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 ها در زمان ابهام آزادی بیان و رسانه

 1حبیب راثی تهرانیترجمه  ؛اوالً کارلسون 

یکی از حقوق مهم در یک جامعه آزاد، نهایتاً امکان مشارکت آزادانه در بهبود »

های دولت برای  وضع جامعه و رفاه آن است. اگرچه اگر این اتفاق بیفتد باید تمام بخش

شده باشد و این امکان فراهم باشد تا همگان نظر و عقیده خویش را  همه شناخته

 «.آزادانه بیان کننددرباره آن بخش 

در هلسینکی فنالند، که در  2371جمالت فوق را پیتر فورسکال نوشته است، وی در سال 

آن زمان بخشی از سلطنت و پادشاهی سوئد بود، به دنیا آمد. او فیلسوف، دانشمند الهیات، 

 12در آخرین پاراگراف صفحه  2371شناس و مستشرق بود. وی این سخنان را در سال  گیاه

 نگاشته است.« های مدنی تفکراتی پیرامون آزادی»کتاب خود به نام 

شود،  می 1برانگیز و جنجالی دیگر وی در کتاب فوق مربوط به پاراگراف صفحه  بیان چالش

 کند: های چاپی بیان می آنجا که فورسکال تنها جایگزین خشونت را آزادی رسانه

شود و تمام قوانین  د دانش میهای چاپی موجب ارتقای بسیار زیا آزادی رسانه

کند و مانند سد  عدالتی اداری را محدود می برد، بی زننده و مضر را از بین می آسیب

دفاعی برای دولت در یک فضای آزاد است. زیرا چنین فضایی مردم را دوستدار 

دهد تا  دهد... یک دولت خردمند به مردم اجازه می گونه دولت قرار می این

جای اسلحه با قلم بیان کنند که از طرفی موجب روشنگری  خود را بههای  نارضایتی

 کند. ومرج جلوگیری می نظمی و هرج شود و از سوی دیگر از افزایش بی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بینی و از پیش ترسیم کرده است  در پاراگراف فوق فورسکال فهم مدرن آزادی بیان را پیش

عنوان  ها به کنندـ و رسانه ی ایفا میها نقش اصل که شامل آزادی اطالعات ـ که در آن رسانه

 فضای عمومی هستند.

د. کر اگرچه نظرات فورسکال درباره قدرت آزادی بیان در آن زمان تا حدی غیرواقعی می

ای بعد از اینکه به وی اجازه انتشار نسخه سانسور شده کتابش داده شد،  طور غیرمنتظره زیرا به

آوری و ممنوع اعالم شد و وی پس از ارعاب و  عهای کتاب جم ولی پس از مدتی تمام نسخه

 تهدید به مرگ مجبور به فرار از کشور شد.

ولی حقوقی که وی در  ،سالگی به بیماری ماالریا درگذشت 72در  2377فورسکال در سال 

ها اشاره کرده بود تقریباً شامل تمام  وار به آن فهرست های مدنی تفکراتی پیرامون آزادیکتاب 

در  2371شد که حدود سی سال بعد در اعالم حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال  مواردی می

 ها اشاره شده است. نه آسال انقالب فرانسه ب

، دویست و پنجاهمین سالگرد آغاز جنبش آزادی مطبوعات در جهان بود. در 1127سال 

آزادی بیان ـ و یافتگی جامعه و  گفت که توسعه درستی می اندازی بلندمدت، فورسکال به چشم

گذارند. حافظه تاریخی سرشار از شواهد مؤید  اند و برهم تأثیر می آزادی اطالعات ـ به هم مرتبط

این فرض است و به همین دلیل سخن او همچنان دارای اعتبار است ولی ما باید مراقب باشیم 

ای امروز  ورههای اسط حل مثابه عنوان راهکار و راه و از شواهد و تجارب تاریخی گذشته به

استفاده نکنیم، زیرا در وضعیتی که بدبینی نسبت به آینده وجه غالب پیداکرده است، استفاده 

 شود. انگیز می گفتن درباره آینده، وسوسه از تاریخ برای سخن

معاصر نگاشته شده است. در عصر  یاین مقاله با توجه فضای جوامع جهانی و چند فرهنگ

آوری درآمدهای شخصی و  ، پارادایم بازار که مبتنی بر جمعشدن یجیتالیشدن و د جهانی

خصوصی است تبدیل به نیروی محرکه پشتیبان و اساس سازمان زندگی اجتماعی در تقریباً 

 همه کشورهای جهان شده است.

