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 ديجد هایآفرينيجنجال و FATF        روز   حرف▼

رد شد و برای نگهبان  یدر شورا CFT حهیال 9710آبان ماه در 

. مصلحت نظام ارجاع شد صیمجمع تشخبه تعیین تكلیف نهایی 

مختلف  یایزوا یبررس یسال برا کیحداكثر مجمع  ،طبق قانون

 صیمجمع تشخ CFT حهی. در مورد الرصت داشتف موضوع

اعالم نكرد. با  ینظر زیدوازده ماه ن انیمصلحت نظام پس از پا

وافقت مماند. با  ینشده باق بیمذكور تصو حهیال عمالًاتفاق  نیا

 یبررس یبرا جمهوررئیسبه درخواست  رهبر معظم انقالب اخیر

و  FATFبحث شروط  مجدداً ، پرونده در مجمع نیمجدد ا

برجسته شده است. در  یو محافل عموم هارسانهدر  CFT حهیال

 چند نكته الزم است: وجه بهتخصوص  نیا

موسوم به  حهیمجدد ال یبا بررس یموافقت مقام معظم رهبر -9

CFT یا پذیرش شروط  حهیالاین با  شانیموافقت ا یبه معن

FATF یبرا انشیا رسدمی. به نظر ستین وی كشورماناز س 

 حهیال نیمجدد ا یبا بررس ،كشور نهیو هز یدر انرژ جوییصرفه

را  یدیدج حهیال دیدولت با افتادنمیاتفاق  نیموافقت كردند. اگر ا

و در صورت  یرا بررس دیجد حهیو مجلس ال دادمیبه مجلس 

و ادامه  فرستادینگهبان م یبه شورا یینها دییتأ یبرا بیتصو

در  ادیبه احتمال ز ندیفرآ نیا تا شدمیطی  آن یمراحل قانون

 FATFشروط  رشیپذ -2 .دیرسیم ست مجمعدآخر به  ستگاهیا

 چراكه ؛ستیما ن یحل مشكالت بانك ایو  هاتحریمرفع  یبه معن

 بازهم ،FATFشروط  رشیو پذ CFT بیبا فرض تصو یحت

 یرسم یمال هایتراكنش عمالًاست و  یبه قوت خود باق هاتحریم

 یتوسط آقا یموضوع حت نینخواهد شد. ا سریكشورها م ریبا سا

ود و هم بشده  حیهم تصردهم  سمجل یدر صحن علن فیظر

به وجود  -7 .اندشتهگذابر آن صحه  بارها كارشناسان اقتصادی

و ... در  FATFمختلف مانند واكسن كرونا،  یهاآمدن دوگانه

به وجود  یبرا یاستدالل هیپا گونههیچكه  شودیدامن زده م یحال

 رشیواكسن كرونا را پذ نیشرط تأم یآمدن آن وجود ندارد و كس

 یبه ارز برا ازی. در حال حاضر با فرض نداندنمی FATFشروط 

خارج از كشور  هایبانکدر  موردنیاز یخارج بعدارو، هم منا دیخر

 یبرا یضرورت چیكه ه ایگونهبه ؛یرمالیوجود دارد و هم منابع غ

 نیا یبرا یخارج یهاو بانک یداخل یهابانک نیب یتراكنش مال

 .ستیموضوع مطرح ن

سازی  یاسیس ر جامعه ودها دوگانه نیپردازش ا نکته راهبردی:

منافع  و یاتانتخاب یبرداربهره باهدف ،یداخل اناتیتوسط جر آن

حزبی، برخالف مصالح و منافع ملی بوده و روند بررسی و تصویب 

نسبت به اغراض  دیبا رونیازا. سازدیمقوانین در كشور را مختل 

تعهدات  گونهاین مالحظهبیكه تصویب  هاییآسیبو طراحان آن 

. ودب اریهوش، گذاردمیو ملت بر دوش نظام  المللیبین آورالزام

 كارگر( ی: علسندهی)نو

 

