والدتباسعادتکریماهلبیتحضرتامامحسنمجتبی(ع)مبارکباد
هربامداد در سراسر کشور
علی اعطا در آفتاب یزد مطرح کرد

واکنش رهبر معظم انقالب اسالمی
به حوادث تروریستی تهران:

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

این جنایات
در عزم ملت ایران
خللی ایجاد نمیکند

درآمد 79درصدیشهرداریها

از محل فروش عوارض
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جزئیاتعملیاتواقداماتاطالعاتی
نیروهایامنیتیپسازحادثهچهارشنبه

نمایندگانمجلس
هدف تروریست ها
بودند
2

توصیههایمسعوددانشمند بهدولتایران
در مورد بازار قطر در گفتگو با آفتاب یزد:

فرصت را
از دست ندهیم
6

بررسی رفتار مردم حین و بعد از
حادثهتروریستیچهارشنبه

چرا تهرانیها
شوکه نشدند؟
4

شهیدحسینجاللیراد

شهیدحسینبنیاردالن

شهیدصیافعلیهمتی

شهیدعلیتودهفالح

شهیدمهدیههراتی

شهیداحسانآقاجانیمعمار

شهیدسیدمهدیتقوی

شهیدمرادحسینچهارمحالی

داستان زندگی اینآدمها
گزارش آفتاب یزد از جزئیات شهدای حادثه تروریستی روز چهارشنبه

محسن هاشمی:

این کیه؟!
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رونمایی
از تندیس
عجیب
آیت اهلل

شهیدجوادتیموری

یادداشت

جایگاهسمنها
در نظام مردم ساالری
مجید ابهری رفتار شناس

مشــارکت اجتماعی که یکــی از اصلیترین
محورهایسرمایهاجتماعیاست،استحکامبخش
پایههــای مــردم ســاالری در هر کشــور
میباشــد .اعتمــاد متقابل مــردم و دولت،
مشارکت اجتماعی مردم و همچنین باورهای
فرهنگــی و اجتماعی میتوانند جامعه را در
راستای تحقق خروج از فردگرایی یاری کرده
و به منافع جمعگرایی سوق دهند .کشورمان
یکی از قدیمیترین جوامع در زمینه دارا بودن
تشکلهای مردمی یا سازمانهای مردم نهاد و
به زبان امروزی NGOها میباشد .هیئتهای
مذهبی ،تشکلهای فرهنگی ،صندوقهای
قرضالحسنه و تشــکلهای خیریه عمومی
دارای تاریخی طوالنی در جامعه بوده و حضور
سمنها،هموارهمقیاساندازهگیریمردمساالری
و یکــی از نهادهــای اصلی آن میباشــد.
در هر کشــور ســه گروه از سمنها فعالیت
میکنند و در کنار دولتها و ســازمانهای
دولتی تالشهای چشمگیری دارند .گروه اول؛
موسسات خیریه عمومی یا نهادهای خیریه
که در جهت یاری به نیازمندان ،ساخت اماکن
عامالمنفعه ،مساعدت به بیماران و سالمندان
و معلوالن است .متاسفانه اعتماد به این گونه
موسســات به خاطر حرکات نادرست برخی
افراد و تشــکلها از بین رفتــه و برای یک
حرکت گسترده ،موسسات خیریه ،نیازمند
بازسازی فرهنگی در افکار عمومی هستند.
گزارش دادن به مردم در مورد عملکردشان
به طور مرتب ،شــفافیت مسیر حرکتهای
مردمی ،نظارت دقیق و سازمان یافته دولت
بر این گونه تشکالت ،میتوانند ضمن مقابله
با شایعات ،کمک موثری به نیازمندان باشند.
حتــی نهادهای بزرگ خیریــه و یاری مثل
کمیتــه امــداد امــام (ره) میتواننــد بــا
برونسپاریبعضیازوظایفخودبهتشکلهای
واقعی و مردمی ،هم از هزینههای ســازمانی
خود بکاهند و هم شــبکه گســتردهای در
سطح کشــور و حتی منطقه داشته باشند
تــا کمکهای مردمی به دســت نیازمندان
بــه طور مرتب و دقیق برســد .مردم وقتی
امــکان ردگیری کمکهای خود را داشــته
باشــند ،هیچگونــه مانعی در امــور خیریه
ندارند ،حتی کم درآمدترین اقشار حاضرند به
نیازمندان واقعی یاری برسانند.
گروه دوم؛ تشکلهای اجتماعی هستند که
در راســتای پیشــگیری ،کنترل و مقابله با
آســیبهای اجتماعی ،نگهداری و آموزش
کــودکان کار و خیابان ،درمــان معتادان و
اشتغالزایی برای آنها ،نگهداری و...
ادامه در صفحه 4

