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  گزارش داستانھای موفقيت آميز افريقا در خدمت کيست؟

  نامه سرگشاده به راديو افريقا اينترناسيونال
  

  !رکنان رسانه ھا روزنامه نگاران و کا

که از  برخی برای اين.  شماست می شناسيد؟ ظاھراً ھمه نمی شناسندۀ آيا شما وظيفه ای را که مربوط به اخالق حرف

جای روزنامه نگاری ه جانب دواير سياسی مورد پذيرش قرار گيرند و احيانا در داخل آن دواير ترقی نمايند، ب

ه ثبت ديگری که مبتنی به معدودی از داستان ھای موفقيت آميز است، بجای حقيقت برداشت مه تبليغات سياسی، ب

رسانه ھای مھاجرين نيز از . جای کار اطالعاتی اطالعات حساب شده را می گذارنده  و بھتان و بءجای انتقاد افترا

 نگارھا و رسانه برخی از آنھا تحت حمايت باالترھا تبديل به البی شده و به ساير روزنامه. اين رويه مصون نيستند

از اين .  برخی از کشورھای در حال توسعه يا مھاجرين گزارش کنندۀھا راھنمائی می کنند که چگونه در بار

 راديو افريقا که از وين پخش می شود به ۀانحراِف روزنامه نگاری که به مطيع شدن رسانه ای می انجامد، شبک

اما آيا نبايد به يک چنين رفتار فرصت . ه شدت برخوردار است نويبرگ ب–ميمنت مديرش، استاد الکسيس شيميمانا 

دھد انتقاد نمود  طلبانه و روزنامه نگاری درباری که آزادی بيان و مطبوعات و افکار را در معرض خطر قرار می

و آيا نبايد با آن مبارزه کرد؟ اين موضوع مربوط به يک مطلِب اصولی اخالفی است که می بايد مورد توجه 

به ھمين دليل نيز اين نامه سرگشاده نوشته شده . نامه نگاران و سازمان ھای ملی و بين المللی آنھا قرار گيردروز

  .)م.و. (است

  

 داستانھای موفقيت آميز افريقائيان که چند روز پيش به دستم رسيد و ۀبا تشکر فراوان از دعوت به شرکت در جلس

  .به دالئل زير نمی توانم در آن شرکت کنم

  

  تصوير يا حقيقت
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به » موفقيت« ببينيم ءابتدا. به نظر من اينگونه جلسات برای تفھميم افريقا و افريقائيان به افکار عمومی بی فايده است

چه معنا است؟ اين که مغازه يا رستورانی را باز کنيد؟ تاجر شويد، پزشک، ھنرمند، کارمند، روزنامه نگار و يا حتّا 

 يک کشور خارجی برسيد؟ برای اشخاصی که به انجام اين کارھا نائل شده باشند، به طور به مدارج باالی قدرت در

يد و تمجيد آنھا برای پيشرفت اجتماع ئاما آيا تأ. ندحتم موفقيتی بوده است و موارد بسياری از اين قبيل وجود دار

کنند که تاريخ ساز باشند؟ اگر چنين باشد، کافيست؟ آيا از ميان اينھا آنگونه ايده ھا، انگيزه ھا و اقداماتی بروز می 

در غير اينصورت آنھا پس از يک روز به دست . خود به خود تحقق آن موارد موجب شھرت آنھا خواھد گشت

آيا اصال جلساتی که برای تمجيد اينگونه افراد ترتيب داده می شوند دارای فايده ای جز . فراموشی سپرده خواھند شد

گونه مشکلی نداشته و به  مردم اين احساس کاذب را ايجاد نمايند که مھاجرين و پناھندگان ھيچاين می باشند که در 

 عکس آنھا را به هريش پذيرفته می گردند؟ لذا اينکار مطلع نمودن مردم که نيست، ھيچ، بتجتماع اخوبی در ا

  .د قرار می گيرندتبليغات سياسی برای کسانی را دارد که مورد تمجيۀ انحراف نيز می کشاند و جنب

مانند .  آدمی را به ياد تبليغاتی می اندازد که در نظام ھای تماميت طلب معمول بوده و می باشند،نمايشی از اين قبيل

عنوان افراد نمونه روی آنھا تبليغ می شد، چرا که ميزان توليد را ه که در نظام ھای کمونيستی ب» قھرمانان کار«

افرادی مورد تمجيد قرار می گيرند که ) در دموکراسی اقتصاد بازار: ببخشيد(ليبرال در نظام نئو. باال می بردند

در نظام . دست به يک ابتکاری در بخش خصوصی زده باشند و مناسبت تشويق اينھا نيز مشابه مورد پيشين است

در دموکراسی : ببخشيد(رمان کار به مدارج باالی حزبی می توانست راه يابد و در سرمايه داری ھکمونيستی ق

. موفقيت ماّدی: در ھر دو مورد معيار سنجش موفقيت يکی است.  زبدگان بپيونددگۀمی تواند به جر) اقتصاد بازار

: در ھر دو مورد از روش مشترکی برای انحراف افکار عمومی از مشکالت واقعی اجتماعی استفاده شده است

ببينيد، کسانی ھستند که به موفقيت نائل گشته . ای مثبت فردیانحراف توجه مردم از موارد عمومی با ايجاد تصويرھ

پس، از آنھا تبعيت کنيد، توليد کنيد و بگذاريد گردانندگان نظام به کارشان برسند، مزاحم آنھا نشويد، بگذاريد ھر . اند

  .کاری که می کنند، در آرامش انجام دھند

زيرا آنھا . آنھم به سادگی بسيار. يقائی نيز رواج يافته استچنين به نظر می رسد که اين روش در ميان مھاجرين افر

ريش و ساير کشورھا ھمچنان ت در اسفانه نژاد پرستی و بيگانه ستيزیأاما مت. می باشند» اقليت قابل تشخيصی«

برای مقابله با آن الزم است که . وجود داشته و به خاطر بحران مالی و اقتصادی خطر گسترش آن ھست

يان عادت کنند به اينکه زندگی با افريقائی ھا به ويژه با کسانی که دارای رنگ پوست ديگری ھستند غيرافريقائ

را  که آن را خورد و برای اين برای برخی افراد اين به داروی تلخی شباھت دارد که بايد آن. غيرقابل اجتناب است

