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٣ی ادا ٦ٝداد 4آ١چ ٦ّ ٦اٝب ٛحسی(٠ؿ) سا پیش٣ص ّشد٨١ ٣ ٥ضت
آ ٟسا دس تبسیخ خب٣داٝ ٟیسبصد ٝحت٤ای حشّت اٝب ٛحسی(٠ؿ)
است  ٦١ضْ٘ ؽب٧شی  ٣غ٤سی آ.ٟ
سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧ ٥ب ثب تبّیذ
ثش ایٍ ٦ْ٢ذست ا١ذیط ٣ ٦ثب٣س ٣سای ٍذست اسٚح ٦است ،تػشیح
ّشد 4آ١چ٧ ٦يت ٦دىبؿ َٝذس سا ثشای ٝب اسصض٢ٞذ ّشد ٣ ٥آ ٟسا
ٕشاٝی ٝی داسی ٜای ٠است ّ٧ ٦يت ٦دىبؿ َٝذس ٕشاٝی داضت
ث ٦پبخ٤است ٣ ٠ایستبدٕی یِ ٚٝت دس ثشاثش تٞب ٛثذخ٤ا٧ب٣ ٟ
ثذخ٤ا٧ی٧ب است.
حدت االسال٣ ٛاٞٙسٞٚی ٠سستٞی ثب تبّیذ ثش َ١ص ىشٖ٢٧یب ٟدس
ا١تَبٗ اسصش ٧بی دىبؿ َٝذس ،خبعش١طبّ ٟشد 4ضٞب ٝقٞٚی٠
فضیض  ٣ایثبسٕش حبٝال ٟا١تَبٗ ٝحت٤ا ث١ ٦س٘ آی٢ذ٧ ٥ستیذ  ٣ا١تَبٗ
اسصش٧بی دىبؿ َٝذس ث١ ٦س٘٧بی دیٖش ثشف٨ذ ٥ضٞبست.
حدتاالسال ٛسستٞی دس آئیٕ ٠شاٝیذاضت ٧يت ٦دىبؿ َٝذس4

ٕيت٢ی است ،ایٝ ٠شاس ٜثب حض٤س حدت االسال٣ ٛاٞٙسٞٚی٠

اًتقال ارسشّاي دفاع هقذس بِ ًسلّاي

سستٞی سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس دا١طٖب٧ ٥ب،

دیگز بزػْذُ هؼلواى است

ٝذیشّ٘ ا٤ٝس ضب٧ذ  ٣ایثبسٕشا٣ ٟصاست آ٤ٝصش  ٣پش٣سش،

سئیس ٨١بد س٧جشی دس دا١طٖب٧٥ب ثب تبّیذ ثش ایٍ ٦ْ٢ذست ا١ذیط٦

ٝذیشّ٘ ث٢یبد ض٨یذ استب ٟت٨شا ،ٟسئیس دا١طٖب ٥ىشٖ٢٧یب ٟاستبٟ

 ٣ثب٣س ٣سای ٍذست اسٚح ٦استٕ ،يت 4آ١چ٧ ٦يت ٦دىبؿ َٝذس

ت٨شاٝ ،ٟذیش ّ٘ آ٤ٝصش  ٣پش٣سش ض٨شستب٧ ٟبی استب ٟت٨شا،ٟ

سا ثشای ٝب اسصض٢ٞذ ّشد ٥ای ٠است ّ٧ ٦يت ٦دىبؿ َٝذس ٕشاٝی

افضبی ض٤سای ٝقب١٣یٝ ،٠ذیشاٝ ٣ ٟقب١٣ی٢ٝ ٠بعٌ ٕ 21ب٦١

داضت ث ٦پبخ٤است ٣ ٠ایستبدٕی یِ ٚٝت دس ثشاثش تٞبٛ

ض٨شستب٧ٟبی استب ٟت٨شاٞ٧ ٟشا ٥ث٤د.

ثذخ٤ا٧ب ٣ ٟثذخ٤ا٧ی٧ب است.

دس ایٝ ٠شاس ٜاص سص٢ٝذٕب ٣ ٟایثبسٕشا ٟىشٖ٢٧ی ض٨شستب٧ ٟبی

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس سیبسی خجشٕضاسی ىبسس ،حدت االسالٛ

استب ٟت٨شا ٟتَذیش ضذ.

٣اٞٙسٞٚی ٠سستٞی سئیس ٨١بد ٞ١بی٢ذٕی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی دس
دا١طٖب٧ ٥ب دس آئیٕ ٠شاٝی داضت ٧يت ٦دىبؿ َٝذس  ٣غجحٖب٥
ٝطتشُ ّبسّ٢ب ٟاداس ّ٘ ٥آ٤ٝصش  ٣پش٣سش ض٨شستب٧ ٟبی
استب ٟت٨شا ٟض ٠ٞخشس٢ذی اص حض٤س دس خٞـ ىشٖ٢٧یبٟ

هْلت ضزکت در دٍرُّاي آهَسش

ایثبسٕش ض٨شستب٧ ٟبی استب ٟت٨شإ ،ٟيت 4خبی ثسی اىتخبس

هجاسي ػتبات داًطگاّیاى توذیذ ضذ

است ثشای  ٦ّ ٠ٝاٝش٣ص دس خٞقی حض٤س داس ٦ّ ٛحبٝال ٟفٜٚ

ٚ٨ٝت ضشّت دس د٣س٧ ٥بی آ٤ٝصش ٝدبصی ٤١صدٞ٧ی ٠د٣س٥

 ٣ایثبس ٧ست٢ذ.

