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 پولشویی و راه های مقابله با آن 

 صادق نصیری

 

  : چکیده

نقل و انتقال وجوه نقد  اقتصادی, مالی بازارهای, در این مقاله برآنیم تا جنبه ها و مفاهیم و شیوه اجرا و ضروریات های مقابل با پولشویی

روشهای مبارزه با پولشویی  و سیاست پیشگیرانه و  و جرائم ومحدوده شویی  . پولو شیو های  شویی  .آثار پول های وگونه فرآیند مراحل

قوانین تشخیص ها  و سـیـاست کیفری ایران در مورد پولشویی و مراجع کیفری و قضایی و نظام مجازاتو تدابیر مبارزه با پولشویی 

 با مرتبط جرائممجازات و  تعیینقانون و  شمول و قلمرواقدامات به عمل آمده در ایران هویت مشتریان ونگهداری اطالعات ثبت شده 

شویی و  پول با مبارزه عالی شورای فعالیت ونحوه وظایفشویی و  پول با مبازه قانون مشمول نهادهای و ها دستگاه شویی و وظایف پول

 .بررسی کنیمرا  شویی پول با مبارزه سازمان

 نقل و انتقال وجوه نقد اقتصادی, مالی بازارهای, پولشویی کلید واژه:

 مقدمه

عالیت های مجرمانه واژه پول شویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیر قانونی یا کثیفی که حاصل ف

مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کاال ، قاچاق انسان ، رشوه ، اخاذی ، کالهبرداری و .... است ، درچرخه ای از فعالیت ها و 

صورت غیر قانونی  باگذر از مراحلی ، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل میشود . به عبارت دیگر منشا و منبع وجوهی که بهمعامالت  

انونی نمود به دست آمده است از طریق رشته ای از نقل و انتقاالت و معامالت به گونه ای پنهان میشود که همان وجوه به صورت درآمد ق

وجهی برای جوامع لیت ها ومجاری قانونی میشود .پدیده پول شویی آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قابل تپیدا کرده و وارد فعا

ری و به همراه دارد که از آن جمله میتوان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی ، بی اعتمادی مردم به نظام مالی ، تغییرات جب

عیف بخش خصوصی شدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش بینی نشده سرمایه بین کشورها ، تضناخواسته در تقاضای پول و تغییر 

ها ، فاسد  قانونی ، شكست برنامه های خصوصی سازی کشورها ، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی ، کاهش درآمد دولت

. کشورها و .... اشاره کردکردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت ها و نهاد های اقتصادی    
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یری پیشرفته ترین آثار مزبور با توجه به ویژگی های این پدیده مانند جهانی بودن ، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق عملیاتی آن ، به کارگ

می درحوزه ابزارهای فنی و شیوه های تخصصی در انجام آن ، ابتكارات و خالقیت عامالن آن ، دسترسی به منابع فراوان ، گسترش دای

تولید  ۵%ساالنه  ید و جستجوی مستمر سود ، تشدید میشود . بنابراین و با توجه به حجم قابل توجه پول های شسته شده )ها وفضای جد

ضرورتی  ناخالص داخلی جهان ( و گسترش روز افزون پدیده پول شویی ، انجام پژوهش و سپس تدوین قوانین جامع برای مبارزه با آن

  انكار ناپذیر است .

وانین ملی موثر برای خیر ، با توجه به گسترش سریع پول شویی وتبدیل شدن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قدر دو دهه ا

ابل توجهی مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی عواید حاصل از آن ، قوانین و پیمان نامه های جدید وتالش های بین المللی ق

كاری ی شكل گرفته است که از آن جمله میتوان به پیمان نامه های سازمان ملل ، جامعه اروپا، سازمان همبرای مبارزه با پول شوی

ول شویی    اقتصادی و توسعه ، سازمان کشورهای آمریكایی ، و اقدام های بانك جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پ

. اشاره کرد   

ته است . تنها اقدام دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیان بار پول شویی ، اقدام قابل توجهی صورت نگرف در اقتصاد ایران ، تاکنون به

انجام شده  مثبت در این زمینه ، الیحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسالمی است که مراحل بررسی مقدماتی آن

. است  

 تاریخچه اصطالح پولشویی

گردد. در گذشته های دور یجدیدی در دنیا نبوده و به تازگی اتفاق نیفتاده است. سابقه پولشویی به وقوع فساد در دنیا باز م پولشویی پدیده

از واژه پولشویی  کردند به همین دلیل، در خصوص نخستین زمان استفادهخالفكاران وجوه حاصل را به صورت علنی و آشكار استفاده نمی

و با  9191شود واژه پولشویی  با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال ن اتفاق نظر وجود ندارد؛ گفته میو رواج آن میان محققا

وعی که به کشف یك چمدان حاوی ششصد میلیون دالر پول نقد در فرودگاه پالرمو، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. موض

. محاکمه آن برگزار گردید %919پیتزا  منجر شد و در سال امریكایی  ارتباط  –تشكیل پرونده ایتالیایی   

 9191در دهه  ای در امریكا نشئت گرفته استهای رختشویی سكهشود این اصطالح از مالكیت مافیا بر دستگاههمچنین گفته  می

بودند منبعی  ره به دست آورده و ناچارگانگسترها مبالغ هنگفتی را به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق، مشروبات الكلی و غی

یق عایدات غیر برای وجوه غیر قانونی خود معرفی کنند. بنابراین یكی از راههای رسیدن به این هدف، خرید واحدهای تجاری قانونی و تلف

این دلیل  ای بهی سكههای رختشویآوردند. دستگاهقانونی خود با عایدات قانونی و مشروعی بود که از این مرکز تجاری به دست می

واتر گیت در سال  انگیخت. در قضیهشد و حساسیتی هم بر نمیها روزانه وجوه نقد زیادی کسب میانتخاب شدند که از طریق این دستگاه

. افتبه متون قضایی و حقوقی امریكا نیز راه ی 9199در امریكا برای نخستین بار اصطالح پولشویی وارد مطبوعات شد و در سال  9191  

 پولشویی چیست ؟

ر مخفی نگهداشتن پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه با علم به اینكه آن سرمایه ناشی از ارتكاب یك جرم است، به منظو

ت ل صورشود که برای اختفای درآمد حاصل از جرم اومنشاء و ماهیت غیرقانونی سرمایه مذکور. عمدتاً پولشویی جرم دومی محسوب می

رمانه، به گونه های مجپذیرد. پولشویی، یعنی هرگونه اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهری هویت نامشروع درآمد حاصل از فعالیتمی

سالمی ایران ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. طبق مفاد ماده دو قانون مبارزه با پولشویی جمهوری ا
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انونی، با علم تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقاز   جرم پولشویی عبارت است، 99/99/9191مورخ 

. به اینكه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد   

شود، به طوری که ای از مبادالت گذارده میدر چرخهبطور کلی پولشویی فرآیندی است که طی آن پول کثیف ، غیرقانونی و نامشروع 
نماید. به عبارت دیگر منبع سرمایه های حاصله که از راه های غیرقانونی )قاچاق مواد پس از خروج از چرخه ، قانونی و تمیز جلوه می

اد ، فرار از مالیات، تروریسم ( به دست گردان، قاچاق انسان و اعضای بدن انسان ، دزدی ، رباخواری ، رشوه و فسمخدر و داروهای روان
ثال آمده اند با استفاده از ترفند مبادالت و انتقاالت پیاپی، چنان مخفی نگاه داشته می شود که کامالً قانونی به نظر می رسد. به عنوان م

تكاب جرم اقداماتی می کند ؛ از فردی که وجوه غیرقانونی و غیرمشروع در اختیار دارد برای گم کردن و پنهان ساختن منشاء اصلی ار
های خود نزد بانك ، صدور حواله جمله تبدیل این وجوه به سپرده های سرمایه گذاری به نام خود و یا دیگران ، نگهداری درانواع حساب

یا دیگران ، تبدیل تعهدات به نام خود یا دیگران ، خرید اوراق مشارکت و سهام و اوراق بهادار و یا اموال منقول و غیرمنقول به نام خود و 
بانكی ، به نحوی که شناخت و تعقیب کیفری مرتكب جرم سخت و یا ناممكن می گردد. این اعمال و مصادیق آن را پولشویی می نامند. 

 . نمایند ها مكلفند برای جلوگیری از این رویه ناپسند و مقابله با آن تدابیر الزم اتخاذبه موجب مقررات مبارزه با پولشویی ، بانك

راین قانون مجازات اسالمی نیز پیش بینی شده است : ) هرکس با علم واطالع یا با وجود ق 199در ضمن خاطرنشان میسازد که در ماده 

د یا مورد معامله اطمینان آور به این که مال درنتیجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کن

(ضربه شالق محكوم خواهد شد 9۷سال و  1ماه تا  1دهد به حبس از  قرار   

اونت درسرقت سوابق تاریخ جزایی ایران نشان میدهد که درابتدا ، اخفای مال مسروقه جرم مستقلی نبوده ، و مرتكب آن تحت عنوان  مع

شود ، اگر پشت گرمی می دهد . به شدت برخورد میقابل تعقیب ومجازات بود . امروزه با شخصی که به سارق در ارتكاب عمل مجرمانه  

قه سارق اطمینان داشته باشد که شخص یا اشخاصی حاضر به همكاری با وی نیست ، جرات فروش یا مخفی کردن اموال مسرو

وال خفای امکاهش خواهد یافت . عالوه بر این ، هرگاه سارق موفق به تحصیل ، معامله یا ا "رانخواهد داشت و لذا جرم سرقت شدیدا

باید  "المسروقه نشود  ماموران کشف جرم راحت تر خواهند توانست با بدست آوردن اموال مسروقه ، سارقان را به مجازات برسانند . قب

. جرم اتفاق افتاده باشد   

شویی پول فرآیند مراحل  

 محدوده از دمیتوان و میشود انجام بزرگ مقیاسی در معمول طور به که است گروهی و مدت دراز ، مستمر ، پیچیده فرآیندی شویی پول

 نظام وارد تلفمخ مراحل از گذر با مجرمانه های فعالیت از حاصل عواید ، فرآیند این براساس.  رود فراتر کشور یك سیاسی – جغرافیایی

 دارای شویی پول دفرآین کلی طور به.  یابد می قانونی ظاهری ، آن قانونی غیر منشا ماندن پنهان با و میشود قانونی های فعالیت و مالی

: است زیر صورت به مرحله سه  

 جایگذاری

 عواید تبدیل هدف با رسمی مالی شبكه به مجرمانه های فعالیت از حاصل عواید تزریق یا جایگذاری ، شویی پول فرآیند از مرحله اولین

. است مالی(  های دارایی) ابزارهای به نقدی حالت از مزبور   

 ها آن گذاری پردهس و نیست برانگیز حساسیت چندان که کوچكتر مبالغ به کالن وجوه تقسیم با میتواند جرم از حاصل عواید جایگذاری

 از بیرون هب خارجی مالی موسسات در گذاری سپرده برای یا.  شود انجام رسمی غیر و رسمی مالی موسسات دیگر یا داخلی بانكهای در

. رود کار به قیمتی های سنگ و فلزات ، هواپیما ، هنری آثار مانند پرارزش کاالهای خرید برای یا ، شود داده انتقال مرزها  
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چینی الیه  

 های الیه ایجاد طریق از ، است آن موجد های فعالیت یا منشا از مجرمانه های فعالیت از حاصل عواید جداسازی واقع در که مرحله این

 اصلی های فطر هویت گذاشتن ومجهول حسابرسی فرآیند ساختن مبهم هدف با گانه چند مال انتقاالت و نقل یا معامالت از ای پیچیده

. گیرد می صورت ، مزبور عواید منشا گیری رد کردن ناممكن و معامله   

 های چك ، ای رمایهس سهام ، بهادار اوراق)  پولی اسناد به سپرده تبدیل ، سپرده تلگرافی انتقال مانند معامالتی شامل میتواند مرحله این

 صنایع رد ویژه به قانونی وموسسات ملكی معامالت در ها آن گذاری سرمایه و پولی اسناد و ارزش پر کاالهای مجدد خرید ،(  مسافرتی

 معمول ابزاری ، درسن می ثبت به مناسب مالیاتی شرایط با کشورهایی در "معموال که پوششی های شرکت.  باشد وجهانگردی تفریحی

 اتكا با ، ندمیك نقش ایفای موکالن جانب واز هستند محلی وکالی اغلب ها آن مدیران که ها شرکت این.  هستند بندی الیه مرحله در

. میكنند خودداری مزبور شرکتهای مالكان اطالعات افشای از موکل – وکیل امتیاز و بانكی داری راز قوانین به  

 

سازی یكپارچه  

 فعالیت از لحاص عواید برای قانونی توجیه و مشروع ظاهری پوشش کردن فراهم یا سازی یكپارچه ، شویی پول فرآیند در مرحله آخرین

 نحوی به ، یساز یكپارچه طرحهای از استفاده با شده شسته عواید شود انجام موفقیت با چینی الیه مرحله چنانچه.  است مجرمانه های

. است یافته قانونی ظاهری و شكل وجوه ، مالی سیستم به بازگشت با که میشود اقتصادی اصلی جریان وارد   

 رسمی تمسیس وارد طریق این از و شده قانونی های دارایی خرید صرف ، مختلف های الیه در شده انباشته وجوه ، واقع در مرحله این در

 غیرقانونی از یقانون های دارایی تشخیص مرحله این پایان در.  میشود همگون سیستم در دیگر های دارایی با و میشود اقتصادی و مالی

. بود خواهد مشكل بسیار   

 در گذاری سپرده یا ، وام اعطای برای پوششی های شرکت از استفاده مانند متعددی های روش طریق از میتواند سازی یكپارچه مرحله

 از ارجخ به شده فروخته کاالهای های حواله جعل.  گیرد صورت داخلی های وام برای تامینی وثیقه عنوان به خارجی مالی موسسات

. است مرحله این انجام برای معمول های روش دیگر از  مرزها   

 مراحل این از ادهاستف چگونگی.  افتد اتفاق همزمان طور به یا متمایز و جداگانه صورت به است ممكن شویی پول فرآیند اساسی مراحل

. دارد بستگی مجرم های سازمان شرایط و شویی پول برای موجود سازوکارهای به  

شویی پول های گونه  

 و محدود کشور آن در شده انجام مجرمانه یا کارانه بزه ی ها فعالیت از آمده دست به عواید به "لزوما کشور یك در شویی پول پدیده

 روضمف کشور به نیز جهان کشورهای دیگر در مجرمانه های فعالیت از آمده دست به عواید است ممكن ، واقع در.  شود نمی منحصر

