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 واش  نماین ه طلبان اصالح انتخاباتی ستاو ور ودل   

ٍ  وعمته   ي جاله    مغُهزی،  مبوىه   وغبو : گفت آرمبن ريسوبمٍ ثب مقبحجٍ در جلًدارسدٌ عُیا  داؽهته  دلیه   ثه
 ثزخهًدار  فهاحبت ا جز هبن  ثب س بدی لزاثت اس دلی  َمیه ثٍ ي ثًدو  امی  ي ت ثیز ديلت ثب تعبم  در معت   مؾ 
 مغئًلیت ا ه ثبوه مزتض  آلبی. داؽت ومب ى ٌ عیبعتهذاری عبل  ؽًرای در ريحبو  آلبی ديلت الجتٍ. ثًدو 

 .داؽتى  ثزعُ ٌ را

 آفز ىه   ومهؼ  اوت بثهبت  در علىهب  ویهش  ديلهت  يسرای ثزخ  َب گشارػ ثزخ  ثىبثز وٍ اعت حبل  در اظُبرات ا ه
 ارتجبعهبت،  يسرای ي جُهبوهیزی  افهزار  ي پیهیهزی  ثهب  تُهزان  در يی وهب   جهت ث جاله ،  وبظم گفتٍ ثٍ. وزدو  م 

 .ؽ  اوجب  وؾًر ي اعاعبت

 اعهت  ممىهه  علجهبن  افاح لیغت اس وٍ ثًد ا ه مب ثیى  پیؼ: گفت مقبحجٍ ا ه اس د هزی ث ؼ در جلًدارسادٌ
ٍ  ثهب  اوه و   آؽهىب    زانتُه  مهزد   وٍ ثًد حبل  در ا ه. ؽًو  مجلظ يارد وفز ؽبوشدٌ تب پبوشدٌ وُب ت در  ي عهبثم

ٍ  َهبی  چُزٌ تىُب ي داؽتى  علجبن افاح لیغت در حبضز جًان َبی  چُزٌ اس ثزخ  وبروبمٍ  لجه   اس را ؽه ٌ  ؽهىبخت
 .ؽىبختى  م 

ٍ  عیبعهتهذاری  عهبل   ؽًرای: گً   م  جلًدارسادٌ وٍ اعت مىت جبن اغلت تجزثه  ث  َمیه دلی  ثٍ  فهًرت  ثه
 ومب ىه گبن  عملىهزد  چههًوه   ته ي ه  درحب  ؽًرا ا ه. اعت وزدٌ ر شی ثزوبمٍ غئلٍم ا ه ثزای مىغجم ي دلیك

 .اعت دادٌ لزار تحلی  ي تجش ٍ مًرد را مغئلٍ جًاوت تمب  ي اعت دَم مجلظ علت افاح

 تؾهىی   خًاعهتبر  علهت  افهاح  َهبی  ومب ى ٌ تجزثه  ث  ثز اذعبن ثب تبجزویب ي حجبر بن مبوى  علجبن افاح ثزخ 
 .او  ؽ ٌ مجلظ م  ز ت ي وىتز  ثزای مجلظ اس خبرج در! عب ٍ نپبرلمب

ٍ  ا هه  در ثب   الر جبو  آلبی ي عبرف آلبی مه وظز ثٍ: گً   م  دَم مجلظ ر بعت درثبرٌ جلًدارسادٌ  ثهب  سمیىه
ٍ . َغتى  مجلظ عبختبرَبی تغییز دوجب  ثٍ مزد  د هز، مغئلٍ. وىى  تعبم   ى  هز  آلهبی  ر بعهت  دلیه   َمهیه  ثه

ٌ  ویهش  وُم ي َؾتم مجبلظ رئیظ ا ؾبن حب  َز ثٍ ویغت؛ ضزيری ؽزا غ  چىیه در ر جبو ال ٍ  در. اوه   ثهًد  وتیجه
  .ؽًد مجلظ عبختبرَبی در مُم  تغییزات مىؾب تًاو  م  مجلظ ثز عبرف آلبی ر بعت
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 پیزدس  نسبی اصولگزایان ور انتخابات مجلس
 289 وٍ در مجمهًن اس ثهیه    مؾ ـ ویش مبو ٌ ثبل  وزع  68 تىلی  اعام ، ؽًرای مجلظ يرٌد دَمیه اوت بثبت دي  مزحلٍ آرای ؽمبرػ ثب

