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  اسکاري-نبرد :تهيه ، تدوين وپژوهش 
 

 اسيرچنگال خونيني دشمنان آزادي ،آزادي
   

  
  

فكري، عدم وابستگي   و معناي آزادانديشي، استقالل -آزادي انديشه را آنگاه آه از بعد فردي مورد نظر قرار دهيم 
 -انديشه به عوامل غير فكري و نفي بردگي فكري نسبت به آانونهاي قدرت دروني و بيروني از آن متبادر شود 

  .دانست" آزادي معنوي" آن را در زمره توان مي
  

 
  

دفاع از آزادی اطالع رساني و در عين حال  . الش برای آزادی روزنامه نگاران زندانی يک مبارزه صنفی نيستت
که بدون آزادی مطبوعات، آزادی و بدون مطبوعات مستقل و کثرت  مر استيادآور اين ا. دفاع از حق دانستن است

  .اين مبارزه بايد امر همگان باشد گرا دمکراسی وجود ندارد،
 

ای در انتقاد به رسانه های جمعی مطرح  ، در برنامه ای راديويی که درباره ی فجايع بزرگ بود، شنونده١٩٨٥ژوئن
اما . جهان سوم، انبوهی از خبرنگاران به آنجا هجوم می برند در کشورهایبه هنگام جنگ، زلزله و يا سيل : کرد

از آن ماجرا ديگر حرفی نمی زند، هيچ گاه پس از نمايش آن تصوير های تکان دهنده،  شش ماه بعد از آن هيچ کس
ل گزارشگران دبير او در آن زمان روبرت منئارد ،. گيری به عمل نمی آيد و بی تفاوتی جانشين نمايش می شود پی

گفته انگيزه ای برای تشکيل گزارشگران بدون  بدون مرز، خبرنگار راديو فرانسه در جنوب اين کشور بود، همين
آغاز مي خواست تا با تهيه ی گزارش درباره ی مصائب و فجايعی  گزارشگران بدون مرز در. مرز توسط وی شد

 ١٩٨٥ به مدت چهار سال از. يانی بر اين گونه انتقادها باشدفراموشی سپرده می شدند، نقطه پا که توسط رسانه ها به
مصائب از کشورهای   گزارشگران بدون مرز، به تامين هزينه و تهيه گزارش درباره ی جنگ و ديگر١٩٨٩تا 

 .فراموش شده توسط مطبوعات، پرداخت
ظيفه ی خود به شکلی انجام و در طی اين سال ها و در پي اين تالش هاست که معضل بزرگ خبرنگاران يعنی

اسامی خبرنگاران کشته شده، ليست حيرت آور خبرنگاران به  انتشار ساليانه ی. آزادنه، بيش از پيش آشکار مي شود
روزنامه  و مبارزه ای که.... آمريکای التين و شبنامه نويسان زندانی در اروپای شرقی و  قتل رسيده به ويژه در

ها و جلب توجه به اين مبارزه  به بيداری وجدان. ورهای خود به پيش می برندنگاران برای آزادی مطبوعات در کش
تهيه گزارش متوقف و هدف اصلی گزارشگران بدون   با درس گيری از تجارب چهار ساله،١٩٨٩در . کمک کرد

وريه در ف. روشنگری در باره ی تعرض به آزادی مطبوعات تغيير يافت مرز به خواست آزادی خبرنگاران زندانی و
در . يافت شماره ی نامه ی گزارشگران بدون مرز ماهنامه ای برای اعضا و روزنامه نگاران انتشار همان سال اولين

ايجاب می کرد، اولين سمينار   گسترش و تحول تشکل، نياز به تعريف فرجام های اصلی حرکت را١٩٨٩اکتبر 
مه نگار چينی ليوبينی يان که چندی پيش از روزنا گزارشگران بدون مرز با اين هدف و تحت رياست سمبليک
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کارزار به فرزند خواندگي قبول کردن  . پناهنده شده بود، در پاريس برگزار گرديد رخدادهای بهار پکن به امريکا
اين کارزار بر آن است که يک رسانه . رسانه های جمعی در همين سال آغاز شد يک روزنامه نگار زندانی توسط

. او بر عهده گيرد ع از يک روزنامه نگار که به خاطر ابراز عقايدش زندانی شده است را تا آزادیکامل دفا مسئوليت
روزنامه نگاران زندانی را به فرزند خواندگي  با اين عمل بسياری از... تا امروز چندين راديو، تلويزيون، روزنامه
اولين گزارش ساليانه ی .  بخشدرا از خطر مرگ وزندان رهايی قبول و اين حرکت توانسته است بسياری

اين گزارش به نقض آزادی مطبوعات و وضعيت روزنامه .  انتشار يافت١٩٨٩سال  گزارشگران بدون مرز نيز در
های  امروز اين گزارش به زبان. سراسر جهان اختصاص واز آن تاريخ هر ساله منتشر می گردد نگاران در

خانه ی بين المللی گزارشگران  اين گزارش توسط دبير. رسی موجود استفرانسوی، انگليسی، آلماني، اسپانيايی و فا
 .، تهيه می شود

نفر به عنوان محقق به شکل حرفه ای در بخش  دفتر بين المللی گزارشگران بدون مرز در پاريس قرار دارد و ده ها
طات به کار مشغول و فعاليت ها بر روی تارنما،اداری و مالی، ارتبا تحقيق، به روز کردن اخبار و اطالعيه:های 

 .به طور منظم در مناطق مختلف در جهان هدايت می کنند های سازمان ها را
صد ها نفر نماينده و همکار در  در طی سال ها فعاليت، گزارشگران بدون مرز، شبکه ی گسترده ای متشکل از

اطالعات و اخبار درباره ی آزادی که مجموعه ای از  با تالش اين شبکه است. سراسر جهان به وجود آورده است
و هر گاه روزنامه يا روزنامه نگاری در . اختيار سازمان قرار می گيرد مطبوعات و وضعيت روزنامه نگاران در

 .مورد تهديد قرار گيرند، سازمان سريعا دخالت نموده و به افشای آن بپردازد هر کجای جهان،
خاورميانه، به طور روزمره، کار محققان، جمع  آسيای، اروپا و مغرب وبا تقسيم بندی جغرافيايی، افريقا، امريکا، 

خبرگزاری، مطبوعات جهان و بی شمار انتشارات اختصاصی، در باره ی،  آوری و تحليل خبرهای آژانس های
های  پس از اطمينان از درستی اين اخبار توسط نمايندگان محلی و يا سازمان. مطبوعات است تعرضات به آزادی

واکنش الزم را نسبت به  افع حقوق بشر و آزادی مطبوعات در محل، که خود بخش اعظم کار است، محققين نوعمد
مطبوعاتي و خواه به شکل نامه به مسئوالن انتشار  اين واکنش به خواه به صورت اطالعيه. اين امر تعيين می کنند

ميسر نمی شود در اين گونه موارد،  انه بين المللیدر بعضی موارد، جمع آوری اخبار به تنهايی در دبيرخ . می يابد
در اين ماموريت ها، نمايندگان . مورد نظر اعزام می کند گزارشگران بدون مرز، هيئت های نمايندگی به مناطق

کشوری، ديپلمات های خارجی در محل، مطبوعات خصوصی و دولتی و انجمن های  سازمان با مقامات دولتی و
قربانيان نيز ديدار می  مدافع حقوق بشر به مالقات و گفتگو می پردازند و با وکال و خانواده هاینگاران يا  روزنامه

مقامات دولتی، مالقات با روزنامه نگار زندانی  در اين ديدارها همواره يکي از خواست های گزارشگران از. کنند
محلی به اقدامات  مطبوعاتاين ماموريت های در عين حال فرصت مناسبی است برای حساس نمودن . است

مخالفت برخی از دولت ها و عدم صدور ويزا،  با اين حال به دليل. گزارشگران بدون مرز و يافتن همکاران تازه
هر سال گزارشگران بدون مرز، . برخی از کشورها را ندارند گزارشگران بدون مرز، همواره امکان حضور در

ان، اطالعيه ها و نامه های اعتراضی را برای مقامات کشورهای و مطبوعات و بي  مورد نقض آزادی٥٠٠بيش از 
مطبوعات،  چون گزارشگران ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و آزادی(های جهانی مدافع حقوق بشر  سازمان

می توانند يک تقاضای ساده ی  اين نامه ها. ارسال مي کند...)پارلمان اروپا، يونسکو، کميسيون حقوق بشر و
وضعيت آزادی مطبوعات و يا درخواست رسمی از مقامات  خواست اطالعات، و ارائه ی پيشنهاداتی برای بهبوددر

 .يا اجازه انتشار مجدد به روزنامه ای سانسور يا توقيف شده باشند برای آزادی روزنامه نگار زندانی و
.  کشورها دارای دفتر نمايندگی استو در بسياری از گزارشگران بدون مرز در ده ها کشور جهان دارای شعب ملی

 اسپانيا، امريکا و ايتاليا، گزارشگران بدون مرز در کشورهايی که دفتر رسمی ندارد از از جمله در آلمان، انگليس،
روز جهانی آزادی مطبوعات، از جمله  سوم ماه می. همکاری نمايندگان ويژه و همکاران محلی بهره مند می شود

