
 

 
 

 

 

٢١٠٢-٢١٠٢ تبعید در نگاران روزنامه  
 

 کند می تر عمیق را سرکوب ایران کند؛ می خروج به وادار را  و سوریه  سومالی روزنامه نگاران خشونت

 

. اند ختهیگر خود های کشور از  نگار روزنامه پنج و پنجاه گذشته سال در نگاران، روزنامه از حمایت کمیتۀ کمک با
 دو که سوریه، و سومالی کشورهای در جمله از است، بوده تبعید به رفتن برای دلیل ترین رایج خشونت به تهدید
 دیگر نگاران   روزنامه برخی گریختن  . محسوب میشوند حرفه این برای جهان کشورهای مرگبارترین ازکشور
 انتخابات آستانۀ در آن حکومتی که کشور ایران، در خصوص به است، بوده رفتن زندان به تهدید بخاطر  
.شیلیت نیکول توسط ،نگاران روزنامه از حمایت ۀکمیت ۀویژ گزارش. است کرده تر عمیق را ها سرکوب  

 

 نیویورک

 

 در گزارش به شروع رتووباس ورونیکا که هنگامی مکزیک، در تحقیقی خبرنگار یک عنوان به تجربه سال ٠٢ با

سالها بود که  او. بود آگاه مربوطه خطرات   از خوبی به کرد مکزیک قضایی سیستم در آشکار معایب مورد

 هرگز رتوباسو اما. شد می دنبال اغلب او اینکه و شدند، می شنود وی همراه های تلفن و اش خانهتلفن  که نستاد می

 به شروع وی که زمانی امسال، تا کند، ترک را مکزیک اینکه یا کند، رها را نگاری روزنامه که بود نکرده فکر

 او زده، وحشت. رسید دنخواه قتل به اش خانواده چگونه که شرح میداد شد متون خشن با هائی پیام کردن   دریافت

اما آنها به نصب یک دکمۀ تقاضای کمک در خانه اش  ،تا از او محافظت کنند رفت مکزیکی قاماتم دنبال بهفورا 

او در حالی که گریه میکرد،  .همچنان تشدید میشد تهدیدها. بگیرد تماس آنها با اضطراری مواقع در تا بسنده کردند

 پیش خود و کرد، پیدا به دلم راه واقعی وحشت که بود زمانی این و" به کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران گفت:

 می که دانستم می من"گفت:  نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀاو به " شوم. خارج کشور این از باید ،کردم فکر

  کمک با." دبیفت ام خانواده برای یاتفاقاین بود که  کنم تحمل توانستم نمی که آنچه اما کنم، می زندگی ترس در توانم

 ماه در رتودر حالی که فقط چند قلم وسایل شخصی اش را با خودش حمل میکرد، باسو المللی، بین های گروه

 .نداشت خود عزیزان از محافظت برای دیگری راه هیچ او. گریخت اروپا به مکزیک از ارسم

 

 کمک آنها به نگاران روزنامه از حمایت کمیته گذشته ماه ٢٠ طول در که نگاریست روزنامه ٥٥ از یکی رتوباسو

ی که در باالی لیست کشورهای این آمار کمی ازآمار پارسال کمتر است. بگریزند؛ خود کشورهای از تا است کرده

 اند، بوده سومالی و ایران قرار داشتند دسته جمعی روزنامه نگاران صورت میگیردکشورهایی که از آنها خروج 

 های جدول صدر در سومالی و ایران گذشته، سال پنج در. اند داشته فراری نگار   روزنامه هشت و نه ترتیب به که



 اریتره، سوریه، اتیوپی، کشورها، این پس از. اند بوده نگاران روزنامه از حمایت کمیته  تبعیدی نگاران روزنامه

 عنوان   به نگاران روزنامه از بسیاری رتو،باسو مثل. اند هقرار گرفت دیگر کشور ٢١ و سودان، سریالنکا، مکزیک،

 تهدید گوناگون اشکال از تا خانواده شان را پشت سر میگذارند و معیشت مشاغل، و آیند می تبعید به حل راه آخرین

ند.گریزب مرگ، به تهدید و حبس خشونت،شامل  ارعاب و  

 

 جهانی روز مناسبت به را خود تبعید در نگاران روزنامه ساالنۀ بررسی نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ

 و آزار دلیل به که شمارد می را نگاران روزنامه از تعدادی تنها گزارش این. کند می منتشر ژوئن، ٠٢ پناهندگان،

 حال در و اند، مانده باقی تبعید در ماه سه حداقل مدت به که کسانی اند، شده تبعید به مجبور کار به مربوط اذیت

