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 اًقالبی عقالًیت
 اػوبل ٍ ثزذَرز رٍش نو: صبح
 FATF پذیزش ثزای لتیزٍ فطبر

 ّب، کٌَاًسیَى اس ای هدوَػِ کِ
 هبلی ّبی سبسهبى ٍ ّب ًبهِ هَافقت

 است ثزخبم ذبؼزُ کٌٌسُ سًسُ است،
 ضزٍؼی ٍ ّب ظوبًت زٍهی زر کِ

 فقػ اٍلی زر ٍ زاضت ٍخَز
 ّبیی اثْبم ٍ است ّطسارّبیی

 را ضزایػ پیص اس ثیص آًچِ. فزاٍاى
 ثزای کِ است تالضی کززُ، حسبس

 هَظَع ایي قجبل زر زٍقؽجی ایدبز
 ثزای ػدلِ آى زر کِ گزفتِ ضکل

 تَصیِ هرتلف اًحبی ثِ تصَیت
 ثبسار زر فعبّبیی حتی ٍ ضَز هی

 ضکل( ارس ًزخ ًظیز) سزهبیِ
 زاهي را گوبًِ ایي کِ گیزز هی
 ٍ گفتبرزرهبًی اس غیز کِ سًس هی
 زیگزی اقساهبت ظبّزاً پزاکٌی، ًبهِ
 زر ٍ زارز رقزا کبر زستَر زر ّن

 هٌتقس ػوَهی افکبر تْییح ثزاثز،
 فؼالً کِ FATF کززى رز ثزای

 کبر زستَر زر آى پبلزهَی ثرص
 ثبیس اٍالً چیست؟ چبرُ راُ. است
 ایي ثِ ًسجت را ػوَهی حَسُ ثتَاى
 ٍ زضَاری الجتِ کزز؛ آگبُ هسألِ

 کِ است حسی ثِ هَظَع پیچیسگی
 ثِ ًیش را کبرضٌبسی ّبی ثحث

 ّوِ ایي ثب اهب رسبًس، ویً سزاًدبم
 ایي ثِ ًسجت را هززم ثتَاى ثبیس

 ایي پی زر ثبًیبً. کزز رٍضي هقَلِ،
 اثؼبز ثز اضزاف ٍ سبسی آگبُ

 را زٍقؽجی ثب هجبرسُ هَاًغ هَظَع،
 اهز ایي ایٌکِ چِ آٍرز، فزاّن

 ٍ کٌس هی تسْیل را گیزی تصوین
 ثزای را ػقالًیت تحقق اهکبى ثبلثبً
 تب کزز فزاّن ىگیزا تصوین ّوِ

 رّب پَضبلی ّیبَّّبی اس ثتَاًٌس
 .ضًَس

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 !ونک-آزادی بوس مینی راننده با میلیاردی3 وعلیک سالم

 رسیسُ ای سبثقِ ثی ٍ خبلت سؽح ثِ FATF لَایح تصَیت لشٍم زرثبرُ سزایی زاستبى کیهان:
 تب ٍ است ؼزذب ّویي ثِ اصالً ًسارز زستبٍرزی ثزخبم ایٌکِ ثَزًس هسػی اٍایل حبهیبى. است
 هجبزالت ٍ هطکالت حل ٍ ضَز ًوی ػبیسهبى چیشی ًکٌین ػول FATF زستَرات ثِ ٍقتی
 ّن ًکتِ ایي الجتِ. است هزثَؼِ لَایح تصَیت ٍ پذیزش ٍ آى زستَرات ثِ ػول گزٍ زر ثبًکی
 ًیب ؼیت آقبی ٍ ضس اًدبم هحزهبًِ ٍ ذفب زر زٍلت کبرّبی اغلت هبًٌس کبر اصل کِ است گفتٌی

 ایي گبًِ 14 زستَرات سٌس اهَرذبرخِ ٍسارت ّسایت ثب 59 ذززاز یبسزّن زٍلت اقتصبز یزٍس
 .کزز اهعب را السٍلی ثیي ًْبز

