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  م٢٤/٠٨/٢٠٠٨                      ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  
 

   - نامه نگاران-گروگان گيری
  رشوت خوری پوليس و مامورين بلند پايه

  
  نقش مشکل نامه نگاران در اختطاف ها

  
که از طرف اختطاف آنها با اين خطر روبرو هستند . نامه نگاران در اختطاف ها در نقش دشوار گير می مانند

  .قرار گرفتن در يک نقش بی طرف تقريباً  نا ممکن به نظر می رسد. کنندگان استعمال گردند
  

منحصر (  بعد از ظهر به وقت افغانستان بود که متياس گيباور از آزاد شدن رودولف بليششميد تنها٥چارشنبه ساعت 
م از طريق تلفون ٢٠٠٧ اکتوبر ١٠بروز "  پيگل آنالينش"به حيث اولين ژورناليست، راپورتر : اطالع يافت) بفرد

:     موبايلِ  يکی از مينانجی ها، با يکتن از دونفر انجينيران که تقريباً  يک سال قبل اختطاف شده بودند، مکالمه داشت
ه شد و به  سال داشت  از آن طرف لين شنيد٦٢، با لکنت زبان گفتار مرد يکه آن زمان »من در راه آزادی می باشم« 

  .»اميد است اين بار بخوبی انجام يابد« ادامۀ آن ، 
  

  
  
  

انجينر روُد لف بليششميد در اکتوبر          
  م  به حيث گروگان در دست طلبان٢٠٠٧سال 

  .ديده می شود

  
  

   روز در نزديکی واقعه٨٤
 باشد، سه ماه را در رسيدن به اين می" شپيگل آنالين"م به اين سو راپورتر ٢٠٠٠ساله است و از سال ٣٤گيباور که 

با احتياط و حفظ اسرار در همين .  روز را در قيد اختطاف کنندگان سپری کرد٨٤انجينير آلمانی . لحظه مصروف بود
مدت، گيباور بايکی از همکارانش در نزديک ترين محيط  اختطاف کنندگان که حدس زده می شد، در تحقيق و 

افغانی معلومات حاصل می داشت و مذاکرات ميانجی ها را با هيئت بحران در برلين از ادارات . تجسس قرار داشت
  . و کابل پيگيری می کرد

با اطالع پايان يافتن درامۀ اختطاف بدون خون ريزی نه تنها متعلقين گروگان و کارکنان وزارت خارجه نفس راحت 
 روديگر ديدريش دادند نيز سبک گرديد زيرا انجينير کشيدند بلکه شانه های ژورناليستان که از محل واقعه راپور می

 ٨جمعاً  .  روز بعد از آن به ضرب گلوله کشته شد و جسدش يافت گريد٤که با بليششميد يک جا اختطاف گرديده بود، 
 سال داشت و با شندۀ مکلينبورگ بود شگاف کرده بود زيرا او در مارش به کوهای ٤٤مرمی جسد وی را که 

ادارات امنيتی . ستی احساس کرد و اختطاف کنندگان احتماالً  ازين لحاظ نمی خواستند وقت از دست برودافغانستان س
م  آزاد شدنش برهم خورد، ٢٠٠٧ سپتمبر ٢٦آلمان حق بجانب بودند از طرف بليششميد، چون يک مرتبه به تاريخ 

 .نيز پريشان باشند
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  مصاحبۀ خاص با شخصی که در عقب پرده عمل می کرد
گيباور می گويد، بهتر است راجع به کار هيئت بحران بلديت کامل حاصل باشد تا هروقت فهميده شده بتواند که آزادی 

با نظام الدين که " مجلۀ شپيگل"او بود که  شروع ماه می سال جاری از طرف . اختطاف شدگان در خطر است ياخير
درين مصاحبه نظام . اشد، يک مصاحبۀ خاص را انجام دادحدس زده می شد در عقب پرده انجام دهندۀ اختطتاف می ب

همين راپورتر دو ماه بعد خبر . الدين برای بار اول رسماً  اعتراف کرد، مسؤول اختطاف دونفر انجينيران آلمانی باشد
: ون گفتآمر پوليس منطقۀ که در آن نظام الدين به قتل رسيد به گيباور ذريعۀ تلف. مرگ او را نيز به اطالع رسانيد

معلوم می شود در يک حملۀ کوماندويی که از طرف قطعات امريکائی تر تيبات آن گرفته شده بود اين 
اينکه مامورين وزارت داخلۀ افغانستان بعد . وقتی بقتل رسيد که از خود مقاومت نشان می داد) نظام الدين(جنگساالر

