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88498436سرويس فرهنگي

  معصومه طاهری
 مرضيه هاش�مي )مالني فرانکلي�ن( که اغلب 
او را پس از دستگيري و ش�کنجه شدن توسط 
اف بي آي در امريکا مي شناسند؛ بانوي رهيافته اي 
است که پس از تشرف به اسالم و دلبستگي به 
انقالب اسالمي در ايران ماندگار شد و به زندگي 
ادامه داد. اين فعال رس�انه اي سال هاي زيادي 
است که به عنوان مجري، تحليلگر و مستندساز 
در پرس تي وي فعاليت مي کند. به گفته خودش 
همواره تالش کرده چهره بدون نقاب امريکا را به 
مردم نشان دهد و تمام سختي هاي آن را در راه 
اين رس�الت به جان مي خرد. با همکاری انجمن 
ش�هيد ادواردو آنيلي با وي گفت وگو کرده ايم.

     
چه مؤلفه هايي از دين اس�الم شما را به 
عنوان يک انسان موحد از مسيحيت به 

سمت اسالم سوق داد؟
دانشجوي رشته خبرنگاري در امريکا بودم و مسائل 
سياسي برايم جالب بود. وسط جريان هاي امريکاي 
التين با مارکسيس��م آشنا ش��دم؛ روحيه مبارزه 
داش��تند اما تفکرش��ان نفي خدا بود در حالي که 
من در خانواده مسيحي و مقيدي بزرگ شده بودم 
و اين ديدگاه مارکسيس��م برايم قاب��ل قبول نبود. 
تا اينکه انقاب اس��امي اتفاق افتاد. دانشجويان 
ايراني دانش��گاه ما زياد بودند. طرف��دار و مخالف، 
با هر کدام ح��رف مي زدم و درباره اس��ام تحقيق 
مي کردم. بعد از آن يکي گفت اگر مي خواهي انقاب 
اسامي ما را متوجه شوي بايد با قرآن آشنا شوي. 
قبل از آن ق��رآن را نديده بودم. ش��روع به خواندن 
قرآن و مقايس��ه مفاهيمش با مسيحيت کردم. در 
مسيحيت شبهاتي برايم وجود داشت؛ مانند نوزاد 
گناهکار به دنيا مي آيد يا مس��يح فرزند خداست. 
قرآن برايم منطقي تر بود. با تحقيق حدود يکسال 
ونيم، سرانجام دين خود را به اسام تغيير دادم. از 
همان ابتدا چون درباره اهل بيت هم مطالعه کردم 
شيعه شدم البته شخصيت امام خميني در تغيير و 
تحول زندگي من بسيار تأثير داشت. پيرمردي که به 
تنهايي با قدرت معنويت توانست دنيا را تکان بدهد و 

انقابي اسامي ايجاد کند. 
با وجود موج اسام هراس��ي در غ��رب همچنان بر 
پيروان اسام شيعي افزوده مي شود. مي توانم بگويم 
که امروز در امريکا و اروپا حزب اللهي هاي مخلصي 
وجود دارد که با وجود محدوديت ها و مش��کات 
که حتي زن��دان و مرگ را هم در پي دارد در نش��ر 
تفکرات اس��امي فعاليت دارند. اميد به ظهور امام 
زمان)عج( است که آنها را مقاوم مي کند. بايد همه 
بستر ظهور امام را فراهم کنيم، شرقي و غربي هم 

ندارد. مهم انجام تکليف است که بر عهده تک تک 
ما مسلمانان است. 

به عنوان يک فعال رسانه اي نقاط ضعف 
رسانه هاي ايراني ما در برون مرزي را چه 

مي دانيد؟
رس��انه هاي ايران از نظر هزينه محدوديت زيادي 
دارند بايد اين حقيقت را بپذيريم که رس��انه هاي 
انگليس��ي و امريکايي بيش از 150س��ال اس��ت 
تخصص و تجربه دارند حاال اگر ش��بکه اي مخالف 
آنها باشد تمام تاششان را براي حذف و محدوديت 
آن به خرج مي دهند. آنها علناً اعام مي کنند براي 
نابودي ايران فعالند درحالي که ما اصًا نمي گوييم 
براي ناب��ودي امريکا فعاليت داريم ب��ا اين حال به 
ما اجازه نمي دهند بدون ممنوعيت باش��يم. وقتي 
درباره آزادي بيان حرف مي زنند کمترين اعتقادي 
به آن ندارند و اجازه پخش اخب��ار ما را نمي دهند. 
ش��بکه هاي م��ا را از روي ماهواره هاي خودش��ان 
برمي دارند. اينس��تاگرام بچه هاي ما را هک کردند 
چون از ما ب��ا همين محدوديت مي ترس��ند اما ما 
مي توانيم با وجود هم��ه محدوديت ها با همراهي 
مردم پيش برويم البته با هم��کاري و در کنار هم 