سازمان يونسکو به روزی جهاني بدل شده است و در سراسر  که با توافق. بدون مرز استابتکارات گزارشگران 
ز گزارشگران بدون مرز هر سال دو آلبوم از عکس های يک عکاس . گرفته می شود  هر ساله جشن١٩٩٠جهان از 
مشکل روبرويند  بامنتشر می کند که عوايد فروش آن برای کمک به روزنامه نگاران و روزنامه هايی که  مشهور را

از سوی کميسيون اروپا برای تالش در   جايزه لورنزو ناتالی را١٩٩٢گزارشگران بدون مرز در . صرف می شود
 جايزه روزنامه نگاری و دمکراسی را از ١٩٩٧رشد و در  دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در کشورهای در حال

 .اروپا دريافت نمود سوی سازمان امنيت و همکاری
متحد، يونسکو به عنوان ناظر، در کِميسيون آفريقُايی  رشگران بدون مرز در کميسيون حقوق بشر سازمان مللگزا

همياری حقوقی و بشر دوستانه با روزنامه . های امريکا همکاری نزديک دارد حقوق بشر حضور و با سازمان دولت
 .ان بدون مرز استروزنامه های قربانی سرکوب از جمله فعاليت های گزارشگر نگاران و
تالش در روشنگری و در دفاع از آزادی بيان و عقيده به "  پارلمان اروپا جايزه ساخاروف را برای٢٠٠٥در سال 

المنفع و مردمی شناخته  در فرانسه، گزارشگران بدون مرز به عنوان انجمنی عام. کرد گزارشگران بدون مرز اهدا
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انجمن ها مورد بررسی قرار می گيرد و کمک  سط حساب رسی مستقلشده است و هر ساله حساب های بانکی آن تو
  .بهره مند جويند دهندگان می توانند از معافيت های مالياتی

 

 حقوق بشر براى خبرنگاران وضعيت اسفناك
  

  .آشيدي امروز همان فردائي است آه ديروز انتظارش را مي
 

  
  

از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته  ه کسیهر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است ک
 .افکار، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطالعات و

در انتظار خبرنگارانى است آه در مناطق  سانسور، دستگيرى و در موارد وخيم شكنجه و قتل، اين است آنچه آه
گزارش ) اول فوريه(روز پنجشنبه » گزارشگران بدون مرز» سازمان. پردازند  آار گزارشدهى مىبحرانى به

داند   سال گذشته براى گزارشگران مى١٢ترين سال طى   را سياه٢٠٠۶اين گزارش سال  .ى خود را ارائه داد ساليانه
ى آزادى مطبوعات  زمينه  زيادى دردهد آه حتا آشورهاى با نظام دمكراتيك نيز بايد آار عين حال نشان مى و در

را سازمان حقوق  ى اين آشورها ايران، روسيه، چين، آوبا، آشورهاى اروپاى شرقى و شاخ آفريقا، همه . انجام دهند
تقريبا در سراسر جهان . تنها نيستند و اين آشورها. خود دارد» ليست سرخ«در » گزارشگران حقوق بشر«بشر 

، مسئول . دولتى مانع از يك گزارشدهى منطبق با واقعيت است شود و شمشير سانسور حقوق گزارشگران پايمال مى
 ٢٠٠۶ ى اين گزارش ساليانه از سال مستقر در پاريس در زمينه» گزارشگران بدون مرز«سازمان  بخش ايران

 :گويد مى
د بگويم که ما يک باي يعنی من. شود انگيز شروع می بسيار غم» گزارشگران بدون مرز« سازمان ٢٠٠۶گزارش 

يعنی . گشتيم  بازمى١٩٩۴بوده است، و بايد به سال  مطابقتی کرديم برای آنکه بفهميم کدام سال مرگبارتر از امسال
رو بوديم، با دو  روبه» روآندا«کشی در  بخواهم بگويم، سالی که ما با نسل سالی که بطور مشخص در يک کالم من

اين حوادث که  شده در طی نگار و گزارشگر کشته  تعداد بسيار زياد روزنامهدر الجزاير و يوگسالوی و جنگ داخلی
در . شده داريم همکار مطبوعاتی کشته نگار و  روزنامه١١٠ ما ٢٠٠۶ در سال. سابقه است تقريبا در قرن بيستم بی

کرده و به زنگ خطر خودش را اعالم » گزارشگران بدون مرز» با همين شکل.  نفر بودند١٠٣ اين تعداد ١٩٩۴
 سال سستی و ضعف   سال بازگشت به عقب بوده،٢٠٠۶سال   . ها قرمزند چراغ گوييم، همه اصطالح خودمان می

اند، از  های جهان مورد خطاب قرار گرفته بطور مشخص دمکراسی» بدون مرز گزارشگران«بوده و در گزارش 
آزادی مطبوعات  ات معينی که به آزادی بيان وشان در برابر تهاجم نشينی آمريکا در مورد مواقع عقب اروپا تا

 .شود می
نگارانش بازداشت  تهاجم قرار گرفت، روزنامه  در اروپا بطور مشخص ما مثال دانمارک را زديم که دانمارک مورد

در رابطه با آمريکا اعتراض  . حمله قرار گرفتند و اروپا صدايش درنيامد ی جهان مورد هايش در همه شدند، سفارت
نگاران  کند، برای آنکه روزنامه از آزادی بيان دفاع نمی ديم که آمريکا اعتبارش را از دست داده، برای آنکهکر

 نگارانی کنند و روزنامه شان پرهيز می کردن منابع خبری نگارانی که از روشن روزنامه کند، آمريکايی را دستگير می
اين گزارش اما جای اميد هم  در. دانيم ای می  نااميدکنندهوضعيت جهان را وضعيت. که در گوانتانامو زندانی کرده

تصويب شد در حمايت  در شورای امنيت به اتفاق آرا  دسامبر٢۵ای که در روز  از آنجايی که همان قطعنامه. هست
سی گامی بود که ما در اينجا اشاره کرديم که توانست بهرصورت تکانی به ديپلما نگاران گام مهمی بود، از روزنامه

 ”.توانيم  می آنجايی که ما بخواهيم، .بدهد
نيز دستگيرى و آزار و   عليه مطبوعات و ى سانسور و فشار در اين گزارش ايران جزو آشورهاى شاخص در زمينه

وضعيت ايران هم در رابطه با گزارش امسال، جدا از وضعيت کل  .شود بيكارى اجبارى گزارشگران محسوب مى
نگارها  روزنامه ايم که اين رو بوده نگار روبه  روزنامه٣٨بطور مشخص، ما با دستگيری بيش از  در ايران .دنيا نيست

در اين رابطه . مورد شيرکوه جهانی را مثال زديم. شوند می ها ناپديد زندانيان در زندان .اند ماه زندانی بوده ۵ تا ۴ بين
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ست »استراحتگاهی» نگاران تبديل شده، ايی برای روزنامه زندان اوين عمال به ج٢٠٩کنيم، بند  الزم نديديم که اشاره
تا امروز  سکوت کنند، از رامين جهانبگلو گرفته تا کنند نگاران، برای اينکه وادارشان  به قول آقايان برای روزنامه

نگار کرد در مرزهای ايران و بويژه  در اين رابطه قتل روزنامه. برد می سر به اين محل علی فرحبخش که در
  . نگاران شدن تعداد بسيار زيادی از روزنامه اصل از حق کار محروم بيکارشدن و در

. يک، سانسور و دوم، خودسانسوری. ايم کرده در اينباره بايد تاکيد کنم که روی دو مسئله ما انگشت گذاشته و تاکيد
 های مستقل و آزاد، آن  که ما روزنامهايرانی در زندان کم شده، بخاطر اين است نگاران اگر تعداد زندانيان و روزنامه

ايم، ولی امروز بيشتر  هيچوقت نداشته .خواهند در آن بگويند، نداريم نگاران بتوانند آنچه می هايی که روزنامه روزنامه
شدن  سازی اورانيوم که ممنوع است تا گران مسايل به اصطالح غنی و در اين رابطه عمال مباحث ممنوعه، تابوها، از

 تواند به شکل مستقل کار بکند، بدون اتهام، بدون نگاری بطور مشخص نمی هيچ روزنامه فرنگی در ايران،گوجه 
  ”.احضار و بدون تهديد

 

 ٢٠٠٧گزارش ساليانه 
  

  .ميميرد رآزادي با مطبوعات به دنيا ميايد وبا سانسو
 

  
  

 شکنم،انگشتانم را بند بند می ُبرم،سينه ام را می پاهايم را می کنم،گوشهايم را کـَر می کنم، چشم هايم را کور می
  )علی شريعتی( !زبانم را می ُبرم،دلم را می دوزم،اما قلمم را به بيگانه نمی دهم  ،حتیشکافم،قلبم را می ُکشم

