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  حرف روز ▼

FATF جدید َای آفزیىی جىجال ي 

 ٍ ؽذ رد ًگْثاى ؽَرای در CFT الیحِ 1331 هاُ آتاى در

 ًظام هقلحت تؾخیـ هجوغ تِ ًْایی تکلیف تؼییي تزای

 تزرعی تزای عال یک حذاکثز هجوغ لاًَى، طثك. ؽذ ارجاع

 CFT الیحِ هَرد در. داؽت فزفت هَضَع هختلف سٍایای

 ًیش هاُ دٍاسدُ پایاى اس پظ ًظام هقلحت تؾخیـ هجوغ

 تقَیة هذکَر الیحِ ػوالً اتفاق ایي تا. ًکزد اػالم ًظزی

 ِت اًمالب هؼظن رّثز اخیز هَافمت تا. هاًذ تالی ًؾذُ

 در پزًٍذُ ایي هجذد تزرعی تزای جوَْر رئیظ درخَاعت

 در CFT الیحِ ٍ FATF ؽزٍط تحث هجذداً هجوغ،

 خقَؿ ایي در. اعت ؽذُ تزجغتِ ػوَهی هحافل ٍ ّا رعاًِ

 :اعت السم ًکتِ چٌذ تِ تَجِ

 هَعَم الیحِ هجذد تزرعی تا رّثزی هؼظن همام هَافمت -1

 پذیزػ یا الیحِ ایي تا ایؾاى هَافمت هؼٌی تِ CFT تِ

 رعذ هی ًظز تِ. ًیغت کؾَرهاى عَی اس FATF ؽزٍط

 تزرعی تا کؾَر، ّشیٌِ ٍ اًزصی در جَیی فزفِ تزای ایؾاى

 دٍلت افتاد ًوی اتفاق ایي اگز. کزدًذ هَافمت الیحِ ایي هجذد

 جذیذ الیحِ هجلظ ٍ داد هی هجلظ تِ را جذیذی الیحِ تایذ

 ؽَرای تِ ًْایی تأییذ تزای تقَیة فَرت در ٍ تزرعی را

 تا ؽذ هی طی آى لاًًَی هزاحل اداهِ ٍ فزعتاد هی ًگْثاى

 هجوغ دعت تِ آخز ایغتگاُ در سیاد احتوال تِ فزآیٌذ ایي

 ّا تحزین رفغ هؼٌی تِ FATF ؽزٍط پذیزػ -2. رعیذ هی

 فزك تا حتی چزاکِ ًیغت؛ ها تاًکی هؾکالت حل یا ٍ

 تِ ّا تحزین تاسّن ،FATF ؽزٍط پذیزػ ٍ CFT تقَیة

 عایز تا رعوی هالی ّای تزاکٌؼ ػوالً ٍ اعت تالی خَد لَت

 آلای تَعط حتی هَضَع ایي. ؽذ ًخَاّذ هیغز کؾَرّا

 ّن ٍ تَد ؽذُ تقزیح ّن دّن هجلظ ػلٌی فحي در ظزیف

 تِ -3. اًذ گذاؽتِ فحِ آى تز تارّا التقادی کارؽٌاعاى

 FATF کزًٍا، ٍاکغي هاًٌذ هختلف ّای دٍگاًِ آهذى ٍجَد

 اعتذاللی پایِ گًَِ ّیچ کِ ؽَد هی سدُ داهي حالی در...  ٍ

 تأهیي ؽزط کغی ٍ ًذارد ٍجَد آى آهذى ٍجَد تِ تزای

 حال در. داًذ ًوی FATF ؽزٍط پذیزػ را کزًٍا ٍاکغي

 خارجی هٌاتغ ّن دارٍ، خزیذ تزای ارس تِ ًیاس فزك تا حاضز

