
 
 

 
 

 
 ساِل گذشته ١٤ را به باالترين سطح خود در طول روزنامه نگاران زندانیايران و چين تعداِد 

 رسانده اند
 

.  شده اند در سراسر جهان زندانی  توسط مقامات روزنامه نگار١٤٥، ی مبهم حکومتضدبا تکيه بر اتهاماِت 
 کميته حمايت از ء گزارش ويژه.عات هستند زندانبانان مطبواريتره، برمه، ازبکستان نيز در ميان بدترين

 روزنامه نگاران
 

 نيويورک
  

 بی رحمانهء خفقان و  در ايران  صداهای منتقدمستمِرِت کميتهء حفاظت از روزنامه نگاران، سرکوب تحقيقاطبق 
د از  تعداد روزنامه نگاران زندانی در سراسر جهان را به باالترين سطح خو،چين روزنامه نگاری قومی در  

 اولدر تاريخ  از روزنامه نگاران زندانی، سی پی جی ءدر سرشماری ساالنه.  رسانده استتا کنون  ١٩٩٦سال 
 نسبت به  اين عدد، کهشناسايی شده اند خبرنگار، سردبير، و عکاس خبرِی پشت ميله های زندان ١٤٥  ،دسامبر

 . استداشتهُنه نفر افزايش ،  ٢٠٠٩سر شماری سال 
 

روزنامه .   روزنامه نگاِر زندانی، بدترين زندانبانان مطبوعات در جهان هستند٣٤ين، هر کدام با ايران و چ
 . روزنامه نگاران زندانی جهان را تشکيل می دهندنزديک به نيمی از جمع کِلنگاران زندانی در چين و ايران، 

ی هستند که زندانی کنندهء ج کشور پن بدترين برمه، و ازبکستان، اريتره، کشور، چين، ايران، ٢٨از ميان  
. روزنامه نگاران اند  

  
 زندانی افزايِش تعداد روزنامه نگاراِن": جوئل سايمون، مدير اجرايی کميتهء حفاظت از روزنامه نگاران، گفت

 کوچک از  کشورها که گروه تا حد زيادی توسط يک  تحولاين.   تکان دهنده استتحولدر سراسر جهان يک 
 نفس  کشورهائی که در حال جنگ با-- شودمیهدايت  می کنند محبوستماتيک روزنامه نگاران را به طور سيس

 ".اطالعات هستند
 

حبس روزنامه   منعکس کنندهء  آمار به دست آمده نه تنها زيرا، ايران شگفت انگيز استدر خصوصاطالعات 
ملهء مستمر به صداهای منتقد که تا ، بلکه از حاست ٢٠٠٩انتخابات سال پس از سرکوب های نگاران بعد از

مبين اين است که فقط در دو کميتهء حمايت از روزنامه نگاران تحقيقات  .  ادامه دارد حکايت ميکند نيزامروز
بازداشت شدگاِن ايرانی شامِل اشخاِص .  ، مقامات ايرانی چهار روزنامه نگار را بازداشت کرده اندماه گذشته

  کهقديمی با سابقهء مديريت دولتین المللی مانند عيسی سحرخيز، يک روزنامه نگار شناخته شده ای در سطح بي



 ١٨حقوق زنان که، در سن حوزهء ل شد، تا نويد ُمحبی ، وبالگ نويِس ي به يک مقاله نويس اصالح طلب تبدبعدا
  .سالگی، جوانترين فرد در سرشماری کميته حمايت از روزنامه نگاران است می باشد

  
  روزنامه نگار در بند بودند،٢٤ که در آن ٢٠٠٩ سال  نسبت بهن تعداد زندانيان به طور قابل توجهیدر چي

 نيمهء دوم سال ازو تبت بود که چندين روزنامه نگار اويغور  اين افزايش بعلت زندانی کردِن . افزايش يافت
 پديدار شده محاکمات هایارِش  ادامه يافت، که جزئيات آن به تازگی در گز٢٠١٠ آغاز شد و تا سال ٢٠٠٩
 سال های اخير ای در منطقه  خشونت بار مسائل قومی و ناآرامی هایی و تبتیروزنامه نگاراِن اويغور.  است

