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  چرا آزادی بيان قصۀ شاه پريان است

  
  برونو گيگ

ت فرانسه، مقاله نويس و سياست شناس، استاد فلسفه در دبيرستان و استاد يار مقام عالی رتبۀ دول : دربارۀ برونو گيگ

منشأ جنگ اسرائيل و عرب، ندامت پنھان غرب، « کتاب است ۵او نويسندۀ . روابط بين المللی در دانشگاه رئونيون

  .دھا مقالهصيکی از اين کتابھاست و » ٢٠٠٢ھارماتان 

يعنی افشای » نبايد گفت ھا تعلق دارد« به دليل نوشتن جمله ای که به ٢٠٠٨برونو گيگ بخشدار شھر سنت، در سال 

توسط ميشل آليو ماری وزير کشور فرانسه از مقام خود بر کنار » ارتش اسرائيل کودکان فلسطينی را به قتل می رساند«

نيرنگ «و »  در ساحلبن بست استعمار نوين «:فارسی ترجمه کرده امه من از اين نويسنده تا کنون دو مقاله ب .شد

  »حقوقک بشر

موضوع آزادی بيان را در متن فرانسه مورد » چرا آزادی بيان قصۀ شاه پريان است« متن حاضر :پيشگفتار مترجم 

جغرافيائی از ديدگاه خواننده می تواند نمادينه تلقی شود، زيرا نقد  بررسی و انتقاد قرار می دھد، ولی گزينش اين منطقۀ

ًدر گذشته مقاالت متعددی خصوصا در رابطه با .  و امری ست جھان شمول رانسه محدود نمی شودبرونو گيگ به ف

ًمشکالتی که کپی رايت برای انتشار رايگان ترجمه ھايم ايجاد می کرد نوشته بودم که مشخصا با موضوع ھمين قصۀ 

نظرم می ه فارسی ترجمه کرده ام، به ا بو خيلی خوشحالم که اين مقاله ر. گيرد شاه پريان در پيوند تنگاتنگ قرار می

: قول خود برونو گيگ در ھمين مقاله يکی از ھمانھائی باشد که از چنگ سانسور گريخته ه رسد که اين نوشته بايد، ب

ھر سخنی که از سانسور طبقۀ حاکم عبور کند يک پيروزی ست، ولی ھمواره درختی را ماند که جنگل انبوه را از «

 .» کندنظرھا پنھان می
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ھستند می » دموکراسی«آزادی بيان جزء اصول واالگرانه ای ست که رژيمھائی که خود را متمدن می نامند و مدعی 

که ما  گويند به اين علت ليبرالھا می. برای ايدئولوژی ليبرال مسائل خيلی ساده است. توانند به رعايت آن افتخار کنند

با بستگی به خوی و خصلت . ن خودمان به شکلی که می خواھيم برخورداريمآزاد و برابر ھستيم، ھمگی از امکان بيا

در اين جھان کمال مطلوب در جائی که آزادی آماده و . خودمان، آزادی خدشه ناپذير در دسترس ھمۀ ما خواھد بود

جزيره ای دور تحقق آن فقط در انتظار ابتکار عمل فردی ما به سر می برد، گوئی ھر فرد يک رابينسون کروزوئه در 

افتاده است تا سرانجام جھان را منطبق بر تخيالت خودش بنا کند، در اين صورت آزاد است که در ھر شرايطی خودش 

 .را بيان کند

 آزادی بيان باشد، کافی ست به روشنی فرموله کنيم، ھمان گونه که در باال مطرح کرديم، ددر واقع، چيزی را که می باي

  .ًيم اجتماعی ما نه فقط غير واقعی بلکه مطلقا ناممکن استتا پی ببريم که در رژ

. غير واقعی ست، در واقع، به اين علت ساده که ھمۀ شھروندان نمی توانند اين آزادی را در شرايط يکسان به کار ببندند

ی را در مفھوم وقتی از آزادی بيان به شکلی که در دموکراسی غربی رواج دارد تمجيد به عمل می آوريم، در واقع آزاد

، ھمانگونه که مارکس می گويد صوری ست، )و واقعيت عينی ندارد(ذھنی انتزاعی به مفھوم مجازی آن درک کرده ايم 

کنند که گوئی تنھا کافی ست دھانمان را باز کنيم تا از اين  گونه ای دربارۀ آن حرف می زنند و به داليلی تکيه میه و ب

  .ه قرار داده شده بھره مند شويمآزادی شکوھمند که در اختيار ھم

زيرا در عمل و زندگی عينی، و نه فقط . جز افسانۀ شاه پريان نيسته ولی اين آزادی که اين ھمه به آن می بالند چيزی ب

در جھان افسانه . عملی، به امکاناتی نياز است که ما به شکل برابر در اختيار نداريم امکان سھل و سادۀ مجازی چنين

