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Abstract 
Money laundering is a phenomenon that has been introduced to the world 

as an organized and transnational crime in recent decades. Resorting the 
international conventions in this field, the Iranian legislator through adopting 
the Anti Money-Laundering Act in February 2008, maintained a 
comprehensive criminal policy as to confronting it. In a simple definition, 
money laundering is defined as the operation carried out by the perpetrators 
of crimes in order to legitimate their illegal financial conducts resulting from 
committing the offences. As with jurisprudential foundations, many ayahs, 
narrations and jurisprudential rules could be referred to. This crime is a 
secondary one that means deliberate concealment of the nature and origin of 
the properties attained from commitment of such offences. The high rate of 
money laundering at global level, its organized and transnational character 
and lack of certain victim, have increased the significance of criminalizing 
this phenomenon in the world as well as in Iran. To this end, a bill is being 
adopted for combating money laundering in Iran that its final legislative 
phases has not been passed up to date. There exist numerous international 
and regional instruments on money laundering most significant of which are 
1988 Vienna Convention, 1990 Council of Europe Convention, 1991 
European Directive, 2000 Palermo Convention, and 2003 Anti-Corruption 
Convention. The goal of enactment of these instruments is to making the 
operation of money laundering an expensive endeavor in order to tighten its 
field as much as possible. In spite of the partial non-compliance of the 
legislator in Islamic Republic of Iran' with international practice as regards 
physical behaviors of money laundering, through an accurate interpretation 
of the Anti Money-Laundering Act, this conclusion is appeared that there is 
no difference as to money laundering in Iran and international practice in 
terms of its conditions and circumstances. 
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 المللیربرسی تطبیقی جرم پولشویی ردفقه، حقوق اریان واسناد بین
 1حیدری مسعود

 چکیده
 یهادههیافته و فراملی در است که به عنوان جرمی سازمان یادهیپدشویی پول

گذار ایران نیز، قانون المللی به دنیا معرفی شده است.بین یهابرنامهاخیر در اسناد و 
با تصویب  1386ماه المللی در این زمینه، در بهمنی بینهاونیکنوانسبا تأسّی از 

شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن زه با پولقانون مبار
شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان در یک تعریف ساده پول. دست زد

جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام 
ت و قواعد به آیات، روایا نتوایمشویی برای مبانی فقهی جرم انگاری پول .ردیگیم

ه این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهان متعددی اشاره کرد.فقهی 
میزان باالی  .ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است

دیده ملی بودن و بدون بزهیافتگی و فراشویی در جهان، خصوصیات سازمانپول
 ورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتربودن این جرم، ضر

شویی به در خصوص مبارزه با پول یاحهیالکرده و به همین جهت نیز در ایران 
المللی گذاری را طی نکرده است. اسناد بینتصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون

که برخی از  نداشویی به تصویب رسیدهمتعددی در خصوص پول یامنطقهو 
، 1990، کنوانسیون شورای اروپا 1988عبارتند از کنوانسیون وین  هاآن نیترمهم

با  و کنوانسیون مبارزه 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 1991دستورالعمل اروپایی 
که ممکن است  این است که تا جاییاسناد این  ازوضع. هدف 2003فساد مالی سال 

اما . باال رود هاآنشویی برای شود و هزینه عملیات پول تنگعرصه بر پولشویان 
علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسالمی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم 

انون المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قای از رویه بینپولشویی تا اندازه
-بین یی در ایران و رویهآید که جرم پولشومبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می

 . المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد
 

 .المللی، فقهشویی، جرم، حقوق ایران، اسناد بینپول واژگان کلیدی:

                                 
شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان استادیار گروه حقوق جزا و جرم 1

 masoud_heidari2@yahoo.comرایانامه:  )خوراسگان(؛

  12/04/97پذیرش تاریخ  -   05/04/96  دریافتتاریخ
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 مقدمه مقدمه 

 جرم اسان،شن جامعه محققین، از بسیاری توجه که فعلی ناگوار و پیچیده مسائل از یکی

 رمج و مجرم موضوع داشته معطوف خود به را امر نمتخصصی و روانشناسان و شناسان

 که دهدیم ننشا افتهیانتشار آمارهای .ابدییم بیشتری گسترش هم روزروزبه که است

 تماعیاج خدمات و مؤسسات سریع ازدیاد علیرغم و معیشتی و زندگی وضع بهبود علیرغم

 بدون .ابدییم یشافزا بیشتری آهنگ و سرعت با ارتکابی جرائم جهان کشورهای اکثر

 اعیاجتم زندگی یک به همنوعانش دیگر با و شناخته را خود بشر که یروز از تردید

 وجود یزن جنایت و جرم و آمده میان به نفسانی یهاخواهش پای همواره است پرداخته

 نه هم عصارا و قرون گذشت با و دارد بشر عمر درازای به قدمتی بزه مفهوم لذا است داشته

 تعامل و روابط شدن تردهیچیپ و انسانی جوامع تشکیل موازات به بلکه نرفته بین از تنها

 خود به یادهیچیپ بعضاً و جدید و تازه اشکال نیز بزه یکدیگر با انسانی یهاگروه و افراد

 برای اسبیمن بستر فرهنگی بین روابط توسعه و اقتصاد شدن با جهانی امروزه .است گرفته

 مختلف اشکال در یافتهسازمان جنایات امروزه بطوریکه است آمده مفراه گسترش و رشد

 وادم قاچاقانسان،  بدن اعضای قاچاق تسلیحات قاچاق ،مخدر مواد قاچاق جمله از

 اتجنای ارتکاب از ناشی درآمدهای تطهیر ارتشاء، مهاجران، قاچاق رادیواکتیو،

 برخی در زیادی یهادغدغه و نینگرا و است آمده وجود به تروریسم حتی و یافتهسازمان

 و عواید به یافتهانسازم جرایم با مبارزه اندرکاراندست توجه و است شده ایجاد ممالک

 ،هاییدارا و عواید نوع این با برخورد راستای در و شده معطوف هاآن از ناشی سودهای

 باشند هافتیرییتغ که ماهیتی و شکل هر به و درهرمکان اموال این مصادره و ضبط کشف،

 .است گرفته قرار گذارانقانون توجه مورد
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 و مادی عمالا انجام با ندینمایم سعی اموال گونهاین دارندگان چون دیگر سوی از

 این که است زمال بنابراین ببخشند غیرقانونی ماهیتا اموال این به قانونی صورتی اعتباری

 .گردند ممنوع و شده تلقی مجرمانه اعمال

 به رمج ارتکاب که ایگونه به است مادی و مالی نفع تحصیل هاگروه این غایی هدف

 پر مشاغل بسیاری درآمد از آن از حاصل درآمد و شده تبدیل تجارت و صنعت یک

 کامل مجر ارتکاب یزنجیره منافع، و درآمدها این کسب با اما است. بیشتر هم درآمد

 که حوین به دارد آن از جوییبهره و درآمدها این حفظ به نیاز آن تکمیل و شودنمی

 اتمقام توسط مال توقیف از جلوگیری بر عالوه تا نشود کشف آن یمجرمانه ماهیت

 تتح و نشود شناخته مجرم شخص نشود، کشف نیز مبنا جرم وقوع انتظامی، و قضایی

 جرایم این از حاصل عواید شست و شوی مسئله که است زمان این در نگیرد. قرار تعقیب

 .شودمی مطرح

 اقتصادی ازنظر و اقتصاد و اجتماع با ناهمگون است یادهیپد شویی(پول) نیبنابرا

 از یناش رایز شود؛می تلقی جهان در مجرمانه تجارت هایاز شریان یکی شوییپول .مضر

 یا بزهکاران فعالیت تسهیل یا ترغیب آن اساسی نقش و بوده ناسالم اقتصادی هایفعالیت

 جهانی و یمل اقتصاد علیه جدی تهدیدی پدیده این است یافتهسازمان رایمج تقویت

 خود اصلیازمسیر دولتی تعاونی، ،خصوصی اقتصاد فعالیت گرددمی سبب و شده محسوب

 .گردد بدل ناصحیح شریان یک به و شود خارج

 :از عبارتند نمایدمی ایجاب را تحقیقی چنین انجام ضرورت آنچه

 ایران کیفری حقوق در تحقیق موضوع جرم بودن وددالوریجد و تازگی

 و اجتماعی و اقتصادی ثبات و امنیت بر جرم این که وخیمی خطرات و عوارض

 .آوردیم وارد جهان اقتصاد

 پدیده با فساد و جرم با مبارزه یهادستگاه و اندرکاراندست آشناسازی ضرورت

 پدیده این با مبارزه جهت حقوقی و فنی راهکارهای و شوییپول
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 1. شوییپول 

