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 تحلیل حقوقی پولشویی در قانون مجازات اسالمی و کنوانسیون های بین المللی

 

 

  چیا نعمتیاندکتر حمزه اسفندیاری بیات، 

 

 

 شیراز دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمیجزا و جرم شناسی  قحقو گروهاستادیار 

 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

ناهنجار اقتصادی و اجتماعی به عنوان  پولشویی به عنوان یک پدیده چکیده:

ازم حتمی جرایم یکی از جرایم علیه، امنیت اقتصادی می باشد که از آثار و لو

های بین المللی  سازمان یافته است. قانون گذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون

( و مصالح عمومی جامعه، قانون 0222( و مریدا )0222(، پالرمو )8991وین )

به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی  8211ا پولشویی را در سال مبارزه ب

الزم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفت است، به گونه های که 

اوالً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، 

الثاً پولشویی و آنچه در حکم ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ث

ی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پولشویی که عایدات یپولشو

مجرمانه است،  بر خالف کنوانسیونهای مذکور در مفهوم مضیق مالی محصور شده 

و به موازات و همچنین برای تعیین جرم منشا هیچ معیاری منظور نشده است. 

جوامع ملی و بین المللی پول شویی نیز سیر صعودی  افزایش این جرایم در سطح

پیدا کرده است اما از بالغ بر یکصد و پنجاه کشور جهان در راستای همگامی و 

که جامعه جهانی  موکدهماهنگی با استانداردهای بین المللی و مطالبات 

سازوکارهای قانونی الزم را در زمینه مبارزه با پول شویی تصویب نموده اند در 

قانون مبارزه با پول شویی تصویب و الزم  8211کشور ما نیز در بهمن ماه سال 

االجرا شد در حقوق داخلی ایران تعریف پول شویی ضمن دو مصوبه پیشگیری از 

پول شویی مصوب شورای پول و اعتبار و قانون مبارزه پول شویی پیش بینی 

 گردیده است.

 کنوانسیون های بین المللی، ایران.لشویی، جرایم اقتصادی، پو :کلیدی واژگان
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 مقدمه

قاچاق اسلحه قاچاق انسان نهاد دارای و نظایر اینها اغلب  ،جرایم اصلی که پول کثیف تولید می کنند اعم از قاچاق مواد مخدر

ی کشف نمی شوند و اساساً کشف آنها مشکل است. پول شویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق بر جرم اصلی م

 منتفی است. آن جرم اصلی جرم پول شویی هم موضوعا دباشد و در صورت فق

د توصیه کرده است که به منظور ه( به دول متعا0222( و مریدا )0222(، پالرمو )8911المللی وین ) کنوانسیون های بین

نگاری آن اقدام کنند، به همین حفظ امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه و پیشگیری از تطهیر عواید مجرمانه به جرم ا

 رود. جرائم مانع به شمار می هسبب پولشویی در زمر

با توجه به اینکه عملیات پول شویی در هر کشور الزاماً از سوی کسانی دنبال می شود که به نوعی با اقدامات بزهکارانه و جنایی 

پول شویی در آن کشور احتمال کشور گرفته است فعالیت مرتبط هستند بنابراین با لحاظ اینکه وقوع جرایم تا چه اندازه در 

وقوع بیشتری می یابد پول شویی اصطالحی است که تمامی مراحل اقدامات سازمان های جنای در جهت پنهان نمودن منابع 

طور یت بخشیدن به این وجوه کالن را در بر می گیرد به دلیل اینکه پول شویی به از جرایم و مشروع دارایی های حاصل

روشمند و مخفیانه انجام می شود نهان روشی جز ذات فعالیت های گروه های سازمان یافته جنایی می باشد و تطهیر وجوه 

حاصل از جنایات سازمان یافته از دید ماموران اجرای قانون پنهان نگه داشته می شود از این رو ارائه آمار دقیق از میزان پول 

ان آن نیز بسیار دشوار می باشد و می توان گفت نه تنها مخفیانه بودن فرایند پول شویی و شویی غیرممکن و حتی تخمین میز

