
 856-802، ص 5931 ، تابستان جلد دوم، 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
شویییاتطهیرپولدرحقوقداخلیایراناصطالحجدیدیاستکهدرچندسالاخیرمطرحپول

استو مباحثیپیرامونآنبیانشده دادندردرسطحبین. قانونیجلوه هایغیرآمدالمللینیز

»بیستممیالدیتحتعنوانقانونیوعوایدحاصلازارتکاباعمالمجرمانهدرنیمهدومسده

پولشویی شناختهشدهاست« زمینههایاقتصاد،. منفیفراوانیدر آثار کهاینپدیده آنجا از

سیاستو امنیت، اکثرکشورهای.... ایو منطقه سازمانهایبینالمللیو برجایمیگذارد،

»رابرایمقابلهبااینپدیدهاتخاذکردهاندکهازجملهیاینراهکارهاراهکارهاوتدابیریجهان

انگاری جرم باشد« می عمل این برای مجازات تعیین .و  کـنـبهمچنین مـنـظــور تـرل،ـه

برای کنوانسیونمللمتحد اینپدیده، با مقابله پیشگیریو جرایم با یـافـتـهسـازمـانمبارزه

دراین.میالدیبهتصویبرسیدوجمهوریاسالمیایرانبهآنملحقشد0222فراملیدرسال

یدولتتدوینوالمللیبهامضارسیدوالیحهمبارزهباپولشوییازسوراستانیزسندهمکاریبین

بهمجلسشورایاسالمیتقدیمشد بهتصویبرسیدو6831بهمنماه0اینالیحهدرتاریخ.

پولشوییالزم با قانونمبارزه شدبدینترتیب، االجرا پولشویی،. با تصویبقانونمبارزه هدفاز

روشاینپدیدهاست؛انگاری،پیشگیریقانونیازطریقمراجعونهادهایمسئولومبارزهباجرم

 .اسنادیمیباشد-تحقیقحاضربهصورتتوصیفی

اقتصادمقاومتی،سازمانهایدولتی،مدیریتمالی،حمایتازتولیدملی:يديکل واژگان

 .اسنادبینالمللیپولشویی،جرمسازمانیافته،
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 3یحيی زارعی عبدولی.2مراد ميرزاوند.1موسی سلطانی

.وجرمشناسیدانشگاهآزاداسالمیواحدخرمآبادومدرسدانشگاهکارشناسیارشدحقوقجزا 1

.کارشناسارشدحقوقدانشگاهآموزشهایبینالمللیخلیجفارسووکیلپایهیکدادگستری.2

 کارشناسارشدحقوقدانشگاهآموزشهایبینالمللیخلیجفارسووکیلپایهیکدادگستری3

 
 

:نویسندهمسئولمیلنامونشانیای

 موسی سلطانی

moosasoltani3@gmail.com 

   

 بررسی جرم پولشویی
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 مقدمه

مجرماندرپیبهدستآوردنمالوثروتازطریقارتکاباعمالمجردردنی مانههستندوبرایبهدستآوردنایامروز،

تاجاییکهمعتقدندایمتوسّلمیروت،بههروسیلهث توجیهمی:شوند، کندهدفوسیلهرا هایگسترشایناندیشهموجبزوالبنیان.

امروزهارتکابجرم :.شودودرنتیجه،طبیعیشدناینپدیدهمجرمانهرابهدنبالخواهدداشتاخالقیوتبدیلضدارزشبهارزشمی

هایجنایتکار،کهازارتکابجرایمیدرآمدبرخیازسازمانتوانگفتتمیأبهجرایکهبهیکصنعتوتجارتتبدیلشدهاست،بهگونه

بههمیندلیل،بیشترمجرماندر.ند،ازدرآمدبسیاریازکشورهایجهانبیشتراستآورهمچونقاچاقموادمخدروسالحبهدستمی

 .هایمالیهستندسطحجهان،دارایانگیزه

آوردبازهمخودرادرکند؟وقتیمالیرابهدستمیاماسؤالایناستکهمجرمپسازارتکابجرم،چهفرایندیرادنبالمی

اماامیدبخشمیدنیلبههدفشکامیابنمی درنیمهراهیپرمخاطره، بینداندوخودرا آنچهاهمیتداردحفظمالو. دراینمرحله،

اشکشفنشودتاعالوهبرجلوگیریازتوقیفاموالتوسطمقاماتقضاییوانتظامی،ایکهماهیتمجرمانهجوییازآناست،بهگونهبهره

.هممشخصنگردد«جرممبنا»وقوع

بهکسبه انجاماقداماتیبهظاهرقانونی، با برخیافراد یکدیگر، با مالیافراد رشدوگسترشتعامالتاجتماعیو مزمانبا

 .کنندکهیکیازانواعاینجرایممالی،جرمپولشوییاستدرآمدهاینامشروعوغیرقانونیدریکفرآیندمالیاقداممی

هایناشیازربا،غصب،رشوه،اختالس،سرقت،سالمیایران،دولتموظفاستثروتقانوناساسیجمهوریا94مطابقاصل

هایمواتومباحاتاصلی،دایرکردناماکنهاومعامالتدولتی،فروشزمینکاریقمار،سوءاستفادهازموقوفات،سوءاستفادهازمقاطعه

اینحکمبایدبارسیدگی،.درصورتمعلومنبودناوبهبیتالمالبدهدفسادوسایرمواردغیرمشروعراگرفتهوبهصاحبحقردکندو

