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سشٚیس خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ -ؼا ٖٚسیاسی  ٚأٙیتی
استا٘ذاس آرستایجاٖ ضشلی تا اضاس ٜت ٝا٘تخاب ایٗ استاٖ
ت ٝػٛٙاٖ استاٖ تشتش وطٛس اص ٘ظش أٙیتیٌ ،فت :وسة
ایٗ ٔٛفمیتٔ ،احػُ صحٕات تٕأی دست ا٘ذسواساٖ
حٛص ٜسیاسی  ٚأٙیتی استاٖ است.
تٌ ٝضاسش ایسٙاٙٔ ،طم ٝآرستایجججاٖ ضجشلجی ،سجؼجیجذ
ضثستشی دس جٕغ واسضٙاساٖ دفتش أٙیتی  ٚا٘جتجظجأجی
استا٘ذاسیٛٔ ،فمیتٞای استاٖ دس صٔیٞٝٙای ٔختّف سا
حاغُ واس ٌشٞٚی دا٘ست  ٚتػشیح وشدٚ :ضؼجیجت
أٙیتی  ٚسیاسی استاٖ تایذ ت ٝغٛست ٔسجتجٕجش سغجذ
ضذٌ ٚ ٜضاسش ٞای ٔستٙذ ٔ ٚمایسج ٝای تج ٝغجٛست
ٔاٞا٘ ٝتذٚیٗ ضٛد.
ٚی خاطش٘طاٖ وشد :دس ٘تیج ٝالذأات ا٘جاْ ضجذ ٜدس
حٛص ٜأٙیتی ،سشلت  ٚاوثش جشایٓ دس استاٖ تا واٞجص
لاتُ تٛجٟی ٕٞشا ٜتٛد ٜاست.
ٚی تا اضاس ٜتٔ ٝذیشیت ٔٛفك حادث ٝلطاس تثشیضٔ -طٟذ
دس ساَ  ،95اظٟاس وشد :ػذٜای دس داخجُ  ٚخجاس
وطٛس لػذ داضتٙذ و ٝاص خ ٖٛلشتا٘یاٖ ایجٗ حجادثج،ٝ
سٛءاستفاد ٜوشدٙٔ ٚ ٜافغ ٔ ٚماغذ سیاسی خٛد سا تجٝ
پیص تثش٘ذ.
ضثستشی تا اضاس ٜت ٝحادث ٝاغاتت س ٝساوت ت ٝتخطجی
اص خان جٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ دس ٔجٙجاطجك ٔجشصی
استاٖ دس جشیاٖ ٔٙالطات جٕجٟجٛسی آرستجایجججاٖ ٚ
اسٔٙستاٖ دس ساَ ٌزضتٌ ،ٝفتٔ :شاتة اػتشاؼ خجٛد
سا اص طشیك ٚصاست أٛس خاسج ٝت ٝوطٛسٞای ٔجضتجٛس
اػالْ وشد ٚ ٜتا تالشٞای ضثا٘ٝسٚصی ٘یشٞٚای ٔسّجح
 ٚسشتاصاٖ ٌٕٙاْ أاْ صٔاٖ(ػج) اججاص ٜتجؼجشؼ تجٝ
خان وطٛس سا ت ٝتیٍاٍ٘اٖ ٘ذادیٓ.
ٔذیشوُ أٙیتی  ٚا٘تظأی استا٘ذاسی آرستایجاٖ ضشلجی
ت ٝتثییٗ ا ٓٞالذأات ایٗ دفتش دس ساَ  95پشداخت وٝ
اص آٖ ٔیاٖ ٔیتٛاٖ ت ٝتذٚیٗ تیص اص  01ججّجذ طجش
أٙیتی دس ضٛسای تأیٗ استاٖ ،تأیٗ أٙیت ٔشحّ ٝدْٚ
ا٘تخاتات ٔجّس ضٛسای اسالٔیٔ ،ذیشیت حادث ٝلطاس
ٔسافشتشی تثشیضٔ -طٟذ تا تشٌضاسی جّسجات ٔجتجؼجذد
ضٛسای تأیٗ  ٚتشٌضاسی ٔشاسٓ تطییغ جاٖتاخجتجٍجاٖ
حادث ،ٝاتػاَ دٚستیٗ ٞای ٘ظاستی ٔشوض استاٖ ،تأٔیجٗ
أٙیت سفش ضخػیت ٞای داخّی  ٚخاسجیٔ ،ذیشیجت
حٛاضی ٔساتمات تیٓ ٞای فٛتثاَ استاٖ ،استمای سیستٓ
 ٚتجٟیض اتاق ٔا٘یتٛسی ًٙدٚستیٗ ٞای وٙتشَ تشافیجه
 ... ٚاضاس ٜوشد.
