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ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -اػتب٘ذاس آرسثابیانابٖ
ؿشلی ٌفت :ث ٝیمیٗ أبوٗٔ ،الاُ ٞابی اػاتاماشاس،
ػٍٙشٞب  ٚپٙبٍٞابٞ ٜابی واشٚسیؼات ٞاب اص خـآ
ػّلـٛساٖ ٔب دس أبٖ ٘خٛاٙٞذ ٔب٘ذ  ٚاعتمبد ساػا ٚ
ایٕبٖ داسیٓ و ٝخـٓ  ٚا٘اتامابْ اِاٟای ثاش ػاش ایاٗ
جٙبیتىبساٖ فشٚد خٛاٞذ آٔاذ  ٚآٖ سٚص صیابد دٚس
٘خٛاٞذ ثٛد.
ثٌ ٝضاسؽ ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ جٛاٖ اص وجشیض؛ اػٕبعیُ
ججبسصاد ٜدس ٘ـؼت ؿٛسای ثش٘بٔ ٝسیاضی  ٚواٛػا اٝ
اػتبٖ ثب اؿبس ٜث ٝولشوبت وشٚسیؼتی سٚص ٌزؿتا ٝدس
وٟشاٖ اظٟبسوشد :ؿبٞذ ٞؼتیٓ وشٚسیؼت ٞبی وىفیشی
ثب ؿ بس حىٔٛت اػالٔی ،ا٘ؼبٖ ٞب سا ثاذ ٖٚدس ٘ا اش
ٌشفتٗ ّٔیت٘ ،ظاد  ٚصثبٖ وٟٙب ث ٝخبطش ا٘ؼبٖ ثاٛد٘ـابٖ
ث ٝخبن  ٚخٔ ٖٛی وـٙذ.
ٚی ادأ ٝداد :دیشٚص دس ٔ 2شوض ٔ ٟٓیىی خبّ٘ٔ ٝت ٚ
دفتش ٔشاج ٔ ٝشدٔی ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔاناّاغ  ٚدیاٍاشی
آسأٍب ٜحضشت أبْ ساحُ ثٙیبٍ٘زاس فمیذ جٕاٟاٛسی
اػالٔی سا وشٚسیؼت ٞب ثب ِجبع ٔجذَ  ٚث ٝسٚؽ غایاش
ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٞذف لشاس داد٘ذ.
ججبسصاد ٜثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝو ذادی اص ٕٛٞطٙبٖ ثی ٌٙبٜ
ٔب دس ػبختٕبٖ ٔاللبت ٔشدٔی ٔنّغ  ٚدس ٔالاٛطاٝ
ٔشلذ حضشت أبْ (س )ٜث ٝؿٟبدت سػایاذ٘اذ ،إاٗ
ٔلى ْٛوشدٖ ایٗ الذاْ غیشا٘ؼب٘ی  ٚغیشاخااللای ،اص
طشف ٔشدْ آرسثبینبٖ ؿشلی ثب خب٘ٛاد ٓ ٔ ٜؿاٟاذا
اثشاص ٕٞذسدی وشد.
ٚی اظٟبس وشد :ثب لطش ٜلطش ٜخا ٖٛؿاٟاذای دیاشٚص
پیٕبٖ ٔی ثٙذیٓ و ٝا٘تمبْ خ ٖٛآٖ ٞب سا اص ایاٗ آدْ
وؾ ٞبی پّیذ خٛاٞیٓ ٌشفت  ٚسصٔٙذٌبٖ دالٚس ٔاب
چٙبٖ ثشخٛسدی ثب ٌشٞ ٜٚبی وشٚسیؼتی خٛاٙٞذ واشد
و ٝدیٍش ٞیچ وشٚسیؼت  ٚآدْ وـی جشات وـایاذٖ
ٔبؿ ٝػالحی ث ٝػٕت ٔشدْ ثیٍٙبٔ ٜب سا ٘ذاؿت ٝثبؿذ.
