
  

 اقتصاد مواد مخدر ايران درمدل پول شوئي واكر ارزيابي 

  

اعظم رضاياني
1

  

   :چكيده

وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و ساير اقدامات جنائي در اقتصاد جهان بـه انـدازه اي افـزايش يافتـه كـه حجـم       

از آن بـه هـر    ورود اين حجـم پـول يـا بخشـي    . ساالنه آن از مجموع توليد ناخالص ملي امريكا سبقت گرفته است

، امـروزه تصـويب و     از ايـن رو .هاي اقتصادي را مورد ترديد قـرار دهـد   كشوري مي تواند كارايي و اثربخشي سياست

بايـد از  ، امـا پـيش از آن  . هاسـت  هاي سازمان يافته جنايي الزام تمامي دولـت  اجراي قوانيني عليه پول شويي گروه

تخمينـي در   ،كه متناسب با شرايط آن كشـور در نظـر مـي گيرنـد     ميزان پولي كه تطهير كنندگان براي هر كشور

بـه  . اختيار داشت و سپس با شناسايي عوامل مؤثر بر فعاليت تطهيركنندگان پول اقدامات مناسب را سامان بخشيد

تشريح و سپس برخي  ،مدل پول شوئي جان واكر كه به مدل استراليايي موسوم است، همين دليل، در مقاله حاضر

  .دات وارد بر آن مطرح شده استايرا

بـر شـرايط اقتصـادي ايـران از نظـر       ،پس از آن با استناد به فروض مدل واكر و قاچاق مواد مخدر در ايـن منطقـه  

  .تطهيركنندگان پول مروري گذرا شده است

  

  .هاي پول شويي،مدل واكر،تطهير پول اقتصاد مواد مخدر، شاخص :كليد واژگان

  

  مقدمه

كـه آن را ابـزاري اسـتعماري بـراي نفـوذ و سـلطه       شـايع در ايـران    ف تصـور مواد مخـدر،برخال 

گران در كشورهاي پيراموني دانسته و در چارچوب اين طرز تلقي برخورد با پديده اعتيـاد و   استعمار

هاي منحصر به فرد اسـت، بـراي    ، كااليي با ويژگيهمواد مخدر حول گفتمان خشونت شكل گرفت

ها هـزار نفـر در بخـش عرضـه مـواد       اضي در سراسر گيتي وجود دارد و دهها متق اين كاال ميليون

المللي بازار ايـن   ها در سطح ملي و بين ولي وجود برخي قوانين و محدويت. كنند مخدر فعاليت مي

  :هاي زير بازاري با ويژگي ؛مبدل ساخته است» بازاري ويژه«كاال را به 

  . ليدمحدود بودن تعداد كشورها و مراكز كشت و تو -

  . باال بودن سهم هزينه حمل و نقل و انتقال از مراكز توليد به بازارهاي مصرف -

  هاي ملي بـا توليـد، توزيـع، عرضـه، حمـل و نقـل و جابجـايي        مخالفت و مبارزه اغلب دولت -

  . كاال اين

                                                
 ا���دار�
 آ�ر���س  -١
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  .بازدهي باالي سرمايه گذاري در خريد و فروش و حمل و نقل -

  . جايي و عرضه اين كاالباال بودن ريسك سرمايه گذاري در جاب -

  .ارتباط و همبستگي ميان فعاالن عرصه توزيع اين كاال در كشورهاي مختلف -

  ).در اغلب كشورهاي جهان(تمايل سوداگران مواد مخدر به انجام معامله به دالر  -

كه بازار مواد مخدر را با شرايطي متمايز از بـازار ديگـر كاالهـا رو بـه رو سـاخته       قخصوصيات فو

هـاي احساسـي    بب شده تا سياستگزاران كشورها در برخورد با اين مقولـه از اعمـال روش  است، س

  .المللي اقدامات سياستي را به كار بندند خودداري كرده و در چارچوب نظم بين

شود كه به لحاظ اقتصادي كشورهايي كوچك هستند و از آنجا  مواد مخدر در كشورهايي توليد مي

اند، الزم اسـت افـراد ديگـري غيـر از      واد مخدر در سطح جهان پراكندهكه تقاضا كنندگان انواع م

با توجه به غير قانوني و ممنوع بودن انتقـال و  . توليد كنندگان كاالها را به تقاضا كنندگان برسانند

و افـزايش ريسـك قاچاقچيـان، ارزش    ) به جـز معـدودي كشـور   (حمل اين مواد در سراسر جهان 

  . از توليدكنندگان استافزوده فعاليت آنها بيش 

هاي گوناگوني همچون درگيري با نيروهاي پليس، پرداخت رشـوه   آنها براي انجام اين امر از شيوه

اي كه فعاالن اين حرفه در سطح جهان دارند و بـا   با توجه به سابقه. برند بهره مي ... به ماموران و

يـر قـانوني نيازمنـد عبـور سـالم از      هـاي غ  در نظر گرفتن اين نكته كه ساير فعاالن عرصه فعاليت

هاي اخير مجموعه فعاالن اقدامات خالف قانون درسراسـر جهـان    مرزهاي قانون هستند، در دهه

يـاد  » هـاي سـازمان يافتـه جنـايي     گـروه «هاي سازمان يافته اند كه از آنها تحت عنـوان   در گروه

تر و بزرگتر را  شكل   گروهي قويكنند، بلكه  به اين ترتيب نه تنها از همديگر حمايت مي. شود مي

از سوي ديگر، فعاليت در اين قالـب عمـالً   . ها با آنها را دشوارتر مي كند دهند كه برخورد دولت مي

هـا جاسـازي    اين امكان را فراهم آورده كه آنها بتوانند برخي از حاميان خود را در ساختار حكومت

  .كنند

به ويژه كشورهاي بـزرگ و  (نايي بسياري از كشورها هاي سازمان يافته ج با گسترش فعاليت گروه

. ها اثراتي را بر اقتصاد كشورها در سطح كـالن و خـرد دارد   دريافتند كه درآمد اين گروه) پيشرفته

در سطح كالن اقتصادي ورود وجوه حاصل از فعاليت گروه هاي سازمان يافته جنايي، متغيرهـاي  

. ها نيز وجـود دارد  هاي كالن دولت ل انحراف در سياستكالن را تحت تاثير قرار مي دهد و احتما

ها درآمد خود را با ارزهاي جهانروا بـه ويـژه بـا دالر     اين گروه(ورود يك باره ميلياردها دالر درآمد 
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به يك كشور، بسته به اندازه اقتصاد كشـور قطعـا اثراتـي را بـر سـطح عمـومي       ) كنند دريافت مي

  . دارد... ها و ها، نرخ ارز، تراز پرداخت قيمت

  

  مواد مخدر و تجارت پول

هاي سازمان يافته جنـايي كشـورهاي مختلـف و اعمـال قـوانين       عالوه بر اين، ارتباط ميان گروه

هاي بي حساب، سبب شده است تـا درآمـد    سختگيرانه در برخي كشورها درباره ورود و خروج پول

اي مناسب در اختيار آنـان قـرار    ه شيوهها به ديگر كشورها ارسال شده و سپس ب برخي از اين گروه

به عبارت . گيرد تا به اين ترتيب، امكان كنترل و مانع تراشي از سوي دولت مربوطه به صفر برسد

تبديل بـه پـول مشـروع     2پس از انجام عمليات تطهير پول 1ديگر، وجوه حاصل از اقدامات جنايي

ن نكته كه كشور ما در همسـايگي افغانسـتان   با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن اي. شود مي

 2قرار دارد و در حال حاضر بـا حضـور بـيش از    ) به عنوان بزرگترين توليد كننده ترياك در جهان(

از سـوي ديگـر، عـدم    . ميليون معتاد، بازار مصرف مناسبي را براي قاچاقچيان تدارك ديـده اسـت  

شرايط حاكم بـر اقتصـاد كشـور و نيـازي كـه      وجود قوانين مناسب در زمينه مقابله با پول شويي، 

د،  منجـر بـه   نكن گذاران خارجي احساس مي مسئوالن كشور به تامين منابع مالي از طريق سرمايه

اكازيوني براي پـول  «هاي سازمان يافته جنايي  پيدايش وضعيتي شده است كه شايد از منظر گروه

  . تلقي شود» شويي

شمار معتادان مواد مخدر افزايش يافته، ميـزان وقـوع جـرم و     افزون بر اينها طي دو دهه اخير كه

هـا   مجموعه ايـن واقعيـت  . زمينه شيوع و گسترش فساد نيز آهنگي لجام گسيخته پيدا كرده است

