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تصاویر روی جلد مجله، تعدادی از کشته شدگان در  راه آزادی بیان: 
 )از سمت راست باال( 

رزا لوکزامبورگ )1870 – 1۹1۹( انقالبی و رهبر کمونیس�ت آلمانی، توسط دولت آلمان 	 

دستگیر و تیرباران شد

ویکت�ور خارا )1۹32 – 1۹73( ش�اعر، خواننده و انقالبی ش�یلیایی، در جریان کودتای 	 

نظامی پینوشه علیه سالوادور آلنده در شیلی تیرباران شد

والدیمیر مایاکوفسکی )18۹3 – 1۹30( شاعر انقالبی روس، در پی فشارهای سیاسی 	 

حکومت شوروی دست به خودکشی زد

احم�د کس�روی )12۶۹ – 1324( تاریخ نگار، زبان ش�ناس، پژوهش گ�ر و حقوق دان، 	 

توسط گروه فدائیان اسالم با چاقو و اسلحه ترور شد 

ش�ارب )1۹۶7 – 201۵( کارتونیس�ت فرانس�وی و سردبیر فرانس�وی نشریه فکاهی 	 

شارلی ابدو، در ساختمان مجله به همراه یازده تن دیگر ترور شد

ستار بهشتی )13۵۶-13۹1( کارگر و وبالگ نویس، به جرم نوشته های وبالگی توسط 	 

پلیس ایران بازداشت و در زیر شکنجه کشته شد

زه�را کاظم�ی )1۹48-2003( روزنامه نگار ایرانی - کانادایی، پس از بازداش�ت تحت 	 

نظارت س�عید مرتضوی دادستان وقت تهران به علت ضربه مغزی در جریان بازجویی 

درگذشت

فریدون فرخزاد )1317-1371( شاعر، خواننده و مجری تلویزیون، در محل سکونتش 	 

در شهر بن آلمان با ضربات چاقو سالخی شد

علی اکبر سعیدی سیرجانی )1310-1373( پژوهشگر و نویسنده ایرانی، در بازداشتگاه 	 

وزارت اطالعات بر اثر سکته قلبی درگذشت

محم�د مخت�اری )1321-1377( نویس�نده، ش�اعر و مترج�م، در جری�ان قتل های 	 

زنجیره ای توسط عوامل وزارت اطالعات ربوده و به قتل رسید
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سخن سردبیر

وقتی از آزادی بیان حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟

می توان پذیرفت که، مرز آزادی بیان در هر جغرافیای خاص بر اساس 

معیارهای ملی و مذهبی تعیین می شود. اما آیا در دنیای امروز که 

تکنولوژی اینترنت دسترسی همگان را به اطالعات بسیار آسان کرده 

است و به دنبال آن هرکسی می تواند سخن بگوید، می توان جلوی آزادی 

بیان را گرفت؟

شاید بهتر باشد به چند نمونه از محدود کردن آزادی بیان در کشورهای 

مختلف توجه کنیم. بر اساس اعالم پژوهشگاه پو، در سال 2011 در نیمی 

از کشورهای جهان مجازات توهین به مقدسات، ارتداد، یا افترا وجود 

دارد. در کشور چین حدود دو میلیون مأمور دولتی وظیفه ی سانسور 

مطالب آنالین را عهده دار هستند. روز نهم بهمن ماه، علی مطهری، 

نماینده ی مجلس شورای اسالمی که در کنگره ی حزب مردم  ساالری در 

تهران سخن می گفت، تأکید کرد که در دولت روحانی که به اصالح طلبی 

گرایش دارد، با فشارهای بیشتری رو به رو است. او همچنین به موضوع 

خودسانسوری در مطبوعات و رسانه ها اشاره کرده و افزوده بود که 

خودسانسوری در رسانه ها بیشتر شده و مطبوعات بیشتر از گذشته از 

توقیف و لغو امتیاز می ترسند و آزادی بیان در دولت روحانی کمتر شده 

است.

در مورد دیگری، روز نوزدهم بهمن ماه، به دنبال سر بریدن دو شهروند 

ژاپنی توسط دولت اسالمی )داعش(، دولت ژاپن گذرنامه ی یوچی 

سوگیموتو، عکاس آزاد، را که برای سفر به سوریه تالش می کرد ضبط کرد 

تا او نتواند به سفر برود. این کار دولت ژاپن وقتی انجام شد که نتوانستند 

سوگیموتو را ترغیب کنند تا سفرش به سوریه را لغو کند. سوگیموتو هم 

در واکنش به این اقدام اعالم کرد که این کار دولت  ژاپن مخالف آزادی 

بیان است.

درست در همان روز، هنری کیسینجر به اتفاق دو وزیر خارجه ی سابق 

آمریکا در کمیته ی نیروهای مسلح سنا حاضر شد تا به سؤاالت جان 

مک کین، رئیس این کمیته، و دیگر سناتورها درباره ی چالش های پیش 

روی آمریکا در قبال جامعه ی جهانی و امنیت ملی این کشور پاسخ دهد.  

عده ای معترض در جلسه خواستار دستگیری وی به جرم جنایات جنگی 

شده و جلسه را با فریادهای خود برای دقایقی از روند عادی خارج کردند. 

مدیر جلسه که خود در جنگ ویتنام حضور داشت و رقیب انتخاباتی 

اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 بود، با اعالم این که تا به 

حال چنین اعتراض مهوعی در زندگی خود ندیده، به یکی از معترضان 

گفت: »یا خفه شو، یا می گویم تو را دستگیر کنند.« و از انتظامات جلسه 

سردبیر: حسن سربخشیان

مدیر اجرایی: آیدا سعادت
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خواست تا پلیس را خبر کنند. او به مرد معترض گفت: »برو 

گم شو! آدم بی ارزش!« مک کین همچنین از هنری کسینجر 

بابت این اتفاق عذرخواهی کرد و از او به عنوان یکی از 

کسانی نام برد که به کشورش خدمات شایان توجهی کرده 

است.

در متمم اول قانون اساسی آمريكا، که در سال 178۹ مطرح 

شد و دو سال بعد به اجرا در آمد، به صراحت به آزادی بیان 

و دیگر آزادی های اجتماعی و حقوق رسانه های آزاد اشاره 

شده است. اما تنها در نیم قرن گذشته است که می توان 

گفت این متمم عماًل به اجرا در آمده است. دست یابی به 

حقوق مدنی یکسان برای آمریکائیان آفریقایی تبار، که به 

رهبری مارتین لوتر کینگ در همان زمان پی گیری می شد، 

هم تا حدی به دلیل حمایت قانونی دادگاهی در آالباما از 

این حقوق بود. در سال 1۹۶4 بود که دادگاه عالی آمریکا 

تفسیر دقیقی از متمم اول قانون اساسی آمریکا ارائه کرد و 

از حقوق مدنی شهروندان این کشور سخن گفت، تا آزادی 

بیان در آمریکا بر اساس آن چه در قانون اساسی این کشور 

اشاره شده است به درستی اجرا شود.

در حالی که »سخن سردبیر« این شماره را می نویسم، موج 

واکنش به خبر اعالم ممنوعیت انتشار مطلب و عکس از 

محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، در شبکه های 

اجتماعی در جریان است. روز 28 بهمن، محسنی اژه ای، 

سخنگوی قوه ی قضائیه، اعالم کرد با رسانه هایی که 

تصویر یا مطلبی از خاتمی منتشر کنند برخورد خواهد 

شد، و به دنبال آن کاربران شبکه های اجتماعی با استقبال 

از هشتگ »رسانهمی شویم«، و با ایجاد یک صفحه ی  

فیسبوکی پرمخاطب، خواستار حمایت از رئیس جمهور 

سابق ایران و پخش اخبار مرتبط با او شدند، و با این عمل 

به محدودیت های ایجادشده برای آزادی بیان واکنش نشان 

دادند. از طرف دیگر، برخی با اتکا به این که خاتمی عملکرد 

قابل توجهی نداشته و بنابراین رسانه ی او نمی شوند، این 

سؤال را مطرح کرده اند که برای فردی که سکوت پیشه 

می کند رسانه الزم است یا نه؟

آن چه اشاره شد تنها نمونه هایی از موارد بی شماری است 

که می توان در بحث »آزادی بیان« بر شمرد. در شماره ی 24 

مجله ی تابلو تالش کرده ایم به ابعاد گسترده تر این موضوع 

بپردازیم.

حسن سربخشیان

شماره های پیشین
مجله تابلو را

از این جا دانلود کنید

http://www.pewforum.org/2012/11/21/laws-penalizing-blasphemy-apostasy-and-defamation-of-religion-are-widespread/
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-24396957
https://www.facebook.com/video.php?v=10153220959760579
http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
http://tableaumag.com/5514#.VL-IKUeG98E
http://tableaumag.com/5255#.VL-ILEeG98E
http://tableaumag.com/5742#.VOt-d_mG98E
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عکس: آلفرد یعقوب زاده
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آزادی بیان در نظر اول بدیهی می آید. آزادی خوب 
است، خاصه آزادی بیان که اسباب رشد آدمی 

است. پس این همه جنجال بر سر چیست؟ 

ب�ا یک مثال س�اده ش�روع کنیم: ش�ما پس�ری ی�ا برادر 
کوچک تری دارید که ظاهرًا خیلی درس خوان نیس�ت و از 
مدرس�ه رفتن خوشحال نیس�ت. برای این که با چه بیانی 
باید با او حرف بزنید دش�واری خواهید داش�ت. می توانید 
هرچ�ه معمواًل به ذهن می آید به زب�ان بیاورید. او را متهم 
کنی�د. برچس�ب بزنید. بگویی�د بی عرضه اس�ت. بگویید 
کندذهن اس�ت. می توانی�د او را تحقیر کنی�د بلکه ترغیب 
ش�ود! می توانید او را تهدید کنید. می توانید به او وعده ی 
جای�زه بدهی�د. ه�ر راه�ی را می توانی�د آزمای�ش کنی�د، 

راه هایی که معمواًل با حرف زدن می شود پیمود. اما حرف 
و بی�ان ش�ما و این که هرچی�زی دل تان خواس�ت بگویید 
لزومًا کمکی به حل مس�ئله نمی کند. شما ناچار اید مسدله 
را تجزیه و تحلیل کنید. با روان پزشکی صحبت 
کنید. برخی آزمایش ها را انج�ام دهید تا مطمئن 
شوید پسر شما یا برادرتان گوش اش سنگین نیست، 
چشم اش ضعیف نیست. مشکالت دیگری که ممکن 
اس�ت او را از مدرس�ه فراری دهد شناس�ایی کنید. سپس 

زبان بگشایید! احتماال این بار موفق تر خواهید بود. 

آیا همه ی انسان ها آزاد اند؟
گفتیم که آزادی به نظر بدیهی می آید. اما برای بسیاری 
از اه�ل نظر این موض�وع بدیهی نبوده اس�ت. متفکرانی 
بوده ان�د که به چنی�ن چیزی قائل نیس�تند. ب�ه نظر آن ها 
آزادی تنها برای آزادگان است نه بندگان. و آزادگان همان 
گروه صاحب قدرتی هستند که ایش�ان به آن نزدیک اند و 
آن را می پسندند. فیخته معتقد به برتری ذاتی نژاد آلمانی 
بود و معتقد بود ک�ه یهودیان باید از حق�وق مدنی محروم 
شوند. و اشپنگلر معتقد بود آلمان در برابر آسیا وظیفه دارد 
از مرزهای تمدن دفاع کند. یعنی که باقی جهان بربر اند و 

طبعًا الیق آزادی نیستند.

مهدی جامی
از نگاه جنس�یتی هم مرد و زن یکی نبوده اند و هنوز هم 
نیستند. روز 25 ژانویه 2015 اولین اسقف کلیسای انگلند 
در بریتانی�ا از میان زنان انتخاب ش�د. آزادی بیان هزاران 
زن داخل و خارج کلیس�ا نتوانسته است تا قبل از این تاریخ 
اس�قف زن را به نظام کلیس�ا بقبوالند، و اکنون هم او تنها 

زن است در میان صدها مرد. 

انتظار از گوینده
انس�ان آزاد اس�ت، اما دایره هایی از انتظ�ارات دیگران 
و تمناه�ا و خواس�ت ها او را احاطه کرده اس�ت. مقاومت 
در براب�ر انتظارهایی که از ما وجود دارد نه همیش�ه ممکن 
اس�ت نه مطلوب. اما نوع برخوردی که ما با این انتظارات 
می کنی�م نهایت�ًا ش�خصیت بی�ان م�ا و خ�ود ما را ش�کل 
می ده�د. این که به کدام انتظارات پاس�خ مثبت می دهیم 
و در مس�یر آن ه�ا بیان م�ان را تنظی�م می کنی�م و به کدام 
انتظارات پاس�خ نمی دهیم یا به شیوه ی مورد انتظار پاسخ 
نمی دهیم یا بیش از انتظار پاسخ می دهیم، همه ی این ها 
سرنوش�ت بیان ما را و خود ما را نهایت�ًا تعیین می کند. زیرا 

بیان عملی اجتماعی است.
می توان گفت آزادی ما همیش�ه متکی به گروه اس�ت. 
خطاب ما همیش�ه به مخاطبان معینی اس�ت در گروه ما. 
می خواهیم آن ها سخن ما را بش�نوند و بپسندند. و چنین 

اس�ت وقتی که می خواهیم نشان دهیم قابل اعتماد گروه 
هستیم و سخنی را که نباید به زبان نمی آوریم. اسراری را 
که نباید نهفته می داریم و بیان نمی کنیم. س�کوت و حفظ 

اسرار سوی دیگر سکه ی بیان است. 

مهندسی بیان
یک�ی از کارهای گروه فضاس�ازی یا زیس�تن در فضایی 
معین است. مثاًل در دوره ی پیش از انقالب، گفتار مسلط 
در بی�ن روش�نفکران و محاف�ل مطبوعات�ی غیردولت�ی 
سیاس�ت های انقالبی ب�ود. در آن فضا طبع�ًا آزادی بیان 
کس�انی که برخالف جه�ت آب چی�زی می گفتند محدود 
بود، یا با س�ردی و بی اعتنایی روبه رو می ش�د، یا منجر به 
طرح اتهاماتی علیه آن ها می ش�د که مثاًل به دربار وابسته 
اند یا به نیروهای ارتجاعی تعلق دارند یا مزدور قدرت های 

جهانی اند. 
و  اس�الم گرا  دولت ه�ای  ک�ه  ه�م  حاض�ر  دوره ی  در 
مس�لمانان افراطی آسیب های بس�یاری به جوامع خود و 
طبقه ی متوس�ط و تحصیل ک�رده و  روش�نفکران زده اند 
و آن ه�ا را از اقت�دار اجتماعی پیش�ین انداخته اند، فضای 
عمومی اگر با دین و اعتقادات مذهبی س�ر س�تیز نداش�ته 
باش�د خیلی هم مهربان نیس�ت. در این فضا ه�م افراد با 
تعلقات مذهبی، حتا اگر خود قربانی س�تم اس�الم گرایان 
و افراطیون باش�ند، میدان بازی ب�رای بیان خود ندارند و 

نمی بینند. 

سیاست بیان
سیاس�ت مداران از محتاط ترین افراد در بیان آزاد عقاید 
خود هس�تند. زیرا ب�ه یک معنا آن ه�ا قادر نیس�تند عقاید 
ش�خصی خود را بازگو کنند چون کار آن ها س�نجیدن فضا 
ب�رای بیان معینی اس�ت. ما همه به نح�وی و تا درجه ای 
سیاس�ت مدار هس�تیم. تدبی�ر من�زل و مدین�ه می کنیم. 
مراقبت می کنی�م که هرچی�زی را هرجای�ی نگوییم. این 
موض�وع بازت�اب فرهنگی اس�ت که ب�ا آن ب�ار آمده ایم و 
رعایت های�ی ک�ه می شناس�یم و مصلحت بینی های�ی که 

می توان گفت آزادی ما همیشه متکی 
به گروه است. خطاب ما همیشه به 
مخاطبان معینی است در گروه ما. 

می خواهیم آن ها سخن ما را بشنوند 
و بپسندند. و چنین است وقتی که 

می خواهیم نشان دهیم قابل اعتماد 
گروه هستیم و سخنی را که نباید به 
زبان نمی آوریم. اسراری را که نباید 

نهفته می داریم و بیان نمی کنیم
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می کنیم. در واقع، به نحوی تناقض آمیز، درس�ت اس�ت 
که انس�ان ب�ا آزادی بیان ش�ناخته می ش�ود ام�ا همزمان 
انس�ان با محدودیت هایی که بر آزادی بیان خود می گذارد 

نیز شناخته می شود. 
این ش�ناخته ش�دن هم دوس�ویه اس�ت. چرا که گاهی 
سکوت ش�ما یا خودداری ش�ما اعتبار ش�ما می شود و گاه 
سکوت ش�ما بی اعتبارتان می کند. این موضوع درباره ی 
گروه و جامعه و رس�انه هم صادق است. مثاٌل عکس های 
کنت ی�ارک از جنگ کویت را رس�انه ای منتش�ر نمی کرد. 
منتش�ر کردن همان قدر ش�ما را معرفی می کند که منتشر 

نکردن. 

آزادی، آموزش، و انتقاد 
مس�ئله این اس�ت: آزادی بی�ان محتاج تربیت اس�ت. 
امری است تدریجی. امری نیس�ت که یک باره بر کسی یا 
مردمی و جامعه ای نازل شود. به اندازه ی تربیت و آموزش 
و بح�ث و نقد، فهمیده و درک و عمل می ش�ود. اگر برای 
بیان و ن�گارش و نوش�تن و روزنامه نگاری و فیلم س�ازی 
و نمایش نامه نویس�ی و هم�ه ی انواع مکتوب و ش�فاهی 
و زنده و ضبط ش�ده ی بیان آموزش الزم اس�ت و تمرین و 

ممارست، برای اصل آزادی بیان هم آموزش نیاز است. 
بی�ان آزاد به معنای معتبر بودن همه ی بیان ها نیس�ت. 
بی�ان  نامرب�وط،  بی�ان  ضعی�ف،  بی�ان  س�خیف،  بی�ان 

مغالطه کار، بی�ان فری�ب کار، و بیان ه�ای جنگ افروز، و 
بیان ه�ای دیگر همه از ی�ک درجه و پایه نیس�تند. آزادی 
بیان تنها از مج�رای آموزش آزادی و آموزش بیان ممکن 
می ش�ود و معنا دارد. وگرنه تنها آشوب س�از است. اگر هر 
رمانی خوب نیس�ت، اگر هر فیلمی دیدنی نیست، اگر هر 
س�خنی به یادماندنی نیس�ت، معنای اش این است که نقد 
وجود دارد و باید س�ره ناس�ره کرد. و معنای اش این است 
که قدرت انتقاد همپایه ی آزادی بیان باید رشد کرده باشد. 

آزادی و پای بندی 
ی�ک معن�ای آزادی این اس�ت که م�ن حاکم ب�ر قلمرو 
ش�خصی خود باش�م، و کس�ی در کاری که من در آن عزم 
دارم و آن را بر اس�اس عقل و س�نجیدگی می دانم مداخله 
نکن�د و مانع من نش�ود. ام�ا معنای ضمنی آن این اس�ت 
که من همان طور ک�ه در مقابل دخال�ت دیگران مقاومت 
می کنم، در برابر رفتارهای فکرنش�ده و آن�ی و هیجانی و 
آسیب رسان خود نیز مقاومت می کنم. یعنی آزادی فقط در 

مقابل دیگران نیست بلکه در مقابل خود من نیز هست. 
تصور ابتدایی این اس�ت که آزادی گفتن هرچیزی است 
که کس�ی بتوان�د تصور کند. ام�ا آزادی گفت�ن هرچیزی و 
نوش�تن هرچیزی و ترسیم هرچیزی نیس�ت، بلکه گفتن 
و نوش�تن و ترس�یم چی�زی اس�ت ک�ه پ�س از مقاومت و 

خویشتن داری ما ظهور بیرونی پیدا می کند.
آزادی نظم فردی است، نه آش�وب فردی و اجتماعی. 
همین است که آن را محمل تربیت می کند. یعنی می توان 
از طری�ق تربی�ت آزادی را آموخ�ت و رش�د داد. همی�ن 
قاعده من�د ب�ودن اس�اس تربیت ب�زرگان قدیم ه�م بوده 
اس�ت. آن ها س�وی دیگری آزادی را عم�ل می کرده اند: 
انضباط فردی و پای بندی به اص�ول و پیمان های فردی 
و اجتماعی. س�خن گفت�ن خوب حاصل ای�ن تربیت بوده 

است: 

جوانی بیامد گشاده زبان
سخن گفتن خوب و طبع روان

سیاست مداران از محتاط ترین افراد 
در بیان آزاد عقاید خود هستند. زیرا 
به یک معنا آن ها قادر نیستند عقاید 

شخصی خود را بازگو کنند چون کار آن ها 
سنجیدن فضا برای بیان معینی است. ما 
همه به نحوی و تا درجه ای سیاست مدار 

هستیم. تدبیر منزل و مدینه می کنیم

زاون قوکاسیان منتقد و کارگردان سینما در سال 132۹ در اصفهان به دنیا آمد. با آنکه از ارامنه اصفهان بود اما بیشترین 
دوستان او را سینماگران و دانشجویان سینما و اصفهانی های غیر ارمنی تشکیل می دادند. زاون یکی از فعاالن سینمای 

آزاد در قبل از انقالب بود و پس از انقالب کتاب های زیادی از سینماگران و درباره ی آن ها تهیه و تالیف کرد. آقای علی خدایی 
)نویسنده( از دوستان نزدیک زاون می گوید: خانه زاون صاحب تاریخچه ای روشن فکریست. آنجا محل نمایش فیلم های 

مهم تاریخ سینما بود آن هم زمانی که سالن های سینما رونق چندانی نداشت یا امکانات امروزی سی دی یا دی وی دی وجود 
نداشت. بسیاری از نویسندگان مهم اصفهان )احمد میرعالیی، اخوت، خدایی، حسام الدین نبوی نژاد صاحب امتیاز 
و مدیر مسئول فصلنامه زنده رود در کنار یونس تراکمه شاعر( در این خانه حشر و نشر داشتند و بسیاری از سینماگران 

ایران از این خانه خاطره دارند. همچنین هیچ اصفهانی عالقمند به سینمایی نیست که در جلسات نقد و نمایش فیلم که 
زاون همه کاره اش بود، شرکت نکرده باشد. در روز دوشنبه 4 اسفند ماه، اصفهان و محله جلفا به احترام زاون قوکاسیان 

سوگوار بود و در کلیسای مریم که زاون آنجا را بسیار دوست داشت مراسم مذهبی ارامنه انجام شد. زاون تنها یک 
خواهر و برادر در قید حیات دارد که در آمریکا زندگی می کنند. در این مراسم که با حضور مسئولین شهر اصفهان و رضا داد 

مدیر سابق بنیاد سینمایی فارابی و جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه سوره و سپهر در اصفهان همراه بود، هنرمندان 
و سینماگران مطرح سینمای ایران هم حضور داشتند. مستندسازانی از جمله فرهاد ورهرام، محمدسعید محصصی و 
کارگردان های مطرحی همچون جعفر پناهی، کیومرث  پور احمد، رسول صدر عاملی، کامبوزیا پرتو حضور داشتند....

بهمن زیاری

برای دیدن این گزارش تصویری اینجا را کلیک کنید

http://tableaumag.com/5973#.VOywg_mG98E
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»وقتی خیلی کوچک بودم، از مادرم درباره ی 
بدن ام و عضو جنسی سؤال کردم. می خواستم 

بدانم چیزهایی که بچه ها در مدرسه درباره ی 
رابطه ی زن و مرد می گویند درست است یا نه. 
یک کتاب هم دوست ام آورده بود مدرسه، و به 
من امانت داده بود. مادرم کتاب را که دید، پاره 

کرد. جواب سؤال های ام را هم نداد و گفت وقیح 
و بی ادب ام. همان موقع یک چیزی را یاد گرفتم: 

این که درباره ی چیزی که در ذهن ام می گذرد 
نمی توانم و نباید راحت حرف بزنم.«

آی�ا ک�ودکان ح�ق دارن�د هرچ�ه می خواهن�د بگویند؟ 

ح�ق دارند هرچه می خواهند بپرس�ند؟ ح�ق دارند هرچه 
می خواهن�د ببینن�د و بش�نوند؟ آی�ا آن ه�ا هم س�همی از 
محتوای تولیدش�ده بر مبنای آزادی بی�ان دارند؟ حقوق 
اساس�ی مدرن، ح�ق آزادی بی�ان را برای هم�ه ی افراد 
حتا ک�ودکان ب�ه رس�میت می شناس�د. به عن�وان مثال، 
»کنوانس�یون حقوق کودک« یک متن رسمی و مرجع در 
زمینه ی حقوق اساس�ی کودکان اس�ت که ایران هم به آن 

پیوسته و متن آن را امضا کرده است. 
ماده ی 1۳ این کنوانس�یون به ح�ق آزادی بیان کودک 
پرداخته و مقرر می کند که: ك�ودک حق دارد عقاید خود را 
بیان كند، و بدون توجه به مرزها كسب اطالعات کند. حق 

نعیمه دوستدار

آزادی بی�ان کودک ش�امل »آزادی جس�ت وجو، دریافت 
و رس�اندن اطالع�ات و عقای�د از هر نوع، ب�دون توجه به 
مرزها، كتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شكل آثار هنری یا 

از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب كودک است«. 
ب�ه  من�وط  اس�ت  ممك�ن  ح�ق  ای�ن  اعم�ال  البت�ه 
محدودیت ه�ای خاصی باش�د، ول�ی ای�ن محدودیت ها 
فقط منحصر به مواردی اس�ت كه در قانون تصریح ش�ده 
و ض�رورت دارند: مثاًل ب�رای احترام به حق�وق یا حیثیت 
دیگران، برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی، یا به 

خاطر سالمت عمومی و مسائل اخالقی.
در ای�ران اما کودکان به ش�کل س�نتی و رس�می از حق 
آزادی بیان محروم می مانند. ساختار سنتی در خانواده ها 
همچنان معتقد به استفاده از شیوه های کنترل گر در تربیت 
کودکان اس�ت. مرزه�ای اخالقی ه�م در جامعه ی ایران 
مش�خص و محدود نیس�ت و بسیار ش�خصی و سلیقه ای 
اس�ت. خانواده ها کنترل اطالعات رد و بدل شده در میان 
کودکان را به دست دارند و اطالعات از فیلترهای نظارتی 

آن ها عبور می کند. 
به ش�کل رس�می هم این اتفاق در نهاده�ای آموزش و 
پرورش ایران اس�تمرار دارد. برنامه های آموزشی قباًل از 
صافی »صالح و مصلحت کودکان« گذشته اند، بی آن که 
این اطالعات لزومًا ربطی به محدودیت های تعیین ش�ده 
در »کنوانس�یون حقوق کودک« داش�ته باش�د. بر همین 
اس�اس، کتاب های درسی عماًل بس�یاری از پرسش های 

ک�ودکان را بی پاس�خ می گذارن�د و در محیط م�درس هم 
مطرح کردن بسیاری موضوعات تابو و ممنوع است.

به عالوه، اس�تفاده از ماه�واره و تجهیزات ماهواره ای 
ه�م بر اس�اس قان�ون ممنوع اس�ت، و دسترس�ی آزاد به 
فضای مجازی و اینترنت هم با توجه به فیلترینگ شدید و 
سرعت پایین اینترنت، که از سوی دولت تحمیل می شود، 

وجود ندارد. 

از چیزهای ممنوع حرف نزن!
»خان�واده ام می خواس�تند مرا به یک مدرس�ه ی خوب 
بفرس�تند. مدرس�ه ی خوب ه�م آزمون ورودی داش�ت. 
قبل اش س�فارش کردن�د که چی�زی از اتفاق ه�ای داخل 
خانه نگویم. اگر پرس�یدند که نماز می خوانیم یا نه، بگویم 
می خوانی�م. گفتن�د که خوب اس�ت بگوی�م می رویم نماز 
جمع�ه. گفتند که حرف�ی درباره ی این که مام�ان مانتویی 
است و ماهواره داریم نزنم. توصیه ی اکیدشان این بود که 
چیزی از عم�وی ام نگویم. عموی ام چند س�ال به دالیل 

سیاسی زندانی بود.«
م�اده ی 1۴ »کنوانس�یون حق�وق ک�ودک« ب�ه آزادی 
مذه�ب، وجدان، و اف�کار می پ�ردازد. آزادی اف�کار گام 
اول برای آزادی بیان اس�ت. بر این اس�اس، حکومت ها 
باید ح�ق آزادی فکر، اندیش�ه، و مذهب را ب�رای کودک 
محت�رم بش�مارند. آزادی مذهب و جهان بین�ی تنها طبق 
محدودیت های�ی ک�ه در قانون تصریح ش�ده و برای حفظ 
امنیت، نظم، اخالقی�ات عمومی، یا حقوق و آزادی های 

اساسی دیگران الزم است، محدود می شود. 
در ای�ران، اصل 2۳ »قانون اساس�ی« تفتیش عقاید را 
ممنوع می داند و تصری�ح می کند که هیچ کس را نمی توان 
به صرف داش�تن عقیده ای م�ورد تع�رض و مؤاخذه قرار 
داد، اما جامعه به ش�کل های گوناگ�ون این اصل را نقض 
می کند. کودکان در بدو ورود به مدرسه بر مبنای اعتقادات 
والدی�ن و پای بندی خودش�ان به آموزه ه�ای دینی مورد 
ارزیابی قرار می گیرند. آزمون های مختلف آموزشی برای 
ورود به مدارس ویژه تنها یک نمونه از این جریان اس�ت. 
کمتر کودکی در مدرسه و خانه می تواند سؤال هایی بپرسد 

در ایران کودکان به شکل سنتی و رسمی 
از حق آزادی بیان محروم می مانند. 
ساختار سنتی در خانواده ها همچنان 

معتقد به استفاده از شیوه های کنترل گر 
در تربیت کودکان است. مرزهای 

اخالقی هم در جامعه ی ایران مشخص 
و محدود نیست و بسیار شخصی و 

سلیقه ای است



15شماره بیست و چهار، اسفند 14۱۳۹۳ شماره بیست و چهار، اسفند ۱۳۹۳

ک�ه س�اختار ایدئولوژی�ک یا رس�می را مورد پرس�ش قرار 
می دهد.

ع�الوه بر ای�ن، حقوق مرب�وط به اقلیت ه�ای دینی که 
در اص�ول 12 و 1۳ قانون اساس�ی مقرر ش�ده، ب�ه جز در 
مورد ِفرق مختلف اس�الم و اقلیت های م�ورد تأیید قانون 
اساس�ی )زرتشتی، کلیمی، و مسیحی( مبهم است. وضع 
اقلیت ه�ای دیگر مانند بهایی ها نامش�خص اس�ت و یک 
کودک بهایی حق ابراز عقیده ی خود را در مدرس�ه و دیگر 

محیط های اجتماعی ندارد.
همی�ن موضوع را می ت�وان به بیان گرایش جنس�ی نیز 
بسط داد. ساختار محافظه کار و همجنس گراهراس جامعه 
تن�وع جنس�ی را به رس�میت نمی شناس�د و ب�ا آن برخورد 
خش�ن و حذفی می کند. برای همین اس�ت ک�ه، کودکان 
ایرانی اگر گرایش جنس�ی متفاوتی داش�ته باش�ند، برای 
بیان آن ب�ا ان�واع محدودیت های خانوادگ�ی و اجتماعی 

روبه رو هستند.

حریم شخصی ممنوع!
»مادرم می گفت ح�ق نداری دِر ات�اق ات را قفل کنی یا 
ببن�دی. می گفت یک جوری باش�د که از توی آش�پزخانه 
ببینم ات. یک دفترخاطرات داشتم که هم مادرم هم پدرم 
یواش�کی می خواندند. با دوس�ت های ام ک�ه تلفنی حرف 
م�ی زدم، گوش�ی را از آن ط�رف بر می داش�تند. هفته ای 
چندب�ار هم در مدرس�ه توی کیف های مان را می گش�تند. 
راس�ت اش، هیچ وقت جرئت نکردم خودم باش�م. هرچه 
در دفترم می نوش�تم، یا به دوس�تانم می گفتم، نمایشی و 

دروغ بود.«
ماده ی 1۶ »کنوانس�یون حقوق کودک« به حفظ حریم 
ش�خصی کودکان اشاره دارد. این ماده می گوید که، حریم 
شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این 
حریم که ش�امل همه ی جوانب مربوط به امور خانوادگی، 
مس�کونی، حیثیتی، و مکاتبات شخصی اس�ت، نباید به 
طور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند. برخورداری از حمایت 

قانونی در مقابل چنین آسیب هایی حِق کودک است. 
این حق در اصل 25 قانون اساس�ی ای�ران نیز آمده، اما 

حریم خصوصی کودکان در جامعه ی ایران بسیار شکننده 
است و می  توان ادعا کرد که رعایت نمی شود. خانواده های 
ایرانی حق خود می دانند که در امور خصوصی کودکان، در 
وسایل و یادداش�ت ها و افکارشان، تجسس کنند و همین 
روند در مدارس هم پی گرفته می ش�ود. س�خت گیری در 
مورد پوشش، پرس وجو درباره ی آن چه در خانه می گذرد، 
کنترل نوش�ته ها و مکاتبات، یک روند ع�ادی در مدارس 
ایران اس�ت که به عنوان بخش�ی از روند کنت�رل کودکان 

دنبال می شود. 

