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  حميد بھشتی

٠۵/٠١/١١  
  

  لمانیاخود را به کوچه علی چپ زدن دو روزنامه نگار 
   

ل ت تحرير به ايران می روند تا أ از جانب ھي"نتاگبيلد آم زُ "ه نگار دو روزنام ام قت ه اتھ ه ب تيانی ک در باره خانم آش

دانی می .  خبر تھيه کنند،شوھرش به اعدام محکوم شده است آنھا به اتھام فعاليت اطالعاتی بدون جواز دستگير و زن

  .اين ظاھر ماجراست. شوند

  

  
  :دوخبرنگار زندانی

  "ينس کوخ"و " مارکوس ھيلويگ"

ذکور حساسيت وجود  بوطاما ھم آن دو خبرنگار و ھم تحرير روزنامه مر ر م ه خب  می دانستند که در ايران نسبت ب

آنھا می دانستند که دستگاه قضائی ايران سياسی عمل می کند و فاقد استقالل قضائی است و به ظاھر قصدشان . دارد

د ع آوری نماين ات جم ذکور اطالع ورد م ه در م وده ک ن ب ا. اي ار خبرنگ دام از ک ه م ز ک ران ني ات اي ه مقام ران البت

ستند اران خارجی ني ه نگ ه روزنام ار ب ه دادن جواز ک ه . جلوگيری می کنند به ھمين دليل به سادگی حاضر ب مگر ب

ر  اين ھا را نيز ھم آن دو خبرنگار. کسانی که خبرھا را طوری بنويسند که مطابق ميل آنھا باشد م تحري د آم " و ھ بيل

  .  ميدانسته اند"نتاگزُ 

 و  خالف قانون عمل کرده و بررسی آن روند قانونی داشته و زمان می برد آن خبرنگاران مقامات ايرانی می گويند 

انگار اينھا نمی دانستند که در ايران با روزنامه نگاران چه می کنند . روزنامه بيلد به آزادی مطبوعات اشاره می کند

  .و زندان ھای ايران از روزنامه نگاران پر است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه نظر مطب تيانی ب انم آش ه است آن دو اوعات خ شار گفت ده، تحت ف ون پخش ش ه توسط تلويزي اراتی ک ان در اظھ لم

  .خبرنگار از مشکل وی سوء استفاده کرده و مقاصد ديگری را دنبال می کرده اند

ا . اين ھم چيز تازه ای نيست ه از آنھ د ک زی را بگوين در ايران زندانيان را تحت فشار می گذارند تا حاضر شوند چي

ه خواسته  د ناگفت ه می باي اتی ک شای اطالع ا اف امطلوب و ي االت ن شار مق می شود و روزنامه نگاران را به خاطر انت

ه .  به زندان می اندازند،بمانند ه و ب يش صورت گرفت يش از پ ی ب ار خيل ن ک از بعد از انتخابات رياست جمھوری اي

ه عده ای را در ما.  بسته شده اند،قد منھایھمين دليل ھم روزنامه  د و پس از آن ک شتند و شکنجه کردن ه ھای اول ک

د ز . صدايش خيلی باال گرفت کشت و کشتار را محدودتر کردند و اکنون ديگر تک و توک صدايش در می آي ا ني آنھ

  :به ھمين دليل است که مردم به اسيران زندانی می گويند. که در زندان به سر می برند، بايد تحمل کنند

  !".طاقت بيار "

رفتن مم. کار دادگاھھاستۀ ن سفت کن، در ايران قاعدشل ک ا گ سکوت طرف ی گيرند و پس از مدتی ب ا حق ال ليونھ

ی . را به طور موقت رھا می کنند ه فکر مخف ان ب وده، ناگھ ضائی ب تگاه ق به خاطر اين که آنھا ھمواره در اختيار دس

دشدن نيفتند، يا با فکر اينکه دوباره به فعاليت ھای سياسی بپرد وده و . ازن ان حاکميت ب دانيان گروگ دين ترتيب زن ب

  .وسيله ای می باشند که اقوام و نزديکان آنھا را به سکوت وادارند

ا خبرنگار . مطابق اين روال اکنون مقامات قضائی ايران حق السکوت می خواھند ست، اام ه اھل سکوت ني انی ک لم