ده کردبودند، نظام الدين را گرفتار کنند ول طوريکه از نشر مصاحبۀ شپيگل به وابستگان سفارت آلمان در اول وع
متکی به اين اساس، به عقيدۀ گيباور نفوذ راپورتر های بحران . ديده شدعمليات نظامی بعد از مرگش خاتمه پيدا نکرد

ن ، رسانه های کتله يی از قبيل روزنامه، تلويزيو: در تمام جريان اختطاف هيچگاه از حد بيش تخمين شده نمی تواند
خود از دير زمان به اين سو جز از « راديو و ميديای آنالين ديگر صرف سيلبين و آگاه از دقايق بحران نيستند بلکه 

زيرا اختطاف کنندگان، اختطاف شدگان و حکومات هميشه بيشتر ار طريق رسانه ها با هم در . »يک اختطاف شده اند
م های پنهانی استفاده می کنند؛ شعبات سياسی اطالعاتی و راپورتر تبادل افکارهستند و هرکدام از يک ديگر برای پيا

اين ها بايد ضمن جريان مذاکرات هميشه خود ارزيابی نمايند که آيا همه دانستنی : ها عقربه ترازو پنداشته می شوند
  .های خود را انتقال دهند يا خير

  

  در حال يک مخمصه
ماد در  «:ان در مورد بليششميد، قصه های شنيده است، ميگويدآمر اطالعات شترن، کريستوف رويتر، که هم چن

از يک طرف می خواهيم در مورد يک اختطاف « : او عالوه می کند» چنين حاالت در يک مخمصه قرار می گيريم 
راپور دهيم از جانب ديگر می خواهيم از هر پبش آمد که زندگی اختطاف شده را بخطر و يا آزادی وی را به تعويق 

  . ندازد، بايد جلو گيری شودبا
صرف سازمان های : با آنهم جمعی آن ژورناليست های که حقيقتاً  پوره از موضوع با خبر هستند بسيار کالن نيست

اين ها بايد هفته ها به هر طرف . محدود نشريه های آلمانی می توانند راپورتِر مانند گيباور يا رويتر را استخدام کنند
س های  فوق العاده با مامورين بلند پايه و شبکه های ژورناليست های داخلی داشته باشند تا راپورتر سفر نمايند يا تما

های خارجی را در مناطق صعب العبور ياری رسانيده و از نظر ترجمانی و جلب توجه کميسيون بحران  واسطه شده 
ابل اعتماد که همچنان در تبادل معلومات ُپر از اين لحاظ معلومات جزوار و مخفی ادارات در يک محدودۀ ق.  بتوانند

و طبيعی « : گيباور می گويد. ارزش را ارائه کرده يا تماس را با اختطاف کندگان قايم کرده بتواند، قابل دريافت است
  .»است که اين وظيفۀ مهم از دست هرکس پوره نيست

  

  کانال های کمونکيشن که در برابر اخالل حساس می باشند
م نشان داد که کانال های حساس ٢٠٠٥ اخير نومبر ،"سوزان اوستهوف"ان  گيريی جنجال بر انگيز تنها گروگ

قضيۀ بليششميد به شاملين آن . مخابره بين گروگان گيرندگان، ادارات دولتی و ژورناليستان زود تر اخالل می گردند
ه  در جريان مذاکرات بين کميسيون واضح ساخت که راپور های عاجل منحصر به فرد اين خطر را باال می برد ک

  . های بحران بصورت قابل توجه سد راه گردد و يا بدتر از آن، آنرا به نابودی بکشاند
در يک طرف معامله اختطاف کنندگان قرار دارند : درين ضمن يک پيکار مغلق و پيچيدۀ کمونيکيشن بميان آمده است

را توسط رسانه ها انتقال دهند و در صورت امکان مبالغ انگفتی که می خواهند پيام های وحشت آور  ويديويی خود 
در طرف ديگر معامله دولت ايستاده است که در تمايل می باشد بعضاً  از نشر راپور های هيئت . پول را بدست آرند

در عقب خواهد بحران را مانع گردد تا نشود که تقليد کنندگان به فعاليت آغاز نمايند، زيرا هر اخاذی قضيۀ ديگرش را 
در بين اين دو طرف، ژورناليستان قرار می گيرند که از نظر وظيفه می خواهند اطالعی راجع به وضع . داشت

صحی  تبعۀ اختطاف شده بدست آرند اما بايد اطالع مخفی شان درکود شفری قيد گردد تا امنيت گرو گان به خطر 
  . مواجه نشده باشد

يون های مشخص بيشتر از جريان مطلع بودند نسبت به اينکه به عالقمندان خود ولو بعضی از روزنامه ها و تلويز
گاهی گروگان گيری به القاعده و گاهی به طالبان .  قبل از آزادی بليششميد، گرچه قابل تشبث است، اطالع می دادند

