
افزایش تعداد روزنامه نگاران زندانی در جهان و ایران بدترین کشور جهان در مقابله با 

 روزنامه نگاران

تفاوت های چشمگیر منطقه ای در میان افزایش قابل توجه تعداد روزنامه نگاران زندانی در خاورمیانه و 

آفریقای شمالی مشاهده میشود.  دهها روزنامه نگار بدون تفهیم اتهام، بعضا در زندانهای مخفی، به سر 

 می برند. 

 گزارش ویژه از کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران

بت کویتۀ زوبیت اص سّصًبهَ ًگبساى ًؾبى هیذُذ کَ تؼذاد سّصًبهَ ًگبساى صًذاًی دس عشاعش خِبى تسمیم —ًیْیْسک

تب کٌْى ثی عبثمَ ثْدٍ اعت؛ ایي افضایؼ ػوذتب تْعظ زجظ  0882دسفذ داؽتَ کَ اص اّاعظ دُۀ  02افضایؾی ثیؼ اص 

دس عشؽوبسی عبالًۀ سّصًبهَ ًگبساى ذٍ اعت.  گغتشدۀ سّصًبهَ ًگبساى دس عشاعش خبّسهیبًَ ّ آفشیمبی ؽوبلی ایدبد ؽ

ًْیغٌذٍ، دثیش، ّ ػکبط خجشِی پؾت  068  ،0200اّل دعبهجش عبل  صًذاًی، کویتۀ زوبیت اص سّصًبهَ ًگبساى دس تبسیخ

 فمشٍ ثیؾتش اعت. 43، 0202هیلَ ُبی صًذاى سا ؽٌبعبیی کشدٍ اعت کَ ًغجت ثَ تؼذاد کل صًذاًیبى عبل 

 

همبهبت ایشاًی یک کوپیي اسػبة ػلیَ هطجْػبت سا اص ثؼذ اص اًتخبثبت هْسد هٌبلؾۀ کؾْس ثَ هذت ثیؼ اص دّ دس زبلیکَ 

ثْد. اسیتشٍ ، چیي ،  0200دس عبل  ایشاى ثذتشیي صًذاًیبى خِبى ،سّصًبهَ ًگبس دس پؾت هیلَ ُب 30عبل اداهَ دادٍ اًذ، ثب 

 .ٌذخِبى لشاس گشفتصًذاًجبًبى سّصًبهَ ًگبساى دسثذتشیي ثشهَ ، ّیتٌبم ، عْسیَ ، ّ تشکیَ ًیض دس هیبى 

 

دس عشؽوبسی عی. پی. خی. تفبّتِبی آؽکبسی هیبى هٌبطك هختلف خِبى دیذٍ هیؾْد.  ثشای ًخغتیي ثبس اص صهبًی کَ عی. 

ل دعبهجش آغبص ثَ خوغ آّسی اطالػبت عبلیبًۀ سّصًبهَ ًگبساى صًذاًی کشدٍ اعت، دس تبسیخ اّ 0882پی. خی. دس عبل 

عبل خبسی دس لبسۀ آهشیکب زتی یک سّصًبهَ ًگبس ًیض ثَ دالیل هشثْط ثَ زشفَ اػ دس صًذاى ًجْد.  ُوچٌیي زجظ سّصًبهَ 

ًگبساى دس اسّپب ّ آعیبی هشکضی، ثب ُؾت سّصًبهَ ًگبس صًذاًی، پبییي تشیي آهبس هٌطمَ ای سا ظشف ؽؼ عبل گزؽتَ 

زجظ گغتشدۀ سّصًبهَ ًگبساى دس خبّسهیبًَ ّ آفشیمبی ؽوبلی کَ دس آى دّلت ُب  داؽتَ اعت.  اهب ایي ثِجْدی ُب تْعظ

خِبى سا پؾت هیلَ ُب لشاسدادٍ اًذ کوشًگ ؽذٍ  سّصًبهَ ًگبساى صًذاًی دسفذ کل 34سّصًبهَ ًگبس، ثشاثش ثب  66ایٌک 

 اًذ.  دُِب ثبصداؽت ًیض دس کؾْسُبی آعیبیی ّ آفشیمبیی فْست گشفتَ اعت.