سانسور کتاب و کارتون 
»وقتی بزرگ ش�دیم، تازه فهمیدیم تلویزیون داس�تان 
کارتون ه�ا را تغیی�ر داده؛ مث�اًل دخت�ر و پس�ری ک�ه فکر 
می کردیم خواهر و برادر اند، هیچ نس�بتی با هم نداشتند، 
و زن و مردی که فکر می کردیم زن و شوهر اند، فقط با هم 
دوس�ت بودند. ش�خصیت های توی کتاب ه�ا هم عوض 
ش�ده بودند. آن کسی که مشروب می خورد، توی داستان 
لیوان آبمیوه دست اش بود و یک جاهایی از داستان حذف 

شده بود که ازش سر در نمی آوردیم.«
یک روی دیگر »آزادی بیان« دسترسی به منابعی است 
که آزادانه تولید ش�ده باش�ند. بر این اس�اس، ماده ی 1۷ 
»کنوانس�یون حقوق کودک« به عملكرد مهم  رسانه های  
همگان�ی  اش�اره می کن�د و دولت ها را موظ�ف می کند که 
»دسترسی  كودک  به  اطالعات  و مطالب  از منابع  گوناگون  
و بین الملل�ی ، خصوصًا مواردی را  ك�ه  مربوط  به  اعتالی  
رفاه  اجتماعی ، معنوی،  یا اخالقی،  و بهداش�ت  جسمی  و 

روحی  او  می شود، تضمین   كنند.«

ماده ی 1۶ »کنوانسیون حقوق کودک« به 
حفظ حریم شخصی کودکان اشاره دارد. 

این ماده می گوید که، حریم شخصی 
و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض 

نیست

این ماده می گوید، رس�انه های  همگانی باید  به  انتش�ار 
اس�تفاده های   ك�ودک   ب�رای   ك�ه   مطالب�ی   و  اطالع�ات  
اجتماعی  و فرهنگی  داشته  باشد، تشویق  شوند. همچنین 
بای�د همكاری ه�ای  بین الملل�ی  ب�رای تولی�د، مبادله ، و 
انتش�ار این  گون�ه  اطالعات  و مطال�ب  از مناب�ع  گوناگون  
انجام شود. تولید و انتشار كتاب های  كودكان  باید تشویق 
شود و  رسانه های  همگانی  به  احتیاجات  مربوط  به  آموزش  
زب�ان  كودكانی  كه  به  گروه های  اقلی�ت  تعلق  دارند یا بومی  
هس�تند، توجه ویژه کنن�د. همچنین باید  خط  مش�ی های  
مناسب  برای حمایت  از كودک  در برابر اطالعات  و مطالبی  

كه  به  او  آسیب  می رساند انجام شود.
اما ک�ودکان ایران�ی در ای�ن زمینه نی�ز ب�ا محدودیت و 
سانسور روبه رو هس�تند. کتاب های کودکان، کارتون ها، 
و فیلم ه�ا پی�ش از انتش�ار و نمایش سانس�ور می ش�وند. 

نویس�ندگان کودک و نوجوان هم با خطوط قرمز بسیاری 
در تولی�د آث�ار خ�ود روب�ه رو هس�تند و راه ب�رای ترجمه و 
ارتباط�ات بین الملل�ی چندان باز نیس�ت.  آم�وزش زبانی 
کودکان اقلیت های قومی محدود است و تنها زبان فارسی 

به عنوان زبان رسمی تدریس می شود.
به نظر می رسد در شرایط فعلی، و با وجود تمام تغییراتی 
ک�ه در رواب�ط خانوادگ�ی و رس�می در برخورد ب�ا کودکان 
ص�ورت گرفته، آن ها هن�وز از حق آزادی بی�ان برخوردار 
نیستند. نظر و عقیده ی کودکان حتا برای امور بسیار ساده 
و ش�خصی کمتر معتبر دانس�ته می ش�ود. کودکان مجبور 
اند مصرف کننده ی صرف محصوالت تولیدش�ده در یک 
جامعه ی محافظه کار و سانس�ورزده باشند تا برای زیستن 
در جامعه ای که از آن ها سانس�ور روزمره ی افکار و ایده ها 

را طلب می کند آماده شوند.
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دومین بار بود که به کلکته می آمدم، پایتخت هند 
مستعمراتی، که رودیارد کیپلینگ آن را »شهر 

شب هولناک« خوانده بود، و مرکز بنگال غربی 
در هند مستقل که گونتر گراس از آن می نالید: 

شهر بناهای بریتانیایی، شهر یادمان ویکتوریا، 
شهر رام موهان روی و رنسانس بنگال، شهر 

راماکریشنا و ویوکاناندا، شهر رابیندرانات تاگور 
و مادر ترزا، شهر قحطی، شهر ساتیا جیت ری، 

شهر فقر و فالکت، یا »شهر لذت«، اسمی که 

دومینیک الپیر روی رمان عامه پسندش گذاشته 
و بعدتر فیلم پراشک وآهی با شرکت پاتریک 

سویزی شده بود. بار اول برای دیدن این ها آمده 
بودم، و بار دوم برای دیدار دوستان و سفر به 

سمت جنوب. 

روز ورودم، اتفاقًا از کنار کنسول گری آمریکا می گذشتم. 
باران شدیدی از آس�مان می بارید و سیل جمعیت متوقف 
مان�ده بود. انبوه مردم به دعوت احزاب اس�المی اجتماع 

پیام یزدانجو

کرده بودند. هدف شان مخالفت با کاریکاتورهای اروپایی 
از پیامب�ر اس�الم و قص�د ی�ک کش�یش آمریکای�ی برای 
قرآن س�وزی، و در کل اعتراض به »توهین به مقدس�ات 
مس�لمانان« ب�ود. ه�م ب�اران و ه�م نی�روی انتظام�ی 
اعتراض شان را بی نتیجه گذاشت. جمعیت آهسته آهسته 
پراکنده ش�د. از فرصت اس�تفاده کردم و خ�ودم را به هتل 
رساندم، تا سر شب به دیدار دوست بنگالی و دوستان اش 

بروم.
دوس�ت بنگال�ی ام ع�کاس و فیلم س�از ب�ود و در فک�ر 
همکاری با یک نویسنده یا هنرپیش�ه ی ایرانی. وعده گاه 
ما هتلی در یکی از محله های مرفه ش�هر بود. س�ر شب به 
هتل رس�یدم و در بار، و در انتظار دوستان دیگر، نشستم. 
موس�یقی مالیمی پخ�ش می ش�د و دو دختر، از آس�یای 
جن�وب ش�رقی، به نوب�ت و ب�ا عش�وه های باس�مه ای، 
آوازه�ای غرب�ی می خواندن�د. نی�م س�اعت نگذش�ته، 
دوستان دیگر – یک نقاش و دو نوازنده و یک خواننده – سر 
رسیدند، و بساط می گس�اری مهیا شد. پیش خدمت، مرد 
میان س�الی متین و م�ؤدب، آماده به خدم�ت، آن طرف تر 
ایستاده بود. از آش�نایان دوستان بود، و مشروب محبوب 
همه شان را می ش�ناخت. ده دقیقه نگذشته، بحث داغی 
در گرفت. دوس�ت من اهل بنگال ش�رقی ام�ا هندو بود و 
به همین خاطر از بنگالدش به هندوستان مهاجرت کرده 
بود. تا پیش از جدایی هند و پاکستان، بنگالدش بخشی از 
ایالت بنگال و عمدتًا مسلمان نشین بود. بعد جدایی، اول 
»پاکس�تان شرقی« شد، و بعدتر به یاری جنگ با پاکستان 
و به همدستی هندوس�تان به استقالل رسید و بنگالدش 
شد. دوس�ت من در بنگالدش با تسلیمه نسرین آشنا شده 
بود و به آثارش عالقه ی وافر داش�ت. نسرین نویسنده ای 
جنجالی، حامی سکوالریس�م، و منتق�د مذهب بود، و به 
»پش�تیبان آزادی بیان« مش�هور ش�ده بود. سال 1۹۹۳ 
رم�ان ش�رم را ب�ا مضم�ون اختالف�ات دین�ی و آزار یک 
خانواده ی هندو از جانب یک خانواده ی مس�لمان منتشر 
کرده بود و بنابراین خشم هموطنان خودش را بر انگیخته 

بود. 
رمان در همان زمان توقیف شد، نویسنده مورد حمله ی 
انجمن های اس�المی و احزاب اس�الم گرا قرار گرفت، و 
یکی از آن ها برای سرش جایزه گذاشت. جماعت دیگری 

آماده ی ارس�ال هزاران مار سمی به س�مت پایتخت شده 
بود. در همین فاصله، نس�رین در مصاحبه با یک مجله در 
کلکته بر فس�خ شریعت اس�المی اصرار کرد، و این اظهار 
نظر امواج تکفیر او را به اوج رساند. دولت تابعیت او را لغو 
کرد. نس�رین در سال 1۹۹۴ به س�وئد گریخت. سال ها در 
آلمان و فرانسه س�ر کرد و ده سال دیگر به کلکته برگشت. 
فرهنگ و زبان بنگالی اسباب آسایش اش بود و با این همه 
انتقادات اش از اعتقادات اس�المی اسباب اعتراض شد. 
امام جماعت مسجد تیپو س�لطان برای »روسیاه کردن« 
او جایزه گذاش�ت، و یک جماعت دیگ�ر پانصد هزار روپیه 
پاداش نقدی برای سرش معین کرد، مگر این که هم توبه 
کند هم کتاب های خودش را به دس�ت خودش بس�وزاند. 
س�ال 200۷، اعتراض ه�ا به حضور نس�رین در کلکته باال 
گرفت. فتوای مفتیان محلی به یاری احزاب اسالمی آمد 
و پاداش کالنی برای قتل نسرین مقرر شد. نسرین اساس 
اعتراض ها را نه مسئله ای اعتقادی که مناقشه ای سیاسی 
می دانست. با این همه، مجبور به ترک کلکته شد. ابتدا به 
جیپور و س�پس به دهلی رفت، و سال آینده مجبور به ترک 
هند ش�د. اول به سوئد و بعدتر به آمریکا رفت و سال 2011 
دوباره به دهلی آمد، و ب�ا مخالفت دولت بنگال غربی، به 

کلکته بر نگشت. 
عالقه ی دوس�ت ام به آثار نسرین اس�باب اختالف نظر 
شد. دو نفر از دوس�تان اش شهامت نسرین در ابراز عقیده 
را س�تایش می کردن�د. دو دوس�ت دیگ�ر آث�ار او را مغای�ر 
ب�ا »همزیس�تی مس�المت آمیز« و »احترام به مقدس�ات 
مردم« می ش�مردند. برخ�الف انتظارم، این داس�تان به 
درازا نکش�ید. به زودی بحث سلمان رشدی، نویسنده ی 
هندی تبار بریتانایی، ش�د و چشم ها به سمت من چرخید. 
م�ن از مملکت�ی آمده بودم که هر ش�ش نفر آن را مس�بب 
»ماجرای رش�دی« می دیدند: رهب�رش عامدانه فتوای 
قت�ل این نویس�نده را داده ب�ود. قضیه البته ق�دری از این 
پیچیده تر به نظر می رس�ید. »آزادی بیان« رشدی اول از 
همه در خاک خودش سلب ش�ده بود. کوشوانت سینگ، 
نویس�نده ی سرشناس و مشاور ارش�د انتشارات پنگوئن، 
آیات ش�یطانی رش�دی را غیرقابل انتش�ار اعالم کرده بود 

و پنگوئ�ن هند هم انتش�ار آن را رد کرد. رمان رش�دی در 
بریتانیا منتشر شد و زادگاه رشدی اولین کشور دنیا شد که، 
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پی�ش از اعالم فتوای آیت اهلل خمین�ی، آن را ممنوع کرد. 
راجیو گاندی، نخس�ت وزیر، آماده ی انتخابات سراسری 
بود و، ب�رای جذب آرای مس�لمانان، به درخواس�ت یک 
ماه نامه ی مذهبی برای ممنوع کردن آن پاسخ مثبت داد. 
گمانه زنی ها درباره ی انگیزه ی آیت اهلل خمینی از صدور 
فت�وا ب�ه جایگاه او ب�ه عنوان رهبر یک کش�ور اس�المی، 
اش�تیاق اش ب�ه از بی�ن ب�ردن جو ی�أس پ�س از جنگ، و 
ناخشنودی اش از روایت رشدی از کردوکار او معطوف بود 
– نویس�نده همین بخ�ش رمان را در نشس�ت های پیاپی، 
پیش از انتشار کتاب، خوانده بود. من از محبوبیت رشدی 
ب�رای خوانن�دگان ایرانی )ت�ا پیش از آیات ش�یطانی اش( 
گفتم، از این که ش�رم و بچه های نیمه ش�ب اش به دست 
مترجم قابلی منتشر ش�ده بود، و به عنوان آثار برجسته ی 
ادبی و البته ضداس�تعماری مورد استقبال قرار گرفته بود، 
از این که مترجم به همین خاطر از دست رئیس جمهور آن 
دوره و رهبر فعلی کشور من جوایز رسمی گرفته بود؛ آیات 
ش�یطانی موضوع مجزایی بود. ماجراه�ای متعاقب فتوا 

را همه می دانس�تند و نیازی به ی�ادآوری آن همه جنجال 
نبود. و در عین حال، موافقان و مخالفان نسرین درباره ی 

رشدی هم مصرانه به موافقت و مخالفت ادامه می دادند. 
موافق�ان ب�ه خدم�ت او ب�ه فرهن�گ و ادبی�ات هندی 
اش�اره می کردند و به این که هندوس�تان، ب�ه عنوان یک 
دموکراسی سکوالر، عماًل باید از حق آزادی بیان او دفاع 
کن�د. مخالفان حرف دیگری داش�تند: جز آیات شیطانی، 
آثار رش�دی عماًل این جا در دس�ترس بود و ممنوعیت یک 
کتاب اش به معنای س�لب آزادی بی�ان نبود – کتاب کذایی 
بی�ان«  آزادی  از  »سوءاس�تفاده  مص�داق  نظرش�ان  ب�ه 
ب�ود. هردو ط�رف البته اعتراض�ات و آش�وب ها را تبعات 
فرصت طلب�ی سیاس�ی و بهره برداری سیاس�ت مداران از 
احساسات مذهبی می دیدند. بحث رشدی به درازا کشید. 
پیش خدم�ت تم�ام مدت، متی�ن و مؤدب، س�ر جای اش 
ایس�تاده ب�ود. ح�واس اش ب�ه محتوی�ات می�ز ما ب�ود و 
دخترکان خواننده را هم تماشا می کرد. باألخره بحث ما به 
آخر رس�ید، و فرصتی هم برای مذاکره درباره ی همکاری 
احتمالی دست نداد. با دوستان بنگالی خداحافظی کردم، 
و پیش خدمت محترمانه مرا راهنمای�ی کرد. دم در، پولی 
از س�ر قدردانی به مرد محت�رم دادم. اس�کناس را گرفت 
و، همچن�ان مؤدب، گفت: »قربان، ی�ک روز هم از عمر 

سلمان رشدیتسلیمه نسرین

من مانده باش�د، آن حرام زاده را پی�دا می کنم.« نگاه اش 
کردم. اسکناس را توی جیب گذاشت و گفت: »رشدی را 

می گویم. خودم خفه اش می کنم!«
به چهره اش نگاه کردم و، باعجله، از هتل بیرون آمدم. 
چه�ره  اش به نظرم آش�نا می آمد. یک س�ال قبل، و برای 
بار اول، به »جش�نواره ی ادبی جیپور« رفته بودم. ویلیام 
دالریمپل، مورخ اس�کاتلندی و از پایه گذاران جش�نواره، 
را می ش�ناختم. آن وقت ها، دالریمپل بازگش�ت ش�اه را، 
درباره ی جن�گ اول افغان ها و بریتانیایی ها، می نوش�ت 
و من هم با ترجمه ی جنگ نامه، از فارس�ی به انگلیس�ی، 
کم�ک اش ک�رده ب�ودم. به دنب�ال همی�ن هم�کاری، و 
برای دیدار دالریمپل و ش�رکت در جلس�ات جش�نواره، به 
جیپور رفته بودم. هرس�اله نویسندگان سرشناسی، از یان 
مک ایوان و حنیف قریش�ی تا ج�ی. ام. کوتزی و اورهان 
پاموک، در این جش�نواره ش�رکت می کردن�د. از مهمانان 
سرشناس سال 2012 یکی هم رشدی بود؛ پیش تر، سال 

200۷، هم به همین جشنواره آمده بود.
س�ال 2012، رش�دی در آخری�ن دقای�ق از حض�ور در 
وج�ود  از  را  او  محل�ی  پلی�س  داد.  انص�راف  جش�نواره 
نقش�ه ای برای ترورش باخبر ک�رده بود. ای�ن البته ظاهر 
ماجرا بود. هش�دار پلیس ارتباطی به نقش�ه ی س�وءقصد 
نداش�ت. انتخابات ایالت�ی نزدیک ب�ود و دولت مرکزی، 
به دلیل دل جویی از مس�لمانان و ج�ذب رأی اقلیت ها، به 
ای�ن نمایش نیاز داش�ت. در ادامه، بلوا ب�اال گرفت. چهار 
نویس�نده به دلی�ل حمای�ت از ای�ن حضور رش�دی عماًل 
مجبور به ترک جشنواره و جیپور شدند. روز آخر جشنواره، 
»س�خن رانی از راه دور« رش�دی، ارتب�اط تصوی�ری ب�ا 
نویس�نده، هم لغو ش�د. جماعتی اطراف مح�ل برگزاری 
جشنواره جمع شده بود، آماده، تا به هر وسیله مانع پخش 
سخن رانی رش�دی ش�ود. پیش خدمت آن هتل در کلکته 
هم این صداقت و س�اده لوحی، این چهره ی خشمگین و 

ُپرکین معترضان جشنواره ی جیپور را داشت.
آن ش�ب، س�خن رانی از راه دور رش�دی لغ�و ش�د، و 
سردس�ته ی معترضان، ی�ک مالی مکال، ب�ه مناظره ی 
پایانی جشنواره درباره ی »دین و خدا در دنیای معاصر ما« 
دعوت شد. مناظره طبعًا به شکل متمدنانه ای برگزار شد. 
هم مالی معترض اظهار نظر ک�رد و هم ریچارد داوکینز، 

خداناباور سرشناس؛ رشدی هم به جای سخن رانی برای 
مخاطبان جش�نواره، ب�ا ان دی تی وی هندوس�تان، یک 
ش�بکه ی بزرگ تلویزیونی، مصاحبه کرد. جش�نواره تمام 
ش�د، و رش�دی دو ماه بعد و برای س�خن رانی در همایش 
دیگ�ری به دهلی آم�د؛ با اعتراض و ممانعت�ی هم مواجه 
نش�د. سانس�ور او در جریان جش�نواره ی ادبی از چه بابت 
بود؟ سیاس�ت بازی؟ به همان دلیلی که نس�رین سانسور 
شده بود؟ حرف آخر آن پیش خدمت بار دیگر این سؤال را 

در مخیله  ی من زنده کرد. 

همدستی سانس�ور و سیاست انکارناشدنی است. با این 
همه، آزادی ابراز عقیده فقط از س�وی سیاست مداران، یا 
با دسایس و نقشه های آنان، سلب نمی شود. نارواداری، 
نابردب�اری دی�ن داران در براب�ر انتق�ادات دین�ی، اغل�ب 
انگیزه های سیاس�ی دارد، اما این همه ی ماجرا نیست. با 
وجود تکثرگرایی فرهنگی، در فضای جهانی ش�ده، راه ها 
عموم�ًا به س�مت رواداری دین�ی نمی روند؛ و ای�ن لزومًا 
ارتباطی ب�ه قدرت طلبی ی�ک ح�زب و منفعت طلبی یک 
حکومت ندارد. در س�طح جهانی، »سیاس�ت فرهنگی« 
به منظور تش�ویق تساهل و همزیس�تی به نتیجه نرسیده، 
ب�ه عکس، تا حد زیادی در روند قهقرا ق�رار دارد. عجالتًا، 
آین�ده نویدبخ�ش نیس�ت. بعد برگ�زاری »جش�نواره ی 
ادبی جیپور«، رش�دی در مصاحبه ای از محدودتر ش�دن 
مرزه�ای آزادی بیان انتقاد کرده ب�ود. به نظرش، با توجه 
به جو خش�م و ه�راس و نابردباری، احتمال انتش�ار آیات 
شیطانی در س�ال 2012 بسیار اندک بود. سال 2015، بعد 

اتفاقات ش�ارلی ابدو، چنین احتمالی از آن هم اندک تر به 
نظر می رسد.

گفت: »قربان، یک روز هم از عمر 
من مانده باشد، آن حرام زاده را پیدا 
می کنم.« نگاه اش کردم. اسکناس را 

توی جیب گذاشت و گفت: »رشدی را 
می گویم. خودم خفه اش می کنم!«
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آزادی بیان این روزها به چنان مفهوم پیچیده ای 
تبدیل شده است که گاهی تفکیک بین مخالفان 

و موافقان آن به آسانی ممکن نیست. مرز آزادی 
بیان کجا است؟ آیا باید محدودیتی برای آن قائل 

شد؟ خط قرمزها چیستند؟ این ها سؤاالتی 
هستند که در یک ماه گذشته محل بحث و 

جدل های فراوانی چه در رسانه ها و چه در فضای 
مجازی بود. 

وقت�ی که در ۷ ژانوی�ه، دوازده نفر از کاریکاتوریس�ت ها 

و روزنامه ن�گاران مجل�ه ی ش�ارلی اب�دو در پاری�س طی 
کش�ته  توس�ط دو اس�الم گرا  تروریس�تی  ی�ک عملی�ات 
ش�دند، بحث ه�ای زیادی ح�ول این مح�ور در گرفت که 
آی�ا کاریکاتورهایی که ای�ن مجله از پیامبر اس�الم به چاپ 
رسانده بود مش�مول آزادی بیان می شود، یا نفرت پراکنی 

علیه مسلمانان است؟ 
با این که بس�یاری این کش�تار را محک�وم کردند، برخی 
معتقد بودند که کاریکاتورهای این مجله نمونه ای است از 
اسالم هراسی و نژادپرس�تی در فرانسه. در حالی که گروه 

لیال موری

دیگری این بحث را مطرح می کردند که »هیچ چیز مقدس 
نیس�ت« و این مجله با اس�الم و پیامبر اسالم همان گونه 
برخورد کرده اس�ت که ب�ا دیگر ادیان و پیامب�ران آن ها که 

همیشه موضوع طنز دست اندرکاران این مجله بوده اند. 
موض�وع آزادی بی�ان در عصر مدرن همیش�ه موضوع 
جدال میان طرف داران آزادی و مخالفان شان بوده است. 
طی قرن ها، حکومت ها قوانین و سیاست های مختلف، و 
در بیشتر مواقع سرکوب گرانه، را برای تعیین حدود آزادی 
بیان وض�ع کردند. در برخی از کش�ورها، به م�رور زمان، 

دایره ی آزادی بیان گس�ترده تر شد و قوانین سهل تر، ولی 
ن�ه به این معنا که تمام قیود برداش�ته ش�ود. ب�ا این حال، 
هنوز کشورهای بسیاری هس�تند که سیاست های مرتبط 
با آزادی بیان آن ها بس�یار محدودکننده اس�ت و متخلفان 
به س�ختی مجازات می شوند. در ادامه نگاهی می اندازیم 
به قوانی�ن بین المللی و سیاس�ت های برخ�ی دولت ها در 
حوزه ی آزادی بیان، تا ببینیم دولت ها خط قرمزهای شان 

را تا کجا برده اند. 
»میثاق بین المللی حقوق بش�ر«، که در سال 1۹۴۸ به 
تصویب رس�ید، معیاری اس�ت برای بس�یاری از کشورها 
که قوانی�ن مرتبط ب�ا آزادی بیان خ�ود را با آن بس�نجند. 
م�اده ی 1۹ ای�ن کنوانس�یون می گوی�د: »هرکس�ی حق 
آزادی بیان و عقیده دارد؛ داش�تن عقیده بدون ]ترس از[ 
دخالت و یا تعقیب از جمله ی این حقوق است. همچنین، 
فرد حق دریافت و انتش�ار اطالعات و عقای�د از طریق هر 
نوع رس�انه ای را دارد، بدون در نظ�ر گرفتن ]مالحظات[  

مرزی.« 
کنوانس�یون حق�وق بش�ر هیچ تبص�ره ای به ای�ن ماده 
اضاف�ه نکرده اس�ت و هیچ ش�رطی ب�رای تحدی�د آن در 
نظ�ر نگرفته اس�ت، ول�ی معاه�ده ی بین الملل�ی حقوق 
سیاس�ی و مدنی در ماده ی 1۹ خود ب�ا تأکید بر حق آزادی 
بیان و عقیده، اعمال آن را »مس�تلزم حقوق و مس�ئولیت 
خاص« می داند و محدود کردن آن بر اس�اس »احترام به 
حیثی�ت دیگران« و یا »حفظ امنیت ملی با نظم عمومی یا 
سالمت یا اخالق عمومی« را ممکن می داند، تبصره ای 
که در برخی از کش�ورهای جهان قیدی ش�ده اس�ت برای 
محدودیت آزادی بیان و حفظ قوانین محدودکننده به نام 

عرف و فرهنگ و امنیت ملی. 
ب�ه ط�ور مث�ال، اص�ل 2۴ قان�ون اساس�ی جمهوری 
اسالمی می گوید: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب 
آزاد اند، مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی 
باش�د. تفصیل آن را قانون معین می کند.« بر اس�اس این 
ماده، مفس�ر قانون خطوط قرمز آزادی بیان را بر اس�اس 

عکس ها: آلفرد یعقوب زاده
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تفس�یرش از مبان�ی اس�الم و ی�ا حق�وق عموم�ی تعیین 
می کند. به اس�تناد ای�ن قان�ون، ایران کنوانس�یون های 
بین المللی مرتبط با آزادی بیان را فقط به شرطی می پذیرد 

که با قوانین اسالم و قوانین داخلی تضاد نداشته باشد. 
در کش�ورهای دموکراتیک�ی مث�ل آلم�ان، ک�ه ب�ه نظر 
می آی�د آزادی بیان ب�ه میزان قابل توجه�ی در آن نهادینه 
ش�ده اس�ت، قوانین نظارتی و قانون جزا حد و حدودی را 
برای اب�راز عقیده در نظر گرفته اس�ت. طبق این قوانین، 
توهین، افترا، نفرت پراکنی، نفی هولوکاست، و اشاعه ی 
هرزه نگاری می تواند به تعقیب و یا محکومیت یک رسانه  
منجر ش�ود. ای�ن دیگر تصمی�م دادگاه ها اس�ت که تعیین 
کنند کدام نوش�ته و یا س�خن مصداق گذش�تن از این خط 

قرمزها است. 
فرانس�ه، جایی که فاجعه ی ش�ارلی ابدو در آن رخ داد و 
آزادی بی�ان را یکی از اصول جمه�وری خود می داند، نیز 
در م�وارد خاصی محدودیت هایی را برای بیان عقاید قائل 
شده اس�ت. در فرانسه ترویج نژادپرس�تی یا نفرت پراکنی 

مذهبی غیرقانونی اس�ت؛ همچنین، تحریک و یا دفاع از 
عملیات تروریس�تی و یا جرایم علیه بشریت. نخست وزیر 
فرانسه، مانوئل والس، در یک سخن رانی بعد از حادثه ی 
پاریس اعالم کرد که کفرگویی دراین کش�ور جرم نیست و 
هیچ گاه نخواهد بود و بی�ن آن و نفرت پراکنی تفاوت های 
بنیادین�ی وج�ود دارد. البت�ه او مش�خص نک�رد قان�ون 

در فرانسه ترویج نژادپرستی یا 
نفرت پراکنی مذهبی غیرقانونی است؛ 
همچنین، تحریک و یا دفاع از عملیات 

تروریستی و یا جرایم علیه بشریت. 
نخست وزیر فرانسه، مانوئل والس، در 
یک سخن رانی بعد از حادثه ی پاریس 

اعالم کرد که کفرگویی دراین کشور جرم 
نیست و هیچ گاه نخواهد بود

دقیقًا چه گون�ه بین این دو فرق می گ�ذارد و آن ها را از هم 
تشخیص می دهد. 

شارلی ابدو، در شماره ی جدیدی که بعد از حمله به دفتر 

این هفته نامه منتش�ر کرد، بار دیگ�ر کاریکاتوری از پیامبر 
اس�الم را در حال�ی که که می گوید »من ش�ارلی هس�تم« 
)شعاری که در سراسر جهان به حمایت از کشته شدگان سر 
داده شد( روی جلدش منتش�ر کرد. در حالی که میلیون ها 
نس�خه ی این ش�ماره در اروپا به فروش رس�ید، در آمریکا 
برخ�ی از روزنامه ه�ا و کانال ه�ای تلویزیونی از انتش�ار و 
نمایش این تصویر سر باز زدند و فقط به خبر چاپ آن اشاره 
کردند. نیویورک تایمز یکی از این رسانه ها بود که مدیریت 
آن تصمیم گرفت که کاریکاتور ش�ماره ی اخیر شارلی ابدو 
را منتشر نکند. یکی از مدیران مؤسسه گفت: »ما معمواًل 
تصاوی�ری را ک�ه تمای�ل به جریح�ه دار کردن احساس�ات 
مذهبی دارند منتشر نمی کنیم. بسیاری از مسلمانان چاپ 
تصویر پیامبرش�ان را اهانت آمیز میدانند و ما نیز از انتش�ار 

آن خودداری می کنیم.« 
البته، هیچ قانونی در آمریکا این رسانه ها را از انتشار این 
تصوی�ر باز نم�ی دارد. حامی اصلی آزادی بی�ان در آمریکا 
متمم اول قانون اساسی این کشور است که در سال 1۷۹1 
به تصویب رس�ید. بر اس�اس این ماده ی قانونی، »کنگره 
در خصوص رس�میت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی 
آزادان�ه از آن، یا محدود س�اختن آزادی بیان یا مطبوعات 
یا ح�ق مردم برای برپای�ی اجتماع�ات آرام، و دادخواهی 
از حکوم�ت ب�رای جبران خس�ارت هیچ قانون�ی را وضع 
نمی کن�د.« البت�ه متمم قانون اساس�ی آزادی بی�ان را در 

همه ی عرصه ها تضمین نمی کند. 
برخی قوانی�ن که تحت رویه ی قضای�ی دادگاه ها صادر 
شده است حوزه ی این آزادی را کمی تنگ تر می کند و بیان 
بعضی س�خنان ممکن اس�ت مورد حمایت قانون اساسی 
نباش�د. از آن جمله اس�ت س�خنانی ک�ه تحریک کننده ی 
اقدامات براندازانه و غیرقانونی باش�د، افترا یا توهین آمیز 
باش�د، ی�ا موجب دع�وا و خش�ونت، ی�ا تروی�ج هرزگی و 

پورنوگرافی ش�ود. تبلیغات تجاری نی�ز از حمایت کمتری 
نس�بت به دیگر حوزه های ابراز عقیده در آمریکا برخوردار 
اند. رسانه های آمریکا که از چاپ و انتشار کاریکاتورها سر 
باز زدند ش�اید به جز نگ�ران جریحه دار کردن احساس�ات 
مس�لمانان، از این که علیه آن ها ش�کایتی صورت بگیرد، 
یا عمل ش�ان عواقب خش�ونت آمیز به دنبال داشته باشد، 

هراس داشته اند. 
 آزادی بیان در بس�یاری از کش�ورهای غرب�ی به عنوان 
یک اصل از حقوق اساسی شهروندان پذیرفته شده است 
و م�ورد حمایت حکومت و دولت ق�رار دارد، ولی دامنه ی 
آن نامحدود نیست. تقریبًا همه ی کشورها حد و اندازه ای 
ب�رای این آزادی در نظر گرفته اند و س�خنان توهین آمیز و 
یا نفرت پراکنی علیه یک ش�خص و یا ی�ک گروه می تواند 
دلی�ل قانع کننده ای ب�رای نظام قضایی باش�د برای تحت 

تعقیب قرار دادن و یا مجازات یک فرد یا رسانه. 
کاریکاتوریس�ت های ش�ارلی اب�دو ی�ک بار با ش�کایت 
مسجد جامع پاربس و به اتهام نژادپرستی  در دادگاه حاضر 
ش�ده بودند. البته، در انتها دادگاه تش�خیص داد که مجله 
به اسالم توهین نکرده است بلکه مسلمانان افراطی را به 
س�خره گرفته است. قاضیان فرانسوی آزادی شارلی ابدو 
را برای انتشار کاریکاتورها تضمین کردند، ولی مسلمانان 
افراط�ی تفس�یر دیگ�ری از ح�دود آزادی بی�ان و اجرای 

مجازات داشتند. 

تقریبًا همه ی کشورها حد و اندازه ای 
برای این آزادی در نظر گرفته اند و 

سخنان توهین آمیز و یا نفرت پراکنی علیه 
یک شخص و یا یک گروه می تواند دلیل 
قانع کننده ای برای نظام قضایی باشد 

برای تحت تعقیب قرار دادن و یا مجازات 
یک فرد یا رسانه
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پس از حمله ی هفتم ژانویه 2014 برادراِن 

کواشی به دفتِر هفته نامه ی فکاهی شارلی ابدو 

که به کشته شدن دوازده تن از نویسندگان و 

کاریکاتوریست های به نام فرانسوی منجر شد، 

بازار تحلیل و نقد و نظر در باب آزادی بیان و آزادی 

مطبوعات در فرانسه و در سراسر دنیا رونق 

گرفت. سعی این نوشته این است تا تصویری از 

واکنش ها در فرانسه را بازتاب دهد.