باتوجهبهایناصلحاکمیتالزامابایدباایننوعازجرایمبرخوردقانونیوالزمراداشتهباشدوازتولیدو.تحقیقوثبوتشرعیاجراشود

 .گسترشاینجرایمجلوگیریکند

مراجعهبهقوانینکیفری پولشوییدرسالجمهوریاسالمیایراندرمیبا با تصویبقانونمبارزه قبلاز تا 6831یابیمکه

جرمپولشویی6831قانونمبارزهباپولشوییمصوبسال0مطابقماده.تعریفومجازاتیبرایفاعلاینجرمدرنظرگرفتهنشدهبود

الف -عبارتاستاز استفاده نگهدارییا تملک، فعالیتتحصیل، از عوایدحاصل یااز مستقیم طور به اینکه به علم هایغیرقانونیبا

تبدیل،مبادلهیاانتقالعوایدیبهمنظورپنهانکردنمنشأغیرقانونیآنباعلم-ب.غیرمستقیمدرنتیجهارتکابجرمبهدستآمدهباشد

هیاکمکبهمرتکببهنحویکهویمشمولآثاروتبعاتقانونیارتکاببهاینکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمناشیازارتکابجرمبود

اخفایاپنهانیاکتمانکردنماهیتواقعی،منشأ،منبعومحل،نقلوانتقال،جابجایییامالکیتعوایدیکهبهطور-ج.آنجرمنشود

 .مستقیمیاغیرمستقیمدرنتیجهجرمتحصیلشدهباشد

امابه.انونتعریفیازجرمپولشوییارایهنکردهوفقطبهبیانمصادیقوصورپولشوییاشارهکردهاستشودکهقمالحظهمی

بهطوریکهاموالپاکرسدکهپولشوییعبارتاستازتطهیرمالومخفیکردنمنبعاصلیاموالناشیازجرموتبدیلآنهابهنظرمی

.ددشوارشویافتنمنبعاصلیمالغیرممکنیابسیار



 

 1مفهوم پولشویی-1 

 

تعاریفمختلفومتعددیازپولشوییچهتوسطحقوقدانانواقتصاددانانوچهدراسنادبینالمللیارائهشدهاستکهدر

.اینجافقطچندنمونهازاینتعاریفذکرمیشود

:درااینگونهتعریفکردهان(تطهیرمال)برخیازحقوقدانانپولشویی

بهطوریکهیافتنمنبع.منظورازتطهیرمال،مخفیکردنمنبعاصلیاموالناشیازجرموتبدیلآنهابهاموالپاکاست»

(.6811میرمحمدصادقی،)«.اصلیمالغیرممکنیابسیاردشوارگردد

اقانوندرطیفرایندیسادهوپیچیدهونیزآمدهاستکهپولشوییعملیغیرقانونیاستکهدرآمدحاصلازخالفشرعی

(.6830پرتوی،).قانونیمیشود



----------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 .money laundering.   

 

 :نینبیانشدهاستودرتعریفدیگرپولشوییچ
ازقاچاق)روندیاستبدانوسیلهبهمنشامبالغهنگفتپولیکهبهطرقغیرقانونیتحصیلشدهباشد(تطهیرپول)پولشویی

(.6836سلیمی،.)شودظاهریمشروعوقانونیداده(دارو،فعالیتتروریستییادیگرجنایاتجدی

پردازش پولشویی، ترینعبارت، ساده منشأدر ظاهر تغییر پنهانکردنیا منظور به فعالیتهایمجرمانه عوایدحاصلاز

درمستنداتبینالمللیوقوانینومقرراتتدوینشدهدرکشورهایمختلفدرزمینهمبارزهباپولشویی،اینپدیدهبه.غیرقانونیآناست

»:،تعریفپولشوییبهصورتزیرمیباشد6442مصوبمارس6پاییدردستورالعملجامعهیارو-6:صورتهایزیرتعریفشدهاست

بهمنظورپنهانداشتنیاگمکردنردمنشأ علمبهاینکهازفعالیتهایمجرمانهبهدستآمدهباشد، با انتقالیکدارایی، تبدیلیا

همچنین،دراین.«ازپیامدهایقانونیجرممزبورچنینجرمیشدهاست،برایگریزغیرقانونیآندارایی؛یاکمکبهشخصیکهمرتکب

پنهانکردنیاتغییرظاهریمنشأ،مکان،قصد،رفتار،حقوقیامالکیتواقعی:دستورعمل،تعریفپولشوییمواردزیررانیزدربرمیگیرد

اینتعریف،درواقعبرگرفتهازتعریفارئهشده.ستمربوطبهیکداراییباعلمبهاینکهآنداراییازفعالیتهایمجرمانهبهدستآمدها

بااینتفاوتکهدرپیماننامهوین،0بهامضایاعضایانرسیدهاست؛6433دسامبر64پیماننامهویناستکهدر8بماده-6دربند

.تنهاپولهایبهدستآمدهازجرائمسازمانیافتهوبهویژهموادمخدرگنجانیدهشدهبود

تکمیلشدومواردزیربهتعریفارائه8استراسبورگ6442تعریفپولشوییدرپیماننامهشورایاروپامربوطبهنشستاوت-0

تحصیل،تملک،یااستفادهازداراییهایبهدستآمدهازمنابعغیرقانونی،ونیزهرگونه»:شدهدردستورعملجامعهاروپاافزودهشد