تصويري از ايران در ذهن گروه هاي جنايي ترسيم مي كند كه در صورت تـاخير بيشـتر در اتخـاذ    

  . ، سالمت و فساد ودولت و نادولت از ميان خواهد رفتتدابيرالزم، مرز ميان مشروع و نامشروع
بر اين اساس، در اين مقاله ابتدا تعريفي از پول شويي ارائه شده و پس از آن به تبيين مدلي در زمينه پول 

اين مدل محصول مطالعاتي است كه جان واكر در مورد تعدادي از كشورهاي . شود شويي پرداخته مي

هاي سازمان يافته جنايي به  از آنجا كه اقدام گروه. مدل استراليايي موسوم استجهان انجام داده و به 

هاي  پول شويي در ايران، رفتار متغيرهاي كالن اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد، لذا با توجه به يافته

 )كوتاه مدت حداقل در(رسد تصويب و اجراي قوانيني به منظور مقابله با پولشويي  به نظر مي  اين بررسي،

                                                
١- criminal proceeds   
٢- Money laundering 
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 –موثر خواهد بود، هر چند به دليل فعاليت گسترده قاچاقچيان مواد مخدر در ايران و كشورهاي همسايه 

هاي  گيري در زمينه سياست تصميم  –هاي جنايي به پول شويي در ايران  حتي در غياب اقدام گروه

  . يتي اساسي داردكالن اقتصادي به منظور مقابله با همين حجم تجارت مواد مخدر نيز اهم

 
  پول شويي چيست؟

 7مالي گروه   نيروي ضربت
1

  :پول شويي را چنين تعريف مي كند

ي است كـه ايـن   يها هدف تعداد بسياري از اقدامات جنايي كسب سود فراوان براي افراد يا گروه«

هـان  هاي جنايي اقدام بـه پن  پول شويي فرايندي است كه طي آن گروه. دهند اقدامات را انجام مي

ايـن فراينـد بسـيار خطرنـاك اسـت، زيـرا امكـان        . كردن مبادي غير قانوني وجوه خود مي كننـد 

  . شان بدون به خطر افتادن منبع تامين آن را فراهم مي كند مندي مجرمان از وجوه بهره

فروش غير قانوني و قاچاق اسلحه و فعاليت هاي سازمان يافته جنايي همچون قاچاق مواد مخـدر  

ارتشـاء و كالهبـرداري از     اخـتالس، . اي روسپي مي تواند مبالغ كالني را به همـراه آورد ه و گروه

هـاي نامشـروع از    طريق كامپيوتر هم سود بسياري ايجاد كرده و انگيزه مشروعيت بخشي به پول

  . »طريق پول شويي را افزايش مي دهد

هاي درگير در ايـن حـوزه بايـد     هوقتي فعاليتي جنايي سود قابل توجهي ايجاد مي كند، افراد و گرو

  هاي زيـرين فعاليـت   راهي براي انتقال وجوه و كنترل آنها بيابند، بي آن كه توجه اشخاص يا اليه

هاي جنايي اين كار را از طريق پنهان كردن منابع، تغيير شكل آنهـا يـا انتقـال     گروه. را جلب كنند

  . ي دهند، انجام م وجوه به مكاني با كمترين ميزان جلب توجه

درصـد   5تـا   2در اظهار نظري، حجم عمليات پـول شـويي را   ) I.M.F(2المللي پول  صندوق بين

 1996توليد ناخالص داخلي كشورها اعالم كرد، بر اين اساس حجم پول شويي در جهان در سـال  

  چنان كه روشن است حد پـايين . 3تريليون دالر بوده است 5/1ميليارد دالر و حداكثر  590حداقل 

  . هاي اسپانياست اين ارقام معادل كل توليد اقتصادي با اندازه

                                                
١- financial action task force(FATF)  �� وي ���� ��� ���ب��ا!  . ��د 
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  طراحي مدلي براي جريان جهاني پول شويي 

تهيه مدلي براي پول شويي كه تخميني نزديك به واقعيت از اين پديده را ارائه دهد، اساسا كاري 

اما با . نايي استهاي سازمان يافته ج هاي گروه زيرا نهان روشي جزء ذاتي فعاليت. دشوار است

توجه به اين كه عمليات پول شويي در هر كشور الزاما از سوي كساني دنبال مي شود كه به 

نوعي با اقدامات بزهكارانه و جنايي مرتبط هستند، بنابراين بسته به اين كه وقوع جرايم تا چه 

ع بيشتري آن كشور احتمال وقو پول شويي در   اندازه در كشوري نضج گرفته است، فعاليت

هايي است كه  به عبارت ديگر، از آنجا كه پول شويي انتهاي زنجيره مجموعه فعاليت. يابد مي

از آنها ياد مي شود، پس عامالن اين اقدام در زمره » ها و اقدامات جنايي فعاليت»  تحت عنوان

ميان  توان نتيجه گرفت كه رابطه مستقيم و مثبتي افراد خالفكار هستند و بر اين اساس مي

  . البته، شايد سويس در اين ميان استثنا باشد. شويي و سطح جرايم در هر كشور وجود دارد پول

انـد و از ايـن    اقتصاد دانان توجه چنداني به ارائه مدل در زمينه جريان جهاني پـول شـويي نداشـته   

  .توان گفت طراحي مدلي براي پول شويي نياز بسياري از كشورهاست جهت مي

اقتصاددان استراليايي  با بررسي اقدامات جنايي در سـطح جهـان و تخمـين ميـزان      1»جان واكر«

  . پولشويي كشورهاي مختلف، مدلي را براي اين پديده ارائه كرده است

  

  شاخص هاي پول شويي

كشورهاي  )FATF(رئيس بازنشسته نيروي ضربت مالي » استنلي موريس«، 1998در آغاز سال 

خود حـداقل    او در گزارش. ان پول شويي در اين كشورها ارائه دادگزارشي  از ميز OECDعضو 

  :هاي كمي پول شويي شناسايي كرد حوزه را از نظر تقاضاي مشروع براي شاخص 4

المللـي   هـاي بـين   درك حجم جنايت، به طوري كه مجريان قانون، قانونگزاران ملي و سازمان -1

اي در ايـن   مه ضد پول شويي و تهيه و تنظيم توافقنامهالمللي برنا بتوانند در مورد اجراي ملي و بين

  . باره به توافق برسند

هاي ضد پول شويي، از طريق ايجاد پايه و مقياسي براي سـنجش و امكـان    درك تاثير تالش -2

  .ها يا ورود به مباحث خاص ارزيابي برنامه

ل شويي بر موسسات مـالي  درك اثرات پول شويي بر اقتصاد كالن، به ويژه اثرات زيان آور پو -3

تغييرات در تقاضاي پول، نرخ بهره و نرخ ارز فزاينده، باال بردن ريسـك كيفيـت   : و اقتصادها نظير

                                                
١- John walker 
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دارايي براي موسسات مـالي، اثـرات زيـان آور بـر مجموعـه ماليـاتي و بـاالخره اثراتـي بـر روي          

انتظـارات رفتـاري   هـاي خـاص و    هاي سياست مالي، اثرات آلوده كننده معامالت يـا بخـش   طرح

  .بازيگران بازار و اثرات توزيعي مشخص در كشور يا رشد چشمگير قيمت دارايي

, درك پول شويي، وقتي از پول شويي صحبت مي شود، دشواري آزمـون سـنجش اجـزاي آن    -4

هـاي متنـوع ايـن پديـده كـه       شود كه درك عميقي از ارتباط و اخـتالف ميـان بخـش    موجب مي

  . آيد وه تبديل كرده، به وجود جنايتكاران را به گر

 
  1مقدمات مدل واكر

جان واكر، اقتصاددان استراليايي براي تهيه مدلي در مورد پول شويي از آنچه موريس قبال مطـرح  

البته مدل واكر تفاوتي با مدل موريس دارد، زيرا واكـر يـك مـدل اقتصـاد     . كرده بود، بهره گرفت

اي شـباهت   ستانده بين منطقه –ك مدل اقتصادي داده جنايي منطقي را تشريح مي كند كه به ي

هاي جنايي عموما موجود براي تخمين مقدار پول توليد شده توسط جنايت كـاران   وي از آمار. دارد

 –هـاي گونـاگون اقتصـادي     در هر كشور، در سراسر جهان، اسـتفاده كـرده و سـپس از شـاخص    

شد و كشورهايي كه ايـن وجـوه را بـراي    اجتماعي براي تخمين نسبت وجوهي كه تطهير خواهند 

