
 یزندان نگاران روزنامه یبرا شده ثبت سال   نیبدتر نیدوم

 
نیز  چین و ایرانو  بود، جهان در نگاران روزنامه  کنندۀ زندانی پیشروترین ترکیه متوالی، سال   دومین برای

 گذشته سال به نسبت جهان سطح در زندان در نگاران روزنامه تعدادگرچه . دنبال کردندترکیه را خیلی نزدیک 
 از حمایت کمیتۀ ویژۀ گزارش  . است مانده باقی تاریخیآمار   باالترین به نزدیک هنوز اما است، یافته کاهش

 رب یز   نااال نوشتۀ نگاران، روزنامه
 

 01 دسامبر 3102 انتشار تاریخ  
 

 سراسر در زندانی نگاران روزنامه تمام   از نیمی از بیش کهنشان میدهد  نگاران روزنامه از حمایتکمیتۀ تحقیقات 

 سرشماری در نگاران روزنامه از حمایت کمیته  . اند بوده زندانی چین و ایران، ترکیه، در 3102 سال در جهان
 بدترین نیدوم اند، شده زندانی حرفه شان انجام   بخاطر نگار روزنامه 300 که است کرده شناسایی خود ساالنه
 .بودند زندان های میله پشت   نگار روزنامه 323 که هنگامی ،3103 سال   از پس شده ثبت تاریخ   در سال

 
 خبرنگار   011جمعا  تا کردند استفاده دولتی ضد   اتهامات از عمدتا   پکن و تهران، آنکارا، در مدارا بی دولتهای

به  دوم و اول رتبه های در را خود برتری ایران و ترکیه. کنند وادار به سکوت را سردبیر و نویس، وبالگ ، منتقد
 برخی آنها از کدام هر اینکه وجود   با اند، کرده حفظ پیاپی سال   دو طیروزنامه گاران  زندانبانان بدترین عنوان

 یک ازهر دقیق   گزارش  . ماند ثابت چین های بازداشتی تعداد. کردند آزاد 3102 سال   در را زندانیان
 .بخوانید اینجا را زندانی ان  نگار روزنامه

 
 ،است  یافته کاهش نفر 91 به گذشته سال در نفر 94 از ترکیه های زندان در محبوس نگاران روزنامهتعداد 
 بهره جدیدی قانون   از آنها از دیگر برخی. اند شده آزاد شان دادگاه زمان   رسیدن   فرا تا آنان از برخی چنانکه
 که زمانی مدت قبال   در اند بوده محاکمه از پیش طوالنی   های بازداشت در که متهمانی دهد می اجازه که اند برده

 نگاران روزنامه از حمایت کمیته   اینکه از پس هم نگاران روزنامه از دیگر بعضی. شوند آزاد اند بوده زندانی

 از تن ها ده ترکیه مقامات   حال، این با. شدند آزاد بود رسانده اتمام به دسامبر 0 تاریخ در را خود سرشماری
 در دولتی ضد   های  توطئه در شرکت اتهام   به را نگاران روزنامه دیگر و ترور اتهام به را ُکرد نگاران   روزنامه
 ضد و کیفری حقوق   های اساسنامه نگاران، روزنامه از حمایت کمیتۀ   پژوهش به توجه با. است داشته نگه زندان

مول ممنوعیت گروههای عضو که ش دنده می اجازه ترکیه مقامات   به اند یافته نگارشکلی گویی  اب  که تروریسمی

 .را گسترش دهند
 
چون برخی روزنامه نگاران  کرد، پیدا کاهش نفر 24 به نفر 94 از زندانی نگاران   روزنامه تعداد ایران، در

 از برخی کردن آزاد بر مبنی را خود سیاست   دولت همچنین وزندانی دوران محکومیت خود را به پایان رساندند 
 تا دخواهند ش احضار زندان به دوباره اگر یا و کی دانند نمی که زندانیانی داد، ادامه مرخصی بعنوان   زندانیان

 مقامات  ، جدید جمهور رئیس بعنوان   ژوئن ماه در روحانی حسن انتخاب   وجود   با. برسانند اتمام به را شان حکم
 به طلب اصالح  و عضو گروههای اقلیت نگاران   روزنامه کردن   محکوم و جدید های دستگیری به همچنین ایرانی