 

آغبصگش ثبصداؽت ُبی گغتشدٍ ؽذ، همبهبت  0228زبلیکَ عشکْة سّصًبهَ ًگبساى ثَ دًجبل اًتخبثبت عبل ى دس ایشادس 

ایشاًی دائوب ثَ عیبعت هشخقی دادى ثَ ثشخی اص سّصًبهَ ًگبساى ثبصداؽت ؽذٍ ّ دس ػیي زبل ثَ دعتگیشی ثشخی دیگش 

وْال ّاداس ثَ پشداخت ّثیمَ ُبی چٌذیي هیلیْى تْهبًی هی اداهَ هی دٌُذ. صًذاًیبًی کَ ثشای هشخقی آصاد هی ؽًْذ هؼ

ؽًْذ ّ ثب تسول فؾبس ثیؼ اص زذ عیبعی ّاداس ثَ عکْت ّ یب اسائۀ گضاسػ ػلیَ ُوکبساى خْیؼ هی ؽًْذ.  اهیذ 

ب، ّ هؼوبسیبى، یک سّصًبهَ ًگبس ایشاًی کَ دس خبسج اص ایشاى صًذگی هی کٌذ هی گْیذ9  "زدن دعتگیشی ُب، ثبصخْیی ُ

افشادی کَ ثب ّثیمَ آصاد ؽذٍ اًذ ثغیبس صیبد هی ثبؽذ."  ّی هی افضایذ9  "تبثیش ایي هْضْع ایي اعت ثیؾتش سّصًبهَ ًگبساى 

هی داًٌذ کَ ًجبیذ ثَ هْضْػبت اًتمبدی ثپشداصًذ.  ایي هغئلَ ّالؼب سّی ًسْۀ گضاسؽگشی آًبى دس خقْؿ اخجبس تبثیش 

، هسوذ داّسی، عشدثیش 0200ؾت ّ اسػبة ثَ عش هی ثشًذ."  دس هیبى صًذاًیبى عبل هیگزاسد چْى آًِب ُویؾَ تست ّز

تست عِبم ًیْص ًیض ّخْد داسد کَ دس عبل گزؽتَ ثشًذۀ خبیضۀ ثیي الوللی آصادی هطجْػبِت عی. پی. ِخی. ؽذ.  ّثغبیت 

یضک سا افؾب کشد.  ثیؾتش اص ًیوی اص هسوذ داّسی ثذسفتبسی ّ تدبّص ثَ صًذاًیبى دس ثبصداؽتگبٍ تؼطیل ؽذۀ کِشعشدثیشی 

 صًذاًی ؽذٍ اًذ. ٍثبصداؽت ؽذگبى ایشاًی ثب اتِبهبت ضذ زکْهتی هؾبثَ اتِبهبتی کَ ػلیَ هسوذ داّسی هطشذ ؽذ

 

اتِبهبت ضذ زکْهتی هبًٌذ خیبًت، ثشاًذاصی، ّ یب الذام ػلیَ هٌبفغ هلی سایح تشیي اتِبهبت ػلیَ سّصًبهَ ًگبساى دس 

سّصًبهَ ًگبس ثب ایي اتِبهبت دس زبل زبضش دس  68هی ثبؽذ.  هطبثك ثشسعی ُبی عی. پی. خی، زذ الل عشاعش خِبى 

 صًذاى هی ثبؽٌذ.

 

ُوچٌیي ؽبُذ افضایؼ ًگشاى کٌٌذۀ تؼذاد سّصًبهَ ًگبساًی کَ ثذّى تفِین اتِبم ّ یب طی هشازل  0200اهب عشؽوبسی عبل 

ًبهَ ًگبس، یؼٌی ثیؼ اص یک عْم سّصًبهَ ًگبساى صًذاًی دس عشاعش خِبى، لضبیی دعتگیش ؽذٍ اًذ ثْد.  ؽقت ّ پٌح سّص



ثذّى اػالم اتِبهبتؾبى، ّ ثغیبسی اص آًِب دس صًذاًِبی هخفی ّ ثذّى دعتشعی ثَ ّکیل ّ یب اػضبء خبًْادٍ ثبصداؽت ؽذٍ 

ًبهَ ًگبساى صًذاًی سا ًیض تکزیت هی اًذ.  دس ثشخی اص هْاسد، دّلتِبیی هبًٌذ اسیتشٍ، عْسیَ، ّ گبهجیب زتی ّخْد ایي سّص

