٨
  

  جبھۀ جنگ طبقاتی

٢   
 
٦  

  وگفت و گو با رادي

  

لم سينماچی ايرانی در ايران حرف می زد و رانسه بخش فارسی دربارۀ سانسور فآن شبی که راديو بين المللی ف 

بحث آزادی و دموکراسی داغ تر از ھميشه بود، شديداً من را تحت تأثير قرار داده بود و نمی توانستم نسبت به آن 

  . حرف بود، حتی خيلی بيشتر خيلیزيرا که در تمام اين حرف ھا. انم باقی بمءبی اعتنا

ولی چگونه . حقيقت را تحريف می کردندخيلی ساده . راديو از سانسور حرف می زد ولی من چيز ديگری می شنيدم

می توانيم نشان دھيم که راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی با تمام اين کارناوال دموکراسی و ھنری که به راه 

  .ای ھمين داستان استانداخته، خودش ھم يک پ

ندازم و ھمين امشب تکليف سانسور ه بيت بنابراين نبود که انقالب به رادر ھر صور...پس از چند دقيقه تنفس عميق

  .و سانسورچی ھا را روشن کنم

چند : پس از معرفی خودم، موضوع مورد نظرم را مطرح کردم و گفتم که ...ن را برداشتمولفيبه آرامی گوشی ت

لم سينماگر ايرانی مطالبی می گفت و البته که جای تأسف دارد و چنين  راديوی شما دربارۀ سانسور فدقيقۀ پيش
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ولی به اين علت که موضوع سانسور مطرح شده بود، می خواستم بدانم که آيا . مواردی موضوع تازه ای نيست

می گيرد، فکر می کنيد که چنين وقتی پژوھش و کار دانشگاھی دانشجوئی مورد سابوتاژ دستگاه دانشگاھی قرار 

موضوعی به ھمين اندازه بتواند اھميت داشته باشد؟ و آيا حاضر ھستيد که آن را نيز با ھمين تمھيدات از طريق 

  ؟راديو مطرح کنيد و به اطالع عموم برسانيد

 با واکنش آنی و رانی کوتاه من،ھای من گوش می داد، در پايان سخنن با دقّت به حرف ولفيراديو که در آن سوی ت

 است و با کار دانشجو کامالً فرق کن اين کار در سطح فستيوال« : کامالً صادقانه و آموزگارانه پاسخ گفت که 

  ».دارد

به عبارت ديگر، آن چه از فحوای کالم راديو بر می آمد، اين بود که کار اين سينماچی ايرانی خيلی مھم تر از کار 

روشن است که در اين جا فستيوال کن به . يت آن ھم در سطح فستيوال کن استپژوھشی يک دانشجو بوده و اھم

عنوان مرجعی معتبر و واال، و به عنوان شاخصی غير قابل انکار مطرح می گردد که عالوه بر اين، به تنھائی 

  .اعتبار اثر ھنری را تضمين می کند

 و فکر می کرد که موضوع به سابوتاژ پژوھش  با اين وجود مخاطب من ھنوز پرسش من را به دقت در نيافته بود

به ھمين علت از اين جھت که او را بيشتر به درک چنين موضوعی . يک دنشجوی ايرانی در ايران مربوط می شود

سابوتاژ به کار پژوھشی دانشجوی ايرانی در : تشويق کنم، مجبور شدم توضيح بيشتری در اختيارش قرار دھم 

 منظور سابوتاژ کار دانشجوی ايرانی در دانشگاه ھای فرانسه است و خودم را نيز به ايران مربوط نمی شود، و

  .عنوان قابل دسترسی ترين نمونه در اين مورد معرفی کردم

راديو گوئی که حرف ھای من را خوب متوجه نشده بود، به آرامی و با ھمان لحن آموزگارانه پاسخ گفت که مسائل 

  .خواھيم مسائل مملکت خودمان را حل کنيم  است، ولی ما میفرانسوی ھا به خودشان مربوط

خب از زمانی که ما ايرانی ھا وارد دانشگاه ھای فرانسه می شويم و به نوعی مصرف کنندۀ زبان و : در پاسخ گفتم 

ش خصوصاً وقتی که در حال پژوھ.  باقی بمانيمءفرھنگ فرانسوی می شويم، نمی توانيم نسبت به مسائل آن بی اعتنا

و مطالعه ھستيم و با تمام مشکالتی که داريم سعی می کنيم کاری از پيش ببريم و ناگھان می بينيم که مثل بربرھا 