بودن موفق مي شويم چون راه ما حق است. 
 ش�ما از مرگ بر امريکا گفت�ن ناراحت 

نمي شويد؟
نه مش��کلي ندارم اما اينقدر که ش��ما نگران مردم 
امريکا هس��تيد فکر مي کنيد آنها هم نگران شما 
ايراني ها هس��تند؟ 40 س��ال اس��ت ايران توسط 
امريکا تحريم شده است. داروهاي بيماران خاص 
در تحريم است به صورتي که خيلي ها از نبود دارو از 
دنيا رفته اند ولي آيا مردم امريکا نگران شما هستند 
آيا به دولتشان معترض مي شوند. موضوع اين است 
که رسانه ها اجازه نمي دهند مردم امريکا حقيقت را 
بدانند. حقيقت از همه چيز مهم تر است. حقي که 
40 سال است توسط دولت آنها از مردم ايران سلب 
شده است؛ البته هر کس کشور خودش را دوست 
دارد ايراني ها در شرايط سخت و حساسي قرار دارند 
و اين هم به خاطر دشمني هاي امريکاست. آنها بايد 
از شما عذرخواهي کنند و ناراحت از ظلم دولتشان 
باشند. اين را هم بگويم مليت براي من مهم نيست 
بلکه اسام مهم اس��ت و من جزئي از امت واحده 
اسامي هستم. فرقي نمي کند از کدام کشور هستيم 
عرب يا عجم در اسام فرق ندارد، همه مسلمانيم. 

فکر مي کني�د مليت آدم ه�ا چقدر در 
دنياي امروز موضوع مهمي است؟

هرکس ديدگاهي دارد. من تعصبي به مليت ندارم 
جمهوري اسامي را دوس��ت دارم چون حکومت 
و قوانين آن اس��امي اس��ت. اگر اين حکومت در 

کش��ور ديگري بود آنجا اولويتم بود نه ايران. البته 
وقتي مي بينم ايران تحت تحريم و ظلم مستقيم و 
غيرمستقيم امريکاست با اين حال بعضي ايراني ها 
چهره واقعي دشمن را نمي شناسند، دوست دارم آنها 
را با حقيقت امريکا آشنا کنم چون تصور مي کنند 

امريکا مهد آزادي است. 
چرا دنب�ال زندگ�ي آرام و بي دردس�ر 

نيستيد؟
هر کسي زندگي آرام و عادي را دوست دارد ولي من 
وظيفه اي به دوش دارم که نمي توانم بي تفاوت از 
آن بگذرم. امام راحل جمله زيبايي دارند، فرمودند 
بايد تا آخرين نفس ايستادگي کرد. من اين کام 
ايشان را ملکه ذهن کردم و احساس مي کنم بايد تا 
وقتي توان دارم و زنده هستم کار رسانه اي داشته 
باشم. راستش وقتي مي بينم بعضي از جوانان ايراني 
نسبت به انقاب اسامي ديدگاه منفي دارند، دلم 
مي سوزد و نمي توانم س��اکت باشم چون يک زن 
سياهپوس��تم و با ظلم در امريکا به خوبي آشنايي 
دارم. احس��اس مي کنم بايد چهره اصلي امريکا را 
به اينها نشان بدهم. دنبال دردس��ر و خودنمايي 
نبوده ام و اين فعاليت ها را رس��الت کاري مي دانم. 
همواره از خدا خواسته ام تا کمک کند حرف حق 
را بزنم و بنويسم و انعکاس بدهم و در حد توانم از 

اسام دفاع کنم. 
زماني که زندان بودي�د فکر مي کرديد 

آزاد شويد؟
 مدام دعا مي کردم که آي��ا مي توانم دوباره به قم و 
مشهد براي زيارت بروم. لطف خدا شامل حالم شد. 
آنها تصميم داشتند من را از بين ببرند و به حجاب 
و اعتقاداتم جس��ارت کردند. وقتي وکيلم به آنها 
گفت محکوم نيستم گفتند ممکن است ايران به 