. شود شسته آن در و منتقل   

 سایر در شدن تهشس برای که باشد نیز کشور هر در داده رخ جرایم عواید از بخشی برگیرنده در باید شویی پول تعریف ، اولی طریق به

. برشمرد میتوان چنین را شویی پول شناسایی قابل چهارگونه ، ترتیب بدین.  میشود خارج آن از ، جهان نقاط  
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 کشور همان در که کشور یك داخل در شده انجام مجرمانه های فعالیت از آمده دست به کثیف های پول شامل ؛ درونی شویی پول

. میشود شسته نیز   

 داخل در هک ، جهان نقاط سایر در شده انجام مجرمانه های فعالیت از آمده دست به کثیف های پول شامل ؛ صادرشونده شویی پول

. میشود شسته مفروض کشور یك   

 داخل در که ، جهان نقاط سایر در شده انجام مجرمانه های فعالیت از آمده دست به کثیف های پول شامل ؛ شونده وارد شویی پول

. میشود شسته مفروض کشور یك   

 کشور از ارجخ در که ، کشورها سایر در شده انجام مجرمانه های فعالیت از آمده دست به کثیف های پول شامل ؛ بیرونی شویی پول

. میشود شسته نیز   

 

 

شویی پول آثار  

 فعالیت سهیلت یا ترغیب در آن اساسی نقش و ، قانونی غیر یا مجرمانه های فعالیت با شویی پول پدیده وآشكار نزدیك پیوندی هم

      عزم و ، شوم پدیده این با رویارویی و شناسایی ضرورت ، یافته سازمان جرائم تقویت حتی یا تداوم امكان نمودن فراهم و مجرمانه

یشوی پول با مبارزه برای مالی اقدام کاری گروه.  میكند آشكار سو این به 9191 دهه از ویژه به را معضل این با مبارزه برای المللی بین   

توسعه و اقتصادی همكاری سازمان به وابسته  (OECD) دهبرشمر چنین را شویی پول جهانی معضل از آمده پدید اساسی تهدید چهار 

. میسازد تر آسان مجرمان برای را قانونی غیر یا مجرمانه های فعالیت آوری سود ، شویی پول با مبارزه در کوتاهی است   

یگذاردم آزادتر ، ها فعالیت آن گسترش و مجرمانه های فعالیت مالی تامین در را مجرم های سازمان ، شویی پول با مبارزه در کوتاهی   

  همراه به را یمل اقتصاد مالی بخش کل و مالی نهادهای پذیری فساد خطر ، شویان پول سوی از رسمی مالی شبكه کارگیری به امكان

. آورد می   

 به و یمل اقتصادهای برای جدی تهدیدی – شویی پول امكان از برخوردار – بزهكار های گروه و مجرمان توسط ثروت و قدرت انباشت

. آید می شمار به دموکراتیك های نظام برای ویژه   

پول المللی بین صندوق در شده انجام پژوهش های یافته برپایه ، ها این بر عالوه  (IMF) رمدی توسط شده ارائه گزارش استناد به نیز و 

 اقتصادی کالن پیامدهای ترین مهم از اقتصادی کالن های گزاری سیاست و ها تحلیل انحراف ، 9119 سال در مزبور صندوق عامل

. آیند می شمار به شویی پول   

 ارکان ، آن تیجهن در که دانست مالی بازارهای ثباتی بی و شدن آلوده میتوان را شویی پول پدیده زیانبار آثار ، کلی بندی جمع یك در

 زیرا ، میرساند یبآس اقتصادی – اجتماعی نظم به شویی پول ، دیگر بیان به.  افتد می خطر به اجتماعی های بنیان و اقتصادی ، سیاسی

 جهانی یمال بازارهای در تنها نه آثار این.  داشت خواهد ، مالی نظام سالمت و ثبات و آزاد رقابت بر توجهی قابل منفی آثار پدیده این

 ریسك عرضم در ، میشود المللی بین مالی شبكه وارد که هرکشوری ، واقع در.  داشت خواهد عینی نمود نیز نوخاسته بازارهای در بلكه
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 عواید ضبط و فکش به مربوط اقدامات که بازارهایی به وجوه وانتقال نقل میدهد نشان شواهد از برخی.  گیرد می قرار شویی پول از ناشی

 قتصادیا های فعالیت دیگر و واقعی های دارایی روی بر گذاری سرمایه و یافته افزایش.  است تر کم مجرمانه های فعالیت از حاصل

 در لمسئو های مقام های تالش گسترش ، دیگر بیان به.  است کرده رشد بازارها این در متخلف یافته سازمان های گروه توسط

. کرد خواهد هدایت نوخاسته بازارهای سمت به را شویان پول فعالیت ، شویی پول با مبارزه زمینه در جهانی مالی بازارهای  

اقتصادی آثار  

 کردن پنهان دفه با شویان پول.  میكند پیدا نمود خصوصی بخش در شویی پول اقتصادی مهم آثار از یكی:  خصوصی بخش تضعیف

 ، مثال برای.  نندمیك مخلوط قانونی وجوه با را مزبور عواید ، پیشرو شرکتهای از استفاده با ، خود قانونی غیر های فعالیت از حاصل عواید

 در ها رکتش گونه این.  گیرند می قرار استفاده مورد ها فروشی پیتزا ، مخدر مواد قاچاق از حاصل عواید پوشش برای کشورها برخی در

 سطح از رت کم قیمتی با را خود خدمات و محصوالت میكند کمك ها آن به که دارند دسترسی توجهی قابل قانونی غیر وجوه به واقع

 براین.  کنند عرضه ، تولید هزینه از کمتر قیمتی با حتی را خود محصوالت میتوانند مزبور های شرکت گاهی.  کنند ارائه بازار قیمت

 شتریبی رقابت قدرت از ، میكنند تامین مالی بازارهای از را خود سرمایه که قانونی های شرکت به نسبت ها شرکت این  اساس

 های سازمان و ها شرکت توسط ها آن راندن بیرون باعث و میكند مشكل بسیار قانونی های شرکت برای را رقابت امر این.  برخوردارند

. میشود اقتصاد در قانونی خصوصی بخش تضعیف و بازار از ، مجرم   

 این و نیست سازگار اقتصادی های فعالیت انجام زمینه در آزاد بازار بر حاکم اصول با مجرم های شرکت این مدیریتی اصول تردید بدون

. دارد همراه به جامعه اقتصاد برای تری بیش منفی آثار کالن سطح در امر   

     مناسب مدیریت در ، مجرمانه های فعالیت از حاصل عواید به متكی مالی موسسات ؛ مالی بازارهای تمامیت و یكپارچگی تضعیف

 هدف اب پول زیادی مقدار ، مثال برای.  اند مواجه تری بیش های چالش و مشكالت با خود عملیات و تعهدات موقع به انجام  ها دارایی

 از ، نونیقا اقدامات مانند ، بازاری غیر عوامل پاسخ در ، اخطار و اعالم بدون و ناگهانی طور به اما ، میشود مالی موسسه وارد شویی پول

. کند ایجاد ها بانك در اجرایی امور و شوندگی نقد زمینه در مشكالتی است ممكن امر این.  میشود خارج موسسه   

 تولید درصد % تا 9 بین جهان در شویی پول حجم ، شده انجام برآوردهای براساس ؛ اقتصادی های سیاست بر دولت کنترل کاهش

 شعاع تحت را دولت بودجه میزان است ممكن قانونی غیر عواید این ، رشد حال در کشورهای از بعضی در.  است جهان داخلی ناخالص

 شده انباشته های دارایی زیاد حجم گاهی واقع در.  دهد کاهش را اقتصادی های گذاری سیاست بر دولت کنترل نتیجه ودر دهد قرار

. میدهد قرار تنگنا در را کوچك اقتصادهای حتی یا بازارها ، شویی پول از حاصل عواید بر مبتنی   

 تری بیش هیبازد که جایی به نسبت آن کشف احتمال که میكنند گذاری سرمایه جایی در را آمده دست به وجوه شویان پول که آنجا از

 از ناشی باتیث بی خطر شویی پول دیگر عبارت به.  داشت خواهد بهره نرخ و ارز نرخ بر معكوسی تاثیر شویی پول ، است کمتر ، دارد

. دهد می افزایش ، است واقعی غیر و مصنوعی های فعالیت حاصل خود که را منابع نادرست تخصیص   

 در شدید های اننوس و پول تقاضای در توجیه قابل غیر و مبهم تغییرات به است ممكن مالی جرائم دیگر و شویی پول ، خالصه طور به

. شود منجر بهره نرخ و ، ارز نرخ ، سرمایه های جریان   

 مالیات که اشخاصی به مستقیم غیر طور به که است دولت درآمدهای کاهش شویی پول زیانبار آثار از دیگر یكی ؛ دولت درآمد کاهش

. میكند مواجه مشكل با نیز را مالیات آوری گرد شویی پول ، براین عالوه.  میزند لطمه ، میكنند پرداخت صادقانه را خود   
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 را ازیس خصوصی طریق از اقتصادی اصالحات انجام برای کشورها اقدامات شویی پول پدیده ؛ سازی خصوصی برای موانعی ایجاد

 شویی پول برای ابزاری صورت به میتواند ، دارد همراه به توجهی قابل اقتصادی منافع سازی خصوصی اگرچه.  میكند مواجه بامشكل

 با یتوانندم ها آن واقع در.  برخوردارند دولتی های شرکت خرید برای تری بیش مالی توان از مجرم های سازمان.  گیرد قرار استفاده مورد

 ینهمچن و مجرمانه های فعالیت از حاصل عواید کردن پنهان برای ها آن از ، ها بانك مانند خود نظر مورد موسسات و ها شرکت خرید

. کنند استفاده قانونی غیر های فعالیت گسترش   

 رایطش در ویژه به ، شویی پول انجام در همكاری با را خود مالی نهادهای و خود اعتبار که ندارد تمایل کشوری هیچ ؛ اعتباری ریسك

 از تفادهاس بهاداربا اوراق ستد و داد ، بازار در کاری دست مانند دیگر مالی جرائم و شویی پول.  بدهد دست از جهانی اقتصاد کنونی

 فعالیت جامان دلیل به اعتبار کاهش.  میبرد بین از بازار در را اطمینان و اعتماد و سود کنندگی جذب نقش ، اختالس ، محرمانه اطالعات

. ودمیش مدت کوتاه اهداف با مجرم های سازمان رشد باعث و میدهد کاهش را پایداری و رشد و جهانی مناسب های فرصت ، مزبور های  

اجتماعی آثار  

 حیاتی ندیفرآی ، پدیده این.  دارد همراه به نیز توجهی قابل اجتماعی های هزینه و خطرات شویی پول ، اقتصادی زیانبار آثار بر عالوه

 جرمانم سایر و....  و کاال ، مخدر مواد قاچاقچیان برای را قانونی غیر های فعالیت گسترش امكان و است وعمده مهم جرائم انجام برای

 های مراقبت برای تر بیش های هزینه و قانون اجرای و تدوین به نیاز دلیل به را دولت های هزینه این بر عالوه.  کند می فراهم

. دهد می افزایش شویی پول جدی پیامدهای با مبارزه برای – مخدر مواد معتادان درمان مانند  بهداشتی   

 های سازمان و مجرمان به شهروندان و دولت ، بازار از اقتصادی قدرت انتقال ، شویی پول اقتصادی – اجتماعی منفی آثار از یكی

 درصورت.  دارد جامعه اجزای و ارکان همه بر مخربی اثر مجرم اشخاص و ها سازمان به شده منتقل اقتصادی قدرت.  است متخلف

. گیرد ارقر ها آن کنترل تحت دولت است ممكن ، شویان پول قدرت افزایش و آن با جدی مبارزه عدم و جامعه در شویی پول گسترش   

 مراحل عملیات پول شویی

 ایجاد پول غیر قانونی

قانونی فعالیت  پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر“ معموال

دمات ویژه از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئوالن پر نفوذ کاالهای ارزشمند و یا خ“ دارند تولید می شود. این بنگاهها معموال

های برنامه با استفاده از روش“ معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معموال ای را خارج از رویه

 ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند .

وبی برای رواج ابرسی حمایت می شود، فضای مطلدر کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حس

 پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

 سند سازی مالی

سناد جعلی ظام بانكی و با استفاده از اپول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات ن“ معموال

لیكن همین فن  وارد شبكه بانكی می شود .امكان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الكترونیك ، مشكل است ،

. ناسایی کنندآوری قادر است که درآینده ای نزدیك به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق ش  
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تفاده از فن بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشكالتی مواجه خواهد بود، لیكن به تدریج که جوامع اس

توان  بانكداران ، می آوری الكترونیك را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخی

عیت متداول کاهش یابد .امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانكداری الكترونیك ، این مشكل نیز نسبت به وض   

قانونی رشد  در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت

رضه کنندگان و دیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عکنند ، ب

و زیر زمینی ،  تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشكل

. برای پول شویی به وجود خواهد آمد فضای تاریك و غیر قابل کنترلی  

حمایت از واسطه های  هرگز نباید با بازارهای غیر متشكل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلكه با تشویق و

. کردمالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم   

ی رو به رو تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشكل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معامالتی ، عملیات پول شویی را با مخاطرات

پدید می آید « اختالط مالی» خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی 

. ول شویی را تسهیل می کندکه فرآیند پ  

 

 

 اختالط مالی

های واسطه و مبادالت پولی از طریق نهاد“ اختالط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معموال

د .قرار می گیرنیا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام   

اری از کشورها ، مقررات پیچیدگی اختالط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسی

 بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود .

