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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان،۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  ییشو پولانگاری  تحلیلی در لزوم جرم

  )انگاری پاالیش مبا نگاهی تطبیقی به مدل جر(
    ١پور کرم جانی  
    ٢مختار معروفی  

  دهکیچ
 أؤثر در تـداوم جـرایم منـشم ییافته، نقش یی به عنوان یکی از جرایم سازمانشو پول
تواننـد از عوایـد  یی مـیشو پولن جرایم یادشده تنها از طریق ادر واقع مرتکب. دارد

قـانونی  هـای غیـر  فعالیـتۀادامـد و چه بـسا در مند شون های مجرمانه بهره فعالیت
یی شـو پـولچـرا بـا ایـن توصـیف تمرکـز دقیـق بـر اینکـه . گـذاری کننـد سرمایه
کنـد، کمتـر  انگاری آن را توجیه می هایی جرم شود و چه ضرورت انگاری می جرم

بـه آسـیب جـرم از قبیـل ایـن در ماهیـت  نهفتـه آثار. مورد توجه قرار گرفته است
یی را توجیه شو پولانگاری  و سیاسی کشور، لزوم جرمامنیت اقتصادی، اجتماعی 

انگاری قرار گیـرد، بـه  های جرم کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل می
در واقع . کند یی کمک شایانی میشو پولانگاری  درک هر چه بهتر ضرورت جرم
عـه در  افـراد جامشویی بـرای ثار پولملموس بودن آ علت نیاز به این درک در غیر

                                                        
 ٢١/١٠/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١٧/۴/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(janiipour_k@jauyasooj.ac.ir) زاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات یاسوجاستادیار دانشگاه آ. ١
  .(mmaroofi@ut.ac.ir)) نویسندۀ مسئول (شناسی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم. ٢
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از این رو، در این مقاله با استفاده . است...  با جرایمی چون قتل، سرقت ومقایسه
ُتان شنشک تحت عنوان انگاری جانا از مدل جرم

 و با انطبـاق ١»پاالیش یا صافی«ِ
انگـاری  ، تحلیلی در لـزوم جـرمشویی پولهای ذاتی  فرایندهای این مدل با ویژگی

  .شود ارائه میآن 
شویی، پاالیش، اصـل ضـرر یـا صـدمه،  انگاری، پول مدل جرم :یدیلکواژگان 

  .امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی
  مقدمه

ًاند ساختار اقتصادی هر جامعـه مـسلما در  شناسان حقوق مطرح کرده گونه که جامعه آن

 قـوانین مربـوط بـه حقـوق .)٩٠: ١٣٨٨لـوی بـرول، ( نظام حقوق آن مـنعکس خواهـد شـد
، از این رو. انگاری نیز از این مقوله مستثنا نیست مربوط به جرم و از جمله قوانینکیفری 

انگــاری و بــاالخص   جــرمۀتحــول در موضــوعات مربــوط بــه نظــام اقتــصادی در حــوز
اگـر ارزشـی . خواهد بـود مؤثر های مربوط به ساختار نظام اقتصادی جامعه انگاری جرم

 ۀ ارزش مبادلـ،انگـاری سـرقت شـده هی به جرم منتاند که جوامع برای حق مالکیت قائل
بنـابراین . انگاری جرایمی چون احتکار و ربا شود تواند باعث جرم مینیز  کاالها ۀعادالن
گیـرد  مقننـه صـورت مـیۀ انگاشتن عمل توسط حکومت که امـروزه از طریـق قـو جرم
انگـاری  روست که در تعریف جـرم تواند بدون لحاظ عوامل اجتماعی باشد، از این نمی

گـذار بـا لحـاظ هنجارهـای  موجـب آن قـانون اند کـه بـه آن را فرایندی گزینشی دانسته
 مبانی نظری مورد قبول خود رفتـاری را ممنـوع یـا ۀهای دیگر بر پای اجتماعی یا ضرورت

 کنـد کند و برای حمایت از دستور خود ضـمانت اجـرای کیفـری تعیـین مـی الزامی می
انگـاری و از جملـه   با توجه به این تعریف هرچند جـرم.)٨/٣٠ش: ١٣٨٢ محمودی جانکی،(

  . حکومت است، خود معلول عوامل دیگری استۀوابسته به اراد ییشو پولانگاری  جرم
ها  ای طوالنی دارد و در قرن یی در تاریخ زندگی بشر سابقهشو پولکه برخی معتقدند 
های ناپاک  های حسود و دست  اموالشان را از چشم،های بسیار ابتدایی قبل مردم با روش

انـد  ن نیز همواره سعی در پاک جلوه دادن اموال خود داشتهااند و مجرم کرده مخفی می
شود بـه  الی که مطرح است و در این مقاله تالش میؤ اما س.)٣٣٢: ١٣٨۶ میرمحمدصادقی،(

                                                        
1. Filtering. 
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ن عمـل در یـیی، اشـو پـول تـاریخی ۀوجود سابق  پاسخ داده شود آن است که چرا باآن
  انگاری آن وجود دارد؟ المللی برای جرم امروزه اجماع بین، اما گذشته جرم نبوده

توان در سه قالب مطرح  یی میشو پولانگاری   جرمۀ عمومی کشورها را در حوزۀروی
واقع آن  یی را جرم مستقل ندانسته و درشو پول برخی از کشورها ؛)١١: ١٣٨٧ ساکی،(کرد 

 مصادره و ضبط مال نامشروع را بـرای مبـارزه بـا از این روو دانند  را تداوم جرم اولیه می
یی را نوعی معاونت و تسهیل در امر جـرم شو پولبرخی دیگر . دانند یی کافی میشو پول
 گـروه سـوم از .کننـد عنـوان معـاون جـرم برخـورد مـی یان بـهشو پولدانند و با   میأمنش

شـود،  هـا نیـز افـزوده مـی تعـداد آنکشورها که در اکثریت قرار دارند و با گذر زمان بر 
 دانـسته و بـرای آن مجـازات مـستقل در نظـر أیی را جـرم مـستقل از جـرم منـششـو پول

بـا .  واحـد باشـدییی شخـصشـو پـول و مرتکب أاند، حتی اگر مرتکب جرم منش گرفته
یی الاقـل در برخـی از شـو پـولانگـاری   جـرمۀتوجه به این سه رویه باید گفت که سابق

 ی باید به شـکل،ًکه قبال مطرح شدرا الی ؤ گذشته نیز وجود داشته است و سمصادیق در
سـو و از سـوی  یی از یکشو پولانگاری   علت تعمیم جرماینکهتر مطرح کرد و آن  دقیق

  عنوان خاص چیست؟ انگاری این عمل تحت دیگر جرم
عنـوان  د بهتوان ال اشاره به جرم مداخله در اموال مسروقه که میؤبرای پاسخ به این س
یی نیز تلقی شود مفید خواهد بود که در مقررات کیفری شو پولیکی از مصادیق خاص 

 بـه. انگاری شـده اسـت  قانون مجازات اسالمی جرم۶۶٢ ۀایران نیز این عمل تحت ماد
 ًم دیگـر نوعـا بـهین برخـی از جـرااخالف مرتکب ن سرقت برا مرتکب،شناختی لحاظ جرم