توان يك ارزيابي از مقدار  ها، مي با جمع كردن اين تخمين. كنند، استفاده مي كند تطهير جذب مي

  اي تطبيقي از سـهم هـر كشـور در    احتمالي پول شويي در سطح جهان داشت و بر آن مبنا مقايسه

  . باره اين مشكل جهاني ارائه كرد

صاديق جرم در كشورها متفاوت اسـت، پـس سـودمندترين جـرائم در برخـي      از آنجا كه تعريف م

مجرمان برخي كشورها ممكن اسـت بـراي   . كشورها ممكن است در كشوري ديگر سودآور نباشد

با توجه به ايـن كـه در ديگـر كشـورها ممكـن اسـت       . تطهير سودشان كشوري ديگر را برگزينند

، نتيجه موريس كـه البتـه تنهـا مـدل ممكـن نيسـت،       با اين ديد. بسادگي پول خود را هزينه كنند

، متوسط سود هر كالهبرداري ثبـت  xمثال ممكن است در كشورهايي مانند . تواند درست باشد مي

هـزار دالر   2، ايـن رقـم حـدود     yهزار دالر باشد، ولي در كشورهاي ديگر ماننـد   20شده حدود 

ات جنايي تطهير شود و در كشورهايي نظيـر  درصد اقدام 60حدود  aباشد، يا در كشورهايي مانند 

b  1-10، صص 1999واكر، .(درصد اين رقم تطهير شود 20فقط (  

                                                
١- Walker model 
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در زير به منظور دستيابي به رقم معيني از پول شويي در مورد هر نوع اقدامات جنـايي، بـه برخـي    

  ).7، ص 1999واكر، (اطالعات موجود در مورد روند جهاني جرم و پول شويي اشاره مي شود 

كشور را  80اطالعات رسمي جرائم ملي بيش از   داده هاي سازمان ملل در مورد جرم و عدالت، -

  .توضيح مي دهد

المللي بيـانگر وجـود ارتبـاط ميـان جـرم و خصوصـيات        بررسي ها در مورد قربانيان جنايت بين -

  . كشور است 60اقتصاد اجتماعي در بيش از 

المللي يـا   پول شويي در موسساتي نظير موسسه شفافيت بينبراي   هاي فساد و آمادگي شاخص -

  . هاي جنايي در كانبرا، گردآوري شده است دفتر استراليايي ارزيابي استراتژي

  .المللي جمعيتي و جغرافيايي در سطح ملي و بين  اقتصادي،  وجود داده هاي مالي، تجاري، -

  

  تشريح مدل 

پول شويي يك جريان وجوه است و اساسـا پـول شـويي    براي تبيين مدل بايد به خاطر داشت كه 

  .يعني جايي وجود دارد كه پول در آنجا خلق شده و سپس تطهير مي شود

اي كه ظاهرا در فراينـد پـول    براي كمي كردن پول شويي، الزم نيست كه رد پول را از نقطه اوليه

در . روع و قانوني داشـته انـد  شويي آغاز شده، دنبال كنيم؛ زيرا در نقطه اول، معامالت جرياني مش

گذاري نهايي در هر زمـان و حركـت    اصطالح آماري، اگر مسير پول از محل وقوع جرم تا سرمايه

اگر يك ميليون دالر در استراليا از راه خالف به دسـت  . ايم پول شمارش شود، دوباره شماري كرده

به سـوئيس و جزايـر سـليمان    آمده و براي تطهير به يك بانك هنگ كنگي ارسال شود و از آنجا 

در اين حالت بايد مراقب بـود  . برود، سپس در اينجا پول تطهير شده دوباره به استراليا بر مي گردد

  . ميليون دالر محاسبه نكرد 4و دچار اشتباه نشد و اين ميزان را 

  :بر طبق اين مدل ميزان پول شويي انجام شده در هر كشور عموما به موارد زير بستگي دارد

  .وسعت و طبعيت جرم در كشور -1

  . پولي كه در هر نوع جرم گزارش شده، مي توان تطهير كرد تخمين مقدار -2

  .كه جرم وتطهير رخ مي دهد مكانيمحيط اقتصادي  -3

هـاي   دهد يا اقتصادي كه سودهاي قابل توجهي بـراي بنگـاه   كشوري كه در آن جرمي روي نمي

در كشـورهايي بـا نـرخ جـرائم بـاال و      . ل شويي در اختيار نداردجنايي ندارد، چندان پولي براي پو

  . اقدامات جنايي قابل توجه، پتانسيل پول شويي به طور بالقوه باالست
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  :مقدار پولي كه هر كشور مي تواند در اين چارچوب جذب كند، به عوامل زير بستگي دارد

  حضور يا عدم  حضور سيستم بانكي زير زميني-1

  ت نسبت به پول شوييطرز تلقي دول-2

  سطح فساد و زد وخوردهاي محلي-3

  هاي جغرافيايي، نژادي و تجاري بين كشور مبدا و مقصد  قرابت-4

كشوري كه جريانات اوليه پول شويي را از كشورهاي همراه مي پذيرد يـا بايـد از سيسـتم بـانكي     

در مقابل در اقـدامات  . شدهايش برخوردار با هاي ضعيف دولتي روي بانك زير زميني و يا از كنترل

تـرين   بعدي پول شويي اين كشور براي كشورهاي طرفدار به عنـوان معتبرتـرين و تحـت كنتـرل    

كشور به لحاظ امنيت و رژيم بانكي پذيرفته مي شود، اما اين جريان ثانويه بـه بحـث مـا مربـوط     

  .نمي شود

خواري، پولشويي را بپـذيرد،   ممكن است يك كشور براي برخورداري از امتيازات سطح باالي رشوه

اما ايـن كشـورها بايـد از ايـن كـار        هاي آنها توأم باشد، خواري با فعاليت به شرط آنكه رفتار رشوه

خواري بـه شـكلي اسـت كـه      ويژه در جايي كه خطر كشمكش وجود دارد يا رشوه به. اجتناب كنند

  ). 1-5؛ صص 1999واكر، (برد ريسك پول آنها را باال مي

پيوندهاي نژادي يـا زبـاني   : ت قرابت جغرافيايي يا تجارت قوي يا ارتباط اجتماعي نظيرممكن اس

  .عامل پذيرش پولشويي بوده و كشور به سادگي مبادالت تجاري آن را بپذيرد

  

  مراحل مدل

  : مراحل اجراي مدل به ترتيب، چنين است

تحـد آمارهـايي را در مـورد    المللي جلـوگيري از جنايـت ملـل م    به عنوان نقطه آغاز، مركز بين -1

كنـد   هاي جنايي را بررسي مي روندهاي جنايت و عملكرد سيستمو از اين طريق جنايت ثبت كرده 

كشور را  100هايي در مورد تعدادي از جرايم ثبت شده در بيش از  به اين ترتيب همه ساله داده –

، )تجاوز به عنـف (قتل، دعوا، زنا  :كنند بندي مي هاي زير طبقه اين مركز جرايم را در گروه. داراست

واكـر،  (رويي، سرقت، مصـرف و قاچـاق مـواد مخـدر      راهزني، رشوه، اختالس، كالهبرداري، شب

   ).10-15، صص 1999

هاي جرايم و همچنـين وجـود    بندي كشورها و محاسبه شاخص هاي طبقه وجود تفاوت در شيوه-2

دهد كه چطـور   اما تحقيقات نشان مي. نيستاختالفات قابل توجه در قلمروي پليس بر ما پوشيده 
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با استفاده از مطالعات انجام شده روي قربانيـان جـرم   . آمارهاي بين خطوط رسمي جرم را بخوانيم

اي ملـل   منطقه وزارت دادگستري هلند با همكاري مؤسسه تحقيقات جرايم بين 1988كه در سال 

هاي عمـده   مغايرت» ديدن مستقيم«نيم كه كافي است بدا. متحد در رم كارهايي در اين زمينه كرد

اگرچه نتيجه در اين گزارش اشاره نشده، امـا  . سازد در آمارهاي جنايي رسمي، تعديل را الزامي مي

هايي، به بررسي بيشتر نيازمنـد اسـت؛ زيـرا ايـن موضـوع تعـداد بسـياري از         تركيب چنين تعديل

 .1گيرد كشورها  را در بر مي

نه تنها آمار رسمي جـرم را   –اغلب كوچكتر و كم توسعه يافته   -كشور  به عالوه در تعدادي -3

