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 Political سياسی

  

  حميد محوی

  ٢٠١۵ فبروری ١٩

١-٩  

  جبھۀ جنگ طبقاتی

٣    

  بروانشناسی سلطنت طل و یايدئولوژی طبقات ربرای درک بيشت ه از جبھه مبارزه طبقاتی در فرانسئیيادداشت ھا

  ١بخش 

تأمل دربارۀ ايدئولوژی طبقاتی نزد سلطنت طلبان، در اين نوشته به نظريات سياسی محدود نبوده، بلکه می توانيم با  

ای بررسی رفتارھا و افکار بيمارناک در عرصۀ روانشناختی مورد کمی بلند پروازی آن را به عنوان موضوعی بر

   .بررسی قراردھيم

چند سال پيش از اين يکی از دوستان به من اطالع داد که در يکی از . چنين طرحی را با يک مثال آغاز می کنيم

خالف د و من نيز مراکز فرھنگی پاريس به افتخار يکی از شخصيت ھای مھم ايرانی ، جلسه ای برگزار خواھد ش

  .عادت ھميشگی ام، پيشنھاد او را پذيرفتم

 و البته وقتی من دعوت دوستان  اين شخصيت مھم از جمله افرادی بود که در عصر رژيم پھلوی مقام باالئی داشته

را پذيرفتم ھنوز از اين موضوع خبری نداشتم و به شکلی که اگر از پيش به چنين موضوعی آگاھی می داشتم، 

ً ھرگز به آنجا نمی رفتمم  و يکی از داليلی ھم که چنين موضوعی را برای اين مقاله در نظر گرفتم، از اين  طمئنا

جھت بود که حداقل به خودم ثابت کنم که حضور من در آن جا چندان ھم بی فايده نبوده و می توانم حتی از چنين 

  .جلساتی برای نقد فرھنگی و اجتماعی استفاده کنم

ھای زيبايشان از ايران خارج نشدند و ظواھر امر نشان می دھند که برخی از دالرتمام قبيلۀ پھلوی ھم با ميليون البته 

اين شخصيت مھم در مورد موقعيتش به . ران مايابی کشيده شد و از جمله اين سخنآنھا کارشان به بنگاه ملی کار

 اصالً نمی فھميدند، و با من ھم مثل ديگران رفتار من را«: عنوان جويندۀ کار با شور و حرارت خاصی می گفت 

   ».می کردند
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ه آميز بايد توجه ما ۀ گل و ھمين جمل رو ھستيمه در اين نقل قول ما با يکی از خصوصيات ايدئولوژيک طبقاتی روب

يدگاه آنھا را جلب کند، زيرا در رابط با افرادی که از موقعيت ممتازی برخوردار ھستند، مشاھده می کنيم که از د

  .موقعيت ممتاز شان امری طبيعی بوده و جزء امور بديھی ست

از ديدگاه اين شخص پر اھميت و يا کمابيش پر اھميت در رژيم منحل شدۀ پھلوی، کارمندان ادارۀ کاريابی فرانسوی 

 ً ياطی و  در ھنگام ورود او، زمين را زير پای او مفروش می کردند، ولی از روی بی احتمی بايستی که حتما

با او ھم مثل ھر کس و ناکس ديگری رفتار می . ناآگاھی و حق نشناسی با او نيز مثل ديگران رفتار کرده ا ند

ولی اين چنين نا عادالنه با او ... واال مقام است کردند، در حالی که او ھر کس و ناکسی نبوده و نيست، بلکه فردی

  .رفتار کرده اند

نش طبقاتی سلطنت طلب را بايد در گسترۀ تمام جامعه و به طريق اولی در چشم انداز حال اين ايدئولوژی و اين بي 

يعنی چشم اندازی که کامالً بر نظم نوين جھانی . جامعۀ ايرانی که مورد نظر ما در اين جا می باشد، در نظر بگيريم

دی بين امپرياليسم جمعی نظم نوين جھانی يعنی تقسيم جھان به شمال و جنوب، و يعنی مرزبن. منطبق می گردد

در اين چشم انداز چه می . ی و يا جھان سّومئو بقيه، يعنی کشورھای حاشيه ) اپانج+ اروپا+ امريکااياالت متحدۀ (

 برتر و حاکم را می بينيم که به عنوان نمايندۀ امپرياليسم و طبقه ای متشکل از ۀبينيم؟ بورژوازی معامله گر، طبق

