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 -1مقدمه
امروزه پولشويي به عنوان يکي از جرايم مهم و تأثیر گذار در امنیت اقتصادی کشور مورد توجه
حقوقدانان و اقتصاددانان ميباشد .عملیاتي که در عصر حاضر به عنوان پولشويي شناخته شده است سابقه
طوالني دارد هرچند که به کیفیت امروزی آن نبوده اما تصويری از آنچه که به عنوان پولشويي شناخته
ميشود در قرون و اعصار ماضي سابقه داشته است .به نظر ميرسد اولین بار پولشويي حدود  2000سال قبل
از میالد مسیح اتفاق افتاد به طوری که بازرگانان اموالشان را از ديد حکامي که اقدام به تبعید آنان کرده بودند
مخفي مينمود اند .البته الزم به توضیح است که عمدتاً ارکان پولشويي در دوران باستان به صورت اخفا و
انتقال مخفیانه اموال و دارايي صورت ميگرفت در حالي که امروزه اخفا و انتقال تنها يکي از مصاديق
پولشويي محسوب مي گردد .برخي از نويسندگان رواج اين واژه را به زمان رسوايي واتر گیت در اواسط دهه
هفتاد میالدی مطرح کردهاند و معتقدند اولین بار واژه «پولشويي» در يک دعوای امريکايي در سال 1982
مورد استفاده قرار گرفت( .1حیدری.)135 ،1382 ،
در قاموس تقنیني نظام جمهوری اسالمي ايران قانون مبارزه با پولشويي مصوب  ،1386جرم مذکور را
مطمح نظر قرار داده است؛ در ماده  2قانون موصوف پولشويي چنین تعريف شده است:
" الف -تحصیل ،تملک ،نگهداری يـا اسـتـفـاده از عوايد حاصل از فعالیتهای غیرقانوني با علم به اين
که به طور مستقیم يا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب -تـبـديـل يـا مـبـادله يا انتقال عوايد به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانوني آن با علم به اين که به
طور مستقیم يا غیرمستقیم ناشي از ارتکاب جرم بوده ،يا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و
تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
ج -اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهیت واقعي ،منشأ ،منبع و محل نقل و انتقال ،جابهجايي يا مالکیت
عوايدی که به طور مستقیم يا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد".

.1الزم به توضیح است اهمیت جرم پولشويي به حدی ميباشد که اين موضوع در اسناد بینالمللي منعکس شده است به طور مثال
کنواسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب  20دسامبر  ،1988کنواسیون سازمان ملل متحد
علیه جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) مصوب سال  ،2000کنوانسیون راجع به تطهیر ،بازرسي ،توقیف و مصادره عوايد ناشي از جزم شورای
اروپا مصوب  1990استراسبورگ و گزارش گروه کاری اقدام مالي برای مبارزه با پولشويي (معروف به چهل توصیه) مصوب .1990
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امروزه بر اساس گزارشات رديابي مالي و حسابرسيهای بانکي ،عملیات پولشويي مورد بررسي قرار
ميگیرد بر همین مبنا چنانچه گردش مالي شخص صاحب حساب متناسب با فعالیت شغلي و سن وی

نباشد1

و يا از حساب های اشخاص مجرم هم چون قاچاقچیان کاال ،ارز و مواد مخدر مبالغي به حساب وی واريز شده
باشد ،اين حساب مشکوک به پولشويي 2بوده و از نظر قضايي صالحیت تعقیب و رسیدگي را دارد .با عنايت
به اينکه تشخیص موارد مذکور دشوار و کامالً تخصصي است وظیفه احراز اين امر مطابق ماده  3قانون
مبارزه با پولشويي مصوب  1386و ماده  1و  38آيین نامه قانون مبارزه با پولشويي مصوب  1387بر عهده
واحد اطالعات مالي شورای عالي مبارزه با پولشويي نهاده شده است.
شايان ذکر است پولشويي بايد ناظر بر جرم منشأ باشد و تا زمانيکه وقوع جرم منشأ محرز نباشد
نمي توان پولشويي را ثابت دانست همین امر سبب شده است که جرم پولشويي آن روی سکه برخي جرايم
نظیر اختالس ،قاچاق کاال و ارز ،ارتشا ،کالهبرداری و ...باشد .نظر به آثار زيان باری که اين جرم در
عرصههای اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي کشور برجای ميگذارد ترديدی در لزوم جرم انگاری پولشويي در
نظام حقوقي ايران وجود ندارد اما با توجه به مشکالتي که در مقام عمل بروز و ظهور داشته ،فکر حذف اماره
يد از قاموس قانون مبارزه با پولشويي از سوی نگارندگان اليحه قانوني آن قوت گرفته است؛ دلیل اين امر