 شوییمفهوم و آثار پول .1-1

 از رختشوی ایشبکه بر مافیا مالکیت به شوییپول اصطالح ریشه که معتقدند برخی

 فعالیتی ها، گانگسترهاسال این گردد. دربرمی 1930 دهه متحدهایاالت در ماشینی هایخانه

 فحشا، ،راه اخاذی از هاآن ند.داشت نیویورك همچون آمریکا مراکز برخی در گسترده

 صورتی که الزم بود و آورده دست به کالنی هایپول الکلی مشروبات قاچاق و قمار

 انداختن اهبه ر و خرید کار، این برای راهیک  بدهند. هاپول این به قانونی و مشروع

 روعمش با درآمدهای شانغیرقانونی درآمدهای آمیختن و مشروع ظاهر به وکارهایکسب

 .آمدمی دست به هافعالیت این از که بود

 پولشویانی برای هاآن خرید که بود نقدی وکارهایجمله کسب از هاخانهرختشوی

 که ییلباسشو ماشین یک مثل روند این در داشت. ریانکارناپذ مزیتی کاپون آل مانند

 از ناشی هایافتکث نکرد جدا با و کرده عمل کند،می ها جدالباس از را کثافات و چرك

 زمان همان از شوییپول کند. واژهمی پاك آن را جرم، از مال دیگری هر یا پول از جرم،

 ماجرای هنگام از را اژهو این شیوع نیز برخی البته است. ها افتادهزبان سر بر آمریکا در

 زا و هدانست آمریکا در نیکسون جمهوری ریاست زمان در دهه هفتاد اواسط در واترگیت

 رتبطم 1982 سال در آمریکایی دعوی یک به آن را از آغاز استفاده نیز حقوقی لحاظ

 (.92: 1382ی، محمدصادق ریم) اندکرده

 واقع آن ویر بر مرتکب رفتار که است ایمجرمانه عواید آن شوییپول جرم موضوع

 اینکه با کند. لوهج مشروع عواید آن نیز و بماند مخفی مأموران دید از منشأ جرم تا شودمی

 اقتصادی رمج یک عنوان به تواندمی است، مالی جرم یک شوییپول نخست، وهلۀ در

 این فراملی، و یافتهسازمان شوییپول شود. تلقی جامعه اقتصادی امنیت علیه جرایم مشمول

 که کندمی پیدا اهمیت چنان شوییپول موارد، برخی در زیرا کند،می تقویت را ایده

 (.22: 1390 زارع،) شود محسوب جامعه یک اقتصادی امنیت علیه جدی تهدیدی تواندمی
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 بر اساس، که را شوییپول جرم موضوع ایران شوییپول با مبارزه قانون (3) ماده

 مواد در ترتیب ( به2003)2ا دیمر ( و2000) 1پالرمو (،1998) نیو المللیبین هایکنوانسیون

 عواید آنکه حال کرده، قلمداد مال در منحصر اند،دانسته جرم ناشی از عواید (23و  6 ،3)

 ابهام شوییپول جرم موضوع توصیف در ایران گذاربیان قانون هنحواین  دارد. عامی معنای

 ثانیا با و کندمی فراهم را ناروا بعضا و متعدد گیری تفاسیرشکل زمینه اوال مسئله این و دارد

 است. کرده ینیبشیپ شوییپول برای مجرمان فریم راه ( مذکور3ماده ) رویه، این

مجلس شورای اسالمی نیز  1386 اسفندماه 2شویی مصوب قانون مبارزه با پول( 2)ماده 

 کند:شویی را چنین تعریف میپول

های تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیت -الف

دست  م بهتیجه ارتکاب جرنطور مستقیم یا غیرمستقیم در که به  غیرقانونی با علم به این

 آمده باشد.

ن با علم آمنظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی  تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به -ب

ه طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب بکه به به این

 تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. نحوی که وی مشمول آثار و

اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال،  -ج

طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده جایی یا مالکیت عوایدی که به جابه

های نـاشی وترث ده اسـت:رخود چنین مقرر کـ 49در اصل  1358قانون اساسی سال . باشد

ها و معامالت کاریاستفاده از مقاطعه الس، سرقت، قمار، سوءتاز ربا، غـصب، رشوه، اخ

های موات و مباهات اصلی، دایر کـردن امـاکن فساد و سایر موارد دولتی و فروش زمین

المال را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت مشروع ریغ

 اجرا شود. دولت لهیوسبهاین حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثـبـوت شرعی  بدهد.

قانون اساسی  49قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل  49در راستای اجرای اصل  

گذار عادی بـه تـصویب قانون 1363 مردادماه 17جمهوری اسالمی ایـران در تـاریـخ 

                                 
1. Palermo 

2. Merida 
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  .ومت اسالمی، مبارزه بـا فـسـاد و درآمدهای یکی از اهداف تشکیل حکرسیده است

: 1389 و همکاران، )خواجوی اسـتوزی آنـان بـوده دانـمردان و ثروتوع دولترمشنـا

پـیروزی انقالب اسالمی به رهبری بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، امام خمینی (. 29

ـل از تـصـاحـب های جـامعه مـل)ره(، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد. دولت

درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در رنج هستند و به همین دلیل، قانون مبارزه با جرایم 

انگاری پالرمو درباره جرم کنوانسیون( 6) ماده اند. تدوین کرده را یفراملیافته سازمان

های عضو مطابق اصول کند: هر یک از دولتتطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می

اعمال انگاری را اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر الزم برای جرم

دولت جمهوری اسالمی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با  نمایند.

 استانگاری کرده یب و در ایـن خـصـوص جرمتـصو 1386ماه شویی را در بهمنپول

 .(44: 1389ساکی، )

قاچاق  عددی مانندفراملی و ارتکاب جرائم مت افتهیسازمانی هاگروهروزه، با گسترش ام

ه و غیر مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و

المللی، در سطح بین هاگروهکسب درآمدهای کالن ناشی از این جرائم توسط این 

 فته فراملی مطرح شده است.یاشویی به عنوان جرم سازمانپول

فتارهای شویی با برخی رفتارهای مجرمانه دیگر، همانند فساد اداری یا رارتباط پول

المللی و ینبتروریستی، توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد و در نتیجه برخی اسناد 

خدر ممواد  قا قاچابی در این رابطه مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه امنطقه

تحادیه ا 1990 یا منشور 1988دسامبر  20مصوب  ()کنوانسیون وین گردانروانو مواد 

 .(United Nation, 1998) شویی تنظیم گردیداروپا درباره پول

تجارت  رها،عدم وجود قوانین کارآمد و به روز، نفوذ در بازارهای مالی قانونی کشو

ظام نه، ضعف ی مالی پیچیدهاتیفعالورود به  آزاد، سرعت زیاد ارتباطات از راه دور،

 .گرداندیم ترآسانشویی را و عوامل متعدد دیگر ارتکاب پول بانکی بسیاری از کشورها
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شویی، سیاست انون مبارزه با پولقبا تصویب  1386 اسفندماهگذار ایران نیز در قانون

 ریغفری و بزار کیده از ابا استفا لهیوسنیبدجنایی خود را در مقابله با این جرم ارائه داد تا 

 د.شویی مقابله و آن را کنترل کنی، با آثار و پیامدهای سوء و گسترده پولفریک

ی قانونریغ یدرآمدها آن طی که است فرایندی شوییپول گفت، توانیم مجموع در

ع مناب آن یط در که است فرآیندی شوییپول دیگر، تعبیر به .دهندیم جلوه قانونی را

ترك  یا فعل هرگونه حقوق، علم دیدگاه از .شودیم پنهان نامشروع، اموال و پول اصلی

بابایی، ) دریگ صورت یرقانونیغ منشاء با اموال یا وجوه دادن جلوه قانونی برای که فعل

1389 :11.) 