ن نیـاز بـه اشخاصـی دارنـد کـه امـوال اشوند و سارق  میصورت مکرر مرتکب این جرم
گذار به این امر پی بـرده  قانون. دنها بده ها گرفته و در عوض پول به آن مسروقه را از آن

ثرترین راه مبارزه بـا سـرقت را جلـوگیری از خریـد و فـروش امـوال ؤ ماز این رواست و 
 ۀ مهم در ایجاد انگیـزیمسروقه نقشبه تعبیر دیگر خریداران اموال .  استدانستهمسروقه 

  .)٣١۵: ١٣٨٢ میرمحمدصادقی،( اند ن داشتهاسرقت در سارق
بـه » نیـاز احـساس«های اخیر را باید علـت ایجـاد  شده در دههبنابراین شرایط ایجاد

دیگـر از  توجـه بـه یکـی خـصوص ایـن امـا در. یی دانـستشو پولانگاری مستقل  جرم
 ۀو آن مقولـدارد ری کـشورهای مختلـف اهمیـت کیف  سیاستبارۀموضوعات مطرح در
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 و قـضازدایی یخود باعث گرایش به تدابیری چـون کیفرزدایـ که  است» کیفریتورم«
 ال آن است که باؤحال س. ها را باید در تحدید حقوق کیفری دانست شده که هدف آن

لـزوم کننـدۀ  توجیـهکیفـری، علـل  هـای غیـر وجود گرایش در سیاست جنایی به پاسـخ
  یی چیست؟شو پولانگاری  مجر

 ۀ در سـه حـوز،شـود ها بیشتر مطرح می  آنبارۀزدایی در هایی را که امروزه جرم زمینه
م جنـسی یرانندگی، برخی از رفتارهای مربوط به اختالفات خانوادگی و جرا و راهنمایی

ی زدایـ  جرمۀمسئل. )١٣۶ـ١٣۵: ١٣٨٨ پرادل،( اند و جرایم اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده
 رهـامی و دیگـران،( کیـد اسـتأدیـده مـورد ت از منظری دیگر در خصوص جرایم بدون بزه

 سـو جـرم اقتـصادی و از سـوی یی از یـکشو پولحالی است که  در  این.)٨۴ـ ۵٣: ١٣٨٧
ی نـسبت بـه ایـن دو ّخـالف رویکـرد کلـ حال بر این  با.دیده است دیگر جرم بدون بزه

بـرای رفـع . انگـاری اسـت ایش به سمت جرمیی گرشو پولدسته از جرایم در خصوص 
های حاکم بر آن توجـه  انگاری و محدودیت به اصول حاکم بر جرمباید تناقض ظاهری 

  .داشت
 دولـت از ابـزار کیفـری در جهـت حفـظ و ۀواقع برای جلوگیری از سوءاسـتفاد در

گیری کـاره های قدرت خود، بهترین راهکار ایجاد الزام و محدودیت برای بـ تحکیم پایه
جامعــه و ایجــاد یــک الگــوی مناســب و  صــحیح ایــن ابــزار در مــسیر منــافع و مــصالح

 از رهگــذر ایــن ضــرورت در. انگــاری اســت ینــد جــرماچــارچوب ســاختارمند بــرای فر
و » تـوازن«تـوان بـه دو روش  انگـاری مـی جـرم ۀشده در زمین های مطرح خصوص مدل

انگاری است کـه   برای فرایند جرمترین مدل  قدیمی،روش توازن. اشاره نمود» پاالیش«
هـا   گزینهۀاساس موازن  از آن یاد کرده است که در آن بر(Feinberg, 2005: 217)فینبرگ 

انگاری در مورد فعـل یـا تـرک فعـل خاصـی  به سنجش بار دالیل موافق و مخالف جرم
  .)٢١۵: ١٣٨٩بخش،  فرح( پردازند می

مـدلی بـدیع و پلکـانی بـا ش سـنتی جاناتان شنشک با مطرح کردن ایرادات ایـن رو
  تلویحی روش توازن را نیـز در برداشـتبه طورکرد که  مطرح» پاالیش یا صافی«عنوان 

(Schonsheck, 1994: 64-70) .انگـاری رفتـاری  طبق این روش زمانی کـه در صـدد جـرم
د  عبـور کنـد تـا فراینـفیلتـرآمیـزی از سـه   متوالی و موفقیـتبه طورهستیم باید آن رفتار 
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ً اخالقا موجه جلوه کند و دولت در مظان اتهام خودکامگی و زیر پـا گذاشـتن انگاری جرم

گانـه بـه  به عبارت دیگر عبور یک رفتـار از فیلترهـای سـه. های فردی قرار نگیرد آزادی
. انگـاری اسـت معنای آن است که آن عمل دارای مجوز اخالقی و قانونی جهـت جـرم

 فیلتـر .٣ ؛هـا فـرض  فیلتر پیش.٢ ؛ فیلتر اصول.١: تند ازفیلترهای مورد نظر شنشک عبار
شـویی  های ذاتی پـول در ادامه ضمن تعریف اصول یادشده، این اصول با ویژگی. کارکردها

  .مقایسه و تطبیق داده خواهند شد

  ییشو پول دۀ و پدی١فیلتر اصول. ١
 آغـازین فراینـد ۀ فیلتر اصول است که مرحلـ،»پاالیش«انگاری  اولین فیلتر در مدل جرم

های جامعـه اسـت کـه بـر اسـاس آن  ن اصول و ارزشّواقع مبی انگاری و در  جرمۀموجه
ایـن اصـول بـر اسـاس کـه  بدیهی است .های فردی را محدود کرد توان آزادی حتی می

دیگر متفاوت ۀ  جامعبهای  گیرد و از جامعه مبانی ارزشی و هنجاری هر جامعه شکل می
هـای  سـاخت  حقـوق و بـنۀگیـری را بـه فلـسف یند تصمیمافر«الیه  این ،در نتیجه. است

 اشتراک این اصـول، ۀاما نقط، )٨/٣٠٩ش: ١٣٨٢محمودی جـانکی، (» کند حقوقی وصل می
  ، به عبارت دیگر.های فردی است  دخالت دولت در آزادیۀتعیین محدود

ــار٢اصــول محدودکننــدۀ آزادی ی  حــد و مــرز دخالــت دولــت را در منطقــۀ آزاد رفت
کند و در صدد برقراری تعادل و توازن بین منطقـۀ آزاد رفتـاری و  شهروندان ترسیم می

هـای  توانـد آزادی آید، هرچند دولت با اتکا به آن اصـول مـی قلمرو اقتدار دولتی برمی
فردی را به نحو مشروع محدود نماید، وانگهـی تجـاوز از اصـول بـه معنـی تعـرض بـه 

هــر گونــه مــشروعیت و وجاهــت اخالقــی اســت هــای انــسانی اســت و فاقــد  آزادی
  .)٢١٧: ١٣٨٩بخش،  فرح(

تـوان بـه اصـل صـدمه، اصـل  بـرای نمونـه مـی. اصول محدودکنندۀ آزادی بـسیارند
  .گرایی اشاره کرد مزاحمت به دیگری و اصل اخالق