 اوت بثهبت  در را وزع  9 ویش گزا بن اعت ا  ي وزع  42 مغتملیه وزع ، 112 علجبن افاح وزع ،126 افًلهزا بن ، بفتٍ ثٍ ثُبرعتبن راٌ ومب ى ٌ
 .وزدو  خًد آن اس دَم مجلظ
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 !آمزیکا ب  ایزان بانکی العاتاط کلی  اه ا   
ٍ  را اعهت  وؾًر الىتزيویى  پزداخت ؽجىٍ در تملت وؾ  ي ؽىبعب   مىظًر ثٍ وٍ امىیت  حیبت  افشارَبی وز  اس  ى  وقت ي تُیٍ ؽبپزن ؽزوت  ثه
 حفه   ثهزای  متحه ٌ   هبالت ا ديلت تاػ ثحجًحٍ در ا زان مزوشی ثبوه ثب وٍ ای آمز ىب   ؽزوت اعت وزدٌ عپبری ن ثزي SAS آمز ىب   ؽزوت

 .اعت «داوغته ل رت» ؽعبر ثب« Data mining»  ب «ًَؽمى  وبيی دادٌ» حًسٌ َبی ومپبو  مؾًُرتز ه اس وزدٌ امضب لزارداد ،«َب تحز م چبرچًة»

ٍ  ؽهًد  م  محغًة يل  عیلیىًن َبی ل رت اس عزمب ٍ، دالر میلیبرد 8/1 ثب ،SAS ؽزوت م  زٌ َیأت رئیظ ي مًعظ «گًدوب ت جیمش»  در اتفبلهب  وه
 . دارد وبر ي وغت حًسٌ در فُیًویغت داران عزمب ٍ ثب ای گغتزدٌ ارتجبعبت ي اعت عزؽىبط ثغیبر داييط؛ التقبد، جُبو  مجمع

  وبرت َبی تزاوىؼ اعاعبت ثز وظبرت ي تجبد  يظیفٍ وٍ اعت مزوشی ثبوه ثٍ ياثغتٍ ؽزوت  ،(ؽبپزن) وبرت پزداخت الىتزيویى  ؽجىٍ ؽزوت
 اعم مزد  عمً  مبل  اعاعبت َمٍ َمچىیه ي وبرت رمش ؽبم  ثبوى ، عیغتم محزمبوٍ اعاعبت َمٍ دارد عُ ٌ ثز را ؽتبة مل  ؽجىٍ ثٍ آن تحً   ي
ٍ  اس... ي مًثب   ا ىتزوت، وبرت ًان، دعتهبٌ ريی گیزی مبو ٌ ي ؽبرص خز   لجًك، پزداخت خ مبت، ي وبال خز   اس  ي ىه  و مه   عجهًر  ؽهبپزن  ؽهجى

 .آيرد ثبر ثٍ وبپذ زی ججزان خغبرات تًاو  م  اعاعبت ا ه ثٍ وؾ ٌ م  ز ت داخل  وفًذ حت   ب ي خبرج  دعتزع  َزگًوٍ

 حهب   در اعهت  آن اس جلهًگیزی  ي( Fraud Detection) تملهت  ؽىبعهب    ي مبل  گزدػ وىتز  ي وظبرت ؽبپزن، ؽزوت ذات  يظب   اس  ى 
 جُهبو   اعتبو اردَبی ح  در عزي غ  وؾًر مُم مزاوش ي َب عبسمبن ثٍ ي فعبلى  تملت ؽىبعب   حًسٌ در مل  ومى تًا َبی ؽزوت ي مت ققبن حبضز

ٍ  ؽهبپزن،  مغهئًالن  ثزخه   عجیهت  عملىهزد  ؽهزا غ   چىهیه  در. دَىه   مه   ارائٍ ثًم ، خبؿ َبی ي ضگ  ثز تغلظ علت ثٍ ثُتز مًاردی در حت  ي  ثه
 !ویغت تًجیٍ لبث  اعزائی ، در ي ضٌ َبی گذاری عزمب ٍ دارای ي آمز ىب   ؽزوت  ثٍ  بدؽ ٌ امىیت  درف  ف  حًسٌ عپبری ثزين در يجٍ َیچ

