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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  حميد بھشتی

 ٢٠١٣ مارچ ٢٢

  

  انتخابات رياست جمھوری يازدھم در زير فشار
 

. تخاباتی شدت يافته است مدنی برای جلوگيری از مخدوش نمودن نمايش انۀدر دو ماه اخير فشار بر فعاالن جامع

.  خودی می باشندۀانتخابات جاری انتخاباتی است که در آن رسانه ھا فقط در اختيار قدرتمندان و جناح ھای چندگان

 ٢۶  در»مھدی معتمدی مھر« و »باقر علوی« نھضت آزادی ايران یدستگيری ھای اخير از جمله دو تن از اعضا

 اسفند که در راه ديدار با ٢۶ در »حسين لقمانيان«مشارکت ايران اسالمی  ۀ ھمدان جبھۀ و رئيس شاخ]حوت[اسفند

 مطبوعاتی ۀ تن از روزنامه نگاران و فعاالن جامع١٧رئيس جمھور اسبق محمد خاتمی بود و دستگيری بيش از 

لوگيری نجامد جتی که به مخدوش شدن اين نمايش بيکه حاکميت قصد دارد از ھر گونه فعالي  جز اين،نشانگر چيست

  نمايد؟
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  . در شرايط فعلی رسانه ھا در خدمت جلوگيری از آنچه که اصالح طلبان را در نمايش انتخاباتی مطرح نمايند می باشند

  . خودی قرار دارندۀ رسانه ھای رسمی فقط در اختيار جناح ھای چندگان– ١

 تھديد به نان آنھا يا زندانی بوده و يا عمالً  رسانه ھای مجازی با گرايش اصالح طلبی به شدت تحت فشار بوده، کارک– ٢

  .حبس می باشند

   فيلتر و کنترل می شود اينترنت رسماً – ٣

 شانس انتخاب شدن را از نامزدھای آنھا فقدان امکان استفاده از مطبوعات و راديو تلويزيون برای اصالح طلبان عمالً 

که  فعلی برای اصالح طلبان يعنی کوشش برای اثبات اينلذا سخن از شرکت در انتخابات در شرايط . منتفی می سازد

به عبارت ديگر در شرايط فعلی ھدف . جز نمايش انتخاباتی نيسته بچيزی  يازدھم رياست جمھوری ۀانتخابات دور

  .فعاليت ھای انتخاباتی برای اصالح طلبان نمی تواند کوشش برای انتخاب شدن نامزد انتخاباتی آنھا باشد

  : روزنامه نگار دستگير شده در دو ماه اخير برای جلوگيری از شرکت اصالح طلبان در انتخابات١٧ت در زير فھرس

  

  ١٣٩١ ]دلو[ بھمن٨ در کلمهبه گزارش ، ) بھارۀدبير سرويس حوادث روزنام(سليمان محمدی  .١

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش ، )ويس سياسی خبرگزاری ايلنادبير سر(ی اصل ئميالد فدا .٢

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش ، ) اعتمادۀروزنام(جواد دليری،  .٣

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش ، ) اعتمادۀروزنام(ی، ئساسان آقا .۴

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش ، ) اعتمادۀروزنام(نسرين تخيری  .۵

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش ، ) شرق و بھارروزنامه ھای(پوريا عالمی،  .۶

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش ، )روزنامه ھای شرق و بھار(پژمان موسوی،  .٧

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش ، )ای شرق و بھارروزنامه ھ(ی ئاميلی امرا .٨

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش  آرمان، ۀنرگس جودکی دبير اجتماعی روزنام .٩
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  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش ، ) آسمانۀی و دبير سياسی ھفته نامئادبير اجر(اکبر منتجبی  .١٠

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش  آسمان، ۀحسين ياخچی روزنامه نگار ھفته نام .١١

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش  بھار، ۀکيوان مھرگان، دبير اقتصادی روزنام .١٢

  ٣٩١١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش  بھار ۀصبا آذرپيک و دبير اقتصادی روزنام .١٣

  ١٣٩١ بھمن ٨ در کلمهبه گزارش   بھارۀعلی دھقان دبير اقتصادی روزنام .١۴

 رنيوزادوا به گزارش ١٣٩١ بھمن ١٢ بھار در ۀريحانه طباطبائی روزنامه نگار روزنام .١۵

خبرگزاری  به گزارش سايت ١٣٩١ اسفند ١۶ مغرب در ۀول روزنامؤمحمد مھدی امانی ناصری مدير مس .١۶

   تسنيم

خبرگزاری  به گزارش سايت ١٣٩١ اسفند ١۶ مغرب در ۀعلی رضا آقائی راد دبير سرويس سياسی روزنام .١٧

  تسنيم

 

  ١٣٩١ ]حمل[ فروردين١

 