جٟاٍ٘یش اسىٙذسصاد ٜاص تشٌضاسی  99جّجسج ٝضجٛسای
تأیٗ استاٖ تا ٔ 330ػٛت ٝدس ساَ  95خثش داد  ٚػٛٙاٖ
وشد :وٕیسی ٖٛأٙیتی استاٖ ٘یض تا تشٌضاسی  06جّجسجٝ
دس ساَ  ،95تیص اص ٔ 079ػٛت ٝداضت.
تٌ ٝفتٚ ٝی 641 ،تثؼ ٝخاسجی غیشٔجاص ضجأجُ 561
٘فش ٔشد ٘ 81 ٚفش صٖ ،دس ساَ ٌزضت ٝدستٍجیجش  ٚتجٝ
وطٛسٞای ٔتثٛع خٛد تاصٌشدا٘ذ ٜضذ٘ذ.
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کببيىٍ ديازدَم تلفيقی از مذیران بب تجربٍ ي جًان است
سشٚیس خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ -ؼا ٖٚا َٚسییس ججٕجٟجٛسی وجاتجیجٙجٝ
دٚاصد ٓٞسا واسآٔذ  ٚتّفیمی اص ٔذیشاٖ تا تجشت ٚ ٝافشاد جٛاٖ تجا ا٘جشطی
تٛغیف وشد ٌ ٚفت :واتی ٝٙدٚاصد ٓٞتّفیمی اص ٔذیشاٖ تا تجججشتج ٝوجٝ
ا٘ذٚخت ٝتسیاس خٛتی داس٘ذ  ٚافشاد جٛاٖ است و ٝا٘شطی  ٚسٚحی ٝجٛا٘جی
آٟ٘ا ت ٝدِٚت  ٚتػٕیٓ ٌیشی ٞایی و٘ ٝیجاصٔجٙجذ سٚحجیجات ججٛا٘جی ٚ
ٔتٟٛاس٘ ٝتشای تػٕیٓ ٌیشی است وٕه ٔی وٙذ.
تٌ ٝضاسش ایش٘ا ،اسحاق جٟاٍ٘یشی دس پایاٖ جّسٞ ٝیات دِٚت دس جٕجغ
خثشٍ٘اساٖ افضٚد :تشویة واتی ٝٙػال ٜٚتش ٚصسأ ،ؼا٘ٚیٗ سییس جٕٟجٛسی
 ٓٞاست ت ٝطٛسی و ٝدس حاَ حاضش حذٚد ٘ 34فش دس تػٕیٓ ٌیشی ٞجا
 ٚوٕیسیٞ ٖٛا فؼاَ ٞستٙذٚ.ی تا تیاٖ ایٗ و ٝوُ دِٚت دٚاصدٞجٓ تجشای
ٔماتّ ٝتا چاِص ٞا  ٚلٞ َٛایی و ٝآلای سییس جٕٟٛسی تجٔ ٝجشدْ دادٜ
است ،واسآٔذ است ،اظٟاس وشد :تشداضتٓ اص واتی ٝٙایٗ است و ٝلادستٛدٜ
 ٓٞتشای تحمك ٚػذٞ ٜای سییس جٕٟٛسی ٔ ٓٞ ٚماتّ ٝتا چجاِجص ٞجای
پیص س ٚواس جذی ا٘جاْ دٞذ.
**تشای ٚصاست ػّ ْٛتا یىی اص تشدساٖ تٛافك ضذ ٜتٛد
ٔؼا ٖٚا َٚسییس جٕٟٛسی ٕٞچٙیٗ دسخػٛظ ٌضی ٝٙپیطٟٙجادی تجشای
ٚصاست ػٌّ ْٛفت:تشای ٚصاست ػّ ْٛتا یىی اص تشادساٖ تٛافك ضذ ٜتجٛد
و ٝدس ِحظات آخش ایطاٖ اػالْ وشد٘ذ ٔٗ ت ٝدالیّی ٕ٘ی تٛا٘ٓ حضجٛس
داضت ٝتاضٓ.جٟاٍ٘یشی خاطش٘طاٖ وشد :تا تٛج ٝت ٝضشایط یا تجایجذ آلجای
سییس جٕٟٛسی ٔؼطُ ٔی وشد٘ذ  ٚواتی ٝٙسا ػمة ٔی ا٘ذاختٙذ تا تا فجشد
تؼذی تٛافك غٛست تٍیشد یا سش٘ٛضت دِٚت سا سشیغ تجش تجؼجیجیجٗ ٔجی
وشد٘ذ ،چ ٖٛتػٕیٓ ا َٚآلای سییس جٕٟٛسی ایٗ تٛد وجٔ ٝجثجُ دٚس
ٌزضت ٝدس ٔشاسٓ تحّیف ایٗ واس سا ا٘جاْ دٙٞذ و ٝد - ٚسج ٝسٚص ایجٗ
تػٕیٓ ػمة افتاد.