 اين روزنامه ، چون بعالوه.   استممنوع به طور رسمی  گزارش آنهاند، موضوعاتی کهدادرا پوشِش خبری می 
، به را صادر می کنند که مجوز همه رسانه های خبری در چين نگاران  توسط دولت و يا حزب کمونيست،

 بودا که نابرابری های  به ناِمبازداشت شدگان شامِل يک نويسنده.  ، آسيب پذيرتر هستندرسميت شناخته نشده اند
، و مورد سئوال قرار داد است، توقيف شده که اکنون  ای مجله نقاط کشور را دراقتصادی ميان تبت و ساير

ی که در مورد خشونت های قومی در مناطِق خودمختار اويغور يغور تارنمای اويکت نياز، سردبيرغير
 .، بودند نوشتمیژينجيينگ تفسير

 
 حمايت از ء کميته تحقيقاتاما.  دمی کنن استفاده از اتهامات مبهم ضد حکومتی  هر دو به شدتچين و ايران

 مانند خيانت، خرابکاری، يا اقدام عليه --ی حکومتضدز اتهاماِت  که سوء استفاده انشان می دهدروزنامه نگاران 
  برای زندانی کردِن روزنامه نگاراندستاويز در سراسر جهان رخ می دهد و به تنهائی بزرگترين --منافع ملی
آنان شامِل .   در سراسر جهان حبس شده انددست روزنامه نگار به اتهاماتی از اين ٧٢حداقل .   استدر جهان

  بنگاهيک يک روزنامه می باشد،سردبيريسرگپوف که .   در قزاقستان هستندفيسرگپوافرادی  ماننِد رمضان 
امنيتی را از طريق افشای يادداشتهائی که نشان دهندهء آن بود که اين بنگاه نفوذ سياسی در مورد ماليات های 

م ِهف.  شدحبس " افشای اسرار دولتی"پس از آن، يسرگپوف به اتهام .   شرمسار کردمحلی اعمال کرده است
 به دليِل پوشِش خبری خود در مورِد تظاهرات کارگری در يک منطقه  تونس،يزيون تلوخبرنگاِربوکادوس، 

گو، سردبيِر امب ژان کلود کاوودر بروندی،.  در حبس است"  عمومی نظماخالل در" به اتهام معدنی دورافتاده
  اينکه آيا نيروهای امنيتی ايناظهارنظر و پرسش در خصوصشتن يک لِت نوعوبسايِت خبری نت پرس، به 

  و در ويتنام، وبالگ . يا نه، با اتهام خيانت مواجه است تروريستی هستندکشور قادر به متوقف کردن حمالت
به پرداخت غرامت  حساب  يک در خصوص مقامات دولتِی از عملکردان نيين ، پس از انتقاد ی به نام فام تنويس

 . به اتهام اعماِل ضد حکومتی زندانی شد،يگيران متوفی ماهبازماندگاِن
 

اما انگيزه تا .   در هر کشور متفاوت بوده استتوجيه قانونی برای زندانی کردن روزنامه نگاران:  "سايمون گفت
 ". کشندچالش میبه به سرکوب کشيدن کسانی که اقتدار دولت را : حدی هميشه يکسان است

 
 در سال  کوبايی، که روزنامه نگار١٧ است که  با وجود اين٢٠١٠نعکس شده در سرشماری سال افزايش م
.   آزاد شدند امسال بازداشت شده بودند،یحکومتضد  به اتهاماِت  طی سرکوب مخالفان توسط دولت٢٠٠٣

ترو به يک توافق با مشارکت با دولت اسپانيا، در ماه ژوئيه با دولت پرزيدنت رائول کاس رم کليسای کاتوليک
.  ه بودند شد زندانی٢٠٠٣ ساِل شد که در دستگيريهایخواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی طی آن رسيد که 