يا  معمای جنجال مقدار افراطگراه نسبت داده شده و زمان هم پای جنايت کاران گروگان گيری بميان کشيده شده  و 
  .  پول در بحث گرفته می شد
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  هرکس از موضوع بيشتر می داند، محتاط تر عمل می کند
ً  محتاطانه راپور می دهندبه نظر می رسد رسانه های که معلومات بيشتر دارند« : رويتر عقيده دارد  در . ، اکثرا

تلويزيون دوم (" ست دی ِاف"به اين صورت يک اطالع » .حاليکه رسانه های بی معلومات در تشبثات می پيچند
م مذاکرات چند ماهۀ وزارت ٢٠٠٧در مورد آزادی بليششميد، شروع آگست ) يک روزنامه( " دی ولت "و )آلمان

گرچه آزادی وی به اساس سرخط های بعضی از . يانجی را به مشکل دچار ساختخارجه با اختطاف کنند گان و م
رسانه های عصبی ناکام نگرديد بلکه شدت حرکات جنائی پوليس و مامورين  رشوت خوار افغان می توانست به اين 

  . نتيجۀ تباه کن  منجر گردد
 به ١٩ چشمه می گيرد، از اواسط قرن چنين مخمصۀ اخالق مسلکی که از تناسب وابستگی ژورناليستی و تروريزم

آن زمان کوشش داشتند بيشتر توجه عامه سرجی نچايف  و ميکايل باکومينانارشيست های مانند : اين سو وجود دارد
تبليغ " اين ها با مفهوم  مبارزۀ شان . را به فعاليت های خود بکشانند تا تقاضاهای خود را خوبتر به کرسی بنشانند

 -انی بودند که عمل شان ترجيحاً  نه تخريب فزيکی بلکه تأثيرات روانی را به کمک  اولين رسانه ها، اولين کس"عمل
خواست بال شرط برای نشر وسيعی ممکنه، در تصاوير و .  هدف قرارمی دادند-با شبنامه های سياسی وروزنامه ها

يت ها، تلفون های موبايل، و از همه  از قبيل ستال-پيام های تروريستی که بدون شک ذريعۀ شبکه های رسانه يی
 شکل جهانی را اختيار کرده است و اين خطر را در بر دارد که رسانه ها هميشه به حيث توپ فتباال ِ  -بيشتر اينترنت

  .يک ستراتيژی کمونيکيشن، از طرف تروريست ها استعمال گردد
  

  پيام های آنالين
 اعالن می کنند، بزرگترين چلنج به زورناليستان است که داده می اينکه افراطيون در برابر غرب جنگ رسانه ها را

همين حاال از لحاظ دخول تروريست های زياد به اينترنت و استفاده از چند فرستنده های اطالعاتی، پرو پاگند . شود
يستی عربی به سازمان های ترور« : به گفتۀ ميکايل ولف آمر اطالعاتی آر تی ِال . های شان مسدود شده نمی توانند

صورت منسجم طرق جديد کمونيکيشن را، مانند اينترنت، برای پيام های ويديويی يا ويديوهای پروپاگندی مورد 
. به اين ترتيب راه های کالسيک مخابره از طريق رسانه های عنعنوی کنار زده می شوند. »استفاده قرار می دهند

شمول بلديت کامل پيدا کرده اند اين پيام ها را که عمدتاً  به لسان خوشبينان شان در ضمن بطور جهان « عالوه بر آن 
  » .عربی تاليف گرديده اند، ترجمه و با تبصره ها نشر کنند

" جهان خيالی" عاليم مخفی در تصاوير ترورها و پيام ها در قدم اول از طريق ايميل يا فوروم های اينترنتی توسط 
)virtuell (با اين –عاتی اکثراً  بدون انعکاس گرفته می شوند، درصورت شک و ترديد از طرف سازمان های اطال 

 که روی تلويزيون – يا مانند دو اخطار ويديويی راجع به بليششميد -دليل که آنها به هرحال در شبکه به دوران هستند
 از المرتی و يسن، جنجال کلی در آن، بگفتۀ.  يا ديگر فرستنده های عربی زبان به نشر رسيدند-طلوع، الجزيره

صرف تروريست ها می توانند تصاوير را که در شبکه نشرمی کنند، « : اين است ِست دی ِاف، منصوبين اطالعاتی 
اگر بطور مثال بگويند تصاوير يک نوع حملۀ نابودی اسالم را در بر دارد، نا چار بايد بدون کنترول . تفسير نمايند
  ».قبول گردد

  