 آقبی ثبالذزُ هَرز، ایي زر خسی اًتقبزات ٍ سؤاالت ؼزح ٍ هیساى ثِ هٌتقساى فٌی ٍرٍز ثب
 تزٍریسن، هبلی بهیيت ثب هقبثلِ کٌَاًسیَى) CFT تصَیت اس زفبع ثزای پیص، هبُ 1 کِ ظزیف

 چِ کِ سؤال ایي ثِ پبسد زر ثَز رفتِ اسالهی ضَرای هدلس ثِ( چْبرگبًِ لَایح اس یکی
 خوَْر رئیس ًِ ٍ ثٌسُ ًِ: »گفت کٌس، حل را هطکلی الیحِ ایي تصَیت زارز ٍخَز تعویٌی

 تَاًین هی اهب ضس ذَاّس حل هب هطکالت الیحِ ایي ثِ پیَستي ثب کِ ثسّین تعویي تَاًین ًوی
 پیسا هب هؼبهالت ثز فطبر افشایص ثزای ثْبًِ آهزیکب الیحِ ایي ثِ پیَستي ثب کِ ثسّین تعویي
 .«کزز ًرَاّس

 حسٍز اس پس کِ است ًْن زٍلت کبر ٍسیز اٍلیي غزیت، ٍ ػدیت پزًٍسُ ایي هتْوبى اس یکی
 ثب ذَز خلسِ آذزیي زرثبرُ ای هصبحجِ زر کبظوی پزٍیش. زّس هی استؼفب ٍسارت اس سبل یک

 اصال ضوب گفتن» گَیس؛ هی زیگز ثرطی زر کبر پیطٌْبز هقبثل زر ٍ استؼفب اس پیص ًژاز احوسی
 رٍم هی ًٍک تب آسازی هیساى اس. ذزم هی ثَس هیٌی. زارم راًٌسگی گَاّیٌبهِ هي. ًجبضیس هي ًگزاى

 ًٍک،-آسازی ذػ زر ثَس هیٌی راًٌسگی خبی ثِ سبثق ٍسیز خٌبة اهب!« سًن هی ّن هسبفز ٍ
 ضوب پزسس هی ٍی اس قبظی زازگبُ، سَم خلسِ زر .ضَز هی سزهبیِ ثبًک هسیزُ ّیئت  رئیس

 ضوب ثب ارتجبؼی چِ ایطبى پزسیس قبظی. ثلِ: زاز پبسد کبظوی ضٌبسیس؟ هی را اسسی اهلل رحوت
 ّن ثبًکی ٍ هبلی کبر آیب: پزسیس قبظی! زاضتین ػلیکی ٍ سالم ّن ثب: گفت کبظوی زارًس؟
 ثبًک ضؼت اس یکی اس خؼلی ای ًبهِ ثب ٍی اهب گَیس هی قبظی. ذیز: زاز پبسد هتْن ایس؟ زاضتِ

 ذبصی خَاة کِ هتْن. است کززُ ٍاریش ضوب ّوسز حسبة ثِ پَل تَهبى هیلیبرز 3 سزهبیِ
 سی ای کزُ ضزکتی گَیس هی ٍ زّس هی خبلجی پبسد( زیزٍس) ثؼسی خلسِ زر اهب ًسارز گفتي ثزای

 هیلیبرز 3 آى ٍ زازم هطبٍرُ آًْب ثِ هي ٍ ثَز گیز کبرش ٍ زاضت ؼلت زٍلت اس یَرٍ هیلیَى
 حسبة ثِ ذَزتبى حسبة خبی ثِ چزا پس پزسس هی قبظی کِ ّن ٍقتی! ثَز هي هطبٍرُ حق

 . ًسارز خَاثی هتْن ضس، ٍاریش ّوسزتبى
 ٍ هطرص هسیز تب ًَیسیس هی ًبهِ کِ گزاهی ٍسیز 8! ػشیش ظزیف آقبی! هحتزم رٍحبًی آقبی

