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پولشویی
محمد هاشمی
احمد بلند نظر

چکیده
پولشويی يا تطهير پول مجموع عملياتی است که موجب میشود جلوهای مشروع و قانونی به اموال
نامشروع و غيرقانونی داده شود و اين پديده يکی از جرائم سازمان يافته فراملی است که دارای آثار
و عوارض زيانباری در سطح بينالمللی و داخلی در زمينههای اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و امنيتی
میباشد و به همين خاطر بسياری از کنوانسيونهای بينالمللی از جمله کنوانسيون وين و پالرمو به
جرمانگاری و مبارزه با آن تأکيد کردهاند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشويی
مصوب سال  1386به عنوان جرم شناخته شده است .از منظر فقه هم آيات ،روايات و قواعد فقهی
وجود دارد که مستند تحريم و جرمانگاری اين پديده است که در اين مجموعه به بيان اين داليل
فقهی اشاره مينماييم .در ادامه به رابطهی پولشويی با خمس مال حالل مخلوط به حرام و تعارض
جرمانگاری پولشويی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده يد و تسليط و ...که گروهی قائل
به آن هستند مورد بررسی واقع شده است .البته راهکارهايی هم برای اين پيشگيری از اين جرم
وجود دارد که عبارت است :اصالح يا تجميع قوانين مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ،معرفی مراکز
اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و  ...که بدان اشاره نمودهام .بنابراين تحقيق حاضر ،مبانی فقهی
پولشويی را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و حرمت آن نتيجه گرفته شده است.
واژگان کلیدی :پولشويی ،فقه ،اکل مال به باطل ،قواعد فقهی ،حرمت

مقدمه
اگر از ديد عوام به جرم پولشويی نگاه شود میتوان گفت که جرمی بدون قربانی است
و شايد هيچ يک از حالتهايی که در ساير جرايم مطرح است مانند (ترس يا
بیاعتمادی) درباره اين جرم صدق نکند ولی با عمقینگری میتوان پولشويی را يکی
از جرايم سازمان يافته خطرناک تلقی کرد .در حقوق و اقتصاد ،پولشويی يک پديده
ناهمگون با اجتماع و اقتصاد میباشد؛ میتوان اين جرم را يکی از شريانهای تجارت
مجرمانه جهانی تلقی و تهديدی برای اقتصاد ايران و جهان دانست بدين طريق که با
انجام اين جرم ،فعاليتهای اقتصادی (خصوصی ،دولتی ،تعاونی) از مسير خود خارج
و بصورت يک شريان ناصحيح بدل میگردد .پولشويی متقارن با جرمی مستند مانند
کالهبرداری ،قاچاق مواد مخدر ،سرقت ،اختالس و  ...میباشد .اما ناشناخته بودن آثار
نامطلوب پولشويی برای اقتصاد ايران موجب گرديده که عزمی راسخ برای رويارويی با
اين جرم وجود نداشته باشد اما در اين سالهای اخير اقداماتی هر چند محدود صورت
پذيرفت از جمله تصويب قانون مبارزه با پولشويی در سال  1386و ابالغ آن با اين
وجود بيم آن وجود دارد که اين قانون همچون برخی از قوانين از جمله اجرای اصل
 49قانون اساسی مغفول بماند .در اين نوشتار سعی بر اين است که جرم پولشويی ابتدا
از ديد فقهی و سپس از لحاظ حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گيرد .اميدوارم
که در اين مجموعه بتوانم به طور کلی پيشينه مفهوم و آثار پولشويی  ،ضمانت اجرا و
پيشنهاداتی را در جلوگيری از ارتکاب اين جرم ارائه نمايم.

پیشینه تاریخی پولشویی
در مورد پيشينه پول شويی سه نظريه مطرح است  :نظريه اول  :ناشی از فعاليتهای

مافيا بوده و ريشهای تاريخی دارد زيرا برای نخستين بار " آل کاپون " رهبر افسانهای
مافيا وجوه سرقتی از بانکها را در رختشويخانههای متعلق به خود مخفی
و از طريق اين مکانها انتقال اين منابع صورت میگرفته است.

نظريه دوم :چون پول کثيف شده از طريق مجموعهای از نقل و انتقاالت متعدد ،شسته
و تميز میشود اين اصطالح کاربرد يافته است.
نظريه سوم :واژه پولشويی برای اولين بار به وسيله محققان در جريان رسوائی واترگيت
در دهه  1970مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بينالمللی مقبوليت يافت.
«شريفی لرستانی ،عبدالرسول ()138۵؛ پولشويی از منظر حقوق جزای داخلی و
معاهدات بينالمللی ،پاياننامه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی»

مبانی فقهی جرم انگاري پول شویی(تطهیر پول)
يکی از پديدههايی که امروزه در تمام نظامهای حقوق کيفری ،با برخورد شديد روبرو
میشود پديده پولشويی يا تطهير پول است .نظامهای حقوق سکوالر که مبتنی بر عرف
و معاهدات بينالمللی هستند برای جرم انگاری پولشويی به معاهدات و کنوانسيونهای
بينالمللی استناد میکنند ولی نظام حقوقی اسالم ،جرم پولشويی را تحت عنوان «اکل
مال به باطل» و عدم مشروعيت جهت معامله جرم انگاری نموده است در اين مجموعه
بر آن هستم بطور خالصه مستندات فقهی حقوقی پولشويی را با استفاده از منابع موجود
بررسی کنم .سوال اصلی اين است که با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده يد،
اصالت الصحه و سوق مسلمين و ...میتوان پديده پولشويی را جرم انگاری کرد؟ در
صورت جرم بودن آيا زير مجموعه تعزيرات خواهد بود يا مجازات باز دارنده؟ در
دين مقدس اسالم يک سری قواعد و اصولی وجود دارد که جرم انگاری پولشويی را
در يک نظام دينی به حسب ظاهر به چالش میکشاند و از مالکيت فردی و جمعی
حمايت میکند از جمله اين امارات و اصول میتوان بازار (سوق) مسلمين را برشمرد.