 شوییشوییپولپول انواعانواع . 2-1

 :کرد تقسیم زیر نوع چهار به توانیم را شوییپول کلی طوربه

 درونیدرونی شوییشوییپولپول .1-2-1

در  که ورکش یک داخل در مجرمانه هایفعالیت از آمده دست به کثیف یهاپول به

 .گرددیم اطالق ،شودیم شسته نیز کشور همان

 صادراتیصادراتی شوییشوییپولپول  ..11-22-22

 دست به شورک داخل در مجرمانه هایفعالیت از که شودیم گفته کثیفی یهاپول به

 .ابدییم انتقال کشورها سایر به تطهیر برای و آیدیم

 وارداتیوارداتی شوییشوییپولپول. . 11-22-33

بوده  جهان اطنق دیگر در یرقانونیغ هایفعالیت حاصل که است کثیفی یهاپول شامل

 .گرددیم موردنظر کشورهای وارد شستشو برای و

 بیرونیبیرونی شوییشوییپولپول  ..11-22-44

در  و تاس کشورها دیگر در مجرمانه اقدامات از آمده دست به کثیف یهاپول شامل

 .شودمی شستشو کشورها آن از خارج

 

 شوییشوییپولپول مراحلمراحل  ..22

 انجام ادغام و یبندطبقه ی،ابیمکان مرحله سه در معمول طوربه شوییپول عملیات

 .(142: 1377میر محمد صادقی، ) ردیپذیم
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 22-11..  مالیمالی وو پولیپولی سیستمسیستم بهبه کثیفکثیف هایهایپولپول تزریقتزریق وو ییابابییمکانمکان 

 وارد مسکوکات( و )اسکناس فیزیکی صورت به نجریا در نقد پول مرحله این در

 .ستا آسان قانون خالف اعمال ردیابی ی،ابیمکان مرحله در شد. خواهد مالی سیستم

مالی  یدهانها انواع یا بانک مانند نهادهایی نزد یرقانونیغ درآمدهای مرحله این در

ارزشی  با یکاال یا و گرددیم ارسال خارج به یا شده یگذارسپرده یررسمیغ یا رسمی

فروخت،  را هاآن یراحت به توانیم که بهاگران یهاسنگ و فلزات هنری، آثار مثل

وردن آ دست به محل از را نقد پول که است این کننده تطهیر هدف .شوندیم خریداری

 (73: 1385باشد)محمدی،  مصون مقامات پیگیری از ترتیب این به تا نماید دور آن

 کردنکردن الیهالیه الیهالیه اایی ییبندبندطبقهطبقه. . 22-22

 اصلی نبعم کردن پنهان برای کوششی واقع در شوییپول عملیات در یبندطبقه

 ردپای مرحله این . درباشدیم مالی پیچیده یدادوستدها از ییهاهیال ایجاد مالکیت با

 از تفادهاس با خود اصلی منبع از نامشروع درآمدهای و رودیم بین از ی کثیفهاپول

 .شودمی داج عملیات مالی

 ادغامادغام. . 22-33

با  ورکش اقتصاد اصلی بدنه به رهیابی هنگام به غیرقانونی وجوه ادغام مرحله در

. ردیگیمخود  به مشروع شکل و شودیم ادغام قانونی و تجاری هایفعالیت از یامجموعه

 و راه قانونی از رسدیم نظر به ظاهرا که ردیگیم صورت نحوی به اقتصاد با پول ادغام

 و نونیثروت قا تشخیص مرحله، این زیآمتیموفق انجام با .است آمده دست به مشروع

 .(87: 1382، زاده باقر) است ریپذامکان دشواری به یکدیگر از غیرقانونی

 و کندیم ادیپ یگاهیجا کشور مشروع یمال نظام در جرم نامشروع دیعوا مرحله نیا در

 انتقال اب معموالً ندیفرا نیا. شودیم ستمیس در موجود مشروع هایییدارا گرید هیشب

 استفاده هب تینها در تا است یبانک مشروع حساب به انتقال و نقل معرض در هایییدارا

 .(Cox, 2014: 18, 19)برسد  نیمرتکب نظر مورد
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 المللیالمللیبینبین اسناداسناد دردر شوییشوییپولپول بابا مبارزهمبارزه. . 33

 های¬نسازما ها،تهیکم قالب در کشورها یجمعدسته اقدامات یبررس به قسمت نیا در

 خالصه صورتبه شوییپول جرم با مبارزه برای چندجانبه یهامانیپ و معاهدات ،یجهان

 .گرددیم اشاره

 (وینوین کنوانسیونکنوانسیون) گردانگردانروانروان داروهایداروهای وو مخدرمخدر موادمواد بابا مبارزهمبارزه کنوانسیونکنوانسیون دردر پولپول تطهیرتطهیر. . 33-11

 عمل تا آورد جودو به نندهامضاک یهادولت برای تعهداتی که المللیبین سند اولین

 سیونکنوان نمایند، انگاری جرم خود داخلی قوانین در را نامشروع درآمدهای تطهیر

 دسامبر 20 مصوب ،گردانروان داروهای و مخدر مواد قاچاق علیه متحد ملل سازمان

 مذکور نویکنوانس( 3) ماده ب بند در .است معروف وین کنوانسیون به که باشدیم 1988

 چنین اینکه بر علم با اموال انتقال یا تبدیل -1است.  شده تعریف گونهاین پول رتطهی

 مشارکت یا و بوده بند این الف فرعی بند موضوع جرائم و جرم ارتکاب از ناشی اموالی

 هر با معاونت یا و اموال نامشروع اصل کتمان یا و اخفا منظور به مزبور جرایم یا و جرم در

 قانونی ازعواقب فرار جهت داشته دست جرائمی یا جرم چنین ارتکاب در که شخصی

 حقوق ، جابجاییواگذاری محل، منبع، وقایع، ماهیت کتمان یا و اخفا -2خود.  اقدامات

 فرعی موضوع ائمیا جر جرم از اموال این اینکه به علم با مزبور، اموال مالکیت یا و مربوطه

رهبر، ) انددهیگردناشی  جرائمی یا و رمج چنین انجام در مشارکت یا و بند این الف

1387 :173.) 

 شوییشوییاهداف پولاهداف پول. . 33-22

اهداف مجرمین از تطهیر عواید مجرمانه چیست؟ به عبارت دیگر پول شویان از انجام 

پول،  کنندگان ریتطه؟ بدون تردید کنندیماین عملیات چه مقصد و یا هدفی را تعقیب 

ی همهاما وجه اشتراك و اهداف مشترك در  کنندیماهداف و مقاصد گوناگونی را دنبال 

ی پول اعم از اینکه کنندهشویی، غلبه وجه مالی و اقتصادی آن است. تطهیر عملیات پول

همان مرتکب جرم اصلی باشد یا شخص ثالث دیگر، در هر صورت هدف غائی او جلب 

ی وجوه آلوده، ی پول در قبال شستشوکنندهاز موردی که تطهیر  نظرصرفمنفعت است. 

