
 :کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران

 

جهان ده کشور سانسورگرراس فهرست در  و ایران سوریه اریتره، کرۀ شمالی،  

 

در گزارش جدیدی که به مناسبت  .( جی. پی. سی)کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران —3193اردیبهشت  31نیویورک، 

روز بین المللی آزادی مطبوعات منتشر کرده است ده کشور سانسورگر جهان را شناسایی کرده است که همگی از طریق 

قرار  . ترکیبی از تبلیغ، زور، و استفاده از تکنولوژی های پیچیده به نظارت مستبدانه روی پوشش خبری می پردازند

اطالعات در داخل  انتشار رویو سوریه در صدر این فهرست نشان میدهد که اعمال محدودیت  الیکرۀ شماریتره،  گرفتن

.دارد جهانی یکشورها تاثیر گسترده ای روی ثبات ژئوپولیتیک  

این رژیم ها تحت لوای ثبات و یا توسعه :  "جول سایمون، مدیر اجرایی کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران گفت

سرکوب می کنند، تبلیغات را تقویت می کنند، و از تکنولوژی به جای توانمندسازی  برای کنترل گزارشگری مستقل را 

روزنامه نگاران به عنوان تهدید دیده می شوند و غالبا بهای سنگینی برای : "وی افزود. شهروندان خود استفاده می کنند

طالعات را جهانی کرده اند، سانسور محلی مردم اما چون اینترنت و تجارت اینک ا.  گزارشگری خویش پرداخت می کنند

."جهان را در هرجا که باشند تحت تاثیر قرار می دهد  

شیوۀ کارکرد سانسور را در هر یک از کشورها تشریح می کند و به روندهایی که در میان . ِجی. پی. گزارش سی

افتادگی توسعۀ اقتصادی کشورها اشاره  کشورهای سانسورشده وجود دارد، شامل مناقشه بر سرمشروعیت رهبران و عقب

در اریتره، تنها رسانه های دولتی مجاز به فعالیت هستند و مطبوعات بین المللی . جی. پی. مطابق گزارش سی.  می کند

تولید می کند، در حالیکه های محلی را  ی کلیۀ برنامه های رسانهخبرگزاری رسمی کرۀ شمال.  به آن راهی ندارند

سوریه بیش از یک سال است که پوشش خبری .  ارجی دسترسی محدود دارند و همیشه تحت نظر می باشندگزارشگران خ

در حالیکه راههای ارتباطی را از کار انداخته، حمالت گستردۀ فیزیکی و الکترونیکی مستقل را مسدود کرده است و 

استوایی، ازبکستان، نین شامل ایران، گینۀ سانسورگران جهان همچ فهرست صدرِ  ده کشورِ . متعددی را اعمال کرده است

.برمه، عربستان سعودی، کوبا و روسیۀ سفید می باشد  

:به ترتیب زیر می باشند ی سانسورگرشورهاک  
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. جی. پی. متخصصان سی  بوسیلۀبه روز می رسانند توسط مولفه هایی که  را 3185سال  فهرسترده بندی های جدید که 

برای ضبط و محدودیت ایجاد شامل فیلتر کردن وبسایت ها، از جمله این مولفه ها .  شده اند اندازه گیری تعیین شده اند

جا شدن روزنامه جا به  برای محدودیتوجود  پخش الکترونیکی اطالعات، فقدان رسانه های خصوصی و یا مستقل،

.  خش برنامه های خارجی، و جلوگیری از ورود خبرنگاران خارجی به کشور می باشندنگاران، ایجاد پارازیت روی پ

همچنین کشورهای دیگری مانند . جی. پی. سی.  فهرست هر یک حداقل دارای ده مولفه بودند اینکلیۀ کشورهای 

د نظر قرار مویتنام را نیز به دلیل سانسور شدیدی که در آنها دایر است  آذربایجان، اتیوپی، چین، سودان، ترکمنستان، و

.داد  

سوریه .  در پاسخ به نا آرامی های سیاسی، سانسور در کشورهای سوریه و ایران به طرز قابل توجهی افزایش یافته است

 3185ت و ایران که در سال جی به مقام سوم در این تحلیل صعود کرده اس. پی. سی 3185از رتبۀ نهم در لیست سال 

ممانعت از ورود و کشور سوریه با .  قرار گرفته است. جی. پی. روی فهرست نبود اینک در رتبۀ چهارم لیست جدید سی

روزنامه نگارهای خویش تالش کرده است تا رسانه های -آزادانۀ رسانه های بین المللی و با حمله به شهروند گریگزارش

 وادار به سکوت نظامی یک سالۀ آن کشور که جامعۀ بین المللی را به شدت نگران کرده است خبری را در بارۀ سرکوب

تکنیک های فن آوری نوین مانند فیلتر کردن اینترنت و تاکتیک های زورمدارانه مانند زندانی  ایران با ترکیب  .نماید