فتجبت دا١طٖب٧یب ٟتب ٨ٝ 2۲شٝب ٥دس سبٝب ٦١خبٝـ فتجبت

٣ی ض ٠ٞفشؼ تسٚیت ث٢ٝ ٦بسجت ایب ٛس٤ٕ٤اسی سبالس

دا١طٖب٧یب ٟدس سبیت ٙجیِ تٞذیذ ضذ.

ض٨یذا ٟحضشت اثبفجذاهلل اٙحسی(٠ؿ) ،اؽ٨بس داضت 4ا١سب٧ٟب ث٦

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس دا١طٖب ٥خجشٕضاسی دا١طد ،٤آ٤ٝصش

ؽب٧ش  ٣دس ٝحبسجبت ٝبدی ث ٦یْذیٖش ضجیٝ ٦یثبض٢ذ  ٣آ١چ٦ّ ٦

ٝدبصی ث ٦صائشا ٟفتجبت دا١طٖب٧یب ٟاص اثتذای افضا ٛصائشی ٠دس

تيب٣ت٧ب سا ٝطخع ٝیّ٢ذ ٝحت٤ا  ٣اسصش٧بی دس١٣ی ا١سب٧ٟب

ای ٠د٣س ٥دس سبٝب ٦١آ٤ٝصش ٝدبصی آمبص ضذ  ٣تب اٝش٣ص ثیص اص

است.

١ 1000يش اص صائشی ٠دا١طٖب٧ی دس آ ٟثجت ١بّ ٛشد ٥ا١ذ.
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د ٣دسس ٕيتبسی پیشا ٟ٤ٝفبض٤سا  ٣آداة  ٣احْب ٛصیبست
ٝشث٤ط ث ٦صائشا ٟفتجبت فبٙیبت اص خ ٦ٚٞثخص ٧بی دس ١ؾش
ٕشىت ٦ضذ ٥ثشای صائشی ٠است ّ ٦فالٍ٢ٞذا ٟث ٦ضشّت دس ای٠
د٣سٝ ٥ی ت٤ا٢١ذ ث ٦سبٝب/http://samane.labbayk.ir ٦١
ٝشاخق ٣ ٦ث ٦س٤االت ٧ش ثخص خذإب ٦١پبسخ د٢٧ذ.
سبٝب ٦١آ٤ٝصش ٝدبصی صائشا ٟفتجبت دا١طٖب٧یب ٟتب ٨ٝ 2۲ش ٝب٥
دس دستشس صائشی٤١ ٠صدٞ٧ی ٠د٣س ٥فتجبت است  ٣اص ثی٠
صائشا١ی ّ ٦ثب ٤ٝىَیت د٣س ٥آ٤ٝصش ٝدبصی سا ثٖزسا٢١ذ ثٍ ٦یذ
ٍشف٧ ِّٞ ٦ضی ٦٢سيش ٧بی صیبستی ٧ ٣ذایبی ىشٖ٢٧ی تقٌٚ
خ٤ا٧ذ ٕشىت.
صائشا١ی ّ٤ٝ ٦ىٌ ث ٦دسیبىت ٕ٤ا٧ی ١ب٨١ ٦ٝبیی ضذ١ذ ،پی دی
اه آ ٟسا ثب رّش ٝطخػبت  ٣ضٞبس ٥تٞبس ث ٦آدسس
 amoozesh@labbayk.irاسسبٗ ّ٢٢ذ تب دس ٍشفّ ٦طی
دسیبىت ّ٧ ِٞضی ٦٢ای ٠د٣س ٥ضشّت داد ٥ض١٤ذ.
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 ٣ثب سخ٢شا١ی حدت االسال ٛپ٢ب٧یب ٟدس سبفت  22ادا ٦ٝپیذا
ٝیّ٢ذ.
رٍایت «پٌاّیاى» اس ًوایٌذُاي کِ ًیوِضب

٧یئت ٢٧ش ،دس ٝح٘ دا١طٖب٢٧ ٥ش٣ ،اٍـ دس خیبثبٙ٣ ٟیقػش،

با لباس کارگزي بِ هٌشل هیآهذ

ثبالتش اص چ٨بس ساٙ٣ ٥یقػش ،س٣ثش٣ی خیبثب ٟثضسٕ٨ٞش ٍشاس داسد.

١بیت سئیس ٍشاسٕب ٥فّٞبس دس ٝشاس ٜفضاداسی د ٦٧دٝ ٛ٣حشٛ
٧یئت ٢٧ش ،ثب تأّیذ ثش ٣ؽیي ٦خغیش ٞ١بی٢ذٕی ٝدٚس ،ث ٦ثیبٟ
خبعش ٥ای اص ٝشح ٛ٤حدّت االسال ٛسیذفٚی اّجش اث٤تشاثی
صاسفی دس پبسخ ث ٦ت٤ئیت «ٝح٤ٞد غبدٍی»4

پشداخت.
ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس سیبسی خجشٕضاسی ىبسس حدّت االسالٛ

آقاي دکتز صادقی! تَییتتاى «ػزٍبت»

فٚیشضب پ٢ب٧یب ٟدس ٝشاس ٜفضاداسی د ٦٧دٝ ٛ٣حش٧ ٛیئت ٢٧ش ،ثب

صذام را تذاػی کزد!

