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 ضعف حکمراوی در حًزٌ اقتصاد  روز  حرف▼

 
ٞب اػٓ اص اسص، ًال ٚ یب وبالٞبی ٔلشفی ٔشدْ ثٝ خٟؾ ٘بٌٟب٘ی لیٕت

 20أشی ػبدی دس التلبد ایشاٖ تجذیُ ؿذٜ اػت. خٟؾ لیٕت دالس اص 

ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ ٚ  11ٞضاس تٛٔبٖ، پشٚاص لیٕت ػىٝ تب  26ٞضاس تٛٔبٖ ثٝ 

ص ایٗ تغییشات لیٕتی ٞؼتٙذ؛ اِجتٝ ٌبٞی اٚلبت ٘یض ٞبیی ا ... تٟٙب ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب ٔٛاخٝ ٞؼتیٓ ِٚی غبِجبً خٟؾ وبٞؾ  ثب وبٞؾ ٘بٌٟب٘ی لیٕت

تٛٔب٘ی لیٕت دالس دس سٚص  2000تش اػت. وبٞؾ حذٚد  ٞب وٛتبٜ لیٕت

ٌزؿتٝ ٘یض یه ٕ٘ٛ٘ٝ اص ایٗ تغییشات اػت. ػؤاِی وٝ دس ایٙدب ٌٔشح 

 لذس صیبد اػت؟ لیٕت دس ایشاٖ ایٗ ؿٛد ایٗ اػت وٝ چشا ٘ٛػب٘بت ٔی

 وکات تحلیلی:

ِٚتی ٚ حىٛٔتی ٚ حتی -1  ِٛیٗ د ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔدّغ ثبسٞب سفتبسٞبیی  ٔؼئ

ٞب دس وٙتشَ  تٛا٘بیی آٖا٘ذ وٝ حبوی اص ػذْ  سا اص خٛد ثشٚص دادٜ

ٌزاسی دس خبسج اص  ا٘ذ وٝ لیٕت پزیشفتٝ كٛست هٕٙی ٞبػت ٚ ٝث لیٕت

وـٛسٞبی پیـشفتٝ ٚ تؼذاد  -2ٌیشد.  ٔیدبْ ٌیشی دِٚت ا٘ حٛصٜ تلٕیٓ

ثب ٘ٛػب٘بت التلبدی ثٝ ا٘ذاصٜ  تٛػؼٝ دسحبَوـٛسٞبی  اص یتٛخٟ لبثُ

ٞب دس حٛصٜ حىٕشا٘ی التلبدی اص اؿشافیت  ایشاٖ ٔٛاخٝ ٘یؼتٙذ ٚ دِٚت

تحّیٍّشاٖ  -3ٚ اثضاسٞبی الصْ ثشای اػٕبَ لذست ثشخٛسداس ٞؼتٙذ. 

دا٘ٙذ؛ ٔذیشیت  ٛسْ دس وـٛسٔبٖ ٔیالتلبدی ػٝ ػبُٔ سا صیشثٙبی ت

ثب٘ه ٔشوضی، اػتمشام دِٚت اص ثب٘ه ٔشوضی ثشای خجشاٖ وؼشی 

ی ثٛدخٝ ٚ هؼف دِٚت دس حٛصٜ حىٕشا٘ی التلبدی وٝ ٚصٖ  حىٕش٘ا

ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی  -4ٔشاتت ثیؾ اص دٚ ػبُٔ دیٍش اػت.  التلبدی ٝث

