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 !آنجلس لس سودای گلوبندک سنگر
 خبسجِ اهَس ٍصیش ظشیف آلبی گزضتِ ّفتِ :کیهان

 پَلطَیی ضذ هذػی ًسٌجیذُ اظْبساتی دس وطَسهبى
 ّضاس 30 آى للن یه وِ ضَد هی اًجبم وطَس دس والًی
 ثب هخبلفت ٍ ًتمبدّبا پشدُ پطت ٍ است تَهبى هیلیبسد

FATF والى ّبی ّضیٌِ ثب وِ ّستٌذ افشاد ّویي ًیض 
 هبلی، الذام گشٍُ گبًِ 41 دستَسات اجشای ػلیِ

 تبهیي ثب همبثلِ هؼبّذُ) CFT ثِ پیَستي خػَظ ثِ
 ادػب، ایي. وٌٌذ هی فضبسبصی( تشٍسیسن هبلی

 آًْب ثِ وِ هٌتمذاى ٍ ثشاًگیخت سا ثسیبسی ّبی ٍاوٌص
 آى خَاستبس ضذُ، صدُ سضَُ اخز ٍ طَییپَل تْوت
 صهیٌِ ایي دس سا خَد هستٌذات ظشیف آلبی وِ ّستٌذ

 لبًَى.است ًطذُ اسائِ سٌذی وٌَى تب وِ وٌذ اسائِ
 تػَیت ثِ 1386 سبل دس ایشاى، دس پَلطَیی ثب هجبسصُ

 اجشایی ًبهِ آییي 38 هبدُ اسبس ثش ٍ سسیذُ هجلس
 اعالػبت ٍاحذ ّبی دستشسی ٍ ٍظبیف اص ثشخی آى،

 اعالػبت اخز ٍ آٍسی جوغ است؛ ضشح ایي ثِ هبلی
 ٍ دسج آًْب، اسصیبثی ٍ تحلیل ٍ هطىَن هؼبهالت

 اػالم هىبًیضُ، ّبی سیستن دس اعالػبت ثٌذی عجمِ
 تأهیي یب ٍ پَلطَیی سبثمِ داسای اضخبظ  هطخػبت

 هشالجت جْت هطوَل اضخبظ  ثِ تشٍسیسن هبلی
 اص الصم آهبسّبی ْیِت ّوىبسی، لغغ یب ٍ ثیطتش

 پَلطَیی، ثب هجبسصُ جشیبى دس گشفتِ غَست الذاهبت
 ًیبص، هَسد اعالػبتی ّبی سیستن ٍ افضاسّب ًشم تْیِ

 ایي سیبست...ٍ ضذُ آٍسی جوغ اعالػبت اهٌیت تأهیي
. است احوذآثبدی ًػیشی هیثن ثشػْذُ ایشاى دس هشوض
 الذیي ضوس) التػبد ٍلت ٍصیش حىن ثب 1389 اص ٍی

 ایي  سئیس. ضذ اًتخبة ٍاحذ ایي سیبست ثِ( حسیٌی
 پَلطَیی ثب هجبسصُ دثیشخبًِ اجشایی ٍاحذ  سئیس ٍاحذ

 اٍلیِ استمشاس هحل. ّست ًیض تشٍسیسن هبلی تبهیي ٍ
 گلَثٌذن چْبسساُ دس سبختوبًی هبلی اعالػبت ٍاحذ
 ًىتِ. وشد تغییش آى هحل 1394 سبل دس وِ ثَد تْشاى
 اسضذ وٌٌذُ هزاوشُ احوذآثبدی شیًػی آًىِ تبهل لبثل

 پیگیشی ٍ اجشا هبهَس ٍ FATF ٍ ایشاى ساثظ ٍ
 احوذآثبدی ًػیشی.است ًْبد ایي ّبی دستَسالؼول