اطالعات مربوط به برنامۀ اتمی خویش را  نمودن روزنامه نگاران تالش کرده است تا جریان اطالعات را کنترل کند و

.پنهان نماید  

، در کسب کرده است ایران که رتبۀ چهارم را روی لیست کشورهایی که بیشترین میزان سانسور را در جهان دارا هستند

:شده است منعکساین گزارش به شرح زیر   

 ایران

محمود احمدی نژاد .  تا کنون رهبر جمهوری اسالمی ایران بوده است 3168آیت هللا علی خامنه ای از سال :  رهبری

.برندۀ مسابقۀ انتخاباتی ریاست جمهوری ایران شد 3184برای اولین بار در سال   

چگونگی عملکرد سانسور:  حکومت ایران زندانی کردن وسیع روزنامه نگاران را  وسیلۀ ساکت کردن مخالفان و 

سرکوب پوشش خبری منتقدان قرار داده است.  از سال 3188 تا کنون، رسانه های اصالح طلب ایران که روزی سرزنده 

بودند توسط یورش دولت ایران که شامل توقیف نشریات و دستگیری و زندانی کردن دسته جمعی روزنامه نگاران به 

وزنامه نگاران زندانی در شرایط دهشتناکی شامل حبس ر.  اتهامات ضدحکومتی بوده است مورد حمله قرار گرفته اند

انفرادی، بدرفتاری فیزیکی، و شکنجه به سر می برند؛ برای ساکت کردن خانواده های روزنامه نگاران، آنها نیز مورد 

نند که مقامات ایرانی یکی از سخت ترین مقرات سانسور اینترنت در جهان را هدایت می ک.  ارعاب و آزار قرار گرفته اند

در آن میلیون ها وبسایت، شامل وبسایت های خبری و شبکه های اجتماعی  فیلتر میشوند و از تکنیک های پیچیده ای 

ضد سانسور استفاده میشود و خبرنگاران از طریق شبکه های اجتماعی برنامه های  ه توسطبرای تشخیص هر نوع مداخل

امواج ماهواره ای، مخصوصا امواج ارسالی شبکۀ بی بی  روی همچنین رژیم ایران متناوبا.  مورد ارعاب قرار می گیرند

.دمی اندازپارازیت ، سی فارسی  

تا کنون،  3188انتخابات مورد مناقشۀ سال  به صورت خاص، مخصوصا از زمان ایران رژیم:  بدترین مواردیکی از 

را مورد پوشش قرار داد و درخصوص بدرفتاری ماموران  اعتراضاتزمانی که بی بی سی فارسی به صورت وسیعی 

امنیتی گزارش داد، بی بی سی را هدف قرار داده است.  اعضاء خانواده و دوستان کارمندان بی بی سی مورد دستگیری، 

بازجویی، و یا ارعاب قرار گرفته اند.  تهران روی امواج ماهواره ای بی بی سی پارازیت انداخته است و بی بی سی 

گزارش داده است که یک "حملۀ سایبری پیچیده" روی خدمات پست الکترونیکی و شبکۀ داخلی اش انجام شده که با 

.  ای ماهواره ایش در ایران مصادف شده استتالشهایی برای پارازیت انداختن روی برنامه ه  

http://www.cpj.org/reports/2011/12/journalist-imprisonments-jump-worldwide-and-iran-i.php
http://cpj.org/2011/11/iran-unleashes-another-wave-of-arrests-and-repress.php
http://cpj.org/2011/11/iran-unleashes-another-wave-of-arrests-and-repress.php
http://www.cpj.org/internet/2011/09/catching-the-internets-spies-in-iran-and-elsewhere.php
http://www.cpj.org/2012/02/iran-detains-harasses-relatives-of-bbc-persian-ser.php
http://www.cpj.org/2012/02/iran-detains-harasses-relatives-of-bbc-persian-ser.php
http://www.cpj.org/2012/02/iran-detains-harasses-relatives-of-bbc-persian-ser.php
http://www.cpj.org/2012/02/iran-detains-harasses-relatives-of-bbc-persian-ser.php
http://www.cpj.org/2011/02/journalists-in-the-middle-east-face-multiple-attac.php
http://www.cpj.org/2012/03/iran-continues-its-campaign-against-the-press.php


 برای دسترسی به اطالعات بیشتر راجع به ایران به اینجا مراجعه کنید.

همچنین یک ویدیو در . جی. پی. سی.  این گزارش به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی، و اسپانیایی موجود است

ا بیشترین میزان سانسور در جهان منتشر کرده است که شرح مختصری از محدودیتهای هر کشور را وص ده کشور بخص

.  بیان میکند  

### 

یک سازمان مستقل غیر انتفاعی در نیویورک است که برای دفاع از آزادی مطبوعات در جهان فعالیت می . جی. پی. سی

.کند  

http://cpj.org/mideast/iran/

