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چکیده:

پولش��ویی ،تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباش��د .امروزه
پولشویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خالف در سطح جهان ،رشد بسیاری یافته
اس��ت بطوریكه به یكی ازمعضالت حاد اقتصاد جهانی تبدیل ش��ده و رش��د و توسعه اقتصاد
جهانی را مورد تهدید قرار داده است.
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی است.
آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه ،تضعیف بخش خصوصی ،کاهش
اعتم��اد به بازارهای مالی ،کاهش درآمد دولت ،تقویت منابع و ش��بکه مالی مجرمین .تبعات
منفی این پدیده ش��وم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بینالمللی در
ص��دد مبارزه با آن برآیند و ب��ا تصویب قوانین و مقررات الزم و اجرایی کردن آن ها ،از وقوع
این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع ،متخلفان را شناسایی و به
مراجع قضایی معرفی کنند.
در ی��ک نظ��ام اقتصادی پویا قریب به  90تا  97درصد از منابع بودجه س��االنه دولت از انواع
مالیاتها تشکیل میشود؛ لذا به هر میزان که سهم بخش غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی در
گردش اقتصاد یک کش��ور بیشتر باشد ،به همان نسبت نیز دولت از دستیابی به سهم واقعی
خود از درآمدها محروم میماند .پولش��ویی باعث میشود که فعالیتهای مجرمانه ادامه یابند
و به تبع آن ،درآمدی که از فعالیت سالم اقتصادی معادل میبایست نصیب دولت میشد ،از
طریق فرار مالیاتی کاهش مییابد .با کاهش درآمدهای مالیاتی کشور ،توان مالی دولت برای
سرمایهگذاری در توسعه تأسیسات رفاهی و زیربنایی رو به افول میرود و سرانجام ،منجر به
افزایش خط فقر و کاهش نرخ اشتغال میگردد
پولشویی کشورهای در حال توسعه را از راه تجارت و جریان سرمایه خارجی آنها نیز متضرر
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ایمیلmohsennooshazar@gmail.com :
 .3کارشناس دیوان محاسبات کشور

یلام و یلوپ ماظن رب نآ یداصتقا تارثا و ییوش لوپ ییارچ و یتسیچ

 علی ملکی

تاریخ دریافت99/6/2 :
تاریخ پذیرش99/8/12 :

5

سال پنجم

6

شماره 16

تابستان 1400

یلام و یلوپ ماظن رب نآ یداصتقا تارثا و ییوش لوپ ییارچ و یتسیچ

میکند .یکی از مهمترین مش��کالت شناختهش��ده کش��ورهای در حال توسعه ،با عنوان فرار
س��رمایه از طریق نهادهای مالی داخلی و یا نهادهای مالی مرزی و فرامرزی که دامنه آنها تا
مراک��ز پولی عمده دنیا مانند نیویورک ،لندن و توکیو گس��ترش مییابد ،انجام میپذیرد؛ در
مقابل ،شواهد کمی در خصوص فرار سرمایه در اثر اعمال سیاستهای مبارزه با پولشویی در
دست است.
واژههای كلیدی :پولش��ویی ،تطهیر پول ،فس��اد ،نظام پولی و مالی ،بازار س��رمایه ،دیوان
محاسبات کشور

مقدمه

پول بعنوان یكی از مهمترین اختراعات بش��ری منص��وب میگردد .این پدیده موجب از میان
برداش��ته شدن مشكالت بوجود آمده از طریق مبادالت پیاپی ش��ده و مبادله را تسریع و تسهیل
كرده اس��ت .همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی ،بخصوص گردهم
آم��دن هرچه آس��انتر عوامل تولید باعث توزیع س��ریعتر و آس��انتر كاالها و خدمات تولید ش��ده
میگ��ردد .امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی،س��طح عمومی قیمتها ،تولید
ناخالص ملی و س��ایر پارامترهای كالن اقتصادی نقش انكار ناپذیر آن در تغییر ش��اخصهای كالن
اقتصادی مانند تورم ،ركود ،اشتغال ،در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است.
آنچنانی که از تعریف فوق معلوم گردید پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی
انس��انها محس��وب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی
میتواند مفید محسوب شود که از راهای مشروع و قانونی بدست آید ،ولی اگر همین پول از راههای
نامش��روع و خالف حاصل گردد چیزی جز بح��ران ،بیعدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی
انسانها را تهدید میکند ،ببار نخواهد آورد.
پولش��ویی ،تطهیر و قانون��ی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباش��د .امروزه
پولشویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خالف در سطح جهان ،رشد بسیاری یافته است
بطوریكه به یكی ازمعضالت حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد
تهدید قرار داده اس��ت .به همین دلیل عزم جامعه بینالمللی بر مبارزه با آن متمركز شده است و
تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بكار برده اند .در ایران نیز مدتی اس��ت كه توجهها به س��مت
آن جلب شده است.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت
نامش��روع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامش��روع حاص��ل از قاچاق مواد مخدر،
رش��وه ،اختطاف و غیره میباشد .پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته ،توجه بسیاری
از صاحبنظ��ران را ب��ه خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات
حقوقی و اقتصادی باز کرده است .همان گونه که از این واژه استنباط میشود ،پول کثیفی وجود
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تعریف پولشویی

پولش��ویی به هرنوع اقدام و عملیاتی اطالق میش��ود که پس از کس��ب عواید و منافع مادی
ناش��ی از ارتکاب جنایات دیگر از قبیل قمار ,فحش��اء ,فس��اد ,سوء اس��تفادههای مالی و رشوه ,به
منظور جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن در آمد آن ,انجام میشود.
در تعریفی دیگر پولش��ویی عبارت اس��ت از هر نوع عمل یا اقدام به عمل ،برای مخفی كردن
یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامش��روع ،به طوری كه وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته
است .همچنان میتوان پولشویی یا تطهیر پول را اینچنین تعریف نموده که پولشویی یك فعالیت
غیرقانونی اس��ت كه در طی انجام آن ،عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خالف قانون ،مشروعیت
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دارد و طی فرایندی تطهیر میشود .منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی ،عوایدی است که از
فعالیت مجرمانه حاصل میشود .مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان
توسط مجریان قانون ،با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجامگیرد،
منشأ پولهای آلوده را تا حد ممکن مخفی میکنند .آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز
لطمات جبرانناپذیری به اقتصاد کش��ور خواهد ش��د و چنین لطماتی دولت را ملزم میکند که با
این پدیده مقابله کند.
ب��ا توج��ه به مطالب مذکور ،در نوش��ته حاضر قص��د داریم ضمن شناس��ایی مفهوم و ماهیت
پولشویی ،و پیشینه پولشویی ،روشهایی را که پولشویان در تطهیر اموال به کار میگیرند ،انواع
و مراحل پولشویی که روی هر یک به تفصیل بحث خواهد شد.
از جمله آثار سوء اقتصادی پولشویی ،میتوان به انحراف تصمیمگیری در سطوح کالن ،خدشه
دار کردن امنیت اقتصادی ،هدایت س��رمایهگذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهره وری پایین،
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ،تضعیف بخش خصوصی ،افزایش هزینههای دولت ،تضعیف نظام
بانکی و افزایش ریس��ک اعتباری بانکها اشاره کرد .پولشویان به منظور تطهیر اموال خود از نظام
بانکی ،بازار اوراق بهادار ،بازار ارز ،شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده میکنند
و با چرخش پولهای کثیف در این بازارها ،منشأ آن را مخفی میکنند.
در این نوشته همچنان چگونگی رابطه پولشویی با فساد اداری و مالی و راهکارهای مبارزه با
آن را بررس��ی کنیم؛ مقابله با پولشویی در  ۳سطح مؤسسهها ،ملی و بینالمللی صورت میگیرد.
در س��طح نخست ،مؤسسههای اقتصادی به عنوان اولین نهاد رو در رو با پدیده پولشویی ملزم به
مبارزه قاعدهمند با آن هستند .از سوی دیگر ،در عرصه ملی نیز کشورها با اتخاذ برخی تدابیر ویژه
باید به مبارزه با این معضل ،بپردازند .افزون بر این ،فعالیتهای گس��تردهای نیز بهمنظورمقابله با
پولش��ویی در عرصه بینالمللی در حال انجام است .از س��وی دیگر ،برگزاری گردهماییهایی در
س��طح بینالمللی و انتقال تجارب کارشناسان کشورهای پیش��رو در مبارزه با این معضل به سایر
کش��ورها و به طور خالصه برگزاری دورههای آموزش��ی در عرصه بینالمللی ،از دیگر موارد مبارزه
با پولشویی است.
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مییاب��د و پولهای كثیف ناش��ی از اعمال خالف به پولهای تمی��ز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد
جایگزین میشود.
در قانون نمونه موارد زیر پولشویی محسوب میگردد:
الف) تبدیل یا انتقال اموال به منظور پنهان س��ازی یا تغییر ظاهر منبع آن یا کمک به ش��خصی
که در ارتکاب جرم منشاء نقش داشته است با هدف فراری دادن او از پیامدهای قانونی خود
ب) پنهان سازی یا اختفای ماهیت واقعی ،منبع ،محل استقرار ،تصرف ،جابجایی یا مالکیت اموال
ج) تملک ،تصرف یا اس��تفاده از اموال توسط هر شخصی که میداند یا میبایست بداند یا مظنون
به دانستن است که این اموال از عواید حاصل از جرم حاصل شده است.
قانون نمونه  :این قانون در س��ال ۱۹۹۵توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای
تس��هیل در امر قانونگذاری و اصالح قوانین مب��ارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و
پولش��ویی عواید حاصل از این جرایم در کش��ورهای مختلف؛ تدوین ش��د و در سال ۱۹۹۹مورد
بازنگری قرار گرفت.
انواع پولهایی كه میتواند به صورت نامش��روع در جامعه مطرح باش��د ،به س��ه گروه پولهای
كثیف و یا پولهای آغش��ته به خون ،پولهایی س��یاه و پولهای خاكس��تری تقسیم میشود .پولهای
كثیف یا پولهای آغشته به خون ،مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر ،اختطاف ،دزدی است.
پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق كاال است ،به طوری كه درآمدهای حاصل از قاچاق كاال
و شركت در معامالت پر سود دولتی كه خارج از عرف طبیعی صورت میگیرد ،باعث پیداش این
پول میشود .پولهای خاكستری ،درآمدهای حاصل از فروش كاال و یا انجام دادن كارهای تولیدی
اس��ت ،ولی از نظارت دولت پنهان میماند و دولت از آنها بیاطالع اس��ت كه معموال“ برای فرار از
مالیات این كارها را انجام میدهند.
بنابرای��ن پدیده پولش��ویی به هر اقدامی ك��ه موجب قانونی جل��وه دادن پولهای حاصل از
فعالیتهای نامش��روع یا غیرقانونی منتج گردد ،اطالق میگردد .فرآیند پولشویی عمدتاً از طریق
اس��تفاده از بازارهای مالی غیررسمی كه نزد هیچ س��ازمانی ثبت نشده و به صورت زیرزمینی كار
میکند ،تش��كیل میگردد و ش��یوههای آن به نوع سیس��تم اقتصادی ،قوانین و مقررات كشورها
بس��تگی دارد .عموماً در كشورهای درحال توسعه از بازارهای مالی غیررسمی كه نزد هیچ ارگانی
ثبت نش��ده و به صورت زیرزمینی كار میکند ،تش��كیل میگردد .راهبرد آنها استقرار كاركردهای
مدیریتی و تولیدی در مناطق كمخطر ،یعنی مناطقی كه این س��ازمانها در آن كنترل نس��بی بر
محیط برخوردار میباشند .آنها همچنین مناطقی را به عنوان بازارهای ترجیحی خود برمیگزینند
كه بیشترین تقاضا در آنها وجود دارد تا بتوانند قیمتهای باالتری مطالبه نمایند و در كشورهای
پیشرفته عموماً فرایند پولشویی در داخل ساختار رسمی صورت میپذیرد.
تاریخچه پولشویی

واژه پولش��ویی که جدیدا ً وارد مفاهیم اقتصادی و ش��مول جرایم گردیده ،یک پدیده تاریخی
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چهار گونه پولشویی قابل شناسایی است:
 پولش�ویی درونی :ش��امل پولهای کثیف که از فعالیتهای مجرمانه و در داخل خاک یککشور میشود که در همان کشور شسته میشود.
 پولش�ویی صادر شونده :شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه که درداخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر میشود.
 پولش�ویی بیرونی :ش��امل پولهای کثیف به دس��ت آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده درسایر کشورها که در خارج نیز شسته میشود.
 پولشویی وارد شونده :که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمدهو در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته میشود.
مراحل پولشویی