به هرحـال، برخـي موضـوع    . داريم بلكه مطالعاتي بر روي قربانيان جنايت هم صورت گرفته است

 هاي اقتصاد اجتماعي اغلب اين كشـورها  دانند و با استفاده از داده جستجوي پولشويي را جذاب مي

توانند ميزان رخ داد جرم خود  ايم فردي از كشورهاي همسايه يا مشابه، ميو مقايسه آن با نرخ جر

در اين مرحله، از مدل به سـادگي متوسـط نـرخ    . هاي جمعيتي خود تخمين بزنند را بر اساس داده

شود و اين مقادير براي ميـزان جمعيـت تمـام     اي محاسبه مي جرايم فردي براي كشورهاي منطقه

هـاي   اي قابل توجه بـراي تحليـل   شوند، كه اين نكته رم به كار برده ميهاي ج كشورها بدون داده

 )10-15، صص 1999واكر، .(مورد رسيدگي است

 11كه براي برخي از جرايم ثبت شده توسط پليس هر كشور توليد شده است، در مـورد   ،ها تخمين

سـتند، امـا در   ها معمـوالً بـراي چـالش بـاز ه     صحت و قابليت مقايسه اين تخمين. نوع جرم است

  . هاي كافي عمل كرد توان بر مبناي دانسته هاي آتي تعديل يافته مدل مي  برداشت

. كنـد  مدل سپس نسبت به تخمين مقدار كل پول تطهير شده براي هر جرم در هر كشور اقدام مي

اگر تمام جرايم ثبـت شـده باشـد و مقـدار     . اين ضرورتا مترادف با متوسط اقدامات هر جرم نيست

البته مسلم است . تطهير از هرنوع جرم شناخته شده باشد، شيوه به كار رفته درست خواهد بود كل

بـه ويـژه در طبقـات خيلـي مهـم      (ها توسط پليس يا مجريان ديگر ثبت نشده است  كه همه جرم

راه براي محاسبه اين رقـم تخمـين     بهترين). هاي عمده و مواد مخدر جرايم همچون كالهبرداري

  .است امات مجرمانه، براي تمام جرايم از اين نوع و سپس تقسيم آنها به جرايم ثبت شدهتمام اقد

                                                
١- IbId, P.٢٠ 
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نكته آغازين مدل براي اين مرحله تخمين جـرايم خـاص پولشـويي اسـت، ايـن موضـوع در        -4

تحليل گزارش استراليايي، ميـزان  . در استراليا به دست آمده است) AUSTRAC )1995گزارش 

  :وع جرم را به اين ترتيب برآورد كرده استپولشويي در مورد هر ن

  .هزار دالر به ازاي هر كالهبرداري ثبت شده 50 -

 .هزار دالر به ازاي هر خالف قاچاق مواد مخدر 100 -

 .دالر به ازاي هر سرقت ثبت شده 400 -

 .دالر به ازاي هر شب رويي ثبت شده 600 -

 .دالر به ازاي هر دعوا و تهاجم جنسي ثبت شده 2 -

 .به ازاي هر قتل ثبت شدهدالر  225 -

 )9؛ ص 1999جان واكر، ( .دالر به ازاي هر راهزني ثبت شده 1400 -

اين بدترين واگويي است كه مقدار كل پولشويي انجام شده  نه بر مبناي مقـدار پولشـويي توسـط    

زيرا ايـن شـيوه موجـب متـورم     . شود هر جرم بلكه صرفا بر اساس جرم ثبت شده، تخمين زده مي

شود و بسته به جرايم ثبت شده توسط مجريان از كشـوري   توجه مقادير پول شويي مي شدن قابل

مشكل خاص ديگر، در باره بحث مواد مخـدر و كالهبـرداري   . به كشور ديگر، متفاوت خواهد بود

ارزي از ديگر كشورها دور  شده كه به لحاظ هم از آنجا كه اين مدل براي استراليا تخمين زده.است

  . شود تواند استفاده هاي مشابه درديگر كشورها براي تصويري كامل مي انجام روشاست، اما سر

مقادير اوليه منتج از مرحله قبل هيچ نشاني از محاسبه اختالف ميان كشورها در منفعت بـردن   -5

در واقع، دو عامل در اين مدل وجود دارد كـه بايـد برتفـاوت ميـان كشـورها صـحه       . از جرم ندارد

شـود و   سـنجيده مـي   (GNP)خـالص ملـي سـرانه    ناموقعيت اقتصادي كه با توليـد   يكي: بگذارد

؛ 1999جـان واكـر،   (ديگري ارتباط فرضي ميان سطح فساد در هر كشور و سـودمندي آن اسـت   

، اين فرضي غير منطقي است كه وقتي كشورهاي فقيـر در  GNPدر بررسي اثر  ). 15 -20صص 

در مقايسه با كشورهاي ثروتمند پيش هستند، برابري ميـان  ايجاد سطوح باالي اقدامات مجرمانه، 

سـرانه و اقـدامات جنـايي     GNPمطالعات نيازمند تعيين طبيعت ارتبـاط ميـان    .پذيرفته شودآنها 

واكـر  كامالً محتمل است كه اين ارتباط يك رابطه خطي مناسب نباشد، هـر چنـد كـه     –هستند 

يعني سرانه اقدامات جنايي در هر كشور معين  .ده استكرتناسب خطي براي مدل ياد شده فرض 

   .سرانه كشور، متناسب فرض شده است كه در زير به آنها مشاهده مي شود GNPبا 
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اين فرضيه كه سطوح باالي فساد ممكن است مقدار پولشويي از طريق كالهبـرداري را افـزايش   

سـرانه نسـبتا پـائين،     GNPالمللي شفافيت فساد حتي در كشورهايي بـا   دهد، برطبق شاخص بين

كه كشورهايي  براي مثال، مادامي. كند جابجا مي) فساد گسترده( 5به ) حداقل فساد(1مقياس را از 

هـزار دالر بـراي هـر كالهبـرداري منظـوركرده، اسـتفاده        50با فساد كم از مدل استراليايي كـه  

ند، مقـادير دالري  شـو  سنجيده مـي  T.1كنند، كشورهايي با سطوح باالي فساد كه با شاخص  مي

  .اين سطحي است كه نيازمند تحقيقات قابل توجه جديدي است. يابد برابر افزايش مي 5آنها تا 

المللـي فسـاد،    شـاخص شـفافيت بـين    5تـا   1در مدل حاضر، نسبت تطهير دروني با مقيـاس   -6

تطهير شود، با اين فرض كه كشورهايي با سطوح باالي فساد مجاز خواهند بود براي  مشخص مي

سريع پول در اقتصاد خودشان عمل كننـد و در نتيجـه نيـاز بـه تطهيـر در كشـورهاي خـارجي را        

كند كه براي هـر درجـه در    فرمول تركيب شده در اين مدل به سادگي فرض مي. دهند كاهش مي

  . شود در محل تطهير مي) جرايم(درصد مازاد پول حاصل از جنايات  20مقياس فساد، 

درصـد پـول را    100تـا   80، كه حدود )5مقاديري با مقياس (ورهايي با فساد باال اين نتايج در كش

درصـد پـول را در    30تـا   20كنند وكشورهايي با كمترين ميزان فسادكه فقط  در محل تطهير مي

، امتيازي برابـر بـا   T.1و كشورهايي بدون امتياز در شاخص ) در باال 1مقدار (كنند محل تطهير مي

  ).17، ص1999واكر، . (است اي اختصاص داده  طقهمتوسط تجارت من

منطقـي  . هاي بيشتري از لحاظ تئوري نياز دارند گانه به كار رفته به نشانه 6فروضي كه در مراحل 

كه وراي اين تصميم وجود دارد و معتقد است وجوه در داخـل كشـور يـا در بـازار سـاير كشـورها       

  . ار، مشخص نيستكميت و اعتب تطهير مي شوند، به لحاظ تعيين 

زند كه بخشي از تطهير خارجي كل پول در هـر كشـور چطـور در     و سرانجام مدل تخمين مي -7

حالـت متصـور رفتـار     4ايـن فـرض بـر    . كشور سراسر جهان توزيع شده اسـت  200بين بيش از 

  ).18، ص1999واكر، : (شود  كشورها تدارك شده است كه در زير به آنها اشاره مي

نظيـر  (از كشورهاي خارجي كه طرز تلقي آنها اغماض نسبت به تطهير پـول اسـت    آن دسته) الف

كشورهايي كه با قوانين پنهاني بانكداري يا طرز تلقي عدم مشاركت دولـت در مقابلـه بـا تطهيـر     