قدرت دولتی در سایه ظهور ساختار قدرتی جدید مورد بازنگری قرار گرفته است، که 

فضای آن از جمله فضای عمومی، خصوصی، مدنی یا طبیعی ـ ملت در همه  روابط دولت

 یابند. تعریفی دوباره می
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وهوایی،  مؤسسات قدیمی در حال از دست دادن میزان مقبولیت خود هستند. تغییرات آب

گرایی و  مشکالت اقتصادی، جنگ، فقر، سیل، آوارگان و پناهندگان، مهاجران، تروریسم، افراطی

ها  هستند که تقریباً همه ما در این زمانه نامطمئن و پرابهام با آن تندروی مشکالت و مسائلی

 ;Grin et al. 2010; Rothstein 2011; Charron et al. 2013; Altvater 2013روبرو هستیم )

Beck 2008; Beck et al.2014). 

ها  موضوع بسیار مهم و حیاتی این است که تحقیقات اجتماعی منجر به افزایش درک انسان

های موجود شود. چالش اصلی تنها تشریح و توضیح این مشکالت نیست،  از مشکالت و بحران

حل و ارتباط با افراد در رأس قدرت است که در این صورت  هدف اصلی تحقیقات یافتن راه

ای نیز از این امر  ها موجب تغییرات خواهد شد. تحقیقات رسانه های پژوهش نتایج و یافته

نیاز داریم تا درک خود را درباره محصول فرایند توسعه کنونی در جامعه نیست، ما  یمستثن

ها در  ترین کاربرد آن ترین و ضروری ، افزایش دهیم که شاید مهم«شده کشی سیم»شدت  به

توانیم از نوع روحیه تعلیم و تربیت و شجاعتی بیاموزیم که  دموکراسی و حقوق بشر باشد. ما می

 ر فورسکال بود.سال پیش راهنمای پیت 171

 آزادی بیان در گذر فرهنگ دیجیتال

شود، ولی اصولی اساسی دموکراسی همواره صحیح و درست باقی  جامعه دستخوش تغییرات می

عدالتی اجتماعی،  ماند. روشن است که به دالیل مختلفی همچون فقر شدید، بی می

، دسترسی اندک به وپرورش ضعیف، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی و مذهبی، بیکاری آموزش

خدمات بهداشتی و دسترسی محدود به اطالعات و دانش همه شهروندان در وضعیت یا 

 جایگاهی نیستند تا عمالً به همه یا بخشی از حقوق خود دست یابند.

 .(ITU 2015گونه دسترسی به اینترنت ندارند ) بیش از نیمی از جمعیت جهان هیچ

یکی از  ـ ستلزم دسترسی به اینترنت برای همه استـ که م دسترسی به اطالعات برای همه

است. مردمی که در  1127سازمان ملل متحد مصوب سپتامبر  1171بندهای اساسی بیانیه 

ها نفر از مردم  پذیرند. میلیون ای آسیب طور ویژه کنند، به زده و ناامن زندگی می مناطق جنگ

 یجیتالیشدن و د ه حق مدنی ندارند. جهانیگون امروزه از خانه و کاشانه خود رانده شده و هیچ



  1931بهار / ام سی شماره/ هشتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 141
 

 

ها  ها و مشکالت اقتصادی را از فاصله دوری به هم مربوط ساخته است. هرچند افق شدن ملت

 مانده است. هایی از جهان بیشتر در حاشیه باقی رسد بخش اند ولی به نظر می تر شده وسیع

های  که جایگاه و هنگامیکنند که از هویت خود دفاع کنند  برخی مردم احساس نیاز می

های محلی،  فرهنگی رایج و معمول قادر به ادامه حیات نیستند، سنگرهایی پیرامون فرهنگ

ها  کنند. تفوق یا برتری موانع و محدودیت باورهای مذهبی و اجتماعی شروع به رشد و ظهور می