ی اػبػی دس ٞبی خبِی ٌبٔ ثب تغییش ٚ تىٕیُ لبٖ٘ٛ ٔبِیبت ثش خب٘ٝ

حىٕشا٘ی التلبدی دِٚت دس حٛصٜ ٔؼىٗ ثشداؿت، ٔٛهٛػی وٝ دس 

ٞبػت وٝ اخشا ٚ ٟ٘بدیٙٝ ؿذٜ اػت. دس ایٗ  یبفتٝ ػبَ وـٛسٞبی تٛػؼٝ

ٞبی صٚدٌزس دس حُ ٔـىُ ٔؼىٗ،  ًشح ثٝ خبی اػتفبدٜ اص ُٔؼىٗ

ای ٚ ثب تـىیُ ثب٘ه اًالػبت خبٔغ اػىبٖ حُ  كٛست سیـٝ ٔٛهٛع ثٝ

ٜٚ ثش تمٔیٗ اًالػبت ٔٛسد٘یبص ثشای اخز ٔبِیبت اص ؿٛد ٚ ػال ٔی

دٞذ. ایٗ  ٞبی خبِی، اؿشافیت ٘ظبْ سا دس حٛصٜ ٔؼىٗ استمبء ٔی خب٘ٝ

 ٞبی دیٍش ٘یض وبسٌـب ثبؿذ. تٛا٘ذ دس ثؼیبسی اص حٛصٜ ثب٘ه اًالػبتی ٔی

 تحلیل راَبزدی:

التلبدی، ٔدّغ ٘مـی  ثشای حُ ٔـىالت دس حٛصٜ حىٕشا٘ی 

خٕٟٛس  داسد. خجش خٛؽ ٌـبیؾ التلبدی اص ػٛی سئیغ وٙٙذٜٗ ییتؼ

٘یض اٌشچٝ إٞیت خبف خٛد سا داسد ٚ أیذ اػت وٝ ثتٛا٘ذ ٌـبیـی 

تٛا٘ذ خبیٍضیٗ اكالحبت ػبختبسی  ٔؼیـت ٔشدْ ایدبد وٙذ ِٚی ٕ٘ی

التلبد ایشاٖ ؿٛد. تالؽ ثشای اكالح ػبختبس ثٛدخٝ، اكالح ٘ظبْ ثب٘ىی، 

تمٔیٗ اختٕبػی ٚ ... ثب ٕٞىبسی ٔدّغ ٚ ٘ظبْ ٌٕشن ٚ ٔبِیبت، ٘ظبْ 

ٞبیی اص الذأبتی اػت وٝ حىٕشا٘ی ٘ظبْ سا دس حٛصٜ التلبد  دِٚت ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثٟجٛد خٛاٞذ ثخـیذ. 

 

 )نویسنده: علی کارگر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 !خًرد سروًشت آمریکا در تُران رقم می             گسارش روز▼

ؿٛد، ٍٔش ایٙىٝ  ٌیشد یب ثشوٙبس ٕ٘ی پزیشؽ ایٗ ٘ىتٝ ػخت ٘یؼت وٝ دس آٔشیىب وؼی ٔؼئِٛیت ٕ٘ی

تشیٗ فشد ثب ایشاٖ  استجبى آٖ ثب ایشاٖ اص لجُ سٚؿٗ ؿذٜ ثبؿذ. دس سٚصٞبی ٌزؿتٝ ؿبٞذ اػتؼفبی ٔشتجي

ثٝ اػتؼفب ؿذ تب اؽ ٔدجٛس  ػتیضی  دس دػتٍبٜ حبوٕٝ آٔشیىب ثٛدیٓ وٝ ثٝ خبًش وٙذ ثٛدٖ تیغ ایشاٖ

ٞبی هذ ایشا٘ی دِٚت آٔشیىب ثٛد  ػبیش ٔؼئٛالٖ آٔشیىبیی اص تیغ ا٘تمبد فشاس وٙٙذ. اٚ یىی اص ؿخلیت

تىیٝ صد. اٚ وٝ صیش ٘ظش ٔؼتمیٓ ٚصیش خبسخٝ آٔشیىب وبس « ٔیض الذاْ ایشاٖ»ثش ٔؼٙذ  2018وٝ دس ػبَ 

ٞبی خٟبٖ سا ٔذیشیت  شیىب ٚ ػبیش وـٛسوشد، تالؽ داؿت وٝ تٕبْ الذأبت هذ ایشا٘ی دس دِٚت آٔ ٔی

 .ػبَ تالؽ ٘بفشخبْ اػتؼفب داد 2ِٚی اوٖٙٛ پغ اص   وٙذ؛

ٞبی تؼّیحبتی ػّیٝ  آٔشیىب یه ثش٘بٔٝ ثّٙذٔذت ثشای خٌّٛیشی اص ِغٛ تحشیٓ -1 :َای خبزی گشارٌ

هٛع ثٛد. اٚ دس ٔؼئَٛ ٔؼتمیٓ ایشاٖ ٞشاػی دس ساثٌٝ ثب ایٗ ٔٛ« ثشایبٖ ٞٛن»ایشاٖ تذاسن دیذٜ ثٛد ٚ 