.«سهچینیبرایارتکاب،اقدامبهارتکاب،یاکمک،ترغیب،تسهیل،وپنهانکاریهرگونهجرممرتبطباپولشوییمشارکت،مباشرت،دسی

(.6830دفتربررسیهایاقتصادیمرکزپژوهشهایمجلس،)

پولشوییرا،پدیده6444جرایمپولشوییمصوبمی0درماده9کمیسیونبینآمریکاییکنترلوسوءاستفادهازموادمخدر-8

کسب،تصرف،نگهداری،بهکارگیری،پنهانسازی،تغییرماهیتیاتبدیل،دستبهدستکردنمالیبا»:بهصورتزیرتعریفکردهاست

بهعلمبهاینکهشخصمیداندیابراساسشواهدوقراینبایدبداندکهمالمزبورازعوایدحاصلازقاچاقموادمخدریاسایرجرائممهم

تبانی،مقدمهچینیومشاورهوترغیباشخاصبه.«دستآمدهاست کمیسیونمزبورعالوهبرمواردباال،مشارکت،کمکوهمدستی،

(.همان.)ارتکابجرمپولشوییوکمکبهاشخاصمجرمبرایفرارازپیامدهایقانونیعملخودرا،جرمپولشوییتلقیمیکند

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.commission of the European communities : proposal for a council directive on  prevention  of use of 

the financial  system  for the purpose of  money  laundering and explanatory memorandum 23 march 1990. 

Source: house of lords select committee on the European  communities money laundering hl paper 6. 1990-91. 
2.united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances adopted 

in Vienna on dec19. 1988. 
3.council of eruope  convention on laundering. Search seizure and confiscation  of  proceeds from crime: 

adopted in Strasbourg on aug .11. 1990. 
4.explanatory report on the convention on laundering .search. seizure and confiscatioin  of  the  proceeds. 

From crime: ch  II. 
 

 تاریخچه پول شویی -2



شایدبتوانادعاکردکهفعالیتهاواقداماتیکهبرایتطهیراموالبه.پدیدهایتازهونودرادبیاتحقوقینیست«پولشویی»

رقترابهعبارتدیگراززمانیکهبشرربودنمالغیروس.دستآمدهازجرم،صورتمیگیرد،تاریخیبهقدمتتاریخارتکابجرمدارد

جرمدانستهاستویابامفاهیمیمانندقاچاقکاالوبویژهموادمخدرواسلحهآشناشدهاستویامفهومتروریستیراشناختهوآنرا

بااینحالدرچگونگیرایجشدنآنبینپژوهشگراننظرواحدیوجود.بهوجودآمدهاست«پولشویی»جرمتلقیکردهاست،پدیده

بایددرمالکیتمافیابرشبکهایاز.ندارد ختشویخانههایماشینیدرایاالتربرخیبراینعقیدهاندکهریشهواژهپولشوییرا

دراینسالکانگسترها،فعالیتگستردهایدربرخیازشهرهایآمریکا،همانندنیویورکآغاز.جستجوکرد6482متحدهآمریکادردهه

اینکردندوازطریق پولهایکالنیبهدستمیآوردندکهالزمبودمنشا قاچاقمشروباتالکلی، فحشا، ارتکابجرایمیماننداخاذی،



 856-802، ص 5931 ، تابستان جلد دوم، 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

قانونیومشروعقلمدادکنند ازهمینجانشات«شستوشو»یا«تطهیر»وگفتهشدهاستکهشایدعلتانتخابعنوان.درآمدهارا

 (.WWW.landryman.u.net.com) .گرفتهاست
برایاینعملآناستکهاینروندمثلیکشستو«تطهیرپول»یا«پولشویی»ولیبراساسنظردیگر،علتانتخابواژه

فتازپول،یاهرمالدیگرناشیشویخانهیاماشینلباسشوییکهچرکوکثافتراازلباسهاجدامیکندعملکردهوباجداکردنکثا

دودههسابقهداردوعمالازدهه«بهعنوانیکجنایت»(تطهیرپول)برخیدیگرمعتقدندکهپولشویی.ازجرم،آنراپاکمیسازد

 (.6811میرمحمدصادقی،).واساسادرموردقاچاقداروجلبتوجهنمودهاست6432
کهفعالیتهایزیادیبرایپولشوییدرآنانجامگرفتهاستزمانتبدیلدرسالهایاخیرشایدبتوان یکیاززمانهاییرا

طبیعیبودکهباتوجهبهسیاستهایپولیاینکشورهاونظامبانکیبهنسبتمطلوبآنها،.دانست«یورو»پولهایاروپاییبهواحدمشترک

توسطبرخیکهازراهنامشروعبهدست«یورو»تندوارائهپولهایهنگفتبرایتبدیلبهپولهایکالنبایدمنشامعلوموقانونیمیداش

بنابراین.آوردهبودندمنجربهکشفمنشاغیرقانونیآنهاویادرمواردیمنجربهکشفباندهایقاچاقویاگروههایتروریستیمیگردید

.والگوناگونبویژهاموالغیرمنقولنمودندافرادسعیدرتبدیلپولهایخودبهکاالوخریدام



 شيوه هاي پول شویی  -3


شیوههایپولشوییکهازسویمجرمیناتخاذمیشودباتوجهبهنوعجرم،ارزشمال،امکاناتمجرم،سیستماقتصادیو