يسم اين نابرابری ھيچ مشکلی ايجاد نمی کند، ولی آنچه مشکل ايجاد می کند اين است که ما در جھان واقعی ی ليبرالئ

چه اھميتی دارد که من به ھمان نظريه ای که ھمسايه ام از آن دفاع می کند باور نداشته باشم، ولی نمی . زندگی می کنيم

 او ممکن است يک روزنامه داشته باشد، در حالی که من از داشتن  باقی بمانيم کهءتوانيم نسبت به اين موضوع بی اعتنا

روشن است که در اين صورت آزادی بيان او معادل . چنين رسانه ای محروم ھستم و ھيچ روزنامه ای در اختيار ندارم

 .آزادی بيان من نيست
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از ديگران » آزادتر« برخی در جامعه ای که يک اقليت بخش مھمی از سرمايه را در اختيار دارند، روشن است که

 را از آزادی بيان محروم می ءخودشان منحصر می کنند، در واقع ثروتمندان فقراه زيرا تمرين آزادی بيان را ب. ھستند

  .کنند

با در نظر گرفتن وضعيت عينی آزادی بيان، می توانيم نتيجه بگيريم که در تالقی  با موضوع مالکيت ابزار بيان قرار 

ی را در مالکيت ئً فرانسه، ده نفر ميلياردر تقريبا ھمۀ رسانه ھای نوشتاری و صدا و سيمائی، ملی و منطقه در. می گيرد

. ل رسانه ھا را در اختيار گرفته اندونبوده که اين صاحبان سرمايه کنتر» آزادی بيان«خود دارند ولی از روی  عشق به 

تی اين ھمه در حد کاريکاتور يک دست و يک پارچه از آب در اگر چنين می بود، خط انتشاراتی اين مؤسسات انتشارا

نمی آمد، و به اين آشکاری بی ھيچ ابھامی انتخاب ايدئولوژيک قشری را که می خواھد جھان بينی خود را تحميل کند 

ا خريد روزنامه ھا و مجالت است ت آزادی رسانه ھا، آزادی سرمايه داران برای«مارکس می گفت . منعکس نمی کرد

ی که کھنه کاران مالی را به کاخ ئضرب آھنگ تبليغات رسانه . »افکار عمومی را با منافع بورژوازی ھمآھنگ سازند

 .اليزه ھدايت کرده مثال بارزی ست

ممکن است بگويند که با وجود اين دستيازی به رسانه ھا می توانيم به شکلی که می خواھيم خودمان را روی صفحه 

خوشبختانه چند سايت پر رفت  آمد از سوی داوطلبان فعال شده . ين موضوع ھم حقيقت دارد و ھم نداردالبته ا. بيان کنيم

ولی اين مبارزه با سالح برابر انجام . و گزارشات آلترناتيو را پخش می کند و گوی را از دست گفتمان حاکم ربوده است

 نه فقط از سوی سھامداران خصوصی شان تأمين مالی رسانه ھای حاکم امکانات کالنی در اختيار دارند که. نمی گيرد

لو «نھاد مرکزی جبھۀ اروپای آتالنتيست، يعنی روزنامۀ . می شوند بلکه از بودجه ھای کمکی دولتی نيز برخوردارند

البته، اين کمک ھای .  از دولت دريافت کرده است٢٠١۵ يورو در سال ۴۵٣٨٠٠٠، برای مثال، Le Monde» موند

حتا می توانيم حدس بزنيم که رابطۀ علت و معلولی .  برای اين روزنامه نبوده که حرفھای شاخدار منتشر کندمالی مانعی

ھمه به ياد می آورند مقاالت متعددی که اين روزنامۀ مرجع تا چه اندازه دربارۀ سقوط فوری .  نيز وجود داشته است

  .ود منتشر می کردبشار اسد که منطبق بر نظريات وزارت امور خارجۀ فرانسه ب

 ميلياردر برای سر پا نگھداشتن ٩اگر سايتھای خبری آلترناتيو يک دھم آن مبلغی را دريافت می کردند که به حساب 

برگه ھای ابتذال آميزشان واريز می شود، در اين صورت به سختی می توانيم تصور کنيم که چه تحولی می توانست 

کند و به روز نخواھد  يا سھم اجتماعی تھديد نمی ادالنه ای را برای کمکولی خطری وقوع چنين تقسيم ع. روی دھد

يک . ی در دموکراسی ليبرال، در واقع، روی تمرکز سرمايه و بذل توجه قدرت پايه گذاری شده استئنظام رسانه . شد

وزنامه ای ست که روزنامۀ خوب روزنامه ای ست که آنچه را که بايد گفت می گويد، يعنی از ديدگاه اليگارشی، و ر

نقطۀ اوج وقتی بود که وزير برگزيدۀ آموزش و پرورش . دولت امکانات حذف حريف را در اختيار  آن قرار می دھد

