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  دستگيری روزنامه نگاران محکوم است
جمھوری اسالمی، يکی از رژيم .  تازه بی سابقه استموج دستگيری روزنامه نگاران در جمھوری اسالمی در اين ابعاد

 اين رژيم از آغاز تا کنون، ھمواره به درنده خوترين شکل ھرچند. ست که در جھان کمتر نظير دارداھای آزادی کشی 

ھای ممکن آزادی ھای سياسی و اجتماعی را سرکوب کرده و در ايجاد خفقان و سانسور و ايجاد مانع برای نشر انديشه 

 .  بيان سدھای بسياری به وجود آوره، اما ھجوم تازه اش به روزنامه نگاران بی سابقه استو

 جمھوری اسالمی در اين نوع دستگيری ھا، گرچه مانند ھميشه جلوگيری از بيان حقايق مربوط به حقوق مردم ۀانگيز

وقوع «وج دستگيری ھا، در واقع پيش از ايران است، با اين حال اکنون اين انگيزه ھا در قالب تازه ای مطرح شده، و م

  . به انجام می رسد» جرم

 مقابله با افشای تقلب و تبليغات ۀ دست اندرکاران رژيم از سياست پيشگيری و ايجاد رعب و وحشت در زمينۀھم

ده اند انتخاباتی صحبت می کنند و آشکارا می گويند که روزنامه نگارارن را به خاطر حرکتی که ھنوز در آن گامی نز

  .  دستگير می کنند،و حتی خود انتخابات و تبليغاتش ھم شروع نشده

ست که در اثر ا پنھان ماجرا بر سر اوج و شدت بحران اقتصادی و فقر و بيدادی ۀنيم. اما اين نيمی از ماجرا ست

المی، از رژيم جمھوری اس.  اقتصادی، دزدی ھای بزرگ و حيف و ميل اموال عمومی به وجود آمده استۀمحاصر

افشای وضعيت بحرانی اقتصادی که جان مردم را به لب شان رسانده بيش از افشای تقلب ھای انتخاباتی ھراس دارد و 

وحشتش از آن است که روزنامه ھا، ھر چقدر ھم که مديران و صاحب امتيازھای شان گوش به فرمان باشند باز در 

فعال شوند و جمھوری اسالمی را در اين اوج ناتوانی بر لب  دامن زدن به ناخشنودی عمومی از اين وضع، ۀزمين

  .پرتگاه قرار دھند

نمونه ای از اين امر را می توان در کشتن ستار بھشتی کارگر وبالگ نويس و زندانی کردن فريبرز رئيس دانا ديد که 

  .  در اين زمينه بوده استشان افشای شرايط ناھنجار اقتصادی و انتقاد از سياست ھای رژيم» اتھام« آن ھا یھر دو
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اما موج اعتراض مردمی، اعتراض . پيدا نيست رژيم جمھوری اسالمی تا کی می خواھد به اين سياست ادامه بدھد

نيروھای سياسی مخالف داخل و خارج کشور و نھادھای جھانی مدافع آزادی ھا در برابر اين اقدامات به شدت به گوش 

  .می رسد

  .کاری ھای سياسی درمان نخواھد شدی و اجتماعی موجود با اين تبھسبحران ھای اقتصادی، سيا

کانون نويسندگان ايران در تبعيد، در راستای آرمان ھميشگی خود در دفاع از آزادی انديشه و بيان، دستگيری روزنامه 

  .گ بر دوش داردنگاران و نويسندگان و مدافعان آزادی را محکوم می کند و سھم کوچک خود را در قبال اين امر ستر

  

  کانون نويسندگان ايران در تبعيد

  ٢٠١٣ بروری ف٢۴

 

 

 