ز افريقا و افريقائيان تصاوير مثبتی را به مردم برای مردم تحمل پذير کنند، برخی دستجات بر اين باورند که بايد ا

وشی سپاريم، بيائيم و نمونه ھای منفی افريقا را به فرام: نسخه ای که آنھا می پيچند بسيار ساده است. ارائه نمود

انحه ھای طبيعی، فقر و گرسنگی سخنی نگوئيم، بلکه از افرادی که آنجا به موفقيت ھائی سديگر از بحران جنگ، 

به .  مثبتی را منتشر نموده و تصوير ديگری از افريقا عرضه کنيمتيعنی بيائيم و گزارشا. سخن گوئيم گشته اند نائل

  .عبارت ديگر از امور مھم و اساسی صحبت نکرده، بلکه از مسائل جنبی حرف بزنيم

. می برند گويا چنين استاما آيا تصوير از حقيقت مھم تر است؟ به نظر برخی از افريقائيانی که در مھاجرت به سر 

حتّا يک جمع البی در حال شکل گيری است که کارش تحميل اينگونه تبليغات به افکار عمومی از طريق رسانه ھا 

 افريقا گزارش تھيه ۀ انتقادی در بارۀگونه آيا در آينده ديگر به کسی اجازه داده می شود ب. و جلسات بزرگ می باشد

 مزبور خشم ۀمعرض اين خطر قرار گيرد که با مخدوش نمودن تصوير مثبت از قارکه کارشان در  کند، بدون اين
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الب ھای قرتی که گزارشگر بتواند واژگان و محافظين اين تبليغات را بر انگيزند؟ اينکار ممکن است، منتھا در صو

انسوری وجود داشته اما اين کار بيشتر به خودسانسوری شباھت دارد و البته ھر جا که خودس. را بيابد مناسب آن

  .باشد، در آنجا سانسور ھم حاکم است و در اينصورت بايد غزل خداحافظی آزادی عقيده و بيان را خواند

  

  به دوران مطبوعات خاکستری رنگ خوش آمديد

پس قدمتان به مطبوعات خاکستری رنگ که حاوی اطالعات مجاز از جانب دولتھا و مصاحبه ھای کسل کننده و 

طحی از جلسات و فعاليت ھای مجلسی که مزين به تصاويری از شرکت کنندگان خندان می باشد تعريف ھای س

ای سراسر مثبتی خوش آمديد که در آن ھمه خوشبخت بوده، ھمه جا حرف از موفقيت است و ھيچ ني به د!مبارک باد

آدمی ). ان در قبال سياه پوستانو البته از جانب  سفيد پوست(مشکلی وجود ندارد به جز گاھگاھی رفتار نژادپرستانه 

ھر چه باشد خوب نيست که انسان . بی اختيار خود را در جّو چينی ھای خندان دوران انقالب فرھنگی حس می کند

رژيم ھای ديکتاتوری و تماميت خواه به ۀ اين درس را ھم.  عام مطرح نمايدءعيب و ايرادھای خود را در مال

اطالعاتی کسالت بار باشد، اين  عمومی اينگونه روشھای ۀورتی که در عرصو در ص. رعايای خويش آموخته اند

خوشا به حال .  علل وقايع کمتر مطلع گردندۀبرای مردم ھمان بھتر است که در بار. له به خود مردم مربوط استأمس

نوشت خويش به  به لزوم تغيير سربتآگاھی نس. کسانی که نمی دانند، زيرا آنھا به فکر کارھای مخرب نمی افتند

پس ھمان . که قرار باشد اينکار با اتحاد و ھمکاری ميان مردم انجام شود دست خود را ايجاد نکنيد، چه برسد بدين

  .اين نيز يکی از انواع مخدرات است. بھتر که مردم را با تصاوير مثبت تخدير نمود

ارش داستان ھای موفقيت آميز افريقا کمک گزارشات مثبت ھدفی است که در بخش گزه ايجاد برداشت ھای مثبت ب

فت آوری از جانب رسانه ای که خود را مستقل می گآيا اين عبارت ش. قا ذکر شده استراديو افريۀ در سايت شبک

و . جوی حقيقت اصال مطرح نمی شوند و داند نيست؟ در اينجا مفاھيمی از قبيل عينيت، بی طرفی، انتقاد يا جست

ان يافت، چه برسد به رسانه ھای  وقايع افريقا را در رسانه ھای اروپا نمی توۀدر بارالبته ھيچ گزارش مشروحی 

آيا اين يک ابتکار عمل آگاھی بخش است يا تبليغات . است» برداشت ھای عمومی«اينجا بحث در مورد . ريشتا

شرح داده شده )  آنجادر(برخی از سازمان ھای جا افتاده می باشد؟ به طوری که ھدف از اينکارۀ سياسی دستپرورد

کار برده شده است و در ه گويش نئوليبرالی که ب.  دوم مصداق داردۀاست اين برداشت را ايجاد می کند که گزين

 Successداستانھای موفقيت ھای افريقائی (لمانی مطرح گشته است اعبارت مضحک و ملقمه ای از انگليسی و 

Stories (ه کار بردن زبان ادبی به ت که روزنامه نگاران عموما کوششی در بمشھور اس. خود به کافی بيانگر است

کار برده می شود، اين پرسش مطرح می گردد که نکند ه که يک زبان خشک اداری ب اما ھنگامی. کار نمی برند

ريش ت ابسياری از افريقائيان در«: شود متن ادعا می ۀدر ادام. ارتباطی با برخی از ادارات جا افتاده در ميان باشد

اگر واقعا چنين می بود، آيا . » ريش انجام می دھندتھای سياست، ھنر و اقتصاد را در اخدماتی اساسی در زمينه 

که آنھا  اطالعات دقيق تری در اين باره وجود نمی داشت؟ بی شک افريقائيان خدماتی را انجام می دھند، اما اين

عالوه بر اين در متن مزبور گفته شده است که . مبالغه آميز است اساسی داشته باشد، ديگر واقعا ۀبرای جامعه جنب

کارکنان (پس اينجا سخن از ما . »از تماس مستقيم ميان بنيادھای اجتماعی و مجتمعات افريقائی حمايت می گردد«