 ٍ ّست ًیض FATF هَسد دس ظشیف آلبی هطبٍس
 اجشای هذافغ ّبی چْشُ ٍ اضخبظ  تشیي اغلی اص یىی

 تَجیْی جلسِ دس. است وطَس دس ًْبد ایي دستَسات
 اًذاختي جب ثشای ّب سسبًِ ثشای دٍلت پیص چٌذی

FATF ثَدُ جلسِ اغلی سخٌشاى ٍ هسئَل ٍی 
 دس FATF پیطجشد ٍ پیگیشی هسئَل وِ وسی. است
 پَلطَیی ثب هجبسصُ ٍاحذ هسئَل ّوضهبى است، وطَس

 ظشیف آلبی. ّن اهَسخبسجِ ٍصیش هطبٍس ٍ ّست ًیض
 اًجبم وطَس دس والًی پَلطَیی ضَد هی هذػی

 هؼبدلِ. دّذ هی سثظ FATF ًمذ ثِ سا آى ٍ ضَد هی
 !ًیست؟ جبلجی
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 ّبی تشاوٌص دس تملت وطف ثشای وبٍی دادُ وبسضٌبس) تجبس وبظوی سیذجَاد دوتش :جوان
 جوَْسی سیبست استشاتژیه ّبی ثشسسی هشوض دس پَلطَیی ثب هجبسصُ ًطست دس( اهشیىب ثبًىی
 دسآهذ دسغذ 5 تب 2 ثیي) دالس تشیلیَى 8 بت هیلیبسد 500 حذٍد هَجَد، آهبس اسبس ثش: ثَد گفتِ

 دس وثیف ّبی ل پَ دسغذ 47 وِ است دًیب دس وثیف ّبی پَل ول حجن( دًیب هلی ًبخبلع
 وثیف پَل دسغذ 99 ٍ داسد جشیبى جْبى ًمبط سبیش دس ثمیِ ٍ اسٍپب دس دسغذ 30 اهشیىب،
 ّب پَل ایي اص دسغذ 80 حذٍد ٍ ضذُ اسٍپب ٍ اهشیىب ًظبستی ّبی سیستن اص ػجَس ثِ هَفك

 اظْبسات ثبصخَاًی.«سًٍذ هی وبس ثِ دیگش جٌبیبت سبهبًذّی ٍ گزاسی سشهبیِ ثشای هجذداً
 اهشیىب سْن الجتِ وِ است ادػب ّویي هؤیذ ًیض اػتجبسی هؤسسبت ٍ ّب ثبًه ثش ًظبست هذیشول

 .است چیضًب دًیب پَلطَیی اص ایشاى سْن ٍ داًذ هی دًیب پَلطَیی دسغذ70 سا اسٍپب ٍ
 ٍ دادُ خجش وطَسهبى دس گستشدُ پَلطَیی دسثبسُ خبسجِ اهَس ٍصیش وِ است حبلی دس ایي

 سبصهبى سئیس ّوچٌیي. داًذ هی FATF ثِ پیَستي تلَیحی عَس ثِ سا آى حل ٍ هَضَع ّویي
 هستٌذات اسائِ ثش هجٌی لضبئیِ لَُ سخٌگَی اظْبسات ثِ تلَیحی پبسخی دس ثَدجِ ٍ ثشًبهِ
 اضبسُ پَلطَیی هػبدیك ػٌَاى ثِ آى هبلی گشدش ٍ لبچبق ثِ خبسجِ اهَس ٍصیش ػبیاد هَسد
 دس گستشدُ پَلطَیی وِ است آى اص حبوی آهبسی هستٌذات ٍ ضَاّذ حبل ایي ثب. است وشدُ

 تجشثِ ثِ ًگبّی.است ًبچیض جْبى دس ایشاى سْن ٍ گیشد هی غَست FATF ػضَ ّبی وطَس
 الحبق اص سبل چٌذ گزضت سغن ثِ پَلطَیی پذیذُ وِ ّذد هی ًطبى FATF ػضَ ّبی وطَس

