
 

 

عدم اعتماد روزنامه نگاران ايرانی در تبعيد را دنبال می کندوحشت و   

مندز. فرو و شريل ا-به قلم ماريا سا�زار  

در .  بودند شعفیروزھای پر 1388جواد مقيمی پارسا، به ياد می آورد که دو روِز قبل از انتخابات سال عکاس خبری 

اما وقتی نتايج را اع,م کردند و معلوم شد محمود .  می توانستيد در فضا خوشحالی و انتظار مردم را حس کنيد تھران 
ھزاران نفر از مردم که ادعا می کردند . احمدی نژاد رييس جمھور باقی می ماند، اين حال و ھوا خيلی سريع عوض شد

 پارسا.  بانھا را پر کردند و با خشونت وحشيانه ای روبرو شدنددر انتخابات تقلب شده و به دنبال دموکراسی بودند خيا

او .  ، به سراغ تظاھرات ميرفت تا از آنھا گزارش تھيه کندنبوددر خبرگزاری نيمه رسمی فارس  مشغول به کار  وقتی که
من بھت زده .  کردند اھرات میاين برای اولين بار در زندگيم بود که اين ھمه آدم را ميديدم که داشتند باھم تظ: "گفت
دو ھفته بعد، يکی از عکس ھای پارسا روی جلد مجلۀ تايم ظاھر   ".به دنبال آنھا ميرفتم و عکسشان را ميگرفتم.  بودم
به پارسا که مخفيانه به خارج عکس فرستاده بود، توسط رييس اش ھشدار داده شد که اشخاصی که به رسانه ھای .  شد

.، اين عکاس روز بعد از ايران گريختچشم انداز زنداناز  وحشت زده. محسوب ميشوندخارجی مطلب بفرستند جاسوس   

روزنامه نگار  68تا کنون، واحد کمک به روزنامه نگاران در کميتۀ حمايت از روزنامه نگاران با  1388از خرداد 

اوليۀ پس از اعتراضات سال خيلی از آنھا ظرف ماھھای .  ايرانی که از کشور خود گريخته اند در ارتباط بوده است
دائما اما با ادامۀ سرکوب شديد دگرانديشان توسط مقامات ايرانی که باعث شده درھای زندان .  ايران را ترک کردند 1388

.  رو به روزنامه نگاران منتقد باز و بسته شود، سرعِت مھاجرِت دسته جمعی کارکنان رسانه ھای ايران کم نشده است

اکثر آنھا از .  سال سن دارند 35می از روزنامه نگاران ايرانی که در تبعيد زندگی می کنند زير امروز، بيش از ني

سی و پنج نفر از آنان به صورت .  زھای ترکيه يا عراق گريخته اند و با مسيرھای دشوار جابجايی روبرو شده اندمر
خيلی از آنھا نگرانی ھای .  سياسی اعطا شده استدائمی در کشورھای غربی اسکان يافته اند که به اغلب آنان پناھندگی 

مالی دارند و تقريبا ھمگی آنان ابراز کرده اند که از امکان اقدامات ت,فی جويانه از طرف ايران در ھراس دائم به سر می 
.برند  

مصاحبه ھای   .اينددريافت نم فعاليت خبرنگاریدر ايران، روزنامه نگاران بايد از وزارت فرھنگ و ارشاد اس
می پروانۀ 
در خصوص افرادی که در رسانه ھای رسمی و يا نيمه رسمی کار می کنند، دستورات مشخصی  نشان داد که. جی. پی. سی

، 1388تا خرداد  .زاويۀ ارائۀ اخبار دريافت می کنند و اگر آن دستورات را رعايت نکنند، ممکن است تا سه ماه تعليق بشوند
يه رسانه ھای منتقد خودداری از دادن يارانه ھای رسمی به آنھا بود، اگرچه که روزنامه س
ح اصلی دولت ايران عل

اين  اما.  بشوندنيز  کوتاه مدت بازداشتممکن بود حتی نگارانی که حوزه ھای حساسی مانند حقوق بشر را پوشش ميدادند 
ک اقدام ھمه جانبه برای سرکوِب انتقاد رسانه ھا مقامات ايرانی در ي.  چشم انداز با اعتراضات پس از انتخابات تغيير کرد