 (Anderson 1991; Jonsson 2001).شدن هستند و دفاع از موانع وجوه دوگانه فرایند جهانی

های ژئوپولوتیک و فناوری  ما باید این زمینه را درک کنیم تا با تشخیص و شناخت فناوری

شدن بتوانیم تأثیرات هنجاری قوی بر آزادی بیان بگذاریم و آن  جدید و راهبرد متناسب جهانی

 به منصه ظهور رسانیم. را در جامعه مدرن امروزی

توسعه اجتماعی، اهمیت کیفیت حکومت )دولت( در شده پیرامون  چندین تحقیقات انجام

 Norrisکند ) گیری مؤسسات خوب، میزان اعتماد بین فردی و آزادی بیان را تائید می شکل

2004, 2012; Charron et al. 2013).  آزادی بیان رویه و نتیجه دموکراسی است. این حق

های  مچنین محدودیتمستلزم حفظ مسئولیت و احترام در قبال حقوق دیگران است. ه

ای  آزادی بیان نیز ثابت نیستند و با توجه به زمینه و ساختار اجتماعی و فرهنگی هر جامعه

 کنند. تغییر می

ولی شکی نیست که این قانون در جایی است که مسئولیت هم تعریف شده باشد. آزادی  

رباره این عقیده بنیادین بیان ابعاد حقوقی، قانونی، اخالقی و معنوی دارد و در نهایت سؤالی د

رسد تقریباً همیشه  نظر می ولی به ،(Ronning 2009, 2013ها با هم برابرند ) است که همه انسان

آنچه آزادی بیان را  -همه آمادگی دارند تا حمایت خود را از حقوق بشر و آزادی بیان ابراز کنند

کن است درباره محدودسازی های خوب و بدی است که مم سازد بحث تر می دشوارتر و پیچیده

 آن صورت بگیرد.

 فشار آزادی مطبوعات تحت

ها بستر یا خط سیر آزادی بیان را طی تطور خود دارد، آزادی مطبوعات، تکثرگرایی  تاریخ رسانه

بدون در نظر گرفتن اینکه  ها براساس اصول دموکراسی الزم و ضروری است. و استقالل رسانه

عنوان منابع اصلی و  ها از دیرباز به گیرد یا خیر. رسانه الین انجام میصورت آن آیا عمل انتشار به



 143 مان ابهامها در ز آزادی بیان و رسانه 
 

 

اکنون نیز  اند و هم های همگانی بوده شدن بحث بانان و عرصه مطرح مشارکتی اطالعات، دیده

ها، دموکراسی و  بر اساس پیوندی که میان رسانه -دهنده فضای عمومی عنوان تشکیل به

 .(Askenius and Ostergaard 2014شوند ) حسوب میم -های مدنی وجود دارد درگیری

روزه شاهد تهدیداتی سر راه آزادی بیان و آزادی مطبوعات هستیم که شامل اشکال  همه

جدید سانسور بیان و گفتار، خودسانسوری، تجسس، نظارت و کنترل، گفتار تنفرآمیز، 

، قوانین ضد ترور و جرائم بانی اطالعات غلط مربوط به تبلیغات سیاسی، عملیات ترور دروازه

شوند. آزادی اطالعات یکی از مشکالت موجود در بیشتر کشورهاست ولی  دهی شده می سازمان

های نظامی یا وضعیت  در مناطقی که با فشارهای اجتماعی قومیتی و سیاسی، درگیری

 ای دارد. ها روبرو هستند، اهمیت ویژه اضطراری ناشی از فجایع و بحران

 311ها وجود دارد. بیش از  نگاران یا منابع آن شکاری از قتل روزنامهحتی موارد آ

های اجتماعی طی ده سال گذشته به قتل  نگار، کارمند رسانه و تولیدکننده شبکه روزنامه

طور ویژه هدف تهدیداتی از تهدید، تخویف، ارعاب گرفته تا  نگاران محلی به اند. روزنامه رسیده

نگار توسط مردان متنفر از زنان بوده  که شامل حمله به زنان روزنامهاند  توقیف خودسرانه شده

 .(UNESCO 2015; Poyhtari 2016است )

