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تنش میان هند و پاکستان و تأثیر آن بر اوضاع افغانستان

ــــــــــسرمقاله

ثبت ملکیت ها ،گامی موثر
در ثبات و حاکمیت دولت
محمدرضا هویدا
مشــکل زمین و مالکیت زمین در افغانستان قصه دراز و تاریخی
دارد .از حاکمیت پادشــاهان که زمین های مردم را به دلخواه می
ستاندند و می سپردند تا حکومت های کمونیستی که زمین های
مالکان گرفته و به دیگران توزیع می نمودند ،تا حکومت مجاهدین
و بعد از آنها که غاصبان ،زمین های دولتی و شخصی را می گرفتند
و بر سر آنها شهرک ،بلند منزل ،مارکیت و قصر می ساختند .هیچ
یک از دولت های افغانســتان نیز با ایــن موضوع به جدیت و به
صورت قانونی برخورد نکرده اند .در حالی که دادگاه ها و محاکم
افغانســتان مملو از قضایا و دعاوی مالکیت اراضی است ،و مردم
افغانستان به شدت با تبعات این موضوع درگیر هستند ،اما کاری
که عمال برای رهایی از این بحران مفید باشــد ،روی دست گرفته
نشــده است .معضل زمین در افغانســتان را از اینکه  ۸۰درصد
ملکيت ها در دهات و  ۷۰درصد ملکيت ها در شهرها غير رسمی
اســت می توان درک کرد و دریافت کــه اين معضل چه تاثيرات
مخربی بر نظم اجتماعی ،رشــد اقتصادی ،تامين امنيت ،فاصله
ميان دولت و مردم ،بيکاری و عوايد ملی داشته است.
بحث زمین در افغانســتان ،به عنوان یک بحث ملی و از اولویت
های دولت وحدت ملی مطرح شــد .ایــن بحث اکنون وارد عمل
شــده و دولت تصمیم گرفته است تا زمین های کشور را از حالت
بی سرنوشتی بیرون کرده و دارای اسناد قانونی بسازد .این طرح
در صورت عملی شــدن به یکی از بزرگترین مشکالت افغانستان
که مطمینا ریشه بسیاری از مشکالت دیگر از جمله فساد اداری،
ناامنی و بی ثباتی اســت ،پایان خواهد بخشــید .در چند سال
گذشته ،تصویر ناخوشایندی از ســاخته شدن نواحی غیر پالنی
که با رشــوه ستانی نواحی شــاروالی و حوزه های پولیس همراه
بود ،چهره زشــتی از حقیقت پنهان فساد اداری کالن در دولت
افغانستان را به نمایش گذاشت .این امر از یک سو از شکل گیری
شهرهای معیاری و مطابق با استندردهای ملی جلوگیری کرد و از
ســوی دیگر باعث به وجود آمدن مافیای زمین در کشور شد که
نتیجه آن را در قالب ده ها شهرک غیر قانونی در کشور می توان
مشاهده کرد.
ملکیت زمین و مشــکالت مربوط به اسناد مالکیت در افغانستان
بحث غصب زمین را به شدت مطرح ساخته است .غصب زمین در
حکومت دو دوره ریاست جمهوری گذشته شدت بیشتری یافت،
از یک سو ،موج جدیدی از مهاجرین به کشور بازگشتند و از سوی
دیگر با ورود موسســات و انجوهای خارجی به افغانستان قیمت
های منازل و دفاتر سیر صعودی به خود گرفتند که غصب زمین را
بیشتر شدت بخشید .در عین حال ،ضعف دولت مرکزی همزمان با
فساد اداری گسترده و مشکالت باقی مانده از نزدیک به سی سال
جنگ ،توان دولت را در مبارزه با پدید غصب زمین کمتر ساخت.
البته نبود اراده الزم مبنی بر مبارزه با فساد اداری را نیز نمی توان
از دیده دور انگاشت.