 .1اين موضوع در دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انظار مشتری در موسسات اعتباری مصوب  1389شورای عالي مبارزه با
پولشويي به عنوان يکي از شاخصههای پولشويي شناخته شده است.
 .2آيین نامه قانون مبارزه به پولشويي مصوب  1387در ماده  1بند "و" معامالت و عملیات مشکوک را چنین تعريف کرده است:
بند و  -معامالت و عملیات مشکوک :معامالت و عملیاتي که اشخاص با در دست داشتن اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پیدا کنند
که اين عملیات و معامالت به منظور پولشويي انجام ميشود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضیاتي که يک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و
سپردهگذاری يا ساير عملیات مربوط مينمايد .برخي از اين عملیات و معامالت مشکوک عبارتند از:
 -1معامالت و عملیات مالي مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد
 -2کشف جعل ،اظهار کذب و يا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع قبل يا بعد از آنکه معاملهای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات
پايه
 -3معامالتي که به هر ترتیب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يکي از متعاملین ظاهری آن شخص يا اشخاص ديگری بودهاند
 -4معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغاير باشد
 -5معامالتي که اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد
 -6معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع ،قبل يا حین معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقي
نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد
7ـ معامالتي که طبق عرف کاری اشخاص مشمول ،پیچیده ،غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح ميباشد.
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آن است بسیاری از اشخاص که به دلیل حجم تراکنش کالن و ارتباط مالي با اشخاص مشکوک به پولشويي
و قاچاقچیان ،متهم به پولشويي هستند ،نسبت به عملیات مشکوک و رفتار پرخطر خود توضیحي نميدهند و
مستند به ماده  1قانون مبارزه با پولشويي مدعي هستند که تصرفشان در موجودی حسابهای بانکي دال بر
مالکیت بوده و مجرمانه بودن آنها را مقام تعقیب بايد ثابت نمايد ،هرچند که اين سخن في نفسه صحیح است
و وظیفه اثبات مجرمانه بودن اقدامات افراد تحت تعقیب بر عهده دادستان است ،لکن اين موضوع موجب
بروز مشکالت عديده در خصوص جرم پولشويي شده است.
بر همین مبنا شايسته است مبتني بر اصل  4قانون اساسي که اشعار ميدارد کلیه قوانین و مقررات
مدني ،جزايي و ..بايد بر اساس موازين اسالمي باشد و نیز اصل  167قانون اساسي جوانب مختلف اين عقیده
مورد بررسي قرار گیرد .بر اساس ماده  1قانون مبارزه با پولشويي مصوب  ": 1386اصل بر صحت و اصالت
معامالت تجاری موضوع ماده  2قانون تجارت است ،مگر آن که بر اساس مفاد اين قانون خالف آن به اثبات
برسد .استیالی اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعای مالکیت شود ،دال بر ملکیت است".
نگارنده در اين پژوهش سعي دارد تا موضوع حذف اماره يد در جرم پولشويي را مورد مداقه قرار دهد و
بدين سوال پاسخ دهد که آيا در جرم پولشويي ميتوان قائل به حذف اماره يد شد و در نتیجه بار اثبات
مالکانه بودن اقدامات صاحب حساب بر عهده خودش باشد؟ بر همین مبنا نوشتار حاضر با روشي تحلیلي-
توصیفي صرفاً با تمرکز بر پولشويي در شبکه بانکي کشور در دو حوزه ادله سنتي قاعده يد و فقه حکومتي ما
نحن فیه را مورد واکاوی قرار ميدهد.
-2قلمرو قاعده ید از منظر فقه سنتی
قاعده يد از جمله قواعد معتبر و مشهوری است که از ديرباز مطمح نظر فقها قرار داشته و هرکدام به
مناسبتي از اين قاعده در کتب فقهي و قواعد فقهي خود بحث نمودهاند .يد در لغت به معنای قوّه و قدرت
ذکر شده است( 1.کتاب العین ،101 ،8 ،1410،لسان العرب )424 ،15 ،1414،در خصوص مفهوم قاعده يد در
لسان فقها اندک اختالفي مشهود است بهطور مثال برخي از علماء يد را به معنای سلطه و استیالء 2مي دانند
(طباطبايى يزدى118 ،1417،3 ،؛ میرفتاح مراغي )420 ،2، 1418،در حاليکه بعضي ديگر معتقدند يد به
 .1کتاب العین ،ج ،8ص  /101لسان العرب /424 ،5 ،التحقیق.234 ،14 ،
.2إنّ المراد بالید ،السلطنة العرفیّة و االستیالء على الشيء التي تکون بحسب الموارد مختلفة کاالستیالء على الدرهم في جیبه و اللباس على
بدنه و االنتفاع بمثل السکنى و الرکوب من الدار.
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معنای تصرف ميباشد .نگارنده با تأسّي از معنای اول از واژه يد معتقد است "يد" عبارت است از سلطه و
اقتدار شخص بر شىء به طوری که عرفاً آن شىء در اختیار و استیالى او باشد و بتواند هر گونه تصرف و
تغییرى در آن انجام دهد .قلمرو و گستره قاعده يد تا جايي خواهد بود که استیال و سلطه فرد بر شىء ،مثبِت
مالکیت آن شخص باشد و به عبارت روشنتر ،طبع اصلى و اولیه تسلط انسان بر شىء ،نشانه مالکیت شخص
و ملک بودن شىء است ،مگر آن که خالفش با ادله ديگر هم چون شهادت شهود ،علم قاضي و ...ثابت شود.
با اين بیان معلوم مىگردد که بىشک قاعده يد از امارات معتبر موضوعى است ،نه از اصول ،چرا که مفاد
قاعده مزبور کاشفیت و طريقیت به واقع است (محقق داماد  )33 ،1، 1406،و به همین علت ،حجیت يافته
است.
الزم به توضیح است که امارات از نظر اعتبار و ضريب کاشفیّت از واقع ،با يکديگر مساوى نیستند و لذا
چه بسا از میان دو اماره به هنگام تعارض با يکديگر ،يکى بر ديگرى غلبه کند .بنابراين مىتوان گفت ،يد
اماره بر مالکیت است ،مگر اين که خالف آن ثابت شود .مقصود از اثبات خالف لزوماً اين نیست که با دلیل
قطعى و جزمى ،خالف مدلول يد به اثبات برسد ،بلکه چنانچه اماره قانونى ديگرى که کاشفیت و طريقیت آن
اقوی از يد باشد بر خالف مدلول يد اقامه گردد ،خواه ناخواه مفاد يد در آن مورد اماره نخواهد بود .مثالً
چنانچه گواهان عادل بر خالف مدلول يد شهادت دهند و مالک فعلى را کسى غیر از ذو الید معرفى کنند ،يد
از اعتبار مىافتد و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد .بر اساس آنچه که در کتب فقها (نراقي،1422،
 /459نراقي)333 ،17،1422،و حقوقدانان ذکر شده است (طاهری ،)213 ،1 ،1418 ،داللت يد بر مالکیت
بهنحو اطالق نبوده و مستفاد از روايات-که شرح آن در آينده بیان خواهد شد -و نیز مواد  36و  37قانون
مدني مي توان گفت داللت يد بر مالکیت علي االطالق نیست بلکه با شرايطي همراه است .بر همین مبنا در
اين قسمت شرايط قاعده يد و تأثیر آن در پولشويي مطرح ميگردد تا مشخص شود ادله مذکور چه تاثیری در
اثبات يا حذف اماره يد دارند .شايان توجه است که فقها در يک مبحث متعرض شرايط موصوف نشدهاند بلکه
در ابواب مختلف به فراخور بحث استطراداً به بیان شرايط قاعده يد پرداختهاند.
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 -1-2ید باید مستند به ظاهر مأمون باشد
قبل از بیان اين شرط ضروری است تا مبنای قاعده يد بیان گردد ،به نظر ميرسد مبنای قاعده يد يکي
از مسايل مهمي است که علمای علم قواعد فقه مطمح نظر قرار دادهاند .به طور کلي دو مبنا برای قاعده يد
ذکر شده است:
-1گروهى از فقها عقیده دارند مباني حجیت قاعده يد بنای عقال است (بحر العلوم 1 )308 ،3، 1403،و
چون در جامعه غالبا «يد مالکانه» بر «يد عدوانى» غلبه دارد ،بنا بر قاعده غلبه ،غالب بودن يد ،دلیل و نشانه
مالکیت است .بنا بر عقیده اين دسته از فقها ،هرگاه مالى در يد فردى مشاهده شود ،چون طبق بنای عقالء،
متعارف و معمول در جامعه اين است که غالب و اکثر ايادى مالکانهاند ،در موارد شک ،مورد را محمول و
ملحق به موارد غالب و کثیر دانسته ،يد را مالکانه و غیر غاصبانه و دارنده شىء را مالک تلقى مىکنیم.
-2نظر ديگر اين است که اماره بودن يد بر مالکیت ،به علت غلبه موارد يد مالکانه در جامعه نیست ،بلکه
طبیعت و اقتضاى اولیه و اصلى اين است که وجود شىء در يد شخص ،دلیل بر تسلط مالکانه آن شخص بر
آن شىء باشد .اين بحث ،شبیه بحث استعمال حقیقى و مجازى لفظ است ( .محقق داماد).36 ،1 ،1406 ،
بر اساس اينکه يکي از مباني اماره يد ،مانند هر امارۀ ديگر متّکى بر غلبه ميباشد و از مصاديق «ظاهر
مأمون» است ،لذا اماره بودن «يد» در جايى است که يد به صورت ظاهر خود ،متهم نبوده و مأمون باشد؛ اما
اگر اوضاع و احوال طورى باشد که عنوان «ظاهر مأمون» را از «يد» بگیرد ،در آن صورت «يد» امارۀ
مالکیت نخواهد بود؛ (طاهری )212/1 ،1418 ،به عنوان مثال اگر شخصى متهم به فساد و فسق و سرقت
اموال ديگران باشد ،مالى که در دست اوست نمىتوان حکم به مالکیت او کرد؛ چون اين شخص متهم بوده و
از «ظاهر مأمون» برخوردار نیست؛ و يا اگر شخصى در منزل خود سکهاى پیدا کرده است و در آن منزل رفت
و آمد ديگران هم هست ،در چنین وضعى «ظاهر مأمون» از يد گرفته مىشود.
پرسشي در اين فقره مطرح ميگردد؛ آيا ميتوان گفت حساب بانکي و تراکنش مالي اشخاص در صورتي
که واجد يک رابطه نامنظم و غیر متعارف با فعالیت شغلي و سن و سال صاحب حساب باشد مؤيد اين است
که تصرفات و استیالی صاحب حساب به ظاهرِ خود مامون نمي باشد؟ به طور مثال شخصي طي سال 1392

 .1مرحوم سید بحر العلوم مي فرمايند :بل االدلة دلت علي امضاء الشارع لما علیه بناء العقالء ...من اعتبار الید و افادتها الملک؛ بلکه داليلي
داللت مي کنند که اين سیره عقاليي را که داللت بر اعتبار «يد» دارد و اينکه «يد» اماره ملکیت است ،شارع امضا کرده است.
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حجم تراکنش مالي حساب وی صد میلیون تومان بوده در حالي که در سال  1393میزان تراکنش حساب وی
صد میلیارد تومان ميباشد و لذا چنین رابطه نامنظم و غیر متعارفي بین حساب وی قابل توجیه نیست.
در جواب سوال فوق بايد گفت که مدعای مذکور نمي تواند به تنهايي مسقط کاشفیت اماره يد باشد؛ زيرا
در دنیای امروز چنین افزايش سرمايهای از طريق فعالیتهای شغلي ثابت و پايدار ،هر چند بعید بنظر ميرسد
لکن طرق کسب درآمد محدود نبوده و ممکن است شخصي از راه ديگری دارای چنین سرمايهای شده است
مثالً به وی ارث رسیده يا ديهی فرزند مقتول خود را دريافت کرده و يا در يک معاملهی کالن اقتصادی نقش
واسطه را ايفاء کرده و حق داللي خود را مطالبه نموده است .بنابراين به تنهايي نميتوان گفت که هر افزايش
غیرمتعارف درآمد؛ نامشروع و غیرقانوني بوده و مآالً موجب اسقاط و عدم کارايي اماره يد ميگردد .تنها چیزی
که از فرآيند فوق استشمام مي شود اين است ضريب واقع نمايي اماره يد را کم رنگتر مي کند ،لکن هیچ
تاثیری در اصل کاشفیت از واقع بودن آن ندارد.
بنابراين حتي در صورت شک در نامشروع و غیر قانوني بودن تصرفات صاحب حساب:
اوالً :اصل صحت جاری بوده و لذا کلیه تصرفات وی محکوم به صحت است.
ثانیاً :يد سابق متصرف استصحاب شده و نهايتاً مالکانه بودن اقدامات وی محرز ميگردد .مع الوصف اين
فراز از مفاد قاعده يد نمي تواند مشعر بر حذف اين قاعده از جرم پولشويي گردد بلکه در موقع شک نیز بايد
گفت «الظّن يلحق الشّيء باألعمّ االغلب» ،يعنى هرگاه در مورد چیزى شک حادث شود ،امر مشکوک به
مورد غالب و رايج که همان ملکیت است ملحق مىشود.
-2-2ید باید ناشی از سبب مملّک باشد
فقهای امامیه مفهوم "اثبات يد بر شي" را بر اساس رابطه بین صاحب يد بر مال به سه دسته تقسیم
کرده اند :مالکانه ،اماني و عدواني .از جمله شرايطي که در خصوص قاعده يد بیان مي شود اين است که يد،
در صورتي بر ملکیت داللت دارد که ناشي از سبب مملّک باشد(،نراقي 1 )333 ،17 ،1415 ،بدين معنا که اگر
منشأ و مبدأ انتقال يد مشخص گردد و معلوم شود که اين انتقال ناشي از سبب مملّک نبوده است يد اماره
مالکیت نخواهد بود همانند يد شخص غاصب .در همین راستا برخي فقها بیان مي دارند که:

 .1يشترط في داللة الید على الملکیة احتمال کونها ناشئة من السبب المملّک.
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فلو علم مبدؤها و علم أنّه لیس سببا مملّکا ،ال حکم لها ،کید الغاصب و الودعيّ( .نراقي احمد،1417 ،
 )737يعني اگر مبدا و منشا مال مشخص شد به اينکه مال از طريق سبب مملک در اختیار متصرف قرار
نگرفته است ،به نفع متصرف نميتوان حکم کرد ،همانند يد غاصب و ودعي.
مرحوم مال محمد مهدی نراقي در مشارق االحکام مشابه اين تعبیر را بیان ميدارد :فلو علم کونها بانتزاع
ما في الید من تصرّف المالک عنفا ،من غیر جهة مجوزۀ شرعیة ظاهرا ،بل بمجرد ادّعاء الملکیة و لو مع
احتمال صدقه الواقعي -و منه ما إذا أخذه في حضورنا عنه عند ادّعاء ملکیته -لم يکن معتبرۀ إجماعا ،و لعدم
کون ملک الید سائغة في ظاهر الشرع ،و وجب الحکم بتخلیة يده عنه و ردّه إلى ذی الید األوّل حتى أثبت
حقه و أقام البیّنة (نراقي.)468 ، 1422،
همانطوری که از مطالب باال مستفاد ميگردد در صورتي که علم حاصل شود ،يد مالک ناشي از سبب
مملّک نبوده است بلکه عنفاً يا به طريق غیر شرعي ديگری مالک بر مال يد و استیال پیدا کرده است ،چنین
تصرف و استیاليي اجماعاً داللت بر مالکیت نکرده و واجب است که از مستولي خلع يد صورت پذيرفته و
مال مورد تصرف به صاحبش مسترد گردد .بر اساس نظر برخي از فقها وجود علم اجمالي مبني بر اينکه
مالک بطريق غیر شرعي بر مال استیال پیدا کرده است برای اسقاط اماره يد از مالکیت کفايت مي کند چرا
که يد اماره ای عقاليي بوده و شارع آن را تنفیذ کرده است و وجود علم اجمالي مبني بر اينکه مال مورد
استیالء از طريق سبب مملّک به مستولي انتقال پیدا نکرده است موجب اسقاط اماره يد از کاشفیت و حجیت
ميگردد .مرحوم امام خمیني بر همین مبنا بیان ميدارد :
...انّ الید أمارۀ عقالئیّة أنفذها الشارع ،و هي کاشفة عن مالکیّة ذی الید ،و يترتّب على ما في يده جمیع
آثار الملکیّة الواقعیّة من البیع و الشراء و الصلح و اإلجارۀ و نحوها ،بل يجوز الشهادۀ على ملکیّة ذی الید ،و مع
العلم اإلجمالي بأنّ بعض ما في يده لیس منه تسقط يده عن األماريّة و الحجّیة ،سواء کان مستندها الدلیل
الشرعي او بناء العقالء(.امام خمیني)238 ،1340،2،
در همین راستا و مطابق آنچه که ذکر شد بايد اشعار داشت که اگر بر اساس گزارشات حسابرسي و
رديابي مالي برای قاضي ظنّ حاصل گردد که مبالغ واريزی به حساب متهم از سوی اشخاصي که متهم به
قاچاق يا مشکوک به پولشويي بودهاند ،صورت پذيرفته است؛ آيا ميتوان گفت که منشا واريز وجوه نشان
دهنده اين است که مالکیت صاحب حساب ناشي از سبب مملّک نبوده است؟ بهنظر ميرسد لزوماً چنین منشأ
مجرمانهای دالّ بر عدواني بودن تصرفات صاحب حساب نیست و ممکن است منبعث از يک عقد و قرارداد
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مشروع و قانوني باشد ،لذا صِرف چنین احتمالي نمي تواند مسقط کاشفیت اماره يد باشد .جهت ايضاح بیشتر
موضوع ،فروض ذيل مورد بحث قرار مي گیرد:
 -1صاحب حساب بدون آگاهي از مجرمانه بودن منشأ جرم ،اطالعات حساب خود را در اختیار شخص
مجرمي قرار ميدهد؛ در چنین فرضي مجرم با در دست داشتن اطالعات حساب آن شخص ،مبالغ حاصل از
فعالیت های مجرمانه را به حساب او واريز کرده و خود عملیات انتقال و گردش وجوه را انجام ميدهد.
در اين فرض موضوع اماره يد منصرف به صاحب حساب نبوده؛ چراکه وی اساساً نسبت به عملیات
انتقال و گردش وجوه علم و اطالعي ندارد و نیز تصرف و استیالی بر مال متوجه مجرمي است که اطالعات
حساب بانکي را در دست دارد و نه صاحب حساب ،زيرا در اختیار قراردادن اطالعات حساب به ديگری در
حکم تحقق استیالء و سلطه بر اموال از جانب منتقل الیه ميباشد .مع الوصف در اين فرض بزه پولشويي به
دلیل فقدان قصد و آگاهي به صاحب حساب منتسب نبوده و اثبات مجرمانه بودن تصرفات و اقدامات شخصي
که با در دست داشتن اطالعات حسابِ ديگری مبادرت به گردش و انتقال وجوه نموده است برعهده "مدعي
العموم" ميباشد.
 -2صاحب حساب با علم و اطالع از اينکه مبالغ واريزی به حساب وی ناشي از طرف شخص مجرم
بوده اقدام به انتقال و گردش وجوه در شبکه بانکي کشور مينمايد .در فرض دوم بايد قائل به تفکیک شد و
در دو حالت موضوع رو بررسي کرد:
الف -حالتي که قاضي رسیدگي کننده از علم و اطالع صاحب حساب در خصوص مجرمانه بودن منشا
م بالغ واريزی آگاهي داشته بطوری که متهم به اين موضوع صريحاً اقرار کرده باشد؛ در چنین حالتي ديگر
موردی برای استناد به قاعده يد باقي نمي ماند ،زيرا متهم خود به غیر قانوني بودن منشا وجوه واريزی اظهار
کرده و به حکم مفاد "اقرار العقالء علي انفسهم جايز" آن بخشي از وجوه که به حساب وی واريز شده است
واجد منشا مجرمانه بوده و بزه پولشويي محرز ميباشد؛ نتیجه اينکه مبالغ موصوف توسط دادگاه توقیف
ميگردد.
ب -حالتي که صاحب حساب نسبت به مجرمانه بودن منشأ وجوه واريزی سکوت کرده و پاسخي را
بیان نکند و يا قرارداد جعلي و صوری برای قانوني جلوه دادن مبالغ ارائه دهد؛ در اين حالت تکلیف جرَيان
قاعده يد در مانحن فیه چه ميباشد؟ به نظر ميرسد در اين حالت مفاد قاعده يد جريان دارد به اين دلیل که
قاضي پرونده نسبت به منشأ وجوه واريزی علم اجمالي ندارد و به همان نسبت که مبالغ موصوف ميتواند
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ناشي از اقدامات مجرمانه باشد به همان نسبت نیز ممکن است از رفتارها و اعمال جايز و قانوني نشأت گرفته
باشد زيرا صرف قاچاقچي  ،کالهبردار و مجرم بودن باعث نميشود تا تمامي اعمال و اقدامات شخص،
مجرمانه باشد چه بسا وی جهت خريد مايحتاج خانواده و افراد واجب النفقه خود اقدام به خريد کاال از
فروشنده ای کرده باشد و اگر نسبت به مجرمانه با مالکانه بودن وجوه موصوف تشکیک گردد؛ وفق آنچه که
در خصوص مباني قاعده يد ذکر شد بر اساس "غلبه" حکم به مالکانه بودن يد موجه و منطقي ميباشد.
اگر چنانچه اين شبهه بیان گردد که مانحن فیه از موارد تشاه بین دو بنای عقال ميباشد با توضیحي که
در اين خصوص بیان ميگردد -هرچند که در فرض جاری بودن اين شبهه بازهم مقصود نگارنده ثابت خواهد
شد -1اين شبه مندفع است؛ توضیح بیشتر آنکه بنای عقالء از يک طرف حکم ميکند درصورتي که وجوه
واريزی به حساب يک شخص توسط شخصي که مجرم است صورت پذيرد ،ممکن است اين رفتار در
راستای يک عملیات و اقدام مجرمانه بوده و از طرف ديگر بنای عقالء حکم ميکند که احتمال دارد واريز
وجوه مذکور در راستای اعمال مباح و جايز جهت تامین معاش خانواده خود باشد .مع الوصف در صورت وقوع
چنین تعارضي (تشاه بین دو بنای عقال) به اصل عقاليي رجوع ميگردد که مآالً مفاد اصل عقاليي مالکانه
بودن تصرفات شخص را امضاء مي نمايد.
در مقام جمع بندی در اين مبحث بايد گفت با عنايت به مطالب پیشگفته ادله سنتي قاعده يد مبیّن
حذف اماره يد در جرم پولشويي نیست بلکه از اين رهگذر متصرف در پناه قاعده يد بوده و بار اثبات مجرمانه
بودن اقداماتوی بر عهده مدعي العموم ميباشد چراکه امور مذکور نمي تواند به طور يقیني غیر مالکانه بودن
اقدامات متصرف را ثابت نمايد و همانطوری که ذکر شد بسیاری از فقها از جمله مرحوم آيت اهلل مال احمد و
مال مهدی نراقي همچون ساير فقها حکم به وجوب تخلیه يد از متصرف را زماني پذيرفتهاند که علم اجمالي
به عدواني بودن منشاء حاصل گردد؛ بديهي است در صورت وجود "ظن" نميتوان مورد را داخل در علم
اجمالي دانست به دلیل اينکه "تعلیق الحکم بالوصفیه مشعر بالعلیه" يعني زماني ميتوان حکم وجوب تخلیه
يد از تصرفات يد عدواني ثابت دانست که علم اجمالي بر عدواني بودن آن وجود داشته باشد ،حال که ممکن
است قاضي نسبت به منشا مجرمانه بودن وجوه واريزی ظن داشته باشد ونه علم ،حکم مذکور نسبت به مورد
 1دلیل رد این شبهه این است که زمانی تشاه واقع می شود که هر دو بنای عقالء از حیث قابلیت استناد با هم برابر بوده و بنا به
قراین و شرایط و اوضاع و احوال موجود یکی بر دیگری اولویت و رجحان نداشته باشد؛ این در حالی است که در موضوع فوق بین