 ضَاثظ ٍ است هبًذُ ثبلی تٌیذُ دسّن ّب آى ثبًىی ٍ هبلی ًظبم تبسٍپَد ثب ّوچٌبى وطَسّب، ایي
 خػَظ، ّویي دس.وٌذ جلَگیشی پذیذُ ایي ثشٍص اص ًتَاًستِ الوللی ثیي وٌَاًسیَى ایي

 ثب هجبسصُ ٍ ثبًىی ّبی هجَص همشسات، ذیشوله پیص هبُ یه تب وِ «اسجوٌذًژاد ػجذالوْذی»
 ػٌَاى ثِ هشوضی، ثبًه جذیذ ول سئیس ّوتی حىن ثب اخیشاً ٍ ثَدُ هشوضی ثبًه پَلطَیی
 وِ خجشی دس گزضتِ سبل اٍاخش ضذ، هٌػَة اػتجبسی هؤسسبت ٍ ّب ثبًه ثش ًظبست هذیشول

 ثشآٍسدّب، اسبس ثش ثَد، دُوش اػالم ضذُ، هٌتطش( ایشًب) اسالهی جوَْسی سسوی خجشگضاسی دس
 .ضَد هی اًجبم اسٍپب دس دسغذ 23 ٍ اهشیىب دس دًیب ّبی پَلطَیی دسغذ 47
 اگش وِ گیشد هی غَست دیگش ّبی وطَس دس ّب پَلطَیی ثمیِ دسغذ 30 وِ است آى هؼٌی ثِ ایي

 سا جْبى التػبد دس چیي سْن ٍ تَویَ وٌگ، ٌّگ سٌگبپَس، دٍثی، ّوچَى هْوی هبلی هشاوض
 .است ًبچیض ثسیبس ّب وطَس ثمیِ ٍ ایشاى سْن ثگیشین، ًظش دس ّن
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 رقیب عهدشکنی دام در طلباى اصالح

 ٍالغ دس. ثبضٌذ پبسخگَ ثبیذ وِ ّستٌذ علجبى اغالح ایي است داضتِ ضؼیف ٍ ًبهَفك ػولىشدی سٍحبًی دٍلت اگش :ابتکار

فؼبل سیبسی اغالح علت دس ایي هَسد   همذم گشاهی اسوبػیل.است ضذُ  ضىستِ علجبى اغالح سش ثش ّب ٍوَصُ وبسِ ّوِ

 سلن اٍل هشحلِ دس هب پیشٍصی ایٌىِ دلیل ثِ ٍلی داضتین جْبًگیشی آلبی ًبم ثِ ًبهضدی هب 1396 سبل دس: وشد ًطبى خبعش

 سای سٍحبًی آلبی هجذدا دلیل ّویي ثِ ٍ سٍحبًی آلبی سوت ثِ سفتین ٍ وشدین ػجَس جْبًگیشی آلبی ًبهضدی اص ثخَسد

 ثذػت هتبسفبًِ. وشد سَءاستفبدُ آًْب اص ٍ صدُ دٍس سا علجبى اغالح ٍ ًىشد ػول خَد ّبی ٍػذُ ثِ سٍحبًی آلبی اهب. آٍسد

 دلت ثبیذ هب هؼتمذم ٍ داسم هي وِ است اًتمبدی ایي: افضٍد ٍی.گزاضت ثٌب سٍحبًی سا ائتالفبت دس ػْذضىٌی ٍ ثذاخاللی

 هٌبفغ ّن ٍ وشدین هی حفظ سا هلی هٌبفغ ّن غَست ایي دس وِ وشدین هی پبفطبسی خَدهبى ًبهضدّبی سٍی ثش ٍ وشدین هی

