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  به قلم ملينا رامپلدی

   حميد بھشتی: ازبرگردان
  ٢٠١۵ اگست ٢۴

  شقاب خويش فراتر بينديشيمب ۀ از لبدما باي

  
   مصاحبه- ٢١، امريکا*ِھارالد نويبرت

  ی چگونه اھميتی است؟ا امريکای التين دارۀی به المانی در بارئامروزه گزارش حرفه : **ميلنا رامپلدی

از .  در دھه ھای گذشته مراحل مختلفی را طی نموده استلمانای التين در ميدان مطبوعاتی امريکا :ھارالد نويبرت

پس از آن، در زمان حاکميت .  بوده اندالمانۀ  طرف معاملًی التين غالباامريکا، کشورھای ١٩۵٠ ۀسال ھای دھ

. به موازات آن عطف توجه عموم بدانجا افزايش يافت. ديکتاتورھای خونخوار درگيری ھای شديدی به وقوع پيوست

 و کشور المانا آن زمان احساس ھمبستگی با جنبش ھای مقاومت در کار بود و نيز بدين خاطر که شرکت ھای زير

ی التين نسبتا کمتر توجه می امريکابعدھا، پس از آن که در رسانه ھا به .  در نقض حقوق بشر دخيل بودندالمانفدرال 

ی بدان سو ئ توجه رسانه ًی التين مجدداامريکار  و با اوجگيری دولت ھای اصالح طلب د١٩٩٠ۀشد، در اواخر دھ

 چه ۀاما اين تحول چگونه صورت گرفت؟ به ويژه در مورد ونزوئال می توان اثبات نمود که در بار. معطوف گشت

  ...ِمبداء خود برتر بينی .  ھيچ گزارش نمی شد و يا نادرست گزارش شده و می شودًموضوعاتی اصال

  

   است؟٢٠١٣ ھوگو چاوز، متوفای پرزيدنتۀ آيا سخن در بار -

زيرا فقط گفته می .  نمی توانستند درک کنندً مدت ھا اصالالمانبله، اين جنبش را استفاده کنندگان رسانه ھای  -

که  اما اين. وی در حال رشد استۀ  در بارتقابلشد که چاوز در گذشته از نظاميان بوده، مورد اعتماد مردم نيست و 

که دولت چاوز را اکثريت مردم قبول داشتند و از او   بود و اينئیبری رساند دارای چه محتواجنبشی که او را به رھ

اين امر رفته رفته . حمايت می نمودند، به کلی از قلم می افتاد و در مورد ساير موضوعات به نادرستی گزارش می شد
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 به –ده انتخابات پيروز شده بود، در اينجا که چاوز در ونزوئال در بيش از  در حالی: ابعاد شگفت آوری به خود گرفت

 . از او به صفت ديکتاتور ياد می شد-ِويژه در مؤسسه ی انتشاراتی اشپرينگر

 وقايع ۀ در بارئیھدف اين بود که اطالعات زيربنا. به وجود آمد» ٢١امريکا«با اين پيش زمينه بود که در آن زمان 

ھدف ما گزارش در .  عرضه گرددالمانی به افکار عمومی ئرتی حرفه  که ممکن است به صوئیی التين، تا جاامريکا

  . می شودبحثی التين چگونه صورت می گيرد و چگونه امريکااين زمينه بود که مباحث درون 

 
 ِگرانيگاه کار شما در چه زمينه ھائی می باشد؟ -

کوبا، : سپس با حضور نويسندگان ديگر، ساير کشورھا مطرح گشت. در آغاز ونزوئال مرکز ثقل کار بود -

کوادر يا آرژانتين تا حدی طرح ھای  در مورد اًاز يکسو به دولت ھای مترقی توجه داريم که مثال. بوليوی، اکوادر

از سوی ديگر برای ما جنبش ھای مردمی دارای اھميت می باشند که . ّراھنما حتا برای بحران يورو نيز مصداق دارند

المان می  قوی ۀِ طرف معاملز نظير مکزيک يا کلمبيا که ھر دو نيئیبرای تحقق حقوق بشر مبارزه کرده و در کشورھا

 .افرادشان در معرض خطر است، دائم جان دباش

 

ِامروزه نقد نئوليبراليسم و انتقاد به نئوامپرياليسم امريکا برای تحوالت امريکای التين دارای چه ميزان از  - ِ

 اھميت است؟

و اين در .  در سال ھای گذشته بسيار مھم بوده اندئیھر دوی اين زمينه ھای بحث برای جنبش ھای ھمگرا -

داشت که بايد توجه .  دامنه ای تاريخی داردامريکا با مپرياليسم تقابل کارائيبتين و در جزاير ی الامريکاحاليست که در 

 عليه ١٩٧٣مبر  سپت١١از کودتای خونين پس .  وارد شدچيتسربازان پينوۀ ی التين با سر نيزامريکاوليبراليسم به ئن

ِک به قدرت رسيده بود، نظام تخريبی اقتصاد يلی که در انتخاباتی دموکراتيچدولت سالوادر آلينده، رئيس جمھور 
و به دنبال آن در ساير کشورھای آن قاره نير توسط رژيم ھای خودمدار و . نئوليبرال در آن کشور به زور حاکم گشت