موضــوع دیگری که باید در این بحث مورد نظر داشــت ،تثبیت
حاکمیت دولت اســت .به هر میزانی که دولت افغانستان زمین ها
و اراضی کشــور را دارای شناسنامه و سند بسازد به همان میزان
حاکمیت کشور تثبیت شده و استحکام خواهد یافت .همان گونه
که در حالت فعلی دولت در بســیاری از ولسوالی های نزدیک نیز
نمی تواند به ارایه خدمات رفاهی بپردازد و یا از غصب زمین های
دولتی جلوگیری نماید.
دولت افغانستان باید از مرحله کارهای شعاری و تبلیغاتی بیرون
شــود و زمینه های اساسی رشد و پیشرفت در افغانستان را پایه
گذاری نماید.
نکته قابل ذکر در پایان این است که همکاری و همت مردم شرط
اساسی موفقیت تمام پروســه ها و پروژه های ملی است .بدون
همکاری و حمایت مردم هیچ پروســه ای به پایان نخواهد رسید.
تنها حمایت و همکاری مردم و جامعه مدنی و نهادهای دیگر است
که می تواند چنین پروسه ای را با موفقیت همراه سازد.

روز پنچ شنبه ،هند عملیاتی را در خاک
کشمیر زیر اداره پاکستان به منظور هدف
قرار دادن شورشــیان و تروریستان راه
اندازی نموده اســت .هند ادعا دارد که
شورشیان مستقر در کشــمیر زیر اداره
پاکســتان چندی پیش بر پاسگاه پلیس
هند حمله نموده است .تنش میان این دو
کشور در کشمیر همچنان ادامه دارد .برای
حل تنش سفیر پاکستان در سازمان ملل
متحد از بان کی مون خواهان میانجیگری
شده اســت .بان کی مون نیز درخواست
سفیر پاکســتان را پذیرفته است .تنش
میان هند و پاکســتان بر امنیت منطقه
جنوب آســیا دارد .با توجه به سیاست
عمق استراتژیک پاکســتان و سیاست
گسترش عمق استراتژیک هند می توان
گفت که تنــش میان این دو کشــور بر
امنیت منطقه آســیای مرکزی نیز تأثیر
بســزای دارد .با این حال ،افغانستان از
جمله کشورهای است که بیشترین آسیب
را از تنش میان این دو کشــور می بیند.
در نوشتار کنونی سعی می کنم این مهم
را به بررسی بگیریم .در نهایت نگاهی به
سیاســت خارجی افغانستان در قبال این
مسئله بیاندازم.
از زمان اســتقالل هند و شــکل گیری
پاکســتان این دو کشــور بر سر کشمیر
با همدیگر اختالف داشــته است .این دو
کشــور ســه بار به خاطر اختالفات خود
وارد جنگ شده اند .در سال های اخیر با
وجود الینحل ماندن اختالفات اما ،تنش
ها منجر به منازعه مســلحانه در سطح
گسترده میان دو کشــور نشده است .نه
هند تمایل به آتش گشــودن و گسترش
دامنه منازعه داشــته است و نه پاکستان
تمایل به افزایش از خود نشان داده است.
هستهای بودن دو کشور باعث شده است
که دو طرف بر طبل جنگ مســلحانه و
گســترش دامنه منازعه نکوبد .در واقع،
سالح هستهای دو کشور به عنوان عامل
بازدارنده میان این دو کشور عمل نموده
است .با این حال ،منازعه این دو کشور به
شــکل جنگ نیابتی در افغانستان دنبال

به عقيــده برخي كارشناســان هراندازه
اقتصاد از شــرايط رقابتي بيشــتر فاصله
بگيرد ،بستر براي گسترش فعاليتهاي پول
شــويي آماده تر و گسترده تر خواهد شد.