  . بخش عمده وجوه را از كشورهاي هوشيارتر جلب خواهند كرد) پول

مـانع تطهيـر پـول خواهـد شـد زيـرا       ) محليكشمكش (سطوح باالي رشوه  و يا زد و خوردها )ب

  . ريسك از دست رفتن وجوه زياد مي شود
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سرانه از سوي تطهير كنندگان ترجيح داده خواهند شد، زيرا  GNPكشورهايي با سطوح باالي ) ج

  . انجام معامالت از سوي تطهير كنندگان به آساني صورت مي گيرد

فاصله جغرافيايي و اختالفات زباني يا فرهنگـي،  : نظيراگر بسياري از عوامل برابر باشند عواملي ) د

  . به عنوان مانعي بر سر راه پول شويي عمل مي كنند

اين فروض، شاخص جاذبيت براي پول شويي به دست  3تا  1نكته جالب اين كه با تركيب 

  :فرمول آن در قالب عبارات جبري چنين است. آيد مي

) + GA(طــرز تلقــي دولــت+  swiftت در عضــوي-3×) CF(كشــمكش  –) Cr(رشــوه + 15{

  جذابيت پول شويي = } سرانه BS ( ×3{ ×}GNP(پنهانكاري بانك 

  .شود سرانه به دالر آمريكاسنجيده مي GNPبه طوري كه 

اجـراي روشـهاي   ( 5تـا  ) بـدون قـوانين پنهانكـاري   (رقمي است از صـفر  ) BS( پنهانكاري بانك

  )پنهانكاري بانكي

اغمـاض دولـت در   ( 4تـا  ) دولت ضد پـول شـويي  (رقمي است از صفر  )GA( 1طرز تلقي دولت 

  )مقابل پولشويي

بـراي اعضـاي شـبكه    (و يـك  ) براي كشورهاي غير عضو(كه رقم آن صفر  Swiftعضويت در 

  ) Swiftالمللي  انتقال وجوه بين

CF  وجود موقعيت كشمكش( 4تا ) بدون موقعيت كشمكش(كه رقم آن از صفر(  

Crرشـوه زيـاد  ( 5تـا  ) رشوه كـم ( 1لي شفافيت اصالح شده است كه رقم آن از المل شاخص بين (

  . كه متضمن اين است كه امتيازات براي تمام كشورها بزرگتر از صفر شود 15است و عدد ثابت 

امتيازات در اين شاخص، همان طور كه از فروض مورد استفاده در مدل جاري منتج مي شـوند، در  

بايد در نظر داشته باشـيد كـه يـك امتيـاز بـاال در ايـن       . است  اده شدهنمايش د) 1شماره (جدول 

امتيـاز  . شاخص ضرورتا به منزله نقص رژيم بانكي آن كشور يا واهمه دولت از پول شويي نيسـت 

بـه    تواند در اثر فراهم سازي يك محيط امن براي سرمايه گذاري به دست آيد، باال در شاخص مي

بايد در نظر داشـت كـه ايـن    . كند خطر براي پول شويي فراهم مي همان نسبت كه يك محيط بي

امتيازات براساس فرمولي ساده از اطالعات موجود عمومي گرفته شده اسـت از ايـن رو، بيـنش و    

بصيرت محقق به اندازه عوامل گوناگون مورد استفاده در اين مدل، اهميت نسبي دارد و مي توانـد  

  . ي نمايان سازدرتبه بندي كشورها را كامال منطق

                                                
١- Government Attitude  
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را در فرمول تركيب كنيم تا » مانع فاصله«مرحله نهايي در فرايند پول شويي اين است كه 

كشور ديگر توزيع  225شود كه هر پول شويي صادر شده در كشور، چگونه در ميان  مشخص 

  :شده است، فرمول استفاده شده چنين است

  

تخمـين زده شـده   ) mapinfo(افـزار جغرافيـايي   فاصله بين كشورها با استفاده از شـكلي از نـرم   

توان عرض و طول و تمركز تقريبي جمعيت هر كشـور را تعيـين كـرد و     است،كه از اين طريق مي

  . با استفاده از اصول ساده هندسي فاصله بين آنها را محاسبه به دست آورد

بـر اسـاس قواعـد تحليـل     استفاده از مجذور فاصله به عنوان پارامتر انحراف معيار به طور تجربي 

كه اين هم تاثير متقابل بين جوامع را از طريق مجذور فاصله بين   رود، اي به كار مي اقتصاد منطقه

  . دهد آنها، كاهش مي

» همجواري تجـاري «در صورت تحقيق بيشتر، فرمول فاصله جغرافيايي با شاخص ديگري به نام 

هـاي   بر موارد فـوق، اطالعـات جغرافيـايي، داده    رود كه عالوه شود و فرمولي به كار مي جابجا مي

مقـادير گـزارش شـده در      مربوط به تجارت دو جانبه و تامين مالي، آمار گزارش مبادالت جـاري، 

افـزون بـر اينهـا،    . گيرد هاي مرزي و ارتباط زباني و نژادي بين كشورها را در نظر مي مورد حركت

هـاي   چشم پوشـي از پـول شـويي و فعاليـت     رشوه، زد وخورد و: معيارهاي حساس تري همچون

  . كنند از ديگر مواردي است كه نياز فرمول فوق به توسعه را گوشزد مي مشكوك، 

تريليـون   5/1المللي پول حجـم پـول شـويي در سـطح جهـان را حـدود        در حالي كه صندوق بين

اول ايـن مـدل،   جـد . شود تريليون دالر براي اين مدل تخمين زده مي 8/2تخمين زده اما بيش از 

  . دهد مي شويي جذب شده در هركشور و منطقه را نشان عمليات پول شويي درهر كشور و كل پول

المللي پول شويي در سـطح جهـان را تخمـين زده     به طور خالصه جريان بين 3و 2جدول شماره 

بايد توجه داشت در اين تصاوير، جريان پول خلـق شـده و تطهيـر شـده در نـواحي مشـابه       . است

مثال جرياني از انگليس بـه سـوئيس در   (المللي را در بر گيرد  جهان ممكن است واقعا انتقاالت بين

  ).ميليارد دالر پول خلق شده و تطهير شده در اروپا باشد 985بردارنده مقادير داخلي 

  

 yا���ز 
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باالترين امتياز، بزرگترين ) به ترتيب رتبه(جذابيت پول شويي : 1جدول شماره 

  ي پول شوييجاذبيت برا
 امتياز كشور

  686  لوكزامبورگ

  634  آمريكا
  617  سوئيس

  600  جزاير سليمان
  497  اتريش
  476  هلند

  466  ليختن اشتاين
  449  واتيكان

  439  انگليس
  429  سنگاپور

  397  هنگ كنگ
  356  ايرلند

  313  برمه
  250-299  آندورا، باهاماس  كانادا، ايسلند، نروژ، برونئي،

  200-249  ژاپن، فنالند، آلمان، زالندنو، استراليا، بلژيك  دانمارك، سوئد، پرتغال،
  150-199  فرانسه، مالت، قبرس، باربادوس  بحرين، قطر، ايتاليا، تايوان، امارات،

  100-149  روسيه سفيد، اسپانيا، اسرائيل، گروئنلند،
  50-99  جنوبي ليتواني،كره  كويت، لهستان،  آنگوال،  چك، مالزي، استوني، عمان، يونان،  ساحل عاج، تايلند،

  25-49  اسلواكي،بلغارستان، بليز، آرژانتين، كرواسي، شيلي، تركيه، يوگسالوي،آفريقاي جنوبي  گينه،روماني،
  10-24  ازبكستان، هندوراس تونس، پاراگوئه، بوليوي، سوريه،  ونزئال،اوكراين،فيليپين،الجزاير،مكزيك، اردن،

  0-9  غنا، ويتنام، زيمبابوه، زئير، مصر، سنگال، اتيوپي، كنيا، كره شمالي، افغانستان، ايرانچين، . كامرون

 1999متدلوژي تخمين ميزان پول شويي درجهان، جان واكر،  :منبع
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  ميليارد دالر ساالنه: واحدتخمين جريان عمده پول شويي در جهان: 2جدول شماره 

شرق 
 آسيا

جنوب 
 آسيا

  جنوب
غربي   

 آسيا
 استراليا

شمال 
 آفريقا

جنوب 
 آفريقا

 اروپا
شمال 
 آمريكا

آمريكاي 
 مركزي

 كارائيب
  مناطق جهان

  