ازمهمترینومعمولیترینروشهایپول.تقوانینومقرراتکشوریکهدرآنجاپولتطهیرمیشودونظایراینهامتنوعومتفاوتاس

شوییایناستکهپولشویانبرایکاهشجلبتوجهمجریانقانونبهعملیاتپولشویی،مقادیرزیادیپولنقدرابهمقادیرکوچکی

یرهخریدهودرمکانهایدیگرتبدیلنمودهویابهطورمستقیمدربانکسرمایهگذاریکردهویاباآنابزارهایمالیچونچک،سفتهوغ

(.ملک،سایتاینترنتیبانکرفاه()تصفیهپول.)سپردهگذاریمیکنند

قاچاقچیانبینالمللیباهمکاری.میباشد(خصوصابانکهایخصوصی)ازشیوههایدیگرپولشویی،استفادهازبانکهایفاسد

بانکهابرایجلبسرمایههایکالنسپردهگذارانناسالمازاخذاوراقشناساییکاملیابانکهاحسابهایغیرواقعیافتتاحمیکننداینگونه

.گزارشکردنمواردمشکوکبهمقاماتدولتیخودداریمیکنندوبدینوسیلهبهترینامکانرادراختیارپولشویانقرارمیدهند

بهطورناخواستهصورت(اکیدبرسریبودناطالعاتبانکیمشتریاناستکهت)البتهدربرخیمواردپولشوییتوسطبانکهامثلسویس

(.میرمحمدصادقی،همان.)میگیرد

ای طریقسیستمهایپرداختشبکه پولشوییاز روشهایجدید system scyberpayment)یکیاز ) میباشد این. در

پولشویانبهدلیلشرایط.رهایویاازطریقموبایلصورتمیگیردسیستمها،پرداختازطریقشبکهاینترنت،شبکههایمحلی،ماهوا

خاصاینشبکههامانندنقلوانتقالبدونواسطهپولوبینامبودننقلوانتقاالتوجوهوگسترشایننوعسیستمپرداختدرسطح

.(ملک،همان) .جهانمراحلگوناگونپولشوییراازاینطریقانجاممیدهند

;سرمایهگذاریموقتدربنگاههایتولیدیوتجاریقانونی:شیوههایدیگریکهمیتوانبرایپولشویینامبردعبارتنداز

شرکتدر;سرمایهگذاریدربازارطالوالماس;سرمایهگذاریدربازارسهامواوراققرضه،ایجادسازمانهایخیریهتقلبیوساختگی

)هندیوکاالیقدیمیومزایدههایاجناس ... بهصورتیکهپولکثیفزمانیکهدرفعالیتهایقانونیواردشدهو(.6836عبیری،

درطولگردشدستبهدستشدهوباپولهایتمیزمخلوطمیشودبهطوریکهدیگرشناساییآنغیرممکنمی;سرمایهگذاریشود

 .گردد


 مراحل عمليات پول شویی -4


مرحلهاستتاریاتغییر(placement);مرحلهاستقراریامکانیابی:اتپولشوییمعموالدرسهمرحلهصورتمیگیردعملی

 .(integration)ومرحلهاختالطمالییاادغام(layering)وضعیتیاالیهالیهکردن
ویابهخارجازکشورانتقالمییابدتادردسترسدرمرحلهاول،وجوهحاصلشده،واردسیستممالییااقتصادیخودمیشود

حوالجاتو بهاموالدیگریمثلچکهایمسافرتی، نباشدوامکانکشفازبینبرودوسپسدرفرصتهایبعدیآنرا تبدیلکنند...

(WWW.hamafekri.org/dbase.)هادشدهاستکهقوانینبانکیدراینمرحلهردیابیفعالیتخالفبسیارآساناستوبنابراینپیشن

(.همان.)بایدبهگونهایتغییریابدکهفعالیتهایمالیبیشازسقفمعینی،ماهیانهگزارششود

http://www.landryman.u.net.com/
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درمرحلهدوم،کوششمیشوددرآمدهایغیرقانونیباایجادپوششهایپیچیدهبامعامالتمالیوعملیاتبانکیازمنبعاصلی

وارونهجلو دربینبانکهایکشورجابجاییصورتگیردخودمخفییا هگرشودیا وسایل. نقلوانتقالفرامرزیوبا با اینروندغالبا

(.6836حشمتی،.)الکترونیکیصورتمیگیرد

فرایندپولشوییمحسوبمیشود ترینمرحلهاز مرحلهسومکهمرحلهادغاممیباشدپیچیده اینمرحلهپولوارد. در

سلیمی،.)اقتصادیومالیمشروعمیگرددومشابهتماماموالدیگراستوتشخیصآنازاموالمشروعغیرممکنمیگرددسیستم

زیرادربسیاریاز.واینپیچیدگیاختالطمالیزمانیکهدادوستدجنبهبینالمللیپیداکندبهمراتبافزایشپیدامیکند(6836

.یدررابطهباپولشوییبهتصویبنرسیدهویارعایتنمیشودکشورهامقرراتبینالملل

میپردازنددرواقعبااختالطپولهایآلوده...ازاینروکسانیکهازطریقپولشوییبهمبادالتموادمخدریاقاچاقکاالو

(.6836ی،ایلدار).مجدداباقدرتبیشترینهادیسالموواقعیهرکشوررانشانهگرفتهاند



 اثرات پول شویی بر اقتصاد -5

 
باتوجهبهفعالیتهایغیرقانونیوبزهکارانهوسیعدردنیاحجمبزرگیازپولهایدرجریاندنیاپولهایکثیفمیباشددر