سيره عقال بر اين است که در مورد اموال موجود (برای مثال گوشت) در بازار مسلمين
در صورت احتمال اينکه ذبح شرعی نشده باشد و گوشت موجود در بازار مسلمين
حالل نباشد ترتيب اثر نمیدهند؛ زيرا اگر به چنين احتمال ترتيب اثر داده شود نظام
زندگی اجتماعی مختل میگردد و بازار مسلمين تعطيل میشود .استقرار سيره مسلمين
و مومنين بر اينکه در بازار رفت آمد میکنند از گوشت و پوست موجود در بازار
خريداری میکنند بدون اينکه سوال کنند که ميته است يا خير سيره عملی ائمه معصومين
(ع) بوده است و منعی از ناحيه آنان صادر نشده است بلکه سيره عقالء را تائيد نموده
و سيره جديد اتخاذ نکردهاند در خريد و فروش به ظاهر عمل و از منبع و منشاء مال
سوال نمیکردند (روايت حفص بن غياث از امام صادق (ع) مال در تصرف ديگری و

خريد آن ) (مکارم شيرازی – ناصر قواعد فقهی ج  )2قاعده دومی که به احترام مالکيت
میتوان به استناد کرد و به حسب ظاهر مانع جرم انگاری پولشويی در دين مقدس
اسالم شده قاعده يد است .بنا عقالء از تمام ملتها و امتها اعم از اينکه معتقد به
اديان آسمانی باشد يا نباشد و يا منکر خداوند باشد بر اين است که يد وتصرف را
دليل مالکيت میدانند و در ترتيب آثار ملکيت توقف و تامل ندارند و بررسی و تحيقق
نمیکنند به عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش میباشد يا مال ديگری؟ منشاء آن
حالل است يا حرام؟ شارع مقدس نه تنها اين سيره عقالء را رد و منع نکرده بلکه آن
را تاييد نموده است (روايت يونس بن يعقوب از امام صادق (ع) در مورد تکليف اثاث

البيت) (مکارم شيرازی – ناصر قواعد فقهی ج  )2اصل ديگری که به آن میتوان استناد

کرد که پولشويی در نظام حقوقی اسالم جرم تلقی نمیشود اصاله الصحه است
عمدهترين دليل و مبنای حجيت اصاله الصحه مانند دو قاعده پيش سيره عقالء است
عقالی عالم با وجود اختالف و تفاوت در مکتب فکری و اعتقادی ،در تمام زمانها بر
اين اصل توافق دارند که اعمال همديگر را حمل بر صحت نمايند چنانچه اگر به مالی
برخوردند که احتمال داشت از طريق نامشروع بدست آمده باشند به آن احتمال ترتيب
اثر نمیدهند اين سيره مورد پذيرش و تاييد شارع مقدس قرار گرفته است و نهی و
منعی ازآن نشده است(.بجنوردی ،سيد ميرزاحسين ،قواعد الفقهيه ،انتشارات الهادی ،قم

،1377ج1ص )288قاعده يد و بازار(سوق) مسلمين از قواعد فقهی است که مبتنی بر
سيره عقالء است که در عصر شارع بوده و مورد رد شارع واقع نشد بلکه بر سيره
عقالء صحه گذاشته است بنابراين اگر فردی پول را در حساب خود میگذارد يا پول
را تبديل به اموال وامالک میکند نبايد گفت که اين پول از طريق نامشروع بدست آمده
است بلکه به حکم قاعده اصاله الصحه مالکيت مالک بر اين مال مشروعيت دارد و
جهت معامله نيز مشروع میباشد در علت پذيرش اين قاعده يکی از حقوقدانان
مینويسد :اين اصل مبتنی بر مصالح مسلمين است؛ زيرا چنانچه در زندگی روزمره اصل
را بر فساد قرار دهيم و در کليه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنيم و با هر
پديدهای با شک و ترديد مواجه شويم ،قوام و استقرار نظام مدنيت از بين میرود و در
کار روزمره مردم اشکاالت کلی بروز میکند .اسالم برای جلوگيری از اين مفاسد به
مسلمين حکم میکند اعمال مردم را تا زمانی که خالفش با ادله به اثبات نرسيده بايد
دارای صحت و مشروعيت بدانند( .محقق داماد سيّد مصطفی ،قواعد فقه مدنی مرکز
نشر علوم اسالمی ص ) 211در قواعد باال در ظاهر پولشويی را جرم انگاری نکرده اما
با توضيحاتی آن را به اثبات میرسانيم.