 بايد در   نظر دانشجويانۀی چنين موقعيتی را نيز از نقطئپيامدھای اجتماعی و حرفه ...کار ما را پايمال می کنند

  .نظر داشت

با توجه به اين که من اين حرف ھا را ھشت سال تمام . ای ديگر چيزی نگفتمالبته از پيامدھای روانی چنين واقعه 

ن، کار چندان مشکلی نبود و ولفيھر روز برای اين و آن تعريف کرده بودم، متقاعد کردن راديو، پای گوشی ت

رشتۀ سرانجام با توضيحات کمابيش کافی، راديو تسليم شده به نظر می رسيد، و به اين ترتيب بود که دربارۀ 

من دانشجوی رشتۀ تآتر بودم و سابوتاژ در مرحلۀ ورودی به دورۀ دکتری با نقشۀ : تحصيلی من در دانشگاه پرسيد 

  . باز می گردد١٩٩٥واقعه به اکتبر . قبلی صورت گرفت

ی نگھمی ئنيد من موضوع شما را فعالً در جاببي: ی عادت نداشت، گفت که ئديو که گوشش به شنيدن چنين حرفھارا

دارم در صورتی که فرصتی و يا مناسبتی پيش آمد در اين مورد تحقيق بيشتری خواھم کرد و احتماالً با شما تماس 

  .خواھيم گرفت

در پايان به راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی يادآوری کردم که اگر به اين موضوع توجھی نشان دھند، در بخش 

ديگر برنامه ھای راديوئی، بی گمان مشتريان و طرفداران زيادی در ميان برنامۀ ديدنی ھا و شنيدنی ھای پاريس يا 

  .دانشجويان پيدا خواھند کرد
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مدت ھا بعد يکی از روزنامه نگاران با من تماس گرفت ولی خيلی زود متوجه شد که دچار اشتباه شده است، و من 

  .جزء کالس مورد نظرش نيستم

ی که می خواھد خريداری مردد را قانع کند، به او گفته بودم اين نوع مسائل البته يادم می آيد که با لحن فروشنده ا

   .مربوط نمی شود نه آقا اين مسائل به اين برنامۀ ما ...واقعاً وجود دارند و

  

  

٧  

  یراديو بين المللی فرانسه بخش فارس با ونقد پيرامون گفت و گ

   :زيبايی شناسی قدرت حاکم 

 و به ھمين گونه چنان که در تجربۀ زندگی روزمره می توانيم به شکل دائمی  چنان که در گفت و گو با راديو ديديم 

مشاھده کنيم، مراکز رسمی و قدرت ، نظير فستيوال کن، به تنھائی و بی ھيچ مشکلی می تواند به عنوان شاخص 

   .برجسته و بی چون و چرای اثر ھنری معرفی شوند

وای به روزی که جايزۀ بھترين ھا را نيز . چرا؟ به چه علتی؟ زيرا راھی فستيوال کن شده. اثر ھنری است لم اين ف

   .به خود اختصاص دھد

چنين موضوعی البته به شکل گسترده عموميت دارد، و البته زمانی که ما واقعاً بخواھيم اثر ھنری را مورد بررسی 

  .قعاً اثر ھنری ست، البته فستيوال کن کافی نخواھد بود و يا اعالم کنيم اين اثر وا قرار دھيم

 زيبائی شناسی است می گويد که زيبائی شناسی پيش از ھر چيز يعنی گفت و گو ادانتراينر روشليتز که يکی از اس

او معتقد است که ھيچ گاه نبايد با شاخص . دربارۀ اثر ھنری و گفت و گو دربارۀ شاخص ھا و جدول بندی ھای آن

از پيش تعيين شده به مالقات اثر ھنری رفت و ھر اثری را بر اساس آن چه ھست بايد مورد بررسی قرار داد ھای 

و يا قضاوت کرد و حتی از قضاوت ھم کمتر حرف می زند و بيشتر روی درک اثر ھنری و منطقی که بر آن حاکم 

  .است تأکيد می کند

آيا اين ديدگاه زيبائی شناسی بوده که « : يه دفاع می کنند منتقدان ديگری مثل پی ير بورديو نيز از ھمين نظر

آفرينشگر محصول ھنری می باشد يا ھمانا خصوصيات ماھوی اثر ھنری است که تجربۀ زيبائی شناختی را فراھم 