ٚی ادأ ٝداد :اٖ ضاء اهلل آلای سییس جٕٟٛسی دس اِٚیٗ فجشغجت ٚصیجش
پیطٟٙادی ػّ ْٛسا ٔؼشفی ٔی وٙٙذ.
**سییس جٕٟٛسی ٔػٕٓ ت ٝاستفاد ٜاص حضٛس ص٘اٖ است
ٔؼا ٖٚا َٚسییس جٕٟٛسی ٕٞچٙیٗ دس خػٛظ حضٛس ص٘اٖ دس واتیجٙجٝ
ٌفت :س ٝػض ٛجذیذ و ٝأشٚص اػالْ ضذ ٞش س ٝخا٘ٓ ٞستٙذ.
جٟاٍ٘یشی اضاف ٝوشدٔ :ا حذٚد ٞضاس ٘فش ٔمجأجات داسیجٓ وج ٝضجأجُ
استا٘ذاسأٖ ،ؼا٘ٚیٗ ٚصسا ٞستٙذ ،آ٘چ ٝؤ ٝی تٛا٘ٓ ت ٝخا٘ٓ ٞا اطٕجیجٙجاٖ
تذ ،ٓٞایٗ است و ٝآلای سییس جٕٟٛسی ٔػٕٓ است اص حضجٛس ص٘جاٖ
استفاد ٜوٙذٚ.ی ادأ ٝداد :آلای سییس جٕٟٛسی دس اِٚیٗ جّس ،ٝلثُ اص
ٔؼشفی ِیست ٚصسا تاویذ وشد٘ذ و ٝپزیشفت٘ ٝیست دس تیٗ ٚصساٚ ،صیجشی
ٔؼا ٖٚصٖ ٘ذاضت ٝتاضذٔ.ؼا ٖٚا َٚسییس جٕٟٛسی ٞجٕجچجٙجیجٗ ٌجفجت:
ٕٞا٘طٛس ؤ ٝؼا ٖٚپتشٚضیٕی ٚصیش ٘فت صٖ اسجتٚ ،صاستجخجا٘جٞ ٝجای
غٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجاست  ٚجٟاد وطاٚصی ٔ ٓٞی تٛا٘ٙذ دس تخجص ٞجای
ٔختّف اص خا٘ٓ ٞا استفاد ٜوٙٙذ.
جٟاٍ٘یشی ٌفت:اطٕیٙاٖ ٔی د ٓٞحتٕا تؼذاد لاتجُ تجٛججٟجی اص ص٘جاٖ
ٔجشب تحػیّىشد ٜدس سضتٞ ٝای ٔختّف دس ایٗ دِٚت خٛاٞیٓ داضجت
و ٝدس فشغت ٔٙاسة ت ٝاطالع خٛاٞذ سسیذ .
**اغشاس داسیٓ و ٝحتٕا اص ٔؼا٘ٚیٗ ٚصسا ،استا٘ذاساٖ  ٚسفشا اص لٔٛیت ٞا
حضٛس داضت ٝتاضٙذ
ٚی تا تاویذ تشایٗ و ٓٞ ٝسییس جٕٟٛسی دسایٗ ٔٛضٛع جذی ٞستٙذ ٚ
 ٗٔ ٓٞپیٍیشی ٔی و ٓٙایٗ اتفاق تیفتذ ،اظٟاس وجشد:ایجٗ ٔسج ّج ٝتجشای
لٔٛیت ٞا ٚ ٓٞجٛد داسد ٔا اغشاس داسیٓ و ٝحتٕجا اص ٔجؼجا٘ٚجیجٗ ٚصسا،
استا٘ذاساٖ  ٚسفشا اص لٔٛیت ٞا  ٚافشادی اص استاٖ ٞجای حضجٛس داضجتجٝ
تاضٙذ.