 کشور جهان ٩٦از وضعيت آزادی مطبوعات در   گزارشگران بدون مرز گزارش ساليانه خود٢٠٠٧اول فوريه 
قرار داده و  را مد نظر ٢٠٠٦حقوق روزنامه نگاران در سال  اين گزارش اصلی ترين موارد نقض. منتشر کرد

ست از نقض آزادی  اين گزارش آماری . موضوعی از مناطق مختلف جهان ارائه می کند انداز و منظره ای چشم
اما  ها، از کره شمالی واريتره تا کوبا و ترکمنستان است، ي سرکوبگرترين دولت بر گيرنده مطبوعات در جهان، در

اند و  دستاوردها مورد تهديد قرار گرفته  درآنجا نيز بسياری ازبه دمکراسی های موجود نيز نگاهي انتقادی دارد که
 .هايی به جلو هستند نيازمند برداشتن گام

 ٦نگار و   روزنامه٤درهمين اولين ماه سال،  !هنوز در آغاز سال هستيم و نگران از وخامت بطشتر وضعيت
نگاران، بايد   اينگونه مرگبار برای روزنامهمشاهده نزديک ترين آمار و سالی برای. همکار رسانه ها کشته شده اند

يوگسالوی   روزنامه نگار در نسل کشي روندا، جنگ داخلي در الجزاير و١٠٣در اين سال . بازگشت ١٩٩٤به 
کشته شده ....) تکنسين و مترجم،( روزنامه نگار و همکار مطبوعات ١١٠ اما ٢٠٠٦در سال . کشته شدند

گزارشگران بدون مرز می خواهد زنگ خطر را برای سال   کشته شده و زندانی،ورای آمار روزنامه نگاران. اند
رفت در کشورهای دمکراتيک که مدعی  شوروشعف، که گاه همراه بود با پس سالی بی.  ، به صدا درآورد٢٠٠٦
  هايی هستند که خود را مظهر آن می دانند ارزش دفاع از

که از آنها انتظار می رفت به جد از آزادی  هايي،  برای دولتسالی که گذشت، سالي بود پر از ضعف و تسليم .
اگر همه و يا تقريبا همه کشورهای جهان مدعی رعايت حقوق بشر . کنند بيان و حاصل اش آزادی مطبوعات دفاع

مظهر  که با مشاهده ی اعمال و سکوت اين و آن بپرسيم، امروز چه کسانی قدرت اخالقی دفاع از هستند، حق داريم
در اين باره تالشی می کند؟ آيا  آيا اتحاديه اروپا. ين ارزش ها بودن و دفاع بدون تزلزل از آزادی ها را دارندا

بيست و هفت عضو آن است، بوده است؟ وقتی که قرار  مدافع پرقدرت و رسای ارزش هايی که فرض گردهم آمدن
حش آزادی انديشه، بيان و نوشتن در آزادی هاست و در برابر نقض فا دادهای امضا شده منوط به رعايت

هيچ  نمونه تونس که رژيم آن تحمل. نبايد شک کرد. برند، سکوت می کند گسترش اتحاديه سود می کشورهايی که از
 .گونه آزادی انتقاد را ندارد از اين نظر گوياست
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آزادی بيان و احترام به تبلور توجه همه جهان به مسئله  ماجرای انتشار کاريکاتورهای حضرت محمد در دانمارک
هم رفتار کشورهای دمکراتيک متضمن حداقل همبستگی با دانمارک که دفاتر  در اين مورد. عقايد مذهبی بود

گويی که . نبود ديپلوماتيک اش مورد تعرض و روزنامه نگاران اش مورد تهديد و بازداشت قرار گرفتند؛ نمايندگی
واقعيت اين است که اروپا تالش برای  کنند،  و اسالمی وحشت میاز خدشه دار شدن روابط با کشورهای عربی

به هنگام . رشادتی نيستيم در حوادث اخير نيز در برابر رئيس جمهور روسيه، شاهد. حساب آوردن صدايش نکرد به
در مارس رسيده از تاريخ به قدرت رسيدن والدمير پوتين  بيست و يکمين روزنامه نگار به قتل-قتل آناپوليتوکفسکاپا 

 اتحاديه اروپا جداگانه موضع گيری کردند، اما بهتر بود که پارلمان اروپا همانگونه که  هر کدام از اعضای-٢٠٠٠
اما . داد برای تحقيق رای می المللی بسياری از سازمانهای غير دولتی پيشنهاد کرده بودند، به تشکيل کميسيونی بين

در مناسبات ميان . کنندگان انرژی به اروپا کنار بيايند گترين صادرترجيح داده می شود با کرملين يکی از بزر
کشورهای بزرگ اتحاديه در برابر بروکسل نقشی دوگانه بازی می کنند، و  کشورهای اتحاديه بايد اشاره کرد که

. کنندمی  افکار عمومی کشورهايشان مورد سوال قرار می گيرند، نهادهای اروپايی را مقصر قلمداد وقتی از سوی
ذهن داريم که عاليترين نشان  پاريس را مثال بزنيم، هنوز ما تصوير رئيس جمهور شيراک را در: برای نمونه 

مطلق ديپلمات های فرانسوی در برابر اريتره که  يا سکوت. ی همتای روسی اش می آويخت فرانسه را بر سينه
توان  و يا در خود فرانسه می. رجه فرانسه استمورد توجه خاص وزارت خا برای منازعه با اتيوپی متحد آمريکا

نوشتن  خالی از اميد و همبستگی، مقامات رسمی درماجرای روبرت ردکر دبير فلسفه ای که برای اولين واکنش
 .زد مقاله ای در نقد اسالم و احکام تاريخی آن تهديد به مرگ شده بود، را مثال

 اعتبارشده است اياالت متحد آمريکا کامال بی
داشتن غير قانونی روزنامه نگار شبکه الجزايره در ارودگاه  در بازداشت نگاه: ر باره ی آمريکا مثال کم نيست د

مکرر روزنامه نگاران امريکايی که از معرفی منابع خبری خود سرباز می زنند، عدم  گوانتانمو، زندانی کردن
افتند، حمايت از  می له سربازان امريکايی به خاکجدی در باره ی وضعيت روزنامه نگاران عراقی که با گلو تحقيق

برای عدم اعتماد به واشينگُتن هستند، که برای  همه و همه عواملی.... رژيم هايی ناقض فاحش آزادی مطبوعات، و
در باره ی شورای حقوق بشر که جانشين کميسيون بی اعتبار . کرده است سخن گفتن از آزادی بيان بی اعتبار اش

 پيشين ي  هنوز نمی توان گفت که سربلند بدر آمده است يا نه، اما ما ناظر همان مضحکه شده است،حقوق بشر 
اتهام قرار گرفتن خودشان  کنند تا نوبت مورد دولت های در معرض اتهام، مدافعان خود را در شورا پيدا می: هستيم 

مثال معضل دارفور در . ر نهاده می شوندبرانگيز کنا فرا رسد و مورد حمايت قرار گيرند، در اصل معضالت بحث
انتخاب شدن کشورهايی به عنوان عضو شورای حقوق بشر که خود از آزادی  و يا.  کنار گذاشته می شود٢٠٠٦

 در اين بازارمکاره اغلب کشورهای جنوب با منطق يارگيری شرکت می کنند تا از دور.هستند  دولت ستيزترين
  . خارج نشوند

آزادی مطبوعات هستند و ساده انگاريست که از آنها  زرگ، روسيه و چين، خود از درندگانديگر قدرت های ب
دست کم می توان انتظار داشت که . ميدان مبارزه برای آزادی بيان بازی کنند انتظار داشته باشيم، نقشی مثبت در

و  امه نگاران چينی در چين، فرصتی باشد برای بهبود وضعيت کار روزن٢٠٠٨های المپيک  بازی برگزاری
با اين شرط که غرب فقط  نگاران معترض زندانی، البته نگاران و وب خارجی در چين، آزادی تعدادی از روزنامه

امريکای التين، قتل ده ها  داليل برای نگرانی و بدبينی بسيار است، برای مثال در. به تسخير بازار چين نيانديشد
بار هوگو چاوز رئيس  عامالن آنها، گفتمان حشونت ل از مجازات برایروزنامه نگار در مکزيک و مصونيت کام
فيدل کاسترو رهبر کوبا و زندانی کردن بيش از بيست روزنامه نگار،  جمهور ونزوئال، نامعلومی وضعيت سالمت

آزادی  وضعيت در بليوی که تا امروز بعنوان تنها کشور جنوبی در مرتبه ای باال از رده بندی به وخامت گرائيدن
بيشتر جامعه بين المللی را  و نشانه های آشکاری ديگر که هوشياری. بيان گزارشگران بدون مرز جای داشته است

تر  و مذهبی ست، چه بايد گفت؟ هر روز پرمرگ درباره ی افريقا، قاره ای که قربانی منازعات ملی، قوی.طلبد می
نگاران در  ر باره کشورهای عربی، آنجا که روزنامهو يا د. نگاران روزنامه از روز پيش و پر خطرتر برای

مذهب يا  رژيم های توتاليتر و گروه های گاه شورشگر و يا تروريست قرار دارند و اين دو به نام محاصره ی
توان براين لسيت  می. وادارند امنيت ملی دست دردست هم می گذارند تا بهتر روزنامه نگاران را به سکوت