 

 !دام سازش                                            روز گزارش▼

بشردوستانه  یهاكه حامل كمک 2797در سال  یآزاد یبه كاروان كشت یلیاسرائ یحمله كماندوها

 میآنكارا با رژ انیم یاسیغزه بود، نقطه اوج تنش روابط س كهیمحاصره شده در بار یهاینیبه فلسط

 میبا رژ هیكشته شدند و روابط ترك یاهیفعال ترك 1 حمله، نیدر دوره اردوغان بود. در ا یستیونیصه

 یاسالم یهاگروه یقبل تصور برخ یسال قطع شد. از آن مقطع تا اندك ۶به مدت  لیاسرائ

 است. نیملت و آرمان بزرگ فلسط یبود كه اردوغان حام نیبر ا هایجمله اخوان از ،ینیفلسط

خبر داد و در  ویآواز تداوم ارتباط آنكارا با تل ماهیدروز جمعه، پنجم  هیترك جمهورسیرئ، حالنیباا

است.  ویآواكنون درباره اشخاص در رأس تل یمشكل اصل»شد:  یمدع ،یهمكار نیا هیتوج

 «.كند دایروابط بهبود پ میدار لیخط قرمز ماست، اما تما نیفلسط هیعل لیاسرائ یهااستیس

آن را  روزیكه تا د یمیروابط با رژ یاردوغان به گرم شیرادر خصوص علت گ :يليتحل یهاگزاره

 نیبه ملت فلسط نیسازشگر با آن را خائن یعرب یهاو دولت خواندیم نیو قاتل ملت فلسط تكاریجنا

و به  است دارشهیر یستیونیصه میو رژ هیترك انیروابط م -9؛ سناریو مطرح استچند  دانست،یم

با  کیپلماتیشناخت و روابط د تیرا به رسم میرژ نیا هیكه دولت وقت ترك گرددیبرم 91۹1سال 

]كه در باال اشاره  2797در سال  ویآوتلآنكارا و  انیم یاسیآن برقرار كرد. با وجود تنش در روابط س

 كهیطوربهبود،  ربرقرا السابقیدو كشور كماف انیم یو بخصوص اقتصاد یاطالعات یشد[؛ همكار

 یلیخ رونیازا د؛یرس 2791دالر در سال  اردیلیم 97به حدود  نیطرف انیم یمبادالت تجارحجم 

 یروابط حسنه اقتصاد نیخواهد از اب یكنون یبحران اقتصاد طیدر شرا هیكه ترك ستیدور از واقع ن

 یدر ماجرا یجانیآذربا طرفبا  هیترك یو همراه یكینزد -2برد. بهره  یاسیدر جهت بهبود روابط س

با  یو اقتصاد یتیكه روابط گسترده امن جانیاز دولت آذربا یحاتیو تسل ینظام تیو حما باغقره

دوچندان  یرا در مقطع كنون اهویاردوغان و نتان انیم افیعل یگریانجیمدارد، احتمال  لیاسرائ

با  رهمسویغ یهااستیتخاذ سا لیبه دل ،ییونادوران كر یبحران اقتصاد ریدرگ هیترك -7. كندیم

 یالب كندیمواجه است. اردوغان تصور م زیو اروپا ن كایآمر یهامیبا تحر ش،یخو یمتحدان غرب

 هیدر سا -۹كاهش آن كمک كند.  ای میبه او در ممانعت از تحر تواندیو اروپا م كایدر آمر یهودی

 نیبه بهره جستن از ا میاردوغان تصم ،یستیونیصه میبا رژ یعرب یكشورها یتداوم روند سازش برخ

 میرهگذر، عالوه بر بهبود روابط با رژ نیتا از ا داردروند  نیملحق شدن به ا یفرصت برا

 مانند مصر و عربستان هم روابطش را بهبود بخشد. یعرب یكشورها یبا برخ ،صهیونیستی

 یحاك یستیونیصه میبا رژ هیترك یو اقتصاد یاظهارات امروز اردوغان و روابط اطالعات :يانيپا نکته

