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  حدوحصر بي آزاديِ
  

  محمدجعفر پوينده: مايور ــ برگردانفدريكو 
  

انـد   دو عرصه عبـارت اين . كند را بهتر از هر چيز ديگري روشن مي ي آزادي ي دوگانه حق آزادي بيان، عرصهكاربرد 
  .ها نخست، نبود قدرت خودكامه، و دوم، تواناييِ بيان احساسات و انديشه: از

امكانـات واقعـي   «ي نخست ــ نبود فشارهاي استبدادي يا تضييقات مادي يا فكـري ـــ بايـد از     مورد عرصهدر 
يي است كه هر انساني، در ميان انـواع موانـع    در اين معنا فضاي استقالل واقعي و روزانهآزادي . سخن گفت» آزادي

ي  موانعِ ساختاري، نهادي، و نيز اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، و سياسي محـدوده اين . مختلف از آن برخوردار است
  .كنند ميسازند و فشارهاي خود را بر او تحميل  زندگي فرد را مشخص مي

قف ستم چون فضايي به جاي مانده پس از تو ، همچون نبود حدوحصر اگر آزادي را صرفا از ديدگاه سلبي، هماما 
اسـت يـا در هـر     قدرت و توانايي انجام كـاري به معناي آزادي . ايم و سركوب بنگريم، خدمت ناچيزي به آن كرده

آزادي «: اسـت  مند اسپانيايي، همين معنا را در عبارتي رسا بيان كرده انديشه مارياسخوليان  .حال بايد بدان معنا باشد
 .1»شـود  تعريـف مـي  ... ها و تحقق زنـدگي مطلـوب انسـان    واقعي نه با فقدان فشار بلكه با امكان واقعي انجام برنامه

» آزادي از«: برند تري دارند و دو عبارت را به كار مي ي بياني دقيق ها براي مشخص كردن اين دو جنبه شيوه انگليسي
معـين   كاري انجامعبارت نخست، مفهوم آزاد بودن از چيزي يا كسي، و عبارت دوم، داشتن امكان : »آزادي براي«و 

  .كند را بيان مي
ارساز و زندگيِ شايسته تحقق كه شهروندان بتوانند تمايل خود را به آزادي ك ن، براي آبسياري از مناطق جهاندر 

هنگي ميان ميـدان  اناهماين . گر كافي نيست ارهاي سركوبشكستن زنجيرهاي جباريت و نابودي ساخت همبخشند، در
و پـس از   2ي قرنـي نـو   آستانهدر . گردد ي آزادي صوري و آزادي واقعي برمي ي كهنه عمل و توانايي عمل به مجادله
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دادن حقوق پيوند  هاي بزرگ قرن آينده كه يكي از چالش دشو هاي عظيمِ ساليان اخير، به روشني آشكار مي دگرگوني
جانبه و  حدوحصر و تواناييِ كاربرد همه ها خواهد بود ــ يعني وجود آزادي بي هاي واقعي اجراي آن صوري و امكان

  .آن كارسازِ
ويـژه آزادي مطبوعـات    ي آزادي بيان و بـه  يي از فعاليت بشر، آشكارتر از عرصه ت شايد در هيچ عرصهحقيقاين 

كه اهل مطبوعات بتوانند كار خود را چنان كه بايد و شايد انجام دهند، نبودن  آننگاري براي  روزنامهدر . نمودار نشود
ان، بـه وسـايل مـادي و    مانع از حـق آزادي بيـ   براي برخورداري بيآنان . تسانسور و تهديدهاي گوناگون كافي نيس

  .اوضاعِ اجتماعيِ خاصي نياز دارند
 طرفي كامل عمل كنند تا بتواننـد حـافظ چيـزي باشـند كـه علـت وجـودي        ها بايد با استقالل و بي ويژه رسانه به

آيند و آن هـم در   هاي كاذب نيست و فقط واقعيات به حساب مي ها كه جايي براي ابهام و جلوه رسانهدر  .هاست آن
. ميشـه آشـكار نيسـتند، آزادي نگـارش و توصـيف ضـرورت تـام دارد       ها ه كه علت و معلول وضعيتي چنان پيچيده

كنـيم، آزادي ديگـري را بـه     اندازيم؛ هنگامي كـه توصـيف مـي    نويسيم، آزادي خود را به  خطر مي كه ما ميهنگامي 
هـاي   رسـانه . آينه است و هم راهنمـا اين ديگري، يعني همان خواننده و شنونده و بيننده كه هم و . افكنيم مخاطره مي

د انسـاني،  موجـو : هاي فني و مالي يگانه قهرمان واقعـي را ناديـده بگيرنـد و ناشـناخته بگذارنـد      مدرن نبايد به بهانه
  .كند دادها را توصيف مي نويسد و يا روي هاي خود را مي ه انديشهنگار، كسي ك روزنامه