.هیرمیشوددرمجمععمومیسازمانمللمتحدتخمینزدهشدکهساالنهحداقلبیستمیلیارددالرپولتط6443قطعنامهژوئن

(WWW.hamefekri.org).تریلیوندالردرآمدناشیازخریدوفروش0/6میلیاردتا022همچنینآمارهایجهانیحاکیاستساالنه

درنتیجهوجوداینمیزانوسیعپول.مواردمخدروسایرجرایمساماندهیشدهبهروشهایمختلفبهداراییهایقانونیتبدیلمیشود

افزایشپولشوییوجرموجنایتسبب.یفناشیازعملیاتپولشوییبالطبعاثراتزیادیدرسطحاقتصادکالنخواهدگذاشتکث

تولیدناخالصداخلیمی(GDP)،(ملکومدنیاصفهانی،سایتاینترنتیبانکرفاه)کاهشتقاضایپولوکاهشمعینیدرنرخساالنه

سیاستهایاقتصادیراتحتتاثیرقرار(GDP)تهایزیرزمینیبهعلترشدپولشوییبهدلیلعدمثبتدرشودوهمچنینرشدفعالی

 .میدهد
.عالوهبراینپولشوییبرتوزیعدرآمددرسطحجامعهنیزتاثیرمیگذاردوهمچنینسببآلودگیمبادالتقانونیخواهدشد

تقانونیبهدلیلآلودگیناشیازسطحوسیعاختالسوکالهبرداریهاموردتردیدقرارخواهدگرفتبدینصورتکهاعتمادبازارهاومبادال

 بدینصورتکهپولهایخالفبرایتطهیرو.همچنینازاثراتمنفیپولشوییفرارسرمایهبهصورتغیرقانونیازکشورمیباشد.

(.همان)یشوندسرمایهگذاریبهکشورهایتوسعهیافتهغربیمنتقلم

افزونبراین،پولشوییباعثمیشودکهمعیاراجتنابازکنترلهایملیجایگزینمعیارنرخبازدهیموردانتظاربرایتخصیص

.برایناساسپولهاینامشروعبیشترتوسطکشورهاییکهکنترلونظارتبسیارپایینیدارندجذبمیشوند.منابعدرسطحجهانگردد

(.حسنزادهومرادی،سایتبانکرفاه)



 مبارزه با پول شویی-6

 
عدماطالعرسانیدقیق;درآغازبایدگفتآنچهدرگسترشچنینپدیدهویرانگریدخیلبودهاستصرفنظرازعواملریشهای

ولدرالیحهاقتصادیوازهمهمهمتردروشفافازفعالیتهایپیداوپنهانپولشویانوشیوههاینفوذعناصردستاندرکارتطهیرپ

عزمجدیبرایقطعریشههایپدیدهپولشوییبهیکیاچندکشورمحدودنمیشودبلکهپدیدهایاست.سیستمبانکیهرکشوراست

 .ابگیردامابرخیازکشورهامیتوانندباوضعقوانینسختگیرانهتاحدودیجلویرشدوگسترشچنینپدیدهایر;جهانی
ایراندرمیانصدکشورجهاندرردیفهشتادوششممبارزهبامفاسد(OECD)بهگزارشسازمانهمکاریاقتصادیوتوسعه

درمقابلکشورسوئیسواتریشبهعنوان.اقتصادیقرارداردودراینفهرستدانمارکدررتبهاولمبارزهباپدیدهپولشوییقراردارد

(.6836روزنامهآسیا،.)درجهانمطرحهستند«شوییبهشتپول»

وسعتپولشوییدرایرانراناکارآمدینظاماداریونبودقوانینمشخص،نارساییسیستمبانکی،نبودنظارتدقیقبرنقلو

بادلهوعواملدیگرشرایطاسالمیمانتقالبانکی،عدمانضباطسیستمبانکیکشوردرمقایسهبااستانداردهایبینالمللیوعدمرعایت

(.6836حشمتی،).دانستهاند

بههرحالامروزهتقریبادرتمامنظامهایحقوقیکشورهایمختلفپذیرفتهشدهاستکهنقلوانتقالاموالبویژهوجوه،و

ازاینروشبکههایبانکیکشور.محفوظبماندباشدتاسالمتاقتصادیجامعه(legalorigin)اوراقبهادارمیبایستیدارایمنشاقانونی
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وارتشاواختالسوبه...مجازبهپذیرشنقلوانتقالوجوهونقودحاصلازارتکابجرایمبویژهجرایمناشیازموادمخدر،قاچاقاسلحهو

نهدرسطحکشورها،بلکهدرسطحجهانیضروریبنابراینمبارزهبااینپدیدهخطرناک.طورکلیوجوهیانقودبامنشامشکوکنیستند

.قرارخواهدگرفتبررسیموردلذادراینمقالهمبانیبینالمللیمبارزهباپولشویی.بهنظرمیرسد



 مبانی بين المللی مبارزه با پول شویی -7

 
 .البهبرخیازآنهااشارهمیشوددرسطحبینالمللیاقداماتمختلفیبرایمبارزهباپولشوییانجامشده،کهذی

 (fatf) 1اتحادیه بين المللی مبارزه با پول شویی -1-7
به6442فوریه1یکسازمانهمکاریمیاندولاستکهدر(معروفبهچهلتوصیه)اتحادیهبینالمللیمبارزهباپولشویی