تأّیذ ثش ٣ؽیي ٦خغیش ٞ١بی٢ذٕی ٝدٚس ،ث ٦ثیب ٟخبعش ٥ای اص

فض٧ ٤یأت فٞٚی ٕش ٥٣ف ٛ٤ٚسیبسی دا١طٖب ٥تشثیت ٝذسس

ٝشح ٛ٤حدّتاالسال ٛسیذفٚیاّجش اث٤تشاثی پشداخت.

دس پبسخ ث ٦ت٤ییت ٝح٤ٞد غبدٍی دس فٚٞیبت تش٣سیستی ا٤٧اص

٣ی دس ای ٠صٝیٕ ٦٢يت 4صٝب١ی ّ٣ ٦ی ثقذ اص آصادی اص اسبست،

٤١ضت 4آٍبی دّتش غبدٍی ! ت٤ییت تب ،ٟفش٣ثت غذا ٛسا

ٞ١بی٢ذٝ ٥دٚس ضذ ،س٣صی یِ پیشٝشد ث٣ ٦ی ٝشاخقٝ ٦یّ٢ذ ٣

تذافی ّشد!

ٝی ٕ٤یذ ّ ٦ثشای تْٞی٘ ٢ٝض ٜٙث ٦پ١ ٗ٤یبص داس ٣ ٛایطبٜ٧ ٟ

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس سیبسی خجشٕضاسی ىبسسٝ ،دتجی صاسفی

١ب ٦ٝای ثشای یْی اص ثب٧ ِ١ب ٝی ٤١یس٢ذ  ٣اص آ ٟثبِ١

فض٧ ٤یأت فٞٚی ٕش ٥٣ف ٛ٤ٚسیبسی دا١طٖب ٥تشثیت ٝذسس

دسخ٤است ٝیّ٢ذ ّ ٦ث ٦ای ٠ىشد ّ ٦ایثبسٕش  ٜ٧ث٤د ٥است٣ ،اٛ

دس پبسخ ث ٦ت٤ییت ٝح٤ٞد غبدٍی دس فٚٞیبت تش٣سیستی ا٤٧اص

ثذ٢٧ذ.

٤١ضت 4آٍبی دّتش غبدٍی ! ت٤ییت تب ،ٟفش٣ثت غذا ٛسا

پ٢ب٧یب ٟادا ٦ٝداد 4آ ٟىشد ٍ٣تی ١بٝ ٦ٝشح ٛ٤اث٤تشاثی سا ٝی ثی٢ذ،

تذافی ّشد!

ٝی ٕ٤یذ ١یبص ث١ ٦ب ٦ٝضٞب ١یست ،چشا ّ ٦ثبٞ٧ ٜ٧ ِ١ی٣ ٠ا ٛسا
ثٝ ٠ٝ ٦ی د٧ذ٢ٝ ،ت٨ب ث ٦ای ٠ضشط ّ ٦سَو خب ٠ٝ ٦١تْٞی٘
ض٤د .االٝ ٟطْ٘  ٠ٝای ٠است ّٞ١ ٦یت٤ا ٜ١دی٤اس٧بی خب٦١ا ٛسا
یْی اص اسبتیذ دا١طٖب ٥ض٨یذث٨طتی خجش داد

ثبال ثجشٝ .ٛشح ٛ٤اث٤تشاثی ث ٦اٝ ٣یٕ٤یذ خت چّ ٦بسی اص دست
 ٠ٝسبخت ٦است؟ ا ٣دس خ٤اة ٝیٕ٤یذ ایٝ ٠طْ٘ ضٞبست ّ٦

بزگشاري جلسِ دفاع «فزیذٍى» ٍ اصزار یکی اس

ٞ١بی٢ذ ٥ضذ ٥ایذ  ٣دس خب ٦١خ٤دتب١ ٟطست ٦ایذ ،اّٝب ٝب ٞ١ی ت٤ا١یٜ

داٍراى بِ ایزادات اساسی در پایاىًاهِ

سَو خب ٦١خ٤د سا تْٞی٘ ّ٢ی.ٜ

یْی اص اسبتیذ دا١طٖب ٥ض٨یذث٨طتی اص ثشٕضاسی خٚس ٦دىبؿ

١بیت سئیس ٍشاسٕب ٥فّٞبس اىض٣د 4ىشص١ذ ٝشح ٛ٤اث٤تشاثی تقشیو

حسی ٠ىشیذ ٟ٣اص پبیب١ ٟب ٦ٝاش ثذ ٟ٣افالٍ ٛجٚی  ٣اغشاس یْی

ٝی ّ٢ذ ّ ٦صٝب١ی ّ ٦پذسٝبٞ١ ٟبی٢ذٝ ٥دٚس ث٤دٝ ،ذتی ضب٧ذ

اص د٣اسا ٟث٣ ٦خ٤د ایشادات اسبسی دس ای ٠پبیب١ ٟب ٦ٝخجش داد.