 انتش�ار خبر قتل عام کاریکاتوریس�ت های ش�ارلی ابدو 
موجی از بهت و خش�م در جامعه ی فرانس�ه ایج�اد کرد و 
تظاهرات مختلفی در شهرهای گوناگون فرانسه برپا شد. 
فرانس�ویان در این گردهمایی ها به گونه ای نمادین قلم به 
دست گرفتند و آن را نشانه ی مرگ کارکنان شارلی عنوان 
کردند و بحث های فراوانی نیز حول مسئله ی آزادی بیان 

مطرح شد. 
دول�ت سوسیالیس�ت فرانس�وا اوالند بالفاصل�ه بعد از 
خبر ترور اعضای ش�ارلی ابدو واکنش نش�ان داد. اوالند 

س. خواجوندی

عکس: بابک بردبار

و اعض�ای کابین�ه اش بارها از ح�ق آزادی بی�ان و آزادی 
دس�تاوردهای  از  را  آن  و  دف�اع  فرانس�ه  در  مطبوع�ات 
جمهوری فرانس�ه اعالم کردند. در همین راس�تا، دولت 
اطالعی�ه ای مبن�ی بر برگ�زاری تظاهرات بزرگ�ی در روز 
یکش�نبه، یازده ژانویه، صادر کرد و  از فرانسویان خواست 
تا با ش�رکت در تظاهرات »وحدت ملی« همبستگی خود 
را نش�ان دهن�د. برآوردها حاکی از آن اس�ت که بین س�ه 
ت�ا چهار میلیون نفر در سراس�ر فرانس�ه در ای�ن تظاهرات 
ش�رکت کردند، ام�ا انتقاده�ا از این نمایش ب�زرگ نیز کم 
نبوده اس�ت. از اعض�ای باقی مانده ی ش�ارلی ابدو گرفته 
تا فعاالن و اندیش�مندان فرانس�وی، به نحوه ی برگزاری 
این تظاهرات و نمایش�ی بودن آن اعت�راض کردند. اتین 
بالیب�ار نیز در متنی، با عنوان »س�ه کلمه ب�رای مرده ها و 
زنده ها«، مفهوم »وحدت ملی« را به چالش کشید و آن را 

وس�یله ای برای خدمت به مقاصد نامطلوب نامید و از این 
اقدام دولت انتق�اد کرد: »از همین حاال ه�م می بینیم که 
چه گونه رئیس جمهور با فراخوان دادن )که جزء اختیارات 
او اس�ت( ب�ه س�وگواری مل�ی، از ای�ن مفه�وم اس�تفاده 
می کند تا توجیه�ی برای مداخله های نظامی ما بتراش�د، 
مداخله هایی که با اطمینان نمی توان گفت در س�وق دادن 

جهان به سراشیب کنونی سهیم نخواهند بود.«
اف�ول  از  ک�ه  اوالن�د  فرانس�وا  بس�یاری،  گفت�ه ی  ب�ه 
محبوبیت اش در میان مردم فرانس�ه آگاه اس�ت در تالش 
اس�ت تا با مطرح کردن ش�عار »وحدت ملی« مشروعیت 
جدی�دی برای دول�ت خود دس�ت وپا کند. حضور س�ران 

کش�ورها همچون نخس�ت  وزیر اس�رائیل، نخس�ت وزیر 
ترکیه، پادش�اه اردن، وزی�ر خارجه ی روس�یه، وزیر امور 
خارج�ه ی ام�ارات و ... نیز موجب اعتراض�ات زیادی در 
فرانسه ش�د، و بسیاری از فعاالن سیاس�ی و اندیشمندان 
و مردم عادی از حضور کس�انی ک�ه خود نمونه ای از نقض 
آزادی بی�ان هس�تند انتقاد کردن�د. در این راس�تا، موجی 
از تحری�م تظاهرات یازده ژانویه از س�وی اندیش�مندان و 

مردم ع�ادی نیز به راه افتاد که ش�رکت در ای�ن تظاهرات 
را برخ�الف دیدگاه های ش�ارلی ابدو می دانس�تند و آن را 

شرم آور و نشان گر ریاکاری لیبرالیسم غربی نامیدند.
خب�ر حضور »حزب جبهه ی ملی« )راس�ت افراطی( در 
اث�ن تظاهرات نیز بحث ه�ای زیادی را به دنبال داش�ت. 
شارلی ابدو از همان آغاز فعالیت خود همواره سران حزب 

جبه�ه ی مل�ی و وابستگان ش�ان را نقد می کرد؛ در س�ال 
1۹۹۸ ب�ه ابت�کار اعض�ای تحریریه اش )کاوانا، ش�ارپ، 
و وال( طوم�اری تهی�ه کرد ک�ه در آن به ص�ورت نمادین 
خواستار حذف این حزب شده بودند، حزبی که از نظر آن ها 
هدف سیاس�ی  اش ناب�ودی جمهوریت اس�ت. در مقابل، 
ای�ن حزب افراط�ی دست راس�تی و وابس�تگان اش نیز از 
مخالفان سرس�خت ای�ن هفته نامه ی فکاهی محس�وب 
می ش�دند و بارها از ش�ارلی اب�دو به دادگاه ش�کایت کرده 
بودند که در اکثر موارد ش�ارلی از اتهامات واردش�ده تبرئه 
ش�ده بود؛ تنها در یک  مورد که  در س�ال 1۹۹۶، به مارین 
� کارولی�ن لوپن، خواه�ر مارین لوپن، لقب » ماده س�گ 

بوخن والد« داده بود محکوم شد. 
پس از کش�تار کارکنان ش�ارلی ابدو، حزب جبهه ی ملی 
به سرپرس�تی مارین لوپن برای خود این حق را قائل شد تا 
همچون س�ایر فرانسویان اعالم سوگواری کند، و از لزوم 
احترام به آزادی بیان و آزادی مطبوعات سخن گفت. بعد 
از اعالم خبر حضور یافتن این حزب در تظاهرات »وحدت 
مل�ی«، اح�زاب فرانس�وی نس�بت ب�ه ش�رکت اعضای 
ای�ن حزب در تظاه�رات اعتراض کردند. ام�ا مارین لوپن 
نهایت�ًا اعالم کرد که، حضور در ای�ن تظاهرات حق تمامی 
فرانس�ویان اس�ت و ح�زب او نیز در این مراس�م ش�رکت 
خواه�د کرد. م�اری لوپ�ن در تظاه�رات ی�ازده ژانویه در 
پاریس حضور نداشت، و در شهر بوکر در جنوب فرانسه در 

برتز سیاستمداران چپ و راست، 
روزنامه نگاران، و رسانه ها را همدستان 
تروریست ها می داند که با پنهان کردن 

و نپرداختن به دالیل واقعی این کشتار، 
برای دومین بار اعضای شارلی ابدو را 
به خاک و خون کشیدند. او در نهایت 
می گوید: »شارلی ابدو وقتی زنده بود 

تنها بود

http://tableaumag.com/5595#.VNEe89KG8mt
http://tableaumag.com/5595#.VNEe89KG8mt
http://www.les-crises.fr/indecense-rendons-hommage-a-charlie/
http://www.les-crises.fr/indecense-rendons-hommage-a-charlie/
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تظاهرات شرکت کرد. گفته های مارین لوپن در حمایت از 
حق آزادی بیان و حضورش در تظاهرات خش�م همکاران 
بازمانده ی ش�ارلی را در پی داش�ت و آن ها ای�ن گفته ها و 
حضور این ح�زب را همچون دش�نامی به کشته ش�دگان 

شارلی ابدو عنوان کردند. 

پس از تظاهرات یازده ژانویه، موجی از بازداش�ت ها نیز 
آغاز شد. اکثر بازداشتی ها را جوانانی تشکیل می دادند که 
در ش�بکه های اجتماعی جمله ی » من شارلی نیستم« را 
دست به دست کرده بودند و اتهام آن ها »تمجید و حمایت 
از تروریس�م« عنوان ش�د. دولت نی�ز بر تع�داد نیروهای 
امنیتی افزود و فضایی پلیس�ی و امنیتی بر خیابان ها حاکم 
ش�د. این امر مخالفت هایی را در پی داش�ته است، چرا که 
برخی از فعاالن فرانسوی معتقد اند دولت به بهانه ی دفاع 
از آزادی بیان در صدد هرچه بیش�تر پلیس�ی  کردن جامعه 
و تش�دید وحش�ِت سیاسی اس�ت و  بس�یج   کردن پلیس و 
رس�انه ها را مانعی برای ادامه ی فعالیت مخالفان عملکرد 
ح�زب سوسیالیس�ت می دانن�د. همچنین، آن ه�ا بر این 
باور اند که دول�ت به خوبی می داند ک�ه نارضایتی عمیقی 
در میان طبقات فرودس�ت نس�بت به دولت سوسیالیستی 
فرانس�وا اوالند وجود دارد و دولت به این ترتیب در تالش  
است تا نتایج حوادث اخیر در پاریس را به نفع خود مصادره 

کند. 
یکی دیگر از بحث های مطرح شده بازجویی از دیودونه، 
تنه�ا چند روز پس از تظاهرات ب�زرگ در پاریس، بود که به 
طور گسترده ای در رس�انه ها پوشش داده شد. این مسئله 
نیز از چشم فعاالن سیاسی و اجتماعی فرانسه پنهان نماند 
و عملکرد رسانه ها را زیر س�ؤال بردند. دیودونه طنزپرداز 
فرانس�وی اس�ت. او بارها به دلیل طنزهای تحریک آمیز 
ضدیه�ودی ب�ه دادگاه احض�ار ش�ده اس�ت. او ب�ه حزب 
راس�ت افراطی فرانسه گرایش دارد و اخیرًا با آلن سورال، 
نویسنده ی راس�ت افراطی، حزب سیاس�ی تشکیل داده 
است. از حدود یک سال پیش، اجرای برنامه های اش در 
فرانسه ممنوع شده است و بارها به دلیل یهودی ستیزی، 
پول ش�ویی، و فس�اد مالی تحت پی گرد قانونی قرار گرفته 

است. 
دیودون�ه پس از قتل کاریکاتوریس�ت های ش�ارلی ابدو 

با انتش�ار جمله ی »من ش�ارلی � کولیبالی هستم« بازهم 
جنجال آفرید )کولیبالی ش�خصی اس�ت که پس از کش�تار 
ش�ارلی ابدو، در حمایت از برادراِن کواش�ی، در فروشگاه 

یهودی اقدام به گروگان گیری ک�رد(. دیودونه در چهارده 
ژانویه توسط پلیس و به اتهام تمجید و حمایت از تروریسم  
احض�ار و بازجویی ش�د. احض�ار او موافق�ان و مخالفانی 
دارد. مخالف�ان بازداش�ت او از نق�ض ح�ق آزادی بی�ان 
سخن می گویند و از وی حمایت می کنند. موافقان پی گرد 
قانون�ی او معتق�د اند که نبای�د آزادی بی�ان و عقی�ده را با 
یهودی س�تیزی، نژادپرس�تی، و دفاع از تروریسم اشتباه 
گرفت، و این عقاید را جرم می دانند و خواهان محاکمه ی 
او هستند. صدای س�ومی هم در جامعه ی فرانسه هست 
که، با وجود مخالفت با عقاید دیودونه، مخالف بازداش�ت 
و محاکمه ی او اس�ت زیرا معتقد اس�ت که به این ترتیب او 
ب�ه قهرمانی برای تندروه�ا تبدیل خواهد ش�د و وجهه ی 

بیشتری خواهد یافت.
در ای�ن بی�ن، اندیش�مندان رادیکال ت�ری نی�ز بودن�د 
که، ب�ا تأکید بر ح�ق آزادی بیان بدون هی�چ حد و مرزی، 
سیاس�ت های دولت، حزب های موج�ود، و فضای حاکم 
در فرانس�ه را نقد کردند. برای نمون�ه، به متن برونو برتز، 
اقتص�اددان و از دوس�تان برن�ار م�اری )یک�ی از قربانیان 
شارلی(، تحت عنوان »من شارلی نیستم« اشاره خواهیم 

کرد. او جنبش بزرگ »من شارلی هستم« را منزجرکننده  
و مزورانه می داند. برتز به روزهای س�ختی اشاره می کند 
که اعضای شارلی ابدو حتا برای چاپ سی هزار نسخه ای 
نشریه ش�ان با مش�کل مالی و فن�ی مواجه بودن�د و در آن 
زمان نه تنها کس�ی از حق آزادی بیان آن ها و  مبارزه ش�ان 

ریکوردو معتقد است که باید، فراتر از 
توجیهات مذهبی یا سیاسی، از خود 
بپرسیم چه گونه است که این جامعه 

افرادی را که در این جامعه به دنیا آمده، 
بزرگ شده، و تحصیل کرده اند به چنین 

دیوهایی تبدیل کرده است؟

حمای�ت نکرد، بلک�ه توده ی م�ردم، سیاس�ت مداران، و 
همه ی افرادی که امروز خود را شارلی می دانند، از شارلی 
ابدو فاصله گرفتند، و وقتی این روزنامه شریعت را مسئول 

و مقصِر خش�ونت های روزافزون دانس�ت کس�ی از آن ها 
پشتیبانی نکرد. 

او حمای�ت تقلیل یافته ی دولت و گ�ذاردن محافظ را نیز 
برازنده ی ش�ارلی نمی داند و معتقد اس�ت که این حمایت 
کاماًل تش�ریفاتی بوده و هیچ تالش�ی ب�رای حفاظت مؤثر 
و واقع�ی از کارکن�ان ش�ارلی ب�ه عم�ل نیام�ده ب�ود. این 
اقتصاددان از نمایش به راه افتاده با عنواِن »وحدت ملی« 
به ش�دت انتقاد می کند و به احزاب چپ و راست، که خود 
مس�بب متالشی ش�دن بدنه ی اجتماعی و تغذیه کننده ی 
تروریس�م ان�د، می ت�ازد. او همچنی�ن از رس�انه ها انتقاد 
می کند که به جای بررس�ی اساس�ی و طرح پرس�ش های 
حقیقی، این کشتار را به برنامه ای تبلیغاتی تبدیل کرده اند. 
برت�ز سیاس�تمداران چ�پ و راس�ت، روزنامه ن�گاران، و 
رس�انه ها را همدس�تان تروریس�ت ها می داند که با پنهان 
ک�ردن و نپرداخت�ن به دالی�ل واقع�ی این کش�تار، برای 
دومین بار اعضای شارلی ابدو را به خاک و خون کشیدند. 

او در نهای�ت می گوید: »ش�ارلی ابدو وقتی زن�ده بود تنها 
بود، اما حاال که اعضای ش�ارلی ابدو مرده اند همه این جا 
هس�تند، همه ی کس�انی که، ب�ه نظر من، در سرنوش�ت 

غم انگیز شارلی ابدو نقش داشته اند.«
سیاس�ی  فع�االن  و  مستندس�ازان  از  ریک�وردو،  رم�ی 
فرانس�ه، نیز در وبسایت مدیاپارت بسیاری از توضیحات و 
تفس�یرها از واقعه ی ش�ارلی را فاقد نقد ریشه ای و حقیقی 
می داند، چه آن دسته از تحلیل هایی که به دالیل فرهنگی 
یا مذهبی مرتبط با اس�الم اش�اره می کنند و چ�ه آن ها که 
مشکالتی همچون ادغام نش�دن جمعیت مهاجر را پیش 
کش�یده اند. او همچنین به ش�باهت میان کش�تار اعضای 
ش�ارلی اب�دو، گروگان گی�ری پ�س از آن، و کش�تارهای 

واقع ش�ده در آمریکا اش�اره می کن�د که دارای اش�تراکات 
زیادی هستند: ش�یفتگی دیوانه وار به اس�لحه، خشونت 
ک�ور ای�ن س�وءقصدها، ش�یوه ی عم�ل آن ها، و کش�تار 
دس�ته جمعی. گویی در تم�ام این موارد، فرش�ته ی مرِگ 
این افراد در دنیایی که در آن بزرگ شده  اند پیشاپیش مرده 
است، ولی هیچ کس به این ش�باهت ها نمی پردازد و فقط 
هاج و واج ب�ه مباحثی نمادی�ن همچ�ون آزادی پرداخته 

دیودونه کمدین فرانسوی

http://www.liberation.fr/politiques/2015/01/09/pour-charlie-voir-le-front-serait-un-affront_1177337
http://leblogalupus.com/2015/01/09/je-ne-suis-pas-charlie-par-bruno-bertez/
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می شود. 
ریک�وردو معتق�د اس�ت ک�ه بای�د، فرات�ر از توجیه�ات 
مذهبی یا سیاس�ی، از خود بپرس�یم چه گونه است که این 
جامعه اف�رادی را ک�ه در این جامع�ه به دنیا آم�ده، بزرگ 
ش�ده، و تحصیل کرده ان�د به چنین دیوهای�ی تبدیل کرده 
اس�ت؟ سؤال حساس�ی که خیلی ها عالقه ای به طرح آن 
ندارند، زیرا این س�ؤال ارزش ها، کژروی این ارزش ها، و 
فقدان ش�ان را در برابر مدرنیته ی بازاری و سودگرایانه به 
چال�ش می کش�د. او همچنین به فضای اولترالیبرالیس�م 
حاک�م ب�ر جوام�ع ام�روزی اش�اره می کند که م�روج یک 
ن�اآزادی کامل اند و س�اختارهای اجتماع�ی  را به گونه ای 
س�ازمان دهی می کنند ک�ه تنها هدف ش�ان مصرف گرایی 
و جل�ب مش�تری اس�ت. تنه�ا چیزی ک�ه از ای�ن نابودی 

اجتماع�ی  خش�ونت  و  اجتماع�ی 
روزمره باقی می ماند پرس�تش مال 
و منال در انواع گوناگون اش است. 
این مستندس�از معتقد است که پول 
یا خدا، که هردو در بیزاری از آزادی 
ش�ریک اند، منجر به پاش�یدن بذر 
مرگ می ش�وند، همان ب�ذر مرگی 
ک�ه نادان�ان بی چ�اره ای همچ�ون 
برادران کواشی و کولیبالی را در دام 
انداخت. آن ها بچه های گم شده ی 
همین انس�انیتی بودند که دیگر حتا 
خود را هم باز نمی شناسد. او نه تنها 
برادران کواشی و کولیبالی را مجرم 
می دان�د بلکه تم�اِم اید ئولوگ های 
نیهیلیس�م بازار را، که امروزه نقش 
س�وگواران را ب�ازی می کنن�د، نیز 

مسئول و مجرم می خواند. 
 در کل، ب�ا فروکش ک�ردن امواج 
ش�وک،  ای�ن  از  ناش�ی  عاطف�ی 
خواه�ان  ک�ه  انتق�ادی  صداه�ای 
عل�ل  از  ریش�ه ای تری  تحلی�ل 
ای�ن بح�ران هس�تند بهتر ش�نیده 
منس�جم ترین  از  یک�ی  می ش�وند. 
ای�ن صداها از آِن نویس�نده ی منتقد رائول  َونه گم اس�ت. 
او در متنی که اخیرًا منتش�ر کرده، از جمله درباره ی آزادی 
بیان چنین می گوید: »آزادی اندیشه بدون آزادی زیستن 
چیس�ت؟ یک »وراجی« که مورد استفاده ی هر مزخرفی 
اس�ت. قدرت و حکومت م�ردم را به پش�یزی نمی گیرد، 
بلک�ه مردم را ب�ا کلمات�ی که نق�ش نیم چکمه ه�ا را دارند 
پایم�ال می کن�د. دیگر حت�ا چکمه های ارتش�ی ضروری 
نیس�تند. تحت عظم�ت دروغی که اقتص�اد در تمام طول 
روز پخش می کند، هستند کس�انی که پشت خم می کنند، 
کس�انی که ت�رس از فردا مجاب ش�ان می س�ازد ت�ا تلخِی 
اکنون را فرو بلعند، کس�انی که زیر پاش�نه ی آهنین س�ود 
فقیرتر، خش�مگین تر، و نومیدتر می ش�وند. همه چیز زیر 

دروغ کلمات رقم می خورد.«

کارتونی از شارلی ابدو درباره ی مارین لوپن

عکس: آلفرد یعقوب زاده

http://www.behrouzsafdari.com/?p=268
http://www.behrouzsafdari.com/?p=268


اول با نقل قولی از س�ردبیر شارلی ابدو ش�روع کرد که گفته بود حاضر است بمیرد اما یک عمر 

مث�ل موش زندگی نکند؛ بعد رو به من پرس�ید: ش�ما چه طور؟ بین م�رگ در راه آزادی بیان و 

زندگی مثل یک موش کدام را انتخاب می کنید؟

این س�ؤالی است که از یک چریک باید پرس�ید! کارتونیست ها که خودش�ان را برای فداکاری 

یا مرگ در راه عقیده آماده نمی کنند. از کارتونیس�ت باید بپرس�ید که: آیا ب�ه آزادی بیان اعتقاد 

دارد؟ آی�ا به مس�ئولیت خود در براب�ر جامعه باور دارد؟ آیا حاضر اس�ت از کار کنار بکش�د؟ یا 

مسئولیت اش را فراموش کند؟ یا چوب حراج به اعتقادات اش بزند؟ یا ...

اجبار به انتخاب بین مرگ و زندگی ممکن اس�ت که در لحظه ای حس�اس اجتناب ناپذیر باشد، 

لحظ�ه ای که هر آدم ترس�ویی می تواند تبدیل به قهرمان ش�ود یا هر آدم ش�جاعی تصمیمی 

بزدالنه بگیرد. تا قبل از فرا رس�یدن آن لحظه ی سرنوشت ساز، هرچه بگوییم اعتباری در حد 

یک شعار خواهد داشت. 

چریک ها، برخالف کارتونیست ها، با انتخاب مرگ در راه هدف وارد این بازی می شوند. چریک 

خوب، برخالف کارتونیس�ت خوب،  اصاًل مردد نیست. چریکی که زندان نرفته باشد و طاقت 

شکنجه نداشته باشد اصاًل چریک نیست! و کارتونیستی که از زندان و شکنجه و مرگ استقبال 

بکند قلم را با مسلسل اشتباه گرفته. چریک جامع الشرایط و خوش شانس برای اسطوره شدن 

باید در عنفوان جوانی و زیبایی و در میدان جنگ کشته شود تا به همرزمان اش انگیزه ی مقاومت 

بدهد و به پاس این فداکاری عکس اش روی تی ش�رت بچه ها تکثیر بش�ود. کارتونیست خوب 

اما بدشانس برای اسطوره شدن باید مظلومانه و برخالف خواسته اش کشته شود ...

به هر حال، مجبور بودم بین مرگ و موش یکی را انتخاب کنم! می دانستم که جواب چریک پسند 

کشته شدن در راه آزادی بیان است اما گزینه ی نزدیک به واقعیت را تیک زدم، یعنی گفتم: »... 

واال من ترجیح می دم مثل یه موش زندگی کنم، اما این جوری کشته نشم!«

به ش�ما توصیه می کنم، اگر دنبال دردس�ر نیستید، اش�تباه من را تکرار نکنید: تا وقتی که پای 

عمل نرس�یده خودتان را داوطلب مرگ قهرمانانه معرفی کنید، به احتمال زیاد کس�ی نخواهد 

فهمید که دروغ گفته اید. هرلحظه هم مجبور نیس�تید برای دوس�تان تان توضیح بدهید که چرا 

موش زنده بهتر از کارتونیست شهید است!

توکا نیستانی

http://tableaumag.com/5826
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همه چی�ز در ات�اق بازجوی�ی می گ�ذرد. چش�م را که باز 
می کنم با فضای بس�ته ی تل�خ و تنگی روبه رو می ش�وم. 
فقط صدای مش�تی که دوب�اره روی ص�ورت ام می پیچد 
به ی�ادم م�ی آورد که پ�ر بزن�م از دردی ک�ه تمام ت�ن ام را 
گرفته اس�ت. به ی�اد بیاورم، عص�ر دوازده�م آذر 1۳۷۷ 
را، وقت�ی محم�د مخت�اری ش�اعر، پژوهش گ�ر، و عضو 
»کانون نویس�ندگان ای�ران«، برای خری�د از منزل خارج 
ش�د و بازنگش�ت. نزدیک به یک هفته بعد، جنازه اش در 
س�ردخانه ی پزش�کی قانونی از س�وی پس�رش سیاوش 
مختاری شناس�ایی شد. به یاد بیاورم که مقام های قضایی 
بعد ها اعالم کردند که جسد محمد مختاری روز 1۳ آذر در 

پش�ت کارخانه ی س�یمان ری از س�وی عابران کشف و به 
عنوان مجهول الهویه به پزشکی قانونی تحویل داده شده 
بود. به یاد بیاورم که  یکی از دوس�تان مج�ازی گفته بود: 
»در را که باز کردم، گفت پوینده هم گم شده. همان جلوی 
در، گلوی ام خش�کید. آن روز شنیدم که جنازه ی مختاری 
پیدا ش�ده. بعدها گفتند موقعی که پوینده را می خواس�تند 
برباین�د، کارت شناس�ایی اش را دس�ت اش گرفت�ه، رو به 

عابران داد زده: من محمد جعفر پوینده هستم.«
رون�د بازجوی�ی دقیق�ًا مش�ابه رون�دی اس�ت ک�ه تمام 
دولت ه�ای دیکتاتوری در پیش می گیرن�د: تهمت زدن و 
خرد کردن و تالش ب�رای اعتراف گیری درباره ی کارهای 

ناما جعفری

نکرده. ای�ن روند را ش�ماری از هنرمندان و نویس�ندگان 
ایرانی هم تجربه کرده اند. محمد مختاری در تمرین مدارا 
می گوید: »آزادی و بس�ط تفکر انتقادی و نهادینه ش�دن 
مدارا بهایی دارد که باید پرداخت. کسانی که گمان می کنند 
همیش�ه حرف�ی می زنند ی�ا باید حرف�ی بزنند ک�ه مو الی 
درزش نرود، یا کسانی که می پندارند حامل حقیقت مطلق 
ان�د، یا همواره بای�د حقیقت مطلق را بگوین�د، یا آن هایی 
که با توهم آش�فته شدن ذهن جامعه، از فتح باب درباره ی 
هر مس�ئله ای که به انس�ان و جامعه و جهان مربوط است 
بیمن�اک ان�د، خواس�ته ی�ا ناخواس�ته، هیمه ی اس�تبداد 
می ش�وند. به همین س�بب نیز یا غالبًا خاموش می مانند، 
و در نتیج�ه ب�ر س�تم و زور و فس�اد و جه�ل و … چش�م 
می پوش�ند، یا دیگری را به خاموش�ی ف�را می خوانند یا وا 
می دارند؛ در نتیجه، خود عامل ستم و زور و فساد و جهل 
اند. اینان س�رانجام نیز بی تاب می ش�وند، و از کوره به در 
می روند، و به خطاب و عتاب و تحکم و تهدید می گرایند. 
و به منع و حذف می پردازند. اما گفت وشنید هرچند توان بر 
و وقت گیر هم باشد، عامل رش�د تفکر انتقادی و اعتالی 
فرهنگ اس�ت. زیرا از جنس آزادی و مدارا است. حدیث 
طناِب دار و آزادی از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامکرر 
است. نیاز انسان است که آزادی خواهی چندان گسترش 
یابد و مخالفت با آزادی ستیزی به فرهنگی چنان ریشه دار 
بدل ش�ود که هیچ نه�اد و هیچ احدی به خ�ود اجازه ندهد 
برای مخالف خویش کم تری�ن محدودیتی ایجاد کند، چه 
رسد به آن که طناب به گردن اش اندازد و صدای ا ش را در 

گلو خفه سازد.«
در ای�ن مت�ن، ت�الش می کنی�م ب�ه بازخوان�ی یکی از 
مهم ترین جریان های آزاداندیش�ی، و نگاهی می اندازیم 

به نویسنده ای که طغیان آزادی اش همیشگی است.

جنبشی برای آزادی کالم از سانسور
وقتی آلن گینزبرگ و جک کرواک در حومه ی منهتن به 
دیدار هم می رفتند، فکر نمی کردند تا چند مدت دیگر یکی 
از مهم ترین جنبش های ادبی و هنری را پایه ریزی می کنند 
که ب�رای آزادی بی�ان می جنگد. جنبش »نس�ل بیت«، 
به معنای س�رخورده از جامعه، به آن دس�ته از ش�اعران و 
نویس�ندگان و هنرمن�دان آمریکای�ی اطالق می ش�ود که 
اواسط دهه ی پنجاه به سیاس�ت رادیکالی توجه داشتند. 
مرکز آن ه�ا در نیویورک و سانفرانسیس�کو بود. در کافه  ها 
و باره�ا جمع می ش�دند و شعرهای ش�ان را می خواندند و 
بحث می کردند و با موس�یقی »جاز« سیاه پوستان سرگرم 
می ش�دند. بسیاری از منتقدان این نظر را دارند که پیروان 
سانفرانس�یکویی این مکت�ب خدمت بیش�تری به تعریف 
خط و مش�ی های این جریان کردند، به ویژه در زمینه های 
مرتبط با ادبیات. آن ها در برابر نظام های خش�ک و خشن 
جامع�ه مقاومت می کردن�د و، با پوش�یدن لباس های پاره 
و از م�د افت�اده و رفتار و گفت�ار غیرمتعارف، بی�زاری خود 
را از جامع�ه نش�ان می دادند. ش�اعران نس�ل بیت تالش 
می کردن�د ش�عر را از تصنع آکادمیک و قوانین خش�ک آن 

آزاد کنند و آن را به خیابان ها و بین مردم بکشانند.
»عشق«، »دوستی«، »کمال«، »زیبایی«، »رحمت 
خداون�دی«، و تمام�ی مفاهی�م پاک، دوست داش�تنی و 
امیدبخش، با ش�عله ور گش�تن آتش جنگ جهانی دوم به 
تلی از خاکستر بدل شده و سایه ی دهشتناک مرگ و نیستی 
در سرتاسر جهان گسترده ش�د. پس از پایان گرفتن جنگ 
نیز، تمدن های گوناگون بشری تا مدت مدیدی، سنگینی 
عفونت بار آن کشتار همگانی را بر گرده های خود احساس 
کرده و موج خشم و نفرت و عصیان تمامی شئونات بشری 
را در بر گرفته بود، به طوری که آثار آن در تمامی عرصه ها 
و به خصوص در عرصه ی هن�ر، که همواره در طول تاریخ 

جنبش »نسل بیت«، به معنای 
سرخورده از جامعه، به آن دسته از 
شاعران و نویسندگان و هنرمندان 
آمریکایی اطالق می شود که اواسط 
دهه ی پنجاه به سیاست رادیکالی 

توجه داشتند. مرکز آن ها در نیویورک و 
سانفرانسیسکو بود
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منعکس کننده ی احساسات و عواطف بشری قلمداد شده 
است، کاماًل مشهود بود.

»ادبی�ات« نی�ز ک�ه از محوری ترین حوزه ه�ای هنری 
به ش�مار می رود از این قاعده مس�تثنا نب�وده، و به نوبه ی 
خود به بیان و انعکاس احوال نس�لی جوان و جنگ زده در 
دهه های ۶0 و ۷0 پرداخت: نسلی عصیان گر، خشمگین، 
و منزج�ر نس�بت ب�ه س�لطه ی اقتص�ادی - سیاس�ی و 
همه جانب�ه ی نظام ه�ای س�رمایه داری و امپریالیس�تی، 
خسته و س�رخورده از آرمان های دست نایافتنی و به ظاهر 
بشردوس�تانه، و ش�دیدًا بی تف�اوت ب�ه قوانی�ن و موازین 
اجتماعی و اخالقیات رایج در جامعه، نس�لی جنگ گریز، 
که تمامی اصول و هنجارهای جامعه خود را با جس�ارت و 

شهامتی مثال زدنی به سخره می گرفتند.
»بیت ه�ا« نمون�ه ای کامل و مصداق بارز نس�ل مذکور 
به ش�مار می رفتند. آن ها به همراه شعارها، نمادها، منش 
و رفت�ار منحصربه فردش�ان، یک باره به جنبش�ی ادبی - 
اجتماع�ی - فرهنگی - سیاس�ی در سرتاس�ر آمریکا بدل 
ش�ده و ش�یوه ی زندگی آمریکای�ی را به باد دش�نام گرفته 
و صراحت�ًا م�ورد تمس�خر ق�رار می دادند؛ »بی�ت« نامی 
اس�ت که جک کرواک، یکی از برجس�ته ترین نویسندگان 
این نس�ل و خالق رمان جاودانه ی در راه، در س�ال 1۹52 
به نس�ل خ�ود اط�الق و خاطرنش�ان ک�رد: »بی�ت یعنی 

سرخوشی مداوم، مثل ضرب موسیقی جاز.«

ماهیت�ی  دارای  تمام�ًا  بی�ت  نس�ل  نویس�ندگان  آث�ار 
جنگ گری�ز، اخالق س�تیز، و در عین ح�ال ضدرمانتیک 
ب�ود؛ انزجار، خش�م، س�رخوردگی، تنهای�ی، دل زدگی، 
سرمس�تی، و بی پروایی در البه الی نوشته های آنان موج 
م�ی زد و هیچ ارزش و هنج�اری از گزن�د انتقادهای تند و 
جس�ورانه ی آنان در امان نبود. به عبارت دیگر، بیت ها به 
منظور بی اعتبار کردن اص�ول و قاعده هایی که در زندگی 
»شرافتمندانه«ی آمریکایی اعمال می شد، از دست زدن 
ب�ه هیچ اقدام�ی ابا نداش�ته و در این راه از هیچ کوشش�ی 
فروگذار نمی کردند.  گینزبرگ دانشجویان دانشگاه کلمبیا 
را با دنیای زیرزمینی تبه کاران آش�نا ک�رد، دنیای آدم های 
مطرودی که بچه های نس�ل بیت را شیفته ی خود کردند، 
که این شیفتگی در ادبیات این نسل مشهود است، ادبیاتی 
که از یک س�و پیوندی قوی ب�ا زبان و رفت�ار آدم های این 
دنیای زیرزمینی دارد و از سوی دیگر وابسته است به تمام 
آن چه که دهه های پنجاه و شصت میالدی با آن مشخص 

می شود. 
همه چی�ز، از بم�ب ات�م گرفت�ه ت�ا پوس�ترهای جذاب 
تبلیغاتی و کوکاکوال و کمونیس�م و بودیس�م و ذن و عرفان 
ش�رقی و تخدیر و جنای�ت و هذیان و جنون و تیمارس�تان 
و هیپی ه�ای معت�رض پابرهن�ه و ش�لیک اس�لحه های 
باندهای گانگس�تری و ترور و م�اری جوآنا و ال اس دی و 
مکاش�فه و موسیقی جاز و بلوز س�یاهان و بارها و کافه ها و 
آپارتمان های به قول گینزبرگ »فکس�نی« و دود س�یگار 
و تمام آن چه که در آن دهه ها رایج بود، برای نویس�ندگان 
و شاعران نس�ل بیت به امکانات تازه زبانی برای آفرینش 
ادبی بدل ش�د و ادبیاتی آفرید که ک�والژ تمام خرده ریزها و 
فرهنگ ه�ا و خرده فرهنگ های آن ده�ه بود به عالوه ی 
اس�طوره و ملکوت و تاریخ و بیان تم�ام این ها به زبانی تند 

و خشن و عریان و پرهیاهو.
گینزب�رگ در سانفرانسیس�کو ب�ا ش�اعران »رنس�انس 
سانفرانسیس�کو« مالقات کرد که بعدها این ش�اعران به 
نس�ل بیت پیوس�تند. وی ش�اعر و فعال سیاس�ی بود و در 
مخالف�ت علیه جن�گ ویتنام نقش بس�یار فعالی داش�ت. 
درب�اره ی آزادی بی�ان و آزادی حق�وق همجنس گرای�ان 

کامو از نمایندگان مهم مکتب 
آزادی بیان، هستی گرایی یا 
اگزیستانسیالیسم، است. 