مبانی فقهی جرم انگاري پولشویی
اکل مال به باطل :يکی از مبانی فقهی جرم انگاری پولشويی « اصل فقهی حرمت خوردن
مال غير بر وجه باطل و نامشروع است» خداوند متعال درقرآن کريم میفرمايد« :ال
تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل«»...سوره بقره 188/سوره نساء  »29/در اين آيه شريفه از
تصرف نامشروع و باطل در مال ديگران نهی نموده است .در نظام حقوقی اسالم

همانگونه که انسان دارای کرامت و شرافت است کسی حق تعرض به کرامت و
شرافت انسانی را ندارد ،اموال انسان نيز دارای حرمت است کسی بدون مجوز قانونی
و شرعی نمیتواند در اموال ديگران تصرف نمايد .پس در اينجا استناد ما بر جرم بودن
پولشويی عالوه بر اصل فقهی ،آيات قرآن و کتاب معتبر نهج البالغه است .از آنجا که
اين اصل برگرفته از آيات قرآن ،در ابواب و بخشهای مختلف فقه ،بويژه در بخش
مکاسب و معامالت ،مورد استناد و استدالل واقع میشود آيات مورد نظر را به اختصار
بررسی میکنيم تا جايگاه و مفهوم اين اصل به خوبی روشن شود« .و التاٌکلوا اٌموالکم
بينکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فريقا من اموال الناس باالثم و انتم تعلمون»
(سوره بقره آيه  )188اموال يکديگر را به ناشايست نخوريد و آن را به رشوه به حاکمان
ندهيد ،تا بدان سبب اموال گروه ديگر را به ناحق بخوريد و شما خود میدانيد«.يا ايها
الذين آمنوا التاٌکلوا اموالکم بينکم بالباطل ،االّ ان تکون تجارة عن تراض منکم و التقتلوا
انفسکم انّ اللّه کان بکم رحيما »«سوره نساء آيه  »29ای کسانيکه ايمان آوردهايد اموال
يکديگر را به ناحق نخوريد مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو بدان رضايت داده باشيد
و يکديگر را مکشيد .هر آينه ،خداوند با شما مهربان است.
«يا ايها الذين آمنوا انّ کثيرا من االحبار و الرهبان لياٌکلون اموال الناس بالباطل و يصدون
عن سبيل اللّه و الذين يکنزون الذهب و الفضّته و الينفقونها فی سبيل اللّه فبشرهم
بعذاب اليم» «سوره توبه آيه  »34ای کسانيکه ايمان آوردهايد بسياری از راهبان
(دانشمندان) يهود و نصاری اموال مردم را به ناحق میخورند و ديگران را از راه خدا
باز میدارند و کسانيکه زر و سيم میاندوزند و در راه خدا انفاقش نمیکنند به عذابی
دردآور بشارت ده .گرچه موارد اين آيات و شأن نزول آنها يکسان نيستند و تفاوت
دارند و همانگونه که مفسران گفتهاند :آيه اوّل :بيشتر ناظر به حرمت رشوه خواری و
کارهايی است که موجب میگردد قاضی به نفع يکی از دوطرف دعوا به ناحق حکم
کند.
آيه دوم :اشاره دارد به ربا و رباخواری و معامالت حرام و فاسد.

در آيه سوّم :زورگويی و غصب و تزوير راهبان و احبار مطرح است.
با اين حال ،در دو نکته اشتراک دارند -1 :بر همه آن موارد «باطل» اطالق شده است.
عالوه بر اين در آيات ديگری «اکل مال به باطل» بر رباخواری ،خوردن مال يتيم ،غصب
و  ...اطالق شده است -2 .در هر سه آيه ،با صراحت و روشنی «اکل مال به باطل» نهی
و مذمت شده است .اکنون برای روشن شدن مطلب دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی
میکنيم :واژه (اکل) با صيغههای گوناگون بيش از يکصد مورد در قرآن به کار رفته
است و از ريشه (اکل يأکل) به معنای خوردن است (اکل مال) در اينجا کنايه از تملک
و تصرف اموال ديگران به ناحق است .روشن است که (خوردن) هيچ خصوصيتی ندارد
و تعبير (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهمترين نياز انسان است و گرنه هر نوع
تصرف و تملکی را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشيدن و سکونت
در برمیگيرد(.باطل) از ريشه (بطل) به معنای نابودی و ناپايداری و ضدحق است ،هر
چيزی که (حق) نباشد باطل خواهد بود .بايد ديد منظور از باطل در اين آيات چيست؟
مفسران در اينباره احتماالت و وجوهی را ذکر کردهاند و برای بسياری از آنها شواهدی
از کتاب و سنت آوردهاند .با مروری بر آيات و روايات در میيابيم که (باطل) بر اموری
همچون :رباخواری ،رشوهگيری ،سوگند به دروغ ،ظلم و ستم ،قماربازی ،خوردن مال
يتيم ،لهو و لعب ،غصب و تصرفات عداونی ،هر شیٌ پليد ،مبادالت و معامالت
غيرمشروع و فاسد ،درآمدهای نامشروع ،صرف اموال در مسيرهای حرام و ناپسند ،هر
غير حقی ،و هر نوع استفاده غيرعقاليی از اموال و دارايیها ،اطالق شده است .بر اين
اساس منظور از باطل هر چيزی است که ناحق و بیهدف و غيرعقالئی باشد( .برگرفته
از پژوهش با عنوان اکل مال به باطل در بينش فقهی شيخ انصاری -اسماعيل اسماعيلی)