ٞبی اسٚپبیی ٚ ػشثی خٛاٞٓ  ٞبیی ثٝ تؼذادی اص وـٛس ػفش»ٞبیؾ ٌفتٝ ثٛد:  یىی اص آخشیٗ ٔلبحجٝ

ٞبی ٌٔٙمٝ ٚ هشٚست تٕذیذ تحشیٓ تؼّیحبتی ایٗ وـٛس سا تٛهیح  داؿت تب تٟذیذات ایشاٖ ثشای وـٛس

ٞب سا ٔدبة ثٝ  وٝ آٖ ٞبی ػوٛ ؿٛسای أٙیت داؿت ٞبی ٔتؼذدی ثٝ وـٛس ٞٛن ٕٞچٙیٗ ػفش« دٞٓ.

ٞٛن ٕٞچٙیٗ ٌفتٝ ثٛد، ٞذف وبسصاس فـبس حذاوثشی التلبدی ػّیٝ  -2پزیشؽ خٛاػتٝ آٔشیىب وٙذ. 

اؽ سا  ٞبی ٔٛؿىی ایشاٖ ایٗ اػت وٝ دػتشػی ایٗ وـٛس ثٝ ٔٙبثغ ٔبِی خٛد ثشای تمٔیٗ ٞضیٙٝ ثش٘بٔٝ

ٞٓ ا٘تمبد « كذای آٔشیىب»ثٝ  ثشایبٖ ٞٛن فشدی ثؼیبس هذ ایشا٘ی ثٛد ٚ حتی ٘ؼجت -3لٌغ وٙذ. 

ثخؾ فبسػی كذای »تش ٔؼشفی وٙیذ. اٚ دس یبدداؿتی ٘ٛؿتٝ ثٛد:  ٌفت وٝ ایشاٖ سا ػیبٜ داؿت ٚ ٔی

ٔیّیٖٛ دالس ثٛدخٝ اص پَٛ  17ؿٛد، ػبَ ٌزؿتٝ ثیؾ اص  آٔشیىب وٝ اص ػٛی وٍٙشٜ تمٔیٗ ٔبِی ٔی

یىب ػّٕىشد ثٟتشی دس ٔمبثّٝ ثب دٞٙذٌبٖ آٔشیىبیی دسیبفت وشد. الصْ اػت كذای آٔش ٔبِیبت

 «.پشٚپبٌب٘ذای ایشاٖ ٚ ا٘تـبس اًالػبت ٘بدسػت اص ػٛی ایٗ وـٛس داؿتٝ ثبؿذ

خٕٟٛس اػجك آٔشیىب پغ اص ؿىؼت دس ا٘تخبثبت سیبػت  خیٕی وبستش، سئیغ :وکتٍ راَبزدی

سلیت خٕٟٛس دس ٔجبسصات ػخت ا٘تخبثبتی، ثب  ػش٘ٛؿت یه سئیغ»چٙیٗ ٌفت:  1980خٕٟٛسی ػبَ 

اسادٜ ٚ « ؿٛد! اؽ ٘ٝ دس ٔیـیٍبٖ یب پٙؼیّٛا٘یب ٚ یب دس ٘یٛیٛسن، ثّىٝ دس ایشاٖ، تؼییٗ ٔی آٔشیىبیی

ٞبی تٙذسٚی آٔشیىبیی سا اص ٌشدٚ٘ٝ ػیبػت ثٝ صیش  ٔمبٚٔت ایشاٖ اػالٔی لذستی داسد وٝ ؿخلیت

خٛد چٙذیٗ ؿىؼت  ٞبی آٔشیىبیی سا تٛسق وٙیٓ، دس ص٘ذٌی ٘بٔٝ ٞشوذاْ اص ؿخلیت وـذ، ص٘ذٌی ٔی

ٞبی ایشا٘ی ٞشوذاْ  ا٘ذ. پشٚ٘ذٜ ٞب سا روش وشدٜ ٞبی خبًشاتـبٖ آٖ اص ایشاٖ سا دس پشٚ٘ذٜ داس٘ذ وٝ دس وتبة