  .سرنوشت بقيه را به دست می گيرند)  پادشاهمثل شخص(افراد استثنائی 

بورژوازی اروپائی علی رغم . در اين جا می توانيم، حداقل بورژوازی فرانسه را از نوع ايرانی اش تفکيک کنيم

 و سعی  تمام امتيازاتش ھيچ گاه به اين شکل خودش را به قول عاميانه لو نمی دھد و حتی به فروتنی تظاھر می کند

ه ھای ثروت را علنی نسازد، در غير اين صورت به جرگۀ نوکيسه ھا خواھد پيوست که اصل و نسب می کند نشان

و مھمتر از ھمه بايد . درست و حسابی ندارند و در بزن و ببندھای مافيائی بازار آزاد جھانی به پول و پله رسيده اند

ندازد  تا جائی که منافعش را به خطر نيیدانست که بورژوازی غربی توليد کننده است و از اين منظر با خردگرائ

ولی بورژوازی معامله گر ايرانی از آن جائی که توليد کننده نيست، با عقل و خرد و توليد سازندگی و . قرابت دارد

   .خالقيت اساساً به شکل بنيادی مشکل دارد

اريخی ھم چنان منفعل باقی می بورژوازی اروپای صنعتی حتی به امتيازات خود اعتراف می کند، ولی از ديدگاه ت

ماند، اگر چه انقالبی را که به آن تحقق بخشيده به ياد می آورد ولی از اين پس درک اين که اتفاق ديگری روی دھد 

 ابدی و ازلی بوده و ھم چنان از پشت برج و باروھايش ،بورژوازی احتماالً مثل تصوير خدا. برايش ناممکن است

  .پرتاب می کندبرای مردم بينوا تکه نان 

از ديدگاه اين شخصيت طراز اّول يا دوم و يا چندم رژيم پھلوی که حاال در فرانسه مبدل به جويندۀ کار شده، 

موضوع زير عالمت سؤال بردن رفتار غير انسانی آژانس ملی کاريابی با خارجی ھا و به طور کلی با بيکاران 

را به پرسش بگيرد و اعتراض کند که در سطح اجتماعی نيست، و نه اين که مسائل و مشکالتی از اين دست 

ً اين که – حاکم به شکل زيرکانه ای در حال تبديل کردن بيکاری به جرم و جنايت است ۀايدئولوژی طبق  خصوصا

 ھيچ يک از اين مسائل موجب نگرانی و اعتراض او نيست، بلکه تمام مشکل به ھمين –فرد بی کار خارجی باشد 

  .ابد که با او چنين رفتاری داشته اندجا خاتمه می ي

 حاکی از عقب نشينی به  بلکه وجه مشخصۀ بينش او. در نقد و شرح حال او ھيچ اثری از مفاھيم اجتماعی نبود

   .جھانی کامالً مصنوعی و ايدئولوژيک است
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 و طبع سلطنت طلب مطرح کردم، در واقع وجه مشخصۀ ايدئولوژی هالبته آن چه من در اين جا به عنوان روحي

  .از کرۀ خاکی می باشدای طبقۀ حاکم در جامعۀ طبقاتی در ھر نقطه 

  

٢-٩   

  ه از جبھه جنگ طبقاتی در فرانسئیيادداشت ھا

 ربه تعبي تجوانان ايرانی در مھاجر تدربارۀ مسائل و مشکال بروحيۀ سلطنت طل ربرای درک بيشت در ادامه

  یراديو بين المللی فرانسه بخش فارس

   

 از راديو بين المللی ٢٠٠٤ نوریج ٨مسائل و مشکالت جوانان ايرانی در مھاجرت موضوعی بود که به تاريخ 

و . دھا نمونۀ ديگر که ما در اين جا به بررسی آن خواھيم پرداختصفرانسه بخش فارسی پخش شد، نمونه ای بين 

  .ارۀ تمايالت طبقاتی چندان دور نيستخواھيم ديد که به چه علتی نقطه نظرھای اين راديو از بحث ما در ب

 ای بخش فارسی جھت گشودن بحث به روی مسائل و مشکالت جوانان ايرانی در مھاجرت به - اف -راديو ار 

بر .  درآمده است نام بردNASAعنوان نمونه از يک محقق و استاد جوان ايرانی در زمينۀ علمی که به خدمت ناسا 