زیر زمینی بودن عملیات مربوط به آن بلکه محدودیت های ناشی از عدم همکاری بین دولت ها و سازمان های دولتی نیز 

جان واکر تطهیر کنندگان پول درآمدهای خود را از  موجب می شود ارائه آمار و ارقام صحیح از پولشویی میسر نباشد. به اعتقاد

طریق سیستم بانکی ولی در پوشش های مختلف وارد کشور می کنند. طبق مدل جان واکر در هر کشور میزان پول شویی 

 عموماً به چند عامل جداگانه بستگی دارد: 

 در کشور  جرمالف( وسعت و ماهیت 

 گزارش شده می توان تطهیر نمودب( تخمین مقدار پولی که در هر نوع جرم 

 ج( محیط اقتصادی مکانی که جرم و پول شویی در آنجا واقع میشود.

در نظر داشته باشیم که مبنا به قول برخی از  کافی استارقام پول شویی در سطح جهان  ر وآما یبه منظور بیان اندازه بزرگ

 جارت بزرگ جهانی به شمار می رود.محققان خارجی پول شویی بعد از معامالت ارزی و نفت سومین ت

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 32-101، ص   1931،  تیر  1، جلد 52، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

     

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

59 
 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

( ایران در میان صد کشور جهان در ردیف هشتاد و ششم مبارزه با OECDبه گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )

د و در این فهرست دانمارک در رتبه اول مبارزه با پدیده پول شویی قرار دارد در مقابل سوئیس و ردا مفاسد اقتصادی قرار

 نوان بهشت پولشویی در جهان مطرح هستند.اتریش به ع

وجود اقتصاد زیرزمینی و فعالیت های پنهان در ایران از نشانه های قومی بر وجود پول شویی در سیستم اقتصادی کشور ما 

درصد تولید ناخالص داخلی برآورد  23تلقی می شود با توجه به اینکه میزان اقتصاد زیرزمینی در ایران چیزی در حدود 

میلیارد دالر بوده است لذا  842هزار میلیارد ریال معادل  022درصد و  8212دیده است و تولید ناخالص داخلی در سال گر

میلیارد دالر برآورد گردد طبق برآورد برخی از کارشناسان اقتصادی رقم  32میزان پول شویی در این سال باید مبلغی در حدود 

ن امیلیارد دالر در سال در نوسان است کارشناسان معتقدند حداقل میز 32ر تا حتی میلیارد دال 82پول شویی در ایران بین 

میلیارد دالر می  82پول شویی در خور معادل مقوله قاچاق است از آنجایی که میزان قاچاق کاال در کشور ایران رقمی برابر با 

 دالر نخواهد بود. باشد پس می توان گفت میزان پول شویی در کشور ما کمتر از ده میلیارد 

 

 مفاهیم -1

پول شویی عبارتست از دو عملی که به منظور کتمان یا تغییر شکل آن هواید ناشی از اعمال مجرمانه به در آمد به ظاهر قانونی 

ختفاء و مشروع و از جمله مصادیق آن می توان به تبدیل یا انتقال عواید یاد شده با علم یا ظن به منشاء مجرمانه آن به منظور ا

یا تغییر شکل دادن منشا غیرقانونی این عواید یا به منظور مساعدت به مرتکب جرم اصلی و برای رهانیدن از آثار و پیامدهای 

یا  دبه جایی حقوق مربوط به آن عوای قانونی اعمالش و همچنین اختفاء یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، مکان یا جا

ن به اینکه از عمل مجرمانه ناشی شده اند و تنها تحصیل، تصرف، مصرف یا استفاده عوایه مذکور یا مالکیت آن ها با علم یا ظ

داخل کشور نمودن یا از کشور خارج کردن آن ها با علم یا ظن به اینکه ناشی از عمل مجرمانه باشند. پول شویی فرآیندی 

د کیفری است. قاچاق مواد مخدر قاچاق اسلحه و کاال، قاچاق است که به موجب آن هم هویت پول کثیف یا پولی که بیانگر عوای

انسان، رشوه، اخاذی در چرخه ای از فعالیت ها و معامالت مالی و با گذر از مراحل شسته شدن و به عنوان پولی قانونی موجه و 

به نظر می رسد از یک منبع به شروع جلوه داده می شود. و هم مالکیت واقعی این عواید تغییر داده می شود به گونه ای که 

قانونی یا مشروع ناشی شده اند بدین منظور در بسیاری از موارد پولی که بیانگر عواید جزایی است به منظور پاک نمایاندن آن 

از میان مراکز متعدد و کشورهای مختلف عبور داده می شود.  عنصر روانی پولشویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی 
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این  9اند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده می تو

قانون اعمال اصلی فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموالی که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی 

 شده است.