 .دادند ادامه زندان مدت طوالنی احکام
 

 3103 سال در که تعداد همان به شدند، یزندان نیچ در سینو وبالگ و ر،یسردب خبرنگار، نفر دو و یس امسال
 ۀتیکم مطبوعات   یآزاد یالملل نیب ۀزیجا برنده  شی تائو،  جمله   از نگاران، روزنامه چه اگر. بودند شدهزندانی 

 در انتقادات بر تازه یسرکوبموج  اما شدند، آزاد گذشته سال   طول   در ،3114 سال   در نگاران روزنامه از تیحما
 .شد اوت ماه   یابتدا از دیجد یریدستگ نیچند به منجر فساد، هایادعا خصوص به نترنت،یا

 
 ه،یسور تنام،یو تره،یار توسط در جهان هستند نگاران روزنامه گانکنند یزندان نیبدترکشور که  01 ست  یل

 .شد لیتکم ازبکستان و مصر، ،یوپیات جان،یآذربا
 
 

http://cpj.org/imprisoned/2013.php
http://www.cpj.org/2013/08/journalists-sentenced-in-alleged-ergenekon-plot.php
http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-press-freedom-crisis.php
http://www.cpj.org/reports/2013/05/as-election-nears-irans-journalists-are-in-chains.php
http://www.cpj.org/2013/09/release-of-chinese-journalist-shi-tao-was-long-ove.php
http://www.cpj.org/2013/08/veteran-journalist-detained-websites-shut-down-in.php


 . داشت  زندان در نگار روزنامه پنجهیچ روزنامه نگار زندانی نداشت، امسال  3103کشور مصر که در سال 
 از تن ها ده ارتش تیحما تحت   دولت   ،3102 هیژوئ 2 خیتار در یمرس محمد جمهور سیرئ یبرکنار از پس

 یرسمُ  ان  طرفدار ای و دولت منتقد   آنها را که یکسان ژهیو به کرد، بازداشت را یالملل نیب و یمحل نگاران روزنامه

 .شدند آزاد از آنها یادیز تعداد. محسوب میکرد نیالمسلم اخوان و
 

 نفر 03 به گذشته سال   در نفر 04 از هستند یزندان هیسور در اسد بشار دولت توسط که ینگاران روزنامه تعداد
در  کهتصور میشود  و اند شده ربوده که یخبرنگاران از تن ها ده حال   شامل   یسرشمار نیا اما است، افتهی کاهش

 در نگار روزنامه 21 حدود ،3102 سال اواخر تا. شود ینم شوند یم یدار نگه مسلح مخالف   یها گروه اختیار
 .اند شده دیناپد هیسور

 
 سینو وبالگ کی ر،ولش راجر. بود متحده االتیا در کایآمر قارۀ در زندان یها لهیم پشت   نگار   روزنامه تنها

 ه دلیلب آالباما، ایالت در خواه یجمهورحزب  محافل در ییرسوا و یمال فساد   یادعاها در متخصص و مستقل
 داشته نگه بازداشت در زیآم افترا یمحتوا مورد در دادگاه دستور از یرویپ از امتناع از طریق دادگاه به اهانت
به نحوی  اند، بوده نادر یا ندهیفزا طور به کایآمر قارۀ در یزندان نگاران روزنامه ر،یاخ یها سال در. است شده

هیچ  3100سال  منطقه درحبس تنها یک روزنامه نگار کوبایی مستند شده و در سراسر 3103که در سال 
 روزنامه نگار زندانی وجود نداشت.

 
 :از عبارتند استدیده شده  نگاران روزنامه از تیحما ۀتیکمهای  پژوهش در که یگرید ات  یجزئ و هاروندسایر 

 
 سال   از قبل. است مقایسه قابل   قبل سال در نفر 323 یباال رکورد با یزندان نگار روزنامه 300 آمار فعلی  -

ه بود 0441 سال   در نفر 014 نگاران روزنامه از تیحما ۀتیکم ۀساالن یسرشمار در تعداد نیشتریب ،3103
 .است داده انجام جهان سراسر در را یسرشمار نیا 0441 سال از نگاران روزنامه از تیحما ۀتیکم. است