، حتی آنجایی که مجرم شخصأ عواید و اموال کندیممبلغی را به عنوان پورسانت دریافت 
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  از عواید جرم  ترمطلوب، هدف او عمومأ انتفاع بهینه و دینمایمحاصل از جرم را تطهیر

گفت: مرتکبین جرم تطهیر پول غالبا اهداف  توانیمارتکابی است. به همین دلیل اجماال 

شویی اهداف پول شویان در ارتکاب بزه پول نیترمهم. کنندیمدی و اقتصادی را دنبال ما

 :باشدیمذیل  شرح به

 و مصادره وجوه آلودهو مصادره وجوه آلوده  احتراز از شناسایی توقیفاحتراز از شناسایی توقیف  ..33-22-11

شویی احتراز و جلوگیری از کشف منابع مالی نامشروع توسط هدف پول نیترمهم

، وجوه آلوده به کندیمی پول تالش کنندهتطهیر  .باشدیممأمورین و مقامات مجری قانون 

ی تغییر شکل دهد که اگونهجرم اصلی، به بیان دیگر اموال عواید حاصل از جرم را به 

شناسایی آن برای مأمورین و مراجع مربوطه دشوار یا ممتنع شود. عواید حاصل از جرم 

(. از این 81: 1393حبتی، م) دارندپیوسته در معرض خطر تحقیقات پلیسی و مصادره قرار 

رو یک مجرم باید بتواند برای تملک یا تسلط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل 

در اختیار داشتن وجوه حاصل از اعمال  صورت نیاقبول و قانونی ارائه دهد در غیر 

د ی او در ارتکاب جرم اصلی تلقی خواهد شد. مثأل قاچاقچی موامداخلهمجرمانه دلیلی بر 

مجرمانه خویش درآمد هنگفتی تحصیل نموده است یا  هایفعالیتمخدر که به دنبال 

کارمند دولتی که دخل و خرجش با هم متناسب نیست در خصوص سر منشأ و منبع 

ی کالن خود باید قادر به ادای توضیح برای مقامات و مأمورین مجری قانون باشد هاثروت

مشکوکی در معرض مصادره، شناسایی و توقیف  در غیر این صورت چنین اموال و وجوه

 یالملل نیب سطح در ییجنا استیس در یتحول امروزه(. 198: 1390، آذری رادخواهد بود )

 گسترش مصادره شمول رهیدا افته،ی سازمان تیجنا با مبارزه ریتداب در که است داده یرو

 که دیجد ابتکار نیا است یهیبد. شود یم زین ییجنا یسازمانها اموال ضبط شامل و افتهی

 و راداتیا از مصون داده، گسترش را آن و نموده دگرگون را مصادره یسّنت مفهوم

 است؛ نمانده هستند، مصادره کیکالس و یسّنت مفهوم طرفدار که یدانان حقوق انتقادات

 :Fiandaca, 2001) است خواهانهیآزاد افکار بر یمبتن مصادره، کیکالس مفهوم چون

73). 
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 تامین مالی اعمال مجرمانه بعدی. 2-2-3

یکی از اهدافی که تطهیر کنندگان پول تعقیب می کنند ، این است که از وجوه تطهیر 

شده برای ارتکاب اعمال مجرمانه بعدی بهره برداری نمایند . ارتکاب برخی از جرائم مثل 

ی هنگفتی می باشد و قاچاق مواد مخدر و به طور کلی جرائم سازمان یافته نیازمند منابع مال

در بسیاری از موارد ، عواید حاصل از جرائم اصلی به منظور انجام جرائم بعدی و تامین 

منابع مالی این جرائم، منجمله جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر، شستشو داده می شود. 

و وجوه تطهیر شده تامین مالی الزم را برای معامله کنندگان مواد مخدر و تروریست ها 

قاچاقچیان اسلحه و دیگر جنایتکاران فراهم می کند. به طور کلی جرائم مالی برای امنیت 

ملی هر کشور خطر جدی محسوب می شوند؛ چرا که این جرائم وقوع انواع متعددی از 

اعمال مجرمانه را در پی خواهند داشت. به بیان دیگر جرائم مالی فی الواقع به وقوع سایر 

عه دامن زده و در حقیقت منبع تامین مالی برای طیف گسترده ای از جرائم بعدی در جام

شوند. از این رو یکی از راه های مقابله با جرائم مالی در حقوق جرائم بعدی محسوب می

ملی و بین المللی، پیش گیری و سرکوب پول شویی می باشد. فلذا مقابله با جرم پول شویی 

نه تنها وقوع جرائم مالی را در جامعه کاهش می و تعقیب و توقیف و مجازات مرتکب آن 

دهد بلکه همچنین مجرمین و تروریست ها را از رسیدن به اهداف نا مشروع خود که همانا 

ارتکاب جرائم خطرناك بعدی است ، محروم می نماید و محروم نمودن مجرمین از عواید 

ف و آسیب پذیر آنها تلقی غیر قانونی جرم ارتکابی ، دقیقا مورد هدف قرار دادن نقاط ضع

می شود. پول و به طور کلی منابع مالی شریان خون سازمان های مجرمانه است . مجرمین و 

گروه های جنایی برای تأمین هزینه های ارتکاب جرم ، تهیه وسایل ارتکاب جرم ، دادن 

 رشوه به کارمندان دولت و مأمورین انتظامی و برخورداری از یک زندگی تجملی و در

یک کالم برای تداوم حیات مجرمانه نیازمند امکانات مالی هنگفتی هستند . آنها در اغلب 

موارد این منابع مالی را از عواید و درآمد های مجرمانه حاصل از جرائم اصلی تأمین   می 

کنند . مجرمین برای نیل به مقصود خود ناگزیر به بهره برداری از فنون پول شویی هستند تا 

وجود آلوده ی ظاهری قانونی و مشروع بدهند. چناننچه مجرمین به ویژه شبکه های  بدوأ به

مجرمانه که دست به ارتکاب جرایم سازمان یافته می زنند، موفق به شستشوی پول های 
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  آلوده و پاك نمایی آنها شوند، از آنجایی که غالبأ دارای انگیزه های شریرانه و خطرناکی

از راه ارتکاب جرایم کسب می کنند، به منظور پیشبرد اهداف هستند لذا عوایدی را که 

مجرمانه بعدی بکار می برند. این اهداف ممکن است اقتصادی باشند مثل در اختیار گرفتن 

نبض بازار های مالی و مؤسسات تجاری با اتکاء به ثروت های کالن ناشی از اعمال 

تیجه ورشکستگی آنها و یا اهداف مجرمانه و خارج نمودن رقبا از میدان رقابت و در ن

سیاسی باشند مثل نفوذ در مراجع تصمیم گیری و صاحبان مناصب کلیدی و حساس و 

خرید و خنثی سازی این افراد با اعطای پول و رشوه به آنها و در نتیجه ایجاد فساد اداری و 

ب سیاسی و یا حتی مصرف وجوه آلوده در رقابت های تبلیغاتی و انتخابات جهت کس

کرسی های نمایندگی توسط خود مجرمین یا افراد تحت حمایت آنها. واقعه ی یازدهم 

میالدی در ایاالت آمریکا نشان داده است که وجوه تطهیر شده حاصه از  2001سپتامبر سال 

جرائم قبلی برای اهداف تروریستی نیز قابل استفاده هستند کما اینکه نتیجه تحقیقات 

اثبات کرده است که برخی  2001تروریستی یازدهم سپتامبر سال معموله پیرامون حوادث 

از افراد مرتبط با تروریست ها از سیستم بانکی آمریکا جهت تطهیر درآمد ها و تأمین هزینه 

ی مالی انجام این عملیات استفاده کردند. فلذا پول شویی در واقع یک حلقه اتصال و 

ست که از ارتکاب )جرائم اصلی( شروع شده ارتباط بین یک رشته فعالیت های مجرمانه ا

و با فرآیند پول شویی و عبور دادن دارایی غیر قانونی از کانال های قانونی ادامه پیدا کرده 

و نهایتأ با مصرف وجوه تطهیر شده در اعمال مجرمانه بعدی تداوم می یابد. در نتیجه پول 

نموده و موجب تکرار و ادامه فعالیت شویی منبع تأمین مالی اعمال مجرمانه بعدی را فراهم 

 های غیر قانونی می گردد .