این امـر بیانگر شویی به طور معقولی از این صافی عبور کند،  بنابراین اگر پدیدۀ پول
                                                        

1. The principles filter. 

2. Liberty-limiting principles. 
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توانـد نـسبت بـه آن رفتـار  کنترل و نظارت اجتماعی است و جامعه مـیزاوار س که است
شـویی   در ادامه گامی در تطبیق ماهیت پول، با تمهید مراتب یادشده.واکنش نشان دهد

  .شود کنندگی آن در فیلتر اصول برداشته می  نقضۀو درج

  شویی انگاری پول اصول حاکم بر جرم. ١ـ١
:  قـوانین، مباحـث کیفـری آن ماننـدۀوعیت عملی در سـیاهبه محض ورود ممنابتدا در 

نگـاه  امـا از .شـود  اثبات و میزان مجازات و مسائل دیگر مطرح میۀشرایط ارتکاب، ادل
ال را مطرح کنیم کـه ؤبرگردیم و این س شناختی باید یک گام به عقب  علتِشناسی جرم
انگـاری کـرده اسـت؟  مبر مبنای چـه اصـول و معیارهـایی ایـن عمـل را جـرگذار  قانون

عمـال نهفتـه اسـت و اینکـه َدر ارتکـاب ا» اصـل آزادی انـسان«در  سؤال خاستگاه این
 ١.شـود ی بـر ایـن اصـل محـسوب مـیی اسـتثنا،انگـاری ِاعمال محدودیت از طریق جرم

گونـه  فرض به نفع آزادی در نظر گرفت و گفت کـه هـر توان نوعی پیش ترتیب می بدین
 رفتـاری ۀشد  الزام و کنترلۀ شهروندان و افزودن بر منطقِرفتاریپیشروی در فضای آزاد 

زاده و  حبیب(عمال، نیازمند توجیهات و دالیل قوی است َانگاری برخی ا ها در پرتو جرم آن
  .)١/١٢۵ش: ١٣٨۵زینالی، 

مین و تضمین بقـای أ تحدید آزادی را برای ت،های فکری و مکاتب فلسفی نحلههمۀ 
اند با این تفاوت کـه در  یز امکان حیات و زندگی اجتماعی پذیرفتهخود آزادی فردی و ن

 آزادی و مــشروعیت آن و چگــونگی ۀکننــدیــین حــد آزادی، در نــوع قــدرت محدودتع
ترتیـب هـر   بدین.)١/١١٨ش: ١٣٨۶محمودی جانکی، (اند  نظر داشته گیری آن اختالف شکل

بخـش بـه  بـانی مـشروعیتهای ساختاری و تکـوینی خـویش و م ریشهبا توجه به جامعه 
کـارگیری ایـن ه اقدام دولتی در ایجـاد محـدودیت بـرای آزادی فـردی، اصـولی را در بـ

امـا  اتفاق نظر وجود ندارد، ،ندا اینکه این اصول کدام. دهد نظر قرار میها مد محدودیت
                                                        

انـد، در فقـه اسـالمی بـا   خـود قـرار دادهۀاندیش ور تفکر وپردازان غربی مح مبنای چنین اصلی که نظریه. ١
 ء شـیّکـل «:که در روایات اسالمی اشاره شده اسـت گذاری شده است، چنان  نام»اصل اباحه «عنوان

ّلك حالل حتی تعلم أنه حرام  ،های غربی باری تفاوت در اینجاست که در اندیشه. )۴٣۵ :١۴٢١کلینی،  (»ّ
حق ایجاد این محدودیت را دارد، ولی در قرائـت اسـالمی از ایـن اصـل، خـالق هایی  دولت با قید و شرط

  .هاست یکتای هستی، تنها فرد اصلح برای اعمال این محدودیت
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اصـول «ها با عنـوان  ترین اصولی که از آن  سنت فلسفی و حقوقی غربی یکی از مهمدر
» اصـل ضـرر«شـود،   یـاد مـی١»بخش اجبار اصول مشروعیت«و »  آزادیۀندمحدودکن

 مبنـایی معقـول بـرای تحدیـد آزادی فـردی و ،های حقوقی است که در بسیاری از نظام
جـانکی،  محمودی( ًو نه لزوما اقدام کیفری پذیرفته شده استامکان مداخلۀ قدرت عمومی 

 ۀقاعد«هرت دارد در فقه اسالمی به  این اصل که به اصل صدمه نیز ش.)٨/١٢١ش: ١٣٨٢
کـارگیری آن ه  بـۀ با این تفاوت که گستر)١۵١: ١٣٨۴، محقق داماد( معروف است» الضرر

اینکــه مــوارد   عــالوه بــر.محــدودتر از اصــل صــدمه در قرائــت لیبرالیــستی از آن اســت
  در حقوق خـصوصی متعـین شـده اسـت، در،اسالمی  الضرر در فقهۀکارگیری قاعد هب

امـور  حقـوق خـصوصی اسـت و در ۀتر از حوز  که مبنای هنجاری این اصل فراخحالی
ها در ایجـاد   عمل دولتۀاصل دیگری که سرلوح. توان بدان متوسل شد  میهمکیفری 

: ١٣٨٢محمودی جـانکی، (است » اصل امنیت«باشد،  های فردی می محدودیت برای آزادی
ًفا در حفـظ تمامیـت ارضـی و حیـات از شکل سنتی که صـر ـ   آنۀبهان که به )٨/١٧١ش

هـا بـرای  مستمسکی در دسـت حکومـتـ  آنامروزین شد تا شکل جدید و  خالصه می
تبیین این دو اصل،  به شرح وبعدی که در مطالب  تعیین قلمرو اقتدار خویش بوده است

 ۀشـده در انطبـاق بـا فیلتـر اصـول در فراینـد موجهـ تـرین اصـول نقـض به عنوان اصـلی
  .شویی پرداخته خواهد شد ی پولانگار جرم

  ٢ اصل ضرر به دیگری.١ـ١ـ١
 افـراد جامعـه بـا یکـدیگر خودنمـایی تعامل و ارتبـاطاصل صدمه یا ضرر به دیگری در 

 جامعه را ی شخصی است، اعضاِطلبی  قلمرو زندگی اجتماعی که نافی تمامیت.کند می
صـل صـدمه بـه عنـوان  ا.کنـد مـیملـزم به انجام رفتـار بـدون ایـراد صـدمه بـه دیگـری 

 ٣مشهورترین اصل محدودکنندۀ آزادی افراد جامعه، نخستین بار توسط جان اسـتوارت میـل
شـکوفایی  آزادی و ضـرورت وجـود آن بـرای خودبه اقتضای نگرشش بهاو . مطرح شد

 افکـار ،موجـب آن داند کـه بـه بخشی می انسانی، اصل صدمه را یگانه اصل مشروعیت
                                                        

1. Coercion legitimizing principles. 

2. The principle of harm to others. 

3. John Stuart Mill. 
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 کنتـرل کنـدتواند از راه اجبار یـا نظـارت، رفتـار آدمـی را  ی یا قدرت عمومی معمومی
  .)٣۴: ١٣٨۴میل، (

 آزاد رفتاری شهروندان است کـه ۀ دولت هنگامی مجاز به ورود به منطق،میل از نظر
افتـد کـه رفتـار  ، زمانی به خطـر مـیاین اصل به خطر افتاده باشد و ، ذاتِاصل صیانت