  
  ها يابي آزاد همگان به رسانه دستضرورت 

» غرضـي  طرفـي و بـي   بي«خود ضامن  باشند، اين داوري به خودي توانند داوري مستقلي داشته ها مي وقتي رسانهحتا 
همـين سـبب   به . يي پيچيده از عوامل جغرافيايي، عقيدتي، تاريخي، و فرهنگي است طرفي حاصل مجموعه بي. نيست

هنگامي . گزينش اخبار و عقايدي كه مناسب انتشار هستند يا نيستند، تا حد زيادي تابع ذهنيت و مقاصد خاص است
هـا بـه قربانيـان جنـگ در بوسـني       يي را كه اين روزها در روزنامه يابيم كه فضاي گسترده اين امر را به روشني درمي

ي  گاه گسـترده  و جايفضا . دادهاي آنگوال يا افغانستان مقايسه كنيم ز رويخبري ناچي است با پوشش اختصاص يافته
كه شمار قربانيان در آنگوال  دهد، غافل از آن رخ مي اخبار جنگ بوسني ناشي از آن است كه اين فاجعه در قلب اروپا

كند  ها را تعيين مي داد، انتخاب موضوع سرمقاله گيري روي نزديكي يا چشم يادوري  .تر است بسا بيش افغانستان چهيا 
به ها  ي رسانه است برخورد بسيار ويژهكافي . نيست» انصاف فراگير«نيز تابع ها  ترين رسانه كه هميشه، حتا در مستقل

  .فريقاي جنوبي ــ را ذكر كنيماي خاور ميانه و  مسأله رين مسائل دوران ما ــت دو مورد از بزرگ
ي متنـوع زوايـا و سـطوح كنـوني دنيـاي مطبوعـات را        طرفي فقط بخشي از رشته توانايي، استقالل و بي آزادي،

مندي تمام شهروندان از حقوق  ي علمي و فني تمدن ما، و با دمكراسي ــ يعني بهره پيچيدگي با توسعهاين . سازند مي
تـر و   هاي علم و فن وسـايل پخـش هـر روز متنـوع     رفتيك سو در پرتو پيش از. ناپذير دارد مدني ــ پيوندي جدايي

 ا بـر ما ر ،ديگر سو وجدان اخالقي زمانهاز ). »عاتهاي اخبار و اطال راهبزرگ«ويزيون و از چاپ تا تل(اند  تر شده كامل
ي علمي و فني بايد از آنِ همگان باشد و اين فقط  ارزشي ترديدناپذير به اين برداشت بدهيم كه توسعه كه دارد آن مي
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بـدانيم كـه در   بايـد  . مند شوند ها از آن بهره تري از انسان ار همواره فزايندهدر صورتي پذيرفتني و موجه است كه شم
هم هسـت كـه بـراي بـرانگيختن ضـرورت كسـب       » يي باريكه«و » راه كوچك«راه، راه باريك، و بزرگ» هراهشا«برابر 

  .دنهايت اهميت دار ع، بييل اين وضويژه از دال گستر از وضع موجود و به انآگاهي فراگير و جه
ويزيـون كـابلي،   ي زمـين بـه عصـر تل    ترين مناطق كـره  ي ما اين است كه مرفه ترين تضادهاي زمانه از بزرگيكي 

سـواد در   ميليـون بـي   800روستا برق ندارند و بيش از  هزار600ذارند، اما هنوز گ يي گام مي فكس، و ارتباط ماهواره
اسـت مـا را از تسـليم     دهي وسايل ارتباطي بيدارتر ش ويژه در پي توسعه اخالقي ما كه بهحس . كنند جهان زندگي مي

دوران  3»وار بلندپروازي پرومتـه « ريمون آرونشناس فرانسوي  چه جامعه آن. دارد شدن به اين وضعيت هولناك بازمي
يي عادالنه و پيوسته است كه ابزارهـاي اقتصـادي و    هاي سياسي با توسعه ي آشتي دادن آزادي دغدغه. است ما ناميده

مندي از آزادي بيان، همانند  بهره. دهد ي شهروندان قرار مي يار همهاجتماعي الزم براي شكوفايي استعدادها را در اخت
  .باشند رسي داشته ها دست بايد به آنن همگا. يي خاص باشد مندي از وسايل ارتباطي، نبايد امتياز انحصاريِ عده بهره

يابي كامل و برابر همگان  دست«ها مستلزم  آشتي ميان ملت شده كه صلح و ي يونسكو گفته نامه ي اساس مقدمهدر 
قرن در  تقريبا در طول نيميونسكو . »هاست ها و آگاهي ي آزاد انديشه علمي و مبادلهگيري آزاد حقيقت  به آموزش، پي
بسـتگي را بنـا مـي كنـد و بـه       هـاي تفـاهم و هـم    است كه با اين كـار پـل   ها تالش كرده و يقين داشته راه اين آرمان