کٌٌذ.  دس هْاسدی کَ همبهبت ثذّى پبعخگْیی ّ ثش خالف ٌُدبسُبی ثیي الوللی فؼبلیت هیکٌٌذ گضاسؽبت ثذسفتبسی ّ 

لشاس ثذسفتبسی کَ دس صًذاى هْسد ؽکٌدَ هؼوْل ُغتٌذ.  گضاسؽِبی تبییذ ًؾذٍ زبکی اص هشگ زذالل ؽؼ سّصًبهَ ًگبس

ذ.  ُوضهبى ثب تسمیمبت دس خقْؿ ایي هْاسد، عی. پی. خی.  ثَ اًؼکبط ًبم ایي افشاد سّی لیغت صًذاًیبى گشفتٌذ هی ثبؽ

 اداهَ هیذُذ. 

 

نفر پشت  32که با  گیرد قرار می عملغالباً توسط دولت اریتره مورد  یزندانی کردن روزنامه نگاران بدون هیچگونه اتهام

اگر چه بسیاری برای یک دهه   .اهل مطبوعات  قرار دارد کنندگان بدترین زندانی لیستدر در مقاِم دوم  میله های زندان،
 زندانیان شامل   اند. علناً به جرمی متهم نشده کنونای تا  حتی یک نفر از بازداشت شدگان اریترهاما اند،  زندانی شده

 ١٠٠٢  لت مطبوعات مستقل کشور را در سالکه از زمانی که دو می باشند تبار داویت ایساک  اریتره-ویرایشگِر سوئدی
با وجود افزایش فشار از سوی پارلمان اروپا، رئیس جمهوِر اریتره اسایاس افیورکی   است. حبسمتوقف کرد تاکنون در 

 .ده استش "اشتباه بزرگی"است که ایساک مرتکِب  طی اظهارات مبهمی گفتهتنها به 

 

سا پْؽؼ خجشی هی دادٍ اًذ  ثَ زبؽیَ ساًذٍ ؽذٍ گشٍّ ُبی لْهیکَ  یَ ًگبساًدس تؼذادی اص کؾْسُب ، همبهبت ، سّصًبه

عشدثیشاى ّ  اػ ثی سزوبًَ  دّلت ّالؼیت ثیؼ اص دس چیي ، کَایي  خِبى ُذف لشاس دادٍ اًذ. دس ُیچ کدبی هْسد

 06 اص. هؾِْد ًجْدٍ اعتثْدٍ اًذ، هلت تجت ّ گشٍّ ُبی اللیت اّیغْس تشک اًؼکبط فذای کَ ثَ دًجبل  ی ساًْیغٌذگبً

اکثش عبیش ایي افشاد . )ثْدٍ اًذپْؽؼ گشٍّ ُبی تست عتن لْهی  ًفش آًِب هؾغْل 06، سّصًبهَ ًگبس صًذاًی دس چیي

، یک  ؽبهل دّکشّ تغبلتشین.( ثبصداؽت ؽذگبى اثشاص هی کشدًذدیذگبٍ ُبی هخبلف عیبعی  ًْیغٌذگبى ایٌتشًتی ثْدٍ اًذ کَ

 سا پْؽؼ هیذاد  ّ دس هْسد عیبعت ُبی دّلت ًغجت ثَ تجتی ُب ثَ فْست تجت هغبیل هدلۀ خجشی ّیتجتی اعت کَ ساُت 

خجشی ّ یب گشٍّ  ایٌکَ هْسد تْخَ عبصهبًِبیثذّى  ،دس صًذاى چیي سّصًبهَ ًگبساى دیگشیهوکي اعت ًْؽت.  هیاًتمبدی 

دّی ُْآ، یک گشٍّ زبهی صًذاًیبى عیبعی چیٌی، هی خبى کبم، سییظ ثٌیبد . لشاس ثگیشًذ، ّخْد داؽتَ ثبؽٌذ یُبی زوبیت

 گْیذ9 "هب فمظ ًبم تؼذاد ثغیبس اًذکی اص افشادی کَ ثَ دلیل خشاین عیبعی ثبصداؽت ّ یب صًذاًی ؽذٍ اًذ سا هیذاًین."