 دؽمه ثٍ رعم  ومه

 چىه   وؾهًر،  التقهبدی  حغهبط  َهبی  دادٌ ثبوهه  ثهز  SAS مؾهًُر  آمز ىب   ؽزوت تغلظ دوجب  ثٍ وزد ثیى  پیؼ تًان م  عبدگ  ثٍ احتغبة ا ه ثب
 َهبی  تحز م سدن دير» جز مٍ پزداخت ثٍ محىً  خبرج  ثبوه چى  ؽًو ؛ محبومٍ ي دعتهیز ؽىبعب  ، ا زان التقبد در رگذا عزمب ٍ تبجز ي ثبسرگبن

 ثٍ ثىیبن داوؼ َبی ؽزوت ي حغبط علً  در فعب  ا زاو  مت ققبن ي داوؾمى ان مىغمٍ، ممبيمت َبی گزيٌ اعضبی اس تع اد چٍ ي ؽًو  م  «آمز ىب  
 .ؽًو  گزفتبر فُیًویغت  ي آمز ىب   امىیت  َبی دعتهبٌ تًر در «خقًف  حز م» لًاویه ثٍ مل  وبظز وُبدَبی ي زوشیم ثبوه تًجُ  ث  دلی 

 دفتهز  اس SAS ومب ىه گبن  َهب،  تحهز م  حمیم  رفع اس آمز ىب ديلت ممبوعت علت ثٍ ا زان الملل  ثیه مبل  -پًل  تجبدالت خًردن گزٌ رغم ثٍ اوىًن َم
 .او  ؽ ٌ مغتمز خًد وبر مح  در عزعت ثٍ ي او  آم ٌ تُزان ثٍ پبوغتبن ي ديث 

 وٍ اعت آن اس حبو  ویُبن اختقبف  اعاعبت اعت وؾ ٌ دادٌ پبع   مًضًن ا ه ثٍ مزوشی ثبوه مغئًالن ي ديلت  رعم  ممبمبت عًی اس َىًس
 احمه ی  محمهًد  ي او  وزدٌ آغبس را مزوشی ثبوه حغبط َبی ادٌد در اعاعبت  گغتزدٌ وفًذ ا ه پیهیزی در ال امبت  وؾًر امىیت  وُبدَبی اس ثزخ 

 ؽهزوت  ثهب  مؾهىًن  ي ضه امىیت   لهزارداد  اوعمهبد  علهت  مهًرد  در تًضهیحبت  ادای ثهزای  ؽبپزن م  زعبم  لبدری، محغه ي مزوشی ثبوه دثیزو 
 .او  ؽ ٌ فزاخًان SAS آمز ىب  

 خورو کلی  آمزیکا توسط عزبستان فزدپاشی پزدس 

 حهبال  ي ؽه ٌ  اوجهب   َهب  عهعًد  دعت ثٍ س بدی ث  وبرَبی آمز ىب، اَ اف راعتبی در: وً غ  م  ای ممبلٍ اوتؾبر ثب ريط تحلیلهز «عبمغبوًف الىغبو ر»
ٍ  فعها  اخالههزان . وىه   ظًُر «ثشري اعزائی » افغاح ثٍ ثب   آن ثجبی س زا گزدد م  آغبس ععًدی عزثغتبن پبدؽبَ  ثزدن ثیه اس پزيعٍ  َهبی  ثزوبمه

 .ؽًد محً ي وبثًد ثب   خبيرمیبوٍ: وىزدو  عًك را خًد

ٍ    ايثبمهب  خًد ثب گًَبی گفت اس ای پبرٌ «ايثبمب دوتز ه» عىًان تحت ویشدر ممبلٍ ای«  گًل ثزي جفزی» ٍ  آن در را مىتؾهز وهزد وه  عزثغهتبن  اس فمهظ  وه
  ؽ . ثزدٌ ؤا ع س ز ععًد آ  ثب آمز ىب ثع ی اعتزاتض ه َمىبری فاحیت ثلىٍ ؽ  اوتمبد ععًدی

ٍ   عىه  . وىه   تمغیم وؾًر ا ه ثب را وفًذ َبی حًسٌ ي ثهیزد  بد را ا زان وىبر در وزدن سو گ  ثب   ععًدی عزثغتبن وٍ داؽت اظُبر ايثبمب  «ر هبك » ثه
ـ  عهًر  ثٍ ي وى  وم  تًجیٍ را عزثغتبن ال امبت ا زان، ثب درگیزی يلًن فًرت در لج  مبوى  ياؽىهته وٍ فُمبو و   و ًاَه   عزثغهتبن  عزفه ار  مؾه 

