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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۴ می ٠٩

  ]گزارشگران بی مرز[حقيقت دربارۀ  ٢۵

  

  )ايرانی(تصوير از سايت گزارشگران بدون مرز 

 قھرمان اطالع رسانی ١٠٠فھرست  گران بدون مرز برای نخستين بارگزارش به مناسبت روزجھانی آزادی مطبوعات،

  )١(کند در جھان را منتشر می

    

   قھر با ما ؟١٠٠٠٠٠

  گزارشگران بی مرز را بھتر بشناسيم

 وجودی گاھنامۀ ھنر و مبارزه،  ھنر و مبارزه بايد يادآور شوم که علتۀ برای خوانندگان گاھنام:پيشگفتار مترجم 

 هاز خصائل و سجايای طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر به عنوان نمايند( مبارزه عليه دروغ ھا و خيانت کاری ھا

ئی رسانه و ابتذال ) امپرياليستی در کشورھای استعمارزدۀ مانند استعمارکدۀ ايران-و مباشر قدرت ھای استعماری

ايرانيان بايد بدانند و باز ھم بايد بيشتر . رۀ اپوزيسيون ايرانی در غرب را تشکيل می دھدمجموعه ای بود که پيک

 محصول کشور استعمار زدۀ ما می باشد در غير اين صورت امکان پذير نبود که بدانند که چنين وضعيتی مستقمياً 

نک ايرانی تا اين اندازه دچار اضمحالل ولی آيا واقعا فرھ. کشوری بتواند اين ھمه ابله و خيانتکار تحويل دنيا بدھد

شده است؟ چرا ھنوز غربی ھا ما ايرانی ھا را وحشی و يا در بھترين حالت نيمه وحشی تلقی می کنند؟ در گاھنامۀ 

ی ئرا به عنوان تروريست ھا و اوباشان حرفه » گزارشگران بدون مرز«ھنر و مبارزه بارھا مدافعان حقوق بشر و يا 

صه به عنوان بلند گوی ايدئولوژی بورژوازی کمپرادور ايران و عامالن ناتوی فرھنگی معرفی کرده عصر جديد، و خا
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پيش از اين چند مقالۀ ديگر از اين پژوھشگر . يد اين داوری خواھيد يافتئ در تأدر اين نوشته داليل بيشتری. ام

ھنر و مبارزه ترجمه و منتشر کرده بودم که دانشگاھی و روزنامه نگار آلترناتيو دربارۀ مسائل کوبا برای گاھنامۀ 

  ). ٣(احتماال به ياد می آوريد 

  

بر آن بودم که اين مقاله را برای خود گزارشگران بدوم مرز بفرستم ولی با . لينک سايت گزارشگران بدون مرز )١

 عمومی اين سازمان گويا روابط. گشتم، کمتر يافتم» تماس با ما«شگفتی ھر چه بيشتر در سايت آنھا در پی آدرس و يا 

نظر می ه  يک نوع دفاع غير عامل بغيرقابل دسترسی سازی سايت برای عموم نيز احتماالً .که چندان تعريفی ندارد

  .رسد

org.persan-rsf.www://http  

) ٢  

532/post/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http  

   بخش۶در . ديپلماسی کوبا و اپوزيسيون رژيم کوبا. سليم المرانی ) ٣
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ولی حقيقت امر اين است که در پشت . سازمان فرانسوی مدعی است که تنھا از آزادی بيان و نشريات دفاع می کند

 ... مشخصی پنھان شده استاين ظاھر آراسته و شرافتمند، برنامۀ سياسی کامالً 

  

  

 بود و رونی برومن توسط روزنامه نگاران فرانسوی روبرت منارد، ژان کلود گي١٩٨۵گزارشگران بی مرز سال  .١

دفاع از آزادی مطبوعات « بنيانگذاری شد، و مأموريت رسمی آن ) پزشک و بشر دوست اسرائيلی با مليت فرانسوی(

 منشور جھانی ١٩در جھان، يعنی حق برخورداری از اطالعات و کسب اطالعات، و باز ھم يعنی حقوقی که در مادۀ 

 .»حقوق بشر به ثبت رسيده است 

 اعالم کرده، گزارشگران بی مرز دارای وجوه  با اصول و اعتقادی که رسماً هجود، و با وجود اين حرفبا اين و .٢