دو بنای عقال ء مااوا و برابری وجود ندارد؛ لاا شبهه تشاه موضوعیت نداشته و ررفا از با دفع دلل مقدر بیان شد.
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مشکوک سرايت نمي کند و تنها ميتواند مجوز و ترخیصي برای قاضي باشد تا نسبت به آن اقدامات تحقیقي
مناسبي را به عمل آورد .در مبحث آتي موضوع پژوهش از حیث تأثیر حکم حکومتي بر آن مورد بررسي قرار
مي گیرد.
 -3شمول قاعده ید از منظر فقه حکومتی
در يک تلقي ،فقه از وظايف شرعي مکلفین بحث ميکند و تکلیف فرد را به لحاظ احکام تکلیفي و
وضعي مشخص مي سازد .در تلقي عام تر و عمیق تر ،فقه ،محصول تفقه در منابع ديني است که مجموعه -
ای از معارف را در زمینه اخالق و عرفان ،حکمت و کالم ،و مناسک تکلیفي ارائه مي کند؛ يعني مراد از فقه،
تنها علم به احکام فرعیه نیست؛ بلکه مراد ،فهمیدن همه معارف ديني از اصول و فروع است ،نه خصوص
احکام عملي (طباطبايي )418 ،1374،11 ،و به بیان ديگر ،فقه يعني آگاهى از علم دين و فروع دينى و
استنباط وظائف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون ديني؛ چرا که احکامِ همه شئون زندگى بشر از قبل
از والدت تا بعد از ممات  ،احوال فردى و زندگى شخصى ،احوال اجتماعى و نیز زندگى سیاسى ،اقتصادى
اجتماعى او در منابع ديني و فقه مشخص است.
فقه حکومتي در معنای عام و اجمالي خود عبارتست از «بیان قواعد و قوانین شرعي حرکت و مديريت
جامعه اسالمي» .اگر ما فقه را «علم به احکام امور ،از طريق استنباط از ادله تفصیلیه» بدانیم ،قاعدتاً فقه
حکومتي نیز علمي خواهد بود که با رجوع به منابع وحیاني که همان کتاب و سنت است ،تالش مي کند تا
احکام الهي مسائل پیشروی حکومت و نظام اسالمي را استخراج نمايد.
در پايان اشاره ميگردد که احکام حکومتى در مقابل احکام اولیه و ثانويه قرار دارد و ماهیتى غیر از آنها
دارد .هر چند در برخى از موارد حکم حکومتى از نظر مصداق با حکم اولى و ثانوى متحد است 1ولى گاهى از
نظر مصداق با آن دو متحد نیست ،مانند حکم به رؤيت هالل.اساسا حکم حکومتى اقسام متعددى دارد:
 .1حکم حکومتى به لحاظ مصدر تشريع حکم ،که ميتوان گفت يا جزء احکام حکومتى رسول اللّه
(ص) است و يا از ائمه (ع) يا از فقها عظام.