اػتب٘ذاس آرسثبینبٖ ؿشلی ٌفت :اص دٚسوشیاٗ ٘اماطاٝ
ٔشصی اػتبٖ وب ؿٟشٞب  ٚسٚػتبٞبی آٖ صیش دیذ ٘ ٚا اش
٘یشٞٚبی أٙیتی ٘ ،بٔی  ٚا٘ت بٔی لشاس داسد  ٚاطٕیاٙابٖ
داسیٓ حضٛس ٕٞیـ ٝدس صلٔ ٝٙشدْ دس وٙبس الذأابت
٘یشٞٚبی ٘ بٔی  ٚأٙیتی ٔب عبُٔ اینبد أٙیت خاٛاٞاذ
ثٛد.
ٚی اص فشٔب٘ذاساٖ ث ٝعٛٙاٖ سٚػابی ؿاٛسای وابٔایاٗ
ؿٟشػتبٖ ٞب خٛاػت ثب ٕٞت وٕبْ  ٚالاتاذاس وابٔاُ
٘ؼجت ث ٝسصذ ا٘ٛاع ولشوبت احتٕبِی دؿٕٙابٖ لؼآ
خٛسد ٘ ٜبْ  ٚا٘مالة الذاْ وٙٙذ.
ججبسصادٌ ٜفت :ثب وٛج ٝث ٝپیـشفت ٞابی ػاهابٞایابٖ
اػالْ دس ػٛسی ٚ ٝعشاق  ٚواٙاً ؿاذٖ عاشصا ٝثاش
دؿٕٙبٖ ثبیذ ٛٞؿیبس وش اص ٌزؿت ٝثٛد.
ٚی ادأ ٝداد :آرسثبینبٖ ؿشلی ٕٞیـ ٝاػتب٘ی أاٗ ٚ
آساْ ثشای ص٘ذٌی ٔشدْ ثٛد ٚ ٜثابیاذ دس ایاٗ ایابْ
ٔجبسن سٔضبٖ ثتٛا٘یٓ فضبی ٔٙبػجی ثشای ؿت ٞابی
لذس  ٚساٞهیٕبیی ثبؿى ٜٛسٚص لذع داؿت ٝثبؿیٓ.

ایران بروذٌ مبراته
دشًار برابر بلصیک
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مذیریت کشًر را بٍ مسبیل حبشيٍ ای مشغًل وکىيم
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن ٔ -ب ٖٚا َٚسییغ جٕٟٛس ثب وأویذ ثش ِضْٚ
حبوٕیت حجبت ػیبػی ثش وـٛس اظٟبس واشد :وـاٛس ثابیاذ اص فضابی
ا٘تخبثبوی خبسج ٚ ٚاسد فضبی وبس ٕٞ ٚذِی ؿٛد  ٚدس ایٗ فضب ٘جبیاذ ثاٝ
دِٚت ثٚ ٝیظ ٜاص ػٕت ثشخی دػتٍبٞ ٜبی حىٔٛت ث ٝعٛٙاٖ یه سلیات
ٍ٘ب ٜؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ،اػلبق جٟبٍ٘یشی ٔ ،ب ٖٚا َٚسییغ جٕٟٛس دس ٔشاػٓ
افتتبح فبص ٘خؼت وصفیٝخب٘ ٝفب الة ؿٟشػتبٖ پشدیغ ثب وأویذ ثش ایٙىاٝ
ثبیذ ثهزیشیٓ و ٝاص فضبی ا٘تخبثبت دٚس ؿاذ ٜایآ ،اظاٟابس واشد :فضاب
ا٘تخبثبت دس دٚسٜای حذٚد دٔ ٚب ٜپیؾ اص ا٘تخبثبت ثٛد و ٝدس آٖ ٞإاٝ
افشاد ،الـبس ٌ ٚشٞ ٜٚبی ػیبػی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؼئاٛالٖ ٔاخاتاّا واالؽ
ٔی وشد٘ذ و ٝفضب سا ثشای ٔـبسوت ٔشدْ دس صل ٝٙا٘تخبثبت آٔبد ٜوٙٙذ
و ٝدس ٟ٘بیت یىی اص افشاد ٔطشح ث ٝعٛٙاٖ وب٘ذیذا ثا ٝعاٙاٛاٖ سیایاغ
جٕٟٛس ا٘تخبة ؿذ.