اگزیستانسیالیسم جریانی فلسفی و 
ادبی است که پایه ی آن بر آزادی فردی، 

مسئولیت، و نیز نسبیت گرایی است. 
از دیدگاه اگزیستانسیالیستی، هر 

انسان وجودی یگانه است که خودش 
روشن کننده ی سرنوشت خویش است

فعالیت می کرد. آلن گینزبرگ بعضی از آثار اساسی جنبش 
هنری نس�ل بیت را با عبارت های زیر مشخص می کند: 1 
-  رهای�ی روحی ، انقالب یا رهایی جنس�ی، یعنی آزادی 
همجنس خواهی مردانه، تا اندازه ای آزادی زنان را شتاب 
می بخشد، آزادی سیاهان و … 2 - آزادی کالم از سانسور 
۳ - آش�کار کردن و / یا از ص�ورت غیرقانونی به در آوردن 
بعض�ی از قوانین ۴ - توج�ه به چیزی که ک�روآک )پس از 
اش�پنگلر، فیلس�وف آلمانی( آن را »مذهبی گری ثانوی« 
نامی�د که از طری�ق یک تمدن پیش�رفته توس�عه می یافت 
5 - بازگش�ت به بزرگ داش�ت خصیصه ی فردی در برابر 
نظام دولتی ایالتی ۶ - احترام به سرزمین و مردمان بومی 
و آفریده ها که به وس�یله ی ک�روآک در فریاد آرمانی اش از 
رم�ان در راه با جمله ی »زمین یک سرخ پوس�ت اس�ت« 

اعالم می شود.

نویسنده  با خدمت به آزادی قلب جامعه را تسخیر 
می  کند

ی�ک  ش�روع  ب�رای  می ش�ود  ک�ه  جمالت�ی  از  یک�ی 
س�خن رانی مه�م خواند جمله ب باال اس�ت از آلب�ر کامو. 

»دموکراتیک«تری�ن حکومت ه�ا، با پیش کش�یدن امور 
اس�تثنایی، مانند سانس�ور نظامی و امنیت�ی زمان جنگ، 
همواره سعی کرده اند آزادی بیان مردم را به لطایف الحیل 
مح�دود کنن�د؛ و با تکیه ب�ر قانون و قانون م�داری، کتب 
مق�دس، صیانت از مناف�ع ملی و به بهان�ه ی جلوگیری از 
جریحه دار ش�دن احساس�ات مردم )که حاکمان همیش�ه 
خود را نمایندگان تام االختیار آن ها می دانند( تنگناهایی بر 

سر راه جریان آزاد اطالعات و اخبار پدید آورند.
آلبر کامو یکی از فالس�فه ی بزرگ قرن بیستم و از جمله 
نویسندگان مشهور و خالق کتاب بیگانه است. کامو در سال 
1۹5۷ به خاطر »آثار مهم ادبی که به روشنی به مشکالت 
وج�دان بش�ری در عص�ر حاض�ر می پ�ردازد« برن�ده ی 
جای�زه ی نوب�ل ادبیات ش�د. آلبر کامو در س�خن رانی اش 
در دانش�گاه اوپساال، 1۴ دس�امبر 1۹5۷، پس از دریافت 
جایزه ی نوب�ل، در م�ورد آزادی بیان می گوی�د: »در صد 
و پنجاه س�ال اخیر، نویس�ندگانی که در جامعه ی سوداگر 
زیسته اند، به جز چند استثنا، تصور می کرده اند که قادر اند 
با نوعی بی مس�ئولیتی به خیر و خوشی س�ر کنند. البته که 
س�ر می کرده اند، اما در تنهایی از دنی�ا می رفته اند، همان 
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طور ک�ه در تنهایی هم زندگی کرده بودند. ما نویس�ندگان 
قرن بیس�تم نباید دیگ�ر در تنهایی بمانی�م. برعکس، باید 
بدانی�م ک�ه نمی توانی�م از مصای�ب مش�ترک بگریزیم، و 
یگان�ه کار موجه م�ا )اگر کار موجهی وجود داش�ته باش�د( 
این اس�ت که با نهایت توان مان حرف کس�انی را بزنیم که 
نمی توانن�د حرف خود را بزنند. باید حرف همه ی کس�انی 

را بزنی�م که اکن�ون در همین لحظه دارند رنج می کش�ند، 
ص�رف نظ�ر از افتخارهای گذش�ته و آین�ده ی دولت ها و 
احزابی که این کسان را س�رکوب می کنند. برای هنرمند، 
ش�کنجه گر بهتر یا بدتر وجود ندارد. از همین رو اس�ت که 
حتا امروز، به خصوص امروز، زیبایی نمی تواند در خدمت 
هیچ حزبی باش�د. چ�ه در دراز مدت و چ�ه در کوتاه مدت، 
زیبایی نمی تواند در خدمت چیزی باش�د ج�ز رنج و آزادی 
انس�ان ها. هنرمند واقعًا متعهد کسی اس�ت که اگر هم در 
مبارزه شرکت نمی کند، الاقل به ارتش های منظم نپیوندد 

و مستقل و آزاد کار کند.«
کامو از نمایندگان مهم مکتب آزادی بیان، هستی گرایی 
یا اگزیستانسیالیس�م، اس�ت. اگزیستانسیالیس�م جریانی 
فلس�فی و ادب�ی اس�ت ک�ه پای�ه ی آن ب�ر آزادی فردی، 
دی�دگاه  از  اس�ت.  نس�بیت گرایی  نی�ز  و  مس�ئولیت، 
اگزیستانسیالیس�تی، هر انس�ان وجودی یگانه اس�ت که 
خودش روش�ن کننده ی سرنوش�ت خویش است. پس از 
جن�گ جهانی دوم جریان تازه ای ب�ه راه افتاد که می توان 
آن را اگزیستانسیالیس�م ادبی نام نه�اد. از نمایندگان این 
جریان تازه می توان س�یمون دوبووآر، ژان پل سارتر، آلبر 

کامو، و بوری ویان را نام برد. 
باید نوش�ت، مبارزان آزادی بیان همواره در اندیش�ه ی 
وضع مطلوب اند، وضعی که هرگ�ز نقطه ی پایانی ندارد. 
کودِک داس�تان هانس کریس�تین اندرس�ن که، برخالف 
همه ی درباریان منگ و سنت پرست و چاپلوس، امپراتور 
را ن�ه در جامه ه�ای توبرت�وی و الوان بلک�ه ُلخت می دید 
و این را ب�ر زبان می آورد، ش�اید بی آن که خ�ود بداند، به 

بزرگ ترها درس آزادی بیان می داد.

منابع
ماش�ین تحریرمق�دس اس�ت: تاریخچ�ه ی کام�ل و 	 

سانسورنشده ی نسل بیت، نوشته ی بیل مورگان
تمرین مدارا، نوشته ی محمدمختاری	 
جریان ه�ای ادبی ب�رای آزادی بیان، نوش�ته ی ناما 	 

جعفری

»در را که باز کردم، گفت پوینده هم 
گم شده. همان جلوی در، گلوی ام 
خشکید. آن روز شنیدم که جنازه ی 

مختاری پیدا شده. بعدها گفتند موقعی 
که پوینده را می خواستند بربایند، کارت 
شناسایی اش را دست اش گرفته، رو به 
عابران داد زده: من محمد جعفر پوینده 

هستم.«

بر اساس تعاریف بین المللی، آزادی بیان یک 
معیار اساسی برای جامعه ی چندصدایی و 

دموکراتیک است و نقض این آزادی همواره به 
نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می شود. 

آزادی بیان به هر نوع بیان گفتاری، نوشتاری، 
تصویری، و مفهومی اشاره دارد. مفهوم آزادی 

بیان در جوامع امروزی گسترده است.

در اعالمیه ه�ای حق�وق بش�ر و قانون ه�ای اساس�ی 
گنجانده ش�ده و به آن ها جایگاه ویژه ی اخالقی و سیاسی 
می ده�د. از طرفی بحث بر س�ر حد و م�رز آزادی بیان نیز 
همواره وج�ود دارد. آیا می ت�وان به بهان�ه ی آزادی بیان 

حرف های وقیح زد؟  به کسی تهمت و افترا زد؟ در جامعه 
وحشت و نفرت پراکند؟ به کسی صدمه ی شخصی زد؟

حد و م�رز آزادی بیان در کش�ورهای مختل�ف را قانون 
مبتن�ی بر فرهنگ جامعه تعیین می کند و بر همین اس�اس 
مختل�ف  کش�ورهای  در  آزادی  وج�ود  می�زان  می ت�وان 
را ب�ا هم مقایس�ه ک�رد. طرح ی�ک کاریکات�ور از یک مقام 
بلندپای�ه ی کش�وری ی�ا یک ش�خصیت دین�ی در جایی از 
جهان کاری عادی است، چرا که به کسی ضرری نمی زند 
و نقد سیاس�ت مداران و ادیان شمرده می ش�ود، در حالی 
که این طرح در کش�وری دیگر می توان�د مجازات زندان و 
در مواردی حتا مرگ را در پی داش�ته باشد. در عین حال، 
در کشور اول در مثال باال آزادی بیان شامل محدودسازی 

ساقی لقایی
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قوم�ی، ن�ژادی، و جنس�یتی نمی ش�ود، و نمی ت�وان به 
بهان�ه ی آزادی بیان حقوق فردی اف�راد را پایمال کرد؛ در 
حالی که در کشور دوم محدودیت برای اقلیت ها بخشی از 

قانون است.
یک نمونه ی محدودسازی و حتا توهین و نفرت پراکنی 
علی�ه زن�ان طرح ه�ای تبلیغات�ی حج�اب در خیابان های 
ش�هرهای بزرگ ایران اس�ت ک�ه زن را کاالی�ی مصرفی 
قلمداد می کند ک�ه، برای مصون ماندن از سوءاس�تفاده، 
باید در پوششی س�خت پیچیده ش�ود. این مثالی کوچک 
از سیاس�ت های کالن حکوم�ت کنون�ی در ای�ران اس�ت 
ک�ه ه�دف ح�ذف زن�ان از جامع�ه را در تم�ام اش�کال آن 
دنب�ال می کن�د و ابایی ن�دارد رس�مًا بگوی�د وظیفه ی زن 
خانه نش�ینی، زاییدن کودکان، ارائه ی خدمات جنسی به 

همسر، و خانه داری است.
اما صرف نظر از سیاست های رسمی حاکم بر ایران، که 
چندصدای�ی را بر نمی تابد و س�عی در کنترل همه جانبه ی 
جامع�ه دارد، جامع�ه ی مدنی ایران ک�ه در درون و بیرون 
از مرزه�ای جغرافیای�ی کش�ور فعالی�ت دارد، آزادی بیان 
را چگون�ه تعریف می کند و از آن چگون�ه بهره می گیرد؟ و 
رس�انه های آزاد و یا منتقد فارس�ی در این میان چه نقشی 
دارن�د؟ طرح این س�ؤال های کل�ی به معنی پاس�خ دادن 
به همه ی آن ه�ا در این مج�ال کوتاه نیس�ت؛ بلکه برای 
اندیشیدن جمعی، پاسخ دادن گروهی و یافتن راهکارهای 

بهتر و مؤثرتر است. در این فرصت بخشی از این موضوع 
کلی و بزرگ را بر می گزینم و صرفًا به آن می پردازم.

زن و ح�ق مالکیت بر بدن موضوعی اس�ت که س�ال ها 
اس�ت مورد توجه فمینیست های ایرانی قرار دارد و در این 
زمین�ه فعالیت می کنند. از س�ویی مبارزه با خش�ونت علیه 
زنان در همه ی اش�کال آن نیز مح�ور تالش های آن ها و 
همچنین یکی از موضوعات خبری مورد توجه رسانه های 
آزاد اس�ت؛ و در عین ح�ال، خش�ونت های پنهانی نیز در 
رس�انه ها علیه زنان در ح�ال انجام اس�ت. در این فرصت 
می خواهم به موضوع خشونت علیه زنان از سوی رسانه ها 
و فع�االن مدنی بپردازم، خش�ونتی که به عن�وان ابزاری 
برای کنترل زنان حتا در رس�انه ها، شبکه های اجتماعی، 

و در میان فعاالن مدنی و سیاسی استفاده می شود.
مهرانگی�ز کار، حق�وق دان و پژوهش گر حق�وق زنان، 
در تبیین »سیاس�ت های مرتبط با ب�دن زن می گوید: »در 
ادبی�ات حق�وق بش�ری، بدن انس�ان موض�وع فرازهای 
مهمی از نیازمندی ها، ایدئال ها، و ش�ادمانی هایی اس�ت 
ک�ه انس�ان ب�ا آن می تواند خ�ود را ش�اخص کن�د. در این 
ادبی�ات، چنان چه ب�رای بدن و ح�رکات و جابه جایی آن، 
قوانین کنترل تعیین شده باشد، کرامت انسانی جریحه دار 
ش�ده و انس�ان نمی توان�د ظرفی�ت و انرژی روح�ی را که 
در کالب�د ذخی�ره دارد رها کن�د، و آن را به ص�ورت آزادانه 
در خدم�ت ش�ادمانی ف�ردی و آفرینندگی ه�ای هنری و 
حرکت های س�ازنده ی اجتماع�ی بگذارد. ب�دن ناراضی 
قاتل ش�ادمانی های خود و دیگران اس�ت. بدن در زنداِن 
بایده�ا و نبایدهای مالکانه نه برای خود س�ودمند اس�ت، 
نه به دیگران فایده می رس�اند. ب�دن وقتی در قید مالکیت 
دیگ�ری گرفتار می ش�ود، بردگی را تداع�ی می کند. تن و 

رواِن برده انباشته از خشم و عقده و نارضایتی است.«
از دی�دگاه خان�م کار، در ادبی�ات حق�وق بش�ری، کافی 
نمی بینن�د ک�ه انس�ان ب�ه امکان�ات بهداش�تی و درمانی 
دسترس�ی داش�ته باش�د. مطالبات بی�ش از این ها اس�ت 
و بس�یاری دیگ�ر از نیازه�ای بدن جدی گرفته می ش�ود. 
این نیازها با تعابیر حقوقی تعریف می ش�وند. برای مثال، 
یک معلول در ادبیات حقوق بش�ری، انس�انی قابل ترحم 
نیست، بلکه یک انسان صاحب حق است که جامعه باید با 
ایجاد تسهیالت به او مجال بدهد تا کمبودهای بدنی خود 

مهرانگیز کار

را جبران کند. بدن خود را به کمک تسهیالت به کار بگیرد 
و از ب�دن خود لذت ببرد. ش�رم از حرک�ت و نمایش بدن و 
اب�راز گرایش های جنس�ی، تا جایی که ب�ه دیگری صدمه 
نزند، از نگاه فلسفی، حقوق بشری، و هنری مردود است 
و س�ازوکارهای علمی و اخالقی و سیاسی باید نقش هایی 
ایف�ا کنند تا پیوند کهن و س�نتی و تاریخی بدن با احس�اس 
ش�رم از هم بگسلد. به س�خن دیگر، جهان پیشرو در این 
اندیش�ه اس�ت تا با یک سلس�له تدابی�ر و برنامه ها »قفس 
تن« را بش�کند و به تن اجازه بدهد تا آزادانه خود را تعریف 

کند.
مارتا نوس�بام، فیلس�وف فمینیس�ت آمریکای�ی، هفت 
رفت�ار را به عنوان رفتارهایی که باعث ابژه ش�دن یک فرد 

می شوند، برمی ش�مرد: رفتار با یک فرد به عنوان ابزاری 
ب�رای اهداف فرد ابژه س�از؛ رفت�ار با یک فرد ب�ه گونه ای 
ک�ه گویی آن ش�خص فاقد اس�تقالل و اراده ی ش�خصی 
اس�ت؛ رفتار با ش�خص ب�ه گونه ای که گویی آن ش�خص 
فاقد عاملیت و فاعلیت اس�ت؛ رفتار با شخص به گونه ای 
که گویی آن ش�خص ش�یئی اس�ت قابل تعویض با اشیای 
دیگر؛ رفتار با یک شخص به گونه ای که گویی آن شخص 
فاقد هر گونه کرامت انسانی است؛ رفتار با یک شخص به 
گون�ه ای که گویی آن ش�خص چیزی یا ش�یئی قابل خرید 
و فروش و تحت مالکیت ش�خص دیگری اس�ت؛ رفتار با 
یک ش�خص به گونه ای که گویی تجربیات یا احساسات یا 
هرچیز متعلق به آن شخص ارزش به حساب آوردن ندارد.

رابی النگتون، یک فمینیس�ت دیگر، ب�ه هفت گانه ی 
نوس�بام س�ه مورد دیگر را اضافه کرده است که قابل تامل 
اند: رفتار با یک ش�خص به گونه ای که ش�خص به بدن یا 
اعض�ای بدن�ش کاهش داده ش�ود؛ رفتار با یک ش�خص 
عمدتًا بر حسب ظاهر و زیبایی اش؛ رفتار با یک شخص به 
گونه ای که گویا آن ش�خص ظرفی�ت و توانایی حرف زدن 

ندارد.
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، می توان مثال های 
فراوانی از ابژه س�ازی زنان مشاهده کرد و برشمرد. شکل 
و رن�گ لب�اس و مدل م�و و آرای�ش یک زن در جلس�ه ای 
علمی، سیاسی، و اجتماعی پیش و بیش از اندیشه و بیان 
او م�ورد توجه و گاه حتا بحث مخاطب�ان قرار می گیرد. در 
قالب نقد عملک�رد زنی که در حوزه ی هنری یا سیاس�ی یا 

اجتماعی فعال اس�ت، بدن او و یا پوش�ش او و حتا روابط 
ش�خصی او مورد نقد قرار گرفته و س�عی در س�رکوب وی 
ب�ا هدف قرار دادن جنس�یت او می ش�ود؛ در مقابله با فکر 
و نظر زن�ان، گاه آن ه�ا را با صفات س�خیف کوچه بازاری 
توصیف می کنند و، با ایجاد حاشیه ی جنسی، جلوی ابراز 
فکر و نظ�ر آنان را می گیرند و رس�انه ها نیز اغلب بی توجه 
ب�ه این اتفاقات، به کس�انی که چنین رفتار خش�ونت باری 
با زنان دارن�د، تریبون می دهند و بدون تقبیح خش�ونت، 
آن ها را به عنوان افرادی موجه به جامعه معرفی می کنند. 
تریبون ه�ای رس�انه ای اغل�ب به کارشناس�ان م�رد داده 
می ش�ود و معمواًل زنان جز برای سخن گفتن در خصوص 
مس�ائل مربوط به زن�ان دع�وت نمی ش�وند؛ در حالی که 
زن�ان کارش�ناس فراوانی در عرصه ه�ای مختلف علمی، 
اقتصادی، سیاس�ی و فرهنگی وجود دارن�د. در معرفی و 
مصاحبه  با چهره های ش�اخص زن در حوزه های سیاسی، 
علمی و اقتص�ادی، اغلب در خصوص نقش همس�ری و 

مادری آنان پرسش و بحث می شود. 

این ه�ا همگ�ی نمونه های�ی از خش�ونت علی�ه زنان در 
رس�انه ها ب�ه ش�مار می آیند، نمونه هایی که س�بب س�لب 
آزادی بیان از زنان می ش�ود و از تن زن ب�ه عنوان ابزاری 
برای سرکوب اندیش�ه ی او استفاده می شود. در شرایطی 
که جامعه ی م�ا از قانونی برابر برای زنان و مردان بی بهره 
است، نقش رس�انه ها و جامعه ی مدنی در فرهنگ سازی 

برای برابری بسیار اهمیت دارد.

یک نمونه ی محدودسازی و حتا توهین 
و نفرت پراکنی علیه زنان طرح های 

تبلیغاتی حجاب در خیابان های شهرهای 
بزرگ ایران است که زن را کاالیی مصرفی 
قلمداد می کند که، برای مصون ماندن از 
سوءاستفاده، باید در پوششی سخت 

پیچیده شود

http://www.mehrangizkar.net/archives/000722.php
http://www.iranmediaresearch.org/sites/default/files/u60/womenmedia-2.pdf
http://www.iranmediaresearch.org/sites/default/files/u60/womenmedia-2.pdf
http://www.iranmediaresearch.org/sites/default/files/u60/womenmedia-2.pdf
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رض�ا خن�دان )مهاب�ادی(، منتق�د ادب�ی، پژوهش گ�ر 
فرهنگ عامه، و داس�تان نویس، فعالی�ت ادبی خود را در 
هفده س�الگی با انتش�ار مجموعه داس�تان بچه های محل 
آغ�از ک�رد. دوره ی اول کار ادب�ی او )1۳5۷ – 1۳۶0( ب�ا 
آث�اری دیگر چ�ون از کوزه همان برون تراود که در اوس�ت 
و جنگ رازی به ادبیات ک�ودک اختصاص دارد. خندان در 
س�ال 1۳۶0، در یورش جمهوری اس�المی ب�ه انقالب، 
همانند ه�زاران تن دیگر بازداش�ت ش�د و نزدیک به یک 

سال خوفناک ترین زندان تاریخ ایران را تجربه کرد.
در اواخر دهه ی شصت خورشیدی همراه با علی اشرف 

درویش�یان کار تدوین فرهنگ افس�انه های مردم ایران را 
آغاز ک�رد. این فرهنگ نوزده جلدی پس از بیس�ت س�ال 
کار به پایان رس�ید. رضا خندان تاکنون بیش از سیصد نقد 
داستان نوشته است که بخش عمده ی آن در مجموعه ی 
)فعاًل( شش جلدی داستان های محبوب من و دانه و پیمانه 
)کار مشترک با درویش�یان( و بخش های دیگر در نشریات 

مختلف منتشر شده است. 
خندان در س�ال 1۳۸۸ بازداش�ت ش�د و، قبل از انتقال 
ب�ه بند عمومی، یک ماه و نیم در س�لول انفرادی بند 20۹ 
زن�دان اوین محبوس ب�ود. او این مرحل�ه را در مجموعه 

فرناز کمالی

داس�تان انفرادیه ها به تجرب�ه ای ادبی بدل کرده اس�ت. 
انفرادیه ها به صورت زیرزمینی و نیز اینترنتی منتش�ر شده 

است. وزارت ارش�اد جمهوری اسالمی مدت ها است که 
از صدور مجوز برای انتش�ار مجدد داس�تان های محبوب 
من خ�ودداری می کن�د. خن�دان در عین حال ی�ک فعال 

اجتماع�ی اس�ت. او از س�ال 1۳۸۷ عضو هیئ�ت دبیران 
»کانون نویس�ندگان ایران« است و ش�هریور سال جاری 
نی�ز در انتخابات مجم�ع عمومی با اخذ بیش�ترین رإی بار 
دیگ�ر به  س�مت دبی�ری برگزی�ده ش�د. وی هم اکنون در 

تهران زندگی می کند.

آزادی بیان؛ سرفصلهای کوتاه یک گفتار بلند

از »آزادی بی�ان« ک�ه س�خن می گویی�م، از چ�ه حرف 
می زنیم؟ از یک حق؟ از یک فرهنگ؟ از قانون؟ امتیاز؟ 
یا ...؟ بهتر اس�ت از خ�ود عبارت آغاز کنی�م. »بیان« در 
عبارت »آزادی بیان« به چه معنا اس�ت؟ گفتار؟ نوشتار؟ 
یا هردو؟ معموال تصور می ش�ود »بی�ان« به معنای گفتن 
و نوش�تن اس�ت. اما »بی�ان« در عب�ارت مورد نظ�ر ابراز 
و ظاه�ر کردن اندیش�ه و احس�اس و اعت�راض به صورت 
فردی ی�ا جمع�ی اس�ت. گاه س�کوت را  برای بی�ان یک 
خواس�ته یا اعتراض به کار می گیرند؛ زدن چسب بر دهان 
که  معترضان برای نشان دادن مخالفت یا ابراز خواسته ی 
خود به آن متوسل می شوند؛ راهپیمایی سکوت هم نوعی 
بیان است. بسیار اند بیان هایی که در آن ها نوشتن یا گفتن 
در کار نیس�ت ام�ا همچنان بی�ان به ش�مار می آیند. پس، 
بیان در ترکیب »آزادی بیان« به ظهور رس�اندِن اندیشه و 

احساس است.
 

آزادی بیان؛ حق یا فرهنگ؟ 

در جمعهای روش�نفکر ایرانی، هنگام بح�ث در بارهی 
آزادی بیان، جمله هایی از این دس�ت را بس�یار می شنویم 
یا می خوانی�م: »ما هرک�دام در درون خود ی�ک دیکتاتور 
داری�م«، »جامع�ه ی ما هن�وز آمادگی الزم ب�رای آزادی 
کام�ل ن�دارد«، »آزادی )معم�وال از واژه ی دموکراس�ی 
به�ره می گیرن�د( در ما نهادینه نش�ده اس�ت«، »هنوز یاد 
نگرفته ای�م در رواب�ط روزمره م�ان دموکراس�ی )منظ�ور 

رعایت آزادی بیان اس�ت( را به کار بندیم«، »بلد نیس�تیم 
...«، »بای�د تمری�ن کنی�م«، »تمری�ن دموکراس�ی«! 
هم�ه ی این حرف ها را مط�رح می کنند تا نتیج�ه بگیرند: 
»زود است!« »برای جامعه ی ما آزادی بیان بیقیدوشرط  
خیلی زود اس�ت! کم کم! آهسته آهسته باید پیش رفت!« 
وقت�ی در پاسخ ش�ان می گویی، »آزادی بی�ان« در برخی 
کشورها تا حد زیادی رعایت می شود و به عرف جامعه بدل 
شده اس�ت، و هیچ آس�مانی هم به زمین نرس�یده، پاسخ 
می دهند: »ما فرق داریم؛ ما هرکدام یک دیکتاتور کوچولو 

هستیم. نیاز به تمرین داریم! تمرین دموکراسی!«
آیا اش�تباه می کنن�د؟ آیا ای�ن گزاره ها غلط اس�ت؟ نه! 
آن ها اش�تباه نمی کنند. به واقع نیز در جوامع اختناق زده، 
شهروندان تا حد زیادی شبیه شرایط محیطی و، درست تر، 
ش�بیه حاکمیت جامعه ی خود می ش�وند. اما واقعیت این 
است که، گویندگان این گزارهها، بعضی نادانسته و برخی 
آگاهان�ه، هدف من�د، و منفعت مند، س�طوح مختلف یک 
پدیده را به هم می ریزند؛ در بحث های  خود، داده  های گاه 
درست را برای نتیجه گیری های نادرست ردیف می کنند. 
آن چه اش�تباه اس�ت مغش�وش کردن وجوه متفاوت یک 
پدیده ی معین در بحث اس�ت، یعنی به هم ریختن س�طح 
آزادی بیان به عنوان حق، و س�طح آزادی بیان به عنوان 

فرهنگ.

آزادی بیان به عنوان حق

 حق مفروض است. انسان ها به دلیل انسان بودن حق 
دارند در بیان آن چه می خواهند آزاد باشند و هیچ »دلیل«، 
»شرط«، »قید«، و »استثنا« و »منفعت«ی نمی تواند 
و نباید این حق انس�انی را از آن ها س�لب کن�د. نه »امنیت 
ملی«، نه »منافع ملی«، نه »سوءاس�تفاده ی دشمن«، 
نه »حفظ شئونات و اخالقیات«، نه »مقدسات و باورها« 
و ... هیچ ی�ک نمی تواند حق آزادی بیان را از مردم بگیرد 
یا آن را نقض کند. این عناوین »دالیلی« است که معمواًل 
دولت ها با توس�ل به آن ها خود را محق و موظف می دانند 
تا به آزادی بیان حمله ببرند و آن را محدود کنند. اما این ها 
بهانه های�ی بی�ش نیس�ت.  آزادی بیان به عن�وان حق در 
رابطهی حقوقی می�ان مردم و دولت متجلی میش�ود. در 
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این رابطه، دولت ها هس�تند که باید تضمی�ن کنند حقوق 
م�ردم را پایم�ال نمی کنن�د، از جمله ح�ق آزادی بیان را، 

رابطهای که در جوامع استبدادی کاماًل وارونه است. 
 رابطه ی حقوقی ب�رای آن که به واقع رابطه ای حقوقی 
باش�د باید به طور عینی امکان موجودیت داش�ته باش�د. 
در م�ورد آزادی بیان، س�اختارها و نهاده�ای جامعه الزم 
اس�ت به گون�ه ای باش�ند ک�ه رابط�ه ی حقوقی م�ردم و 
دول�ت از طری�ق آن ها عملی ش�ود. مطبوع�ات آزاد یکی 
از ای�ن نهادها اس�ت و همچنین وجود قوانین روش�ن که 
دس�ت وپای دولت را در نقض یا محدود کردن آزادی های 
م�ردم ببندن�د. آزادی بیان وجودش مفروض اس�ت و هر 
فرد فقط به دلیل انس�ان بودن باید از آن برخوردار باش�د. 
ای�ن دولت ها هس�تند که با اس�تفاده از قوانی�ن و مقررات 
و تفس�یرهای خود، و ب�ا اس�تفاده از امکاناتی ک�ه دارند، 
آزادی بیان را از مردم س�لب می کنن�د. فراموش نکنیم که 
دولت ها امکانات وس�یع یک کش�ور را در اختیار دارند، از 
زندان و دادگاه و نیروی مس�لح تا دستگاه عریض و طویل 

بوروکراسی، رسانه ها به مقیاسی گسترده و از هر نوع. 
از  را  دولت ه�ا  روش�نی  ب�ه  بای�د  قوانی�ن  بنابرای�ن، 

دس�ت اندازی به آزادی بیان منع کنند. وجود آزادی بیان 
نه تنها مفروض بلکه عینی اس�ت؛ امری اس�ت بیرون از 
آدم ه�ا، و برای رس�یدن به آن بای�د به تغییر س�اختارهای 
عینی موجود در جامعه دس�ت زد. این که من و شما برویم 
تمری�ن کنی�م و درس – مثاًل – دموکراس�ی ی�ا آزادی بیان 
بخوانی�م )تازه در کجا؟ در خ�أ؟ در خیال؟( و درون خود 
را از دیکتاتورهای کوچولو پاک کنیم، موجودیت هیچ نوع 
آزادی بیانی را در جامعه تضمین نمی کند، بلکه موکول به 
محال می کن�د. آزادی بیان به عنوان حق رابطه ای عینی 
و حقوقی میان مردم و دولت است. و هنگامی که از آزادی 
بیان بیقیدوش�رط  س�خن می گوییم، از جنبه ی انسانی و 

تجلی حقوقی آن حرف می زنیم.