 

 اوصاف جرم پول شویی -2

 یافته بودن مانساز -1-2

پول شویی یکی از اشکال نوین جرم سازمان یافته فراملی می باشد جرم پول شویی از جمله مصادیق جرایم سازمان یافته می 

باشد و سازمان یافتگی یکی از ویژگی های جرم پول شویی می باشد پول شویی پیامد جبری جرایم سازمان یافته و بعد اساسی 

شورای جوامع اروپایی به وجود ارتباط مستقیم  8998درآمد زا می باشد در مقدمه دستورالعمل سال از هر نوع فعالیت مجرمانه 

تصریح شده است و بنابراین سازمان یافته بودن جرم پول شویی در اغلب اسناد بین المللی  یبین جرم سازمان یافته پول شوی

 مرتبط با موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.

 

 فیدهاجرم یقه س -2-2

در طبقه بندی سه گانه ریموند گسن از جرایم سازمان یافته پول شویی در طبقه جرایم یقه سفیدها قرار می گیرد جرم یقه 

سفید محصول فعالیت طبقه ممتاز جامعه است. در اغلب موارد کسانی که مرتکب جرائم اصلی سودآور شدند و به منظور اخفا 

اجتماعی،  ایم مرتکب بزه تطهیر پول می گردند افرادی هستند که از موقعیت هایمنبع اصلی درآمدهای حاصل از این جر

سیاسی و اقتصادی باالیی برخوردارند به طوری که کمتر کسی گمان ارتکاب جرم توسط آنان را می برد به همین دلیل این 

 آنها نمی گردد. دسته از مجرمین تا مدت های طوالنی به فعالیت های خود ادامه داده و کسی نیز متعرض

 

 جرم بدون قربانی -3-2

فقدان قربانی مستقیم در مورد جرم پول شویی یکی از علل مکتوم ماندن این جرم و باال بودن ارقام سیاه در آن می باشد. 

قربانی مستقیم در این جرم به نوبه خود باعث می شود که احساس ناامنی و خوف و وحشت مردم نسبت به این نوع از  فقدان
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جرایم در مقایسه با جرایم دارای قربانی کمتر باشد و به همین دلیل هم برای قلع و قمع و سرکوب این جرایم هیچ نوع اعمال 

 فشاری از سوی مردم به دولت ها تحمیل نمی شود.

 

 جرم فراملی -4-2

نجام هر جرم قانونگذار ا اقتضاییکی از مقومات ضروری عنصر مادی هر جرمی رفتار شخصی مجرم است که برحسب طبیعت و

 .آن را توصیف کرده و با قید مجازات منع می کند

جرم پول شویی دارای ماهیت فراملی است لذا کشف و مبارزه و مجازات مرتکبین جرم پول شویی و باز پس گیری وجوه 

ز شبکه های بانکی بین مربوطه را با مشکل مواجه می نماید مجرمین برای تطهیر وجوه آلوده و اموال کشف ناشی از جرم ا

بهشت های »به اصطالح  ماوراء بحارالمللی استفاده می کنند و یا برای مشروع جلوه دادن آنها را به کشورهای خارجی و مناطق 

جابه جا می نماید و فرایند پول شویی به فراتر از مرزهای ملی تداوم می یابد با وجود طبیعت فراملی پول شویی در « مالیاتی

قانون مذکور به  80بارزه با پول شویی ایران به این بعد از بزه پول شویی توجه چندان مبذول نگردیده است در ماده قانون م