بدين ترتيب كشــورهاي داراي بازارهاي
غيررسمي (اقتصاد زيرزميني) ،نظام اداري
ناســالم و ناكارآمد ،نظام مالي غيرشفاف
و دســتگاه هاي نظارتي ضعيف هســتند
استعداد بيشــتري براي گسترش اقدامات
پولشــويي دارند .بنابراين كشورهاي در
حال توسعه بيشتر از كشورهاي پيشرفته
برخوردار از نظــام اداري و نظارتي قوي،
مستعد اين پديده هســتند آنچه مسلم
اســت اينكه مهمترين خطر پولشــويي،
تهديد اقتصاد ملي و غيراجرايي شــدن
سياســتهاي اقتصادي و اجتماعي است.
كاهش بودجه دولــت از جنبه درآمدهاي
مالياتي ،نوسان جريان سرمايه ،نرخ ارز و
نرخ بهره و  ...سبب مي شود كه سياستهاي
اقتصادي كارآمدي خود را از دست بدهد
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شده است.
زمانی کــه جهاد علیه نیروهای شــوروی
در افغانستان شروع شــد سیاست عمق
استراتژیک پاکستان نیز در قبال افغانستان
تدوین شد .پاکســتان در صدد آن بر آمد
تا با شــکل دهی یک حکومت همســو با
اســام آباد از افغانستان در مواقع افزایش
تنش و یا منازعه با هند بــه عنوان عقبه
استراتژیک اســتفاده نماید .پاکستان به
همین خاطــر ،از گروه طالبان حمایت نمود
و تنها کشــوری بود که امارت اسالمی را به
رسمیت شــناخت .در مقابل ،هند نیز برای
محاصره پاکستان و رهایی از محاصره چین
در صدد آن بر آمد تا عمق استراتژیک خود
را تا کشورهای آسیای میانه گسترش دهد.
سیاست پاکستان و هند در قبال افغانستان
در نهایــت منجر به جنــگ نیابتی هند و
پاکستان در افغانســتان شد .در وضعیت
که پاکســتان از گروه طالبان حمایت می
کرد هند از اتحاد شــمال حمایت می کرد.
اکنون نیز همان سیاســت ادامه دارد با این
تفاوت که پاکستان همچنان از گروه طالبان
حمایت می کند و از این گروه به عنوان یک

کارت بازی استفاده می کند .در مقابل هند
از حکومت مرکزی افغانستان حمایت می
کند .با این حال ،هر دو کشــور به دنبال
آن است تا افغانســتان را به عنوان عمق
استراتژیک خود تعریف نماید.
در دوره جدید ،پاکستان همواره نگران از
گسترش نفوذ هند در افغانستان بوده است.
به همین خاطر نیز ،این کشور بازی دوگانه
در قبال افغانستان را در پیش گرفته است.
از یکســو خود را حامی حکومت مرکزی
افغانســتان نشان داده اســت و از سوی
دیگر ،روابط خود را با گروه های شورشی و
مخالف مسلح دولت افغانستان حفظ نموده
است و به این گروه در خاک خود پناه داده
است .براساس گزارشها این کشور جدا از
پناه دادن گروههای شورشی در تجهیز و
آموزش آنها نیز سهم قابل توجه داشته
است .با وجود اعتراضهای مکرر حکومت
افغانستان نســبت به این مســئله اما،
پاکستان پناه دادن ،آموزش و تجهیز گروه
های مخالف مسلح دولت افغانستان را رد
نموده است.