.1امام خمیني در حمايت از شورای نگهبان فرموده اند:
واليت فقیه و حکم حکومتي از احکام اولیه است .نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأيید اين جانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و
نخواهد شد (صحیفه ی امام.)457 ،20 ،
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 .2حکم حکومتى به لحاظ نوع حکم ،يا ماهیتى اجرايى نسبت به احکام الهى دارد مانند حکم به
جمعآورى زکات ،اجراى حد و حکم به قتل سلمان رشدى -به عنوان مصداق سابّ النبى (ص) -و يا
خصوصیت اجرايى محض دارد مانند عزل و نصب مسؤوالن اجرايى حکومت در بخشهاى مختلف قضايى و
اجرايى يا حکمى غیراجرايى است مانند حکم به رؤيت هالل.
حکم حکومتي از هر سنخي که باشد خاصیتي انشايي و الزامي داشته و بر همه مخاطبان حکم ايجاد
الزام و التزام مي نمايد .در همین راستا شهید آيت اهلل صدر بیان ميدارد :هرگاه حاکم اسالمى (ولى فقیه) با
در نظر گرفتن مصلحت عموم به چیزى فرمان دهد پیروى از او بر همگان الزم است حتى بر کسانى که
عقیده دارند مصلحت مقصود حاکم اهمیت ندارد ( شهیدصدر. 1)116 ،1403،1،
-1-3گستره و قلمرو حکم حکومتی
ديدگاههای گوناگوني در خصوص قلمرو و گستره حکم حکومتي وجود دارد؛ به طور مثال :برخي از فقها
آن را به امور حسبیه اختصاص داده اند (نجفي )454 ،1401 ،و برخي ديگر از علما عالوه بر امور حسبیه ،دفاع
از سرزمین اسالمي را جزء اختیارات حاکم به شمار آورده اند (کاشف الغطاء )149 ، 1422،الزم به ذکر است
که برخي ديگر از فقها عالوه بر موارد موصوف گستره حکم حکومتي را در باب تعزيرات نیز برشمرده اند
(نراقي /1417،75 ،حسیني مراغي )112 ،1418،برخي اختیارات وليّ فقیه را مربوط به اجرای احکام اسالمي و
اداره ی شئون اسالم در چارچوب قوانین عادالنه ی اسالم دانسته اند( .منتظری.)2 ،1408،3 ،
پس از بیان اين مطلب پاسخ بدين سوال باقي مي ماند که آيا گستره ی حکم و اختیارات ولي فقیه در
محدوده ی چارچوب احکام شرعي مطلق است و خارج از آن حق صدور حکم را ندارد ،يا اينکه وليّ فقیه به
 .1الزم به توضیح است نمونه ای از احکام حکومتي در سیره امیر مومنان علي (ع) وجود دارد که بیان ميگردد:
الف -دستور به خواندن نماز مستحبي به جماعت :بر اساس شرع مقدس اسالم خواندن نماز مستحبي به جماعت جايز نیست ،علیرغم اينکه
امیرالمونین از خواندن نماز مستحبي به صورت جماعت منع کردند اما به دلیل شرايط حاکم بر آن زمان و مکان و مصالح جامعة آن روز پس
از نهى ،دستور داد نمازهاى مستحبى با جماعت خوانده شود .بر اساس روايتي از امام صادق (ع) ،على (ع) چون به کوفه آمد به فرزندش حسن
(ع) فرمان داد تا در میان مردم صدا زند که نماز مستحبى در ماه رمضان در مساجد با جماعت خوانده نشود .پس از اعالن فرمان پدر ،مردم
فرياد برآوردند :وا عمرا! وا عمرا! وا عمرا! چون امام حسن (ع) به خدمت پدر رسید حضرت از سبب فرياد مردم پرسید .پس از پاسخ آن حضرت،
دستور داد به مردم بگويد که نماز مستحبى را با جماعت بخوانند( .شیخ حر عاملي.)192 ،5 ،1409 ،
ب -منع از اشتغال به حرف معین :امام علي (ع) نسبت به امنیت اقتصادی و اشتغال توجه ويژه داشتند و نسبت به بعضى از شغلها اهمیت
خاصى نشان مىدادند .از اين رو برخى از افراد را از اشتغال به آنها منع مىکرد؛ چنان که در نامهاى به رفاعه -قاضى اهواز -مىنويسد که از
کسب صرافى اهل ذمه جلوگیرى کند (.مستدرک الوسائل)482 ،2 ،1408 ،
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عالوه اينکه مجری احکام شرعي به شمار مي آيد و در اين محدوده دارای اختیارات است ،اگر صالح ببیند
خارج از آن نیز مي تواند حکم صادر کند؟ در اين باره به حسب ظاهر دو ديدگاه عمده بین قائالن به واليت
مطلقه ی فقیه به چشم مي خورد:
 -1بر اساس يک ديدگاه قلمرو و گستره ی حکم حکومتي در چارچوب احکام شرعي خالصه مي شود
و وليّ فقیه تنها مجری احکام الهي به شمار آمده و خارج از چارچوب احکام شرعي نمي تواند حکمي جعل
کند ( .نجفي)100 ،40 ،1404،
 -2طبق ديدگاه ديگر قلمرو حکم واليي محدود به چارچوب احکام شرعي نیست ،بلکه در صورتي که
وليّ فقیه صالح ببیند در خارج از چارچوب احکام شرعي نیز مي تواند حکم صادر نمايد .بر اساس اين نظر
حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد ،در صورتى که رفع بدون
تخريب نشود ،خراب کند .حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است ،در موقعى که
آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد ،يکجانبه لغو

کند1.

بنظر ميرسد قلمرو حکم حکومتي را از نظر موضوعي ميتوان از دو حیث مورد بحث قرار داد:
الف -قلمرو حکم حکومتي با توجه به اصل تفکیک قوا.2
.1مرحوم امام خمیني (ره) بر همین مبنا در نامه ای به رياست جمهوری وقت حدود اختیارات حاکم اسالمي را چنین بیان مي فرمايند :
"اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است ،بايد عرضِ حکومت الهیه و واليت مطلقه مفوضّه به نبى اسالم -صلى اللَّه علیه
و آله و سلم -يک پديده بى معنا و محتوا باشد و اشاره مى کنم به پیامدهاى آن ،که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد :مثلًا خیابان کِشي
ها که مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست .نظام وظیفه ،و اعزام الزامى به جبهه ها ،و جلوگیرى
از ورود و خروج ارز ،و جلوگیرى از ورود يا خروج هر نحو کاال ،و منع احتکار در غیر دو -سه مورد ،و گمرکات و مالیات ،و جلوگیرى از
گرانفروشى ،قیمت گذارى ،و جلوگیرى از پخش مواد مخدره ،و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى ،حمل اسلحه به هر نوع که باشد،
و صدها امثال آن ،که از اختیارات دولت است ،بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اينها.
بايد عرض کنم حکومت ،که شعبه اى از واليت مطلقه رسول اللَّه -صلى اللَّه علیه و آله و سلم -است ،يکى از احکام اولیه اسالم است؛ و
مقدم بر تمام احکام فرعیه ،حتى نماز و روزه و حج است .حاکم مى تواند مسجد يا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل
را به صاحبش رد کند .حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد ،در صورتى که رفع بدون تخريب نشود،
خراب کند .حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است ،در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد،
يکجانبه لغو کند .و مى تواند هر امرى را ،چه عبادى و يا غیر عبادى است که جريان آن مخالف مصالح اسالم است ،از آن مادامى که چنین
است جلوگیرى کند .حکومت مى تواند از حج ،که از فرايض مهم الهى است ،در مواقعى که مخالف صالح کشور اسالمى دانست موقتاً
جلوگیرى کند".
2قلمرو حکم حکومتي باتوجه به اصل تفکیک قوا هر نوع حکمي که از حاکم جامعه اسالمي در راستای اجرای قوانین شرعي و اداره امور
کشور صادر مي شود ،حکم حکومتي است .بنابراين ،حکم حکومتي ممکن است به دو منظور صادر شود -1 :اجرای قوانین شرعي -2 ،اداره
امورکشور .حکمي که در مقام اول صادر مي شود ،در صورتي حکم حکومتي است که مفاد آن ،عینا مفاد احکام شرع نباشد ،در غیر اين
صورت ،حکم ،ارشادی خواهد بود نه مولوی ،و اصطالحا حکم حکومتي نامیده نمي شود.
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ب -قلمرو حکم حکومتي با توجه به احکام شرع.1
-2-3قاعده حفظ نظام