با “ مجددا مبادالت مواد مخدر و یا قاچاق کاال می پردازند در واقع با اختالط پولهای آلوده ،از این رو کسانی که از طریق پول شویی به 

می شوند ، با  قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیك

قی شود .تل« پول شویی ضمنی»می آورند این مسئله نیز باید نوعی استفاده از رانت اطالعاتی ثروت قابل مالحظه ای را بدست    

ود ، بالفاصله در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطالعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانكها و مؤسسات اعتباری مخلوط می ش

د .له پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شجناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئ  

 تشویق پول شویی

شبكه  فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کاالهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در

خواهد انجام دهد . تا  یات بانكی در جهتی که میبانكی و با استفاده از خدمات بانكی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عمل

اده است ، )لیكن زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یك مسئله س
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مریكای التین ـ ل کشورهای آپس از اینكه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شكل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مث

أثیر عوامل آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .( در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممكن است موردی و تحت ت

ان یك ویی به عنومختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیكن زمانی که پول ش

ه این هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروز

. شده است هجوم سرطان پولی که بالفاصله موجب تشكیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح  

 شیوه های پول شویی

. به عبارت دیگر ه به متنوع بودن روشهای کسب سود از اعمال خالف، بالطبع شیوه های تطهیر پول نیز پیچیده و متنوع خواهد بودبا توج

خالف صورت  شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع خالف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا

این است که پول  که درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولیترین و مهمترین روشهای پولشوییگرفته و نوع مقررات کشوری 

نموده و یا بطور  شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچكی تبدیل

        ذارین ابزارهای مالی چون چك، سفته و غیره خریده و در مكانهای دیگر سپرده گمستقیم در بانك سرمایه گذاری کرده و یا با آ

. می کنند  

ازار سهام و تجاری قانونی، سرمایه گذاری در ب -ازشیوه های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی 

اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قالبی، سرمایه گذاری در بازار طال و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کاالهای 

مانی که در کشورهای دارای مقررات بانكی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف ز قدیمی و انتقال پول به

وری که دیگر فعالیتهای قانونی وارد شده وسرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست بدست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، بط

مرحله مكان یابی 1بطور معمول در شناسایی آن ناممكن می گردد. مراحل عملیات پولشویی   (Placement) طبقه بندی یا الیه الیه  

زیكی وارد انجام می پذیرد. مكان یابی به مرحله ای گفته می شود که پول نقد بطور فی (Integration) و ادغام (Layering) کردن

ی یا الیه الیه ادهای مالی اتفاق می افتد. طبقه بندسیستم مالی می شود. این مرحله در هنگام سپرده گذاری پولهای غیر قانونی در نه

وه منابع غیر کردن مرحله ای است که در طی آن درآمدهای نامشروع با یكسری فعالیتهای مبادالتی به منظور تغییر وضعیت بین وج

جوه غیر گردد. در مرحله ادغام ، و قانونی به اجرا در می آید. به عنوان مثال، نقل و انتقال وجوه بین بانكها جزء این مرحله محسوب می

سرمایه گذاری می شود  قانونی با یكسری فعالیتهای تجاری و قانونی به بدنه اصلی اقتصاد ترکیب می گردد و در موسسات تجاری قانونی

می باشد. در این  (Cyberpayment Systems) . یكی از روشهای جدید پول شویی از طریق سیستمهای پرداخت شبكه ای

یان، بدلیل ستم ها، پرداخت از طریق شبكه اینترنت، شبكه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد. پول شوسی

سیستم پرداخت  شرایط خاص این شبكه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بی نام بودن نقل و انتقاالت وجوه و گسترش این نوع

گون پولشویی را از این طریق انجام می دهند .در سطح جهان، مراحل گونا  

ه سازوکارهای فرایند پول شویی ممكن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل ب

. موجود برای پول شویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد  

ل حاصل از جرم به بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پول شویی ، توجه و تاکید بر عوام بـــه طورکلی نكته مشترك تمام اقدامات

ارزه با پول شوییگروه کاری اقدام مالی برای مب عنوان مهمترین انگیزه برای ارتكاب انواع جرائم و فعالیتهای مجرمانه است.آثار پولشویی  

(FATA) وسعهوابسته به سازمان همكاری اقتصادی و ت  (OECD) چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پول شویی را چنین 

. برشمرده است  
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 کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجریان آسانتر می گردد

ذاردجرمانه و گسترش آن فعالیتها آزادتر می گکوتاهی در مبارزه با پول شویی ، سازمانهای مجرم را در تامین مالی فعالیتهای م  

را به همراه        امكان به کارگیری شبكه مالی رسمی از سوی پولشویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی

 می آورد

و بویژه  دی برای اقتصادهای ملیتهدیدی ج -برخوردار از امكان پول شویی  -انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههای بزهكار 

. برای نظامهای دموکراتیك به شمار می آید  

ط مدیرعامل عالوه بر اینها، برپایه یافته های پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول و نیز به استناد گزارش ارائه شده توس

دی پول شویی به شمار می آیند .، انحراف تحلیلها و سیاستگذاری های کالن اقتصا9119صندوق مزبور در سال   

شویی پول جرائم محدوده  

 هر در مسائل رینت مهم از یكی.  است اجرا قابل ها آن مورد در شویی پول اصول که قانونی غیر های فعالیت تعیین:  منشاء جرائم تعیین

 ، عمومی نظر توافق یك براساس اما ، است شویی پول منشاء جرم ترین مهم مخدر مواد قاچاق اگرچه.  است شویی پول با مبارزه نظام

. شود محدود مخدر مواد با مرتبط جرائم به شویی پول نباید   

   مجرمانه عمل انجام از آگاهی اثبات

است استنتاج و استنباط طریق از مجرمانه عمل این انجام از آگاهی اثبات مستلزم ، شویی پول شناختن جرم بخشی اثر   

مجرم حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت   

 ، کارکنانشان اعمال ابلمق در حقوقی اشخاص برای کیفری مسئولیت گرفتن نظر در به نسبت باید ، شویی پول قوانین کنندگان تدوین

. کنند توجه   

مالی موسسات و شویی پول با مبارزه نهادهای بین ارتباط  

است برقرار زیر اصل سه برپایه "معموال روابط این   

 بستگی مالی تمعامال بازسازی در قانون مجری مقامات توانایی به شویی پول وپیگردهای تحقیقات بخشی اثر:  سوابق الزامی نگهداری

. داشت خواهد بستگی مالی درموسسات معامالت به مربوط سوابق وجود به خود نوبه به این و دارد   

 معیارهای ایترع برای مبنایی و کند می تقویت ، بشناسند را خود مشتریان مالی موسسه که را تعهد این ، سوابق نگهداری نظام یك

. آورد می وجود به موسسه داخلی کنترل   

 این رد. دهند گزارش شویی پول با مبارزه نهادهای به را مشكوك معامالت ، مكلفند مالی موسسات:  مشكوك معامالت دهی گزارش

 موسسات.  باشد امیالز یا داوطلبانه میتواند دهی گزارش این.  نیست ای ساده کار ، شوند گزارش باید که مشكوکی معامالت تعیین راستا

. وندش حمایت مشكوك معامالت افشای برای مشتریان به نسبت قانونی های مسئولیت برابر در ، قانون براساس باید مالی   
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 مبارزه هادهاین به را معین نصاب حد یك از باالتر معامالت تمام باید مالی موسسات:  معین سقف از بیش مبلغ با معامالت دهی گزارش

. دهند گزارش شویی پول با   

 رشگزا سنگین های هزینه تحمیل و آمده دست به اطالعات مجموعه از حفاظت و دهی گزارش برای هدفمند نصاب حد یك تعیین

. میرود شمار به دهی گزارش سیستم نوع این مشكالت جمله از ، مالی برموسسات دهی  

دهی گزارش و سوابق نگهداری سیستم   

 شویی ولپ با مبارزه های نظام اساسی ارکان از یكی ، مالی موسسات توسط مشتری اطالعات دهی گزارش و سوابق نگهداری سیستم

که یا گونه به باشد سطوح تمام در افراد خصوصی حقوق کننده منعكس باید آن کارکرد نحوه و سیستم این جزئیات.  است   

شود تلقی محرمانه ، خصوصی سوابق   

گیرد نظر در را خصوصی مشروع منافع که باشد قضایی مراحل طی نیازمند ، سوابق به کامل دسترسی   

گیرد قرار استفاده مورد قانون در شده تعیین اهداف راستای در تنها ، سوابق    

مالی موسسات وظایف  

 هویت درمورد یومدارک اطالعات منظم طور به یعنی ، بشناسند را خود مشتریان باید مالی موسسات دیگر و ها بانك:  مشتری شناسایی

. کنند وبررسی دریافت ، آنان های سپرده ذینفع مالكان و دهند می انجام تجاری فعالیت ها آن با که اشخاصی واقعی   

. کنند خودداری ؛ شویی پول به مشكوك معامالت در همكاری انجام از باید مالی موسسات:  قانون رعایت  

. کنند همكاری قانون مجری مقامات با باید مالی موسسات:  همكاری   

 

 اموراجرایی

 به ضاییق ومراجع اجرایی مختلف مقامات با باید کشور یك در شویی پول منع قانون مجری مقامات:  داخلی همكاری و اطالعات مبادله

. کنند همكاری ، شویی پول با مبارزه برای قانونی تدبیر نوع هر اجرای منظور   

 جرم از هک است کاالهایی و های دارایی از مالكیت حق سلب امكان ، شویی پول ضد قوانین در مهم موارد از یكی:  مالكیت حق سلب

. اند شده حاصل شویی پول یا منشاء  

 را شویی پول با مبارزه در المللی بین همكاری ضرورت ، المللی بین مرزهای بین وجوه انتقال سرعت و سادگی:  المللی بین همكاری

 جامعه عمل ستورد ، شویی پول با مبارزه برای مالی اقدام کاری گروه گزارش ، اروپا شورای کنوانسیون ، وین کنوانسیون.  کند می ایجاب

 در. است شویی ولپ مشكل حل برای المللی بین اقدامات از هایی نمونه بال وبیانیه آمریكا های ایالت سازمان تنظیمی الگویی ، اروپایی

 به مختلف کشورهای نبی در وسیعی نگرانی ، المللی بین معضل یك به آن شدن تبدیل و شویی پول پدیده سریع گسترش ، اخیر دهه دو

 شویی پول آثار از هیافت توسعه کشورهای آگاهی.  است برانگیخته آن با مبارزه برای موثر ملی قوانین فقدان مورد در غربی کشورهای ویژه

 به تنها انهمجرم های فعالیت از حاصل عواید که شده باعث ، آن با جانبه همه مبارزه برای الزم تدابیر اتخاذ و مقررات و قوانین تدوین و
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 برای دابیریت یا ، است ضعیف مالی دربازارهای ها آن نظارتی و تقنینی کارهای سازو که یابد سوق کشورهایی سوی به تطهیر منظور

 مشكالت ، شویی پول ضد الزم سازوکار فاقد کشورهای به وجوه این شدن سرازیر ، شك بدون.  اند نكرده اتخاذ مشكل این با برخورد

 مشكل این اب مقابله در گام اولین که میشود گفته ، رو این از.  کرد خواهد ایجاد آنها برای المللی بین عرصه در هم و داخل در هم فراوانی

 آثار و پیامدها ماندن تهناشناخ دلیل به تاکنون ، ایران اقتصاد در متاسفانه.  است شویی پول با مبارزه برای مناسب ومقررات قوانین تدوین 

 بررسی بر وهعال ، ایران در شویی پول پدیده با مبارزه برای.  است نگرفته صورت ای مالحظه قابل قانونی اقدام ، شویی پول بار زیان

 با آشنایی رایب ، گزارش این در لذا.  است نیاز نیز قانونی الزم سازوکارهای به ، زیرزمینی اقتصاد مختلف های حوزه تیزبینانه و جدی

 و وسساتم ، حقوقی و قانونی های چارچوب است شده سعی ، شویی پول با مبارزه برای مناسب سازوکار و قانون تدوین و طراحی نحوه

 ، اسلوونی ، استونی کشورهای در....  و قضایی های رویه ، ها آن وظایف و قانون مشمول های دستگاه ، شویی پول ضد نهادهای

 پول با مبارزه قانون برای ملل سازمان پیشنهادی الگوی همچنین و ویوگسالوی جنوبی کره ، کانادا ، فیلیپین ، ترکیه تایلند، ، اندونزی

. گیرد قرار مقایسه و بررسی مورد ، شویی  

 روشهای مبارزه با پولشویی

مچنین با پیگیری دولتها باید برای مبارزه با پول شویی، یكسری از قوانین و مقرراتی را که به پول شویی مجال می دهند، تغییر دهند و ه

      قیق مورد احتیاجد یكسری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند. برای تدوین سیاستهای ضد پول شویی، تهیه گزارشات آماری

كنیكهای فنیمی باشد. سپس باید به تدوین و تصویب قانون ضد پول شویی پرداخته شود. در بسیاری از کشورها، با استفاده از ت  IMF 

قوانینی اید قوانینی را که بانكهای مرکزی، بانكهای تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود، فرمول بندی کرده اند. برای این منظور ب

. برای بانكداری تصویب گردد که کلیه بانكها و شعب خارج آنها را از پول شویی دور سازد  

مالی قرار  سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی می باشد. بدین صورت که دولتها باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای

گر مبارزه با پول اشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانكها نیز سیاست دیگرفته و بر نقل و انتقاالت ارزهای خارجی نظارت د

ه ای صادر و کمیته بال برای جلوگیری از استفاده غیر قانونی اعضای سیستم بانكی اعالمی FATFشویی می باشد. برای این منظور، 

هداری و ثبت ی مشتریان بانكها و نظارت بر رفتارهایشان را با نگنموده اند. این اعالمیه، همكاری مجریان قانون را در راستای شناسای

شدن  اطالعات مربوطه و گزارش رفتارهای غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده است . زیرا پول شویی در سطح وسیع منجر به آلوده

. مدیران سیستم بانكی و در نتیجه کل سیستم مالی خواهد شد  

جلوگیری از فرار  ن دولت، وصول مالیات می باشد. بدین ترتیب که اصالح ساختار مالیاتی کشور، سببیكی دیگر از سیاستهای کال

 مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پول های کثیف و پولشویی خواهد شد .