گير شدند، خانه ھا زير و رو بسته شدند، خبرنگاران خارجی اخراج شدند، دھھا روزنامه نگار و کارمندان مطبوعات دست
.توقيف شدو اموال افراد  شدند  

وقتی موج دستگيريھا آغاز شد، خيلی ھا فکر می کردند که اگر سکوت کنند : "بابک داد، يک مفسر سياسی تبعيدی گفت
طبق ."  يک فھرست وجود داشت و ھر کس نامش روی آن فھرست بود بايد دستگير ميشداما .  ممکن است دستگير نشوند

بعضی از آنھا در حالی .  دستگير شده اندزمانھای متفاوت  درر روزنامه نگا 150 از آن موقع تا کنون ،.جی. پی. آمار سی
برخی ديگر در دادگاھھای غير علنی و با اتھامات مبھم ضد .  آزاد شده اند که مقامات افراد ديگری را دستگير کرده اند

ه نگاران معموT در روزنام.  حکومتی محاکمه شده اند و به زندان ھايی که طول آنھا بعضا ده سال بوده محکوم شده اند
زندان در حبس انفرادی نگاھداری ميشوند، از ديدار با خانواده ھايشان محروم ميشوند، و برخی اوقات مورد شکنجۀ جسمی 

.قرار می گيرند  

  

او برای دودھه به عنوان يک .  گريختاز ايران  1388داد در مھرماه سال بابک از سرنوشتی که در انتظارش بود، نگران 
داد ھمچنين به عنوان .  زنامه نگار کار کرده بود و چھرۀ مھمی در فضای وب
گستان رو به رشد ايران محسوب ميشدرو

در شب قبل از انتخابات، او به بينندگان برنامه نسبت به احتمال تقلب در .  يک مفسر سياسی در صدای آمريکا ظاھر ميشد
او .  دی که ادعا ميکرد بسته ای برای وی دارد با او تماس تلفنی برقرار کردروز بعد از انتخابات، فر.  انتخابات ھشدار داد

که متوجه شده بود مقامات او را تحت نظر دارند، دو فرزندش و سگ خانواده را داخل اتوموبيلش گذاشت و به سرعت از 
دری داشته باشيد که به او سال ديگر اين موقع، ممکن است پ: "او در حال ترک منزل به فرزندانش گفت.  شھر خارج شد

روز، بابک داد، فرزندانش، و سگ  12برای ."  افتخار می کنيد و اينکه پدری داشته باشيد که زير شکنجه جان داده است
محل اقامت خود را يک بار خانواده در پارک ھا و مناطق گردشی شمال ايران شبھا را به صبح رساندند و ھر چند روز 

تا آخر تابستان، ھمانطور که بازداشت روزنامه نگاران ادامه .  اد ھمچنان به گزارش دھی ادامه ميدادتغيير دادندو  بابک د
او نزديک تر و نزديک تر ميشوند، او تتمۀ پولی را که ھمراه بابک داد احساس می کرد که تعقيب کنندگانش به  و می يافت

سفر آنھا با .  کوھھای مرزی بين ايران و عراق عبور بدھند خودش داشت به قاچاقچيان پرداخت تا او و خانواده اش را از
  .اسب چھار روز طول کشيد

  

سازمانھای "حکم بازداشت عکاس خبری جوان، جواد مقيمی پارسا به دليل ھمکاری وی با مطبوعاتی که در ھمان زمان،  
با : "مقيمی پارسا گفت.  کيه ترک کرده بوداما پارسا در مردادماه ايران را به قصد تر.  خوانده ميشدند، صادر شد" متخاصم

در ."  ھر قدمی که بر ميداشتم، دستخوش احساسات ميشدم، چرا که ميدانستم اين بار آخری است که که در کشورخود ھستم
فرودگاه، يک مامور پليس فرودگاه از وی سئواTت زيادی کرد و در مورد مقصدش، شغل فعلی اش، و مسافرت ھای قبلی 