قيق سساتی که دؤ يک نقش واسطه را ميان برخی از م راديو افريقا برای خودشۀشبک! در ميان است) راديو افريقا

و اين مطلب بيش از . تر معرفی نگشه اند و برخی از مجتمعات افريقائی که آنھا نيز مشخص نشده اند قائل شده است

چنين به نظر می رسد که ابتکار داستانھای موفقيت . سياسی استۀ آگاھی بخشی داشته باشد، دارای جنبۀ آنکه جنب
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 امور زنان وخدمات اجتماعی وين حمايت می ۀزارتخاناز جانب و«آمير نيز به ھمين بخش مربوط می گردد که 

 که اکنون در دست يک حزب مشخص يعنی حزب سوسيال دموکرات اتريشو از جانب سازمان ھای دولتی » گردد

  .می باشد

ت ھای  سياسی أ نويبرگ، اينگونه ارتباط با ھي- اظاھرا برای مدير شبکه راديو افريقا، استاد الکسيس شيميمان

نقشی که برای .  عکس، وی از زمان تأسيس راديو افريقا خواھان اين گونه ارتباطات بوده استهب.  نيستناخوشايند

 حقيقت مفروضی  مزبور در نظر گفته شده بود، ايجاد برداشت ھای عمومی تازه ای بوده است که می بايد باۀشبک

ھمين جھت راديو افريقا در واقع مانند يک  هب. ت ھای اداری در نظر داشته است در تطابق باشدأکه  يکی از اين ھي

که وی کار خويش را  جای اينه ب. ت برگزاری جلسات را داشته استأ عمل نکرده است ، بلکه نقش يک ھيرسانه

بر آگاھی عمومی متمرکز نمايد و امکانات کسب اطالع از  وقايع، مشکالت و تحوالت افريقا را برای عرضه به 

که ( راديو افريقا بر راھکاری پافشاری می کند که شامل است بر تبادل متقابل برنامه ۀکمردم تھيه کند، رئيس شب

، پخش سخنرانی، کارتن، گاھگاھی نيز برنامه ھای آموزشی، پروژه ھائی از قبيل )ھرگز نيز جواب نداده است

در و ايجاد غرفه ھای افريقا از نزديک، زنان برای زنان، برگزاری فستيوال کنار رود دانوب با برپا کردن چا

 برگزاری ھمايش ھائی که موضوع آنھا عرضه فروش اجناس افريقائی، رقص ھای بھاری افريقائی و حتّا اخيراً 

زيرا از : اين صحنه ھای نمايشی در واقع سودآور نيز می باشند. نمودن برداشت و تصويرمثبت از افريقا می باشد

 مالی از مؤسساتی که کارشان حمايت از اينگونه پروژه ھا می باشد اين طريق می توان ساده تر به کسب کمک ھای

عالوه بر اين با جلب حمايت رسانه ھای . دست يافت و نيز کمبودھای مالی و بدھکاری ھای موجود را جبران کرد

 برنامه ی و خسته کننده بودنئ راديو افريقا تبليع نمود، تبليغاتی که به خاطر غيرحرفه ۀبزرگ می توان برای شبک

ی بسيار خوبی برای مطرح شدن مدير اعالوه بر اين اينکار صحنه . ھای خود راديو افريقا، آنجا جواب نمی دھند

راديو افريقا می باشد تا وی بتواند نه فقط در افکار عمومی، بلکه به ويژه در معرض ديد مقامات باالی سياسی قرار 

ھمانطور که يک ضرب المثل عربی . کردن مزايائی به ھمراه داردجای خود را در ميان نخبگان اينجا باز . گيرد

  آيا کسی که در جوار طال باشد به لباسش طال نمی چسبد؟: می گويد

  

  *مرد چھارم

البته نه به عنوان . وی در وطنش رواندا دارای شھرت است.  نويبرگ به خوبی آگاه است-استاد الکسيس شيميمانا

 Ejoi nzamera)» فردا چه خواھم بود«ۀ  برنامۀاين شغل بلکه به عنوان گردانندروزنامه نگار به معنی واقعی 

nte) که اين   نويبرگ به نويسنده گفته است از آنجائی- طوری که استاد شيميماناه ب] ١[ در راديوی دولتی رواند ا

ازه داده شد در آپارتمان نيز بود، به وی اج" ژوِونال ھابياريمانا"برنامه مطابق ميل رئيس جمھور وقت آن کشور، 

 در آمده و قادر گردد ORINFORروزنامه نگاری رئيس جمور پذيرفته شده و در خدمت وزارت تبليغات اُرينفور 

جنبش مزبور را دولت فعلی رواندا به .  را تأسيس نمايدONAJERجنبش جوانان حامی رژيم، موسوم به اُناِژر 

 از جانب جنبش جوانان در ١٩٩۴ه در زمان کشتاری که در سال  کHutuعنوان سازمان بسيج جوانان ھوتوئی 

بدين ترتيب وی شيرينی قدرت را ]. ٢[ مقصر شناخته است ، صورت گرفتIntrahamweخدمت اينتراھاموه 

 در آن زمان که اگر جز اين می بود پس چرا او که به خاطر اين. چشيده است و ياد آن از خاطرش محو نمی گردد

 دخيل نبوده است، در تأسيس و رھبری جنبش ١٩٩۴ريش آمده بود، در کشتارھای سال تی به ابا بورس تحصيل

 Forces Démocratiques pour نيروھای دموکراتيک خواھان آزادی رواندا ( FDLRشورشی ھوتو موسوم به 
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la libération Ruanda (ا در وين تأسيس سھيم بوده است؟ و آنھم در زمانی که او راديوی بين المللی رواندا ر

ول مطبوعاتی جنبش ؤزيرا او مس.  چنين به نظر می رسدفقط به خاطر وطن پرستی اش؟ البته بدواً ! نموده بود

حتّا آدم می تواند برای او . مقاومت بود و در مقابل مقصر شناختن ھوتوھا در کشتار جمعی يک قوم فعاليت می کرد

]. ٣[ول عملياتی سازمان بود ؤزيرا او مس. ی آمد، تفاھم داشته باشدکه در اين جنبش نفر چھارم سازمان به حساب م

اما کوشش او برای چرخاندن نقش طرفين فاجعه رواندا به جز سوء استفاده از يک نھاد روزنامه نگاری در يکی از 