این اعمال از وجوه مختلف پیامدهای یک فرایند گذر گسترده است که شامل سیاست، 

به همراه رشد  -شدن شود. دیجیتالی شدن و جهانی اقتصاد و در نهایت فناوری اطالعات می

های ارتباطی ما را با  نظام -های همگانی در جریان خود ده تجاری شدن و همگرایی رسانهفزاین

دستخوش تغییر کرده است، که در نهایت منجر به ]ما [توجه به زمان، فضا و رفتار اجتماعی 

دیگر زمینه و بستر آزادی بیان تغییر  عبارت تغییر کارایی و مدیریت رفتارها و بازار شده است. به

 ه است.کرد

های باالیی دارد. ما به اطالعات و دانش و مشخصات اتفاقاتی  جامعه ارتباطی امروز ظرفیت

که همین دیروز در فاصله بسیار دوری از سرزمین ما رخ داده است، دسترسی داریم، و قادر به 

 تعامل و ارتباطی هستیم که قبل از این هرگز امکان آن فراهم نبود.

منابع فرهنگی و اجتماعی هستند که هم در توانمندسازی مردم در ها و ارتباطات،  رسانه

 ها به شهروندان دموکراتیک نقش اساسی دارند. وجه شخصی و هم در تبدیل آن
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های اجتماعی  های موجود برای بیان آزادانه افکار در پرتو رسانه انداز، فرصت از این چشم

نان باید توجه داشت که این امر فقط در گاه تا این اندازه گسترده نبوده است. ولی همچ هیچ

گوید، اگرچه،  ما می هکند که به اینترنت دسترسی دارند. تجربه انسانی ب مورد افرادی صدق می

آورند ولی شامل خطراتی نیز  های جدید همواره منافع چشمگیر و مهمی به ارمغان می فناوری

 .(Ellul 1964; Winston 1998; Livingstone and Haddon 2009شوند ) می

ها بر اساس میزان استفاده از  ها منجر به افزایش اختالف میان گروه خروجی رسانه افزایش 

مندان به مباحث سیاسی و  شود، برای عالقه های خبری می رسانهویژه بههای مختلف،  رسانه

نشده  نگاری مطلوب و کیفی هرگز بیشتر های خبری و روزنامه اجتماعی، شانس پیداکردن گزینه

برند.  است و در مقابل بسیاری از این گزینه در جهت افزایش مصرف خبری خود بهره می

اند کم یا زیاد از  ای به مباحث سیاسی و اجتماعی ندارند هرگز نتوانسته کسانی که هیچ عالقه

 های خبری متنوع و اخبار و اطالعات نادرست خودداری کنند. مواجهه با رسانه

تر  وسترن، این امر موجب به وجود آمدن خط شکاف آگاهی بزرگ طبق تحقیقات موسسه

ـ با افزایش نابرابری  تر(، شکاف مشارکتی بیشتر و کاهش همبستگی )وابستگی( اجتماعی )عمیق

 ;Norris 2012; Lee et al. 2013; Stromback 2013, 2014شود ) بین طبقات اجتماعی می

Bennett et al. 2012; Ekstrom et al. 2014; Fenton 2014). های  اشکال جدید شرکت

ای تبدیل به فعاالن قدرتمندی در  طور فزاینده مانند گوگل و فیسبوک به یتیای چندمل رسانه

 اند. انداز فردی، سیاسی و صنعتی شده چشم

اند. این  ها وابسته شده طور عمیقی به این شرکت های جوامع به امروز بسیاری از بخش

دیل حجم وسیع اطالعات و آگاهی را با استفاده از خدمات متنوع ها مصرف و تب شرکت

شوند.  اند که بعضی از این خدمات موجب سود بیشتر یا سرگرمی می دیجیتالی ممکن ساخته

آوری اطالعاتی وسیع درباره کاربران خود هستند.  زمان در حال جمع ها هم ولی این شرکت

کننده گرفته تا تجسس عملی  یغات، کنترل مصرفچیز از تبل توان برای همه اطالعاتی که می

 درباره کاربران، استفاده کرد.