همکاری بین دولت ایران با دول دیگر طبق موافقت نامه های فیمابین یا به شرط معامله متقابل اشاره شده است. در حالی که 

 مورد نیاز است . الدولیوسیع و گسترده ای از همکاری بین  برای مقابله و مبارزه با پول شویی ابعاد

 حقوق نقض موجب گاه که است مواردی از نگیرد، قرار کیفری قانونگذار مدنظر علمیاگر در روشی های جرم انگاری این شیوه 

جرم مجموعه رفتار در این  . شود می محسوب حرفهای مجرمان برای مفری گاه و شود می اجتماعی و فردی آزادیهای و

اقداماتی است که بر روی عایدات ناشی از جرم اولیه انجام میگیرد تا از دید مأموران عدالت کیفری مخفی بماند و آن عایدات 

 .مشروع جلوه کند

 در مشارکت یا معاونت بند این در کردن کمک واژه از مقصود آیا و است؟ چگونه اسالمی مجازات قانون 334تعامل آن با ماده 

 شویی پولی مرتکب به کمک که بوده این قانونگذار اراده شاید شود می گفته نخست پرسش به پاسخ در است؟ شوییپول

 در جرم عوایدی چهارم یک معادل نقدی جزای که است این تفسیر این عیب ولی. 334ت نه ماده اس قانون همین مشمول

 .است اخیر هماد در حبس سال سه تا یک مجازات از کمتر خیلی مذکور قانون

 و اند مترادف که است مذکور بند ادامه در منشأ و منبع کلمات ذکر موصوف 0ماده « ج»یکی دیگر از اشکاالت موجود در بند 

 .جایی است که در معنی یکدیگر بیان شده اند اشکال دیگر نقل و انتقال و جابه است آمده چیزی سرچشمه و ریشه معنی به
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ت منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است آثار و تبعاتی همچون گسترش پولشویی دارای آثار و تبعا

در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی کاهش اعتماد به بازارهای مالی کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و  فساد و ارتشا

بین المللی پول شویی به عنوان یک  شبکه مالی مجرمین تبعات منفی این پدیده توم موجب شده حاکمیت همگام با مراجع

جرم جزایی در دهه هشتاد میالدی توجه جهانیان را به خود معطوف داشته است افزایش بی سابقه جنایات سازمان یافته به 

ویژه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر موجب شده است که برخی از کشورهای جهان مبارزه با پول شویی را سر لوحه نظام 

یفری خود قرار دهند. فراوانی و تنوع اسناد و معاهدات بین المللی ناظر به مبارزه با پول شویی بیانگر دغدغه جدی عدالت ک

جامعه جهانی نسبت به آثار و لطمات جبران ناپذیر این پدیده می باشد و همچنین نشان دهنده این حقیقت است که مقابله 

همکاری مشترک کشورها امکان پذیر نمی باشد. یکی از اهداف تدوین اسناد جدی و موثر با پول شویی جز در سایه تعامل و 

 مبارزه با پول شویی هماهنگ نمودن قوانین ملی با استانداردهای بین المللی می باشد. هبین المللی ناظر ب

شویی، مقادیر  های پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون عملیات پول ترین روش از مهم

زیادی پول نقد  را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی 

 چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند.

 سالتالش های جدی برای مبارزه با پول شویی از به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سیستم حقوقی ایران  

 . آغاز شده است 8212

جمهوری اسالمی ایران از یک از شیوه های دیگر پول شویی، استفاده از بانکهای فاسد )خصوصا بانکهای خصوصی( می باشد. 

اتحادیه اروپا و از سوی دیگر  سو تحت تاثیر فشارهای جامعه جهانی به ویژه تهدیدات اقتصادی معمول از ناحیه بانک جهانی و

مثل سازمان تجارت  الزامات ناشی از ادامه حیات بین المللی و به عنوان پیش شرط عضویت در برخی سازمان های بین المللی

تالشهای خود را به منظور مبارزه با پول شویی شروع نموده است در این سال ابتدا  8212جهانی برای نخستین بار در سال 

ل و اعتبار مقررات پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی را تصویب کرد و سپس وزارت در این سال ابتدا شورای شورای پو