 هٌاتغ ّن ٍ دارد ٍجَد کؾَر اس خارج ّای تاًک در هَردًیاس

 تیي هالی تزاکٌؼ تزای ضزٍرتی ّیچ کِ ای گًَِ تِ غیزهالی؛

 هطزح هَضَع ایي تزای خارجی ّای تاًک ٍ داخلی ّای تاًک

 .ًیغت

 عیاعی ٍ جاهؼِ در ّا دٍگاًِ ایي پزداسػ: راّثزدی ًکتِ

 تزداری تْزُ تاّذف داخلی، جزیاًات تَعط آى عاسی

 ٍ تَدُ هلی هٌافغ ٍ هقالح تزخالف حشتی، هٌافغ ٍ اًتخاتاتی

. عاسد هی هختل را کؾَر در لَاًیي تقَیة ٍ تزرعی رًٍذ

 کِ ّایی آعیة ٍ آى طزاحاى اغزاك تِ ًغثت تایذ رٍ اسایي

 تز الوللی تیي آٍر الشام تؼْذات گًَِ ایي هالحظِ تی تقَیة

 .تَد َّؽیار گذارد، هی هلت ٍ ًظام دٍػ

 (کارگز ػلی: ًَیغٌذُ) 

 

 

 

 

 

 

              گسارش روز▼

 !دام ساسش

ثـشدٍػتبًِ ثِ  یّب کِ حبهل کوک ۰۲۰۲دس ػبل  یآصاد یثِ کبسٍاى کـت یلیاػشائ یحولِ کوبًذٍّب
 یؼتیًَیكْ نیآًکبسا ثب سط بىیه یبػیغضُ ثَد، ًمغِ اٍج تٌؾ سٍاثظ ػ کِیهحبكشُ ؿذُ دس ثبس یّب یٌیفلؼغ

ػبل  ۶ثِ هذت  لیاػشائ نیثب سط ِیکـتِ ؿذًذ ٍ سٍاثظ تشک یاِ یفؼبل تشک ۹ حولِ، يیدس دٍسُ اسدٍغبى ثَد. دس ا
ثَد کِ  يیثش ا ّب یجولِ اخَاً اص ،یٌیفلؼغ یاػاله یّب گشٍُ یلجل تلَس ثشخ یلغغ ؿذ. اص آى همغغ تب اًذک

اص  هبُ یدسٍص جوؼِ، پٌجن  ِیتشک جوَْس غیسئ، حبل يیثبا اػت. يیهلت ٍ آسهبى ثضسگ فلؼغ یاسدٍغبى حبه
دسثبسُ اؿخبف اکٌَى  یهـکل اكل»ؿذ:  یهذػ ،یّوکبس يیا ِیخجش داد ٍ دس تَج َیآٍ تذاٍم استجبط آًکبسا ثب تل

 ذایسٍاثظ ثْجَد پ نیداس لیخظ لشهض هبػت، اهب توب يیفلؼغ ِیػل لیاػشائ یّب بػتیاػت. ػ َیآٍ دس سأع تل
 «.کٌذ

ٍ  تکبسیآى سا جٌب شٍصیکِ تب د یویسٍاثظ ثب سط یاسدٍغبى ثِ گشه ؾیدس خلَف ػلت گشا :یلیتحل یّا گشارُ
چٌذ  داًؼت، یه يیثِ هلت فلؼغ يیؿگش ثب آى سا خبٌئػبص یػشث یّب ٍ دٍلت خَاًذ یه يیلبتل هلت فلؼغ

کِ  گشدد یثشه ۰۹۹۹ٍ ثِ ػبل  اػت داس ـِیس یؼتیًَیكْ نیٍ سط ِیتشک بىیسٍاثظ ه -۰؛ ػٌبسیَ هغشح اػت
ثب آى ثشلشاس کشد. ثب ٍجَد تٌؾ دس سٍاثظ  کیپلوبتیؿٌبخت ٍ سٍاثظ د تیسا ثِ سػو نیسط يیا ِیدٍلت ٍلت تشک