ن زمان زيرا در آ. کشورھای اروپائی و برای تبليغات به نفع يک جنبش شورشی در يکی از کشورھای افريقا نبود

گوی صلح  و  که آن زمان به ظاھر برای گفتFDLRاصوال سازمان . در رواندا مبارزات انتخاباتی در جريان بود

آميز فعاليت می کرد نيز می توانست در اين انتخابات شرکت کند و به عنوان نامزد انتخاباتی به طوری که خودش  

  . مطرح باشد، بود که می توانستبه نويسنده اظھار داشت، ھمين استاد الکسيس شيميمانا

 در وين به زبان ORFريش تز ساختمان راديو تلويزيون رسمی اراديو افريقا که به چندين زبان کار می کرد و ا

او که ھمواره تأکيد .  مؤثری در خدمت فعاليت تبليغاتی او باشدۀنيز  پخش می شد، می توانست وسيل" کينيارواندا"

 را که معموال خود او FDLRی کار کنند، از آنھا انتظار داشت اطالعيه ھای ئ حرفه بر اين داشت که ھمکارانش

 در کامينا واقع در جمھوری FDLRمی نوشت و انتشار خبر مربوط به مراسم بر زمين نھادن اسلحه از جانب 

 ١٧٧۶که فقط  الیدموکراتيک کنگو که در حضور خود استاد الکسيس شيميمانا انجام شد را در راديو بخوانند، در ح

اين موضوع را وی .  می باشندFDLRنفر از آنھا اسلحه ھای خود را تسليم کردند که فقط بخش کوچکی از نفرات 

بدين صورت ]. ۴[در يکی از بيانيه ھای خويش پذيرفت، اما البته نه در قبال ھمکارانش در راديو بين المللی افريقا 

او ظاھرا برای اينکار .  بلکه ھمکاران خود را نيز در اينکار سھيم نموداو نه تنھا برای جنبش خودش تبليغ کرد،

طوری ه  ھزينه داشته و بORF ۀه از طريق فرستندازيرا استفاده از پخش موج کوت. بودجه ای نيز در اختيار دارد

ت لندن  ھفتگی اکونوميسۀبنا بر ادعای مجل.  يورو مخارج دارد١٠٠که خود او به من اظھار داشت، روزانه 

 دالر برای ٣٠٠٠٠ نويبرگ از رئيس جمھور جمھوری دموکراتيک کنگو، يوزف کابيال، مبلغ - الکسيس شيميمانا

کنسول افتخاری رواندا، اِگون گايِگر، از ]. ۶[که البته خودش آنرا تکذيب می کند ] ۵[اينکار دريافت کرده است 

 نويبرگ در راديو افريقا -الکسيس شيميماناريش درخواست نمود که عليه عملکرد ت اۀوزارت امور خارج

 به دقت تحت مراقبت  مزبورۀ نويبرگ دو سال فرستند- الکسيس شيميماناۀبه گفت. انترناسيونال رسما اعتراض کنند

ريش قرار گرفت و گويا دو سال طول کشيده است تا راديو افريقا از مشکوک بودن به انجام تبليغات جنگی تدولت ا

شار قرار داده اند تا مقام ف نويبرگ مدعيست که او را تحت -نابه ھمين منوال الکسيس شيميما. رددمنزه شناخته گ

زيرا اين کا به لحاظ قانونی با نقش وی به عنوان مدير راديو افريقا .  را رھا کندFDLRگويندگی مطبوعاتی 

ه نويسنده اظھار نموده است، وی در  نويبرگ ب-چنان که خود استاد الکسيس شيميمانا. انترناسيونال تناقض دارد

  .مقابل فشار مزبور مجبور به عقب نشينی گشت

  

  ريشتپيش به جانب خبرگان سياست در ا

.  انشعابی صورت گرفتFDLR در درون سازمان ٢٠٠۴اما آيا واقعا چنين بوده است؟ بايد دانست که در سال 

 ناميده و الکسيس شيميمانا را R-FDLRود را  اين جنبش فراکسيونی را تأسيس کردند که خیگروھی ار اعضا

 نويبرگ فعاليت -اما چنين به نظر می رسد که الکسيس شيميمانا]. ٧[ول امور سياسی و بين المللی خود نمودند ؤمس

اما ھمچنان مقاصد سياسی خويش را دنبال کرده و به . خويش در جنبش شورشی رواندا را به آھستگی خوابانده است
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وی با ھمان حرارت و انرژی سابق، خود . ريش که در اين بين شھروند آن شده، محدود نموده استتادرون مرزھای 

را مشغول به فعاليت سياسی در انجمن ھا نمود، به رياست کنفرانس پذيرش شھروندان رسيد و کوشيد حزب خودش 

ت پذيرش شھروندان در ميان را تأسيس نمايد و به قوی ترين حامی سياس" ريشتگوناگونی دموکراتيک ا"نام ه ب

مريکا امريکائی افريقائی نسب که پدرش افريقائی است به رياست جمھوری اانتخاب شدن يک . مھاجران تبديل گشت

ريشی شده اند در سياست و کسب حق انتخاب شدن تفعال شدن مھاجرينی که شھروندان ا خوبی برای ۀبرای وی نمون

وجود آمدن پايگاه فعاليت شبکه ای افريقا بھترين البی را ه وی با ب.  آيدبرای تمامی مقامات سياسی به حساب می

چه کسی در اين گروه بيش از سايرين برای ترقی در مدارج سياسی می کوشد؟ استاد  . (AVP) اين کار يافت یبرا

 - يميماناچه کسی را به رياست اين البی انتخاب کردند؟ باز ھم استاد الکسيس ش!  نويبرگ- الکسيس شيميمانا

  .نويبرگ

 نويبرگ از ھمان آغاز کار به دنبال اھدافی بوده است که -چنان که از ظواھر امر بر می آيد استاد الکسيس شيميمانا

که او خود را در موقعيتی ضعيف می يابد، می کوشد به  سياسی داشته اند تا روزنامه نگاری و از آنجائیۀ بيشتر جنب

ان خود را داده است و ھر که از حھکار پيش تر در رواندا به او امتاين را. شودھمکاران قويتر از خودش متوسل 