، واضح از کوبا نکرده است به تبعيد آنان  مشروطاگر چه مقامات کوبا به صراحت آزادی بازداشت شدگان را
 بالفاصله به اسپانيا ، که تا کنون آزاد شده اندافرادیء همه.   خواسته استاست که اين چيزی است که دولت می

برای خروج  اصرار آشکار کوبا در مقابل که ٢٠٠٣سه روزنامه نگاِر زندانی شده در سال .  پرواز داده شده اند
ک ي.   دسامبر هنوز در زندان باقی مانده اند اولتا تاريخايستادگی کرده اند،  ازای آزادی شان رآنها از کشور د

  . همچنان در زندان باقی مانده استه بود، بازداشت شد٢٠٠٩روزنامه نگاِر چهارم کوبائی، که در سال 
 

 تا تاريخ اول دسامبر در اريتره.   بود٢٠١٠ در جهان در سال بان روزنامه نگاراناريتره سومين بدترين زندان
 از بازداشت شدگان اريتره ای بدون تفهيم يازده نفرظرف ده سال گذشته، .   محبوس بوده اند روزنامه نگار١٧

 ١١دولت اريتره از افشای هر گونه اطالعات در مورد اين .  دبوده اناتهام در مکان های مخفی تحت حبس 
گزارش های .  ، خودداری کرده است دستگير شدند مطبوعات مستقل ء بی رحمانهيلیتعطخالل ، که در زندانی

 که چهار نفر از اين روزنامه نگاران زندانی در اريتره ممکن است به دليل تأييد نشده حکايت از اين دارند



کميته حمايت از روزنامه نگاران به دنبال تاييد اين گزارش هاست .   باشندتلف شدهبدرفتاری در دوران بازداشت 
ان را در  اين روزنامه نگار به عنوان وسيله ای برای مسئول نگه داشتن دولت برای سرنوشتشان،و همچنان

 . خود قرار داده است٢٠١٠ سال  سرشماریليست
 

.   جهان است روزنامه نگاران در روزنامه نگار پشت ميله های زندان، برمه چهارمين بدترين زندان کنندهء١٣با 
، يک خبرنگارسازمان صدای دموکراتيک برمه، به نام هال هال وين، وجود  شده انددر ميان کسانی که زندانی

 به روزنامه نگاری پيگير ط تبعيديان برمه اداره می شود که در اسلو مستقر است و توسسازماناين .  دارد
 گزارش در خالل مجموعه ای از   هال هال وين پس از مصاحبه با راهبان بودايی برای يک.معروف است

  نيروی نظامی پس از دخالت،٢٠٠٧ یبه مناسبت سالگرد انقالب زعفران ت رهبری شده توسط راهبانتظاهرا
 .دستگير شدسرکوبگر 

 
 کميتهء حمايت از روزنامه نگاران ازبکستان، با شش روزنامه نگار زندانی در تاريخ اول دسامبر در فهرسِت

 که در تالفی می باشند،ف، برادرزادهء رئيس جمهوريموژمشيد کر زندانيان شامل .  پنجم را داراست ننگينمقام
 در يک ، به صورت اجباری از برنامه های دولت در سياست های اجتماعی و اقتصادی اشبرای پوشِش انتقادی

 .مرکز روانپزشکی مبحوس است
 

امرونی يل نگوتا نگوتا، يک سردبيِر کيرجرمين س.   در زندان درگذشت٢٠١٠حداقل يک روزنامه نگار در سال 
پس از اينکه او و روزنامه نگاران ديگری از يک دستياِر رئيس جمهوری در مورد ادعا سوء استفاده از سپرده 

ِر غفلت  مقاماِت زندان را مقصتفو  اوليهء گواهی. رسش کردند به زندان فرستاده شدهای شرکت نفت دولتی پ
 . کردراانکدانست، اگر چه دولت بعدًا هر گونه مسئوليتی را 

 
، اياالت متحده به عنوان يک کشور زندانی کنندهء روزنامه نگاران در اين ٢٠٠٤برای اولين بار از سال 