  »می سازد؟

 تحت )راديو(اگر به آن چه در گفت و گوی با راديو مطرح گرديد باز گرديم، به روشنی می بينيم که مخاطب ما 

حرف می زند که خود او ھنوز آن را نديده است و ارزيابی او تنھا به ) کار ھنری(لم شرايطی از ارزش و اھميت ف

گارانه و با تکيه به اذھان اعتبار فستيوال کن تکيه دارد و به اين ترتيب است که در کمال حسن نيت و با لحنی آموز

  .ارزش اعالم می کند سابوتاژ پژوھش دانشجو را نسبتاً فاقد مطمئن

لم ايرانی را پيگيری کرد و در مصاحبه ای که با يکی از مقامات بلند  از آن شب، راديو موضوع سانسور فشب بعد

   :پايۀ فرانسوی، موضوع سانسور با صالبت تمام چنين گفته شد که 

نسور کنند و اگر آن را ببرند، ھيچ تفاوتی بين فرد آدمی و کار ھنری او وجود ندارد، و اگر کار ھنری او را سا« 

مثل اين خواھد بود که دست و پای خود او را بريده باشند و ھيچ تفاوتی بين قطع اعضای بدن آدم زنده و سانسور 

  ».کار ھنری وجود ندارد
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لم باشد يا کردن با دست و پا قطع کردن؟ که فولی براستی چرا در جھان ما اين ھمه فرق می کند دست و پا قطع 

   وھش دانشگاھی باشد؟ که دست و پا از دست و پا ھای مھم باشد يا دست و پا از دست و پاھای بی اھميت باشد؟پژ

  ؟فرانسوی قطع کنند يا مالھای ايرانی» مالھای«که اين دست و پا ھا را 

  

٨   

  یدربارۀ راديو بين المللی فرانسه بخش فارس ه جنگ طبقاتی در فرانسۀی از جبھئيادداشت ھا

  دسگ ھای نگھبان جدي نپيرامو دتأمالتی چن

   

   پيش گفتار

به زبان » ای بخش فارسی.اف.ار«  دربارۀ ٢٠٠٣مبر سال رجمۀ مقاالتی است که در اطراف دسنوشتۀ حاضر ت

در آن سال ھا ھنوز به نرم افزار فارسی دسترسی نداشتم و به ھمين علت تمام مقاله ھايم را به .  نوشته بودم فرانسه

   .زبان فرانسه می نوشتم

   ...تأمالتی چند

ايرانی در » کوالبوراسيون« به عبارتی خاص يکی از ستون ھای – چنان که خواھيم ديد – گمان اين راديو بی 

  .فرانسه است

طرح من برای اين بخش از نوشته ھا در بارۀ مابين فرھنگی، تحليل شماری از برنامه ھای اين راديو می باشد از 

  .يمطبقاتی و ايدئولوژيک آن را مشخص ساز اين جھت که موضع گيری ھای

تعريف می کند، » یئطبل قبيله «راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی، ھمانطور که مارشال مک لوھان با مثال 

ً می خواھيم نشان دھيم که اين . مکانی است که تروريسم فکری از طريق آن خود را تعريف می کند و ما دقيقا

ً تا چه اندازه ً به طبقۀ حاکم جھانی و طبقۀ بورژوازی تروريسم در چه اشکالی صورت می پذيرد و خصوصا  ماھيتا

و البته نبايد فراموش کنيم که بخش قابل توجھی از اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور نيز به . تعلق دارد

البته در چنين تحليلی ھرگز فراموش نمی کنيم تا يادآور شويم که . ھمين منطقۀ جغرافيائی و اجتماعی تعلق دارند

   . رھنگی و تحوالت آن مستقل از اوضاع و احوال فرھنگی به مفھوم عام آن نيستمابين ف

بنابراين می توانيم حدس بزنيم که به چه داليلی راديوئی نظير راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی می تواند به اين 

  .شکل ساليان دراز دوام بياورد

د تمام روزنامه نگاران رسمی وابسته به محافل قدرت مشاھده پيش از ھمه بايد به موضوعی بپردازيم که کمابيش نز

  .می شود و آن ھم دعاوی آنان مبنی بر استقاللشان می باشد
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در مورد راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی روشن است که بودجۀ آن از طرف وزارت امور خارجۀ دولت 

  . يک کمی قابل ترديد خواھد بودتحت چنين شرايطی از استقالل حرف زدن. فرانسه تأمين می شود

