روزنامه نگاران در تبعيد  : ٢٠١١ايران و کوﺑا منتقدان خود را از کشور می رانند
در سال گذشته ،دو کشور که ازسرکوبگرترين کشورھای جھان محسوب می شوند ،ھر کدام حداقل  ١٨روزنامهنگار را
وادار به فرار از خانهھای خود کردهاند .اين روزنامهنگاران درتبعيد با چالشھای بسيار زيادی مواجه میشوند.
گزارش ويژۀ کميتۀ حمايت از روزنامهنگاران توسط اليزابت ويچل
منتشر شده در  ٣٠خرداد ١٣٩٠
لندن

يک بررسی جديد توسط کميتۀ حمايت از روزنامه نگاران نشان ميدھد که در  ١٢ماه گذشته نزديک به  ٧٠روزنامهنگار
با زور به تبعيد فرستاده شدهاند که بيش از نيمی از آنھا شھروندان ايران و کوبا ،دو کشور از سرکوبگرترين کشورھای
ت مستقل بر پا کرده است ،و کوبا ،که
ب
عظيم دو ساله را عليهء مطبوعا ِ
جھان ،ھستند  .ايران ،که يک سرکو ِ
ِ
روزنامهنگاران را از زندان آزاد کرد تنھا به اين خاطر که آنھا را بزور مجبور به ترک ميھنشان کند ،ھر کدام ١٨
روزنامهنگار را به تبعيد فرستاد.
خبرنگار  ٥٩ساله کوبائی که قبل از اينکه در سپتامبرسال گذشته آزاد شده و
ويکتور روالندو آرويو کارمونا ،يک
ِ
مجبور به تبعيد به اسپانيا شود به جرم اتھامھای بی اساس بيش از ھفت سال در زندان بود ،گفت" :من احساس تزلزل
میکنم چون اينجا ھيچ چيزی برای ما وجود ندارد ".در آنجا ،او با چالشھای قابل توجه حرفهای و اقتصادی مواجه
نگار وادار به تبعيد در سراسر جھان يک تجربه معمول بوده است.
شده است ،که در  ١٢ماه گذشته بين  ٦٧روزنامه ِ
کارمونا آرويو گفت" :ما حتی عناوين حرفهای خود را نيز نداريم .ما در برزخ زندگی می کنيم".
در دوره ھای مورد بررسی کميتهء حمايت از روزنامهنگاران  ١٢ --خرداد  ١٣٨٩تا  ١٠خرداد  -١٣٩٠با تخصيص
علل اصلی خروج روزنامهنگاران از کشورھايشان
 ٨٢درصد از موارد به خود ،زندانی شدن و يا تھدي ِد به حبس از ِ
بود ١٥ .درصد ديگر ،پس از حمالت فيزيکی يا تھديد به خشونت فرار کردند .آزار و اذيت طوالنی مدت  ،از جمله
نگاران بررسی شده از
بازجويی ھای مکرر و يا تحت نظر گرفتن افراد باعث خروج  ٣درصد از روزنامه
ِ
کشورھايشان شد.
از سا ِل  ،٢٠٠١سالی که کميتهء حمايت از روزنامهنگاران برنامهھای ياری به روزنامهنگارانش را راهاندازی کرده و
نگار در معرض خشونت،
شروع به نگھداری جزئيات سوابق تبعيد شد ،تاکنون در سراسر جھان حداقل  ٦٤٩روزنامه ِ
حبس ،و آزار مجبور به تبعيد شدهاند .اکثريت بزرگی از اين افراد ،حدود  ٩١درصد آنھا ،نتوانستهاند به مملکت خود