 

 شویی در فقهشویی در فقهپولپول  ..44

یی شوپولی وجود دارد که جرم انگاری اصول ودر دین مقدس اسالم یک سری قواعد 

ی معج وو از مالکیت فردی  کشاندیمرا در یک نظام دینی به حسب ظاهر به چالش 

ا سوق( مسلمین ر) بازار توانیم اصول واز جمله این امارات  کندیمحمایت 

 (.48: 1385برشمرد)محمدی، 
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برای ) موجودموال در مورد ا  سوق( مسلمین: سیره عقالی بر این است که) بازار .1-4

 تگوش ومثال گوشت( در بازار مسلمین در صورت احتمال اینکه ذبح شرعی نشده باشد 

تیب تمال ترنین اح؛ زیرا اگر به چدهندینمحالل نباشد ترتیب اثر   موجود در بازار مسلمین

. استقرار شودیمتعطیل   مسلمین بازار و گرددیماثر داده شود نظام زندگی اجتماعی مختل 

د در موجو ستوپ واز گوشت  کنندیم  بر اینکه در بازار رفت آمد نیمؤمنسیره مسلمین و 

ه ملی ائمعت یا خیر سیره کنند که میته اس سؤالبدون اینکه  کنندیمبازار خریداری 

 ا تائیدقالء رعی از ناحیه آنان صادر نشده است بلکه سیره منع و  ع( بوده است) معصومین

مال  منبع ومنشاء به ظاهر عمل و از دوفروشیخردر  اندنکردهجدید اتخاذ  رهیس و  نموده

و ی در تصرف دیگر مال( )روایت حفص بن غیاث از امام صادق )ع کردندینم سؤال

 (.82: 1370( )مکارم شیرازی، (خرید آن

رم ج مانع ظاهربه استناد کرد و به حسب  توانیمقاعده دومی که به احترام مالکیت 

 یی در دین مقدس اسالم شده قاعده ید است.شوپولانگاری 

 وامت ها اعم هاملتم من استولی علی شئی فهو اولی به(: عقالء از تما) یدقاعده  .2-4

 و  دیهکین است ابر  و یا منکر خداوند باشد  عتقد به ادیان آسمانی باشد یا نباشداز اینکه م

ی و ررسب وند و در ترتیب آثار ملکیت توقف وتامل ندار  دانندیمرا دلیل مالکیت  تصرف

اء ری؟ منشیا مال دیگ باشدیمبه عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش  کنندینمتحقیق 

ا رلکه آن رده بشارع مقدس نه تنها این سیره عقالء را رد ومنع نکآن حالل است یا حرام؟ 

 البیت( اثاث ع( در مورد تکلیف) صادقنموده است )روایت یونس بن یعقوب از امام  دییتأ

 (42 :1370)مکارم شیرازی، 

شویی در استناد کرد که پول توانیمقاعده اصالۀ الصحۀ: اصل دیگری که به آن  .3-4

ی حجیت مبنا ودلیل  نیترعمدهاصالۀ الصحۀ است  شودینمالم جرم تلقی نظام حقوقی اس

 تفاوت وپیش سیره عقالء است عقالی عالم با وجود اختالف   اصالۀ الصحۀ مانند دو قاعده

بر این اصل توافق دارند که اعمال همدیگر را  هازمانتمام  در ی،اعتقاد ودر مکتب فکری 

 به نامشروعنمایند چنانچه اگر به مالی برخوردند که احتمال داشت از طریق حمل بر صحت 
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 این سیره مورد پذیرش وتایید شارع  دهندینم  تیب اثرتر احتمالآمده باشند به آن  دست

 (.288: 1377)بجنوردی،   نشده است آن ازمقدس قرار گرفته است و نهی و منعی 

ست که قالء اعواعد فقهی است که مبتنی بر سیره سوق( مسلمین از ق) بازار وقاعده ید 

است  اشتهو مورد رد شارع واقع نشد بلکه بر سیره عقالء صحه گذ  در عصر شارع بوده

 امالك وموال یا پول را تبدیل به ا  گذاردیمبنابراین اگر فردی پول را در حساب خود 

اعده ه حکم قبده است بلکه آم دست بهطریق نامشروع  از ، نباید گفت که این پول  کندیم

 باشدیموع اصالۀ الصحه مالکیت مالک بر این مال مشروعیت دارد وجهت معامله نیز مشر

 تنی بر مصالح: این اصل مبسدینویم دانانحقوق  علت پذیرش این قاعده یکی از  در

عمال ا کلیه رد وقرار دهیم  فساد برمسلمین است؛ زیرا چنان چه در زندگی روزمره اصل را 

 وویم، قوام شمواجه  دیترد وی با شک ادهیپدهر  با وکنیم  تجسس ومردم تفحص  افعال و

. کندیمی بروز کار روزه مره مردم اشکاالت کل در و رودیمنظام مدنیت از بین   استقرار

نی که تا زما اعمال مردم را کندیماین مفاسد به مسلمین حکم   ی ازریجلوگاسالم برای 

: 1388 داماد، بدانند)محقق تیمشروع وبه اثبات نرسیده باید دارای صحت   ادلهخالفش با 

ه ن را بآ  وضیحاتییی را جرم انگاری نکرده اما با تشوپول(. در قواعد باال در ظاهر 211

 .میرسانیماثبات 

اصل فقهی حرمت )) ییشوپولاکل مال به باطل: یکی از مبانی فقهی جرم انگاری  .4-4

: دیفرمایمکریم  قرآن در  است(( خداوند متعال نامشروع ول غیر بر وجه باطل خوردن ما

در این آیه شریفه از تصرف  (29، نساء :188))ال تاکلوا اموالکم بینکم با الباطل...(( )بقره:

که   گونههماندر مال دیگران نهی نموده است در نظام حقوقی اسالم  باطل ونامشروع 

انسانی را ندارد،  شرافت واست کسی حق تعرض به کرامت  شرافت وانسان دارای کرامت 

در اموال  تواندینمی شرع واموال انسان نیز دارای حرمت است کسی بدون مجوز قانونی 

شویی عالوه بر اصل فقهی، دیگران تصرف نماید. پس در اینجا استناد ما بر جرم بودن پول

 آنجااز  از جمله مصادیق )اکل مال به باطل(:است.  البالغهنهجو کتاب معتبر   آیات قرآن

در بخش  ژهیوبه ،ی مختلف فقههابخشدر ابواب و  ،که این اصل برگرفته از آیات قرآن

  آیات مورد نظر را به اختصار شودیممورد استناد و استدالل واقع  معامالت، ومکاسب 
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)وال تاٌکلوا اٌموالکم ) :تا جایگاه و مفهوم این اصل به خوبی روشن شود  میکنیمبررسی 

بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس باالثم وانتم تعلمون(() 

تا  یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید اموال( 188بقره : 

))یا ایها الذین آمنوا  د.اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانی ،بدان سبب

االّ ان تکون تجارة عن تراض منکم وال تقتلوا انفسکم اّن  ،التاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل

 ناحقبهاموال یکدیگر را  د،یاآورده( ای کسانی که ایمان 29نساء : )((اللّه کان بکم رحیماً

ید و یکدیگر را مکشید. تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باش آنکهمگر  ،نخورید

یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من االحبار والرهبان )) خداوند با شما مهربان است. نه،یهرآ

لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الّله والذین یکنزون الذهب والفّضته وال 

 دیاآوردهه ایمان ای کسانی ک (34توبه : )((ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم

و دیگران را  خورندیمبسیاری از راهبان )دانشمندان( یهود و نصاری اموال مردم را به ناحق 

به  کنندینم انفاقش خداو در راه  اندوزندیمو کسانی که زر و سیم  دارندیبازماز راه خدا 

یستند و ها یکسان نعذابی دردآور بشارت ده. گرچه موارد این آیات و شأن نزول آن

 :اندگفتهکه مفسران  گونههمانتفاوت دارند و 

قاضی  گرددیم ی و کارهایی است که موجبخواررشوهآیه اوّل: بیشتر ناظر به حرمت 

 حکم کند. ناحقبهدعوا  طرف دوبه نفع یکی از 

 آیه دوم: اشاره دارد به ربا و رباخواری و معامالت حرام و فاسد.

 و تزویر راهبان و احبار مطرح است. در آیه سوم: زورگویی و غصب

 در دو نکته اشتراك دارند: ،با این حال

)اکل یگری )دبر همه آن موارد )باطل( اطالق شده است. عالوه بر این در آیات   -1

 مال یتیم، غصب و ... اطالق شده است. خوردن مال به باطل(( بر رباخواری،

 است. ل به باطل(( نهی و مذمت شده)اکل مابا صراحت و روشنی ) ،در هر سه آیه -2
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 5.  المللی و حقوق ایرانشویی در اسناد بینجرم پولمقایسه 

عدم  ی حقوقی حتی در صورت عدم اثبات جرم اصلی و همچنینهاستمیسدر برخی 
عرض ی مشکوك وی در مهایدارائاصدار حکم محکومیت فرد به جرم اصلی، اموال و 

معین  یک نصاب ی حقوقی چنانچه فرد مبلغی بالغ برهاتمسیسمصادره خواهد بود. در این 
اریز انکی وی آمریکا ده هزار دالر( را در یک نوبت به حساب بمتحده)مثال در ایالت 

ه این ید ککند، بانک مربوطه قانونأ موظف است مراتب را به مراجع ذیصالح گزارش نما
ا مبلغ له ب. همچنین اگر معامامر ممکن است موجب پیگرد فرد و موضوع توسط پلیس گردد

رگاه ر کلی هه طوبمعینی انجام گیرد که با شأن و موقعیت معامله کننده متناسب نباشد و یا 
شروع قانونی منشأ م نا واموالی را در اختیار داشته باشد که مورد اتهام قرار گرفته و نتواند مب

بات جرم اصلی( ا وجود عدم اث(. )ب33: 1390آذری راد، ) برساندبرای آن اموال به اثبات 
. از این رو شودیمگونه اموال توسط دولت مصادره شده و از مالکیت دارنده خارج این

ز وگیری اظور جلی بدون مبنا و منشأ قانونی در اختیار دارند، به منهاییدارااشخاصی که 
 در سیکل وداده و مجاری مشروع عبور  هاکانالها را از مصادره این اموال ناچار هستند آن

و مشروع  تجاری قانونی، مباح هایفعالیتی ناشی مدهادرآها را به عنوان شویی آنپول
 ز عوایداینه جلوه دهند. از آنجایی که هدف مرتکبین جرایم مالی، کسب سود و انتفاع به

، دهدیمها را به سمت و سوی ارتکاب این جرائم سوق و همین انگیزه آن باشدیممجرمانه 
 شدید در وشویی لزوما باید حاوی احکام و مقررات جدی ز این رو قوانین مبارزه با پولا

ری شویی بسیای این هدف و غایت باشد. کنکاش در قوانین مبارزه با پولسازیخنثجهت 
ان ت به عنوگذاران مکتوم نمانده اساز کشورها مؤید آن است که این مهم از دیدگاه قانون

اهداف  گرنادا یکی از 1992یهی قانون عوایدی کیفری مصوب سال مثال در مقدمه توج
عواید  ال وتصویب و اجرای این قانون )قادر نمودن مقامات مجری قانون به ردیابی امو

ده است شر( ذکر ساختن مصادره اموال مذکو ریپذامکانناشی از جرائم اصلی( و باالخره )
ز ناشی ا وایدعبسوطی برای توقیف و مصادره و متن این قانون نیز حاوی مقررات و احکام م

انیا نیز یکی از تانز 1991. به عالوه در مقدمه توجیهی قانون عواید جرم سال باشدیمجرم 
: 1383کوثری، نمودن مصادره عواید ناشی از جرم قید شده است ) ریپذامکاناهداف آن، 

52.) 
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این است که از وجوه تطهیر ، کنندیمیکی از اهدافی که تطهیر کنندگان پول تعقیب 

ی نمایند. ارتکاب برخی از جرائم مثل برداربهرهشده برای ارتکاب اعمال مجرمانه بعدی 
و  باشدیمیافته نیازمند منابع مالی هنگفتی قاچاق مواد مخدر و به طور کلی جرائم سازمان

 نیتأمعدی و در بسیاری از موارد، عواید حاصل از جرائم اصلی به منظور انجام جرائم ب
. شودیمجرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر، شستشو داده  جملهمنمنابع مالی این جرائم، 

و  هاستیترورمواد مخدر و  کنندگانمعاملهمالی الزم را برای  نیتأموجوه تطهیر شده 
. به طور کلی جرائم مالی برای امنیت کندیمقاچاقچیان اسلحه و دیگر جنایتکاران فراهم 

؛ چرا که این جرائم وقوع انواع متعددی از شوندیمهر کشور خطر جدی محسوب  ملی
اعمال مجرمانه را در پی خواهند داشت. به بیان دیگر جرائم مالی فی الواقع به وقوع سایر 

ی از اگستردهمالی برای طیف  نیتأمجرائم بعدی در جامعه دامن زده و در حقیقت منبع 
ی مقابله با جرائم مالی در حقوق هاراهاز این رو یکی از  شوند.جرائم بعدی محسوب می

شویی و . فلذا مقابله با جرم پولباشدیمشویی ی و سرکوب پولریگشیپالمللی، ملی و بین
تعقیب و توقیف و مجازات مرتکب آن نه تنها وقوع جرائم مالی را در جامعه کاهش 

رسیدن به اهداف نامشروع خود که را از  هاستیتروربلکه همچنین مجرمین و  دهدیم
و محروم نمودن مجرمین از  دینمایمهمانا ارتکاب جرائم خطرناك بعدی است، محروم 

ها آن ریپذبیآسعواید غیرقانونی جرم ارتکابی، دقیقا مورد هدف قرار دادن نقاط ضعف و 
 استی مجرمانه هاسازمان. پول و به طور کلی منابع مالی شریان خون شودیمتلقی 

ی ارتکاب جرم، هانهیهزی جنایی برای تأمین هاگروه(. مجرمین و 49: 1386محمدنسل، )
تهیه وسایل ارتکاب جرم، دادن رشوه به کارمندان دولت و مأمورین انتظامی و برخورداری 
از یک زندگی تجملی و در یک کالم برای تداوم حیات مجرمانه نیازمند امکانات مالی 

ی مجرمانه درآمدهادر اغلب موارد این منابع مالی را از عواید و  اهآنهنگفتی هستند. 
. مجرمین برای نیل به مقصود خود ناگزیر به کنندیم حاصل از جرائم اصلی تأمین

ی ظاهری قانونی و مشروع آلودهشویی هستند تا بدوأ به وجود ی از فنون پولبرداربهره
یافته مانه که دست به ارتکاب جرایم سازمانی مجرهاشبکهمجرمین به ویژه  چنانچهبدهند. 