طور  ها، ساختارها، اصطالحات در راهبردها به قدرت حاکم بر کاربران با تغییر الگوریتم

ها تبدیل  ها را به دارندگان انحصاری اطالعات و داده شود، که این شرکت غیرشفافی اعمال می

ای خود را در مواجهه با شرایط کامالً جدیدی  های محلی و منطقه و رسانه کند. کرده است یا می
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 Fuchs et al. 2013; Fuchsیابند که در آن رقابتی کامالً خشن و نابرابر در جریان است ) می

2014; Freedman 2014; Syvertsen et al 2014; McChesney 2015). 

شود، منجر به  ندسازی آن محسوب میصداقت و صراحت اینترنت که یکی از عوامل ارزشم

ای ارتباطی،  های گوناگون چنین وسیله پذیری آن نیز شده است. همچنین قابلیت آسیب

های استفاده از  ترین جنبه های جدیدی را برای بیان حریم خصوصی و امنیت که از مهم فرصت

همراه ساختن آن با آورد. ولی تأمین امنیت وب بدون پیوند زدن و  فضای وب هستند، فراهم می

 شود. دارشدن تعادل شکننده بین این دو عنصر می حریم خصوصی یا آزادی بیان منجر به خدشه

که این  درحالی -این واقعیت که فضای عمومی دیجیتالی فراتر از مرزهای کنترل ملی است

ها  ت آنها در خارج از کشور و گستره خدما کنند که پایگاه آن هایی ارائه می خدمات را شرکت

نظر  اکنون اتفاق پیامدهای عمیقی برای مردم بسیاری از کشورها دارد. هم -جهانی است

 -های جهانی برای مشکالت همگانی وجود دارد حل المللی روزافزونی بر سر اهمیت راه بین

ای و ملی استوار است.  توافقی که دستور آن بر مبنای تفکر و محاسبه جهانی و عملکرد منطقه

سازی و بسیج فعال  اکنون همگام هم -شوند ها اغلب نادیده گرفته می گونه بیانیه نه اینمتأسفا

مردم برای اجرای این توافقات از اهمیت فراوانی برخوردار است. اما جهت نیل به پیشرفت 

واقعی نیاز فوری به رویکردی جدید از حکومت )دولت( جهانی وجود دارد که بر مبنای 

 /چندگانه استوار باشد.سهامداران چندملیتی

ها، بخش تجارت، جامعه مدنی، جامعه  گذاری های فراوانی در سر راه سیاست چالش

المللی قرار دارد. در  ای و بین دانشگاهی، اقدامات بشردوستانه و... در سطوح محلی، ملی، منطقه

 .(Beck, 2006وهله نخست این موضوعی درباره اراده از منظر دموکراتیک است )

 داری )ثبات( آینده: تمرکز بر آموزش و آگاهیپای

به هنگام بحث درباره آینده دموکراسی و آزادی بیان پیامدهای بسیاری را باید به شمار آورد از 

آن جمله است تغییر و تحوالت رخ داده در روابط بین قدرت سیاسی و بازار که تبدیل مؤسسات 

 داشته و در کانون تغییرات قرار دارد.های خصوصی در آن نمود بیشتری  همگانی به شرکت

گذارد، برای سالمت  ها تأثیر می های آزادی و استقالل رسانه این تغییرات در عوض بر بنیان

هر نظام دموکراسی نوعی حس همبستگی الزم و ضروری است و اگر این حس همراه مؤسسات 
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د شهروندان حفظ شود. البته و نهادها باقی نماند در مقابل حتماً باید در سطح باالتری در نز

 ;Habermas 1989, 2006; Castells 2009که نهادهای جدید در حال تشکیل باشند ) درصورتی

Beck 2008; Charron et al. 2013; Beck and Cronin 2014; Svallfors 2015). 