 چیشّبیی آى کطَر ٍ هززم اصلی هطکالت ضَز، تصَیت FATF لَایح ٍ ثشًیس زٍر را قبًًَی
 ػظین ًقسیٌگی کِ ّستٌس ّبیی آزم هؼسٍز ّویي هب ثبًکی هطکالت. کٌیس هی فکز ضوب کِ ًیست
 زر ،کبرذبًِ ٍ کبرگز اس حوبیت ٍ اقتصبزی رًٍق ٍ تَلیس هسیز زر اًساذتي خبی ثِ را کطَر
 ٍ کٌٌس هی ذبرج زر اهالک ٍ هلک ذزیس ذزج را آى ثیطتز کِ ریشًس هی کسبًی اًتْبی ثی خیت

 یک ٍ ّشار قصِ ثزایطبى «ضْزساز» تب سبسًس هی ػطقی هثلث سزیبل هززم ثزای اش هبًسُ تِ ثب
 . کٌس سزگزهطبى ٍ ثگَیس ضت
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 زرد ٍ سرخ جدال هیداى فراًسِ
 خوَْری ریبست اًتربثبت ثزای ثشرگی ذیش ّب، تٌص ثِ سزى زاهي ٍ سرزّب خلیقِ اس پٌْبًی تحوبی ثب افزاؼی راست وطن امروز:

 زر تٌْب ًِ زاری سزهبیِ خْبى سزاسز زر گزایی راست ًیش الوللی ثیي ػَاهل تبثیز تحت زاذلی، تحَالت ایي ثب ّوشهبى. است ثززاضتِ

 هسبلِ ّویي ٍ ّستین ضبّس آهزیکب زر را پسیسُ ایي هب. است گزفتِ زست ثِ را قسرت ًیش کطَرّب ثزذی زر ثلکِ است، گستزش حبل

 تحَالت ایي. ثَز ذَاّس خسی ثسیبر ًیش ارٍپب زر تدزثِ ایي تکزار احتوبل ثٌبثزایي است، زازُ ًطبى ثزسیل زر زیگزی ًحَ ثِ را ذَز

 گزفتي پیص زر ثِ را آًبى ٍ کززُ ًگزاى ثسیبر را الیشُ ثز حبکن تین ٍ فزاًسِ خوَْر رئیس الوللی، ثیي تبثیزگذار پبراهتزّبی ٍ زاذلی

  .است کززُ هدجَر هتٌَع ٍ هتٌبقط ّبی  سیبست

 صَرتی زر ٍ زارز ًیبس خبًجِ ّوِ ثبسثیٌی ٍ ثبسًگزی ًَع یک ثِ زاری سزهبیِ ًیست، زٍام قبثل خْبًی زاری سزهبیِ کًٌَی ّبی  سیبست

. زارًس قزار رازیکبل ّبی  راست کبرآهسى رٍی ٍ ثحزاى هؼزض زر غزثی کطَرّبی ّوِ ثلکِ ِفزاًس تٌْب ًِ ًطَز اًدبم ثبسثیٌی ایي کِ

 زاری، سزهبیِ فزاگیز ثحزاى ّوچٌیي ٍ افزاؼی راست تسریدی افشایص سرزّب، خلیقِ ثب کبهل تَافق پیگیزی ػسم ػلت ثِ ٍ هیبى ایي زر

 هقبثل زر آرایی صف اس ًَػی ثِ «قزهشّب ضبل» ثِ هَسَم خزیبى سیاًسا راُ ثب هکزٍى. سز زست استزاتژیک اضتجبُ یک ثِ هکزٍى

 هَظَع، ایي ٍ ًیست کٌتزل قبثل ضَز کطیسُ ّب تَزُ هیبى ثِ تٌص ایي اهَاج کِ صَرتی. سز زست ذَز هربلفبى ٍ سرزّب خلیقِ

 اس ای هدوَػِ ثٌبثزایي کطبًس، ذَاّس یزرًٍ اًقالة یک ثِ ًیش را کطَر ایي ٍ کٌس هی سست را فزاًسِ زهَکزاتیک ٍ هسًی ّبی  ثٌیبى