سیره حكومتی امام علی(ع)
امام علی (ع) وقتی متصدی امر حکومت اسالمی میشود اقدامات اصالح طلبانه آغاز
میکند و يکی از موارد روشن مبارزه با جرم پولشويی است ايشان میديدند که اطرافيان
عثمان از طريق درآمدهای نامشروع زراندوزی نموده و بيتالمال مسلمين را استفاده
شخصی میکنند فرمودند همه اموال بايد به بيتالمال برگردانده شود « وا ...لو وجدته
قد تزوج به النساء و ملک به االماء لرددته فان فی العدل سعه و من ضاق عليه العدل
فالجور عليه اضيق» (نهج البالغه) در مورد زمينهايی که عثمان در زمان حکومت خود
به اقوام خويش واگذار کرده بود فرمود :به خدا سوگند اگر قباله زنان باشد و در راه
خريد کنيز مصرف شده باشد باز میگردانم؛ زيرا در اجرای عدالت آسايش است و
کسی که طاقت عدل را نداشته باشد بطور حتم طاقت ظلم را ندارد .هدف امام علی(ع)
از اين کار برقراری عدالت و مبازره با پولشويی و درآمدهای نامشروع بود ايشان وظيفه
داشت اموال نامشروع بستگان عثمان را حسابرسی نمايند؛ حتی اگر آن ثروت در جهت
خريد کنيز و مصرف ازدواج و مهر زنان قرار گرفته باشد ،با گردش در معامالت
مشروعيت نمیيابد زيرا منشاء آن نامشروع بوده وتصرف در اموال عمومی مسئوليت
مدنی دارد که بايد اعاده به وضع سابق نمايند و مال را به بيتالمال برگردانند ولی
مسئوليت کيفری از اين جمالت امام استنباط نمیشود هر چند به عنوان خيانت در
امانت میتوان پولشويی بستگان عثمان را جرم انگاری کرد؛ زيرا بيتالمال مسلمين در
دست حزب اموی امانت بود و برای آنان افزون بر مسوليت مدنی مسئوليت کيفری نيز
قايل شد.

پولشویی در حقوق موضوعه
پولشويی معادل فارسی ( money launderingپول کثيف) ،پول کثيف پولی است که
از محل کسب و کارهای کثيف و غيرقانونی به دست آمده باشد .کسب و کارهايی
همچون مواد مخدر ،قاچاق انسان ،خريد و فروش زنان ،اختالس در موسسات مالی و
بانکها و مواردی شيبه اين مسائل سازمان بينالمللی پليس کيفری نيز اين تعريف را از
پولشويی ارائه کرده است :پولشويی عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل برای
مخفی کردن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع
قانونی سرچشمه گرفتهاند .ماده  6کنوانسيون پالرمو درباره جرمانگاری تطهير عوايد
حاصل از جرم چنين بيان میکند :هر يک از دولتهای عضو مطابق اصول اساسی
حقوق داخلی خود ،تدابير قانونی و ساير تدابير الزم برای جرمانگاری را اعمال نمايند.
دولت جمهوری اسالمی ايران پس از الحاق به کنوانسيون پالرمو ،قانون مبارزه با
پولشويی را در بهمن مــاه  1386تـصــويــب و در ايـن خـصـوص جرمانگاری کرده
است با توجه به توضيحات باال و با توجه به تعاريف موجود در منابع حقوقی و اقتصادی
بايد گفت :پولشويی فرايندی است که در طی آن درآمدهای غيرقانونی را قانونی جلوه
میدهند و به تعبير ديگر به معنای قانونی کردن درآمدهای غيرقانونی ،مشروع کردن
پولهای نامشروع يا تطهير پولهای حرام و يا تبديل پولهای کثيف ناشی از اعمال
خالف به پولهای تميز و پاک میباشد« .علیاصغر شفيعی خورشيدی ،مستشار دادگاه
تجديدنظر و مدرس دانشگاه مقاله» همچنين ماده  2قانون مبارزه با پولشويی مصوب
2بهمن ماه  1386مجلس شورای اسالمی نيز پولشويی را چنين تعريف میکند.
الف :تحصيل ،تملک ،نگهداری يـا اسـتـفـاده از عوايد حاصل از فعاليتهای غيرقانونی
با علم به اين که بطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب :تـبـديـل يـا مـبـادله يا انتقال عوايد به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانونی آن با
علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشی از ارتکاب جرم بوده ،يا کمک به
مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج :اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعی ،منشأ ،منبع و محل نقل و انتقال،
جابهجايی يا مالکيت عوايدی که به طور مستقيم يا غـيـرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل
شده باشد.

موارد زیر در فرایند پول شویی اهمیت دارند:
 .1منشاء واقعی پول مخفی بماند .2 .شکل پول تغيير يا به واحد با ارزش ديگری تبديل
گردد .3 .اين پروسه به صورت پنهانی طی گردد .4 .از پول کثيف حفاظت مستمر به
عمل آيد زيرا افرادی که در جريان پولشويی بوده میدانند که اگر آن را به دست آورند
تصاحب کننده اولی نمیتواند از آن شکايت کند .شيوههای تطهير پول بسيار پيچيده و
متنوع است و به عواملی چون نوع خالف انجام شده ،نوع سيستم اقتصادی ،قوانين و
مقررات کشوری که در آنجا خالف صورت گرفته و نوع مقرراتی که کشوری که پول
در آنجا تطهير میشود بستگی دارد .از معمولترين و مهمترين شيوههای پولشويی اين
است که پولشويان برای کاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پولشويی مقدار
زيادی پول نقد را به مقدار کوچکی تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانک
سرمايهگذاری کرده و يا با آن ابزارهای مالی چون چک و غيره خريد و در مکانهای
ديگر سپردهگذاری میکنند و از شيوههای ديگر تطهير پول سرمايهگذاری در سهام و
بازارهای اوراق بهادار ،سرمايهگذاری موقت در موسسات توليدی و ايجاد سازمان خيريه
قالبی ،سرمايهگذاری در بازار طال ،شرکت در مزايده کاالهای هنری و قديمی (آنتيک)
و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئيس اشاره کرد.