ها شوند، از آنجایی که غالبأ ی آلوده و پاك نمایی آنهاپول، موفق به شستشوی زنندیم
ی شریرانه و خطرناکی هستند لذا عوایدی را که از راه ارتکاب جرایم هازهیانگدارای 
. این اهداف ممکن برندیم، به منظور پیشبرد اهداف مجرمانه بعدی بکار کنندیمکسب 



هش ه ژپو
نام

فصل
ت   

الم
س ق ا

حقو طبیقی 
غ    و 

ب
ر

س    –
پنجم  ال 

-  
شماره س     

م      
و

- 
ییز    پا

139
7

 

 

 

84 

 
ی مالی و مؤسسات تجاری با اتکاء بازارهااست اقتصادی باشند مثل در اختیار گرفتن نبض 

ی کالن ناشی از اعمال مجرمانه و خارج نمودن رقبا از میدان رقابت و در نتیجه هاثروتبه 
بان ی و صاحریگمیتصمها و یا اهداف سیاسی باشند مثل نفوذ در مراجع ورشکستگی آن

ها و ی این افراد با اعطای پول و رشوه به آنسازیخنثمناصب کلیدی و حساس و خرید و 
ی تبلیغاتی و هارقابتایجاد فساد اداری و سیاسی و یا حتی مصرف وجوه آلوده در  جهیدرنت

ی نمایندگی توسط خود مجرمین یا افراد تحت حمایت هایکرسانتخابات جهت کسب 
میالدی در ایاالت  2001ی یازدهم سپتامبر سال واقعه( 46: 1393 ،آلن فرانسها. )آن

از جرائم قبلی برای اهداف تروریستی  خاصهآمریکا نشان داده است که وجوه تطهیر شده 
نیز قابل استفاده هستند کما اینکه نتیجه تحقیقات معموله پیرامون حوادث تروریستی یازدهم 

از سیستم  هاستیترورخی از افراد مرتبط با اثبات کرده است که بر 2001سپتامبر سال 
ی مالی انجام این عملیات استفاده نهیهزو تأمین  درآمدهابانکی آمریکا جهت تطهیر 

 هایفعالیتشویی در واقع یک حلقه اتصال و ارتباط بین یک رشته فلذا پول کردند.
شویی و عبور دادن مجرمانه است که از ارتکاب )جرائم اصلی( شروع شده و با فرآیند پول

ی قانونی ادامه پیدا کرده و نهایتأ با مصرف وجوه تطهیر شده هاکانالدارایی غیرقانونی از 
شویی منبع تأمین مالی اعمال مجرمانه . در نتیجه پولابدییمدر اعمال مجرمانه بعدی تداوم 

ملک، ) گرددیمغیرقانونی  هایفعالیتبعدی را فراهم نموده و موجب تکرار و ادامه 
1388 :19.) 

بین عواید حاصل از جرم و خود عمل مجرمانه یک رشته ارتباطی مستحکمی وجود 
به مرتکبین  توانندیمدارد که مقامات پلیسی با کشف این عواید و ردگیری این رشته 

جرایم دسترسی پیدا کنند. وجوه کالن و هنگفتی که در نتیجه ارتکاب جرائم اصلی در 
 نیا، لزومأ باید مخفی شود یا مورد تطهیر قرار گیرد. در غیر باشدیماختیار مجرمین 

ی غیرقانونی دلیل ارتکاب فعالیت مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر هاپولداشتن  صورت
ی پلیسی با ردیابی عواید حاصل از جرم، عمل مجرم هادستگاهمحسوب گردیده و چه بسا 

مایند. از این رو مجرمین با تطهیر این عواید و اصلی را کشف و نهایتأ مجرمین را شناسایی ن
تغییر شکل دادن یا کتمان منبع آن، ارتباط میان جرم و مجرم را از بین برده و آن را از 

و راه کشف جرم اصلی را مسدود کرده و مانع شناسایی  سازندیمسرمنشاء خود دور 
حاصل از اعمال )رد پول  . بنابراین پیگیری و تعقیب(billy Steel) شوندیممجرمین آن 
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شیوه تحصیل مدرك  نیترمهمبسیار حائز اهمیت است. تعقیب رد پول کثیف  (مجرمانه

. جنایتکار مشهور آمریکایی موسوم به آل کاپون هم با تعقیب رد پول گرددیمجرم تلقی 
شناسایی و دستگیر شده است. به موجب آنچه که به )اصل آل کاپون( معروف است، اگر 

ول آل کاپون را بدست آوردید قطعًا خود آل کاپون را هم پیدا خواهید کرد. از این شما پ
ی جنایی فی الواقع بمنزله ی قطع شریان خون این هاسازمانی مالی ساختارهارو حمله به 

ی جنایی هاسازمانبساط  کردنجمعبرای  هاوهیش. این امر یکی از بهترین باشدیم هاسازمان
بدیهی است استفاده از عواید تحصیلی و ناشی از جرم در عین حال که . گرددیممحسوب 

ها را برای ارتکاب جرائم بعدی و آتی تجهیز و آن باشدیمکمال مطلوب مجرمین 
. چرا که گرددیم ها نیز محسوبی آشیل آنپاشنهی ضعف و به اصطالح نقطه، دینمایم

اصلی و شناسایی مرتکبین را  ها در تصرف مجرمین خطر و ریسک کشف جرموجود آن
. به همین دلیل مجرمین به هدف سرپوش نهادن بر جرم اصلی ارتکابی، دهدیمافزایش 

ماهیت ناپاك و آلوده این عواید را مکتوم و  شوییاز طریق فرآیند پول کنندیمسعی 
هم از خطر توقیف و مصادره عواید مجرمانه و هم از ریسک  لهیوسنیبدمخفی نموده تا 

 (.29: 1393دادگر، ) ابندکشف جرم اصلی و شناسایی مجرمین آن خالصی ی
اجـتـماعـی، فـرهـنـگـی، سیاسی و  بارانیزشویی صدمات که بیان شد، پول طورهمان

کـنـتـرل، پیشگیری  منظوربهکـند.ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد میاقتصادی جبران
یـافـتـه فراملی سـازمـان جرائمون ملل متحد برای مـبـارزه بـا و مقابله با این پدیده، کنوانسی

میالدی به تصویب رسید و جمهوری اسالمی ایران به آن ملحق شد. در این  2000در سال 
شویی از سوی دولت المللی به امضا رسید و الیحه مبارزه با پولراستا نیز سند همکاری بین

به  1386ماه بهمن 2شد. این الیحه در تاریخ  تدوین و به مجلس شورای اسالمی تقدیم
االجرا شد. هدف از تصویب شویی الزمتصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پول

انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول شویی، جرمقانون مبارزه با پول
سالم باشد، از ترویج و تحصیل  اقتصادی جامعه و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت

درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و 
گذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و سرمایه

کاری معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان
بـندد انـگـیزه در جامعه گسترش پیدا کند، اقـتصاد سالم از جـامـعه رخـت بـرمـی
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شود. با این روش رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل میگذاری از بین میسرمایه

 های مجرمانه شد.شویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیتتوان از پولمی
 

 در مورد پولشوییسیاست کیفری ایران  .6
ن نحوه اجرای ( قانون اساسی و قانو49موادی از قوانین و مقررات جزایی ایران، اصل )

شدید تقانون اصالح قانون ( 30)و  (28)مواد  ،1363( قانون اساسی مصوب 49اصل )
جازات مو اصالحات و الحاقات آن، قانون  1376مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر مـصوب 

