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 چکیده

ی هاای است که در آن عواید حاصل از فعالیتکارانههای بزهپولشویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیت

شود. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه و غیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می

تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض یاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که میمجرمانه، در مق

ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم پولشویی یک فرایند سه مرحله .نیز فراتر رود

 قیب آن وبین پول و جرمی که پول از آن تولید شده، مرحله دوم مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تع

مرحله سوم بازگرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که منشأ، نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل 

یف ثباتی اقتصاد، تضعپولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی .ردیابی نباشد

های اقتصادی، کاهش درآمد سیاستسازی، کاهش کنترل دولت بر های خصوصیبخش خصوصی و برنامه

ها و نهادهای اقتصادی کشور و... اعتباری دولتاعتمادی مردم، بیها، فاسد شدن ساختار حکومت، بیدولت

ه المللی تدارک دیدهای نوین متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بینطرح .تنها بخشی از این آثار است

های قدم 1981مانند سازمان ملل برای مقابله با این مشکل در پایان دهه المللی های بینشده است. سازمان

های ، گروه1989اند. به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال ای برداشتهنوآورانه

هایی برای مبارزه با ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین و معیارمنطقه

هایی اند. منطقه کارائیب، آسیا و اروپا و آفریقای جنوبی هم سازمانپولشویی در کشورهای عضو تدوین کرده

ی های مشابهی برای آفریقای غربی و آمریکابندیاند و گروهشبیه به نیروی ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد کرده

 .گیری استو شکل های آینده در دست تدوینلاتین در سال

 واژگان کلیدی: پولوشویی، آثار پولشویی، سیاست های اقتصادی
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 مقدمه

المللی و جهانی، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام براساس مستندات بین

گوناگونی هستند، باید براساس های مالی و قانونی جا که کشورها دارای نظامضدپولشویی وجود دارد. اما از آن

المللی اصول مشترکی در شرایط و ساختارهای قانونی خاص خود عمل کنند. با این حال، در سطح ملی و بین

های مبارزه با پولشویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین مورد ارکان حقوقی و اجرایی نظام

ه گیرد کواژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می :مقدمه .منع پولشویی راهگشا خواهد بود

های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت

لی، ها و معاملات، با گذر از مراحای از فعالیتقاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است، در چرخه

شود. به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیرقانونی به شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می

شود که همان وجوه به ای پنهان میای از نقل و انتقالات و معاملات به گونهدست آمده است از طریق رشته

پدیده پولشویی آثار زیانبار  .شودقانونی می ها و مجاریصورت درآمد قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت

توان به آلوده شدن و اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد که از آن جمله می

اعتمادی مردم به نظام مالی، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر ثباتی بازارهای مالی، بیبی

بینی نشده سرمایه بین کشورها، تضعیف بخش خصوصی قانونی، ه و در نتیجه انتقال پیششدید در نرخ بهر

های اقتصادی، کاهش درآمد سازی کشورها، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای خصوصیشکست برنامه

آثار  .داشاره کر ...ها و نهادهای اقتصادی کشورها وها، فاسد کردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولتدولت

پذیری و قابلیت انطباق عملیاتی آن، به های این پدیده مانند جهانی بودن، انعطافمزبور با توجه به ویژگی

های تخصصی در انجام آن، ابتکارات و خلاقیت عاملان آن، ترین ابزارهای فنی و شیوهکارگیری پیشرفته

شود. ید و جستجوی مستمر سود، تشدید میها و فضای جددسترسی به منابع فراوان، گسترش دایمی در حوزه

تولید ناخالص داخلی جهان( و گسترش  5۵ها شسته شده )سالانه بنابراین و با توجه به حجم قابل توجه پول

روزافزون پدیده پولشویی، انجام پژوهش و سپس تدوین قوانین جامع برای مبارزه با آن ضرورتی انکارناپذیر 

به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای  1981رم در دهه پولشویی به عنوان یک ج .است

گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان روان

زه انگی ها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربی بود کهحاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آن

ها را از عواید غیرقانونی محروم ها از طریق تدوین قوانینی که آنمبارزه با فروشندگان مواد مخدر را برای دولت

اگرچه این کشورها ابتدا بر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر تأکید داشتند، به زودی  .کند، به وجود آورد

المللی های مربوط به همکاری بینپولشویی و در پیمان نامه دریافتند که در تدوین قوانین و مقررات مبارزه با
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در راستای مبارزه با این پدیده، ردگیری و کشف عواید غیرقانونی و پیگرد مجرمان، باید عواید حاصل از جرائم 

ه در دو دهه اخیر، با توجه ب .خواری، کلاهبرداری و... نیز مدنظر قرار گیردمهم دیگری از قبیل اخاذی، رشوه

 المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی مؤثر برایای بینگسترش سریع پولشویی و تبدیل شدن به پدیده

های های جدید و تلاشنامههای سازمان یافته و شستشوی عواید حاصل از آن، قوانین و پیمانمبارزه با جرم

های نامهتوان به پیمانکه از آن جمله میالمللی قابل توجهی برای مبارزه با پولشویی شکل گرفته است بین

های بانک سازمان ملل، جامعه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سازمان کشورهای آمریکایی، و اقدام

آگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار  .المللی پول در زمینه مبارزه با پولشویی اشاره کردجهانی و صندوق بین

ه جانبه با آن باعث شده است کوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همهپولشویی و تدوین ق

های مجرمانه به منظور شسته شدن، به سوی کشورهایی سوق یابد که سازوکارهای عواید حاصل از فعالیت

ردید اند. بدون تنکردهها در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نظارتی آن

این امر مشکلات فراوانی را برای کشورهای مزبور ایجاد خواهد کرد و اولین گام در مقابله با این مشکل تدوین 

در اقتصاد ایران، تاکنون به دلیل ناشناخته ماندن  .های مناسب استقوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر و شیوه

اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه بار پولشویی، پیامدها و آثار زیان

 منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که مراحل بررسی مقدماتی آن انجام شده است

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