دیهدرواقعمبارزهبامظاهرمختلففعالیتهایغیرقانونیمیباشدکههدفاصلیایناتحا.منظورمبارزهباپولشوییشکلگرفتهاست

 .بخشهایاقتصادیکشورراتحتتاثیرخودقراردادهاند
کشورودوسازمانبینالمللیاستواعضایایناتحادیهشاملکشورهاییمیباشندکهازمراکز04شاملfatfدرحالحاضر

داراییکدستورالعملچهلمادهایاستکهکلیهجنبههایمبارزهباپولشوییرادرfatfنداتحادیهمهممالیجهانمحسوبمیشو

برمیگیرد عمدهاهدافمذکوردرایندستورالعملآناستکهازتطهیرپولهایکثیفحاصلازخریدوفروشموادمخدر،قاچاق.

نگهداشتنومنشامجرمانهتحصیلاینقبیلپولهاوانتقالآزادانهآنهاازشبکهبانکیاسلحه،ودرآمدهایحاصلازارتکابجرایم،مخفی

 باشد جزایی پیگرد قابل مجرمانه اقدامات عنوان به عملیات این ی مجموعه و آید عمل به جلوگیری کشور خارج و داخل .در

(WWW.ofcd.org/fatf).

مشخصبودکهکشورهایعضوایناتحادیهدارایسیستمهایمالیوقانونیمتفاوتبایکدیگرfatfزابتدایشروعبهفعالیتا

میباشندونمیتوانندمعیارهاییکسانیداشتهباشندوبرایمبارزهباپولشوییازرفتاریکسانیپیرویکنندازاینرودستورالعمل

نوشتهشدهاستکههمقابلاجراتوسطکلیهاعضاباشدوهماینکهمبادالتپولیکشورهایعضورامحدودنکندبهصورتیfatfاجرایی

(.6836ملک،.)ومانعتوسعهکشورهانشود



--------------------------------------------------------------------------------------------------
      1.

 
financial action task force on money laundering. 





  (u.n. drung convention) کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان -2-7

 
یعنیجرمتطهیرپولناشیازفروش;یکیدیگرازتالشهایبینالمللیدرجهتمبارزهباقاچاقموادمخدرونتیجهطبیعیآن

معروفبودهودردسامبر«مخدرسازمانمللمتحد کنوانسیونمواد»موادمخدرکنوانسیونمذکورمیباشدکهبه

تطهیرپولرااینگونه8درماده.الزماالجراشدهاست6442نوامبر66کنوانسیونکهاز.دروینمنعقدشدهاست6433

 :تعریفکردهاست
قاچاقغیرقانونیداروهایموادمخدرومواد(a)علمبهاینکهچنیناموالیناشیازجرممندرجدربندتبدیلیاانتقالاموالبا

بهمنظوراختفایاانحرافافشایغیرقانونیمالیابهمنظور.اینپاراگرافبودهیاناشیازعملمشارکتدرچنینجرمیاست(روانگردان

 .مینقشداشته،تاازآثارقانونیاعمالارتکابخودرهایییابدکمکبهکسیکهدرارتکابچنینجر
اختفایاانحرافماهیتواقعی،محلاستقرار،نقلوانتقال،حرکت،حقوقمتعلقهیامالکیتاموالباعلمبهاینکهچنیناموالی-

 .ستاینمادهیاناشیازعملمشارکتدرچنینجرمیا(a)ناشیازجرممقرردربند
 .بهتصویبمجلسشورایاسالمیایرانرسیدهاست8/4/6812کنوانسیونمذکوردرمورخه



 کنوانسيون پالرمو-3-7

 

http://www.ofcd.org/fatf
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کشوروبهتصویب691بهامضای(ایتالیا)درپالرمو0222کنوانسیونبینالمللیخاصجرایمسازمانیافتهفراملیدردسامبر

اینکنوانسیونیکیازجامعترینو.حتصویبکنوانسیونپالرمودرقوهمجریهدرحالرسیدگیاستدولترسیدهاستودرایرانطر03

جرمانگاری»باعنوان1پروتکلتدوینوتنظیمگردیدهدرماده1مادهو96اینکنوانسیونکهدر.جدیدتریناسنادبینالمللیاست

همچنینبراساسکنوانسیونمذکورکشورهایامضاکنندهمتعهدمی.عریفکردهاستتطهیرپولرات«تطهیرمنافعحاصلازجنایات

 :گردند
 .مؤسساتمالیرامکانیزهومنظمساختهواقدامبهصدورمجوزبرایآنهانمودهوبرآنهانظارتنمایند-
 .بانکیراتقویتکنندبهمنظورپیشگیریازتطهیرپولوانجامتحقیقاتپیرامونآن،اصولرازداری-
 .ازحسابهایبانکیمخفیوبااسامیکاذبوجعلیحمایتننمایند-
نسبتبهتشکیلواحدهایمالیبهمنظورجمعآوری،تجزیهوتحلیلوانتشاراطالعاتمربوطبهتطهیراحتمالیپولوسایر-

 .جرایممالیاحتمالیاقدامنمایند
ازعوایدنامشروعشانبهوسیلههمچنینبراساساینم عاهدهدولتهاموافقتکردنددستگروههایجنایتکارسازمانیافتهرا

