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قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شد؛

بازگشت به آغوش دمشق
| رئیس جمهور در سیزدهمین نشســت مطبوعاتی خود از ترکیه خواست که 
بهروند تجاوزکارانه اش در ســوریه پایان دهد.ارتش ترکیه روز چهارشنبه 9 اکتبر (17 
مهر) عملیاتی تحت عنوان «چشمه صلح» را که سومین اقدام نظامی آنکارا از سال 2016 
در خاك سوریه است، آغاز کرد؛ عملیاتی که آنکارا مدعی است هدف آن پاکسازی منطقه 
شرقی فرات از نیروهای کرد است که ترکیه آنها را تروریست و تهدیدی برای امنیت ملی 
خود می داند. این عملیات گرچه با چراغ سبز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آغاز شد 
اما واکنش منفی و مخالفت شدید سازمان ملل، اروپایی ها و دیگر کشورها چون روسیه و 
ایران را به دنبال داشت تا جایی که چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه صادرات سالح 
به ترکیه را تعلیق کردند. عالوه بر این آمریکا با هدف الپوشــانی موافقت ترامپ با این 
حمله به «تحریم کشنده علیه اقتصاد ترکیه» تهدید کرده؛ مساله ای که به سقوط شدید 

ارزش لیر ترکیه منجر شده است.
از دیگر سو این عملیات برای نخستین بار تمامی کشورهای منطقه و خارج از منطقه، از 
اعراب حاشیه خلیج فارس که روزی دشمنان اصلی بشار اسد بودند تا سازمان ملل را در 
یک جبهه (مخالفت اقدام نظامی ترکیه) متحد کرده است و همه جهان یک صدا به ترکیه 
درباره پیامدهای این حمله به ویژه احیای دوباره داعش در خاورمیانه هشــدار داده اند. 
حاال این سوال مطرح است که با وجود این موج عظیم مخالفت و هشدارها و تحریم های 
غربی چرا اردوغان هم چنان بر انجام این حمله پافشاری می کند؟ آیا مساله کردها واقعا تا 
این حد برای ترکیه بغرنج است، در حالی که صدها داعشی در این مناطق حضور دارند و 
ترکیه اصال اشاره ای به آن ها در عملیاتش نمی کند یا رئیس جمهور ترکیه اهداف خاصی 

را از ماجراجویی های گاه و بیگاهش در سوریه دنبال می کند؟
اردوغان کــه تاکنون همه بهانه هایش برای ماجراجویی در ســوریه و ماهیگیری در 

اوضاع ناآرام این کشور جنگ زده به شکست کشیده، این بار بهانه بار سنگین مسئولیت 
مهاجران و امنیت مرزهایش را پیش کشیده و با حربه بازگرداندن سوری های آواره به 
منازلشان و ایجاد منطقه  «امن» در سوریه تالش دارد در قالب عملیات جدید دیگری 
به رویای دیرینه خود که اشغال خاك ســوریه و احیای امپراتوری عثمانی است، جامه 
عمل بپوشاند؛ چنان که در نخستین سالهای آغاز بحران در سوریه نیز به صراحت گفته 
بود «نماز خواندن من در مســجد امویان دمشــق و زیارت قبر صالح الدین در سوریه، 

نزدیک است».
در واکنش به این مســاله، آمریکا و کشــورهای اروپایی در کنــار نگرانی های خود 
درباره پیامدهای این اقدام نظامی، ترکیه را تحت فشــار اقتصادی و نظامی قرارداده اند 
تا از این عملیات منصرف شــود اما عملکرد اردوغان طی روزهای اخیر و در میان موج 
سرزنش های غربی و منطقه ای ثابت کرده که او به هرقیمتی ولو سقوط اقتصاد کشورش 
و بازگشت کابوس داعش به منطقه حاضر نیست از ماجراجویی در سوریه و رویکرد «نو 
عثمانی گری» دســت بکشد و این افسارگسیختگی در سیاســت های اردوغان در قبال 
سوریه می تواند به بحرانی تر و پیچیده تر شدن اوضاع در منطقه بینجامد که مسئول اول 

و آخر آن شخص اردوغان است.
در این میان کردهایی که روزی پشت به نظام ســوریه در رویای رسیدن به کشوری 
مستقل به حمایت های ایاالت متحده دل خوش کرده و بازوی اصلی ائتالف آمریکا برای 
جنگ با داعش بودند، حاال بار دیگر اتحاد و بازگشــت به آغوش دمشق را برای در امان 
ماندن از جنگ طلبی های اردوغان به عنوان گزینه ای امن و قابل اعتماد انتخاب کرده اند 
تا در کنار ارتش و ملت سوریه از تمامیت ارضی و وحدت اراضی سوریه دفاع کنند و این 

همان چیزی است که ترکیه، آمریکا و غرب از آن هراس دارند.  

