
 

Reporters sans frontières défend les journalistes emprisonnés et la liberté de la presse 
dans le monde, c'est-à-dire le droit d'informer et d'être informé, conformément à l'article 
19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Reporters sans frontières compte 
neuf sections nationales (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Italie, Suède et Suisse), des représentations à Abidjan, Bangkok, Istanbul, 
Montréal, Moscou, New York, Tokyo et Washington, et plus de cent correspondants dans le 
monde. 
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Mỹ  / VIệT NAM  
 

Reporters sans frontières cảnh giác Tổng Thống 
George W. Bush nhân dịp cuộc viếng thăm của Thủ 

Tướng Việt Nam Phan văn Khải 
 

Trong một bức thư gửi cho Tổng Thống Mỹ George W. Bush, 
Reporters sans frontières đã lưu ý Ông về tình trạng của tù nhân chính 
trị Phạm Hồng Sơn trước cuộc gặp gở với Thủ Tướng Việt Nam Phan 
văn Khải ngày 21.06.2005. 
 
Anh tiến sĩ trẻ nầy của một công ty dược phẩm đã phạm tội đưa lên 
mạng bản dịch việt ngữ của một bài viết về dân chủ do Sứ Quán Mỹ tại 
Hà Nội biên soạn. 
 
Reporters sans frontières đã yêu cầu Tổng Thống Mỹ trực tiếp can 
thiệp với Thủ Tướng Phan văn Khải để người đối lập trên mạng nầy 
sớm được trả tự do. Việc phóng thích mới đây của nhiều tù nhân chính 
trị chứng tỏ thiện chí của chính quyền Việt Nam. Dối với Reporters 
sans frontières, đay là cơ hội thuận tiện để nhà cầm quyền Mỹ lưu ý 
Thủ Tướng Phan văn Khải về tình trạng của chính trị phạm nầy.  
 
Ngoài Phạm Hồng Sơn, còn có hai người đối lập trên mạng là Nguyễn 
Khắc Toàn và Nguyễn Vũ Bằng vẫn còn bị giam giữ.  
 
Ngày 26.08.2003, tiến sỹ Phạm Hồng Sơn bị kết án 5 năm tù sau khi 
tòa sơ thẩm tuyên án 13 năm tù về tội gián điệp. Từ đó, Phạm Hồng 
Sơn nguyên là trách nhiệm thị trường trong một công ty dược phẩm 
chỉ được vợ đến thăm một lần. 
  
 

 