 سالگی و حتی پيش از آن قابليت ھوشی و ظرفيت خالقانۀ بسيار زيادی ١٦ از سن اساس گزارشات راديو اين جوان

  » سالگی از چنگ جمھوری اسالمی فرار کردم٨در سن «:  زندگينامه شخصی خود می گويد ۀداشته و دربار

نسته  سالگی تنھا می توا٨و روشن است که چنين وجه نظری کمی اغراق آميز به نظر می رسد، زيرا او در سن  

ً با جھان سياست ارتباطی نداشته است در ھر صورت از گفتمان . در سرنوشت خانواده اش سھيم باشد و مستقيما

. سياسی او اينطور به نظر می رسد که با افراد عادی حتی با ظرفيت ھوشی بسيار فروتنانه تفاوت چندانی ندارد

 در حال معرفی يک ژنی و يا يک ئیمی کند که گومشاھده می کنيم که راديو به نحوی اين جوان محقق را مطرح 

ً . فرد نابغه است  تفاوت چندانی با نابغه و ژنی ندارد موفق می شود با چمدانی از بنابراين اين فردی که تقريبا

 بورس پژوھشی بگيرد و در عين حال در آن امريکااختراعات و اکتشافات نوظھور از ناسا در اياالت متحدۀ 

  .ر مدرن به عنوان استاد استخدام شود که در قرن گذشته کرۀ ماه را فتح کرده بود سوپئیسازمان فضا

حال پرسش اين جاست که چرا ما اين مسائل را مطرح می کنيم و اين راديوی بيچاره چه خالفی در طرح مسائل و 

  ؟مشکالت جوانان مھاجر ايرانی مرتکب شده است 

ين انتخاب راديو را شايد بتوانيم با تمھيدات جمھوری اسالمی در ا. ھم پيوسته نھفته استه پاسخ در چند نکتۀ ب

گويا که دولت ايران از اين جھت که بھترين ھای خودش را ارائه کند و مردم را به . اطراف انتخابات مقايسه کنيم

 اين طور به نظر – ھر که بامش بيش برفش بيشتر –طرف صندوق ھای رأی جلب کند، موشک به ھوا می فرستد 

می رسد که راديو ار اف ای بخش فارسی نيز به سھم خودش برای جذب افکار عمومی به مسائل و مشکالت جوانان 

 فنی الھام می گيرد، با اين تفاوت که يک راست به مرکز ھوا - ايرانی در مھاجرت، از ھمين ترفتد تبليغات سياسی

  .ز مھارت فنی بيشتری برخوردار ھستندروشن است که موشک ھای ناسا ا. فضای جھان ناسا مراجعه می کند

فردی . ولی آن چه چنين گفتمانی را به روحيۀ سلطنت طلب پيوند می زند، به شخص ژنی و نابغه مربوط می شود

بايد دانست که فرد پادشاه تنھا يک شخص نيست، بلکه انديشه ای را ماند که به . مثل رھبر. مثل پادشاه. استثنائی

  .پادشاه ايدئولوژی جھان شمول است. ايدئولوژی است. ر قابل بازشناسی می باشدشکل پراکنده و ھمه گي
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. اين راديوی امپرياليستی راه باز کنيم» ژنيوکراتيک«بنابراين از چنين خصوصيتی است که می توانيم به تمايالت  

ھيمی نظير نابغه و فرد و باز ھم به عبارت ديگر با معرفی چنين نمونه و چنين الگوئی ما با ارتقاء ژنی و مفا

  .استثنائی و سرانجام پادشاه سروکار پيدا می کنيم 

به طور مشخص نابغه کار طبيعت است و انسان و . روشن است که ژنی در طبيعت و به حالت طبيعی وجود دارد 

خارق العاده ولی کشف و بھره برداری از چنين اتفاق . حتی خود فرد نابغه در آن ھيچ دخالتی چندانی نداشته است

ای در طبيعت، البته بستگی به سطح فرھنگی و رشد نيروھای مولد در آن جامعه ای دارد که فرد ژنی در آن به دنيا 

  .می آيد

جھت بررسی اوضاع و احوال جوانان ايرانی در » نابغه«ولی بذل توجه راديو ار اف ای بخش فارسی به موضوع  

و توجه  . الھام می گيردئیکه از اصل و اساس ايدئولوژيک واپس گرامھاجرت، يک موضوع خبری ساده نيست، بل