جازات مرتکبان ارتشا، قانون تشدید م (2)نظام اقتصادی کشور و نیز مادهگران در اخالل
و  قـیـقـیص حـاخــتــالس و کــالهــبــرداری بــه درآمــدهـای نــامــشــروع اشـخـا

ن به اند. پس از الحاق ایرااند؛ اما این قوانین به طور کامل اجرا نشدهحـقـوقی پرداخته
این  رار گرفت.وین قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قپالرمو، تد 2000کنوانسیون 

)زارع،    .به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است 1386بهمن ماه  2قانون در تاریخ 
1390 ،322-301) 

 مراجع کیفری و قضایی .1-6

های کسب درآمد قانون مبارزه با پولشویی به تعریف و راه (2)گذار در ماده قانون
این قانون نیز به عواید  (3)انگاری کرده است. در ماده وع پرداخته و آن را جرمنامشر

طور مستقیم یا غیرمستقیم از حاصل از جرم به معنای هر نوع مال منقول و غیرمنقولی که به
، تشکیل شورای عالی (4)دست آمده باشد، اشاره شده و در ماده های مجرمانه بهفعالیت

بینی گردیده است. بر این اساس، یک سیاست تقنینی پیشگیری، یشمبارزه با پولشویی پ
آوری اطالعات و مدارك و اسناد علیه بررسی و مراقبت و نظارت و در صورت لزوم، جمع

کنندگان درآمدهای نامشروع مورد تـوجـه قـرار گـرفته است. اگرچه قوه قضاییه، تحصیل
ت قضایی محلی عضو این شورا نیستند و وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور یا مقاما

 (4)ماده  4گذار وارد است که به قوه قضاییه توجه نکرده است؛ اما بند این اشکال بر قانون
های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به کند: ارزیابی گزارشچنین مقرر می

گذار با توجه به قانون ت.احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار اس
سابقه تاریخی و متضرر شدن مدیران دولتی و مقامات کشوری و لشکری در اثر فساد، 

محوری را مورد توجه قرار داده و با حفظ کرامت انسانی و با فرض تقدم پیشگیری عدالت
ال از المهای بیتگذاری و خروج اموال و داراییبر مبارزه و برخورد قضایی از طریق قانون
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به  (9)ید مدیران پس از محاکمه و ثبوت شرعی و با توجه به قوانین گفته شده، در ماده 

که در صورت مؤثر نبودن پیشگیری و مجازات مرتکب اشاره کرده است؛ با اعتقاد به این
های مراقبت اداری و انتظامی، باید تعقیب کیفری صورت گیرد. با همین ایده، دادگاه

قانون مبارزه با پولشویی  (11)اند و در ماده صالح به رسیدگی شناخته شدهعمومی و انقالب 
ها به امر های عمومی در تهران در صورت نیاز مراکز استانآمده است: شعبی از دادگاه

اختصاصی بودن شعبه مانع . یابدرسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می
 (293-322،  1386نسل،  )محمد  رسیدگی به سایر جرایم نیست.

 

 گیریگیرینتیجهنتیجه
 درآمدهای و وایدع شناسایی در ایران، بانکی – اقتصادی– مالی ساختارهای - الف

 .است ساخته دشوار آن را مرتکبان با مقابله که شوییپول از جرم ناشی

 منجر جرائم گونهاین اثبات ادله به مربوط یهایینارسا و قانون این با آشنایی عدم -ب

 عناوین هب استناد برای تالش و مجرمانه عنوان این از استفاده به قضات عدم تمایل به

 .است شده نامشروع طریق از مال تحصیل مشابه مانند مجرمانه

 جلب و رمایهس جذب و سودآوری در اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک انگیزه - ج

 دالتع نهادهای اختیار در را مشتریان به مربوط اطالعات تا شده موجب بیشتر مشتری

 هایفعالیت هب مربوط اطالعات افشاء به حاضر یا ندهند قرار)دادسرا و مانند )پلیس کیفری

 .مشتریان نباشند اقتصادی

 مختلف ابعاد یرانا کشور بانکی و مالی – اقتصادی نظام هایویژگی به توجه با -د

 بزهکاران با ابلهمق سازوکارهای و انگاری جرم محدوده ویژه به شوییپول مبارزه با قانون

 .ندارد مپوشانیه آمده المللیبین اسناد در آنچه با شویی کامالپول جرم
جرمی  شوییپول .است غیرقانونی و خالف عملی آن تطهیر و کثیف یهاپول تحصیل

 به حال توسعه در کشورهای خصوص به کشورها از بسیاری که است فراملی یافتهسازمان

 غیر ناسالم و اداری نظام مانند عواملی هستند. گریبان به دست آن با ردهگست شکلی

 و ضعف قوی نظارتی سیستم فاقد و شفاف غیر مالی نظام اقتصادی، ناسالم نظام کارآمد،

اثرات گسترده دارای شوییپول .هستند شوییپول عملیات برای مناسب بسترهایی دولت،
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 در لکشور، اختال از سرمایه فرار مالیات، ارفر موجب که است زیانباری و نامطلوب

 .گرددیمو ...  تورم مالی، بازارهای
و  گیریصمیمت مراکز تعدد کشور، اقتصادی نظام نظمیبی دلیل به نیز ایران اقتصاد

 اقتصاد ر،کشو مالی و پولی گردش بر مرکزی بانک نظارت عدم اقتصادی، گذاریسیاست

 بود. المللی خواهدبین همکاری مستلزم چیز هر از بیش آن با مقابله و نورددیم در را جهان

 و پیوندهای مستحکم ایجاد و المللیبین مشارکت نیازمند شوییپول با مقابله رواین از

 المللیبین ی نهادهایهادستورالعمل و منشورها پذیرش و المللیبین مالی مراکز با همکاری

 هایفعالیت قالب سادگی در به مجرمانه، رفتارهای از ناشی یهاپول دیگر طرفی از .است

 .شودگم می هاآن اصلی منشأ و گردندیم تطهیر گذاریسرمایه و مالی
 گذاریبه سرمایه تمایل و شودیم جرایم بیشتر شیوع موجب شوییپول با مبارزه عدم

 فراهم را کشور ی اقتصادیهاانیبن تضعیف زمینه و دهدیم کاهش را مولد هایفعالیت در

 تدابیر اتخاذ با پیش از و بیش ترسریع چه هر که است ضروری دلیل همین به .آوردیم

 رفتارهای بر عرصه طریق از این تا شود اقدام کثیف یهاپول تطهیر با مبارزه برای مناسب

 این در که .گردد کنشویی ریشهپول و سرکوب پولشویان و گردد محدود مجرمانه

 فساد ارز، و کاال قاچاق مواد مخدر، قاچاق قبیل از جرائمی با ارزهمب به موفق صورت

شویی به عنوان یکی از جرایم پول اساس همین بر .میاشده مرتبط جرائم سایر و اداری
یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم منشا دارد. در واقع مرتکبان جرایم یادشده تنها از سازمان

مند شوند و چه بسا در ادامه های مجرمانه بهرهواید فعالیتتوانند از عشویی میطریق پول
گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر اینکه چرا های غیر قانونی سرمایهفعالیت

کند، کمتر انگاری آن را توجیه میهایی جرمشود و چه ضرورتانگاری میشویی جرمپول
های دیده آثار منفی فراوانی در زمینهجا که این پازآن و تمورد توجه قرار گرفته اس

المللی و های بینسازمانگردد ، پیشنهاد میگذارداقتصاد، امنیت، سیاست و... برجای می
برای مقابله با این پدیده اتخاذ  بهترکارها و تدابیری های جهان راهای و اکثرکشورمنطقه

برای این عمل  ترسنگین تو تعیین مجازا« جرم انگاری»ها کارراه هکه از جمل نندک
 .باشدمی
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