کند، در آسيا مثال به بدرفتاری،  ای ديگرنگاه می نقطه نيز اضافه کرد وقتی که بقيه دنيا بهکشورهای ديگری را 
  . نگاران ادامه می دهند روزنامه زندانی و شکنجه کردن

نگاران و تامين امنيت خبرنگاران در  حمايت از روزنامه  در جايی برای خوشبينی مانده است؟ آری، مثال قعطنامه
هدف نخست اين قعطنامه يادآوری الزام . شورای امنيت سازمان ملل تصويب شد  اتفاق آرا درمناطق جنگي که به

جنايت عليه روزنامه  تاکيد بر الزام دولت ها در پيشگيری. تامين امنيت خبرنگاران به طرفين درگير است حمايت و
. اکمه آمران و عامالن آن دارددستگيری و مح نگاران و در صورت ارتکاب چنين جناياتی اقدام به تحقيق قضايي،

بدون توهم به اينگونه بيانيه . تصويب شده پيگيری نشود به کاغذ پاره ای می ماند ی به اتفاق آرا اما اگر اين قعطنامه
 قعطنامه نشانگر آن است که در ميدان سياست می توان تاثيرگذار بود و به هدف خود رسيد ها،بايد تاکيد کرد که اين
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پيش نويس اين قعطنامه . داد شوند تا هيچ نشنوند را تغيير پپلمات ها در پشت آن برای توجيه پنهان میو عادتی که د
.  دسامبر به تصويب رسيد٢٥قعطنامه در . ارائه کرد را گزارشگران بدون مرز در اکتبر به وزارت خارجه فرانسه

مين قعطنامه نشان داد که يک دولت و يا يک ه. سنگين سازمان ملل به حرکت درآيد فقط دو ماه کافی بود تا ماشين
اما در همين حد می  بين المللی می تواند خطوط يکبار ترسيم شده را غيير دهد، باری در حدی که می تواند، نهاد

ست، همان  اين چالشی زيبا برای دمکراسی....و توان جان هايی را نجات داد، زنان و مردانی را از زندان آزاد کرد
  .جوانان اش افق و مرزهای تازه ای ترسيم کند ی پير، که می کوشد برای رهدمکراسی قا

 

 ٢٠٠٦آزادی مطبوعات در سال 
  

روزنامه نگاران مورد  ١٤٧٢روزنامه نگاران بازداشت ،  ٨٧١،روزنامه نگاران کشته   ٨١ /  ٢٠٠٦/ ل درسا
  .روزنامه نگار ربوده شده است ٥٦رسانه سانسور ،  ٩١٢ تهاجم و تحديد ،

 

 
  

  واقعا چرا اينگونه است ؟
نه مسير اصلي و شايد بايد گفت تنها ابزارها سبب اين همه  خاب مسير زندگي ؛ آن همچرا تنها تفاوتهاي آوچك در انت

اينگونه  انسانهاي زيادي را ديدم آه ! از ذاتهاي خود جدا شدن به حكم گم گشتگي آنها چه رنجي است! فاصله ميگردد 
آنها ميگويند ديوانگي اگر اين است آن  ! حكم ديوانه بودن را يدك ميكشيدند و هيچ گاه هم خواهان تبرئه خود نبوده اند

  هستند ؟ آه انسانها همگي در تعيين اين مسيرها آزاد  را ترجيح ميدهيم ؛ اما آخر مگر نه اين است
ميكنيم و به دنبال چهارچوب ها هستيم و خود را در مرزهاي مشخص شده تعريف ميكنيم  چرا خود آزادي خود را نفي

در اين چهارچوب نگنجيد   بي سرانجام ؛نقطه انتها ميگذاريم و هر آس در اين نقطه وبراي تعاريفمان از اين مسير و
چرا ! فروشكست ؛ ديوانه و از جنسي ديگر ميپنداريم  را ؛ هر آس را آه در زيستن در قالبها را در پس حرآت خود

و  : مي انديشم . آزاد آزاد! ستيم حتي خود تو و من ها ؛ فارغ از هر گونه تعريف ه به اين نمي انديشيم آه همه ي ما ؛
از نو زندگي را به اختيار  اينگونه نيست آه هر آس براي رهايي نياز به گذرنامه اي داشته باشد؛ او آزاد است تا

 ) ريچارد باخ( .خويش بسازد 
شته شده  کشور جهان ک٢١وظيفه و يا ابراز نظر خود در   روزنامه نگار به هنگام انجام٨١ دست کم ٢٠٠٦در سال 

 روزنامه نگار در نسل کشي روندا، جنگ ١٠٣در اين سال .  است١٩٩٤تعداد در سال  نزديک ترين آمار به اين. اند
نيز ....) تکنسين و مترجم،( همکار مطبوعات ٣٢ همچنين ٢٠٠٦در سال . در الجزاير و يوگسالوی کشته شدند داخلي

شان در  آمار گزارشگران بدون مرز فقط روزنامه نگاراني که مرگ.  نفر بود٥کشته شده اند اين تعداد در سل گذشته 
مورد مرگ نيز يا در دست تحقيق  ده ها. ارتباط مستقيم با وظيفه اطالع رساني روی داده است، را در بر مي گيرد

والي برای چهارمين سال مت. آمار کنار گذاشته شده اند قرار دارند و يا به دليل مشخص نشدن علت مرگ موقتا از
 در اين ٢٠٠٦ روزنامه نگار و همکار مطبوعاتي در سال ٦٤روزنامه نگاران است  عراق خطرناکترين کشور برای

آماری که دو  . همکار رسانه ها کشته شده اند١٣٩در عراق از آغاز جنگ تا به امروز  . خاک افتاده اند کشور به
 ١٩٥٥نگار در طي جنگ ويتنام از   روزنامه٦٤. ( تبرابر کشته شدن خبرنگاران درجنگ بيست ساله ی ويتنام اس

در اين رابطه يا هيچ . روزنامه نگاران عراقي هستند  درصد کشته شدگان٩٠نزديک به .)  کشته شده اند١٩٧٥تا 
دومين کشور خطرناک برای روزنامه نگاران . اين تحقيقات به نتيجه ای نمي رسند تحقيق قضايي انجام نمي گيرد و يا

قرار  روزنامه نگار کشته شده که در ليست کشورهای قاره ی امريکا در صدر و پيش از کلمبيا ٩ست يا مکزيک ا
يا خشونت عليه جنبش های  اين روزنامه نگاران در باره ی قاچاقچيان مواد مخدر تحقيق مي کرده اند و. دارد

 با شدت ادامه دارد و گاه به رويارويي جنبش اجتماعي در ايالت اوکخاکا که. اجتماعي را تحت پوشش قرار داده اند
 ٩در . نگار زخمي و بارد ويل فيلم بردار امريکايي با شکليک گلوله به قتل رسيد نظامي مي انجامد، چندين روزنامه
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متخصص در امر  که" دو چهره و يک حقپيقت" در ايالت چيوهاهوا، پيکر بي جان مدير مسئول ماهنامه  اگوست
  . مکزيک پيدا شد وشن نشده و مواد مخدر بود در کنار جاده ای در شمالپرونده های جنايات ر

در )  روزنامه نگار بوده است٧ اين تعداد ٢٠٠٥در سال  )  کشته شده اند٢٠٠٦ روزنامه نگار در سال ٦در فيليپين 
 به.  از پای درآمدمفسر راديو دی پي آر به هنگام عزيمت به محل کارش با ضرب گلوله اواخر ماه مي، فرناندو باتول

حشونت آميز اش در برنامه ای  گفته مقامات فيليپيني اين روزنامه نگار به دست مامور پليسي که از وی به دليل رفتار
دو عامل قتل سرمقاله نويس و روزنامه نگار مارلن  از سوی ديگر. راديويي انتقاد شده بود، به قتل رسيده است

اما آمران قتل از مجازات . رسيده بود، در دادگاهي به حبس ابد محکوم شدند تل به ق٢٠٠٥اسپرات که در ماه مارس 
در . قرار گيرد با اين حال در اين کشور که مصونيت از مجازات قائده است اين نمونه بايد سرمشق. اند مصمون مانده

ه قدرت رسيدن والدمير نگار از تاريخ ب  روزنامه٢١. (  کشته شده اند٢٠٠٦روسيه سه روزنامه نگار در طي سال 
روزنامه نگار هفته نامه نوويا گازتا نشان داد که حتا روزنامه نگاران  قتل آنا پوليتوکفسکاپا) ٢٠٠٠پوتين در مارس 
باره با  مراحل تحقيقات در اين. حمايت جامعه بين المللي نيز از خشونت مرگبار در امان نيستند سرشناس و مورد

روسيه خواسته اند که از همه  کشورهای دمکراتيک از.  سوی مقامات ادامه داردنفری تعيين شده از١٥٠گروه 
در ترکمنستان وضعيت آزادی مطبوعات هر روز . گيرد امکانات خود را برای روشني ساختن هويت قاتالن بکار