از سئواTتش به شدت ترسيده بودم و واقعا وحشت داشتم که شايد : "گفت. جی. پی. جواد مقيمی پارسا به سی.  داش پرسي
حتی وقتی که در ھواپيما نشسته بودم و آمادۀ بلند شدن ھواپيما بودم، ميترسيدم که شايد يک نفر .  نتوانم از کشور بيرون بروم

  ."بيايد و مرا بگيرد

   

تا کنون ايران را ترک کرده اند، اين سفر را به صورت پنھانی انجام  1388زنامه نگارانی که از سال بيش از نيمی از رو
فقط تعداد بسيار کمی از آنھا که با مطبوعات خارجی .  مرزھای زمينی نشوندداده اند تا وادار به خروج از فرودگاھھا و 

.  ه در استخدامشان بودند مستقيما به کشورھای غربی پرواز کنندروابط بسيار طوTنی داشتند توانستند با کمک سازمانھايی ک

 کشور جھان 18بين ايرانی نفر روزنامه نگار تبعيدی  68، تعداد 1390نشان می دھد که تا ديماه . جی. پی. تحقيقات سی

.  ميزبانان اصلی اين گروه کشورھای فرانسه، ترکيه، اياTت متحدۀ آمريکا، آلمان، نروژ، و سوئد می باشند.  پخش شده بودند

باقِی آنھا پناھجويان ثبت .  نفر از آنان منتظر تصميم نھايی بودند 14نفر از آنان پناھندگی سياسی اعطاء شده است و  28به 
  .شده در کشورھای واسطه بودند

   

روزنامه نگار از طريق  35ران مستند شده اند نشان ميدھد که  پرونده ھايی که توسط کميتۀ حمايت از روزنامه نگا بررسی
 قوانين مھاجرت ترکيه تنھا به پناھجويان اروپايی و يا آنان که اھل اتحاد جماھير شوروی .  ترکيه از ايران خارج شده اند

به افراد غير اروپايی اجازه ميدھد تا بطور موقت  1372يکند، اما يک قانون مصوبۀ سال سابق باشند حمايت دولتی ارائه م
بنابراين، بنا به دTيل عملياتی تا زمانی که پناھجويان غير اروپايی در کشور سومی .  از موقعيت پناھجو برخوردار شوند



براساس آمار .  نھا منبع محافظت از آنان می باشدسکنا نيافته اند، کميساريای عالی امور پناھجوياِن سازمان ملل متحد ت
  .، شھروندان عراق و ايران دوگروه از بزرگترين گروھھای پناھجو در ترکيه را تشکيل ميدھندپناھجويانکميساريای 

  

اميد  بر اساس گزارشی که سازمان مدافعان.  ترک ترکيه واسکان در کشور ثالث ميتواند پروسه ای بسيار طوTنی باشد
تھيه کرد، در بعضی موارد ممکن است رسيدگی به پرونده ھای تقاضای پناھندگی توسط  1389حقوق بشر در سال  رایب

در عين حال، کشور ترکيه اينک از پناھجويان ميخواھد تا با ثبت .  کميساريای عالی پناھجويان  تا سه سال نيز طول بکشد
 227ھر شش ماه آنھا ناچار به پرداخت مبلغ .  ر ترکيه اقامت داشته باشندشھ 30نام با مقامات محلی ، بطور دايم در يکی از 

عدم رعايت قوانين ترکيه .  ھستند و از حمايت حداقلی در زمينه ھای اجتماعی و اقتصادی برخوردارند" خاک"ھزينۀ  دTر
  .ممکن است به تعقيب قضايی، جريمه، حبس، و يا اخراج از کشور منتھی شود

  

ايام اقامت من در ترکيه بسيار :  "ماه را در ترکيه گذراند گفت 16جواد مقيمی پارسا که پيش از اسکان در کشور نروژ، 
پارسا توضيح داد که موقعيت ھای کاری ."  اين سخت ترين، محدودترين، و ترسناک ترين اوقات زندگی من بود.  سخت بود