 

ًغجت ثَ  ػلیشغن تودیذ گغتشدٍ اص ثشًبهَ ُبی افالزبت دس کؾْس ثشهَ، سُجشاى غیشًظبهی خذیذ ایي کؾْس الذاهبت اًذکی

سّصًبهَ ًگبس  00تغییش ؽیٍْ ُبی عشکْثگشاًۀ اعالف ًظبهی خْد اًدبم دادٍ اًذ.  دس ثشهَ دس تبسیخ اّل دعبهجش زذ الل 

 صًذاًی ّخْد داؽت، ػذدی کَ ثب آهبسُبی دَُ ُبی لجل هطبثمت داؽت ّ ًغجت ثَ اًذاصۀ ایي کؾْس ػذد ثغیبس ثبالیی

ي ثذتشیي صًذاًجبى هطجْػبت، افشادی هبًٌذ ُال ُال ّیي، یک خجشًگبس هخفی ثشای .  کؾْس ثشهَ دس همبم چِبسهیهیجبؽذ

ًؾشیۀ "فذای دهْکشاتیک ثشهَ" کَ دس خبسج اص کؾْس هٌتؾش هیؾْد، سا دس ثبصداؽت داسد.  ایي خجشًگبس صى دس عبل 

ى چٌذیي تدوغ اػتشاضی ثَ دس زبلیکَ تالػ هی کشد گضاسؽی دس ثبسۀ دّهیي عبلگشد "اًمالة صػفشاًی" کَ طی آ 0228

سُجشی ساُجبى تْعظ عشثبصاى دّلتی ثب خؾًْت خبهْػ ؽذًذ تِیَ کٌذ دعتگیش ؽذ.  صیي لیي، یک سّصًبهَ ًگبس تجؼیذی 

ثشهَ ای ّ هؼبّى اًدوي هطجْػبت ثشهَ دس تبیلٌذ گفت9  "ثؼذ اص عیبعتوذاساى، سّصًبهَ ًگبساى دّهیي ُذف افلی ُغتٌذ.  

 ایي ًکتَ ػْك ًؾذٍ اعت.  هي اًتظبس ًذاسم ایي افشاد ثَ عشػت آصاد ؽًْذ."ثب دّلت خذیذ ًیض 

 

عشکْة هذاِّم گضاسؽگشی ّ تفغیش ایٌتشًتی دس ّیتٌبم ثبػث ؽذٍ اعت کَ ایي کؾْس ثَ  پٌدویي ثذتشیي صًذاًجبى تجذیل ؽْد.  

ًذ ّثالگشُبیی ُغتٌذ کَ هْضْػبت زغبط ُش ًَ سّصًبهَ ًگبس ّیتٌبهی کَ دس تبسیخ اّل دعبهجش پؾت هیلَ ُبی صًذاى ثْد

عیبعی ّ یب اهْس اللیت ُبی هزُجی سا پْؽؼ هی دادًذ.  دس هیبى ایي ثبصداؽت ؽذگبى، ّثالگشی ثَ ًبم فبم هیي ُْآًگ 

ّخْد داسد کَ دس خقْؿ فغبد دّلتی، تخشیت هسیظ صیغت، ّ آًچَ ّی ؽکغت ُبی عیبعت خبسخی دّلت هیذاًغت 

 هیٌْؽت.

 

س صًذاى ػوذتب سّی ایٌتشًت کبس هی کشدٍ اًذ دثَ ًظش هی سعذ  سّصًبهَ ًگبس کَ 75ِبى  دس اّل دعبهجش، دس عشاعش خ

کَ تمشیجب ًیوی اص افشاد عشؽوبسی ؽذٍ سا تؾکیل هیذٌُذ. ایي ًغجت ُوچٌیي دس دّ گضاسػ لجلی عی. پی. خی. ، ٍ اًذثْد

صًذاًی،  40َ ًگبساى ایٌتشًتی صًذاًی هؾبُذٍ ؽذٍ اعت.  ثب ّخْد داؽتَ کَ دس پی چٌذیي عبل افضایؼ دس تؼذاد سّصًبه

سّصًبهَ ًگبساًی کَ دس ًؾشیبت چبپی کبس هی کٌٌذ دّهیي گشٍّ زشفَ ای سّصًبهَ ًگبساى صًذاًی سا تؾکیل هی دٌُذ.  

 عبیش ثبصداؽت ؽذگبى اص اُبلی سادیْ، تلْیضیْى، ّ فیلن عبصی هغتٌذ ثْدٍ اًذ.