خبرنگار راديو اروپای آزاد، سه ماه پس از دستگيری، احتماال در اثر ضربات  مرادوف اوغلوسپار. وخيم تر مي شود
تحقيق در  عليرغم درخواست های مکرر اتحاديه اروپا ترکمنستان از.  در زندان درگذشت٢٠٠٦سپتامبر  وارده در

 گذشته يک اسرائيل در تابستان در لبنان در طي جنگ با. باره چگونگي مرگ اين روزنامه نگار سرباز مي زند
 .نگار زخمي شدند عکاس و يک تکنسين تلويزيون کشته و بيش از دها روزنامه

 بار تبليغات انتخاباتي خشونت
نگاران در سراسر جهان از سوی گزارشگران بدون   مورد تهاجم و تحديد روزنامه١٤٠٠ بيش از ٢٠٠٦در سال 

بيش از نيمي از اين موارد . وزنامه نگاران استديگر از خشونت عليه ر که خود رکوردی. مرز آمارگيری شده است
روزمره است در  در کشوری چون بنگالدش که حمله به روزنامه نگاران امری. انتخابات روی داده اند به هنگام

در قاره ی . خشونت ها به اوج خود رسيد آخرين ماه های سال و همزمان با انتخابات پارلماني در اين کشور اين
در پرو يک ماه پيش از انتخابات گزارشگران بدون مرز ده . کردند شور انتخابات مختلفي را برگزارامريکا چندين ک

هواداران  در ايالت ماريال در شمال برزيل دفتر يک روزنامه توسط. را به ثبت رسانده است ها مورد تحديد و تهاجم
به شکل منظم به روزنامه نگاران  ت جمهوریدر کنگو هواداران هر دو کانديدا رياس. يک کانديدا به کلي ويران شد

نگاران و فرستادگان ويژه رسانه های خارجي قرباني تهاجم و  در اوگاندا و اتيوپي هم روزنامه. حمله مي کردند
 .تحديد بودند

 روزنامه نگاران سانسور، دستگيری سرکوب رسانه ها و
 در سال ٢٠٠٥ مورد در سال ١٠٠٦مورد نسبت به  ٩١٢ آمار سانسور نسبت به سال گذشته اندکي کاهش داشته است

اما با آتش بس وضعيت آزادی مطبوعات در . دستگيری روزنامه نگاران بود گذشته کشور نپال سردمدار سانسور و
انقالب  " . درگيری نظامي که در سالهای اخير کشور را مي لرزند، به شکل مطلوبي تغيير کرده است نپال نسبت به
روزنامه نگاران زنداني آزاد شده  .وريل گذشته آزادی های بنيادين را در کشور گسترش داده استدر آ" دمکراتيک

 .مشغولند اند و ده ها راديو آزاد در سراسر کشور به کار
 راديو ٣٠٠ سپتامبر بيش از ١٩فردای کودتاي نظامي در  در. امسال تايلند رکورددار بيشترين تعداد سانسور است

در باره وضعيت  . اما چند هفته بعد وضعيت به حالت عادی بازگشت. تعطيل شدند يت اينترنتمحلي و چندين سا
آوردن آمار ناممکن است و در اين کشورها موازيني کلي عليه رسانه ها  سانسور در چين، کره شمالي و برمه بدست

 شبکه اينترنت در ٢٠٠٦سال در طي . گاه در يک آن صدها رسانه و خبرنگار را شامل مي شود اتخاذ مي گردد که
 ١٣گزارشگران بدون مرز در نوامبر سال جاری ليست . جهان کنترل و سانسور شده است بسياری از کشورهای

ايران،  دشمن اينترنت در جهان عربستان سعودی، روسيه سفيد، برمه، چين، کره شمالي، کوبا، مصر، کشور
 . معرفي کرداوزبکستان، سوريه، تونس، ترکمنستان، ويتنام، را

 . کشور جهان ممنوع است١٣بسياری از کشورهای جهان امری آسان و آزاد محسوب مي شود در   آنچه که در
در مجموع در سال . شوند وبالگ نويس ها و وب نگاران معترض دستگير و سايت های اينترنتي فيلتر و مسدود مي

. دستگير و طي هفته ها در بازداشت بسر بردند  وبالگ نويس از جمله در ايران، چين، مصر،٣٠ بيش از ٢٠٠٦
نويساني که به حسني مبارک و يا اسالم انتقاد مي کنند به ليست کشورهای  مصر برای اولين برای سرکوب وبالگ

جهان و از جمله در   و در سراسر٢٠٠٦ روزنامه نگار در طي سال ٨٧١دست کم . پيوسته است دشمن اينترنت
تعدادی از اين افراد . و از آزادی محروم شدند ، تونس، چين برای انجام وظيفه خود دستگيرايران، ازبکستان، سوريه

ريودن روزنامه نگاران نگراني  . بسياری به حبس های سنگين محکوم شده اند ساعت ها در بازداشت بسر برده اند و
 دو.  نفر بوده است٥٦ر ربوده شده  تعداد روزنامه نگا٢٠٠٦اندرکاران رسانه ها، در سال  تازه ای است، برای دست

گرفته شده خطرناک ترين   روزنامه نگار ربوده شده و به گروگان٦ خبرنگار و نوار غزه با ١٧منطقه عراق با 
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 ٦روزنامه نگاران ربوده شده آزاد، اما در عراق  در نوار غزه خوشبختانه همه. مناطق برای روزنامه نگاران هستند
 در ديدار هايي جداگانه با آقايان جالل ٢٠٠٦گزارشگران بدون مرز در سال  .تل رسيدندتن از اين خبرنگار به ق

امکانات برای  محمود عباس روسای جمهور عراق و مناطق خود مختار فلسطين خواهان بکار گيری همه طالباني و
  .پايان دادن به دستگيری، قتل و تعرض به خبرنگاران شده است

 ٢٠٠٧ افعانستانگزارش ساليانه 
  

جبران خليل .(يك انسان مي تواند آزاد باشد، بي بزرگ بودن ، اما هيچ انساني نمي تواند بزرگ باشد ، بي آزاد بودن
  )جبران

 

  
  

 .حقيقت چيست؟ اين پرسشی دشوار است
ممکن . اما من آن را برای خود به اين صورت حل کرده ام که حقيقت، آن چيزی است که ندای درون به شما می گويد

از انجا که می بينيم انديشه   مختلف و متضاد می انديشند؟است بپرسيد چرا مردمان مختلف حقايق را به صورت های
پس آنچه را که يکی حقيقت . بشری، از راه های بی شمار عمل می کند و تکامل ذهن انسان، نزد همگان يکسان نيست

که بايد از اين رو، کسانی که به اين آزمون ها پرداخته اند به اين نتيجه رسيده اند . می داند ممکن است ديگری نداند
شرايطی را نيز در نظر گرفت، اکنون همه دم از وجدان می زنند، بی آنکه هيچ انظباتی را رعايت کنند و در اين 

  .دنيای سردرگم کذب محض رواج دارد
آنچه در نهايت فروتنی می توانم به شما بگويم؛ اين است که هيچ کسی بدون احساس فروتنی فراوان ، حقيقت را در 

آنچه به حساب می  . می خواهی در در آغوش اقيانوس حقيقت سير کنی ؛ بايد خود را به صفر فروکاهیاگر. نمی يابد
ما آيد ؛ حقيقت ، عشق و آهی مادامی که اين باشد ؛ سرانجام همه چيز خود به خود درست می  .است) عدم خشونت( ش

  ) مهاتما گاندی( .شود ، اين قانونی است که استثنا بر نمی دارد
اما اين . پنج سال گذشته در بعد از سقوط طالبان است انستان آزادی مطبوعات يکي از نادر دستاوردهایدر افغ

وخامت وضعيت امنيتي، تهديد های جنگساالران، روحانيون محافظه کار و قدرت  .دستاورد واقعيتي شکننده است
 نويسنده و ٢٠٠٦در اکتبر . کنندهر روز ضعيف تر مي شود، بردوش روزنامه نگاران سنگيني مي  حاکمه اي که

 محمد حسن ولسمل ، سردبير افغان ملي. با شکايت وزير ارتباط با پارلمان دستگير شد همکار هفته نامه پيام مجاهد
مورد حمله قرار گرفت، در اين  جريده که خانه اش در پي انتشار مقاله ای انتقادی نسبت به حامد کرزی در ماه مارس

 : باره مي گويد 
مسئول انجمن روزنامه نگاران ." رهبر جنگ ساالر به يايان مي رسد  آزادی مطبوعات به محض سخن گفتن از يک"

ندارند  کساني که از سوی محافظان شخصي محافظت مي شوند به آزادی بيان اعتقاد"معتقد است که  مستقل افغانستان
شرايط شکننده و افزايش حمالت انتحاری ". ل کنندو سعي دارند سانسور و خودسانسوری را به روزنامه نگاران تحمي

فيلمبردار و  در ژوييه، عبدالقدوس ،. افغانستان کار اطالع رساني را هر روز دشوارتر مي کند در شرق و جنوب
ايتاليايي گابريل تورچه لو به مدت سه هفته   خبرنگار-عکاس. راننده شبکه آريانا در يک عمليات انتحاری کشته شد