 با واشينگتن در انطباق به سر می  مشخصی می باشند که غالباً تاريک و مبھمی نيز بوده و دارای برنامۀ سياسی کامالً 
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مريکای جنوبی اکنند، عليه دولت ھای چپ گرای برند، و به ويژه در حالی که از کشورھای توسعه يافته دفاع می 

  .موضع می گيرند

) ١(می بينيم که گزارشگران بی مرز از سوی دولت اياالت متحده و در نقطۀ پيوست با بنياد ملی برای دموکراسی .٣

 صحيح الً کام« : البته سازمان گزارشگران بی مرز اين موضوع را به ھيچ عنوان کتمان نمی کند . تأمين مالی می شود

  .»اين موضوع برای ما ھيچ مشکلی ايجاد نمی کند . است، ما از بنياد ملی برای دموکراسی پول دريافت می کنيم

 ايجاد شد يعنی در دورانی که ١٩٨٣مريکا رونالد ريگان به سال ابنياد ملی برای دموکراسی توسط رئيس جمھور  .٤

به مدد قابليت نفوذ مالی، بنياد ملی . پلماسی سنتی پيشی گرفته بوددر زمينۀ مناسبات بين المللی خشونت نظامی از دي

  .برای دموکراسی ھدفش تضعيف دولت ھائی بود که با سياست خارجی واشينگتن مخالفت می کردند

 سال پيش از اين ايجاد شد ١۵بنياد ملی برای دموکراسی « ، ]١٩٩٧ چمقالۀ مار[، نيويورک تايمزمبنی بر گزارش  .۵

طی ده ھا سال به شکل مخفيانه انجام می ) . ای. آی.سيا يا سی( کاری را انجام دھد که آژانس مرکزی اطالعات اً تا رسم

ر در سال برای پشتيبانی از احزاب سياسی، سنديکاھا، جنبش ھای مخالف و رسانه ھای ال ميليون د٣٠اين بنياد . داد

  .»خبری در ده ھا کشور خرج می کند 

، پدر خواندۀ قانونگذاری که بنياد ملی برای دموکراسی را به وجود آورد، در )٢(لن واينشتاين ، آ١٩٩١مبر سپت .۶

 سال گذشته به ٢۵بسياری از کارھائی را که ما امروز انجام می دھيم، سيا طی « : واشينگتن پست چنين اعالم کرد 

  .»شکل مخفيانه انجام می داد 

را چنين تعريف کرده  د علت وجودی بنيا١٩٨۶ جونرای دموکراسی در کارل گرشمن، نخستين رئيس بنياد ملی ب .٧

برای گروه ھای دموکراتيک در جھان بسيار مشکل است که به عنوان گروه ھائی شناخته شوند که از سوی « : است 

ين روند رو بوديم، و به ھمين علت به اه  با اين مشکل روب١٩۶٠ما طی سال ھای . سازمان سيا بودجه دريافت می کنند

  .»جائی که نمی توانستيم مثل گذشته عمل کنيم بنياد ملی برای دموکراسی را ايجاد کرديم «آن در نتيجه از . خاتمه داديم

بر اين اساس، به گفتۀ نيويورک تايمز، آلن واينشتاين و کارل گرشمن، گزارشگران بی مرز پردۀ استتار سيا بوده و  .٨

  .تأمين مالی می شود

مدير اين . پول دريافت کرده است) ۴(ن بی مرز ھم زمان از سوی سازمان مرکزی برای آزادی کوبا گزارشگرا .٩

 در اين بنياد قوياً . مريکا بودا- ، در گذشته يکی از رؤسای بنياد ملی کوبا)۵(سازمان در آن دوران، فرانک کلزون 

  . کردءافشا) ۶(ديمی آن خوزه آنتونيو الما عمليات تروريستی عليه کوبا بسيج شده بود، که بعدھا يکی از مديران ق

که ) ٨(پول دريافت کرده است، سازمانی که توسط فرانک آلتشول) ٧(»بنياد اووربروک«گزارشگران بی مرز از  .١٠

او در عين حال ھمکار نزديک ويليام . را راه اندازی کرد، و ايستگاه سيا طی جنگ سرد بود) ٩(راديوی آزاد اروپا 

 و بنيانگذار دفتر خدمات ۵٠بود، که رياست سرويس ھای مخفی اياالت متحده در سال ھای ) ١٠(دونوان. جی

  .به عھده داشت، يعنی نياکان سازمان سيارا ژيک يسترات

گزارشگران بی مرز در گذشته تالش وافری به کار برد تا اختناق و فشارھائی که ارتش اياالت متحده روی  .١١