 .ثًد

 ايثبمب ثبران ي «اعت پیچی ٌ خیل  چیش َمٍ: »گفت ي سد لج ى ی آمز ىب جمًُر رئیظ وٍ؟  ب اعت آمز ىب متح  ععًدی عزثغتبن آ ب مغتمیم عؤا  ثٍ
 .خًاو  «احتیبط ث  عًاران» را فبرط خلیج پبدؽبَبن
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  جشنواره هلوکاس  ایزان برا  مقایس  
یک گرزده نااوپزسرتان  آمزیکرایی توسرط     

 ظزیف
ٍ  خًد مقبحجٍ ج   تز ه در ظز   محم جًاد  وه

 عًاالت  ثٍ اعت، وزدٌ مىتؾز را آن ویً ًروز عب ت
 ،داد پبعه   ًَلًوبعهت  وبر ىبتًر جؾىًارٌ درثبرٌ

 عبوغهًر  معتجز َبی خجزگشاری اغلت تًعظ الجتٍ وٍ
 .اعت ؽ ٌ

 الملل  ثیه ای جؾىًارٌ ا زان صيئه مبٌ در: روزویً ً
 آن مًضههًن وههٍ وىهه  مهه  ثزگههشار وبر ىههبتًری

 اعت ًَلًوبعت

 عهبسمبن   هه  را وهبر  ا هه . وىه   ومه   ثزگشار ا زان 
ٍ  دَه   مه   اوجب  غیزديلت   ا هزان  ديلهت  تًعهظ  وه

 جؾههىًارٌ ا ههه اس ا ههزان ديلههت. ؽههًد ومهه  وىتههز 
 .اعت وىزدٌ پؾتیجبو  ي حمب ت

ٍ  ا هزان  ديلهت  امهب :زویً ًرو ٌ  ا هه  ثه ٌ  جؾهىًار  اجهبس
 .اعت دادٌ ثزگشاری

ٍ  ثزگهشاری  ثهزای  جؾىًارٌ ا ه! يالع در وٍ  ٌ  ثه  اجهبس
 ي هشا  مزاعهم  ا هه  مُمبوهبن  ثهزای  ثب ه   مهب . و ارد ویبس

 افههزاد وههٍ اعههت ا ههه ثههز مههب فههزك ي وىههیم فههبدر
 دعهًت  جؾىًارٌ ا ه ثٍ خؾًوت حبم  ي وضادپزعت

 .او  وؾ ٌ

ٍ  ا هزان  چزا: ویً ًروز ٌ   هه  ثه  وبر ىهبتًر  جؾهىًار
 دَ ؟ م  ثزگشاری مجًس ًَلًوبعت

ٌ   هه )Ku Klux Klan آمز ىهب  چزا   وهضاد  گهزي
 عبسمبن ا ه ثٍ وغجت آمز ىب ديلت آ ب دارد؟(پزعت

 مغئً  دارد پزعتبوٍ وضاد ي پزاوىبوٍ وفزت فعبلیت  وٍ
ٍ  ا زان عبختبر اعت؟  ا هزان  ديلهت . ویغهت   ىپبرچه

 درثبرٌ ؽمب چٍ آن مؾبثٍ تًریوبر ىب جؾىًارٌ َیچ
ٍ  ي اعهت  او اختٍ راٌ ثٍ وٍ را وىی  م  فحجت اػ  وه

 اس را َب تبن عبسمبن ؽمب َزگبٌ. اعت وزدٌ پؾتیجبو 
 مهههًرد در ثعههه  ثبسداؽهههتی  اعمهههبل  چىهههیه اوجهههب 

 !وىی  فحجت د هز وؾًرَبی

  ًُد بن ثٍ را وً عب  جمًُر رئیظ ي ؽمب: ویً ًروز
 .گفتی  تجز ه

ٍ  مهب ( ري ا ه اس)  ٍ  ثه ٌ  ا هه  افتتبحیه  و هًاَیم  جؾهىًار
 !رفت

 

 مقام یک تومانی میلیون ۱3 حقوق ب  توکلی احم  اعتزاض 
 ودلتی رتب  عالی
 خبعزٌ ا ه» عىًان ثب را مغلج  اعام  ؽًرای مجلظ در تُزان مزد  ومب ى ٌ ول تً احم 
 ذ   ؽزح ثٍ آن مته وٍ وزد مىتؾز خًد ؽ ق  وبوب  در «ویغت ؽًخ  ي مشاح
 وٍ وزد  اعتزاك ديلت  رتجٍ عبل  مغئً  فان ویغتجٍ ؽًخ  ي مشاح خبعزٌ ا ه:اعت
 وبر وٍ ي دار  عُب  وٍ مه وى ؟گفت فتدر ب مبَبوٍ حمًق تًمبن میلیًن 35 ثب   چزا