ٞب ٌشفتٝ تب تشأپ، ّٕٔٛ اص ٘بوبٔی  خٕٟٛسٞبی آٔشیىبیی، اص سیٍبٖ ٚ وبستش، وّیٙتٖٛ ٚ ثٛؽ اص سئیغ

یىبیی ثش ػّیٝ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثٝ ؿىُ ٞبی آٔش ٚ دس ٌبْ دْٚ ا٘مالة، ٘بوبٔی ػیبػت  اػت

 (ای دس حبَ ٕ٘بیبٖ ؿذٖ اػت. )٘ٛیؼٙذٜ: فشٞبد ٟٔذٚی ػبثمٝ ثی

 !شد؟ تصًیب می FATF اگر                             خبز يیضٌ ▼

ٞب دس خلٛف ٌـبیؾ التلبدی اص  ص٘ی االػالْ غالٔشهب ٔلجبحی ٔمذْ ثب اؿبسٜ ثٝ ثشخی ٌٕب٘ٝ حدت

، ٕ٘ٛ٘ٝ تحشیف ٚ آدسع FATF ٌـبیؾ التلبدی ثب پزیشؽ»اظٟبس داؿت:  FATF ًشیك پزیشؽ

وّی ٔٙتفی اػت ٚ ثٝ  ثٝ FATF غّي دادٖ ثٝ ٔشدْ اػت. ٔٛهٛع پزیشؽ ِٛایح چٟبسٌب٘ٝ ٔشتجي ثب

ػوٛ ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت « ٚػذٜ سؤػبی خٕٟٛس ٚ ٔدّغ ثشای ٌـبیؾ التلبدی سثٌی ٘ذاسد.

وشدیٓ، أب  دیذیٓ آٖ سا تلٛیت ٔی سا ثٝ ٔلّحت وـٛس ٔی FATF اٌش پزیشؽ»٘ظبْ تمویذ وشد: 

چیضی خض خؼبست ثشای ّٔت ایشاٖ ثٝ د٘جبَ ٘ذاسد. اوٖٙٛ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ  FATF ٔؼتمذیٓ

ٞب ٔب٘غ آٖ ٘یؼتٙذ ٚ آٔشیىب ٞٓ  دٞذ وٝ تحشیٓ ای ا٘دبْ ٔی ٌٛ٘ٝ ٞبی التلبدی خٛد سا ثٝ فؼبِیت

ٔیّیبسد دالس كبدسات ٔحلٛالت غیش٘فتی  42سا ثٍیشد. ػبَ ٌزؿتٝ ٞب  تٛا٘ذ خّٛی ایٗ فؼبِیت ٕ٘ی

كٛست دٚس  ٔیّیبسد دالس وبالٞبی ٔٛسد ٘یبصٔبٖ سا ٚاسد وشدیٓ. ٕٞٝ ایٗ وبسٞب ثٝ 41داؿتیٓ ٚ ثیؾ اص 

تلٛیت ؿٛد، أىبٖ ایٙىٝ یه دالس خٙغ اص وـٛس خبسج ٚ یب ٚاسد وـٛس  FATF صدٖ تحشیٓ ثٛدٜ. اٌش

 «.ؿٛد، ٚخٛد ٘ذاسد

 



 

 

 

 اخبار ▼

 !وکه فیلتر بگًید ترامپ بٍ ویست کسی

 ثب ٞب آٔشیىبیی ٔیبٖ ٔؼبّٔٝ ٞش ا٘دبْ فشأیٙی كذٚس ثب ٔشداد 16 ؿٙجٝ پٙح تشأپ ؿبٍٔبٜ دٚ٘بِذ

 آٔشیىب خبسخٝ ٚصیش .وشد ٕٔٙٛع سا «چت ٚی» ٚ «تبن تیه» ٞبی اپّیىیـٗ ٔبِه چیٙی ٞبی  ؿشوت

 ٞبیی دادٜ ٘ٛع چٝ چیٙی ٔٛثبیُ ٞبی اپّیىـیٗ ایٗ «وٙٙذ دسن» آٔشیىب ٔشدْ وٝ وشد أیذٚاسی اثشاص

 دسثبسٜ اًالػبتی ثبؿذ، ٞب آٖ چٟشٜ تـخیق اٍِٛی تٛا٘ذ ٔی ایٗ: »ٌفت ٚی. وٙٙذ ٔی ٌشدآٚسی سا