 یٍ ثخلَف التلبد یاعالػبت ی]کِ دس ثبال اؿبسُ ؿذ[؛ ّوکبس ۰۲۰۲دس ػبل  َیآٍ تلسا ٍ آًکب بىیه یبػیػ
 بسدیلیه ۰۲ثِ حذٍد  يیعشف بىیه یحجن هجبدالت تجبس کِ یعَس ثِثَد،  سثشلشا الؼبثك یدٍ کـَس کوبف بىیه

ذ ث یکًٌَ یلتلبدثحشاى ا ظیدس ؿشا ِیکِ تشک ؼتیدٍس اص ٍالغ ً یلیخ سٍ يیاصا ذ؛یسػ ۰۲۰۹دالس دس ػبل  خَّا
 عشفثب  ِیتشک یٍ ّوشّا یکیًضد -۰ثْشُ ثشد.  یبػیدس جْت ثْجَد سٍاثظ ػ یسٍاثظ حؼٌِ التلبد يیاص ا

ٍ  یتیکِ سٍاثظ گؼتشدُ اهٌ جبىیاص دٍلت آرسثب یحبتیٍ تؼل یًظبه تیٍ حوب ثبؽ لشُ یدس هبجشا یجبًیآرسثب
دٍچٌذاى  یسا دس همغغ کًٌَ بَّیاسدٍغبى ٍ ًتبً بىیه اف یػل یگش یبًجیداسد، احتوبل ه لیثب اػشائ یالتلبد

 یثب هتحذاى غشث شّوؼَیغ یّب بػتیاتخبر ػ لیثِ دل ،ییًٍبدٍساى کش یثحشاى التلبد شیدسگ ِیتشک -3. کٌذ یه
ٍ اسٍپب  کبیدس آهش یَْدی یالث کٌذ یهَاجِ اػت. اسدٍغبى تلَس ه ضیٍ اسٍپب ً کبیآهش یّب نیثب تحش ؾ،یخَ

 یکـَسّب یتذاٍم سًٍذ ػبصؽ ثشخ ِیدس ػب -۹کبّؾ آى کوک کٌذ.  بی نیثِ اٍ دس هوبًؼت اص تحش ًذتَا یه
تب  داسدسًٍذ  يیهلحك ؿذى ثِ ا یفشكت ثشا يیثِ ثْشُ جؼتي اص ا نیاسدٍغبى تلو ،یؼتیًَیكْ نیثب سط یػشث
ذ هلش ٍ ػشثؼتبى ّن  یشثػ یکـَسّب یثب ثشخ ،كْیًَیؼتی نیسّگزس، ػالٍُ ثش ثْجَد سٍاثظ ثب سط يیاص ا هبًٌ

 سٍاثغؾ سا ثْجَد ثخـذ.

 يیاص ا یحبک یؼتیًَیكْ نیثب سط ِیتشک یٍ التلبد یاظْبسات اهشٍص اسدٍغبى ٍ سٍاثظ اعالػبت :یاًیپا ًکتِ
اص  یهمغؼ تیًذاؿتِ ٍ حوب یهـکل یؼتیًَیكْ نیسط تیثب هبّ شیاخ بىیػبل یاػت کِ آًکبسا ع تیٍالؼ

سا ثِ ػٌَاى  ِیاػت تب کـَس تشک ؿذُ یاسدٍغبى دًجبل ه یگش یًَػثوبً یّب بػتیػ یاػتبدس س ضیً ّب یٌیفلؼغ
 ثمجَالًذ. یاػاله یّب ٍ کـَسّب ثِ گشٍُ ،جْبى اػالم یالمشا ام
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                         اخبار▼

 !ویست اعتماد قابل سوی می قدم آن با کٍ دشمىی: ظزیف بٍ قاسم حاج پیام

 صهبى آى دس صدًذ، صًگ ثَدم خبسجِ ٍصیش هؼبٍى کِ هي ثِ ػلیوبًی ػشداس سٍصی: »گفت الولل ثیي اهَس دس هجلغ سئیغ ٍیظُ دػتیبس «اهیشػجذاللْیبى حؼیي»