ای ٠ث٤دی١ ٦ّ ٜی ٦ٞضت  ٣ثب ٙجبس خبّی ث٢ٝ ٦ضٗ ٝی آیذ .ثقذ

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس سیبسی خجشٕضاسی ىبسس ،یْی اص اسبتیذ

ٝت٤خ ٦ضذی ٦ّ ٜا ٣ثشای ای ٦ْ٢سَو ٢ٝضٗ آ ٟىشد تْٞی٘ ض٤د،

دا١طٖب ٥ض٨یذث٨طتی اص ثشٕضاسی خٚس ٦دىبؿ حسی ٠ىشیذٟ٣

خ٤د ٙجبس ّبس پ٤ضیذ ٣ ٥اٍذا ٛث ٦ایّ ٠بس ّشد ٥است.

ثشادس سئیس خ٤٨ٞس اص پبیب١ ٟب ٦ٝاش ثذ ٟ٣افالٍ ٛجٚی خجش داد.

ٕيت٢ی است ٝشاس ٜفضاداسی ٧یئت ٢٧ش ،دس د ٦٧دٝ ٛ٣حش،ٛ

٣ی ٕيت 4خٚس ٦دىبؿ آٍبی ىشیذٝ ٟ٣دذدا ثذ ٟ٣اعالؿ ٍجٚی

٧شضت اص سبفت  20ثب ٝذاحی  ٣ضقشخ٤ا١ی آیی٢ی آمبص ٝیض٤د

ثشٕضاس ضذ  ٣دا٣س داخٚی ٞ٧چ٢ب ٟاغشاس داضت ّ ٦سسب٦ٙ

4

ضٞبس20034٥
حٞبیت اص ّبالی ایشا١ی ٨ٝ 03ش ٝب ٥سبٗ 1331

ثشادس سییس خ٤٨ٞس ایشادات اسبسی داسد.

ّط٤س ایدبد خ٤ا٧ذ ضذ ّ ٦ثب ت٤خ ٦ث ٦ضشایظ ثی ٠اٚٚٞٙی،

ای ٠استبد دا١طٖب ٥تبّیذ ّشد 4ثشخی اص اىشاد  ٣اسبتیذ  ٜ٧تالش

تحشی٧ٜبی ثی سبثَ٦ای ّ ٦فٚیّ ٦ط٤س ثّ ٦بس ٕشىت ٦ضذ ٥است

داضت٢ذ ّ ٦ای٤ٝ ٠ض٤ؿ ىیػ ٦ٚپیذا ّ٢ذ ٙ٣ی ثب ت٤خ ٦ث ٦اغشاس

ٞ٧ ٣چ٢یّ ٠بسضْ٢ی ٧بی ٞ٧یطٖی دض٢ٞب ٟایٝ ٠شص  ٣ث،ٛ٤

دا٣س داخٚی ثش ٣خ٤د ایشادات اسبسیٍ ،شاس ضذ پبیب١ ٟب ٦ٝاغالح

ٝغٞئ٢ب سشٝبیٕ ٦زاسی خبسخی ّٝ ٦ذفبی عشىذاسا ٟتػ٤یت

ض٤د  ٣دس ىشغت دیٖشی خٚس ٦دىبؿ ثشٕضاس ض٤د.

ای٤ٙ ٠ایح است ث ٦ت٨٢بیی  ٣ثب ت٤خ ٦ث ٦س٤ء ٝذیشیت ثی سبثَ٦

ٕيت٢ی است ،حسی ٠ىشیذٍ ٟ٣جال ١یض ثشای دىبؿ اص پبیب١ ٟب٦ٝ

ٝذیشا ٟاٍتػبدی ّط٤س اْٝب ٟپزیش ١خ٤ا٧ذ ث٤د.

خ٤د ث ٦دا١طٖب ٥ض٨یذث٨طتی ٝشاخقّ ٦شد ٥ث٤د ّ ٦ث٢بثش دالیٚی
خٚس ٦دىبؿ ثشٕضاس ١طذ ٥ث٤د.
٣الیتی دس ٝشاسٕ ٜشاٝیذاضت ٧يت ٦دىبؿ َٝذس4
اگز در ػزاق ًبَدین تاًکّاي اسزائیل در هزس ها
صف هیکطیذًذ /بزخی در کطَر قلن بِ هشد ّستٌذ

پیش٣ی١ژاد دس ٕيت ٤ٕ٣ثب ىبسس4
جٌبص داًطجَیی پذیزفتي  FATFرا

سئیس ٧یئت ٤ٝسس دا١طٖب ٥آصاد ٕيت 4ثقضی ٧ب ٍ ٜٚثٝ ٦ضد

تحول ًخَاّذ کزد

٧ست٢ذ پٝ ٗ٤ی ٕیش١ذ ٝ ٍٜٚ ٣ی ص٢١ذ .ثقضی ٧ب  ٜ٧خب٢ٚ٧ذ

دثیش ا١د ٠ٞاسالٝی دا١طد٤یب ٟدا١طٖب ٥ضیشاص ثب ثیب ٟای٦ْ٢

ٝیٕ٤ی٢ذ ٝب دس فشاً چٝ ٦یخ٤ا٧یٜ؟

خ٢جص دا١طد٤یی اَ١الثی ث٧ ٦یچ ٣خ ٦تػ٤یت الیحFATF ٦

ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس دا١طٖب ٥خجشٕضاسی دا١طد ،٤فٚی اّجش

سا تح١ ٘ٞخ٤ا٧ذ ّشدٕ ،يت 4تػ٤یت ای٤ٙ ٠ایح رٙت ثبس

٣الیتی ،سئیس ٧یئت ٤ٝسس دا١طٖب ٥آصاد دس ٝشاسٜ

ٝیت٤ا١ذ ثبس دیٖش َ١غٖ٢١ ٦ی ثشای ٞ١بی٢ذٕبٝ ٟدٚس د ٜ٧ثبضذ.