 شامل تنها سرشماری این. دارد آگاهی آنان های فعالیت و نگهداری محل از نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ حاضر

 هایروند آن طریق از تا است، کرده حمایت آنها از نگاران روزنامه از حمایت کمیته که ستنگارانی ا روزنامه

 که ییها رسانه کارکنان و نگاران روزنامه شامل   نگاران روزنامه از حمایت کمیته بررسی .کند را تعیین جهانی

 به جز  یهای فعالیت بخاطر   که کسانی یا و ،کلی خشونت از فرار یا و ای، حرفه های فرصت برای را خود کشور

  د.شو نمی اند گرفته قرار هدف مورد ، سیاسی هایفعالیت مانند   نگاری، روزنامه

 

 

 مهمترین عنوان به خشونت از ترس ه بهکرد کمک آنها به نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ که نگارانی روزنامه

در حال  نگاران، روزنامه از حمایت کمیتۀ تحقیقات طبق.  اند کرده اشاره کشورشان ترک به تصمیم برای دلیل

 کار خاطره ب نگار روزنامه ٠٢ حداقل آن در که است، سوریه نگاران روزنامه برای کشور مرگبارترینحاضر 

از  گذشته ماه ٢٠ در که نگار روزنامه پنج از نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ. اند شده کشته ٠٢٢٠ سال در خود

 شروع شد تا کنون مجموعا ٠٢٢٢از زمانی که درگیری های سوریه در مه  و کرده حمایت اند کرده فرار سوریه

 بیشتری تعداد که زند می تخمین نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ. استحمایت کرده  سوری نگار روزنامه ٢٢ از

کمیتۀ  تالش. کند می دشوار را دقیقتعداد  تایید پناهندگان بحران و جنگ ماهیت اما اند، کرده   ترکسوریه را 

 .است جریان در همچنان سوریه تبعیدیان کمک بهبرای  نگاران روزنامه از حمایت

 

و از سال  است حاد نیز سومالی زده جنگ کشور در خشونت نگاران، روزنامه از حمایت کمیتۀ تحقیقات طبق

 ظرف این مدت همچنین سومالی. بشوند کشور این از خروج به وادار نگار روزنامه ٧٢ تا کنون باعث شده ٠٢٢٢

 دولتی نیروهای اینکه وجود با. داشته است قرار نگاران روزنامه برای کشورها مرگبارترین ٢٢ همه ساله در میان

 سال در، راندند بیرون موگادیشو، ،سومالی پایتخت از ٠٢٢٢ سال در را الشباب نظامیان شبه زیادی ودحد تا

 را نگرانی این اخیر های قتل. جدید به وجود آمد رکورد یک کشته شده در سومالی نگار روزنامه دوازدهبا  ٠٢٢٠

 مورد سیاسیهای  انگیزه با گروه های متخاصم گسترش   حال درعرصۀ  یک توسط خبرنگاران که است برده باال

 .می گیرند قرار هدف

 

 چون که گفتند نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ به گریختند سریالنکا و مکزیک، سومالی، از که کسانی

 این. گرفتند شانکشور ترک به تصمیم، بدهند حفاظت و امنیت آنها به که کنند تکیه محلی مقامات به توانستند نمی

 هاآن در که را کشورهایی که نگاران، روزنامه از حمایت کمیته مجازات از مصونیت شاخص در کشور سه

 که کشورهائی در. اند شده بندی رتبه دهد، می قرار نورافکن زیر را اند آزاد آنها قاتالن و شده کشته نگاران روزنامه

از اینکه احتمال  جنایات مرتکبین زیرا شود، می دیده خشونت افزایش غالبا دارند مجازات از مصونیت باالی میزان

. است تبعید و سانسوری خود نتیجۀ این پدیده. می کنند ارتجس احساس کمی برای گرفتار شدنشان وجود دارد

 کر مقامات و الل نگاران روزنامه آن در که است خاموش گور یک به شدن تبدیل الح در مکزیک"باسورتو گفت: 

 ."هستند.