پاکســتان نیز همواره نگرانــی خود را از

گســترش نفوذ هند در افغانســتان ابزار
داشته است .در گفتگوی که زلمی خلیلزاد،
ســفیر پیشــین ایاالت متحده آمریکا با
پرویز مشرف نخست وزیر قبلی پاکستان
داشته است او به صراحت می گوید که هند
با ایجاد قونسلگری در والیت ننگرهار در
پی بی ثباتی پاکســتان است .با این حال،
حکومــت کابل مکررا گفته اســت که به
هیچ کشــوری اجازه نمی دهد که از خاک
افغانستان برای بی ثباتی کشورهای منطقه
اســتفاده نماید .این گفته ها اما ،منجر به
اعتمادســازی میان افغانستان و پاکستان
نشده اســت .پاکســتان همچنان نگران
است که هند از خاک افغانستان برای بی
ثباتی پاکستان استفاده می کند .به همین
خاطر ،اسالم آباد روابط خود را با گروه های
شورشی حفظ نموده است.
سیاست حکومت کابل اما ،پر فراز و نشیب
بوده اســت .حکومت کابل در مقاطعی به
اسالم آباد نزدیک شده است تا این کشور
را متقاعد نماید که دست از حمایت گروه
های شورشــی بر دارد و ایــن گروه ها را
تشویق به گفتگو و مذاکره با حکومت کابل

پولشویی
قسمت چهارم و پایانی
و بازار رقابت بيش از پيش خارج شــده و
فعاالن اقتصادي و كارآفرينان توان رقابت
و سرمايه گذاريهاي مولد را از دست بدهند
و با اين روند بازده اقتصادي در هر مرحله
كمتر از قبل گردد .گســترش فساد اداري
و رشوه خواري و اختالس ،كاهش اشتغال
مولد ،اختالل در روند سرمايه گذاري ،بي
ثباتي و ناپايداري اقتصادي ،رشــد تورم و
افزايش فاصله طبقاتــي و ...از پيامدهاي
زيانبار پديده مذموم پولشــويي است كه
از جنبه هاي اقتصــادي و اجتماعي بروز
تنشهاي گسترده اي در جامعه را سبب مي
شود .از آنجا كه پول خاصيت ذخيره سازي
دارد و مي توان منابــع مالي را پس انداز
و مصرف را به تأخيــر انداخت ،منابع پس
انداز شده از طريق واسطه هاي مالي مانند
بانكها و موسســات اعتباري براي سرمايه
گذاري جديد در اختيار متقاضيان سرمايه
(سرمايه گذاران) قرار مي گيرد .اگر بخشي
از پول در اختيار افراد ناصالح قرار گيرد و
سپس بتواند وارد شبكه بانكي گردد ،قادر
خواهد بود كه ظاهري قانوني پيدا كند.
بنابراين در جوامعــي كه براي نظام بانكي
منشأ پول مورد سؤال نيست ،منابع حاصل
از فعاليتهاي غيرقانوني به ســهولت مي
تواند وارد شــبكه بانكي شــده و تطهير
گرديده و از آن خارج گردد.
تطهير پول داراي مراحلي اســت شــامل
ايجاد پول غيرقانوني ،سندسازي ،اختالط
مالي و تشديد و استقرار دوباره پولشويي
كه مهمترين ايــن مراحل ،مرحله اختالط
مالي مي باشد .تقريب ًا در تمامي كشورهاي
مستعد براي پولشــويي اين مراحل وجود
دارد در كشورهاي با نظام اطالعاتي ضعيف
و دســتگاه هاي نظارتي ناكارآ ،بنگاه هاي
اقتصادي غيرقانوني با استفاده از روشهاي
غيرمجاز و ارتباط با مسئوالن ذينفوذ ،به
خدمات ويژه اي دسترســي پيدا مي كنند
و با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده
براي فرار مالياتي ،پول كثيف را در عرصه
اقتصــادي تطهير نمــوده و به جريان مي
اندازند.
در همين حال نظــام يارانه اي براي برخي
كاالها در كشــورهاي روبه رشد سبب مي
شود كه رانت خواران با استفاده از تفاوت
قيمت مصــوب و بــازار آزاد ،از پولهاي
غيرقانوني بيشتر استفاده نمايند.
