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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  مونا نجار: به قلم

  حميد بھشتی: برگردان از

  ٢٠١١ می ٠٩

  

  :آزادی مطبوعات در سوريه

 رسانه ھای مستقل در نقش دشمنان نظام
  

ی که از جانب گزارشگران بدون مرز انتشار می يابد در پائين ترين ھمه ساله سوريه در فھرست آزادی مطبوعات

از آغاز قيام در سوريه رژيم بعث با سانسور بيش از پيش و تعقيب روزنامه نگاران با آن مقابله . رتبه ھا قرار دارد

  .می کند

 عضويت يک گروه مرد جوانی در مقابل دوربين تلويزيون اعتراف می کند که: اخبار ظھرگاه تلويزيون دولتی

رسانه ھای . افراطی اسالمی را داشته، به قصد اخالل در آرامش تظاھراتی را عليه رژيم سازماندھی کرده است

  .دولتی و خصوصی سوريه روايت رسمی وقايع جاری را تکرار می کنند

ھيه گزارش مستقل به سادگی نمی توان گفت که واقعا در شھرھای الذقيه ، برعا و بانياس چه ھا رخ می دھد و ت

رسانه ھای خارجی بر ويديوھائی تکيه می کنند که تظاھرکنندگان يا اھالی شھرھا ضبط کرده يا از . ممکن نيست

  .ن کسب اطالع می نمايندولفيمردم توسط ت

  

  زير نظر سازمانھای امنيتی سوری

فشار، دستگيری و سانسور به مقابله ھمواره مردم بيشتری عليه رژيم بعث سوريه به خيابانھا رفته و قدرت حاکمه با 

 ھمه ماھه (Skeyes)مرکز رسانه ای و آزادی فرھنگی مستقر در بيروت، موسوم به اِسکايز . با آنھا می پردازد

  .موارد نقض آزادی بيان در سوريه را ضبط و جمع آوری می کنند

کارکنان رسانه ای در سوريه بسيار به گفته سعد کيوان که برای اسکايز کار می کند در حال حاضر اوضاع برای 

". امنيت ملی می نگرنددر اين کشور ھمه چيز را از زاويه . "سخت شده است، اگرچه پيش از آن نيز ساده نبود

ما اين امر را به ھنگام جمع آوری اطالعات در جامعه حس . ن مستقل رسانه ای کار کردن محال استبرای فعاال"
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اطالعاتی در باره دستگيری ھا يا محاکمه روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشر جمع لذا ھمکاران ما که . می کنيم

  ."آوری می کنند، مجبورند غيرعلنی کار کنند

اين . اسکايز در آخرين گزارش خود از دستگيری دو بالگ نويس به نام ھای وسيم حسان و خالد المبارک نام می برد

 الجزيره مصاحبه ای داشت مأموران امنيتی ۀعيسی را نيز که با فرستندمحمود .  زندانی ھستنداپريلدو از اواسط 

  .سوريه دستگير کرده اند

به فرستنده ھای خبری العربيه و الجزيره نيز از جانب ادارات سوريه اخطار شده است که از جريان تظاھرات 

 تن خبرنگار، ٣٠٠نزديک به به تخمين سعد کيوان . از اينگونه خبرھا ھمه روزه در سوريه ھست. گزارش نکنند

  .بالگ نويس و نويسنده در زندان به سر می برند

او حق ندارد کشور را ترک کرده و مرتب توسط . مازن درويش نيز بايد ھر لحظه حساب دستگيری خويش را بکند

ادی رسانه ای در دمشق بوده، علی درويش رھبر مرکز مراقب آزادی عقيده و آز. ليس مخفی بارجوئی می شودوپ

  .رغم اينکه تحت مراقبت قرار دارد، می کوشد از بررسی اوضاع رسانه ای سوريه گزارشاتی تھيه و منتشر سازد

  

  تابوھای روزنامه نگاران مانند ميدان ھای مين

در . "عات می باشداولين مشکلی که ھر روزنامه نگار در سوريه با آن مواجه است به گفته درويش جمع آوری اطال

ھمه ادارات دشمنی ويژه ای :  عکسهب. سوريه ھيچ قانونی نيست که اين حق را برای روزنامه نگاران تضمين نمايد

  . آدمی اين احساس را دارد که در ميدان مينی حرکت می کند. مشکل دوم تابوھا ھستند. با روزنامه نگاران دارند

رابطه با سياست رژيم و زمينه ھائی مانند دموکراسی و حقوق بشر می موضوعاتی که نبايد به آنھا پرداخت در 

  ."باشند

به ھمين جھت درخواست مازن درويش برطرف نمودن قوانين محدود کننده ايست که جلوی کار رسانه ای در 

: شبه گفته دروي. سوريه را گرفته و در نظر او موجب وضعيت فوق العاده ای برای رسانه ھا به حساب می آيند

". تصميم گيری در مورد صدور جواز به روزنامه ھا و فرستنده ھای راديو تلويزيون فقط در دست دولت است"

من کسانی را می شناسم که چھار، پنج سال در انتظار پاسخ . آنھا برای اينکار رعايت ھيچ زمانی را نيز نبايد بکنند"

د، دولت ھيچ موظف نيست که برای تصميم خويش دليلی و زمانی که تقاضای آنھا رد شو. تقاضای جواز خود ھستند

  ."عرضه نمايد

البته در حال حاضر . وجود آمدن رسانه ھای جديد در سوريه استه به نظر درويش اين رفتار موجب جلوگيری از ب

گاه اما تفاوت محتوائی ميان آنھا و دست.  و فرستنده ھای راديو و تلويزيون خصوصی نيز وجود دارنده ھاروزنام

زيرا اينکه چه موضوعاتی را می شود در رسانه ھا مورد بررسی قرار داد . ھای دولتی را به ندرت می توان يافت

به اين بستگی دارد که اوضاع سياسی کشور و منطقه چگونه بوده و به ويژه رژيم تا چه ميزان از وضعيت خودش 

  .مطمئن باشد

ی دولتی و خصوصی داده می شود که از ھر گزارش انتقادی در اوضاع پر تحرک فعلی دستوراتی به رسانه ھا

  .خودداری نمايند، از جمله در باره موضوعات مربوط به فشار حاکم بر کشور

وسعت سانسور در محدوديت کار روزنامه نگاران را خليل سوايليه که دبير بخش فرھنگی رونامه رسمی تيشرين 

نامه در ستون بھار عربی و رسانه ھای اجتماعی مطلبی دارد که وی در شماره اخير روز. می باشد، شرح می دھد

  :وی می نويسد. برای درک آن بايد به آنچه در خالل سطور درج گشته دقت نمود
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و اگرچه من سالھا تجربه دارم، با اينجال . سگ محافظی در درون من وجود دارد. من اولين سانسورچی خود ھستم"

آنگاه . برخی روزھا ديگر حال اين بازی موش و گربه را ندارم. رزھا کجا قرار دارندغالبا نمی توانم بگويم حّد و م

  ".مطيع نيستم، روزنامه نگار بوده و ھر چه به ذھنم برسد، می نويسمۀ به خود می گويم، من که برد

  

  ٢٠١١ ماه مه ٢قنطره : مأخد

http://de.qantara.de/Unabhaengige-Medien-als-Feinde-des-

Systems/١٥٩٩٥c٢٥٠/index.html  

 