 (FATF) سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی

ن، هنگ کنگ، بلژیك، برزیل، کانادا، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، یوناشامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش،  FATF اعضای

ند، ترکیه، انگلستان و آمریكا و سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مكزیك، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزل

شوند.  خلیج فارس می باشد که عمدتا مهمترین مراکز مالی جهان محسوب می دو سازمان بین المللی اتحادیه اروپا و شورای همكاری

نها     ماده ای می باشد که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در برگرفته و اعضای آن ملزم به انجام آ ۷1دارای یك دستورالعمل 

. می باشند  

 سیاست پیشگیرانه
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الیحه مبارزه با پولشویی را  9199مهرماه  1اندوزان، دولت در تاریخ های غیرقانونی ثروتتبـه دلـیل وجود خأل قانونی و تداوم فعالی

ولشویی در گذاری، مقررات پیشگیری از پتدوین و به مجلس شورای اسـالمـی تـقـدیـم کـرد؛ امـا بـه علت طوالنی شدن سیر قانون

ررات اعتبار تدوین و تصویب شد و به مراکز مجری ابالغ گردید. این مقتوسط شورای پول و  9199آبان ماه  99مؤسسات مالی در تاریخ 

.برای مراجع و نهادها تكالیفی را مقرر کرده است   

ه اسـت. ماده یك از فصل اول این مقررات به تعریف پولشویی، عملیات بانكی، مؤسسات مالی و عملیات مـشـكـوك پـرداخـتـ 

دا کنند داشتن اطالعات و یا دالیل منطقی ظن پیمعامالت و عملیاتی است که اشخاص با در دست مـنـظـور از عملیات مـشـكـوك، 

  شوداین عملیات و معامالت به منظور پولشویی انجام می

. کنوانسیون پالرمو درخصوص تدابیر مبارزه با پولشویی چنین مقرر کرده است 7ماده     

نظام جامع  یطه اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی تمامی اشكال پولشویی، یكهـای عضودر حهـر یـك از دولـت -الــف

ر معرض هایی که به طور خاص دها و مؤسسات مالی غیربانكی و در صورت اقتضا، سایر دستگاهنظارتی و اداری داخلی را برای بانك

. ید خواهد داشتتری، حفظ سوابق و گزارش معامالت مشكوك تأکپولشویی هستند، ایجاد خواهد کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مش  

سایر  های اجرایی، اداری، انتظامی واین کنوانسیون وارد آید، تضمین خواهد نمود که دستگاه 99و  99ای به مواد بدون این که خدشه -ب

ب باشد(، امكان ر مواردی که براساس قوانین داخلی مناسهایی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند )از جمله مراجع قضایی ددستگاه

دین منظور، کنند را خواهند داشت و بالمللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز میهمكاری و مبادله اطالعات در سطوح ملی و بین

ی را مورد وص موارد پولشویی احتمالبه عنوان مرکزی ملی برای گردآوری، تحلیل و انتشار اطالعات درخص "واحد اطالعات مالی"ایجاد 

. بررسی قرار خواهد داد  

معمول،  طـورگذار مسئولیت مالی و اعتباری را به آنها واگذار کرده و بـهشود که قانوندر این بخش به مراکز و مؤسساتی اشاره می

این  راد درآمـدهـای نـامـشـروع خود را دراست برخی اشخاص درآمدهای مشروع و بعضی افـدهند. ممكنهای اقتصادی انجام میفعالیت

ند موارد تخلف توانگذاری کنند. وظیفه ذاتی این مؤسسات از نوع اعتباری و مالی است؛ اما پس از بررسی میمؤسسات نگهداری و سپرده

. را به مراجع قانونی اعالم نموده و همكاری متقابلی به عمل آورند    

 

:مؤسسات مالی  

تی و غیردولتیهای دولبانك      

   مـؤسـسات اعتباری دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران  

های مجازصرافی      

کنندت میهای اعتباری که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیالحسنه و تعاونیهای قرضصندوق تعاون و همچنین صندوق   

این قانون چنین مقرر  %از سوی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. ماده  9191بهمن ماه  9تاریخ قانون مبارزه با پولشویی در     

مه مرکزی، ها، بیها و مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهتمامی اشخاص حقوقی از جمله بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانكکند: می

ن را به مورد های مصوب هیئت وزیران در اجرای این قانونامهها مكلفند آیینداریالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرصندوق قرض
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رسمی  این قانون نیز آمده است: دفاتر اسناد رسـمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان 1در ماده   اجرا بگذارند

ت شورای کند، به درخواساین قانون را که هیئت وزیران مصوب میدادگستری و بازرسان قانونی مكلفند اطالعات مورد نیاز در اجرای 

. عالی مبارزه با پولشویی ارائه نمایند   

هااقدام  

تكالیفی را برای اقدام مراجع نظارتی و عملیات مالی  %و  1، 9کنندگان مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی در مواد تصویب

ری آوآیند. ایـن مـراجـع مـوظـفـنـد اقداماتی از قبیل جمعها و مؤسسات مالی به شمار میی بانكاند که از وظایف ذاتمقرر کرده

را به  عمل آورند و در صورت لـزوم، پس از بررسی، مراتب اطالعات، ارائه پیشنهاد، اجرای قانون و هماهنگی الزم با مراکز قانونی را به

. م کنندگیری کیفری یا غیرکیفری اعالمراجع تصمیم   

ها و معامالت یاتکند: مؤسسات مالی مكلفند بر تمامی عملمـقـررات پـیـشـگیری از پولشویی در مؤسسات مالی چنین مقرر می 9مـاده 

.مـشـتـریـان خـود با هدف شناسایی عملیات مشكوك نظارت مستمر داشته باشند   

ه احراز کامل هویت تمامی مشتریان خود اقدام نمایند .نیز چنین آمده است: مؤسسات مالی مكلفند نسبت ب 1در ماده     

خلف وجود ای بر تبندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینهآوری و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقهجمع

 دارد طبق مقررات

رانهای الزم درخصوص اجرای قانون و پیشنهاد آنها به هیئت وزینامهتهیه آیین    

ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشورهای ذیکردن دستگاه هماهنگ    

تهای دریافت شده و ارسال آنها به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا از اهمیت برخوردار اسارزیابی گزارش    

99چارچوب مفاد ماده های مشابه در سایر کشورها در تبادل تجربه و اطالعات با سازمان    

. دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود -9تبصره     

اهد رسید .ساختار و تشكیالت اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران خو -9تبصره     

می الــذکــر پــس از تصویب هیئت وزیران برای تماهــای اجــرایــی شــورای فــوقنــامــهتـمــامــی آیـیــن -1تــبـصــره 

 %تا  9 االجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد بهربط الزماشـخـاص حـقیقی و حقوقی ذی

. سال انفصال از خدمات مربوطه محكوم خواهد شد    

ی تشكیل داده که آوری، تحلیل و بررسی اخبار به نام شورای عالی مبارزه با پولشویگذار در قانون مبارزه با پولشویی یك نهاد جمعقانون  

جرم وظیفه  آنهاست. تشخیصآوری اخبار و بررسیوظایف آن وفق قانون بیان شده است. یكی از وظایف اصلی این شورا نظارت و جمع

ف ذاتی گذار این اشكال وارد است که تشخیص وقوع بزه از وظایگذار برعهده این شورا نهاده است. بر قانوننوندیگری است که قا

شویی از حدود و دستگاه قضایی است، در حالی که این دستگاه در شورای مذکور جایگاهی ندارد. از سوی دیگر، شورای عالی مبارزه با پول

عالیت دارد و با این جنبه قضایی پیدا کرده است. این شورا در امر پیشگیری از وقوع جرم پولشویی ف اختیار اداری خارج شده و رسیدگی آن

ها و مؤسسات مالی تشكیل خواهد شد .هایی هم در بانكوجـود، کـمـیـتـه    
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ار چنین مقرر کرده است، شورای پول و اعتب9199آبان ماه  99مقررات پـیـشـگـیری از پولشویی در مؤسسات مالی مصوب  1در ماده   

ه و یك بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران مكلف است یكی از واحدهای سازمانی خود را مسئول امور مربوط به این مقررات نمود-الف

. کمیته تخصصی ویژه از نظر یكی از اعضای هیئت عامل به این منظور تشكیل دهد   

. شودربط و تصویب هیئت عامل تعیین میعامل ذیترکیب اعضای کمیته به پیشنهاد عضو هیئت  -ب  

نكی را نماید، در نیز اشعار داشته است: چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخصی یا اشخاص دیگر تقاضای انجام عملیات با %ماده  

. این صورت احراز هویت فرد اصلی عالوه بر نماینده ضروری است    

اشند. هر یك از ساب مشتریان مكلفند به طور کامل احراز هویت کنند و بر عملیات مالی نظارت داشته بمؤسسات مالی برای افتتاح ح 

ب هیئت مدیره مؤسسات مالی همچنین وظیفه دارد یكی از اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل یا یكی از مدیران اجرایی ارشد را با تصوی

ه این منظور تشكیل ای تخصصی بمرکزی معرفی کند. بانك نیز مكلف است کمیتهبه عنوان مسئول امور مربوط به پولشویی به بانك 

 حساب  دهد. هدف از این اقدام، پیشگیری از عملیات مشكوك است. اگر مراقبت و نظارت به نحوی مطلوب صورت گیرد، صـاحـبـان

. قادر به انجام عملیات مشكوك نخواهند بود    

رزد، مشمول که مطابق قانون عمل نكند و از آن استنكاف وه قادر به انجام وظیفه نباشد یا اینهریك از اشخاص حقیقی و حقوقی ک  

. ده استقانون مبارزه با پولشویی خواهد بود و برای این امر ضمانت اجرایی انتظامی، اداری و کیفری در نظر گرفته ش ۷ماده  1تبصره   

 سـیـاست کیفری ایران در مورد پولشویی

و  99، مواد 9111قانون اساسی مصوب  ۷1قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل  ۷1قوانین و مقررات جزایی ایران، اصل  موادی از 

گران در نظام و اصالحات و الحاقات آن، قانون مجازات اخالل 9191قانون اصالح قانون تشدید مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر مـصوب  11

 نون تشدید مجازات مرتكبان ارتشا، اخــتــالس و کــالهــبــرداری بــه درآمــدهـای نــامــشــروعقا 9اقتصادی کشور و نیز ماده 

پالرمو،  9111 اند. پس از الحاق ایران به کنوانسیوناند؛ اما این قوانین به طور کامل اجرا نشدهاشـخـاص حـقـیـقـی و حـقـوقی پرداخته

به تصویب مجلس شورای اسالمی  9191بهمن ماه  9ور کار قرار گرفت. این قانون در تاریخ تدوین قانون مبارزه با پولشویی در دست

. رسیده است  

 

 مراجع کیفری و قضایی

 1ر ماده انگاری کرده است. دهای کسب درآمد نامشروع پرداخته و آن را جرمقانون مبارزه با پولشویی به تعریف و راه 9گذار در ماده قانون

های مجرمانه عالیتطور مستقیم یا غیرمستقیم از فبه عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال منقول و غیرمنقولی که بهاین قانون نیز 

ك سیاست بینی گردیده است. بر این اساس، ی، تشكیل شورای عالی مبارزه با پولشویی پیش۷دست آمده باشد، اشاره شده و در ماده به

ان درآمدهای کنندگآوری اطالعات و مدارك و اسناد علیه تحصیلاقبت و نظارت و در صورت لزوم، جمعتقنینی پیشگیری، بررسی و مر

حلی عضو این نامشروع مورد تـوجـه قـرار گـرفته است. اگرچه قوه قضاییه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور یا مقامات قضایی م

کند: ارزیابی چنین مقرر می ۷ماده  ۷که به قوه قضاییه توجه نكرده است؛ اما بند گذار وارد است شورا نیستند و این اشكال بر قانون

. های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار استگزارش   
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را مورد توجه  محوریامات کشوری و لشكری در اثر فساد، عدالتگذار با توجه به سابقه تاریخی و متضرر شدن مدیران دولتی و مققانون

های ال و داراییگذاری و خروج اموقرار داده و با حفظ کرامت انسانی و با فرض تقدم پیشگیری بر مبارزه و برخورد قضایی از طریق قانون

به مجازات مرتكب اشاره کرده است؛ با  1ده، در ماده المال از ید مدیران پس از محاکمه و ثبوت شرعی و با توجه به قوانین گفته شبیت

های ین ایده، دادگاهکه در صورت مؤثر نبودن پیشگیری و مراقبت اداری و انتظامی، باید تعقیب کیفری صورت گیرد. با هماعتقاد به این

های عمومی در ده است: شعبی از دادگاهقانون مبارزه با پولشویی آم 99اند و در ماده عمومی و انقالب صالح به رسیدگی شناخته شده

ن شعبه مانع یابد. اختصاصی بودها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص میتهران در صورت نیاز مراکز استان

. رسیدگی به سایر جرایم نیست   

هانظام مجازات  

دان ستمگر در غیرقانونی بوده است . وجود دولتمر هایانتقال محمولهایران به لحاظ موقعیت ژئوپولتیكی منطقه، هـمـواره مـحـل نقل و 

ه فكر زده اســـت. از ابــتــدای پیروزی انقالب، حاکمان نظام اسالمی بدرآمدهای  نامشروع دامن مـــیراس حكومت نیز به تحصیل 

رآمدهای قوانین موضوعه را به امر مبارزه با تحصیل د مبارزه با درآمدهای نامشروع بوده و در این راستا اصول قانون اساسی و موادی از

قانون اصالح قانون  11و  99مواد  شود.  در این قسمت به قوانین مربوط به  مبارزه با پولشویی پرداخته میاند.  نامشروع اختصاص داده

نون تشدید مبارزه با اخـتـالس، ارتـشـا و قا 9تشدید مبارزه با مواد مخدر به ضبط و مصادره اموال نامشروع اشاره کرده و ماده 

قانون اساسی هم به ضبط و  ۷1کـالهـبـرداری، موضوع ضبط مال نامشروع را مورد توجه قرار داده است. در قانون نحوه اجرای اصل 

ی عالوه مرتكبان جرم پولشویکند: قانون مبارزه با پولشویی نیز چنین مقرر می 1مصادره اموال ناشی از سوءاستفاده اشاره شده است. ماده 

نقدی به  بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل )اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن(، به جزای

اریز و شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایرانچهارم عواید حاصل از جرم محكوم میمیزان یك

. های این ماده نیز به این شرح استگردد. تبصره    

چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد -9تبصره    .   

م صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حك -9تبصره     

. قرار نگرفته است    

ای ههای مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازاتمرتكبان جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشویی، عالوه بر مجازات -1تبصره  

. شده در این قانون محكوم خواهند شد بینیپیش    

ام پذیرد و قوه این قانون نیز بیان شده است که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد، باید طبق مقررات قضایی انج 91در ماده  

. قضاییه مكلف به همكاری خواهد بود  

 قوانین تشخیص هویت مشتریان ونگهداری اطالعات ثبت شده

یص هویت افراد موسسات مالی نباید حساب های بی نام یا با نام های جعلی را افتتاح نمایند . موسسا ت مالی باید ملزم به تشخ -9ماده 

به خصوص  از طریق مدارك قابل اعتماد دیگر شوند و باید هویت مشتریان خود را هنگام ارتباطات بازرگانی و یا نجام نقل و انتقاالت

قادیر زیاد ی یا پس انداز ، نقل و انتقال حوالجات ، اجاره صندوق امانات و همچنین ، نقل و انتقال وجوه نقد در مهنگام افتتاح حساب جار

. ثبت کنند    
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  برای احراز هویت نهادهای قانونی ، موسسات مالی باید اقدامات زیر را انجام دهند .