مراحل پولشویی را میتوان به صورت مجموعی به شکل ذیل تقسیم نمود:
مرحله اول س�رمایهگذاری :در این مرحله ورود اولیه س��رمایهها به نظام مالی انجام میشود.
پولش��ویان مبالغ عظیم��ی پول را از فعالیته��ای غیرقانونی ایجاد میکند ،ب��رای مثال خرید و
ف��روش خیابانی مواد مخدر ک��ه پرداختها بهصورت نقد و در مبالغ ک��م صورت میگیرد .هدف
پولشویان ،خارجکردن پول از محل کسبشده است تا بدین وسیله از ردیابی مقامات رسمی دور
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است ،دو هزار سال پیش از میالد مسیح بازرگانان دارایی خود را از حکامی که ثروتشان را تصاحب
کرده و خودش��ان را نابود میکردند ،پنهان مینمودن��د .تجار چینی عالوه بر مخفی کردن دارایی
خود از حکومت ،ثروتشان را جابجا نیز مینمودند.
صاحبنظران قرن بیس��تم معتقدند که واژه «پولشویی» به زمان ممنوعیت قمار در آمریکا باز
میگردد .نخستین بار فردی به نام «آلکاپون» گانگستر معروف دهه  1930در آمریکا که مالک و
گرداننده قمارخانههای متعددی بود ،برای قانونی جلوه دادن پول نقد حاصل از قمارخانه ها ،آنان
برای پنهان س��ازی شیوه عمل خود ،رختشوییخانهای تاس��یس کردند و وانمود میکردند درآمد
خود را از این راه به دس��ت میآورند؛ نه از راه نامش��روع؛ بنابراین وجه تسمیه پولشویی از همین
جا منشا گرفته و به این ترتیب اصطالح پولشویی شکل گرفت.
پولشویی را جنایت دههی  1990گفته اند ولی میتوان گفت که سالهای متمادی قبل از آن
هم عمل پولش��ویی انجام شده اس��ت ،و به دهههای  1920و  1930بر میگردد و این با توجه به
این که کاربرد این اصطالح در منابع مکتوب بیش از دهه  1970مش��اهده نش��ده به نظر میرسد
همان تش��ابه پولشویی با شست و ش��ویی لباس که کثافت در تمام موارد غیرقابل رویت گردیده
و محو میش��ود منش��ا کاربرد این اصطالح در مورد پروسهای میباشد که پولهای آلوده را ()75%
تمیز جلوه میدهد.
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بماند و آس��وده خاطر نمودن مالک پول و استقرار آن در نظام مالی برای مرحله بعد است .مرحله
ورود س��رمایه ،آسیبپذیرترین مرحله تطهیر پول است زیرا بیش��ترین احتمال برای کشف منشا
غیرقانونی این پولها وجود دارد.
یکی از روشهایی که مورد استفاده تطهیرکنندگان پول قرار میگیرد ،استفاده از نام بستگان
نزدیک یا س��ایر اشخاصی اس��ت که به گونهای با آنان در ارتباط هس��تند .روش دیگری که مورد
استفاده اقلیتهای قومی قرارمی گیرد ،این است که مهاجران مبالغ جزئی و کم را در یک حساب
مشترک واریز مینمایند.
مرحله دوم الیهبندی کردن :در روند الیهبندی کردن اولین تالش برای پنهان سازی یا تغییر
شغل منبع مالکیت سرمایهها از طریق ایجاد الیههای پیچیده معامالت مالی میباشد که مانع رد
یابی و حسابرس��ی میشود و این خود نوعی بیهویتی ایجاد میکند .هدف الیهبندی جدا نمودن
پولهای غیرقانونی از منبع جرم است که عمدا ً با ایجاد شبکهای پیچیده از معامالت مالی با قصد
پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع مالکیت وجوه صورت میگیرد .این مرحله
ش��امل مجموعهای از معامالت با هدف مخفی کردن منشا اصلی پول است .این امر متضمن انجام
دادن عملیاتی مانند حواله وجه س��پرده ش��ده نزد یک موسس��ه مالی به موسسه دیگر ،یا تبدیل
س��پرده نقدی به اس��ناد پولی دیگر (سهام و چکهای مسافرتی ) است .در این مرحله سه تکنیک
رایج است.
•اولی��ن تکنیک اختالط پول کثیف با پول تمیز اس��ت اغلب این اختالط به این ترتیب صورت
میگیرد که عواید حاصل از جرم با انجام معامالتی از قبیل صادرات و واردات کاال و توسل به
کم نمائی سیاهه صادراتی و گران نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد میگردد.
•دومین روش انتقال پول از طریق واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجدد
آن که در این صورت تشخیص ماهیت غیرقانونی مال مشکل میشود.
•روش س��وم ،پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده اس��ت .بس��یاری از خدمات��ی که از طریق
موسس��ات مالی صورت میگیرد مانند ارائه وثائق در مقابل خرید اسناد ،نمونه بارز این مساله
این است که با جابهجایی پولها به داخل و خارج حسابهای بانکی خارج از کشور که متعلق
به س��هام بینام شرکتهای س��وری میباش��د ،الیهبندیهایی از طریق انتقال سرمایه بهطور
الکترونیکی صورت میگیرد .فرض کنید روزانه بیش از  500هزار انتقاالت الکترونیکی صورت
بگی��رد و با این امر بی��ش از یک تریلیون دالر انتقال وجوه بهط��ور الکترونیکی صورت پذیرد
که اغلب آنها قانونی اس��ت .در اینصورت اطالعات واضح و کافی در مورد هر یک از انتقاالت
الکترونیکی برای پیبردن به این موضوع که پول رد و بدل ش��ده کثیف اس��ت یا تمیز وجود
نخواهد داش��ت .بنابراین روشی عالی برای پولشویان تلقی میگردد که میتوانند پول کثیف
خود را جابهجا نمایند.
•س��ایر روشهایی که از سوی پولشویان مورد اس��تفاده قرار میگیرد عبارت است از معامالت
پیچیده با سهام ،کاال و معامالت کارگزاران بازارهای آتی؛ با فرض حجم خالص معامالت روزانه
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و میزان باالیی از منابع بینام موجود ،شانس ردیابی معامالت بسیار ناچیز میباشد.
مرحل�ه س�وم ادغام کردن :این مرحله که به نحوی مرحله حس��اس و نهای میباش��د ،یعنی
مرحلهای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی ادغام شده و با تمامی داراییهای دیگر در این
سیس��تم یکسان میش��ود .پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمایند
که از راه قانونی به دست آمده است .با انجام این مرحله ،تشخصی قانونی یا غیرقانونی بودن ثروت
بسیار مشکل هست.
آخرین مرحله در فرآیند پولشویی ،یکپارچه سازی یا فرآهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع
ب��رای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه اس��ت .ای��ن مرحله از طریق روشهای
متعددی مانند سوق داراییهای نامشروع به سوی اشخاص و شرکتهایی که به نحوی با مجرمان
در ارتباط هس��تند ،یا از طریق روشهای دیگری مانند تاسیس شرکتهای پوششی و غیره انجام
میپذیرد .در این مرحله س��رمایهها ی انتقال یافته به طور کامل در اقتصاد رسمی و قانونی جذب
میشوند تا از آنها برای هر هدفی بتوان استفاده نمود .روشهای متداول پولشویان در این مرحله
از عملیات بهصورت تاسیس شرکتهای صوری در کشورهایی که حق پنهانکاری در آنها تضمین
میشود میباشد .پس آنها قادر هستند طی یک معامله قانونی آتی از پول شستهشده به خودشان
وام دهند .بهعالوه ،برای افزایش سود خود ،خواستار کاهش مالیات بر بازپرداختهای وام هستند
و در ازای وامی که میگیرند برای خود بهره قایل میشوند.
در کل میتوان راه و روش اصلی پولشویی را در  12مورد زیر خالصه کرد :
1 .1انتقال درآمد و پول به خارج.
2 .2تبدیل درآمد به پول خارجی
3 .3چند مسیری کردن عملیات بانکی
4 .4استفاده از بنگاهای خیریه
5 .5انتقال مالکیت
6 .6خرید و فروش سهام
7 .7مشارکت صنعتی
8 .8همکاری با ماموران خائن
9 .9خرید و فروش چند باره مستغالت و زمین شهری
1010پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد
1111خرید طال و جواهرات
1212سایر موارد مشابه
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بگیرند ،از این رو تعقیب سازماندهی کنندگان اصلی جنایت و فعالیتهای تبهکارانه دشوار میشود.
 )۲منافع و س��ودهای کسب ش��ده را از فعالیت جنایتی دور میکند تا اگر این جنایات گرفتار
عوامل قضایی شوند از توقیف سودهای مذکور جلوگیری به عمل آید.
 )۳از منافع و مزایای این س��ودها بهرمند ش��وند بدون اینکه توجه کسی را به خودشان جلب
نمایند.
 )۴عواید و سودهای فوق را در فعالیتهای جنایتکارانه فردی ،و باقی را در فعالیتهای اقتصادی
مجددا ً سرمایهگذاری نمایند.
مشروع ّ
حجم پولشویی در جهان

پیش از اینکه به بحث حجم پولشویی در جهان بپردازیم باید این را بدانیم که آیا این جرمی
که در ابعاد مختلف و به طور گسترده و اغلباً مخفیانه در سطح بینالمللی انجام میپذیرد ،آیا قابل
اندازه گیری به صورت دقیق و شفاف میباشد یا خیر؟.
آیا امکان اندازهگیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد؟

جواب صریح و روش��ن این اس��ت که ،متأس��فانه ،تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری
حجم پولشویی ارایه نشده است .با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیتهای غیررسمی
اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم .گرچه در مطالعات
تجرب��ی به عمل آمده روشهایی ارایه ش��ده که از آن جمل��ه میتوان روش پنج درصد  GDPهر
کش��ور ،بررس��ی مازاد پس انداز در نظام بانکی ،روش دادهها و س��تادهها و ،همچنین ،روش خرد
به ش��کل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ،چه به صورت مس��تقیم و چه به صورت
غیرمستقیم ،را نام برد .اما هیچ یک از این روشها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی
را نداشتهاند.
آمار مربوط به پولشویی

ب��ا آنكه با توجه به ویژگی خاص فرایند پولش��ویی ،آمار و اطالعات مربوط به آن در خارج از
حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی كشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این
باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است .به عنوان مثال در مورد ارقام پولشویی
صندوق بینالمللی پول ( )IMFبرآورد كرده است كه حجم كل پولشویی در دنیا مبلغی حدود 2
تا  5در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال
 1996بیانگر آن است كه حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذكور در حدود  590میلیارد
دالر تا  1/5تریلیون دالر آمریكا بوده است.تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش كل تولیدات
اقتصادی كشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است .این حجم عظیم پولشویی میتواند بیانگر تأثیرات
منفی بالقوهای باشد كه بر اقتصاد كشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود.
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ب��ا آنكه با توجه به ویژگی خاص فرایند پولش��ویی ،آمار و اطالعات مربوط به آن در خارج از
حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی كشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این
باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است .به عنوان مثال در مورد ارقام پولشویی
صندوق بینالمللی پول ( )IMFبرآورد كرده است كه حجم كل پولشویی در دنیا مبلغی حدود 2
تا  5در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال
 1996بیانگر آن است كه حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذكور در حدود  590میلیارد
دالر تا  1/5تریلیون دالر آمریكا بوده است.
تنها حد پایین ارقام یاد ش��ده معادل ارزش كل تولیدات اقتصادی كش��وری به اندازه اقتصاد
اس��پانیا اس��ت .این حجم عظیم پولش��ویی میتواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوهای باش��د كه بر
اقتصادكشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود .پولشویی موجب فساد اقتصادی در جوامع میگردد.
آمارها نشان میدهد حجم پولشویی در دنیا ساالنه  500میلیارد دالر است این درحالی است
كه كشورهای نیجریه و روسیه بیش از كشورهای دیگر مشكوك به پولشویی هستند وكشورهای
اروپایی و آمریكایی كمترین را دارند درحال حاضر در 140كش��ورجهان قانون مبارزه با پولشویی
وجود دارد این درحالیست كه دركشور ما قانون مبارزه با پولشویی تصویب نشده است.
صندوقهای قرض الحس��نه ازجمله جاهایی هس��تندكه میتوانند مورد طمع پول شویان قرار
گیرند زیرا در سیس��تمهای خود فعالیت شناس��نامه داری انجام نمیدهد .و میتوانند آنها را از
اهداف اصلی خود منحرف كنند.
پولشویی یكی از عواملی است كه موجب فساد اقتصادی جوامع میگردد و آنان را ازپیشرفت
وتوسعه اقتصادی باز میدارد همچنان كه در بسیاری از كشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به
خاطر استفاده از پولهای نامشروع هستیم.
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اما آنچه چهره پولش��ویی را بیش از بیش زش��ت جلوه میدهد دستگاههای تبهكاری و انجام
عملیات بانكها توسط آنهاست كه گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن
چرخههای پولی و مالی كشورها میشود.
اکنون که با پدیده پولش��ویی تا حدودی آش��نا گش��تیم ،ابتدا به موضوع��ی میپردازم که با
پولش��ویی ارتباط نزدیک داشته و پولش��ویی راهی برای تداوم آن میگردد که همانا فعالیتهای
مجرمانه و جرایم س��ازمان یافته میباشد و س��پس به اثرات زیانبار و مخرب تطهیر پول ،بر پیکره
اقتصادی یک نظام خواهیم پرداخت.
 -1جرایم سازمان یافته:

تاكنون مطالب بس��یاری راجع به جرایم س��ازمانیافته بیان ش��ده اس��ت و این جرایم از ابعاد
مختلف حقوقی ،سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاند .باید دانست
ك��ه این طیف از جرایم به لحاظ ویژگیهایی كه برخوردارند و اهدافی كه از آنها دنبال میش��ود،
بیشتر در محافل بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرند و همانطور كه ذكر شد ،كنوانسیون پالر
مو نیز این جرایم را در عرصه فراملی مدنظر قرار داده اس��ت تا با هماهنگی هرچه بیش��تر با آنها
مبارزه شود.
در قس��مت (ب) بند  1ماده  3كنوانسیون تحت عنوان «قلمرو اجرایی» ،صریحاً بیان شده كه
جرم تحت ش��مول این كنوانس��یون باید ماهیت فراملی داشته باش��د .و در بند  ،2مختصات جرم
فراملی را چنین بیان میكند:
از نظر بند  1این ماده،یك جرم در صورتی ماهیتاً فراملی تلقی میشود كه:
الف :در قلمرو بیش از یك دولت ارتكاب یابد؛
ب :در س��رزمین یك دولت ارتكاب یابد؛ولی بخش مهم��ی از مقدمات ،طرحریزی ،هدایت یا
كنترل آن در كشور دیگری صورت پذیرد؛
ج :جرم در س��رزمین یك دولت ارتكاب یابد؛ ولی توس��ط یك گروه جنایتكار س��ازمانیافته
ارتكاب یابد كه در سرزمین بیش از یك دولت به فعالیت میپردازند؛ یا
د :جرم در یك كشور ارتكاب یابد؛ولی آثار اساسی آن در كشور دیگری بروز یابد.
بدین ترتیب چنانچه جنایتی در قلمرو س��رزمین یك دولت برنامهریزی ش��ود و ارتكاب یابد و
آثار آن نیز متوجه همان دولت باشد ،حاكمیت دولت مزبور اقتضا میكند كه در قالب تدابیر ملّی
عمل كند و چنین عملی از شمول كنوانسیون پالرمو خارج است.
 -2پولشویی؛ ساحل نجات جرایم سازمانیافته:

پیش از پرداختن به این موضوع ،الزم به ذكر است كه جرایم سازمان یافته چنان برای كشورها
گران تمام میش��ود كه برای مبارزه با آنها ،از اتخاذ رهیافتهای پرخطر و پرهزینه نیز هیچ ابایی
ندارند؛ به نحوی كه حتی ارتش و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خود را هم به خدمت میگیرند
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و با وجود متحمل ش��دن تلفات و خس��ارات بس��یار ،باز هم به این راه ادامه میدهند .با توجه به
ویژگیهایی كه برای این تش��كلها برش��مردیم ،حداقل به دو دلیل میتوان گفت كه این رهیافت
چندان نتیجه بخش نبوده است؛
 -1یكی از نقاط قوت و شاید مهمترین عامل محرك این تشكلها ،برخورداری از قدرت باالست كه
به آنها امكان میدهد از لحاظ تجهیزات و نیروی نظامی ،وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و
از آنجا كه قصد كنار كشیدن از این حرفه مجرمانه را ندارند ،به خود این جرأت را میدهند كه
با نیروهای دولتی به مبارزه مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتیشوند ،از آنجا كه قدرت
اقتصادیشان لطمه ندیده است ،میتوانند مجددا ً خود را سازماندهی كنند.
 -2همانطور كه ذكر ش��د ،حفظ اس��رار گروهی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار اس��ت و مهمتر
اینكه كمتر اتفاق میافتد كسی در این گروهها باالتر از مافوقش را بشناسد و به همین دلیل،
حتی در صورت به دام افتادن الیههای اولیه در درگیریهای مسلحانه ،امكان شناسایی عناصر
اصلی و رهبران آنها بسیار مشكل است.
ب��ا توج��ه به نق��اط ضعف این قبی��ل راهكارها و لزوم برخ��ورد قاطع با تش��كلهای مجرمانه
س��ازمانیافته ،حدود چهار دهه اس��ت كه نظر سیاس��ت گذاران به این مسأله معطوف شده كه از
آنجا كه هدف اصلی این جرایم كس��ب منافع مادی و وارد كردن درآمدشان به چرخه اقتصاد ملی
از طریق پولشویی است ،اگر بتوان مانع تحقق هدف شان شد ،پیشگیری مؤثر و مبارزه قاطعی با
فعالیتهای مجرمان ه شان به عمل خواهد آمد .به این ترتیب بود كه در سال  ،1970ایاالت متحده
ب��رای اولین بار با اصالح قان��ون راز داری بانكه��ا (  ،)The Bank Secrecy Act , 1970كلیه
مؤسس��ات مالی از جمله بانكها را موظف كرد از مشتریان خود بخواهند منشاء سپردههای بیش
از دههزار دالرشان را با ارائه مدرك معتبری مشخص كنند .این اولین مبارزه رسمی با تشكلهای
مجرمانه س��ازمانیافته از طریق دس��ت گذاشتن بر منافعمالیش��ان بود .اما از آنجا كه مجرمین
سازمانیافته نمیتوانستند از فعالیت خود دست بكشند ،تصمیم گرفتند به طرق مختلف با پنهان
ساختن منشاء درآمدهای نامشروع شان به آنها جلوه مشروعی بدهند تا از این طریق تحت شمول
آن قانون قرار نگیرند.
بنابرای��ن ،همانطور كه مالحظه میش��ود ،به راس��تی اس��تمرار حیات تش��كلهای مجرمانه
سازمانیافته در گرو پولشویی است و به این ترتیب ،مبارزه با آن میتواند مؤثرترین مبارزه با آنها
باشد .این رهیافت نسبت به دیگر اقدامات اتخاذ شده به ویژه مبارزه مسلحانه ،از مزایایی برخوردار
است .از جمله:
•تنها اقدامی كه باید انجام داد وضع یك س��ری مقررات كارآمد و مناس��ب برای نظام پولی و
بانكی و بنگاههای اقتصادی و نظارت بر حس��ن اجرای آنها میباش��د ت��ا از ورود منافع مادی
نامشروع به چرخههای اقتصادی جلوگیری شود.
•از آنجا كه این رهیافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگیری میكند ،از وارد
آمدن لطمات اقتصادی جبرانناپذیر مذكور ممانعت به عمل میآید.
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•ب��ر خالف مبارزه مس��لحانه كه عمدت��اً رویارویی با عناص��ر اجرایی و الیهه��ای خارجی این
تشكلهاس��ت و از بی��ن بردن آنه��ا كمتر تأثیری در ش��اكله آنها ندارد ،از آنج��ا كه مبارزه با
پولش��ویی مبتنی بر حسابهای مالی آنهاست ،در شناس��ایی عناصر كلیدی شانس بیشتری
وجود دارد.
با توجه به توضیحاتی كه داده ش��د ،به نظر میرس��د در مبارزه با جرایم سازمانیافته به ویژه
از طریق وضع مقررات ضد پولش��ویی تردیدی باقی نمیماند .اما نكته حائز اهمیت این اس��ت كه
اخیرا ً پول و به تبع آن نظام بانكی دچار تغییر و تحوالت بنیاد دینی ش��ده اس��ت .پول و بانكداری
الكترونیك جلوه جدیدی از این ابزارهای زیربنایی اقتصادی هس��تند كه تحول عظیمی را در این
حوزه بوجود آورده اند و به خاطر مطلوبیتهای ش��گرفی كه از آن برخوردارند ،برای تش��كیلهای
مجرمانه سازمان یافتهای كه حیات شان به پولشویی وابسته است ،بسیار ارزشمند هستند.
پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