او کمک کند. 
مشکل آنها با شما چه بود؟

در دادگاه فهميدم مش��کل اصلي آنها ايران است، 
چون در ايران زندگي مي کنم و در شبکه پرس تي وي 
فعاليت دارم. گفتند: در پرس تي وي چقدر آزادي 
عمل داري؟ گفتم: در حد ي��ک خبرنگار. گفتند: 
اگر بخواهي درباره اسرائيل فيلم بسازي به تو اجازه 
مي دهند؟ گفت��م: نه. گفتند: پ��س آزادي نداري. 
گفتم: هر کش��وري قوانين خودش را دارد. گفتند: 
حاضري درباره منافقين و نيروهاي رانده ش��ده از 
ايران مستند بسازي؟ گفتم: نه و يکسري سؤاالت 
عجيب مي پرسيدند. گاهي با فرياد سؤال مي کردند 
و گاهي با آرامي. مي خواستند از من حرف مطابق 
ميل خودشان را بش��نوند. حتي درباره کنفرانس 
»افق نو« و مهمانانش سؤال کردند که چرا آنها را به 
پرس تي وي دعوت مي کردي؟ گفتم: امري عادي 

است که مهمانان يک کنفرانس به شبکه اي براي 
مصاحبه دعوت شوند. همه جا همينطور است. 

اعمال عبادي مثل نماز شما در زندان چه 
بازخوردي داشت؟

يادم اس��ت ش��ب دوم يک گارد آمد تا من را ببرد. 
از ش��ش صبح زنداني ها را مي بردند، مي توانستم 
تشخيص بدهم وقت نماز اس��ت شروع به خواندن 
نماز کردم. زندانيان که در يک محيط بزرگ و شلوغ 
بودند با نماز من همه ساکت شدند. يکي به من گفت 
اين حرکت تو چقدر زيبا بود و شروع به صحبت با 
من کرد. به من گفتند چرا مي خواهي خودکش��ي 
کني؟ تازه فهميدم براي چه گارد از ش��ب تا صبح 
پشت سلول من آمده بود. احساس کردم خودشان 
مي خواهند من را بکش��ند اما بيش��تر براي ساير 
زنداني ها دلم مي سوخت که چه مظلوم هستند و با 
خدا ارتباطي ندارند و اينکه نماز من برايشان عجيب 
و جالب بود. دوست داشتم آنها را به اسام هدايت 

کنم تا ريسماني براي آرامش داشته باشند. 
 گفته مي شد دستگيري شما عادي است 
چون اگر يک فعال رسانه اي ضد ايراني 
هم از امريکا يا کشور ديگر به ايران بيايد 

دستگير مي شود، نظر شما چيست؟
 اوالً اين دروغ است که مي گويند هرکس از غرب به 
ايران بيايد دستگير مي شود. خبرنگاران سي ان ان، 
بي بي س��ي و امثالهم ب��ه ايران مي آين��د و آزادانه 
خبرهاي درس��ت و غلط خ��ود را تهيه مي کنند و 
مي روند مانند کريستين امانپور. اين اصًا صحت 
ندارد. ثانياً اينها ادعاي آزادي بيان دارند و مي گويند 
حق داريد هرچه مي خواهيد بگوييد و بنويسيد و 
بس��ازيد ولي ايران اين را نمي گوي��د درحالي که 
خودشان شعارش��ان را نقض مي کنند و در ايران 

بيشتر اين مسئله رعايت مي شود. 
خ�ط قرمزه�ا در رس�انه هاي امري�کا 

چيست؟
رسانه ها زير نظر آيپک و ش��رکت هاي بزرگ يک 
درصدي فعالي��ت مي کنند. آنها هم��ه چيز را در 
کنترل خ��ود دارن��د و از آزادي ک��ه در فيلم هاي 
هاليوودي نشان مي دهند در واقع خبري نيست. 
آنها خط مشي رسانه ها را تعيين مي کنند. رسانه ها 
برعکس ش��عارهايي که مي دهند آزادي ندارند تا 
هرچه بخواهند انجام بدهند. سي ان ان بيشتر به 
خبرهاي زرد و سطحي مي پردازد و اينها را خبر اول 
خود مي کند تا حساس��يت اين شرکت ها را ايجاد 
نکند خبرها کنترل شده هستند؛ درباره اسرائيل، 
فلسطين، يمن، بحرين، نيجريه و ايران هم نبايد 
به شکلي کنترل نشده چيزي بگويند. همين چند 
وقت پيش بود که خبرنگار سي ان ان چون درباره 
فلس��طين حرف زد بدون توجه به سابقه کاري و 
توانايي هايش اخراج ش��د اما وقتي مي خواهند از 
تروريس��م حرف بزنند از ايران با آب و تاب سخن 