 
. شدند یزندان سمیترور ای و یخرابکار مانند یدولت ضد اعمال   اتهام به نگار روزنامه 039 جهان، سراسر در -
 ضد اتهامات نسبت   با بایتقر اما ،است نیتوه ای افترا جمله از گر،ید اتهام نوع هر از باالتر مراتب به رقم نیا

 اعالم نشده است. یاتهام چیه کال   مورد، 94 در. همگام بوده است گذشته یها سال در یدولت
 
در حالی که مقامات کشور ویتنام سرکوب وبالگ نویسان، که تنها مطبوعات مستقل در این کشور محسوب  -

 .بیشتر بود مورد در سال قبل 09که از  داشت  بازداشت در نگار روزنامه تن 01 تنامیومیشوند را افزایش دادند، 
 
 .است افتهی شیافزا یسومال و ن،یبحر ،یوپیات در انیزندان تعداد تنام،یو بر عالوه -
 
هیچ روزنامه نگار  3103در سرشماری سال  که ییکشورهاسایر  کا،یآمر متحده االتیا و مصر بر عالوه -

 ه،یمقدون ت،یکو بنگالدش، ه،یروس اردن، حضور پیدا کردند 3102 سال   یسرشمار درزندانی نداشتند اما 
 .بودند کنگو یجمهور و پاکستان،

 
 نیبدتر بعنوان   همچنان ترهیارکشور ، 3103 سال   در نفر 31 با سهیمقا در زندان یها لهیم پشت   نفر 33 با -

 مراحل   روند   ریس از کننده استفاده سوء نیبدتر ترهیار. است، مانده یباق قایآفر در نگاران روزنامه ۀکنند یزندان
 یبرا ای نشده متهم یجرم ارتکاب به علنا   کنون تا یا ترهیار شدگان بازداشت از یکچیه است؛ جهان در یقانون

 .در دادگاه حضور نیافته است محاکمه
 
مطبوعات  در از زندانیان نفر 14را تشکیل دادند، در حالیکه  انیزندان از یمین اینترنتی نگار روزنامه 011 -
 .کردند یم کار یچاپ
 

http://cpj.org/blog/2013/12/unprecedented-response-to-kidnappings-in-syria.php


 وابسته ریغ راننگا روزنامه در زندان به سر میبردند یجهان سطح ی که درنگاران روزنامه از سوم کی بایتقر -
 ریغ نگاران   روزنامه انیزندان از درصد 21 ،3103 سال در. بود ریاخ یها سال گر  ید از کمتر یکم که بودند،
 .بودند وابسته

 
 نیا. شوند یزندان خود شغل   انجام یبرا دیبا ینم نگاران روزنامه که است معتقد نگاران رزنامه از تیحما ۀتیکم

 کرده ابراز را خود یجد ینگران و فرستاده نامه است کرده یزندان را ینگار روزنامه که یکشور هر به سازمان

 سراسر در یزندان نگار روزنامه 24 حداقل که شد باعث گذشته سال در نگاران رزنامه از تیحما ۀتیکم دفاع  . است

 .شوند آزاد تر از موعدزود جهان

 دسامبر 0 خیتار در بامداد 03:10 ساعت   در یا لحظه ر  یتصو کی نگاران ازروزنامه تیحما ته  یکم فهرست  

 شود؛ ینم شدند آزاد و یزندان سال طول   در که یادیز اریبس نگاران   روزنامه شامل   فهرست نیا. باشد یم  3102

ۀ تیکم فهرست   دری که نگاران روزنامه. کرد دایپ www.cpj.orgدر توان یم را موارد آن گزارشات مربوط به

از آزادی آنها و یا مرگ آنها در زندان حصول اطمینان  سازمان نیا که یزمان تا هستند نگاران ازروزنامه تیحما

  کند در فهرست باقی میمانند.

 
 شبه یها گروه ای و تکاریجنا یها گروه مانند یردولتیغ یها سازمان توسط ای و شده اند دیناپد ای که ینگاران روزنامه

" شده ربوده" ای و "شده ُگم" عنوان به آنان موارد. اند نشده گنجانده انیزندان یسرشمار نیا در اند شده ربوده ینظام

 .است شده یبند طبقه
 
 
 .باشد یم نگاران روزنامه از تیحما ۀتیکم ۀیریتحر هیئتریمدالنا بیزر ا

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