  نا ممکن است نقش مشاهد تقريباً  
از برلين، عقيده دارد که ژور ناليست ها نمی توانند نقش مشاهد هربريد مونکلر محقق تروريستی مانند، پوليتولوگ 

ً  بی طرف مانده نمی توانند و قربانی توطئه و دسيسه های تاريک می گردند. بی طرف را اختيار کنند . آنها لزوما
بی بی اساسات اخالقی که مشابه به ِست دی ِاف روی ند، در تلويزيون  برای اينکه از تلکک کمونيکيشن نجات ياب

در پهلوی مشی عمومی در برخورد با اظالعات تازه يا برای حمايه از : است، مفاهمه به عمل آمدسی گايدالين 
، زيرا رابورترها و نامه نگاران چنين موافقه شده است که تصاوير متحرک از ويديوهای اختطاف نشان داده نشوند

همچنان تماس های ژورناليستی با . کرامت انسانی گروگان ها صدمه ديده و پروپاگند تروريستان تقويه می گردد
  . گروگانان و اختطاف کنندگان، نه برای تهيۀ راپور و نه برای مذاکراِت عقب پرده،  منع قرار داده شده است

به اين وسيله تلويزيون دوم آلمان می خواهد از . خريداری گردنداضافه از آن نبايد ويديوهای گروگانان و پروپاگند ها 
محقق تروريزم اشاره . فاصله اختيار کند» بدون تعمق همه اطالعات بدست رسيده را به نشر می سپارند « مراجع که 

 دالر ٣٥٠٠و بدون آواز به مبلغ  بصورت مختصر آر تی ِال به آن دارد که يک ويديوی بليششميد از طرف تلويزيون
با احتياط ژورناليستی يک . به تلويزيون دوم آلمان که يک مؤسسۀ عامه است، عرضه شده بود و لی قبول نگرديد

اکثراً  ويديوها و فيته های آواز نشانه های را در بر دارند که هرشخص آنرا فهميده : مشکل ديگر نيز بروز می کند
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 بودن گروگان يا ثبوت اين باشد که و ساتط کننده به اختطاف شده رسيده اين عاليم می توانند نشانۀ از زنده. نيمی تواند
  .بود که او در يک ويديو در بر داشت" جاکتی" درقسمت بليششميد –است 

  

  احساس در برابر خط مشی
. تندقواعد يا قول دادن ها در حاالت بحرانی در هرکجا قابل فهم نيس. در جای ديگر ترجيحاً  به احساس اتکاء می گردد

هر قضيه طوری ديگر است و در هر موقع از نو فيصله می گردد، عالوه بر آن اکثر « :می گويد" شترن"رويتر از 
مسايل از اول روشن می باشد مثالً  اينکه از دخالت استخبارات آلمان در مورد سوزان اوستهوف تا وقتيکه او در 

 از شپبگل آنالين اظهار نظر متياس گيباوربه به اين بيان مشا» .دست اختطاف کنندگان قرار داشت، راپور داده نشد
همکارانيکه واقعاً  به چنين منابع تماس دارند می توانند خود فيصله کنند که نشر يک موضوع درست است « : می کند
  . اجرات خود را خود انتخاب کندکودکسهرکس می تواند » .يا خير

اگر آنها راپور ندهند تا از ستراتيژی ضريب کنار بمانند، می تواند : تبا آن هم موقف ژوناليست ها خيلی پيچيده اس
و اگر راپور بدهند، . گروگان گيری وخيمتر شود زيرا يک طريق عمدۀ مخابره با دارات حکومتی قطع می گردد

خواسته طوريکه از آنها انتظار برده می شود، ضرور اين خطر موجود است که ژور ناليست ها استعمال شوند؛ خواه 
  .  باشند يا خير

  

  همکاری بيشتر ؟
صرف به اين . در گروگان گيری ها بايد رسانه ها و کميسيون های حل بحران در يک همکاری قوی عالقمند باشند
ادارات دولتی . صورت ممکن است جلو گيری از استعمال شدن راپور دهندگان توسط تروريست ها به عمل آيد

:       رويتر می گويد.  حمايه کنند در صورتيکه فکر شود با آنان در يک قايق قرار دارندميتوانند قربانيان را خوبتر
می شود انسان در اجرات . يک اختطاف برای ژوناليست ها و هم برای ادارات دولتی يک موقعيت نا هنجار است«

 مقاصد خود می توانند مورد با آن هم که منابع رسمی راپور ها را برای» .خود کمتر درست ولی بيشتر اشتياه کند
مشروط بر اينکه حکومت . استفاده قرار دهند، رسانه ها بايد بصورت عموم  منع نشراطالعات را موقتاً  قبول نمايند

  .در کار راپور دهندگان اعتماد داشته باشد
  

  پايان
  

 