. گذشته او آگاھی داشته باشد، می داند که سياست در نظر او چه نقش و ارزشی دارد و روزنامه نگاری چه ارزشی

 مراجعه -  انجمن حمايت از ارتباطات ميان افريقا و اروپا در اينترنت – راديو افريقا ۀکافيست انسان به سايت شبک

کار اطالعاتی که از جمله کارھای اصلی رسانه ھای الکتريکی به حساب می آيند در مورد او در اولويت . نمايد

در مقابل آن تمامی پروژھای تبادل و . نبوده، در راديو افريقا اينترناسيونال در پائين ترين مراتب اھميت قرار دارند

 وقايع افريقا به ھيج وجه ۀاطالع رسانی عينی و انتقادی در زمين! پرسنل و مجلسی دارای اولويت باال می باشند

، »بلندگوی آنھا بودن«و » ريشت اۀپذيرفتن مھاجرين در جامع «:عنوان نشده، فقط اھداف تبليغاتی سياسی قيد شده اند

 راديو افريقا خود ۀبی جھت و اتفاقی نيست که شبک. گوی تمدن ھا و تی ديگر از افريقا و گفتعرضه نمودن برداش

زيرا در اينجا موضوع کار سياست نيست بلکه . تعريف می کند» انجمن بھبودی روابط ميان اروپا و افريقا«را با 

 اين ۀوظيف. ی توان يافت در اينترنت مAVPاين مطلب را از سايت . ھدف ھای سياسی در مد نظر می باشند

 اساس آخرين تخمين ھا هھر چه باشد ب. سازمان بر عھده گرفتن نقش ايجاد اتحاد ميان انجمن ھای افريقائی است

و اين رقمی است که به لحاظ شرکت در انتخابات روی آن .  زندگی می کننداتريش افريقائی در ۴٠٠.٠٠٠قريب 

، رئيس مجلس اتريشخاری اين سازمان کيست؟ دومين شخصيت سياسی راستی، رئيس افت. حساب می توان باز کرد

که از اين مطلب  اين! ، باربارا پراِمراتريشنمايندگان اين کشور و شخص دارای نفوذ در حزب سوسيال دموکرات 

د چه می توان نتيجه گرفت، ديگر الزم نيست شرح داده شود، به ويژه زمانی که با مراجعه به شرح حال رسمی استا

 فعاليت روزنامه نگاری خود ۀ که راديو افريقا تأسيس گشت، اولين جايز١٩٩٧ نويبرگ بدانيم وی در سال -شيميمانا

 در پارلمان در يافت اتريشسون حزب سوسيال دموکرات يبرای فعاليت ضد نژاد پرستی و بيگانه ستيزی را از فراک

  .نمود

  

  گفتگوی اطالعاتی

کارھا مجاز تلقی می گردند، به ۀ ه نگاری با فرصت طلبی سياسی عمل می کند، ھمآنجا که انسان در لوای روزنام

 اينکار را به خود ۀ اين متن اجازۀکه نويسند اما از آنجائی. جز يک کار و آنھم انتقاد علنی به فعاليت ھای مربوطه

  : راديو افريقا اين چنين عکس العملی را از خود بروز داردۀداد، رئيس شبک



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  .در انيترنت برای ھر گونه تفسيری از جانب مراجعين بسته شدسايت وی  )١

 و!" بگذار کارمان را به آرامی انجام دھيم: "وی به من ايميلی فرستاد بدين قرار )٢

 راديو افريقا گزارش ۀمرا با توسل به دادگاه تھديد نمود، در صورتی که به او قول ندھم که ديگر در بار )٣

 .انتقادی ننويسم

روزنامه نگاری که اخالق صنف خود را محترم شمارد .  خود نقاب را از چھره خويش کنار زدوی با اين کار

او به طوری که خودش به من . اينگونه عمل نمی کند، بلکه در قبال انتقاد، رفتار مناسبی را از خود بروز می دھد

و اين نشانگر آن . ی داشته استاما ظاھراً برای شکايت بردن به دادگاه وقت کاف. گفت برای اين کار وقت نداشت

است که يا فاقد دالئل مخالف است و يا اينکه دارای روحيات يک انسان مستبد افريقائی است که بيم آن را دارد که 

آزادی بيان و عقيده موقعيت وی و برداشتی را که از خود دارد به زير سئوال برد و اين او را وادار می کند به 

ساحل عاج، آلفا بلوندی گفته است، در نظام ھای ۀ اما ھمانگونه که خوانند. وسل شوددادگاه و زور حکومت مت

خوبی روش ه او که خودش در يک چنين نظامی فعاالنه خدمت کرده است، ب. وضع بدين قرار است» دموکراتور«

صاحبان قدرت و ۀ مواھ. کار می برند، می شناسده ھای ايجاد وحشت را که در رژيم ھای ديکتاتوری عليه منتقدين ب

 قدرت که دارای گرايش ھای تماميت طلبی می باشند بيش از ھمه از چيست؟ آنھا از بھتان و کذبی که خودشان ۀتشن

 عمومی ساخته اند، به زير ۀبروز می دھند وحشتی ندارند، بلکه از حقيقتی که برداشتی را که آنھا از خود در عرص

است " گوی اطالعاتی و گفت"آغاز اينکار با .  منتقدين بايد آنھا را ترساندبرای ساکت نمودن. ال برد، می ترسندؤس

 راديو ۀ در دفتر شبک٢٠٠٩مبر  نو١۶گوی اطالعاتی را من در  و اين گفت. ودر ساختمان ھای سازمان امنيت

  .افريقا در حضور ھمسرم تجربه کردم

طبوعاتی و سياسی خويش در کشوری که خود را آيا به يک چنين روزنامه نگاری می توان اجازه داد به فعاليت م

دموکرات می داند، ادامه داد؟ اين بيش از آن که به قدرت حکومت بستگی داشته باشد به اصول اخالقی و ارزشی 

 در دی آنان و انسان ھای صادق اند  که می بايئاين روزنامه نگاران و دستگاه ھای تربيتی و حرفه . مربوط می شود

آنھا ھستند که بايد قضاوت کنند اين چگونه روزنامه نگاريست که کار اطالع رسانی . گيری نماينداين مورد موضع