پول و اعتبار مقررات پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی را تصویب کرد و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش 

ین سال ابتدا شورای پول و اعتبار مقررات پیشگیری از پول شویی در شروع نموده است در انویس الیحه مبارزه با پول شویی 

موسسات مالی را تصویب کرد و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس الیحه مبارزه با پول شویی را تهیه و به هیات 

 به تصویب نهایی رسید.  8211دولت تقدیم نمود این الیحه در نهایت در هفدهم بهمن ماه سال 
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 پولی با مبارزه قانون 0بندهای ماده  های پرداخت شبکه ای می باشد. های جدید پول شویی از طریق سیستم یکی از روش

 عین در و است جرم از ناشی تبدیل، حال در مجرمانه عواید که باشد داشته علم باید مرتکب اینکه بر دارد داللت ایران شویی

 حریصباب مقوله ای داللتی بر قصد از ا پول شویى ایران ب مبارزه قانون که است شخصم شود، می رفتار این مرتکب عامداً حال

 .دارند صریح قصد پذیرش از نشان 0 مادهندارد، ولی عملکرد بندهای سه گانه 

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است آثار و بقای همچون گسترش فساد 

و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه 

میت همگام با راجع بین المللی قرارداد و در این فهرست دانمارک مالی مجرمین تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده حاک

در جهان « بهشت پول شویی»در رتبه اول مبارزه با پدیده پول شویی قرار دارد در مقابل کشور سوئیس و اتریش به عنوان 

 مطرح هستند.

 

 شیوه های پول شویی -3

به نوع جرم ارزش مال امکانات مجرم سیستم اقتصادی و  شیوه های پولشویی که از سوی مجرمین اتخاذ می شود با توجه

 ها متنوع می باشد. پول تطهیر می شود و نظایر این قوانین و مقررات کشوری که در آنجا

از مهمترین روش های پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجرمین قانون به عملیات پول شویی 

مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای  مقادیر زیادی پول نقد را به

 مالی چون چک سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند.

یق شبکه می باشد. در این سیستم پرداخت از طر از طریق سیستم های پرداخت شبکه ایهای جدید پول شویی  یکی از روش

اینترنت شبکه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد پول شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه ها 

مانند نقل و انتقال بدن واسطه پول و بی نام بودن نقل و انتقاالت وجوه گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان 

یق انجام می دهند از دیگر شیوه های که می توان برای پول شویی برشمرد عبارتند از : مراحل گوناگون پول شویی را از این طر

ها و اوراق قرضه، سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی و تجاری قانونی، شرکت در مزایده های  سرمایه گذاری در بازاری

 در بازار طال. اجناس و کاالهای قدیمی، ایجاد بازارهای خیریه ساختگی و سرمایه گذاری
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پول شویی در واقع یک فرایند پیچیده است که معموال طی سه مرحله اصلی انجام می شود شستشوی کامل عواید جزایی 

، مرحله الیه گذاری یا استتار placementمستلزم سه مرحله جداگانه است که عبارتند از مرحله استقرار یا مکان یابی 

layering  اختالط مالی ادغام یا تغییر وضعیت و مرحلهintegration  در مرحله اول، وجوه حاصل شده وارد سیستم مالی یا

اقتصادی خود می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس فرصت 

ند در این مرحله رادیابی فعالیت خالف بسیار های بعدی آن را به اموال دیگری مثل چکهای مسافرتی، حوالجات و ... تبدیل کن

آسان است نخستین مسئله مورد نظر برای مرتکب جرم پول شویی این است که عوایه ناشی از جرایم اصلی را به منظور بهره 

یستم برداری آسانتر از آن ها در یک بانک یا یک موسسه مالی غیر بانکی وارد مستقر نماید در واقع وجوه حاصل شده وارد س

مالی یا اقتصادی خود می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود. مستقیم 

آن ها به یک حساب بانکی یا از طریق ابتیاع اسناد پولی نظیر چک های بانکی و مسافرتی و نهایتاً جمع آوری و توابع آن ها به 

ر انجام شود در این مرحله وجه نقد تولید شده از جرم به سیستم مالی وارد می شود یا جهت خرید حساب هایی در اماکن دیگ

تا مورد استفاده قرار می گیرد در این مرحله غالب پول نقد وارد سیستم مالی می شود فلذا ردیابی اعمال خالف قانون آسان تر 

مجبور است خودش را به جامعه قانونی با همه نظارت ها و کنترل  می باشد با توجه به اینکه در این مرحله تطهیر کننده پول

 هایش نشان بدهد به همین دلیل امکان کشف در این مرحله بسیار زیاد است.