بازگردند .پنج کشور  -اتيوپی ،ايران ،سومالی ،عراق و زيمبابوه – مسبب خروج تقريبا ً نيمی از روزنامهنگاران رانده
شده از کشورھای خود در طول دھۀ گذشته ھستند .بررسی کميتۀ حمايت از روزنامهنگاران صرفا بر مواردی که
مستند شدهاند تاکيد دارد ،و برمبنای اين اطالعات روند جھانی را استخراج می کند .گروهھائی ديگر ،با استفاده از
معيارھائی متفاوت ،آمار باالتری از روزنامه نگاران در تبعيد را ارائه میدھند.
آرويو کارمونا گفت ترک کردن کوبا بسيار دشوار بود ،اما گزينهھای او اندک بود .بعد از اينکه متوجه شد سالمتیاش
بدتر میشود  -او در دوران حبس خود در شرايط غير بھداشتی و غير انسانی زندان مبتال به ديابت ،فشار خون باال  ،و
آمفيزم ريوی شد  -آرويو کارمونا احساس کرد که او مجبور است پيشنھاد آزادی ارائه شده از طرف حکومت را در
ازای خروجش از کشور قبول کند .او گفت" :چيزی که من بيشتر نگران آن بودم سالمتی ھمسرم و سالمتی خود من
بود ،بنابراين من تصميم به عزيمت گرفتم".
دولت کوبا موافقت کرد به عنوان بخشی از يک توافق که در ژوئيه  ٢٠١٠توسط کليسای کاتوليک و دولت اسپانيا
ميانجيگری شده بود ،آرويو کارمونا و بيش از  ٥٠زندانی سياسی ديگر ،از جمله تعداد کثيری روزنامهنگار را را آزاد
کند .اما ھاوانا ھزينۀ باالئی برای آزادی اکثر بازداشت شدگان تعيين کرد :آنھا مجبور به ترک فوری کوبا به مقصد
اسپانيا بودند .ھمانطور که در مورد ديگر زندانيان آزاد شده و عزيزانشان ھم صدق میکرد ،آرويو کارمونا و
خانوادهاش فرصت خيلی کمی برای آماده شدن برای ترک وطن داشتند .کارمونا آرويو در مورد شش تن از اعضای
خانواده که تقريبا ً ھمه چيز را پشت سر گذاشتند تا بتوانند ھمراه او را به تبعيد بروند گفت" :به آنھا قبل از آنکه به ھاوانا
برده شوند دو ساعت وقت داده شده بود که اموالشان را جمع کنند و خداحافظی کنند ".قبل از اينکه خانواده در تاريخ
 ١٦شھريور  ١٣٨٩به اسپانيا پرواز داده شود به مدت کوتاھی در يک مجتمع نظامی توقف داشتند.
درحاليکه حکومت ايران حمله به آزادی بيان را که با انتخابات مورد مناقشۀ سال  ١٣٨٨آغاز شد برای سال دوم نيز
سال متوالی در صدر فھرست کشورھائی قرار گرفت که روزنامهنگارانش را
ادامه داد ،ايران به سھم خود برای دومين ِ
سال  ١٣٨٩کميتۀ حمايت از روزنامهنگاران نشان میدھد که حداقل  ٢٩نفر از دبيران،
وادار به تبعيد میکند .بررسی ِ
خبرنگاران ،و عکاسان ايرانی در اين سال به تبعيد گريختند؛ آمارکل خروج روزنامه نگاران ايرانی در دھهء گذشته
 ٦٦نفر بوده است ،و مقام ايران بعد از اتيوپی و سومالی قرار دارد.
عليرضا "کامبيز" شبانکاره ٣٧ ،ساله ،نويسنده ،عکاس ،و وبالگنويس ايرانی که برای روزنامهھای اصالحطلب و
نشريات آنالين کار می کرد ،وقتی برای انجام کاردر يک پروژه در افغانستان به سر ميبرد ،مادرش از خانهشان در
شمال تھران با او تماس تلفنی گرفت .در مصاحبه ای با کميتۀ حمايت از روزنامه نگاران شبانکاره گفت" :او گفت اينجا
نيا .پليس تو آپارتمان دنبالت میگشت" .
شبانکاره که به مدت دو سال در زندان بود و در طول  ١٨سال تجربۀ حرفه ای روزنامهنگاری خود بارھا توسط
نيروھای امنيتی بازداشت شده بود ،تصميم گرفت که بی سر و صدا به کشورش بازگردد ،چون تصور میکرد که خطر
بزودی مرتفع میشود .اما ھنگاميکه که دهھا تن از ھمکارانش دستگير شدند و ثابت شد که فضای سياسی بيش از
ھميشه تنگ است ،شبانکاره در اين تصميم تجديد نظر کرد .او گفت" :ھمه افرادی را که دستگير کردند ،به بيش از
شش سال ،شايد  ١٠سال زندانی محکوم خواھند شد ،و شايد حتی اعدام شوند".
او گفت که نگران عواقب زندانی شدن در زندانھای ايران بود که به شرايط بيرحمانۀ زندان و بازجويی در ايران شناخته
شده است" :من از اين وحشت داشتم که اطالعاتی را که در اختيار داشتم به آنھا بگويم –نام افرادی را که به واسطۀ
کارم می شناسم ".با  ٣٤روزنامهنگار زندانی در زمانی که کميتۀ حمايت از روزنامه نگاران در دسامبر ٢٠١٠
سرشماری ساليانۀ خود را از روزنامه نگاران زندانی انجام داد ،ايران و چين بدترين زندان کنندۀ روزنامه نگاران در
جھان تعيين شدند.
سرشماری سراسری جھانی در اين سال نشان دھندهء تبعيد اجباری  ٦٧نفر از روزنامهنگاران است که کمتر از  ٨٥نفر
تبعيدی است که توسط کميتۀ حمايت از روزنامهنگاران در سال  ٢٠١٠مستند شده بود ،اما اين تعداد با ارقام دھه گذشته
بطور نزديکی ساير شاخصھای ديگر آزادی مطبوعات مانند خشونتھای
نگاران تبعيدی
سازگار است .آمار روزنامه
ِ
ِ

