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ک ی، کشته شدن یدسته جمع یمنتقدان با اعمال حبس ها یساکت کردن صدا*
 وبالگر در بازداشتگاه

 وسط مقاماتدر جهان ت ینترنتیا یت هاین محدودیدتری* اعمال شد

، ۹۰۰۲نژاد در انتخابات مورد مناقشه  یمجدد محمود احمد یاست جمهوریپس از ر
کردن دهها خبرنگار، آزار  یه مطبوعات، از جمله با زندانیحکومت به حمالت خود عل

ات اصالح طلب ادامه داده است. یت مداوم نشریگر و ممنو عید ید عده ایو تهد
در سلول  یطوالن ی، مانند حبس ها یزیر آمیط تحقیدر شرا یخبرگاران زندان

 یپزشک یت هایو محروم یخانوادگ یمالقات ها تیو ممنوع یه بدنی، تنبیانفراد
 قرار داشته اند.

جان  یک بازداشتگاه دولتی، در یاسیس سی، بالگ نویستار بهشت ۹۰۰۹در نوامبر 
 یگاههااست که در بازداشت ین گزارشگریتاکنون او سوم ۹۰۰۲باخت. از سال 

ند او یگو ین میساله در زندان او ۲۳ یبهشت یها یران مرده است. هم سلولیا
  شکنجه شده بود.

 یتهایت، از جمله سایونها سایلیلتر کردن مینترنت توسط مقامات با فیسانسور ا
ت یمحدود ینترنت ملیجاد ایافته و با اعالم ای، ادامه یاجتماع یو شبکه ها یخبر
  خواهد شد.اعمال  یدتریشد یها

ه یحکومت عل ی، فشارها۹۰۰۲در  یاست جمهوریک شدن انتخابات ریبا نزد
و  یافته است. پس از وارد آوردن اتهامات ضد حکومتیش یافزا یمطبوعات خارج

و، پروانه کار یدیک ویدر مورد  یتر اشتباه در خبریل بکار بردن تیبه دل تریت رویمحکوم
 ر آن ممنوع شد.ت خبرنگایلغو و فعال ین خبرگزاریا

و مورد آزار  ییر، بازجویدستگ یس یب ین در تمام طول سال خبرنگاران بیهمچن
نترنت آن تحت یل و ایمیستم این رسانه اعالم کرد سیقرار گرفتند. در ماه مارس ا

 ییبود که همزمان تالشها یطین در شرایقرار گرفت و ا« دهیچیپ یبریحمالت سا»
  ز صورت گرفت.ین یس یب یون بیزیتلو یواج ماهواره ات انداختن بر امیپاراز یبرا

ه یاتحاد یمهایتحر یاروپا، در اجرا یماهواره ا ین شرکت هایدر ماه اکتبر بزرگتر
آن کشور را  یدولت ییویو راد یونیزیکانال تلو ۰۲ یران، پخش برنامه هایه ایاروپا عل

  متوقف کردند.



۰۰۰۰ 

، ۹۰۰۲ ۀمناقشبعد از انتخابات مورد  :مقام چهارم جهان در اعمال سانسور
ر تهاجمات حکومت از یار فعال بودند، اکنون زیبس یمطبوعات اصالح طلب که زمان

، در معرض یکردن خبرنگاران با اتهامات ضد دولت یت انتشار و زندانیجمله ممنوع
کشور  ۰۰ف یران را در ردیت از روزنامه نگاران ایحما ۀتیقرار گرفته اند. کم یخفگ

 ن اعمال سانسور قرار داده است.یجهان با بدتر

مخالفان،  یمقامات به منظور خفه کردن صدا :از اول دسامبر تاکنون یزندان ۵۳
ن صورت که همزمان با یش گرفته اند. به ایرا در پ یچرخش یاست درهایس

 کنند.  یر میگر را دستگید ی، عده ایاز خبرنگاران زندان یدادن به برخ یمرخص

دهد که در  ینشان م ت از روزنامه نگارانیحما ۀتیکمقات ید: تحقیدر تبع یندانز ۸۶
خته یبه خارج گر یریل آزار و خطر دستگیبه دل یرانیر دهها خبرنگار ایاخ یسال ها

  شتر بوده است.یب ین تعداد فقط در سومالیا اند. 

ت، مقامات مد یضربه شالق: عالوه بر محکوم کردن خبرنگاران به زندان طوالن ۲۰
، یخزعل یه مهدیآنها را با ضربات شالق هم مورد مجازات قرار داده اند. در ماه فور

 یت هللا علیآ یه تحت رهبریت فقیبه وال« نیتوه»، به اتهام ینترنتیگزارشگر ا
ضربه شالق محکوم شد.  ۲۰د و ی، به ده سال زندان، ده سال تبعیخامنه ا

 ین به احمد لطفیکه توه یکاتورین کاردیل کشیه به دلین محمود شکرایهمچن
وا نظر ید. شیضربه شالق محکوم گرد ۹۳شد، به  ینده مجلس، تلقی، نمایانیآشت
ز در ارتباط با یته گزارشگران حقوق بشر، نیات موسس کمیو عضو ه وبالگر ،یآهار

ضربه شالق  ۵۳متهم و به  یت ضد دولتی، به فعالیاسیتجمعات س یپوشش خبر
 ندان محکوم شد.سال زچهار و 