ليسی که از گذشته می شناسيم عوضی می گيرد و آزادی عقيده را به ورا با کار يک دستگاه تبليغاتی و حتّا دستگاه پ

 قضاوت کنند اين چگونه روزنامه نگاريست که آنھا ھستند که بايد. خاطر توھين به عاليمقام تحت فشار قرار می دھد

که طبيعتا در اين (ت تحرير راديو افريقا أبريک به نلسن ماندال و به نام ھيبه مناسبت جشن تولد و اعالن رسمی ت

آنھا .  کيش شخصيت فعاليت می کندۀدر جھت توسع"  افريقاۀصحن"در ) باره مورد مشورت قرار نگرفته است

ت کنند اين چگونه روزنامه نگاريست که جشن سوگند خوردن رئيس جمھور جديد يک ابر ھستند که بايد قضاو

 سفارت ۀمريکا برگزار می کند، آنھم به برکت حمايت دست و دلبازانا ۀدر ساختمان خان) بارک اوباما(قدرت را 

بايد قضاوت کنند اين آنھا ھستند که . مريکا در وين، که وی در سايت خودش در اينترنت نيز بدان اعتراف داردا

بورکينا (!) چگونه روزنامه نگاريست که روزنامه نگاران راديو افريقا انترناسيونال را به عنوان ميھمان دولت ھای 

که آنھا افريقا را بھتر بشناسند و در مقابل اين تذکر که از اين راه ھيچ  فازو و غنا به افريقا می فرستد برای اين

که   مشکالت اين کشورھای افريقائی گزارش کند، مگر اينۀاھی نمی رسد که بتواند در بارروزنامه نگاری به آن آگ

: با اپوزيسون يا نيروھائی که به اوضاع اجتماعی انتقاد دارند نيز در تماس قرار گيرد، با خنده پاسخ می دھد

ونه روزنامه نگاريست که در آنھا ھستند که بايد قضاوت کنند اين چگ. »!اينکار که شدنی نيست، آنجا افريقاست«

که از جانب  در صورتی«:  اعالم می کند٢٠١٠مبر  سپت١۵رخ ؤ مDie Presse ۀ خود با روزنامۀمصاحب
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آنھا ھستند که بايد رفتاری . »قدرتمندان افريقا موازين بين المللی و حقوق بشر نقض می شوند، بايد غرب دخالت کند

 از خود نشان دھند و ارزيابی کنند که آيا از اينگونه عملکرد تبليغاتی سياسی را که با اين موارد مناسبت داشته باشد

که بيشتر به گزارشات درباری شباھت دارد تا روزنامه نگاری اصيل و اخالق روزنامه نگاری حمايت نمايند يا 

  .خير

  

  بدين دليل من شرکت نمی کنم

ر راديو افريقا انترناسيونال به ھمکاری خودم که از  سال ھمکاری د٩من تصميم خودم را آنروزی گرفتم که پس از 

 افريقا اطالع رسانی کند، چه برای تمامی ۀطور قابل اعتمادی در باره جان و دل برای ايجاد رسانه ای که ب

لمانی زبان و چه فراتر از آن به ويژه در اروپای جنوبی و باختری، به خاطر تحقير کارم از جانب استاد اکشورھای 

 ٩که مدير يک رسانه مدعی می شود که ھمکارش که در راديوی او  ھنگامی.  نويبرگ پايان دادم- س شيميماناالکسي

فعال بوده است و اخبار، تفسيرھا، تحليل ھا و ) حتّا در تعطيالت آخر ھفته و ايام تعطيالت نيز(سال ھمه روزه 

 مديريت، مصاحبه ھا و گزارشاتی را تھيه می کرد  تاريخ افريقا  را عرضه و برنامه ھا راۀگزارشات متوالی در بار

طوری که او گفته است فقط برای ه و عالوه بر آن به ھمکاران جديد تعليمات می داد، ھيچ کاری نکرده است يا ب

ارضاء خودش کار کرده است و به ھمين دليل نيز ھيچ مزدی بدو تعلق نمی گيرد، زيرا او از من ھرگز برنامه ای 

 يک راديو فۀبه نظر من وظي.  صبرم لبريز شدۀآنجا بود که ديگر کاس... فروش باشد دريافت نکرده استرا که قابل 

که ھر برنامه ای که از او خواسته شود تھيه کند و فقط برداشت  اطالع رسانی دائم و مطابق عينيات است، نه اين

اما در ھمين جا تفاوت . تجارتی به فروش رساندھای مثبت را از افريقا عرضه نمايد، تا بتواند آن را مانند کاالی 

 نويبرگ کار -که من روزنامه نگاری می کردم، استاد الکسيس شيميمانا در حالی: کار قابل تشخيص می گردد

. سياسی می کرد و تبليغات سياسی و آنھم نه برای افريقا بلکه به نفع خودش و کسانی که از او حمايت می کردند

ھر .  باشد که او با توجه کامل مواظب اين است که برداشت مثبت او به ھيچ وجه مخدوش نگرددھمين دليله شايد ب

 به وی و ٢٠٠٨مبر  دس١٣در ) لمانا(يک انجمن توليد ميوه در ايالت باِدن . است" انسان فرا ملّی"چه باشد او يک 

آنھا اندکی پس از آن می خواستند اين . دادنام تِِرزيا شتويزيتس ھمين لقب را ه نيز به يک خانم وکيل مدافع مردمی ب

.  دارای مقام ارشدی بوده استFDLRلقب را از او سلب کنند زيرا او در بيوگرافی خود مسکوت گذاشته بود که در 

اين وضع . از خوش شانسی او اين قضيه در رسانه ھا انعکاس نيافت و او نيز خود موضوع را مسکوت گذاشت

اگر وضع غير از اين .  موضع روشنی را اتخاذ نمايدFDLRکه بخواھد در قبال  از اينبرای وی مناسبت تر است 

لمان به نام ھای ايگناز ا در FDLRولين باالی ؤويژه پس از دستگيری دو تن ار مسه می بود، او مجبور می شد ب

ن دوست و مبارز راه آزادی آنھا حمايت کرده از آنھا به عنوان وطۀ موروانا شياکا و استراتون موزانی يا از مبارز

 خود را از طريق فروش ۀ مبارزۀعنوان رھبران جنبشی فاصله بگيرد که ھزينه که از آنھا ب حمايت نمايد و يا اين