ٚی وصشیح وشد :دس فشدای پغ اص ا٘تخبثبت  ٕٝٞچیض ثبیاذ ثا ٝدٚس ٜای
دیٍش ثبصٌشدد .ثشٌضاسی ا٘تخبثبت ثشای ایٗ ثاٛد وأ ٝاشدْ ثاٍاٛیاٙاذ
ٔذیشیت وـٛس ثبیذ دػت وذاْ وفىش لشاس ثٍیشد .دس فشدای ا٘اتاخابثابت
 ٕٝٞا٘ت بس داس٘ذ و ٝدِٚت ٔٙتخت  ٓٞثٚ ٝعذٜٞبیی و ٝداد ٜعُٕ وٙذ ٚ
 ٓٞوـٛس سا ث ٝػٕت پیـشفت حشوت دٞذ.
ٔ ب ٖٚا َٚسییغ جٕٟٛس ثب وأویذ ثش ایٙى ٝایشاٖ ثبیذ اص ٞش جٟتی وٛػا اٝ
پیذا وٙذ ،اظٟبس وشد :یىی اص اصّیوشیٗ ٔؼبئّی و ٝأشٚص ثب آٖ سٚثاشٚ
ٞؼتیٓ  ٚوب حذ صیبدی ٘یض اص ٕٟٔتشیٗ ٔطبِجبت ٔلؼٛة ٔیؿٛد ،وٛػا اٝ
وـٛس اػت .أشٚص ایشاٖ ٘یبص داسد و ٝدس ثشخی ثخؾ ٞابی واٛػا ا ٝای

وٕشوض ٚیظٜوشی داؿت ٝثبؿذٚ.ی ثب وأویذ ثش ِض ْٚوٛج ٝث ٝوٛػ  ٝالتصبدی
دس وـٛس ادأ ٝداد :ایٗ وٕشوضٞب ثٙ ٔ ٝبی ٘بدیذٌ ٜاشفاتاٗ واٛػا ا ٝدس
ثخؾ ٞبی دیٍش ٘یؼت ٞ ٚیچ فشدی ٕ٘یوٛا٘ذ وٛػ  ٝػیبػی  ٚفشٙٞاٍای
دس وـٛس سا ٘بدیذ ٜثٍیشد أب ثش اػبع ؿشایط ٔٛجٛد ث ٘ ٝش ٔیسػذ واٝ
دس ٔمطع ف ّی ثب ثشخی چبِؾ ٞبی ثضسي ٔٛاجٞ ٝؼتایآ وا ٝاص ػاٛی
صبحت٘ شاٖ ث ٝعٛٙاٖ اثشچبِؾ ٔطشح ٞؼتٙذ.
جٟبٍ٘یشی ثیىبسی سا یىی اص اثشچبِؾٞبی پیؾ سٚی وـٛس عاٙاٛاٖ ٚ
خبطش٘ـبٖ وشدٔ :ؼأِ ٝثیىبسی اص دِٚتٞبی ٌزؿت ٝیىی اص ٔؼبئُ پیاؾ
سٚی وـٛس ثٛد ٜاػت ،أب أشٚص وجذیُ ثٔ ٝؼأِ ٝجذیوشی ؿذ ٜاػت.
ٚی اظٟبس وشد :ایٙى ٝثبسٞب وأویذ ٔیو ٓٙو ٝثب ٔؼأِ ٝؿغُ٘ ،إای واٛاٖ
ؿ بسی ثشخٛسد وشد ثش اػبع ػبثمٔ ٝذیشیتی اػت و ٝداسْ .دس ثٟاتاشیاٗ
ػبَٞبی ٘ بْ جٕٟٛسی اػالٔی ػبال٘ ٝحذٚد ٞ 077ضاس ؿغُ اینبد ؿذ.