ميزان تبعيد را دارند
مرگبارعليه روزنامه نگاران و روزنامه نگاران زندان را دنبال میکند .کشورھائی که باالترين
ِ
ب روزنامه نگاران را نيز دارند .در  ١٢ماه گذشته ،کميتهء حمايت از روزنامهنگاران شاھد
سوابق طوالنی از سرکو ِ
ت مرگبار و رژيمھای سرکوبگر کشورھای شاخ آفريقائی اريتره ،اتيوپی  ،و
فرار دست کم  ١٤روزنامهنگاراز خشون ِ
سومالی بوده است .در ھر يک از کشورھای جمھوری دموکراتيک کنگو و پاکستان ،سه روزنامهنگار مجبور به ترک
کشورشان شدند؛ کميتۀ حمايت از روزنامهنگاران قبال حمالت مکرر فيزيکی عليه روزنامهنگاران و الگوھای طوالنی
ت مصونيت از مجازات در اين کشورھا را مستند کرده است .حداقل دو روزنامهنگار سوريهای که قيام مردمی اين
مد ِ
کشور را پوشش میدادند ازچنگال ماموران امنيتی که به دنبال بازداشت آنھا بودند گريختند .و در سريالنکا ،جائی که
خشونت بر عليه مطبوعات باعث خروج پی در پی روزنامهنگاران شده است ،دو خبرنگار ديگر در طول  ١٢ماه
گذشته فرار کردند.
بررسی کميتهء حمايت از روزنامهنگاران ھمچنين نشان ميدھد که در طو ِل  ١٢ماه گذشته تعداد زيادی از
روزنامهنگاران در داخل کشورھای خودشان به طور غير عادی مجبور به نقل مکان شدهاند؛ در مقايسه با آمار  ٥٠نفر
که در کل اين دھه نقل مکان داخلی داشتهاند ،فقط در اين دوره  ٢٣نفر مجبور به چنين اقدامی شدهاند .اين نقل مکان
کشور غرب آفريقائی
شامل  ١٢روزنامهنگار از کشور ساحل عاج میباشد که در اوج بحران سياسی اين
ھای داخلی
ِ
ِ
مکان امنی انتقال ھوائی
توسط گروهھای مسلح در ابيجان تھديد شده بودنذ و سازمان ملل متحد آنھا را در شمال کشور به
ِ
داد.
وقتی عبور از مرزھا تنھا طريق رسيدن به امنيت است ،اين عمل به ندرت به سادگی سوار شدن يک ھواپيما میباشد.
روزنامهنگارانی که از آزار و اذيت فراریاند ممکن است ھنگامی که به کشورھائی باثبات و امن میرسند واجد شرايط
پناھندگی باشند ،اما به طور فزاينده مشکل است که کسی که از يک محيط خصمانه بيرون آمده ،مورد تھديد قريب
الوقوع قرار گرفته ،و يا از سوی مقامات تحت تعقيب بوده برای رفتن به چنين کشورھائی ويزا به دست آورد.
النور ايسر ،مدير برنامهء حفاظت از پناھندگان در سازمان "ھيومن رايتس فرست" گفت" :برای يک فر ِد روزنامهنگار
بشر در معرض خطر ،گرفتن ويزا می تواند يک چالش باشد .به خاطر در خطر بودن به شما ويزا
يا يک مدافع حقوق ِ
داده نخواھد شد ،در واقع بر عکس ،آنھا تقاضای ويزای شما را به دليل در خطر بودن رد میکنند ".ايسر گفت بايد به
روزنامهنگاران اجازه داده شود تا از يک فرآيند اسکان مجدد سريع استفاده کنند ،و اينکه سفارتخانهھا بايد بيشتر نسبت
به مدافعان حقوق بشری که در معرض خطر گرفته اند پاسخگو باشند .وکيل ارشد اين گروه ،انون ھيوز ،افزود" :اين
بطور کلی مشکل اصلی سيستم پناھندگان ست .کنوانسيونھای حقوق بشر تصريح ميکنند که مردم حق دارند که
تقاضای پناھندگی کنند ،اما قوانين بين المللی چيززيادی در بارۀ راه حل ھای عملی برای رسيدن به آن مقصد بيان نمی
کنند".
شبانکارهء ايرانی تبار میتواند اين مطلب را تاييد کند .او از تقريبا يک سال پيش پس از خروج از ايران بين سه کشور
 تاجيکستان ،ھند ،و ترکيه  -در رفت و آمد بوده است ،و فعالً درترکيه در انتظاربرای اسکان مجدد در اياالت متحده ازطريق کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل به سر می برد که يک فرايند طوالنی و نامشخص است .وی ميگويد:
"من به سفارتخانهھای بسياری رفتم و تقاضای ويزای کردم ،اما ھمه آنھا به من نه گفتند".
اين وضع اغلب سفر خطرناک از طريق مرزھای نا امن را به عنوان تنھا گزينه باقی میگذارد .ھيوز گفت" :اين ممکن
است شما را به يک کشور فاقد اجازه کار و يک رژيم که در حفاظت از پناھنده ضعيف است برساند ".کميتۀ حمايت از
روزنامهنگاران از ده ھا تن از روزنامهنگارانی که در اين وضعيت ھستند شنيده است که در شرايطی بسيار سخت،
ناامن ،و فقير زندگی میکنند .در ماه آوريل ،يک روزنامهنگار رسانه ای سوماليايی به نام حسن محمد پای خود را به
علت عفونت از دست داد ،او قادر نبود تا ھزينه ھای مراقبتھای پزشکی مورد نياز خودرا در حالی که درکنيا در
تبعيد زندگی میکرد بپردازد .پس از اينکه وضعيت وی اعالم شد ،ھمکاران سوماليايی وی ،کميتۀ حمايت از
روزنامهنگاران ،و ساير گروهھا به درما ِن مستمر او کمک مالی کردهاند.