العات ود مشتری یا هردو استفاده کرد . مدارك ثبت شرکت شامل اطبرای احراز هویت مشتریان باید از مراجع قانونی یا از خ –الف 

. باشدمربوط به نام مشتری ، مجوز قانونی ،نشانی ، نام مدیران وصاحبان منصب وقدرت در نهاد مذکور برای احراز هویت ضروری می   

ود .ام امور مالی میباشند ، نیز احراز شعالوه بر این ، باید هویت کسانی که ادعا می کنند که از طرف مشتری مامور به انج –ب    

،  موسسات مالی باید اقدامات موجه و معقولی را برای بدست آوردن اطالعات در خصوص هویت واقعی اشخاصی که از طرف -99ماده 

ه باشد که این افراد تیك موسسه مامور به افتتاح حساب یا انجام نقل و انتقاالت میشوند ، در نظر بگیرند تا اینكه هیچ شكی وجود نداش

جام امور از طرف موسسات قانونی مامور به افتتاح حساب و انجام امور مالی شده اند ، به خصوص شرکتها و تراست هایی که ان "واقعا

. بازرگانی و انجام معامالت ارتباطی با زمینه کاری آنها ندارد   

ی نگهداری موسسات مالی حداقل برای پنج سال باید اطالعات مربوط به نقل و انتقاالت مالی را در سطح داخلی وبین الملل -99ماده 

 قیب مجرمان کنند تا بتوانند به سرعت به درخواست مسئوالن ذیصالح برای کسب اطالعات پاسخ دهند . این اطالعات باید برای تع

. کافی باشد   

 ذرنامه ، موسسات مالی باید یك کپی از مدارك مربوط به تشخیص هویت مشتریان را نزد خود نگهداری کنند . این مدارك شامل گ

. کارت های تشخیص هویت ، گواهینامه رانندگی ویا مدارکی از این قبیل میباشد   

دارك باید در بسته شدن حساب ، نگهداری شوند . این مپرونده حسابها و فعالیت های مالی مربوط نیز باید حداقل تا پنج سال پس از 

  دسترس مسئوالن ذیربط داخلی باشند تا مسئوالن بتوانند براساس آنها به بازرسی وتعقیب مجرمان بپردازند .

    صورترکشورها باید متوجه پول شویی از طریق ابزارها و تكنولوژی نوظهور که موجب گمنامی مجرمان میشوند باشند و د -91ماده 

. نیاز تا اقدامات مناسب از طرحهای پول شویی مجرمان جلوگیری بعمل آورند   

 تالش مستمر موسسات مالی برای مبارزه با پول شویی

       ورت موسسات مالی باید متوجه نقل وانتقاالتی که به طور غیر معمول در حجم باال و با استفاده از روش های پیچیده ص-9۷ماده 

    شكوك ، ثبت باشند . مبدا و مقصد چنین نقل وانتقاالتی تا آنجایی که ممكن است باید مورد بررسی قرار گیرند و مواد م می پذیرد 

. شوند در دسترس بازرسان نهادهای قانونی قرار گیرند   

  به "مشكوك را سریعا اگر موسسات مالی احتمال دهند که اصل وجوه ناشی از فعالیت های مجرمانه است ، باید موارد -%9ماده 
   با اتخاذ تمهیدات قانونی مناسب ، موسسات مالی اعم از مدیران و کارکنان آنها باید در  -91مسئوالن ذیصالح گزارش کنند .ماده 

اید .مقابل تهدیدهای مجرمان حمایت شوند تا هیچگونه محدودیتی برسرراه افشای اطالعات مربوط به فعالیت مجرمان بوجود نی   

ئوالن موسسات مالی مدیران و کارکنان آنها نباید اجازه دهند که مشتریان متوجه شوند که اطالعات مربوط به آنها به مس -99ده ما

. ذیصالح گزارش میشود   

موسسات مالی باید برنامه های خود را برا مقابله با پول شویی توسعه دهند . حداقل این برنامه ها عبارتند از : -99ماده   
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ای ( توسعه سیاست ها ، رویه ها و کنترل های داخلی شامل طراحی رویه هایی که عملكرد مدیران را شفاف ساخته و رفتارهالف  

 کارکنان را هنگامی که توسط مجرمان اجیر شوند ، به خوبی نشان دهد . 

 ب ( برنامه آموزش مداوم کارکنان

رار میدهدج ( ایجاد فرآیندهای بازرسی که سیستم را مورد آزمایش ق   

  اقدامات الزم هنگام مواجهه با کشورهایی که قوانین ضد پول شویی ندارند یااینكه قوانین آن ها کافی نیست

به  موسسات مالی باید متعهد شوند که اصولی را که در باال ذکر شد ، در شعب و موسسات تابعه خود و خارج از کشور ،– 91ماده 

باشد ، تا جایی که  پول شویی را به کار نمی برند یا اینكه قوانین به کار رفته در آنها کافی نمیخصوص در کشورهایی که قوانین ضد 

ی را به شعب و قوانینی محلی اجازه می دهند ، به کاربندند . زمانی که قوانین و مقررات محلی اجازه به کار بستن قوانین ضد پول شوی

ورالعملشور موسسه مادر ، باید توسط موسسات مالی ای که نمی توانند دستموسسات تابعه نمی دهند ، مسئوالن ذیصالح در ک  FATF  را

. به کار ببندند ، آگاه شوند   

یی که یا موسسات مالی باید توجه ویژه ای به ارتباطات بازرگانی ومعامالت با اشخاص ، شرکت ها و موسسات مالی کشورها -99ماده 

اشند . هرگاه که ند یا اینكه اقدامات آنها علیه پول شویی به اندازه کافی نمی باشند ، داشته بتعهدات ضد پول شویی را به کار نمی بر

تها در کمترین اهداف اقتصادی رفتارهای مالی افراد و شرکت ها ، در چنین کشورهایی شفاف نباشد ، باید سابقه این گونه افراد و شرک

. شود زمان ممكن به منظور کمك به بازرسان قانونی گزارش   

 اقدامات به عمل آمده در ایران

نگرفته یا حساسیتی  متاسفانه در اقتصاد ایران تاکنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پول شویی اقدام قابل توجهی صورت

می دولت به منع پول شویی تقدی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایجاد نشده است. تنها اقدام مثبت در این زمینه، الیحه

 مجلس شورای اسالمی است که درحال بررسی است و تا حدودی مقدمات کارها در این زمینه فراهم شده است .

ه می شود دلیل این امر آن است که در جامعه ما پول شویی به عنوان یك جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شـود، مالحظ

ه است و تنها رضه ای ثانوی و متناظر با یك جرم منشاء )مقدم( مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانکه پول شویی عا

 .گاه داشته استناآگاهی از علت و ماهیت پول شویی است که آن را تا کنون به صورت یك معضل نامریی در نزد جامعه ایرانی ناشناخته ن

ارزه با پول وجه به اینكه جرائم منشاء، لزوماً باهدف ایجاد درآمد برای مجرمان انجام نمی شود زمینه مببرپایه تعریف پول شویی و بات

شده در  شویی در ایران عالوه بر پوشش مواردی مانند نقل وانتقال یا دادوستد موادمخدر، درآمدهای به دست آمده از سایر جرائم تعریف

. مهوری اسالمی ایران را دربرمی گیردچارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی ج  

ان یافته، در اکثر کشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی از کشورهای همسایه، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق و سایر جرائم سازم

ههای نقل و انتقال ، را مقدم بر کنترل فیزیكی است. درحالی که در ایران تمام تالشها، معطوف به کنترل فیزیكی است. قانون پول شویی

، احتمال وقوع وجوه حاصل از فعالیتهای مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می کند و با فراهم آوردن امكان سیستمی شناسی متخلفان

 بسیـــــاری از جرائم را تاحد زیادی کاهش می دهد .

ه اطالعات ، قاچاق کاال، گریز از مالیات، معامالت متكی بجرائم منشا پول شویی در ایران عبارتند از: قاچاق موادمخدر، مشروبات الكلی

. درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشاء، اختالس، کالهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا و فحشا  
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قانون شمول قلمرو  

 دارایی تملك یا یرشپذ یا وانتقال نقل یا تغییر یا تبدیل هرگونه از است عبارت شویی پول جرم:  است شده تصریح پیشنهادی الیحه در

می باشد . شده یاد دارایی دادن جلوه قانونی برای ، آن به علم با و عمدی طور به ، قانونی غیر منشا یا   

.  نیست وییش پول جرم حاالت کلیه برگیرنده در که است نحوی به قانون شمول حد ، دیگر بیان به.  نیست مانع و جامع تعریف این

 زیر شرح هب ، وجوه های واسطه و مالی موسسسات طریق از ، جرم مرتكبان توسط "عمدتا میشود اطالق شویی پول آن به که عملیاتی

. گیرد می انجام   

 امن به یا شخص خود نام به عمل این که این از اعم ، مالی موسسه نزد مجرمانه عملیات از حاصل مال هرگونه سپردن یا قراردادن

. باشد دیگری شخص   

 انتقال این هاینك از اعم ، دیگر مالی موسسه یك به مالی موسسه یك طریق از مجرمانه عملیات از حاصل وجه و مال جایی جابه و انتقال

. باشد دیگری شخص نام یا شخص خود نام به   

 به یا شخص خود نام به عمل این که این از صرفنظر مالی موسسه یك توسط ، مجرمانه اقدامات از حاصل هرمال از استفاده یا پرداخت

. باشد دیگر شخص نام   

. باشد دیگری شخص نام به یا شخص خود نام به کار این اینكه از اعم ، مجرمانه عملیات از حاصل مال هرنوع هبه یا اعطا   

 امانج دیگری شخص نام به یا شخص خود نام به عمل این اینكه از اعم ، امن محل در مجرمانه عملیات از حاصل مال هرنوع قراردادن

. شود   

کشور از خارج به مجرمانه فعالیت از حاصل مال هرگونه حمل  

دیگر مالی ابزار یا بهادار اوراق یا ارز به مجرمانه عملیات از حاصل مال هرنوع تبدیل  

 و حبس مجازات همان متضمن و شده تلقی جرم شویی پول انجام منظور به چینی دسیسه و معاونت هرگونه قانون موجب به همچنین

 و حبس به آن نماینده یا مدیریت.  شود انجام شرکت یك مدیریت توسط شویی پول جرم درصورتیكه. بود خواهد شویی پول جریمه

. شد خواهد محكوم جریمه به ، مربوط شرکت   

 ارتكاب از حاصل عواید از استفاده بر مبتنی که است برخوردار خاصی های ویژگی از که است جرمی شویی پول جرم است ذکر به الزم

 رائمج این جرم ارتكاب از حاصل مال از استفاده هرگونه از است عبارت شویی پول جرم موضوع دیگر عبارت به.  است منشا جرائم

. ستا اساسی رکن دو دارای دیگر هرجرم مانند مزبور جرم.  است...  و مخدر مواد قاچاق یا ارتشا ، اختالس قبیل از مهمی جرائم "عمدتا   

 از لحاص مال غیرقانونی منشا ماهیت کردن مخفی مانند ، دهد می انجام جرمی مرتكب که مادی فعل از است عبارت ، جرم مادی رکن

. جرم کیفری آثار تبعات از جلوگیری برای مجرم شخص به کمك ، مال فیزیكی وانتقال نقل ، جرم ارتكاب   

. است شده حاصل جرم ارتكاب از مال اینكه از وآگاهی عمل با مجرمانه عمل انجام در نیت سو، ، جرم معنوی رکن   
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 باشد شده اصلح جرم از مستقیم غیر یا مستقیم طور به و داشته مالیت که مالی هرگونه از است عبارت جرم از حاصل عواید دیگر سوی از

 فیمختل مراحل از شویی پول جرم ، میسازد نشان خاطر. باشد.... و مادی غیر یا مادی ، منقول غیر یا منقول است ممكن اموال این 

. است کیفری مسئولیت ثبوت جهت آن مختلف مراحل از هریك تحقق و میشود تشكیل   

مجازات تعیین   

 برای هک مجازاتی که دارند را دیدگاه این کشورها از بعضی ، دارد وجود متفاوتی های دیدگاه شویی پول جرم مجازات تعیین مورد در

 گرفته رنظ در گیرد می صورت آن از ناشی معامالت و گروهی و سازمانی طریق از که جرائمی بجز ، ارتشا ، اختالس مانند منشا جرائم

 ، میشود یشوی پول جرم نام به دیگری جرم مرتكب ، منشاء جرم از شده حاصل امكانات و عواید با مجرم که امر این است کافی ، میشود

 برای مجرم هک است اولیه جرم تداوم شویی پول جرم ، ها نظام این براساس زیرا.  نیست پذیرفته مزبور کشورهای حقوقی نظام لحاظ از

. میزند آن انجام به دست مجازات از گریز   

 مجازات یاشخاص ، نظریه این براساس.  است منشا جرم امر در تسهیل و معاونت از شكلی شویی پول جرم ، دیگری دیدگاه براساس

 را جرم از اصلح عواید توقیف یا مصادره ، ضبط منبع مورد در رسیدگی و تحقیق یا پنهان را مال نامشروع منبع دارند قصد که میشوند

. کنند مختل   

 مورد مال هک این از آگاهی با ها دارایی یا اموال روی بر معامله هرگونه که است آن دانست غالب دیدگاه را آن میتوان که دیگری دیدگاه

 را شویی ولپ جرم مزبور دیدگاه ، اساس براین.  است کافی شویی پول جرم تحقق برای.  است شده حاصل مجرمانه های فعالیت از نظر

میدانند زیر عملیات از دسته سه شامل   

جرم از حاصل اموال از ناشی معامالت در مشارکت(  الف  

کشور از خارج یا داخل به جرم از حاصل اموال یا وجوه انتقال(  ب  

جرم ارتكاب از حاصل مال یا نقدی معامالت در تسهیل ، معاونت ، مشارکت(  ج  

 شویی ولپ جرم در معاونت یا مباشرت برای توانند نمی منشا جرم مرتكبان معتقدند کشورها از بعضی هرچند که است ذکر به الزم

 ایدار که است جدیدی فعل میدهد انجام جرم از حاصل عواید یا منشا جرم مرتكب که عملی داشت نظر در باد ولی ، گردند مجازات

 دو رمانهمج عمل یك برای توان نمی و است منشا جرائم استمرار و ادامه شویی پول واقع در که استدالل این.  بود خواهد جدیدی عنوان

 ، منشا جرم مجازات موارد از بسیاری در و است دیگری مقوله ، نامشروع عایدات شویی پول زیرا.  نیست نیزمسموع نمود تعیین مجازات

. نماید فراهم را جرم از حاصل عواید کارگیری به سوء آثار از جلوگیری برای الزم پوشش توانند نمی   

 امنش جرائم ارتكاب های مجازات که است مطلب این بیان مقام در پیشنهادی الیحه 9 ماده میرسد نظر به هرچند ، مطالب این به توجه با

