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دانا گزارش می دهد؛

پشت پرده پناهنده شدن خبرنگار اصالح طلب در سوئيس/ نوری زاد
چگونه از يک خبرنگار ورزشی بازی خورد؟ + تصوير

نوری زاده اخيرا در مصاحبه با متقی از وی به عنوان یک عضو نزدیک به

تيم مذاکره کننده یاد کرده و خواستار ارایه تحليل مذاکرات شده بود.

این درحالی است که متقی هيچ سابقه فعاليت رسانه ای در حوزه

بين الملل ندارد و همکاران او نيز این مساله را مضحک و خنده دار می

خوانند.

روز گذشته بود که خبر رسيد «اميرحسين متقی»، مدیر روابطشبکه اطالع رسانی راه دانابه گزارش خبرنگار 

و خبرنگار خبرگزاری اصالح طلب٩٢عمومی ستاد انتخاباتی حجت االسالم حسن روحانی در انتخابات سال 

ایسکانيوز وابسته به دانشگاه آزاد از سوئيس درخواست پناهندگی کرد.

اميرحسين متقی خبرنگار ایسکانيوز که به دولت سویيس پناهنده شده است دليل این اقدام خود را ممانعت های

وزارت خارجه از انتشاراخبار واقعی مذاکرات توسط خبرنگاران در سفرهای مختلف بيان کرده است و این درحالی

.است که متقی حتی یک سفر هم با تيم مذاکره کننده همراه نبوده است

وی در اولين سفر خود و پيش از ارسال هرگونه خبری به دفتر پناهندگی سازمان ملل در سویيس رفته و خود را

خبرنگار سياسی و فعال رسانه ای معرفی کرده است. این در حالی است که وی خبرنگار ورزشی بوده و نقریبا

هيچ سابقه کار سياسی خبری ندارد و هيچ گاه هم با تيم مذاکره کننده همراه نبوده است.

نوری زاده اخيرا در مصاحبه با متقی از وی به عنوان یک عضو نزدیک به تيم مذاکره کننده یاد کرده ودر این بين 

این درحالی است که متقی هيچ سابقه فعاليت رسانه ای در حوزه بينخواستار ارایه تحليل مذاکرات شده بود. 

.الملل ندارد و همکاران او نيز این مساله را مضحک و خنده دار می خوانند

در این باره گفتنی است متقی که ظاهرا به عنوان نماینده رسمی خبرگزاری ایسکانيوز برای پوشش مذاکرات

به سوئيس رفته است، پس از ارائه درخواست پناهندگی با عليرضا نوری زاده، مجری۵+١هسته ای ایران و گروه 

ضدانقالب، مصاحبه کرده و عليه ارکان جمهوری اسالمی سخن گفته است.

تصویری که متقی پس از درخواست پناهندگی از خود منتشر کرده است

واکنش ایسکانيوز
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خبرگزاری ایسکانيوز در واکنش به این موضوع، در اطالعيه ای با ادعای اینکه اميرحسين متقی هيچ حکمی در این

خبرگزاری نداشته است، عنوان کرده است: شخصی که فاقد هرگونه حکم در خبرگزاری بود، پس از حضور در محل

مذاکرات با هزینه شخصی، اقداماتی خارج از خط مشی های اخالقی و حرفه ای مجموعه انجام داد که در پی آن

مدیریت ایسکانيوز ضمن اخراج این شخص پيش از سال نو، هرگونه ارتباط با آقای اميرحسين متقی را تکذیب و

اقدامات خارج از چارچوب ایشان و شيطنت رسانه ای افراد مغرض را محکوم و حق پاسخگویی و پيگيری حقوقی را

برای خود محفوظ می دارد.

البته ایسکانيوز توضيح نداده است که چگونه شخصی را که هيچ حکمی از آن خبرگزاری نداشته است، به عنوان

نماینده این خبرگزاری به برای پوشش مذاکرات هسته ای به لوزان سوئيس فرستاده است و اگر متقی پيش تر و به

دليل مشکالت اخالقی اخراج شده است، چرا این اخراج اعالم نشده تا وی از جایگاه خود سوءاستفاده نکند.

مدیریت ضعيف ایسکانيوز پيشتر نيز باعث بروز حواشی بوده است.
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