 تینداشته و حما یمشكل یستیونیصه میرژ تیبا ماه ریاخ انیسال یاست كه آنكارا ط تیواقع نیاز ا

است تا  شدهیاردوغان دنبال م یگرینوعثمان یهااستیس یدر راستا زین هاینیاز فلسط یمقطع

 بقبوالند. یاسالم یها و كشورهابه گروه ،جهان اسالم یالقرارا به عنوان ام هیكشور ترك

 رفتارشان عاقالنه نيست هایسعود :نصراهللسيد حسن                       ویژه  خبر ▼

 یبا درخواست سعود هاییكایآمر» :گفت نیادیدر مصاحبه با شبكه الم لبنان اهللحزبدبیر كل 

رفتارشان  ریاخ یهاسالدر  هایسعوداجرا كنند.  هایلیاسرائ( موافقت كردند تا من ترور ی)برا

و المهندس هم  یمانیقاسم سل دی. ترور شهكنندیمو حسد رفتار  نهیو بر اساس ك ستیعاقالنه ن

 .«شدند تیجنا نیبود و هر سه طرف مرتكب ا یو سعود یلیئو اسرا ییكایآمر جانبهسهطرح  کی

 یبرا یادیز ییتوانا بود كه زیمتما یو انسان کیزماتیكار یتیشخص یمانیسل دیشه»افزود:  وی

 ینسان، انبود ایدن نیاما در ا ،كردیم یزندگ ایدر دن یمانیسل دیداشت. شه گرانیبر د یرگذاریتأث

 .«بود کیو تاكت دانیمرد م زمانهمو  ستیو استرتژ زیربرنامه



 

  
 اخبار ▼

 ست!ني اعتمادقابل زنيميدشمني که با آن قدم پيام حاج قاسم به ظريف: 

 یمانیسردار سل یروز» :گفت المللبینمجلس در امور  سیرئ ژهیو اریدست «انیرعبداللهیام نیحس»

كشور  ۵با  سیدر لوزان سوئ فیظر یخارجه بودم زنگ زدند، در آن زمان آقا ریبه من كه معاون وز

 یبا جان كر فیظر یاز قدم زدن آقا یریبودند. شب قبل از آن تصاو یادر حال مذاكرات هسته

 سپس !د؟یزنیقدم م هاییكایبا آمر دیبه من گفت دار یاو خنده هیمنتشر شده بود. سردار با كنا

رفتم. او  شانی. من به دفتر ادیبرسان فیظر یرا به آقا میبگو خواهمیكه م یمایپ نیا گفتند

اعتماد كرد. در آن جلسه به من  توانیكه به دشمن نم مسئله نیما را توجه بدهد به ا خواستیم

 ،اعشسقوط شهر موصل به دست د انیدر جر نكهیبر ا یمبن میآورد به دست یقیگفتند ما اسناد دق

 نیو ساعت مشخص در فرودگاه موصل به زم خیدر تار ییكایآمر یكیلجست پیكرغول یمایچند هواپ

 یو فرماندهان داعش رو شوندیم ادهیپ ییكایآمر یهاژنرال ماهایهواپ نیاز ا یكینشسته است و از 

ساعت در سالن  ۵اتفاق به مدت  نیا انیجر در گفتند سپس .روندیم هاآنفرش قرمز به استقبال 

vip نیا اتی. جزئشودیو فرماندهان داعش مذاكره م ییكایآمر یهاژنرال نیودگاه موصل بفر 

 زاتیها و تجهساعت هم سالح ۵مدت  نیبود. در تمام ا یمانیسردار سل اریآن در اخت لیمذاكره و فا

. گرفتیداعش قرار م یروهاین اریو در اخت شدیم ادهیپ یكیلجست یماهایاز هواپ ییكایآمر شرفتهیپ

اسناد به ما  نیبا ا خواستندیمسلیمانی  سردار اسناد مشخص بود. نیها در او نوع سالح ریتمام تصاو

 «.ستین اعتمادقابلكه در حال مذاكره با شماست،  یدشمن نیا ندیبگو

 حساب ما از دولت جداست!