 رَب را وبر ا ه ثب   وهیز  را حمًق ا ه اگز. دَم م  درط وٍ ي وىم م  التقبدی
 ....ویغت ؟ راض  ا ه اس ومتز ثٍ وٍ داری خزج چم ر مهز گفتم.وىم

 وم را حمًلم اس تًمبن میلیًن 7 ؽمب خبعز ثٍ گفت عز آخز. ؽ  سدٌ س بد ثیىمبن حزف
 .رفت ي وىم م 

 میلیارو 2 سزق  ماجزا  ب  ملل ساسمان دردو با آمزیکا 
 کزو مخالف  ایزان اموال والر

 وزد م بلفت ا زان امًا  دالر میلیبرد 2 عزلت مبجزای ثٍ مل  عبسمبن يريد ثب آمز ىب

. او  ا غتبدٌ ا زان مزد  امًا  دالر میلیبرد 2 ثٍ دعتجزد پبی ع ت ي عفت َب آمز ىب  
 عبل  د ًان حىم اس ثًد وزدٌ اعا  رعم  فًرت ثٍ تز پیؼ وٍ آمز ىب جٍخبر يسارت

 گً   م  مل ، عبسمبن ثٍ ا زان ؽىب ت ثٍ ياوىؼ در حبال وى ؛ م  حمب ت وؾًر ا ه
 .دارد َم ًاو  الملل  ثیه لًاویه ثب آمز ىب لًاویه

 امًا  دالر یبردمیل 2 مقبدرٌ درثبرٌ میبوجیهزی ثزای مل  عبسمبن آمبدگ  اعا  يجًد ثب
 ممب   ه اس وم  ثٍ ري تزس خجزگشاری امب ویً ًرن، ثبوه عیت  در ا زان ؽ ٌ او اس پظ

 گً   م  ي مبجزاعت ا ه ثٍ مًن و  ثبن يريد م بل  ياؽىهته داد گشارػ آمز ىب  
 گیزی مًضع ا ه ثٍ تًجٍ ثب رع  م  وظز ثٍ. ویغت مًن و  ثبن ثبوى  میبوجیهزی ثٍ ویبسی

 ثٍ دالری میلیبرد 2 دعتجزد مبجزای در مل  عبسمبن میبوجیهزی مًضًن َب،   آمز ىب
 مل  عبسمبن يعبعت مًن، و  ثبن اظُبرات ثزاعبط چزاوٍ اعت، مىتف  ا زان مزد  امًا 

 ا ه ثب َب آمز ىب   وٍ اعت درحبل  ا ه. اعت وؾًر 2 َز آمبدگ  اعا  ثٍ مؾزيط
 او . وزدٌ م بلفت يعبعت

 
 

 ش  ی سور ور فقی  دلی نماین ه اشکذر  االسالم حج 

ٍ  يل  ومب ى ٌ عىًان ثٍ را عجبعجب   االعا  حجٍ حىم  ع  رَجزی معظم ممب   وؾهًر  در فمیه
 .وزدو  مىقًة عًر ٍ

ٍ  ريس فهج   اؽىذری عجبعجب   المغلمیه ي االعا  حجت ٍ  95/2/8 چُبرؽهىج  ممهب   د ه ار  ثه
ٍ  ار ا ؾهبن  حىهم  د ه ار  ا ه در لٍ معظم ي ؽ ٌ مؾزف ای خبمىٍ اهلل آ ت رَجزی معظم  يی ثه
 .ومًدو  مغألت افشين ريس تًفیك ا ؾبن ثزای مىبن اسخ ايو  ي وزدو  اعغب

 ان  کزوه غارت جزیم  عنوان با را مل  اموال اس والر میلیارو3۱ تاکنون
ٌ  َهب  ديلت مقًویت لًاویه ثزعجك جمًُری رئیظ حمًل  معبين سادٌ امیه الُب   َهبی  دادگهب

ٍ  وىى  محبومٍ آمز ىب خبن داخ  در را ا زان ديلت تًاوى  وم  آمز ىب   ٍ  وه  عهب   در الجته
 آن تبوىًن جُت َمیه ثٍ ي وزد خبرج مقًویت ا ه اس را ا زان آمز ىب ديلت میادی 1996

 .او  وزدٌ جز مٍ دالر میلیًن 50 اس ثیؼ را ا زان َب

 