ٕشاٝیذاضت دىبؿ َٝذس ّ ٦اٝش٣ص دس ای ٠دا١طٖب ٥ثشٕضاس

فٚی پیش٣ی ١ژاد دثیش ا١د ٠ٞاسالٝی دا١طد٤یب ٟدا١طٖب ٥ضیشاص

ضذٕ ،يتٞ٧ 4یط ٦ث ٦خض د٣س٧ ٥بیی دس امٚت تبسیخ آثبس

دس ٕيت  ٤ٕ٣ثب خجشٖ١بس سیبسی خجشٕضاسی ىبسس ،پیشاٟ٤ٝ

ت٤حیذ سا دس افتَبد ایشا١یبٝ ٟی ثی٢ی ٜای٧ ٠ب  ٜ٧اص آثبس پیذاست

ح٤اضی ث٣ ٦خ٤د آٝذ ٥دس ساثغ ٦ثب تػ٤یت  fatfدس ٝدٚس

 ٣اص  ٜ٧احبدیث ٧یچ ّط٤سی سا ٞ١ی ض٢بسی ٦ّ ٜتبسیخ

ٕيت 4اٝش٣ص سٚغٕ ٦شا ٟد١یب ثشای ْٝیذ٢ٝ ٟبثـ ٝبٙی  ٣حیبتی

ت٤حیذش ع٤ال١ی تش اص ایشا ٟثبضذ ٝشد ٛایشاٞ٧ ٟیط ٦ث ٦ای٠

د١یب ثب ضی ٥٤ای خذیذ ث ٦د١جبٗ استقٞبس دیٖش ّط٤س٧ب ٧ست٢ذ .دس

سشصٝی ٠فطٌ ٝی ٣سص١ذ  ٣آ ٟسا حيؼ ّشد ٥ا١ذ٧ .ش ٨ٝبخٞی

حبٗ حبضش ثب پذیذ ٥استقٞبس ىشا٤ٝ ٤١اخ٧ ٦ستی ٦ّ ٜثب پ٤ضص

 ٦ّ ٜ٧ث ٦ایشا ٟحّ ٦ٚٞشد إش دس ح٤ص١ ٥ؾبٝی پیش٣ص ضذ ،اٝب

عشح ٧بی ىشیج٢ذ ٥ث ٦سشاك ّط٤س٧ب ٝی س١٣ذ .ت٨٢ب یْی اص

دس ح٤ص ٥ىشٖ٢٧ی ٝن٤ٚة ضذ ٣ ٥اسال ٛسا پزیشىت ٦است.

ثخص ٧بی ای٤٢ّ ٠ا١سی٧ ٟ٤ب  ٣عشح ٧بی استقٞبسی٤ٙ ،ایح fatf

٣ی اىض٣د٧ 4یچ ٚٝتی ٝب٢١ذ ایشا ٟث ٦اسال ٣ ٛىش ٔ٢٧اسالٝی

است.

خذٝت ْ١شد ٥است ّط٤س ٝب ثٙ ٦حبػ ٍ٤ٝقیت خنشاىیبیی

٣ی اىض٣د 4اص آ١دبیی ّ ٦ای ٠عشح ٧ب  ٣ثش١ب٧ ٦ٝب ؽب٧شی ّبٝال

٤ٞ٧اس٤ٝ ٥سد عٞـ ث٤دٝ ٣ ٥شد ٛدس ع ٗ٤تبسیخ اص آ ٟدىبؿ

٤ٝخ ٦داس١ذ فذ ٥ای سا ث ٦اضتجبٝ ٥ی ا١ذاص١ذ اٝب إش فٞیٌ تش

ّشد ٥ا١ذ  ٜ٧اّ ٟ٤٢اص ی١٤ب ٣ ٟسٍ ٛ٣ذی ٜخجشی ١یست ٝحذ٣د

ثشسسی ّ٢یٝ ٜت٤خٝ ٦ی ض٤ی٧ ٜذه اغٚی ضشث ٦صد ٟث ٦اسّبٟ

ّط٤س ٧بیی ٧ست٢ذ ّ ٦سبثَ ٦ایشا ٟسا داس١ذ ایشا ٜ٧ ٟسبثَ٦

ّ ٜ٨ٝط٤س است .اص عشىی دس غ٤ست تػ٤یت ٤ٙ ٣ fatfایح

سیبسی ٕسست ٜ٧ ٣ ٦سبثَ ٦ىشٖ٢٧ی پی٤ست ٦داسد.