 



دسفذ داؽتَ اعت.  ایي  42صًذاًی دس خبّسهیبًَ ّ آفشیمبی ؽوبلی ًغجت ثَ عبل لجل سؽذی دس زذّد  تؼذاد سّصًبهَ ًگبساى

افضایؼ  تٌِب دس کؾْسُبی عشکْثگشی هبًٌذ عْسیَ، کَ ُؾت سّصًبهَ ًگبس سا دس تالؽی ًْهیذاًَ ثشای زفع لذست اص 

غت.  زجظ سّصًبهَ ًگبساى ُوچٌیي دس هغتمل صًذاًی کشدٍ اعت، ثشلشاس ًی خجشًگبسیطشیك عشکْة فؼبلیتِبی 

دهْکشاعی پبیذاس تشکیَ، کَ دس صهبى تسمیمبت عی. پی. خی. ُؾت سّصًبهَ ًگبس سا دس صًذاى داؽت، گضاسػ ؽذٍ اعت.  

همبهبت تشکیَ ػولیبت ثبصداؽت عشدثیشاى ّ ًْیغٌذگبى کشد سا تغشیغ کشدٍ اًذ ّ ُوچٌیي ُذف گشفتي سّصًبهَ ًگبساى 

ل ًیض کَ گضاسؽِبی تسمیمی تِیَ هی کٌٌذ سا ًیض آغبص کشدٍ اًذ.  سّصًبهَ ًگبساى صًذاًی دس تشکیَ ؽبهل ازوذ ًؾشیبت هتذاّ

ؽیک ّ ًذین ؽٌشًیض هی ؽًْذ کَ ُش دّ ًْیغٌذگبى ّ سّصًبهَ ًگبساى ثشخغتَ ای ُغتٌذ کَ ًغجت ثَ کبعتی ُبی دّلت 

عیبعی ّ هذسط دس داًؾگبٍ ثیلگی اعتبًجْل گفت9  "ثؼذ اص صًذاًی  ثشسعی ُبی هٌتمذاًَ کشدٍ اًذ.  اسکي عبکب، یک ّثالگش

 کشدى ایي دّ سّصًبهَ ًگبس، ُوۀ ژّسًبلیغت ُب تست تِذیذ ثَ عش هی ثشًذ.  ایٌک خْدعبًغْسی ثیؾتشی ّخْد داسد." 

 

، دعتگیش ؽذٍ اًذکَ تْعظ دّلت ُبی خْد ُغتٌذ اگش چَ اکثشیت لشیت ثَ اتفبق ثبصداؽت ؽذگبى سّصًبهَ ًگبساى هسلی 

، یُْبى گٌدبًذٍ ؽذٍ اًذ. آًِب ؽبهل دّ عْئذی 0200عی. پی. خی. دسعبل ثیي الوللی دس عشؽوبسی  ًبهَ ًگبسُؾت سّص

ُفت .  کال اتیْپی ثبصداؽت ؽذًذ زبل پْؽؼ فؼبلیتِبی یک گشٍّ خذایی طلت دس کَ دس ؽیجیَ ُغتٌذپشعْى ّ هبستیي 

ذ. ثب تشّسیغن دعتگیش ؽذٍ اً هجِن ّ ثی اعبط  بى ثَ اتِبهبتپٌح تي اص آً ُغتٌذ کَ صًذاًی سّصًبهَ ًگبس دس دس اتیْپی

اص لْاًیي ضذ تشّسیغن ثشای خشم خطبة کشدِى پْؽِؼ خجشِی گشُِّبی هخبلف  ّخْد اًتمبدات ثیي الوللی ، اتیْپی ثَ ؽذت

پظ اص ایٌکَ ثب ازتوبل صًذاًی ؽذى  0228اعتفبدٍ کشدٍ اعت. کبعبُْى ییلوب، یک سّصًبهَ ًگبس اُل اتیْپی کَ دس عبل 

ُش خجشًگبس هٌتمذ اتیْپیبیی ثب   9  "ایي ًؾبى هیذُذ کَ دّلت ُیچگًَْ ّاُوَ ای ًذاسد.گفت  سّثشّ ؽذ کؾْس سا تشک کشدٍ

 ُویي ّضغ دؽْاس سّثشّ هی ؽْد.  آیب ثبیذ دس کؾْسهبى ثوبًین ّ ثشای ُیچ ثَ صًذاى ثشّین، یب ثبیذ ثگشیضین؟"

 

کویتۀ زوبیت اص سّصًبهَ ًگبساى هشگ دّ سّصًبهَ ًگبس تست ثبصداؽت زکْهت ثسشیي سا تبییذ کشدٍ اعت. دس هبٍ آّسیل، 