مبارزه با پولش��ویی پدیدهای اس��ت که باید توسط سیاس��تگذاران و دولتمردان کشور مورد
توج��ه ویژه قرار بگیرد تا امنیت و ثبات اقتصادی را برای کش��ور به ارمغان بیاورد .در واقع تطهیر
پول اقدامی برای اس��تفاده قانونی از پولهای کثیف اس��ت که روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را
مختل کرده و به مخاطره میاندازد .به عقیده صندوق بینالمللی پول برای ایجاد ش��رایط پایدار و
شفافس��ازی اقتصادی مبارزه با پدیده پولش��ویی یک امر الزم و ضروری است ،هر اندازه اقتصاد
از ش��رایط رقابتی بیشتر فاصله بگیرد بستر برای فعالیتهای پولشویی آمادهتر و گستردهتر خواهد
ش��د ،آنچه مسلم است این که مهمترین خطر پولش��ویی؛ تهدید اقتصاد ملی و غیراجرایی شدن
سیاس��تهای اقتصادی و اجتماعی اس��ت .کاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهای مالیات ،نوسان
جریان س��رمایه ،نرخ ارز و نرخ بهره و س��بب میشود که سیاستهای اقتصادی کارآمدی خود را از
دست بدهند و بازار رقابت بیش از پیش خارج شده و فعاالن اقتصادی و کارآفرینان توان رقابت و
س��رمایهگذاریهای مولد را از دس��ت بدهند و با این روند بازده اقتصادی در هر مرحله کمتر از قبل
گردد.
از آنجاییک��ه پولش��ویی وفعالیتهای مجرمانه منج��ر به تغییر درآمدی از س��رمایگذاریهای
درازمدت بس��وی س��رمایهگذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت میشود ودر این
بخش فرار مالیاتی رایج است ،اثرات زیانباری بر اقتصاد کالن وبرنامههای طویلالمدت ملی ،خواهد
داشت.
پولشویی اثار زیانبار غیرمستقیمی هم دارد ،زیرا دادوستدهای غیرقانونی،بازدارندهی تبادالت
قانونی نیز هس��ت؛ مهمتر ازآن مبادالت زیر زمینی وفس��اد واختالس ،از اطمینان واعتماد به بازار
وس��ازکارهای آن میکاهد .ذخیره (مانده) انباشت داراییهای شسته شده در برخی از کشور ها،به
احتمال ،بیش از سرمایههای جاری است ودر نتیجه بیثباتی اقتصادی را افزایش میدهد.
بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش مییابد .وهمچنان اسباب تخریب
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بازارمالی ،ورشکس��تگی بخش خصوصی (که بصورت قانون��ی فعالیت میکنند) ،کاهش بهره وری
در بخش واقعی اقتصاد ،افزایش ریس��ک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد ،بیثباتی
در نرخه��ای ارز و به��ره ،توزیع نابرابر درآمد ش��هر وندان وآثار منفی دیگر را فراهم میس��ازد که
هم��ه آنها به نحوی رش��د وتوس��عه اقتصادی را تحت تاثی��ر منفی قرار میدهد وع�لاوه بر اثرات
مخرب اقتصادی ،تآثیر نامطلوب اجتماعی،سیاس��ی ،فرهنگی را س��بب گردیده ودر نتیجه فاصله
طبقاتی (دارا ونادار،پردرآمد وکم درآمد) وفس��اد سیاس��ی را بوجود میآورد .و در نهایت پولشویی
در کش��ورهای در حال رش��د مانع ورود آن به هئیت کشورهای توسعه یافته ودست یابی آنها به
توسعه پایدار خواهد شد.
با توجه به آمارهای جهانی  500میلیارد تا  1.5تریلیون دالر درآمد ناش��ی از خرید و فروش
مواد مخدر و سایر جرایم سازماندهی شده به روشهای مختلف به داراییهای قانونی تبدیل میشود.
در این بخش به تحلیل تأثیرات پولشویی بر اقتصاد ملی در چهار بخش واقعی ،عمومی ،پولی
و مالی خواهیم پرداخت .الزم به توضیح اس��ت كه تمامی این آثار در كوتاه مدت ظاهر نمیش��وند
و برای مشاهده برخی از آثار ذكر شده نیاز به مدت زمان بیشتری است.
با توجه به فعالیتهای غیرقانونی و بزهكارانه وس��یع در دنیا ،حجم بزرگی از پولهای در جریان
دنیا ،پولهای كثیف میباش��ند .در قطعنامهای كه در ژوئن س��ال  1998در مجمع عمومی سازمان
مل��ل متحد تصویب گردید ،تخمین زده ش��د كه س��االنه دس��ت كم  2میلی��ارد دالر پول تطهیر
میگردد .در نتیجه ،وجود این حجم وس��یع پول كثیف ناش��ی ازعملیات پولشویی بالطبع اثرات
زیادی درس��طح اقتصاد كالن خواهدگذاش��ت .افزایش پولش��ویی و جرم و جنایت سبب كاهش
تقاضای پول و كاهش معینی در نرخ ساالنه  GDPمیشود .همچنین رشد فعالیتهای زیر زمینی
بعلت رش��د پولش��ویی ،ب��ه دلیل عدم ثبت در  GDPسیاس��تهای اقتصادی را تح��ت تاثیر قرار
میدهد .عالوه بر این پولش��ویی بر توزیع درآمد در س��طح جامعه نیز تاثیر میگذارد .در سطوح
وس��یع ،فعالیتهای غیرقانونی نهفته ،درآمد را از پس انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمایهگذاران
و پس انداز كنندگان كوچگ و یا از سرمایهگذاریهای شفاف به سمت سرمایهگذاریهایی پر ریسك
و با كیفیت پایین هدایت میکند و در نتیجه بر رش��د اقتصادی تاثیر خواهد گذاش��ت .همچنین
پولشویی سبب آلودگی مبادالت قانونی خواهد شد .بدین صورت كه اعتماد به بازارها و مبادالت
قانونی به دلیل آلودگی ناش��ی از سطح وس��یع اختالس و كالهبرداریها مورد تردید قرار خواهد
گرفت .همچنین یكی از اثرات منفی پولشویی ،فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از كشور میباشد.
بدین صورت كه پولهای خالف برای تطهیر و س��رمایهگذاری به كش��ورهای توس��عه یافته غربی
منتقل میشوند.
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جرم منشاء پولشویی ( مانند قاچاق مواد مخدر ،کالهبرداری ،سرقت ،فرار از مالیات و غیره)
موجب میش��ود که مقادیر قابل توجهی از منابع مالی از كنترل قربانیان این جرایم خارج ش��ده و
در اختیار مجرمین قرارگیرد .عمل پولشویی موجب میشود كه این منابع غیرقانونی تطهیر شده
و وارد چرخه اقتصادی ش��وند و چرخه آنها حالت قانونی به خود بگیرد .پولشویی این اجازه را به
مجرمان میدهد كه از میوههای جرم خود منتفع شوند.
ب :پیچیدگی مصرف

زمان��ی ك��ه منابع مالی از قربانیان به مجرمان منتقل میش��ود ،نحوه صرف پولها با حالتی كه
قب ً
ال داش��ت متفاوت میش��ود .الگوی مصرف جنایتكاران ممكن است با الگوی مصرف شهروندان
معمولی متفاوت میباشد .بنابراین عمل پولشویی موجب میشود كه خریداری دارای یهای بخش
حقیقی ،جواهرات ،اش��یاء هنری و لوكس میش��ود تا اینكه این پولها موجب تحریك ناظران مالی
نش��وند درحالیكه قربانیان این پولها را صرف خری��د لوازم مصرفی خود ،و پس انداز برای روزهای
نیاز خود میكنند .در
نتیج��ه صنایع تولیدكننده لوازم ضروری جامعه با یك كاهش تقاضا در اثر پولش��ویی مواجه
میش��وند و همچنین صنای��ع تولیدكننده كاالهای لوك��س و قیمتی با یك افزای��ش تقاضا روبرو
میشوند .تأثیر این كاهش و افزایش در تقاضای كاالهای لوكس و ضروری اعوجاح مصرف را در پی
داشته و موجب تخصیص ناكارای منابع شده و رفاه كل را كاهش میدهد.
ج :پیچیدگی سرمایهگذاری

آثار منفی پولش��ویی در مورد س��رمایهگذاری نیز به وضوح مشاهده میش��ود .همانگونه كه
عنوان شد پولشویان در مورد انتخاب پروژههای سرمایهگذاری به راحتی اختفا بیشتر فكر میكنند
تا به بیش��ینه كردن س��ود آتی .در این صورت حجم قابل توجهی از س��رمایههای ملی به س��مت
انجام كارهایی كه بازدهی اقتصادی باالیی ندارند ،س��وق پیدا میکند .این امر موجب میشود كه
سرمایهگذاریهای انجام شده ،موجب افزایش تولید ملی و در نتیجه اشتغال نشوند.
د :افزایش کاذب قیمتها

پولشویان تمام هم و غم خود را به كار میبرند تا بتوانند درآمدهای نامشروع خود را به شكل
قانونی و مش��روع تبدیل كنند .در راس��تای نیل ب هاین هدف پولش��و از پرداخت مبالغی باالتر از
قیمت متعارف و معقول بازار ابایی ندارد و در نتیجه موجب افزایش غیرمنطقی قیمتها میشود .به
عنوان مثال اقدام گروه مندلین در دهه 1980در كلمبیا به منظور تطهیر درآمدهای نامعقول خود
را با خرید منجر به افزایش قیمت این زمینها از  500دالر به  2000دالر شد.
ه  :رقابت ناعادالنه

پولش��ویان ب��ا هدف پنهان كردن عواید حاص��ل از فعالیتهای غیرقانونی خود ،با اس��تفاده از
ش��ركتهای پیش��رو ،عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط میكنند .از آنجایی كه این ش��ركتها به
وج��وه غیرقانونی قابل توجهی دسترس��ی دارند كه به آنها كم��ك میکند تا محصوالت و خدمات
خود را با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار و گاهاً كمتر از هزینه تولید عرضه كننده داخلی عرضه
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میكنند كه این امر رقابت را برای ش��ركتهای قانونی بس��یار مش��كل میکند و باعث بیرون راندن
توسط شركتها و سازمانهای مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی دراقتصاد میشود.
پولش��ویی همچنین میتواند موجب تغییر در واردات و صادرات یك كش��ور شود .پولشویان
غالباً تمایل به خرید و واردكردن اشیا لوكس و گران قیمت دارند و در نتیجه واردات بیش از حد
(به لحاظ ارزش) دامن زده و مشكل كسری تراز پرداختها را برای كشورها به دنبال دارند .واردات
ای��ن كاالها بر خالف واردات كاالهای س��رمایهای هیچ تغییری را در میزان تولید نداش��ته و تنها
موجب كاهش سود بنگاههای داخلی در اثر كاهش تقاضا برای كاالهای ضروری میشوند.
تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد

تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد را میتوان به اختصار اینگونه بیان كرد:
الف :پایین آمدن سطح رفاه عمومی

پولش��ویی تأثی��رات مضر و زیا نباری بر درآمد دولت دارد چ��را كه میزان مالیات جمع آوری
ش��ده را به ش��دت تقلیل میدهد .گزارش كم درآمدها یكی از شیوههای مرسوم برای فرار مالیاتی
توس��ط پولشویان اس��ت .این عمل باعث میش��ود كه دولتمردان نرخ مالیات را باالتر ببرند و در
نتیجه شركتهایی كه قانونی فعالیت میكنند ،تضعیف میشوند.
ب :ایجاد موانعی برای خصوصیسازی

خصوصی س��ازی اگر چه میتواند منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه داش��ته باش��د ولی به
عنوان ابزاری بس��یار مؤثر برای پولشویی نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد .سازمانهای مجرم
كه از توان مالی باالیی برخوردار هستند میتوانند با خرید شرك تها و مؤسسات مورد نظر خود و به
ویژه با خرید مؤسسات مالی و بانكها به نوعی چرخه پولشویی خود را تكمیلتر كرده و از پوشش
بانكهای خودی برای پنهان كردن عواید حاصل از فعالی تهای مجرمانه و همچنین گسترش فعالی
تهای غیرقانونی استفاده كنند.
تاثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد

تاثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد را میتوان به اختصار اینگونه بیان كرد:

الف :تغییر در تقاضای پول ،نرخ ارز و نرخ سود بانكی:

پولشویی تقاضای پول را نیز تحت تأثیر فرار میدهد .اگرچه پولشویی در ابتدا میزان تقاضای
پول را افزایش میدهد ولی در بلند مدت روند كام ً
ال معكوس میشود و پولشویی كاهش تقاضای
پول را در پی دارد .كویرك در تحقیق خود نشان داده است كه ده درصد افزایش در میزان جرم،
موجب ش��ش درصد كاهش درتقاضای پول میشود .بنابراین در اثر پولشویی مردم تقاضای پول
خ��ود را كاه��ش میدهند و این امر از طریق بازارهای پول بازار نرخ به��ره و نیز بازار ارز نیز تحت
تأثیر منفی آن قرار میگیرند.
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ب :افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی
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مؤسسات مالی متكی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب دارائیها انجام
به موقع تعهدات و عملیات خود با مشكالت و چالشهای بیشتری مواجه اند .چرا كه مقادیر زیادی
پول با هدف پولش��ویی وارد مؤسسات مالی ش��ده و به طور ناگهانی و غیرقابل پی شبینی از این
مؤسسات خارج میشوند كه این امر به نوبه خود مشكالتی را در مورد نقد شوندگی و امور اجرایی
در بانكها ایجاد میكنند .از طرف دیگر این خروج ناگهانی مقادیر قابل توجه پول موجب میشود
كه بازارهای پول و درنتیجه بازار بهره و بازار ارز دچار نوس��انات ش��دیدی ش��وند كه این امر در
بلندمدت بیثباتی این بازارها را در پی دارد.
تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد

تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد را میتوان به اختصار اینگونه بیان كرد:
الف :افزایش اعطای اعتبارات

زمان��ی كه حجم پولهای كثی��ف در جامعه افزایش یابد ،مقادیر بیش��تری از اعتبارات برای وا
مدهی در دسترسخواهند بود و لذا نرخهای بهره كاهش مییابند.این امر موجب افزایش وامهای با
ریس��ك باال ش��ده و بازگشت سرمایه را در اینده با مخاطراتی روبه رو میکند و نیز به علت خروج
غیرقابل پیش بین یاین وجوه از سیستم بانكی در صورتی كه میزان قابل توجهی از پس اندازها را
تشكیل دهد بانكها را با بحرانهای شدید مالی روبه رو میسازد.
ب :افزایش جریان ورودی و خروجی سرمایه

پولش��ویی باعث میشود كه منابع مالی به سمت كشورها یی كه در آنها قوانین مالی سهلتر
و نیز منافذ پولشویی بیشتر است سرازیر گردد .پس میتوان گفت که این عمل موجب میشود تا
س��رمایه از كشورهای توس��عه یافته به سمت كشورهای كمتر توسعه یافته سوق یابد .به دلیل كم
بودن بازدهی و كارایی در كش��ورهای توس��عه نیافته نسبت به كشورهای توسعه یافته ،پولشویی
موجب ناكارایی و عدم استفاده بهینه از منابع مالی در كل دنیا میشود.
ج :افزایش فساد در بخش مالی

جرائم س��ازمان یافته میتوانند به آسانی در مؤسس��ات مالی رخنه كرده و از دو طریق مانع از
توسعه مالی در كشور شوند .نخست اینكه ،همبستگی باالیی میان پولشویی و كالهبرداری وجود
دارد و لذا پولش��ویی از این طریق فرس��ایش مؤسس��ات مالی را در پی دارد و دوم اینكه اعتماد
مشتریان كه بزرگترین پشتوانه رشد و توسعه بازارهای مالی است ،نسبت به مؤسسات مالی كاهش
مییابد و این امر در بلندمدت توسعه این نهادها را پرهزینه و در مواردی غیرممكن میکند.
تأثیرات پولشویی بر اقتصاد کالن کشورها

آثار پولشویی بر اقتصاد کالن کشورها را میتوان در نکات ذیل خالصه نمود.
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•رواج پولشویی شفافیت مبادالت اقتصادی را کاهش میدهد.
•کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ ساالنه تولید ناخالص داخلی ( )gdpمیشود.
•کاستن از منابع درآمدی دولت و ناکارآمدی کردن نظام بودجه دولت و کاهش سطح اشتغال
•تحمیل مالیاتهای س��نگینتر بر گروههای محدودت��ری از جمعیت که خود منجر به کاهش
توانایی دولت برای عرضه کاالها و خدمات میشود.
•تضعیف دولت برای پیشبرد توسعه و عدالت اجتماعی و در پی آن گسترش فقر عمومی
•خروج سرمایه از کشور
•تضعیف امنیت ملی
•تضعیف بخش خصوصی و ایجاد مانع برای عملیات خصوصی سازی
•افزایش ریسک اعتباری
•تأثی��ر معکوس بر نرخ بهره و ارز و بیثباتی در نرخهای آنها که ناش��ی از انتقالهای پیشبینی
نشده وجوه به خارج از مرزها میباشد.
•تغییر جهت سرمایهگذاریها
•کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی
•اخالل و بیثباتی در اقتصاد
•رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی
•گسترش فساد اداری ،رشوه خواری و اختالس
•اثرات مخرب بر روی فرآیند جمع آوری و تخصیص هزینههای عمومی ناش��ی از ارائه گزارش
اشتباه در خصوص درآمد و نیز کمتر از حد واقعی اعالم نمودن درآمدها.
عالوه بر آثار زیانبار اقتصادی ،پولش��ویی خطرات وهزینهه��ای اجتماعی قابل توجهی نیز به
همراه دارد .این پدیده ،فرآیندی حیاتی برای انجام جرائم مهم و عمده اس��ت و امكان گس��ترش
فعالیتهای غیرقانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر ،كاال و … و سایر مجرمان فراهم میکند.
هنیزه عالوه بر آنهای دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینههای بیشتر برای
مراقبتهای بهداش��تی و درمانی مانند درمان معتادان مواد مخدر برای مبارزه جدی با پیامدهای
جدی پولشویی را افزایش میدهد.
یك��ی از آثار منف��ی اجتماعی اقتصادی پولش��ویی ،انتقال قدرت اقتص��ادی از بازار ،دولت و
ش��هروندان به مجرمان و سازمانهای متخلف اس��ت .قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمانها و
اش��خاص مجرم اثر مخربی بر همه اركان و اجزای جامعه دارد .در صورت گس��ترش پولشویی در
جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پول ش��ویان ،ممكن اس��ت دولت تحت كنترل
آنها قرار گیرد.
به طور كلی پدیده پولشویی جامعه جهانی را با چالشهای پیچیده و پویایی مواجه كرده است.
در واق��ع ،جهانی بودن ماهیت این پدیده ایجاب میکند ك��ه برای كاهش توان مجرمان در انجام
فعالیتهای مجرمانه و پولش��ویی عواید حاصل از فعالیتهای مزبور ،اقدامات و همكار یهای بین
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لمللی صورت گیرد.