 میـل یـک یمل و تعمـق در آراأبا ت. راهم آوردشهروندان، موجبات ضرر به دیگری را ف
 بـه آن ویشـود کـه   در مباحث مربوط به اصل صـدمه احـساس مـی١ ابهامۀ و نقطخأل

خـواهیم اصـل ضـرر  اگـر مـی: گونه برطرف نمـوده اسـت نپرداخته و فینبرگ آن را این
ضـرر » شـدت« دولـت را در پـی نداشـته باشـد، بایـد بـرای ۀانـداز موجبات دخالت بی

تواند متضمن ضـرری بـه دیگـری  چه بسا هر نوع رفتار آدمی می .کی به دست دهیممال
تردیـد جـواب منفـی   ولی آیا این مقدار برای تعیین مرز کیفردهی کافی است؟ بـی،باشد
کند که در صورت بـروز،   می فینبرگ اصل ضرر را در اعمالی احصا،ترتیب بدین. است

  :هستندعنوان مجرمانه سزاوار 
  ؛دن خاص ایجاد کنیی که ضرر خاصی را نسبت به فرد یا گروهاعمالـ ١
همـراه خطر غیر متعارفی که ایجاد ضرر را در پی داشته باشد، همچـون راننـدگی ـ ٢
  ؛پروایی با بی
 ضرر وارد کنـد... اعمالی که به فضای عمومی جامعه، محیط زیست، اقتصاد وـ ٣

(Feinberg, 2005: 12).  
بندی فینبرگ  شویی به دستۀ سوم از تقسیم انگاری پول د جرمدر واقع محور بحث در مور

  یعنی اعمالی که دو ویژگی اساسی دارند که از سایر اعمال مجرمانه متمـایز؛گردد میبر
د نـد و قربانی خاص ندارنکن  می اول اینکه این اعمال به کل جامعه ضرر وارد:دنشو می

گاهی از وقوع این اعمال بسیار د   .(Elliott & Quinn, 2003: 4)شوار است و دیگر اینکه آ

  ٢ اصل امنیت.٢ـ١ـ١
کـارگیری ابـزار نظـامی، حفـظ ه از نظرگاه دولتمردان در بـبه ویژه امنیت در نگاه سنتی 

                                                        
1. The lacuna. 

2. Principle of security. 
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کـه هـابس معتقـد  چنان  آن.شد  می ارضی و دفاع از حیات افراد جامعه خالصهتمامیت
و ابتالئات فیزیکی و جسمی صلح و امنیت برای رهایی از ترس دائمی از مرگ «: است
 ع بـه خـودّموسـی تر شدن روابط اجتماعی، امنیـت مفهـوم  با پیچیدهکم کم اما .»است
در ابعـاد را گیرد و نه تنها امنیت فیزیکی و ملموس، بلکه آسایش روانی افراد جامعـه  می

  .)٨/١٧٣ش: ١٣٨٢محمودی جانکی، ؛ ۶۶٨: ١٣٧۶پازارکاد، (مختلف زندگی نیز به همراه دارد 
رون گذشته، امنیت بیشتر معطوف بـه حمایـت از جامعـه در قبـال  قبدین ترتیب، در

هـا بـرای ایجـاد امنیـت شـهروندان خـود،  شد، بدین معنا که دولـت  میتجاوز بیگانگان
 در مفهـوم جدیـد امنیـت، امـاکردنـد،  مـی بیگانگـان را محـدود ۀطلبانـ اقدامات توسعه

ها برای تحصیل امنیت   به عبارت دیگر، دولت.اند اجهها با بیگانگان داخلی نیز مو دولت
د، مقابلـه نـزن  مـیشهروندان، باید با رفتارهای انحرافی قلیلی که امنیت کثیری را بر هـم

 در واقع به مفهوم کنونی، امنیت مانند اصل صدمه، مستمسکی برای مشروعیت و .کنند
مین أیجـاد محـدودیت بـرای تـ آزاد رفتاری شهروندان و اۀمقبولیت ورود دولت در منطق

امنیـت دارای سلـسله مراتـب و سـطوح مختلفـی اسـت کـه بنـابراین  .امنیت آنان اسـت
 از .کننـد  مـیاتخـاذرا ای  ها تـدابیر تحدیـدی ویـژه ، دولتها بندی تقسیممتناسب با این 

سیاسـی  توان به امنیت اقتصادی، امنیـت اجتمـاعی و امنیـت  میترین سطوح امنیت مهم
  .متفاوت استناامنی عامل علیه ها  هر سطح، واکنش دولتدر د که اشاره کر

  گرایی قانونی  اخالق.٣ـ١ـ١
 کیفـری از آن ۀمباحث فراوانی در نقض اخالق در جامعـه و حمایـت دولـت بـا پـشتوان

دار حقــوق طبیعــی هــستند و  گرایــان کــه طــرف روی داده اســت و جــدال بــین اخــالق
ناپذیر  برند، پایان  می را به مسلخ تمایل جمعی اجتماع پوزیتیویست که اخالقِگرایان واقع
 در دو بنـد گذشـته دو اصـل ضـرر و امنیـت بررسـی شـد کـه .)٣٨: ١٣٨٣ فروغی،( است

 اینـک از .شـویی بـود انگاری پـول  دولت در جرمۀ، در علل توجیه مداخلفحوای آن دو
مراجعـه ر مردم جامعه  از این دیدگاه به منظ.شود  میی متفاوت به تحلیل پرداختهگاهدید
  .شود  میشود، از این حیث که اخالق حاکم بر رفتارهای مردم چگونه نقض می

گرایـی قـانونی نیـز مـورد  توان از منظـر اخـالق  میشویی را انگاری پول بنابر این جرم
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 بـین حقـوق و ۀشویی از این منظر مستلزم توجه به رابطـ ی پولانگار جرم.  قرار دادبحث
هـای مربـوط بـه حقـوق  تـوان در اندیـشه  میوند بین اخالق و حقوق راپی. اخالق است

طبیعی و فطری جستجو کرد و البته با گـرایش بـه رویکـرد پوزیتیویـستی بـه حقـوق در 
تواند طرح شـود   میتناقض زمانی. رنگ شده است  این پیوند تا حدی کم،دوران مدرن

 .)۴٧: ١٣٨۶وکیو، (ع دانسته است که حقوق به انجام کاری امر کند که اخالق آن را ممنو
است، از ) اخالقی(از این رو اگر بپذیریم که یک عمل مفروض، موافق با اصل سلوکی 

از طـرف فـردی دیگـر آن  دیگـری بـا  ناسـازگارِایم که نباید هیچ عمل این طریق پذیرفته
د آنچه که یک فرد مجاز به انجام آن است نباید از طـرف فـردی دیگـر مـور. انجام شود

  .)٣۴: همان(ممانعت واقع شود 
کنند که حمایت از اخـالق عمـومی و   میگرایی قانونی استدالل داران اخالق طرف

 حقوق کیفـری قلمـداد ۀجامعه نیز از وظایف دولت است و حتی برخی آن را تنها وظیف
اخالقـی  رف غیـرِ صـ،اسـاس ایـن نظریـه  بر.)٨/٢۴٠ش: ١٣٨٢ محمودی جانکی،(اند  کرده