. ثَد ؿذُ هٌتـش کشی جبى ثب ظشیف آلبی صدى لذم اص تلبٍیشی آى اص لجل ؿت. ثَدًذ ای ّؼتِ هزاکشات حبل دس کـَس ۵ ثب ػَئیغ لَصاى دس ظشیف آلبی

ن هی کِ پیبهی ایي گفتٌذ ػپغ! صًیذ؟ هی لذم ّب آهشیکبیی ثب داسیذ گفت هي ثِ ای خٌذُ ٍ کٌبیِ ثب ػشداس  دفتش ثِ هي. ثشػبًیذ ظشیف آلبی ثِ سا ثگَین خَّا

 هجٌی آٍسدین دػت ثِ دلیمی اػٌبد هب گفتٌذ هي ثِ جلؼِ آى دس. کشد اػتوبد تَاى ًوی دؿوي ثِ کِ هؼئلِ ایي ثِ ثذّذ تَجِ سا هب خَاػت هی اٍ. سفتن ایـبى

 صهیي ثِ هَكل فشٍدگبُ دس هـخق ػبػت ٍ تبسیخ دس آهشیکبیی لجؼتیکی پیکش غَل َّاپیوبی چٌذ داػؾ، دػت ثِ هَكل ؿْش ػمَط جشیبى دس ایٌکِ ثش

 دس گفتٌذ ػپغ. سًٍذ هی ّب آى اػتمجبل ثِ لشهض فشؽ سٍی داػؾ فشهبًذّبى ٍ ؿًَذ هی پیبدُ آهشیکبیی ّبی طًشال َّاپیوبّب ایي اص یکی اص ٍ اػت ًـؼتِ

 آى فبیل ٍ هزاکشُ ایي جضئیبت. ؿَد هی هزاکشُ داػؾ فشهبًذّبى ٍ آهشیکبیی ّبی طًشال ثیي هَكل فشٍدگبُ vip ػبلي دس ػبػت ۵ هذت ثِ اتفبق ایي جشیبى

 اختیبس دس ٍ ؿذ هی پیبدُ لجؼتیکی َّاپیوبّبی اص آهشیکبیی پیـشفتِ تجْیضات ٍ ّب ػالح ّن ػبػت ۵ هذت ایي توبم دس. ثَد ػلیوبًی ػشداس اختیبس دس

 دس کِ دؿوٌی ایي ثگَیٌذ هب ثِ اػٌبد ایي ثب خَاػتٌذ هی ػلیوبًی ػشداس. ثَد هـخق اػٌبد ایي دس ّب ػالح ًَع ٍ تلبٍیش توبم. گشفت هی لشاس داػؾ ًیشٍّبی

 .«ًیؼت اػتوبد لبثل ؿوبػت، ثب هزاکشُ حبل

 !جداست ديلت اس ما حساب

 ایي حوبیت ثب ٍ ثَدُ علجبى اكالح ثِ هٌتؼت سٍحبًی دٍلت هشدم، ًظش اص: »گفت ؿشق سٍصًبهِ ثب هلبحجِ دس علت اكالح ػیبػی فؼبل «سّبهی هحؼي»

ٌذ اگش. اًذ گشفتِ لشاس دٍساّی ػش ثش علجبى اكالح: »ثَد گفتِ پیؾ چٌذی ًیض علت اكالح فؼبلیي اص «ایضدی هلغفی. »اػت آهذُ کبس سٍی جشیبى  دٍلت ثخَّا

ٌذ ًوی ۰۹۲۲ جوَْسی سیبػت اًتخبثبت دس دیگش کٌٌذ، سّب کبهل عَس ثِ سا سٍحبًی آلبی ٍ  هشدم کِ دلیل ایي ثِ چشا؟. کٌٌذ حوبیت دیگشی فشد اص تًَا