 به ، باشدمی مستقلی مجازات دارای که است مستقل جرم شویی پول و است باقی خود قوت به همچنان قاچاق و ارتشا ، اختالس مانند

. میشود اصالح زیر صورت به ماده این ، منشا جرم از شویی پول جرم استقالل دقیق واستنباط ابهام رفع منظور   

 نیز انونق این در شده بینی پیش های مجازات به ، مقرر های مجازات بر عالوه ، شویی پول جرم ارتكاب درصورت ، منشا جرم مرتكبان

 شده بینی پیش های مجازات که آست این اساسی مشكل ، شویی پول جرم مجازات تعیین مبحث در همچنین . شد خواهد محكوم

. است نشده گرفته نظر در جرم این برای بازدارنده های مجازات و حبس مانند ، دیگری های مجازات و است نقدی جزای به ناظر "صرفا   
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 ، حبس مجازات ینیب پیش برای فعلی شرایط در ها زندان بودن پر مانند دالیلی و است دایمی صورت به قانون تصویب ، داشت توجه باید

. نیست مسموع  

.  باشد تهداش همخوانی ، جرم ماهیت با باید شده تعیین های مجازات شویی پول جرم زیانبار آثار به باتوجه که است این دیگر نكته

. میشود ادپیشنه شویی پول جرم برای زیر های مجازات ، کشور اقتصادی و اجتماعی نظم بر جرم این سوء آثار به توجه با بنابراین   

 یا مثل ، دنباش اگرموجود)  حاصل منافع و اصل بر مشتمل جرم ارتكاب از حاصل عواید و درآمد برضبط عالوه شویی پول جرم مرتكبان

. میشوند محكوم جرم از حاصل عواید سقف تا چهام یك از نقدی جزای و سال %9 تا 9 از حبس مجازات به(  آن قیمت   

. میشوند محكوم جرم از حاصل عواید سقف تا چهارم یك از   

 شخص این ، باشد شده منتفع مذکور جرم منافع از حقوقی شخص و شوند شویی پول جرم مرتكب حقوقی شخص کارکنان هرگاه

. دارد مسئولیت متعلقه نقدی جزای و ها دارایی به نسبت ، مجرم کارکنان با "متضامنا   

 است بهتر هانج در غالب دیدگاه به توجه با و دارد مدنی جنبه "صرفا حقوقی شخص برای پیشنهادی الیحه در شده بینی پیش مجازات

 به كومیتمح ، باشد شده منتفع جرم عواید از حقوقی شخص چنانچه.  شود گرفته نظر در جزایی مجازات نیز حقوقی اشخاص برای که

 به که ، تاس پذیر امكان بازدارنده های سایرمجازات و انحالل ، جواز لغو قبیل از اقداماتی "ضمنا.  است اشكال بال نقدی جزای پرداخت

میشود پیشنهاد زیر شرح   

 منتفع شویی لپو عواید از خود نمایندگان یا کارکنان ، مدیره هیات اعضای ناحیه از شویی پول ارتكاب واسطه به حقوقی شخص چنانچه 

. شد خواهد محكوم جرم از حاصل انتفاع امتیازات برابر سه تا یك از نقدی جزای به ، گردد   

 ، اند بوده ذکورم جرم در معاون یا مباشر که حقیقی اشخاص کیفری مسدولیت رافع ، نقدق جزای به حقوقی شخص محكومیت – تبصره

. شد خواهد اعمال رسیدکی مرجع تشخیص به مورد حسب....  ماده موضوع حقوقی اشخاص مورد در ذیل های مجازات.  بود نخواهند   

  است شده یلتشك شویی پول منظور به "صرفا حقوقی شخص شود محرز چنانچه ، ذیربط مرجع به آن اعالم و فعالیت جواز لغو و انحالل

سال % مدت به خاص عملیات یا ها فعالیت کلیه ازانجام ممنوعیت  

. است بوده شویی پول برای حقوقی شخص استفاده مور که هایی مكان یا محل در فعالیت از ممنوعیت   

کثیراالنتشار وجراید رسمی درروزنامه تخلف درج  

رسیدگی مرجع تشخیص به ها مجازات سایر  

اینكه بر مبنی پیشنهادی الیحه 1 ماده ۷ تبصره که نماید می آوری یاد درضمن   

است قانونی غیر منشاء با دارایی ارزش پنجم یك تا دهم یك معادل نقدی جزای ، جرم کیفرمعاون    

 موجب یشوی پول درجرم معاونت ، مواقع از دربسیاری.  است شویی پول جرم ماهیت صحیح درك عدم از ناشی و است اشتباه "اساسا

 مجازات قانون ۷1 ماده 9 تبصره موجب به میشود پیشنهاد ، جرم این در معاونت نقش به توجه با ترتیب این به ، میشود جرم تحقق

. شود هگرفت نظر در زیر صورت به شویی پول جرم مباشرین مجازات همان یعنی خاص مجازات شویی پول جرم معاونت برای اسالمی  
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 ارتكاب لوسای آوردن یافراهم گاه مخفی تهیه ، جرم وقوع تسهیل ، تهدید و تطمیع ، ترغیب و تحریك طریق از شویی پول در مداخله

 و میشود تلقی مباشرت ، حكم در معاونت هرنوع و جرم از حاصل عواید از خودداری یا مجازات از مجرم فرار منظور به هرنحو به جرم

. بود خواهد شویی پول برای شده تعیین مجازات متضمن   

 عاونتم حكم در ، شود زیر موارد مرتكب شویی پول جرم تسهیل یا کمك برای "عامدا و "عالما شخص هر پیشنهادی الیحه ۷ ماده در

: میگردد محكوم مربوط مجازات به و محسوب جرم  

 مراجع به میكنند کسب( 9) ماده تبصره موضوع های دارایی از خود ای حرفه و قانونی وظایف برحسب که اطالعاتی ارائه عدم(  الف

قانونی دار صالحیت  

قانون ذیصالح اشخاص و مراجع سایر یا دولتی ماموران به واقعی غیر اطالعات هرگونه ارائه(  ب  

 ، ها بانك در بانكی وعملیات ها شهرداری و رسمی اسناد دفاتر ، امالك و اسناد و ثبت ادارات در ثبت مانند اداری ت اقداما انجام(  ج

الحسنه قرض های صندوق و اعتباری و مالی موسسات  

 از تفادهاس یا ، ماده این در مقرر ، اشخاص سایر و دولتی ماموران توسط شویی پول با مبارزه جریان در آمده بدست اطالعات افشای(  د

ها آن توسط دیگری یا خود نفع به آن  

 با مرتبط رائمج.  است شده عنوان باال شرح به ، شویی پول جرم(  حكم) در معاونت بعنوان آنچه زیرا است اشكال متضمن نیز مذکور ماده

 و اقعیو غیر اسامی با "عامدا و "عالما حساب افتتاح ، هنگام به دهی گزارش ارائه عدم از وسیعی طیف جرائم این و است شویی پول

. گیرد برمی در را وغیره ها آن نمایندگان و مشتریان واقعی هویت احراز در وجوه های واسطه و مالی موسسات قصور ، دروغین   

 تلقی شویی پول جرم معاونت حكم در را گزارش ارائه در قصور میتوان چگونه. است جرم از گیری پیش ، مجازات فلسفه داشت توجه باید

 مانه معاون مجازات جهان اکثر در و یابد می تحقق اشخاص معاونت با "غالبا خود ذاتی ماهیت به بنا شویی پول جرم که چرا کرد

 بعنوان دیگر اعانو بینی پیش با قانونگذار دارد ضرورت و بوده شویی پول با مرتبط جرائم ، مذکور شده احصا موارد.  است مباشر مجازات

. دبگیر نظر در زیر شرح به شویی پول جرم با ومتناسب منطقی مجازات جرائم نوع این برای ، شویی پول با مرتبط جرائم   

شویی پول با مرتبط جرائم   

قانون در شده بینی پیش مرجع به مشكوك معامالت گزارش عدم(  الف  

، هنگام به دهی گزارش عدم(  ب  

. سازد می وارد خدشه شویی پول روند به که اطالعاتی افشای و شویی پول به مظنون اشخاص به اطالعات ارائه(  ج   

واقعی غیر و واهی های نام با وجوه های واسطه و مالی های واسطه و مالی موسسات نزد حسابها انواع افتتاح(  د  

ها آن نمایندگان و مشتریان واقعی هویت احراز در وجوه های واسطه و مالی موسسات تخلف(  ه  

قانونی ذیصالح اشخاص و مراجع به واقعی غیر اطالعات هرگونه ارائه(  و  

آن های دستورالعمل و اجرایی های نامه آیین و قانون این اجرای در تخلف( ز  
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 به مرتكب ، گرددن تلقی شویی پول جرم در معاونت یا مباشرت مصادیق از مرتبط جرائم ، رسیدگی مرجع تشخیص به چنانچه – تبصره

. شد خواهد محكوم حبس سال دو تا ماه سه   

ثالث اشخاص حقوق حفظ  

 یا تبدیل وسپس شده آن وارد مستقیم طور به جرم از شده حاصل مال نوع هر که است اموالی شامل جرم از حاصل عواید که آنجا از

 جرم تكابار از بعد مقطع هر در مال این از مشتق یا حاصل دیگر اقتصادی عواید و امتیازات یا سرمایه ، درآمد شامل نیز و شده آمیخته

 شده بینی پیش های مجازات و شود آمیخته ثالث اشخاص مشروع مكتسب اموال با جرم از حاصل عواید دارد احتمال لذا ، است

 پیشنهاد یرز موارد جامعه اقتصادی ثبات و سالمت حفظ منظور به لحاظ بدین.  گردد ثالث اشخاص حقوق تضییع موجب ، پیشنهادی

. میشود   

 اموال كیكتف که باشد چنان اختالط که آن از مگر.  است توقیف و تعرض از مصون شویی پول از وعواید اموال با آمیخته مشروع اموال

 میتواند حق احبص است بدیهی.  میشود توقیف تفكیك زمان تا موجود مال صورت این در.  نباشد میسر رسیدگی و کارشناسی از پیش

 ، توقیف هب مربوط تصمیمات و احكام ، آراء به نسبت ثالث اشخاص چنانچه  و.  کند مطالبه ثبوت از پس را بابت این از وارده خسارات

 برای حقی ادرهمص و ضبط و توقیف مشمول عواید و اموال ودر معترض قانون این در شده بینی پیش تصمیمات سایر و مصادره و ضبط

 از پس رسیدگی عمرج و نمایند اعتراض کننده رسیدگی مرجع به شده اتخاذ تصمیمات و احكام ، آرا به نسبت میتوانند ، باشند قایل خود

. گرد خواهد صادر را مقتضی دستور زیر شرایط احراز   

. باشد نداشته دخالت جرم درارتكاب طریق هیچ به معترض(  الف   

  نباشد تبانی به مسبوق معامالت و عقود از ناشی یا صوری و باشد شده منتقل معترض به مشروع و قانونی ازطریق اعتراض مورد مال(  ب

. است بوده جرم از ناشی وی به متعلق مشروع عواید و اموال با آمیخته عواید یا مال که این از اطالع عدم(  ج   

 تعیین ، اشدب شده آمیخته جرم از حاصل عواید با درصورتیكه را معترض مال ومنافع اصل ارزش و میزان ، نوع ، رسیدگی مرجع – تبصره

. کرد خواهد  

شویی پول با مبازه قانون مشمول نهادهای و ها دستگاه وظایف  

 مانند تندهس اطالعات ارائه به مكلف که وجوه های واسطه و موسسات نام که است آن اصلح دارد اصلح به نیاز پیشنهادی الیحه % ماده

 احراز دمانن هاست آن برعهده قانون موجب به که وظایفی ذکرو تمثیل باب از.....  و بیمه های شرکت ، اعتباری موسسات ، ها بانك

. شود ذکر "دقیقا...  و مشكوك معامالت گزارش هویت   

.  باشد شویی پول با مبارزه سازمان وظایف جمله از باید و دارد اصالح به نیاز و است منطقی غیر % ماده تبصره بینی پیش درضمن

. شود اصالح زیر صورت به ماده این میشود پیشنهاد   

قبیل از قانون این مشمول های دستگاه و نهادها ، اشخاص   

 های تعاونی و یبازنشستگ های صندوق ، الحسنه قرض های صندوق ، بانكی غیر اعتباری موسسات ، دولتی غیر و دولتی از اعم ها بانك

صرافان اعتبار،  
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گذاری سرمایه های وشرکت ها صندوق ، کارگزاری های شرکت ، بهادار اوراق های بورس  

بیمه موسسات و ها شرکت  

خیریه موسسات و بنیادها  

، خدماتی موسسات سایر و پست ، نقل و حمل های شرکت ، گمرك  

هستند زیر موارد رعایت به مكلف شویی پول با مبارزه عالی شورای تشخیص به ها دستگاه و نهادها ، اشخاص سایر   

 واصیل کیلو و نماینده هویت و سمت احراز و شناسایی ، وکیل یا نماینده توسط اقدام درصورت و مشتری هویت احراز و شناسایی(  الف

 واقعی

 وییش پول با مبارزه سازمان توسط آن اجرایی های نامه آیین و قانون این موجب به که ومدارکی اسناد ها، گزارش ، اطالعات ارائه( ب

. شود درخواست  

. است وییش پول با مبارزه عالی شورای توسط شده تعیین مقدار از بیش آن معادل ارزش یا آن مبلغ که وعملیاتی معامالت گزارش(  ج   

شویی پول با مبارزه سازمان به مشكوك عملیات و معامالت گزارش(  د  

معامالت و عملیات ، حسابها سوابق ، مشتریان شناسایی به مربوط سوابق نگهداری(  ه  

  قانونی وظایف رسای منظورانجام به شویی پول با مبارزه سازمان به اطالعات ارائه و دهی گزارش منظور به ای نماینده یا کمیته تعیین( و

آن اجرایی های نامه آیین و قانون این مفاد رعایت منظور به کارکنان و مدیران آموزش و داخل کنترل معیارهای تدوین( ز  

 ، هماد این موضوع سوابق نگهداری مدت و ترتیب ، اطالعات نوع ، اطالعات ارائه و دهی گزارش ؛ مشتری شناسایی نحوه -9 تبصره

. بود خواهد شویی پول با مبارزه عالی شورای مصوب نامه آیین مطابق   

 انجام از ییشو پول با مبارزه عالی شورای تشخیص به خود سازمانی ساختار و فعالیت نوع برحسب ماده این مشمول اشخاص -9 تبصره