 آلبی یؼٌی. است وشدُ ػجَس داد وِ ّن ّبیی ٍػذُ اص ثلىِ وشد ػجَس علجبى اغالح اص تٌْب ًِ سٍحبًی آلبی. سا جشیبًی

 آٍسدى سای اص ثؼذ سٍحبًی آلبی ٍالغ دس یؼٌی .است هتفبٍت ثسیبس 97 اص ثؼذ سٍحبًی ثب 96 ٍ 92 اًتخبثبت دٍساى سٍحبًی

 دس دادًذ ًطبى علجبى اغالح ایٌىِ ثش تبویذ ثب ٍی.وشد ػجَس خَدش اص تؼجیشی ثِ ٍ وشد ػجَس هشدهی هغبلجبت اص ولی عَس ثِ

 پبسخَ تب ًیستٌذ لذست دس علجبى اغالح وِ ثبضین داضتِ ًظش دس سا ایي ثبیذ: گفت ّستٌذ، پبیجٌذ ثستٌذ هشدم ثب وِ ػْذی

 لیست ٍ وشد تػبحت سا هجلس وِ ظشفیتی اًذاصُ ثِ علت حاغال جشیبى. ثبضٌذ پبسخگَ ضْش ضَسای دس ثبیذ آًْب.ثبضٌذ

 چشا ًیستٌذ پبسخگَ دٍلت ػولىشد دس علجبى اغالح. ثبضٌذ پبسخگَ ثبیذ وِ وشدًذ پطت وِ افشادی اص است پش ّن آى اهیذ،

 اص ثیص ٍ داد دٍلت ساست جشیبى ثِ سا دٍلت اختیبسات توبم جوَْسی سئیس آلبی.ثبضٌذ پبسخگَ وِ ًذاسًذ هسئَلیتی وِ

 علجبى اغالح. ثبضٌذ پبسخگَ ثبیذ آًْب ثٌبثشایي داد، السیجبًی آلبی جشیبى ٍ اػتذال اغَلگشای جشیبى ثِ ٍصسای دسغذ 95

 ثیص وطَس ٍ ًٌطیٌذ دٍلت لذست سٌذ ثش تٌذسٍ ًبهضد تب وشدًذ ایثبس ٍ وشدُ ػجَس خَدضبى حك اص وِ ّستٌذ ایي پبسخگَی

 طَدً خسبست ٍ آسیت هتحول ایي اص

. 
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 !باش آدم! هانت هستر 
 

 سٍصًبهِ ایي گضاسش هحتَای ٍ لحي :وطه امروز
 ثب پیش سٍثبُ خبسجِ ٍصیش اخیش دیذاس اص اًگلیسی

 هسؤٍلیت هب، اص ًوبیٌذگی ثِ اوٌَى وِ وسی
 دست دس سا ػضیضهبى ایشاى خبسجِ اهَس ٍصاست

 اگش یمیي ثِ .است تحمیشآهیض ٍ گضًذُ آًچٌبى داسد،
 ٍ ستبسخبى دلَاسی، سئیسؼلی هذسس، سیذحسي

 ایشاى ثشای ثطًٌَذ، گَس دس سا خجشی چٌیي ثبلشخبى
 گضاسش هتي ثِ ثگزاسیذ .سیخت اٌّذخَ اضه

 ظشیف هحوذجَاد ٍ ّبًت جشهی دیذاس اص گبسدیي
 دیذاس دس اهشٍص ّبًت جشهی: »ثپشداصین تْشاى دس
 وَچىی لذست اًگلیس وشد تبویذ غشیحب ظشیف ثب

 داسد؛ هٌغمِ دس ثسیبسی ًفَر ٍ ًیست خبٍسهیبًِ دس
 آٍاسُ وطَس ّوبى ثِ ضذى تجذیل خغش ثب ایشاى
 خبسجی ًیشٍّبی ّجَم هَسد وِ جْبًی ٍلا  جٌگ
 هب هتحذ[ تلَیحی اضبسُ! ]است هَاجِ گشفت، لشاس
 ًىٌذ فىش ایشاى! ایشاى ًِ است ػشثستبى هٌغمِ، دس