در مرحله دوم تالش می شود درآمدهای غیرقانونی با ایجاد پوشش های پیچیده یا معامالت مالی و عملیات بانکی از منبع 

 ه جلوه گر شود این روند غالباً با نقل و انتقال فرامرزی و با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد.اصلی خود مختص یا وارون

های پیچیده با معامالت مالی و عملیات بانکی از منبع  در مرحله دوم، کوشش می شود درآمدهای غیرقانونی با ایجاد پوشش

 ور جابجایی صورت گیرد.  های کش اصلی خود مخفی یا وارونه جلوه گر شود یا در بین بانک

در مرحله الیه گذاری تدابیر گوناگون برای اختفا پول کثیف اتخاذ می شود طی این مرحله پول کثیف از طریق یک رشته از 

معامالت جابجا و نقل و انتقال داده می شود تا مبلغ مجرمانه وجوه آلوده پنهان گردد جابه جایی پول از یک حساب بانک به 

نکی دیگر یا از یک بانک به بانک دیگر و یا از یک کشور به کشور دیگر از جمله متدتهای متداول در این مرحله حساب های با

می باشد در این مرحله درآمدهای نامشروع با استفاده از عملیات مالی عدیده، از منبع اصلی خود منفک می شود در چنین 

ت به سمت خرید و فروش اسناد سرمایه گذاری سوق داده شوند حالتی شستشو دهنده پول به منظور این وجوه ممکن اس

کشف عملیات پول شویی در این مرحله به مراتب مشکل تر از مرحله اول است چرا که بهره برداری از فن آوری نوین نقل و 
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از یک مکان به مکان نقل و انتقاالت تلگرامی که به موجب آن جابه جایی و نقل و انتقال سریع پول »انتقاالت وجوه از جمله 

دیگر حتی به بانک های خارج از کشور با سهولت و سرعت زیاد انجام می شود باعث می گردد که شناسایی و ردیابی و کشف و 

 ممکن شود. توقیف وجوه آلوده غیر

ارد وارد چارچه سازی پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی محسوب می شود در این مرحله پول و مرحله ادغام یا یک

سیستم اقتصادی و مالی مشروع می گردد زمانی که پول از کانال های مختلف عبور داده شد و سرمنشاء مجرمانه آن مخفی 

گردید ضرورتاً باید به کشور مبدا عودت داده شود تا بدون هرگونه دغدغه ای مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. مرحله 

پیچیده ترین مرحله از فرایند پول شویی محسوب می شود. در این مرحله پول وارد سیستم سوم که مرحله ادغام می باشد 

اقتصادی و مالی شروع می گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع غیرممکن می گردد  و این 

 افزایش پیدا می کند.   پیچیدگی اختالط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا کند به مراتب

در این مرحله پول های آلوده قبلی که شستشو داده به سیستم تجاری و مالی برگردانده می شود و در آنجا با پول های قانونی 

و مشروع آمیخته گردیده و به صورت درآمد مشروع که اغلب مالیات هم به آن متعلق می گیرد به جریان گذاشته می شود و 

مام اموال دیگر می گردد و می تواند برای هر هدفی مورد بهره برداری قرار گیرد در مرحله ادغام ممکن است کامال مشابه ت

وجوه وارد شبکه بانکی یا موسسات مالی غیر بانکی نشده بلکه صرف اشیاء لوکس یا سرمایه گذاری در مشاغلی چون سهام 

 شرکت ها و خرید امالک و مستغالت گردد.