بــا توجه به آمارهاي جهاني ســاالنه 500
ميليارد تا 1/5تريليون دالر درآمد ناشــي
از خريد و فروش موادمخدر و ساير جرايم
ســازماندهي شده به روشــهاي مختلف
به دارايي هاي قانوني تبديل مي شــود.
همچنين براساس وجوه پولي بين المللي،

0798341861
0799157371
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پولشــويي چيزي حــدود  2تا  5درصد
محصول ناخالص داخلي كشورهاست.
براساس آمار سال  1996اين درصد نشان
مي دهد كه پولشــويي ميزاني بين 590
ميليارد تا  1/5تريليون دالر است ،يعني
كمترين مقدار پولشويي رقمي معادل كل
توليد اقتصادي كشوري مانند اسپانياست.
آمار انتشــاريافته از ســوي ســازمان
همكاري اقتصادي و توســعه نشان مي
دهد كه در دانمارك مبارزه با پولشــويي
رتبه اول را در جهان داراست و در مقابل
اتريش و سوئيس بيشترين زمينه ها براي
پولشويي بوده و بعنوان بهشت ،پولشويي
در جهان مطرح هستند در اتحاديه اروپا
قانون مبارزه با پولشــويي در سال 1991
تصويب شــد و براساس اين قانون ،احراز
هويت مشتريان در دادوستدهاي بيش از
 15هزار يورو ،نگهداري اســناد تا  5سال
و گزارش موارد مشــكوك ضروري اعالم
شده است.
در آمريــكا نيز قوانين تدوين شــده بر
ضد پولشــويي  176فعاليت را به عنوان
فعاليتهاي غيرقانوني مطــرح و هر نوع
موجودي و يا پولــي كه با عناوين مذكور
وارد اياالت متحده و يا از آن خارج شود
جرم محسوب و توقيف خواهد شد .توجه
به پولشــويي بخصوص بعد از عمليات 11
ســپتامبر  2001بيش از پيش مورد توجه
قرار گرفت.
ســازمان بين المللي مبارزه با پول شويي
()FATF
 FATFيك ســازمان بين المللي مبارزه
با پول شويي مي باشــد .در اين راستا،
ســازمان  FATFمبارزه بــا فعاليتهاي
غير قانوني كه دامنه وســيع فعاليتهاي
اقتصــادي را نيز در بر مــي گيرد ،آغاز
نموده است .در حال حاضر  FATFشامل
 31عضو ( 29كشــور و 2ســازمان بين
المللي) مي باشد.
اعضاي  FATFشامل كشورهاي آرژانتين،
اســتراليا ،اتريش ،بلژيك ،برزيل ،كانادا،
دانمارك ،فنالند ،فرانســه ،آلمان ،يونان،
هنگ كنگ ،سوئيس ،ايســلند ،ايرلند،
ايتاليا ،ژاپن ،لوكزامبورگ ،مكزيك ،هلند،
سوئد ،نروژ ،پرتغال ،ســنگاپور ،اسپانيا،
نيوزلنــد ،تركيه ،انگلســتان و آمريكا و
دو ســازمان بين المللي اتحاديه اروپا و
شــوراي همكاري خليج فارس مي باشد
كه عمدتا مهمترين مراكــز مالي جهان
محسوب مي شوند .سازمان  FATFداراي
يك دستورالعمل  40ماده اي مي باشد كه
كليه جنبه هاي مبارزه با پول شويي را در
برگرفتــه و اعضاي آن ملزم به انجام آنها

مي باشند.
مثالهايي از عمليات ضدپول شــويي در
دنيا
دولتها براساس روشــهاي متفاوت پول
شويي در كشورشــان ،راههاي متفاوتي
را نيز براي عمليات ضد پول شويي انجام
مي دهند .يكي از اصلي ترين روشــها،
با نام كردن حســابهاي بي نام در زمان
افتتاح و يا بســتن اينگونه حسابها مي
باشــد .اين نوع روش ضد پول شويي به
خصوص در كشور استراليا قابل ذكر است.