دولت  ،از نظر مردم»در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:  طلباصالح یاسیفعال س «یمحسن رهام»

 «یزدیا یمصطف» است. كار آمده یرو انیجر نیا تیطلبان بوده و با حمامنتسب به اصالح یروحان

اند. اگر قرار گرفته یطلبان بر سر دوراهاصالح»گفته بود:  شیپ یچند نیز طلباصالح نیاز فعال

 9۹77 یجمهور استیدر انتخابات ر گریبه طور كامل رها كنند، درا  یروحان یبخواهند دولت و آقا

طلبان از كه مردم خواهند گفت كه اصالح لیدل نیكنند. چرا؟ به ا تیحما یگریاز فرد د توانندینم

و  دانندیمسائل را م نیراه او را تنها گذاشتند! مردم ا انهیاما م اورد،یب یكردند تا رأ تیحما یروحان

كنند،  تیحما یخود از روحان لیهم اگر بخواهند با تمام توان و پتانس یی. از سودیخواهند فهم

پاسخگو  دیطلبان نوشته خواهد شد و بااصالح یبه پا یدولت روحان یعملكردها و نمرات منف

 خیمحكمه تار در یخوب و بد روحان»نوشته بود:  یدر مطلب نیازاشیپ زیشرق ن روزنامه «.باشند

حامی اصلی  اذعان دارند كه طلباصالح نیفعال نكهیا با .«شودیان نوشته مطلباصالح یپابهقطعاً 

، باز شودیمنوشته  انیجر نیا یپابه یكارنامه روحان و طبعاً اندبودهبرای روی كار آمدن دولت كنونی 

 .آن است تا سفره خود را از دولت جدا كند یدر پ یبا فرافكنی این جریان تندرو فیهم ط

 گذشت؟!بر سر کشور چه  در اين هفت سال

 یآقا كهیدرحال»در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:  طلباصالحو فعال  شناسجامعه «یابهر دیمج»

 بندعیرا ترج یكامل حقوق شهروند یدوره اول، موضوع اجرا یجمهوراستیردر اواخر  یروحان

 یسطح نشاط اجتماع ریو كاهش چشمگ یمجاز یخشونت در فضا ،كرده بود شیخو یهاصحبت

موارد در دوران پساكرونا  نیشده و ا گرید یهایكامو تلخ یانزوا، خودكش ،یباال رفتن افسردگ باعث

و  یدر روابط اجتماع زیآمخشونت یخواهد بود. در حال حاضر گسترش رفتارها یفعل طیاز شرا شتریب

. «شده است نشناساجامعه یندارد و باعث نگران یاز منشور شهروند ینشان چیه هایاولسرقت دیپد

كشور به  اوج گرفت كه حل مشكالت یانقطهمشكالت كنونی كشور از هفت سال پیش و درست از 

بعد از  كهنیامدام بر طبل مذاكره و سازش زد تا  طلباصالحجریان  نیبنیدرامذاكره گره خورد و 

كالت به اعتراف برجامی، اكنون شاهد افزایش مش یهایگالبی برای سیب و ایرانجامعه معطل شدن 

 ریذخا» را «ریبگ ینجوم رانیمد» روز کیال اخیر، طی هفت س فیط نیا .همین جریان هستیم

كه  گفتروز  گری؛ دكرد یمعرف« برتر نیكارآفر»را  یاقتصاد درشتدانهمفسد  گرید؛ روز دینام «نظام

كه مطالبه  شد یمدع گریاست؛ روز د كنسرتو  در ورزشگاهحضور  ،یرانیا و جوان زن یمطالبه اصل

 اصالً كه هدف از برجام  دیگویمروز  گریرفع حصر است؛ د ،... و ركود و یاشتغال و گران یجابهمردم 