  ثشای اّشهی تَاًذ هی ّب دٍتبثؼیتی وشدى صًذاًی
 ایي لغؼبً چَى ثبضذ سیبسی هزاوشات دس فطبس

 ثشجبم داضت؛ خَاّذ ّضیٌِ ایشاى ثشای سٍیىشد
 هتفبٍت سٍیىشدی هب وِ است ًبدسی هَاسد اص یىی

 خَثی تَافك ثشجبم وٌین هی فىش ٍ داسین آهشیىب ثب
 ایي وِ ثَدُ یبس هب ثب ضبًس تفبغیل، ایي ثب. «است

 ّیبت اػضبی ثِ تْشاى، خبن دس اًگلیسی هشدن
 ای سسبًِ ثخص ایٌىِ !الالل ًضدُ سیلی ثبص ایشاًی،
 اختیبس دس سا یخجش چٌیي اًگلیس خبسجِ ٍصاست
 ػشیبى تْذیذّبی دًیب توبم تب دّذ هی لشاس گبسدیي
 دس آًْب اٍال یؼٌی ثطًٌَذ، سا هب ػلیِ اًگلیس

 ای اسادُ ثبًیب ّستٌذ، هػون ثسیبس هب اص گیشی ثبج
 همبثل دس وثیف گستبخی ایي ثشاثش دس همبٍهت ثشای
 ایي هبهَسیت وِ وسبًی ثبلثب ثیٌٌذ، ًوی خَد

 اگش صًٌذ، هی جب ثشجبم حفظ اس ٍلیح اًگلیسی
 اظْبس. خبئٌٌذ یب احوك حتوب ٍلی ثسیبس، ًگَیین

 ثِ صًی اتْبم ٍ فحبضی ٍ ثیگبًِ ثشاثش دس ػجض
 اخیش ّبی سبل عی دٍلت ثبثت سٍیِ دلسَص، ایشاًیبى

 وِ چیضی تٌْب اهب فشهبى دست ایي ثب. است ثَدُ
 ثیطتش ّبی تَّیي ٍ تحمیش ضذ، خَاّذ هب ػبیذ
 .است

 

 نظریه هقاوهت/ سیاسی تحلیل آهوزش
 دس وِ این وشدُ تجشثِ ثبسّب خَد چطن ثِ سا ایي الةاًم ػوش اص سبل چْل عَل دس

 چیضی آى ی ًتیجِ است، ضذُ   تشس ٍ ضؼف احسبس دضوي ثشاثش دس وِ همغؼی ّش

 ًظبهی جٌگ. است ًجَدُ ثیطتش فطبس ٍ ّضیٌِ تحویل ٍ دضوي، ثیطتش ضذى جشی جض

 ضؼف احسبس هب دس آًْب وِ ضذ تحویل هب ثِ هَضَع ّویي ثِ دلیمب سبلِ ّطت

 یه ایي است؛ ضوب ثِ ی حولِ ثِ دضوي تطَیك هَجت ضوب، ضؼف احسبس. وشدًذ

 احسبس ّویي اص دضوي ًیض، ای ّستِ هزاوشات دس( 16/12/95.« )است ولّی ی لبػذُ

 احسبس ٍلتی آدم: »وشد تحویل  سا خَد ّبی خَاستِ ٍ وشدُ سَءاستفبدُ ضؼف

 وٌذ، هی احتیبج ٍ ؼفض احسبس ٍلتی وٌذ، هی هزاوشُ جَس یه وٌذ، هی لذست

 (9/2/94. )وٌذ هی هزاوشُ جَس یه
 

 

 طالباى برای آهریکا خواهی سهن
 وشد ادػب افغبًستبى اهَس دس آهشیىب ٍیژُ ًوبیٌذُ صاد خلیل صُلوبی :جمهوری اسالمی