 أٙیت ٔـىالت ٞب ایٗ. ثبؿذ ٞؼتٙذ، ٔشتجي ٞب آٖ ثب وٝ دٚػتب٘ی[ ٚ]   تّفٗ ؿٕبسٜ ػىٛ٘تـبٖ، ٔحُ

 ٚیذئٛ، ٔٛصیه، یٌزاس اؿتشان ٚ ا٘تـبس اپّیىیـٗ یه «تبن تیه. »«ٞؼتٙذ ٚالؼی ٔؼٙبی ثٝ ّٔی

 أب ٘ذاسد؛ ٞٓ ٔٙبفبتی ٞب آٔشیىبیی فشًٞٙ ثب ٔجبحث ایٗ اتفبلبً ٚ اػت ػشٌشٔی ٚ داثؼٕؾ سلق،

 ػٛم، دس. وٙذ ٔی خٌش احؼبع تبن تیه ٘بحیٝ اص آٔشیىب ٞٓ ثبص وٝ ایٙدبػت ٔبخشا خبِت ٘ىتٝ

 اص ٚ سٚ٘ذ ٔی سطٜ وـٛسٔبٖ ٔدبصی فوبی دس ساحتی ثٝ كٟیٛ٘یؼتی –آٔشیىبیی ٔخشة افضاسٞبی ٘شْ

 لشاس تمثیش تحت سا چیض ٕٞٝ اخالق، ٚ أٙیت ٚ ػیبػت تب ٌشفتٝ دیٙی ٔمذػبت ٚ فشًٞٙ ٚ التلبد

 ٞب آٔشیىبیی وٝ اصآ٘دبیی .وٙٙذ ٔی ٞٓ افتخبس ٔٛهٛع ایٗ ثٝ تبصٜ ٔب ٔؼئِٛیٗ اص ثشخی آٍ٘بٜ ا٘ذ، دادٜ

ذ ٔی یخٛث ٝث ٞؼتٙذ، اختٕبػی ٞبی ؿجىٝ ٚ ایٙتش٘ت ٔؼٕبسٖا اص خٛد  یه ٚخٛد ثبِمٜٛ، وٝ داٙ٘

ذ ٔی چمذس وـٛسؿبٖ دس ثیٍب٘ٝ اپّیىیـٗ ٛٔجشي تش، لجُ سٚص چٙذ. ؿٛد تٕبْ ٞب آٖ هشس ثٝ تٛ٘ا  دس ّث

پ آٚسدٜ خٛد ٌضاسؽ ذ ٔتىی فشٔب٘ی ٝث تبن تیه ٔؼذٚدػبصی ثشای وشدٜ اػالْ ثٛد، تشٔا  وٝ ؿذ خٛٞا

ؼی ٔٛالغ ثشای  ثشای لذس آٖ اپّیىیـٗ یه ایٙىٝ یؼٙی ایٗ. اػت ؿذٜ ٌزاؿتٝ اٚ دس اختیبس اٚسط٘ا

ذ وـٛسی  !اػت ؿذٜ اٚسطا٘ؼی فشٔبٖ یه ثٝ وـٛس ٔتٛػُ ایٗ خٕٟٛس سئیغ وٝ اػت ٟٔٓ آٔشیىب ٔبٙ٘

 آمریکا خدمت در مىطقٍ گايَای

بػت وٝ دسحبِی  دس ایشاٖ تؼّیحبتی تحشیٓ تٕذیذ ثش ٔجٙی أشیىب لٌؼٙبٔٝ ٘ٛیغ پیؾ ؿٙجٝ ػٝ سٚص ٙث

 ایٗ اص سٚػیٝ ٚ چیٗ اػتمجبَ اص أشیىب حذالُ وٝ ؿشایٌی دس ٚ ؿٛد اسائٝ ُّٔ ػبصٔبٖ أٙیت ؿٛسای

 خٛاػتٙذ أٙیت ؿٛسای اص فبسع خّیح ٕٞىبسی ؿٛسای ػوٛ 6 دیشٚص ؿذٜ اػت، ٘بأیذ وبٔالً ٔؼئّٝ