يك مثال عملــي ديگر براي وضع قوانين
ضد پولشويي مي توان به عمليات قوانين
محرمانه بانــك BSA، (The Bank
 )Secrecy Actدر آمريكا اشاره نمود.
بر طبق اين قانون بــه وزير خزانه داري
آمريكا اجازه داده شــده است كه براي
نظارت هر چه بيشــتر موسسات مالي و
بانكها ،به ســندهاي شناســايي افراد و
پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات
مالي و بانكها دسترســي داشته باشد تا
افرادي كه حســابهاي بي نام گشوده اند
شناسايي شــوند )BSA( .كه در آمريكا
درســال  1970درواكنش به سوء استفاده
نهادهاي مالي ،براي مبارزه با عمليات غير
قانوني ايجاد شده است ،از ابزارهايي مانند
ثبت و بازبيني گزارشــات ،به خصوص در
مواردي كه مربوط به فعاليتهاي مشكوك
و مبادالت پول نقد و ابزارهاي پولي بي نام
شبيه چكهاي مسافري بي نام و گزارشات
و صورت حســابهاي بانكهــاي خارجي
مي باشد ،اســتفاده مي نمايد .به عنوان
نمونه گزارش مبادالت پــول در جريان
CTR، (Currency Transaction
 )Reportبدينصورت است كه موسسات
مالي بايــد پرونــده اي از  CTRبراي
مبادالت تجاري بيش از  10000دالر داشته
باشند و كليه مبادالت بيش از  10000دالر
در آن ثبت شود .به مورد ديگر مي توان
به گزارش مبادالت بين المللي پول جاري
و ابزارهــاي پولي CMIR (Report of
International Transportation
of Currency and Monetary
 ،)Insuranceاشــاره نمود)BSA( .
افراد را ملزم مي نمايد كــه بايد هنگام
خــروج از مرز آمريــكا و انتقال پول در
جريان و يا ديگر ابزارهاي پولي بيشتر از
 10000دالر  ،آن را اظهار نمايند.
درميان كشورهاي خاور ميانه كه سازمان
ملل ،آنهــا را در ارتباط با پول شــويي
نگران كننده تشخيص داده ،مي توان به
كشــورهاي لبنان ،امارات متحده عربي و
كما بيش مصر و بحرين اشاره نمود .البته

نماید .اما سیاســت نزدیکی به اسالم آباد
دوام نیاورده است و جای خود را به تنش و
بی اعتمادی داده است .روابط کابل و اسالم
آباد در یک و نیم دهه گذشته همواره چنین
بوده اســت .هم در دوره حامد کرزی و هم
در دوره رئیس جمهور غنی کابل و اســام
آباد روند پر فراز و نشــیب را تجربه نموده
است .با این حال ،به هر میزان که روابط ما با
اسالم آباد سرد شده است به همان میزان با
دهلی نو گرم تر شده است .این مهم نگرانی
پاکستان را بیشتر نموده است .در تازه ترین
مورد ،حکومت وحدت ملــی اعالن نموده
اســت که در نشست سازمان سارک که در
اسالم آباد برگزار می شود ،شرکت نمی کند.
حکومت کابل با ایــن حال در بهبود روابط
اسالم آباد و دهلی نو ابتکار عملی نداشته
است .با توجه به اینکه روابط این دو کشور
بر اوضاع امنیتی افغانستان تأثیر می گذارد
انتظار می رود که کابل دیپلماســی فعال و
ابتکار عمل برای بهبود روابط این دو کشور
روی دســت گیرد .افغانستان همانند عراق
عمل نموده است .روابط ایران و عربستان بر
اوضاع امنیتی عراق تأثیر می گذارد .در تازه
ترین مورد ،عراق خواهان میانجیگری میان
ایران و عربستان شده است .افغانستان اما،
چنین ابتکاری از خود نشــان نداده است.