 است! هاآندر حال برشمردن صرفاً ، هایكوتاهپذیرش قصور و و اكنون بدون  ... نبود و یاقتصاد

 کوتاه اخبار ▼

شکست  يدر هر جنگ احتمال: يستيونيصهژنرال بازنشسته  ◄

 طیصهیونیستی  كاركهنه، ژنرال «کیاسحاق بر» /ميخوريم

 :گفت صهیونیستیاز وضعیت آمادگی نظامی رژیم  یاظهارنظر

 نهیهز یو در هر جنگ احتمال ستیآماده جنگ ن لیاسرائ ارتش»

و محور  لیاسرائ تقابل در را پرداخت خواهد كرد. یهنگفت اریبس

موشک كوبنده و نقطه زن به  277از  شیب کیمقاومت، با شل

 .«گرفت میقرار خواه ریگنفس یامحاصرهدولت ما، در  یسو

 عاموس» /ديرا بشناس «خانه امن» اليسر« عاموس» ◄

 یستیونیصه میرژ یسابق دستگاه اطالعات نظام سیرئ «نیادلی

 یستیونیصه میرژ یداخل تیمركز مطالعات امن سیاكنون رئو هم

به  وداشته عربستان  ندگانیبا نما یجلسات متعدد یو است.

 یناامن جادیا یرا برا ییهاو برنامه رسدیاتحاد با عربستان م کی

امضا شده،  نامهتفاهم نیا اساس بر. كندیم یطراح رانیدر ا

و  یو طراح كندیم نیتأمرا دولت عربستان  هااتیعمل یهانهیهز

 .شودیاد انجام مها در موساتاق فكر برنامه

 /در پارلمان عراق ييکايآمر انيطرح مجدد خروج نظام ◄

وابسته به ائتالف الفتح در پارلمان عراق از عزم مجدد  ندهینما

 كایآمر انیطرح پرونده جدول خروج نظام یكشور برا نیپارلمان ا

 تیاز عراق خبر داد و از دولت خواست كه به خواست اكثر

در عراق احترام  كایآمر انیدر مخالفت با حضور نظام پارلمان

 كایآمر انینظام خروج جدول پرونده مجدداً عراق پارلمان بگذارد.

 دولت اجرا شود. یتا مصوبه پارلمان از سو اندازدیم انیرا به جر

 ،«ینوروز حسن» /یبندشرط یهاتيسا يگردش مال ◄

 گردش» :گفت مجلس یو حقوق ییقضا ونیسیكم سینائب رئ

 اردیلیم میو ن کیاز  شیساالنه ب یبندشرط یهاتیسا یمال

واسطه سوز است و بهخانمان هاتیسا نیا تیفعالدالر است. 

از كشور  یمردم را به راحت یماد یهاهیمشاركت افراد، سرما

 .«كنندیخارج م

 زدخواه،یاهلل اروح به قيمت مفت!/ تپههفتواگذاری  ◄

كارخانه  یكشاورز نیكل زم»: گفت تهران در مجلس ندهینما

 ،یفعل یآن به مالكان خصوص یتپه در زمان واگذارهفت شكرین

 777هر هكتار آن  اآلنتومان ارزش داشته، اما  اردیلیم 9277

 21۲تنها  كل آن یدر زمان واگذار یول ارزدیتومان م اردیلیم

 «.است! دهواگذار ش تومان اردیلیم

 سیاسی؛ هدایت جلسات در: (991 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 و كرده ممیزی را كنندگانشركت از شده آوریجمع سؤاالت

 اختیار در را یگان شأن در و مناسب سؤاالت خود، نظر طبق

 و نیست عدالت خالف كار این انجام. دهیممی قرار سخنران

اگر زمان و موقعیت : پاسخ شویم؟نمی كنندگانشركت مدیون

 بندی در مطالب و مباحث نماید، ایرادی ندارد.اقتضای اولویت