ِدر جھت عکس اين روند، دولت ھای جديد مترقی عمل کردند. ديکتاتور عليه زحمتکشان استيال يافت  ءآنھا بدون استثنا: ِِ

 .وجود آمده انده از درگيری انتقادی با نئوليبراليسم ب

 

 ِشما چگونه می خواھيد اھميت يک نظام سرمايه داری سالم را برای خوانندگان ما تشريح کنيد؟ -

شقاب خويش ب ۀ می بايد از لب– که از برندگان بحران يورو می باشد – المانمن فکر می کنم که ما به ويژه در  -

عالوه بر آن صنايع . ِ در سال ھای گذشته از به فقر افتادن جنوب اروپا بھره مند گشته استلمانا. نديشيمفراتر بي

ی در استثمار بی المانی التين شرکت ھای امريکادر .  بيش از ھميشه به سراسر جھان صادر می شودالمانتسليحاتی 

. ّن فنی با تمامی امکانات جلوگيری می شودکه به موازات آن از صدور توا قيد منابع طبيعی آنجا سھيم اند، در حالی

ِاست، آنچنان روزنامه نگاری که خادم ) آلترناتيو(والنه ؤنشان دادن اين مکانيزم ھا يکی از وظايف روزنامه نگاری مس ِ
 ی التين به خوبیامريکاتوجه به .  مناسبات ناموزون و روابط متقابل ميان امور را توضيح دھده نبودالمانِصرف منافع 
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 ناشی از چگونگی نظام اقتصادی بوده و نظام اقتصادی سرمايه داری ًنشان می دھد که مشکالت اجتماعی موجود غالبا

 .مبانی واقعی زندگی انسانھا را نابود می سازد

 

 ِسايت شما تا کنون چه دستاوردی داشته و آرزوی شما برای آينده چيست؟ -

فزايم بايد اين نکته را نيز بي. ته استتصور می کرديم رشد داش در سال ھای گذشته بيش از آن که ما ٢١امريکا -

ِکه اين سايت را خود من و يکی ديگر از ھمکاران در آغاز به صورت بلوگی بدون برنامه ريزی قوی شروع کرديم و . ِ

می کنند و اين ی التين زندگی امريکابسياری از آنھا در .  قلم می زنند٢١امريکااکنون بيش از ده ھا روزنامه نگار در 

وجود دارد که کارھا را ھماھنگ ساخته و تصحيح مقاالت را صورت می ی ت تحريرأھي. برای کار ما بسيار مھم است

 را ٢١امريکاچندين مشتری از ميان سياستمداران، ديپلمات ھا و افراد سازمان ھای غيردولتی، خدمات اطالعاتی . دھد

اما بخش بزرگی از کار ما به صورت .  خويش از ما حمايت می کنندمشترک گشته و ده ھا تن با کمک ھای مالی

 کارکنان ثابت خويش را که ۀ رسيده است که می توانيم تا حدی ھزينه اوليئی و وضع ما به جا افتخاری انجام می شود

 .خويش نيازمنديمبه ھمين جھت ما ھمچنان به مشترکين وحاميان . دائم مؤلف ھای تازه را آموزش می دھند، تأمين نمائيم

 

 ِامروزه تا چه ميزان شبکه ھای عمومی برای کار مطبوعاتی آنالين و انجمه ھای سياسی فعال اھميت دارند؟ -

ھر که بخواھد حرف خود را به مردم برساند، امروزه ديگر نمی تواند بدون استفاده از شبکه ھای عمومی کار  -

ِدر ميان تيم ھمکاران . کند به ھمين جھت تيمی از ھمکاران ما در سازماندھی . به سرعت جا افتاد اين آگاھی ٢١امريکاِ

 کمکزيرا ھدف ما اين نيست که گروه کوچکی را . و حضور در شبکه ھای اجتماعی ھر روزه فعال می باشند

ی در ی التين را منتشر سازيم تا قادر باشيم بر امور سياسامريکاما می خواھيم اطالعات دست اول از . اطالعاتی کنيم

 و در انجام اين کار بيش از پيش موفقيت داريم زيرا روابط عمومی و کار مطبوعاتی ما با دقت  رسانه ھا مؤثر گرديم

 .انجام می شود

============================== 

  . که سايتی خبری و مربوط به امريکای التين است کار می کند٢١مريکاھارالد نويبرت برای ا* 

  
ُخانم ميلنا رامپلدی دارای دکترای فلسفه، نويسنده، مترجم و فعال حقوق بشر، متولد **  ِ در شھر بزن در ايتاليا ١٩٧٣ِ ُ

و زبان رشد نموده و از ھمان اوان کودکی معنای چند زبانه بودن، موزيک، ھنر و بوده، در خانواده ای دوفرھنگه، با د

 می باشد که در جھت تفاھم بين االديان و تبادل ProMosaikوی مؤسس انجمن . تبادل فرھنگی را تجربه نموده است

 .فرھنگھا و جانبداری از صلح و حقوق بشر فعال است

  ٢٠١۵ت گس ا١۶ –برگرفته از تالکسکاال 
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