مي گويند و در اين باره آزاد هستند. 
 دوباره مي خواهيد به امريکا برگرديد؟

از نظر قانوني منعي وجود ن��دارد چون رفع اتهام 
ش��دم و مجرم نيس��تم، اما نمي روم و اي��ران را به 
زادگاهم امري��کا ترجيح مي ده��م. از مردم خوب 
ايران تشکر مي کنم نه فقط ايران بلکه از سرتاسر 
دنيا همه براي آزادي من دعا کردند که باعث شد 
به لطف خدا آزاد ش��وم؛ اتفاقي که اصًا فکرش را 
نمي ک��ردم و برايم عجيب بود حت��ي خود پليس 
امريکا هم تعجب کرده بود که چطور آزاد ش��دم. 
آنها از قدرت خدا اطاعي ندارند. از جوانان ايراني 
مي خواهم تاش کنند کنار هم ايران را بسازند. ما 
با ساير مسلمانان افغانستاني، پاکستاني، عراقي و... 
امت واحده اسامي هس��تيم. مراقب توطئه هاي 
تفرقه افکنانه دشمن باش��يد. ارزش هاي اعتقادي 
و اخاقي را فداي تعصبات ن��ژادي و ملي نکنيد. 
در کنار هم مي توانيم مقابل دش��من بايستيم و از 

حقمان دفاع کنيم.

 وزير فرهنگ و ارش�اد اسالمي در پيامي 
به جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي، 
اين جشنواره را از مهم ترين و اصلي  ترين 
رويدادهاي هنري با محوريت نمايش ايراني، 
بومي و بازخواني سنت ها و آيين ها دانست. 
در آستانه برگزاري جشنواره نمايش هاي 
آييني و سنتي که از 1۹ مرداد آغاز مي شود، 
س��يدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسامي پيامي براي اين رويداد صادر کرد 

که متن آن به اين شرح است:
»آيين ها و سنت ها در پيوند عميق با تاريخ 
و س��احت هاي مختلف زندگي س��اکنان 
ديار ايران زمين، به عن��وان بخش مهمي 
از فرهنگ س��رزمين ما، پاي��دار و ماندگار 
شده اند. آيين ها و س��نت هايي متنوع که 
در متن بخش هاي گوناگون زندگي اقشار 
مختلف جريان يافته است و مشخصه هاي 

نمايشي، موس��يقايي و کارکرد سرگرمي، 
آگاهي بخشي، نقد و همدلي دارند. امروز که 
تحوالت، زيست انسان را دگرگون ساخته و 
نمايش هاي آييني و سنتي در لحظه  هاي 
پرشتاب زندگي، کمرنگ شده اند، دغدغه 
و هم��ت هنرمن��دان و پژوهش��گران در 
بسترهايي از جمله جشنواره نمايش آييني و 
سنتي، ثبت، بازخواني و يادآوري آيين هاي 
نمايش��ي اس��ت که راهي را مي گشايد تا 
دغدغه و توجه مضاعف را ب��ه توليد و اجرا 
يا پژوهش و آموزش  ه��اي آييني معطوف 
گرداند.  جش��نواره نمايش ه��اي آييني و 
سنتي از مهم ترين و اصلي  ترين رويدادهاي 
هنري و با محوريت نمايش ايراني، بومي و 
بازخواني سنت  ها و آيين هاست و رويدادي 
اس��ت که گروه هاي متنوع و متکثر قومي، 
سنتي، جغرافيايي و اجتماعي در آن نقش 

و اج��را دارن��د و مخاطبان و دوس��تداران 
متن��وع و گس��ترده اي مش��تاقانه ب��ا آنها 
همراه مي ش��وند.  توجه به پژوهش در اين 
جشنواره يک ضرورت اس��ت تا با پشتوانه 
پژوهشي و مطالعاتي، زمينه ثبت و اجراي 
نمايش هاي آييني و س��نتي انتقال آن به 
اکنون و آينده ممکن ش��ود و خوشبختانه 
سال هاس��ت پژوهش در اين رويداد نقش 
مؤثر و آگاهي بخش دارد.   از دبير جشنواره 
نمايش  هاي آييني و س��نتي و هنرمندان 
عزيزي که براي ت��داوم نمايش  هاي آييني 
و سنتي در هر نقطه اي از کشورمان تاش 
مي کنند سپاسگزارم و از همکاران معاونت 
امور هنري و هنرمندان و دست اندرکاران 
اي��ن دوره جش��نواره قدردان��ي مي کنم، 
اميدوارم که جش��نواره اي پرشور و مؤثر را 