ترکیه، آمریکا و غرب از چه هراس دارند ؟
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|  معاون اول رئیس جمهور آئین نامه مــاده (14) الحاقی قانون مبارزه با 
پولشویی را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالع کرد. هیئت وزیران در جلسه 21 
مهر 1398 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین  نامه اجرایی ماده (14)  الحاقی قانون 

مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
براســاس این آیین نامــه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریســک) مکلف اســت 
کارگروه های تخصصی اعــم از کارگروه های ارزیابی تهدید، آســیب پذیری ملی، 
آســیب پذیری بخش بانکداری، آســیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری 
بخش بیمه، آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های 
مشاغل  غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت 
مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صالح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت 
اعم از بخش خصوصی یا عمومی اســت که توســط کارگروه ملــی ارزیابی خطر 

(ریسک) تعیین می گردد.
همچنین کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط 
کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت به ارایه توصیه های 
الزم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریســک) در مبارزه با پولشویی و 
تأمین مالی تروریســم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریســک) های 

شناسایی شده اقدام و به دستگاه های ذی ربط ابالغ کند.
مرکز اطالعات مالی مکلف اســت با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین 
خطر (ریسک) ارباب  رجوع در تعامالت کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه 
فهرســت اشخاص با خطر (ریســک) باال اقدام کند و فهرســت مزبور را با رعایت 
مالحظات امنیتی و  به  طور سامانه ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار 
دهد. به این منظور، مرکز اطالعات مالی باید فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه 
فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی که با 
وجه نقد زیاد سروکار دارند، اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی،  افراد پرتردد 
به مناطق پرخطر، اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی، اشخاص 

با خطر (ریسک) باال به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی را تهیه کند.
همه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت امور خارجه، وزارت دادگســتری، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، 
گمرك جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نهادهای 
امنیتی و اطالعاتی مکلفند امکان دسترســی مرکز اطالعات مالی را به اطالعات 

موردنیاز فراهم کنند.
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پولشویی به دوران باستان بازمی گردد. پولشویی نخســتین بار با پنهان کردن اموال و دارایی های شــخصی از مأموران ایالتی برای امتناع از پرداخت مالیات یا مصادره اموال دیده 
شده است. در چین، در حدود دوهزار سال قبل از میالد مسیح، تجار ممکن بود اموالشــان را از فرمانروایانی که اموالشان را از آن ها می گرفتند و آن ها را تبعید می کردند، پنهان کنند. 

عالوه بر پنهان کردن اموال ممکن بود این اموال را به ایالتی دور دست در چین منتقل کنند و در کسب و کاری سرمایه گذاری کنند.
در طول جشن هایی که همه ساله در کشورهای مختلف انجام می شد، بسیاری از فرمانروایان و حکمرانان ایالتی قوانینی را تحمیل کردند که ممکن بود دارایی شهروندان را از آن ها 
بگیرد و این کار منجر به گسترش و رشد مالیات گریزی شد. یکی از روش های پایداری که در بانکداری موازی یا سیستم های غیر رسمِی انتقال ارزش مانند، حواله استفاده شده است 

آن است که به مردم این امکان را داد که بدون تحقیقات دقیق دولتی، پول خود را به بیرون از کشور منتقل کنند.
در قرن بیســتم، وقتی که ابزارهای ممانعت از پولشویی به عنوان یک تبهکاری دیده شــدند، توقیف و تصرف کردن دارایی ها مجدداً بر سر زبان ها افتاد. نخستین بار در طول دوران 
ممنوعیت الکل در ایاالت متحده آمریکا در دهه 1930 دیده شده اســت. این مشاهده به عنوان یک تأکید جدید از سوی ایاالت متحده و نمایندگی های اجرای قوانین برای پیگیری و 

مصادره پول ها بود.
فساد سازمان یافته از طریق تحریم ها ترقِی عمده ای داشت و منابع مالی عظیمی از طریق فروش غیرقانونی الکل به دست آمدند.

