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  عليه

 نگاران روزنامه قتل ۀ کيھان شريعتمداری در بارلۀمقا

 

نگاران را مباح و  ، ريختن خون روزنامه١٣٩٣ ]دلو[ کيھان در يادداشتی در روز شنبه يازدھم بھمنۀروزنام

اعالم کرده است؛ » ی از نظر قرآنئف رسانه اراجي«اين روزنامه، در يادداشتی با عنوان . ضروری دانسته است

و ... . ».کنند مھدورالدم ھستند وبايد خون شان ريخته شود زی میانگي ھا شايعه پراکنی و فتنه کسانی که در رسانه«

ف خبری و ايجاد تزلزل و نگرانی در جامعه، يی و ارجائخدا مقرر فرمود تا در برخورد با کسانی که با نفاق گرا«

تند و کنند، پس از روشنگری و ھشداری سخت به آنان، اگراز کارشان دست برنداش به حقوق وامنيت مردم تجاوز می

شان پافشاری کردند، به اين سبک رفتار گردد و آنان را به شدت و سختی و خواری و مذلت مجازات  بر تجاوزکاری

 ».کرده و به قتل برسانند

گيرد؛ بلکه شامل  دارند در برمی کيھان نه فقط کسانی را که ديدگاه خاص خود را بيان میۀ اين حکم روزنام

 .شود کنند می ینگارانی که کار خبری م روزنامه

زمان با طرح ديگری در ھمين زمينه است که در مجلس شورای اسالمی به   کيھان، ھمۀانتشار اين تفسير در روزنام

 او موجب صدور حکم ممنوعيت از ۀاند که نوشت ای شده القلم بودن تا پايان عمر نويسنده راه افتاده و خواھان ممنوع

 .يه شده باشدئ قضاۀسوی قو
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ھا به مقدسات توھين  شدن افرادی که در رسانه الفعاليت  ممنوع« در مجلس شورای اسالمی، با نام طرح ديگری

ھای  شود که در رسانه وزارت ارشاد ملزم به ممانعت از فعاليت افرادی می«مطرح است که می گويد؛ » کنند می

 ». اند ھا به مقدسات توھين کرده اختيارشان بار تحت 

ای  نگارانی را از کار کنار بگذارند که نامه يز، از مديران چند روزنامه خواسته است تا روزنامهھای امنيتی ن دستگاه

 .ھای نشريه فرانسوی شارلی ابدو امضاء کرده اند را در محکوميت حمله تروريستی به کاريکاتوريست

 گشوده که تاکنون حکم آن بسته شدن یئھا نگاران را بر اساس اتھام به اين ترتيب روزنامه کيھان باب قتل روزنامه

  . نگاران بوده است روزنامه يا زندانی شدن روزنامه

  يورش برده و با اشغال ۵٧حکومت اسالمی از روزھای نخست استقرارش، ھمواره به دستاوردھای انقالب 

را اخراج و دستگير ھا  ن آنھا و احزاب سياسی فعاال ھای ھمگانی و ھجوم به نھادھای دموکراتيک و سازمان رسانه

  . و زندانی و شکنجه و اعدام کرده است

اند؛   فعاليت رسمی به اين کانون ندادهۀکانون نويسندگان ايران نيز از اين ھجوم در امان نماند و تا امروز نه تنھا اجاز

  . بلکه سعيد سلطانپور از دبيران وقت کانون نويسندگان را اعدام کردند

ھا تن از  ی، ترور دهئره ھای زنجي قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوينده و ديگر قتلفرمان ترور سلمان رشدی، 

اکنون نيز  ھم. کارانه است ن سياسی و فرھنگی مخالف رژيم در کشورھای ديگر نيز بخشی از اين کارنامه تبهفعاال

  .رين فشارھا قرار دارندھای حکومت اسالمی ايران، زير شديدت نگار و ھنرمند ايرانی در زندان ھا روزنامه ده

ن و نويسندگان و ان و منتقداھای حکومت اسالمی در ترور مخالف  اين جنايتۀست که پيشين از ھمين رو

ای رھبر   خامنهۀ کيھان که سردبيرش نمايندۀ روزنامۀرسد و اکنون با حکم تاز نگاران به بيش از سه دھه می روزنامه

  .کننده است رود و بسيار نگران ت به شمار می تشديد اين سياسۀحکومت اسالمی ست نشان

ھای  انجمن قلم ايران در تبعيد، که در دفاع ھميشگی خود از آزادی انديشه و بيان، از انجمن جھانی قلم و ھمه تشکل

 کيھان را محکوم کنند و خواھان لغو سانسور، ۀنگاران انتظار دارد که اين تھديد روزنام نويسندگان و روزنامه

  . نگاران و ھنرمندان شوند  اعدام در ايران و آزادی زندانيان سياسی به خصوص روزنامهشکنجه و
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