غالبا اسکان گرفتن تنھا آغاز مجموعهای تازه از مبارزات برای يک شروع دوباره در يک کشور جديد بدون خانواده و
شبکهھای اجتماعی ،کمبود حمايت مالی ،و چشمانداز ضعيف اشتغال است .آرويو کارمونا به ياد میآورد که زمانی که
او و خانوادهاش از کوبا به اسپانيا وارد شدند آنھا واقعا ً ھيچی نداشتند" .مشکلترين مسئله ما در آن زمان وضعيت
پزشکی ما بود .ھمسر من مريض بود ،و من يک پسر دارم که مبتال به مرض قند است .ھيچ کس به ما داروی الزم را
نمیداد ،و ما برای مدت زمان طوالنی با انسولينی که از کوبا آورده بوديم که حتی نمیدانستيم آيا ھنوز خوب است يا نه
بقاء يافتيم".
برای صدھا نفر از روزنامهنگاران ،موانع قانونی ،تفاوتھای زبان ،و چالشھای پيدا کردن کار در يک کشور جديد
ت کميتهء حمايت از روزنامهنگاران نشان میدھد که تنھا حدود
میتواند از نظر حرفهای ويرانگر باشد .تحقيقات بلند مد ِ
 ٢٢درصد از روزنامهنگارانی که در تبعيد باقی ماندهاند امروزه در کارھای رسانهای مشغول به کار ھستند؛ مجموعا
 ٤٦١روزنامه نگار مجبورشدهاند تا در خارج از حرفه خود دنبال کار بگردند.
برای شبانکاره ،کار نکردن در حرفۀ روزنامهنگاری سختترين جنبۀ اوقات وی در تبعيد است .وی گفت" :بخاطر
شکنجه در گذشتهام ،من ھميشه برای ادامۀ زندگيم خود را با کار کردن مشغول کرده ام .اما من در ترکيه کار نمیکنم -
و وقتی من کار نکنم بسياری چيزھای بد به ذھنم می آيند".
کميتۀ حمايت از روزنامهنگاران بررسی ساالنۀ خود از روزنامهنگاران در تبعيد را در روز  ٢٠ژوئن ،روز جھانی
پناھندگان منتشر میسازد .بررسی کميتۀ حمايت از روزنامهنگاران فقط آن دسته از روزنامهنگارانی که بعلت آزار و
اذيت فرار کردهاند وحداقل برای سه ماه در تبعيد باقی مانده اند و آنھا که در حال حاضر محل اقامت و فعاليتھای آنھا
شناخته شده است را سرشماری کرده است .اين بررسی شامل بسياری از روزنامهنگاران و کارکنان رسانهھا که
کشورھای خود را برای فرصتھای حرفهای و يا مالی ترک کردهاند ،کسانی که به علت خشونت کلی ،و يا کسانی که
برای فعاليتھائی غير از روزنامهنگاری ،از جمله فعاليتھای سياسی ،مورد ھدف قرار گرفته بودهاند نمی شود.