پولشویی و بازار سرمایه
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بازار سرمایه به سبب نقش اساسی آن در تجهیز منابع مـالی ،فعالیتهـای اقـصادی و انباشـت
س��رمایه ،هم ترازی بخشهای پولی و واقعی اقتصاد فـراهم آوردن زمینـههای دسـتیابی بـه رشـد
درونزای اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است.
اهمیت بازار سرمایه د ر مجموعه بازارهای مالی متشکل از بازار پول ،سرمایه و بیمه از این رو
اس��ت که انجام وظیفه آن ،یعنی تامین مالی دراز مدت و مدیریت ریسک به طور معمول در توان
و حوزه فعالیت در بازار دیگر نمیگنجد .برای آنکه بازار سرمایه بتواند در توسعه اقتـصادی نقـشی
شایسته ایفا کند ،باید قاعده مند ،پویا و کارآمد باشد و در این راستا ،آماده سازی بسترهای نهادی
و قانونی متناسب با ایفای نقش فعال و برازنده آن ،ضرورت دارد.
اگر چه پولشویان به طور نسبتی بانکها را به دلیل اینکه پول نقد دریافت میکنند ،مورد هدف
قرار میدهند ،با این حال بورس اور اق بهادار هم میتواند هدف مناسبی برای گم کـردن منـشاء
سرمایههای غیرقانونی باشد.
اولین قطعنامه در خصوص مبارزه با پولشویی دربورسهای دنیـا از سـوی سـازمان بینالملل
کمیسیون بورسهای اوراق بهادار ( )IOSCOدر جوالی  1992در کبک کانادا در هفت بند بـه
تصویب رسید.
براس��اس این قطعنامه هر یک از اعضای سازمان بینالمللی کمیسیون بورسهای اوراق بهادار
موظفند مقرراتی را تصویب کنند که براساس آن حدود جمع آوری و ثبـت اطالعـات مـرتبط بـا
شناسایی مشتری و نگهداری سوابق مبادالت مالی مشخص شود و ابزارهای مناسبی جهت نظارت
برای جلوگیری از پولشویان و همکاری با نهادهای مشمول ذیربط طراحی شود.
گفتنی اس��ت که سازمان بورس اوراق بهادار در ایران نیز درخواست عضویت در این سـازمان
را داده اس��ت که یکی از ش��رایط عضویت تصویب و اجرای مقـررات مبـارزه پولش��ویی در بـازار
سرمایه ایران است.
پولشویی در بازار اوراق بهادار

یکی از نهادهای بازار س��رمایه ،بازار اوراق بهـادار نظیـر س��ـهام و اوراق قرضـه اس��ـت .بـازار
اوراق بهادار ،هدفی بالقوه برای پولش��ویی محس��وب میشود .تبهکاران که به دنبال تبدیل عواید
غیرقانونی خود به داراییهای قانونی هس��تند ،در این س��یر بطور س��نتی از بانکها که با وجوه نقد
برای سپرده گذاری سرو کار دارند سوء اسـتفاده میکنند .بنابراین ماموران اجرای قانون و فعاالن
بازار اوراق بهادار بر این عقیـده هـستند کـه چـون بـازار اوراق بهادار با وجوه نقد سرو کار ندارند،
کارگ��زاران ،معامله گران و صندوقهای س��رمایهگذاری به اندازه نظام بانکی در مرحله اول فرایند
پولشویی (جایگذاری) در مقابله با پولشویان آسیبپذیر نیستند.
به هر حال اکثر پولشویان در مرحله جایگذاری با ابزارهای پولی نظیر چک و پول نقد سرو کار
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پولشویی در بازار سرمایه ایران

متولی تدوین مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ،سازمان بورس و اوراق بهادار است.
اگر چه امکان پولشویی در بورس ایران به طور مستقیم ناممکن تلقی میشود ،اما در آینده بورس
دارای جذابیتهایی برای پولش��ویی خواهد ش��د .پولشویی در بانکها در حال حاضر از جذابیت
بیشتر ی برخوردار است .اما به هر حـال ایـن عمل یک فرایند سه مرحلهای است .مرحله نخست،
جایگذاری ( )Placementاست ،کـه در آن پولهایی که از طر ق مختلف از جمله قاچاق انـسان،
مـواد مخـدر و ...کـسب میشـوند ،بـه نمونهای از سرمایهگذاری مانند سهام ،اوراق مشارکت ( در
قالب وجوه کالن) تبدیل میشـوند .در مرحله دوم که همان الیه چینی ( )Layeringاست ،فرد
اقدام به گـم کـردن ردپـای منـشا پـول میکند.
این کار از طریق جداس��ازی عواید حاصل از منش��ا پول انجام میش��ود .در مرحلـه آخـر کـه
همان یکپارچه سازی ( )Integrationاست ،شخص به سرمایهگذاریهای انجـام شـده پوشـش
قانون��ی میده��د که این کار را از طریق خرید ملک ،اتومبیل و با خریـد س��ـهام در بـازار بـورس
انجـام میدهد.
در داخل ایران چند نکته مهم وجود دارد که بورس را از جـذابیت الزم بـرای پولـشو یی دور
میس��ازد .بانکها به دلیل اینکه با پول نقد س��رو کار دارند ،جذاب ترند بنابراین نقد شوندگی امر
بس��یار مهمی اس��ت که پولشوی ی با آن رابطه مس��تقیم دارد .عدم نقدشوندگی باال در بـورس
تهـران فع ً
ال جذابیت الزم را برای این کار را از بورس س��لب میکند .اگر در آینده قانون مبارزه با
پولشویی برای بانکها به شدت به اجرا درآیـد ،بـه طـور قطـع بورس به یکی از جذابیتها برای
این قبیل افراد تبدیل میش��ود .به همین دلیل اس��ت کـه بـورس تهران پس از بیانیه ()FATE
مطالعاتی در خصوص مبارزه با پولش��ویی صورت داده اس��ت کـه در میان آنها میتوان به بررسی
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دارند و عمده تالش آنها هم در این مرحله این است که کارگزاران ،معامله گران و یـا صـندوق های
سرمایهگذاری ایـن شـکل از پرداخـتها رانپذیرنـد .پولشویان بیـشتر تمایـل دارنـد در مراحـل
الیهگذاری و یکپارچهسازی از کارگزاران ،معاملهگران و صندوقهای سرمایهگذاری استفاده کنند.
از طرفی ب��ورس اوراق بهادار نیز هدفی بـرای یکپارچـه س��ـازی درآمـدهای غیرقـانونی بـه
داراییهای قانونی است .برای مثال،در ی ک مورد عواید غیرقانونی از یک کالهب رداری به حساب
یک کارگزار وارد و در خرید س��هام س��رمایهگذاری شده بود.برای جلوگیری از افشای این موضوع
پولش��ویان از طریق یک س��ری سپردههای مس��تند و از یک هزار دالر تا کمتر از  10هـزار دالر
ایـن عمل را انجام داده بودند.با توجـه بـه ارزش بـاالی بـازار اوراق بهـادار و حجـم دالری بـاالی
نقل و انتقاالت س��هام و طبیعت بالقوه س��ود آور ،بازار اوراق بهادار را از جمله جـذابیتهای الزم
برای پولش��ویان قلمداد میکنند.رش��د سریع بازار اوراق بهادار و فراگیر شـدن سرمایهگذار ی در
بازار سهام جذابیت این صنعت را برای کسانی که در پولشویی تبحر دارند ،افزایش داده و از ایـن
طریق پولشویان روشهای جدیدی را در این بازار برای پولشویی جستجو میکنند.
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توصیههای تش��کلهای جهان در این خصوص و شناس��ایی منابع الزم برای پولش��ویی در بورس
اش��اره کرد 3-3-8 .موارد شناس��ایی پولش��ویی در بازار اوراق بهادار با وجود آنکه نگرانیها در
مورد پولش��ویی به سمت وسوی بازار اوراق بهـادار نیـز سـرایت کرده ،اما واقعاً میزان پولشویی
توس��ط سرمایهگذاران در این بازار بـه درسـتی مـشخص نیـست .تحقیقات رسمی نشان میدهد
که مـوارد عمـده پولش��ویی شـناخته ش��ـده میتوانـد از طریـق کارگزاران ،معامله گران و دیگر
نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار اتفاق بیفتـد .بـه طـور مثـال معامالت غیرقانونی سهام و اوراق
بهادار (دس��تکاری بـ��ازار ) ،یـا فـروش اوراق بهـادار تقلبـی و همچنین شس��تن عواید حاصل از
فعالیتهای غیرقانونی از طریق بانکها و یا سایر نها دهای مالی رخ داده است.
راههای پیشگیری از پولشویی در بازار سرمایه

راههای مربوطه عبارتند از:
 .1نظارت بر خرید انواع داراییهای مالی از جمله سهام و اوراق مشارکت
 .2بازنگری در سازوکارهای اجرایی بورس اوراق بهادار تهران
 .3نظارت بر فعالیت ش��بکه بانک و س��ایر مو سسات مـالی یـا اعتبـاری غیربـانکی بـا هـدف
پیش��گیری از س��پرده گذاری پولهای کثیف در بانکها و موسسات مالی ایران یـا تبـدیل آنها به
سایر ابزارها و داراییهای مالی از جمله سهام
فساد اداری

ارائه تعریفی واحد ،كامل و جامع از اصطالح «فس��اد اداری» ،كاری بس��یار س��خت و دش��وار
اس��ت؛ زیرا گذش��ته از آنچه در سطرهای پیش مطرح شد فس��اد اداری ،یك شیء ،رفتار ،یا نهاد
نیس��ت كه بتوان مصادیق آن را نش��ان داد و بهس��ادگی آن را تعریف كرد؛ بلكه مفهومیاست كه
مصادیق آن را تنها در «نمود»های آن میتوان یافت و از طریق نشانهها و عوارضش آن را شناخت.
همچنین فس��اد اداری ،ابعاد مختلفی دارد و اندیش��مندان و دستاندركاران امور سیاسی و اداری
ِ
رقیب هم به مطالعه آن پرداختهان��د .بنابراین ،هر تعریفی را كه در نظر
ب��ا رویكرده��ای مختلف و
بگیریم ،یا كام ً
ال در مقابل تعریفهای دیگر قرار دارد یا ناظر به یك یا تعدادی محدود از ابعاد این
پدیده است؛ ازاینرو ،نمیتواند بیانگر تمامیویژگیها و مشخصات آن باشد و آن را كام ً
ال از پدیدهها
و مفاهیم نزدیك به آن متمایز سازد.
هانتینگت��ون فس��اد اداری را ب��ه رفتار آن دس��ته از کارکنان بخش عمومی ک��ه برای منافع
خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا میگذارند اطالق میکند.
گونارمیردال عقیده دارد فس��اد اداری به صورتهای گوناگ��ون اعم از انحراف یا اعمال قدرت
ش��خصی و اس��تفاده نامشروع از مقام و موقعیت ش��غلی قابل اطالق است .بانک جهانی و سازمان
غیردولتی ش��فافیت بینالمللی ( )Transparencyیا ( )TIتعریف زیر را از فس��اد ارائه کردهاند:
«فساد عبارتست از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای منافع شخصی».
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همانطور که در مباحث پیشتر ذکر گردید اشخاصی که پولهای کثیف را از اعمال خالف قانون
بدست میآورند ،قصد دارند با استفاده ار خالی قانون این پولهای حاصله از راههای نا مشروع را به
پولهای تمیز تبدیل نمایند یا به عبارتی دیگر عمل پولشویی را انجام دهد ،حال اگر دقیق بررسی
کنیم پولشویی ممکن نیست جز اینکه شخص ،نهادی را بیاید تا این نهاد که به نحوی نیز مورد
تایید قانون و حکومت میباشد ،پول موصوف را شکل قانونی دهد،اما این امر ممکن نیست مگر در
حالتیکه در آن نهاد یا ارگان فساد وجود داشته باشد.
حال این سوال مطرح میشود که آیا پولشویی سبب فساد اداری گشته و یا اینکه فساد اداری
موجب بوجود آمدن پولشویی شده است؟ از نظر بنده این در پدیده با یکدیگر ارتباط مستقیم و
تنگاتنگ دارند ،بدین مفهوم که فساد اداری سبب تسهیل پولشویی میگردد وهمچنان پولشویی
سبب گسترش فساد مالی اداری میشود.
حال با ارائه مثال ،ارتباط پولش��ویی با فس��اد مالی اداری را واضحت��ر بیان مینمایم :اگر یک
مقام دولتی پولی را از راه رشوه که یکی از انواع فساد اداری میباشد بدست آورد،این شخص برای
پنهان کردن منبع اولیه ،که همان فساد میباشد قصد خواهد کرد تا این مبلغ هنگفت را وارد بازار
اقتصادی نموده و آنرا جنبه قانونی دهد،یکی از نهادهایی که بیشتر مورد استفاده دادو ستد مالی
قرار میگیرند ،بانکها میباشند؛ اگر شخص مذکور با این پول به بانک مراجعه نماید تا پول آلوده،
خویش را وارد چرخه اقتصاد نماید ،نظر به قانون مبارزه با پولش��ویی شخص متذکره باید سندی
را به بانک ارائه دهد که نمایانگر منبع اصلی پول باشد ،و از آنجا که منبع پول غیرقانونی میباشد
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تعریف حقوقی (قانونی) :فس��اد اداری اس��تفاده غیرقانونی از اختیارات اداری /دولتی برای نفع
شخصی است.
فس��اد اداری عبارت اس��ت از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی
به وسیله مستخدم کشوری.
س��وء استفاده از قدرت محول ش��ده ،برای نفع شخصی در بخش دولتی یا خصوصی در سطح
خرد یا كالن فس��اد نام دارد .همچنین اقدامات مأموران دولت��ی كه با هدف انتفاع و بهره برداری
برای خود یا اشخاص دیگری یا در قبال دریافت وجهی یا مالی برای خود یا اشخاص دیگر از طریق
نق��ض قوانین و مقررات و ضواب��ط اداری ،تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری ،خود داری یا
كند كاری وكوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع و تأخیر یا تس��ریع غیرعادی در
انجام كار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران انجام میپذیرد فساد اداری نام دارد.
فساد در نظام اداری ،كم وبیش گریبانگیر همه كشورهاست و آسیبهای ناشی از فساد با توجه
به شكلهای مختلف آن بیشمار است.
همانطوری که قبال گفته شد،فس��اد مالی اداری دارای ش��کلهای مختلفی میباش��د ،که این
شکلهای فساد شامل رشوه ،اختالس ،تقلب و جعل میباشد که بعضی از ابعاد فساد مالی میباشند.
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و کدام مدرکی در زمینه مش��روع بودن آن در دس��ت ندارد ،این شخص با استفاده از فساد موجود
در سیس��تم اداری بانک ،قادر به شس��تن پول خویش با دادن رشوه به مسولین بانک میباشد ،در
نتیجه فساد اداری راه را برای پولشویی هموار مینماید.
سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی ()FATF

 FATFیك س��ازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی میباشد .در این راستا ،سازمان FATF
مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی كه دامنه وسیع فعالیتهای اقتصادی را نیز در بر میگیرد ،آغاز نموده
است .در حال حاضر  FATFشامل  31عضو ( 29كشور و 2سازمان بینالمللی) میباشد.
اعضای  FATFشامل كش��ورهای آرژانتین ،استرالیا ،اتریش ،بلژیك ،برزیل ،كانادا ،دانمارك،
فنالند ،فرانس��ه ،آلمان ،یونان ،هنگ كنگ ،س��وئیس ،ایس��لند ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپن ،لوكزامبورگ،
مكزیك ،هلند ،س��وئد ،نروژ ،پرتغال ،س��نگاپور ،اس��پانیا ،نیوزلند ،تركیه ،انگلستان و آمریكا و دو
سازمان بینالمللی اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس میباشد كه عمدتا مهمترین مراكز
مالی جهان محسوب میش��وند .سازمان  FATFدارای یك دستورالعمل  40مادهای میباشد كه
كلیه جنبههای مبارزه با پولشویی را در برگرفته و اعضای آن ملزم به انجام آنها میباشند.
مثالهایی از عملیات ضدپولشویی در دنیا 