 پولشويي  مبادي

298 1 6 2 1 1 18 0 0  
 شرق آسيا

 جنوب آسيا  0 0 0 0 0 0 0 3 0
 جنوب عربي آسيا  0 0 1 0 0 0 17 0 0
 استراليا  0 0 1 0 0 2 0 0 1
 شمال آفريقا  0 0 0 0 5 0 0 0 0
 جنوب آفريقا  0 0 2 15 0 0 1 0 0
 اروپا  0 0 985 1 1 1 9 0 7
 آمريكاي شمالي   0 24 2 0 0 0 0 0 0
 آمريكاي مركزي   18 0 1 0 0 0 0 0 0
 كارائيب  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  آمريكاي شمالي   3  54  22  271  5  7 13 20 0  15

 ول شوييكل پ 3 73 47 1281 21 15 18 52 5 322
 درآمد 3 54 23 296 6 9 16 36 5 24

  1999متدلوژي تخمين ميزان پول شويي درجهان، جان واكر،  :منبع

  بيست كشور مبدا عمده پول شويي: 3جدول شماره 
 درصد از كل )دالرساالنه ميليون(مقدار مبدا رتبه

  %3/46 1320228 آمريكا  1
  %3/5 150054 ايتاليا  2

  %2/5 147187 روسيه  3
  %6/4 13160 چين  4
  %5/4 128266 آلمان  5
  %4/4 124748 فرانسه  6
  %1/4 115585 روماني  7

  %9/2 82374 كانادا  8
  %4/2 68740 انگليس  9
  %2/2 62856 هنگ كنگ  10
  %0/2 56287 اسپانيا  11
  %2/1 32834 تايلند  12

  %7/0 21240 كره جنوبي  13



 
 
 
 
 

  اعتياد پژوهي □116

  

  %7/0 2119 مكزيك  14
  %7/0 20231 استراليا  15
  %7/0 19714 مجارستان  16
  %7/0 18867 فيليپين  17
  %6/0 18362 هلند  18

  %6/0 16974 ژاپن  19
  %76/0 16786 برزيل  20
  %100 280470 تمام كشورها  جمع

  1999متدلوژي تخمين ميزان پول شويي درجهان، جان واكر،  :منبع

  مدل واكر، تجربه ايران 

دل پول شويي واكـر ،كشـورهايي ماننـد ايـران و افغانسـتان در      م 1هر چند بر طبق جدول شماره 

پايين ترين سطح پول شويي قرار دارند ،ولي داليلي وجود دارد كه مي تواند اطالعات به كار رفته 

  :در اين مدل را براي ايران را مورد ترديد قرار دهد، از جمله 

از آنجـا كـه   . در پول شويي اسـت   در مدل واكر، حجم جرم و جنايت يكي از پارامترهاي مؤثر -1

هاي اخير وقوع جرم و جنايت در ايران روندي صعودي با شـيب تنـد داشـته و از سـوي      طي سال

رشد داشـته، پـس از   ) به دليل افزايش توليد افغانستان(ديگر ميزان مصرف مواد مخدر و قاچاق آن

  .اين منظر زمينه پول شويي در ايران فراهم است

ل شويي در ايران هنوز قانونمند نشـده و در مـورد شـيوه اجـراي آن اخـتالف      اقدامات ضد پو -2

  .نظرهايي وجود دارد كه اين به منزله آسودگي خاطر تطهيركنندگان پول است

بر طبق اين مدل، وجود سيستم بانكداري زيرزميني يكي از جاذبه هاي افـزايش پـول شـويي     -3

همواره پرونده هايي در محـاكم قضـايي دال بـر     هاي پس از جنگ با توجه به اينكه در سال.است

ها در جريان بوده است و عبور از قوانين بانكي به وفور اتفاق  وجود فسادهاي كالن در سطح بانك

  .مي افتد،بايد گفت كه از اين منظر ايران آماده پول شويي است

در فعاليـت دارنـد،   قرابت هاي جغرافيايي و نژادي با كشورهاي همسايه كه در زمينه مواد مخـ  -4

  .هاي حاصل از قاچاق مواد مخدر باشد حداقل مي تواند مقدمه مناسبي براي تطهير پول

از  1سطح فساد و رشوه خواري در جامعه تا حدي است كه پرونده هايي نظير شـهرام جزايـري   -5

ر نظر تعداد كم نيستند، هر چند با مبالغ كمتر، ولي بـه هـر روي يكـي از مشـكالتي اسـت كـه د      

  .اقتصاد كشور شيوع دارد و مي تواند مورد توجه تطهير كنندگان پول قرار گيرد

                                                
و �	��اري  ��١٣٨٠ د����ي ��	ام ��ا�	ي 
	ب در ��ل  -١

 �
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اما از سوي ديگر؛ مواردي در مدل حاضر اشاره شده است كه در كاهش جاذبه پـول شـويي مـؤثر    

  :است، اين موارد عبارتند از

نظـر  سطح زد و خوردهاي محلي و منطقه اي در كشور ما باالسـت و ايـن عـاملي منفـي در      -1

  .تطهير كنندگان پول است

محيط اقتصادي ايران به همان نسبتي كه براي سرمايه گذاران محيطي نـا امـن اسـت، بـراي      -2

 .هاي كثيف نيز فاقد امنيت است تطهير كنندگان پول

كنـد،   البته داليلي كه بر طبق مدل واكر ، ايران را براي پول شويي مناسب يا نامناسب قلمداد مـي 

هـا و نهادهـايي خـارج از     تر، اما از آنجا كه در ايـران فعاليـت   يازمند بررسي دقيقموضوعي است ن

هـاي تحـت    با اين فرض كه دولت قـادر بـه كنتـرل دسـتگاه    (هاي دولتي وجود دارد حيطه كنترل

تـوان   ها وجـود نـدارد، چگونـه مـي     و هيچ گونه نظارت قانوني بر اين فعاليت) نظارت خود، هست

هي براي پول شويي وارد ايران نشده باشـد؟ آيـا اگـر فـرد يـا شـركتي از       اطمينان داشت كه وجو

هزار دالر به حساب فردي در ايران واريز كنـد، سيسـتم بـانكي منبـع پـول را       500كشوري ديگر 

نظيـر  (ها دالر پول را از طريق سيتم بانكي يـا غيـر بـانكي     جستجو مي كند؟آيا اگر فردي ميليون

هاي عمراني نظير ساخت و سـاز يـا    وارد فعاليت) اي قرض الحسنهموسسات اعتباري يا صندوق ه

هتل سازي در مناطق آزاد يا هر فعاليت ديگري در سراسـر ايـران كنـد، بـه اسـتناد كـدام قـانون        

هـاي اول و   هاي داخلي و خارجي در برنامـه  توان معترض او شد؟ آنگاه كه براي جذب سرمايه مي

هاي پول شويي در جهـان   ه حداقل يك دهه از اجراي فعاليتدوم اهدافي تعيين شد، به رغم اينك

اكنون كه ميلياردها دالر سـرمايه داخلـي   . گذشته بود، هيچ تدبيري در اين خصوص انديشيده نشد

هر چند هنوز آمـار دقيقـي از حجـم پـول شـويي در      (و خارجي وارد بازار سرمايه كشور شده است

ويي تصويب و اجرا شود،زير بناي مناسـبي مـي تـوان    چنانچه قانون مبارزه با پول ش) دست نيست

بـه ويـژه آمريكـا و    (اما از آن جهت كه شيوه پول شويي در ايـران و ديگـر كشـورها    . تدارك ديد

متفاوت است، بررسـي  ) سويس به عنوان كشورهايي كه فعاليت پولشويي در آنها بسيار شايع است

  .جداگانه مدل پول شويي ايراني الزامي است
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  شويي در ايرانپول 

هـاي اقتصـادي بـي نظـم در جهـان بـه شـمار         شرايط اقتصادي ايران يكي از معـدودترين نظـام  

  :رود،برخي از اين شرايط عبارتند از مي

  )مركز و شورا 32در حدود (تعدد مراكز تصميم گيري و سياستگزاري اقتصادي -1

 )شورا مركز و 22در حدود (تعدد مراكز سياستگزاري و اداره امور بازرگاني -2

 )مركز، نهاد ووزارتخانه 12تا  6درحدود (تعدد مراكز سياستگزاري صنعتي و اداره امور صنعتي -3

كه اتفاقا وظيفه صرف خدمت رسـاني بـه   -هاي متعدد اعالم سياست خودگرداني مالي دستگاه -4

 .مردم دارند
لت استفاده از و در نتيجه به سهو) به عنوان متولي امور اجرائي(پائين بودن درجه اقتدار دولت  -5

