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  داشتمي اگر آسانژ ناوالني نام 

  

 SERGE HALIMI ET PIERRE RIMBERT:        نويسندگان

  شهباز نخعي:         برگردان

 

 

استرداد گذشته  هياعتراض كرد كه در ژانو ئيايتانيبه حكم دادگاه بر واشنگتن حاليكهدر 

روزها  نيامجددا  ديبا ايتاني، قضات بر غيرممكن دانستمتحده را  االتيآسانژ به ا انيجول

ممكن نخواهد  گريآسانژ داسترداد كار را انجام دهند،  نياآنها اگر . كنند دييخود را تأ ميتصم

به ده سال است  كينزد. كايآمر ياز سو يديدر صورت صدور حكم بازداشت جد مگر... بود

به شهروندان در  ياطالع رسان يبرا يخدمات ارزنده ا كسيل يكيكه با و ييايكه افشاگر استرال

 نيقدرتمندتر ژهيبه و ،دولت نيارائه كرده ، توسط چند شانيدولت ها يها خالف كاريمورد 

طراحي كشتن او  يبرا يينقشه ها يحت ايسسازمان . و آزار قرار گرفته است بيعقآنها، تحت ت

او  هيخود عل غرض ورزي هايبه از آسانژ،  تيحما يبه جا يحال، مطبوعات غرب نيبا ا. كرد

آنها رفتار بي شك  بود،  نيچ اي هيقدرت روس از جمله مخالفانآسانژ اگر . دهند  يادامه م

  .ديگري داشتند
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، آقاي ژوليان آسانژ پنجمين سال انزواي خود در سفارت اكوادور در لندن را به پايان ٢٠١٧در ماه مارس 

.  قصد قتلش را داشتند آوردن او بودند ومصمم به بچنگ ) CIA(» آژانس مركزي اطالعات«مديران .  ساندر

براي » سيا«كه آقاي آسانژ پايه گذار مشترك آن است، به تازگي افشاء كرده بود كه » ويكي ليكس«

.  اين افشاء گري ضربه اي قاطع بود.  جاسوسي در دستگاه هاي الكترونيكي از چه ابزارهايي استفاده مي كند

اما تجاوز به تماميت سفارت اكوادور براي .  ز سفارت اكوادور فكر كردندابتدا به ربودن او ا» سيا«مديران 

بعد آنها .  پناهنده شده در لندن از نظر ديپلوماتيك امري حساس بودبچنگ آوردن يك شهروند استراليايي 

ي بنابراين طرح هاي.  معتقد شدند كه آقاي آسانژ درصدد فرار به روسيه، با همكاري اكوادور و كرملن است

رودررويي مسلحانه با مأموران كرملن در خيابان هاي لندن، تصادف با «: عجيب و غريب تر تدوين كردند

يك خودرو ديپلوماتيك روسيه كه حامل آسانژ براي فرار دادن او است، تيراندازي به چرخ هاي هواپيماي 

سفيد با عملياتي از نظر قضايي  در نهايت، مخالفت كاخ.  »(...)حامل او تا نتواند به قصد مسكو پرواز كند 

  .سست و نادرست، همه اين برنامه ها را عقيم گذاشت

  

روه از گسپتامبر گذشته توسط يك  ٢٦همه اين موضوع ها در مقاله اي طوالني شرح داده شده كه در تاريخ 

منتشر شده » سيا«تن از كاركنان  ٣٠با بهره گيري از مصاحبه هايي با حدود » ياهو نيوز«روزنامه نگاران 

اين برنامه را  ٢٠١٧بود، در آوريل سال » سيا«يس سازمان ئآقاي مايكل پمپئو، كه در آن زمان ر).  ١(است 

ترغيب  يك دستگاه اطالعاتي دشمن اياالت متحده است كه غالبا توسط روسيه ويكي ليكس«: پنهان نمي كرد

ه با توسل به آزادي بيان، با افشاي اطالعات همكاران آسانژ اجازه نمي دهيم كما ديگر به (...) مي شود 
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ما سازماني خيلي سختگيرتر خواهيم شد و خشن ترين مأموران خود .  محرمانه دزديده شده به ما لطمه بزنند

  .»را به خطرناك ترين مكان ها مي فرستيم تا آنها را نابود كنند

  

ئت هاي تحريريه به نام حق اطالع رساني از هي: ناگزير واكنش هايي رسانه اي برانگيخت» ياهو نيوز«تحقيق 

رشديابنده اعالم نمودند و ماجرا همچنان » ضد ليبراليسم«آن انتقاد كرده، دموكراسي را در خطر و نشانه