 

 بوده به زندانی شدن تهدید اند داده ارائه کشورشان از گریز برای نگاران روزنامه که بارز مشترک دلیل دومین

 کنندۀ زندانی بدتریندومین  ایران نگاران، روزنامه از حمایت بر اساس اطالعات جمع آوری شده توسط کمیتۀ. است

http://cpj.org/killed/2012/sattar-beheshti.php
http://cpj.org/reports/2013/05/impunity-index-getting-away-with-murder.php#table


 انتخابات به اعتراضات از بعد را نگاران روزنامه تهران که زمانی از. است جهان سراسر در نگاران روزنامه

 سپس و زندان از مرخصی زندان، وحشتناک شرایط دستگیری، سیاست از استفاده با ٠٢٢٢ سال جمهوری ریاست

 کشورهای به نگاران روزنامه از فرار گروهی نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ کرد، سرکوب دوباره بازداشت

 ماه ٢٠ در آنها به نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ که نگار روزنامه نُه تعداد. است کرده مستندسازیرا  همسایه

 افزایش دهنده نشان که بود، کرده کمکبه آنها  گذشته سال در که است تعدادی برابر دو است کرده کمک گذشته

 .است ماه همین اوایل در جمهوری ریاست انتخابات از پیش ها رسانه صدای کردن خفه برای دولت تالش

 

 کنندگان   زندانی بزرگترین اتیوپی، و اریتره از همچنین شدن زندانی ترس از زیادی نگاران   روزنامه

 از حمایت کمیتۀ که ای اریتره نگار   روزنامه ١٢ از. گریختند ،٠٢٢٠ سال در آفریقا در نگاران روزنامه

 بگریزند کشور از اینکه از قبلاکثرشان  ،ه استکرد کمک آنها به تبعید درتا کنون  ٠٢٢٢ سال از نگاران روزنامه

 خواست خود امنیت شخصی برای که ،یک نشریه خبرنگار  . نده بودبرد سر به کشور مخوف های زندان در

 سودان به اریتره از ٠٢٢٢ اوت در دولتی بازداشتگاه یک در حبس سال شش به نزدیک از پس نشود، شناسایی

 و بارها  که گفت او چند هر نشد، متهم جرمی به رسمی طور به هرگز و شد دستگیر ٠٢٢٠ سال در او. ختگری

 برای بدنش ساختنمعلق  و به زنجیر کشیدن با و ،شده اجباری کار به وادار ،هگرفت قرار بازجویی مورد بارها

 و بود، کرده کار رسمی های رسانه در اش دستگیری از قبل او. ه بودگرفت قرار شکنجه مورد طوالنی هایزمان

 تمام اریتره مقامات، ٠٢٢٢ سپتامبراز . است بوده نوشتهکشور مستقل های روزنامه معدودی تعداد   برای همچنین

 نگاران روزنامه از بسیاری. ندکرد تعطیل مخالفان علیه بر حکومتی گسترده سرکوب یک در را مستقل های رسانه

 .نده اشد ُخردزندان  در محاکمه یا اتهام بدوناریتره ای 

 

 سومالی، شرقی   آفریقای کشورهای از نگار روزنامه زیادی بسیار تعداد نیز گذشته ماه ٢٠ درمانند سالهای گذشته، 

 ٢٢ از نگاران روزنامه از حمایتکمیتۀ  ،٠٢٢٠ مه ١٢ تاریخ از گریخته اند. رواندا و اتیوپی اریتره،

 منطقه   این متوالی سال ششمین برایباعث شده است  است،که کرده پشتیبانی آفریقا شرق از تبعیدی نگار روزنامه

 کل   سال شش این باشد. الزم به ذکر است که تبعیدی نگاران روزنامه تعداد بیشترین مسئول شرقی آفریقای

 به نگاران روزنامه اکثریت. است کرده آوری جمع را ها داده این نگاران روزنامه از حمایت کمیته که ست زمانی

 یدشوار بسیار شرایط در این روزنامه نگاران در آنها که کشورهایی اند، کرده مکان نقل اوگاندا و کنیا های پایتخت

 .کنند می زندگی

 

 تهدید با آنها که گفتند نگاران روزنامه از حمایت کمیته به کنند می زندگی نایروبی در که سومالیائی نگاران   روزنامه

 مورد اند، شده آزار جسمی لحاظ از آنها که گفتند آنها از نفر چندین. هستند روبرو مختلف افراد طرف از مداوم

 تبعیض پناهندگان برعلیه پایتخت درکه  کنیا امنیتی نیروهای توسط غیرقانونی طور به یا و اند، گرفته قرار اخاذی

 از آن در که کرد صادر ای بیانیه کنیا پناهندگان   امور وزارت ،٠٢٢٠ دسامبر در. اند شده بازداشت شوند می قائل

 که آنهائی همه که بود شده داده دستور و بود، شده گله کنیا در ناامنی مشکالت ایی برای افزایشسومالی پناهندگان