تائيد قتل اين . خبرنگار آلماني در اکتبر در شمال کابل به قتل رسيدند دو. دان مسلحي در قندهار ربوده شدتوسط مر
 ٥٠ نشريه، ٤٠٠در پشت آمار رسمي اطمينان بخش . به علت فعاليت حرفه ای شان دشوار است روزنامه نگاران

 .  نهفته است شبکه تلويزوني، واقعيتي متضاد٦ آزانس خبرگزاری و ٥خصوصي،  راديو
ويکلي به علت  در نوامبر يکي از نشريات مستقل کابل. نشريات هفته نامه هايي با تيراژ محدود هستند اکثريت اين

بازتاب به علت ناتواني در بيشتر  در مزار شريف روزنامه. نداشتن درآمد از طريق تبيلغات انتشارش متوقف شد
تلويزيون خصوصي تاثيری واقعي در چگونگي مطلع شدن افغان   وافزايش راديو. کردن تعداد پخش خود تعطيل شد

که  مردم فهميدند. رسانه ها برنده ی اين بخش هستند: زرغونه صابر در باره ی آن مي گويد  امری که. ها داشته است
فظه هدف حمله اوليه محا تلويزيون های خصوصي. " جنگساالران چه کساني هستند و رسانه ها قدرتمندتر شده اند

هندی و ويديوهاي غير اسالمي، محکوم به پرداخت  کاران هستند، در ژانويه شبکه افغان تي وی برای پخش فيلم های
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اين شبکه، قانون جديد رسانه ها را که با آن مي توان با تشکيل کميسيوني  احمد شاه افغانزای مدير. هزار يورو شد
 . رد، مورد انتقاد قرار مي دهدبدون حضور در برابر دادگاه جريمه ک رسانه ها را

طلوع تي وي را مورد تهاجم قرار دادند، اين شبکه  در ماه اوت نمايندگان محافظه کار مجلس گروِه ی از شبکه
ماه پيش از آن نيز سياف يکي از جنگساالران، مردان . در پارلمان نشان داده بود تصاويری را از نماينگان خواب آلود

خبرنگار  ٢٠  دست کم٢٠٠٦در سال . ک اکيپ طلوع تي وی در نزديکي کابل فرستاده بودبرای حمله به ي اش را
 .به مرگ شده اند توسط سياستمداران و يا نزديکان آنها مورد تهاجم قرار گرفته و يا تهديد

ان ماه درپاي. طالبان، هستند که قدرت را در دست دارند در چندين ايالت در جنوب کشور، درندگان آزادی مطبوعات،
 پاکستاني را در ايالت هلمند که از آنها مجوز ورود نگرفته بودند، به مدت دوهفته در نوامبر آنها دو روزنامه نگار

من مي خواهم : " داده بود که  در آغاز سال جديد ميالدی يک از رهبران نظامي طالبان هشدار. بازداشت نگاه داشتند
ما شرعا حق داريم (....) کنند آنها را مورد هدف قرار مي دهيم   ناتو استفادهبگويم اگر روزنامه نگاران از اخبار غلط

 :قيام مدير طلوع تي وی در اين باره مي گويد  مسعود. آنها را بکشيم
آنها نسبت به دولت را پخش کند آنها به خوبي مي دانند که تبليغ نقشي عمده در  آنها نياز دارند که کساني انتقادات " 

شده است تا مقامات امنيتي برخي  حضور افزايش يابنده ی شورشيان طالبان در رسانه ها باعث. "اردد اين جنگ
 مورد ممنوعه در اطالع ٢٤های عمده برای دريافت ليست  در ماه ژوئن مديران رسانه. سانسورها را اعمال کند

 بار مغاير با سياست خارجه کشور و يااز جمله داشتن رابطه با طالبان، انتشار اخ اين سند که. رساني احضار شدند
روزنامه نگاران دستور داده  مقامات امنيتي به. نيروهای متحد بين المللي را ممنوع مي کرد، توسط مطبوعات رد شد

اما در عوض از تالش های ارتش افغانستان حمايت  خوداری کنند" جنگ ساالر"بودند که از بکار گيری اصطالح 
 . کنند

راه انداخت اما حامد کرزی تائيد کرد که از سوی تهيه کننندگان اين سند مورد  ايي که اين سند بهعليرغم سرو صد
تدوين سومين قانون . قرار گرفته است، چرا که به نظر وی برای امنيت ملي بايد مواردی را به حساب آورد مشورت

 آزاد را به گسترش مطبوعات اهدا مي اسالمي هدايت مي شود، چهارچوبي نسبتا مطبوعات در کشوری که با قوانين
آزادی ستيز را آماده  پارلمان و به ويژه لويه جرگه که محافطه کاران در آن اکثريت را دارند تبصره هايي اما. کند

احکام اسالمي را افزايش داده است و انتشار اخبار  اينگونه کميسيون امور ديني و فرهنگي آن رجوع به. کرده است
 مي تواند به ٢٠٠٧اين سند که در آغاز سال . را ممنوع کرده است" تماميت ارضي ت، امنيت ملي وثبا"مغاير با 
  .معرفي شود، تبليغ برای مذهبي جز اسالم را در مطبوعات ممنوع کرده است پارلمان

 

 ٢٠٠٧گزارش ساليانه ايران 
  

  .نيست،نوميد مردگانند  مايه نوميديآويزد،دشواري براي زندگان آنكه ميخواهد زنده بماند بايد با دشواريها در
 

  
  

نخستين،شعار انقالب آبير فرانسه بود و به  !آزادي،عدالت و عرفان:صلي مي پيونددتمامي تاريخ به سه شاهراه ا
دومي شعار انقالب اآتبر بود و به سرمايه داري و جمود و سومين شعار مذهب بود و به .سرمايه داري و فساد آشيد

 فكري و فرهنگي آار اصلي هر روشنفكري در اين جهان و در اين عصر يك مبارزه آزادي بخش !خرافه و خواب
نجات عدالت اجتماعي از چنگال .است براي نجات آزادي انسان از منجالب وقيح سرمايه داري و استثمار طبقاتي

و اين رسالت بزرگ پيامبرانه را روشنفكر !خشن و فرعوني و نجات خدا از قبرستان مرگ آميز و تيره آخونديسم
 و نه با ميتينگ و داد و قال،نه با سياست بازيهاي رايج و راستين و مسئول روشن انديش نه با تفنگ و نارنجك

بلكه در يك آلمه با آاري پيامبر  ...مها و خلق ماجراها سطحي، نه با انقالب ها و تغيير رژيمها و عوض آردن آد
و " ابالغ " گونه در ميان قوم و در عصر و نسل خويش و در هر گوشه اي از اين جهان آه هستيم بايد آغاز آنند؛ 

  ) علی شريعتی( آلمه: " سالحش 
برخی از آنها در شرايط .  شان بازداشت شدند انتقادی نگار برای انتشار مقاالت  ده ها روزنامه٢٠٠٦در طي سال 

با آنکه تعداد زندانيان کاهش . گاه های مخفی زندانی بودند وکيل در بازداشت دشوار و بدون داشتن حق دسترسی به
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برای انجام وظيفه خود  نگاران قربانی تعقيب قضايی بی پايان و تهديدهای مداوم ياری از روزنامهاست، اما بس يافته
نژاد و هيات دولت اش که اکثريت آن را   با به قدرت رسيدن رئيس جمهور احمدی١٣٨۴از تير ماه  . هستند

ها و دست  ی رسانه رکوب همه جانبهوزارت اطالعات تشکيل داده اند، س فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا ماموران
  روزنامه نگار٣٨ بيش از ده نشريه تعطيل و ٢٠٠٦در سال . اطالع رسانی شدت يافته است ی اندکاران حرفه

يک سوسک به زبان آذری  در ارديبهشت ماه انتشار چند کاريکاتور که در يکی از آنها کودکی با. بازداشت شده اند
دو . شهرهای استان آذربايجان برگزار شد انگيخت و تظاهرات اعتراضی درصحبت می کند، خشم مردم را بر

ديگر در شمال کشور دستيگير شدند تا جمهوری اسالمی سياست های  روزنامه نگار در تهران و چهار روزنامه نگار
  نگارانکند و چون هميشه در برابر بحران های سياسی و اجتماعی روزنامه ها و روزنامه نادرست خود را توجيه

گاه های  شان در بازداشت ترين حقوق نگاران دستگير شده با نقض ابتدايی بسياری از روزنامه. مقصر قلمداد شوند
 آذر ماه توسط دادسرای مهاباد برای چندمين بار احضار ۶دوشنبه  برای مثال شيرکو جهاني. اند مخفی نگاهداری شده
در  وی. ای خارجي بازداشت و به زندان مرکزی مهاباد انتقال يافتاتهام مصاحبه با رسانه ه و پس از بازجويي به