ايع ديگری . برسدمگر اينکه به مواردی حساس  ا فج وم ي مطلبی در باره اسرائيل و يا در باره تسليحات دارای اوراني

ان ده در مي يش آم ستان و عراق پ ه اشاره م.  باشدکه در جنگ افغان اه ب ه وآنگ ور ب ر، طرف مجب ات برت ثر از مقام

ه. مگر اينکه حاضر باشد دست از ممر معاش خود برداشته، بيکار شود. سکوت می شود ن البت ز وی اي  پس از آن ني

شار مطالب خويش  ه انت د ب حق را دارد که در انيترنت و گاھگاھی در مطبوعات فضول که تيراژ بسيار محدود دارن

  . اما فشار از باال و عالقه به زندگی و کار عادی اکثر روزنامه نگاران را از دنبال کردن مطلب باز ميدارد. بپردازد

  پس راه حل چيست؟. ارت ايران نيز می داننداين قواعد بازی را مقامات سف

ه شود سکوتی گرفت . رسم حاکم در ايران بر اين است که کسانی که حق تعيين کنندگی دارند، توافق کنند که چه حق ال

رد،آنگاه معامله ای ا يک سر و .  اگر کارھا به خوبی جريان يابد، صورت می گي وافقی حاصل نگردد، ب ا اگر ت ام

  .و تن آزاد می شوندصدای زياد آن د

ه است اال رفت او را . البته ممکن است خانم آشتيانی نيز اين وسط اعدام شود که احتمالش کمتر است، زيرا ھزينه آن ب

ر ه کمت د ک اه می دارن دانی نگ سبه احتمال زياد در زن ته باشد و م ا او تماس داش شته، أ کسی ب ه سکوت منجر گ له ب

وطافکار عمو. مشمول مرور زمان گردد ر مرب ه زودی خب ول ب ق معم رد و از آن  می نيز طب د ک  را فراموش خواھ

اه  .شايد فقط يادداشتی در حاشيه باقی ماند که آن نيز قابل چشم پوشی است ان داغ نگ درتی خواھ ز ق مگر آن که مراک

  .داشته موضوع باشند

ه . ه استآنچه در ايران رخ داده امری عادی بوده و ھيچ پيش آمد فوق العاده ای نبود ی صورت گرفت ھر چه باشد قتل

  .است و اين دستاويز را دستگاه اطالعاتی و قضائی ايران رھا نخواھند کرد

نقض به عمد توجه :  طبق قاعده خطرناکی عمل کرده اند، قاعده نانوشته آزادی مطبوعاتهروزنامه نگاران مزبور ب

  .نکردن و چشمان خويش را بر حقيقت ھای تلخ بستن
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  کينه آشتيانی و پسرشخانم س

ار  ه چه اآن دو روزنامه نگ ه است و آزادی مطبوعات ب ران چگون اران در اي ه نگ ستند وضع روزنام انی می دان لم

د. وضعی است و می دانستند که خطر به زندان افتادنشان زياد است د . با اين حال اين کار را کردن ئن بودن را مطم زي

ه آن را نيبه احتمال قو. که جانشان در خطر نيست د و پي دان بمانن دتی را در زن د م ه باي ن ی آنھا می دانستند ک ه ت ز ب

وده است"بيلد آم زنتاگ" تحرير. خود ماليده بودند ل ب ن محاسبات دخي وی در اي ال ق ه احتم ن دستگاه .  نير ب ی اي يعن

ک ا تحري ته است ب ز خواس ا ني ی است، اينج را مطبوعاتی که مطابق معمول کارش بر تحريکات مبتن د، زي  عمل کن

البته با اتکاء بر پشتيبانی پارتی ھای بسيار قوی که در سياست . خبرھای تحريک آمير تيراژ روزنامه را باال می برد

  .لمان داردا

افی  ا دادن رشوه ک ا ب ان آنھ ا حامي د ت در ايران نيز قاعده بر اين است که آن روزنامه نگارھا بايد مدتی طاقت بياورن

ن را ديگر . ن بيرون آورندآنھا را از زندا رده، اي ات پشت پ دار توافق حال اين رشوه چه مقدار پول نقد باشد و چه مق

  .کسی نمی داند

  