 کمیته به نگاران روزنامه جایی که طبق اظهارات کنند، مکان نقل پناهندگان های اردوگاه به هستند نایروبی در

 از حمایت کمیتۀ ی کهیها مصاحبه طبق. دارد وجود حاد خشونت آنجا در ،نگاران روزنامه از حمایت

 در نگاران روزنامه که گروهی الشباب، اعضای که معتقدند پناهنده نگاران روزنامه ،انجام داده نگاران روزنامه

 که نظامیانی شبه جانب   از که گفتند آنها از برخی. هستند فعال ها اردوگاه این در بودند، گریخته آنها از اول وحلۀ

  محل داخل   در اند شده وادارو  اند گرفته قرار تهدید مورد اند بوده نایروبی در الشباب اعضاء رود می تصور

 .باشند داشته خارج دنیای با کمی بسیار ارتباط و بمانند شانزندگی

 

 گذشته سال چند در که کسانی میان از. دارند مشابهی های نگرانی به سر میبرند تبعید درکه  ایرانی نگاران روزنامه

 در ویزا آسانی نسبی کسب دلیل به که جایی کنند، می زندگی مالزی در آنها از نفر سه حداقل ،خته اندگری ایران از

 از حمایت کمیتۀ به مالزی مقیم ایرانیان. دارد ایرانی انتبعیدی ی ازرشد به رو جمعیت ،مرزی ورودی نقاط

http://www.cpj.org/blog/2012/12/somali-journalists-in-kenya-squeezed-by-security-s.php
http://www.cpj.org/blog/2012/12/somali-journalists-in-kenya-squeezed-by-security-s.php
http://www.cpj.org/blog/2012/12/somali-journalists-in-kenya-squeezed-by-security-s.php


به دلیل تهدید به خشونت و اقدامات قانونی از سوی افرادی که آنها باور دارند برای  که گفتند نگاران روزنامه

 .کنند می زندگی مداوم ترس درحکومت ایران کار می کنند، 

 

 یا و پشتیبانی هیچ که جائی اما نیست الزم ورودی ویزای که جائی ،خته اندگری ترکیه به ایرانیان از دیگر برخی

 ارائه دیگری کس  هیچ به دائم پناهندگی ترکیه ها، اروپایی از غیر به. ندارد وجودآن  دولت طرف از حفاظتی

 کشور یک در اسکان برای. کنند کار یا سکونت و دائم طور به آنجا در که نیستند مجاز ایرانی پناهندگان و دهد نمی

 این اما کنند، نام ثبت (UNHCR) پناهندگان برای ملل سازمان عالی کمیساریای با پناهنده عنوان به باید آنها سوم،

 این .دارد وجود نام ثبت تکمیل برای انتظار سال دو که گفتند نگاران روزنامه از حمایت کمیته به نگاران روزنامه

 مدت   مورد در نگاران روزنامه از حمایت کمیته های پرسش به پاسخ در آنکارا، در متحد ملل سازمان آژانس

 درصدی ٥٢٢ ی بیش ازافزایشخی کشورها" از گفت که تقاضانامه های دریافتی از "اتباع بر انتظار طوالنی

در حال سازماندهی  که گفت نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ به آژانس. است نسبت به سال گذشته روبرو بوده

 .رساند ندهخوا پایان به ماه ٢٢ مدت در را نام ثبت فرآیند ایرانیان همه و هستند خود های روش مجدد

 

 به  سوریه از و برخی افراد نیز است، بوده سوریه از فراری تبعیدی نگاران روزنامه افزایش شاهد همچنین ترکیه

 کرد کمک آنها به سوریه از گریز از پس نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ که کسانی میان در. اند رفته اردن

 سال در که گفت نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ به کهبرد  نام را بدری رانیا رادیویی نگار روزنامهاز  توان می

 را صبحگاهی گفتگوی محبوب   برنامه   یک بدری. بود سوریه های رسانه در زنان پردرآمدترین میان در او ٠٢٢٢

بود.  اسد خانواده ،حکمرانان سوریه به متعلقکه  رادیویی ایستگاه یک کرد، می میزبانیدر ایستگاه رادیویی نینار 

 این با متمرکز نبود. سیاست روی بربرنامۀ وی  اما کرد می اعالم را روز خبرهای سرفصل برنامه آن دربدری 

 باید که کرد اعالم بدری به ایستگاه مدیر شد، آغاز سوریه در اعتراضات آنکه از پس به فاصلۀ کوتاهی حال،

 اگر که شد متوجه سرعت به اما کرد خودداری ابتدا در او. ندارد وجود سوریه در تظاهراتی هیچ که دهد گزارش