ٔ ب ٖٚا َٚسییغ جٕٟٛس ثب وأویذ ثش ایٙى ٝثشای اینبد ؿاغاُ دس وـاٛس
٘یبصٔٙذ ثضسي ؿذٖ ویه التصبد ٞؼتیٌٓ ،فت :ثاشای ثاضسي واشدٖ
التصبد وـٛس ثخؾ خصٛصی ثبیذ ثٔ ٝیذاٖ ثیبیاذ واب ؿابٞاذ افاضایاؾ
ػشٔبیٌٝزاسیٞبی  ٚوِٛیذ دس وـٛس ثبؿیٓ.
جٟبٍ٘یشی دس ثخؾٞبی دیٍشی اص صلجتٞبی خٛد ثب ثیبٖ ایٙى ٝدٞ ٜاب
ثبیذ ثشای حُ اثشچبِؾ ٞبی ٘ یش ثیىبسی  ٚثضسي ؿذٖ التصابد ِالاب
ؿٛد ٛٔ ٚسد پظٞٚؾ  ٕٝٞلشاس ثٍیشد ،خبطش٘ـبٖ وشد :وٛاٖ وبسؿٙبػی ٚ
التصبد ٕٞ ٚچٙیٗ ظشفیت ایشاٖ ثیـتش اص  ٚیت ف ّی اػت  ٚچٙب٘چ ٝوٝ
ؿشایط الصْ ٟٔیب ثبؿذ ایٗ ظشفیت لبدس اػت و ٝػبال٘ا ٝثایاؾ اص یاه
ٔیّی ٖٛؿغُ اص التصبد ایشاٖ وِٛیذ وٙذ.
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بٍ اکًتًریسم مًفق شُری ي مىطقٍای

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ؿٟشداس وجشیض ثب ثایابٖ ایاٗ وا ٝاسوامابی
ٔنٕٛع ٝعٖٛثٗعّی ،ث ٝجبیٍب ٜیه اوٛوٛسیؼٓ ؿٟشی ٙٔ ٚطما ٝای ،اص
اٞذاف والٖ ٔذیشیت اػت ،اظٟبس داؿت :دس ػ ٝػبَ اخیشٔ 17 ،یّایابسد
ؤٛبٖ اص ػٛی ؿٟشداسی وجشیض ثشای ٞذایت ٔاطاّاٛة ٔاذیاشیات ایاٗ
وفشج ٌبٞ ٜضی ٝٙؿذ ٜاػت .ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ،دوتش صبدق ٘انافای دس
ثبصدیذ اص پشٚطٜٞبی اجشایی عٖٛثٗعّی ،ثب ثیبٖ ایٗ ٔطّات خابطاش٘ـابٖ
وشد :دس ػبَٞبی اخیش ػ ی وشدٜایٓ جٟات ٌایاشی پاشٚطٞ ٜابی ایاٗ
ٔنٕٛع ٝثشای ؿٟش٘ٚذاٖ ّٕٔٛع ثبؿذ؛ ثش ایٗ اػبع ،پیـشفت ایٗ ٔلٛس
اسصؿٕٙذ ،ث ٝعٛٙاٖ یىی اص شٚستٞبی صیؼتٔلیطی  ٚوفشیلی ؿاٟاش

وجشیض ،ثذ ٖٚثشخٛسداسی اص ٔٙبثع دِٚتی ،دس ثش٘بٔٔ ٝذ ٖٚؿاٟاشداسی ٔاذ
٘ ش لشاس ٌشفت ٝاػتٚ .ی اص ٞضیٔ 17 ٝٙیّیبسد ؤٛب٘ی ؿٟشداسی وجشیاض دس
ثخؾ ٞبی ٔختّ ایٗ ٔنٕٛع ٝخجش داد  ٚوصشیاح واشد :ایاٗ ٞاضیاٙاٝ
لبثُوٛج ،ٝثذ ٖٚپـتیجب٘ی ٔٙبثع دِٚتی ،ثب وّٕه ٞ ۰77ىتبس ٕٞ ٚاچاٙایاٗ
اجشای پشٚطٜٞبی جٍُٙوبسی ،وٛػ ٙٔ ٝبثع آثی ٔىب٘یضٌُ ،ٜوبسیٞابی
پبیذاس  ٚفضبػبصیٞبی ٔتٛٙع ،ث ٝحٕش سػیذ ٜاػت.