دولتها براساس روشهای متفاوت پولشویی در كشورشان ،راههای متفاوتی را نیز برای عملیات
ضد پولش��ویی انجام میدهند .یكی از اصلیترین روش��ها ،با نام كردن حس��ابهای بینام در زمان
افتتاح و یا بس��تن اینگونه حس��ابها میباشد .این نوع روش ضد پولش��ویی به خصوص در كشور
اس��ترالیا قابل ذكر اس��ت .یك مث��ال عملی دیگر ب��رای وضع قوانین ضد پولش��ویی میتوان به
عملی��ات قوانین محرمان��ه بانك  )The Bank Secrecy Act) BSAدر آمریكا اش��اره نمود.
ب��ر طب��ق این قانون به وزیر خزانه داری آمریكا اجازه داده ش��ده اس��ت كه ب��رای نظارت هر چه
بیش��تر موسس��ات مالی و بانكها ،به س��ندهای شناس��ایی افراد و پروندهها و گزارش��ات محرمانه
موسس��ات مالی و بانكها دسترسی داشته باشد تا افرادی كه حسابهای بینام گشوده اند شناسایی
ش��وند )BSA( .كه در آمریكا درس��ال  1970درواكنش به س��وء اس��تفاده نهادهای مالی ،برای
مب��ارزه با عملیات غیرقانونی ایجاد ش��ده اس��ت ،از ابزارهایی مانند ثبت و بازبینی گزارش��ات ،به
خص��وص در م��واردی كه مربوط به فعالیتهای مش��كوك و مب��ادالت پول نق��د و ابزارهای پولی
بینام ش��بیه چكهای مس��افری بینام و گزارشات و صورت حس��ابهای بانكهای خارجی میباشد،
اس��تفاده مینماید .به عنوان نمونه گزارش مبادالت پول در جریان Currency Transaction
 )Report) CTRبدینصورت اس��ت كه موسس��ات مالی باید پرون��دهای از  CTRبرای مبادالت
تج��اری بیش از  10000دالر داش��ته باش��ند و كلیه مبادالت بی��ش از  10000دالر در آن ثبت
ش��ود .به مورد دیگر میتوان به گزارش مبادالت بینالمللی پول جاری و ابزارهای پولی CMIR
(Report of International Transportation of Currency and Monetary
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ش��کی در این نیست که افغانستان یکی از کشورهایی اس��ت که بیشترین میزان فساد اداری
در آن رواج داشته و این پدیده به یکی از بزرگترین چالشها برای کشور عزیزمان تبدیل گردیده
است ،سازمان نگاه شفافیت بینالمللی ،یک نهاد غیردولتی بینالمللی میباشد ،این نهاد ساالنه در
گزارش خود وضیعت کش��ورهای مختلف را در زمینه فس��اداداری بررسی و میزان گسترش فساد
در این کش��ورها را ارائه مینماید.طبق گزارش این نهاد ،افغانستان در این خصوص پیش تاز بوده
و حرف اول را در این زمینه میزند و در هر مرحله از بررسی ها ،این افغانستان است که در سایه
گسترش فساد اداری رکورد شکنی میکند.
بر اساس گزارش این اداره ،افغانستان با 4درجه نزول و کسب نمره  1.5فاسدترین کشور دنیا
از نظر مالی اداری و اقتصادی معرفی شده است .در گزارش دو سال قبل افغانستان با کسب نمره
 1.8در مکان  172جدول ردهبندی قرار داشت ،اما در گزارش سال گذشته این سازمان کشورمان
با کس��ب نمره 1.5و  4پله نزول به مکان  176این جدول رس��یده اس��ت.موقعیت پایینتر در این
جدول نشان دهنده فساد بیشتر در ادارات و اقتصاد یک کشور به شمار میرود.تا کنون دیده نشده
که هیچ کش��وری نمرهای پایینتر از فغانس��تان را به خود اخصاص دهد ،پس با تأس��ف باید گفت
افغانستان فاسدترین کشور دنیا محسوب میگردد.
زمینههای گسترش پولشویی در افغانستان

ب��ا توجه ب��ه تعاری��ف ،توضیحات وبررس��یها پیرامون پولش��ویی و ویژگیه��ای مندرج در
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 ،)Insuranceاش��اره نمود )BSA( .افراد را مل��زم مینماید كه باید هنگام خروج از مرز آمریكا و
انتقال پول در جریان و یا دیگر ابزارهای پولی بیشتر از  10000دالر ،آن را اظهار نمایند.
درمیان كش��ورهای خاور میانه كه س��ازمان ملل ،آنها را در ارتباط با پولش��ویی نگران كننده
تش��خیص داده ،میتوان به كشورهای لبنان ،امارات متحده عربی و كما بیش مصر و بحرین اشاره
نمود .البته اعالم شده است كه اردن ،كویت ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی و سوریه نیز باید تحت
نظارت و كنترل قرار گیرند .در این كشورها نیز تالشهایی برای ضد پولشویی در جریان است.
كشور لبنان كه دارای یكی از لیبرالترین و پیشرفتهترین نظامهای مالی در خاور میانه میباشد
و از همكاری با  FATFنیز خودداری كرده است ،در سال  ،2001قانونی را مبنی بر جرم شناخته
ش��دن عملیات پولشویی در این كشور به تصویب رس��اند .عالوه بر این بانك مركزی لبنان نیز با
صدور بخشنامه ای ،نظارت بر عملیات پولشویی و ارایه گزارش از تمامی عملیات بانكی مشكوك
را در دس��تور كار خود قرار داده اس��ت .امارات نیز در یكم دس��امبر سال  ،2000طی بخشنامهای
تمامی نهادهای مالی را ملزم نمود كه هرگونه معامالت مشكوك را به واحد موارد مشكوك و ضد
پولشویی بانك مركزی گزارش دهند و یا هر فرد و یا سازمانی كه مشاركتشان در پولشویی محرز
شود ،به مشاركت تلویحی یا غیرمستقیم درپولشویی متهم كنند.
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کنوانسیونهای بینالمللی فرایند این پدیده شوم چون  (:فعالیت گروهی وسازمان یافته ،استمرار
داشتن ،فراملی بودن وحجم بالنسبه انبوه داشتن ،نیاز به مکان یابی ،الیه گذاری وادغام داشتن)،
وارتباط مس��تقیم آن با قاچاق مواد مخدر ،افغانس��تان یکی از بهترین مکان با شرایط مساعد برای
پیشبرد عملیات پولشویی میتواند باشد .ودر زیر به دالیل آن کوتاه اشاره میگردد.
•افغانس��تان کشوریست که تقریبآ سه دهه جنگ ،هرج ومرج و بیقانونی را سپری نموده وطی
این زمان مزید به عقبماندگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی از گذشته ،حاکمیت
واحد سیاس��ی کش��ور به قس��متهای جداگانه ،دولت وقت ومخالفین ودر بین خود مخالفین
وبع��دآ حکومات تنظیمی وطالبان واز آن به بعد دولت وطالبان تقس��یم ش��د .موجودیت این
وضعی��ت ،فرصت خوبی راب��رای گروهای متخاصم به ویژه قلمرو خ��ارج از کنترول دولت ها،
غرض انجام فعالیتهای نامطلوب وغیر قانونی فراهم ساخت.
•جاگزینی زرع کوکنار بجای محصوالت سالم وعنعنوی در بخش زراعت ،افزایش ساالنه ساحه
تحت زرع وتولید تریاک ومش��تقات آن وقاچاق آن به خارج ،تا جایکه افغانس��تان را در صدر
جدول تولیدکنندگان در جهان مبدل ساخته است.
•چاپ غیرقانونی وبدون پش��تیوانه پول توسط مراجع مختلف قبل از سال  ۲۰۰۱واخراج مبالغ
هنگفت از کش��ور که منابع آن مشخص نبوده وهمین طور ورود آن به کشور ودوباره برگشت
آن وهمین حاال نیز ادامه دارد.
•گریز وفرار از پرداخت مالیات.
•قاچاق اموال تجارتی باستفاده از مرزهای باز که ریشه تاریخی دارد.
•گذار و رسمیت یافتن سیستیم اقتصاد بازار آزاد در نبود ظرفیت وانیستیتوتهای الزمه آن.
•س��رازیر ش��دن ملیاردها دالر کمکهای جامعه جهانی به بازسازی افغانستان واستفاده غیرموثر
و شفاف از آن.
•صدور جواز فعالیت وثبت سرمایههای خصوصی داخلی وخارجی(.بدون شفایت منابع سرمایه).
•تبدیلی پولهای کهنه به پولهای جدید در نتیجه انجام اصالحات پولی دردسامبر سال.۲۰۰۲
•قاچاق مواد مخدر.
•غص��ب وزورگیری امالک وداراییهای دولتی وش��خصی توس��ط افراد زورمن��د وتبدیل آن به
مالکیت شخص و ایجاد شهرکها.
•چگونگی صرف وبکار اندازی کمکهای جامعه جهانی توس��ط افراد بلند پایه دولتی وانجیوهای
مربوطه آنها وانجیوهای داخلی وخارجی.
•فرار از پرداخت مالیات دولت توس��ط افراد وشخصیتهای حقوقی در شرایط موجودیت فساد
گسترده مالی واداری ونبود انستیتوت هاونظارت برسیستم مالی.
•اکثر شرکتها وسرمایهگذاریهای که توسط اداره به اصطالح حمایت از سرمایهگذاری «آیسا»
ثبت وجواز داده شده است که در اغلب موارد این عمل صرفآ جنبه اسمی ونمایشی را دارا بوده
ک��ه بع��د از حصول مجوز وامتیازات فعالیتهای خود را یا کام�لآ متوقف یا به کارهای غیرازآن
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وهمانطور که گفتیم پولش��ویی تاثیرات مس��تقیم و منفی بر اقتصاد کش��ورها وحتی اقتصاد
جهانی دارد .البته باید گفت که تمامی اثرات زیانباری که در قس��مت اول مقاله نامبرده شد بدون
استثنا در اقتصاد افغانستان موجود است .در زیر بصورت مشخص به آن اشاره میشود:
•با توجه به گستردگی فرایند وابعاد این پدیده خالف،دولت عمآل دچار مشکالت در اداره سالم
اقتصاد کش��ور ش��ده اس��ت ،بعنوان نمونه غصب زمینها وداراییهای دولتی وشخصی اهالی
وتبدیل آن به ش��هرکها وتوزیع نمرات در برابر پ��ول ،ویا ایجاد مراکز تجارتی واعمار تعمیرات
رهایشی خالف معیارهای فنی واز این بابت حصول مبالغ هنگفت ،بدون پرداخت قیمت آن و
مالیه دولت ،از یکطرف موجب حق تلفی ،نارضایتی وش��کایات مردم و ایجاد مصروفیت اضافی
وضیاع وقت ارگانهای زیربط دولتی مبنی بر تصفیه این معضل ،واز جانبی دیگرمش��کالت را
در تطبیق پالنهای توسعه شهری در مرکز ووالیات موجب شده ودر نتیجه صدمه جدی را به
عواید ومصارف بودجه دولت بوجود آورده است.
•س��رازیر ش��دن مقادیر زیاد پول بصورت غیرمترقبه وخارج از پیش��بینیهای رس��می در بازار
واقتصاد باعث تورم واثرات ناش��ی آن گردیده و بیثباتی را در نرخ بهره وارز تش��دید بخشیده.
اگر در روند کوتاه و س��ریع به ارزش قیمت پولی کش��ور نگاه کنیم این نوسان به مراحلی طی
چند ماه کوتاه نزدیک به بیست درصد کاهش قیمت بوده که خود بیانگر بیثباتی در نرخ ارز
میباشد .وریسک خصوصی سازی را افزایش داده است.
•تمایل بیش از حد به سرمایهگذاری در بخش دارایی (بازدهی بلند وزودرس) تجارت که درآن
فرار از پرداخت مالیات بیشتر رایج بوده و بار بیشتر فعالیت انها را واردات احتوا مینماید واین
عمل در نوبه خود نتنها با بلند بودن حجم واردات نسبت به صادارت توازن در بیالنس تادیات
را برهم زده ،بلکه صدمه جدی را برنرخ رشد تولیدات داخلی وارد ،واقتصاد کشور را به اقتصاد
مصرفی وغیر مولد تبدیل نموده اس��ت ودر نهایت انکش��اف متوازن را در چوکات برنامههای
کالن ودرازمدت دچار مشکل ساخته و توسعه پایدار را ناممکن میگرداند.
•موجودیت فس��اد (مالی واداری وقضایی) بس��تر مس��اعدی را غرض تطهیر پولهای کثیف در
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پرداخته ش��ده است .در غیراز آن با ش��روع فعالیت این موسسات ما شاهد حد اقل دیگرگونی
قابل لمس میبودیم .که مسولین این اداره در این جرم بیپیوند بوده نمیتواند باشد.
•ایجاد بانکهای خصوصی داخلی وخارجی واجرای جواز فعالیت به آنها وافزایش س��ریع سرمایه
وعرصه فعالیت بدون شفافیت ومشخص بودن منابع سرمایههای آن.
•تآسیس تلویزیون ها ،بنیادها « فاندیشن» ،هوتل ها ،رستورانتها وصالونها وحتی سازمانهای
به ظاهر خیریه و.،....
•تمامی موارد فوق الذکراز محلهای مشکوک به پولشویی بوده که گمان میرود در آن شست
وشوی پولهای غیرقانونی به حیلههای مختلف صورت گیرد.
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اش��کال مختلف مساعد نموده است ،مانند ش��رکت در مزایدهها وخصوصی سازی تصدیهای
دولتی وتغیر شکل دادن نوع فعالیت آن بر حسب دلخوا،ایجاد بانکها وموسسات ترانسپورتی
وغیره بخشهای پردرآمد.
•مزید بر اثرات اقتصادی،اثرات نامطلوب اجتماعی وسیاسی رانیز به دنبال دارد .از جمله با ورود
افراد فاقد بیزمسلکی (تجربه ،دانش وتحصیالت ) به ساحت فعالیتهای اقتصادی با سرمایههای
باد آورده ،گروهی جدیدی از تاجران ،بانکر ها ،صاحبان ملکیتهای صنایع ،ترانسپورت وغیره
بوجود آمده اس��ت که با بدس��ت گرفت��ن اهرمهای اقتصادی غرض رون��ق فعالیتها واطمینان
مصونیت در آینده به ایجاد تلویزیون ورادیو ،سازمانهای اجتماعی وفرهنگی ،بنیادهای خیریه
و حتی احزاب سیاس��ی مربوطه دس��ت زده ویا در آینده دس��ت خواهد زد.ک��ه پیامد آن جز
مافیایی اقتصادی وسیاس��ی چیزی دیگرنخواهد بود که در نب��ود قانونیت،عدالت وکنترول بر
سیس��تم مالی ،اثرات پل پا ( جای پا) این افراد گم ش��ده ،وبا چیره شدن بر حیات اقتصادی،
فرهنگی وسیاس��ی قادر بر اثر گذاری در تصمیم گیریهای کالن ش��ده،که پیامد آن بیش��تر
در جهت تآمین منافع وکس��ب سود ش��خصی وگروهی ،نه منافع اجتماع واین امر خود فساد
موجوده را در ابعاد گوناگون گس��تردهتر نموده وزمینه س��از نهادینه شدن آن میگردد .که در
آن حالت عدالت پایمال ش��ده ،در اتخاذ تصامیم ودر عمل توجه الزم به عرصههای اجتماعی
ووافراد کم درامد نشده و نتیجه آن بحران اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
پولش��ویی همانگونه که با اقتصاد و نظام مالی یک مملکت ارتباط داش��ته و سبب تخریب آن
میش��ود ،نیز راهی برای ترویج وگسترش فساد مالی اداری یک حکومت بوده و سبب فاسد شدن
سیس��تم اجرایی ،نظامی و قضائی آن ش��ده و از این طریق نیز بر یک اجتماع ضرباتی ش��دید و
غیرقابل جبران وارد میکند.
پولشویی در ایران و ضرورت مبارزه با آن