آزادی بیان به عنوان فرهنگ 

این راس�ت اس�ت که، جوامع دیکتات�وری زده آدم های 
عجی�ب و خلق وخوهایی غری�ب می س�ازند. در این گونه 
جوام�ع، تحمل حرف مخالف، مدارا ب�ا مخالفان، احترام 
به حقوق دیگران، و ... رفتارهایی کم یاب اس�ت، چندان 
که برخی را به این نتیجه رسانده که گویا وجود دیکتاتوری 
در حاکمیت یک س�رزمین بازتاب فرهنگ مردم آن دیار در 
صاحبان قدرت و دولت اس�ت؛ نتیجه ای کام�اًل وارونه! 
در حقیق�ت، وج�ود فرهن�گ ض�د آزادی بی�ان در جامعه 
بازتاب رفتارهای حاکمیت و سیستم اجتماعی و اقتصادی 
اس�ت، فرهنگی که حاکمان می کوش�ند به آن دامن بزنند 
و بازتولی�دش کنند ت�ا امکانی باش�د برای موجه س�اختن 

مناسبات شان با مردم. 
آن چه به م�ردم ایران مربوط می ش�ود تنها این نیس�ت 
که قرن ه�ا زیر س�ایه ی دیکتاتوری و اس�تبداد زیس�ته اند 
و، ج�ز زن�گ تفریح های�ی کوت�اه، در ط�ول تاریخ ش�ان 
هم�واره ب�ا ممنوعیت ش�دید در ابراز عقاید، احس�اس، و 
اعتراض های ش�ان مواج�ه بوده اند؛ این نیز هس�ت که، 
بی�ش از یک قرن ب�رای آزادی بیان مب�ارزه کرده اند و این 
نشان می دهد چه ولعی و چه نیازی برای دست یابی به آن 
دارند؛ مردمی که از انقالب مشروطه به این سو نگاه شان 

به فرهنگ و مدنیت مغرب زمین بوده است.
 آزادی بی�ان به عنوان فرهنگ، در حقیقت، مناس�بات 

فرهنگی می�ان مردم اس�ت؛ جاگیر ش�دن آزادی بیان در 
رفتاره�ای روزم�ره، ترجیح ها، و ارزش های آنها اس�ت . 
آزادی بی�ان به عن�وان فرهنگ زمانی در جامع�ه جاافتاده 
و نهادینه می ش�ود ک�ه آزادی بی�ان به عن�وان حق در آن 
وجود داش�ته باش�د. در صورت تداوم چنین شرطی است 
که امکان تغییری تعیین کننده در فرهنگ و عادات و روان 
انس�انها پدید میآید، زیرا  پشتوانه های قانونی، اجتماعی، 

و سیاسی چنین تحولی موجود است.
آزادی بی�ان ب�ه عن�وان ح�ق و آزادی بی�ان ب�ه عنوان 
فرهنگ دو س�طح مختلف از یک پدیده به ش�مار می آیند. 
در  مباحث مربوط به آزادی بیان گاه به عمد و گاه نادانسته 
این دو سطح را با هم خلط می کنند. مثالی می زنم: اگر من 
نش�ریه ای داشته باشم و نوشته ی شما را به این دلیل که با 
آن مخالف ام در نش�ریه ام چاپ نکنم، و یا شما ایستگاهی 
رادیویی داش�ته باش�ید و س�خنان مرا به ای�ن دلیل که آن 
را نمی پس�ندید پخ�ش نکنید، کس�انی ک�ه آزادی بیان به 
عنوان فرهنگ را اس�اس و قاع�ده  می گیرند، هردوی ما 
را سانسورچی و ضد آزادی بیان می خوانند. اما در نگرش 
آزادی بی�ان ب�ه عنوان ح�ق، نه م�ن و  نه ش�ما هیچ یک 
سانس�ورچی و ضد آزادی بیان نیستیم؛ چرا که از امکانات 
خ�ود )به عن�وان عضوی از م�ردم و نه دولت( ب�رای ابراز 
آزادی خ�ود بهره می گیریم. اما اگر روزی دولت ایس�تگاه 
رادیویی ش�ما را ببندد، من ب�ه رغم مخالفت ب�ا نظرات و 
آرا و عقاید ش�ما باید به این کار اعتراض کنم. زیرا دولت با 
این کار حق آزادی بیان ش�ما را زیر پا گذاشته است. من در 
مقام شهروند جامعه این حق را دارم که نوشته ی شما را در 
نش�ریهی خودم چاپ نکنم و سانس�ورچی و انحصارطلب 
نیز قلمداد نش�وم، ام�ا در مقام دولت یا عض�وی از دولت 
اگ�ر جلوی چاپ نوش�ته ی ش�ما را بگیرم سانس�ورچی و 
ضد آزادی بیان به ش�مار می آیم. در مقام دولت یا عضوی 
از دول�ت اگ�ر در ایجاد فرصت ه�ا و دادن ام�کان بیان به 
گروه ها و اقش�ار مختلف مردم مانعتراش�ی کنم یا تبعیض 
قائل ش�وم، دیکتات�ور و ضد آزادی بیان هس�تم. س�خن 
کوتاه: برای داش�تن فرهنگی ک�ه در آن آزادی بیان عرف 
جامعه باش�د، باید آزادی بیان به عنوان حق به دست آمده 

باشد.

راه های ارتباطی با
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با تابلو باشید
اما طابلو نباشیــد

http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
https://twitter.com/TableauMag
http://instagram.com/tableau_mag


45شماره بیست و چهار، اسفند 44۱۳۹۳ شماره بیست و چهار، اسفند ۱۳۹۳

بعد از ترورهای پاریس، مسئله ی 
»آزادی بیان« به موضوعی 

مناقشه برانگیز در افکار عمومی مبدل 
شد. در واقع، کشتار روزنامه نگاران 

فرانسوی تنش موجود در این مفهوم 
را دوباره فعال ساخت و نظرات بسیاری 

را بر انگیخت. بی شک، فلسفه و 
علوم سیاسی از این حیث وام دار 

شارلی ابدو خواهند ماند. رابطه ی بین 
لوگوس، یا مسامحتًا عقل، با تن و 

نیز لت وپار شدن آن رابطه ای تاریخی 
است. فرهنگ و ِخرد همواره از درون 

دردناک ترین و خون آلودترین شکنجه ها 
و جنگ ها و فجایع سر بر آورده است.

دو نی�روی عم�ده حول وحوش ای�ن اتفاق 
ش�کل گرفت: دس�ته ای با تأکید بر حق آزادی 
ش�ارلی اب�دو درباره ی  بی�ان، کاریکاتورهای 
پیامبر اس�الم را مصداق آزادی بیان دانسته، 
و گروه�ی دیگر از محدودیت ه�ای بیان برای 
س�خن  اقلی�ت  حق�وق  و  آزادی  پاس داش�ت 
گفتن�د. فضای عموم�ی در ایران هم مس�تثنا 
نبود و در این باره س�خن های بس�یاری رفت، 
ت�ا جایی که م�رور ای�ن مباح�ث و موضوعات 
اکنون دیگر کاری به غایت کس�الت بار اس�ت. 
در این نوش�ته ی کوتاه تالش بر این است که، 
به بهان�ه ی این مجادالت، ب�ه معرفی یکی از 
آخرین آثار میش�ل فوکو، روشنفکر فرانسوی، 

پرداخته شود. 
فوک�و در ترم پاییز س�ال 1۹۸۳ در دانش�کاه 
برکلی کالیفرنیا شش سخنرانی با عنوان »بیان 
بدون ترس«)Fearless Speech(  ارائه داد که 
بعدها به همین نام منتشر شد. او دیگر مجالی 
نیافت که متن س�خن رانی اش را برای انتش�ار 
ویرایش کند. این معرفی بر اس�اس نسخه ای 

امین بزرگیان

اس�ت که ژوزف پی یرس�ون آن را ویرایش و در سال 2002 
منتشر کرده اس�ت. بحث فوکو و صورت بندی او از آن چه 
که امروز با عنوان حق »آزادی بیان« می شناسیم بی شک 
می تواند به فهم ما درباره ی سرش�ت تاریخی و واقعی این 

موضوع کمک شایان توجهی کند.
فوکو در ابتدا روشن می سازد که عالقه اش در این بحث، 
موضوع »حقیقت« نیس�ت، بلکه آن چه او را به پروژه اش 
در بخ�ش س�وم کت�اب تاریخ جنس�یت متصل می س�ازد 
مس�ئله ی گوینده ی حقیقت اس�ت. در واقع، مسئله ی او 
این نیست که چه چیزی حقیقت است بلکه بحث درباره ی 
س�وژه ای اس�ت که حقیق�ت را می گوید: »گرای�ش ام نه 
بیان مس�ئله ی حقیقت که مس�ئله ی گوینده ی حقیقت یا 
حقیقت گ�و به عن�وان یک فعالیت اس�ت: چه کس�ی قادر 
است که حقیقت را درباره ی چیزی و معطوف به نتایج اش 
بگوی�د، و نیز حقیق�ت در چه رابطه ای با قدرت اس�ت؟ با 
این دست پرسش ها از اهمیت موضوع گوینده ی حقیقت، 
یعنی دانس�تن این که چه کسی قادر به گفتن حقیقت است 
و نیز دانس�تن این که چرا ما باید حقیق�ت را بگوییم، ما به 
ریش�ه ی چیزی که می توانیم آن را سنت انتقادی در غرب 

بنامیم، نزدیک می شویم.« 
فوک�و در بخ�ش س�وم کت�اب تاریخ جنس�یت و س�پس 
را  تالش�ی  فران�س،  دو  کول�ژ  در  درس گفتارهای�ش  در 
ب�رای فهمی�دن این که چه گون�ه فردیت غرب�ی به عنوان 
س�وژه  ای که با اختصاص دادن نوعی اخالق خاص و نیز 
تکنیک های مش�خص در برق�راری ارتباط با غذا، اش�یا، 
دوس�تان، خان�واده، کارشناس�ان، روابط جنس�ی و غیره 
خ�ود را به عنوان یک وج�ود خودمخت�ار در دوران مدرن 
بازشناخته، آغاز کرد. یکی از جذاب ترین بحث ها به کمک 
صورت بندی فوکو در خالل این پروژه ی ناتمام اش بحث 
او درب�اره ی آزادی بی�ان اس�ت. او در ابت�دای بحث اش 
درباره ی این موضوع می گوید ک�ه، مطالعه و فهم این که 
چه گونه و چرا چیزهای مش�خص یک »مسئله« شده اند 
برای او مهم است و، در همین راستا این سؤال که »چرا و 
چه گونه آزادی بیان یک مسئله ی سیاسی شده است؟« و 

این در بسترهای خود یک مسئله ی اخالقی بود.
فوکو اتکای اش بر تحقیق�ات خود در موضوع اخالق را 

به مطالعاتی درباره ی اجتماع و سیاس�ت پیوند زده و نشان 
می دهد که این دو موضوع تا چه حد به هم تنیده ش�ده اند. 
رابطه ی بین سوژه ی غربی و حقیقت،  یا به تعبیری دیگر، 
تبارشناسی این موضوع که سوژه ی غربی با چه شیوه ها و 
از طریق چه مس�یرهایی به فهم خودش نائل آمده اس�ت، 
دغدغ�ه ی او اس�ت. گوین�ده ی حقیق�ت نقش�ی مهم در 
فرآین�د ش�کل گیری »خ�ود« )Self( در میان س�وژه های 
غربی داش�ته است. در واقع، فوکو نشان می دهد که تغییر 
در چه گونگی رابطه با خود، مس�ئله ی گوینده ی حقیقت و 
سپس موضوع آزادی بیان را تغییر داده است. »خودت را 
بشناس« در سنت اخالقی غربی همواره با این اصل مهم 

همراه بوده است که »از خودت مراقبت کن«.
و  )رواق�ی  غرب�ی  فرهن�گ  اصل�ی  س�نت  دو  ه�ر  در 
افالطون�ی(، که ملهم از یونان باس�تان اند، به برس�اختن 
خ�ود و دغدغه ی خود را داش�تن توجه ش�ده اس�ت. این 
توجهات البت�ه تفاوت های ج�دی و مهمی با ه�م دارند. 
دارد،  آن  در  ریش�ه  مس�یحیت  ک�ه  افالطون گرای�ی،  در 
مس�ئله ی اصلی س�وژه و رواِن فرد اس�ت. مثاًل وقتی در 
این سنت ازچشِم ناظر بر خویشتن سخن به میان می آید، 
منظ�ور یادآوری حقایق وجودی پنهان خویش�تن اس�ت. 
بازگش�ت های مداوم در االهیات مس�یحی به خویشتن و 
فرمان »خودت را بشناس«، به عنوان یکی از آموزه های 
مه�م مس�یحیت، ریش�ه در همی�ن اخ�الق افالطونی – 
یعن�ی کش�ف چی�زی در درون – دارد که، به تعبی�ر فوکو، 
س�وژه گرایی دکارت ه�م محصول و ه�م تداوم دهنده ی 

همان گونه که در خوانش مختصر کتاب 
فوکو دیدیم، اصواًل یونانیان مسئله ی 
آزادی را بر اساس موضوع »اخالق« 
پروبلماتیک می کردند و آزادی در نزد 

آن ها مفهومی اخالقی داشت، برخالف 
فلسفه ی سياسى مدرن كه معنايى در 
محدوده هاى قانون و حكومت گرى دارد
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آن بوده اس�ت. در این نوع خودشناس�ی، »خ�ود« مدامًا 
به نوعی رس�تگاری متافیزیک که فراس�وی زندگی است 
ارج�اع پی�دا می کن�د. انق�الب و آش�وب درون�ی در ف�رد 
برای نی�ل به »س�عادت« و بعده�ا، در دوران س�کوالر، 
»پیشرفت« دغدغه ی این سنت است، سنتی که نجات را 

فراسوی زندگی و اکنونیِت آن می جوید.
در دی�دگاه رواقی�ون ام�ا، »خ�ود« از طری�ق آم�وزش 
هدایت می شود. ما با کش�ف روبه رو نیستیم بلکه با نوعی 
ساختن »خود« روبه روی ایم. »اتوس« )Ethos( در واقع 
اش�اره ای اس�ت به این نوع نگاه ب�ه خود. فوک�و در ادامه 
نش�ان می دهد که چه گونه این تلقی از خود رو به استحاله 
گذاش�ت و به حاش�یه رفت. در س�خن رانی »هرمنوتیک 
خود« روشن کرد که کنش معطوف به گفتن حقیقت نقشی 
مه�م و پایدار در س�اختن »خود« توس�ط س�وژه ی غربی 
داش�ته اس�ت. یکی از بروزها و جلوه ه�ای مهم اتوس، یا 
  )Parrhesia(»همان منش اخالقی در یونان، »پارهس�یا
ب�ود. پارهس�یا ی�ک ن�وع از بی�ان و س�خن گویی در برابر 

دیگران بوده اس�ت که گوینده دغدغه ی این را نداشته که 
از دیگران بابت حرف ه�ای اش طلب عفو کند. او حقیقت 
را بیان می کرده اس�ت. بر اساس متون یونانی، سه شکل 
متف�اوت از پارهس�یا وجود دارد ک�ه یک�ی از فرم های آن 

معادل »آزادی بیان« است. 
گوین�ده ی پارهس�یا در ادبیات یونان کس�ی اس�ت که از 
حقیقت س�خن می گوید. س�وژه ها برای به دس�ت آوردن 
حقیقت نیازمند همین گوینده ها و مرشدهایی هستند که، 
با گفتار حقیقت، ام�کان حاکمیت فرد بر »خود« را فراهم 
می کنند. بیان مرش�د، راهنما، و یا همان س�قراط، که در 
جس�ت وجوی آگاهی بخش�ی به دیگران اس�ت، آزادانه و 
رها از عبارات گمراه کننده و چاپلوس�انه اس�ت. س�وژه ی 
پارهسیا از تکنیک های بالغی برای ایجاد اجماع و توافق 
رها اس�ت. او خود را متعهد به حقیق�ت و آزادی می داند، 
نه خش�نود کردن مخاطب اش. تقریب�ًا تمامی بحث فوکو 
درباره ی س�وژه ی پارهس�یا را می توان این گونه خالصه 
کرد که، پارهس�یا تکنیکی اس�ت اس�توار بر آزادی فردی 
ک�ه حقیقت را از طریق مرش�د و راهنما به ش�اگردان برای 

ساختِن »خود« نهایی یا »خود« بعدی منتقل می کند.  
ب�ا ظه�ور مس�یحیت، و ب�ا تبدی�ل ش�دن پارهس�یا ب�ه 
اعترافات، شکاف عمده ای بین عصر یونان و دوران متأخر 
در فهم گوینده ی حقیقت ایجاد ش�ده است. »اعترافات« 
رابطه ی کالس�یک بی�ن راهنمای س�قراطی و ش�اگرد را 
شکس�ت، و گوینده ی حقیق�ت را در ارتباطی فردی و تنها 
به گوینده ی حقایق�ی درباره ی خود مبدل س�اخت. فوکو 
تبار س�وژه ی گفت�ار حقیقت را در هفت ق�رن، از مکالمات 
س�قراط تا دوران متأخر، نش�ان می دهد و نتیجه می گیرد 
ک�ه تغییری اساس�ی در ای�ن فیگ�ور، از ُبعدی سیاس�ی و 
اجتماعی به س�مت رابطه ای شخصی، ایجاد شده است. 
در متن های اوریپید، نمایش نامه نویس یونانی، پارهس�یا 
حق اساس�ی و بنیادی ش�هروندان )مردان( در آتن است، 
حقی در ارتباط با اخالق. افراد اخالقًا برخوردار از این حق 
بودند که حقیق�ت را بگویند. فوکو فرآین�د انتقال این حق 
را از اخ�الق به قان�ون عرفی )Nomos( و بعده�ا به قانون 
)Law( نش�ان می ده�د. این انتق�ال از درون امر سیاس�ی 
برخاس�ت، یعنی از زمانی ک�ه افرادی ظه�ور یافتند که به 

گفت�ن حقیقت مبادرت نمی ورزیدند و س�خنانی در مذمت 
ارتش می گفتند. و در این جا بود که ش�کافی ایجاد شد بین 

       .)Bios( و زندگی طبیعی )Nomos( قانون عرفی
قانون�ی  پدی�ده ای  ب�ه  بی�ان  آزادی  متأخ�ر،  دوران  در 
تبدیل ش�ده اس�ت. در نظام های سیاس�ی مدرن قوانینی 
درباره ی آزادی بیان وجود دارد و به همین دلیل اس�ت که 
در س�رزمین های مختل�ف، و حتا در غرب م�درن، آزادی 
بی�ان مصداق ه�ای مختلف�ی دارد. کاف�ی اس�ت قوانین 
آمریکا و فرانس�ه را با یک دیگر مقایس�ه نماییم. برخالف 
آن چ�ه فکر می کنیم، آزادی بیان یک معنای واحد جهانی 
ندارد. نکت�ه ی مهمی که از دل این واقعیت بیرون می زند 
این اس�ت که، مفهوم آزادی بیان امروزه به درون قوانین 
دولت�ی رفت�ه و در ارتباط ب�ا آن معنا می ش�ود. همان گونه 
ک�ه در خوان�ش مختص�ر کت�اب فوک�و دیدی�م، اص�واًل 
یونانیان مس�ئله ی آزادی را بر اساس موضوع »اخالق« 
پروبلماتی�ک می کردن�د و آزادی در ن�زد آن ه�ا مفهوم�ی 
اخالقی داش�ت، برخالف فلس�فه ی سياس�ى م�درن كه 

معنايى در محدوده هاى قانون و حكومت گرى دارد.
اتوس یا دغدغه ی خود را داش�تن، در دیدگاه یونانیان، 
شیوه ی بودن و هدایت خود و پدیدار شدن در برابر دیگران 
بود: س�اختن س�وژه. این مفهوم، به تعبیر فوکو، در واقع 
ش�کل انضمامی آزادی اس�ت که در اجزای عادی زندگی 
انعکاس پیدا می کند و ش�هروند می س�ازد. س�اختار جدید 
به میانجی مس�یحیت، با اتوس زداي�ى از آزادى بيان، آن 

را به يك قانون دولتى فروكاس�ته است. در واقع، رابطه ی 
آزادی بیان با زندگی طبیعی قطع ش�ده اس�ت. شاید دلیل 
اصلی نابرابری ه�ای موجود در آزادی بی�ان نیز به همین 
مس�ئله باز گردد. در حالی که برخی چیزها مصداق آزادی 
بیان اند و از س�وی سوژه غربی این گونه ادراک می شوند، 
چیزهایی شبیه به آن نیستند و بیان شان شامل محدودیت 
می ش�ود. این نابرابری محصول از میان رفتن پارهسیا و 
ج�ا گرفت�ن آن در محدوده های قانون دولتی اس�ت، و به 

سبب ماهیت دولت نابرابر و معّوج شده است. 
زمان�ی می ت�وان ب�ا گوین�ده ی حقیق�ت و آزادی بی�ان 
مواجهه ی واقعی تری در دوران جدید داش�ت که نس�بت 
آن ه�ا را ب�ا قوانی�ن رس�می حکومت�ی دریابیم. ب�ا چنین 
درهم تنیدگی بین آزادی بیان و قانون، تش�خیص این که 
کاریکاتورهای ش�ارلی اب�دو مصداق آزادی بیان هس�تند 
یا نه ناممکن اس�ت. آن ها جلوه ای هس�تند از پارهس�یا یا 
فقدان اتوس؟ روش�ن نیس�ت. امروزه گفتم�ان حقوق و 
وکال و، ب�ه تعبی�ری کلی تر، س�اختار ق�درت، دامنه های 
و  مرش�د  می کنن�د.  حدگ�ذاری  و  تعیی�ن  را  بی�ان  آزادی 
راهنمای س�قراطی جای خود را به دستورات دولتی داده 
و »خودت را بش�ناس« معناهای دیگری یافته  اس�ت، در 
حال�ی که در س�نت یونانی معان�ی و ش�کل آزادی بیان در 

ارتباط با وجدانیات شهروندان روشن می شد.
بغرنج ت�ر  متأخ�ر  نئولیب�رال  س�اختارهای  در  وضعی�ت 
بنظر می رس�د. آزادی ها با تنیده ش�دن در گفتمان حقوق 
ب�ه صراح�ت نابراب�ر و همچنی�ن انتزاع�ی ش�ده اند. در 
پروژه ی میش�ل فوکو و با ارائه ی تبارشناس�ی از وضعیت 
آزادی بی�ان، ای�ن نکته را ب�ا ارجاع ب�ه فه�م یونانیون از 
آزادی می ت�وان فهمید ک�ه آنان آزادی بی�ان را مانند طب 
و دریانوردی آم�وزش می دادند. افراد آم�وزش می دیدند 
که در گفتن آزاد باش�ند. این تعلیم چیزی فراسوی قوانین 
موجود، و گ�زاره ای پیوندخورده با خلقیات اس�ت. از دل 
ای�ن مواجه�ه ی اخالقی با آزادی اس�ت که فرد ش�یوه ی 
ب�ودن و هدایت خود و پدیدار ش�دن در برابر دیگران را فرا 
می گیرد و می آموزد که چه گونه می باید در بیان نظرات اش 
دلیر باشد و همچنین آزادی  فردی اش را به آزادی همگان 

و امر جمعی و سیاسی پیوند بزند.

زمانی می توان با گوینده ی حقیقت و 
آزادی بیان مواجهه ی واقعی تری در 

دوران جدید داشت که نسبت آن ها را 
با قوانین رسمی حکومتی دریابیم. با 
چنین درهم تنیدگی بین آزادی بیان و 

قانون، تشخیص این که کاریکاتورهای 
شارلی ابدو مصداق آزادی بیان هستند 

یا نه ناممکن است
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نوشتن درباره ی برهنگی مثل راه رفتن روی لبه ی 
پرتگاه می ماند. اولین کسی که مورد قضاوت 

است خود شما هستید. قضاوت کسانی که 
برهنگی را ذاتًا ناپسند و غیراخالقی می دانند 

احتمااًل از همان جمله ی اول شروع می شود 
و، جایی در پاراگراف های بعدی، رأی خود به 
خود صادر شده است و شمای نویسنده حتا 

نمی توانید درخواست تجدید نظر کنید. 
ول�ی م�ا در نقط�ه ای از تح�ول پوش�ش ق�رار داریم که 
برای اولین بار، پیش از این ک�ه عرف اجازه ی گفت وگو یا 

تصمیم گی�ری بدهد، همزمان با اجبار و مقررات پوش�ش 
در داخل کش�ور، ناگهان کس�انی روبه روی ما در گوش�ه و 
کن�ار جهان برهن�ه ش�ده اند. ایرانی هایی جل�وی دوربین 
و غیر ایرانی های�ی ک�ه تصاوی�ر و ش�یوه برهنگی ش�ان از 
صفح�ات توئیتر و فیس�بوک ما عب�ور کرده، حذف ش�ده 
و حک�م قطعی و رس�می درب�اره ی »مهم نب�ودِن حضوِر 
همیش�گِی نیم متر پارچه روی سر« را هم به چالش گرفته 
اس�ت. معلم های امور تربیت�ی مدارس دیگ�ر نمی توانند 
به ما افتخار کنند، ما چش�م و گوش مان برای همیش�ه باز 
ش�ده و مجبور ایم در این باره حرف بزنیم. البته می توانیم 

فائقه اشکوری

ی�ک رأی ازلی و ابدی ص�ادر کنیم، و برهنگ�ی را فارغ از 
دلی�ل اش برابر هرزگی بدانیم و با تک�رار جمله ی معروفی 
ش�امل »اگر برهنگ�ی تمدن اس�ت، حیوان�ات متمدن تر 
ان�د« به هرگونه بحث�ی در این باره پایان بدهیم. اگر ش�ما 
از این دس�ته اید و رأی خود را پیشاپیش صادر کرده اید، از 
ای�ن جای مطلب به بعد دیگر ب�ه دردتان نمی خورد، چون 
می  خواهی�م ش�یوه های مختل�ف برهنگی را ب�ا دیده ای 

عریان، زیر ذره بین ببریم.
ی�ادم می آی�د وقت�ی دبیرس�تانی بودیم، ناظم مدرس�ه 
می گفت هر چه  قدر پوش�یده تر باش�ید قیمت خود را باالتر 
برده اید، چون جنس مخالف برای کشف آن چیزی که شما 
حاضر به نش�ان  دادن اش نیس�تید بیش�تر تالش می کند. 
احتمااًل این همان ایده ای اس�ت که هنرپیش�ه های پورن 
از آن به�ره برده اند. الب�د هرکدام از آن ه�ا فرمول خاص 
خود را برای یافتن و به کار بس�تن نسبت جذاب »برهنگی 
و پوش�یدگی« دارند که مشتری را بیش�تر اغوا کند. همین 
اواخر حتا یک پورن اس�تار عرب، ک�ه نقش های خود را با 
حجاب اسالمی تلفیق می کرد، در پی دریافت تهدیدهای 
مک�رر از س�وی م�ردان هموطن اش ب�ه تیتر بس�یاری از 
نشریه های فارسی زبان بدل ش�د. روزی که ناظم مدرسه 
درباره ی ب�اال بردن قیمت به وس�یله ی پوش�یدگی حرف 
زده بود، بچه ها پچ پچ می کردند که اگر از اس�اس فروش�ی 

نباشد، چه؟
م�ا حت�ا در کالس ه�ای طراح�ی آناتومی ب�دن، که در 
دانش�گاه ب�رای عالقه مندان برگزار می ش�ود، به ش�دت 
هنری فروش�ی های  راس�ته ی  در  بوده ای�م.  مح�دود 
روب�ه روی دانش�گاه ته�ران، می توانید س�ر مجس�مه ی 
حض�رت داوود اث�ر می�کل آنژ را پی�دا کنید، بخری�د، و در 
کتاب خانه ی ش�خصی تان بگذارید و بگویید هنردوس�ت 
اید، ولی بقیه ی بدن اش را جایی نمی فروشند. اگر در ایران 
بزرگ شده باش�ید، با رفتن به »موزه ی ایران باستان« از 
دیدن برهنگی االهه های باروری و یک تندیس بدن نما از 
یک ملکه ی ایرانی در س�الن مجموعه ی پیش از اسالم، 
ناخودآگاه به تالش�ی پی می برید که آگاهان و اس�تادان در 
زمینه ه�ای مختلف به خرج داده اند تا ای�ن بخش از تاریخ 
حذف نش�ود، و آن بخش از آناتومی ب�ا لج بازی خاصی در 

یک صفحه حتا به صورت محو باقی بماند. 
ای�ران تنها نیس�ت؛ ب�ا نگاهی به کش�ورهای همس�ایه 
می بینی�م، در مح�دوده ی خاورمیان�ه، چهارچوب ه�ای 
مذهب�ی و عرف�ی هنوز بس�یار محکم اند. پ�س از قرن ها 
آن  تب�ع  ب�ه  و  بت پرس�تی  و  شمایل پرس�تی  ممنوعی�ِت 
ممنوعی�ت آفرین�ش و تولید هنری در بیش�تر ش�اخه های 
هنرهای زیبا، کش�ور قط�ر این روزها در رقابت و چش�م و 
هم چش�می با دیگر کش�ورهای عربی همسایه به صرافت 
خرید آث�ار هنری و برگزاری نمایش�گاه افتاده اس�ت. این 
کش�ور در س�ال 201۳ مجموعه ای از مجسمه های یونان 
باس�تان را ب�رای نمایش�گاه »پ�ل دوس�تی« در دوحه به 
امان�ت می گی�رد. وزی�ر فرهنگ یون�ان، که به مناس�بت 
برگزاری این نمایش�گاه به دوحه س�فر ک�رده، می بیند که 
مس�ئوالن نمایش�گاه تقاضا کرده اند که اندام تناس�لی دو 
عدد از مجسمه های باس�تانی با پارچه سیاه یا ِگل پوشانده 
شود. در نهایت، این مجسمه های باستانی پیش از نمایش 
به یونان فرس�تاده می شوند. »پل دوس�تی« عریانی را تا 
نزدی�ک اندام تناس�لی تحمل می کند، ولی اندام تناس�لی 
را ت�اب نمی آورد و ف�رو می ریزد. ش�اید روزگاری نه خیلی 
پ�س از این، کس�ی جرئت کند و بلند بپرس�د که افراش�تن 
مناره های مس�اجد آیا ی�ادگاری از دوران فالیک نیس�ت؟ 
دوران�ی که تم�دن، بر مبنای ب�اور تقدس اندام تناس�لی، 
معابد و س�ازه و گورس�تان از این عضو بنا ک�رد، به کارکرد 
تناس�لی در ش�کل دادن تمدن بها داد، و مفاهی�م خود را 
چنان قدرتمند ساخت که برای مطالعه ی آینده باقی ماند. 
در براب�ر این مفاهیم ممنوع، برهنگ�ی می تواند مفهوم 

هنر »نقاشی روی بدن« در تعریف 
برهنگی و پوشیدگی اختالل هنری ایجاد 
می کند و چیدمان های انسانی در گوشه 
و کنار جهان از برهنگی به عنوان مواد 

سازنده ی اجرای هنری استفاده می کنند 
تا به تعریف جدیدی برسند
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ساده تری باشد با بیان بصری. امروز به مجموعه شاعران 
و مجسمه س�ازانی که محدودیت های بیانی را به رسمیت 
و  فیلم س�ازان،  عکاس�ان،  از  فهرس�تی  نمی شناس�ند، 
طراح�ان رقص مدرن را ه�م باید اضافه کنی�د. طراحانی 
با ش�یطنت لباس�ی به ت�ن رقصنده ه�ا می پوش�انند که، با 

بازس�ازی اج�زای برهن�ه ی بدن ب�ر روی لب�اس و ایجاد 
خطای دید، ش�ما را وادار می کنند گمان کنید برهنه اند، تا 
تعریف ش�ما را از برهنگی به چالش بگیرند. هنر »نقاش�ی 
روی بدن« در تعریف برهنگی و پوشیدگی اختالل هنری 
ایجاد می کند و چیدمان های انسانی در گوشه و کنار جهان 
از برهنگی به عنوان مواد سازنده ی اجرای هنری استفاده 

می کنند تا به تعریف جدیدی برسند.
فرض کنیم در یک جزیره با تابش آفتاب به جهان چش�م 
می گشاییم. نه از پدر و مادری به دنیا آمده ایم نه گذشته ای 
داریم. به تنهای�ی و بدون تاریخچه ی ش�خصی، ناگهان 
باید چش�م های خ�ود را به دیدن اش�یا بگش�اییم و عادت 
دهیم و اجزای جهان را برای اولین بار بیازماییم. ما حقیقتًا 
نم�ی دانیم لباس چیس�ت ک�ه بخواهیم درب�اره ضرورِت 
بودن ی�ا نب�ودن، چه گونگی و ان�دازه اش حرف�ی بزنیم. 
یک نودیس�ت طبیعت گرا می تواند داس�تان زندگی اش را 
از این جا شروع کند، از بی کس�ی و بی گذشتگی. او قاعدتًا 
اهمیت�ی به حظ بصر یا تنفر دید بینن�ده نمی دهد، و اصرار 

نودیست های طبیعت گرا ادعا می کنند 
که لباس در درک ما از جهان خلل وارد 

می کند، پس این عادت را َخرق می کنیم 
تا با جهان احساس یگانگی کنیم. ما 
به آن ها می گوییم یعنی یگانگی شما 

در گرو لخت شدن شما است؟ جواب 
می دهند که ما در حال تمرین یگانگی 

هستیم

دارد که عریانی اش تنها بخش�ی از مفهوم بودن او است و 
به هر حال فروش�ی نیس�ت. یک بودایی در حالت لوتوس 
می نش�یند، یک تائوییس�ت احساس�ی از آگاهی را با خود 
همه ج�ا حم�ل می کند، و ی�ک خرقه پوِش برخ�ی مکاتب 
عرفان�ی تا آخ�ر عمرش حق ن�دارد خرق�ه اش را حتا برای 
حم�ام کردن از ب�دن اش در بی�اورد. چنین مری�دی باید با 
لباس اش به شست وش�و بپ�ردازد و در آفتاب بایس�تد تا با 

لباس اش خشک شود.
نودیس�ت های طبیع�ت گرا ادع�ا می کنند ک�ه لباس در 
درک ما از جهان خلل وارد می کند، پس این عادت را َخرق 
می کنی�م تا با جه�ان احس�اس یگانگی کنیم. م�ا به آن ها 
می گوییم یعنی یگانگی شما در گرو لخت شدن شما است؟ 
جواب می دهن�د که ما در ح�ال تمرین یگانگی هس�تیم و 
چون با لباس به دنیا نیامده ایم پس برای پوش�یدِن چیزی 
باید یک پیش فرض داشت. ما آن پیش فرض را زیر سؤال 
برده ایم. اما واقعیت نش�ان می دهد که بسیاری از کسانی 
ک�ه لباس ش�ان را در مکان ه�ای عموم�ی در می آورن�د، 
خودش�ان را تنه�ا ف�رض نمی کنن�د. آن ه�ا نه ب�ه دالیل 
طبیعت گرایان�ه و نه به انگیزه ی س�کوت، که به انگیزه ی 
»بیان« برهنه می ش�وند، زی�را به خوبی به حساس�یت و 
ش�وکی که برهنگی به وجود می آورد آگاه اند و از آن برای 

رساندن پیام شان بهره می برند. 
آنتونی�و گارس�یا، نماینده ی حزب چپ گ�رای »انقالب 
دموکراتیک« مکزیک، در جلس�ه ی پارلم�ان و به هنگام 
س�خنرانی علی�ه الیح�ه خصوصی س�ازی صنای�ع نفت، 
می توانست به اعتراضی ساده بسنده کند، ولی لباس های 
خود را از تن در آورد. او با این کار مخالفت خود را با حضور 
ش�رکت های خارجی در کش�ورش نش�ان داد و اعالم کرد 
که »با حضور آمریکا و ش�رکت های خارجی در کش�ورمان 
م�ا را علن�ًا برهن�ه می کنن�د.« نماینده ه�ای مختلف�ی در 
ای�ن ب�اره تاکنون س�خن گفته اند ول�ی تنها س�خن او بود 
ک�ه در رس�انه های دیگر بازتاب یافت. س�ه س�ال پیش در 
چنین روزهایی، هفده ت�ن از نمایندگان زن و مرد پارلمان 
پارلمان�ی  مصونی�ت  رف�ع  ب�رای  ت�الش  در  اس�لواکی، 
نماین�دگان، تصویر برهنه ی خ�ود را در فضای مجازی به 
اش�تراک گذاش�تند. آن ها که عضو حزب لیبرال »جنبش 

آزادی و همبستگی« بودند پالکاردی در دست داشتند که 
روی آن نوش�ته ش�ده بود: »باید از مصونیت پارلمانی رها 

شویم.«

گروه »فمن« در س�ال 200۸ در اوکراین تأسیس شد، و 
نتوانست با بیانیه و اعالمیه و جلسه و دادخواست واکنش 
چندانی در افکار عمومی ایجاد کند. هیچ رسانه ای راغب 
نبود به اعتراض شان درباره ی شبکه گسترده قاچاق کارگر 
جنس�ی بها بدهد. آن ها به ش�بکه ی گس�ترده ی دالالنی 
معترض بودند که کشورش�ان را به مقصد توریس�م جنسی 
و س�کس ارزان تبدیل کرده بود. گرانی، رش�وه، و فساد، 
ک�ه زن�ان اوکراین�ی را در تنگناه�ای مالی به  تن فروش�ی 
نداش�ت.  تازگ�ی  سیاس�ت مدارها  ب�رای  می کش�اند، 
زمانی که فمن ها تاج گل بر س�ر گذاش�تند و، ب�ا در آوردن 
لباس های ش�ان، تن ه�ای شعارنویس�ی شده ش�ان را در 
معرض دید گذاش�تند، رفتار رسانه ها و مردم در برابر آن ها 
ناگهان تغییر کرد. اعتراض آن ها حالتی از اجرای خیابانی 
به خ�ود گرفت که تم�ام دوربین ها را به خ�ود جلب کرد، و 
مرزه�ای اوکرای�ن را در نوردید و، از صفحات سیاس�ی تا 
صفح�ات زرد روزنامه های کش�ورهای مختل�ف، همه را 
وادار کرد به این موضوع واکنش نش�ان دهند. علیا ماجده 
المهدی، کنش گر مص�ری، و زنان ایرانی که در گوش�ه و 
کنار جهان غرب از حساس�یت و تأکید عرف به حجاب باور 
دارند، از چنین حساسیتی بهره می برند. فهرست برهنگی 
برای کنش یا واکنش می تواند تا کشورهای دوردست و به 
دالیل مختلف ادام�ه پیدا کند، و هرک�دام تعاریف قبلی از 
سیاست، هنر، ادبیات و محدوده ی اختیارات شهروندی 

را به چالش بگیرد. 
ناگهان شمار بزرگی در اسپانیا در تالش برای ممنوعیت 
گاوب�ازی، برهن�ه می ش�وند و تپ�ه ای انس�انی از اجس�اد 
خون آلود به وجود می آورند که دردمندی خود را از کش�تار 
گاوها بیان کنند. این روزها ب�ا تعاریف مدرن از هنر، دیگر 
تش�خیص مرز بیان هنری ی�ا کنش سیاس�ی - اجتماعی 
کار س�اده ای نیس�ت. چش�م ب�از می کنی�د و می بینی�د که 
چیدمان ه�ای هن�ری به ثمر رس�یده اند و گاوب�ازی برای 

همیشه در اسپانیا ممنوع شده است. 
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اولین باری که یاد گرفتم حرف های ام را از ترس 
قورت بدهم سوم دبستان بود. من در کودکی 
عاشق دهه ی فجر بودم: این که مردم عادی، 

مانند پدر و مادر من، بدون داشتن هیچ اسلحه 
و تفنگی به خیابان ها ریختند و از ریخته شدن 

خون شان به خاطر آرمان های شان هراس 
نداشتند برای ام شگفت آور بود. آن ها کاوه ی 

آهنگر بودند و شاه ضحاک بد دل. خواندن و 
دیدن وقایع انقالب هر کودکی را می توانست 

برای ایجاد تغییر در اطراف اش مشتاق کند. 
من می خواستم نقش خمینی را داشته 

باشم. دل ام می خواست  نوارهای ام مخفیانه 
پخش و عکس های ام یواشکی در میان مردم 

دست به دست شود. من نمی دانستم باید علیه 
چه کسی انقالب کنم، ولی به من یاد داده بودند 

که هرکس قدرت زیاد دارد حتمًا فاسد و ظالم 
است.