تَ اص یکذیگش، کشین فخشاّی ثٌیبًگزاس سّصًبهۀ پیؾشّی هغتمل الْعظ ّ رکشیب سؽیذ زغي الؾیشی دثیش ثَ فبفلۀ یک ُف

یک ّثغبیت خجشی هسلی دس الذیش دس صًذاى ثسشیي خبى عپشدًذ.  ثَ سغن اتِبهبت گغتشدٍ هجٌی ثش هشگ ایي دّ سّصًبهَ 

 الیل طجیؼی فْت کشدٍ اًذ. ًگبس دس اثش ثذسفتبسی، دّلت ثسشیي ادػب کشد کَ ُشدّ ًفش ثَ د

 

 دس ایٌدب عبیش گشایؼ ُب ّ خضئیبت ثیؾتشی  کَ دس تدضیَ ّ تسلیل عی. پی. خی. هؾخـ ؽذٍ رکش هی ؽْد9

 

  سّصًبهَ ًگبس  074، عبلی کَ عی. پی. خی. دعتگیشی 0885ایي عشخوِغ خِبًی دس ثبالتشیي ًمطۀ خْد اص عبل

هتبثش اص عشکْة خجشًگبساى لْهی کشد دس تشکیَ سا دس گضاسػ خْد ثجت کشد لشاس داسد.  ایي افضایؼ ًغجت ثَ 

 دس یک دُۀ لجل ثْد. یک عبلَثضسگتشیي پشػ  0202هدوْع عبل 

  دادًذدسفذ اص عشؽوبسی سا تؾکیل  34سّصًبهَ ًگبس هغتمل دس عشاعش خِبى صًذاًی ثْدًذ کَ تمشیجب  67زذالل ،

ًغجتی کَ ثب دّ عشؽوبسی گزؽتَ ًیضهطبثمت داسد.  سّصًبهَ ًگبساى هغتمل هی تْاًٌذ ًغجت ثَ صًذاًی ؽذى آعیت 

بی خجشی هی تْاًٌذ ثَ کبسهٌذاى خْد اسائَ زمْلی ّ هبدی کَ عبصهبًِ ِبیثبؽٌذ چْى آًِب اغلت اص زوبیت تشپزیش

 کٌٌذ ثشخْسداس ًیغتٌذ.

  ٍؽذٍ اعت.  اتِبهبت ضذ زکْهتی اص ؽبیغ تشیي اتِبهبتی ثْدٍ کَ ثشای صًذاًی کشدى سّصًبهَ ًگبساى اعتفبد

 هْسد ثَ کبس سفتَ اعت. 03دس  ّهیي ؽبیغ تشیي اتِبمثَ ػٌْاى د تخطی اص لْاًیي عبًغْس

  ت ُب چٌذیي ًْع اتِبِم ًبهشثْط ثَ سّصًبهَ ًگبسی سا ثشای تالفی ػلیَ ًْیغٌذگبى، عشدثیشاى، ّ هْسد، دّل 00دس

ػکبعبى خجشی اعتفبدٍ کشدٍ اًذ.  ایي ًْع اتِبهبت اص زول هْاد هخذس تب فشاس اص هبلیبت سا دس ثش هی گیشًذ.  دس 

َ ایي اتِبهبت ثَ ازتوبل صیبد ثَ لقذ هْاسد گٌدبًذٍ ؽذٍ دس ایي عشؽوبسی، عی. پی. ِخی. هؾخـ کشدٍ اعت ک

 تالفی ثشای کبس سّصًبهَ ًگبسی اعت.

  َاتِبهبت خضایی هبًٌذ افتشا، ًؾش اکبریت، ّ تُْیي لْهی یب هزُجی اص عبیش اتِبهبتی ُغتٌذ کَ ػلیَ سّصًبه

 ًگبسُبی عشؽوبسی ؽذٍ البهَ ؽذٍ اًذ.