 از حمایت کمیتۀ به او. شد خواهد روبرو رفتن، زندان به جمله از احتماال جدی، عواقب با نکند همکاری دولت با

 آن در که کند کار کشوری در همچنان توانست نمی که چراوادار به ترک سوریه شد،  وی که گفت نگاران روزنامه

 .ندارد وجود مطبوعات آزادی

 

 یک او نیز که برادرش که جایی رفت، اردن به او ٠٢٢٠ ژانویه در. رسید هندوستان به ٠٢٢٢ سپتامبر در بدری

 و برادرش، بدری، بعد، ماه یک گفت که نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ به او. کرد می زندگی است نگار روزنامه

 مستقل رادیویی ایستگاه یک کردند، اندازی راه را (New Start) ستارت نیو شان ایستگاه رادیوییهمکاران دیگر

 جزئیات و افتد می اتفاق تظاهرات کجا در اینکه جمله از آمد، می سوریه از که اخباری آنها که جایی آنالین،

 سیاستمداران و فعاالن، نگاران، روزنامه با همچنین آنها. دادند می گزارش را روزانه، میر و مرگ و ها دستگیری

 ستارت نیو کارکنان از تن چند خیلی زود اما. کردند می مصاحبه بودند مانده باقی کشور داخل در که یاپوزیسیون

باشند. بدری به کمیتۀ حمایت از  سوریه عوامل رفت می تصور که مورد تهدید قرار گرفتند افرادی سوی از

 بدری بنابراین .شوند مواجه آن عواقب با یا و کنند ترک را اردن گفتند آنها بهروزنامه نگاران گفت که این افراد 

 .است شده متوقف فعالیتش زمان آن از ستارت نیو. رفت پاریس به او و از آنجا برود تونس به گرفت تصمیم

 

 او که گفت وی حال این با. دهد می ادامه سوریه وضعیت مورد در مصاحبه و نوشتن به همچنان بدری فرانسه، در

 یک  که یکن فراموش که است این پاسخ"بدری گفت: . دشاغل نمیدان نگار روزنامه یک دیگر را خودش

 ".کن فراموش رات خود گذشته زندگی. هستی پناهنده یک حاضر حال در شما .بودی نگار روزنامه

 

 در شرکت کرده اند نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀدر این نظرسنجی  که نگارانی روزنامه از درصد ٠٢ از کمتر

 ساده کارهای انجام به مجبور زندگی گذراندن   برای آنها از بسیاری. هستند کار ادامه به مشغول خود کاری حوزه  

 تکنولوژی در زمینۀ متحده ایاالت در اکنون بودریخته گ سودان طریق از که ای اریتره نگار روزنامه آن. هستند

 روزنامه از برخیتوصیف میکند. " نگاری روزنامهحرفۀ  از دور بسیار" خود او آن را که است یکاربه  مشغول

https://www.cpj.org/2012/02/irans-vast-diaspora.php


 بودن ای حرفه از که ینفس به اعتماد و احترام خود، حرفه گذاشتن سر پشت با که میکنند احساس که گفتند نگاران

  .اند داده دست از را خود هویت از بخشی که کنند می احساس که گفتند آنها از بسیاری. اند کرده رها را آمد می  بدست

 

 تبعید در زندگی که گفتند کردند صحبت نگاران روزنامه از حمایت کمیته با که نگارانی روزنامه همه واقع، در

 کمیتۀبه  رتوباسو در یک مصاحبۀ تلفنی که اخیرا انجام شد، .برای آنان داشته است روانی بزرگ هزینه های

. شود شکسته است نزدیک که است مرغ تخم پوست یک مثل که کند می احساس که گفت نگاران روزنامه از حمایت

 که اند بوده بسیاری های شب کردم کشور ترک که زمانی از"گفت:  نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀاو به 

 دانم می من و اروپا، های خیابان در رفتن راه هنگام حتی شوم، می دنبال که کنم می احساس هم هنوز من. ام نخوابیده

 ".است نامعقول چقدر این که

 

 دستیار بخش کمک به روزنامه نگاران در کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران است که مدرک ت،یلیش نیکول
 دریافت کلمبیا دانشگاه  (SIPA) الملل بین و عمومی دانشکدۀ روابط از یدولت مدیریت در را خود ارشد کارشناسی

 و بشر حقوق روی خود ارشد   کارشناسی در تحصیالت و است مستند عکاسی در سابقه دارای او. ده استکر
 .کرد تمرکز ارتباطات و حمایت، المللی، بین های رسانه