دوتش ٘نفی ثب ثیبٖ ایٗو ٝاسوافابعابت صیاجابی عایاٙابِای ثا ٝیاىای اص
دِجؼتٍی ٞبی وٛٙٞٛسداٖ ٚ ٚسصؿىبساٖ حشف ٝای واجاذیاُ ؿاذ ٜاػات،
ا بف ٝوشد :دس عیٗ حبَ ،والؽ ؿذ ٜوب ثب اجشای پشٚط ٜوا ػابصی ثاٝ
ط 1 َٛویّٔٛتش٘ ،صت ٔجّٕبٖ ؿٟشی صیجب ،ونٟیضات ٚسصؽ ٞإاٍاب٘ای،
وٛػ  ٚ ٝثٟؼبصی ػشٚیغٞبی ثٟذاؿتی  ٚػیؼتٓٞابی سٚؿاٙابیای ،ایاٗ
ٔلٛس طجی ی سا ٟٔیبی اػتفبد ٜعٕ ْٛؿٟش٘ٚذاٖ وٙیٓ.
ؿٟشداس وجشیض اظٟبس داؿت :طشاحی  ٚاحذاث دسیبچ ٝدس ایٗ اسوفابعابت،
اص پشٚطٜٞبی ٕٟٔی اػت و ٝثٛ ٙٔ ٝس رخیشٙٔ ٜبثع آثی  ٚافضایؾ ػاطاح
سطٛثت دأٞ ٝٙبی ػجض اجشا ؿذ ٚ ٜث ال ،ٜٚاص حیج وفشیلی  ٚجبرثٞٝابی
ثصشی ٘یض ٔضیت ٕٟٔی ثشای آوی ٝایٗ ٔنٕٛع ٝفشا ٓٞخٛاٞذ وشد.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٗؤ ٝنٕٛع ٝصیؼتٔلیطی حیبتٚحؾ دس وفاشجاٍابٜ
عیٙبِی ،اص ایذٞ ٜبی ٔٛفك دس وٛػ  ٝعیٙبِی اػتٌ ،فت :ایٗ ٔلذٚد ٜدس
ٚػ ت ٞ 17ىتبس ،ث ٝصیؼتٍب ٜاسصؿٕٙذ ثشخی ٌٞٝ٘ٛبی جب٘ٛسی اص لجیاُ
وُ  ٚلٛچ ٔ ٚیؾ وجذیُ ؿذ ٚ ٜثب ٔـبٚسٜٞبی وخصصای وابسؿاٙابػابٖ
ٔلیططجی ی اداسٜوُ ٔلیطصیؼت اػتبٖ حفبظت ٔیؿٛد.

دستگيری  52وفر ازعىبصر
گريَک يَببی داعش در کشًر

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٚ -صاست اطاالعابت دس
اطالعی ٝای جذیذ اص دػتٍیشی ٘ 14افاش اص عاٙابصاش
ٌشٞٚه ٞٚبثی داعؾ دس وـٛس خجش داد.