شچٝ. وٙذ تٕذیذ ٔدذداً یبثذ، پبیبٖ ثبیؼتی إِّّی ثیٗ لٛا٘یٗ ٚفك وٝ سا ٔزوٛس تحشیٓ تب  تجؼیت دس ٌا

 ثب لٌش ٕٞذال٘ٝ ٔٛهغ أب ٘ذاسد، ٚخٛد تشدیذی ٞیچ ػشثؼتبٖ اص ؿٛسا ایٗ اػوبی ٕٞٝ ٚچشای چٖٛ ثی

 ٚ ػؼٛدی ػٛی اص پیؾ ػبَ 3 وٝ دسحبِی لٌش. اػت ثشاٍ٘یض تمُٔ ثؼیبس خلٛف دس ایٗ دیٍشاٖ

 ػؼٛدی ثب اؽ صٔیٙی استجبى ساٜ تٟٙب لٌغ ثب ؿذ تٟذیذ حتی ٚ ٌشفت لشاس وبُٔ حلبس دس ٔؤتّفیٙؾ

ذ خفٝ دسیب دس  حبوٓ أیش ػٌّٙتی سلجبی وٝ دسحبِی ٚ آٚسد پٙبٜ ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ثٝ ؿذ، خٛٞا

 ٔٛػٛی .دیذ خٛد وٙبس دس سا ایشاٖ ؿذ٘ذ، ٔی تحشیه پبدؿبٞی تخت ثش خّٛع ثشای ػؼٛدی ػٛی اص

 دس دثیش وُ ٘ٝغیشٔؼئٛال ثیب٘یٝ»: ٌفت ٚاوٙؾ ثٝ ثیب٘یٝ فٛق دس وـٛسٔبٖ ٚصاست خبسخٝ ػخٍٙٛی

 صٔبٖ دس حتی ؿٛسا اػوبی اص ثشخی وٝ ؿٛد ٔی كبدس ؿذٜ دیىتٝ ٚ خب٘جٝ یه كٛست ثٝ حبِی

 دس تؼّیحبت خشیذاسٖا تشیٗ ثضسي اص ٚ ٘ذاؿتٝ ثش ػالح ا٘جبؿت ٚ خشیذ اص دػت التلبدی، ٔـىالت

 ثب وـٛسٞب، ایٗ ثٝ تؼّیحبت ثیـتش فشٚؽ ثٝ ٘یض آٔشیىب ٔٙبفغ ؿه ثذٖٚ ٚ ثٛدٜ خٟبٖ ٚ ٌٔٙمٝ

ی ادػبٞبی ٚ سٚیىشد چٙیٗ  ؿیشدٜ ٌبٚٞبی سا ٌٔٙمٝ ػشثی وـٛسٞبی تشأپ« .اػت خٛسدٜ ٌشٜ ٚٞا

ذاف ثشای تحمك وٝ وشدٜ ٔؼشفی  .وٙٙذ ٔی خذٔت آٔشیىب ٔٙبفغ ٚ ٞا

 خًرد کلید وفت يزیر استیضاح

یٓ»  ػذْ. ٚی ددا خجش ٔدّغ دس ٘فت ٚصیش صٍ٘ٙٝ اػتیوبح ثشای أوب آٚسی خٕغ اص «سهبیی اثشٞا

 صٍ٘ٙٝ آلبی ٚصاست دٚسٜ ٘بٌّٔٛة ٘تیدٝ سا تِٛیذ خٟؾ ٚ اؿتغبَ ایدبد ثشای فشٚؿی خبْ اص خٌّٛیشی

 ا٘شطی والٖ ٞبی ػیبػت ٚ ٔمبٚٔتی التلبد ػٙذ صٍ٘ٙٝ آلبی دٚسٜ دس»: افضٚد ٚ دا٘ؼت ٘فت ٚصاست ثش

 اػتفبدٜ وـٛس ػضت ٚ یّٔ ٔٙبفغ ثشای ٌبص ٚ ٘فت كٙؼت اص ٘تٛا٘ؼتٝ صٍ٘ٙٝ آلبی اػت، ٘ـذٜ ٔحمك

 افت ؿبُٔ؛ ٔٛاسدی سا ٘فت ٚصیش اػتیوبح ٞبی ٔحٛس دیٍش ٔدّغ، دس دؿتؼتبٖ ٕ٘بیٙذٜ «.وٙذ