اولین قدم برای تغییر پیدا کردِن همراهانی راسخ و نترس 
بود و چه کس�انی راس�خ تر و نترس تر از همکالس�ی های 

دبس�تانی ام. دوس�تان ام ک�ه مانند من به دنبال شکس�ت 
بدی ه�ا بودند ب�دون چون وچرا به جنبش من پیوس�تند و 
اسلحه به دس�ت گرفتند. ما اولین جلس�ه ی خود را بعد از 
زنگ ریاضی در گوش�ه ی حیاط برگزار کردیم. متأس�فانه، 
م�ِن نه س�اله نمی دانس�تم ک�ه: اگ�ر می خواهی�د یکی از 
بزرگ تری�ن حکومت ه�ای جهان را س�رنگون کنید، بهتر 
اس�ت این کار را در یک مکان مخف�ی انجام بدهید، چون 
در حیاط دش�من همیش�گی تان ش�عار »مرگ بر خاتمی« 
را خواهد ش�نید و سریع به گوش مسئوالن مدرسه خواهد 
رس�اند. خوش بختان�ه، برخ�الف بس�یاری از انقالبیان 
دیگر، من به خاطر ش�عارهای ام نه به زن�دان رفتم و نه به 
یک مکان نامعلوم تبعید ش�دم، ولی  یک نگاه خش�مگین 
همراه با ی�ک تذکر انضباطی دریافت کردم تا دیگر نروم در 
حیاط و علیه رئیس جمهور کش�ورمان شعار دهم. بماند که 
خود ناظم مدرس�ه بود که روز قبل اش ب�ه من یاد داده بود 

تا برای تمام کشورها و آدم های جهان آرزوی مرگ کنم.
برخ�الف انتظارم، زندگ�ی از آن پس نه تنها بهتر نش�د 
بلکه هرروز و هرروز حرف هایی که می ش�د زد کمتر و کمتر 
ش�دند. من در یک مدرسه ی مذهبی درس می خواندم، و 

بهرام میالنی
وقتی شما در یک مدرسه ی مذهبی درس می خوانید بهتر 
اس�ت که خیل�ی از فکر های تان را قیچی کنی�د و بیاندازید 
دور. مث�اًل هنگام�ی ک�ه مداح مع�روف مدرس�ه می آید و 
واقعه ی کرب�ال را تبدیل ب�ه »جنگ س�تارگان« می کند، 
ش�ما بهتر اس�ت به جای فکر ک�ردن در مورد ای�ن که این 
وقایع از نظر علمی غیرممکن هس�تند، به چش�م های تان 
فشار بیاورید تا گریه تان بگیرد و همه ببینند که شما چه قدر 

دوست دار اهل بیت هستید.
ش�ما در ای�ن م�دارس نبای�د بگویی�د که آهن�گ گوش 
می کنید، فیلم می بینید، یا فالن سریال خارجی را دوست 
داری�د. ش�ما بای�د داش�تن امیال جنس�ی را نه�ی کنید، و 
همیش�ه در زیر دوش آب س�رد زندگی کنید. کاًل باید سعی 
کنید که افکارتان درون جعبه ای باش�د که به شما داده اند، 
هرچند که ذهن ت�ان حتا نمی تواند یک انگش�ت اش را در 

جعبه جا کند، چه برسد که بخواهد آن  جا زندگی کند.
بدی خ�وردن حرف ب�رای مدت طوالنی این اس�ت که 
یادت می رود که حرف زدن ایرادی ندارد. برای همین هم 
وقتی کس�ی نمی ترسد که حرف اش را بزند، آن شخص به 
شدت شما را عصبانی می کند. من اکثر دوران نوجوانی ام 
عصبانی بودم، عصبانی از این که فالن ش�خص در خارج 
می آی�د و می گوید ک�ه ایران بد اس�ت، یا عصبان�ی از این 
که س�لمان رش�دی با کتاب اش به پیامبر من توهین کرده 
است. درست است که حتا کتاب سلمان رشدی را نخوانده 
ب�ودم، ولی خب یک نفر حتمًا باید چیز خیلی بدی نوش�ته 

باشد که برای سرش جایزه تعیین کرده باشند.
ت�ا انتهای هج�ده س�الگی، آزادی بیان ب�رای ام معنی 
نداش�ت. م�ن فک�ر می ک�ردم اگر هرک�س هرج�وری که 
دوس�ت دارد بخواهد فکر کن�د، آن وقت جامع�ه به خطر 
می افتد، چون باور داشتم که مردم نمی بینند که چه چیزی 
درست است و در معرض شست وشوی مغزی شبکه های 

خارجی قرار گرفته اند. مردم باید مانند من می دیدند و فکر 
می کردند، چ�ون در نوجوانی من را مجبور ک�رده بودند تا 
مانند آن ها ببینم و فکر کنم. هراسی ندارم از اعتراف کردن 
به این واقعیت که، نگاه من تا وقتی که از ایران خارج نشده 
بودم به همین شکل بس�ته و محدود باقی ماند. البته باید 
توجه داشته باشید که عقایدم بالفاصله با خروج از هواپیما 

و خوردن مهر بر روی گذرنامه ام عوض نشد. 
م�ن آدم سرس�ختی ب�وم و س�ال ها آم�وزش روزانه آن 
قدره�ا هم بی اس�اس نبودند که با یک روز هوای ش�رجی 
خوردن از بی�ن بروند. من فیل�م دیدم، کت�اب خواندم، و 
موس�یقی گ�وش دادم. اوایل، دی�دن بس�یاری از فیلم ها 
عصبانی ام می کرد، چون آن ه�ا حرف هایی را می زدند که 
دوس�ت نداشتم. من توانایی ش�نیدن نداشتم. اگر فیلمی 
راجع ب�ه وجود امیال جنس�ی بی�ن دو مرد ح�رف می زد، 
برآش�فته می ش�دم و فکر می کردم خارجی ه�ا این فیلم ها 
را می س�ازند تا همه ی مردم جه�ان را همجنس گرا کنند، 
چون می خواس�تند ارزش ه�ای خانواده را از بی�ن ببرند و 

خانواده مهم ترین کانون اجتماعی بود و ...
م�ن از امث�ال مرلین منس�ون و امین�م به خاطر اش�عار 
ضداخالقی ش�ان ناراح�ت ب�ودم و امیدوار بودم تا کس�ی 
صدای آن ها را برای همیشه خفه کند. نداشتن آزادی بیان 
نه تنها قدرت حرف زدن را از من گرفته بود بلکه حتا تحمل 
ش�نیدن صدای دیگران را نیز نداش�تم. من نمی گویم که 
قهرمان آزادی بیان جهان ام ول�ی حداقل یاد گرفته ام که 
ادای ش�نیدن را در بیاورم. بسیاری از فرهیختگان هنری 

و فرهنگی ما حتا نمی توانند ادای شنیدن را در بیاورند. 
معن�ی آزادی بیان این اس�ت ک�ه هرکس بتوان�د عقاید 
خودش را بیان کند، ولی مس�ئولیت س�خنان اش را نیز به 
گردن بگی�رد. برای مثال، اگر من می گویم فالن انس�ان 
فالن مشکل را دارد، آن فالن انسان باید حق داشته باشد 
ک�ه از خودش دفاع کند و بگوید من این مش�کل را ندارم و 
آن که فکر می کند من این مشکل را دارم اگر مدرکی ندارد 
باید به اش�تباه اش اقرار کند. اجازه بدهیم دیگران س�خن 
بگویند. هم گوش های مان قوی می ش�وند و هم نس�بت 
ب�ه حرف هایی ک�ه دیگران می زنند بس�یار کمتر حس�اس 
می ش�ویم. حتا ممکن است که خودمان نیز حرف زدن یاد 
بگیری�م و این گونه بتوانیم حق م�ان را از ضحاک هایی که 

نمی گذارند حرف بزنیم بگیریم.

من نمی گویم که قهرمان آزادی بیان 
جهان ام ولی حداقل یاد گرفته ام که 
ادای شنیدن را در بیاورم. بسیاری از 
فرهیختگان هنری و فرهنگی ما حتا 
نمی توانند ادای شنیدن را در بیاورند
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امید معماریان1

آیا اصل دموکراس�ی خواهی در آمریکا موجب ش�د دولت نتواند محدودیت هایی را که در نظر داش�ت 

اعمال کند یا مصلحت اندیشی های سیاسی؟

در آمریکا، قانون اساسی حرف اول را می زند. به طور قطع، نهادهای مختلفی مثل دولت یا نهادهای 
امنیتی همواره تالش می کنند که خبرنگاران را از حوزه ی فعالیت های خود دور نگه دارند، اما قانون 
پشتوانه ی محکمی برای مطبوعات و شهروندان است. در آمریکا، اگر خبرنگاران به صورت قانونی 
حتا اطالعات محرمانه ی سازمان های امنیتی و اطالعاتی را به دست بیاورند می توانند منتشر کنند. 
یعنی اگر یک نفر یک س�ند فوق محرمانه ی سازمان س�یا را به دست یک خبرنگار برساند، و خبرنگار 
برای به دس�ت آوردن آن از روش های غیرقانونی مثل استراق س�مع یا کپی مخفیانه استفاده نکرده 

باشد، انتشار آن مانعی ندارد.

در گزارش�ی در خبرگزاری جمهوری اسالمی، ایرنا، در خصوص نبود آزادی بیان در رسانه های آمریکا 

اش�اره ش�ده بود که: شبکه ی س�ی ان ان اخیرًا جیم کالنسی، ارش�دترین خبرنگار خود، را بعد از 34 

فعالی�ت از جمله در بیروت، لندن، و برلین، تنها به دلیل انتقاد از سوءاس�تفاده ی اس�رائیل از ماجرای 

»شارلی ابدو« اخراج کرد! نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این خبر واقعیت دارد؟

حتمًا دلیل دیگری داش�ته اس�ت. کس�ی که در کار خبر و تهیه گزارش اس�ت نمی تواند تفس�یر کند و 
جهت گیری داشته باشد. این یکی از سخت ترین معیارها در تحریریه های این جا است. برای همین، 
خبرن�گاران نمی توانند، جز در موضوع کاری خودش�ان، بروند مصاحبه کنند و نظرش�ان را بگویند و 
جهت گی�ری کنند. یک ب�ار هم یکی از تهیه کنندگان س�ی ان ان مرگ ش�یخ فضل اهلل را ب�ه نوعی با 
همدردی تس�لیت گفت و بعد اس�تعفا داد. یا کیث اوبرمن، خبرنگار مش�هور ام اس ان بی سی، بعد از 
این که معلوم ش�د با کس�ی مصاحبه کرده که ب�ه کارزار انتخاباتی اش کمک مالی کرده، اس�تعفا کرد. 
خبرن�گار اگر در موضوع کاری که می کند جهت گیری کند و علیه یک طرف حرف بزند و این ش�ائبه را 
ایجاد کند که آن رسانه در مورد یک مسئله جهت گیری خاصی دارد، قطعًا قرارداد کاری خود را نقض 
کرده اس�ت. البته نمی توان مطلق صحبت کرد و همواره درصدی از نفوذ وجود دارد، اما خبرنگاران 
در سطوح مختلف قراردادهای سفت و سخت حرفه ای می بندند و نقض آن ها به معنی پایان قرارداد 

است.

دلبر توکلی

متن کامل گفتگو را از اینجا بخوانید

2 علی اصغر رمضان پور

برخی مش�کل آزادی بیان را به اولی�ن »قانون مطبوعات« در ای�ران مرتبط می دانند. 

درباره ی این قانون و دردسرهایی که برای مطبوعات داشت توضیح می دهید؟ 

مسئله ی آزادی مطبوعات را نمی توان به مسئله ی قانون تقلیل داد. شاهد مهم آن این است که هم 
پیش از انقالب و هم پس از انقالب، هر زمان که س�اخت و اراده ی سیاسی حاکم بر کشور اجازه داده 
آزادی وجود داش�ته اس�ت و هر وقت این ساخت و اراده وجود نداشته اس�ت قانون موجود به حالت 
تعلیق در آمده است. بنابراین، نوع اجرای قانون مهم است که در دست سیاست مداران حاکم است. 
ام�ا درباره ی قانون مطبوع�ات پس از انقالب، این قانون توس�ط مرحوم میناچی ب�رای تصویب به 
ش�ورای انقالب داده ش�ده و در س�ال 1۳5۸ به تصویب رس�یده بود و با امضای بنی صدر برای اجرا 
ابالغ ش�ده بود. این قانون در نوع خود، با توجه به فش�ار شدید سیاسی که در آن زمان برای سرکوب 
وجود داش�ت، نس�بتًا مترقی بود. در این قانون همچنان رویه ی مجوز گرفتن وجود داشت، اما باید 
پذیرفت که غیر از این در فضای سیاسی آن زمان امکان پذیر نبود. با در نظر گرفتن روشی نسبتًا آسان 
برای دادن مجوز و ترکیب نس�بتًا معقول هیئت نظارت، می توان گفت این قانون جنبه هایی داش�ت 
که س�بب شد در س�ال 5۸ و در نیمه ی اول دهه ی شصت، برای س�رکوب مطبوعات، عماًل به حال 

تعلیق در آید. 
در سال 1۳۶۸، وقتی وزارت ارش�اد قصد کرد که معاونت مطبوعاتی را راه اندازی کند و به توسعه ی 
مطبوع�ات توجه کند، دوباره این قانون را پیش کش�ید و به دلیل همان جنبه ه�ای مترقی آن بود که 
نیروهای تندرو و افراطی و تنگ نظر چش�م دیدن آن را نداش�تند و در نهایت هم در س�ال 1۳۷۹ و با 
فش�ار از جانب دفتر رهبری به هنگام تس�لط بر مجلس آن را تغییر دادند. تا پیش از این قانون با وجود 
قانون مصوب سال 1۳۶۴، به دلیل سکوت این قانون در موارد مهم و ملغی نشدن قانون سال 5۸، 
همان قانون سال 5۸ در بسیاری از موارد مبنای عمل بود. اما متأسفانه با تصویب قانون سال 1۳۷۹ 

محدودیت های قانونی بر سر راه مطبوعات در ایران بیشتر شد.

برخی  می گویند اگر روزنامه ها پس از دوم خرداد تند نمی رفتند، فضا بسته نمی شد؟

این حرف درست نیست. مگر االن دارند تند می روند که بسته می شوند؟ این یک بهانه ی همیشگی 
برای بستن مطبوعات است. از زمان ش�اه همین طور بوده، هروقت می خواستند ببندند، می گفتند 
روزنامه ها تند رفتند. دولت ها از بستن روزنامه ها به عنوان ابزار تهدید و ایحاد ترس استفاده می کنند.

سپنتا بهرام

متن کامل گفتگو را از اینجا بخوانید
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مسیح علی نژاد 3

برای مسیح علی نژاد آزادی بیان در ایران و خارج از ایران چه تفاوتی پیدا کرده است؟ 

ب�ه هر حال، من هم مثل خیل�ی از همکاران ام در ایران قربانی نداش�تن آزادی بیان هس�تم. 
از زمانی که چش�م باز کردم و خودم را به عنوان یک زن ش�ناختم، در عرص�ه ی اجتماعی این آزادی 
بیان را نداش�تم که یک س�ری خواس�ته های ام را مطرح کنم. آزادی بیان برای من تنها در عرصه ی 
مطبوعاتی و رس�انه ای خالصه نمی ش�ود. بنابراین، به عنوان یک زن ایران�ی، در فضای زندگی ام 
در محی�ط اجتماع�ی و خانوادگی آزادی بیان نداش�تم. م�ن از زمانی که خودم را ب�ه عنوان یک زن 
ش�ناختم، تا زمانی که خودم را به عنوان یک دانش آموز شناختم، و بعد که به عنوان یک روزنامه نگار 
وارد عرصه رس�انه ای ش�دم، همیش�ه از نبودن آزادی بیان زخم خوردم، زخمی فقدان آزادی بیان 
هستم. ولی گمان ام این نیست که نداشتن آزادی بیان باعث می شود که آن چه را که در ذهن مان و در 
تفکرمان هس�ت و یا می خواهیم کش�ف کنیم و در موردش جست وجو کنیم از دست بدهیم. نداشتن 

آزادی بیان ما را نمی کشد، فقط زخمی مان می کند، و قوی تر می شویم. 

حاال، با این آزادی بیانی که در اختیار داری، می خواهی صدای چه کسانی باشی؟ 

من االن فرس�نگ ها دور از ایران روزنامه نگاری می کنم. بی�رون از جایی زندگی می کنم که باید خبر 
تهی�ه کنم، و طبیعی اس�ت که هن�وز خبری که من تهیه می کن�م و از ایران بیرون م�ی آورم، در مورد 
کسانی اس�ت که آزادی بیان ندارند، در مورد کسانی است که صدایی ندارند. برای همین، به عنوان 
یک روزنامه نگار، تصمیم گرفتم که دنبال خبرهای داغ یا خبرهایی که به هر حال توس�ط دولت تولید 
می شوند نروم. خبر از دیدگاه من مثل یک گنج زیر خاک است و خیلی ها تمایل به لو رفتن اش ندارند. 
بنابراین، تصمیم گرفتم به س�راغ خبرهایی بروم که در رس�انه های رس�می، در دولت، در حکومت، 
و در ش�بکه های اجتماعی خبر محس�وب نمی ش�وند. از این فرصت آزادی که این جا دارم، در مورد 
حجاب بگویم که حاال ش�اید موضوع رس�انه های اینترنتی نباشد. یا مثاًل اتفاقی در مجلس نیافتاده تا 
م�ا درباره ی حجاب حرفی بزنیم، یا در مورد تجاوز حرف بزنیم، اما این اتفاقات در ایران وجود دارد و 
باید آن ها را برجسته کرد و در موردش�ان حرف زد. به عنوان یک روزنامه نگار، با آزادی ای که این جا 
دارم، دل ام می خواه�د در مورد چیزهایی حرف بزنم که هیچ وقت فرصت اش را نداش�تم تا در داخل 
ایران درباره ی آن ها حرف بزنم. نمی گویم هس�تم اما دلم می خواد صدای کسانی باشم که در داخل 

ایران صدایی ندارند. 

حسن سربخشیان

متن کامل گفتگو و ویدئوها را در اینجا ببینید

علی اکبر موسوی خوئینی4

در »قانون اساسی« ایران، حد و مرز آزادی بیان چیست؟ 

اصل نوزده قانون اساس�ی این نکته را روش�ن کرده  و جزئی�ات اش را به قوانین ع�ادی واگذار کرده 
اس�ت. آن جا اس�الم اول از همه مطرح ش�ده و بعد مس�ائل عمومی نظیر امنیت. متأسفانه، قوانین 
عمومی مانند »قانون اقدامات تأمینی« دس�ت دس�تگاه های قضایی و امنیتی را باز گذاش�ته اند تا با  
کس�انی که چیزی می گویند و یا مطلبی می نویسند یا روزنامه ای منتش�ر می کنند به نادرستی برخورد 
ش�ود. روزنامه نگاران زیادی به ناحق به زندان افتاده اند، چ�ه قباًل چه در حال حاضر. وقتی »قانون 
مطبوعات« در مجلس شش�م وتو ش�د، به این فکر می ک�ردم که باید به ابزاره�ای مدرن  فکر کنیم تا، 
افرادی می خواهند به ش�خصه همه چیز را اداره کنند، نتوانند آن ابزارها را دور بزنند. خوش بختانه، 

در مجلس ششم به این ابزارها و زیرساخت های آن ها پرداخته شد، چه قانونی چه فنی.

با این اظهار نظر موافق اید که، در دولت آقای روحانی »آزادی بیان« کمتر شده است؟ 

اگر بخواهیم کمی روش�ن تر بگوییم، آزادی پس از بیان در ایران محدودتر ش�ده اس�ت. شما ممکن 
اس�ت حرفی را بزنید و حتا منتش�ر هم بش�ود اما تبعات بعد از آن خیلی س�خت گیرانه تر ش�ده است، 
به خصوص که دولتی آمده اس�ت که در عرصه ی مطبوعات و شبکه های اجتماعی آزادی هایی داده 
اس�ت. کفن پوشانی که بخش�ی از آن ها در دولت قبلی س�اکت بودند ظاهرًا این روزها بیدار شده اند و 
یادش�ان افتاده که اقداماتی بکنند. خیلی از آن ها در عرصه ی قدرت هم س�هم زیادی دارند و در حال 
اس�تفاده از کارت های شان هس�تند. این مس�ائل در دوره ی اصالحات هم بود اما مهم این است که 
دول�ت چه ط�ور این مس�ئله را مدیریت کند. من فک�ر می کنم خوش بختان�ه دول�ت از اتفاقاتی که در 
س�ال های اصالحات، در کنار فرصت س�وزی ها، رخ داد عبرت گرفته و س�عی می کند به شکلی این 
مس�ئله را مدیریت کند، س�عی می کند اولویت هایی را که در کشور وجود دارد دنبال کند. چون اگر این 
اولویت ها به نتیجه نرسد، تمامی اقدامات دولت در عرصه ی داخلی و بین المللی از بین خواهد رفت. 

من اصل این حرف را قبول دارم اما فکر می کنم در دراز مدت به این صورت نخواهد ماند.

متن کامل گفتگو و ویدئوها را در اینجا ببینید
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وقتی سخن از آزادی بیان به میان می آید، اولین 
تصویری که در ذهنمان شکل می گیرد چه چیزی 

است؟ سلمان رشدی، کارتونیست های مجله ی 
شارلی ابدو، یک سخن رانی کوبنده و تأثیرگذار 

سیاسی، مارتین لوتر کینگ، ماندال … اگر 
مواردی استثنا را در نظر نگیریم، تنها نقطه ی 
مشترک اکثریت، مردانه بودن شان است: هم 

کسانی که حکم به محدودیت آزادی بیان می دهند 
و هم کسانی که مورد محدودیت یا ترور قرار 

گرفته اند و هم کسانی که آزادی را فریاد زده اند.

زمان�ی ک�ه تاریخچ�ه ی آزادی بی�ان را ورق می زنی�م، 
نقش های کلیدی را همواره مردان در دس�ت داش�ته اند و 
این مفهوم نیز در س�اختاری مردمحور شکل گرفته، رشد 
کرده، یا در مواقعی محدود ش�ده است. آیا می شود گفت، 
آزادی بی�ان س�اختاری مردس�االرانه دارد؟ تا چ�ه اندازه 
این موض�وع می تواند در نقش هایی ک�ه اجتماع به زنان و 
مردان می دهد تأثیرگذار باشد. جایگاه زنان در آزادی بیان 
یا حتا ناآزادی بیان چیس�ت؟ در سیاست و دگرگونی های 
جهانی، سخنان زنان و مردان چه قدر به شکل برابر مورد 

توجه قرار می گیرد؟

Photo by Abbas / Magnum تظاهرات مسلمانان بریتانیا در اعتراض به کتاب آیات شیطانی

محسن فرشیدی

از فتوای مرگ کتاب تا ترور مجله
یکی از مش�هورترین م�وارد محدود ک�ردن آزادی بیان 
فتوای روح اهلل خمینی برای مرگ س�لمان رشدی است. 
چنین فتوایی، به دلیل گس�تردگی توجه جهانی، همیش�ه 
ب�ه عنوان یک�ی از موارد دش�منی اس�الم ب�ا آزادی بیان 
مورد توجه بوده اس�ت. روح اهلل خمین�ی، رهبر جمهوری 
اس�المی ای�ران، در فوری�ه 1۹۸۹ حکم کش�تن س�لمان 
رش�دی را صادر کرد و این فتوا تا ب�ه امروز نیز بر قوت خود 
باق�ی اس�ت، فتوایی که زندگ�ی این نویس�نده را دگرگون 
ک�رد و او مجبور ب�ه گوش�ه گیری و زندگی مخفیانه ش�د. 
متن این فتوا بدین ش�رح بود: »باس�مه تعال�ی. اّنا هلل و اّنا 
الی�ه راجعون. ب�ه اطالع مس�لمانان غیور سراس�ر جهان 
می رس�انم، مؤلف کتاب آیات ش�یطانی، که علیه اسالم و 
پیامبر و قرآن تنظیم شده اس�ت، همچنین ناش�رین مطلع 
از محتوای آن، محکوم به اعدام می باش�ند. از مسلمانان 
غی�ور می خواهم ت�ا در هر نقطه ک�ه آنان را یافتند، س�ریعًا 
آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدسات 
مس�لمین توهین نماید و هرکس که در این راه کش�ته شود 
ش�هید اس�ت، ان ش�اء اهلل. ضمنًا اگر کس�ی دسترسی به 
مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به 
مردم معرفی نماید تا به جزای اعمال اش برس�د. والسالم 

علیکم و رحمةاهلل و برکاته.«

در آن زمان نهادهای جامع�ه ی مدنی کم تر به طرح این 
س�ؤال پرداختند که این فت�وا می تواند همانا ت�رور آزادی 
بی�ان باش�د، همان چیزی که یکی از س�ه س�تون و ش�عار 
اصلی انقالب اسالمی بوده است. به نظر می رسد مادامی 
که مفهوم مطلق آزادی پذیرفته نش�ود و آن را در بس�تری 
از نس�بیت های فلس�فی، مذهبی، سیاس�ی، و اجتماعی 
تعریف کنیم، بنا بر اقتضای زمان، صاحبان قدرت خواهند 

توانست این آزادی را با تعاریف خود محدود کنند.
س�ال ها از ای�ن فت�وا گذش�ت و در هفته ه�ای گذش�ته 
کاریکاتوریس�ت های ش�ارلی ابدوی فرانس�ه نی�ز قربانی 
مح�دود ک�ردن مفه�وم آزادی بی�ان ش�دند. در ژانویه ی 
2015 حمل�ه ای مس�لحانه و مرگ ب�ار ب�ه دفت�ر مجله رخ 
داد ک�ه حداق�ل دوازه کش�ته و چندی�ن زخم�ی ب�ر جای 
گذاش�ت. پلیس اعالم کرد مهاجمان جلس�ه ی ش�ورای 
سردبیری ش�ارلی ابدو را هدف قرار دادند و هنگام خروج 
فریاد می زدند: »اهلل اکبر«. آن ه�ا گفتند »انتقام پیامبر« 
را گرفت�ه ان�د. در ای�ن ماج�را، مهاجمان پ�س از دو روز و 
در درگی�ری ب�ا پلیس کش�ته ش�دند. پس از ای�ن حادثه ی 
خون بار، حمایت مردم و فع�االن اجتماعی از این مجله و 
دفاع از آزادی بیان در سراسر جهان به راه افتاد. به شکلی 
کم نظیر، هش�تگ »من ش�ارلی هس�تم« تنها در چندین 
روز مرز چندی�ن میلیون تکرار را در ش�بکه های اجتماعی 
گذراند. »من شارلی هستم« یا »من شارلی نیستم« شاید 
همان مرز باریک دیدگاه هر انسانی در مورد مفهوم آزادی 

بیان مشخص کند.

تف�اوت بنیادی�ن آزادی بی�ان ب�ا مفاهیم�ی مث�ل 
نژادپرستی و جنسیت زدگی 

وقتی ب�ر مطلق ب�ودن آزادی بیان تأکید می ش�ود، این 
بدین معنا نیس�ت که هر عمل و گفتاری را زیرمجموعه ای 
از آزادی بی�ان تلقی کنیم. برای مثال، گفتار نژادپرس�تانه 
در قالب آزادی بیان تعریف نمی ش�ود. آزادی بیان تا جایی 
آزادی اس�ت ک�ه در نقط�ه ی مقابل خودش ق�رار نگیرد و 
بدین وس�یله محدودی�ت دیگ�ری را پی ری�زی نکند. هر 

آزادی بیان تا جایی آزادی است که در 
نقطه ی مقابل خودش قرار نگیرد و بدین 

وسیله محدودیت دیگری را پی ریزی 
نکند. هر عمل و گفتار نژادپرستانه 

و یا جنیست زده باعث محدود کردن 
انسان های دیگر در عرصه های مختلف 

خواهد شد. در واقع، آزادی بیان تا 
جایی معنا پیدا می کند که دیگری را در 

خودش محدود نکند
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عمل و گفتار نژادپرس�تانه و یا جنیس�ت زده باعث محدود 
کردن انس�ان های دیگ�ر در عرصه های مختل�ف خواهد 
ش�د. در واق�ع، آزادی بیان تا جای�ی معنا پی�دا می کند که 
دیگری را در خ�ودش محدود نکند. ب�رای مثال، دفاع از 
حق بنیادی�ن انتخاب و اختیار انس�ان این مج�وز را صادر 
نمی کن�د که فردی دس�ت به قت�ل دیگری بزند یا انس�انی 
دیگ�ر را م�ورد خش�ونت و تجاوز ق�رار ده�د، هرچند این 
اعمال با اختیار صورت گرفته باشند و دفاع از حق انتخاب 
و اختیار ضروری است؛ در واقع، حق انتخاب تا جایی معنا 
پیدا می کند که باعث س�لب حق انتخاب دیگری نشود. در 
مورد آزادی بیان نیز این  موارد و مثال های مش�ابه صدق 

می کند.