2

قاعده حرمت اخالل نظام و وجوب حفظ آن ،از اهم قواعد فقهیه است که از جايگاه مهمى در فقه و
اصول برخوردار است ،به گونهاى که بسیارى از احکام و وجوب و حرمتها متوقف و مبتنى بر آن است .با
وجود آنکه اين قاعده مورد توافق فقهاست و از آن هم در فقه و هم در اصول استفاده نمودهاند اما آن را به
صورت يک قاعده فقهى مستقل بیان نکردهاند .حضرت آيت اهلل مکارم شیرازی در خصوص قاعده حفظ نظام
مي فرمايد  :وجوب حفظ نظام و حرمت اختالل در آن ،از ديگر احکام اوّلیّه است .هنگامى که فقیه تصمیم به
اجراى آن مىگیرد ،قوانین و مقرّرات کلّى براى آن وضع مىنمايد .مثل قوانین راهنمايى و رانندگى و عبور و
مرور وسائل نقلیّه ،يا قوانین مربوط به شهرداريها و کارمندان دولت و مانند آن .در اين مثال وجوب حفظ نظام
حکم کلّى اوّلى است ،که در ضمن احکام کلّى حکومتى ديگر پیاده مىگردد ( مکارم شیرازی).60 ، 1425،
فارغ از مستندات و مدارک قاعده که بحث از آن در اين مقاله خروج موضوعي دارد و حال آنکه پژوهش
های درخور توجهي نسبت به مستندات اين قاعده صورت پذيرفته است؛ ارتباط موضوعي قاعده حفظ نظام و
جرم پولشويي مورد بررسي قرار مي گیرد .بنابراين وقتي در اين قاعده سخن از اخالل در نظام به میان مي
آيد في الجمله مي توان گفت حکم حفظ ساير خرده نظام هايي هم چون نظام اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي،
سیاسي در آن نهفته است؛ چرا که بدون حفظ هر يک از خرده نظامهای تحت نظام عام يا کالن جامعه ،اين
نظام نیز محفوظ نخواهد ماند( .ملک افضلي )111 ،1389 ،با عنايت به اينکه عملیات قانوني جلوه دادن
درآمدهای غیرقانوني و نامشروع يا به عبارت ديگر پولشويي ،3در صورتي که با موفقیت رو به رو شود آثار
1حکمي که در مقام دوم صادر مي شود ممکن است جنبه قانونگذاری يا جنبه اجرايي داشته باشد .کلیه قوانین ومقرراتي که حاکم اسالمي به
طور مستقیم يا غیرمستقیم وضع مي کند (قانونگذاری عرفي) و نیز کلیه احکام و قوانین و دستوراتي که از وی در مقام اجرای قوانین شرعي و
عرفي صادر مي شود ،حکم حکومتي است .به تعبیر ديگر ،آنچه امروزه طبق اصل تفکیک قوا در زمره وظايف قوه قانونگذاری و اجرايي قرار
مي گیرد ،در قلمرو حکم حکومتي است .عالوه بر آن ،کلیه امور اجرايي قوه قضايیه،مانند نصب و عزل قضات نیز در قلمرو حکم حکومتي قرار
مي گیرند .الزم به ذکر است حکمي که قاضي صادرمي کند ،حکم قضايي است اما دستور اجرای آن ،حکم حکومتي است.
2برای آگاهي از اين قاعده ميتوان به اين مصادر رجوع نمود (:امام خمیني /619 ،2 ،1415 ،مکارم شیرازی /1428،440 ،طباطبايي،1412 ،
 / 83امام امام خمیني.356 ،2 ،
3چهار گونه پولشويي قابل شناسايي است:
الف -پولشويي دروني  :شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک يک کشور میشود که در همان کشور شسته میشود.
ب -پولشويي مهار شونده  :شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک يک کشور کسب و خارج از آن
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مخربي را در عرصه های امنیت ،اقتصاد ،عدالت قضايي ،بر جای ميگذارد .وجود جرم پولشويي جزيي از يک
نظام ناسالم اقتصادی ميباشد؛ به طور کلي اقتصاد زيرزمیني ،نظام اداری ناسالم و ناکارآمد ،فقدان سیستم
نظارتي و نظام مالي غیر شفاف بستری مناسب برای عملیات پولشويي بوده که عمدتاً چنین جرمي با هدف
فرار مالیات ،تامین مالي تروريسم و کتمان کردن بزه های ارتکابي در جامعه صورت مي پذيرد (جهت آگاهي
از تاثیرات پولشويي بر اقتصاد کشور ر.ک :خسروی.)309 ،1392 ،
-1-2-3آثار مخرب پولشویی بر توسعه اقتصادی
اقتصاد يک ماشین اجتماعي برای تولید و نوزيع مايحتاج بشر است؛به عبارت ديگر اقتصاد را ميتوان به
عنوان وسیله تخصیص منابع محدود در میان استفاده های متناوب تعريف نمود )Smith, 2011, 24( .به
طور کلي تئوری های جديد اقتصاد رشد تفاوت درآمد سرانه کشورهای توسعه يافته و کشور های کمتر توسعه
بافته را در زير ساختهای اجتماعي کشورها مي بیند () David Romer, 2011 , 162؛ اينکه متوسط درآمد
واقعي در بعضي از کشورها نظیر اياالت متحده آمريکا ،آلمان تقريبا بیست برابر کنیا يا بنگالدش است مشعر
بر تفاوت در زيرساخت های اجتماعي در کشورهای مزبور ميباشد .مهم ترين شاخص های زير ساخت های
اجتماعي عبارت از حقوق مالکیت ،رانت جويي اقتصادی ،ضمانت اجرای قراردادی و در يک شاخص کلي
فساد اقتصادی ميباشد .اين نظريه توسط هال و جونز 1مورد بحث قرار گرفته است .بررسي های صورت
گرفته توسط اين اقتصاد دانان بر روی  127کشور به اين تنیجه رسیده است که يک ارتباط و وابستگي
نیرومند بین محصول سرانه نیروی کار و شاخص های مربوط به زير ساخت های اجتماعي ياد شده وجود
دارد .ايران برای دستیابي به يک اقتصاد سالم نیاز به قوانین بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی دارد.
اقتصاد دانان اعتقاد دارند کشورهای در حال توسعه از جمله ايران بدلیل کمبود منابع مالي مي تواند
بستر مناسبي برای عملیات پول شويي باشند که در نهايت اقتصاد کشور هم مي تواند از منافع آن بهره مند
شود ولي با توجه به تبعات ناشي از پول شويي  ،پول کثیف ذاتاً بنابر ماهیت خود پديده ای سیال و بي ثبات