 -بر اين اساس، گزارشگران بی مرز خيلی دير به يادآورد . کرد را به سکوت برگزار کنندروزنامه نگاران اعمال می 

 که سامی الحاج روزنامه نگار تلويزيون قطری الجزيره در افغانستان توسط مقامات اياالت متحده - سال بعد از واقعه ۵

 سال ۶ پس از ٢٠٠٨ می ١ سرانجام روز سامی الحاج. بازداشت و شکنجه شد و سپس او را به گوآنتانامو منتقل کردند

 سال تجسس و تحقيق ضروری بود تا کشف کنند ۵در نتيجه برای گزارشگران بی مرز . اسارت و درد و رنج آزاد شد

ی اش در روزنامه نگاری بازداشت شده بوده و تحت شکنجه ئدليل انجام کار روزمرۀ حرفه که سامی الحاج تنھا به 

  .قرار گرفته است
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وليت ارتش اياالت متحده را در مورد قتل ؤ، گزارشگران بی مرز مس٢٠٠۴ جنوری ١۵ر گزارشی به تاريخ د .١٢

در ھتل فلسطين در ) ١٢(و ھمکار اوکرائينی او به نام تاراس پرونسيوک) ١١(روزنامه نگار اسپانيائی خوزه کوزو

دۀ قاتالن عينی و شناسائی تيراندازی به ھتل نتايج پرون« وادۀ خوزه کوزو، نخابه گفتۀ . بغداد را کتمان کرده است

افراد و فلسطين روی بی طرفی ترديدآميز اشخاصی که در اين ماجرا شرکت داشتند تنظيم شده است، و شھادت 

اجرای پرونده توسط روزنامه . وليت تيراندازی از سوی افراد ناشناس را مردود می سازدؤوالن تيراندازی، مسؤمس

دارد که ) ١۴(رھنگ فيليپ دوکمپ رسيده است که مناسبات آشکاری با سءبه امضا) ١٣(پل ماری - نگاری به نام ژان

وليت شرکت خود را در حمله و مرگ روزنامه نگاران در ھتل فلسطين پذيرفته است، و عالوه براين، گزارش او ؤمس

کريس توملينسون  -، از جمله مريکای شمالی نزديک ھستندابه شھادت سه روزنامه نگار تکيه دارد که به نيروھای 

 به ھيچ يک از روزنامه نگاران ، از اعضای سرويس ھای اطالعاتی ارتش اياالت متحده طی ھفت سال-) ١۵(

) ١۶(، قاضی مادريد سانتياگو پرداز٢٠٠٧ جنوری ١۶. »اسپانيائی که در ھتل حضور داشته اند مراجعه نشده است 

و سرھنگ ) ١٨(، سروان فيليپ ولفورد)١٧(ت سرگروھبان شاون گيبسونيک مجوز قانون بين المللی برای بازداش

وليت در قتل خوزه کوزو و تاراس پرونسيوک صادر که البته گويا که اين جرم از سوی ؤفيليپ کامپ به جرم مس

  .گزارشگران بی مرز بخشيده شده است

سرنگونی ديکتاتور عراق صدام  «  در مدح حمله به عراق نوشتند و گفتند که٢٠٠٣گزارشگران بی مرز طی  .١٣

 روزنامه نگاران ایحسين به سی سال تبليغات رسمی رژيم حاکم خاتمه بخشيد و دوران آزادی نوين و مملو از اميد بر

 ده ھا سال محروميت کامل از آزادی اپريل ٩با بمباران وزارت اطالعات در بغداد، روز . عراقی آغاز شده است

  .»نشريات به پايان رسيد 

، رابرت منارد که در آن دورن دبير اول گزارشگران بی »کارشناس کارشناسی«، راديو ٢٠٠٧ گست ا١۶روز  .١۴

  .مرز بود، استفاده از شکنجه را جايز دانست

گزارشگران بی مرز از کودتا عليه رئيس جمھور ھائيتی ژان برنارد آريستيد که توسط فرانسه و اياالت متحده راه  .١۵

  .»اميد تازه : آزادی باز يافته برای مطبوعات «: ود پشتيبانی کرد و نوشت اندازی شده ب

 وقتی کودتای سازمان يافته توسط واشينگتن عليه ھوگو چاوز انجام گرفت، گزارشگران بی مرز ٢٠٠٢ سال اپريل .١۶

ر عمومی جھان ثابت  گزارشات کودتاگران را بی ھيچ تأملی تکرار کردند و کوشيدند تا به افکا٢٠٠٢ اپريل ١٢روز 