در دهه 1980، جنگ بر روی مواد مخدر دولت را واداشــت تا مجدداً به قوانین ضد پولشویی بازگردد تا این کار تالشی باشد برای جلوگیری از جرایم مواد مخدر و برای دستگیری و 
اتماِم فعالیت سازمان ها و افرادی که باندهای مواد مخدر را اداره می کنند. این رویکرد از این نقطه نظر که قواعد و مدارك را معکوس می کند سودمند است.

مجریان قانون معموالً باید اثبات کنند که افراد گناهکار هســتند تا آن ها را محکوم کنند. اما در قوانین پولشویی پول و دارایی می تواند مصادره شود و پس از آن بر عهده افراد است 
که اثبات کنند سر منشأ این دارایی ها از راه مشروع اســت البته اگر می خواهند که این دارایی ها بازگردد؛ که این مقوله کار را برای مجریان قانون راحت تر می کند و بار اثباتی کمتری 

را بر آن ها متحمل می کند.
پول های به دست آمده توسط تبهکاری هایی مانند اخاذی، تجارت مواد مخدر و قمار، نامشروع تلقی می شوند. این گونه پول ها باید پاك سازی شوند تا مشخص شود که از راه قانونی 
به دست آمده اند یا خیر، و به این دلیل بانک ها و سایر موسسات مالی بدون سوء ظن با آن ها برخورد می کنند. پولشویی می تواند به روش های مختلفی که پیچیده و فریب دهنده است 

انجام شود.
نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آل کاپون ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می کردند. او برای پنهان سازی درآمد قاچاق فروش مشروبات الکلی و سایر 
درآمدهایی با منشأ غیرقانونی، تعداد زیادی ماشین سکه ای خشکشویی در سراسر شهر نصب کرد. از آنجا که میزان درآمد این ماشین ها مشخص نبود وانمود می کردند درآمد خود را 

از این راه به دست می آورند، نه از راه غیرقانونی. اصطالح پول شویی این چنین شکل گرفت.
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گمانه زنی در مورد دستگیری زم
شبیه ریگی

|  مسعود عدالتخواه – روزنامه نگار- خبردستگیری روح اهلل زم با بازتابهای متعددی مواجه شده است. همزمان اطالعیه سپاه سئواالت و گمانه زنی های زیادی 
را درباره نحوه دستگیری زم مطرح کرد ؛ از دستگیری در کربال و ترکیه گرفته تا دستگیری در قالب یک تبادل با فرانسه. اما همگی این موارد در حد حدس و گمان گوینده 

باقی است. 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نسبت به دستگیری روح اهلل زم واکنش نشان داده و گفت: »نباید فراموش کرد کار بزرگی 
است که سپاه برای حفظ وحدت ملی انجام داد؛ بازداشت روح اهلل زم در حالی که تحت حمایت سرویس های اطالعاتی غرب خودش را در مصونیت کامل می دانست، نشان از 
اشراف اطالعاتی و توان امنیتی سپاه پاسداران دارد.  این عملیات بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی بیش از هر چیز قدرت و توان ایران را در دو مصاف نظامی و اطالعاتی-امنیتی 
به رخ دنیا کشید تا بدانند خواب های شومشان برای ایران عزیز، هیچ گاه تعبیر نخواهد شد. دست مریزاد به برادرانمان در سپاه برای انجام ماموریت هایی که از آن ها انتظار 

می رود. ماموریت هایی که در کنار توان سیاسی و دیپلماسی دولت، دو بازوی اقتدار کشور در دنیا محسوب می شود.«
بسیاری دستگیری او را با عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جنداهلل مقایسه کرده اند .توجه بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی به انتخاب کلمات »هدایت به داخل 
کشور و دستگیری« در بیانیه سپاه معطوف شده است. گروهی فکر می کنند بنابر این اطالعیه روح اهلل زم با »فریب به دwwاخل ایران کشیده و سپس دستگیر شده است« 

اما بعضی هم احتمال چنین امری را منتفی می دانند. 
توجه به کلمات تنها محدود به متن بیانیه سپاه نمانده و برخی نگاه ها هم به جدیدترین پست کانال تلگرامی آمدنیوز معطوف شده است، جایی که خبر دستگیری موسس 
آمدنیوز با انتشــار تصویری از آرم سپاه به اطالع اعضای این کانال هم رسیده اســت.این پست باعث ریزش شدید مخاطبان آمذدنیوز شد. گروهی هم نسبت به »احتمال 