، نيروهای نظامی اياالت متحده روزنامه نگارانی را در عراق، چندين سالبرای .  سرشماری ظاهر نمی شود
همهء آن .  ندر بی انتها بازداشت کرافغانستان، و خليج گوانتانامو بدون اتهام و بدون تشريفات قانونی بطو

 نفر از آنان ماه ها ١٤ آزاد شدند، ولی حداقل د اثبات شوشانروزنامه نگاران در نهايت بدون آنکه اتهامات کيفري
آخرين نفر بازداشتی، ابراهيم جاسم، يک عکاس آزاد که با رويترز همکاری می .  يا سالها در بازداشت بودند

کميته حمايت از روزنامه .   ماه در زندان به سر برده بود١٧او .  ون هيچ اتهامی آزاد شد بدماه فوريهکرد، در 
نگاران بطور گسترده در طوِل چندين سال گذشته اصرار کرده بود براينکه مقامات نظامی اياالت متحده را 

 .متقاعد سازد که شيوه های بازداشتی خود را تغيير دهند
 

ه  شد عرض جزئياتی که در تجزيه و تحليل کميته حمايت از روزنامه نگاران پديداردر اينجا گرايش های ديگر و
 :می شود

 
 کميته حمايت از ١٩٩٦در سال .   باشد می١٩٩٦از سال تعداد جمع کل در سراسر جهان در باالترين  •

در مجموع، .  پشت ميله های زندان به ضبط رساند روزنامه نگار را ١٨٥  حضورروزنامه نگاران
 روزنامه نگار را ٧٨در آن سال که  به سرکوب روزنامه نگاران قومی ُکرد پرداخته بود، رکيه ت

 .زندانی کرد

 سال  چند سال متوالی، در زندانی شده در اينترنتیتعداد روزنامه نگاراِنپس از افزايش قابل توجه  •
شان بدوا روی اينترنت  کارشصت و نه روزنامه نگار کهدر اول دسامبر، .   شد اين روند آهسته٢٠١٠

.  روزنامه نگاران زندانی راتشکيل می دهد تقريبا نيمی از که اين آماردر زندان بوده اند منتشر ميشده، 
، سردبيران، و عکاسان بزرگترين ردهء روزنامه های چاپیخبرنگاراِن ، ٢٠٠٩ مورد در سال ٥٧با 

يهء آمار ن و راديو و فيلم سازان مستند بقژورناليستهای تلويزيو.   دهندحرفه ای بعدی را تشکيل می
 .روزنامه نگاران زندانی را تشکيل می دهند



 در سراسر جهان در زندان بودند، رقمی که مطابق با سرشماری سال  روزنامه نگار آزاد٦٤ حداقل •
ا آسيب پذير باشند زيرا آنهآزاد ممکن است در برابر حبس روزنامه نگاران .  استپايدار مانده  ٢٠٠٩

 .کنند، اغلب حمايت قانونی و مالی ندارندمی حمايت  کارکنان خود از سازمان های خبری برخالف آنکه

تخطی از .  دولتی رايج ترين اتهام استفاده شده برای به حبِس کشيدِن روزنامه نگاران بوداتهامات ضد  •
  . شد مورد به کار گرفته١٢ ، در  نوع اتهاممتداول ترين دومين قوانين سانسور، 

 مورد، دولت ها از انواع اتهامات نامربوط به روزنامه نگاری استفاده کرده اند تا به اقداِم تالفی ١١در  •
 نقِض مقررات تا ازاين اتهامات .    بپردازند منتقد، و عکاسان خبریيران، سردب هاجويانه عليه نويسنده

 حمايت از ءکميتهبرای اين سرشماری، در موارد موجود در .   می شود رادر اختيار داشتن مواد مخدر
 . است که اتهامات به احتمال زياد به تالفی کار روزنامه نگار بوده استآشکار بودهروزنامه نگاران 

