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ﺳﯿﺎﺳﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﯿﺘﺮی درﺑﺎره ﺳﻔﺮ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ
/۰۷اﺳﻔﻨﺪ۱۳۹۷/
رادﯾﻮ ﻓﺮدا

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻋﺒﺎرت ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه درﺑﺎره دﯾﺪار
ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑ غ دادﺳﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﻓﺮدا اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺑ ﻏﯿﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی دادﺳﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆو ن روزﻧﺎﻣﻪ اﻋ م ﺷﺪه
و در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۵۷۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳ ﻣﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ،ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﻤﺎره روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ درﺑﺎره دﯾﺪار ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺗﯿﺘﺮ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ و
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺳﻔﺮ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان از زﻣﺎن آﻏﺎز اﻋﺘﺮاضﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱و در ﭘﯽ آن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﺎن رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺮوزی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ « او » ،ﻗﺪرت و آﺑﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ .
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ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ از ﺑﺸﺎر اﺳﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺒﺢ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۴۲۸ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۳و  ۹۵ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارﺷﮕﺮان اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿ دی در رﺗﺒﻪ  ۱۶۴از  ۱۸۰ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد و ﻫﯿﭻ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آزادی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ۱۶۵
ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪونﻣﺮز ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان را ﯾﮑﯽ از  ۵زﻧﺪان ﺑﺰرگ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻧﺎﻣﯿﺪه .از دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۶ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ۲۰
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و  ۵۰ﺷﻬﺮوﻧﺪﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در اﯾﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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