دستگیری منابع خبری آمدنیوز در ایران« هشدار داده  اند.
از سوی دیگر نخستین تصاویر از بازداشت و اعترافات روح اهلل زم منتشر شد.زم با ابراز پشیمانی از اقدامات خود طی سالهای اخیر، اعتماد به دولت ها از جمله فرانسه را اشتباه 

برشمرد.او در این اعترافات از غافلگیری خود حین بازداشت سخن می گوید و از اعتماد به دولت های بیگانه ابراز پشیمانی کرده است.
در همین راستاعلی مطهری، نماینده تهران در مجلس، ضمن استقبال از دستگیری روح اهلل زم، موسس وب سایت آمدنیوز، به مسئوالن مربوطه هشدار داد که مراقب 
باشند اتفاقاتی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر بازداشت شدگان این چنینی رخ ندهد.وی تاکید کرد : »اگر بنا است اعترافاتی از روح اهلل زم بگیرند باید با روش درست 

انجام شده و آن قضیه دیگر تکرار نشود.«
حجت اهلل میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس نیز گفت که نباید »به طور قطره چکانی اطالعاتی از روح اهلل زم گرفته و در راستای تخریب یک فرد یا 

جریان سیاسی از آن استفاده« شود.
روز سه شنبه همچنین یک مقام سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات گفت که روح اهلل زم، موسس وب سایت آمدنیوز، »با همکاری سرویس های اطالعاتی دیگر« بازداشت 
شده است.محمد توالیی، مسئول اشراف در دفتر فرماندهی کل سپاه پاسداران، گفت: »نیروهای اطالعاتی، مدت های مدیدی بود که روح اهلل زم را زیر نظر داشتند و... نهایتا با 
همکاری سرویس های اطالعاتی دیگر توانستیم وی را دستگیر کنیم.«توالیی اشاره ای به نام این سرویس اطالعاتی خارجی که مدعی است روح اهلل زم با همکاری آن دستگیر 

شده، اشاره نکرده است.

ســرمقاله
دولت علیه پولشویی

| رضا امیری مهر- دیروز سرانجام قانون مبارزه با پولشویی توسط معاون رئیس جمهوری 
ابلغ شد.الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسالمی شد و 
در سال 1390 پس از تأیید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. پس از 
برجام تحریم های بین المللی بانکی و مالی علیه ایران و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه 
سیزدهم بهمن ماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. این الیحه در نشست سیزدهم 
اسفندماه 1394 شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغایر موازین شرع 

و قانون اساسی شناخته نشد.
در سال 1397 مجدداً لوایح اصالح قانون مبارزه با پول شویی و اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم در مجلس طرح شد و به تصویب رسید. سپس در شورای نگهبان بندهایی از این قانون، 
مغایر شرع شناخته شد؛ که در نهایت الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی از سوی آن شورا رد شد 
و سرانجام ماجرا به دیروز و ابالغ کشیده شد.  پول شویی می تواند روش های مختلفی را به خود گیرد، 
اگرچه بسیاری از این روش ها می توانند به انواع مختلفی تفکیک شوند؛ که شامل روش های بانکی، 
سهام بندی، مبادالت ارزی و صورتحساب های دوگانه. پول شویی به عنوان یک جرم اقتصادی تأثیر 
منفی چشم گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد. در قطعنامه ای که در ژوئن 
1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد ساالنه دست کم 2 میلیارد دالر 
پول تطهیر می شود. از جمله اثرات منفی پول شویی می توان موارد زیر را نام برد: تخریب بازارهای 
مالی- فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور- کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ ساالنه 
تولید ناخالص ملی- ورشکستگی بخش خصوصی- کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد- افزایش 
ریسک خصوصی سازی- تخریب بخش خارجی اقتصاد- ایجاد بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره  
-توزیع نابرابر درآمد- پولشویی معکوس عبارت اســت از پنهان کردن و پوشش دادن منابع مالی 
مشروع که برای اهداف و اعمال نامشروع استفاده شده اند. این کار معموالً برای تأمین مالی تروریست 
انجام می شود اما می تواند مورد استفاده ســازمان های تبهکاری واقع شود که در معامالت قانونی 
سرمایه گذاری کرده اند و قصد خارج کردن سرمایه های قانونی از چرخه رسمی را دارند. پولهایی که 
بدون محاسبه و از مخفی کردن معامالت مالی به دست آمده باشند شامل گزارش های رسمی مالی 
نمی شوند و ممکن است برای فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند. قواعد ضد پولشویی شرایطی است 
که بیشتر در صنایع مالی و قانونی مورد استفاده قرار می گیرند تا کنترل هایی را که موسسات مالی 
و سایر نهادهای نظارتی برای جلوگیری، محافظت و گزارش دهی فعالیت های پول شویی به آن نیاز 
دارند را شرح دهند. قواعد ضد پولشویی در اثر شکل گیری «گروه ویژه اقدام مالی» در سطح جهان 
برجسته شد و این قواعد تحت عنوان یک چارچوب بین المللی برای مبارزه با پولشویی اعالم شدند.