اليزاﺑت ويچل يک مشاور کميتهء حمايت از روزنامهنگاران مستقر در لندن و ھماھنگ کننده سابق برنامۀ کمک به
روزنامهنگاران کميتۀ حمايت از روزنامهنگاران است .دستيار برنامۀ کمک به روزنامه نگاران شريل ا .مندز و
محققان کميتۀ حمايت از روزنامهنگاران آليا احمد و ريما ماروش به نشر اين گزارش کمک کرده اند.

روزنامهنگاران در تبعيد :يک منظر آماری
جمع کل از  ١١خرداد  ١٣٨٩تا  ١٠خرداد ١٣٩٠
جمع افرادی که به تبعيد گريخته اند ٦٧ :نفر
جمع افرادی که ھنوز در تبعيد ھستند ٦٧ :نفر
جمع افرادی که به کشورشان مراجعت کردند ٠ :نفر
شمار افرادی که درون کشور نقل مکان کردند ٢٣ :نفر
آمارﺑه ترتيب منطقه
خاور ميانه و شمال آفريقا ٢٢ :نفر
آمريکا ١٩ :نفر
آفريقا ١٩ :نفر

آسيا ٦ :نفر
اروپا و آسيای مرکزی ١ :نفر
آمار ﺑه ترتيب کشور
ايران ١٨ :نفر
کوبا ١٨ :نفر
اريتره ٦ :نفر
اتيوپی ٥ :نفر
سومالی ٣ :نفر
جمھوری دموکراتيک کنگو ٣ :نفر
پاکستان ٣ :نفر
سری النکا ٢ :نفر
سوريه ٢ :نفر
آذربايجان ١ :نفر
سنگال ١ :نفر
گامبيا ١ :نفر
مکزيک ١ :نفر
افغانستان ١ :نفر
عراق ١ :نفر
ليبی ١ :نفر
آمار ﺑه ترتيب دليل
تھديد به زندانی شدن ٥٥ :نفر
تھديد به خشونت ١٠ :نفر
اذيت ٢ :نفر

آمار ده ساله
جمع ده سال :از  ١٠مرداد  ١٣٨٠تا  ١٠خرداد ١٣٩٠
جمع افرادی که به تبعيد گريخته اند ٦٤٩ :نفر
جمع افرادی که ھنوز در تبعيد ھستند ٥٩٢ :نفر
جمع افرادی که به کشورشان مراجعت کردند ٥٧ :نفر
آمار ﺑه ترتيب منطقه
خاور ميانه و شمال آفريقا ١٣٠ :نفر
آمريکا ٧١ :نفر
آفريقا ٣٣٦ :نفر
آسيا ٧٦ :نفر
اروپا و آسيای مرکزی ٣٦ :نفر

آمار ﺑه ترتيب کشور )دوازده ﺑاالترين(
اتيوپی ٧٩ :نفر
سومالی ٦٨ :نفر
ايران ٦٦ :نفر
عراق ٥٥ :نفر
زيمبابوه ٤٩ :نفر
اريتره ٤٧ :نفر
سری النکا ٢٥ :نفر
کوبا ٢٥ :نفر
کلمبيا ٢٠ :نفر
ھائيتی ١٨ :نفر
رواندا ١٨ :نفر
ازبکستان ١٨ :نفر

آمار ﺑه ترتيب دليل
تھديد به زندانی شدن ٢٧٩ :نفر
تھديد به خشونت ٢٦٧ :نفر
اذيت ١٠٣ :نفر

ﺑاالترين کشورھای ميزﺑان
اياالت متحد آمريکا ١٨٠ :نفر
کنيا ٦٦ :نفر
بريتانيا ٣٨ :نفر
سوئد ٣٢ :نفر
کانادا ٢٩ :نفر
آمار از طريق وضعيت حرفهای
روزنامهنگاران در تبعيد که به کار در زمينۀ خود اشتغال دارند ١٣٢ :نفر ) ٢٢درصد(
کسانی که به وطنشان و به حرفۀ خود بازگشته اند ٦٥) ٣٧ :درصد(

