حمله علیه مطبوعات
ایران
مهمترین تحوالت
*ساکت کردن صدای منتقدان با اعمال حبس های دسته جمعی ،کشته شدن یک
وبالگر در بازداشتگاه
* اعمال شدیدترین محدودیت های اینترنتی در جهان توسط مقامات
پس از ریاست جمهوری مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات مورد مناقشه ،۹۰۰۲
حکومت به حمالت خود علیه مطبوعات ،از جمله با زندانی کردن دهها خبرنگار ،آزار
و تهدید عده ای دیگر و ممنو عیت مداوم نشریات اصالح طلب ادامه داده است.
خبرگاران زندانی در شرایط تحقیر آمیزی  ،مانند حبس های طوالنی در سلول
انفرادی ،تنبیه بدنی و ممنوعیت مالقات های خانوادگی و محرومیت های پزشکی
قرار داشته اند.
در نوامبر  ۹۰۰۹ستار بهشتی ،بالگ نویس سیاسی ،در یک بازداشتگاه دولتی جان
باخت .از سال  ۹۰۰۲تاکنون او سومین گزارشگری است که در بازداشتگاههای
ایران مرده است .هم سلولی های بهشتی  ۲۳ساله در زندان اوین می گویند او
شکنجه شده بود.
سانسور اینترنت توسط مقامات با فیلتر کردن میلیونها سایت ،از جمله سایتهای
خبری و شبکه های اجتماعی ،ادامه یافته و با اعالم ایجاد اینترنت ملی محدودیت
های شدیدتری اعمال خواهد شد.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در  ،۹۰۰۲فشارهای حکومت علیه
مطبوعات خارجی افزایش یافته است .پس از وارد آوردن اتهامات ضد حکومتی و
محکومیت رویتر به دلیل بکار بردن تیتر اشتباه در خبری در مورد یک ویدیو ،پروانه کار
این خبرگزاری لغو و فعالیت خبرنگار آن ممنوع شد.
همچنین در تمام طول سال خبرنگاران بی بی سی دستگیر ،بازجویی و مورد آزار
قرار گرفتند .در ماه مارس این رسانه اعالم کرد سیستم ایمیل و اینترنت آن تحت
«حمالت سایبری پیچیده» قرار گرفت و این در شرایطی بود که همزمان تالشهایی
برای پارازیت انداختن بر امواج ماهواره ای تلویزیون بی بی سی نیز صورت گرفت.
در ماه اکتبر بزرگترین شرکت های ماهواره ای اروپا ،در اجرای تحریمهای اتحادیه
اروپا علیه ایران ،پخش برنامه های  ۰۲کانال تلویزیونی و رادیویی دولتی آن کشور را
متوقف کردند.

۰۰۰۰
مقام چهارم جهان در اعمال سانسور :بعد از انتخابات مورد مناقشۀ ،۹۰۰۲
مطبوعات اصالح طلب که زمانی بسیار فعال بودند ،اکنون زیر تهاجمات حکومت از
جمله ممنوعیت انتشار و زندانی کردن خبرنگاران با اتهامات ضد دولتی ،در معرض
خفگی قرار گرفته اند .کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران ایران را در ردیف  ۰۰کشور
جهان با بدترین اعمال سانسور قرار داده است.
 ۵۳زندانی از اول دسامبر تاکنون :مقامات به منظور خفه کردن صدای مخالفان،
سیاست درهای چرخشی را در پیش گرفته اند .به این صورت که همزمان با
مرخصی دادن به برخی از خبرنگاران زندانی ،عده ای دیگر را دستگیر می کنند.
 ۸۶زندانی در تبعید :تحقیقات کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران نشان می دهد که در
سال های اخیر دهها خبرنگار ایرانی به دلیل آزار و خطر دستگیری به خارج گریخته
اند .این تعداد فقط در سومالی بیشتر بوده است.
 ۲۰ضربه شالق :عالوه بر محکوم کردن خبرنگاران به زندان طوالنی مدت ،مقامات
آنها را با ضربات شالق هم مورد مجازات قرار داده اند .در ماه فوریه مهدی خزعلی،
گزارشگر اینترنتی ،به اتهام «توهین» به والیت فقیه تحت رهبری آیت هللا علی
خامنه ای ،به ده سال زندان ،ده سال تبعید و  ۲۰ضربه شالق محکوم شد.
همچنین محمود شکرایه به دلیل کشیدن کاریکاتوری که توهین به احمد لطفی
آشتیانی ،نماینده مجلس ،تلقی شد ،به  ۹۳ضربه شالق محکوم گردید .شیوا نظر
آهاری ،وبالگر و عضو هیات موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر ،نیز در ارتباط با
پوشش خبری تجمعات سیاسی ،به فعالیت ضد دولتی متهم و به  ۵۳ضربه شالق
و چهار سال زندان محکوم شد.