ریٚص ٝب٢١ذ ٝ cftطْالت فذیذ ٥ای ثٝ ٦ب٢١ذ خ٤د تحشیٞی
سبصٝب٧ ٟبی ّ ٜ٨ٝط٤س ٞ٧چ ٟ٤غذا  ٣سیٞب٣ ،صاست اعالفبت،
٣صاست دىبؿ  ٣دا١طٖبٞ٨ٝ ٥ی ٞ٧چ ٟ٤غ٢قتی ضشیو ،ثشای
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ضذٕ ،يت 4ثضسٓ ثسیدی ایشا ٟاسالٝی َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشی
است  ٣اٝیذ٣اسی ٦ّ ٜپیش ٣ساستی٢ی ثشای ایطب ٟثبضی.ٜ
٣ی اىض٣د 4تبسیخ دىبؿ َٝذس تبسیخ ایٚٝ ٠ت است  ٣دسست
دَ٧ب ٟدس ٕيتٖ ٤ثب دا١طد4٤

است ّ١ ٦س٘ ٝب آ ٟسا ثخطی اص ص١ذٕی خ٤د ٝی ثی٢ذٙ٣ ،ی

ٍسارت ػلَم با استفادُ اس ظزفیت اساتیذ

ثشای خ٤ا١ب١ی ّ ٦ثقذ اص سبٗ  10ث ٦د١یب آٝذ١ذ٧ ،طت سبٗ دىبؿ

ًقیصِّاي اقتصادي را رفغ کٌذ

َٝذس ىَظ خجش  ٣اثش ث٤د ٥است  ٣اص آ٤ٝ ٟض٤فبت

دثیش دىتش تحْی٣ ٜحذت اص ٣صاست ف ٛ٤ٚخ٤است دس ىضبی

ٝیض١٤٢ذ.

تحشی٧ ٜب ثب استيبد ٥اص ؽشىیت اسبتیذ ١ ٣خجٖبَ١ ٟیػ٧ ٦بی

سئیس دا١طٖب ٥آصاد اسالٝی ٕيت 4ثشخی اٍ٣بت ٝیٕ٤ی٢ذ چشا

اٍتػبدی سا سىـ ّ٢ذ.

ایَ٢ذس ثٕ ٦زضت ٦تأّیذ ٝی ّ٢یذ ،دس حبٙی ّ ٦پبسخ آ٧ ٟب ای٠

فٚی دَ٧ب ٟدثیش دىتش تحْی٣ ٜحذت دس ٕيتٖ ٤ثب دا١طد،٤

است ّ ٦آی٢ذٝ ٥تػ٘ ثٕ ٦زضت ٣ ٦تبسیخ است ّ ٣سی ّ٦

ٕيت 4دس حبٗ حبضش ىضبی ّط٤س دس یِ ىضبی ٣یژ٥

آٙضایٞش  ٣ىشا٤ٝضی داضت ٦ثبضذ ،آی٢ذ ٥ای  ٜ٧ثشای آ٣ ٟخ٤د

اٍتػبدی ٍشاس داسد  ٣اص عشىی  13آثب ٟصٝب ٟثبصٕطت

١ذاسدٙ ،زا خبٝق ٦ای ّ ٦تبسیخ خ٤د سا ىشا٤ٝش ّ٢ذ ،تػ٤س

تحشی٧ ٜبی سىـ ضذ ٥فٚی ٦ایشا ٟث٤ٝ ٦خت ثشخب ٛاست اص ای ٠س٣

داضت ٠آی٢ذ ٜ٧ ٥میشٍبث٘ ثب٣س است.

یِ ض ُ٤اٍتػبدی ١یض دس ایٝ ٠شح ٦ٚث ٦اٍتػبد ٣اسد ٝی ض٤د
اٙجتٞ١ ٦ی ٕ٤یی٣ ٦ّ ٜضـ ثذتش اص االٝ ٟی ض٤د ثب ای٣ ٠خ٤د
٣صاست ف ٜ٧ ٛ٤ٚدس ثشاثش دا١طد٤یب ٜ٧ ٣ ٟدس ثشاثش اسبتیذ ٣ؽیي٦
داسد.

ٝقب ٟ٣ا٤ٝس دا١طد٤یی دا١طٖب ٥غ٢قتی ٞ٧ذا4ٟ

٣ی اىض٣د 4دس ای ٠ضشایظ ىطبس اٍتػبدی ّ ٦ثش دا١طد٤یب٣ ٟ

هیل سیاسی داًطجَیاى کاّص یافتِ است

خب٤١اد٧ ٥بی آ٧ ٟب ٣اسد ٝی ض٤د عجیقتب ث ٦ىضبی دا١طٖب٧ ٥ب ٣

ٝقب ٟ٣ا٤ٝس دا١طد٤یی دا١طٖب ٥غ٢قتی ٞ٧ذإ ٟيت 4حدٜ

خ٤اثٖب٧ ٥ب ّ ٜ٧طیذٝ ٥ی ض٤د؛ اص ای ٠س١ ٣یبص است ّ٣ ٦صاست

ىقبٙیت ٧بی دا١طد٤یبّ ٟبست١ ٦طذ ٥ثٝ ٦ْٚی٘ سیبسی

ف ٛ٤ٚثشای ایٝ ٠سئ ٦ٚچ ٦دس ح٤صٝ ٥بٙی  ٣چ ٦دس ح٤ص٥

دا١طد٤یب ّٜ ٟضذ ٣ ٥ث ٦خبی آ ٟرائَ٧ ٦بی ىشٖ٢٧ی  ٣فٞٚی

س٣ا١ط٢بسی ثش١ب ٦ٝسیضی داضت ٦ثبضذ.