همسر اين روزنامه نگار زنداني . شد  روز از زندان مهاباد به مکان نامعلومي منتقل١٥ آذر ماه و تا ُبش از ١٥تاريخ 
يون توماني  ميل۵خودسرانه ی خود، نپذيرفته است که وثيقه  اعالم کرده است که همسرش در اعتراض به دستگيری

همچنان  تا روز اول ژانويه شيرکو جهاني. روز دستگيری به اعتصاب غذا دست زده است را پرداخت کند و از همان
حقوق بشر کردستان، با  شيرکو جهاني عالوه بر همکاری با سازمان دفاع از. در زندان مهاباد بسر می برد

 .خبرگزاری فرات نيز همکاری و مصاحبه کرده است
در بهمن ماه سال گذشته نهادهاي حکومتي . تهاجم قرار گرفتند  گذشته تعداد بسياری از رسانه ها هدف حمله ودر سال

 دفتر هفته نامه ی تمدن هرمزگان را تخريب و به آتش" تظاهرات مردمي"سازمان دادن  و حوزه های علميه با
محسن درستکاری و الهام  دو تن از آنها. شدند روزنامه نگار و همکار مطبوعاتی اين نشريه نيز دستگير ٧کشيدند، 

 و ١٧در تاريخ چهارشنبه ( درزندان بسر بردند  افروتن سردبير و روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان ماه ها
 اتهام آنها.)  ميليون تومان وثيغه از زندان اوين آزاد شدند٣٠شان با سپردن   خرداد تا صدور احکام دادگاه٢١يکشنبه 

" اله خميني و مقدسات توهين به آيت" انتشار مطلبي در نشريه بود که توسط مقامات مسئول جمهوری اسالمي باز
" توهين به مقام رهبری "نامه سفير دشتستان که   هفته  مهر، در پي انتشار مطلبي در ستون طنز٢٤دوشنبه . اعالم شد
يين، سردبير و نيزحروفچين مطلب مورد نظر دستگير پورمند، مديرمسوول، حسين رو اين نشريه توقيف،. قلمداد شد

 مهرماه ٢١جمعه .شدند  آزاد  روزنامه نگاران دستگير شده پس از بازجويی با سپردن وثيقه تا برگزاری دادگاه .شدند
در برابر دفتر روزنامه به تظاهرات پرداختند و  به تحريک امام جمعه ی بوشهر تعدادی از روحانيون و نمازگزاران

 .سارتي بر آن وارد آوردندخ
خطوط قرمز از مرز گفتن و نوشتن در باره ی . بقاست برای بسياری از رسانه ها خودسانسوری بهترين روش برای

حقوق زنان و خواست های ملی و قومی و مذهبی گستره ايست که نبايد از آن  روحانيون و تابو های اجتماعی تا
روزنامه  .نگاران زندانی ست تعداد روزنامه" کاهش"گر  ه توضيحسانسور و خودسانسوری ست ک همين. گذشت

هنگام محاکمه بدون تعيين زمان  تا" آزادی"نگاران از سوی دستگاه قضايي تحت تعقيب قرار مي گيرند و برای 
شده از هر سو تحت فشار قرار " آزاد"نگاران به اصطالح  مجبور به پرداخت وثيقه های سنگين مي شوند، روزنامه

 بدون امنيت شغلی همواره هراسند که انتشار مطلبي ناخوش آيند برای حکومت،. يابند مي گيرند و اجازه کار نمي
 ٥٤گزارشگران بدون مرز ليست  در آذر ماه. دوباره برای آنها احضار و دادگاه و زندان را در پي داشته باشد

از سوی ديگر . ن روزنامه نگار مستقل محروم هستندبعنوا روزنامه نگار را منتشر کرد که در کشور خود از حق کار
 صدور مجوز و  نامه دراين آئين. مطبوعات است" ساماندهی"ای برای  نامه آئين دولت جمهوری اسالمی در پی تهيه

 .خبرنگاری از جمله وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود کارت
 شرايطی نامعلوم کشته شدن يک روزنامه نگار در

در فاصله  (FHA, Firat Haber Ajansi) فرات آيفر سورچه روزنامه نگار کرد شهروند ترکيه و خبرگزاری
در شمال غربي ايران به دست نيروی های ارتش ايران، ظاهرا طي   مرداد در منطقه مرزی٢ تير تا ٢٩روزهای 

در اين باره با کسب اطالعات گزارشگران بدون مرز . شورشگران کرد، کشته شده است يک عمليات نظامي عليه
مرزی در شمال  اعالم کرد که آيفر سورچه به همراه يکي از همکارانش و به هنگام خروج از مرز در منطقه بيشتر

آيفر سورچه که با نام سيالن . رسيده است توسط نطاميان به قتل) کليراش در استان آذربايجان شرقي(غربي ايران 
سال جاری برای تهيه گزارشي از خودکشي زنان کرد به ايران و  کرد، در تير ماهآراس مطالب خود را منتشر مي 

انتقال  پيکر آيفر سورچه که توسط نظاميان ايران به بيمارستان شهر سلماس. سفر کرده بود شهرهای مهاباد و اورميه
از سوی ديگر با گذشت  .ه استصادر نشد يافته بود به خانواده اش تحويل داده نشد و تا امروز نيزمجوزی در اين باره

عامالن اين قتل نه تنها تحت تعقيب قرار نگرفته اند که از مصونيت کامل از  بيش از سه سال از قتل زهرا کاظمی
عکسبرداری از   در حين١٣٨٢زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه . بهرمند هستند مجازات
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روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و  اين. در مقابل زندان اوين بازداشت شدتجمع خانواده های زندانيان 
 .بيست تير در بيمارستان نظامي بقية اهللا جان سپرد شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در

 زندان آزادی اکبر گنجي پس از شش سال
سردبير راه نو .  سال از زندان آزاد شد٦ته پس از سال گذش  اسفند ماه٢٨اکبر گنجي روزنامه نگار مشهور ايراني در 

 معروف به دادگاه مطبوعات ١٤١٠ پس از احضار به دادگاه ١٣٧٩ ارديبهشت ٢در  و روزنامه نگار صبح امروز
روشنفکران و  ی وی روشنگری هايش درباره کشتار دليل عمده بازداشت و محاکمه. روانه ی زندان شد دستگير و

، داريوش و پروانه ١٣٧٧آذر ماه  در آبان و.(  بود١٣٧٧ف به قتل های زنجيره ای در سال مخالفان رژيم معرو
تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر  فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو

 پيروز دوانی ١٣٧٧شهريور ماه سه ماه پيش از اين قتل ها در اوايل . قتل رسيدند پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به
اين مقاالت برخي از  گنجي در.) شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است" ناپديد"امتياز نشريه پيروز  صاحب

رفسنجاني را به دخالت در اين قتل ها متهم  مسئوالن رژيم چون علي فالحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي
 در خانه ١٣٨١ تا ١٣٦٨که از(مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری  کبر گنجی انتشاراتهامات ديگر ا. کرده بود

  طی حکمی به ده سال١٣٧٩وی در دی ماه . و شرکت در کنفرانس برلين بود) نظرقرار داشت خود در قم تحت
 کاهش داد ولی در ماه  دادگاه تجديدنظر حکم را به شش١٣٨٠زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت 

مردود اعالم و گنجی را به شش سال زندان محکوم   تير ماه، ديوان عالی کشور بالفاصله رای دادگاه تجديدنظر را٢٤
 خرداد در پي ٨يکشنبه . اعتصاب غذای نا محدود خود را آغاز کرد  اکبر گنجي١٣٨٤ خرداد ١٩پنجشنبه . کرد

 ر گنجي و خانواده و وکاليش انجام شد وی برای مداوای پزشکي بهميان مسئوالن و اکب مذاکراتي که در زندان
وی به منرل اش يورش   خرداد ماموران امنيتي دادستاني برای به زندان بازگردندن١٥مرخصي آمد، اما دوشنبه 

 در اين مدت کميسيون. غذای خود را آغاز کرد  خرداد به زندان اوين بازگشت و اعتصاب١٩اکبر گنجي در . بردند
کميسرعالي حقوق بشر، مسئوالن گروه های کاری سازمان ملل به ويژه  حقوق بشرسازمان ملل، دفتر لوئيز آربور

بوش  بيان و دستگيری های خودسرانه، کميسيون حقوق بشر اروپا، پارلمان اروپا، پرزيدنت جرج گروه کاری آزادی
اخطار از سوی سفارتخانه هاي  ا ارسال نامه وو دولت امريکا و فرانسه و برخي کشورهای غربي چه علني و چه ب

ابراز همبستگي خود خواهان آزادی اکبر گنجي از زندان  شان، و دهها نهاد بين المللي و شخصيت برجسته جهاني با
 .شدند

مرز در کنفرانس مطبوعاتي در دفتراين انجمن بين   خرداد ماه اکبر گنجي بدعوت گزارشگران بدون٣٠سه شنبه 
در اين کنفرانس مطبوعاتي اکبر گنجي به تشريح وضعيت . شرکت کرد افع ازادی مطبوعات در پاريسالمللي مد

  .مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران پرداخت حقوق بشر و سرکوب
 