 فیلّٝ ٚ ا٘شطی دیپّٕبػی دس هؼف ٞب، پبالیـٍبٜ ظشفیت اص اػتفبدٜ ػذْ اٚپه، دس ایشاٖ خبیٍبٜ

 وٝ ٘فتی ٞبی ًشح پیـجشد ثشای داخّی ٞبی ظشفیت اص اػتفبدٜ ػذْ وشػٙت، ٔثُ ٞبیی پشٚ٘ذٜ ٘یبفتٗ

 وبسٌیشی ثٝ ػذْ ٘فت، یدػتٗ ییپب كٙبیغ تٛػؼٝ ػذْ اػت، ثٛدٜ غشة ثٝ حذ اص ثیؾ اػتٕبد اص ٘بؿی

 ثٝ ٌضاف ٞبی ٞضیٙٝ تحٕیُ ٚ آٖ ٔدذد احیبی ٚ ػٛخت وبست حزف تحشیٓ، ثب ٔمبثّٝ ٞبی ؿیٜٛ

 .ثشد ٘بْ خٙٛثی پبسع تٛػؼٝ دس تمخیش ٚ وـٛس
 

 

 

 

 کوتاه اخبار ▼

ًد/ سلیماوی، صوزال تزير: ملل انساسم ◄ دفمىد فزاسزسمیىی ب  تزيرَ 

ضاسؽ اخیش خٛد دس ػبصٔبٖ ػّیٕب٘ی  ػشداس تشٚس خلٛف ُّٔ دسٌ 

، ثٝ ٔؼٌٛف تٟٙب ٘ٝ صٚس اص آٔشیىب اػتفبدٜ»آٚسدٜ اػت:  ىٝ ایشٖا  ّث

 خبن دس ػّیٕب٘ی ط٘شاَ لتُ ثب آٔشیىب. اػت ثٛدٜ ػشاق ثٝ ٔؼٌٛف

 وشدٜ ٘من سا ػشاق اسهی تٕبٔیت ػشاق اص اخبصٜ وؼت ثذٖٚ ػشاق

یبدیٗ تغییشی ػّیٕب٘ی ثٝ حّٕٝ. اػت ٚ  حٕالت اخشای دس ٙث

 تلٛس ثتٖٛا دؿٛاس. ؿٛد ٔی ٔحؼٛة فشاػشصٔیٙی ٞذفٕٙذ ٞبی لتُ

 وـٛس یه ٘ظبٔی ٔمبٔبت اص یىی ػّیٝ ٔـبثٝ ای حّٕٝ ا٘دبْ وشد

 ػیبػی ٘ظبٔی، ؿذیذ احتٕبِی الذاْ ٚ ٘ـٛد تّمی خٍٙی الذْا غشثی

بت ػبیش ٚ  ثبؿذ. ٘ذاؿتٝ پی دس سا حّٕٝ آغبص وٙٙذٜ وـٛس ػّیٝ الذٔا

 خجشٌضاسیمحکًمیت حبس ابد بزای معتزضان آمزیکایی/  ◄

 دس ٘ظادپشػتب٘ٝ ٞبی تجؼین ثٝ ٔؼتشهبٖ داد؛ ٌضاسؽ آػٛؿیتذپشع

ٛ٘ذ ٔحىْٛ اثذ حجغ تب ٞبیی ٔدبصات ثٝ اػت ٕٔىٗ آٔشیىب  .ؿ

پ ٔؼتشهیٗ س پیؾ ٞبی ًٛال٘ی وشدٜ ثٛد  ا تٟذیذ ٝث حجغاصایٗ تشٔا

بدٞب ٚ ٔدؼٕٝ ٞبی ٘ظادپشػتب٘ٝ آٔشیىبیی  ٚ ثشای وؼب٘ی وٝ ثٝ ٕ٘

شفتٝ ثٛد. حّٕٝ ٔی  وٙٙذ، دٜ ػبَ ص٘ذٖا دس ٘ظشٌ 

َا/  ایزالیه مسیز اس ایزان آسمان حذف بزای َا اوگلیسی  وقشٍ ◄
ٖ دس حبؿیٝ ٔؼبسفٝ سئیغ ػبصٔؿٟشػبصی  ٚ ، ٚصیش سٜأحٕذ اػالٔی ب