خيلی از روزنامه .  و پيدا کردن مسکن مناسب تقريبا غير ممکن استبسيار معدود ھستند، تبعيض بسيار عادی است، 
در . جی. پی. سی.  نگارانی که در ترکيه زندگی ميکنند با يکديگر ھم اتاقی ميشوند و منابع مالی خود را با ھم تلفيق ميکنند

مه نگاری کرده است و سوابق روزنامه نگار با کميساريای عالی پناھجويان و سازمان ھای بين المللی  نا 22حمايت از 
روزنامه نگار از طريق پرداخت کمک ھزينه  15ھمچنين از . جی. پی. سی.  کاری و موارد آزار آنان را تشريح کرده است

  .ھای مختصر برای پرداخت ھزينۀ نيازھای اوليه و سفرشان حمايت کرده است

  


ت پزشکی و يا روانی پناھجويان و عدم اطمينان آنان نسبت به به گزارش سازمان فعاTن اميد، در ترکيه غالبا به دليل مشک
ھمچنين شايعات  گسترده در رابطه با پروسۀ اسکان پناھجويان ميتواند شعلۀ تنش ھا .  آينده، تنش در ميان آنان معمول است

افزايش سرعت  ا قولبيی ک
ھبرداری ھا در خصوص. جی. پی. به سی، چندين روزنامه نگار 2011در سال .  را تندتر کند
اين نامه ھا به قيمتی تا .  اسکان پناھجويان از طريق نامه ھای حمايتی جعلی از طرف سازمانھای بين المللی اط
ع دادند

در . جی. پی. سی. (دTر بيرون از دفاتر کميساريای عالی در امور پناھجويان در شھر آنکارا به فروش می رسد 100حدود 
اما ناراحت .)  ای عالی اط
ع داد و کميساری عالی گفت که به اين ادعاھا رسيدگی خواھد کرداين خصوص به کميساري

و آزار، حمله، وحتی ربايش پناھجويان توسط کننده ترين شايعات مربوط به حضور ماموران وزارت اط
عات در ترکيه، 
به آنھا نزديک شده اند و آنھا  ی فارسی زبانه افراددو روزنامه نگار تبعيدی ايرانی در ترکيه تاييد کردند ک.  آنان می باشد

  .را تھديد کرده اند

  

بابک داد نيز ھمين شايعات را در عراق، جايی که تعداد بسيار کمتری از روزنامه نگاران ايرانی به آن سفر کرده اند، شنيده 
می گفتند به .  به ايران بازگردانده شده اندشده، و داخل اتومبيل گذاشته  شدهيک نفر گفت که افراد ربوده :  "او گفت.  بود

گفت که چندين بار . جی. پی. داد به سی."  بعضی  از افراد از اتومبيل ھای در حال حرکت شليک شده و آنھا کشته شده اند
:  وی گفت.  توسط افرادی که پناھجويان ديگر آنھا به عنوان ماموران ايرانی شناسايی کرده اند مورد تعقيب قرار گرفته است

بنابراين .  آنھا بيرون شعبۀ کميساريای عالی در امور پناھجويان می ايستادند و به حرفھايی که من ميزدم گوش می کردند"
ساير پناھجويانی که در عراق بوده اند، ھمچنين از عدم اعتماد به محيط   ".من سعی کردم عراق را ھرچه سريعتر ترک کنم

  .مھم خود نام برده اندبه عنوان يکی از نگرانی ھای 

  

به ھمين دليل، اسکان مجدد .  عراق يکی از کشورھايی است که دارای باTترين تعداد افراد جابجاشده در داخل خود می باشد
گفت که او . جی. پی. بابک داد به سی.  بسيار طوTنی و خسته کننده می باشد روندی پناھجويان خارجی در اين کشور غالبا

ھربار که به آنجا می رفتم، : "وی گفت.  دفاتر کميساريای عالی در امور پناھجويان در شھر اربيل رفته بود چندين بار به
آنھا مرا وادار می کردند که يک فرم ديگر را پر کنم و ميگفتند که نيروی انسانی کافی ندارند و من بايد بروم و دوباره 

  .پاسخ در اين خصوص جواب نداداھجويان به درخواست ما برای کميساريای عالی سازمان ملل در امور پن."  برگردم