ایران برای دس��تیابی به یک اقتصاد س��الم نیاز به قوانین بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی دارد.
برخی اعتقاد دارند کش��ورهای در حال توس��عه از جمله ایران بدلیل کمبود منابع مالی میتواند
بستر مناسبی برای عملیات پولشویی باشند که در نهایت اقتصاد کشور هم میتواند هم از منافع
آن بهره مند ش��ود ولی با توجه به تبعات ناش��ی از پولش��ویی ،پول کثیف ذاتاً بنابر ماهیت خود
پدیدهای س��یال و بیثبات است که بخشهای سایهای و زیرزمینی اقتصاد نفوذ میکند .از این رو
پول کثیف مختل کننده سیاس��تهای توس��عه و موجب بیثباتی و ناپایداری در اوضاع اقتصادی
اس��ت .اندیشه مبارزه با پولش��ویی در ایران از زمان ارائه طرح س��اماندهی اقتصادی مطرح شده
اس��ت .عدهای از کارشناس��ان اقتصادی اعتقاد دارند مبارزه با پولش��ویی در ایران به علت این که
در قوانین پولی و بانکی کشور موضوع مبارزه با پولهای کثیف دیده نشده است نمیتواند اهداف
جامعه بینالمللی و نهادهای پول دنیا نبود قانون مبارزه با پولشویی در ایران را به عنوان یکی از
کاس��تیهای نظام اقتصادی کشور معرفی میکنند .ایران با امضاء کنواسیون  ۱۹۸۸ملزم به وضع
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اقتصاد ایران به دالیل مختلفی بهطور قابل توجهی با پدیده پولشویی دست به گریبان است.
بزرگ بودن س��هم اقتصاد زیرزمینی و بخش خاکس��تری ،فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران و
فقدان فرهنگ مالیات دهی ،قرار گرفتن ایران بر سر راه مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر و حجم
قابل توجه انواع و اقس��ام کاالهای قاچاق و همچنین مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انس��ان ،ضعف
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قانون ضد پولش��ویی در قوانین خود ش��ده اس��ت،اما آنچه که در بحث پولشویی در ایران مطرح
اس��ت ،بدیع بودن موضوع و عدم اطالع و دانش کافی مردم از عوارض ناشی از عملکرد پولشویی
در جامعه میباش��د ،این پدیده هنوز به عنوان یک عمل نکوهیده ش��ناخته نمیشود و با وضعیت
کنون��ی اقتصاد ایران امکان مبارزه با پدیده پولش��ویی در ای��ران وجود ندارد .در این عدم توانایی
عوامل گوناگون از حجم باالی استفاده از پول به صورت نقدی و عدم استفاده از کارتهای اعتباری و
سپرده گذاری این وجوه نقد در صندوقهای قرض الحسنه خیریه و صندوقهای اعتباری غیرمجاز
صرافیها که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند موثر میباشد.
و ّ
زمینه پیدایش پولهای خاكس��تری دركش��ورهایی كه اقتصاد آنها بیشتر درحوزه دولت قرار
دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار میرود بیشتر است و از آنجایی كه اقتصاد ما
هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پولهای خاكس��تری فراهمتر از انواع درآمدهای غیرقانونی
است.
دكتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره گفت  :پولهای خاكستری به اعمالی
چون زیرمیزی خواری ،فرار از مالیات اطالق میشود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یكی از
اركان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سر باز میزنند.دكتر صباحی
خاطر نشان كرد  :پولشویی عملیاتی است كه در سیستم بانكی رخ میدهد و شامل ورود پولهای
نامش��روع و تزریق آن به چرخه اقتصاد میگردد و از مهمترین موانع اقتصادی به ش��مار میآید.
وی افزود  :اگر پولشویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراكی پول
میگردد و تأثیری نامطلوب بر امنیت سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی میگذارد.
تجربه قانون گذاری در کش��ور ما بیانگر این نکته اس��ت که اجرای نادرس��ت قانون مبارزه با
پولشویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت .آثار ناشی از پولشویی در ایران
مانند بیش��تر کشورهای دنیا موجب ایجاد ثروتهای باد آورده ،بیانگیزه ساختن دانش پژوهان و
تولید گران ،و ایجاد انواع فسادهای اجتماعی و اقتصادی خواهد شد .در ایران همه ویژگیهایی که
میتواند زمینه ساز بستر پولشویی شود وجود دارد.
این ویژگیها شامل موارد ذیل میباشد.
الف) وجود بازارهای غیررسمی گسترده و نظام مالی غیرشفاف و اقتصاد زیرزمینی
ب) عدم کنترل الزم نهادهای دولتی در امور اقتصادی
ج) وجود نظام اداری نا کارا کمبود منابع مالی و سرمایه
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نظام بانکی و برقرار نبودن استانداردهای بینالمللی بانکداری در ایران و همچنین حساسیت پایین
حاکمیت در برابر این پدیده از جمله دالیلی اس��ت که میتوان برای حدسزدن درباره گس��ترده
بودن پولشویی در اقتصاد ایران به آنها اشاره کرد.
ایجاد شرکتهای الیه الیه و تو در تو با سهامداران مشترک و ضربدری و راهاندازی بانکها و
موسس��ات مالی از محملهای مساعد برای پولشویی بهشمار میآیند .به همین دلیل کارشناسان
و صاحبنظران اقتصادی بین ش��مار صندوقهای قرضالحس��نه و موسس��ات ملی و اعتباری فاقد
مجوز در استانهای مختلف ایران و مسیر ترانزیت قاچاق موادمخدر ،ارتباط معناداری میبینند.
علی عرب مازار یزدی ،اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی که همراه با لیال خودکاری در
مطالعه و پژوهش��ی با موضوع «ب��رآورد حجم پولهای کثیف در ایران» که در س��ال  ۱۳۸۶انجام
ش��د و اطالعات دوره سالهای  ۱۳۵۲تا  ۱۳۸۰مبنای بررسی آنها بوده ،نشان میدهد که بزرگی و
حجم پولهای کثیف در اقتصاد ایران معادل  ۱۱,۸درصد از حجم کل نقدینگی است .البته مطالعه
آنها نش��ان میدهد که این حجم با شتاب بیشتری در اقتصاد ایران در حال بزرگشدن بودهاست.
با فرض س��هم حدود  ۱۲درصدی از کل نقدینگی ،اگر حج��م نقدینگی فعلی ( )۱۳۹۹را بیش از
 ۲۰۰۰ه��زار میلیارد تومان در نظر بگیریم ،بزرگی ان��دازه پولهای کثیف در اقتصاد ایران به ۲۴۰
هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
طی سالهای گذشته ،ایران در کنار کره شمالی همواره جزء کشورهای لیست سیاه گروه ویژه
اقدام مالی بودهاست .در سال  ۱۳۹۵مقامهای ایرانی متعهد شدند پیشنهادهای این سازمان برای
مبارزه با پولشویی را عملی کنند.
اقدامهای به عمل آمده برای پولشویی در ایران

متاسفانه در اقتصاد ایران ،تا کنون به دلی ل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبـار پولشویی،
اقدام قابل توجهی صورت نگرفته یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایجـاد
نش��ده اس��ت ،تنها اقدام مثبت در این زمینه ،الیحه منع پولش��ویی تقدیم��ی دولت به مجلـس
شـورای اسالمی است که در حال بررسی است.
دلیل این امر آن است که در جامعه ما ،پولشویی به عنوان یک جـرم بـدون قربـانی شـناخته
میشود .اما اگر دقت شود ،مالحظه میشود که پولشویی عارضهای ثانوی و متناظر با یک جـرم
منش��أ (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر ،س��رقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها نا آگاهی
از علت و ماهیت پولش��ویی اس��ت که آن را تا کنون به صورت یک معضل نامر ئی در نزد جامعه
ایرانی چنین ناشناخته و بیپاسخ نگاه داشته است.
بر پایه تعریف پولشویی و با توجه به این که جرائم منشأ ،لزوماً با هدف ایجـاد درآمـد بـرای
مجرمان انجام نمیشود ،زمینه مبارزه با پولشویی در ای ران عالوه بر پوشش مواردی ماننـد نقـل
و انتقال یا داد و ستد مواد مخدر ،درآمدهای به دست آمده از سایر جرائم تعریف شده در چارچوب
مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسالمی ایران را در بر میگیرد.

سال پنجم

شماره 16

تابستان 1400

برآوردها از پولشویی در ایران

نخس��تین ب��رآورد از حجم اقتصاد زیرزمین��ی را فیروزه خلعتبری در س��ال  ۱۳۶۹انجام داد.
برآورد او نش��ان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشور در سال  ۶۵حدود  ۲۱۰میلیارد تومان بود.
این حجم معادل  ۱۴ /۴درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان محس��وب میش��د .خلعتبری
در س��الهای بعد بار دیگر به س��راغ این موضوع رفت و برای دوره  ۱۳۴۰تا  ،۱۳۷۳متوسط اندازه
نس��بی اقتصاد س��ایه به اقتصاد رسمی را حدود  ۷درصد تخمین زد .پس از خلعتبری نیز پژوهش
در م��ورد این موضوع ادامه یافت .چندی پیش «س��یدجواد کاظمیتب��ار» ،متخصص دادهکاوی و
الگوهای پولش��ویی در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاس��تجمهوری به بررسی مفاهیم پایهای
پولشویی ،فلسفه وجودی گروه ویژه اقدام مالی و وضعیت ایران در نظام مالی بینالملل پرداخت.
این استاد دانشگاه در آن ارائه ،آماری از حجم پول کثیف ایران ارائه داد که برگرفته از مقاله «برآورد
حجم پولهای کثیف در ایران» است که در فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» چاپ شده است .در
این پژوهش برای شناس��ایی حجم پولهای کثیف و اثر فعالیتهای غیررس��می بر تقاضای پول از
روش کرک استفاده شده است .این روش بر تابع تقاضای پول استوار است که از مجموع تقاضای
پول ثبت شده و ثبت نشده نشات میگیرد .کرک تقاضای پول را تابعی از  GDPاسمی ثبت شده،
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در اکثر کش��ورهای پیش��رفته جهان و حتی برخی از کش��ورهای عربی همسایه ،تعقیب مالی
وجوه حاصل از قاچاق و سایر جرائم سازمان یافته ،مقدم بر کنترل فیزیکی است .در حالی که در
ایـران تمام تالشها معطوف به کنترل فیزیکی است .قانون پولشویی ،راههای نقل و انتقال وجوه
حاص��ل از فعالیتهای مجرمانه را محدود و قابل شناس��ایی میکند و بـ��ا فـراهم آورد ن امکـان
سیـستمی شناسایی متخلفان ،احتمال وقوع بسیاری از جرائم را تا حد زیادی کاهش میدهد.
برای مبارزه با پدیده پولشویی در ایران ،عالوه بر بررسی جدی و تیزبینانه حوزههای مختلـف
اقتصاد زیرزمینی ،به س��از و کارهای الزم قانونی نیز نیاز است .در صورت تصویب قانون مبار زه با
پولشویی و همچنین با توجه به اصل  49قانون اساسی که صراحتاً اذعـان دارد  « :دولـت موظـف
اس��ت که ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،س��رقت ،قمار ،سوء استفاده از موقوفات،
سوء استفاده ار مقاطعه کاریها و معامالت دولتی ،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ،دای ر
کردن اماکن فساد وسایر موارد نامشروع را گرفته وبه صاحبان حق تقدیم کند ودر صورت معلـوم
نبودن او به بیت المال بدهد .این حکم باید با رسیدگی و تحقق و ثبوت شرعی به وسـیله دولـت
اجرا شود» ،بستر قانونی الزم برای مبارزه با پولشویی در ایران فراهم خواهد شد.
هم��ان طور که از متن قانون مزبور اس��ت نباط میش��ود ،جرائمی مانند اخـتالس ،رش��ـوه،
س��ـرقت ،قمار ،دایر کردن اماکن فس��اد و سایر موارد نامشروع ،صراحتاً در اصل  49قانون اساسی
قید ش��ـده اس��ت .این جرائم تقریباً همان جرائمی اس��ت که در بیشتر قوانین ضد پولش��ویی
کشورهای جهان به تصویب رسیده ا ست .از این رو مشاهده میشود که بستر الزم برای مبارزه با
پدیده پولشویی در ایران مهیا است.
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قیمت ،ن��رخ بهره و درآمد حاصل از فعالیتهای غیرقانونی میداند و با قرار دادن جانش��ینهایی
برای این بخش از درآمد ملی ،تابع تقاضای پول را برآورد کرده تا اثرات این درآمدهای غیرقانونی
را روی تقاض��ای پ��ول توضیح ده��د .در پژوهش مذکور ،تاب��ع کل تقاضای پول ای��ران تابعی از
درآمد ،هزینه فرصت نگهداری پول(نرخ بهره بانکی) ،نرخ ارز و درآمدهای غیرقانونی است .الگوی
پیشنهادی این پژوهش در نرمافزار  Microfitتخمین زده شده است .محاسبات مدل نشان داده
یک درصد افزایش در حجم فعالیتهای زیرزمینی ،با فرض ثبات سایر شرایط ،سبب افزایش /۳۸
 ۰درصدی در تقاضای حقیقی پول میش��ود که این محاس��به فرضیه مبنی بر رابطه مستقیم بین
حجم فعالیتهای غیرقانونی و تقاضای پول را تایید میکند .در این تحقیق حجم پولهای کثیف
برای س��الهای  ۱۳۵۲تا  ۱۳۸۰تخمین زده شده اس��ت .بر اساس نتیجه تحقیق ،حجم پولهای
کثیف در طول دوره مورد بررس��ی معادل  ۱۱ /۸درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است.
همچنین نتیجه دیگر این پژوهش نشان میدهد که حجم پولهای کثیف با شیب تندی در حال
افزایش اس��ت .در سالهای بررس��ی شده کمترین رشد پول کثیف مربوط به سال  ۱۳۵۷با منفی
 ۴ /۸درصد و بیشترین مربوط به سال  ۱۳۷۴با  ۶۴درصد رشد ساالنه است.
ش��اید بتوان نتایج بهدس��تآمده از پژوهش را برای س��الهای اخیر نیز مالک قرار داد .اگر در
سال  ،۹۵حجم پولشویی معادل  ۱۱ /۸درصد از کل نقدینگی اقتصاد بوده باشد ،میزان پولشویی
حدود  ۱۴۷هزار میلیارد تومان خواهد بود .اگر این معیار را برای سال گذشته به کار گیریم ،میزان
پولشویی در سال  ۹۶به  ۱۸۰هزار میلیارد تومان میرسد .همچنین برآورد غفاری و علیزاده نیز
در پژوهش «برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررس��ی عوامل موثر بر آن» نشان میدهد
که بین س��الهای  ۱۳۵۲تا  ،۱۳۸۷اقتصاد زیرزمینی ای��ران بهطور میانگین معادل  ۲۶ /۷درصد
(بیش از یک چهارم) تولید ناخالص داخلی بوده است.
رتبه ایران در پولشویی

طبق ش��اخص پولش��ویی " ۲۰۱۸بازل" ،ترینیداد و توباگو بیشترین پیش��رفت در مبارزه با
پولش��ویی در جهان را دارد.موسس��ه سوئیس��ی بازل هفتمین گزارش خود از ریسک پولشویی
کشورهای جهان را منتشر کرد .این گزارش مبتنی بر  ۲استاندارد مقابله با پولشویی و تامین مالی
تروریسم است که دو مورد از لوایح  ۴گانه کارگروه FATFدر ارزیابی ریسک کشورها نیز محسوب
میشوند .شاخصههایی نظیر فساد ،شفافیت و حاکمیت قانون در این رتبهبندی موثر است.
در ای��ن ردهبندی  ۱۲۹کش��ور مورد بررس��ی ق��رار گرفتهاند و  ۱۰کش��ور از جمل��ه ایران و
تاجیکستان به دلیل کمبود اطالعات از ردهبندی کنار گذاشته شدهاند .به گفته این موسسه ،بین
 ۵۰۰تا  ۱۰۰۰میلیارد دالر پولش��ویی در سطح جهان انجام گرفته و وضعیت بسیاری از کشورها
در مقایسه با سال قبل یا تغییری نکرده یا پیشرفتها بسیار جزئی بوده است.
به گفته این موسس��ه ،در  ۸۳کشور از  ۱۲۹کشور مورد بررسی ،نمره ریسک پولشویی باالی
 ۵بوده اس��ت و میانگین نمره کش��ورها در س��ال  ۲۰۱۸معادل  ۵.۶۳عنوان شده است .تنها در ۴
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اقدامات دیوان محاسبات کشور در مبارزه با پو لشویی 