اين امر از آن نظر غريب بود كه به مايكل ايزيكوف، محقق اصلي تحقيق انجام شده برچسب .  ادامه دارد

: رولت روسي«ا عنوان كتابي ب ٢٠١٨او در ماه مارس .  از مسكو نمي شد زدضد آمريكايي بودن يا هواداري 

  .منتشر كرده بود» نگ پوتين عليه آمريكاتاريخ مخفي ج

  

، هيچ يك از نشريات وال استريت جورنال، »ياهو نيوز«برغم همه اينها، دو هفته پس از افشاگري هاي 

لو موند، لو فيگارو، ليبراسيون، ).  ٢(تصاص ندادند واشنگتن پست و نيويورك تايمز حتي يك سطر به آن اخ

البته موضوع به صورت آنالين توسط گاردين، كوريه .  لز اكو و آژانس فرانس پرس هم همين طور

 ٢٨آژانس بلومبرگ آن را در .  انترناسيونال، لو پوئن، مديا پارت و سي نيوز منتشر شد، اما غالبا پيگير نبود

  .كلمه منتشر كرد

  

يك ).  ٣(قتل آلكسئي ناوالني وكيل را به ياد  بياوريم  ن المللي و پرسروصداي ناشي از قصدال انفجار بيح

مخالف شجاع ديگر قدرت حاكم و هشدار دهنده اي مورد تهديد و تعقيب حكومت، به جاي زندان لندن در 

ه قدر كافي سست بودن مفاهيم برفتار رسانه اي متفاوت با اين دو قهرمان، .  سلولي در روسيه زنداني است
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را نشان  -كه رسانه هاي غربي در هر موقعيتي آن را برخ مي كشند -» آزادي مطبوعات«و » حقوق انساني«

تر از آقاي آسانژي »انسان«يس جمهوري والديمير پوتين، آقاي ناوالني را ئگويي كه مخالفت با ر.  مي دهد

  .است» دنياي آزاد«كرده كه او نيز مخالف نظام حاكم اما در 

  

مي  ١٩٨٨در سال ) ٤( *»  توليد رضايت «نوآم چامسكي و ادوارد هرمن در اثر كالسيك خود با عنوان 

آنچه در كشور خودش بر «و » و جور در يك كشور دشمن قرباني ظلم«، »نظام تبليغاتي«يك  كه نويسند

اين نويسندگان براي اثبات نظر خود .  را به صورتي متفاوت عرضه مي كند» فردي مشابه رواداشته مي شود

عدم تناسب عجيب و غريب رفتار با قتل دو مقام كليسايي كه تقريبا در همان زمان توسط پليس يا گروه 

 ١٩٨٠قتل اسقف سالوادوري، اسكار رومرو در ماه مارس   :بود را شاهد مي آورندهاي شبه نظامي رخ داده 

، كه هردو بخاطر مخالفت با قدرت حاكم معروف ١٩٨٤و قتل كشيش لهستاني جرزي پوپيلوزكو در اكتبر 

 ه گيري رسيدهاي مطبوعات آمريكايي، به اين نتيجچامسكي و هرمن، با انجام تحقيقي درباره تيتره.  بودند

كه كشوري دست نشانده  –بار بيش ازقرباني سالوادوري  ١٧٩تا  ١٣٧قرباني شدن پوپيلوزكو بين «بودند كه 

مي دانستند كه لهستان جزء اقمار در آن زمان، بي ترديد هردو نويسنده .  »ارزش داشته است -آمريكا است

  .  قرار دارد» امپراتوري شر«اتحاد شوروي است و در 

  

به سفارت اكوادور پناه  ٢٠١٢ژوئن  ١٩از زماني كه آسانژ در .  انژ و ناوالني كمتر استتفاوت درمورد آس

مقاله اين نشريه قيد شده و در همان مدت از آقاي ناوالني  ٢٢٥، نام او در برده، بنابر بايگاني نشريه لو موند

تحليل هايي متفاوت و  اما در وراي اين ارقام در مورد هردو تجزيه و.  متن نام برده شده است ٤١٩در 

مسير «سرمقاله اختصاص يافته به آقاي آسانژ بر  ٥مورد از  ٣به  اين ترتيب، در .  متمايز انجام شده است
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كه دو روز پس از بازداشت توسط مقامات انگليسي ، ٢٠١٩آوريل  ١٥او تأكيد شده و در سرمقاله » مبهم

اين مبارز عليه مخفي كاري  "عبرت انگيز"رنوشت پيش از مطرح كردن س«: منتشر شد، نوشته شده بود كه