   

. پی. با حمايت سی.  بنابر اين، اين روزنامه نگار از طريق دوستی در پاريس به سفارت فرانسه در اربيل تقاضای کمک داد 

ند و ظرف دوماه در و ساير سازمانھای بين المللی، بابک داد و فرزندانش ويزای اضطراری بشردوستانه دريافت کرد. جی
  .سگ آنھا، نانسی، در عراق نزد يک مقام دولتی ماند.  فرانسه اسکان يافتند

  



پروندۀ ديگر مربوط به روزنامه نگاران ايرانی که ويزاھای اضطراری،  13کميتۀ حمايت از روزنامه نگاران ھمچنين 
اما بر اساس تحقيقات کميته، چنين ويزاھايی .  استبيشتر برای کشورھای فرانسه و آلمان دريافت کرده اند را مستند کرده 

در واقع بيشتر کشورھا تقاضای روزنامه نگارھا و مدافعان حقوق بشر برای ويزا را به دليل ترس از احتمال .  نادر ھستند
انون . تقاضای پناھندگی سياسی آنان که دردسرھای سياسی و بودجه ای را برای آنان در پی خواھد داشت، رد می کنند

:  به سی پی جی گفت) ھيومن رايتس فرست(در سازمان اول حقوق بشر  ھيوز، وکيل ارشد در برنامۀ محافظت از پناھجو

کنوانسيون ھای حقوق بشر می گويند افراد حق تقاضای پناھندگی دارند، اما قوانين .  اين مشکل کل سيستم پناھجويان است"
   ."حرف زيادی نميزنند آن را اجرا کردتی چگونگی ميتوان بين المللی در خصوص اينکه از لحاظ عمليا

  

حتی روزنامه نگارانی که در کشورھای غربی اسکان داده .  وحشت در ميان ايرانيان تبعيدی به ترکيه و عراق محدود نيست
در خصوص تھديدھای غير مستقيم سازمانھای امنيتی ايران . جی. پی. شده اند و يا در آن کشورھا زندگی می کنند به سی

گی سياسی اخذ کرده است خواست که به دليل جلوگيری از انتقامجويی از يک روزنامه نگار که در اروپا پناھند.  گفتند
يک روزنامه نگار ديگر، محمد خيرخواه، يک عکاس خبری که در .  خانواده اش در ايران ميل دارد که ناشناس باقی بماند

.  ار قرار گرفته استکاليفرنيا زندگی می کند، گفت که پس از اينکه ايران را ترک کرد، دوست دخترش مرتبا مورد آز

در ابتدا، آنھا از او ميخواستند که به دادگاه برود و از وی سئواTتی راجع به اينکه من " :گفت. جی. پی.  خيرخواه به سی
  ".حاT که من ديگر در مورد ايران گزارش نميدھم، ديگر ھيچ مشکلی وجود ندارد  .مشغول به چه کاری بودم می کردند

  .گفت که برادرش نيز تلفن ھای تھديدآميز ميگرفته است. جی. پی. ھمچنين به سیاين روزنامه نگار 

 

کند که از خواندن اخبار مربوط به ايران  ت
ش می باشد ولی گفت که  نگاری می نامهروز ۀدر حاِل تحصيل در رشت واهخيرخ
، ببينيدبوک و يا در جايی  چيزی در فيس ممکن استاين است که حتی اگر شما نخواھيد، موضوع " :او گفت  .خودداری کند
اين عکاس ايران را ب
فاصله پس   ."بشنويد ه شکنجه شد ه وبازداشت شدنگاران  در باره ھمکارانتان، روزنامه ممکن است

با وحشت از خواب بيدار  شبھا با اين حال او گفت که اغلباما . از انتخابات ترک کرد و ھرگز دستگير نشد
که من در م
ء عام می بينم بينم،  شکنجه خواب می رۀدر با" :واه به کميتۀ حمايت از روزنامه نگاران گفتخيرخ  .شود می

."ش
ق خوردن ھستم لدر حا  

 

