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 Political  سياسی

  
                                                 ابتی                             يژن نيب

  ٢٠١۶ اپريل ٢۶
  

  يادداشت سياسی ـ آزادی بيان
  

گرديده که  !  حساس و حياتی ألۀ و برخی کشورھای ديگر درگير يک مسالمانی ئ رسانه ۀنچند روزی است که صح

 يک ۀن تنئيپا! ی چاک دھانش را کشيده  و از سنگر طنزالمانيک به اصطالح کمدين .  ابعاد سياسی ھم يافته استًاطبع

 و وزارت ئی رئيس جمھور کذااز آنسو. رئيس جمھور اقتدارگرا ولی متوھم را در کشوری ديگر نشانه رفته است

 را احضار و مراتب اعتراض و انزجار دولت المان  کشورتحت حاکميتش نيز دريک واکنش بغايت ابلھانه سفيرۀخارج

!  نيز طبق عادت ساليان اخيرش "انخطيب اردو"بالفاصله خود . ترکيه را به سفير مربوطه ابالغ می دارند! و ملت 

  .     دادگاھی می کندالمان صدراعظم ۀخوش شانس را البته با اجاز شاکی شده و طنز پرداز ًاشخص

به يکباره . اصل قضيه  اما  نه خود واقعه که بحثھای حول و حوش آن است. چندان غريبی نيست تا اينجای کار چيز

ا و بحث می رود بر سر جنگ آزادی و استبداد ،  جنگی مغلوبه بر سر خدشه دار شدن تقدس يک رھبری اقتدارگر

اما ويژگی اين بحثھا در اين است . از سوی ديگر!  و تحديد آزادی بيان يک طنزپرداز مظلوم ئیاز سو! تحقير يک ملت 

 فرصت خوبی است برای شناخت ًابرای من شخص. ش خود را نيز روی دايره می ريزدی اکه ھر کسی با موضعگير

نه .  قومی و مذھبی و سياسی ۀبا ھر ريش  ،ر کشور بھتر آدمھای حول و حوش، شخصيتای سياسی دور و نزديک ازھ

  .فقط  شناخت ديگران که شناخت بيشتر خود نيز

رغم پشتک و واروھای خارج نظم نوينيش بی ترديد يکی از مھره ھای پليد سيستمی است که   علی"انخطيب اردو"

 ھمين حاال فقط در خود ترکيه نزديک تا. پس برای ھرآنکس که خارج سيستم ايستاده  دشمن است. برجھان ما حاکم است

 اين ۀدامن.  مورد شکايت شخصی او در رابطه با توھين و به اصطالح ھتک حرمتش در جريان است١٨٠٠به 

يک شکايت کمدی او عليه سه دانشجوی . ی حتی شامل نوجوانان پانزده شانزده ساله ھم می گرددئشکايتھای زنجيره 

لم کمدی ترک روی  تقليد از يک فآنان آويزان کردن يک تکه پارچه بوده است که بهجرم . دانشگاه اژه استامبول است

بقيه اين حديث مفصل را می توان از ھمين .  ھمين!  نه "انخطيب اردو"چای برای ھمه ھست، برای : آن نوشته بودند 

  .  صل نوشته ام در رابطه با او و حزبش ھم البته مفًقبال . "انخرجب طيب اردو"اين از . مجمل خواند

 مستھجن بود که ھيچ ربطی ۀش خواند به صراحت يک فحشنام ا تلويزيونیۀدر برنام" يان بومرمان"و اما آنچه را که 

 ارزشی خالی ھمه چيز از دست داده  و درالمانناميدن يک آدم در ھمين . …بچه باز، مفعول و . به طنز سياسی نداشت

گشته و شمار بسياری از رھبران سياسی آن ھم از ! تبديل به يک فضيلت فرو رفته  ھم که ھمجنس بازی کم کمک 
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ھمين سنخند جرم به حساب می آيد ، چه رسد که مخاطب آن رئيس کشوری  باشد که در کوچه و خيابانھايش از اين 

کلماتی که . داند بھتر از ھمه می "يان بومرمان"اين را  . کلمات به عنوان بدترين فحشھای چاروادارای استفاده می شود