 کند که جوامع پیچیده امروزی نیاز به شهروندان وضعیت )حاضر( بر این واقعیت تأکید می

وسیله دموکراسی  دار و متخصص و منتقد دارد تا بدین دیده، شایسته، باکفایت صالحیت آموزش

و آزادی بیان حفظ شود. ارائه تسهیالت مدرسه خوب برای پسران و دختران در این مورد 

 .(UNESCO 2013, 2015; EFA 2014; Putnam 2015ضروری است )

ای برای  عنوان یک توانش هسته اد اطالعاتی بهای و سو در این زمینه اجتماعی، سواد رسانه

گذاری در امر آموزش  گیرد. سرمایه مورد تأکید قرار می شهروند درگیر در دموکراسی دوسویه

تر و  ای سالم ها منجر به محیط رسانه های آن سازی شهروندان و بهبود توانایی ای برای آگاه رسانه

 .(UNESCO,2013; Mihalidis 2014; Carlsson 2015شود ) تری( می سودمندتر )سازنده

های  ای یکی از راه اند که: بهبود و افزایش سواد رسانه اینکه پژوهشگران اخیراً نتیجه گرفته

رود و جامعه را  های همگانی است که فراتر از عالیق و سود و زیان فردی می خلق )ایجاد( ارزش

 .(Radoslavov 2014سازد ) عنوان یک کل منتفع می به

انداز، اگر ما در پی درک فرآیندها در عمل باشیم، نیازی جدی و آشکار به  از این چشم

های جامعه معاصر در مواجهه با  آگاهی بیشتر و رویکردی جدید وجود دارد. با توجه به چالش

ها و فرهنگ دیجیتالی، ضروری است که تحقیقات اجتماعی عوامل مختلفی را  آزادی بیان رسانه

رغم موانع و  ها را تشویق کنند تا علی المللی درگیر کرده و آن ای و بین ی، منطقهدر سطوح مل

 طور مشترک کار کنند. های قومیتی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی با یکدیگر به محدودیت

های چندملیتی  کند که عموماً بیشتر بر پدیده تنها ما را مجبور می شدن نه فرایند جهانی

 ها باشیم. ه به اختالفات چندملیتی نیز توجه کنیم و در پی کشف آنتمرکز داشته باشیم، بلک

عنوان نمونه بسیار مهم و ضروری است که بدانیم چگونه اصول آزادی بیان، آزادی  به

های دولتی گوناگون و  های مختلف با توجه به سازمان اطالعات و آزادی مطبوعات در فرهنگ

نقش افراد در جامعه با یکدیگر تفاوت اساسی دارند ها در خصوص  عقاید بسیار متنوع و فرهنگ

(Price 2015). 
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نفسه موجودیت مستقلی ندارند بلکه معنای خود را از زمینه و بستر مجرای خود  مفاهیم فی

همچنین رعایت این نکته بسیار حائز اهمیت است که باید رویکردی جدید طوری  کنند. اخذ می

ساز  المللی شود که زمینه بست و پیشبرد بیشتر قوانین بینطراحی و ارائه شود که منجر به کار

 شوند. های جدید، می حقوق اساسی بشر و حقوق مدنی مانند آزادی بیان در بسترها و زمینه

با  -ای یا ملی المللی، منطقه شده خوب بین داشتن یک طرح تحقیقاتی استوار و طراحی

عنوان یک  به مانی اهمیت بیشتری یافته است.از هر ز -ای از پیشینه این حوزه داشتن تاریخچه

پژوهشگر به یک طرح تحقیقی نیاز داریم که در آن بتوانیم ارتباط سؤاالتی که طراحی 

در  -که با مؤلفه و مفاهیمی همچون قدرت، هژمونی، برابری و عدالت سروکار داریم -ایم کرده

های خود و نتایج  یم و اعتبار یافتهتر رفتار کن انتخاب دیدگاه زمینه و روش نظری خود عادالنه

 ها را بسنجیم. حاصل از آن

حال زمان آن فرا رسیده است که ظرفیت خود را برای پیشنهاد و طراحی مدلی با بیشترین 

شمول بسنجیم. این موضوع درباره آگاهی جمعی ماست، یعنی  سهم در الگوی تمدنی جهان

ها، اتحاد و یکپارچگی و اخالق ما، و  به خالقیت توانایی ما در اتخاذ یک رویکرد انتقادی نسبت

گرفتن و تسهیل آن )کار( ما باید جرئت پیدا کنیم تا بیشتر  الخصوص اراده ما. برای آسان علی

 کارکنیم و باید آن را با همکاری یکدیگر انجام دهیم.
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