 ٍ خسیس تْسیسات هؼزض زر را کطَر ایي قزهشّب ضبل کبرت اس استفبزُ ثزای فزاًسِ خوَْر رئیس استزاتژیک اضتجبُ ثَیژُ ٍ تحَالت

 .زاز ذَاّس قزار خسی

 ًفتی تحرین تا ًظاهی اقدام از
 سَی اس ایي کطَر ًفتی ّبی تحزین ػلیِ کِ کززُ اػالم هبزٍرٍ ًیکالس.  است زازُ ًٍشٍئال ًفتی تحزین اس ذجز آهزیکب زٍلت صنعت:

 ًفتی تحزین زیزٍس ثبهسازی سبػبت ًرستیي زر . ًٍشٍئالست زٍلت هبلی هٌجغ تزیي هْن ًفتی، زرآهسّبی.  کزز ذَاّس ضکبیت آهزیکب

 ثبٍخَز ًفتی زرآهسّبی . است ًٍشٍئال زی َسپتزٍلئ زٍلتی ًفتی ضزکت تحزین سز ثز هَظَع.  ضس اػالم آهزیکب سَی اس ًٍشٍئال

 ًفتی تحزین رٍ، ایي اس.  آیس هی ضوبر ثِ ًٍشٍئال هبلی هٌجغ تزیي اصلی ّوچٌبى گزفتِ، ثز زر را کطَر ایي زٍلت کِ هبلی تٌگٌبّبی

 . زّس قزار سیبزی فطبر تحت را هبزٍرٍ ًیکالس زٍلت تَاًس هی ًٍشٍئال

 اس هجبرسُ ثسٍى ًیست حبظز کِ است کززُ اػالم آهزیکب سَی اس ًٍشٍئال ًفتی ّبی حزینت ثِ ًسجت ذَز ٍاکٌص زر هبزٍرٍ

 کزز اػالم ٍ ذَاًس غیزقبًًَی را آهزیکب سَی اس کطَر ایي ًفتی ّبی تحزین ًٍشٍئال خوَْری رییس.  کٌس پَضی چطن ًفتی زرآهسّبی

 ًبهیس ًبهطزٍع را سیتگَ ضزکت قجبل زر آهزیکب سیبست هبزٍرٍ،.  زکز ذَاّس ضکبیت الوللی ثیي هزاخغ ثِ آهزیکب تصوین ایي ػلیِ کِ

 . کزز ارسیبثی سزقت ًَػی را ًٍشٍئال ًفت هلی ضزکت ثب ضزکت ایي هبلی ضزیبى قؽغ ثزای آهزیکب تالش ٍ

 ٍ هحسٍز یبرثس ارس ثِ ذصَصی ّبی ضزکت ٍ افزاز زستزسی زلیل ّویي ثِ ٍ ثَز کززُ هوٌَع را ارس آساز هؼبهلِ ًٍشٍئال زٍلت

 سیبُ ثبسار ٍ ضٌبسس ًوی رسویت ثِ را آى زٍلت کِ آساز ثبسار ثِ ًٍشٍئال زر ارس تقبظبی اس ثرطی ضزایؽی چٌیي زر.  ثَز ضسُ زضَار

 ثزیثزا ًزخ ّوچٌبى زٍلت ٍخَز ایي ثب.  رسیس هی رسوی ًزخ اس ثبالتز ثزاثز 3۳ تب گبُ ثبسار ایي زر ارس ًزخ.  ثَز ضسُ هٌتقل زازُ، لقت

 هبُ ارس، سیبُ ثبسار ثب هجبرسُ راستبی زر هبزٍرٍ ًیکالس زٍلت.  زاضت هی ًگِ ثبثت هصٌَػی ؼَر ثِ را آهزیکب زالر ثزاثز زر ثَلیَار

 .  کزز هحبکوِ ٍ ثبسزاضت هبلی تزٍریسن اتْبم ثِ را غیزرسوی ّبی صزاف اس یکی گذضتِ آٍریل
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 سَریِ در ایراى حضَر اقتصادی بسترّای