اىضایص یبىت ٦است.
ٝدتجی ٝؾب٧شی دس ٕيتٖ ٤ثب خجشٖ١بس ٕش ٥٣دا١طٖب٥
خجشٕضاسی آ١ب ،دسثبسّ ٥ب٧ص ٝطبسّت دا١طد٤یب ٟدس
تطْ٘ ٧بی اسالٝی سیبسی اؽ٨بس ّشد 4ىقبٙیت دا١طد٤یب ٟاص

ع٨شا١چی دس ٝشاسٕ ٜشاٝیذاضت ٧يت ٦دىبؿ َٝذس4

تطْ٘ ٧بی سیبسی ث ٦سٞت ّب٧ ٟ٤١بی ىشٖ٢٧ی  ٣ا١د٧ ٠ٞبی

دفاع هقذس بخطی اس آیٌذُ کطَر است/

فٞٚی س ً٤داد ٥ضذ ٥است.

جبِْ دفاع با قطؼٌاهِ  ۸۹۵تاسُ آغاس ضذ

٣ی اىض٣د 4ث ٦افتَبد ث٢ذ ٥حد ٜىقبٙیت ٧ب ّبست١ ٦طذ ٥ثٝ ٦ْٚی٘

سشپشست دا١طٖب ٥آصاد اسالٝی ٕيت 4آی٢ذ٧ ٥ش ّط٤س ثش اسبس

سیبسی دا١طد٤یب ّٜ ٟضذ ٣ ٥ث ٦خبی آ ٟرائَ٧ ٦بی ىشٖ٢٧ی ٣

ٕزضت ٦آ ٟتشسیٝ ٜی ض٤د ث٢بثشای ٠دىبؿ َٝذس ثخطی اص آی٢ذ٥

فٞٚی  ٣ث٦ع٤س ّٚی ىقبٙیت٧بی میشسیبسی اىضایص یبىت ٦است.

ّط٤س است.
ثٕ ٦ضاسش خجشٖ١بس دا١طٖب ٥خجشٕضاسی دا١طدٝ ،٤حٞذ٨ٝذی
ع٨شا١چی ،سئیس دا١طٖب ٥آصاد اسالٝی دس ٞ٧بیص ٕشاٝیذاضت
٧يت ٦دىبؿ َٝذس ّ ٦دس سبصٝبٝ ٟشّضی ای ٠دا١طٖب ٥ثشٕضاس
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سئیس دىتش ٨ٝبست اىضایی دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبیی ث ٦آ١ب خجش
داد4
بزگشاري دٍرُ هْارت سًذگی بزاي داًطجَیاى
جذیذالَرٍد ػالهِ طباطبایی
سئیس دىتش ٨ٝبست اىضایی دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبیی اص ثشٕضاسی
د٣س٨ٝ ٥بست ص١ذٕی ثشای دا١طد٤یب ٟخذیذا٤ٙس٣د ّبسض٢بسی
دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبیی خجش داد.
فٚیشضب ّیبیی دس ٕيتٖ ٤ثب خجشٖ١بس ٕش ٥٣دا١طٖب ٥خجشٕضاسی
آ١ب ،اؽ٨بس ّشد 4ثش اسبس ثش١ب ٦ٝسیضی دىتش ٝطب٣س ٣ ٥دىتش
٨ٝبست اىضایی دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبئی د٣س٨ٝ ٥بست ص١ذٕی
ثشای یِ ٧ضاس  010 ٣دا١طد٤ی خذیذا٤ٙس٣د ثشٕضاس ٝیض٤د.
٣ی اىض٣د 4ای ٠د٣س ٥دس یِ ٝب ٥یق٢ی اص ٨ٝ 12ش تب  12آثب ٟدس
س٣ص٧بی پ٢حض٢ج ٣ ٦خٞق ٦ثشپب خ٤ا٧ذ ضذ.
سئیس دىتش ٨ٝبست اىضایی دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبیی ٕيت 4ای٠
د٣س ٥دس ٕ 20ش ٥٣آ٤ٝصضی دا١طٖب ٥فال ٦ٝعجبعجبئی ث ٦غ٤ست
سایٖب ٟثشٕضاس خ٤ا٧ذ ضذ.
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ٝقب ٟ٣دا١طد٤یی دا١طٖب ٥سیستب ٟدس ادا ٦ٝاضبىّ ٦شد 4ثش
اسبس آیی١ ٠ب٧ ٦ٝبی ٤ٝخ٤د ٣تق٨ذی ّ ٦دا١طٖب١ ٥سجت ث٦
دا١طد٤یب ٟداسد ،تٞبٝی دا١طد٤یب٣ ٟس٣دی  ٣د٣س٧ ٥بی

تسْیالت ٍیژُ صٌذٍق رفاُ بزاي کارگاُّاي هْارت

ّبسض٢بسی اسضذ  ٣دّتشا دس خ٤اثٖب٧ ٥بی اسْب ٟداد٥

هحَر /ساخت  ۸6کارگاُ در داًطگاُ فٌی ٍ حزفِاي

ٝیض١٤ذ.