موضوع نخست اين است كه ژوليان آسانژ مانند هر فرد ديگري .  حكومت، بايد بر دو موضوع تصريح كرد

چون او به امور «چرا نيست؟  .  »، و دوم اين كه او دوست حقوق بشر نيست(...)قابل تعقيب قضايي است 

ه مي كند و به ندرت اين كار را درمورد كشورهاي استبدادي انجام مي محرمانه كشورهاي دموكراتيك حمل

را هدف بگيرد و از حمالت بيشتر به نخستين ] روسيه[همين قدرت جهان داو بايد بيشتر يازخالصه، .  »دهد

  .قدرت جهان خودداري كند

  

البته، به باور اين .  ودمنتشر شد نيز ديده مي ش ٢٠٢٠فوريه  ٢٦همين نظر در سرمقاله اي كه يك سال بعد، 

او نه مدافع حقوق بشر است و نه به دستگاه «اما » به اياالت متحده مسترد شود ژوليان آسانژ نبايد«نشريه 

و با حمله به اسرار محرمانه كشورهاي دموكراتيك، نسبت به كشورهاي استبدادي (...) قضايي احترام گذارده 

ي غرب »يك بام و دو هوا«استريت جورنال، كه از ديرباز طرفدار نشريه وال .  »اغماض روا داشته است

آقاي آسانژ هرگز يك قهرمان شفافيت يا احساس مسئوليت نبوده و «: است نيز به انتقادي مشابه مي پردازد

به نظر مي آيد كه هدف هاي او همواره نهادها يا حكومت هاي دموكراتيك، و نه همتايان استبدادي آنها بوده 

  ).٢٠١٩آوريل  ١٢(» است

  

سرمقاله لو موند كه به  ٥در هيچ يك از .  اين درحالي است كه حمايت از آقاي ناوالني بي قيد و شرط است

يا » مسير مبهم«، تأكيدي درمورد )نوشتاري كه در آنها از او نام برده شده ١٣از ميان (او اختصاص يافته 

اين در حالي است كه هواداري او از يك .  نمي شودديده » قابل تعقيب قضايي بودن او مانند ديگران«
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، گفته هاي نژادپرستانه اش »راهپيمايي روس ها«سازمان ملي گرا، مشاركتش در تظاهرات خارجي ستيزانه 

اعطاء شده به او توسط » زنداني عقيدتي«درمورد مهاجران قفقازي و آسياي مركزي موجب شده كه عنوان 

و  ٢٠٠٧ه دليل دغدغه هايي درباره اظهارات تبعيض آميزي كه در سال هاي ب«، »عفو بين الملل«سازمان 

عفو بين الملل سرانجام .  (را از دست بدهد» كرده و مي توانسته ترويج يا توجيه نفرت محسوب شود ٢٠٠٨

  ).، پس از عقب نشيني غيرمعمول مقامات روسي به او بازگردانداين عنوان را در ماه مه گذشته

  

 ، كه در حال تبديل شدن(...)وكيل، وبالگ نويس افشاء گر فساد حكومتي «كه مسئله درمورد  به محض اين

باشد، اثري  از سختگيري اي كه درمورد آقاي آسانژ اعمال مي  » والديمير پوتين است ١به مخالف شماره 

د يك مالك مدرن اين امر تا حدي است كه آقاي ناوالني در صفحه آخر لو موند مانن.  شود ديده نمي شود

روزنامه «: و حتي از او به عنوان يك همكار ياد مي شود) ٢٠١٧ژوئن  ١٦(شبكه هاي اجتماعي مي درخشد 

نگاري تحقيقي اي كه او انجام مي دهد، با كارآمدي اي فوق العاده با پخش ويديوهايي كه در شبكه مجازي 

و همين روزنامه در سرمقاله اي ) ٢٠٢٠اوت  ٢٢(» بيننده هاي فراوان دارد، دنياي فساد را افشا مي كند

و آن را با مطالبي درباره او خود را به اين مخالف حكومت روسيه اختصاص داده » يك«تمجيدآميز، صفحه 

اين روزنامه همچنين .  مي نامد» يس اخالقي فاسدانئر«همراه مي كند كه در آن رهبر حكومت روسيه را 

  ).٢٠٢١ژانويه  ١٥(مي كند » د هرگونه اغماض نسبت به آقاي پوتينر«دولت هاي اروپايي را ترغيب به 

  

هنگامي كه صحبت از آقاي آسانژ به .  وجود دارد» فرانس انتر» «ژئوپوليتيك«همين وضعيت درمورد اخبار 