استفاده از معامالت تقلبی و صوری نيز در فرآيند پولشويی مرسوم میباشد .قاچاقچيان
بطور سنتی از طريق سيستم بانکی ،روش انفجار ستاره را بکار میگيرند« ،در اين روش
حساب سپردهای با پولهای مختلط کثيف و پاک افتتاح میکنند و با سفارشهای مکرر
از طريق حوالههای کتبی ،تلگرافی ،تلفنی و فاکس و  ...پول را به حسابهای متعدد در
کشورهای گوناگون انتقال میدهند«».علیاصغر شفيعی خورشيدی ،مستشار دادگاه
تجديدنظر و مدرس دانشگاه»«مقاله»

چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است:
پولشويی درونی :شامل پولهای کثيف که از فعاليتهای مجرمانه و در داخل خاک يک
کشور کسب و در همان کشور تطهير میشود .پولشويی مهار شونده :شامل پولهای
کثيف به دست آمده از فعاليتهای مجرمانه که در داخل خاک يک کشور کسب و
خارج از آن کشور تطهير میشود .پولشويی بيرونی :شامل پولهای کثيف به دست آمده
از فعاليت مجرمانه که در ساير کشورها انجام و در خارج نيز تطهير میشود .پولشويی
وارد شونده :که شامل پولهايی که از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط بدست آمده و در
داخل خاک يک کشور مورد نظر تطهير میشود.

مراحل پولشویی:
مرحله اول :سرمايهگذاری :پولشويی تجارت نقدينگی است که مبالغ عظيمی پول از
فعاليتهای غيرقانونی کسب ،پولها وارد سيستم مالی يا اقتصاد خرد شده يا به صورت
قاچاق از کشور خارج میشود.
مرحله دوم :اليهبندی کردن :در روند اليهبندی کردن تالش برای پنهان سازی يا تغيير
شغل از طريق ايجاد اليههای پيچيده معامالت مالی میباشد که مانع رد يا عدم
حسابرسی میشود و نوعی بیهويتی ايجاد میکند هدف اليهبندی جدا نمودن پولهای

غيرقانونی از منبع جرم است که عمدا" با ايجاد شبکهای پيچيده از معامالت مالی با
قصد پنهان سازی از هرگونه روند حسابرسی همچون منبع مالکيت وجوه صورت
میگيرد.
مرحله سوم :ادغام کردن :مرحلهای که پول با سيستم مالی و اقتصادی قانونی ادغام
شده و يا تمامی دارايیهای ديگر در اين سيستم يکسان میشود .پولشويان پول پاک
شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمايند که از راه قانونی به دست آمده است
با انجام اين مرحله ،تشخيص قانونی يا غيرقانونی بودن دارايی بسيار دشوار خواهد بود.
در کل میتوان راه و روش اصلی پولشويی را در  12مورد زير خالصه کرد:
انتقال و خارج نمودن پول /تبديل دارايی به پول خارجی /چند مسيری کردن عمليات
بانکی /استفاده از بنگاهای خيريه /انتقال مالکيت /خريد و فروش سهام /مشارکت
صنعتی /همکاری با ماموران و افراد خائن /خريد و فروش چند باره مستغالت و زمين
شهری /پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد /خريد طال و جواهرات /ساير موارد
مشابه

پولشویی در کجا انجام میگیرد؟
انجام هر نوع فعاليت مجرمانه نيازمند شرايط و محيط مناسب برای تحقق آن جرم
است .شناسايی اين شرايط برای جلوگيری از وقوع جرم دارای اهميت زيادی بوده،
بررسی ماهيت جرم پولشويی و شواهد موجود نشان میدهد که پولشويی در محيطی
که شرايط زير را داشته باشد قابل انجام خواهد بود :در محل انجام فعاليتهای مجرمانه
و غيرقانونی /فعال شدن بخشهای غيررسمی اقتصاد /عدم کارايی بخشهای رسمی
بخصوص بازارهای مالی /عدم اجرای قوانين پولشويی /ريسک عمليات پولشويی آنقدر
قابل توجه نباشد.