کشور تطهیر مي شود .ج-پولشويي بیروني  :شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در ساير کشورها که در خارج
نیز شاته می شود .د -پولشویی وارد شونده  :که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در دالل
لاک کشور مورد نظر شاته می شود.
1
Hall and Jones
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است که به بخش های سايه ای و زيرزمیني اقتصاد نفوذ مي کند .از اين رو پول کثیف مختل کننده سیاست
های توسعه و موجب بي ثباتي و ناپايداری در اوضاع اقتصادی است.جرم پولشويي به عنوان يکي از مهم
ترين مفاسد اقتصادی که ارتکاب آن ضررهای جدی 1به ساختار اجتماعي و اقتصادی کشورها از جمله ايران
وارد مي سازد نیز از اين رهگذر قابل بررسي است .اقتصاد دانان بعضي از نتايج اقتصاد کالن پولشويي را
چنین بیان ميدارد" :تغییرات غیر قابل توضیح در تقاضای پول ،ريسک احتیاطي باال ،اثرات منفي بر روی
معامالت قانوني،نوسانات زياد سرمايه ايبین المللي و نزخ ارز" (شیوا).66 ،1386 ،
بنا به گزارش کمیته  FATFبعد از خريد و فروش مواد مخدر ،جرايم مالي بیسترين منابعي را که بايد
پولشويي شوند ايجاد مي کند؛ يکي از داليل زياد شدن جرايم مالي مي تواند افزايش سريع فعالیت های مالي
نسبت به کل فعالیت های اقتصادی در دهه های اخیر باشد .به طور مثال بین سال های  1990و ، 2000
 GDPاسمي تايلند مالزی و فیلیپین به ترتیب  124درصد 185 ،درصد 206 . ،درصد رشد نشان ميدهد در
حالي که مانده اسمي سپرده های بانکي در اين کشور به ترتیب 237درصد 379 ،درصد ،و  504درصد رشد را
نشان ميدهد که اين ارقام تقريبا دو برابر رشدی است که  GDPاسمي اين کشور ها داشته است ،بنابراين
ميتوان گفت که هر قدر فعالیت های مالي افزايش يابد جرايم مالي بیشتر مي شوند و هر قدر جرايم مالي
بیشتر شوند ،پولشويي بیشتر ميگردد.
از همین رهگذر لذا توجه به آثار اقتصادی پولشويي ايجاب مي نمايد که جهت شفافیت منابع درآمد
اشخاص ،جلوگیری از تامین مالي تروريسم از طريق پولشويي ،تقويت تولید داخل و بخش خصوصي؛ از حفظ
نظام و جلوگیری از اخالل در خرده نظام اقتصادی مقررات سختگیرانه ای نسبت به شفافیت منشا درآمد وضع
گردد تا تصرفات و معامالت مشکوک اشخاص که در ماده  38آيین نامه قانون مبارزه با پولشويي مصوب
1387ذکر شده است به حداقل برسد.
نوشتار حاضر در اين قسمت اشعار ميدارد که صرف آثار مخرب پولشويي نمي تواند سبب حذف اماره يد
در جرم پولشويي گردد چراکه مدعای موصوف صرفاً مثبِت تاثیرات مخرب پولشويي بر اقتصاد کشور ميباشد
1از جمله آثار پولشويي بر نظام سیاسي و اقتصادی ميتوان از تخريب بازارهای مالي ،فرار سرمايه بهصورت غیرقانوني از کشور ،کاهش
 ،GNPفرار سرمايه از کشور برای تطهیر ،افزايش نقدينگي ،افزايش تورم ،انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان ،کاهش فعالیت های
تولیدی ،تضعیف بخش خصوصي و تهديد امنیت ملي و اقتصادی کشور کاهش تقاضای پول ،ورشکستگي بخش خصوصي ،کاهش بهرهوری
در بخش واقعي اقتصاد ،افزايش ريسک خصوصيسازی ،تخريب بخش خارجي اقتصاد ،ايجاد بيثباتي در روند نرخهای ارز و بهره ،توزيع
نابرابر درآمد نام برد.
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فارغ از اينکه آيا اين آثار ناشي از عدم جابجايي "بار اثبات" تصرفات و معامالت مشکوک است يا خیر؛ بر
همین مبنا بايد گفت که صرف آثار منفي جرم پولشويي بر توسعه اقتصادی نمي تواند منجر به حذف اماره يد
در جرم پولشويي گردد بلکه برای اثبات اين مدعا نیاز به دلیل ديگری ميباشد .البته در صورتي که صابت
شود.
-2-2-3آثار پولشویی بر دستگاه قضایی
دستگاه قضايي يکي از مهم ترين جلوه های اعمال حاکمیت ميباشد .زماني که جرمي واقع مي شود و
نظم جامعه دچار خدشه مي شود مجازات شخص مجرم از جمله عواملي است که مي تواند موجب اعاده نظم
لطمه ديده به جامعه گردد .جرايم اقتصادی به عنوان جرايمي که ارتکاب آن صدمه و لطمه شديدی به اقتصاد
کشور وارد مي سازد که از اين رهگذر آسیب های بسیار جدی معیشت مردم جامعه را تهديد مينمايد ،اهمیت
مضاعف خواهند داشت .رسیدگي به جرم پولشويي عالوه بر جبران نظم لطمه ديده سبب ميشود تا جزای
نقدی به عنوان خسارت بر نظام اقتصادی عايد دولت گردد و لذا نقصان در رسیدگي به جرم پولشويي به
عنوان آن روی سکه جرايم مالي لطمات فراواني را برای حاکمیت در پي خواهد داشت مهم ترين اثری که
مي توان برای آن در حوزه دستگاه قضايي بر شمرد اطاله دادرسي و انباشت پرونده های قضايي به دلیل وجود
"بار اثبات" مجرمانه بودن عوايد بر عهده حکومت ،ميباشد .با توجه به اينکه در جرم پولشويي بايد جرم
منشأ ثابت گردد تا پولشويي ثابت شود  ،بر همین مبنا موضوع پژوهش را در دو فرض بررسي مي نمايیم:
 -1بر اساس رويه قضايي تازماني که جرم منشأ مطابق ضوابط دادرسي ثابت نشده رسیدگي به آن
ممکن نخواهد بود .بنابراين ضروری است تا دادگاه رسیدگي کننده به جرم منشأ حکم قطعي خود را صادر
کند و اين حکم مطابق ضوابط آيین دادرسي قطعي تلقي گردد سپس دادگاه صالح به جرم پولشويي رسیدگي
نمايد ؛ در اين فرض بر اساس حکم قطعيِ دادگاه رسیدگي کننده به جرم منشأ ،مجرمانه بودن عوايد حاصل
از فعالیت های نامشروع ثابت شده است و در اينجا قاضي رسیدگي کننده به جرم پولشويي يقین دارد که
وجوه واريزی به حساب متصرف منشا مجرمانه داشته لذا بر اساس حکم دادگاه رسیدگي کننده به جرم منشأ
چنانچه رفتار مادی جرم پولشويي محرز باشد مبادرت به اصدار حکم مي نمايد.
 -2مطابق يک نظر که راقم اين سطور بدان اعتقاد دارد مستندا به ماده  11قانون مبارزه با پولشويي
که بیان ميدارد"شعبي از دادگاه های عمومي در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگي
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به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي يابد" 1.ونیز ادله مربوط به علم قاضي ،قاضي رسیدگي کننده
به جرم پولشويي با رعايت صالحیت ذاتي در حد رکن مادی مي تواند اقدام به احراز جرم منشأ نموده و مآال
بر اساس آن مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسي نمايد؛ در اين فرض چنانچه مرتکب جرم پولشويي نسبت
به مجرمانه بودن منشا عوايد سکوت نمايد و يا انکار کند و قاضي پرونده دلیل ديگری نداشته باشد ،نمي
تواند نسبت به جرم پولشويي حکم به محکومیت شخص صادر نمايد بلکه مي بايست به فراخور مرحله
رسیدگي قرار منع تعقیب يا حکم برائت صادر نمايد .زيرا مبنای غلبه قاعده يد که پیش تر بیان شد اشعار
ميدارد که عوايد مذکور منشا مالکانه دارد مگر اينکه خالف آن ثابت شود.
بناء علیهذا با پذيرش نظر دوم ميتوان گفت که وجود اماره يد در جرم پولشويي به عنوان مانعي بر سر
راه دستگاه قضايي قرار داشته و وجود آن سبب مي شود که بسیاری از پرونده های پولشويي بدون نتیجه
مانده و به فرجام مورد نظر قانونگذار نرسد .بر همین مبنا با عنايت به آسیبي که از اين رهگذر به نظام قضايي
و حاکمیتي کشور ميگردد ميتوان مدعای پژوهش را ثابت دانست و قائل به حذف اماره يد در جرم پولشويي
شد.
 -3-2-3مقام صالح برای تشخیص مصلحت
به نظر ميرسد وظیفه تشخیص مصلحت با توجه به حوزه و گستره آن متفاوت باشد ،به طور کلي اين
موضوع در سه قسمت مطرح ميگردد؛ اول استنباط و اجتهاد صرف ،دوم اجتهاد حکم و اجرای آن و سوم
اجرای محض.
در قسمت اول مجتهد و مستنبط حکم درگیر اجرای احکام نبوده بلکه تنها چیزی که مطمح نظر او قرار
گرفته است استنباط و اصطیاد حکم شرعي ميباشد (علیدوست ،)556 ،1393 ،در چنین فرضي فقیه وظیفه
تشخیص مصلحت را برعهده دارد لکن تشخیص مصلحت در قسمت دوم يعني گستره اجتهاد حکم و اجرای
آن به فقیه حاکم اختصاص دارد؛ در چنین فرضي حاکم شرع يا ولي فقیه که وظیفهی اجرای احکام شرعي را
برعهده دارد و بر اساس سنجش مصالح و مفاسد و تزاحم آنان به انجام يا ترک عملي حکم مي کند .بر
همین مبنا علما و فقهای امامیه اصطالح "حکم حکومتي" يا "حکم حکومي" را بر چنین فرضي اطالق مي

1قید جرايم مرتبط در اين ماده مي تواند مشمول جرم منشاء گردد.
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کنند که خصیصه انشايي و الزامي دارد و همه مخاطبان حکم ملزَم به رعايت مي باشند .1در همین راستا
برخي فقهای معاصر معتقدند (مومن قمي.)74 ،56 ،
بر اساس آنچه ولىّ امر مسلمین "مصلحت" مىداند ،مقرراتى وضع مىشود که با تغییر شرايط ،آنها نیز
تغییر مىيابند؛ مثلًا آيین دادرسى و کیفیّت احیاى حقوق اشخاص...اما به علت کثرت افراد و تخلفات و توسعة
شهرها و بالد و به منظور اجراى صحیحتر احکام ،چه بسا نیاز به ترتیب و نظم خاصّى باشد که مثلًا کارهاى
قضايى تقسیم و صالحیت قضات و دادگاهها محدود گردد .ولىّ امر مسلمین چون مسئول و نگهبان اصلى
احکام اسالم است ،ممکن است براساس آنچه مصلحت مىبیند ،در کیفیت وضع اين قوانین نیز شیوه خاصّى
را -همان گونه که اکنون در کشور اسالمى ما مرسوم است -برگزيند و در مقام تقسیم کار ،به حسب قانون
مصوب مجلسِ قانون گذارى ،وزارتخانهها و ادارات ،مسئوالن و معاونانى تعیین شوند.
از طرف ديگر ،رعايت مصالح امت و حفظ بهتر حقوق افراد گاهى ايجاب مىکند که ادارۀ امور کشور با
جعل قوانینى صورت گیرد که احیاناً در محدودۀ حقوق آحاد ملت تضییقاتى ايجاد مىکند و مانع برخى از
اعمال آنان مىشود؛ مثلًا هرکس ،چه سواره و چه پیاده ،به حسب وضع اولى شرعاً حق دارد از هر طرف
خیابان و جاده که بخواهد ،برود؛ ولى رعايت مصالح مردم ايجاب مىکند که رانندگان را ملزم کنند تا از طرف
راست بروند و در چهارراهها هنگام قرمز شدن چراغ حرکت نکنند و اين گونه قوانین آزادى آنان را سلب
مىکند.
در مقام جمع بندی اين قسمت بايد گفت که باتوجه به نامه مرحوم حضرت امام خمیني (ره) در سال
 1366به رياست جمهوری وقت که سابقا ذکر شد؛ حاکم اسالمي مي تواند از ورود و خروج ارز ،و يا خروج هر
نحو کاال جلوگیری کند و نیز مى تواند مسجد يا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را
به صاحبش رد کند .و يا مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد ،در صورتى که رفع
بدون تخريب نشود ،خراب کند .و يا قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است ،در موقعى که آن
قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد ،يکجانبه لغو کند؛ وی بطريق اولي خواهد توانست بارِ اثبات
1شايان توجه است که مرحوم حضرت امام خمیني (ره) در پاره ای از موارد تشخیص مصلحت را که متعلق احکام ثانوی باشد به مجلس
شورای اسالمي واگذار کرده است .ايشان مي فرمايند :آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمي دخالت دارد که فعل يا ترک آن موجب اختالل
نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد که ،ترک آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه ترک يا فعل آن مستلزم حرج است .پس از تشخیص
موضوع به وسیله اکثر وکالی مجلس شورای اسالمي مادامي که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شوند؛
مجازند در تصويب و اجرای آن( . ...علیدوست.)564 ،1393 ،
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تصرفات اشخاص را موقتا تغی یر دهد .چراکه مصاديق خراب کردن مسجد ،ورود و خروج ارز و ...تنها
مصاديقي از اختیارات ولي فقیه است که حاکم مي تواند در صورت "مصلحت" بدان حکم کند.
لکن اختیار حاکم اسالمي در خصوص اقدامات فوق بدون علت نبوده بلکه بايد مدلل باشد .به عبارت
بهتر حاکم اسالمي حق چلوگی ری از ورود و خروج ارز و ...را دارد مادام که علت و سببي حاکم بر آن باشد و
اال حاکم هیچگاه بدون وجود مصلحت نمي تواند به چنین اموری اقدام نمايد .توضیح بیشتر اينکه در صورتي
حاکم مي تواند از امتیاز حکم حکومتي خود استفاده نمايد که خروج از بحران و دفع مفسده منوط و متوقف بر
صدور حکم حکومتي و ضیق کردن حقوق و آزادی های افراد باشد و اال در صورتي که راه و طريقي برای
خروج از بحران وجود داشته باشد مثال اتخاذ برخي تدابیر تامیني صدور حکم حکومتي در اين مساله وجاهت
شرعي نخواهد داشت چراکه اساسا فلسفه تشريع حکم حکومتي اين است که خروج از بحران و تنگناهای
اجرايي کشور جز با اقدام حاکم مبني بر ورود به حوزه آزادی های شهروندی میسور نباشد.
-3-3حکم اولی و ثانوی
با توجه به مفاهیمي هم چون احکام اولیه و ثانويه 1و نیز اين نکته که احکام شرعي تابع مصالح و مفاسد
نفس االمری هستند نگارنده اعتقاد دارد ميتوان "مصلحت حفظ نظام" نیز مي تواند از جمله احکام