 عشیك اص تب وٌین هزاوشُ آًبى ثب ثبیذ ٍ داد ضىست ًظبهی لذست ثب تَاى ًوی سا عبلجبى
 ٍ لغش ثِ سٍصُ دٍ سفش اًجبم اص پس صاد خلیل سخي ایي.شسینث تَافمبتی ثِ سیبسی

 ٍاضٌگتي دیذگبُ جذیذتشیي ٍالغ دس ٍ ضذُ هغشح عبلجبى ًوبیٌذگبى ثب فطشدُ هزاوشات
 آضىبس جبًجذاسی ٍ هَاضغ ایي اػالم. ضَد هی هحسَة تشٍسیستی گشٍّه ایي لجبل دس
 اًجَُ، همیبس دس عبلجبى ّبی تشٍسیست یىغشف اص وِ ضذُ هغشح ضشایغی دس عبلجبى، اص

 ًیشٍّبی وطتبس ثب ٍ وٌٌذ هی حولِ افغبًستبى ولیذی ضْشّبی اص یىی ثِ یىجبس چٌذ ّش
 سٌگیي تذاسن ثب صاد، خلیل سخٌبى ایي ثش ػالٍُ. گیشًذ هی اختیبس دس آًشا وٌتشل دٍلتی،

 ٍاساهیذ هشوضی دٍلت وِ ضذُ ّوضهبى فشاُ ضْش گشفتي ثبصپس ثشای دٍلتی ًیشٍّبی
 سَی ٍ سوت ثِ عبلجبى ّبی پیطشٍی هبًغ ٍ دّذ تغییش خَد ًفغ ثِ سا اٍضبع ثتَاًذ است

 آهَص دست ّبی هْشُ ّویي ثب داسد لػذ ٍاضٌگتي اوٌَى .ضَد دیگش ضْشّبی تػشف
 ضىست لذستی» سا آًْب ٍ اًذاصد ساُ ثِ سا جذیذی ثبصی ّن افغبًستبى دس عبلجبى، ٍ داػص
 پیطیٌیبى ّبی سیبست ثِ اًتخبثبتی تجلیغبت جشیبى دس تشاهپ ایٌىِ بث. وٌذ هؼشفی! «ًبپزیش
 ٍ سَسیِ افغبًستبى، دس تشٍسیسن گیشی ضىل ػبهل سا آًْب ٍ گشفت هی خشدُ هشتجبً خَد
 سسَا ساّىبسّبی ّوبى وٌذ هی تالش ًظیش ون ٍلبحتی ثب اوٌَى ٍلی وشد هی هؼشفی ػشاق

 ٍ هؼٌی دیذگبُ ایي اص صاد خلیل سخٌبى. گیشد صپی دس ػیٌبً سا ضذُ ًوب ًخ ّبی سیبست ٍ
 ٍ ضشاست ثب تَاًست تشٍسیستی گشٍّه یه اگش وِ وٌذ هی پیذا سا خَد ٍالؼی هفَْم

 دس آًشا ثبیذ ثلىِ وشد سشوَة آًشا تَاى ًوی ٍ ًجبیذ ثپشداصد، ًوبئی لذست ثِ جٌبیت
 هتحذاًص ٍ ىبآهشی وِ چشا ًیست، ّن جذیذی سیبست ایي الجتِ .ًوَد ضشیه حىَهت

 خبعشًطبى ٍ ثَدًذ وشدُ اسائِ سبلِ 30 ٍ سبلِ 10 ثشًبهِ دٍ ػشاق، دس داػص هْبس ثشای
 آًشا ثبیذ ثلىِ ثشد هیبى اص ٍ وشد سشوَة ولی ثِ تَاى ًوی سا داػص وِ ثَدًذ سبختِ

 !وشد «هْبس»
 