 .هاي غير قانوني روش

 پائين بودن درجه توسعه يافتگي نهادهاي مالي -6

پائين بودن ميزان بهـره وري در بخـش رسـمي اقتصـاد، زمينـه توسـعه بخـش زيرزمينـي و          -7

درصد از نيروي انساني آن، نقشي در توليد كاالهـا   55در اقتصادي كه ..كند پولشويي را فراهم مي

 .ر پول شويي مساعد استو خدمات ندارند، بست

درآمدهاي حاصل . ايران داراي اقتصادي رانتي است و درآمد نفت منبع اين نوع اقتصادهاست -8

 ).پول شويي داخلي(از رانت، به لحاظ اقتصادي درآمد يا پول كثيف محسوب مي شوند

ها و نهادهـاي دولتـي و عمـومي، در مـوارد      اجراي يك دهه سياست خودكفايي مالي دستگاه -9

ياري موجب شد بخش قابل توجهي از واردات و اسكله هاي تخليه بار در مبـادي ورودي كـاال   بس

اداره شـوند و در تمـام   ) اسـكله  62حـدود (از نظارت گمـرگ خـارج شـده و بـه صـورت شخصـي      

 .هاي بازرگاني كشور فعال باشند بخش
وجــود صــدها صــندوق قــرض الحســنه و موسســات اعتبــاري كــه مجــوز فعاليــت آنهــا را    -10

هـاي   هاي غير اقتصادي صادر كرده و خارج از حوزه نظارت بانك مركـزي و سياسـتگزاي   ستگاهد

به اين ترتيـب، ايـن موسسـات حاكميـت دولـت بـر گـردش        . كنند شوراي پول و اعتبار عمل مي

 1 .نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي را محدود كرده اند
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طي دولت در جهت مهار تورم و سياسـت  هاي انقباضي و انبسا است سياست شرايط فوق سبب شده

به سمت امور توليدي و سياست نظارت ارزي دولت بـه  ) انداز پس(هاي اندك مردم  هدايت سرمايه

بـه طـوري كـه نـرخ رشـد      .ها طي دهه گذشته نـاموفق باشـد   منظور ايجاد تعادل در تراز پرداخت

. درصد رسـيد  -3/9به)1374 -78( تشكيل سرمايه ثابت بخش صنعت ومعدن در طول برنامه دوم

رشد منفي اين شاخص گسترش بيكاري، فقر و افزايش شكاف طبقاتي است كه خود زمينه فسـاد  

 .آورد اقتصادي و سوء استفاده مجرمان اقتصادي را فراهم مي

، گسـترش ارتشـاء و فسـاد    )GDPدرصـد   52تـا   45در حدود (گسترش بخش غير رسمي اقتصاد

از جملـه  0000ان يافتـه كـاال و ارز و طـال، فـرار ماليـاتي و      اداري، رشد سـرطاني قاچـاق سـازم   

بنـابراين، پـول شـويي در    . پيامدهاي ناگوار نابساماني حاكميت دولت بر گردش اقتصاد ملي اسـت 

قاچـاق  «و  »بخش غيـر رسـمي اقتصـاد   «ايران چندان شباهتي با ديگر كشورها نداشته و از بستر

هاي سازمان يافتـه جنـايي دربـاره ايـران ايـن       عمل گروهشيوه . كند عبور مي »سازمان يافته كاال

وجوه حاصل از فروش مواد مخدر به كاالهاي مصرفي با دوام و بي دوام تبديل شـده  : گونه است 

اين افـراد بـدون كمتـرين    . و به صورت اماني در اختيار پيمانكاران مجرم ايراني قرار داده مي شود

هاي شخصي خارج از كنترل و نظـارت گمـرگ كشـور، وارد    دردسر اين كاالها را از طريق اسكله 

كه اين نيز رانتـي  (البته در برخي موارد كاالهاي خود را از طريق مجوزهاي خاص . كنند ايران مي

سپس اين كاالها به پـول نقـد تبـديل شـده و     . وارد كشور مي كنند) اي خاص است در اختيار عده

وسسات اعتباري بدون مجوز بانك مركزي، سـپرده  الحسنه و م هاي قرض وجوه حاصله در صندوق

آنگاه صندوق هاي مربوطه با صدور چك بانكي، تطهير پول را بـه راحتـي انجـام    . شود گذاري مي

  .داده و از طريق صرافي هاي مجاز يا غير مجاز به بانك مقصد در خارج از كشور ارسال مي شود

الحسـنه بـا    ز آن است يك صندوق قرضحاكي ا »پول شويي در ايران«يافته هاي طرح پژوهشي

 50بـا بـيش از   (برابر بانك صـادرات   5/2گذرد،  سال از زمان تاسيس آن مي 4اي كه حدود  سابقه

  1.حجم دارائي و گردش عملياتي دارد) سال سابقه

شـوئي   هـاي ديگـري بـراي پـول     البته تطهير كنندگان پول عالوه بر سيسـتم زيرزمينـي، از روش  

تطهير پـول از طريـق    تطهير پول از طريق مشاوران مالي،: ها شامل ، با اين روشاستفاده مي كنند

  .شود هاي سرمايه گذاري مي معامالت ارزي و تطهير پول از طريق شركت
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اگر در مدل واكر، افزايش جرم از طريق افزايش تقاضا براي پول بـه افـزايش پـول شـويي منجـر      

هاي آينده، افزايش جـرم بـه كـاهش تقاضـا بـراي پـول       شد، اما در داد و ستدهاي آتي يا بازار مي

هاي پول شويي تغيير يافته و از نظـام بـانكي و نقـدي بـه سـوي بازارهـاي        زيرا روش. انجامد مي

كـارگزاراني كـه در بـازار    . موازي مالي و ابزارهاي پيچيده غيرپولي و تهاتر تغيير جهت يافته اسـت 

مي كنند و هويت واقعي مشتريان آنها پنهان مي مانـد،   بورس به نام خود، براي ديگران داد و ستد

شيوه اي مناسب براي پول شويان اسـت كـه پـول تميـز شـده خـود را بـه بـازار سـرمايه منتقـل           

هزار پوند اسـت،قطعا   10) بدون نياز به گزارش دهي(وقتي در انگليس حداكثر حجم مبادالت.كنند

ته است كه حتي در كشورهايي با درجـه بـاالي   روند پول شويي در جهان چنان شتابي به خود گرف

هاي سازمان يافتـه جنـايي    شود و جز اعضاي گروه هايي بر مردم اعمال مي دموكراسي، محدوديت

  !كسي از اين شيوه برخورد دولت ناراضي نيست

  

  1برآورد حجم پول شويي در ايران

ارتشـاء، فحشـاء، تجـارت    هاي كثيف حاصل از تجارت مواد مخـدر،   كه گفته شد، تطهير پول چنان

هاي تروريستي در ايران از مسير قاچاق سازمان يافته كـاال   اعضاي بدن انسان قاچاق اسلحه و پول

  .عبور مي كند

در زمينه قاچاق و   تحقيقاتي را) UNODC(اقتصادداناني در ايران با همكاري سازمان ملل متحد

هـاي   ر ايـن تحقيقـات مسـير حمـل محمولـه     اند كـه د  مخدر و و پولشويي انجام داده ترانزيت مواد

طبـق اسـناد    بر. دهند ترانزيتي مواد مخدر و همچنين مسير گردش پول تطهيركنندگان را نشان مي

هـاي مـورد اسـتفاده بانـدهاي      و مدارك به دست آمده در اين تحقيقات منابع تامين مـالي سـالح  

  .2تروريستي را قاچاق مواد مخدر تشكيل مي دهند

برآورد اين تحقيقات نشان مي دهد كـه واردات و صـادرات قاچـاق كـاال در ايـران       1379در سال 

ميليـارد دالر آن مربـوط بـه صـادرات قاچـاق كاالهـاي        4/1ميليارد دالر است كه  3/11بيش از 
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همچنين بـرآورد  . ميليارد دالر مربوط به مصرف داخلي مواد مخدر در ايران است 7/1سوبسيدي و 

  .ميليارد دالر از منابع ارزي فوق داراي منشاء مشكوك و ناشناخته هستند 6شده است كه حدود 

به اين ترتيب، بايد پذيرفت كه هر سال نزديك به نيمي از درآمدهاي ارزي كشور و بخش بزرگـي  

  .از سوبسيدهاي اعطايي دولت به كاالهاي اساسي، توسط قاچاقچيان كاال از كشور خارج مي شود