. میشوند معاف فوق بندهای از برخی موضوع تكالیف   

 وجود الیحه این 1 ماده ابقای به ضرورتی لذا ، است شده گرفته درنظر پیشنهادی الیحه شده اصالح درمواد حقوقی و حقیقی اصالحات

. ندارد   

شویی پول با مبارزه عالی شورای فعالیت ونحوه وظایف   

زیر موارد ازقبیل ، است گردیده محول شویی پول با مبارزه عالی شورای به پیشنهادی الیحه 9 ماده موجب به که اختیاراتی   

اجرایی راهكارهای ارائه و هدایت ، ریزی برنامه ، سیاستگذاری(  الف  

نیاز مورد لوایح و قانون این اجرایی نامه آیین درباره نظر اظهار(  ب  

اجرایی های دستگاه بین هماهنگی انجام(  ج  
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 شورا هب چنانچه دیگر سوی از.  است قانون پیشبرد جهت الزم اختیار هرگونه فاقد مذکور شواری واقع در.  ندارد تصریح به نیازی

 از اساسی قانون 919 اصل با مغایر که دارد وجود ابهام این ، شود داده قانون این براساس مقررات و نامه آیین تدوین برای اختیارهایی

. شود شناخته نگهبان شورای ناحیه   

 اجرایی های نامه آیین مامورتدوین وزیری یا وزیران هیات که مواری بر عالوه›› ...  اساسی قانون 919 اصل موجب به که جا آن از

 نامه ویبتص وضع به اداری های سازمان تنظیم و قوانین اجرای وتامین اداری وظایف انجام برای دارد حق وزیران هیات ، میشود قوانین

 با مبارزه عالی ایشور عضو وزرای از مرکب کمیسیونی به را قانون این به مربوط های نامه آیین تدوین میتوان لذا. ‹‹  بپردازد نامه آیین و

 نای مصوبات اینكه به نظر. گردد تشكیل اساسی قانون 999 اصل ذیل مزبور شورای که میرسد تر مناسب نظر به و کرد محول شویی پول

 شورای لتشكی بنابراین ، است بالاشكال ، خاص موارد در نامه آیین و مقررات تدوین لذا ، است وزیران هیات مصوبات حكم در شورا

. میشود پیشنهاد زیر اختیارات و اعضا ترکیب با اساسی قانون 999 اصل موجب به شویی پول با مبارزه عالی   

 و جمهوری رییس اول معاون عضویت با شویی پول با مبارزه عالی شورای ، وزیران هیات تصویب با و اساسی قانون 999 اصل موجب به

 بانك لک رئیس ، کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس ، دادگستری و اطالعات ، بازرگانی ، دارایی و اقتصادی امور وزیران

 و ایران میاسال جمهوری مرکزی بانك کل رئیس کشور، ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس ، دادگستری و اسالمی جمهوری مرکزی

. میشود تشكیل زیر وظایف انجام برای ومقررات قوانین چارچوب در کشور کل دادستان   

شویی پول با مبارزه برای الزم اجرایی راهكارهای ارائه(  الف  

قانون این اجرایی های نامه آیین و مقررات وتصویب تدوین(  ب  

قانون این اجرایی های نامه وآیین مقررات در الزم اصالحات و تغییرات(  ج  

آن کارآیی و گذاری تاثیر میزان ارزیابی و قانون این اجرای بر نظارت( د  

شویی پول به مشكوك موارد تشخیص معیارهای وتصویب تدوین( ه  

 گزارش ، شناسایی درزمینه قانون مشمول های دستگاه و نهادها ، اشخاص برای تخصصی آموزشی های برنامه و ها سیاست تدوین(  و

اسناد و اطالعات سوابق نگهداری و مشكوك موارد دهی  

 اطالعات هارائ به ها آن تشویق و مردم آگاهی افزایش منظور به شویی پول زمینه در عمومی آموزشی های برنامه و ها سیاست تدوین( ز

. شویی پول با مبارزه نهادهای با همكاری و   

 ، مالی ، ادیاقتص های درزمینه خبره کارشناس تعدادی و دبیر بعنوان دارایی و اقتصادی امور وزیر از متشكل شورا دبیرخانه -9 تبصره

. بود خواهد دارایی و اقتصادی امور وزارت در آن مقر که است مرتبط های زمینه سایر و حقوقی   

 دولت یاته به سال پایان از پس ماه سه حداکثر را خود ساالنه عملكرد گزارش است مكلف شویی پول با مبارزه عالی شورای -9 تبصره

. کند ارائه   

 ، یشوی پول جرم دالیل و آثار امحای از جلوگیری ، بازرسی ، نظارت برای الزم دهی سازمان:  دارد مقررمی پیشنهادی الیحه 9 ماده

 امور روزی پیشنهاد با آن اهداف تحقق برای الزم اداری وسازوکارهای قانون این مفاد دقیق اجرای مقدماتی رسیدگی و شكایت طرح

. میشود مشخص وزیران هیات تصویب و دارایی و اقتصادی   
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 به باید آن تاختیارا و سازمان این وظایف.  است شویی پول با مبارزه سازمان یا مالی اطالعات دفتر تشكیل بیان مقام در 9 ماده واقع در

 به نمتخلفی پرونده ارجاع ، اطالعات تحلیل و تجزیه ، قانون مشمول های دستگاه از اطالعات اخذ زیرا.  باشد مشخص قانون موجب

 این از.  اردد قانون در تصریح به نیاز ، گردد می محول ها نهاد گونه این به جهان های کشور سایر در که وظایفی دیگر و قضایی مرجع

. شود تشكیل زیر شرح به وظایفی با شویی پول با مبارزه سازمان میشود پیشنهاد ، رو   

است زیر وظایف دار عهده شویی پول با مبارزه سازمان    

قانون این مشمول های دستگاه و نهادها ، اشخاص طرف از ارسالی های گزارش و اطالعات تحلیل و تجزیه و آوری جمع ، دریافت   

مشكوك اموال توقیف و ها حساب انسداد ، ردیابی ، شناسایی جهت مقتضی اقدامات   

یشوی پول با مبارزه زمینه در قانون این مشمول های دستگاه و ها نهاد ، اشخاص عملكرد بر ونظارت محلی معاینات و بازرسی   

کشورها سایر در شویی پول با مبارزه نهادهای با متقابل روابط بر مبتنی اطالعات تبادل و همكاری   

است الزم جرم کشف برای که دیگری اقدام هر و اسناد و مدارك و دالیل آوری جمع ، اطالعات تحصیل   

قضایی مراجع به شویی پول به مربوط مدارك و اسناد ، اطالعات ارائه و کیفری تعقیب تقاضای و جرم اعالم   

است دهش گذاشته مذکور سازمان عهده بر ، مرتبط قوانین یا آن اجرایی های نامه آیین و قانون این براساس که وظایفی سایر انجام   

 حداکثر را انسازم ساالنه عملكرد گزارش باید و است شویی پول با مبارزه عالی شورای به دهی گزارش مسئول سازمان رئیس -9 تبصره

. کند ارائه مزبور شورای به سال پایان از پس ماه دو   

.  است شویی پول با مبارزه سازمان شكایت اعالم به منوط قانون این در مذکور درموارد کیفری تعقیب -9 تبصره  

است برخوردار زیر اختیارات از خود قانونی وظایف انجام منظور به سازمان   

      و ها نهاد ، اشخاص از موضوع به رسیدگی و بررسی برای نیاز مورد مدارك و اسناد هرگونه ارائه یا توضیح ادای درخواست حق

. قانون این مشمول های دستگاه   

       از جلوگیری منظور به شویی پول با مرتبط مدارك و مشكوك اموال نگهداری محل یا مظنون اشخاص اقامت محل به ورود حق

. جرم وقوع دالیل و آثار امحای یا اختفا   

وتجاری مالی ، بانكی سوابق ضبط و ارائه درخواست حق  

     سپرده ایه حساب کردن مسدود و شویی پول به مشكوك معامله نمودن معلق و اموال وانقتال نقل از برجلوگیری دستورمبنی صدور

   ساعت 99 حداکثر مدت به مشابه های حساب یا

 پول جرم که اآنج از درضمن.  دارد را شویی پول جرم مرتكبان کیفری تعقیب وظیفه قانون، موجب به سازمان این که است ذکر به الزم

 برخوردار ژهوی سرعت از آن دادرسی آیین همچنین و دارد تخصص به نیاز آن به رسیدگی و میشود محسوب مالی جرائم از یكی شویی

شود تشكیل زیر شرح به ای ویژه دادگاه منظور این برای میشود پیشنهاد است   
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 مرتبط جرائم و شویی پول جرم به رسیدگی منظور به ها استان مراکز در نیاز درصورت و تهران در عمومی های دادگاه از ای ویژه شعب 

شود تشكیل   

دارد تصریح به نیاز که است نشده دیده زیر شرح به بسیاری موارد ، دولت پیشنهادی درالیحه ضمن در   

قانون درجریان وارده خسارات وجبران کیفری تعقیب هرگونه از نیت حسن با دهنده گزارش مصونیت  

 فوظای این انجام به ملزم خاص قانون موجب به که اشخاصی به رازداری تعهدات هرگونه و ای حرفه اسرار حفظ ضرورت تسری عدم

 هستند

مصادره تعریف  

 متعلق سیک نزد مال که شود معلوم هرگاه دیگر، تعبیر به یا است آمده«  مال بازگیری و جریمه» مصادره معانی جمله از ها نامه لغت در

 باشد مالكال مجهول اگر و شود می بازگردانده واقعی مالك به و شده گرفته متصرف از مال آن ، واقعی مالك درخواست به ، نیست او به

 ادرهمص مال است اموال مصادره آن های مجازات از یكی ، قانون طبق که شده جرمی مرتكب شخصی اگر. شود می داده المال بیت به

شود می تحویل شده معین قانون در که مرجعی به شده  

 الس تیرماه مصوب ،« تریاك استعمال و خشخاش کشت منع قانون اصالح به راجع قانونی ی الیحه» 99 ی ماده موادمخدر، جرایم در

است آمده چنین 9119   

 ینح در و بوده مرتكب مال که موادمخدر حامل موتوری نقلیه وسیله ، قانون این هفت ماده اخیر قسمت و چهار ماده در مذکور موارد در

 بهداری وزارت تملكی به دادگاه رأی طبق ، مرتكب محكومیت صورت در و توقیف موقتاً دادستان دستور به افتد مأمورین دست به کشف

. یافت خواهد استقرار   

 با مجرم به متعلق ی نقلیه ی وسیله ،9119 سال از ، قانون طبق موادمخدر جرایم در که شود می مشاهده بار نخستین برای ، بنابراین

. گردد می تحویل بهداری وزارت به و خارج مجرم مالكیت از و شود می مصادره دادگاه حكم  

 قوانین همانند نیز 9191 سال مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون اصالحی قانون در موادمخدر مجرمان ی درباره اموال ی مصادره مجازات

. شود مراجعه قانون متن به بیشتر آگاهی برای که گردیده مقرر مواردی در ، آن از قبل  

 و درموادمخ قاچاق با مبارزه المللی بین کنوانسیون در ، پولشویی عمل شناختن جرم و موادمخدر قاچاق از حاصل اموال ی مصادره

 ماده اساس بر کنوانسیون این و پیوسته آن به 9191 سال در مقننه ی قوه تصویب با ایران اسالمی جمهوری که ،9199 سال روانگردان

 در ولشوییپِ   شناختن جرم و اموال ی مصادره مجازات برقراری منشأ که شده مقرر باشد، می کشور داخلی قوانین حكم در مدنی قانون 1

  شده یاد ونکنوانسی عضو جهانی های اتحادیه و کشورها از بسیاری جزایی قوانین و جنایی سیاست در موادمخدر، به مربوط جرایم مورد

. باشد می  

 جمهوری جمله از ها دولت امضای به 9111 سال در که 9 یافته سازمان جرایم به مربوط پالرمو کنوانسیون در پولشویی شدن شناخته جرم

. است شده تأکید رسیده ایران اسالمی   

 ،داشته دممق برائت اصل بر را متهم مجرمیت اماره ، جرم از ناشی عواید به مشكوك درآمدهای موارد در که این بر عالوه کنوانسیون این

. است شده مشكوك های حساب معرفی خصوص در ها بانك مورد در ای حرفه رازداری به مربوط مقررات نسخ واستار  
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نویس کنوانسیون مبارزه با فسادبحثی پیرامون مقایسه قوانین ایران با پیش  

نشاء مجرمانه دارد و به مای است که معموالً شویی پدیدهنویس کنوانسیون مبارزه با فسادپولبحثی پیرامون مقایسه قوانین ایران با پیش

ا این پدیده شوم اند تا بآمدهشود . چندی است دولتها درصدد برقانونی به کار گرفته میمنظور حلیت بخشیدن به درآمدهای ناسالم و غیر

د را جزم م خواقتصادی و بعضاً سیاسی برخورد جدی نمایند. دولت ایران نیز اگر چه کمی دیرتر ولی هماهنگ و همراه با سایر دول عز

ونی به مبارزه با نموده است تا به منظور مقابله با اصل پول شویی و آثار مخرب و زیانبار آن ، تمهیداتی را فراهم و در قالب یك الیحه قان

رود دی به شمار میاین ناهنجاری اقتصادی برخاسته و به آن وصف مجرمانه بخشد. پول شویی که فی الواقع یكی از مصادیق فساد اقتصا

قاچاق  گیرد که طی آن مجرمین تمامی درآمدهای نامشروع و غیر قانونی خود را که از طریقمیمجموعه اقدامات و فعالیتهایی را در بر 

نكی عبور آورند ، از مجرای قانونی همانند سیستم باکاال و مواد مخدر ، خرید و فروش اسلحه و حتی قاچاق زنان و کودکان ، به دست می

 قانونی حاصل از اعمال مجرمانه را موجه ساخته ودهند . این عملیات نه تنها درآمدهای غیربه آن صیغه قانونی و مشروع می داده و

االنه کشور را نیز کند ، موازنه اقتصادی کشور را نیز بر هم زده و تراز مالی ستبهكاران را به استمرار و ادامه تخلفات خود بیشتر ترغیب می

شود، دهد. زیرا افزایش نقدینگی و درآمدهای ارزی کشور که به نحو ناصحیح در صورتهای مالی درج و ملحوظ میمی به غلط نشان

ور را متأثر دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تصور غیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت، سیاست گذاریهای مالی و پولی کش

ه تنظیمی و ر نخواهند بود کنترلی بر امور مالی و اقتصادی خویش داشته و تعادل مناسبی را در بودجسازد. به همین جهت دولتها قادمی