 ْسُبی صًذاًی کٌٌذۀ سّصًبهَ ًگبساى ًیغت.  ػلت ثشای اّلیي ثبس دس ثیؼ اص یک دَُ، چیي دس فذس لیغت کؾ

ًَ ثَ دلیل کبُؼ چؾوگیش تؼذاد سّصًبهَ ًگبساى صًذاًی دس ایي کؾْس، ثلکَ ثَ  0200خبیگضیي ؽذى چیي دس عبل 

سّصًبهَ ًگبس صًذاًی دس چیي دس تبسیخ  06دلیل تؼذاد صیبد سّصًبهَ ًگبساى صًذاًی دس ایشاى هی ثبؽذ.  خوغ کل 

 جش عبل خبسی، ثب تؼذاد کل عبلِبی لجل ایي کؾْس هطبثمت داسد.اّل دعبه



  دس ّخْد ًذاسدتب کٌْى، ُیچ سّصًبهَ ًگبس کْثبیی دس عشؽوبسی عی. پی. خی.  0885ثشای اّلیي ثبس اص عبل  .

سّصًبهَ ًگبس صًذاًی داؽت.  آخشیي فشد اصایي  08تؼذاد  0224پی عشکْة ؽذیذ هخبلفبى، دّلت کْثب دس عبل 

آصاد ؽذ.  ثبّخْد ایٌکَ ُیچ سّصًبهَ ًگبس کْثبیی دس تبسیخ اّل دعبهجش دس صًذاى  0200ذاًیبى دس آّسیل عبل صً

ًجْد، تسمیمبت عی. پی. خی. ًؾبى هیذُذ کَ همبهبت کْثبیی ُوچٌبى ثَ ثبصداؽت کْتبٍ هذت خجشًگبساى ّ 

 عشدثیشاى ثَ ػٌْاى ًْػی آصاس ّ اریت اداهَ هیذٌُذ.
 صًذاًی دس عشاعش خِبى ؽذ.  دس هیبى  54َ، زوبیتِبی عی. پی. خی. ثبػث آصادی زذالل ظشف عبل گزؽت

سّصًبهَ ًگبساى آصاد ؽذٍ دّ ثشًذۀ خبیضۀ ثیي الوللی آصادی هطجْػبت، ًْیغٌذۀ کْثبیی ُکتْس هغذا گْتییشص ّ 

 عشدثیش آرسثبیدبًی ػیي هللا فتر الالیف ًیض ثَ چؾن هی خْسًذ.
 .پی. ِخی. ثَ ًبهِبی ؽی تبئْ دس چیي ّ هسوذ داّسی دس ایشاى دس تبسیخ اّل دعبهجش ُوچٌبى  دّ ثشًذۀ خْایض عی

دس صًذاى ثبلی هبًذًذ.  ؽی هؾغْل طی زکن دٍ عبل صًذاى خْیؼ ثشای افؾب کشدى یک دعتْس اص ّصاست تجلیغبت 

 چیي هی ثبؽذ کَ هتؼبلجب اػالم ؽذ یک ساص دّلتی ثْدٍ اعت.
 

نامه نگاران اعتقاد دارد که روزنامه نگاران نمی باید برای انجام شغلشان زندانی شوند.  این سازمان کمیتۀ حمایت از روز
برای هر کشوری که یک روزنامه نگار را زندانی کرده است یک نامه ارسال کرده است که در آن نگرانی جدی خویش 

 از این موضوع را بیان کرده است.
 

در حبس بوده اند.  این فهرست  3122فهرست سی. پی. جی. تصویری کلی از افرادی است که در نیمه شب اول دسامبر 

شامل آن گروه از روزنامه نگارانی که در طول سال دستگیر و آزاد شده اند نمی باشد؛ شرح ماوقع این گروه از روزنامه 

یافت.  روزنامه نگاران تا زمانی که سازمان بتواند با اطمینان اعالم کند که    www.cpj.orgنگاران را میتوان در آدرس 

 حبس جان باخته اند روی لیست سی. پی. جی. باقی خواهند ماند.  حین آنها آزاد شده اند و یا در 
 

یا شبه نظامی ناپدید و یا ربوده می شوند در  روزنامه نگارانی که توسط نهادهای غیر دولتی مانند گروه های جنایتکار و
طبقه  ربوده شده""و یا  "ناپدید شده"این سرشماری روزنامه نگاران زندانی گنجانده نمیشوند.  پرونده های آنان تحت عنوان 

 بندی میشوند.
 

 این گزارش توسط کارمندان سی. پی. جِی. همراه با گزارشات اضافی توسط کریستین جونز گردهمآوری شده است.
 

http://www.cpj.org/
http://cpj.org/reports/2008/02/journalists-missing.php
http://cpj.org/tags/abducted