درضمنبه نمایندو ضبطداراییهایشانکوتاه توقیفو طریقشناسایی، همانارزشاز اموالیبا یا جرم توقیفدرآمدهایناشیاز

دردسترسقراردادهویاضبطنماینددادگاههاوسایرمقاماتمسؤولاختیاردهندتاسو .ابقبانکیمالییاتجارییااموالموجودرا

(.6814پرویزی،)

اشارهکردکهدرموردجلوگیریازاستفادهاز«اعالمیهکمیتهبازل»ازدیگرتالشهایمبارزهجهانیباپولشوییمیتوانبه

درشهربازلکشورسوئیسمنعقدشدهوبهوسیلهمقاماتبانکی6433اشدودردسامبرسیستمبانکیبرایتطهیرپولناشیازجرممیب

 (.میرمحمدصادقی،همانمأخذ.)دوازدهکشورتهیهشدهاست

بابیادآوریمیتوانبه اینمورداز پولشوییصورتگرفتهاستکهدر با درسطحمنطقهاینیزتالشهاییبرایمبارزه

عوایدحاصلازجرمکنوانسیونشو» توقیفومصادره جستجو، موردپولشویی، در 82)«رایاروپا 6442درسال( العمل»و دستور

اشارهکرد«درموردجلوگیریازمورداستفادهقرارگرفتنسیستممالیبهمنظورپولشویی6446اروپایی .((WWW.sharp.iran-

bim.com 
 

 شویی ضرورت مبارزه با پول -8

 
گیرند،تقاضابراینقدینگیراافزایششوییانجاممیمعامالتیکهبرایمقاصدپول.کندشوییعملیاتبازارهارامختلمیپول

دهند،وثباتبازارهایمالیراازشوندوتورّمراافزایشمیکنند،بهرقابتغیرعادالنهمنجرمیثباتمیدهند،نرخبهرهومبادلهرابیمی

هایغیرقانونیبهقدرتاقتصادی،کهازطریقفعالیت.پذیریبیشتریدارندشوییآسیبکشورهایکوچکدربرابرپدیدهپول.برندمیبین

سازوکارهایکنترلمناسبیاناتوانیدرفقدان.سازدپذیرمیمجرمامکانهایآید،تسلّطبراقتصادهایکوچکرابرایسازماندستمی

 .سازدمالًمجرمانراازتعقیبومجازاتمصونمیاجرایآنهاع

جرایمسازمانیافتهدرارتباطاستوپیامدجبریجرایمسازمانیافتهوبعداساسیهرنوعفعالیتمجرمانهشوییبیشترباپول

درآمدزاست کهدرجهتانباشتسودهاییغیرقانونیطراحیمیعملیاتسازمان. نیازهایمجرم، بهطورمستقیمبهپولشوند، شوییرا

 .شودباتوجهبهمراتبمذکور،لزوممبارزهبااینپدیدهشوممشخصمی.کنندایجابمی

پول با مبارزه غیراقتصادیدرکشور، توجهبهرشدروزافزونجرایماقتصادیو ناامننمودنفضایفعالیتبا شوییبهمنظور

بااعمال.هایفسادواختالسضروریاستیمجرمانوکمکبهمسئوالنبرایکشفوردیابیشبکهکارانوکاهشرفتارهامجرمانوتبه

راهقوانینمبارزهباپول یافت یابدودرآمدهایناشیازمالیاتدولتافزایشخواهدهایفرارمالیاتیکاهشمیشویی، ایراننیزباید.

همچنینفرگیرشدنعملیاتمبارزهو(یورو)سازیپولکشورهایاروپایی،یکسانشدناقتصاد،ازجملهجهانیهمگامبامسائلروزدنیا

دبیرخانهستادمبارزهبا.)باپولشوییدرسطحدنیا،پیوستنبهسازمانتجارتجهانیحرکتکندوخودرابامقتضیاتجهانیتطبیقدهد

 (.6811،شویىپول

شوییراتعریفوشرایطتحققآنراقانونیکهپول،یابیمکهاوالًنظامحقوقیایران،درمیبابررسیمتونقانونیموجوددر

ایدرقوانینگوناگونوجوددارندکهبهنوعیموادپراکنده،اً،وجودندارد،ثانیبیانکندوبرایارتکابآنضمانتاجراتعییننمودهباشد

انونمجازاتق 662دراینزمینهماده.هاییهستند،دارایمحدودیتکهاینقوانینهمبهنوبهخودکنندشوییارتباطپیدامی،باپول

ایندرحالیاست.شماردپردازدوارتکابآنراجرمومرتکبجرمرامستوجبمجازاتمیبهمداخلهدراموالمسروقهمیاًاسالمیصرف



 856-802، ص 5931 ، تابستان جلد دوم، 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

قانوناساسی94اصل.،فاقدوصفکیفریاستدونآنکهجرمسرقتدارایویژگیخاصیباشدکهمداخلهدراموالناشیازسایرجرایم،ب

جمهوریاسالمیایرانوقانوننحوهاجرایاصلمذکورضمناینکهعمالًتنهابهدرآمدهایحاصلدرقبلازانقالباسالمیاختصاصیافته

کنندهبهاینامر،آییندادرسی،تجدیدنظرخواهی،محدودن،دادگاهرسیدگیهاییازنظرمشخصنبودناموالمشمولقانواست،دشواری

شوییدرقوّهمقننهتصویبشده،الیحهمبارزهباپولبااینحال.کاهدبودنموضوعومانندآنداردکهاینامرازکاراییاینقانونمی