صادی درون و برون طلبد تا بتوان با حراست از امنیت اقتمصوب برقرار کنند. بنابراین مبارزه با آن صرفاً یك همكاری بین المللی را می

. مرزی کشور ، به نتیجه مطلوب دست یابد  

ت آن در اخیراً به منظور حصول اهداف فوق ، الیحه مبارزه با جرم پول شویی در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت و کلیا

به تصویب مجلس رسید. 99/%/9۷و  99/%/99 تاریخ های  

رزه با فساد را ضروری وجود یك کنوانسیون مستقل برای مبا 9111عالوه بر مورد فوق ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

ای ست دو هفتهای مرکب از نمایندگان بیش از یكصد کشور جهان در وین تا کنون چهار نشتشخیص داد که بر همین اساس کمیته ویژه

نویس کنوانسیون مبارزه با فساداند و پیشداشته  (Corruption) ایران، نماینده دولت های مزبوررا مورد بررسی قرار دادند . در نشست 

عضو کنوانسیون  المللی را توسط کشور هاینیز در ضمن هیات اعزامی شرکت داشته است . این کنوانسیون در نظر دارد تا یك قانون بین

قه قانونی در خصوص ، از کشورهای عضو خواسته شد تا در صورت فقدان ساببه تصویب برساند. درپیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد

وانسیون ت این کنوانسیون ، مدلول مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانده و با دیگر کشورهای عضو کنمواد و مقررا

. معاهدات قضایی منعقد سازند  

ردی ه شود و موابه هر حال الزم بود ابتدا مقررات و قوانین موجود در نظام قانونی و قضایی ایران بررسی و با مواد کنوانسیون تطبیق داد

الً مواد مهم هم که سابقه تقنین در ایران ندارد اعالم گردد. در این مقاله تحقیق و بررسی درحد بضاعت نگارنده انجام پذیرفت که ذی

. بدیهی ده استکنوانسیون در بدو امر به اختصار آمده است و سپس با مواد قانونی مرتبط با آن در سیستم قانونی ایران تطبیق داده ش

دورمواد قانونی ری از مواد قانونی مورد مقایسه کامالً و عیناٌ با مواد کنوانسیون انطباق ندارد اما سعی شده است تا حتی المقاست بسیا

. مشابه آورده شود  

آیین  قانون %91موضوع ایجاد سازگاری بین رازداری بانكی و اقدامات مربوط به مبارزه با فساد = هم اکنون رازداری بانكی مطابق با ماده 

ه از بانكها دادرسی مدنی جدید به کیفیتی از بین رفته و دادگاهها اختیار دارند در این زمینقانون آیین 999دادرسی کیفری جدید و ماده 
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آیین دادرسی مدنی  111و  11۷نسبت به حسابهای مشتریان آنها استعالم نموده و بانكها مكلف به تبعیت هستند در این خصوص مواد 

. حیث مستثنی شدن بانكها قابل توجه استسابق از    

حاصله  ، از جمله اهداف کمیسیون، استرداد عواید ناشی از فساد به کشورهای اصلی است . بحث استرداد وجوه و اموال 9در بند ب ماده  

 ن تشدید مجازات مرتكبینقانو 9قانون مجازات اسالمی ایران و همچنین برخی از مقررات خاص مانند ماده  91و  1از جرم در مادتین 

پیش بینی  91/1/9111قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  9و ماده  9119ارتشاء و اختالس و کالهبرداری سال 

عنوان  کنوانسیون از این مورد تحت 9بند ز ماده شده است اما در روابط بین الملل می باید از عهدنامه استرداد مجرمین ، استمداد جست 

. عایدات کیفری نام برده است  

به بعد قانون مجازات اسالمی و قانون تشدید  99%در این قسمت مقررات قانونی ایران از جمله مواد  -فساد(  -)گزینه اول  9بند ل ماده  

 ساد نیز منظور از فساد ،تقریر حكم نموده است و بعالوه در گزینه دوم ف 9119مجازات مرتكبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری سال 

. افعال مندرج در کنوانسیون و جرائم قانونی مصوب در هر کشور عضو می باشد   

تهی به ضرر کنوانسیون ، نظر بر جرائم مطلق یا جرائم بدون نتیجه خاص دارد لهذا ضرورت ندارد جرائم مربوط به فساد ، من 1ماده  9بند  

. ودته می باید به جای امالك از عنوان اموال و هر نوع حقوق متعلق به دولت استفاده نمیا ایجاد خسارت در امالك دولت شود الب   

كی از اعضای صالحیت قضایی هر دولت عضو در مواردی طبق این کنوانسیون جریان می یابد که فساد و جرائم مرتبط با آن ، حقوق ی 

مك به دولت ن کنوانسیون ، همكاری قضایی سایر دول عضو به منظور ککنوانسیون را مورد تعرض قرار دهد . در این صورت در اجرای ای

م و از دیده به منظور تعقیب متهم و جمع آوری دالیل و اعاده اموال ناشی از جرم ضرورت می یابد واال هرگاه تمامی ارکان جرعضو زیان

تفی است از ضایی سایر دول عضو کنوانسیون، منجمله شخص متهم و اموال ناشی از جرم در یك کشور موجود باشد ، صالحیت مراجع ق

. قانون مجازات اسالمی قابل توجه است 9الی  1این حیث مواد   

ت و حكم کنوانسیون در مواردی که یك دولت و حكومت سیاسی ، مرتكب فساد و جرائم موضوع این کنوانسیون گردد ، ساکت اس 

. خاصی ندارد   

مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمی طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی  

ونی طی پولشویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیت های بزه کارانه ای است که در آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه وغیرقان

تمر و دراز سروندی در مجاری قانونی تطهیر و پاك میشود . پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه ، در مقیاس بزرگ ، گروهی ، م

. مدت است که میتوان از محدوده سیاسی کشور مفروض نیز فراتر رود   

ول از آن تولید شده پول شویی یك فرآیند سه مرحله ای است : مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی که پ

شاء ، نحوه بازگرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که منمرحله دوم مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله سوم  

. اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد   

برنامه های خصوصی  پول شویی آثار زیانبار بر اقتصاد ، جامعه وسیاست دارد . آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد ، تضعیف بخش خصوصی و

      ،  سازی ، کاهش کنترل دولت برسیاست های اقتصادی ، کاهش درآمد دولت ها ، فاسد شدن ساختار حكومت ، بی اعتمادی مردم

. اد های اقتصادی کشور و ..... تنها بخشی از این آثار استبی اعتباری دولت ها و نه   
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مانند سازمان  طرح های نوین متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارك دیده شده است : سازمان های بین المللی

. قدم های نو آورانه ای برداشته اند 9191ملل برای مقابله با این مشكل در پایان دهه   

 نتیجه گیری

ونی طی پول شویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیتهای بزهكارانه ای است که در آن عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقان

. رونـــــدی در مجاری قانونی تطهیر و پاك می شود  

ی یك کشور می تواند از محدوده سیاس پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که

. مفروض نیز فراتر رود  

چیده ای برای پولشویان باتوجه به موارد زیر در سطح ملی و بین المللی به صورت حریفی فعال عمل کرده و اقدامات سازمان یافته پی

. تطهیر عواید غیرقانونی خود به مرحله اجرا درمی آورند  

ربوط به ر موسسات مالی، فقدان قوانین و مقررات مناسب برای ایجاد موسسات مالی، نبود قوانین مناکافی بودن مقررات و نظارت د

 شناسایی مشترك در موسسات مــــــالی پنهان کاری بیش از اندازه در موسسات مالی؛

 فقدان سیستم موثر گزارش دهی در معامالت مشكوك؛ 

فعالیتهای بازرگانی؛الزامات ناکافی مربوط به قانون تجارت برای ثبت    

 وجود موانع بر سر راه همكاریهای بین المللی در حیطه مسئوالن اجرایی؛ 

 ضعف همكاریهای بین المللی در حیطه مسئوالن قضایی معاضدت قضایی 

قال وجوه حاصل از انتبرپایه مطالب فوق درمورد پول شویی و باعنایت به واقعیات موجود اقتصاد ایران، مبارزه با پدیده پولشویی، نقل و 

اذی، مواردی مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلی، قاچاق کاال، گریز از مالیات، معامالت متكی به اطالعات درونی یا محرمانه، اخ

در چارچوب ده ارتشاء، اختالس و کالهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا، فحشاء و سایر جرائم سازمان یافته و تعریف ش

. مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسالمی ایران را دربرمی گیرد  

اصل از جهت گیری قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه های اجرایی آن باید طوری باشد که راههای مصرف و نقل و انتقال وجوه ح

بزارهای حقوقی این رو، وظیفه اصلی قوه مقننه تصویب قوانین و ا قاچاق و سایر فعالیتهای مجرمانه را محدود و قابل شناسایی کند. از

. الزم برای مراجع مسئول مبارزه با پول شویی است  

ی، اختیار مجازات اولین قدم در این راه، جرم اعالم کردن پولشویی است. یعنی مجلس با تصویب قانونی باید به مراکز قضایی و انتظام

اکز مسئول حاصل از ارتكاب جرم پول شویی را بدهد. همچنین باید چارچوبی تدوین شود که طبق آن، مرپولشویان و مصادره دارائیهای 

 مبارزه با پولشویی بتوانند اطالعات به دست آمده را بین خود و همتایان خارجی مبادله کنند.

 وارد کشورها اقتصاد هپیكر بر ناپذیریجبران اقتصادی و سیاسی فـرهـنـگـی، اجـتـمـاعـی، زیانبار هایلطمه پولشویی شد، گفته چنانچه

سازمان یافته فراملی  مبارزه با جرایم برای متحد ملل کنوانسیون پدیده، این با مقابله و پیشگیری ، کـنـتـرل مـنـظــور بــه.کـنــدمــی

 امضا به للیالمبین همكاری سند نیز راستا این در. شد ملحق آن به ایران اسالمی جمهوری و رسید تصویب به میالدی 9111 سال در    
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 به 9191 ماه بهمن 9 تاریخ در الیحه این. شد تقدیم اسالمی شورای مجلس به و تدوین دولت سوی از پولشویی با مبارزه الیحه و رسید

 پیشگیری انگاری،رمج پولشویی، با مبارزه قانون تصویب از هدف. شد االجراالزم پولشویی با مبارزه قانون ترتیب، بدین و رسید تصویب

 درآمدهای حصیلت و ترویج از باشد، سالم جامعه اقتصادی فعالیت تا است؛ پدیده این با مبارزه و مسئول نهادهای و مراجع طریق از قانونی

 و جوانان شتغالا منظور به تعاونی و خصوصی بخش گذاریسرمایه و غیردولتی اقتصادی فعالیت رشد و آید عمل به جلوگیری نامشروع

 پیدا گسترش جامعه رد کاریپنهان و شود فعال بیشتر زیرزمینی اقتصاد اندازه هر به. شود تأمین شهروندان معیشت و تضمین بیكاری رفع

 دچار جامعه اقتصادی امنیت و رودمی بین از گذاریسرمایه انـگـیــزه بـنــدد،بــرمــی رخــت جــامـعــه از ســالــم اقـتـصــاد کند،

  شد مجرمانه هایفعالیت از حاصل درآمدهای مانع و کرد جلوگیری پولشویی از توانمی روش این با. شودمی تزلزل

 

ماخذ و منابع  

کتاب یترجمه ،آلوده پول شوی و شست. آلبرت ،برناردی ـ 1      mony lnside laundrymen "the Busineess 

"laundering the world111;s third largest 9199 ،آزادگان کلك: تهران  

کتاب ترجمه. تریاك تاریخ. منوچهر ،نوابی ـ   Hitory" a "Opium:  9191 ،علیشاهصفی انتشارات: تهران  

مجد فرهنگی و علمی مجمع پولشویی، و اقتصادی جرایم ؛(9199) زاده، باقر احد دکتر      

9199: تهران ،مؤلف ناشر موادمخدر، یدرباره بنیادی پژوهشی اسعدی     حسن سید    

9199 ماه شهریور و مرداد 9199 تیرماه اسالمی، شورای مجلس پژوهشهای مرکز ، شویی پول جرم با مبارزه مطالعاتی طرح  

9199 بهار دهم سال 19 شماره - اسالمی شورای مجلس پژوهشی - علمی مجلس مجله     

1991/9/91 - صفدری اکبر: نویسنده آن مفاهیم و ولشوییپ  

 معاضدت کمیته چاپ ،9199 ماه خرداد 9 و 9 شیراز، پولشویی، با مبارزه المللیبین همایش مقاالت و هاسخنرانی مجموعه پولشویی،  

جمهوری ریاست مخدر مواد با مبارزه ستاد قضایی    

 شهید اهدانشگ حقوق دانشكده نامهپایان المللی،بین معاهدات و داخلی جزای حقوق منظر از پولشویی ؛(%919) عبدالرسول لرستانی، شریفی  

 بهشتی

ماوی نشریه از نقل- دانشگاه مدرس و تجدیدنظر دادگاه مستشار خورشیدی، شفیعی اصغرعلی  

ساالریمردم انتشارات اقتصادی، جرایم جزایی مقررات و قوانین مجموعه ؛(9191) خورشیدی، شفیعی اصغرعلی   

9199 19 شماره ،9199 اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز ،(پولشویی نامهویژه) پژوهش و مجلس فصلنامه   

ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون    

اسالمی شورای مجلس 9191 ماه بهمن 9 مصوب پولشویی با مبارزه قانون      
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اعتبار و پول شورای 9199 ماه آبان 99 مصوب مالی مؤسسات در پولشویی از پیشگیری مقررات      

اول چاپ میزان، نشر مقاالت، مجموعه و المللبین جزای حقوق ؛(9199) حسین دکتر میرمحمدصادقی،    

farsnews.com مرکزی بانك اقتصادی معاون زبان از جهان و ایران در پولشویی هایشیوه و ابعاد  

9191 ناجا آموزشی معاونت تهران، بشیری، امیر اهلل نصر ترجمه "پولشویی" ،( گراهام) مارس سالت ،( دیویس) باسوورث روان  

99/۷/9199 مورخ بازرگانی وزارت به پولشویی با رابطه در گزارشی محبی، محسن دکتر   

1۷-11 هشمار بهشتی، شهید دانشگاه حقوق دانشگاه تحقیقات مجله "تروریسم درباره مالحظاتی" حسین، دکتر صادقی، میرمحمد  

 (سازمان حسابرسی) مجله حسابرسوگو با فریده تذهیبی، ، گفتشویی در فرایند تقلبنقش پول

انگلیسی زبان به منابع  

www.seemorgh.com/news 

http://babakia.persianblog.ir 

http://www.magiran.com/npview.asp99991۷1 
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