همواره در روابط خود با دو کشــور هند و
پاکستان افراط و تفریط نموده است.
بنابراین ،تنش میان هند و پاکســتان در
منطقه کشــمیر می توانــد ناامنی را در
افغانستان تشــدید نماید .زیرا ،دو کشور
به خاطر بمب اتمی کــه دارد از درگیری و
منازعه مستقیم همواره ابا ورزیده است اما،
به شــکل نیابتی در کشورهای دیگر جنگ
نموده است .در ســال های گذشته ،بدون
شک ،افغانســتان میدان جنگ دو کشور
بوده اســت .اما آنچه ناامید کننده اســت
اینکه حکومت کابل هیچ دیپلماســی فعال
و ابتکار عملی در این راستا نداشته است.
از این جهت ،الزم است که حکومت وحدت
ملی این مســئله را به صورت جدی دنبال
نموده و نگذارد که تنش میان دو کشــور
منجر به ناامنی بیشتر در کشور شود.

اعالم شده اســت كه اردن ،كويت ،عمان،
قطر ،عربســتان سعودي و سوريه نيز بايد
تحت نظــارت و كنترل قرار گيرند .در اين
كشــورها نيز تالش هايي بــراي ضد پول
شويي در جريان است.
كشــور لبنان كه داراي يكي از ليبرالترين
و پيشــرفته ترين نظامهاي مالي در خاور
ميانه مي باشــد و از همكاري با FATF
نيز خودداري كرده اســت ،در سال 2001
 ،قانوني را مبني بر جرم شــناخته شدن
عمليات پول شــويي در اين كشــور به
تصويب رساند .عالوه بر اين بانك مركزي
لبنان نيز با صدور بخشــنامه اي ،نظارت
بر عمليــات پول شــويي و ارايه گزارش
از تمامي عمليات بانكي مشــكوك را در
دستور كار خود قرار داده است .امارات نيز
در يكم دسامبر سال  ،2000طي بخشنامه
اي تمامي نهادهــاي مالي را ملزم نمود كه
هرگونه معامالت مشكوك را به واحد موارد
مشكوك و ضد پول شــويي بانك مركزي
گزارش دهند و يا هر فرد و يا سازماني كه
مشاركتشان در پول شويي محرز شود ،به
مشــاركت تلويحي يا غير مستقيم درپول
شويي متهم كنند.
جمع بندي و نتيجه گيري:
اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي
خالف و غير قانوني بــوده و داراي تبعات
منفي بســياري بر اقتصاد كشور مي باشد.
به همين دليل مبارزه با پول شــويي مورد
توجه جامعه جهاني قرار گرفته اســت و
كشــورها براي نيل به اين مقصود اقدام به
تصويب قوانيــن و مقررات ويژه اي نموده
اند .سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي
( )FATFكه شــامل  29كشور به همراه
اتحاديه اروپا و شــوراي همكاري خليج
فارس مي باشد ،دســتورالعملي را جهت
مبارزه با پول شــويي تصويب و اعضا را به
رعايت مفاد آن ملزم نموده است .در ايران
نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي
نظير فرار مالياتي ،ارتشاء ،اختالس ،قاچاق
كاال و همچنين خريد و فروش مواد مخدر
و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه
به دليل فقدان الزامات قانوني ،به سادگي
در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري
تطهير گشته و منشــاء اصلي آنها گم مي
شود .عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع
بيشــتر جرايم شــده و تمايل به سرمايه
گــذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده
و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور
مي گردد .به همين دليل ضروري است كه
با تصويب قوانين و مقررات الزم و همچنين
اتخاذ تدابير مناسب جهت مبارزه با تطهير
پولهاي كثيف اقدام شــود تا از اين طريق
عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شــده و
كساني كه صاحب پولهاي كثيف مي گردند
به سادگي قابل شناسايي باشند.
www.DLbartar.com
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