 سَریِ، داخلی ّای آضَب کزدى فزٍکص با :ایران
 ّای خزابی سَریِ دٍلت کِ ضذُ فزاّن سهاًی ایٌک
 کطَرّای کوک با را داخلی جٌگ سال ّفت

 در ایي. کٌذ باسساسی ٍ تزهین ایزاى جولِ اس دٍست
 حتی ٍ سزهایِ خَدش سَریِ کِ است حالی

 ایزاى، چَى کطَرّایی ٍ ًذارد کافی اًساًی ًیزٍی
 یک در اهلل حشب ّن حذٍدی تا ٍ لبٌاى ٍ رٍسیِ

 بِ تَاًٌذ هی کِ دارًذ قزار خَبی بسیار هَقعیت
 .کٌٌذ هؤثزی ّای کوک سَریِ باسساسی رًٍذ

 کِ سفزی با ایزاى اسالهی جوَْری رسذ هی ًظز بِ
 گستزدُ ّیأت یک رأس در جوَْری رئیس هعاٍى

 پزٍسِ در حضَر بزای داضتِ، سَریِ بِ اقتصادی
. کٌذ هی پیگیزی را هطخصی اّذاف سَریِ باسساسی

 کوک پذیزای ّن سَریِ کِ است ایي ًطاًگز ایٌْا
 هطزح پزسص ایي اها است باسساسی بزای ایزاى

 دهطق ٍ تْزاى ّوکاری ّای سهیٌِ کِ ضَد هی
 چیست؟

 ًظز اس ّن تَاًذ هی ایزاى کِ ّایی سهیٌِ اس یکی
 حضَر سَریِ در اًساًی ًیزٍی ّن ٍ تکٌَلَصیکی

 ساختواى هٌاسل، باسساسی  باضذ، داضتِ هؤثزی
 سهیٌِ در ایزاى. است راّساسی ٍ ساسی پل ساسی،
 در جذی هطارکت تَاًذ هی ّن گاس ٍ ًفت صٌعت
 داخلی جٌگ خالل در ایزاى. باضذ داضتِ سَریِ

 کوک ّذف با را ًیزٍّایی سَریِ سالِ چٌذ
 ّوچٌاى کِ است کزدُ اعشام سَریِ بِ هستطاری

 کطَر ایي در هٌسجن ٍ یافتِ ساسهاى صَرت بِ
 ًظاهی ٍظایف حذٍدی تا ٍ دارًذ حضَر

 ّوکاری ّای پزٍسِ چٌاًچِ. است ضاى بزعْذُ
 خَد بِ اجزایی ٍجِ سَریِ در ایزاى اقتصادی

 ًظاهی ّای پایگاُ اس تَاًٌذ هی ًیزٍّا ایي بگیزد،
 اها. ضًَذ اقتصادی ّای پزٍصُ جذب ٍ ضذُ تزخیص

 باسساسی در ایزاى هطارکت پزٍسِ ایٌکِ دیگز ًکتِ
 سزعت با بایذ حاضز حال در سَریِ اقتصادی

 کطَرّای اگز سیزا ضَد اجزایی ٍ پیگیزی سیادی
 ٍارد ّن ّا سعَدی ٍ ّا اهزیکایی جولِ اس دیگز

 ًیاس هَرد ّای حَسُ در ایزاى عول عزصِ ضًَذ،
 سَدآٍر قزاردادّای اًعقاد اس ٍ ضذُ هحذٍد سَریِ
 .ضذ خَاّذ هحزٍم

 (9) » ًتیجِ» ٍ » تکلیف» گاًِ دٍ/ سیاسی تحلیل آهَزش
 ایجاد فکر بِ زهاًی چِ از شوا کِ بَدم پرسیذُ( رُ)عسیسهاى اهام از بار چٌذیي