بازارهای مالی حاشيهای و توسعه نيافته مرتبط با بازارهای مالی پيشرفته وجود داشته
باشد /.عدم شناخت عوامل اجرايی بازارهای مالی قانونی ،بانکها و  ...از روشهای
پولشويی امکان و سهولت انتقال درآمدهای بدست آمده برای فعاليتهای مجرمانه به
مکان ديگر .تحقيقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه عليه پولشويی
نشان میدهد که بخشهای غيرپاسخگو بويژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته،
موسسات و نهادهای غيرمجاز به ويژه مراکز مذهبی دارای فعاليتهای اقتصادی در
تيررس فساد پولشويی قرار دارند مثل واتيکان .نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه عليه
پولشويی قرار دارند .از يکسو پولشويان اين نهادها را مورد نظر و هدف قرار میدهند
و از سوی ديگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظيفه دارند به دقت بر داد و ستدهای
مالی نظارت کنند .فعاليتهای بانکی مهمترين زمينه را برای فعاليتهای پولشويی را
فراهم میآورد ،بويژه آنکه بانک ماهيت بينالمللی داشته باشد در نتيجه نظارت و
سرپرستی بر آن بسيار دشوار میشود .در مجموع در صورتی که يک نهاد بانکی يا برخی
مقامات اصلی آن به فعاليتهای پولشويی کمک کنند اين فعاليت با کمک بسيار زيادی
انجام خواهد شد .نظامهای موازی بانکداری و سازمانهای مالی غيربانکی که به
فعاليتهای متعارف بانکی نظير گرفتن سپرده و دادن وام میپردازند نيز زمينههای
مستعدی برای پولشويی فراهم میآورند .بازارهای داد و ستد آتی نيز زمينه مساعدی
برای پولشويی است .در اين بازارها کارگزاران بنام خود داد و ستد کرده و هويت واقعی
مشتری پنهان میماند .افزون بر اين ،پولشويان میتوانند پولهای تميز شده خود را به
بازار سرمايه منتقل کنند و چهره سرمايهگذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگيرند .بر
اين اساس چنين فعاليتهايی حضور پولشويان در بخشهای غيررسمی اقتصاد بويژه
در خريد منابع پساندازی سنتی نظير فلزات گران بها و کاالهای با دوام يا آثار هنری
پررنگتر ،اما نظارت بر آنها کم رنگتر خواهد شد.

آثار پولشویی در جامعه:
عمليات پولشويی در سطح وسيع جامعه ،اثرات نامطلوب و زيانباری بر اقتصاد کشورها
و جامعه جهانی بر جای میگذارد که از جمله آنها میتوان به اين موارد اشاره نمود:
گسترش فعاليتهای مجرمانه زيرزمينی در جامعه ،اخالل در جمعآوری ماليات و
تشويق فرار مالياتی در جامعه ،اختالل در بازارهای مالی ،افزايش نرخ تورم و انحرافات
اجتماعی ،فاسد شدن ساختار حکومت و آسيبرسانی به اعتبار دولتها و نهادهای
اقتصادی کـشـور رقـابـتپـذيـری نـاسـالـم اقتصادی که موجب تضعيف بخش
خصوصی و تعاونی میشود ،تخريب بازارهای مالی ،فرار سرمايه به صورت غيرقانونی،
ورشـکـسـتـگـی بـخـش خـصـوصی ،تخريب بنيانهای تـجـارت خـارجـی ،افزايش
ريسک خصوصیسازی ،مـالانـدوزی مجرمان و فعاالن غيرقانونی و کاهش بهرهوری
در بخش واقعی اقتصاد .پولشويی سالمت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهديد میکند
و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخريب نهادهای مالی منجر میشود،
سرمايهگذاریهای مولد و عـامالـمـنـفـعـه را از مـسـير خود خارج میکند ،بازار
غيررسمی را توسعه میبخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن ،بورس و پول را به دنبال
دارد .آثار سوء پولشويی بر اقتصاد کشور بسيار حادتر از آن است که بتوان ريشههای
آن را صرفا در خارج از کشور جستجو کرد .با رفع موانع ساختاری میتوان اين پديده
ناميمون را زدود يا دست کم کاهش داد«.علیاصغر شفيعی خورشيدی ،مستشار دادگاه
تجديدنظر و مدرس دانشگاه»«مقاله»

شخصیتهاي مشهور جهان در ارتباط با پولشویی:
اگر چه بسياری رهبران و دولتمردان کشورها به ويژه کشورهای جهان سوم مشکوک
و يا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پولشويی هستند اما جدول زير عمدهترين
اسامی را که در دهه اخير در ارتباط با پولشويی مطرح شده اند مشخص میکند:

 جوليو آندروتی رهبر حزب دمکرات مسيحی ايتاليا  -خانم اليزابتکپ وزيردادگستری سابق سوئيس  -مديران ارشد کرديت بانک سوئيس  -فريناند مارکوس
ديکتاتور سابق فيليپين  -بيش از نه نفر از نخست وزيران ژاپن  -رائول ساليناس
برادر رئيس جمهور سابق مکزيک  -عاصف علی زرداری شوهر بی نظير بوتو
 عمر بانگو ديکتاتور سابق گابن  -ژنرال آباجا ديکتاتور سابق نيجريه  -خانوادهسوکارنو در اندونزی  -آلن گارسيا رئيس جمهور اسبق پرو  -موبوتو سه سه سکو
ديکتاتور سابق زئير  -بسياری از رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در
کشورهای نفتخيز «خليج فارس » (برگرفته و استناد به سايت های علمی جهت اطالع)