ًَیت تبریس ي آررببیجبن ،مرًَن قلم خبروگبران است

سشٚیس خثشی سٚص٘أ ٝاسن -ضٟشداس تثشیض تا اضاس ٜت٘ ٝجمجص ججأجؼجٝ
خثشی دس تمٛیت جایٍأّ ٜی  ٚتیٗ إِّّی تثشیض ٌفتٛٞ :یت تجثجشیجض ٚ
آرستایجأٖ ،ش ٖٛٞلّٓٞایی است و ٝدِسٛصا٘ ،ٝاخثاس  ٚسٚیذادٞای ضٟجش
سا پٛضص ٔیدٙٞذ.
تٌ ٝضاسش ضٟشیاس ،دوتش غادق ٘جفی دس ٔجشاسجٓ ٌجشأجیجذاضجت سٚص
خثشٍ٘اس و ٝتٛسط ا٘جٕٗ غٙفی سٚص٘أٍ٘ٝاساٖ آرستایجججاٖ ضجشلجی دس

ػیٙاِی تشٌضاس ضذ ،تا تیاٖ ایٗ ٔطّة اظٟاس داضت :تثشیض تٌٛ ٝا ٜتجاسیج ،
دس سٚصٌاسی ٘ٝچٙذاٖدٚس ،غاحة وشسیٞای ٔ ٟٓتیٗإِجّجّجی تجٛد ٚ
استثاطات خاسجی وطٛس سا پطتیثا٘ی ٔی وشد.
ٚی تا تیاٖ ایٗؤ ٝطثٛػات  ٚغٙؼت ٘طش وطٛس ،دس تثشیض ت ٝضىٛفایی ٚ
تاِٙذٌی سسیذٜاست ،افضٚد :تٔ ٝذد ایٗ پطتٛا٘ ٝاسصضٕٙذ ،أشٚص حٕجایجت
اص ٔٛصٔ ٜطثٛػات سا و ٝتا ٕٞت ا٘جٕٗ غٙفی سٚص٘أٍ٘ٝاساٖ اسجتجاٖ دس
ٔشحّ ٝتجٟیض است ،دس دستٛس واس خٛد لشاس دادٜایٓ  ٚأیذٚاسیٓ تتٛا٘جیجٓ
دس ٔؼشفی ٌٛضٝای اص ٛٞیت تاسیخی تثشیض دس ایٗ ٔٛص ،ٜاثشتخص تاضیٓ.
ضٟشداس تثشیض یادآٚس ضذٔ :جٛضجٛع تجثجشیجض ٘ 9108جخجسجتجیجٗ تجاس دس
٘طست UCLGدس استا٘ثٔ َٛطش ضذ  ٚطی آٖ ،ت ٝػٛٙاٖ دتیش اطجّجس
ضٟشٞای اسالٔی تاویذ وشدیٓ و ٝجایٍا ٜوٟٗضٟشٞای اسالٔی ٘سثت تٝ
دٞ ٝٞای پیطیٗ ،تضؼیف ضذ ٚ ٜتایذ تمٛیت ضٛد.
دوتش ٘جفی تا اضاس ٜت ٝایٗو ٝاحیای جایٍأ ٜتذٖ ضٟشٞای اسالٔی ،تٟٙا
اص ٔسیش تؼأالت ٌشدضٍشی ٕٔىٗ است ،ادأج ٝداد :خجٛضجثجخجتجا٘جٝ
ٔٛضٛػی و ٝدس ٘طست استا٘ثٔ َٛطش وشدیٓ ،تا استمثاَ اػضا ٔجٛاججٝ
ضذ  ٚپیش ٚآٖ ،تا سایض٘یٞای ٔستٕش تؼذی  ٚحجٕجایجت ٞجای دسجتجٍجاٜ
دیپّٕاسی وطٛسٛٔ ،فك ضذیٓ دس سلاتت ٘ضدیه تا ضٟشٞای ٔ ٟٓججٟجاٖ
اسالْ٘ ،اْ تثشیض سا ت ٝػٛٙاٖ پایتخت ٌشدضٍشی وطٛسٞای اسجالٔجی دس
ساَ  9108ثثت وٙیٓ.

برخًرد يزارت اطالعبت
بب کبوبلَب پليسی ويست

سشٚیس خثشی سٚص٘أج ٝاسنٚ -صیجش پجیجطجٙجٟجادی
اطالػات ٌفت :سیاسجت ایجٗ ٚصاستجخجا٘ج ٝدسٔجٛسد
وا٘اَ ٞا پّیسی ٘یست  ٚای ٍٝ٘ٛٙتشخجٛسدٞجا دس لجثجاَ
فؼاالٖ ٔذ٘ی جذای اص ػٙاغش ضذ ا٘مالب سا دس ضجاٖ
یه جأؼ ٝسضذ یافتٕ٘ ٝیدا٘یٓ.