ٌذ ٌذ هی سا هؼبئل ایي هشدم! گزاؿتٌذ تٌْب سا اٍ سُا هیبًِ اهب ثیبٍسد، سأی تب کشدًذ حوبیت سٍحبًی اص علجبى اكالح کِ گفت خَّا ٌذ ٍ دًا  ػَیی اص. فْویذ خَّا

ٌذ اگش ّن ذ ًَؿتِ علجبى اكالح پبی ثِ سٍحبًی دٍلت هٌفی ًوشات ٍ ػولکشدّب کٌٌذ، حوبیت سٍحبًی اص خَد پتبًؼیل ٍ تَاى توبم ثب ثخَّا  ثبیذ ٍ ؿذ خَّا

 ایٌکِ ثب. «ؿَد هی ًَؿتِ علجبى اكالح پبی ثِ لغؼبً تبسیخ هحکوِ دس سٍحبًی ثذ ٍ خَة: »ثَد ًَؿتِ هغلجی دس اصایي پیؾ ًیض ؿشق سٍصًبهِ. «ثبؿٌذ پبػخگَ

 عیف ّن ثبص ؿَد، هی ًَؿتِ جشیبى ایي پبی ثِ سٍحبًی کبسًبهِ عجؼبً ٍ اًذ ثَدُ کًٌَی دٍلت آهذى کبس سٍی ثشای اكلی حبهی کِ داسًذ ارػبى علت اكالح فؼبلیي

 .کٌذ جذا دٍلت اص سا خَد ػفشُ تب اػت آى پی دس فشافکٌی ثب جشیبى ایي تٌذسٍی

 !گذشت؟ کشًر سز بز چٍ سال َفت ایه در

 هَضَع اٍل، دٍسُ جوَْسی سیبػت اٍاخش دس سٍحبًی آلبی کِ دسحبلی: »گفت آسهبى سٍصًبهِ ثب هلبحجِ دس علت اكالح فؼبل ٍ ؿٌبع جبهؼِ «اثْشی هجیذ»

 سفتي ثبال ثبػث اجتوبػی ًـبط ػغح چـوگیش کبّؾ ٍ هجبصی فضبی دس خـًَت ثَد، کشدُ خَیؾ ّبی كحجت ثٌذ تشجیغ سا ؿْشًٍذی حمَق کبهل اجشای

ضٍا، افؼشدگی،  سفتبسّبی گؼتشؽ حبضش حبل دس. ثَد خَاّذ فؼلی ؿشایظ اص ثیـتش پؼبکشًٍب دٍساى دس هَاسد ایي ٍ ؿذُ دیگش ّبی کبهی تلخ ٍ خَدکـی ًا

 اص کـَس کًٌَی هـکالت. «اػت ؿذُ ؿٌبػبى جبهؼِ ًگشاًی ثبػث ٍ ًذاسد ؿْشًٍذی هٌـَس اص ًـبًی ّیچ ّب اٍلی ػشلت پذیذ ٍ اجتوبػی سٍاثظ دس آهیض خـًَت

 صد ػبصؽ ٍ هزاکشُ عجل ثش هذام علت اكالح جشیبى ثیي دسایي ٍ خَسد گشُ هزاکشُ ثِ کـَس هـکالت حل کِ گشفت اٍج ای ًمغِ اص دسػت ٍ پیؾ ػبل ّفت

ی جبهؼِ ؿذى هؼغل اص ثؼذ کِ ایي تب  عی عیف ایي. ّؼتین جشیبى ّویي اػتشاف ثِ هـکالت افضایؾ ؿبّذ اکٌَى ثشجبهی، ّبی گالثی ٍ ػیت ثشای ایشًا