با تصویب قانون مبارزه با پولش��ویی در س��ال  ۱۳۸۶و آییننامه اجرایی آن در سال  ۱۳۸۸و
همچنین تش��کیل شورای مبارزه با پولشویی و متعاقب آن تصویب دستورالعمل اجرایی مبارزه با
پولش��ویی توسط شورای مذکور ،دیوان محاسبات کشور از سال  ۱۳۹۰عمال اجرای این قانون را
در دستور کار خود قرار داده است.
به عنوان اولین گام دس��تورالعمل نظ��ارت بر قوانین و مقررات مبارزه با پولش��وئی را منطبق
ب��ا قوانین و مقررات جاری كش��ور تدوی��ن و جهت اجرا به كلیه گروهها و هیاتهای حسابرس��ی
ابالغ نموده اس��ت.همچنین دیوان محاس��بات کش��ور به منظور انجام وظایف قانونی و به منظور
بهره گیری از تجربیات س��ایر موسسات عالی حسابرس��ی و نهادهای حسابرسی بینالمللی ،ضمن
پیگیری آخرین رهنمودها و استانداردهای حسابرسی تدوین شده در زمینه مبارزه با پولشویی ،به
عضویت کمیته مبارزه با پولشویی در اینتوسای(سازمان بینالمللی موسسات عالی حسابرسی در
جهان) و آسوسای(سازمان آسیایی موسسات عالی حسابرسی) درآمده و نقش فعالی را در مستند
س��ازی آخرین دستاوردهای حسابرس��ی مبارزه با پولشویی در جهان و سطح آسیا ایفاء مینماید
و تاکنون موفق به تنظیم رهنمود مبارزه با پولش��ویی و فساد در سال  ۲۰۱۴در سطح اینتوسای
گردیده است .در این راستا دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران عضو و سرگروه دهمین پروژه
تحقیقاتی آسوس��ای تحت عنوان «مبارزه با پولشویی و فساد (حسابرسی كشف فساد و تقلب )»
بوده است.
ش��ایان ذکر اس��ت ،کمیته مبارزه با فس��اد ،پولش��ویی و تقلب ذیل س��اختار معاونت فنی و
حسابرس��ی امور اقتصادی و زیربنایی تش��كیل گردیده اس��ت .هدف از تشکیل این کمیته حصول
اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولش��وئی در واحدهای تحت رس��یدگی و مهمتر از
آن اثر بخش بودن و كارآمد بودن بكارگیری این قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی میباشد
که با تش��كیل یك تی��م حرفهای مجرب و متخص��ص در حوزه مبارزه با پولش��ویی و نظارت بر
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کشور نمره ریسک پولشویی بیش از یک نمره بهبود یافته است.
از بین کشورهای مورد بررسی ۷۷ ،درصد کشورها نتوانستهاند به اهداف تعیین شده مقابله با
پولشویی توسط کارگروه  FATFبرسند.
ترینیداد و توباگو ،بیش��ترین بهبود در مقابله با پولش��ویی را داشته است و پس از این کشور،
تانزانی��ا ،بولیوی ،غنا ،گرانادا ،مونته نگرو ،برزیل و مقدونیه قرار دارند .بیش��ترین افزایش ریس��ک
مرتبط به پولش��ویی نیز متعلق به دانمارک بوده و پس از این کش��ور ،ایس��لند ،اسلوونی ،تایوان،
فنالند ،لهستان ،قبرس ،آفریقای جنوبی ،پرتغال و هلند قرار دارند.
موسس��ه بازل هم چنین فنالند را دارای کمترین ریس��ک پولشویی جهان معرفی کرده است
و اس��تونی ،لیتوانی ،نیوزلند ،مقدونیه ،بلغارستان ،اسلوونی و سوئد در ردههای دوم تا هشتم جای
گرفتهاند.
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آن در راس��تای نیل به این هدف وظایفی از قبیل :تهیه چك لیس��ت نحوه رس��یدگی به چگونگی
اجرای قانون مبارزه با پولشویی در دستگاههای اجرایی (چک لیستهای تهیه شده برای گمرک،
مالیات��ی ،ادارات بیمه ،امور بانک ها ،بازار س��رمایه ،امور اقتص��ادی و دارایی ،صرافیها و ،) ...تهیه
چك لیس��ت نحوه رسیدگی به چگونگی اجرای قانون ارتقاء س�لامت نظام اداری در دستگاههای
اجرایی ،تهیه گزارش تخصصی از چگونگی اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولش��ویی
و ارتقاء س�لامت نظام اداری و ارتباط با حوزههای فنی و حسابرس��ی و استانها به منظور دریافت
گزارشهای مرتبط با مبارزه با پولش��ویی و ارتقا سالمت نظام اداری و تهیه گزارش جامع ساالنه
از عملکرد دیوان محاسبات در این خصوص را در دستور کار خود قرار داده است.
عالوه بر این کمیته مذکور فعالیتهای دیگری را در دستور کار دارد؛
 بررس��ی و رصد فعالیت نقاط پرریس��ک پولشویی و فس��اد در کشور در چارچوب اختیاراتدیوان محاسبات کشور
 راهبری و انجام تحقیقات مرتبط با حوزه پولش��ویی و فس��اد در چارچوب اختیارات دیوانمحاسبات کشور
 رصد آخرین دس��تاوردها و نتایج اقدام��ات و فعالیتهای تحقیقاتی مرتبط در حوزه مبارزه بافساد و پولشویی
 تعامل با س��ایر س��ازمانها و مراکزی که در کش��ف موارد مرتبط با پولش��ویی و فسادنقشبهسزایی ایفا مینمایند
بررس��ی و اعالم نظر نس��بت به گزارشهای حسابرسی ارائه شده به دیوان محاسبات کشور در
راستای توجه بیشتر به کشف فساد ،تقلب و پولشویی
 استخراج رهنمودها ،قوانین و مقررات و دستورالعملهای مرتبط با حوزه فساد با هدف بومیس��ازی آنها در چارچوب اختیارات دیوان محاس��بات کش��ور به منظور ارائه به دستگاههای تحت
بررسی و نیز همکاری با سایر دستگاههای نظارتی.
موانع اجرای قوانین مقابله باپولشویی در ایران

باوجود اینکه قوانین مقابله با پولش��ویی مدتهاست در ایران به تصویب رسیدهاند ،اما تاکنون
به درستی اجرا نشدهاند که عوامل مختلفی در این تاخیر نقش دارند.
از مهمترین عوامل موثر در اجرا نشدن قوانین مربوط به پولشویی ،فعالیت موسسههای مالی
غیرمجاز بوده اس��ت .این موسسههای غیرمجاز در طول سالهای فعالیت خود ،هیچ گاه حاضر به
شفافسازی ترازنامههای خود نبودهاند که البته نتیجه عملکرد آنها از خاطرهها نرفته است.
بحران پولی نتیجه رش��د قارچگونه موسسههای مالی غیرمجاز و فرار آنها از شفافیت و اجرای
قوانین مبارزه با پولشویی بود.
رییس س��ازمان برنامه و بودجه چندی پیش درباره خسارت وارده شده توسط این موسسهها،
گفته اس��ت :موسسههای مالی غیرمجاز  ۳۶هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند ،زیرا دولت
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روشهای مبارزه با پولشویی 

مبارزه با پولش��ویی مقولهای كه مجلس هفتم باید ب��ه آن توجه ویژه نماید تا امنیت و ثبات
اقتصادی را برای جامعه به ارمغان آورد.
پولشویی معموال به عنوان فرآیندی پنهان نما تعریف میشود كه به منابع غیرقانونی یا كاربرد
و اس��تفاده از درآمدهای ناشی از فعالیتهای بزهكار و غیرقانونی مشروعیت بخشیده و متعاقب آن
درآمدهای مزبور را لباس قانونی پوشانده و قیافه درست و مشروع به آن میدهد.
بنابرای��ن فریب��كاری و تقلب در ای��ن فرآیند قلب و مركز پولش��ویی اس��ت .در واقع تطهیر
پول اقدامی برای اس��تفاده قانونی از پولهای كثیف (حاص��ل از فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق
موادمخدر ،اس��لحه و )...اس��ت كه روند طبیعی فعالیتهای اقتص��ادی را مختل كرده و به مخاطره
میاندازد.
مبارزه با پولشویی امروزه بعنوان یك مشی جهانی توسط همه كشورها در دستور كار مجالس
و دولتهای آنها قرار گرفته اس��ت و به عقیده صندوق بینالمللی پول برای ایجاد ش��رایط پایدار و
شفافسازی اقتصادی مبارزه با پدیده پولشویی یك امر الزم و ضروری است.
بطوركلی ش��فاف نبودن امورمالی و فقدان سیس��تم نظارتی قوی ،مهمترین عامل برای رواج
پولش��ویی اس��ت .فروش موادمخدر تأمین كننده عمده منابع مالی اس��ت كه از طریق پولشویی
وارد چرخه اقتصادی میش��ود .عالوه بر آن امروزه فروش غیرقانونی اس��لحه ،قاچاق انسان ،فحشا،
اختالس و ارتش��ا فعالیتهای تروریس��تی و تقلبها در امور مالی (بازار سهام و سرمایه و )...مجرایی
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ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.
بانکها و موسسههای مالی دارای مجوز در سالهای اخیر ،اقداماتی را برای اجرای این قوانین
انجام دادهاند که البته کامل نبوده است.
در واق��ع میت��وان گفت ب��ه دلیل فراهم نب��ودن برخی ش��رایط و هزینهبر ب��ودن ،بانکها و
موسس��ههای دارای مج��وز ،بخشهایی از این قوانین را اجرا کردهاند ک��ه این موضوع نیز کاهش
نظارت بانک مرکزی و ناترازی در صورتهای مالی آنها را به دنبال داشته است.
آماده نبودن زیرس��اختهای فنی ،عامل دیگر در اجرا نشدن کامل قوانین مقابله با پولشویی
اس��ت ،البته با تدوین دستورالعملها و ابالغ بخش��نامه ها ،گامهایی برای تحقق آن برداشته شده
است.
اما بررس��یها نشان میدهد ،اگر ایران اس��تاندارهای الزم برای پیوستن به  FATFرا بپذیرد
سیستم بانکی به طور خودکار ،ناچار به تسریع در اجرای قوانین پولشویی خواهد شد.
به دلیل اینکه هر بانکی که نتواند این استاندارها را اجرایی کند به خودی خود از تبادالت مالی
خارجی محروم میشود و مشتریان خود را از دست میدهد ،باعث میشود همه بانکها به اجرای
برنامههای مبارزه با پولش��ویی و شفافیت ،شتاب بدهند که نتیجه آن ،ارتقای سالمت مالی نظام
مالی و کاهش فساد مالی در کشور است.
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هس��تند كه تأمین كننده منابع و ثروتهای غیرقانونی اس��ت كه از طریق پولشویی به تطهیر پول
میپردازند .به عقیده برخی كارشناس��ان هراندازه اقتصاد از ش��رایط رقابتی بیش��تر فاصله بگیرد،
بستر برای گسترش فعالیتهای پولشویی آمادهتر و گستردهتر خواهد شد .بدین ترتیب كشورهای
دارای بازارهای غیررسمی (اقتصاد زیرزمینی) ،نظام اداری ناسالم و ناكارآمد ،نظام مالی غیرشفاف
و دس��تگاههای نظارتی ضعیف هستند اس��تعداد بیشتری برای گسترش اقدامات پولشویی دارند.
بنابراین كشورهای در حال توسعه بیشتر از كشورهای پیشرفته برخوردار از نظام اداری و نظارتی
قوی ،مس��تعد این پدیده هستند آنچه مسلم است اینكه مهمترین خطر پولشویی ،تهدید اقتصاد
ملی و غیراجرایی ش��دن سیاس��تهای اقتصادی و اجتماعی اس��ت .كاهش بودج��ه دولت از جنبه
درآمدهای مالیاتی ،نوس��ان جریان س��رمایه ،نرخ ارز و نرخ بهره و ...سبب میشود كه سیاستهای
اقتصادی كارآمدی خود را از دست بدهد و بازار رقابت بیش از پیش خارج شده و فعاالن اقتصادی
و كارآفرینان توان رقابت و س��رمایهگذاریهای مولد را از دست بدهند و با این روند بازده اقتصادی
در هر مرحله كمتر از قبل گردد .گسترش فساد اداری و رشوه خواری و اختالس ،كاهش اشتغال
مولد ،اختالل در روند س��رمایهگذاری ،بیثباتی و ناپایداری اقتصادی ،رش��د تورم و افزایش فاصله
طبقاتی و ...از پیامدهای زیانبار پدیده مذموم پولشویی است كه از جنبههای اقتصادی و اجتماعی
بروز تنش��های گس��تردهای در جامعه را سبب میشود .از آنجا كه پول خاصیت ذخیره سازی دارد
و میت��وان مناب��ع مالی را پس انداز و مصرف را به تأخیر انداخت ،منابع پس انداز ش��ده از طریق
واس��طههای مالی مانند بانكها و موسسات اعتباری برای سرمایهگذاری جدید در اختیار متقاضیان
سرمایه (سرمایهگذاران) قرار میگیرد .اگر بخشی از پول در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد و سپس
بتواند وارد ش��بكه بانكی گردد ،قادر خواهد بود كه ظاهری قانونی پیدا كند .بنابراین در جوامعی
كه برای نظام بانكی منشأ پول مورد سؤال نیست ،منابع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به سهولت
میتواند وارد شبكه بانكی شده و تطهیر گردیده و از آن خارج گردد.
تطهیر پول دارای مراحلی است شامل ایجاد پول غیرقانونی ،سندسازی ،اختالط مالی و تشدید
و اس��تقرار دوباره پولش��ویی كه مهمترین این مراحل ،مرحله اختالط مالی میباش��د .تقریباً در
تمامی كش��ورهای مستعد برای پولش��ویی این مراحل وجود دارد در كشورهای با نظام اطالعاتی
ضعیف و دستگاههای نظارتی ناكارآ ،بنگاههای اقتصادی غیرقانونی با استفاده از روشهای غیرمجاز
و ارتباط با مس��ئوالن ذینفوذ ،به خدمات ویژهای دسترس��ی پیدا میكنند و با استفاده از روشهای
برنامهری��زی ش��ده برای فرار مالیاتی ،پول كثیف را در عرصه اقتص��ادی تطهیر نموده و به جریان
میاندازند.
در همین حال نظام یارانهای برای برخی كاالها در كشورهای روبه رشد سبب میشود كه رانت
خواران با استفاده از تفاوت قیمت مصوب و بازار آزاد ،از پولهای غیرقانونی بیشتر استفاده نمایند.
با توجه به آمارهای جهانی س��االنه  500میلیارد تا 1/5تریلیون دالر درآمد ناش��ی از خرید و
فروش موادمخدر و س��ایر جرایم سازماندهی شده به روشهای مختلف به داراییهای قانونی تبدیل
میشود .همچنین براساس وجوه پولی بینالمللی ،پولشویی چیزی حدود  2تا  5درصد محصول
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ناخالص داخلی كشورهاست.
براس��اس آمار سال  1996این درصد نشان میدهد كه پولشویی میزانی بین  590میلیارد تا
 1/5تریلیون دالر است ،یعنی كمترین مقدار پولشویی رقمی معادل كل تولید اقتصادی كشوری
مانند اسپانیاست.
آمار انتش��اریافته از سوی س��ازمان همكاری اقتصادی و توسعه نشان میدهد كه در دانمارك
مبارزه با پولشویی رتبه اول را در جهان داراست و در مقابل اتریش و سوئیس بیشترین زمینهها
برای پولش��ویی بوده و بعنوان بهشت ،پولش��ویی در جهان مطرح هستند در اتحادیه اروپا قانون
مبارزه با پولش��ویی در س��ال  1991تصویب شد و براس��اس این قانون ،احراز هویت مشتریان در
دادوس��تدهای بیش از  15هزار یورو ،نگهداری اس��ناد تا  5سال و گزارش موارد مشكوك ضروری
اعالم شده است.
در آمری��كا نی��ز قوانی��ن تدوی��ن ش��ده ب��ر ض��د پولش��ویی  176فعالی��ت را ب��ه عن��وان
فعالیته��ای غیرقانون��ی مط��رح و هر نوع موج��ودی و یا پولی ك��ه با عناوین مذك��ور وارد ایاالت
متح��ده و ی��ا از آن خ��ارج ش��ود ج��رم محس��وب و توقی��ف خواهد ش��د .توجه به پولش��ویی
بخص��وص بع��د از عملی��ات  11س��پتامبر  2001بی��ش از پی��ش م��ورد توج��ه ق��رار گرف��ت.
كشورما برای دستیابی مؤثر به یك نظام اقتصادی سالم به قوانین و مقررات بازدارنده علیه مفاسد
اقتصادی نیازمند است در این راه مجلس هفتم وظیفه خطیری را برعهده خواهد داشت زیرا برای
حل مسایل و مشكالت اقتصادی و معیشتی مردم باید بدنبال علل بود نه معلول.
اگ��ر مجلس هفتم به همراه بانك مركزی و وزارت اقتصاد و سیس��تمهای نظارتی مانند دیوان
محاس��بات و بازرس��ی همت گمارد و پیرو قانون تصویب شده در مجلس ششم تمام توان خویش
را در جه��ت ارائ��ه راهكارهای اجرایی آن بكار بندد و از س��ازمانهای نظارتی خود (كمیس��یونهای
تخصص��ی مجل��س و دیوان محاس��بات و )...با تمام قوا اس��تفاده نماید میتوان��د در جهت بهبود
اقتصادی مردم و كنترل تورم و سرمایهگذاری مولد كشور نقش بسزایی ایفا نماید .كشورهایی كه
بازار گس��ترده غیررسمی ،نظام اداری ناكارآمد ،نظام مالی غیرش��فاف و كمبود منابع مالی دارند،
مس��تعدترین كشورها برای عملیات پولش��ویی هستند كه در این میان كشور ما بحمداهلل و بزعم
بسیاری از مسئولین از لحاظ منابع مالی و انسانی كمبودی ندارد ولی توجه به سایر موارد ضرورت
دارد.
آماره��ای غیررس��می حكایت از آن دارد كه س��االنه نزدیك به  6میلی��ارد دالر كاالی قاچاق
از مبادی ورودی غیرگمركی و غیررس��می وارد كش��ور میش��ود .در بح��ث موادمخدر در برخی
س��الها درآمد این كاال از درآمد نفت كش��ور بیش��تر بوده اس��ت 2 .تن موادمخدر روزانه در كشور
مصرف میشود و رقم فروش آن به  400هزارمیلیارد ریال میرسد .براساس آمارهای سازمان ملل
بزرگترین تولیدكننده تریاك و هروئین جهان افغانس��تان میباش��د كه دو سوم تولیدات را شامل
میش��ود كه  80درصد تریاك و  90درصد مرفین اجبارا ً از مرز ایران میگذرد و تلفات و صدمات
جانی و مالی فراوانی برای كشور به بار آورده است .قاچاق سیگار ساالنه
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 800میلی��ون دالر درآم��د دارد .درآمد حاصل از قاچاق چای در كش��ور  200میلیارد تومان
میباش��د .بنابراین با تمامی این قضایا چگونه مدل س��ازیهایی كه براس��اس بودجه و درآمد شكل
میگی��رد میتوان��د جوابگوی نیازه��ای واقعی باش��د .هنگامی كه در بودج��ه عمومی درآمدهای
حاشیهای و درآمدهای ناشی از قاچاق مبالغ بسیار باالیی است چگونه میتوان سیاستهای مالی و
پولی را در اقتصاد بكار برد.
دولتها باید برای مبارزه با پولش��ویی ،یكس��ری از قوانین و مقرراتی را كه به پولشویی مجال
میدهند ،تغییر دهند و همچنین با پیگیری یكس��ری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند.
برای تدوین سیاس��تهای ضد پولشویی ،تهیه گزارشات آماری دقیق مورد احتیاج میباشد .سپس
باید به تدوین و تصویب قانون ضد پولش��ویی پرداخته ش��ود .در بس��یاری از كشورها ،با استفاده
از تكنیكهای فنی  IMFقوانینی را كه بانكهای مركزی ،بانكهای تجاری و ارزی توس��ط آنها اداره
میشود ،فرمولبندی كرده اند .برای این منظور باید قوانینی برای بانكداری تصویب گردد كه كلیه
بانكها و شعب خارج آنها را از پولشویی دور سازد.
سیاست دیگر ،كنترل و نظارت بر ارزهای خارجی میباشد .بدین صورت كه دولتها باید با ارائه
تمهیدات��ی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقاالت ارزهای خارجی نظارت داش��ته
باش��ند .اعمال نظارت بر موسس��ات مالی و بانكها نیز سیاس��ت دیگر مبارزه با پولشویی میباشد.
ب��رای این منظ��ور FATF ،و كمیته بال برای جلوگیری از اس��تفاده غیرقانونی اعضای سیس��تم
بانك��ی اعالمیهای صادر نموده اند .این اعالمیه ،همكاری مجریان قانون را در راس��تای شناس��ایی
مشتریان بانكها و نظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطالعات مربوطه و گزارش رفتارهای
غیرقانونی آنها مورد توجه قرار داده اس��ت .زیرا پولش��ویی در س��طح وسیع منجر به آلوده شدن
مدیران سیستم بانكی و در نتیجه كل سیستم مالی خواهد شد.
یكی دیگر از سیاس��تهای كالن دولت ،وصول مالیات میباشد .بدین ترتیب كه اصالح ساختار
مالیاتی كش��ور ،س��بب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پولهای كثیف و
پولشویی خواهد شد.
راهکارهای مبارزه با پولشویی