تس٨یالت ٣یژ ٥غ٢ذ ً٣سىب ٥دا١طد٤یب٣ ٟصاست ف ٛ٤ٚث ٦دا١طٖب٥
ى٢ی  ٣حشى ٦ایز٣اٙيَبس یضدا٨ٝ ٟش سئیس غ٢ذ ً٣سىب٥
دا١طد٤یب٣ ٟصاست ف ٛ٤ٚدس ٕيت  ٤ٕ٣ثب خجشٖ١بس

ح٤ص٥

دا١طٖب٧ی ٕش ٥٣فٞٚی پضضْی ثبضٖب ٥خجشٖ١بسا ٟخ٤اٟ؛ دس
خػ٤ظ حٞبیت غ٢ذ ً٣سىب ٥دا١طد٤یب٣ ٟصاست ف ٛ٤ٚاص
ّبسٕب٧ ٥بی ٨ٝبست ٝح٤س اص دا١طٖب٧ ٥ب ٕيت 4عجٌ تػٞیٞبت
اتخبر ضذٍ ٥شاس است ث٧ ٦ش ّبسٕب٨ٝ ٥بست ٝح٤س دا١طٖب ٥ى٢ی ٣
حشى ٦ای ٝ100یٚی ٟ٤تٝ٤ب ٟتس٨یالت ٍشؼ اٙحس ٦٢اختػبظ ٣
ث٧ ٦ش یِ اص دا١طد٤یب ٟایّ ٠بسٕب٧ ٥ب ٝجٚل ٝ 10یٚی ٟ٤تٝ٤بٟ
تس٨یالت اسائ ٦ض٤د.

ٝقب ٟ٣دا١طد٤یی دا١طٖب ٥سیستب ٣ ٟث٤ٚچستب4ٟ
تؼویزات خَابگاُّاي داًطگاُ سیستاى ٍ بلَچستاى 2
هیلیارد تَهاى ّشیٌِ داضت
ٝقب ٟ٣دا١طد٤یی دا١طٖب ٥سیستب ٣ ٟث٤ٚچستبٕ ٟيت 4دس س٦
سبٗ ٕزضت ٦ثش اسبس س٢ذ سا٧جشدی ّ ٦دا١طٖب ٥ت٢ؾیّ ٜشد ٣ ٥ثب
حٞبیت ٧ب  ٣ساٞ٢٧بیی ٧بیی ّ ٦سیبست دا١طٖب ٣ ٥غ٢ذ ً٣سىب٥
دس ثحث استَب دا١طٖب٧٥ب داضت ٦ا١ذ ،ت٤ا١ستیّ ٜبس٧بی صیشسبختی
خ٤ثی دس خ٤اثٖب٧ ٥ب ا١دب ٛد٧یٝ 3 ٦ّ ٜیٚیبسد تٝ٤ب٧ ٟضی ٦٢دس
ثشداضت.
مالٝشضب صٝب١یب ٟدس ٕيتٖ ٤ثب خجشٖ١بس ٕش ٥٣دا١طٖب٥
خجشٕضاسی آ١بٕ ،يت 4دا١طٖب ٥سیستب ٟث ٦ف٤٢اٍ ٟغت فٞٚی
خ٤٢ة ضشً ّط٤س ٧ ٣چ٢ی ٠دا١طٖب ٥خبٝـ ٝ ٣بدس ،دس استبٟ
سیستب ٣ ٟث٤ٚچستبٍ ٟشاس داسد  ٣ثبٙل ثش ٧ 10ضاسدا١طد ٤دسد٣س٥
٧بی س٣صا ،٦١ضجب ٣ ٦١پشدیس ٧بی خ٤د ٕشدا ٟای ٠دا١طٖب٥
ٝطن ٗ٤ث ٦تحػی٘ ٧ست٢ذ.
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ٝقب ٟ٣آ٤ٝصضی دا١طٖب ٥خجش داد؛
ػذم پذیزش داًطجَیاى ایزاًی خارج
در داًطکذُ دًذاًپشضکی ضْیذبْطتی
ٝقب ٟ٣دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ض٨یذ ث٨طتی ٕيت 4تبّٟ٤٢
٧یچٖ ٦١٤پزیشش دا١طد٤ی ضبم٘ ث ٦تحػی٘ دس خبسج اص
ّط٤س دس دا١طْذ ٥د١ذا١پضضْی ف ٛ٤ٚپضضْی ض٨یذ ث٨طتی
ا١دب١ ٛطذ ٥است .ثٕ ٦ضاسش دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ض٨یذ
ث٨طتی ،ث ٦د١جبٗ عشح ٝسبئٚی دسخػ٤ظ حض٤س دا١طد٤یبٟ
ایشا١ی ضبم٘ ث ٦تحػی٘ دس خبسج اص ّط٤س دس دا١طٖب ٥فٛ٤ٚ
پضضْی ض٨یذ ث٨طتی ،دا١طد٤یب ٟدا١طْذ ٥د١ذا١پضضْی
دا١طٖب ٥ثب حض٤س دّتش سیذاٝیش ٝحس ٠ضیبیی ٝقب ٟ٣آ٤ٝصضی
ث ٦عشح ٝسبئ٘ خ٤د پشداخت٢ذ.
ٝقب ٟ٣آ٤ٝصضی دا١طٖب ٥ف ٛ٤ٚپضضْی ض٨یذ ث٨طتی دس ای٠
دیذاس ،اص دمذم ٦دا١طد٤یب ٟثشای حيؼ خبیٖب ٥دا١طْذ٥
د١ذا١پضضْی دس ّط٤س اثشاص خشس٢ذی ّشد  ٣حشّت دس ٝسیش
استب١ذاسد٧ب سا دمذمٝ ٦طتشُ ٝسئ٤ال ٣ ٟدا١طد٤یب ٟف٤٢اٟ
ّشد.
٣ی ٕيت 4ثسیبسی اص ٝغبٙجبت دا١طد٤یب ،ٟث ٦ف٤٢اٝ ٟغبٙجبت
دا١طٖب ٥دس سغحی ّالٟتش دس حبٗ پیٖیشی است.
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