کار گرفتن ه به جمھوری دموکراتيک کنگو يا از طريق فروش الماس سرخ رنگ و ب) رواندا(ذخاير نواحی شرقی 

اما . ن شک آدم برای اينکار بايد جرأت و صداقت داشته باشد و شخصيتی قویبدو. دھند سربازان خردسال انجام می

  .سفانه ضعيف ھستندأ نويبرگ مت-خصائل مزبور در استاد الکسيس شيميمانا

ھمين دليل من به ھمه کسانی که با او ھمکاری می ه آدمی مانند ھمنشين خود است و ب: يک  ضرب المثل می گويد

دير يا زود در موقعيتی قرار خواھيد گرفت که در يک کار تبليغاتی مبتذل و بی محتوا شما : کنند اخطار می دھم

به ھمين دليل مواظب باشيد که . مشارکت نمائيد يا بدتر از آن، به حمايت از يک اپوزيسيون بدنامی شھرت يابيد
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 خويش بھره برداری نمايد و تبديل به ابلھانی نگرديد که از شما سوء استفاده نمايد و از شما برای اھداف سياسی

به ھمين جھت اگر شما .  بکشانداتريش ذفرصت طلبانه شما را به حمايت ايدئولوژيک از نيروھای سياسی دارای نفو

 يا شرکت در کار اتريش پذيرفته شدن شما در ۀ دانوب برده و به بھانۀافريقائی ھستيد نگذاريد او شما را به جزير

ی که پيش تر نيز شده است شما را به صورت رقاصان وحشی در نمايشگاه استعمار در  راديو افريقا و مواردۀشبک

اگر شما می خواھيد کاری به نفع اين قاره يا به نفع بشريت .  مورد استفاده قرار دھدVincennesباغ وحش پاريس 

اورزی ملل متحد  در انجام دھيد، چشمان خويش را بر اين واقعيت که بنا بر اطالعات سازمان خوار و بار و کش

.  ميليون گرسنگی می کشند١٣مردم از گرسنگی در رنج بوده و فقط در شاخ افريقا % ٣٠ در اين قاره FAOافريقا 

در . مبتال به ايدز می باشند)  ميليون در سراسر جھان٣/٣٣از ( ميليون ۵/٢٢به ياد داشته باشيد که در افريقا ھنوز 

 ساله به صورت نيروی کار ارزان مورد بھره برداری ١۴ تا ۵افريقائی بين کودکان % ۴١نظر داشته باشيد که 

 ۀ تن ميلياردر افريقائی در مجل٢٠نمونه آوردن . نگذاريد شما را نسبت به پيشرفت افريقا گول بزنند. قرار می گيرند

ن امر است که فقط در نمايانگر اوضاع از جمله اي.   برای برداشت مثبت از افريقا کافی نيست“Forbes„مريکائی ا

 ميليارد ھکتار از اراضی کشاورزی افريقا را شرکت ھای فرامليتی خريده اند و اين بر ۴۵ به ميزان ٢٠٠٩سال 

 ۀسازمان تغذي.  ده برابر ميزان مشابه سال پيشين است٢٠١١مبر  سپت٢٠رخ ؤ مpopulationData.netطبق سايت 

 ٢٠١١بر ووسعه بين المللی کشاورزی که در گزارش منتشر شده در اکت جھانی و صندوق تۀ تغذيۀبين المللی، برنام

ان منجر گشته است ھمشترکشان پيش بينی می کنند که عدم ثبات به فزونی بھای محصوالت کشاورزی در سراسر ج

.  نمی گرددنه، به افريقا بدين زودی ھا ثبات باز.  اين امر بيش از ھمه افريقا آسيب ديده است، اشتباه نمی کنند و از

 کشور افريقائی مشکالت ١٠ انتشار يافت در ٢٠١١ جنوری ١۶ که در Global Peace Indexمطابق ارزيابی 

 ميليارد دالر ٢٩طور متوسط ساالنه ه  ب٢٠٠٨و ١٩٧٠و اگر انسان فکر اين را بکند که بين . داخلی حاکم است

 ميليارد دالر به کشورھای افريقائی ١٨ ھمين مدت صورت غير قانونی خارج شده است و دره مريکائی از افريقا با

پرسش اينجاست که ميزان تأثير موفقيِت . کمک شده است، آنگاه روشن می شود که در اينجا مشکلی در راه است

؟ اين ھا ]٨[ ميلياردر افريقائی در مقابل اين اوضاع فجيع تا چه ميزان می تواند باشد ١۴چند افريقائی، منجمله 

از اين رو خجالت بار است که يک . تند که در رسانه ھای بزرگ کمتر از آنھا سخن به ميان می آيدحقايقی ھس

که قريب به يک ميليارد انسان آنجا زندگی می   افريقائی در خدمت نشر برداشت مثبت از افريقا با توجه اينۀرسان

د، از جمله داستان موفقيت چند افريقائی که جای آن از امور جنبی سخن گويه کنند، اين حقايق را ناگفته بگذارد و ب

  .شايد روزی در تاريخ نام آنھا برده شود، ولی تا امروز که چنين نبوده است

ه خاطر افريقا، بلکه به سفانه حقيقت مربوط به افريقاست و در مقابل آن بايد کاری صورت گيرد و نه فقط بأاين مت

 جھان ۀاشت که مسائلی که امروز گريبان افريقا را گرفته اند، فردا ھمتوان انتظار د اين را می. خاطر تمامی بشريت

 " جھانیۀدھکد"که ما در   حاضر ناظر آن ھستيم و از آنجائیلاين امريست که در حا. خود مشغول سازنده را ب

زی به جز زندگی می کنيم، بايد مشترکا نيز وارد عمل شويم و آنھم نه فقط با مطرح نمودن نمونه ھای مثبت که چي

اين نبايد با جدا نمودن . خيال خام نمی باشند، بلکه با فعاليت ھای دقيق برای برطرف نمودن تحوالت منفی در جھان

بلکه از طريق . و کنار گذاشتن گروه ھائی از انسان ھا مبتنی بر ويژگی ھای ملی، مذھبی يا قومی صورت گيرد