 ٢٠٠٥گزارش ساليانه 
  

  .ميبری مهم اين نيست آه از آجا آغاز مي آني مهم اين است آه آن را در آجا به پايان
 

  
  

م از بايد بيزارم از هر چه و هر که ، ای آزادی من از ستم بيزارم ، از بند بيزارم ،از زنجير بيزارم، از زندان بيزار
ای آزادی مرغک پر شکسته زيبای من ، کاش می توانستم تو را از از چنگ  .که تو را در بند می کشد بيزارم

و زندان ها و قلعه ها رهايت  پاسداران وحشت ، سازندگان شب و تاريکی و سرما ، سازندگان ديوار ها و مرز ها 
 )علی شريعتی( ستم و در هوای پاک بی ابر و بی غبار بامدادی پروازت می دادمکنم ، کاش قفست را می شک

با جنگ در عراق . روزنامه نگاران در خطر قرار گرفته است در مغرب، در خاورميانه و در ايران آزادی و امنيت
 نظام های.  افزايش خشنونت در اين منطقه چشمگير بوده است٢٠٠٥فلسطين، درسال  و منازعه ميان اسرائيل و

بينيادين ندارند و با به اجرا نهادن  اقتدارگری حاکم بربسياری از کشورها ی اين منطقه، تمايلي به رعايت آزادی های
رئيس دولت، وزير، مسئول سرويس های امنيتي و . مي کنند قوانين آزادی ستيزانه، رسانه ها را بشدت سرکوب
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در سوريه و ( به اجرا درآمده " وضعيت اضطراری"انه های مختلف اين سال به به ماموران انتظامي در تمام طول
مطبوعات و  بر) تونس" (تهديد اسالميست ها"، )عربستان سعودی و مراکش" (مبارزه عليه تروريسم" (مصر

تا ايران ضرب و شتم،تهديد و  در اين مجموعه نامتجانس کشورها از الجزاير. روزنامه نگارانسخت گيری کردند
 مورد حمله و ٢٠٠٥نگار و همکار رسانه ها درسال   روزنامه١٠٤. ردن روزنامه نگار امری رايج استزنداني ک

. در ايران دستگيری همواره با شکنجه و آزار همراه است.  نفر بود٧٣سال پيش  تهديد قرار گرفته اند، اين آمار در
و يا در يمن  در عربستان سعودی. کندالجزاير کشيدن يک کاريکاتور مي تواند طراح آن را به زندان بيف در

مي تواند عاملي برای زنداني  همچون فساد، اسالم گرايي، و يا مباحث مذهبي" حساس"موضوعات به اصطالح 
. تنها پناهگاهي که دارند يا خودسانسوری است و يا تبعيد روزنامه نگاران در اين منطقه. کردن روزنامه نگار باشد
  درصد شبکه هاي ماهواره ای که در جهان٧٠کنترل راديو تلويزيون را در دست دارند و  اکثر دولت های انحصار و

 .بازبيني مي شوند عرب به پخش برنامه مشغولند به شکل رسمي پيش از بخش برنامه توسط يک نهاد دولتي
 روزنامه نگاران خاورميانه خطرناک ترين منطقه برای

نا امني . مرگ بارترين منطقه جهان برای مطبوعات بود  خاورميانه٢٠٠٥ روزنامه نگار کشته شده در سال ٢٧با 
.  نفر در اين کشور جان باخته اند٢٤ روزنامه نگار کشته شده ٦٤از . امر است حاکم بر عراق اصلي ترين علت اين

ه اند، اما کشته شد اغلب اين روزنامه نگاران به هنگام تحت پوشش قرار دادن اخبار عمليات شورشيان عراقي هر چند
. برابر چشمان خانواده شان ترديد نکرده اند تروريست ها حتا در حمله به منزل روزنامه نگاران و کشتن آنها در

 روزنامه نگار و همکار رسانه ها توسط ٦است و از سوی ديگر   روزنامه نگار١٢ارتش امريکا مسئول قتل 
ون به همکاری با شورشيان بودند، طي ماه ها بازداشت و اين افراد که مظن. شده اند سربازان امريکايي بازداشت

کارفرمايان خود به  آزار و اذيت قرار گرفته، از حقوق خود چون داشتن حق وکيل و يا مالقات با خانواده و مورد
در عراق که به راحتي قابل شناسايي هستند،  فرستادگان ويژه رسانه های خارجي. شکل غير قانوني محروم شده اند

فرستاده ويژه روزنامه ی .  به گروگان گرفته شدند٢٠٠٥در سال   نفر از آنها٧ف اصلي ربايندگان هستند، هد
از ماه  با اين حال.  ماه در اسارت بسر بردند٥اوبانس و راهنمای محلي اش حسين هانون بيش از  ليبراسيون فلورانس

زمان روزنامه نگاران  در همين. پديد شده استنا ITN      فرد نئراک فيلم بردار شبکه تلويزيوني٢٠٠٣مارس 
گيليان سرناريال، ماری ژان لون، سورين  ديگری در عراق به گروگان گرفته شده وسپس آزاد شده اند از جمله

متاسفانه اين رويه . ذهن ما را به خود مشغول کرده بود ٢٠٠٥ دوميترو ميسکويي که در اولين ماه های اول سال
 روزنامه نگاران عراقي و ديگر روزنامه نگاران خارجي در عراق به گروگان گرفته مي ر هفتهه. متوقف نشده است

سوماريه در پرده ابهام  در حال حاضر سرنوشت ريم زيد و مروان خازال خبرنگاران شبکه تلويزيون محلي. شوند
ز به گروگانگيران يادآور شويم پيش بريم و هر رو در اين مورد هم ما بايد بدون هيچ محدوديتي کارزار را به. است

وظيفه خود مشغول بوده اند و هيچ امری توجيه گر عذابي که به آنها تحمل مي شود،  که اين دو خبرنگار فقط به انجام
نگاران در هراس  کمي دورتر از آنجا در بيروت روزنامه. اما آزادی مطبوعات فقط در عراق در خطر نيست .نيست

نويسنده برجسته ی روزنامه ی النهار ترور   سمير کسير و جبران توئني دو٢٠٠٥ سال در. ترور به سر مي برند
. سي مايا شيدياک نيز در ترور نافرجامي شدطدا مضروب شده است-بي-آل خبرنگار محبوب شبکه تلويزيوني. شدند

 م آرام در ظلمتجهان عرب بيشتراز ديگران حقوق روزنامه نگاران را محترم مي شمرد، آرا کشوری که در ميان
 .خود سانسوری فرو مي رود

 ديگر کشورهای جهان بهبود آزادی بيان و خبر های خوب در
نياوريم نخست اين خبرها موجودند و سپس همين اخبار  شرط صداقت نيست اگر از خبر های خوب سخني به ميان

ز زندان، باز انتشار يک روزنامه ی آزادی يک روزنامه نگار ا. مان ياريگرند هستند که ما را برای ادامه مبارزه
شادماني  محاکمه و محکوم شدن يکي از دشمنان آزادی مطبوعات، فرصت های خوبي است برای ابراز توقيف شده،

از آزادی بيشتری بهرمند شده  هستند در هند و در ايالت آسه و در بعضي از کشورهای امريکای مرکزی، رسانه ها
و اميدواريم . در کشور موريتاني مشارکت کرده است جريان اصالح قانون مطبوعاتگزارشگران بدون مرز در . اند

مکزيک دادستان ويژه ای برای تحقيق و بررسي در باره ی مورد . انجام گيرد که در چاد و کامرون نيز همين امر
شرايط را  خامتگرفتن روزنامه نگاران منصوب کرده است و اين نشانده ی آن است که دولت اهميت و تهاجم قرار
 .دريافته است

 دشمنان آزادی مطبوعات
شاه، ولي فقيه وفرمانده چريکهی شورشي و يا رهبر  رئيس جمهور باشند يا وزير و. مطبوعات هم دشمناني دارد

مطبوعات چهره و نام و نشاني دارند، اين درندگان آزادی مطبوعات قدرت آنرا  سازمان های جنايتکارانه، دشمنان
موقعيت و مقام شان عموما  .روزنامه نگاران را زنداني کنند، بربايند، شکنجه کنند و گاه نيز به قتل برسانند دارند که

که در نقض حقوق بشر دارند معموال هيچگاه  عاملي برای مصون ماندن شان از مجازات است و برای مسوليتي
ست که هر ساله چهره ی اين دشمنان آزادی  تصميم گرفته ا٢٠٠٢سال  گزارشگران بدون مرز از. محاکمه نمي شوند

 .آنها را به همگان معرفي کند مطبوعات را آشکار و
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 .به ليست بزرگترين دشمنان آزادی بيان افزوده است  نام جديد را5گزارشگران بدون مرز 
يلو رهبر گروه مر. ديگو فرناند : کلمبيا گروه نطامي ببر های تاميل : سری النکا زناوی نخست وزير ميلس : اتيوپي

  .، انسان وآزادي آزادي انديشه گزارشگران بدون مرز، : رويکرد.  سي–يو  -شته نطامي آ
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