به کاخ رياست جمھوری عقب نشينی کرد و زير فشار ارتش شبانه استعفای « :  داده است ءکنند که ھوگو چاوز استعفا

پدرو کارمونا رئيس . سپس او را به قرارگاه توئينا پايگاه نظامی اصلی در کاراکاس منتقل کردند.  کردءخود را امضا

او اظھار داشت که گزينش او به . که مديريت دولت موقت را به عھده خواھد گرفت  اعالم کرد فوراً » فدکاماراس«

  .»توافق جامعۀ مدنی ونزوئال و فرماندھی نيروھای نظامی صورت گرفته است 

گاه به مورد موميا ابوجمال روزنامه نگار سياه پوست توجھی نشان نداده و از حرف  گزارشگران بی مرز ھيچ .١٧

جرم او . موميا ابوجمال از سی سال پيش در زندان ھای اياالت متحده به سر می برد. تناب کرده اندزدن دربارۀ او اج

  .ليس در رابطه با اقليت ھا بوده استوتھيۀ گزارش  برای افشای خشونت پ

وزنامه  ھيچ ر١٩۵۶در حالی که از سال .  عليه کوبا اردوی تبليغاتی به راه می اندازندگزارشگران بی مرز دائماً  .١٨

در خصوص اين موضوع، سازمان گزارشگران بی مرز در رابطۀ تنگاتنگ با . نگاری در کوبا به قتل نرسيده است

سفير ويژۀ ) ١٩(، سازمان کنشگران بی مرز در پاريس با استوارت ايزنستيت١٩٩۶از سال . واشينگتن فعاليت می کند

  .دولت کلينتن در امور کوبا مالقات کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

، گزارشگران بی مرز با دست راستی ھای افراطی کوبا در فلوريدا گردھمآئی تشکيل ٢٠٠۴ نوریج ١۶ روز .١٩

  .ی عليه دولت کوبا تدارک ببينندئدادند تا راھکار مشترکی در جنگ رسانه 

 گزارشگران بی مرز چندين اردوی تبليغاتی در روزنامه ھا و مجالت، و به ھمين گونه به وسيلۀ راديو و تلويزيون .٢٠

اين موضوعی است که نخستين گزارش کميسيون . راه اندازی کردند تا سياحان را از مسافرت به کوبا منصرف سازند

 منتشر شده  و ھم زمان مجازات ھای ٢٠٠۴مدد رسانی به کوبای آزاد است که توسط رئيس جمھور بوش در می 

 نقل قول آورده ٢٠زارشگران بی مرز در صفحۀ اين گزارش در عين حال از گ. بيشتری عليه کوبا را پيشبينی می کند

  .است

ما « : گزارشگران بی مرز به شکل آشکار اعتراف می کنند که تنھا به امور کشورھای توسعه نيافته می پردازند  .٢١

را مورد بررسی ...تصميم گرفته اين که نقض آزادی مطبوعات در بوسنی و گابا و ابھامات رسانه ھای الجزائر يا تونس

زيرا با چنين کاری، ما در خطر « چرا ؟ . » کنيم، ولی به انحرافات موجود در فرانسه نمی پردازيم ءرار دھيم و افشاق

رنجاندن برخی روزنامه نگاران، و برانگيختن برخی کارفرمايان بزرگ مطبوعات قرار می گيريم و به ھمين گونه 

به تبانی و ھمکاری روزنامه نگاران و پشتيبانی صاحب ی سازی خود ئدر نتيجه، ما برای رسانه . قدرت اقتصادی

  .»کاران مطبوعات و پول قدرت اقتصادی نيازمند ھستيم 

 ترک ١٩٩٣کلود گيبود از بنيانگذاران گزارشگران بی مرز و نخستين رئيس انجمن، سازمان را در سال  - ژان .٢٢

ر می کردم که يک چنين سازمانی نمی تواند حقانيت من فک« : او دليل کناره گری اش را چنين توضيح داده است . کرد

چه اين که انحراف در کار روزنامه . که کار نقد را به کارکرد رسانه ھای غرب گسترش دھد داشته باشد مگر اين

اين حرفه و امکان نقض آزادی در ۀ يا کار و تأمل عميق دربارۀ سير تحولی  و کارآيند) تحريف و غيره(نگاری باشد 

: تکبر به ديگران درس می دھنددر غير اين صورت ما به استعمارگران نوين تبديل يا تلقی خواھيم شد که با . سیدموکرا