  

اگر . در نتيجه دعاوی روزنامه نگاران اين راديو بيش از پيش خصوصيت عوام فريبانۀ آن را آشکار می سازد

 عکس عمل ه بدر تعھد به حقيقت است، ولی ايدئولوژی کامالً   و ھنریمباحث و مجادالت در عرصۀ علمی اعتبار

می کند و تنھا تعھد او به ضرورت قدرت مداری و تسلط يافتن است، و برای رسيدن به چنين ھدفی نيز از تمام 

  ...و البته سانسور. می کند) سوء استفاده( ابزارھا استفاده 

و کاربران جوانی ندگان ندر اين جا جھت خوا. به عبارت ديگر ايدئولوژی با علم و ھنر خط فاصلی را حفظ می کند

ايدئولوژی به شکلی که . که ھنوز به مفھوم ايدئولوژی آشنا نيستند، شايد توضيح مختصری چندان بی فايده نباشد

آگاھی معکوس در رابطه با واقعيت است و بر آن لوسين سو فيلسوف ماترياليست فرانسوی توضيح می دھد نوعی 

اين نظام فکری در واقع نظريات . ابطه با شرايط واقعی به شکل نظام فکری تحميل کندراست تا توھماتی را در 

  .)١( طبقۀ حاکم می باشد

يه داری با چنين تعريفی از ايدئولوژی ما در عين حال با حفرۀ تضاد آميز نجومی و عظيم و کھکشانی نظام سرما

يعنی به کار گرفتن محصوالت و فن آوری ھای پيشرفته در خدمت گسترش توھمات و نظريات : مواجه می شويم 

به ھمين علت است آخرين نبرد برای برقراری سوسياليسم . پوشالی که در نھايت به حذف نوع بشر خواھد انجاميد

 قھر آميز از نظام سرمايه داری برای بقای نوع جھانی تنھا موضوعی سياسی نيست بلکه عبور مسالمت آميز و يا

ه نظام سرمايه داری و طبقاتی الزاماً جنايت کار است و امکان قتل عام عمومی را نيز ب. بشر ضرورتی حياتی است

ً براين که چنين طرحی را با اورانيوم رقيق شده در برخی از مناطق دنيا به اجرا  گذاشته ءدست گرفته و مضافا

يعنی طبقات حاکم در (ی ئنظام سرمايه داری جھانی و نمايندگان آن در کشورھای حاشيه حرف آخر . است

کوتاه سخن اين که . چيزی نيست مگر بمب اتمی و سالح ھای اورانيوم رقيق شده) کشورھای جھان سوم مثل ايران

ارم که تا حدودی اميدو. تناقض عظيم و کھکشانی نظام سرمايه داری جھانی در ھمين انحراف ايدئولوژيک است

معنای ايدئولوژی و نتايج تناقض آميز و مرگ بار آن پس از تحقق سه و حتی چھار انقالب صنعتی برای جامعۀ 

   .بشری روشن شده باشد

آن را در متن عمومی  داز اين جھت که به ھويت راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی کمی بيشتر آشنا شويم می باي

  .بطه با آزادی بيان و اطالعات و آزادی استفاده از رسانه ھا در فرانسه مورد بررسی قرار دھيمرسانه ھا در را
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 منتشر شد، که در اين جا می توانيم ١٩٩٧به سال  )٢( در بارۀ اين موضوع کتاب کوچکی نوشتۀ سرژ حليمی

  .برخی نظريات او را مطرح کنيم

صاحبان «، سرژ حليمی پس از افشای »...گھبان جديد ھستنددر خدمت منافع اربابان جھان، آنان سگ ھای ن...«

 )٣( از روزنامه نگار مشھور و تلويزيون فرانسه پاتريک پوآور دروور» صنايع به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات

  :نقل قول می آورد 

شفاف از ھر جھت ولی مطابق با منافع يک طبقۀ اجتماعی . نقش ما اين است که جھان شفافی را ترسيم کنيم«

  ».خاص

  ادامه دارد

  

  :اپا نويس ھ 

١ – Lucien Sève : Pour une introduction à la philiosophie marxiste (Suivie d’un 

vocabulaire philisophique).Terrains/Editions Sociales.1980. p. 683 

٢ – Sege Halimi : Les nouveaux chiens de garde 

٣ - Patrick Poivre d'Arvor 
 