ثانوی2

به شمار آيد .چراکه مصلحت واقعي در راستای تحقق مقاصد شرعي ميباشد .به طور کلي از يک حیث
عناوين ثانوی بر دو دسته تقسیم مي شود؛ پارهاى از اين عنوانها مبتني بر «ضرورت» ،بوده و به همان
میزان ضرورت متعلق حکم شرعي قرار مي گیرد به نحوی که هرگز تجاوز از اين اندازه که حسب زمان و
مکان و ديگر ويژگي ها تفاوت مىيابد جايز نیست ،همانند جواز خوردن مردار در شرايط اضطرار.

1نزد اصولیین ،احکام اولیه احکامىاند که بر طبیعت موضوعات و عناوين وضع شدهاند و مکلفان از آن جهت که مکلف هستند ،به آن مکلف
گرديدهاند ،بدون مالحظه ظرف يا حالت خاصى مثل اضطرار ،اکراه ،حرج ،ضرر و حتى اشتباه و فراموشى يا علم ،جهل و شک .حقوق مکلفان
نیز همینگونه است؛ گاهى مکلّف در مقام امتثال در وضع و موقعیتى قرار مىگیرد که آن حالت مانع از اطاعت او مىشود و بنابراين مکلف
نمىتواند آن را انجام دهد؛ مانند حالت مرض ،حرج ،ضرر ،اکراه و مشابه اينها که واجب را ترک مىکند و يا مرتکب حرام -مثل خوردن
مردار -مىشود .حکم مکلف در اين حاالت ،حکم ثانوى است.
2برخي از فقها حفظ نظام را از احکام ثانويه به شمار آورده اند؛ (جهت آگاهي بیشتر رک :مکارم شیرازی ).507 ،1380،1 ،بنا به گفتة يکي از
ايشان  ،هرچند برخي گمان کرده اند که عناوين ثانويه ،اختصاص به اضطرار و ضرورت دارد ،اما در حقیقت تعداد اين عناوين منحصر به عدد و
عنوانهای خاصي نیست؛ بلکه عناوين متعددی را ميتوان در شمول اين عناوين قرار داد.
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پارهاى ديگر از اين عنوانها چنین نیستند ،بلکه هماره در «گذر زمان» وجود دارند و مقید به ضرورت
نمي باشند .همانند مسأله جواز تشريح جسد در زمان حاضر و جواز احداث خیابانها و نیز پايبندى به مقررات
آمد و شد .در دسته نخست از عناوين ثانوى-يعنى در ضرورت و اضطرار و ناگزيرى -مىبايستحدود موضوع
را تعیین کرد .اين موضوع بر عهده فقیه نبوده چرا که  ،فتواى فقیه همیشه در قالب حکمى کلى است که بر
موضوع ،در فرض وقوع و وجود ،صدق مىکند .البته گاه ممکن است فقیهى به تطبیق حکم ضرورت بر
موضوع آن

بپردازد1.

نگارنده بر اين عقیده استوار است بقا و استمرار احکام ثانوى به بر پايى و استدامه موضوعات آنهاست،
بىشک هنگامى که اين موضوعها از میان بروند ،حکم آنها نیز از میان مىرود .از ديگر روى ،موضوع
ضرورت و ناگزيرى در بسیارى موارد ،پديده ای عارضى و زودگذر است که پس از زمانى چند عمر آن به سر
مىآيد ،نمىتواند براى همیشه و در گذر سدهها و هزارهها بر جاى ماند؛ بر اين اساس است که ،استوار ساختن
احکام دين بر چنین پديدارهايى با جاودانگى دين و توانايى آن در اداره زندگى مردم و از میان بردن مشکالت
جامعه ،سازگارى ندارد .نگارنده در پايان اين فراز بیان ميدارد بررسي موضوع ،از حیث حکم اولي و ثانوی
خود پژوهشي جداگانه را مي طلبد و پرداختن به آن در اين فقره سبب اطاله کالم ميگردد بنابراين صرفا از
جهت طرح بحث موضوع حکم اولي و ثانوی مورد بحث قرار گرفت.
 -4نتیجه گیری
با عنايت به مطالب پیش گفته و بررسي ادله سنتي و حکومتي قاعده يد ميتوان گفت که مفاد اين قاعده
از حیث فقه سنتي گويای حذف اماره يد در جرم پولشويي نبوده بلکه مويد اثبات آن نیز ميباشد در اين میان
اصل صحت ،اصل استصحاب يد سابق متصرف و نیز رجوع به غلبه دارا بودن مالکانه هم سو با قاعده يد
بوده و مويد آن مي باشد .لذا مطابق نتايج اين تحقیق از حیث ادله سنتي مدعای پژوهش اثبات نمي گردد.
با تتبع و تحقیق در حوزه ادله فقه حکومتي و با تمرکز بر قاعده حفظ نظام ميتوان گفت تاثیرات زيان
باری که جرم پولشويي بر خرده نظام اقتصادی کشور دارد به تنهايي مثبت مدعای پژوهش نبوده و نميتوان
1الزم به توضیح است چنین کارى از سوى فقیه از جايگاه واليت امر و به عنوان حکمى ويژه بر موضوعى ويژه صورت مىپذيرد ،و نه از
جايگاه يک قانونگذار .به ديگر سخن چنین تطبیقى از سوى فقیه بدان عنوان ،صورت مىپذيرد که داراى واليت امر است ،چنان که در
ماجراى معروف تنباکو عالمه بزرگوار میرزاى شیرازى ،مرجع برجسته آن دوران ،از چنین جايگاهى به تحريم تنباکو و به اين که استعمال
تنباکو در حکم جنگ با امام زمان (عج) است ،حکم کرد.

تأملي بر تأثیر اماره يد در جرم پولشويي

54

گفت که صرف تاثیرات زيان بار پولشويي بر توسعه اقتصادی کشور منجر به حذف اماره يد ميگردد چراکه
آثار مخرب اقتصادی فارغ از اينکه آيا اين آثار ناشي از عدم جابجايي "بار اثبات" تصرفات و معامالت
مشکوک است يا خیر؛ وجود دارد.
لکن تأثیر قاعده يد در جرم پولشويي بر نظام قضايي يعني به فرجام نرسیدن بسیاری از پرونده های
مطروحه مي تواند مطمح نظر قرار گیرد .از اين رهگذر با پذيرش نظر دوم ميتوان با تمسک به جلوگیری از
اخالل در خرده نظام قضايي موقتا قائل به حذف اماره يد در جرم پولشويي شد .شايان توجه است با توجه به
اينکه احکام شرعي تابع مصالح و مفاسد نفس االمری هستند ،نگارنده اعتقاد دارد "مصلحت حفظ نظام" نیز
ميتواند از جمله احکام ثانوی شمرده شود و نهادهای قانونگذاری همچون مجلس شورای اسالمي ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام و ديگر مراجع تقنیني پس از احراز شرايط و بررسي جوانب موضوع مي توانند در
وضع و تصويب مقرره های مربوط به پولشويي استثناءً در اين جرم بار اثبات غیر مجرمانه بودن اقدامات را
برعهده متهم گذارند.
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