ه وقتی ما رھبران کشورھای ديگر را به نقض آزادی مطبوعات در کشور خودشان متھم می کنيم، پرسشی که خود ب

حتی اگر .  آزادی خودمان چگونه استفاده می کنيمخود در رابطه با خود ما می تواند مطرح شود، اين است که ما از

 درصد فعاليت و انرژی و وقتمان ۵٠نظر می رسد و من فکر می کردم که بايد ه  اساسی بیداليل يکی نباشد، اين پرسش

. به تدريج که انجمن گسترش می يافت، عمليات بيش از پيش وجھۀ نمايشی پيدا می کرد[...]. را به آن اختصاص دھيم 

 کنيم و از ھمان برای شيوۀ ءی را افشائآيا نبايد تناقض موجود در برخی انحرافات نظام رسانه : پرسش مطرح شد دو 

کار اتھام زنی استفاده کنيم ؟ روبرت منارد به سھم خودش فکر می کرد که با ھر گونه فعاليت انتقادی در رابطه با 

انی روزنانه ھای بزرگ و شبکه ھای بزرگ تلويزيونی برخوردار رسانه ھا را بايد کنار بگذاريم تا بتوانيم از پشتيب

شايد می بايستی کمی با احتياط بيشتری . اين رسانه ھا خيلی به نشريات ضد چاوز در ونزوئال نزديک بودند[...]. شويم 

  .من فکر می کنم که خيلی کم دربارۀ  اياالت متحده حرف می زنند. عمل می کرديم

ون اگر چه يکی از طرفداران سازمان است، می نويسد که گزارشگران بی مرز در مورد روزنامۀ ليبراسي .٢٣

خيلی ھا . »از اين پس، آزادی بيان جنوبی خواھد بود و يا نخواھد بود « : انحرافات رسانه ھای غربی سکوت می کنند 

می کند در حالی که در رابطه گزارشگران بی مرز را سرزنش می کنند زيرا خيلی عليه کوبا و ونزوئال سخت گيری « 

  .»با اياالت متحده خيلی به نرمش رفتار می کند

يک روز، ما به مشکل بی پولی «: گزارشگران بی مرز ھرگز مناسبات خود را با جھان قدرت پنھان نکرده است  .٢۴

 به او فوراً . [...]  کندتلفن زدم که او به ما کمک) ٢٠(من به يکی از صاحبکاران صنعتی، فرانسوآ پينو. برخورد کرديم

دوست عزيز اگر قانون گرانشی نيوتون « زيرا » حساب می آيده اين تنھا چيزی است که ب. درخواست من پاسخ گفت

  .»وجود دارد، قانون پول ھم وجود دارد 
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ارای  ددر نتيجه، دور از فراخواست ھای بی طرفدارانه و دفاع از آزادی مطبوعات، گزارشگران بی مرز عمالً  .٢۵

  .مريکای التين نوين حمله می کنندابرنامۀ سياسی مشخصی ھستند و دائما به کشورھای 

  

   

 :فھرست اسامی به التين 

1) National Endowment for Democracy. 

2) Allen Weinstein 

3) Carl Gershman 

4) Center for a Free Cuba 

5) Franck Calzón 

6) José Antonio Llama 

7) Overbrook Fondation 

8) Frank Altschul 

9) Radio Free Europe 

10) William J. Donovan 

11) José Couso 

12) Taras Protsyuk 

13) Jean-Paul Mari 

14) Philip de Camp 

15) Chris Tomlinson 

16) Santiago Pedraz 

17) Shawn Gibson 

18) Philip Wolford 

19) Stuart Eizenstat 

20) François Pinault 

  

  :آدرس الکترونيک متن اصلی 

25 vérités sur Reporters Sans Frontières 

Salim Lamrani 

html.Sans-Reporters-sur-verites-25/info.michelcollon.www/:/http  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١۴ می ٨|پاريس|  حميد محوی٢٠١۴ می ٨

 ]گزارشگران بی مرز[ حقيقت دربارۀ ٢۵

  سوربن،۴مريکای جنوبی از دانشگاه پاريس ا جزيزۀ ايبری و بررسی ھای شبهدکتر در زمينۀ  -*
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  . کوبا و اياالت متحده نيز ھستاو کارشناس مناسبات

  اکسيون انوستيگ سايت

  به مديريت ميشل کولن

  ٢٠١۴ می ۶

  

   

 

 