است که ی از سايراتهاماتقومی و مذهبی های " توهين"، و "کذب"اتهامات کيفری افترا، گزارِش اخبار  •
 . است شدهلحاظليه روزنامه نگاران در سرشماری ع

 قضايی هرگونه روند و انجام تفهيم اتهام حتی ، مورد، دولت ها حداقل تضمينهای آيين دادرسی٣٤در  •
 . را به طور کامل کنار گذاشته اندمشهود

نگاران در سرشماری سال   کميته حمايت از روزنامه برندهء جايزهء بين المللی آزادی مطبوعاِتچهار •
سرکوب سال يی که از زمان روزنامه نگار کوبايک گوتيرز ،  ماسه دا هکتور .  حضور دارند ٢٠١٠
  همسرش، لورا .اش خودداری کرده است در ازای آزادی کوبا ترک زندانی بوده است و از ٢٠٠٣

 ." بيرون بياندازد از کشور خود اجازه نمی دهد هيچکس او رااو ":  پوالن به سی پی جی گفت

ی که يکی ديگر از برندگان جايزهء سی پی جی می باشد، با ايجانآذربعين اهللا فتح الاليف، يک سردبير  •
  تحقيقات.وجود حکم دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزاديش، هنوز پشت ميله های زندان باقی مانده است

 که بعد از اينکه فتح الاليف ادعا کرد دولت در قتل حل نشدهء يک سردبير  نشان می دهدسی پی جی
اتهامات ساختگی  را عليه   مجموعه ای از مقامات نام المار حسينف دست داشته اند،آذربايجانی ديگر به

 .کرده اند عنوان فتح الاليف

شی تائو و محمد داوری، دو برندهء ديگر جوائز کميتهء حمايت از روزنامه نگاران نيزهردو به اتهامات  •
 حکم ده سال زندان برای   شی در حال سپری کردن،.  ضد حکومتی در اين سرشماری حضور دارند

فاش کردن يک دستور وزارت تبليغات است که با عطف به ماسبق، به عنوان يک راز حکومتی اعالم 
 به اتهام  داوری، پس از اينکه شکنجه و تجاوز به زندانيان در بازداشتگاه کهريزک مستند ساخت.  شد
 که ان اعتراضات گسترده ای شدباعث چن داوری پوشش خبری.  زندانی شد" اخالل در امنيت ملی"

 .بازداشتگاه کهريزک شدندمقامات ايرانی مجبور به تعطيل 

اين .  شوندبايد برای انجام شغل خود زندانی ننگاران معتقد است که روزنامه نگاران  کميته حمايت از روزنامه
 نگرانی و فرستاده است ، کميته نامه های متعددی به هر يک از کشورهايی که يک روزنامه نگار زندانی داشته

  .اعالم داشته استجدی خود را 

 ٤٦سريع حداقل نگاران منجر به آزادی های   کميته حمايت از روزنامهفعاليت هایدر طول سال گذشته ، 
  .شد زندانی روزنامه نگار

  سال اول دسامبرر نيمه شبهء کسانی است که د کلينما ازنگاران يک   حمايت از روزنامهء کميتهفهرست
 ليست شامل آن روزنامه نگارانی که در طول همين سال زندانی و سپس آزاد شده اين. در زندان بوده اند ٢٠١٠

تا زمانی که . مراجعه کنيد www.cpj.org يد به می توان،آن مواردبرای مطالعهء شرح وضعيت .   نيستاند



 يقين کسب کند، آنها  و يا مرگ آنهاان زندانیکميتهء حمايت از روزنامه نگاران بتواند از آزادی روزنامه نگار
 .در فهرست سی پی جی باقی خواهند ماند

باندهای جنايتکار يا گروه های غير حکومتی مانند   ناپديد می شوند و يا توسط اشخاصياروزنامه نگارانی که 
 پرونده های آنها به . دی لحاظ نمی شون زندانيانهء روزنامه نگاران سرشماری سالربوده می شوند درشبه نظامی 

 .طبقه بندی می شود" ربوده شده"و يا " گم شده"عنوان 

 