 می خواھد بپردازد ھم ظرفيت "انخاردو"حتی آنجا که به پوک مغزی .  با حساب و کتاب استًااو انتخاب کرده تمام

 را ھم براحتی "انخودار" واکنش دولت ترکيه و خود "بومرمان". ن تنه اش مقايسه می کندئيمغزش را با ظرفيت پا

 البته با ئی  زيباۀ ھم که ترانالمان تلويزيونی مربوط به کانال دو ۀ برناماندک زمانی پيش از او يک. گمانه می زند

 خود می خواست که "يان بومرمان".  پخش کرده بودھدف قرارگرفته شده بود"انخاردو"طنزی واقعی را در رابطه با 

يل به يکی از  تبد"رجب طيب اردوغان"با اين نقشه او در مدت کوتاھی به برکت بالھت مزمن ! ھدف واقع شود 

  .گرديده است! مشھورترين آدمھای دنيا 

 چندانی ندارد ، لبريز از ۀ در پوش نقد سياستھای فاشيستی او البته ھزين"انخطيب اردو" ۀن تنئيھدف قراردادن پا

 منفعت ھم ھست ، اما پرسش ديگری که بالفاصله به ذھن آدم بدبينی مثل من می زند اين است که آيا فحاشی به کنار،

 خطور می کند ؟ شترسواری که دوال "بومرمان"تصور نقد سياستھای راسيستی دولت اشغالگراسرائيل ھم به ذھن امثال 

 ھم وجود دارد ؟ آيا انتقاد به کنار المانويژه در ھمين ه مگر ضدارزشی باالتر از راسيسم در اروپا و ب. دوال نمی شود

 ه ایت وزيران زن باز و رشوه گير و کاله بردار دولت حرامزادسای جمھور و نخسؤشوخی و طنز و دست انداختن ر

ه خود اسرائيل به ھمين جرمھا محکوم گرديده اند ھم ئيکه به حکم قضا....   و "اھود المرت" و "موشه کاتساو"ھمچون  

 نداشته است؟ المانائل فوق را در ذن تنه رئيارزش يک نمونه برخورد طنزآميز البته در کادر آزادی بيان با باال تنه و پا

 کم موضوع  نقد و طنز موجود است که آدم را مجبور به فحاشی کند ؟ از "انخطيب اردو"از اين گذشته مگردربساط 

 رشوه خواری  و از ھمه ئیسرکوب کردھا  تا بازداشتھای مستمر خبرنگار و روشنفکر و رقبای سياسی گرفته تا رسوا

 حمايتھای آشکار و پنھان از داعش و النصره در سوريه و حکايت کاميونھای حامل سالح برای مھمتر افشای ارتباط  و

  ..... آنان تا  

له سينه به تنور چسباندن خيليھا بر سر بی مرزی آزادی بيان تا سر حد مسأاصل !  من نيستند ألۀبا اينحال اينھا ھمه، مس

 علم آزادی "انخاردو"بخشی در تقابل با .  را به روی دايره ريختند اين بحث خودۀگفتم که بسياری به بھان. فحاشی است

 چه از موضع ضديت با "بومرمان"بسياری در دفاع از . برخی سخن از سانسور مطبوعاتی راندند. بلند کردند! بيان 

مدعيان در اين صف طويل برخی . ی ، به صف ايستادندئ و چه از موضع نگرانی از تحديد آزادی رسانه "انخاردو"

دو حيطه را بايد .  اما ذره ای صداقت وجود ندارد"يان بومرمان"در دفاع از . انقالبيگری ھم  حضوری فعال داشتند

 آزادی بيان است و ۀ اولی بی ھيچ اما و اگری حيطۀحيط!  فحاشیۀ نقد سياسی و حيطۀحيط.  از يکديگرجدا کردًکامال

. يلی يک ضد ارزش است حتی اگر سمت و سوی آن متوجه دشمن باشدھتک حرمت با ھر توجيه و تأو! حيطه دومی نه 

دير و زود دارد ، سوخت و سوز .  ما را ھم شبيه دشمنانمان می کندًا دشمن نھايتۀجنگيدن با ابزارھای مورد استفاد

مگر کم اتفاق . کم انقالبی و ضدانقالبی نيستند که با ھم می جنگند اما ارزشھای مشترک را نمايندگی می کنند. ندارد