شهیدحمیدامدادی

شهیدجعفرجعفرزاده

شهیدعلیقلیزاده

شهیدهانیهاکبریانپیردوستی

شهیدعلیجوادزارع

شهیدمازیارسبزعلیزاده

شهید سیدرضا ثابتی

سرمقاله

نظام مالی
تروریسم

جواد شرف خانی*

طی چند روز اخیــر عملیات تروریســتی داعش در
تهران بازتاب بسیاری هم در سطح ملی و هم در سطح
بین المللی داشت ،ضمن محکوم کردن اینگونه حرکات
ضد بشــری ،در این مقاله به پدیده تروریسم با تمرکز
بر نظام مالی آن پرداخته میشود.
امروزه تروریسم را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت
ملی و جهانی برمیشــمارند .پدیده تروریسم پسامدرن
به دلیل استفاده از تکنولوژیهای جدید به یک معضل
پیچیده تبدیل شــده و توانسته است گروههای کوچک
اما با ســاختارهای درهم تنیده را به بازیگران برجسته
در عرصه جهانی تبدیل کند.
در سالهای اخیر این پدیده فراتر از مرزها حرکت کرده
و به جغرافیا ،قومیت ،مذهب  ،کشور و یا ملت خاصی
منحصر نمیشــود بلکه کل جامعه جهانی مورد تهدید
آن قرار گرفته اســت و به یک خطر جدی برای جهان
تبدیل شده است.
واژه ترور( )terrorاز ریشــه التین ( )tersبه معنی
ترساندن آمده است و در سیاست به کارهای خشونت
آمیز و غیرقانونی برای ســرکوب مخالفان و ترساندن
آنهــا اطالق می شــود و معموال با قتــل و خونریزی
همراه است.
تامین مالی تروریسم

تروریسم معموال از دو طریق عمده منابع مالی خود را
دریافت می کند:
الف :تامین مالی از طریق نقل و انتقال غیررسمی پول،
اغلــب فعالیتهــای غیرقانونی تروریســم از طریق

سیستم حواله که یک سیستم سنتی مبادله پول میان افراد
میباشد تامین میگردد .لذا دولتها و نهادهای بینالمللی
در تالشــند که ضمن شــناخت پیامدهای این سیستم
مناسبترین برخورد با آن را در پیش گیرند.
سیستمهای نقل و انتقال غیر رسمی پول( )IFTدر حال
حاضر در بســیاری از کشورها رواج دارد .حواله یکی
از این سیستمهاســت که به نامهای مختلف در سراسر
جهان از آن اســتفاده میشــود .در این روش ماهیت
معامله و کشورهای مبدا و مقصد اهمیت ندارد و بیشتر
بوسیله کارگران مهاجر ساکن کشورهای صنعتی مورد
اســتفاده قرار میگیرد .ناشــناس ماندن طرفین در این
سیستم فرصت بسیار بزرگی برای تامین مالی تروریسم
به وجود می آورد.
ب :پولشویی
پولشــویی عبــارت اســت از اقداماتی کــه برای
مخفــی کردن یا تغییــر ظاهر عواید نامشــروع انجام
مــی گیرد ،به عبارت دیگر قانونــی کردن درآمدها و
عواید غیرقانونی ،مشــروع کردن پولهای نامشروع و
تطهیر پولهای حرام و یا تبدیل پولهای کثیف ناشــی
از اعمال خالف به پولهای تمیز و پاک را پولشــویی
میگویند .در واقع پولشــویی جرمی اســت نامشهود
که هیچ مرزی را نمیشناسد.
مبارزه با تامین مالی تروریسم

برای جلوگیــری و مجازات پولشــویی و تامین مالی
تروریســم قوانیــن و مقررات بینالمللــی گوناگونی
در دســترس کشــورها قرار دارد .این مقررات طیف
گســتردهای دارند .برخی مانند قطعنامههای شــورای
امنیت سازمان ملل متحد و یا کنوانسیونهای بینالمللی
الزام آور هستند و برخی دیگر نظیر  FATFنیز توسط
گروههایی از کشورهای جهان ایجاد شده و توصیههایی
به جامعه جهانی دارد.
پولشــویی دارای آثــار و تبعات منفــی فراوانی در
عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی اســت .برخی