گذاران حقـوق  در این راستا بکاریا از بنیان. کافی استی آن انگار جرمتار برای بودن رف
کننـد ممکـن اسـت   مـیفـاتی کـه تـصورّدارد که آدمیان بـرای تخل  میجزای نوین بیان

ــان وارد ســازد آن لطمــه ــه آن ــا ایــن تخل ای ب فــات موجــب ّقــدر اهمیــت قائــل نیــستند ت
 بـرای اثبـات .)١٠٧: ١٣٨۶بکاریـا، (ود برانگیختگی نفرت عموم نـسبت بـه مرتکـب آن شـ

ثابـت شـود کـه ، باید گرایی قانونی  اخالقۀشویی بر مبنای نظری ی پولانگار جرمقابلیت 
شـویی تـصرف در  اگر توجه داشته باشیم که پـول. غیر اخالقی استکاری  ،شویی پول

اموالی است که از یک عمل مجرمانـه ناشـی شـده اسـت و بـا نیـت احـسان یـا حالـت 
 بدون اذن در اموال ۀ مداخل،تواند تحت شرایطی  میورت و یا مسائلی از این قبیل کهضر

  .نخواهیم کرد در قبح اخالقی آن تردید ،شود  نمیدیگران را تجویز کند انجام
شویی عواید حاصل از جرم است و البته این عواید اعم از آن است  موضوع جرم پول

هـای مجرمانـه حاصـل شـده باشـد و از  فعالیـتمستقیم از  صورت مستقیم یا غیره که ب
 نامشروع مال ضروری أ این جرم از جرایم عمدی بوده و علم مرتکب به منش،سوی دیگر

 باشد و در خصوص سـایر اشـخاص أاست که این علم در صورتی که مرتکب جرم منش
ی تجاوز  مصادیق عمد.)١٠/١١٣ش: ١٣٨٩ لو و رستمی غازانی، کنگ بابایی(نیازمند اثبات است 
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١٣٧  

ــه ــتهب ــران از گذش ــوال دیگ ــت  ام ــب ممنوعی ــای دور در قال ــرقت،  ه ــون، س ــایی چ ه
توان ایـن را   میی شده بود و با همان مبناانگار جرم... کالهبرداری، خیانت در امانت و

  .دادتعمیم شویی نیز  ی پولانگار جرمبه 

  شویی ی پولانگار جرم تبیین .٢ـ١
صر اقتـصاد دیجیتـالی اسـت کـه بـه دلیـل ابعـاد شویی از جرایم مـدرن در عـ  پولۀپدید

 ۀ در واقـع پدیـد.ی خاصـی اسـتهـا ی، دارای ویژگیّپیچیده و آثار منفی بر اقتصاد مل
مـؤثر ایـن جـرم ای در گسترش  سرمایه جهانی شدن امور مالی و ارتباط بازارهای مالی و

ای جهانی سـعی ه ها و سازمان که بسیاری از دولتپیدا کرده بوده است و چنان اهمیتی 
 .(Kenawy, 2002: 1256) المللی دارنـد در پیشگیری از فراگیر شدن آن در سطح ملی و بین

ادامـه دهـد، در   میشویی اولین اثر مشهود خود را در اقتصاد جامعه نشان از آنجا که پول
به امنیت اقتـصادی، اجتمـاعی و سیاسـی چگونگی صدمه زدن آن به بررسی و واکاوی 

  .شود  میپرداخته

   ایراد صدمه به امنیت اقتصادی.١ـ٢ـ١
معنـا و بررسـی شویی بـه امنیـت اقتـصادی، ابتـدا بـه  ولصدمات پقبل از ورود به بحث 

شـویی توسـط  متنوعی از عملیات پـول تعاریف مختلف و. پردازیم  میشویی مفهوم پول
ی را شـوی تـوان پـول  مـیدر یـک عبـارت سـاده. ی ارائه گردیده اسـتالملل بیننهادهای 

 ماهیت غیر قانونی و غیر مشروع پول و عواید حاصل ،عملیاتی دانست که به موجب آن
ًتا بعد از عملیات تطهیر، کامال قـانونی و مـشروع جلـوه شود  میاز جرم، مخفی و پنهان 

یـابی،   مکـانۀ مرکـب اسـت و شـامل سـه مرحلـیشویی فراینـد در واقع پول. داده شود
 شـویی ای بـودن عملیـات پـول این از چند مرحلهبنابر. ست هم آمیزی اگذاری و در الیه
ی ارتکـاب عملیـات هـا  فارغ از شیوه.یافتگی این جرم پی برد سازمانویژگی توان به  می
 اقتصاد، بـدون تفکیـک ۀ در عرصآن سوء آثار بارۀشویی، بررسی جامع و فراگیر در پول

ی زیرین اقتصاد کـه در اه  چه بسا الیه؛ی مختلف اقتصاد مقدور نیستها منسجم بخش
 صدمه ببیند، در حالی که ها د، بیشتر از سایر ناحیهنباش آن می ۀدهند واقع بسترهای شکل

سوء این آثار  ،جایی صدمه به بخش باالتر هًبه طور ملموس، مشهود نیست و صرفا با جاب
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عـی، ی واقهـا بـا تقـسیم اقتـصاد بـه بخـشبنـابراین  .دهد  می را غیر مستقیم جلوهفرایند
  .نماییم  میشویی به امنیت اقتصادی را واکاوی عمومی، پولی و مالی، صدمات پول

   صدمه به بخش واقعی اقتصاد.١ـ١ـ٢ـ١
ی هـا  این شاخه. استآن دهندۀ ی کلیدی شکلها منظور از بخش واقعی اقتصاد، شاخه

 را ی اقتـصاد یـک جامعـههـا د، پایـهنـدارعهده کلیدی که در واقع هدایت اقتصاد را به 
 اســاس تعــادل اقتــصاد در .)۵٨/١۵۵ش: ١٣٨۶، توتــونچی ملکــی  ونــژادعزیز( دنــده  مــیشــکل

 در روند طبیعی قیمت بازار، عرضـه و ، به عبارت دیگر.استه و تقاضموزون بودن عرض
 .تقاضای کاالها به طور مداوم نوسان دارند تا به قیمت تعادلی و ثبات بـازار خـتم شـوند

 اقتصاد جامعه به وجود آمده، ۀ از جرایم که در خارج از چرخی حاصلهابنابراین درآمد
شویی، به داخـل اقتـصاد در قالـب خریـد و فـروش امـوال مـورد نظـر  طی عملیات پول
 بـاره و بـدون توجیـه حجـم نقـدینگی  افزایش یکآن ۀد که نتیجنشو  میمجرمان تزریق

ًنهایتـا کـاهش قـدرت  شـود و  می که منجر به باال رفتن تقاضا و پایین آمدن عرضهاست

  .خرید مردم و باال رفتن نرخ تورم را در پی دارد
 هـمه شویی، محاسبات و مناسبات اقتصادی را بـ بنابراین فرمولی که در عملیات پول

 منـسجم در ۀ یک مجموعـۀریزد، جز این نیست که اگر اقتصاد یک جامعه را به مثاب می
 دارد، عوایــد حاصــل از ای دهشــ خروجــی معــین و کنتــرل نظــر بگیــریم کــه ورودی و