 بِ پرسش ایي) داشتیذ؟ تصویوی چٌیي آى از قبل آیا ٍ افتادیذ اسالهی حکَهت

 شرٍع ًجف در ایشاى «فقیِ ٍالیت» ّای درس ،134۱ سال در کِ بَد آى خاطر

 درست: گفتٌذ ایشاى (.بَد آهذُ ایراى بِ ًیس ّا درس آى از ًَار 4۴ ٍ بَد شذُ

 بِ اٍل از اها شذ؛ هطرح برایواى حکَهت ی هسألِ تاریخی چِ از کِ ًیست یادم

 پیش کِ آًچِ ٍ کٌین؛ عول ّواى بِ هاست، تکلیف چیسی چِ ببیٌین بَدین فکر

 20/4/۸۴. بَد هتعال خذاًٍذ خَاست بِ آهذ،

 

 چیست؟ دٍلت سیاست
 کلیسی ٍ اصلی ػلت. ضبّسین را اقتصبزی حَسُ زر رّبضسگی ًَع یک آرمان:

 سزهبیِ ٍرٍز ثب ٍ ثزسس غبیی ًتیدِ ثِ ثزخبم ثب زاضت اًتظبر زٍلت کِ ثَز ایي
 ٍ ًیبفت تحقق ٍ ثَز حبکن زیس ایي چَى ٍ کٌس هتحَل را اقتصبز ثتَاًس ذبرخی

 حفظ زر پزاکٌسگی ایي ًساضت، ّن تفصیلی یاقتصبز ثزًبهِ زٍلت آى سبیِ زر
 زرایي تَاى هی رٍیکزز زٍ. گزفت ضکل اهثبلْن ٍ ارس ًزخ ٍ هلی پَل ارسش
 .ضس هتصَر ارتجبغ

 گزٍُ یک کِ است ایي اقتصبز حَسُ ثِ ًسجت اقتصبزی کبرضٌبسبى زیسگبُ 
 پلِ بیاًتْ تب ثبیس قؽؼب ٍ زارز قزار اٍلیِ ّبی پلکبى زر تبسُ تَرم است هؼتقس
 کًٌَی ٍظؼیت اس ثیص ثسیبر ٍ ضس ذَاّس گسیرتِ اسّن تَرم ًتیدِ زر ٍ رفت

 هتَقف ًقؽِ ّویي زر تَرم کِ زارًس اػتقبز زیگزی گزٍُ اهب. رفت ذَاّس ثبال
 اٍل، زستِ زاز؛ قزار تحلیل هَرز زریچِ زٍ اس ثبیس را ًگبُ زٍ ایي. ضس ذَاّس

 ثزًبهِ اصال ثلکِ زٍلت تَسػ سدویهٌ اقتصبزی ثزًبهِ تٌْب ًِ چَى هؼتقسًس
. ّستٌس ضبّس را اقتصبز هرتلف ّبی حَسُ رّبضسگی ٍ ًطسُ ارائِ اقتصبزی
 تَهبى هیلیبرز( ّشار 48۳۳) حسٍز کِ فؼلی ًقسیٌگی ٍظؼیت ثِ تَخِ ثب ثٌبثزایي

 زر ثزسس، تَهبى هیلیبرز( ّشارّشار0۳) ثِ سبل پبیبى تب ضَز هی ثیٌی پیص ٍ است
 اػالم زرصس0۳ هزکشی ثبًک سَی اس ّن ثبًکی سَز رقن ایٌکِ ثِ خِتَ ثب ًتیدِ
 تب زٍ زٍ حسبة یک زر. ًیستٌس پززاذت ثِ هدبس ایي اس ثیص ّب ثبًک ٍ ضسُ

 هیلیبرز ّشار 1۳۳ اس ثیص ثگیزین ًظز زر را هیلیبرز ّشار0۳ زرصس0۳ اگز چْبرتب،
 ًقسیٌگی فشایصا ًتیدِ زر ٍ ضس ذَاّس اظبفِ ًقسیٌگی هیشاى ثِ ّن تَهبى

 ثبال افشٍزُ ارسش ثب ذسهبت ثب تَلیس ًبم ثِ خبیی زر ایٌکِ ثِ تَخِ ثب ذَزش
 ذَاّس پیسا افشایص تَرم ٍ گذاضت ذَاّس تَرم رٍی را ذَز اثز ًطیٌس، ًوی
 . کزز
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