پذيرش و جذب نمودن انسان ھای غريب در ۀ و اين جوھر. یارتباط و ھمبستگی به خاطر موضوعات مشترک انسان

 نويبرگ بسيار از آن سخن می گويد و برای نمونه -جوامع می باشد و ھمان چيزی است که استاد الکسيس شيميمانا
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 راديو افريقا مطرح می ۀت تحرير شبکأھا و قوميت ھای گوناگون را در ھيآوردن ھمکاری انسان ھای دارای مليت 

  .سازد

ھمين ترتيب نمی شود يک برداشت منفی را با يک ه ب.  اما روزنامه نگاری را نبايد با بنگاه تبليغاتی اشتباه گرفت

زيرا اين چيز ديگری نخواھد بود به جز جايگزينی يک کليشه با کليشه ای ديگر که . برداشت مثبت منتفی ساخت

که شبکه راديو افريقا خالف اينکار را می کند، زيرا  نجائیاما از آ. نمی تواند به شناخت مسائل واقعی رھنمون گردد

د و بدين صورت غده ای زاو گرانيگاه فعاليت ھا را بر اطالع رسانی قرار نداده و به فعاليت تبليغاتی می پردا

سرطانی از برداشت ھای يک جانبه را موجب می شود، زيرا که برای او سياست و فعاليت ميزگرد و برگزاری 

ی که با کارشناسی نسبت به موضوعات افريقا کارکند، می باشند، و از ئ مھم تر از ايجاد فرستنده ای حرفه ،جلسات

 ۀجامع"ی و عملکردھای نئوليبرال اتريش راديو افريقا را تبديل به بلندگوی يک حزب مشخص ۀکه او شبک آنجائی

 مشاور تأسيس ٢٠٠٨، از سال  نديده استموزش مناسب اين کار راکه آ علی رغم اين(نموده است " بين المللی

مريکا را به خاطر رنگ پوست او در يکی ا، وی که مراسم سوگند رئيس جمھور ) می باشدUNIDOشرکت ھا در 

مريکا در وين سازماندھی نمود و چشمان خويش را بر روی اين بسته است که در ميان ااز ساختمان ھای سفارت 

ه به جنگ داخلی در وطنش رواندا دامن زده اند، او که مانند کورت والدھايم ھمکارانش نيروھائی وجود دارند ک

که برای پرنسيپ ھای انسانی و اجتماعی فعاليت نمايد ابا  بخشی از سرگذشت خويش را سانسور نمود و از اين

ن ممکن نيست له سازی با دواير دارای قدرت گردند، به ھمين دليل برای مأد، زيرا اينکار می تواند موجب مسدار

به جای آن من .  شرکت کنم، راديو افريقا در آن به نحوی دست داشته باشدۀدر ھر گونه فعاليت اجتماعی که شبک

 نويبرگ از ھر فرصتی که دست دھد با عملکرد او که به جز سوء -علی رغم تھديد ھای استاد الکسيس شيميمانا

  . نگارانه می باشد، مبارزه خواھم کرداستفاده از روزنامه نگاری برای مقاصد غير روزنامه

  

  با درودھای مشفقانه

 نويبرگ او را به شورشی ملقب نمود و اين لقبی است که نويسنده - که استاد الکسيس شيميمانا( والديسالو ماريانويچ

  )بدان افتخار می کند و بدين خاطر از او سپاسگزار می باشم

مريکائی مرموز را در وين پس از ای اورسن ولز که زد و بندھای يک کنايه ايست به فيلم مرد سوم به کارگردان* 

  .جنگ جھانی دوم نشان می دھد

  

   : اھميت اين برنامه و نقش الکسيس شيميمانا مراجعه کنيد بهۀدر بار] ١[

 Christophe MFIZI, Le Réseau Zéro (B): Fossoyeur de la Démocratie et de la République 

au Rwanda (1975-1994) [Das Netzwerk Null (B): Totengräber der Demokratie und der 

Republik in Ruanda (1975-1994), Arusha, mars 2006, 

www.francerwandagenocide.org/spip/php/article166. Obwohl es sich um einen Bericht 

handelt, der auf Ansuchen des Internationalen Strafgerichts für Ruanda verfasst wurde, 

weshalb seine Behauptungen mit Vorsicht betrachtet werden sollen, muss man doch 

berücksichtigen, dass sein Verfasser zwischen 1976 und 1990 Direktor von ORINFOR 

war und dass die Sendung „Ejo nzamera nte“ unter seiner Obhut erfolgte. 
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]٢ [ End of Transition in Rwanda:A Necessary Political Liberalisation, in: ICG, Africa 

Report N°53, 13. November 2002 , 

]٣[ Africa Rights, A Welcome Expression of Intent, The Nairobi Communique and the Ex-

FAR/Interahamwe, Kigali, Dezember 2007, p.22 , 

  پذيرفتند که عمليات جنگی را متوقف نمايند و بخشی از جنگندگان خود را که در کامينا FDLRجنگندگان ] ۴[

 مطبوعاتی آنھا، الکسيس شيميمانا از وين منتشر شد، خلع سالح ۀمستفر بودند، بر طبق بيانيه ای که از جانب گويند

 .ذيرفتند مزبور را نپدمنتھا افراطيون رواندائی قراردا. کنند

کابيال، رئيس .  بوده استFDLRوالن ؤامبيمانا مونيامپنا که يکی از مساکونوميست، به نقل از ژان ماری ز] ۵[

خورشيد " دالر را به صورت نقد و فقط برای کمک به راديوی مقاومت ، موسوم به ٣٠٠٠٠جمھور گنگو اين مبلغ 

 ٢٧اکونوميست، . ( ديو افريقا اينترناسيونال بوده استداده بود که اصال يکی از برنامه ھای را"  بزرگۀدرياچ

 )The war of the Airwawes تحت عنوان ٢٠٠٣ چمار

 .ھمان] ۶[

]٧ [ Marina RAFTI, Crumbling in Exile: The Changing Nature of the Rwandese 

Opposition, Brussels, 2005 , 

 ميلياردر ١۴اردر افريقائی نام برده شده است، به نام  ميلي١٠ فقط از “La Guinée nouelle„اگرچه در ] ٨[

 .La Guinée nouvelle, 28. Mai 2011.  اشاره شده استForbesافريقائی به نقل از 
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