جامعه ی مدنی 
نهادهای جامعه ی مدنی نقش مهمی در پرورش آزادی 
بیان دارن�د. این نهادها هم می توانن�د گروه های مختلف 
م�ردم را با مفه�وم و اهمی�ت آزادی بیان آش�نا کنند و هم 

صاحب�ان قدرت را ملزم به توجه به این مقوله کنند. آزادی 
بیان در چند دهه ی گذشته در ایران نه تنها رشدی نداشته 
است که س�ال به س�ال به رتبه های پایین تر س�قوط کرده 
اس�ت. از این مهم تر پیش�رفت درک مفه�وم آزادی بیان 
به وس�یله ی عموم مردم یک کشور اس�ت، موضوعی که 
جای خالی آن در جامعه ی امروز ایران احس�اس می شود. 
نهادهای جامعه ی مدنی، با دایر کردن دوره های آموزشی 

برای تأثیرگذاری بیشتر، باید عرصه 
برای حضور هرچه بیشتر زنان در 

اجتماع و سیاست فراهم شود. می شود 
نتیجه گرفت که، تأثیرگذاری بیشتر کالم 

و عمل زنان ارتباط مستقیمی با حضور 
هرچه بیشتر آن ها در عرصه های کلیدی 

و مهم جهانی خواهد داشت

مارتین لوترکینگ

گوناگ�ون و برگ�زاری همایش ه�ای مختل�ف، می توانند 
فرصت ه�ای طالیی را برای زنان و مردان فراهم س�ازند 

که به نوبه ی خود پرورش آزادی بیان را به جلو ببرند.

زنان و آزادی بیان
حضور فعال در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی 
یک�ی از م�وارد مهمی اس�ت که منج�ر به تقوی�ت آزادی 
بیان زنان یک جامعه خواهد ش�د. زمان�ی که صحنه های 
اقتصادی، سیاس�ی، و اجتماعی شاهد حضور گسترده ی 
زنان باشند، این حضور باعث رشد آزادی بیان خواهد شد 
و همچنین اذهان عمومی را نس�بت به زن�ان تغییر داده و 
موجب کاهش تعصبات جنسیتی می شوند. بخشی از این 
وظیف�ه به عهده ی خود زنان اس�ت که از ای�ن قافله عقب 
نمانند، و بخش دیگر به اصالح ساختار مردساالر کشورها 
مرب�وط می ش�ود. همزم�ان ک�ه بای�د ت�الش ش�ود زنان 
بیش�تری در جامعه به موضوعات مهم و حس�اس سیاسی 
اقتصادی توجه نش�ان دهند، باید زمینه را نیز برای چنین 
حضوری آماده ک�رد. این کار می تواند در ابتدا با گش�ایش 
کارگاه های متفاوت صورت بگیرد. نهاد های مدنی در این 

میان می توانند نقش پررنگی داشته باشند. 
در اثر پیشرفت و ترقی جامعه، و به مرور زمان، مردان نیز 
به این باور خواهند رسید که زنان می توانند در بخش های 
مختلف نقش مؤثری ایفا نمایند. ریشه ی این مشکل را که 
در جامعه ی جهانی کمتر به س�خن رانی ها و اقدامات زنان 
توجه می شود باید در عدم تقویت آزادی بیان زنان جستجو 
ک�رد. هرچه تع�داد زن�ان در صندلی های قدرت سیاس�ی 
و اقتص�ادی بیش�تر ش�ود، به م�رور موجب کاه�ش نگاه 
نابرابر جنس�یتی می ش�ود. امروزه، زنان نقش های بسیار 
کلیدی جهانی را در دس�ت گرفته اند. اما برای تأثیرگذاری 
بیش�تر، بای�د عرصه ب�رای حضور هرچ�ه بیش�تر زنان در 
اجتماع و سیاس�ت فراهم شود. می شود نتیجه گرفت که، 
تأثیرگذاری بیش�تر کالم و عمل زنان ارتباط مس�تقیمی با 
حضور هرچه بیش�تر آن ه�ا در عرصه ه�ای کلیدی و مهم 

جهانی خواهد داشت.

زنان و رسانه ها
رس�انه ها نق�ش پررنگی در پیش�رفت آزادی بی�ان زنان 
دارند. وقتی یک زن در رس�انه حق بلند کردن صدای اش 
را داش�ته باش�د، می تواند به دیگران بفهماند که زنان نیز 
مانن�د م�ردان از قدرت کاف�ی برخوردار هس�تند و فعالیت 
زنان در رس�انه ها باعث می شود تا در آینده ذهنیت مردان 
در مقاب�ل زنان تغیی�ر کند. با پیش�رفت آزادي بیان در یک 
جامعه و حضور فعال زنان در عرصه های مختلف اجتماع، 
یک جامعه ی مردس�االر نیز به این نتیجه خواهد رسید که 
زنان به عنوان نیم�ه ی دیگر جامعه نباید در انزوا باش�ند. 
صدا و س�یمای جمه�وری اس�المی ای�ران تریبون های 
در  را  اقتص�ادی  و  اجتماع�ی،  سیاس�ی،  میزگرد ه�ای 
س�یطره ی مردان قرار داده است. اعتقاد تلویزیون دولتی 
ایران، حضور زنان در نقش های فرعی این رس�انه است، 
تفک�ری که حضور زنان در عرصه های مهم اجتماعی را بر 
نمی تابد و به شکلی سیس�تماتیک نسبت به حذف زنان از 

برنامه های مهم سیاسی و اجتماعی اقدام کرده است. 
این رویه حتا در میان رس�انه های ایرانی خارج از کش�ور 
نیز دیده می شود. در بیشتر میزگردهای مهم که افراد حق 
اظهارنظر دارند و صدای ش�ان ش�نیده خواهد ش�د، زنان 
بس�یار کمت�ر از مردان دعوت ش�ده و طبیعتًا صدای ش�ان 
کمتر شنیده می ش�ود. این کمتر شنیده شدن صدای زنان 
در نهای�ت نقش هایی را ک�ه آن ها می توانن�د در اجتماع به 
عهده بگیرند کم رنگ تر خواهد کرد. مطبوعات و رسانه ها 
آموزش�گاه اجتماعی و بنیاد اساس�ی جامعه ی مدنی اند. 
نبای�د فرام�وش کرد ک�ه، مطبوع�ات و رس�انه ها آیینه ی 
حقایق و رویداده�ای جامعه اند و همچنی�ن می توانند در 

نقش فرهنگ سازی و تغییرات بسیار تأثیرگذار باشند.
در انتها باید اضافه کرد، مادامی که مقوله های فرهنگی 
و اجتماع�ی مث�ل آزادی بی�ان از نهاده�ای کوچکی مثل 
کودک�ی در محیط ه�ای  خان�واده و همچنی�ن از س�نین 
آموزشی دچار دگرگونی نش�وند، چشم انداز تغییر شگرفی 

را نمی شود انتظار داشت.
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حق آزادی بیان به دلیل ماهیت اش موضوع 
اختالفات بسیار است و با بسیاری موارد دیگر 

از جمله نقد، توصیف واقعی، توهین، تمسخر، 
افترا، تحقیر و ... قابل خلط است. به این 

ترتیب، این سؤال پیش می آید که مرز میان نقد 
و یا بیان واقعیت و یا شوخی با توهین و یا تحقیر 

و یا افترا و ... در زیرمجموعه ی آزادی بیان کجا 
است؟ یعنی چه زمانی استفاده ی فرد از حق 

آزادی بیان خود قانونی و مقبول است و چه زمانی 
غیرقانونی و ممنوع؟

ح�ق  آزادی بی�ان به موجب م�اده ی 1۹ میث�اق حقوق 
مدنی و سیاس�ی 1۹۶۶ یکی از حقوق بنیادین بشر است، 
ولی بند س�ه ی همین ماده صراحتًا معین می کند این حق 
مطلق نیست: »ِاعمال حقوق مذکور ... مستلزم تکالیف 
و مس�ئولیت های خاصی است و لذا ممکن است مشمول 

محدودیت ه�ای معینی ش�ود که در قانون تصریح ش�ده و 
برای تحقق امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف- احترام 
ب�ه حقوق دیگ�ران؛ ب- حف�ظ امنیت و نظ�م عمومی یا 

سالمت یا اخالق عمومی.«
2۷ س�ال بع�د از تصوی�ب میث�اق حق�وق بش�ر، دفت�ر 
کمیس�اریای عالی حقوق بش�ر س�ازمان ملل متحد در ژنو 
در بن�د هفت�م نظریه تفس�یری ش�ماره ی 22 خ�ود چنین 
می گوی�د: »ابراز مذه�ب یا عقی�ده به هیچ وج�ه نباید در 
جهت تبلیغ ب�رای جنگ یا دفاع از نف�رت ملی، نژادی، یا 
مذهب�ی ب�ه کار رود و ب�رای ایجاد تبعی�ض، خصومت، و 
خش�ونت، مردم را تحریک نماید. همان طور که در تفسیر 
کلی 11 ]ماده ی 1۹[ این کمیته ذکر شده است، کشورهای 
عضو موظف اند تا قوانینی را به تصویب رس�انند که مانع از 

چنین اعمالی گردد.« 
ب�ا توجه ب�ه نظرات ف�وق، یافتن پاس�خ س�ؤال اول در 
خص�وص تعیین م�رز اس�تفاده ی قانون�ی و غیرقانونی از 

سپیده کالنتریان

آزادی بیان اهمیت بیش�تری می یابد. ب�ا توجه به ماده ی 
1۹ میث�اق حقوق مدنی و سیاس�ی از یک س�و، و اصول، 
قواع�د، و قوانین حقوقی از س�وی دیگ�ر، در می یابیم که 
ِاعم�ال حق آزادی بی�ان: اواًل نباید منجر ب�ه هم خوردن 
نظم عمومی یا صدمه به بهداش�ت و سالمت عمومی و یا 
به خطر افتادن امنیت ملی ش�ود؛ ثانیًا نباید متضمن عمل 

مجرمانه باشد. 
قان�ون کیفری هر کش�ور نیز بن�ا بر اص�ل قانونی بودن 
جرم و مجازات، فهرس�ت جرایم را با توضیحات مربوطه 
و ش�رایط آن معین نموده است. بنابراین، هر عملی که به 
موجب قانون جرم تلقی می ش�ود، قانونًا و منطقًا و اخالقًا 
نمی توان�د برآمده از ح�ق آزادی بیان باش�د. )البته منظور 
قوانین کش�ورهایی اس�ت که در آن ها »حکومت قانون« 

برقرار است.(
ب�ه ج�ز م�وارد مرتب�ط ب�ا اس�تثنائات س�ه گانه ی باال، 
مهم ترین اعم�ال مجرمانه ای که ممکن اس�ت در ارتباط 
با آزادی بیان رخ دهد توهین و افترا اس�ت که در فهرس�ت 
جرائم کیفری همه ی کش�ورها وج�ود دارد و مرتکب آن، 
به تناس�ب محدوده و اثرات افترا یا توهین، توسط دادگاه 
محک�وم ب�ه مجازات می ش�ود و متعاقب�ًا ملزم ب�ه جبران 

خسارت مادی و معنوی نیز هست.
با توضیح فوق، مرجع تش�خیص مرز میان توهین و نقد 
نیز معین اس�ت: قاضی. در واقع، بررس�ی هر فعل یا ترک 
فعلی که ش�اکی خصوصی )فرد یا گروهی از افراد( یا شاکی 
عمومی )دادس�تان( داشته باش�د، عملی است حقوقی که 
باید توسط قاضی و طی دادرس�ی عادالنه انجام پذیرد، و 
بدیهی اس�ت زمانی که این مسئله درخصوص حق آزادی 

بیان پیش آید، همین روال باید طی شود. 
فرض کنی�د فردی در ای�ران و در جمع خان�واده ی خود 
لطیف�ه ای بگوید که متضمن توهین به گیلک ها باش�د، و 
از قضا چند گیلک هم در آن جمع باش�ند و بخندند. همان 
فرد ممکن اس�ت همان لطیفه را در محله ای گیلک نشین 
در ش�مال کش�ور بگوید و کار به ن�زاع و دادگاه بکش�د. در 
چنین شرایطی، شاید گوینده نپذیرد که توهینی کرده است 

اما شنوندگان ممکن است اظهار کنند که خود و خانواده و 
حیثیت شان مورد توهین و افترا قرار گرفته اند. 

در این ج�ا قاض�ی اس�ت که تکلی�ف نهایی را مش�خص 
می کند. در خصوص بروز اخت�الف نظر در رابطه با عملی 
که از نظر ف�رد یا گروهی از افراد نقد یا بی�ان واقعیت و ... 
اس�ت و از نظر ف�رد یا افرادی دیگر توهین و یا  افترا اس�ت 
نیز به ترتیب ف�وق و از طریق مجاری قضای�ی باید به حل 
و فص�ل اختالف پرداخ�ت. بروز اختالف در کش�ورهای 
مختل�ف ناق�ض صحت و درس�تی روی�ه ی مزب�ور و مانع 
اج�رای آن نیس�ت. زی�را در تم�ام نظام ه�ای حقوقی در 
جهان، هر قاضی در هر کش�وری موظف اس�ت  با مراجعه 
به منابع حقوق به دعوا رسیدگی کند و حکم نهایی را صادر 
نماید. )در نظام حقوقی رمی- ژرمنی عبارت اند از قانون، 
عرف، اصول کلی حقوق�ی، رویه ی قضایی و دکترین؛ در 
نظام حقوق�ی عرفی، ع�رف و رویه ی قضای�ی از اهمیت 

بیشتری برخوردار اند(،

مناظ�رات  و  رس�انه ای  بحث ه�ای  می�ان،  ای�ن  در 
مطبوعاتی و حتا آکادمیک، به شناسایی و طرح موضوع و 
روش�ن ش�دن زوایای مبهم آن و نیز طرح نظرات مختلف 
تئوریک مرتبط با اختالف، بسیار کمک می کند ولی نهایتًا 
نمی تواند پایان دهنده ی اختالفات مطرح در جامعه باشد، 

و راه حل عملی از درون آن ها بیرون نخواهد آمد.

قانون کیفری هر کشور نیز بنا بر اصل 
قانونی بودن جرم و مجازات، فهرست 
جرایم را با توضیحات مربوطه و شرایط 

آن معین نموده است. بنابراین، هر 
عملی که به موجب قانون جرم تلقی 

می شود، قانونًا و منطقًا و اخالقًا 
نمی تواند برآمده از حق آزادی بیان باشد
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امید کشتکار

پاییز سال ١٣٧٧ در خانه ی سیروس طاهباز 
بودیم که تلفن زنگ خورد. خبر کوتاه بود: محمد 

جعفر پوینده ناپدید شده بود. ابعاد وحشت 
هرروز و هرروز بزرگ تر مى شد. پس از داریوش 

فروهر و پروانه اسکندرى و پس از محمد 
مختارى، حاال نوبت پوینده بود. به این ها اضافه 

کنید کشته شدگان سال هاى قبل را، از احمد 
میرعالیى گرفته تا حمید حاجى زاده و ده ها تن 

دیگر. وحشت کارساز شده بود. نویسندگان 
و شاعران و روشنفکران با ترس و لرز زندگى 

مى کردند، تا حد امکان از خانه بیرون نمى رفتند 
یا سعى مى کردند تنها نباشند. مختارى و 
پوینده هردو در خیابان ربوده شده بودند و 

جنازه های شان گوشه اى از شهر   رها شده بود. 
قاتالن حرفه اى بودند و با   نهایت دقت و سرعت 

اهداف شان را شناسایى می کردند و به قتل مى 
رساندند. این بهاى آزادى بیان بود، بهایى که با 

کاردآجین شدن پرداخته بودند. 

ام�ا آن هایى که به�اى آزادى را ب�ا ج�ان پرداخته اند در 
تاری�خ معاصر ایران محدود به س�ال هاى ده�ه ی هفتاد و 
قتل ه�اى زنجی�ره اى نمى ش�وند. از دوران پهل�وى اول 
تا پس�ر تاجدارش و پ�س از آن جمهورى اس�المى، تاریخ 
ایران پر از نام هایى اس�ت که به وحشیانه ترین روش هاى 
ممکن جان خ�ود را براى آزادانه »ح�رف زدن« داده اند: 
از محمد مس�عود، فرخى یزدى، حسین فاطمى، و خسرو 
گلس�رخى تا فری�دون فرخزاد، پی�روز دوانى، و س�عیدى 
سیرجانى؛ فهرست کشته شدگان آزادى بیان در ایران سر 
ب�ه صد ها نام مى گ�ذارد، نام هایى که برخ�ى از آنان حتا از 
صفحات کتاب ها هم حذف ش�ده اند. اسامى شناخته شده 
یا ناش�ناخته اى که حتا هن�وز اثری از جنازه ی بس�یاری از 
آن ها پیدا نیس�ت. از می�ان خیل افرادى که ب�راى آزادى 
بیان در ایران جان داده اند، در این نوشتار کوتاه به یک نفر 

از این فهرست بلندباال مى پردازیم: سعید سلطان پور.

نغمه در نغمه خون
غلغله زد، تندر شد

شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد
آن دالور که قفس با گل خون می آراست

لب اش آتش زنه آمد، سخن اش آذر شد

ش�اعر،  س�بزوار،  متول�د  س�لطان پور،  س�عید 
نمایش نامه نویس و کارگردان تئا تر، و از اعضاى »سازمان 
چریک هاى فدایى خلق« )اقلیت( از مهم ترین چهره هاى 
ادبى و هنرى مب�ارزه با رژیم پهلوى و همچنین جمهورى 
اس�المى است. او که در دوران س�لطنت بار ها بازداشت، 
زندانى، و ش�کنجه ش�ده بود، نهایتًا در سال ١٣۶٠ بدون 
هیچ محاکمه اى حتا از نوع صورى و تش�ریفاتى، در حیاط 
زندان اوی�ن تیرباران ش�د. او ٢٧ فروردین ماه، در ش�ب 
جشن عروس�ى اش، ربوده و بازداشت شد و پس از تحمل 
۶۶ روز ش�کنجه، در س�حرگاه اول تیرم�اه اع�دام ش�د. 
س�لطان پور پیش از آن هم بار ه�ا به زندان افت�اده بود، از 
جمله در س�ال های ١٣5٣ تا ١٣5۶ به جرم داشتن عقاید 
مارکسیس�تى به زندان افتاده شده بود اما، در طول زندگى 
کوتاه اش، هرگز از عقاید خود دس�ت نکشید و همواره هنر 

خود را وقف آزادى ستم دیدگان جامعه مى کرد.
او ع�الوه بر چن�د مجموعه ش�عر توقیف ش�ده، چندین 
نمایش نام�ه نیز ب�ه روى صحنه ب�رد که در ه�ردو نظام با 
ی�ورش عوام�ل حکومتى مواج�ه مى ش�دند. از آن جمله 
نمایش نام�ه ی آم�وزگاران را مى توان نام برد که در س�ال 
١٣۴٩ بر اساس متنى از محسن یلفانى اجرا شد، و نتیجه ی 
اج�راى آن هجوم س�اواک به پش�ت صحن�ه ی نمایش و 
بازداش�ت و پس از آن ش�کنجه و محاکمه ی دسته جمعى 
تم�ام عوامل آن از نویس�نده و کارگردان ت�ا بازیگران بود. 
همچنی�ن، نمایش عباس آقا، کارگر ایران ناس�یونال پس 
از پی�روزى انق�الب به صحن�ه رفت و در همه ى ش�هر ها 
توس�ط عوامل حکوم�ت و »حزب اللهى« ها مورد هجوم 
قرار گرفت و در   نهایت، پس از اجراهاى پرشور در تعدادى 
از ش�هر ها، متوقف شد. گفته مى ش�ود این نمایش، که بر 
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اساس داستانى واقعى نوشته و اجرا 
ش�د، پس از نمایش عامیانه ی شهر 
قصه ی بیژن مفی�د، از پربیننده ترین 

نمایش هاى اجراش�ده ى تاریخ تئا تر 
ایران اس�ت. خود س�لطان پور تعداد 
تماش�اگران ای�ن نمای�ش را بیش از 

چهل و پنج هزار تن برآورد مى کند. 
چ�ه  س�لطان پور  راس�تى  ب�ه  ام�ا 
مى گف�ت که س�رانجام ب�ه جوخه ی 
اعدام س�پرده ش�د؟ او از چه چیزى 
صحب�ت مى ک�رد و مى کوش�ید چ�ه 
چی�زى را ب�ه مخاط�ب اش عرض�ه 
بود؟  تیرباران  س�رانجام اش  که  کند 
سلطان پور نماد هنرمندانى است که 
هنر و ادبیات را نه براى محفل هاى 
ک�ه  روش�نفکرانه  و  خصوص�ى 
محصول�ى متعل�ق به ت�وده ی مردم 
مى دانند. او در تم�ام دوران فعالیت 
خود مى کوش�ید فعالیت هاى هنرى 
و ادب�ى خود را به میان م�ردم بیاورد 
ص�داى  ک�ردن  بی�ان  طری�ق  از  و، 
م�ردم در اث�ر هن�ری اش، ب�ر روى 
توده ه�ا تأثی�ر گ�ذارد. ب�رای مثال، 
مى ت�وان از ش�عرخوانى او ی�اد کرد. 
دکت�ر س�عید یوس�ف درب�اره ی وجه 
است:  گفته  س�لطان پور  شعرخوانى 
س�لطانپور  خصیصه هاى  از  »یک�ى 
شعرخوانى او اس�ت که شعر را براى 
تهیی�ج مى خواند و وج�ه بازیگرى و 
تئات�رى خ�ود را به آن مى اف�زود. او 
این گونه  که  اس�ت  واحدى  نمونه ی 
ش�عر مى خوان�د و دکلماس�یون او را 
مایاکوفسکى  شعرخوانى  با  مى توان 

مقایسه کرد.« 
در  او،  ش�عرخوانى  جلس�ات 

»ش�ب هاى ش�عر گوته«، جلس�ات »کانون نویس�ندگان صفحاتی از بروشور نمایش »عباس آقا، کارگر ایران ناسیونال«
ایران«، و »ش�ب هاى ش�عر خوش�ه« همواره با استقبال 
اس�تثنایى مخاطب�ان مواج�ه مى ش�د. ع�الوه ب�ر ای�ن، 
سلطان پور شاعر بسیارى از سرودهاى انقالبى »سازمان 
چریک ه�اى فدایى خلق« بود و تعدادى از س�رودهاى او 
هنوز هم خوانده و شنیده مى شوند. از جمله ی این سرود ها 
مى ت�وان به »آفت�اب کاران جن�گل« با مطلع »س�ر اومد 
زمس�تون ...« اش�اره کرد که نس�خه ی بازخوانى شده ى 
آن س�رود رس�مى کارزار انتخاباتى میرحسین موسوى در 

انتخابات سال ٨٨ بود. 
همچنین، س�لطان پور را مى ت�وان از بنیان گذاران تئا تر 
خیابان�ى در ای�ران معرف�ى ک�رد. او در بیش�تر اجراه�اى 
تئات�رى خود، به خصوص در زمان اج�راى نمایش عباس 
آقا ...، مى کوش�ید از سالن هاى استاندارد نمایشى دورى 

کن�د. گروه دوره گردان ای�ن نمایش بر آن ب�ود که کار خود 
را در مکان ه�اى عمومى همچون پارک ه�ا، کارخانه ها، 
مزارع، و هرجا که کارگران و عموم مردم هستند یا تحصن 
کرده ان�د، اج�را کند ک�ه اغلب به دلی�ل تهاج�م نیروهاى 
حزب اللهى وابس�ته به رژیم جدید میس�ر نمى شد. اما این 
اجرا ه�ا ب�ا س�ماجتى بى نظیر ادامه پی�دا کرد تا ای�ن که در 
  نهایت، با هجوم کارگران حزب اللهى »ایران ناس�یونال« 

و ضرب و شتم عوامل نمایش، اجرا ها خاتمه پیدا کرد. 
این ش�کل بی�ان هن�رى و اس�تقامت در ارائ�ه ی هنر، 
رودررو با توده ی مردم، ش�کلى اس�ت ک�ه حکومت هاى 
خودکامه به ش�دت از آن واهمه دارند. هن�رى که با مردم 

ارتب�اط برق�رار کند، فى نفس�ه ب�راى دولت هاى مس�تبد 
خطرناک اس�ت. این ش�کل بیان هنرى نه تنه�ا در ایران 
ک�ه در اقصا نقاط جه�ان براى دیکتاتور ها وحش�ت آفرین 
اس�ت. از جمله کس�انى که مانند سلطان پور س�رانجام به 
خاطر آزادى بیان و ارائه ی مس�تقیم هنر خود کشته شدند 
مى توان به فدریکو گارس�یا لورکا و همین طور ویکتور خارا 
اشاره کرد، کس�انى که بهاى آزادى خود را با گلوله دادند. 
جالب این جا اس�ت که سرگذش�ت لورکا ش�باهت زیادى با 
زندگى سلطان پور دارد. او هم ش�اعر و نمایش نامه نویس 
بود و توسط عوامل ژنرال فرانکو دیکتاتور اسپانیا دستگیر 

و بدون محاکمه اعدام شد. 

س�لطان پور ت�الش می کرد در ه�ر فرم و ش�کل هنرى 
فری�اد آزادى باش�د. ب�راى او هنرى ارزش�مند ب�ود که به 
توده ه�ا درس آزادى و انق�الب بده�د، و در ای�ن راه هیچ 
ابایى نداشت که مورد نقد محافل ادبى و هنرى فرار گیرد، 
زیرا براى او هنر نه محصولى گل خانه اى و متعلق به قش�ر 

خاصى از جامعه، که صداى توده ى مردم بود. 

تا که در بند یکی بندم هست
با تو ، ای سوخته، پیوندم هست

نبرم راز، مگر با خورشید
تا به خون ریشه ی سوگندم هست

خنجر خاری در خون دهان
گر ز گلزار بپرسندم هست

داغ سرسختی اندیشه ی سرخ
زخم خونین خطرمندم هست

گل خون می شکنم، می روم
آ... ی باغ را گل گل، مانندم هست

تو بر آن ای که مرا پشتی نیست
من بر آن ام که دماوندم هست
شفقی ریخته در سرب و سرود

روی دلتای فرآیندم هست
دل اکنون ام اگر خفته به خون

دل فردایی خرسندم هست

سلطان پور نماد هنرمندانى است که 
هنر و ادبیات را نه براى محفل هاى 

خصوصى و روشنفکرانه که محصولى 
متعلق به توده مردم مى دانند. او در 
تمام دوران فعالیت خود مى کوشید 

فعالیت هاى هنرى و ادبى خود را به میان 
مردم بیاورد
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در سال 1۹4۹، جورج اورول حکومتی کمونیستی 
را به تصویر کشید که مردمان اش بردگانی 

بودند که هرروز و هرشب توسط دوربین ها 
و جاسوس های حکومتی تحت نظاره قرار 

می گرفتند. دنیای 1۹84 جورج اورول ترسناک 
بود و انسان هایی را نشان می داد که دیده نشدن 

تبدیل به آرزویی دست نیافتنی برای شان شده 
بود.

ب�ا گذش�ت زم�ان و ق�درت گرفت�ن آمری�کا،  ایده های 

کمونیستی و ساختار حکومتی که اورول متصور بود کم کم 
تنها تبدیل به یک ش�وخی در س�ری فیلم ه�ای جیمز باند 
ش�دند. آمریکا تبدیل به نمادی از آزادی های بشری شد، 
جایی که هرکسی هر سخنی داشت می توانست بیان کند، 
بدون آن که حذف ش�ود. اما همیش�ه در این میان افرادی 
همچون ادوارد اس�نودن و چلس�ی منینگ وجود داشتند 
که پش�ت نقاب آمریکا را دیده بودند و احس�اس می کردند 
آن چه در پش�ت پرده می گذرد خطرناک تر از آن است که با 
مردم در میان گذاشته نشود. این افراد با در خطر انداختن 

جان خود درهای�ی جدید را برای ما باز کردند و دنیا را برای 
همیشه تغییر دادند.

ادوارد جوزف اسنودن در سال 1۹۸۳ در ایالت کارولینای 
ش�مالی به دنیا آمد. او در سال 200۴ وارد »آژانس امنیت 
ملی« آمریکا ش�د و کار خ�ود را به عن�وان یک متخصص 
کامپیوتر ش�روع کرد. اس�نودن در س�ال 200۷، به عنوان 
»مسئول امنیت ش�بکه«، از طرف آژانس مأمور شد تا در 
سوئیس مس�تقر ش�ود و اوضاع آن جا را تحت  کنترل خود 
بگیرد.  به گفته ی اسنودن، کار پیدا کردن برای او به دلیل 
توانایی های زیادش در کار با رایانه ها بس�یار آسان بود و هر 
جا که می خواست می توانست استخدام گردد. او تا انتهای 
س�ال 2012 زیر نظر آژانس امنیت مل�ی به کار پرداخت، تا 
این که به مؤسسه ی امنیتی بوز الن همیلتون پیوست و کار 
خود را در آن جا ادامه داد. بر اساس گفته های اسنودن، او 
از ابتدای سال 200۷ در جریان برنامه ی جاسوسی آمریکا 
بود، اما ش�عارهای تبلیغاتی اوباما باعث شد که او فکر کند 

اوضاع تغییر خواهد کرد. 
او چهار س�ال منتظر ماند ولی تغیی�ری که منتظرش بود 
هیچ گاه به وقوع نپیوست، و همین باعث شد که او دنیا را از 
آن چه در پشت پرده ی کابل های نوری مخابراتی می گذرد 
باخبر کند. ادوارد اسنودن در ماه های انتهایی سال  2012 
ب�ا مس�ئوالن روزنامه ی گاردی�ن تماس گرف�ت و از آن ها 
ب�رای تنظی�م پرون�ده ای مطبوعاتی علیه آژان�س امنیت 
ملی آمریکا کمک خواس�ت. گاردین، که با افشاگر ی های 
منینگ در مورد جنگ افغانس�تان و ع�راق تجربه ی کافی 

ازنظر حقوقی و عملی را برای انتش�ار این مدارک داشت، 
از دعوت اسنودن استقبال کرد.

اس�نودن به کمک گرینوالد، نویسنده ی گاردین و الئورا 
پویتراس، مستندساز مشهور، چندین ماه را صرف تنظیم 
پرونده ای مس�تدل کرد ت�ا این که در ابت�دای ژوئن 201۳ 
این پرونده ی محرمانه توس�ط گاردین و واش�نگتن پست 
انتش�ار پیدا کرد. اس�نودن در هنگام انتش�ار ای�ن مدارک 
موفق به خروج از آمریکا و رفتن به هنگ کنگ ش�ده بود. 
او پس از اقامتی کوتاه در هنگ کنگ به روس�یه رفت، و در 
آن جا بود که توانست اقامتی پنج ساله را از حکومت پوتین 

دریافت کند.
بر اس�اس مدارکی که اسنودن افش�ا کرده بود، آمریکا و 
انگلیس به وسیله ی چندین پروژه ی جاسوسی اطالعات 
کارب�ران اینترنت�ی در سراس�ر جه�ان را ب�رای مب�ارزه با 
حمالت تروریس�تی جم�ع آوری و تحلیل می کنند. ش�اید 
معروف ترین این برنامه ها دو سیس�تم جاسوس�ی پریزم و 
تمپورا باشند. پریزم سیستم جمع آوری اطالعات اینترنتی 
آمریکا اس�ت ک�ه ب�ه واس�طه ی آن نهادهای جاسوس�ی 
آمریکا اجازه ی دسترس�ی به داده های نه شرکت اینترنتی 
و کامپیوتری معروف دنی�ا، مانند یاهو، گوگل، فیس بوک 
و مایکروس�افت را دارند. عالوه بر این نه ش�رکت، دادگاه 
امنیتی آمریکا به ش�رکت مخابراتی ورایزن نیز دستور داد 
که اطالعات چند میلیون کاربر خ�ود را در اختیار مأموران 

پریزم قرار دهد. 
بر اس�اس مدارکی ک�ه اس�نودن درز داد، آژانس امنیت 
مل�ی آمریکا بیش�تر از همه ب�ه دنبال کاربران کش�ورهای 
چین، هند، افغانس�تان، ایران، فرانسه و آلمان است. بر 
اس�اس این مدارک، دالیل ضدتروریس�تی تنها بخشی از 
اهداف پریزم بوده و آمریکا سعی داشته با این اطالعات به 
موقعیت اقتصادی و اجتماعی کش�ورهای هدف پی ببرد. 
برنامه ی جاسوس�ی تمپورا متعلق به س�ازمان جاسوس�ی 
انگلی�س اس�ت و از نظ�ر حجم اطالع�ات چندی�ن برابر 
پریزم اس�ت. در این برنامه، س�ازمان جاسوس�ی انگلیس 
به تحلیل داده های خام کابل ه�ای نوری می پردازد که به 
مراتب حجم اطالعات گسترده تری را در اختیار کارمندان 

اسنودن به کمک گرینوالد، نویسنده ی 
گاردین و الئورا پویتراس، مستندساز 
مشهور، چندین ماه را صرف تنظیم 
پرونده ای مستدل کرد تا این که در 
ابتدای ژوئن 2013 این پرونده ی 

محرمانه توسط گاردین و واشنگتن 
پست انتشار پیدا کرد

ایمان منتظری
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این س�ازمان ق�رار می دهد. ه�ر کابل اینترنت�ی در هنگام 
تحلیل صد گیگابایت در ثانیه اطالعات را به س�امانه های 

این سازمان وارد می کند که عددی نجومی است.
در کن�ار ای�ن اطالع�ات، خ�وب اس�ت ک�ه نگاه�ی به 
واکنش های مس�ئوالن و مردم آمریکا نیز داش�ته باشیم. 
مهم ترین واکنش ش�اید واکن�ش باراک اوباما باش�د که به 
دفاع از فعالیت های جاسوس�ی آمریکا در برابر رسانه های 
آلمانی پرداخت، و گفت که این برنامه برای دفاع از آمریکا 
الزم است و نمی شود که توأمان امنیت و حریم خصوصی 
را با هم داش�ت و یکی را باید فدای دیگری کرد. در ابتدا، 
اکثر اعض�ای کنگره ی آمریکا از وج�ود چنین برنامه هایی 
اب�راز بی اطالع�ی کردند، که البت�ه با گفته ه�ای اوباما در 
رابط�ه با این که کنگ�ره در جریان تمام امور بوده اس�ت در 
تناقض بود. با باز شدن این پرونده در برابر رسانه ها بعضی 
از سناتورهای سرشناس به دفاع و تعداد کمتری به نقد این 

برنامه پرداختند. 