ظور شستشوی پول های حاصل از اعمال مجرمانه از روش ها و وسایل متعددی استفاده می کنند کثرت و پول شویان به من

تنوع متدها و فنون مورد استفاده پول شویان یکی از موانع جدی در راه شناسایی توقیف و مصادره و وجوه آلوده و بطور کلی 

عوامل متعددی چون نوع جرم اصلی ارتکابی حجم و میزان  مسیر مبارزه با پول شویی می باشد. انتخاب متد پول شویی به

اموال مشمول عملیات نوع سیستم اقتصادی و قوانین حاکم بر کشور محل انجام عملیات شخصیت و توانایی فکری و جسمی 

عیت مجرم و میزان ابتکار و خالقیت او میزان اعتماد مجرم نسبت به افراد و اشخاص دخیل در عملیات و  باالخره موق

جغرافیایی، اقتصادی و تکنولوژیکی کشوری که فرآیند پول شویی در آنجا اجرا و انجام می گردد و بسیاری از عوامل و 

فاکتورهای دیگر بستگی دارد. تطهیر کنندگان پول اهداف و مقاصد گوناگون را دنبال می کنند اما وجه اشتراک و انصراف 

مالی و اقتصادی آن است تطهیر کننده پول اعم از اینکه همان مرتکب جرم مشترک در همه عملیات پول شویی غلبه وجه 

اصلی باشد یا شخص ثالث دیگر در هر صورت هدف غایی و جلب منفعت است یکی از مهمترین اهداف پول شویان در ارتکاب 
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د وجوه آلوده به جرم اصلی بزه پول شویی احتراز از شناسایی توقیف و مصادره وجوه آلوده است تطهیرکننده پول تالش می کن

به بیان دیگر اموال و عواید حاصل از جرم را به گونه ای تغییر شکل دهد که شناسایی آن برای مامورین و مراجع مربوطه دشوار 

 یا ممتنع شود.

جنایتکاران وجوه تطهیر شده تامین مالی الزم را برای معامله کنندگان مواد مخدر و تروریست ها و قاچاقچیان اسلحه و دیگر 

فراهم می کند. پول شویی در حقیقت یک حلقه اتصال و ارتباط بین یک رشته فعالیت های مجرمانه که از ارتکاب جرایم اصلی 

شروع شده و با فرایبند پول شویی و عبور دادن غیرقانونی از کانال های قانونی ادامه پیدا کرده و نهایتاً با مصرف وجوه تطهیر 

انه بعدی تداوم می یابد. مکتوم داشتن جرم اصلی هدف سوم پول شویان می باشد وجوه کالنی که در شده در اعمال مجرم

نتیجه ارتکاب جرایم اصلی در اختیار مجرمین می باشد لزوماً و ما باید مخفی شود یا مورد تطهیر قرارگیرد بنابراین مجرمین با 

رتباط میان جرم و مجرم را از بین برده و آن را از سر منشا خود دور تطهیر این عواید و تغییر شکل دادن یا کتمان منبع آن ا

 می سازند و راه کشف جرم اصلی را مسدود کرده و مانع شناسایی مجرمین آن می شوند.

ه از جایگاه خود ک دولت کارمندان قانون این در است؛ شویی پولی مرتکبان بر ناظر ایران پولشویی با مبارزه قانون 9 و 0 مواد

برای پولی شویی سوء استفاده کنند، مورد توجه خاصی قرار نگرفته است، یعنی شایسته بود مجازات این افراد تشدید می شد، 

تر  مند نیستند و اصوالً جرم توسط آنها ساده زیرا کارکنان دولتی بنا به مسئولیت خود اختیاراتی دارند که دیگر افراد از آن بهره

 ارتکاب می یابد.