ِ هفؼذ دیگش سٍص ًبهیذ؛ «ًظبم رخبیش» سا «ثگیش ًجَهی هذیشاى» سٍص یک اخیش، ػبل ّفت  گفت سٍص دیگش کشد؛ هؼشفی «ثشتش کبسآفشیي» سا التلبدی دسؿت دًا

ی ٍ اؿتغبل جبی ثِ هشدم هغبلجِ کِ ؿذ هذػی دیگش سٍص اػت؛ کٌؼشت ٍ ٍسصؿگبُ دس حضَس ایشاًی، جَاى ٍ صى اكلی هغبلجِ کِ  حلش سفغ ،... ٍ سکَد ٍ گشًا

 ى آى ّب اػت.ثشؿوشد حبل دس كشفبً ّب، کَتبّی ٍ للَس پزیشؽ ثذٍى اکٌَى ٍ...  ٍ ًجَد التلبدی اكالً ثشجبم اص ّذف کِ گَیذ هی سٍص دیگش اػت؛



 
 

 3 

 

 خی  هک گذشت دیه  همترین  خبار   ر فته  زگ   
337ٌ /شمار1399ماٌ دی  8شىبٍ دي   /پىجمسال   

 

 کوتاه اخبار ▼

ّز جٌگ احتوالیغتیًَیصًزال تاًسؾغِت فْ ◄ َر یؽکغت ه ی: در  اص ٍضؼیت آهبدگی ًظبهی سطین  یْبسًظشاظكْیًَیؼتی عی  کبس کٌِْ، طًشال «کیاػحبق ثش» /نیخ

 کیٍ هحَس همبٍهت، ثب ؿل لاػشائی تمبثل دس سا پشداخت خَاّذ کشد. یٌّگفت بسیثؼ ٌِیّض یٍ دس ّش جٌگ احتوبل ؼتیآهبدُ جٌگ ً لاػشائی استؾ» :كْیًَیؼتی گفت

 .«گشفت نیاّلشاس خَ شیگ ًفغ یا هحبكشُدٍلت هب، دس  یهَؿک کَثٌذُ ٍ ًمغِ صى ثِ ػَ ۰۲۲اص  ؾیث

 تیهشکض هغبلؼبت اهٌ غیاکٌَى سئ ٍ ّن یؼتیًَیكْ نیسط یػبثك دػتگبُ اعالػبت ًظبه غیسئ «يیبدلی ػبهَع» /ذیرا تؾٌاع «خاًِ اهي» الیعز« ػاهَط» ◄

 یعشاح شاىیدس ا یًباهٌ جبدیا یسا ثشا ییّب ٍ ثشًبهِ سػذ یاتحبد ثب ػشثؼتبى ه کیثِ  داؿتِ ٍػشثؼتبى  ٌذگبىیثب ًوب یجلؼبت هتؼذد ٍی اػت. یؼتیًَیكْ نیسط یداخل

 .ؿَد یّب دس هَػبد اًجبم ه ٍ اتبق فکش ثشًبهِ یٍ عشاح کٌذ یه يیتأهسا دٍلت ػشثؼتبى  ّب بتیػول یّب ٌِیاهضب ؿذُ، ّض ًبهِ تفبّن يای اػبع ثش. کٌذ یه

ظاه ◄ عشح پشًٍذُ جذٍل  یکـَس ثشا يیف الفتح دس پبسلوبى ػشاق اص ػضم هجذد پبسلوبى اٍاثؼتِ ثِ ائتال ٌذًُوبی /در پارلواى ػزاق ییکایآهز اىیطزح هجذد خزٍجً 

 هجذداً ػشاق پبسلوبى دس ػشاق احتشام ثگزاسد. کبیآهش بىیپبسلوبى دس هخبلفت ثب حضَس ًظبه تیاص ػشاق خجش داد ٍ اص دٍلت خَاػت کِ ثِ خَاػت اکثش کبیآهش بىیخشٍج ًظبه