.  ميان مي آيد، پي ير هاسكي از تعقيب قضايي او توسط آمريكا انتقاد نموده و عليه استرداد او موضع مي گيرد

 ٨در .  اين شخصيت تند و تيز را به شنوندگان يادآوري مي كند »بخش درسايه، شخصي و سياسي«هاسكي 
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مطلب  ٢دربرابر (به ناوالني اختصاص داده  ٢٠٢١اكتبر  ٢١و  ٢٠١٨خبري كه او در فاصله اول ژانويه 

و مبارزه جويي آقاي در اين مطالب از شجاعت .  ي ديده نمي شودت، هيچ ابراز مخالف)درباره آقاي آسانژ

ر نمي آيد كه بنيانگذار دو خصلتي كه در مورد او غيرقابل انكار است اما به نظ.  ناوالني صحبت مي شود

  .  هم فاقد آنها باشد ويكي ليكس

  

در ماجراي ژوليان آسانژ، اندوهبار اين است كه او «: ، ژاك ديون، روزنامه نگار نوشت٢٠١٩در سال 

، دولت ها بر سر اين كه كدام (...)اگر او مورد تعقيب كرملن قرار گرفته بود .  نيست استراليايي است و روس

به او پناهندگي بدهند با هم دعوا مي كردند، تصويرش بر سردر شهرداري پاريس نقش مي بست و آن 

  .»)٥(هيدالگو برج ايفل را تا زمان آزادي اش به نشانه عزاداري سياهپوش مي كرد 

  

شخصيت «او را  ٢٠١٠در سال » تايم«مجله .  ن غربي افشاگر استراليايي را تحسين كرده اندروزنامه نگارا

اما، اين .  خوانده و در فضايي از نظر ژئوپوليتيك آرام تر، مقاله هاي متعددي درباره او نوشته است» سال

را منتشر كرد رات پيام هاي الكترونيك حزب دموك ٢٠١٦در سال  امه نگاران از زماني كه ويكي ليكسروزن

به عنوان نمونه، نشر بين المللي نيويورك .  آن را  به سرقت روسيه نسبت داد، تغيير رويه داده اند» سيا«و 

آيا وقتي آسانژ صحبت مي كند، پوتين نيست كه حرف مي «سرخط خبر خود را  ٢٠١٦سپتامبر  ٢تايمز در 

به شماري از » مأموران بيگانه«برچسب افتراآميز  اما هنگامي كه قدرت حاكم در روسيه.  قرار داد» زند؟

  .زد، مطبوعات غربي اين نوع افترا ها را به باد انتقاد گرفتند) ONG(سازمان هاي غير دولتي 
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دولت آقاي جوزف بايدن با عدم صرفنظر از درخواست استرداد آقاي آسانژ، موجب در زندان ماندن او شده 

از نو  »سيا«ريكا رد شود، برخي از طرح هاي آدم كشي شناخته شده به فرض اين كه درخواست آم.  است

كه مورد تهديد  –ماه گذشته يك روزنامه نگار شجاع روس بخاطر دفاع از آزادي بيان .  مطرح مي شود

  آيا سال آينده نوبت آسانژ است؟.  جايزه صلح نوبل را دريافت كرد -است

  

 ١٩٨٨در  نوآم چامسكيو  هرمن. ادوارد اس نوشته، جمعياقتصاد سياسي رسانه هاي : توليد رضايت *

 معرفي مي شوندهاي ايدئولوژيك مقتدري  مؤسسه« ،هاي ارتباط جمعي در آمريكا رسانه در آنمنتشر شد و 

توليد «عبارت . »ا به عهده مي گيرند حاكم ر چي و حامي سيستم  كه با اتكا بر نيروهاي بازار، نقش تبليغات

استفاده  ١٩٢٢در  والتر ليپمناست، اولين بار در كتاب افكار عمومي اثر  كه در عنوان كتاب آمده» رضايت

فرهنگي  ◌ٔ تژا ميرفخرايي توسط انتشارات مؤسسه ◌ٔ اين كتاب با عنوان فيلترهاي خبري ترجمه .شد

  .منتشر شد ١٣٧٧مطبوعاتي ايران در سال 

  

١-  

Kidnapping, assassination and a London  Zach Dorfman, Sean D. Naylor et Michael Isikoff, «
», Yahoo News,  s: Inside the CIA’s secret war plans against WikiLeak out-shoot

26 septembre 2021. 
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John McEvoy, « Deathly silence : Journalists who mocked Assange have nothing to say about 
CIA plans to kill him », Fairness & Accuracy In Reporting (FAIR), New York, 8 octobre 2021. 
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