شاهد باشيم.«

ايران را دوست دارم چون حکومت و قوانين اسالمي دارد
گفت وگوي »جوان« با مرضيه هاشمي درباره روزهاي سخت بازداشت در امريکا به مناسبت روز خبرنگار

 بعضي ايراني ها چهره واقعي دشمن را نمي شناسند
 دوست دارم آنها را با حقيقت امريکا آشنا کنم چون تصور مي کنند امريکا مهد آزادي است

 في��گارو در يکي از تازه ترين ش��ماره هاي 
خود درباره جنگل اطاعات و مخاطراتي 
که روزنامه نگارها را تهديد مي کند، مطلبي 
نوش��ته و در آن به اين نکته اش��اره کرده 
است که به تازگي انجمن کارتونيست هاي 
صل��ح ک��ه 108 ت��ن هس��تند، کتابي از 
کاريکاتورهاي مختلف تهيه کردند که در 
قالب تصاوير تأکيد کردند متعهد به حمايت 
و حفظ آزادي بيان هستند و در عين حال 
به مسئله دشواري کار روزنامه نگاري اشاره 
کردند. در اين کتاب مجموعه اي از طرح ها 
و نقاشي هايي بر اساس نظرات گزارشگران 
بدون مرز هم وجود دارد. کريستوفر دلوئر 
روزنامه نگار فرانس��وي، دبي��رکل و مدير 
اجرايي گزارشگران بدون مرز در اين رابطه 
مي گويد: با توجه به اينک��ه امروز در عصر 
ارتباطات ديجيتالي و فناوري نوين ارتباطي 
قرار داريم به نوعي در جنگلي از اطاعات 
زندگي مي کنيم، اما اين جنگل براي کسي 
شگفت انگيز نيست زيرا در آن شکارچيان 

قانون داراي قدرت هستند. 
اي��ن انجم��ن در حال��ي روي آزادي بيان 
تصريح دارد که در کش��ور فرانسه درباره 
مسائلي چون هلوکاس��ت و اسرائيل هيچ 
آزادي بيان��ي وجود ن��دارد اما کش��يدن 
کاريکاتور پيامبران اديان الهي آزاد اس��ت 
و اين از تناقضاتي اس��ت که در کشورهاي 
غربي به وضوح روزنامه نگاران متعهد و آزاده 

را رنج مي دهد. 
دبيرکل گزارش��گران بدون مرز که مقدمه 
طنزي هم ب��راي کتاب جن��گل اطاعات 
نوشته است، به آزادي مطبوعات در اين باره 
اشاره مي کند و مي افزايد: روزنامه نگاران با 
همکاري کارتونيست ها مي توانند براي صلح 
جهان��ي کار کنند. در اين کت��اب از طريق 
60 تصوير کارتوني به صورت طنز فس��اد، 

خطرات و تهديدات مربوط به روزنامه نگاري 
محکوم شده اس��ت؛ اخبار جعلي و دروغ، 
نفوذ شبکه هاي اجتماعي و مجازي، برتري 

بازاريابي و تبليغات بر سرمقاله و.... 
کريس��توفر دلوئر در نوش��ته خود به لزوم 
حفظ اطاعات رايگان و اس��تقال رسانه 
اش��اره مي کند. به نظ��ر او خط��ر واقعي 
مطبوعات در دنيا خودسانسوريس��ت که 
ج��اي تأس��ف دارد.  وي مي گوي��د: براي 
کس��اني که مي خواهند اطاع��ات موثق 
و درس��تي کس��ب کنند، کاريکاتور نقش 
مهمي ايفا مي کند، زيرا شکارچيان آزادي 
مطبوعات با سانسورها مخالف نقد هستند 
و آش��کارا هيچ طنز و نقدي در رسانه ها را 
قبول نمي کنند، اينجاست که مطبوعات به 
همکاري کاريکاتوريست ها احتياج دارند. 