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘بٚ ،صاست اطالعالت ثب اعالْ ایٗ خاجاش
دس اطالعی ٝخٛد وصشیح وشد ٜاػت :دس پی ػاّاؼاّاٝ
عّٕیبت پیچیذ ٜاطالعبوی  ٚثب ٕٞىبسی خب٘ٛاد ٜثشخی
وشٚسیؼت ٞب دس اػتبٖ ٞبی واشٔاب٘ـاب ،ٜواشدػاتابٖ،
آرسثبینبٖ غشثی  ٚوٟشاٖ٘ 14 ،فش اص عٙبصش ٌاشٞٚاه
ٞٚبثی داعؾ ٔتـىُ اص ویٓ ٞبی عّٕیبوی ٕٞ ٚچٙایاٗ
ػشپُ ٞبی اسوجبطی  ٚوذاسوبوی ثٕٞ ٝاشأ ٜامابدیاشی
اػٙبد ٔ ٚذاسن  ٚونٟیضات عّٕیبت وشٚسیؼتی لجُ اص
ٞشٌ ٝ٘ٛالذاْ ؿٙبػبیی  ٚدػتٍیش ؿذ٘ذ.
دس ایٗ اطالعی ٝآٔذ ٜاػتٚ :صاست اطالعابت وإابَ
ػهبػٍضاسی سا اص ٛٞؿیبسی ٕٛٞطٙبٖ  ٚالذاْ ثٔ ٝاٛلاع
خب٘ٛادٞ ٜب دس احؼبع ٔؼئِٛیت ٘ؼجت ث ٝأٙیت ّٔی ٚ
٘نبت فشص٘ذا٘ـبٖ داسد.
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ،دس د ٚحّٕ ٝوشٚسیؼتی جذاٌب٘ا ٝواٝ
صجح چٟبسؿٙج ٝایٗ ٞفت ٝسخ داد ،ػابخاتإابٖ اداسی
ٔنّغ ؿٛسای اػالٔی  ٚحشْ أبْ خٕیٙی (سٞ )ٜذف
ویشا٘ذاصی پٙج وٗ اص ٟٔبجٕبٖ ا٘تلابسی ٔؼاّاح لاشاس
ٌشفت و ٝدس ٘تین ٝآٖ٘ 40 ،فش ؿاٟایاذ ٘ 65 ٚافاش
ٔنشٚح ؿذ٘ذ.
ثٌ ٝفتٙٔ ٝبثع أٙیتی ،ثب ٛٞؿیبسی ٔبٔٛساٖ پّیغ حاشْ
ٔطٟش أبْ خٕیٙی(س ،)ٜیىی اص ٟٔبجٕبٖ ا٘تلبسی لجاُ
اص الذاْ ٔٛسد اصبثت ٌّ ِٝٛلشاس ٌشفت  ٚفشد ا٘تلبسی
دیٍش ٘یض خٛد سا ٔٙفنش وشد .ػٟٔ ٝبجٓ ث ٝػبخاتإابٖ
ٔنّغ ٘یض دس جشیبٖ دسٌیشیٟب ثٞ ٝالوت سػیذ٘ذ.
ٚصاست اطالعبت ثب افـبی ٛٞیت  ٚعىغ وشٚیؼاتاٟاب
اعالْ وشد :ویٓ عّٕیبوی داعاؾ وا ٝدس عإاّایابت
وشٚسیؼتی حشْ ٔطٟش ٔ ٚاناّاغ ؿاٛسای اػاالٔای
ٔـبسوت داؿتٙذ ٘ 6فش اص عٙبصش وشٚسیؼت ػبثما ٝداس
ٚاثؼت ٝثٌ ٝشٞ ٜٚبی ٞٚبثی  ٚوىفیشی ثٛد٘ذ و ٝپغ اص
جزة وٛػط ٌشٞٚه وشٚسیؼتی داعؾ ،اص وـاٛس
خبسج ؿذ ٚ ٜدس جٙبیبت ایٗ ٌشٞٚه وشٚسیؼتای دس
ٔٛصُ  ٚسلٔ ٝـبسوت داؿتٙذ.
ٌشٞٚه وشٚسیؼتی داعؾ سٚص چٟبسؿٙجٔ ٝؼئاِٛایات
حّٕ ٝث ٝػبختٕبٖ ٔنّغ  ٚحشْ أبْ(س )ٜسا ثاشعاٟاذٜ
ٌشفت ٝثٛد.