علمالهدی:

مدعیانمدیریتنظاممدافعجالدهاشدند

آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در خطبههای نماز جمعه مشــهد اظهار داشت :امروز
جریانهای سیاسی قدرت یاب هستند و همه هستی انقالب و اسالم را به حراج میگذارند
تا خودشان قدرت را به دست بگیرند و رقیب را کنار بگذارند و به جایی میرسند که از
ناپاکترین جریانهایی که در تاریخ این کشور به وجود آمده که همان جریان منافقین
است ،دفاع میکنند تا یک اردوکشی از بیدینها درست کنند و قدرت را به دست بگیرند.
وی افزود :شما که مدعی مدیریت این نظام هستید باید مدافع شهید و خط شهادت باشید.
مدافع جالد شدید و از منافق و جالد دفاع میکنید؟ این منافقان جنایات زیادی کردند و
در عملیات مرصاد وقتی وارد اسالمآباد غرب شدند ،مریضان بیمارستان را قتل عام کردند.
حاال شما مدافع آنها شدید؟ جنایات منافقان در این کشور بیسابقه است و دختر بچه
سه ساله را سوزاندند .به گزارش تسنیم ،آیت اهلل علم الهدی بیان کرد :دلداده انقالب این
عناصر ایثارگر هستند و این درست نیست که کسانی که مدعی مدیریت نظام هستند از
جالدهای سال  60دفاع کنند تا فقط قدرت را به دست بگیرند و رقیب را کنار بزنند .شما
باید مدافع منافقان شوید؟ هیچ جریان سیاسی نجستر از منافقان نیست و روی جنایات
پهلوی را نیز اینها سفید کردند .از یک جالد حمایت میکنید و سبب میشود که ناله
رهبری بلند شود که جای جالد و شهید را عوض نکنید.

از این تبعات عبارتند از گسترش فساد و ارتشا در میان
جامعه ،تضعیف بخــش خصوصی ،کاهش درآمدهای
دولت ،کاهش اعتماد به بازارهای مالی و تقویت منابع
و شــبکه مالی مجرمین .این تبعات منفی موجب شده
است تا دولتها همگام با سازمانهای بینالمللی درصدد
مبارزه با آن برآیند.
برای این منظور گروه کاری اقدام مالی ( )FATFکه
نهادی بین المللی است در سال 1989با هدف توسعه و
گسترش سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم تشکیل شــد ،این گروه یک نهاد سیاستگذار
است که در راستای انجام اصالحات قانونی و حقوقی
ملی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حرکت می کند.
یکی از اقدامات این نهاد تدوین و انتشــار توصیههایی
است در رابطه با مبارزه با پولشویی و تروریسم که در
سال  1990اولین نسخه آن شامل  40توصیه منتشر شد.
پس از حادثه  11سپتامبر این نهاد تعداد  9توصیه دیگر
به آن اضافه کرد.
در بند اول آن آمده اســت که کشــورها باید براساس
کنوانســیونهای سازمان ملل در مورد قاچاق موادمخدر
و داروهای روانگردان و نیز در مورد جرایم سازمان یافته
(نظیر تروریسم) پولشویی را جرم بدانند.
در بندهای مختلف آن الزاماتی برای بانکها و موسسات
مالــی در نظر گرفته کــه برخی از آنهــا عبارتند از:
تشخیص هویت کامل مشــتریان و ثبت سوابق ،پرهیز
از ارائه خدمات به افراد ناشــناس ،مدیریت ریســک
شخصیتهای سیاسی ،توجه به اقدامات ضدپولشویی
بانکها و موسســات طرف معامله ،توجه به پولشــویی
ناشی از فنآوریهای جدید بانکی و نگهداری سوابق
تمامی معامالت خصوصا رویدادهای کالن و پیچیده به
مدت  5سال.
همچنین در بندهای  26تا  32به بحث مقامات ذیصالح،
اختیــارات و تکالیــف آنها از جمله تاســیس واحد
اطالعات مالی ،رسیدگی به اقدامات پولشویی و تامین

ارتش با محکوم کردن حوادث تروریستی تهران:

به هرگونه تجاوز پاسخ محکم خواهیم داد

در پی شهادت مظلومان ه تعدادی از هموطنانمان در حادثه تروریستی که در حرم مطهر بنیانگذار
انقالب اسالمی و مجلس شورای اسالمی به وقوع پیوست ،ارتش جمهوری اسالمی ایران با صدور
بیانیهای ،ضمن محکوم کردن اینگونه تالشهای ددمنشانه دشمن بر آمادگی ملت غیور ایران و
فرزندان آنها در نیروهای نظامی ،انتظامی و امنیتی در مقابله با اینگونه حرکات کور و خباثتآلود
دشمنان انقالب اسالمی تأکید کرد .به گزارش ایلنا ،در بیانیه ارتش آمده است :بدون شک ،حمله
ی دفاع و روزهدار ایران اسالمی ،نشان از
تروریستی اخیر ،در به خاک و خون کشیدن جمعی از مردم ب 
رفتار سبوعانه و خوی وحشیگری دشمنان دین مبین اسالم داشته و مؤید کینه و دشمنی مزدوران
استکبار با ملت شریف ایران ،انقالب و آرمانهای نظام اسالمی است که نتیج ه آن چیزی جز افزایش
نفرت از اینگونه ددمنشیها نخواهد بود.ارتش جمهوری اسالمی ایران در پایان بیانیه خود ضمن
تسلیت این حادثه ناگوار ،اعالم میدارد فرزندان غیور ملت در ارتش والیی جمهوری اسالمی ایران،
همچون گذشته ضمن صیانت از استقالل و تمامیت ارضی کشورمان و آمادگی کامل جهت مقابله
با دشمنان زبون و بدخواهان این ملت و مملکت ،به صورت کامال متحد و هماهنگ با دیگر نیروهای
مسلح ،هرگونه تحرک دشمنان را در کیلومترها دورتر از مرزهای جمهوری اسالمی رصد کرده و با
انگیزهای مضاعف و روحیهای سرشار از ایمان ،سربلندی و استقامت برگرفته از ملت سرافراز ایران
اسالمی ،پاسخی محکم به هر گونه تجاوز و تعدی به خاک پاک میهن اسالمی خواهد داد.

مالی تروریسم توسط مقامات مذکور ،اشراف اطالعاتی
بر فعالیتهای پولشویی و تروریسم و همکاری بانکها
و موسسات مالی با ناظران  FATFو ...پرداخته است.
در بندهای  33و  34در خصوص شــفافیت توافقات
و  6بنــد آخر توصیههــای  40گانــه در خصوص
همکاریهــای بینالمللی اعم از کنوانســیونها ،کمک
متقابل صرف نظر از نبود ارتکاب دوگانه جرم ،توقیف
و مصادره اموال حاصل از پولشویی و استرداد مجرمین
تاکید شده است.
در  9توصیه ویژه که بعد از حادثه  11ســپتامبر تدوین
ومنتشــر شد ،تصویب و اجرای الزامات و قطعنامههای
ســازمان ملل ،جرم انــگاری ،بلوکــه و ضبط کردن
دارائیهای تروریستی ،گزارشگری معامالت مشکوک
مرتبط با تروریســم ،همکاریهای بینالمللی گسترده،
کنتــرل نقــل و انتقــاالت وجوه نقــدی و معامالت
الکترونیک ،کنتــرل نهادهای حقوقــی غیرانتفاعی و
جلوگیری از نقــل و انتقال وجوه از طریق مرزها مورد
تاکید قرار گرفته اند.
به هرحال حمایتهای مالی از گروههای تروریستی به
هر شکل و درهر کشــوری انجام گیرد امری مذموم و
غیر قانونی بوده و باید با آن برخورد دقیق و شــفاف
صورت گیرد .بدیهی است که برخورد با این فعالیتها
فقــط برعهده ســازمانهای بین المللی نیســت بلکه
تمام واحدهای مســئول در درون کشــورها از جمله
بانکها و موسســات مالی و اعتباری ،سازمان مالیات،
شــرکتهای پســتی ،بخش حمل و نقل و ترانزیت
و مراکــز اقامتی و رفاهی و  ...میتوانند به شناســایی
این نوع فعالیتها و دســتاندرکاران آنها کمک داشته
باشند .به امید روزی که ریشه تروریسم که قربانیان آن
مسلمانان کشورهای منطقه از جمله ایران ،سوریه و ...
هستند ،خشک شود.

* مدرس دانشــگاه و کارشــناس رسمی دادگســتری در امور
حسابداری و حسابرسی