از جمله فسادهاي رايج در روزنامه نگاري، 
وارونه کردن حقايق و اخبار جعلي به همراه 
اطاعات غلط است که شکارچيان قانون 
آن را ايجاد مي کنند. مث��ًا عبارت جعلي 
که تيتر زدن��د: » دونالد ترام��پ بهترين 
رئيس جمهور در تمام دوران امريکاس��ت 
که در انتخابات رياس��ت جمهوري اياالت 
متح��ده در ۹ نوامبر 2016 پيروز ش��د.« 
اين ش��يوه تملق راهي براي جبران انتقاد 
دولت از مطبوعات اس��ت. هرچند ترامپ 
رئيس جمه��ور اي��االت متح��ده خودش 
اس��تاد در ارائه اطاعات نادرست و ناقص 
به رسانه هاس��ت. روزنامه واشنگتن پست 
که ليست نامعتبر، اظهارات گمراه کننده يا 
مبالغه آميز ترامپ را از ابتداي دوره رياست 
جمهوري خود آورده، تخمين زده است به 
طور متوسط رئيس جمهور 7/5 بار در روز 
اعام مي کند: بهتري��ن رئيس جمهور در 

تمام دوران اياالت متحده امريکاست. 
از س��وي ديگ��ر همي��ن اينترن��ت و 

ش��بکه هاي اجتماعي هم ط��راح ظهور و 
بروز اس��امه بن الدن بودند. ممکن اس��ت 
شبکه هاي اجتماعي و رسانه هاي مجازي 
انعکاس دهن��ده آزادي بي��ان باش��ند، اما 
دموکراسي همواره بر اساس کثرت گرايي 
فرض شده است. استقال رسانه ها و تمايز 
قاطع بين انواع محتواي اطاعات و تبليغات 
اس��ت تا ش��هروندان بتوانند از اراده آزاد 
خود در درياف��ت محتوا اس��تفاده کنند؛ 
مش��خصه اي که در رس��انه هاي مجازي 
وجود ندارد و تنها مطبوعات هس��تند که 

اين امکان را دارند. 
مورد ديگري ک��ه در اين روزنام��ه به آن 
اشاره ش��ده وضعيت بحراني رسانه ها در 
ترکيه توس��ط دولت رجب طيب اردوغان 
است که با کودتاي 15 ژوئيه 2016 به اوج 
خود رسيد. هر چند وضعيت روزنامه نگاران 
در فرانس��ه نيز زياد راضي کننده نيس��ت. 
اوضاع اضطراري به مقام��ات ترکيه اجازه 
داد تا دهها روزنامه و نشريه را منحل کنند 
و عمًا کثرت گرايي در ارائ��ه اطاعات را 
به تعداد معدودي کاهش دهند. امروز در 
ترکيه روزنامه هاي انگشت شماري هستند 
که سانس��ور کمي دارند و ب��ا تيراژ خيلي 
کم منتشر مي شوند. سانس��ور اينترنت و 
شبکه هاي اجتماعي در سطح بي سابقه اي 
در ترکيه رشد دارد.  کريس��توفر در ادامه 
مي گويد: روزنامه نگاران نبايد اطاعات را به 
عنوان يک محصول تجاري نگاه کنند، بلکه 
آنها بايد واقعيت ها را به صورت بي طرفانه، 
بي اعتنايي به منافع خ��ود و ارائه هرگونه 

تباني يا تعارض منافع ارائه دهند. 
روزنامه ن��گاري در تم��ام دني��ا حرف��ه اي 
مخاطره آميز اس��ت. به عنوان مثال در روز 
جهاني آزادي مطبوعات، آزادي اطاعات 
در ق��اره آفريقا چهره هاي بس��ياري دارد، 
جايي که ه��م مطبوعات پرکار س��نگال و 
هم سکوت رسانه هاي خصوصي در اريتره 
هس��تند. به رغم موجي از آزاد س��ازي در 
دهه 1۹۹0 هنوز هم خيلي از رس��انه ها با 
سانسور مواجه هستند به خصوص مشکات 
اينترنت دارند و در برخي کشورها با قطع گاه 
به گاه شبکه هاي اينترنتي مواجه هستند، 
همچنين مشکل دستگيري روزنامه نگاران 
و حمات خشن با آنها که اغلب با بيشترين 
مصونيت از مجازات هستند مواجهيم و همه 
اينها در جنگل اطاعاتي براي روزنامه نگاران 
و خبرنگاران اتفاق مي افتد براي همين حرفه 

آنها را پرخطر کرده است. 

نگاهي به مطلبي در روزنامه فيگارو به بهانه روز خبرنگار
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