آیا جرم پولشویی تعزیري است یا بازدارنده؟
سئوال اين است که جرم انگاری پولشويی در کدام دسته از اقسام جرايم در حقوق ايران
قرار داده میشود؟ آيا به عنوان جرم تعزيری با آن برخورد میشود يا به عنوان مجازات
بازدارنده؟ فايده تعيين جايگاه اين اعمال تدابيری ازقبيل شمول احکام مرور زمان تعقيب
نسبت به اين جرم ،در صورت تحقق شرايط آن ،آنگاه که مشمول مجازات بازدارنده
میشود و مجازات نمودن مشمول اين احکام در صورت تعزيری بودن جرم است.
توجيه جرم انگاری تطهير پول از باب جرم يا مجازات بازدارنده اين است که درآمدهای
ناشی از ارتکاب جرم ،که درآمدهای غيرمشروع و غيرقانونی هستند براساس قانون و
نظم عمومی بايد به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتيجه ،تصرفاتیکه در آنها بويژه
برای گم کردن منشاء نامشروع اين درآمدها صورت میگيرد مخالف با نظم عمومی
است و از آن جا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه پولشويی «جاسازی،
اليهسازی و يکپارچه سازی» دوباره برای ارتکاب جرايم جديد بکار گرفته میشود
چنين فعاليتهايی از اين حيث که مقدمهای برای جرايم آتی تلقی میشوند،

بنابراين ،جرم انگاری پولشويی و تعيين مجازات آن ،در دسته جرايم با مجازاتهای
بازدارنده قرار دارد .به نظر میرسد مطلب فراتر از آن باشد که در باال مطرح شده؛
تطهيرکنندگان پول از آنجا که میدانند براساس قانون مالک درآمدهای ناشی از جرم
نمیشوند ،با توسل به مانورهای متقلبانه در فرايند تطهير ،به دنبال فريب کارگزاران،
مأموران امنيتی واقتصادی ،سرانجام دستگاه دادگستری هستند تا درآمدهای فوق را
تملک نمايند .بدين معنی که قانون تملک آنها را نسبت به اين درآمدها به رسميت
بشناسد .به سخن ديگر آنچه که در عمليات پولشويی به چشم میخورد در برگيرنده
مراحل زيرين است .الف :با ارتکاب جرايمی از قبيل قاچاق مواد مخدر ،قاچاق اشياء
عتيقه ،قاچاق انسان و امثال آن مرتکبان جرم درآمدهای مجرمانهای تحصيل میکنند.
ب :از آنجا که تملک اين درآمدها غيرقانونی است و هر لحظه امکان افشای آن ،در
نتيجه ،مصادره اموال از يک سو و مجازات مرتکبان جرم از سوی ديگر میرود ،مرتکبان
به منظور اخفاء يا کتمان اصل نامشروع اموال و در نتيجه قانونی جلوه دادن اين درآمدها،
اقدام به انتقالهای واقعی و صوری و معامالت خاص و يا مخفی کردن درآمدها میکنند.
ج) آنگاه شک و ظن نسبت به منشاء مجرمانه اين درآمدها از بين رفت و به عبارت
ديگر ،مرتکبان میتوانستند مأموران اجرای قانون را بفريبند ،آنها به راحتی در اين اموال
تصرف کرده و آنها را مملوک قانونی خود قرار میدهند .با توجه به مراحل سهگانه
فوق ،عمليات پولشويی سنخيت زيادی با کالهبرداری پيدا میکند و در نتيجه ،میتوان
چنين عملياتی را در حکم کالهبرداری قرار داد ،چرا که؛ مقوم اصلی کالهبرداری در
پولشويی نيز موجود است و آن همان بکارگيری مکر و فريب است که برای آن در
متون فقهی مختلف مجازات تعزيری اعمال شده است .در قوانين مختلف نيز
فعاليتهای مجرمانه تطهير پول در حکم کالهبرداری شناخته شدهاند .برای نمونه ،انتقال
دهندهای که قبل از انتقال مال آن را از راههای نامشروع و مجرمانهای مثل ربا ،ارتشاء،
اختالس ،سرقت ،قمار ،سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و دايرکردن اماکن فساد و غيره
به دست آورده ،در صورت انتقال به غير در حکم کالهبرداری محسوب میشود .دليل
اينکه قانون چنين فردی را کالهبردار محسوب نکرده و تنها در حکم کالهبردار دانسته

و مجازات کالهبرداری را برای وی منظور کرده ،اين است که کالهبرداری و تحصيل
مال پس از توسل به وسايل متقلبانه و فريفتن مال باخته حاصل میشود اما در پولشويی
فرق میکند در عين حال ،به سبب سنخيت اين دو فعل و اشتراک هر دو در توسل به
وسايل متقلبانه و فريبکاری ،مجازات کالهبرداری پيش بينی شده است .درقوانين
رفتارهای ديگری که متضمن فريب و مانورهای متقلبانه هستند،کالهبرداری محسوب
شدهاند ،در اين زمينه میتوان به رفتار انتقال دهنده مال غير به ديگری بدون مجوز
قانونی و انتقال گيرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غير ،با توجه به موارد مطرح
شده ،تطهير پول در صورت جرم انگاری در گروه جرايم تعزيری قرار میگيرد .چرا که
مرتکبان اين فعل متوسل به وسايل متقلبانه میشوند تا با فريفتن مأموران درآمدهای
ناشی از جرم را مورد شستشو قرار داده و از اين راه آنها را قانونی جلوه دهند و اين
رفتار متضمن فريب و در نتيجه کالهبرداری بوده و از جرايم تعزيری تلقی میشود.

سیاست کیفري ایران در قبال پولشویی:
نويسندگان قانون اساسی در سال  13۵8اصل  49را تدوين و پس از مدتی ،قانون نحوه
اجرای اصل  49قانون اساسی با هدف مبارزه با فساد تصويب و تاييد شد .ماده  8اين
قانون چنين مقرر میکند :دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايی اشخاص
حقيقی و يا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم و چنانچه صاحب آن مشخص باشد،
بايد به صاحب مال رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نيست ،در اختيار ولی امر
قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد ،چنانچه صاحب آن مشخص است ،بايد با صاحب
مال مصالحه نمايد؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نيست ،بايد خمس مال را در اختيار
ولی امر قرار داد.