چشم های روشن شهر 
گزارش »کائنات« از آمار نابینایی و کم بینایی  در ایران سوء  تغذیه وجود ندارد

 برای »قربانی شدن« 
و نه »قهرمان شدن«  به صحنه آمده ام

 نابینایی اگر چه بــه ظاهر انســان را از دیدنی های دنیا محروم 
می کند اما این افراد با دل های روشن و پاك خود دنیا را می بینند و فعاالنه 

در اجتماع حضور دارند و در بسیاری از صحنه های اجتماعی ...

 سیاست  2 پرونده  5 سیاست  2

 رئیس جمهور با اشــاره به اینکه قبل از انقالب به طور متوسط مردم ایران، 
با جمعیت 30 میلیونی مقدار 2100 کالری مصرف می کردند، اما امروز با 83 میلیون 

جمعیت مقدار مصرف به 2500 کالری رسیده است، گفت: ...

  وزیر امور خارجــه گفت: اعتقاد دارم وزارت خارجــه باید باالتر از 
سیاست داخلی عمل کند اما متاسفانه ما را وارد سیاست داخلی کردند و این 

به ضرر کشور است...

رئیس جمهور:

چهارشنبه 24 مهر
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 2000 تومان

تحلیل

راهکارهاي متفاوت 
میگویند در کشــور ژاپن مرد میلیونري زندگي میکرد که از درد چشم خواب 
بچشم نداشــت و براي مداواي چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخود تزریق 

کرده بود اما نتیجه چنداني نگرفته بود.
وي پس از مشــاوره فراوان با پزشکان و متخصصان زیاد درمان درد خود را مراجعه به یک راهب مقدس 
و شناخته شده مي بیند.  وي به راهب مراجعه میکند و راهب نیز پس از معاینه وي به او پیشنهاد کرد که 
مدتي به هیچ رنگي بجز رنگ سبز نگاه نکند. پس از بازگشت از نزد راهب، او به تمام مستخدمین خود دستور 
میدهد با خرید بشکه هاي رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ آمیزي کند.همینطور تمام اسباب و اثاثیه خانه 
را با همین رنگ عوض میکند. پس از مدتي رنگ ماشــین، ست لباس اعضاي خانواده و مستخدمین و هر 
آنچه به چشم مي آید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر میدهد و البته چشم دردش هم تسکین مي یابد.*
مدتي بعد مرد میلیونر براي تشکر از راهب وي را به منزلش دعوت مي نماید. راهب نیز که با لباس نارنجي 
رنگ به منزل او وارد میشود متوجه میشود که باید لباســش را عوض کرده و خرقه اي به رنگ سبز به تن 
کند. او نیز چنین کرده و وقتي به محضر بیمارش میرســد از او مي پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته؟  
مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و میگوید :» بله . اما این گرانترین مداوایي بود که تاکنون داشته». مرد راهب 

با تعجب به بیمارش میگوید بالعکس این ارزانترین نسخه اي بوده که تاکنون تجویز کرده ام.
براي مداواي چشم دردتان، تنها کافي بود عینکي با شیشه سبز خریداري کنید و هیچ نیازي به این همه 
مخارج نبود.  براي این کار نمیتواني تمام دنیا را تغییر دهي، بلکه با تغییر دیدگاه و یا نگرشت میتواني دنیا 

را به کام خود درآوري.*
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