(.6831موسویمقدم،).استکهدرپیوستآمدهاست



 نتيجه گيري

تحصیلپولهایکثیفوتطهیرآن،عملیخالفوغیرقانونیبودهودارایتبعاتمنفیبسیاریبرنظمواقتصادکشورمی

بههمیندلیلمبارزهباپولشوییموردتوجهجامعهجهانیقرارگرفتهاستوبرخیکشورهانیزبراینیلبهاینمقصوداقدامبه.باشد

.ویژهاینمودهاندتصویبقوانینومقررات

هایوریازفعالیتگذاردوسببرکودبهرهپیدایشورواجپولشوییآثارمخربیدراقتصادیککشوربرجایمیبدینترتیب،

شوداقتصادیمی بدنه. در نفوذ بانکمجرمانپولشوییبا شرکتسازمانبورساوراقبهادار، موسساتو بخشها، هایهایخصوصیو

تولیدیومالییککشوررابه،برندوعمالچرخهاقتصادیهایغیرقانونیخودراآغازمیکنندوپیشمیدیواقتصادی،فعالیتتولی

می نداشتنکاراییدچار کنندبیماریو سویحاکمیت. از اینپدیده قانونیبا ضرورتبرخورد اینرو کشورهااز صورتلزوم در باو

توانبهاقداماتسازمانمللمتحدوکنوانسیونمبارزهباپولشوییدراینزمینهمی.گیردانقشپررنگیبهخودمیکشورههمکاریدیگر

اشارهکردکهموردتاییددولتجمهوریاسالمیایراننیزواقعشدهوحتیمجلسشورایاسالمیبهموجبقانونبهدولتاجازهداده

مشروطبرآنکه.ینبپیونددو6433مصوبسالگردانداروهایروانایمبارزهباقاچاقموادمخدرواستبهکنوانسیونسازمانمللبر

.مفاداینکنوانسیونباقوانینداخلیوموازیناسالمدرتضادنباشد
 

ردوشایدهممقدمبرهاییکهبایدموردتوجهواهتمامقرارگیازدیگرسوعالوهبرمبارزهبااینجرم،یکیدیگرازموضوع

گونهفسادهاوجرایممالیاستمبارزهبااینپدیدهباشد،نظارتوکشفاین قانونمبارزهبا9باتوجهبهاهمیتاینموضوع،درماده.

،اطالعاتوآوری،پردازشوتحلیلاخبار،اسنادومدارکربطدرامرجمعهایذیبهمنظورهماهنگکردندستگاه:پولشوییآمدهاست

هایاطالعاتیهوشمند،شناساییمعامالتمشکوکوبهمنظورمقابلهباجرمپولشویی،شورایعالیمبارزههایواصله،تهیهسامانهگزارش

کشورورییس اطالعات، پولشوییبهریاستوزیراموراقتصادیوداراییوباعضویتوزرایبازرگانی، اینوظایبا فکلبانکمرکزیبا

 :شودتشکیلمی

تحلیلوطبقهجمع.6 تجزیهو اطالعاتمرتبطو مواردیکهقرینهآوریوکسباخبارو در ایبربندیفنیوتخصصیآنها

 تخلفوجوددارد،طبقمقررات

 0.هایالزمدرخصوصاجرایقانونبههیاتوزیراننامهتهیهوپیشنهادآیین

 8.یگیریاجرایکاملقانوندرکشورربطوپهایذیهماهنگکردندستگاه

اهمیتارزیابیگزارش.9 احتمالآناز یا و احتمالقویصحتدارد به مواردیکه قضاییهدر قوه ارسالبه هایدریافتیو

 برخورداراست

 0 .هایمشابهدرسایرکشورهاتبادلتجاربواطالعاتباسازمان

مالیمقدمبرمجازاتاستزیراازطریقنظارتقویوویوکشفاینگونهجرایمبهاعتقادنگارندهواضحاستکهنظارتق

رسدوزمینهرشدوشکوفاییاقتصادیدربستروچارچوبتولیدگونهجرایمبهحداقلمیاصولیونظامبانکیکارآمد،زمینهظهوراین

مادهبه94در6833نامهاجراییقانونمبارزهباپولشوییدرسالکهآیینگونهمواردآنقدراهمیتداردنظارتدراین.گیردبهینهشکلمی

آورونگهداریسوابقوهایالزام،ارسالگزارش(حقیقییاحقوقی)تصویبرسیدکهدرآنبرشناساییکاملافراداعمازاربابرجوع

  .ینموضوعبیانگراهمیتوجایگاهواالینظارتدرمسایلمالیاستا.اطالعاتافرادوآموزشکارکناندرآنموردتاکیدقرارگرفتهاست

قانونمبارزهباپولشویی،مرتکباناینجرمعالوهبراسترداددرآمدوعوایدحاصلاز4ذکرایننکتهالزماستکهمطابقماده

جزاینقدیبهمیزانیکچهارمعوایدازجرمبه(واگرموجودنباشد،مثلیاقیمتآن)ارتکابجرممشتملبراصلومنافعحاصل

  شوندکهبایدبهحسابدرآمدعمومینزدبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانواریزشودمحکوممی

رودکهبارعایتقوانینومقرراتوتقویتنهادهاینظارتیشاهدکاهشجرایمپولیومالیدرسطحکشوربادرپایانامیدمی

.اندرکارانباشیمعواملمسئولودستهمکاریهمه
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