 

 الملل بین حقوق شویی پول -4

 شویی اقدامات حقوقی زیر را به انجام رسانده که عبارتند از:ملل در خصوص مسئله مبارزه با پولحقوق بین ال

 (8911اعالمیه کمیته بازل )دسامبر  -

 (8919کمیته مبارزه با پول شویی ) -

 (8992منشور اتحادیه اروپا ) -

 (8998دستور العمل التحادیه اروپا ) -

 (8990طعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار )ق -

 (8994اعالمیه کنفرانس بین المللی کومایور و ایتالیا ) -
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 نتیجه گیری

بیان  برای را کردن کتمان و پنهان اخفا، کردن، کمک کردن، استفاده مصادیق 0قانون مبارزه با پولی شویی ایران در ماده 

آن نیستند و چه بسا در قالب معاونت  ادواته داخلی در حقیقت و ماهیت پولشویی نبوده و از ماهیت پولشویی به کار برده ک

 کلیقرار می گیرند. البته از آنجا که خطر معاونان در پولشویی کمتر از مباشران نیست، مقنن میتوانست براساسی یک قاعده 

 ماده در ایران پولشویی با مبارزه قانون. باشد داشته ارندگیبازدویی محسوب کند تا مجازات جنبه ش پولی حکم در را نانآ رفتار

 قرار دارد، موسع مفهومی که مجرمانه عایدات را آن بایست می آنکه حال دانسته، مالی در محصور را پولشویی جرم موضوع 2

ع جرم پولشویی قرار گیرد. عبارت نند امتیاز یک کارخانه نمیتواند موضوما مالی امتیازهای ایران قانون براساسی رو این از. میداد

 کلمه و االشعار فوق ماده «ج» و «ب» بندهای در «منشأ جرم» مذکور، قانون 0ماده « الف»در بند « قانونی های غیر فعالیت»

فعالیتهای »به ترتیب با  که ای گونه به است؛ شده گذاشته مجملی ،0 ماده «ب» بند اخیر قسمت در «کردن کمک»

 قانون 110 ماده موضوع «مقدم جرم» ،8210 مصوب... و ارتشا مرتکبان مجازات تشدید قانون 0وع ماده موض« غیرقانونی

 برای توانست می مقنن که درصورتی. دارند تداخل اسالمی مجازات قانون 334 ماده موضوع «کردن کمک» و اسالمی مجازات

 قانون. گیرد بهره تعارضی این رفع برای معیارشناسی سیستم یا قانونی احصایپولشویی از ضابطه  خاص منشأ، جرم تعیین

 صریح قصد با را آن تحقق صرفاً و نشناخته رسمیت به را پولشویی جرم روانی رکن بودن مراتب و ایران شویی پولی با مبارزه

ی آن اقتضای روانی قصد غیرمستقیم و بی پروایی مغفول مانده است، حال آنکه جرم مذکور به لحاظ خطرناک نرک و پذیرفته

 پذیرش این درجه بندی را دارد.

عدم توجه به ابعاد سازمان یافته و فراملی پول شویی عدم تناسب مجازات با جرم عدم ارائه یک تعریف جامع و مانع برای جرم 

پول شویی بی توجهی به جرایم مرتبط با پول شویی فقدان مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، عدم پیش بینی وصف 

ری برای شروع به جرم پول شویی فقدان ساز و کارهای قانونی برای همکاری بین المللی عدم پیش بینی مقررات مربوط به کیف

معکوس نمودن بار اثبات دلیل، فقدان تدابیر پیشگیرانه در مورد پول شویی عدم تحدید قلمرو و جرایم اصلی و مقدم بر پول 

ات در مورد گزارش عملیات و فعالیت های مشکوک، فقدان مکانیسم قانونی برای شویی، عدم پیش بینی جهات معافیت از مجاز

ها و ناهماهنگی مفاد قانون مبارزه با  بهره گیری از فنون و تکنیک های نوین کشف جرم و شناسایی مجرم بخشی از نارسائی

ناشی از  ددر زمینه مصادره اموال و عوای پول شویی با اسناد و کنوانسیونهای بین المللی می باشد عدم پیش بینی مقررات الزم

 ترین خالء قانون مبارزه با پول شویی محسوب می شود. جرم مهم
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های تولیدی و تجاری قانونی  شویی نام برد عبارتند : سرمایه گذاری موقت در بنگاهه های دیگری که می توان برای پولشیو

ال و الماس، ساختگی، سرمایه گذاری در بازار طمان های خیریه تقلبی و سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد ساز

 شرکت در مزایده های و کاالی قدیمی و ...
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