ميليارد دالر از درآمد حاصل از فـروش نفـت بـدون هـيچ گونـه نظـارت و        6عالوه بر اين، حدود 

  .شود هاي مختلف از كشور خارج مي نيزماهاي سازمان يافته جنايي با مك كنترلي توسط گروه

ـ   به طور طبيعي، گروه يا گروه يي تشـكيل  اهايي كه به اين منابع مالي فراوان دسترسي دارنـد، توان

كـه هـدف اصـلي آنهـا      با توجه بـه ايـن  . اد زيرزميني را شكل مي دهنددولت سايه را دارند و اقتص

 كننـد كـه هـر دو    هاي كثيف است، قطعا كاالها و خدمات خود را با قيمتي عرضه مـي  تطهير پول

آيا آنها توان انجام چنـين كـاري را   .بخش دولتي و خصوصي در برابر آنها بازنده نهايي خواهند بود

 دارند؟

  

  شويي در ايران اثرات اقتصادي پول

ايم كه تجارت مواد مخدر از عمده ترين داليل پديده پول شـويي در ايـران اسـت،     هر چند پذيرفته

ولي ناكارآمدي بخش دولتي كه متقاضيان كاالها و خدمات را از سيستم بـانكي، توليـدي، پـولي و    

اقتصاد سايه سوق ، به سمت )به طور كلي تمامي مراكزي كه دولت خدماتي را ارائه مي كند(ارزي 

هـايي كـه از    عالوه بر اين، سياست. داد، شايد در تشديد و تسريع پولشويي بي تاثير نبوده است مي

هاي اقتصاد رانتيه تبعيضـي را تقويـت كـرد، بـر بحـران       آغاز برنامه پنج ساله اول شروع شد و پايه

پولشويي وجـوه حاصـل    نتيجه اين روند در كنار. گذاشت آفريني اقتصادي از سوي دولت صحه مي

  .از تجارت مواد مخدر، هر چه بود تفاوتهاي اساسي با اثرات پول شويي در ديگر كشورها داشت

هـزار دالر در   39دالر بـه   3800اگر پول شويي در سويس باعث شد تا درآمد سرانه اين كشـور از  

يد شـده در كشـور و   طول يك دهه برسد، اما پول شويي در ايران به دليل مكيدن ارزش افزوده تول

زيرا بخش رسمي اقتصاد و نظـام بسـته   . در نتيجه فرار دالرهاي نفتي، موجب افزايش خط فقر شد

ي جـذب  ها راههاي سازمان يافته جنايي جذابيت نداشت،بلكه  اقتصادي و بانكي نه تنها براي گرو ه

ير رسمي اقتصاد بـه  به همين دليل، تمام تحوالت در حوزه غ.هاي مشروع را بر مردم بست سرمايه

  .وقوع پيوسته است
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كارگزاران قاچاق كاال كه براي ورود و خروج كـاالي خـود از پرداخـت انـواع و اقسـام عـوارض و       

تر، قدرت رقابـت را از كاالهـاي توليـدي     ماليات معاف بودند، با عرضه كاالي خود در قيمتي پائين

هـاي مولـد شـغلي بـه تبـع آن       صـت فر. داخل سلب كرده و سطح توليدات داخل را كاهش دادنـد 

كاهش پيدا كرد و در اين حال سرمايه گذاري توليـدي مقـرون بـه صـرفه نبـود و سـرمايه هـاي        

به ايـن ترتيـب، هـم درآمـد     . كوچك مردم به سمت داللي كاالهاي قاچاق وارداتي سوق پيدا كرد

اسـتفاده از درآمـدهاي   هاي انتقالي و  مالياتي دولت آسيب پذير شد و هم منابع دولت براي پرداخت

در نتيجـه بـه دليـل مشـكالت متعـدد      . مالياتي براي توزيع عادالنه درآمد و ثروت، كمرنـگ شـد  

مدهاي واقعي به دليـل تـورم ناشـي از گـردش مـالي      آفوق،قدرت خريد عمومي كاهش يافت و در

  .كاالهاي قاچاق رشد منفي پيدا كردند

  .ن، همه به كارگزاراني قاچاقچيان تبديل شدندبه اين ترتيب، در نگاهي بر فراز اقتصاد ايرا

اين گونه  بود كه در همسايگي هر بـازار رسـمي، بـازاري غيـر رسـمي شـكل گرفـت و بـه رغـم          

چرخي كـه  . چرخيد نارضايتي مردم از كارايي بخش دولتي، چرخ اقتصادي كشور، دولت و مردم مي

بركت بودن درآمد  از بي شمار، ارضايان بين. نيرويي غير از توليد داخلي آن را به حركت در مي آورد

خود ناالن بوده و هستند غافل از اين كه اين بي بركتي يعني افـزايش درآمـد اسـمي و در مقابـل     

  !كاهش درآمد واقعي و در بلند مدت تعميق فقر و اين دستاورد عظيم پول شويي براي ايرانيان بود

  

  :بندي و نتيجه گيري جمع

ي پول شويي ارائه كرد بر اين فرض استوار است كه تطهير كننـدگان پـول   مدلي كه جان واكر برا

كننـد؛ لـذا    درآمدهاي خود را از طريق سيستم بانكي ولي در پوشش هاي مختلف وارد كشـور مـي  

امكان برآورد حجم پول تطهير شده، فـراهم نيسـت و از طريـق حجـم جـرم و جنايـت و در نظـر        

كه قابل پول شويي است، تخمينـي از كـل پـول شـويي     گرفتن مقداري فرضي براي هرنوع جرم 

  .ارائه مي كند

درصـد توليـد    5تـا   2روش ديگر تخمين، استناد به تحقيقات سازمان ملل متحد و در نظر گـرفتن  

  .ناخالص داخلي كشور براي پول شويي است

  .ستانده، شيوه اي ديگر براي تخمين پول شويي است –استفاده از جدول داده 

هـاي   ران با توجه به اين كه بازار غير رسمي بزرگ و وسيعي وجود دارد كه از سـوي گـروه  اما در اي

جنايي و مردم و حتي دولت پذيرفته شده است و عمليات تطهير پول به سادگي از طريق اين بـازار  
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انجام مي شود، توسل به شيوه هايي نظير عمليات بانكي پيچيده براي ورود پول بـه داخـل كشـور    

يست، زيرا موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه و از همه مهمتر بازار مصـرف  منطقي ن

، آزادانه و بدون كمترين دردسري )به دليل اعمال طوالني مدت تحريم عليه كشور(كاالهاي بادوام

چنان چه دولت قصد مقابله با اين پديده را به دليل اثرات ناگواري كـه  .دهند اين وظيفه را انجام مي

راه مقابله قطعا متفاوت از شـيوه ديگـر    -گذارد، داشته باشد سطوح خرد وكالن اقتصاد كشور ميبر 

  .كشورها خواهد بود

  :به طور كلي، براي مبارزه با پول شويي بايد به سه كانون زير توجه كرد

  مراحل پول شويي -1

  )مرحله استقرار پول شويي(محل ورود وجوه نقد به نظام پولي كشور  -الف

  )مرحله پوششي پول شويي(محل اتصال وجوه نقد به درون يا بيرون نظام مالي -ب

  )مرحله ادغام پول شويي(هاي نقدي بين المللي جريان -ج

  :منشاء بروز پول شويي تا حدودي متاثر از ناكارآمدي اقتصاد دولتي است و بنابراين  -2

  بايد سيستم پولي و بانكي ارزي كشور متحول شود -الف

  .د بازار غير رسمي با تمهيدات مختلف از حالت غير رسمي و زيرزميني خارج شودباي -ب

  .ها عليه ايران برداشته شود ج ـ بايد تحريم

  دهي مستمر مالي و ايجاد نظام شفاف اطالعات مالي گزارش-د

  حذف و يا اصالح نظام رانتي ،تبعيضي و سيستم خودگرداني اجباري -ه

  :ينه هاي تهيه اجراي قوانين در زم -3

 نظارت پذير شدن تمامي موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه -الف

  هاي كثيف با هدف ورود سرمايه خارجي جلوگيري از ورود پول -ب

  نظارت دولت بر تمامي مبادي وروي و اسكله هاي غير قانوني  -ج

  .هاي كثيف شناسايي فرار مالياتي به عنوان پول -د

ستانه تصويب قانون پول شويي ،موضوع مواد مخدر را نيـز تـا حـدي سـامان     اجراي اين موارد در آ

  .خواهد داد
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