شـود كـه    به ارتباطـات مربـوط مـي    ي يونسكو نامه ي اول اساس ماده. رساند ياري مي »ها آميز انسان هاي صلح نديشها«
» تصـوير ها را از راه واژه يـا   گردش آزاد انديشه«يونسكو بايد : گشايد ضروري براي اجراي اين وظيفه را مي هاي راه

ادامه داشت، بسيار اساسي و  اتمي ي تسليحات ي دو ابرقدرت، مسابقه مر تا زماني كه در سايهاين اانجام . تقويت كند
هايي همراه  بيني نشده و كژفهمي هاي پيش همين سبب تحقق اين وظيفه با انحرافات، حادثهبه . حال دشوار بود عيندر
  .شد

، برايد شون مكي هشتاد در پي اقدامات كميسيون تحت نظارت  هاي دهه ي هفتاد تا اواسط سال هاي دهه سالدر 
سياست اين . معروف شد، به بحث پرداخت» نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباط«چه به  ي الزامات آن يونسكو درباره

گرانه و مضر به آزادي پنداشتند ــ بحراني حقيقي را در يونسـكو برپـا    ــ كه برخي از كشورها آن را سياستي مداخله
يونسكو . و كمي بعد انگلستان، از اين سازمان بود 1985گيري اياالت متحد در سال  ل اصليِ كنارهكرد و يكي از عوام

راهبـرد جديـد رعايـت    ايـن  . طور قطع حـل كـرد   به» راهبردي جديد«اين مسأله را با در پيش گرفتن  1989در سال 
كران است  نيز مانند دريا بيآزادي . كند ايي توصيه ميهيچ حدوحصر و استثن ي سازمان را بي نامه ي نخست اساس ماده

حـال در چهـارچوب    يونسكو درعـين اما . باشد نبايد هيچ حدوحصري داشتهآزادي . دارد و مرز و حد و حصر برنمي
ن آزادي را مندي كامل از اي توانايي بهره) PIDCي  برنامه(هاي ارتباطات  ي تمام جنبه ي جهاني براي توسعه يك برنامه

  .كند نيز تشويق مي
  

  تكنولوژيكاقليت 
، فت برخاستندو با آن به مخال دانستند مي» گرانه مداخله«نماند كه بعضي از كشورهايي كه قبال طرح يونسكو را ناگفته 
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ـ  هاي گوناگوني كه همه امروز زير فشار تهاجم، ازجمله تهاجم فرهنگي رسانه انـد و   د، بـه تنـگ آمـده   جا حضور دارن
من فقط جهـان  منظور . كنند شان را بررسي مي همسايگان »يكالكتروندخالت «ونسكو عليه امكان پشتيباني گرفتن از ي

هـايي   سـايه برنامـه  ويزيون كشـور هم ها در اروپا بسيار نگران اند كه تل عنوان مثال بعضي از حكومتبه . سوم نيست
  .سازد دار مي را جريحهها  كند كه احساسات شهروندان آن پخش مي

پهنـاور بـا   كشـورهايي  . »نولوژيـك اقليت تك«مفهوم : نظر من بدين ترتيب شاهد پيدايي مفهومي جديد هستيمبه 
وتي هاي متفا ي وسايلي باشد كه نحوه جمعيتي بالغ بر چند صد ميليون اگر فضا ــ يا سومين مرزشان ــ تحت سلطه

بسـا از   كنند، چـه  ، و رفتار و مفاهيم و الگوهاي ديگري را، به دور از مهار و نظارت آنان پخش مياز زندگي، انديشه
هايي بـه   در چنين موقعيت ايم، معموال ديده» گات«گونه كه در مورد  انهم. اقليت محسوب شوندديدگاه تكنولوژيك، 

گرانـه و   هـاي حمايـت   سياسـت  كاري، و مشاركت، بـا  به سوي گشايش، رقابت، كوشش مشترك، هم رويجاي پيش
برنـد كـه    هايي صادق اسـت كـه از يـاد مـي     امر در مورد تمام اقليتاين . شود مي تن در خود واكنش نشان دادهففرور
  .همسري، مترادف زوال است درون

ت و يونسكو در مقـام نهـادي از   سهاي ملي ا ما آن بوده و هست كه اين موضوع در صالحيت تام مجلسديدگاه 
ــ » پيشروي بزرگ به سوي آزادي«. گذارد ها در اين باره احترام مي سازمان ملل به تصميمات مستقل هريك از دولت

شود  ها، تدبيرهايي در پيش گرفته نام ملت ترين فرايند جهاني است ــ ضامن آن است كه به كه به نظر من امروزه مهم
  .باشد ترين سازگاري را با تنوع و وحدت يكايك آنان داشته كه بيش
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