تٌ ٝضاسش ایش٘ا اص خا٘جٔ ٝجّجت ،حجججت االسجالْ ٚ
إِسّٕیٗ سیذ ٔحٕٛد ػّٛی دس ٘طسجت فجشاوسجیجٖٛ
ٔستمّیٗ ٚالیی ٔجّس افضٚدٚ :صاست اطالػات تجٙجٟجا
یه تطىیالت ٘جذاسد ٔ ٚجٛضجٛػجات الجتجػجادی،
اجتٕاػی ،سیاسی  ٚأٙیتی دست ٝتٙذی ضذ ٜاست ٞ ٚجش
تججخججص تججٔ ٝججٛضججٛػججی ٔججخججػججٛظ ٔججی پججشداصد.
ٚی افضٚد :اٌش ٚصاست اطالػات ٔٛسد ٔحجٛس تجاضجذ،
ٕٔىٗ است تش اثش غّثٛٔ ٝاسدٚ ،صاستخا٘ٔ ٝجحج ٛیجه
ٔٛسد ضٛد ِٚی اٌش ایٗ ٚصاستخا٘ ٝساٞثشد ٔحٛس تاضجذ،
ایٗ ٔٛسدٞا ٘یستٙذ و ٝحشوت ٚصاستخا٘ ٝسا ٔطجخجع
ٔیوٙذ ،أشٚص ت ٝجای ٔذیشیت ٔٛسدی ،تٔ ٝجذیجشیجت
ٔٛسدٞجا تجش اسجاا ساٞجثجشد پجشداخجتجٔ ٝجی ضجٛد.
ػّٛی ادأ ٝداد :دس ایٗ چٟاس سجاَ ساٞجثجشد ٚصاست
اطالػات تؼییٗ ضذ ٚ ٜت ٝخذٔت سٞثش ٔؼظٓ ا٘جمجالب
اسائ ٝضذ  ٚواس تشاساا ساٞثشدٞجا ا٘جججاْ ٔجی ضجٛد.
ٚصیش اطالػات دِٚت یاصدٕٞ ٓٞچٙیٗ ٌجفجت :یجه
وا٘اِی دس حاَ فؼاِیت تٛد و ٝد ٚتٟجٕجت تجضسي سا
ػّی ٝسییس جٕٟٛسی ٔطش وشد  ٚپس اص دستٍجیجشی
ت ٝدستٍا ٜلضاء تحٛیُ داد ٜضذ أا پس اص  6سٚص آصاد
ضذ  ٚتا جساست تیطتشی ت ٝواس خٛد ادأٔ ٝجی دٞجذ.
ػّٛی ادأ ٝداد :سیاست  ٚأىاٖ ٚصاست اطالػات دس
خػٛظ وا٘اَ ٞا ،تش٘أ ٝپّیسی ٘یجسجت  ٚایجٙجٍج٘ٛجٝ
تشخٛسدٞا دس لثاَ فؼاالٖ ٔذ٘ی جذای اص ػٙاغش ضجذ
ا٘مالب سا دس ضاٖ یه جأؼ ٝسضذ یافت٘ ٝجٕجی دا٘جیجٓ.
ػّٛی خاطش٘طاٖ وشد :دس ٔٛسد ادٔجیجٗ وجا٘جاَ ٞجای
داخّی ٔی تٛا٘یٓ افشاد سا احضاس وٙیٓ  ٚتج ٝدسجتجٍجاٜ
لضایی تحٛیُ دٞیٓ  ٚدخاِتی دس واس لاضی ٘جذاسیجٓ.
ٚی تا تیاٖ ایٗ و ٝتاوٞ ٖٛٙضاساٖ وا٘اَ ٔستٟجٗ تستجٝ
ضذ ٜاست،اظٟاس وشد :ادٔیٗٞای وا٘اَ ٞای ضذ دیجٗ
یا تٛت ٝوشد٘ذ یا دس غٛست سجاصٔجاٖ یجافجتج ٝتجٛدٖ،
تحٛیُ دستٍا ٜلضا ضذ ٜا٘ذ ٌٚضاسضی ٞجٓ دس ایجٗ
صٔی ٝٙت ٝسٞثش ٔؼظٓ ا٘مالب اسائ ٝوجشدیجٓ وج ٝایطجاٖ
اظٟاس ِطف ٔ ٚحثت وشد٘ذ.