ً اقتصاد تولیـد نـشده و جـزء ورودی اقتـصاد نیـست، دفعتـا و ۀشویی که در مجموع پول

 کنتـرل ۀ اقتصاد شده و چـون از سـیطرۀگیری، وارد چرخبه کاربدون رعایت تناسب در 
اخـتالل و ایجـاد خـارج اسـت، موجـب ) دولت یا بخـش خـصوصی( نهادهای کنترلی

تـوان بـه تغییـر در مـصرف و   مـی از ایـن دسـت مـوارد.گـردد  مـیناپـذیر  جبـرانۀصدم
ی هـا شـویان در بـاب انتخـاب محـل کـه پـولبه این صورت گذاری اشاره کرد،  سرمایه
ل امنیتی در مورد عدم کشف ئوری بیشتر توجه نکرده بلکه به مسا گذاری به بهره سرمایه

مرکـز سـرمایه در بخـش غیـر یند این عمـل، تااندیشند که بر  میگذاری و آسانی سرمایه
 یک بخش غیـر ضـروری و ضـعف بخـش رویۀ تر رشد بی مفید اقتصاد و به کالم ساده

شـود، فقـط تفـاوت در نـوع   مـی پیـادهشـده اشاره فرمول ، مواردهمۀدر . ضروری است
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عادالنـه و افـزایش به گسترش رقابـت ناتوان   میاز این رو.  عملکرد استۀ و نحوبخش
 منفـی بـر توزیـع درآمـد، تولیـد و تـأثیرردن تعادل تجارت خـارجی، هم خو ، برها قیمت

  .اشاره کرد... اشتغال و

   صدمه به بخش عمومی اقتصاد.٢ـ١ـ٢ـ١
ًبخـشی اسـت کـه نفـع آن مـستقیما بـه  توان گفت  میدر تعریف بخش عمومی اقتصاد

  افـرادهمـۀشـده بـر  ی تحمیـلها آوری هزینه ًگردد، مثال با جمع میعموم افراد جامعه بر
جامعه، دولت در پی توزیع آن به صورت خدمات در بین مردم اسـت یـا بـا کـم کـردن 
دخالت خود در عرصۀ اقتصاد و محدود کردن آن به نظارت، خواهان مـشارکت حـداکثری 

محـور بـه  اقتـصادهای دولـتتغییـر . ی خـصوصی اسـتها عموم مردم در قالب شرکت
اقتـصاد بـه بخـش واگـذاری  از سازی امروزه مـشهود اسـت و هـدف دولـت خصوصی

پیـشرفت رشـد و بـا هـدف خصوصی و باقی ماندن در حد ناظر، ایجـاد فـضای رقـابتی 
شـویی بـه ایـن   پـولۀحال صدم. ی خصوصی و در نهایت اقتصاد جامعه استها شرکت

 ۀشـویی در قالـب یـک شـرکت خـصوصی وارد عرصـ رویه چیست؟ فـرض کنیـد پـول
 حاضـرند ،انـد هآورد نامـشروع بـه دسـت راهول را از نی که پا آیا مجرم.شود  میاجتماع

هـداف شـوم ساالری سعی در پیـشبرد ابا باندبازی و آشنااهداف دولت را دنبال کنند یا 
جـا الزم در این. هـای مجرمانـه دارنـد  فعالیـتۀسازی برای ادامخود، یعنی تسهیل و بستر

شـود اشـاره   مـینجـام جامعه اِشویی که از طریق بخش اقتصادی ی پولها است به روش
 پول نیز ۀی تصفیها های کسب سود از اعمال مجرمانه، روش  با توجه به تنوع روش.شود

شویی، به عواملی چون نـوع  ی پولها  روش،به عبارت دیگر. پیچیده و متنوع خواهد بود
 جا پول تـصفیه قوانین و مقررات کشوری که در آنجرم ارتکابی، نوع سیستم اقتصادی و

 اسـت شویی به شـرح زیـر ی پولها ترین روش ترین و مهم معمولی. ستگی داردشود ب می
  :)٢۵۵: ١٣٨٢اسعدی، (

مبـالغ شـویی،  شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیـات پـول پول. ١
پول نقد حاصل از جرم را به مقادیر کوچک تبدیل کرده و به طور مـستقیم در از زیادی 
کنند یا بـا ابزارهـای پـولی و مـالی ماننـد چـک و   میگذاری ی مختلف سرمایهها بانک
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  ؛کنند  میگذاری ی دیگر سرمایهها  در مکانسفته
  ؛های تولیدی و تجاری قانونی گذاری موقت در بنگاه سرمایه. ٢
  ذاری در بازار سهام و اوراق قرضه؛گ سرمایه. ٣
  ی در بازار طال، الماس و جواهرات؛گذار سرمایه. ۴
  ؛ قالبیۀی خیریها مانایجاد ساز. ۵
  ؛ی دولتیها شرکت در مزایده. ۶
  .های تجاری قانونی سیس شرکتأت. ٧

ی هـا  در فعالیـتهـا، روشاسـتفاده از ایـن ی کثیف با ها بنابراین در صورتی که پول
د، در طول گـردش و دسـت بـه دسـت شـدن بـا نگذاری شو قانونی وارد شده و سرمایه

  .ستممکن نی ها طوری که دیگر شناسایی آند، به نشو  میی تمیز مخلوطها پول

   صدمه به بخش پولی اقتصاد.٣ـ١ـ٢ـ١
شویی با تزریق مقادیر زیادی پول نامشروع کـه خـارج از سیـستم اقتـصادی  عملیات پول

 نـرخ ابتـدادهد و در حـالی کـه در   می قرارتأثیرتولید شده است، تقاضای پول را تحت 
لند مدت، سـیر مطالبـات پـولی بـه نحـو آشـکاری  در ب،دهد  میتقاضای پول را افزایش

توان تخمـین زد کـه ده درصـد افـزایش در   مییعنی. یابد  میشود و کاهش  میمعکوس
 .(Quirk, 1997: 3)میزان جرم، شش درصد کـاهش را در تقاضـای پـول بـه همـراه دارد 

 بازار پول، نرخ  برتأثیرو این امر با یابد  میشویی، تقاضای پول کاهش  بنابراین در اثر پول
 نرخ ارز و نرخ سـود بـانکی دچـار ،در نتیجه. دهد  می قرارتأثیربهره و بازار ارز را تحت 

مـدت بـازار دچـار عـدم ثبـات ۀ این نوسـانات در بلندشود که با ادام  مینوسانات شدید
سسات مـالی بـرای وارد کـردن ؤسیس مأشویان با ت  پول،عالوه بر این. شود  میاقتصادی
و بـدین منظـور  باشند  می به دنبال عدم جلب توجه، به شریان اقتصادی جامعهها آن پول

  .دهند  میزیر نرخ سود بانکی مصوب وامعمومی، جلب اعتماد برای حتی 

   صدمه به بخش مالی اقتصاد.۴ـ١ـ٢ـ١
  دهـی  اقتـصاد افـزایش یابـد، میـزان وامۀی در گردش در چرخها هنگامی که حجم پول

گاه  شـود   میی با ریسک باالها  این امر سبب افزایش وام.یابد  میافزایشبه طور ناخودآ
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١۴١  