مـاده  2قـانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری مصوب 28
شهريورماه  1364مجلس شورای اسالمی و  1۵آبان ماه  1367مجمع تشخيص مصلحت
نظام نيز چنين مقرر داشته است :هرکس به نحوی از انحاء يا به طور کلی ،مالی يا وجهی
تحصيل کند که طـريـق تـحـصـيـل آن فـاقـد مـشــروعـيــت قــانـونـی بـوده
است ،مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس يا جريمه نقدی  2برابر مال
به دست آمده محکوم خواهد شد.
در ماده  28قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17
آبان ماه  1376مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصالحات بعدی آن ،چنين آمده است:
تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراری
موضوع اين قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط شده و
مشمول اصل  ۵3قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نيست.
ماده  9قانون مبارزه با پولشويی نيز چنين مقرر میکند :مرتکبان جرم پولشويی عالوه
بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر
موجود نباشد ،مثل يا قيمت آن) ،به جزای نقدی به ميزان يکچهارم عوايد حاصل از
جرم محکوم میشوند که بايد بحساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ايران واريز گردد .تبصرههای اين ماده نيز به اين شرح است :تبصره  -1چنانچه
عوايد حاصل به اموال ديگری تبديل يا تغيير يافته باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره  -2صدور و اجرای حکم ضبط دارايی و منافع حاصل از آن در صورتی است
که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول اين حکم قرار نگرفته است .تبصره  -3مرتکبان
جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشويی ،عالوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به
جرم ارتکابی ،به مجازاتهای پيشبينی شده در اين قانون محکوم خواهند شد.

در ماده  10اين قانون نيز بيان شده است که اگر اموری نياز به مجوز قضايی داشته
باشد ،بايد طبق مقررات قضايی انجام پذيرد و قوه قضاييه مکلف به همکاری خواهد
بود .قـانونگذار ايران در راستای مبارزه با اقدامات غيرقانونی و فعاليتهای مجرمانه
اشخاص حقيقی يا حقوقی که از اين طريق مالی را بهدست میآورند يا اموال عمومی،
دولتی و خصوصی مردم را تصاحب میکنند و به فکر به دست آوردن اموال ديگران
هستند و به حقوق عمومی يا خصوصی تعدی میکنند ،تعقيب آنها را پيشبينی کرده
است؛ چرا که شعار انقالب اسالمی ،عدالتمحوری ،ظلمستيزی و احقاق حق است.
«قانون مبارزه با پولشويی مصوب  2بهمن ماه  1386مجلس شورای اسالمی»

نتیجهگیري :
همانطور که بيان شد ،پولشويی صدمات زيانبار اجـتـمـاعـی ،فـرهـنـگـی ،سياسی و
اقتصادی جبرانناپذيری بر پيکره اقتصاد کشورها وارد مــیکـنــد .بــه مـنـظــور
کـنـتـرل ،پيشگيری و مقابله با اين پديده ،کنوانسيون ملل متحد برای مبارزه با جرايم
سـازمـانيـافـتـه فرا ملی در سال  2000ميالدی به تصويب رسيد و جمهوری اسالمی
ايران به آن ملحق شد .در اين راستا نيز سند همکاری بينالمللی به امضا رسيد و اليحه
مبارزه با پولشويی از سوی دولت تدوين و به مجلس شورای اسالمی تقديم شد .اين
به عمل آيد و رشد فعاليت اقتصادی غيردولتی و سرمايهگذاری بخش خصوصی و
تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بيکاری تضمين و معيشت شهروندان تأمين شود.
به هر اندازه اقتصاد زيرزمينی بيشتر فعال شود و پنهانکاری در جامعه گسترش پيدا کند،
اقتصاد سالم از جامعه رخت برمیبندد انگيزه سرمايهگذاری از بين میرود و امنيت
اقتصادی جامعه دچار تزلزل میشود .با اين روش میتوان از پولشويی جلوگيری کرد
و مانع درآمدهای حاصل از فعاليتهای مجرمانه شد.

پیشنهادات:
 آگاهسازی مردم از فرآيند ترويج پولشويی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقيقی وحقوقی
 ارائه تفسيری قابل فهم برای عامه مردم از اصل  49قانون اساسی و قانون نحوهاجرای اصل  49قانون اساسی مصوب1362
 مراقبت فعال و اطمينانآور از افتتاح حسابهای اشخاص حقيقی و حقوقی و پرهيزاز افتتاح حسابهای غيرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان
 ارائه آموزش تخصصی به کارشناسان ،حسابرسان مالی و اقتصادی ،پليس ،قضاتدادسراها و محاکم
 معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم حذف تدريجی معامالت نقدی مردم از نظام بانکی ،بازار و الکترونيکی کردنفعاليتهای اقتصادی و حسابهای بانکی
 ارائه آمار دقيق مراکز توليدکننده پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالیمبارزه با پولشويی
 فعال کردن شورای عالی مبارزه با پولشويی ،ايجاد ساختار قانونی برای آن و معرفیاين شورا به مردم
 -اصالح يا تجميع قوانين مالی تأثيرگذار بر درآمدهای نامشروع.
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