جهان امروز به صورت دهکده جهانی یا بازار جهانی اس��ت که در آن هر روز میلیاردها دالر و
یورو از یک قاره به قاره دیگر منتقل میش��ود ودر نتیجه جرایم مالی نوعی متفاوتی از رفتارهای
مجرمانه شده است که مستقیماً با اعمال خشونتآمیز مالی در ارتباط نیست.
تصوی��ب و اجرای دقیق یک قانون مؤثر علیه پولش��ویی بدون ش��ک هزینههایی را در قبال
نقدینگی کلی در بازارهای مالی داخلی به دنبال خواهد داش��ت ،اما در درازمدت منافع حاصل از
آن در زمینه ایجاد اقتصادی س��المتر و قویتر متجلی و زیانهای ناش��ی از اجرای قانون پولشویی
تا حد زیادی جبران میش��ود .مبارزه با پولش��ویی حلقه مفقودهای در مجموعه فعالیتهای دولت
برای سالمسازی اقتصادی است .برای تحقق مبارزه با پولشویی اول باید نحوه معامالت اقتصادی
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را شفاف و نحوه نظارتها را قانونمند کرد و بعد به کشف و مقابله یا تطهیر پولهای سیاه پرداخت.
در عین حال باید سیستم دقیق و هوشمندی داشته باشیم تا پس از تصویب ،نحوه اجرا را کنترل
کن��د .در حالی که ما از ابزارهای اولیه مکانیزاس��یون و تکنولوژیهای نو در سیس��تمهای مالی و
پولی بیبهره هستیم.
اقدامات بینالمللی برای مبارزه با پولش��ویی رشد پرش��تاب عزم جهانی ،انبوه پیماننامهها و
قوانین بینالمللی به دس��ت آمده و گرایـش چش��مگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی در این باره
اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناش��ی از پولش��ویی را در دنـیـای امـروز بـهخـوبـی نـمـایـان
مـیس��ـازد .مهمترین و اساسیترین مس��تندات بـازتـابدهنده کوششهای فراگیر بینالمللی به
شرح زیر است:
•پیماننامه "وین" اولین س��ند بینالمللی است که در آن تعریفی دقیق از پولشویی ارائه شده
و راههایی برای محروم کردن اش��خاص دس��تاندرکار قاچاق موادمخدر از عواید فعالیتهای
مجرمانه آنها و درنتیجه کاهش انگیزه برای ادامه این فعالیتها پیشنهاد شده است.
•اعالمیه کمیته "بال" که در س��ال  1988برای جلوگیری از کاربرد مجرمانه ش��بکه بانکی به
قصد پولشویی به امضا رسید.
•تش��کیل نیروی ویژه اقدام مالی که در نشس��ت پاریس توس��ط  7کشور به منظور تدوین یک
دستورالعمل هماهنگ بینالمللی برای مبارزه با پولشویی پیشبینی شد.
•گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (-THE FATF REPORT) 1990
که فرضیه آن شناس��ایی و تدوین راهکارهای مناسب برای مبارزه با پولشویی است و در این
راس��تا با انتشار رویکــــردهای سیاسی و ارائه توصیههایی در این باره کشورهای جهان را به
همکاری بینالمللی فرامیخواند.
•پیماننامه شورای اروپا که در تاریخ  8نوامبر  1990برای تحقیق و بازرسی و ضبط و مصادره
عواید حاصل از جرم تدوین شد.
•عالوه بر موارد مذکور ،تش��کیل کمیس��یون بینالمللی آمریکایی مبارزه با اعتیاد ()CICAD
در س��ال  1992به تصویب نهایی رس��ید و در س��ال  1997اصالح ش��د .در  10ژوئن 1991
“دس��تورالعمل جـامـعـه اروپـایـی” در راس��ـتـای منع اس��تفاده از نظ��ام مالی برای مقاصد
پولش��ویی تـصـویـب شـد .قـوانـیـن دیگری نیز تا سال  2000میالدی به تصویب رسیده یا
اقدامات ویژهای در این مورد صورت گرفته اسـت .آخـرین اقدام جدی بینالمللی به مـنـظـور
تـدویـ��ن راهکارهایی برای مب��ارزه با معضل جهانی پولش��ویی “پـیـماننامه مبارزه با جرم
سازمانیافته فراملی” است .این پیماننامه در دسامبر  2000از سوی سازمان ملل تدوین شد.
در ماده  1این پیماننامه ،هدف از تدوین آن تقویت همکاریها به منظور پیشگیری و مبارزه
مؤثرتر با جرایم س��ازمانیافته عنوان شده اسـت .مـاده  5ایـن پیماننامه ،مشارکت در انجام
جرایم سازمانیافته را جرم اعالم کرده و ماده  6آن پولشویی عواید حاصل از جرم سازمانیافته
را جرم ش��ناخته اس��ت .در تعریف جرم پولشویی در “پیماننامه مبارزه با جرم سـازمانیافته
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فراملی” بر ارتباط جرایم دارای منش��أ قاچاق موادمخدر و نیز ارتباط جرم پولشویی با جرایم
سازمانیافته در سطح بینالمللی تأکید شده است .در مواد  7و  8این پیماننامه نیز تدابیری
برای مبارزه با پولشویی و مجازاتهایی برای فساد مالی پیشنهاد شده است.
نتیجهگیری

اكتس��اب پولهای كثی��ف و تطهیر آن عملی خ�لاف و غیرقانونی ب��وده و دارای تبعات منفی
بس��یاری بر اقتصاد كشور میباش��د .به همین دلیل مبارزه با پولشویی مورد توجه جامعه جهانی
قرار گرفته اس��ت و كش��ورها برای نیل به این مقصود اقدام به تصوی��ب قوانین و مقررات ویژهای
نموده اند .سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی ( )FATFكه شامل  29كشور به همراه اتحادیه
اروپا و ش��ورای همكاری خلیج فارس میباشد ،دستورالعملی را جهت مبارزه با پولشویی تصویب
و اعضا را به رعایت مفاد آن ملزم نموده اس��ت .در ایران نیز پولهای ناشی از رفتارهای مجرمانهای
نظی��ر فرار مالیاتی ،ارتش��اء ،اختالس ،قاچاق كاال و همچنین خرید و ف��روش مواد مخدر و موارد
دیگری از این قبیل وجود دارد كه به دلیل فقدان الزامات قانونی ،به س��ادگی در قالب فعالیتهای
مالی و سرمایهگذاری تطهیر گشته و منشاء اصلی آنها گم میشود .عدم مبارزه با پولشویی موجب
ش��یوع بیش��تر جرایم شده و تمایل به س��رمایهگذاری در فعالیتهای مولد را كاهش داده و موجب
تضعیف بنیانهای اقتصادی كش��ور میگردد .به همین دلیل ضروری اس��ت كه با تصویب قوانین و
مقررات الزم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب جهت مبارزه با تطهیر پولهای كثیف اقدام شود تا از
این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ شده و كسانی كه صاحب پولهای كثیف میگردند به
سادگی قابل شناسایی باشند.
پولشویی به مجموعه اعمالی گفته میشود که طی آن معامالت و درآمدهای نامشروع شکلی
کام� ً
لا قانونی میگیرن��د و از تعقیب و مجازات قانون رهایی مییابند .پولش��ویی یکی از عواملی
اس��ت که موجب فساد اقتصادی جوامع میشود و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز میدارد
همچنان که در بس��یاری از کش��ورها ش��اهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از پولهای
نامش��روع هس��تیم .اما آنچه چهره پولشویی را بیش از بیش زش��ت جلوه میدهد ،دستگاههای
تبهکاری و انجام عملیات بانکی توس��ط آنهاس��ت که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی
موجب فلج شدن چرخههای پولی و مالی کشورها میشود.
از جمله مش��کالتی که پولش��ویی برای جامعه به وجود میآورد ،گسترش فساد اداری و رشوه
خواری و اختالس ،کاهش اش��تغال مول��د ،اختالل در روند س��رمایهگذاری ،بیثباتی و ناپایداری
اقتصادی ،رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی را میتوان ذکر کرد همچنین عدم مبارزه با پولشویی
موجب ش��یوع بیش��تر جرایم شده و تمایل به س��رمایهگذاری در فعالیتهای مولد را کاهش داده و
موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور میگردد.
در اخیر باید یکبار دیگر خاطر نشان کرد همان گونه که کشور محبوبمان افغانستان در زمینه
فساد اداری در دنیا مقام نخست را به خود اختصاص داده است ،از لحاظ پولشویی و تطهیر پول
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پیشنهادات جهت مبارزه با پولشویی

•برای تحقق مبارزه با پولش��ویی ابتدا باید نحوه معامالت اقتصادی را ش��فاف و نحوه نظارتها
را قانونمند کرد.
•شبکه بانکی درآمدهای کالن را مورد بررسی قرار دهد و مراجع قانونی و قضایی را مطلع کند
تا منش��ا این درآمدها را بیابند .به این ترتیب با نظارت گس��ترده بر درآمدها از پولش��ویی و
صدمات اقتصادی ناشی از آن کاسته میشود.
•دولت بسترهای الزم برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی را آماده کند و فقط به ضمانتهای
اجرایی س��ختافزاری یعنی برخوردهای فیزیکی اکتفا نکند چرا که به تجربه ثابت شده است،
چنین شیوههایی نتیجه مثبت نخواهد داشت.
•زیرس��اختهای ضروری برای مبارزه با پولشویی از طریق برپایی یک رژیم حقوقی جامع و در
عین حال سختگیرانه پی ریزی شود.
•دولت با تاکید بر اجرای هدفمند این اس��تراتژی(رژیم حقوقی جامع) و تالشهای هر دو بخش
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نیز افغانس��تان در جهان پیش��رو بوده و نا امنترین کش��ور از این منظر نیز میباش��د،و این موقف
خود نمایانگر ارتباط نزدیک و غیرقابل انکار پولش��ویی با فس��اد اداری میباشد.و اینک به خوبی و
وضاحت برایمان مش��خص میش��ود که چرا ،حاکمان فاس��د این مرز و بوم در طول  13-12سال
گذش��ته قان��ون تطهیر پول را تصویب ننمودن��د ،چون در صورت تصویب ای��ن قانون قادر نبودند
پولهای حاصله از فساد خویش را تطهیر نمایند.
همچنان پدیده پولش��ویی بر پیکره اقتصادی یک کش��ور اثرات زیانباری را وارد میکند که
س��بب تضعیف و یا حت��ی تخریب کلیه بخشهای اقتصادی از جمل��ه بخش اقتصاد کالن ،بخش
واقعی ،بخش عمومی ،بخش مالی و پولی و دیگر بخش��ها اقتصادی میگردد .لذا معضل پولشویی
را باید جدی گرفت و برای مبارزه با آن هر چه سریعتر اقدام نمود.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و قرار گرفتن کشورمان در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر نیاز
به یک عزم ملی جهت مبارزه با پدیده پولشویی داریم .روشن نمودن آثار و تبعات این پدیده برای
مردم و آگاه کردن آنها جهت همکاری با دستگاههای اجرایی کشور کمک شایانی در امر مبارزه با
این پدیده میکند ،تنها صرف صدور دستورالعملها و بخشنامهها کافی نیست .نظارت و کنترل و
پیگیری مستمر و داشتن ضمانت اجرایی این دستورالعملها میبایست در رأّس قرار گیرد.
طبق گزارش سازمان همکاری و اقتصادی توسعه( )OECDایران از بین صد کشور جهان در
ردیف پائین مبارزه با مفاس��د اقتصادی قرار دارد .در ذیل پیشنهاداتی جهت تعدیل امر پولشویی
و مبارزه هر چه بیشتر با این پدیده شوم اقتصادی ارائه میگردد.
آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بس��یج ش��دن وسایل ارتباط جمعی سیاست گذاری
مناسب كشور اجرای مقررات و قوانین مشخص وتالش و جدیت مسوولین در این زمینه میتواند
از جمله راهكارهای مبارزه با پولشویی باشد.
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دولتی و خصوصی و نیز تقویت تجهیزات و ساز و کارهای اجرایی در این مبارزه تالش کند.
•به منظور س��نجش درجه کارایی مقررات اجرایی ذی ربط و نیل به اهداف مورد انتظار ،نظام
ارزیابی هماهنگی مشتمل بر شاخصهای کیفی و کمی برقرار و پیاده شود
•اقدامی دیگر كه باید انجام داد وضع یك س��ری مقررات كارآمد و مناس��ب برای نظام پولی و
بانكی و بنگاههای اقتصادی و نظارت بر حس��ن اجرای آنها میباش��د ت��ا از ورود منافع مادی
نامشروع به چرخههای اقتصادی جلوگیری شود.
•تدوین نظام حسابداری و استانداردهای مناسب در مدیریت مالی
•اصالح سیستم مالیاتی در رابطه با فرار مالیاتی
•ایجاد قوانین و واکنشهای کیفری مناسب در خصوص پولشویان
•شفافسازی حسابها توسط نظام بانکی
•ایجاد زیر ساختهای الزم برای مستند سازی اطالعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و داراییها
با حفظ س��رعت عملیات و ایجاد سیس��تمی که مش��خصات کامل فرد فرستنده حواله در آن
ثبت گردد.
•پیگیری حوالههای مشکوک در سیستم بانکی و گزارش آن به مراجع ذیصالح
•عدم فروش ارز ،اوراق بهادار ،چکهای مس��افرتی و غیره به مش��تریانی که برای بانک شناخته
شده نیستند
صرافی ها
•بازرسی و کنترل و نظارت مداوم از سیستمهای مالی کشور و ّ
•افتتاح حساب و احراز هویت کامل فرد فرستنده حواله در سیستم بانکی که بطور مداوم اقدام
به ارسال حواله به مقاصد مختلف میکند.
•جلوگی��ری از فعالیت موسس��ات اعتباری و صندوقهای قرض الحس��نه که بدون مجوز بانک
مرکزی اقدام به فعالیتهای مالی میکند که باعث برهم زدن سیاس��تهای پولی و مالی کش��ور
میشوند.
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