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ﺷﻨﺒﻪ  ۱۹ﻣﺮداد  ۱۳۹۸ﺗﻬﺮان ۱۲:۳۴

ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ
/۲۶ﺧﺮداد۱۳۹۵/

ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ﺧﺮداد ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﮕﺮای ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ دو ﮔﺰارش درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﯾﻒ و ﺣﻀﻮر رﻫﺒﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن در
اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ،اﯾﺮﻧﺎ ،ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۱۱ﻣﺎده «۶
و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده  ۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺧ ل ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺣﮑﺎم اﺳ م و ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آزادﻧﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ ١١اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧ ف واﻗﻊ و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره د ﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر دو ﮔﺰارش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ روز ﻧﻮ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺳﺎﯾﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ )ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ( زاﮐﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن
ﻧﯿﻮز در روزﻫﺎی  ۱۶و  ۱۸ﺧﺮداد دو ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﯾﻒ و ﺣﻀﻮر رﻫﺒﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﯾﺮان ﻗﺒﻞ
از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻮول اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻬﺪاتﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ و
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺰو ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎ در ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
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ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﻪ  ۴۵) ۲۰۱۶روز ﭘﯿﺶ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻇﺮﯾﻒ رﺳﯿﺪه ،و در ادﻣﻪ آن آﻣﺪه
اﺳﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺧ ف اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا در رﺳﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را
ﻣﯽزﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .
اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ روز  ۱۸ﺧﺮداد در ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ اﺧﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ،رﻫﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .
ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣ اﺧﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ وى از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ داﻋﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺗ ش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻤﺎن
ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻓﺰوده ﺑﻮد :ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ رﻫﺒﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ روزی ﮐﻪ وی ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺪودا ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .
وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ،اواﯾﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣ اﺧﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر در ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ وی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم وﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ،روادﯾﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﻣﻬﺮ روادﯾﺪ وی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﻪ و روز  ۲۱ﻣﻪ از ﻣﺮز ﺗﻔﺘﺎن اﯾﺮان
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎﺑﺮی اﻧﺼﺎری ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ،روز ﺳﻮم ﺧﺮداد ﺣﻀﻮر ﻣ اﺧﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر در اﯾﺮان را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻣﺮز اﯾﺮان وارد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳ ﻣﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
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