احساس گناِه ابراز آسيب روانی در دانشگاه کلمبيا، س و مدير برنامۀ مطالعات بين الملی ناوانشر طبق نظر جک سائول، يک
سائول به   .امری عادی استنگاران،  ، به ويژه روزنامهعيديان ايرانی در ميان پناھندگانتب سايرو  خواهشده توسط خير

ای خود  مسئوليت حرفهبين ھمکارانشان ھستند، و يک درگيری  احساس می کنند که در حال ترکِ آنھا " : گفت. جی. پی  سی
پناھجويان غالبا اينطور .  ھا از شکنجه بدتر باشدوی گفت که عواقب تبعيد ميتواند بعضی وقت."  ايمنی شخصی خود دارند و

آسيب روانی آنھا تا وقتی که در تبعيد به سر می برند تمام نشده :  "وی گفت.  حس می کنند که ھنوز در حال تغيير ھستند
   ."است

  

شده اند، اين گذار آسان نبوده  داده اسکان اروپا در غرب اياTت متحده يا دربرای بسياری از روزنامه نگارانی که 
آن
ين  ۀ تبعيدیبين المللی يا در يک نشري ۀرساندر يک  خودنگاری  روزنامه ۀھمچنان به حرف کهنفر گفتند  ١٤تنھا   .است
ه نويسی ادام ، که ھمچنان به وب
گبابک داد.  توانند روزی خود را فراھم کنند اغلب آنھا نمی  .ادامه داده اندزبان   فارسی
در عوض، او   .کند دريافت نمی ینگاريش حقوق دھد، برای کاِر روزنامه انجام می سياسیدھد و برای صدای آمريکا تفسير می

احسان ملکی، که او ھم در  خبرنگار عکاس  .يست که دولت فرانسه ماھانه برايش فراھم می کند متکی به وجوِه کوچکی
قادر به پرداخت  حتی  نگاران گفت که وجوه دولتی آنقدر کم است که او نامهاز روز حمايت ۀبه کميت زندگی ميکندفرانسه 

حاT در خطر مرگ از  ولی ھای ايران فرار کردم، من از زندان": ملکی گفت  .صورتحساب تلفن خود و يا اينترنت نيست
   ."مھست  گرسنگی

  

داد، .  چطور با مسايل دست و پنجه نرم خواھند کردساوئل گفت  ھنوز خيلی زود است تا بدانيم که روزنامه نگاران تبعيدی 
با   .پارسا، و خيرخواه ھر سه گفتند که با ترک ايران، آنھا تصميم گرفتند که امنيت خويش را باTتر از باقی مسايل قرار دھند

ه کار به عنوان يک فرار تنھا راه برای ادام برای او پارسا گفت که  .است بودهھمراه  دودلیاين وجود تصميمات آنھا با 
.ه استاين تصميم درستی بود فقط به شرطی که روزی بتواند به ايران بازگردد ،واهبه نظر خيرخ  .نگار بود روزنامه  

  



داد، .  ساوئل گفت  ھنوز خيلی زود است تا بدانيم که روزنامه نگاران تبعيدی چطور با مسايل دست و پنجه نرم خواھند کرد
با   .سه گفتند که با ترک ايران، آنھا تصميم گرفتند که امنيت خويش را باTتر از باقی مسايل قرار دھندپارسا، و خيرخواه ھر 

فرار تنھا راه برای ادامه کار به عنوان يک  برای او پارسا گفت که  .است بودهھمراه  دودلیاين وجود تصميمات آنھا با 
.ه استاين تصميم درستی بود روزی بتواند به ايران بازگردد فقط به شرطی که ،واهبه نظر خيرخ  .نگار بود روزنامه  

 

 

 

 

 

 

کميتۀ  در عليه معافيت از مجازاتفرو ھماھنگ کنندۀ برنامۀ کمک به روزنامه نگاران و کمپين جھانی -ماريا ساTزار
شريل اِ مندز، معاون قسمت کمک به روزنامه نگاران يک دبير و عکاس خبری است که .  حمايت از روزنامه نگاران است

.از نقاط مختلفی از جھان مانند پاکستان، ايران، سوريه، لبنان، و عراق گزارش تھيه کرده است  