 دٍلت اجشا ؿَد. یتب هلَثِ پبسلوبى اص ػَ اًذاصد یه بىیسا ثِ جش کبیهشآ بىًظبهی خشٍج جذٍل پشًٍذُ

اص  ؾیػبالًِ ث یثٌذ ؿشط یّب تیػب هبلی گشدؽ» :گفت هجلغ یٍ حمَل ییلضب َىیؼیکو غیًبئت سئ ،«یًَسٍص حؼي» ی/تٌذ ؽزط یّا تیعا یگزدػ هال ◄

 .«کٌٌذ یاص کـَس خبسج ه یهشدم سا ثِ ساحت یهبد یّبِ یٍاػغِ هـبسکت افشاد، ػشهب ت ٍ ثِػَص اػ خبًوبى ّب تیػب يیا تفؼبلیدالس اػت.  بسدیلیه نیٍ ً کی

آى ثِ هبلکبى  یتپِ دس صهبى ٍاگزاس ّفت ـکشیکبسخبًِ ً یکـبٍسص يیکل صه»: گفت تْشاى دس هجلغ ٌذُیًوب ضدخَاُ،یاهلل ا سٍحتِ لیوت هفت!/  تپِ ّفتٍاگذاری  ◄

 ذٍُاگزاس ؿ تَهبى بسدیلیه ۰۹۲تٌْب  کل آى یدس صهبى ٍاگزاس یٍل اسصد یتَهبى ه بسدیلیه 3۲۲ّش ّکتبس آى  اآلىهبى اسصؽ داؿتِ، اهب تَ بسدیلیه ۰۰۲۲ ،یفؼل یخلَك

 «.اػت!

 ؿأى دس ٍ هٌبػت ػؤاالت خَد، ًظش عجك ٍ کشدُ هویضی سا کٌٌذگبىؿشکت اص ؿذُ آٍسیجوغ ػؤاالت ػیبػی؛ ّذایت جلؼبت دس(: 110 عؤالاحکام عیاعی ) ◄

ثٌذی دس ؿَین؟ پبػخ: اگش صهبى ٍ هَلؼیت التضبی اٍلَیتًوی کٌٌذگبىؿشکت هذیَى ٍ ًیؼت ػذالت خالف کبس ایي اًجبم. دّینهی لشاس ػخٌشاى اختیبس دس سا یگبى

 هغبلت ٍ هجبحث ًوبیذ، ایشادی ًذاسد.

 
   خبر ویژه▼ 

 رفتارشان عاقالوٍ ویست َا یسعًد: وصزاهللسید حسه 

تا  ّا ییکایآهز» :گفت يیادیؽثکِ الو در هقاحثِ تا لثٌاى اهلل حشبدتیز کل 

اجزا کٌٌذ.  ّا یلیاعزائ( هَافمت کزدًذ تا هي تزٍر ی)تزا یدرخَاعت عؼَد

ٍ حغذ  ٌِیٍ تز اعاط ک غتیرفتارؽاى ػالالًِ ً زیاخ یّا عالدر  ّا یعؼَد

 جاًثِ عِطزح  کیٍ الوٌْذط ّن  یواًیلاعن عل ذی. تزٍر ؽْکٌٌذ یهرفتار 

 .«ؽذًذ تیجٌا يیتَد ٍ ّز عِ طزف هزتکة ا یٍ عؼَد یلئیٍ اعزا ییکایآهز

 تَد کِ شیهتوا یٍ اًغاً کیشهاتیکار یتیؽخق یواًیعل ذیؽْ»افشٍد:  ٍی

 ایدر دً یواًیعل ذیداؽت. ؽْ گزاىیتز د یزگذاریتأث یتزا یادیس ییتَاًا

 ىسها ّنٍ  غتیٍ اعتزتض شیر تزًاهِ یًغاًًثَد، ا ایدً يیاها در ا ،کزد یه یسًذگ

 .«تَد کیٍ تاکت ذاىیهزد ه

 