ی کثیف ها  همچنین اگر پول.رومی سازد ه بازگشت سرمایه در آینده را با مشکل روبکه
 در اعطـای هـا  بانـک،بـاره بیـرون کـشیده شـود ، بـه یـک شده گذاشتهها که در بانک

از  .)۵٨/١۶۴ش: ١٣٨۶و توتـونچی ملکـی، نـژاد عزیز(شوند   میتسهیالت مالی با مشکل مواجه
شـویی در یـک  گذاری خارجی نیز با افـزایش عملیـات پـول عد سرمایهُدر بسوی دیگر، 

عوایـد کـه دانـیم  ؛ زیـرا مـییابـد  می نیز در آن کشور افزایشیافته سازمانکشور، جرایم 
اعمـال تـشدید ارتکـاب   دوباره برای تقویـت و،تطهیرفرایند حاصل از جرم بعد از طی 

تواند منجـر بـه افـزایش فـساد اداری و   میشود که این مهم  میبه کار گرفتهأ جرایم منش
  .دهد افزایش میگذاری خارجی را  قضایی شود که خطر سرمایه

شویی بر امنیت اقتصادی را  پولآثار توان برخی از   می از حیث اصل صدمه،در پایان
  :نام بردچنین 
  مدت در بخش غیر واقعی اقتصاد؛ به طور مستقیم و کوتاهشویی  انتفاع مرتکبان پول. ١
  ؛کاهش تولید، درآمد و اشتغال که جزء بخش واقعی اقتصاد است. ٢
  ؛کاهش رشد اقتصادی. ٣
  .)١۶٨: همان(بر هم خوردن امنیت و ثبات اقتصادی . ۴

ایجاد شفافیت مالی و  شویی از جمله موانع اصلی در راه تحقق امنیت اقتصادی، پول
 نحـوه و ، در هر یک از چهار بخش اصـلی اقتـصاد.شود  میکومت قانونی محسوبح

ه بـپیامدهای آن  امنیت اقتصادی نمایان شد، اما ۀشویی بر پیکر میزان ورود صدمات پول
ادامه بـه  منفی دارد که در آثارشود، بلکه در ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز   نمیجا ختماین

  .پردازیم آن می

   صدمه به امنیت اجتماعی ایراد.٢ـ٢ـ١
 بـه هـا پیامـدهای آنهمـۀ دهند، امـا   میی اقتصادی رخها جرایم با انگیزهتردید بیشتر  بی

ی هـا  شـبکه؛دهـد  مـیشود بلکه در بستر جامعـه خـود را نـشان  نمیاقتصاد جامعه ختم
توانـد در   مـی ایـن فـساد.پردازنـد  مـیی خود بـه فـسادها شویی برای تسهیل فعالیت پول
شـویی موجـب   پـول.موران ناظر و حتی نیروی دولتی صورت گیـردأسات مالی و مسؤم

 ِ باعـث ایجـاد شـکاف طبقـاتیکـم کمشود که   می خاصۀانباشت سرمایه در یک طبق
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یند ثانویه اشویی یک فر یند پولا بنابراین فر.)١١٢: ١٣٨٧ ساکی،(گردد  جامعه می در عمیق
کاران  ، جنایت...)قاچاق و سرقت، ترور،(ل  بدین معنا که پس از ارتکاب جرم او؛است

زنند که بـه عنـوان   میبرای قانونی جلوه دادن درآمدهای نامشروع خود دست به اعمالی
شویی مقابله شـود بـه  یند پولاگاه با فر  هر،تربه به عبارت .شویی پذیرفته شده است پول

ل در امنیـت اجتمـاعی  و در نهایت اخالأتشدید جرایم منش گذاری با تقویت وتأثیرنحو 
  .مقابله شده است

 یـک ،یافتن در جامعـهعینیت با اشاره شد، آثاری که در بخش اقتصاد همۀ در واقع 
نظـر در زایی را  شویی در اشتغال  پولتأثیر ، برای نمونهآورد  میمعضل اجتماعی به وجود

توانـد  ی مشویی چقدر ، بیکاری یا ایجاد مشاغل کاذب در جهت تسهیل امر پولبگیرید
کـه است مواد مخدر جرم قاچاق  مثال دیگر ؟به امنیت اجتماعی یک جامعه ضربه بزند

 :١٣٨٢اسـعدی، ( شویی است  پولأترین جرایم منش نویسندگان یکی از مهمعقیدۀ بیشتر به 
 جوانـان بیکـار کـه فـشارهای ؛شـود  مـینهایی به چه قشری از جامعه واردۀ  و ضرب)٢٨٢

  .دهد  می را به سمت مصرف این مواد سوقها آناجتماعی و خانوادگی، 
آرام آرام  ؛کنـد مـیتبـدیل   تنازع بقـاۀ سالم را به عرصۀشویی یک جامع بنابراین پول

 ، بیـانگرشوند کـه ایـن سـلب اعتمـاد مـردم  میحاکمه ناامیدو هیئت مردم نیز از دولت 
  بـه خـودمشروعیت نظام یا مقبولیـت آن اسـت کـه بیـشتر رنـگ و بـوی سیاسـیمیزان 
  .گیرد می

   ایراد صدمه به امنیت سیاسی.٣ـ٢ـ١
ً تقریبـا رکـن زیـرا ؛شویی در جامعه، سـطح سیاسـی اسـت گذاری پولتأثیرآخرین سطح 

توانـد   میکه اولین نهادی است که  در حالی،پذیر استۀ اثرسیاسی جامعه آخرین مرحل
گاهی یابد از وقوع جرم پول در را یت سیاسی جامعـه مواردی که امندر ادامه به  .شویی آ
  :کنیم دهد، اشاره می  میمعرض خطر قرار

  یافتگی ویژگی سازمان. ١ـ٣ـ٢ـ١
 جرم بـرای مجرمـانی ِ بودنیافته سازمان مضاعف دارند؛ زیراخطری یافته،  جرایم سازمان

کار یافتۀ تبه سازمانی ها گروه؛ چون  امتیازاتی به همراه دارد،که عضو آن سازمان هستند
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 بـه  وی مختلف کشورها ریـشه دوانیـدهها ده از درآمدهای نامشروع خود در الیه استفابا
 فـشار  وگیر ی تصمیمها نفوذ در دستگاه. )١/١١٣ش: ١٣٨٣ شمس ناتری،(پردازند   میفساد

 آنان یکی دیگـر از آثـار ۀ هماهنگ با اهداف مجرمانِریزی و تهدید آنان در جهت برنامه
  .تیافتگی این جرم اس سوء سازمان

   تخریب مشروعیت سیاسی.٢ـ٣ـ٢ـ١
 در این شرایط سیاست .شود یت میشویی سبب سلب اعتماد مردم به حاکم عملیات پول

یی که خود را در اشتراک با دیگـران نـاتوان و ها شود و افراد و گروه  میبه آشوب تبدیل
ثـر شـده در ا ایجادِ تـضاد طبقـاتی،در واقـع. زننـد  مـیبینند دسـت بـه شـورش  میناچیز
شـود و   مـی مرفـهۀ ضعیف جامعـه از طبقـۀ طبقِی مجرمانه، سبب ایجاد نفرتها فعالیت