موضوع�ی ک�ه در ای�ن میان جال�ب بود ع�دم اعتراض 
م�ردم آمریکا و حتا حمایت کردن م�ردم از این برنامه بود. 
بر اس�اس نظرس�نجی های صورت گرفته، بی�ش از نیمی 
از مردم اعتقاد داش�تند که این کار برای مبارزه با تروریسم 
الزم اس�ت و نباید متوقف ش�ود. موض�وع زمانی جالب تر 
می ش�ود که، مأم�وران حکومت�ی نتوانس�تند کارآیی این 
برنام�ه را اثبات کنند و حتا حمله های تروریس�تی که اوباما 
را  کردن ش�ان  متوق�ف  ادع�ای  س�خن رانی های اش  در 
داش�ت هم نتوانس�ت برای کنگره قانع کننده باشند. البته 
بعدها آشکار شد که این حمله ها نه به وسیله ی جمع آوری 
اطالعات اینترنتی بلکه به دس�ت برنامه ه�ای کنترلی که 

زمان جنگ سرد به کار می رفتند متوقف شده بودند.
از دیگر نقاط تاریک این برنامه دسترس�ی بدون نظارت 
مأم�وران آژان�س به اطالع�ات اینترنتی یک فرد اس�ت، 
یعن�ی دون پایه  ترین مأمور اطالعاتی آمریکا می توانس�ت 
تنها با این اس�تدالل که احس�اس خطر از جان�ب یک فرد 

Photo by: REUTERS/Tobias Schwarz معترضان به پیگرد قضایی ادوارد اسنودن در برلین

کرده اس�ت اطالعات او را بررس�ی کند. کارمن�دان پریزم 
آزادی اطالعات�یِ درجه س�ه دارن�د، یعنی اگ�ر فردی حتا 
به وس�یله ی دو واس�طه هم به فرد مظنون نزدیک باش�د 
اطالع�ات اش در دس�ترس مأموری�ن قرار می گی�رد. اگر 
بخواهی�م ای�ن مس�ئله را بهت�ر بی�ان کنیم، کافی اس�ت 
مظنون�ی به ن�ام علی را تص�ور کنیم. اگر علی دوس�تی به 
نام رضا و رضا رئیس�ی به نام احمد و احم�د برادری به نام 
کاظم داش�ته باش�د ما می توانی�م به ایمیل، فیس�بوک، و 
تمام حس�اب های اینترنت�ی آن ها بدون اجازه دسترس�ی 
داشته باش�یم. باید در نظر داشته باشید که به گفته ی خود 
آژان�س، آن ه�ا برای پی�دا کردن اف�راد مظنون ب�ه دنبال 
کلماتی همچون بمب، جهاد، و نظایر آن در میان کاربران 
اینترنت می گردند. برای همین، اگر شما با یک تروریست 
هیچ گونه رابطه ای نداش�ته باش�ید، باز هم حس�اب های 

اینترنتی تان توسط مأموران آژانس زیر نظر قرار می گیرد.
ارت�ش آمری�کا، بالفاصله پس از نش�ر م�دارک بر روی 
س�ایت گاردین، دسترس�ی کارکن�ان اش به این س�ایت را 
مح�دود ک�رد. البته، سانس�ور رس�انه ای تنها مح�دود به 
ارتش آمری�کا نبود و، آن گونه که بعدها برمال ش�د، دولت 
انگلی�س به بی بی س�ی و ش�بکه های زیر نظر آن دس�تور 
داده ب�ود تا آن جا که می توانند از پوش�ش خبری اس�نودن 
بپرهیزند. از س�وی دیگر، اکثر رس�انه ها به ج�ای این که 

به بررسی محتوای این افش�اگری بپردازند، به دنبال این 
رفتند که اس�نودن در زمان اقام�ت اش در آمریکا چه گونه 
زندگی می ک�رده و با چه کس�انی بیرون می رفت�ه، اتفاقی 
مش�ابه با آن چه برای چلس�ی منینگ اتفاق افتاد. چلسی 
منینگ نیز، پس افش�ای اس�ناد جنگی آمری�کا، به خاطر 
گرایش جنس�ی اش مورد حمله ی رس�انه ها ق�رار گرفت تا 
آن جای�ی که در میان م�ردم تبدیل یک لطیف�ه ی اینترنتی 

گشت و در میان سکوت به زندان فرستاده شد.
برخالف دول آمریکا و انگلیس، دیگر کش�ورها از بابت 
برنامه های جاسوس�ی آمریکا خوش حال نبودند، و ش�اید 
ش�دیدترین برخ�ورد را در این میان دولت آلم�ان با آمریکا 
داش�ت. آنگال م�رکل در ابت�دا ابراز ک�رد که راج�ع به این 
برنام�ه چیزی نمی داند و از اوباما خواس�ت تا این برنامه را 
قطع کن�د. گفته های مرکل با تعجب س�ران نظامی آلمان 
مواجه ش�د، و آن ها اب�راز کردند که این غیرممکن اس�ت 
ک�ه مرکل در رابطه ب�ا این برنامه ها بی اطالع بوده باش�د. 
در ماه های بعد از انتش�ار مدارک، مردم آلمان در اعتراض 
ب�ه جم�ع آوری اطالعات ش�ان توس�ط دولت آمری�کا به 
خیابان ها ریختند و دست به تظاهرات زدند. البته تمام این 
مخالفت ه�ای دولت های اروپایی در حد حرف باقی ماند، 
چون با تهدیدهای آمریکا آن ها نه تنها از مواضع خود کوتاه 
آمدند بلکه برای دستگیری اسنودن هم اقدام کردند، و تا 
آن ج�ا پیش رفتند ک�ه هواپیمای مورال�س، رئیس جمهور 
بولیوی، را ک�ه در حال پرواز بر ف�راز اتریش بود، به خاطر 
ادعای سفیر آمریکا در مورد مخفی شدن اسنودن در آن بر 

زمین نشاندند و به بازرسی آن پرداختند.
البته، باید توجه داش�ت که اس�ناد اس�نودن هزینه های 
بسیار س�نگینی داش�ته، و بس�یاری بر این باور اند که باال 
گرفت�ن خصومت روس�یه و دول غربی تا ح�دی از همین 
افش�اگر ی ها سرچش�مه گرفت�ه اس�ت. این که آیا منتش�ر 
کردن اس�ناد محرمانه توسط اسنودن درست بوده است یا 
نه جای بحث بس�یار دارد، ولی با اطمینان می ش�ود گفت 
اس�نودن با افش�اگری اش نگاه ما به فناوری و اینترنت را 
ع�وض کرد و بحث های�ی را به وجود آورد که ت�ا قبل از آن 

وجود نداشتند.

بر اساس مدارکی که اسنودن درز داد، 
آژانس امنیت ملی آمریکا بیشتر از همه 
به دنبال کاربران کشورهای چین، هند، 

افغانستان، ایران، فرانسه و آلمان 
است. بر اساس این مدارک، دالیل 

ضدتروریستی تنها بخشی از اهداف 
پریزم بوده و آمریکا سعی داشته با 

این اطالعات به موقعیت اقتصادی و 
اجتماعی کشورهای هدف پی ببرد
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فرصت مالقاِت از نزدیک و تئاترگونه با متن یکی 
از برجسته ترین نویسندگان مدرن تاریخ ایران 
مغتنم و کاماًل نوستالوژیک بود. آخرین بار او را 
در جشنواره ای دانشجویی حوالی سال 137۹ 

دیده بودم. و حال این بار به بهانه ی اجرای 
نمایش نامه ای بر اساس کتاب ارداویراف نامه، 

اسطوره ای که پیش از معرفی بیضایی، چیزی از 
آن نمی دانستم.

کتاب ارداویراف نامه یا ارداویرازنامه )پاک هوش( متنی 
اس�ت به زبان پهلوی و درباره ی س�فر موبدی زرتشتی به 
دنیای پس از مرگ، که برخی س�ابقه ی نگارش نسخه ی  »دوزخ در اندیشه های ما است که دوزخ ساختیم« 

– ازمتن نمایش نامه

امین بزرگیان

نهای�ی آن را ب�ه زم�ان خس�رو انوش�یروان ساس�انی ب�ر 
می گردانند. ارداویراف موبدی پارس�ا در عهد ساس�انیان 
بود که برای سفری روحانی به جهان مینوی )عالم معنی( 
برگزیده ش�د تا برزخ و بهشت و دوزخ را از نزدیک مشاهده 
نماید. او برای سفر به جهان استعالیِی پس از مرگ و درک 
انضمامی آن می بایس�ت از تمام تعلقات اش جدا می ش�د. 
ارداویراف هفت خواهر داشت که هر هفت تن همسر وی 
نیز بودند. او برای رفتن به جهاِن دیگر آنان را رها می کند.

مت�ن  ای�ن  از  نمایش�ی  بازنویس�ی  ب�ا  بیضای�ی  به�رام 
اس�طوره ای و اج�رای آن در دانش�گاه اس�تنفورد ایال�ت 
کالیفرنیا راهی را برای گفت وگوی هرچه بیشتر و همگانی 
با یک�ی از اس�طوره های کهن ایرانی گش�وده اس�ت. اگر 

بپذیریم که اس�طوره ها نقشی عمده در ناخودآگاه فرهنگی 
ی�ک جامعه ب�ازی می کنند، به جز اهمی�ت ادبی، اهمیت 

اجتماعی و سیاسی آن ها نیز برای ما روشن خواهد شد.
متن ارداویراف نامه در اواخر دوره ی ساسانی و وضعیت 
نابه س�امان آن دوره بازنویس�ی ش�ده اس�ت. مردم�ان از 
ش�رایط زندگی ش�ان ناراضی ان�د و حیات بر آنان س�خت 
شده است. بیش�تر این نارضایتی به دستگاه دینی موبدان 
زرتشتی باز می گردد که نقشی اصلی در ساختن جامعه ای 
نابرابر داشته اند. به همین سبب، باور مردم سست شده و 
اعتقادات زیر س�ؤال رفته است. دستگاه روحانی زرتشتی 
و موب�دان از ارداوی�راف می خواهن�د که به جه�ان مرگ 
ب�رود و گزارش�ی از آن جهان بیاورد تا حقانی�ت موبدان بر 

عکس ها: امیر نوژن
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همگان ثابت شود. س�فر به عالم مرگ یکی از اصلی ترین 
درون مایه های اسطوره ها و داستان ها بوده است. کمدی 
االه�ی نوش�ته ی دانت�ه آلیگی�ری، ش�اعر ایتالیایی قرن 
سیزده میالدی، یکی از برجس�ته ترین صورت بندی ها از 
این سفر اس�ت. همچنین داستان معراج پیامبر اسالم نیز 
بر اساس همین میل باس�تانی آدمیان برای شناخت عالم 

ناشناخته صورت بندی شده است.
بیضای�ی در متنی کوت�اه درب�اره نمایش نامه خوانی اش 
در همی�ن ب�اره می نویس�د: »از همه ی َگش�ت نامه های 
جهان گردان، َگش�ت آن جهان پیشینه ی کهن تری دارد؛ 
در اس�اطیر که�ن ایش�َتر به جه�ان زیرین می رف�ت برای 
ب�از آوردن ُدم�وزی؛ گیلَگِمش به م�رز دو جهان می رفت 
پی دی�دن انکی�دو و پرس�یدن راِز جهاِن م�رگ؛ اورفه به 
مرگس�تان می رف�ت تا اوریدی�س را ب�از آورد، و نی�ز ِدِمتر 
می رف�ت به ب�از آوردن دخت�رش ُک�ر! در چی�ن و هند نیز 
برای دانس�تن سرنوش�ت پس از مرِگ کس�ی به آن جهان 

می روند.«
ای�ن میل در دنیای نو و دین زداش�ده ی ام�روزی از بین 
نرفت�ه و تجلی�ات اش را در کش�فیات علم�ی، رمان ها، و 
سینما می توان پیدا کرد. بر اساس روایت ارداویراف نامه، 
خواه�ران ک�ه تنها همی�ن برادر را داش�تند، ن�زد موبدان 
ٓامده و از ایش�ان می خواهند که »ارداویراف را بدین س�فر 
هراسناک و ناشناخته نفرستند، مبادا که یگانه برادرشان از 
این سفر باز نگردد. موبدان بدیشان اطمینان دادند که وی 
پس از هفت ش�بانه روز به س�المت باز خواهد گشت.« در 
نهایت، ارداویراف از این س�فر باز می گردد، اما در کسوت 

و ش�خصیتی کاماًل متفاوت. روح ارداوی�راف در حالی که 
کالبدش بر زمین اس�ت به معراج م�ی رود و در پایان هفت 
ش�بانه روز باز می گ�ردد. بیضایی نی�ز نمایش نامه اش را از 
همی�ن نقطه آغاز می کند. او این هفت روز را در هفت پرده 
در دو شب متوالی در جایی خیلی دور از محل تولد اسطوره 

به روی صحنه آورد.
بیضای�ی در این کار نیز، مثل اکث�ر کارهای تاریخی اش، 
ب�ا »اکن�ون« صحب�ت می کن�د. او ب�ا دس�ت کاری ها و 
بازنویس�ی های اش می خواهد اکنون را به گذش�ته ببرد و 
با زبان انس�ان هایی در اعماق تاریخ با تماش�اگران س�خن 
بگوید. بی راه نیس�ت ک�ه دیالوگ زیبا و جذاب زرتش�ت با 
ارداوی�راف در پرده ی چهارم، یعنی ب�رزخ، متنی انتقادی 
به دستگاه دین در ایراِن متأخر می شود. در واقع، بیضایی 
ب�ا ات�کای بنیادی�ن اش ب�ه زب�ان فارس�ی و توانایی های 
اکن�ون  آین�ه ی  در  را  اس�طوره  م�ا  ب�رای  آن  گم ش�ده ی 
می خوان�د. و البت�ه هیچ خوان�ش درخوری جز ای�ن کار از 
تاریخ و اسطوره ممکن نیست. بیضایی می نویسد که »در 
گزارش ارداویراف کوشیدم آیین ها و باورها و رفتار و منش 
مردم کهن از چش�م خود آن ها – و با معنای آن روزی آن ها 
– دیده ش�ود«، اما ش�کی نیس�ت که دسترس�ی به »خود 
آن ه�ا« به طور کام�ل ممکن نیس�ت و تفس�یر و خوانش 
راوی اس�ت که بدان اعتبار می دهد. در پرده ی آخر، نزاع 
و تن�ش موجود در نمایش نامه به نزاع ِخرد و دس�تگاه دین 
تبدیل می شود که اساس�ًا ایده ای مدرن و متعلق به دوران 
روشنگری  اس�ت؛ هرچند که کارگردان و نویسنده ی متن 
س�عی نماید جنبه های امروزین را در متن اش پنهان کند. 
حقیقتی که در نهایت ارداویراف از آن چهره می گش�اید نه 
بود و نبوِد جهان پس از مرگ که همین ایده ی مدرن تضاد 

دین و عقل است.
پ�رده ی دوم ب�ه حض�ور ارداوی�راف، ب�ا اج�رای مژده 
شمس�ایی، در بهش�ت اختص�اص دارد. او ب�ا بهش�تیان 
مالق�ات می کن�د و در می یاب�د که آن�ان در بهش�ت نیز از 
رنج ها و دردهای خویش در آن جهان رها نش�ده اند. فارغ 
از این که این ایده تا چه حد در متن ارداویراف نامه هس�ت 
یا از مؤل�ف نمایش نامه برخاس�ته اس�ت، در هرصورت از 

بیضایی در این کار نیز، مثل اکثر کارهای 
تاریخی اش، با »اکنون« صحبت می کند. 
او با دست کاری ها و بازنویسی های اش 

می خواهد اکنون را به گذشته ببرد و 
با زبان انسان هایی در اعماق تاریخ با 

تماشاگران سخن بگوید.

ناممکنی رهایی از رنج و آسودگی سخن به میان می آید که 
ایده ای کاماًل س�نت آگوستینی است. در برخی نحله های 
مسیحیت، مسیح همچنان در آس�مان ها نیز رنج آدمی را 
به دوش می کش�د. این ایده را شاید ما در گریه و غم پیامبر 
و ائمه در بهش�ت از درد و رنج ش�یعیان بیشتر ادراک کرده 

باشیم.
از  کارگ�ر  داری�وش  تصحی�ح  و  پژوه�ش  اس�اس  ب�ر 
ارداویراف نام�ه، ای�ن اث�ر کاری اس�ت حماس�ی و متعلق 
ب�ه دوره ی پیشازرتش�تی در ای�ران که بعدها به وس�یله ی 
جامعه موبدان مورد اس�تفاده قرار گرفته و به مرور تفصیل 
بیشتر یافته و ش�کل دینی پیدا کرده اس�ت. »زمان دقیق 
نوشته ش�دن روایت فارس�ی زردشتی مش�خص نیست. 
ٓان چ�ه روش�ن اس�ت این ک�ه کاما ٓاس�ا، یکی از پارس�یان 
هن�د، در ۸۹۶ یزدگ�ردی )152۷ میالدی( رونوش�تی از 
یک�ی از دست نوش�ته های این اث�ر را در ای�ران تهیه کرد و 
با خود ب�ه هند برد، و این دست نوش�ته اکن�ون کهن ترین 
دست نوش�ته ی فارس�ی زردش�تی از ارداویراف نام�ه ب�ه 

حساب می ٓاید.«

گزارش بیضایی از ارداویراف نامه، همان گونه که خود او 
و تماشاگران کارش بر آن آگاه اند، به سبب همین جنبه ی 
امروزی�ن و سیاس�ی اش، قاب�ل اج�را در ای�ران نیس�ت. 
»روش�ن اس�ت که گزارش ارداویراف در ای�ران پروانه ی 
اج�را نمی گرفت و ج�ای دیگ�ری از جهان نیز پش�تیبانی 
ب�رای اج�رای فارس�ی نمی یاف�ت، که ن�ه بازیگ�ران اش 
بودند و نه تماش�اگران اش! در پانزده س�ال گذش�ته، تنها 
ش�ماری تک گوی�ی، داس�تانک، و نمای�ش در نمایش در 
گ�زارش ارداویراف – که انب�ان آزمون هایی ب�ود که هرگز 
امید ش�دن نداش�ت – گرد آمد و متنی شد نزدیک به شش 
ت�ا هفت س�اعت اج�را«، زمان�ی ک�ه بیضایی ب�ا خالصه 
کردن متن آن را به س�ه س�اعت اجرا رس�اند. ب�ه جز چند 
بازیگر حرفه ای همچون مژده شمس�ایی، صادق هاتفی، 
افشین هاشمی، و حمید احیا، بقیه ی اعضای پرشمار این 
نمایش نامه خوانی اف�رادی بودند که تجربیات اول خود را 

در بازی گری و به سرپرستی بهرام بیضایی سپری
می کردن�د. و با وج�ود ضعف هایی در اجرا توانس�تند در 

نهایت کار شسته و رفته ای ارائه بدهند.
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نگاهی به فیلم های بخش های مختلف برلیناله 
نشان می دهد که، این جشنواره نه فقط در 

اهدای جوایز بلکه در انتخاب فیلم ها نیز نگاهی 
متفاوت با جشنواره های مشابه دارد. فیلم هایی 

با موضوعات آزادی بیان، حقوق زنان، اقلیت ها، 
فساد دولتی و اداری و ...، و توجه به حضور 

گسترده ی زنان سینماگر در بخش های مختلف 
جشنواره نشان گر تعهد برلیناله به آزادی و حقوق 

بشر است. پیش از این نیز حمایت و نمایش 
فیلم های بلوک شرق در برلین نشانه ی این تعهد 

بوده است.

ای�ن البت�ه راِز مگ�وی برلینال�ه نیس�ت. وقت�ی در آغاز 
مراس�م اختتامیه، مجری مراسم از دیتر کوسلیک، رئیس 
برلیناله، در مورد سیاس�ی بودن این جش�نواره پرسید، او 
گف�ت: »در ای�ن دو هفته که ما جش�نواره ی فیل�م برگزار 
می کردیم و روی فرش قرم�ز قدم می زدیم، دنیای بیرون 
ش�کل دیگری ب�ود. اتفاق�ات زی�ادی افتاد ک�ه بعضی از 
آن ها ناگوار بودند، مثل کشته ش�دن سیصد پناه جویی که 
کشتی شان غرق ش�د. نمی خواهم به همه ی موارد اشاره 
کنم، اما این خوب اس�ت که ما این ج�ا فیلم هایی داریم که 
به آن ه�ا فیلم های سیاس�ی می گوین�د. زیرا ای�ن فیلم ها 

سپهر عاطفی

انعکاس دهن�ده ی اتفاقات�ی هس�تند که در دنی�ا می افتد. 
بنابراین، تا زمانی که این یک جش�نواره ی سیاسی است، 
ما فقط روی فرش قرمز نمی ایس�تیم بلک�ه به همه ی دنیا 

متصل ایم.« 
بنابرای�ن، برلینال�ه ب�ه »سیاس�ی« بودن خ�ود افتخار 
می کند. با ای�ن حال، در مورد خرس ط�الی جعفر پناهی 
ن�ه رئیس جش�نواره که دارن آرنوفس�کی به هم�راه یکی 
از قوی تری�ن تیم ه�ای داوری برلیناله در س�ال های اخیر 
داوری کرده اند. تاکس�ی، که روز دوم جشنواره به نمایش 
در آمد، از همان ابتدا با تش�ویق های منتقدان رو به رو شد 
و، در روزه�ای بع�د، از منتق�دان بین المللی س�تاره های 
فراوانی گرفت: سومین فیلم در فهرست منتقدان مجله ی 
اس�کرین، در میان ن�وزده فیلم بخش مس�ابقه، و دومین 

فیلم در فهرست منتقدان روزنامه ی تاگس شپیگل شد.
در میان رس�انه های آلمانی، ش�پیگل آن الین با حمایت 
از خ�رس طال ب�رای فیلم تاکس�ی، آن را جای�زه ای برای 
آزادی بیان می داند و معتقد اس�ت این جایزه عالوه بر این 
که از نظر هنری قابل توجیه اس�ت، به ش�جاعت پناهی و 
همراه�ان اش تعلق گرفته اس�ت که با وج�ود تهدید های 
واقع�ی اق�دام ب�ه س�اختن ای�ن فیل�م کرده ان�د. منتق�د 
روزنامه ی دی ولت با بی سابقه خواندن اهدای خرس طال 
به تاکس�ی، به فیلم هایی با انتقادات سیاسی اشاره می کند 
که پیش از این در برلین نمایش داده ش�ده اند اما هیچ کدام 
بدون مجوز کشورشان به برلین نرسیده اند و چنین رودررو 
ب�ه دیکتاتوری حمل�ه نکرده اند. ب�ا این ح�ال، این منتقد 
اش�اره می کند که این یک جایزه  ی حمایتی حقوق بش�ری 
برای یک زندانی سیاس�ی نیس�ت، بلکه تاکسی یک فیلم 
خارق العاده اس�ت که بدون در نظر گرفتن ش�رایط سخت 

کارگردان اش لیاقت خرس طالی برلین را داشت.
ب�ا این ح�ال، بس�یاری جای�زه  ی پناهی را نش�ان توجه 
برلیناله به فرامتن و مس�ائل خارج از سینما دانسته اند. اما 
هنگام�ی که موض�وع فیلم های پناه�ی وضعیت خودش 
و محرومیت اش از فیلم س�ازی اس�ت، چه گونه می توان 

فیلم ه�ای او را ب�دون در نظر گرفتن ش�رایط اش قضاوت 
کرد؟ تماش�اگر فیلم تاکس�ی می داند که، راننده ی تاکسی 
کارگردانی اس�ت ک�ه در حکم�ی ناعادالنه و بی س�ابقه به 
بیست س�ال محرومیت از فیلم سازی محکوم شده است، 
ولی حاال بدون توجه به این حکم، دوربینی درون تاکسی 

گذاشته و قصد دارد فیلم تازه ای بسازد. 
س�اختار مس�تند فیل�م )هویت واقع�ی پناه�ی و بعضی 
مسافران در فیلم و اشاره ی آن ها به دوربین درون تاکسی( 
به همین دلیل و نش�ان گر هوش باالی کارگردان اس�ت. 
وصل ک�ردن جهان فیل�م با دنی�ای واقعی تنه�ا از طریق 
همین ساختار مستندگونه امکان پذیر است. درست است 
که پناهی مخفیانه فیلم می س�ازد و محدودیت های مادی 
فراوان�ی دارد، ام�ا او به تعبیری هی�چ گاه رهات�ر از امروز 
فیلم نس�اخته اس�ت. او دیگ�ر دغدغه ای از باب�ت گرفتن 
مجوزهای مختلف ب�رای نمایش در ایران ندارد، بنابراین 

حرف اش را صریح و بی پرده می زند.

داوری  هیئ�ت  ک�ه  نیس�ت  ان�کار  قاب�ل  نهای�ت،  در 
تاکس�ی،  جش�نواره ی برلین، عالوه بر ارزش س�ینمایی 
به تالش و مبارزه ی پناهی برای فیلم س�اختن در ش�رایط 
س�خت هم توجه ویژه ای داش�ته اس�ت و ای�ن در منطق 

برلیناله به معنای تعهد به اصول این جشنواره است.

در میان رسانه های آلمانی، شپیگل 
آن الین با حمایت از خرس طال برای فیلم 
تاکسی، آن را جایزه ای برای آزادی بیان 
می داند و معتقد است این جایزه عالوه 

بر این که از نظر هنری قابل توجیه است، 
به شجاعت پناهی و همراهان اش تعلق 

گرفته است که با وجود تهدید های واقعی 
اقدام به ساختن این فیلم کرده اند
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آرش کمانگیر

ویدیویی را در یوتیوب تماش�ا ک�رده ای و می خواهی 
نس�خه ای از آن را بصورت صوتی یا تصویری دانلود 
کنی. ش�اید می خواهی فایل را جایی offline  پخش 
کنی، ی�ا ایده ای برای ویرایش ویدیو داری. مش�کل 
این اس�ت که صفح�ه ی یوتی�وب، دکمه هایی برای 
share کردن ویدیو در شبکه های اجتماعی و اضافه 
کردن آن به ی�ک play list  دارد، ام�ا هیچ جا دکمه ی 
save دیده نمی ش�ود. این وضعیتی اس�ت که با آن 
زی�اد روب�رو می ش�ویم: ابزارهای دیجیت�ال بعضی 
امکان�ات را به م�ا می دهند و قابلیت ه�ای دیگری را 
کامال از دسترس ما دور نگه می دارند. این جاست که 
ما محتاج ابزارهای اضافی می شویم. وقتی یوتیوب 
ام�کان ذخیره کردن نس�خه ای از ویدی�و را بصورت 
فایل نمی دهد، ما دس�ت ب�ه دامن ِ آدم ناشناس�ی 
می ش�ویم که ابزاری تهیه کرده اس�ت که دقیقا کاری 
ک�ه می خواهی�م را انج�ام می دهد. اما آی�ا موضوع 
همین جا خاتمه پیدا می کند؟ ابزار را می گیریم، فایل 

را دانلود می کنیم و دنبال کارِ  دیگری می رویم؟
اش�تباه اس�ت اگر فرض کنی�م که کار س�اده ای مثل 
دانلود کردن ویدیو، صرفا یک خواسته ی کاربران وب 
اس�ت و نمی توان به آن در چهارچ�وب دیگری نگاه 
کرد. این که افراد بسیاری به دنبال ابزاری برای چنین 
کاری هس�تند، یک فرصت مناس�ب برای هرکسی 
اس�ت که دنبال راهی برای ورود به لپ تاپ و تلفن ما 
می گردد. در این س�ناریو، خانم و آقای هکر، ابزاری 
برای دانلود ویدیو از یوتیوب تهیه می کند، بدافزاری 

ب�ه آن اضافه می کن�د، و ابزار را س�خاوت مندانه در 
اختیار دیگران می گذارد. س�پس ما از ابزار استفاده 
می کنیم، آلوده می شویم و هکر به هدفش می رسد. 

آیا این سناریو خیال پردازانه است؟
 download video from YouTube در گوگل دنب�ال
ک�ردم.  بررس�ی  را  ش�ده  پی�دا  م�وارد  و  گش�تم 
اولی�ن پیش�نهاد گ�وگل، وب س�ایتی ب�ه نش�انی 
clipconverter.cc بود که از من می خواس�ت لینک 
ویدیو را وارد کنم و دکمه ی Continue را فشار دهم. 
ای�ن کار را کردم. بع�د از چند لحظ�ه، صفحه ای باز 
ش�د که امکان انتخ�اب فرمت ه�ای مختلف صوتی 
و تصوی�ری را م�ی داد. از گزینه ه�ا MP4 را انتخاب 
ک�ردم و روی Download زدم. زیر ای�ن دکمه متنی 
ب�ا قلم کوچک وجود داش�ت که به صفح�ه ای دیگر 
لینک ش�ده بود. در ای�ن صفحه توضیح داده ش�ده 
مس�تلزم   clipconverter.cc فعالی�ت  ک�ه  ب�ود 
پرداخت هزینه های س�رور اس�ت و به همین دلیل، 
ای�ن وب س�ایت بخش�ی از فضایش را به ش�رکت 
دیگری داده اس�ت ت�ا در آن فعالی�ت تبلیغاتی کند. 
در ای�ن صفحه، توضیحاتی برای حذف اکستنش�ن 
SaveNet از گوگل کروم و فایرفاکس داده شده بود. 
این، عمال همان نگرانی ای اس�ت ک�ه در مواجهه با 

چنین وب سایتی داریم.
ویدیوی�ی از اب�ی را انتخ�اب ک�رده ب�ودم و پس از 
فش�ردن دکمه ی Download فایل�ی اجرایی به نام 
 exe.Jane Javani OFFICIAL VIDEO HD.mp4

}قسمت هجدهم{

برای شنیدن مجموعه 
کامل این پادکست ها 

کلیک کنید

)1.1۹MB( روی دس�تگاهم دانل�ود ش�د. به محض 
اتمام دانل�ود ش�دن، ویروس یاب Avira ب�اال پرید 
و وجود فایلی آل�وده به تبلیغ افزار، ی�ا adware را، 
روی سیس�تم ام گزارش داد. فایل را پ�اک کردم و از 
Avira خواستم سیستم را اس�کن کامل کند.  وقتی 
دوباره تالش کردم از وب س�ایت استفاده کنم، اجازه 
داد فای�ل ویدیویی را دانلود کن�م. حدس زدم فرض 
می کند عملیات آلوده سازی موفقیت آمیز بوده است 

و دیگری نیازی به فریب من نمی بیند.
رفت�م.  پایی�ن  گ�وگل  یافته ه�ای  فهرس�ت  در 
وب س�ایت های دیگ�ری در ای�ن فهرس�ت وج�ود 
داش�تند که ادع�ا می کردند فای�ل ویدیویی یا صوتی 
را برای�م دانلود می کنن�د. کمی پایین ت�ر، لینک یک 
اپلیکیش�ن ب�رای تلف�ن هم�راه و برنام�ه ای برای 
وین�دوز وج�ود داش�ت. برنام�ه ی تح�ت ویندوز، 
روی cnet قرار داش�ت و بنابرای�ن عالوه بر نگرانی 
درب�اره ی ه�ر کارِ  ناخواس�ته ای ک�ه اص�ل برنام�ه 
ممک�ن ب�ود روی سیس�تم ام انج�ام ده�د، نگران 
نرم افزار downloaderی که cnet برنامه ها را در آن 

بسته بندی می کند نیز بودم.
نکته ی کلیدی این است که ما می خواهیم ویدیوهایی 
ک�ه در یوتی�وب و وب س�ایت های دیگ�ر می بینیم را 
دانل�ود کنیم و یوتیوب به ما ای�ن امکان را نمی دهد. 
این جاس�ت که هکر در چهره ای مهربان جلو می آید 
و ابزاری را به صورت رای�گان دراختیارمان می گذارد 
ک�ه دقیقا کاری ک�ه می خواهی�م را انج�ام می دهد. 
باید به خاطر داش�ته باش�یم که در چنین وضعیتی، 
ما طعمه ی مناس�بی برای یک اس�ب تروآ هستیم. 
برای جلوگیری از قربانی ش�دن دق�ت کنیم که فایل 
ویدیوی�ی یا صوت�ی باید دقیقا یک فای�ل ویدیویی یا 
صوتی باش�د و اگر ناش�ناس ِ مهربانی ادعا می کند 
با دانلود ی�ک فایل اجرایی، به فایلی که می خواهیم، 
خواهیم رس�ید، باید چراغِ  خطرِ  ذهنی مان روش�ن 
شود و وب س�ایت را ببندیم. خواس�ته های ساده ی 
ما، مانن�د دانلود ک�ردن ویدیو از یوتی�وب، بهترین 
فرصت برای هکرهایی هستند که می توانند با صرف 

زمان کمی، عده ی زیادی را در دام بیاندازند.

برای شنیدن این پادکست 
اینجا را کلیک کنید

http://www.clipconverter.cc/
http://www.clipconverter.cc/helpcoupon
http://tableaumag.com/category/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.avira.com/en/avira-free-antivirus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ne.hdv&hl=en
http://download.cnet.com/YTD-Video-Downloader/3000-2071_4-10647340.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ne.hdv&hl=en
http://download.cnet.com/YTD-Video-Downloader/3000-2071_4-10647340.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A2_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
http://tableaumag.com/5793#.VOuAa_mG98E


Poto by: Sasan Farsani


	_GoBack
	_GoBack