ٛاپیٕبیی وـٛسی فت:ٞ ٞبی اػتىجبس خٟب٘ی ػٕذتبً اص خٙغ  ٔذاخّٝ» ،ٌ 

ذ وبسی وٙذ وٝ ایشالیٗ ؿیٌٙت اػت ٚ ٔی ٛٞا ٞب اص آػٕبٖ ایشٖا  خ

ٍّیؼی سا  ی، ؿشوتی ٘ا وشاٙی ٛاپیٕبی ٚا اػتفبدٜ ٘ىٙٙذ. لجُ اص ػب٘حٝ ٞ

 ٝ ی ٚاصی ایشٖا دس ٔٙتٟب ِا آٚسد٘ذ ٚ ٔؼیشٞبیی سا دس وٙبس ٔؼیشٞبی پش

دٞذ تب  ٞبی ثؼیبس ٘بصِی سا ٔی ؿشلی ػشاق ثبص وشد٘ذ وٝ لیٕتٔشص 

ٖ حزف وٙذ ایشالیٗ ٛایی ایشا  .ٞب سا ثب ٔضیت لیٕتی اص ٔؼیش ٞ

ُمٍی تغییز احتمال ◄  ا٘شطی وٕیؼیٖٛ ػخٍٙٛیبىشیه/  بىدی س

وٝ  داسد لشاس ٚكَٛ اػالْ ٘ٛثت دس ًشحی»ٔدّغ اػالْ وشد: 

 ثٝ خٛدسٚٞب خبی ثٝ یٗثٙض ػٟٕیٝ تب اػت ؿذٜ دس آٖ پیـٟٙبد

 ٔبٞیب٘ٝ فشد ٞش ثشای ًشح ایٗ دس .ؿٛد دادٜ خب٘ٛادٜ افشاد تؼذاد

 ای ػبٔب٘ٝ تب ؿذٜ لشاس اػت ٚ ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس ثٙضیٗ ِیتش 20

 «.ؿٛد ثیٙی پیؾ ٘ذاس٘ذ خٛدسٚ وٝ افشادی ثٙضیٗ فشٚؽ ثشای

ًایی مشاحمت درباٌر ملل ساسمان ٍب ایزان واٍم ◄  ٔدیذ»آمزیکا/  َ

دثیش  ثٝ ای ٘بٔٝ دس ُّٔ ػبصٔبٖ دس ایشاٖ ٕ٘بیٙذٜ «سٚا٘چی تخت

 لٛا٘یٗ ٘من ثٝ سا ایشاٖ ؿذیذ اػتشام أٙیت، ؿٛسای ٚ وُ

 ٞٛاپیٕبی سٍٞیشی ثب استجبى دس آٔشیىب ػٛی اص إِّّی ثیٗ

 ایٗ پیٍیشی ثش ٚ اػالْ ػٛسیٝ آػٕبٖ فشاص ثش خٛد ٔؼبفشی

 .وشد تمویذ إِّّی ثیٗ ٔدبٔغ ًشیك اص ٔٛهٛع

دس ٔمبْ تحّیُ ٚ اسائٝ اخجبس ٚ  (:61سؤال احکام سیاسی ) ◄

پبػخ:  ٞب، ٚسٚد دس ص٘ذٌی خلٛكی افشاد چٝ حىٕی داسد؟ٌضاسؽ

؛ ٔمبْ (1396آرس/ 1 بتئاػتفتب)ػبیت ِیذس،  .خبیض ٘یؼت ٘فؼٝ یف

تؼشم ثٝ أٙیت ٚ حشیٓ » :ٙذیفشٔب یٔ یاِؼبِ ٔذظّٝ ٔؼظٓ سٞجشی

ٚ ٘جبیذ ا٘دبْ ؿٛد. ٔتلذیبٖ وبس  اػت« حشاْ ؿشػی»داخّی ٔشدْ 

ٚ لوبئی ٔشالجت وٙٙذ تب دس دػتٍبٜ ٓ داخّی ص٘ذٌی ٞبی دِٚتی   حشی

ثیب٘بت دس دیذاس خٕؼی اص . )ٔحفٍٛ ثٕب٘ذ ٞب آٖٔشدْ ٚ اػشاس 

 (20/1/1397،ٛالٖ ٘ظبْئٔؼ

 