  .داشته باشيم که زبان و گفتمان ايدئولوژيک ھمواره ناخودآگاھانه است

  ؟ولی بايد پرسيد که تمايالت ايدئولوژيک به برجسته سازی نبوغ با ايدئولوژی طبقاتی چه رابطه ای دارد 

ست که بورژوازی ھمواره در پی توجيه موقعيت ممتاز خود می باشد، و عالوه پاسخ کامالً روشن است، علت اين ا 

 و می خواھد تفاوت  بر اين در پی توضيح مسائل فردی و اجتماعی از طريق نظريات طبيعی و طبيعت باور است

ع در اين  و از ماترياليسم تاريخی ھم چيزی نمی داند و نيازی ھم به کسب اطال ھا را از طريق طبيعت توضيح دھد

زيرا ما برای آموختن و . انگيزه ای ھم برای چنين کاری ندارد...چرا که منافعش ايجاب نمی کند...زمينه نمی بيند

   .کار کردن و مبارزه برای تحول بخشيدن به وضع موجود بايد انگيزه داشته باشيم

نکاو فقيد فرانسوی معتقد بود که تمام فرانسواز دولتو روا. باز گرديم» نابغه«حال می خواھيم اندکی به موضوع  

لقوه در آنھا وجود دارد، ولی شکوفائی آن تا حدود بسيار ابچه ھا نابغه ھستند و قابليت ھای شگفت انگيزی به شکل ب

با اين وجود نظريات جبر باور، مذھبی و ايدئولوژيک غالباً . زيادی به آموزش و تعليم و تربيت مناسب بستگی دارد

م نگاه مختصری حال از اين جھت که کمی بيشتر اين بحث را گسترش دھيم، می تواني. بوغ استجوی ن و در جست

  .ندازيمبه جھان ادبيات بي

 اين نددر خوان. نوشتۀ استفان ازويگ» بازيگر شطرنج«در جھان ادبيات اثر بسيار برجسته ای وجود دارد به نام  

در اين داستان مشاھده می کنيم که کودکی . پی ببريم» نابغه«رمان می توانيم حداقل به يکی از موضوعات مرتبط به 

رنج نه تنھا آن را ياد می گيرد بلکه بعدھا در اين زمينه که عقب افتاده به نظر می رسيد، تنھا با مشاھدۀ بازی شط

نکتۀ مھم اين جاست که ھمين قھرمان شطرنج قادر نيست يک جملۀ صحيح و بدون . شھرت جھانی کسب می کند

ً . اشتباه بنويسد  در ئی دائره المعارف زنده ھستند، با اين وجود قادر نيستنذ به تنھاافرادی که در زمينۀ خاصی واقعا

  ... و بايد يک نفر ديگر در آنجا حضور داشته باشد تا او بتواند وارد اتاقش شود اقشان را باز کنندات

در نتيجه مشاھده می کنيم که سخاوتمندی طبيعت بسيار محدود است و در عين حال با کاستی ھای ديگری ھمراه  

ولی .  المللی فرانسه بخش فارسی نبوده باشدالبته چنين مشکالتی شايد شامل حال مصاحبه شوندۀ راديو بين. می باشد

 که می - ناسا – مذکور، به اندازه ای نادر و به اندازه ای از واقعيات عمومی به دور است ۀدر ھر صورت نمون

  .توانيم آن را خارق العاده تلقی کنيم و آن فرد را نيز به عنوان نابغه تصور کنيم

ن نمونۀ جوان ايرانی مھاجری بدانيم که در زندگی تحصيلی و اجتماعی خود البته می توانيم اين نمونه را به عنوا 

   .کامالً موفق بوده است
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 کند که گوئی موفقيت در مھاجرت امر ءبر اين اساس تالش راديو چنين است که اين نظريه را در اذھان عمومی القا

ً (ناممکنی نيست   مورد ايرانيان امری سياسی به نظر می  دردر حالی که چنين اموری کامالً طبقاتی بوده و خصوصا

 که ھيچ کاره از آب در آمده ايد، تقصير امپرياليسم ئیو شما... عالوه براين دنيا به افراد ممتاز تعلق دارد). رسد

   ...نيست و ارتباطی با نژاد پرستی و ساخت و سامان طبقاتی ندارد

   

Pour mieux comprendre  
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