جوی  و ملی دستور داد که به دبيرستانی ھا ده روزنامۀ رايگان بدھند و در عين حال دانش آموزان را از جست

 دستشان را می گيرند، ھيچ ترديدی وجود ندارد که بھترين نتايج را وقتی از گھواره. اطالعات در انترنت بازدارند

 .بدست خواھند آورد

ُی را مھر و موم می زند، آزادی بيان نيز چيزی نخواھد بود بئاز وقتی که اليگارشی فضای رسانه  جز حقوق صوری ه ُ

  .تندی ھسئکه کار عملی آن به کسانی اختصاص خواھد داشت که در خدمت اين نظم رسانه 

 به ديکتاتوری پيشداوريھا و نظريات رايج بين توده ھا خالصه می شود، orwellienآزادی بيان در فضای اورولی 

ی حاکم را بر ئ محاکمۀ جادوگران در نوع مدرن اجازه داد تا آنانی را که نظم رسانه ۀبه مثاب» توطئه باوران«محاکمۀ 

زيرا نه فقط به دليل حضور سھامداران خصوصی فضای . کافی نبودولی چنين محاکمه ای .  خنثی کنند،نمی تابيدند
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ی از ايدئولوژی حاکم اشباع شده بلکه  ھوشيارانه در مراقبت از فضای عمومی می کوشند تا ھمچنان زير ئرسانه 

در ( به مجلس شورای ملی Noam Chomskyاز ورود روشنفکری در ابعاد نوآم چامسکی . شان باقی بماند لوکنتر

 .جلو گيری کردند) و مدال طالی زبان شناسی دريافت دارد(که قرار بود بيانيۀ علمی ايراد کند ) يسپار

و سرانجام ) زيرا اسرائيل و اياالت متحده را به خطا انتقاد کرده است(اتھام او خطای عقيدتی بود که به او نسبت دادند 

 . در پاريس از او استقبال کردجيمخانۀ فرھنگی بل

ت آنچه از اين آزادی بيان در حال مرگ برجا مانده، می توانستيم اميدوار باشيم که خدمات عمومی در زمينۀ برای نجا

  . که روی مداخلۀ قدرت حساب کنيم بی آن. ُاطالعاتی، خارج از برد سوداگران و البی ھا، وزن معادلی ايجاد کند

 که به سوريه ”Un oeil sur la planète“» ی سيارهچشمی به رو« ًاخيرا سری گزارشات بسيار جالبی را در برنامۀ 

 تھيه شده بود و وجود متناقض مصيبت ٢ی استثنائی توسط تيم فرانس ئاختصاص داشت ديديم که با مھارت حرفه 

دربارۀ سوريه با تعبير رايج و حاکم از » چشمی به روی سياره«نکتۀ مھم اين بود که گزارشات . سوريه را نشان می داد

ولی البی ھائی که از منافع ناتو و اسرائيل دفاع می کنند اين برنامه را پاکسازی . ًابتی کامال فاصله گرفته بودجنگ ني

ھيچ انگيزه . پس از پانزده سال خدمت بی شائبه از برنامه ھای شبکه حذف شد» چشمی به روی سياره«برنامۀ . کردند

 CQFD : Ce qu’il fautبه فرانسه ) (آ ک ب گ(ايد گفت آنچه را که ب: ای برای اين حذف نابھنگام مطرح نشد 

dire.(  

 بايد از نسبت دادن واقعيتی که به آن تعلق ندارد اجتناب کنيم و به اين معنا که از ءبرای دفاع از آزادی بيان، ابتدا

گونه ه ً غالبا ب  .مجای آزادی بيان معرفی نکنيه تحريف واقعيت عينی خود داری کنيم و چيزی را که آزادی بيان نيست ب

برخودار باشد، در حالی که تحقق چنين امری  ای رفتار می کنيم که گوئی ھر فردی آزاد است و می تواند از آزادی بيان

تا وقتی که اين امکانات در انحصار بورژوازی . بستگی به امکاناتی دارد که شھروند ساده و عادی از آن بی بھره است

ّدر دعاوی دموکراسی اما، آزادی رسانه ھا پارچه ای ست که .  آزادی توھمی بيش نخواھد بودسوداگر باقی بماند، تحقق
طبقۀ حاکم با آن لباسی برازندۀ قامت خويش می دوزد تا افکار عمومی را تحريف و برای دريافت داده ھای ھدفمند اين 

ھر سخنی که از . » برای ديکتاتور است باتونلتبليغات برای دموکراسی معاد«: چامسکی می گويد . طبقه آماده کند

. سانسور طبقۀ حاکم عبور کند يک پيروزی ست، ولی ھمواره درختی را ماند که جنگل انبوه را از نظرھا پنھان می کند

 .يگانه راه برای ارتقاء پلوراليسم، برکنار کردن بی قيد و شرط قدرتھای حاکم بر رسانه ھا است
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