را آلترناتيو ديروزش  پر می کند ولی طولی نمی کشد که بسا خشن تر، بسا بی  رود و جای آن افتاده است که رژيمی می

سقوط جوامع انسانی و به تبع آن آدمھا ھم ازھمين نقطه آغاز می .  مردم می نشيندۀرحم تر و بسا سرکوبگرتر بر گرد

دنبالش خدشه ه حرمت که شکسته شد ب. ری در راستای منافع شخصی و گروھی ِ ھتک حرمت ديگۀاز ھمين نقط. گردد

.  نيز کشيده می شودئیدنباله اش ھمينطور تا خصوصی ترين مناسبات اجتماعی و روابط زناشو. دار شدن اعتماد می آيد

 از اين بالھا که شکسته شود ھر يک.  سپيدبالی می ماند با دو بال احترام متقابل و اعتماد متقابل ۀعشق و دوستی به پرند

  .  پرواز پرنده ديگر ميسر نخواھد بود
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. از عنصر انقالبی صداقت را که بگيری ديگر چيز چندانی برجای نخواھد ماند. انقالبی به صداقتش شناخته می شود

. ايد بد ناميدکه خوب را بايد خوب و بد را ب يعنی اين. يعنی انصاف در قضاوت. صداقت يعنی يگانگی درون و برون 

تواند ناقض اصل صداقت در  ھيچ منفعت سياسی ھر قدر مھم ھم که باشد نمی. ھيچ دوگانگی ارزشی پذيرفتنی نيست

نقد دوست . نه از نقاط مثبت در ميان دشمن و نه از تمايالت منفی در ميان دوستان نبايد چشم پوشيد. کنش انقالبيون باشد

ضديت با جمھوری . شان  نقاط مثبت و منفیۀ تماميت آنھاست ، با ھمۀرسی عادالنو دشمن از منظر انقالب به معنی بر

بد بد . اسالمی ، چيزی از نجاست ارتجاع عربی به سرکردگی دولت مرتجع سعودی و امثال دولت حرامزاده نمی کاھد

  جناح ھای ضدضديت با ارتجاع اسالمی نيز توجيه نشستن بخشی از کمونيسم کارگری در کنار راستترين. است 

 ھمخطی با ۀھمين اعتبار ضديت با امپرياليسم و گلوباليسم ھم توجيه کننده ب. باشد  نمیالمانخارجی در ھمين 

  . جنايتکاران حاکم  بر ايران از سوی چپ بين المللی نمی تواند باشد

طور ه چه آزادی بيان ب.  نيست ھيچ ربطی به آزادی بيان ندارد و با ھيچ توجيھی ھم قابل دفاع"يان بومرمان" ۀفحشنام

را ادعا می کند اگر ناآگاه نباشد  ھر کس که اين. خاص و چه آزاديھای اجتماعی در مفھوم عام خود بی حد و مرز نيستند

يعنی آزادی من آنجا به پايان می رسد که آزادی ديگری آغاز می . مرز آزادی من ، آزادی تو ست! کاله بردار است 

  . تعارف که نداريم . ش  ا داشتن آزادی آدمھا در چارچوب يک نظام دمکراتيک و دولت حقوقیاين يعنی مرز. شود

کس  در اين دنيا مقدس  ھيچ چيز وھيچ. به ھر تقدير بايد در مقابل تنزل نقد سياسی به دعواھای شخصی و فحاشی ايستاد

ر داد ، اين يعنی بخشی از ھمان آزادی با زبان طنز می توان و بايد ھر صاحب قدرتی را درعالم مخاطب قرا. نيست

نتر مرز حيوانيت ئياز آن پا.  که مرز آدميت شروع می شودئیيعنی از آنجا.  آدمھاستۀخطاب طنز اما باال تن. بيان

 آدمھا ھرچند ممکن است باعث مزاح و خنده ھم باشد ، با اينحال ربطی به آزادی بيان ۀن تنئيمخاطب قرار دادن پا. است

  !را که در دنيای حيوانات تنھا چيزی که نه موضوعيت و نه ضرورت دارد ھمانا آزادی بيان است ندارد، چ

  

   ١٣٩۵ ]ثور[ ارديبھشت۴بيژن نيابتی ، 

  

  

  

 

 
 