 اعتراضی داشته باشند به تخریب آثار دولتی و ایجاد ها آنتوانند نسبت به   نمیچون مردم
  .پردازند میهرج و مرج سیاسی 

  ی سیاسیها فوذ در کرسین. ٣ـ٣ـ٢ـ١
حمایـت مـالی هایی همچون  از راه ـ های نمایندگی یافته با نفوذ در کرسی های سازمان گروه
 مذکور مبنـی بـر تـالش بـرای تـصویب قـوانین هماهنـگ بـا ۀو تعهد نمایندنامزد یک 

گذاری در روند انتخابات با به کارگیری منـابع تأثیر یا ، سازمان مورد نظرۀاهداف مجرمان
ی ها مساعد برای فعالیت ۀ به درون تشکیالت سیاسی راه یافته و زمینـ شویی ناشی از پول
  .آورند  میخود را فراهم

  ی اداریها ایجاد فساد در دستگاه. ۴ـ٣ـ٢ـ١
 مانند قاچاق مواد أآمده از طریق جرایم منش  هنگفت به دستۀ سرمایۀشویان به وسیل پول

قضایی نفـوذ  ی اداری وها در دستگاه ... ومخدر، ارتشا، اختالس، قاچاق انسان، فحشا
 عمـال عـدالت کیفـری جلـوگیریِموران مربوطـه از اأ کردن قـضات و مـ با فاسد،کرده
موران أاز طرفی با فرار مالیاتی خود از این طریق یعنی تطمیع و فاسـد کـردن مـ. کنند می

 دولت و در نتیجـه تنـزل قـدرت دولـت در اعمـال ۀگیرنده، سبب کاهش سرمای تصمیم
  .شوند  میی اقتصادی علیه آنانها حربه
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برای یـک  یابیم که این عملیات میشویی در یند پولا فرهای آسیبانطباق  پایان با در
دارد کـه اصـول اساسـی جامعـه را هـای فراوانـی  زیانوار  جامعه به عنوان یک کل اندام

رسیم که آیا راه حل نهایی برای مبارزه   میفرض آتی به این نکته  در پیش.کند  مینقض
  ؟ی آن است یا خیرانگار جرمشویی  با پول

  حل نهایی شویی به عنوان راه ی پولانگار جرم ١،ها فرض  فیلتر پیش.٢
برای مقابله با رفتـار، نخـست راهکارهـای غیـر کیفـری ماننـد گذار  قانوندر این مرحله 

ی کنتـرل هـادهـد و از سـایر ابزار مـیی مدنی، اداری، انضباطی را مدنظر قـرار ها اقدام
انتخـاب  را هـا آنلوگیری رفتار مناسب باشند، جوید و چنانچه برای ج میاجتماعی بهره 

 هـا فـرض فیلتـر پـیشبـر اسـاس در حقیقـت . کنـد مـیی را رهـا انگـار جـرمو کنـد  می
 آمرانه دارد، نسبت ۀیی که واجد کمترین مزاحمت برای فرد است و کمتر جنبها روش«

ه و زاد حبیـب(» کنـد، ارجـح اسـت هایی که مزاحمت بیشتری برای او فـراهم مـی به روش
بـا رفتـاری کـه از صـافی اول بـرای مقابلـه بدین معنا که دولت . )١/١٣۴ش :١٣٨۵زینالی، 

قهرآمیز  های غیر راههمۀ کارگیری ه عبور کرده باید به چنان استیصالی رسیده باشد که ب
 ،در واقـع. انگاری رفتار نداشته باشد ای جز جرم محکوم به شکست شده و دولت چاره

 ٢توسل بـه حقـوق کیفـری را بـه عنـوان راه حـل نهـاییخواهد  یماین صافی با شنشک 
 علت این تقدم و .کیفری کنترل اجتماعی را مقدم بدارد برگزیند و ابزارهای رسمی غیر

 .)٢١٨: ١٣٨٩بخش،  فرح(ی برای دولت و اجتماع است انگار جرمهزینه بودن ًأخر صرفا پرت
  :گوید مید که یاب میمود این بیان بنتام ن  درها فرض  پیشِبنابراین صافی

خاصیت است، جایی که موجب پیشگیری نباشـد و هنگـامی  در مواردی مجازات بی
  .(Bentham, 1943: 160-164)عمال کیفر هم قابل پیشگیری باشد ِکه بدی بدون ا

البتـه . شـود دیده تعبیر مـی  به جرایم بدون بزهها آنشویی از جرایمی است که از  پول
 ۀدیـد دیده وجود ندارد و هر جرمی خواه نـاخواه بـزه ه جرم بدون بزهباید توجه داشت ک

اسـت »  مـستقیمۀدیـد جـرایم فاقـد بـزه «، لذا تعبیر صحیح.مستقیم یا غیر مستقیم دارد
                                                        

1. The presumptions filter. 

2. Last resort. 
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 کنشی و دهی  پاسخ،دیده  در این جرایم به علت فقدان بزه.)۴٢ـ۴١: ١٣٨٧رهامی و دیگران، (
 بـه ویـژهرانه بـه ایـن جـرایم و یی پیـشگهـا پاسـخ. واکنشی با چالش جدی مواجه است

 ، پیـشگیری وضـعیچون ؛ کارآمدی الزم را ندارد،ی مبتنی بر پیشگیری وضعیها پاسخ
 مربـوط بـه جـرم ۀتـدابیر پیـشگیرانِبیـشتر ذکر است کـه شایان البته . مدار است دیده بزه
امـا . ی است وضعۀ پیشگیرانۀ دارای صبغ،دیده  بدون بزهِ برعکس سایر جرایم،شویی پول

سازی انتقـال ۀ رازداری بـانکی، مـستندباید توجه داشت که تدابیری چون تعـدیل قاعـد
 وضـعی هـستند و ۀ پیـشگیرانۀکه دارای صبغ... وجوه، گزارش مبادالت نقدی کالن و

ی ّد تـا حـدنـتوان  مـیچنـدشـوند هر  مـی و نهادهای مشابه اعمالها ًعمدتا از سوی بانک
دیدگان بلکه از سوی اشخاصـی غیـر از  ن تدابیر نه از سوی بزهد ولی چون اینکارآمد باش
ی هـا  پاسـخبـارۀدر. دند کارآمـدی الزم را داشـته باشـنـتوان ، نمـیدنشـو  مـیآنان انجام
ی جـرایم بـدون هـا ً اجتماعی نیز باید گفت که اصـوال یکـی دیگـر از ویژگـیۀپیشگیران

 قـبح کیفـری و ۀکـار عمـومی دربـاردیده را باید در فقدان اجماع یا اتفاق نظـر در اف بزه
  .)١٢۴: ١٣٨٧آبادی، نجفی ابرند(مجرمانه بودن این رفتارها دانست 

هـای اجتمـاعی و سیاسـی از   بـسیاری از نهادهـا، سـازمانتـااین رویکرد سبب شده 
در پایـان یـا در میـان بیـشتر بـه همـین منظـور  .ترین ابزار یعنی کیفر استفاده کننـد ساده
  اختـصاص دادههـا ها مواردی به برشمردن جرایم و مجـازات دی دولتی پیشنهاها الیحه
گرفتـه در بیـست سـال   طبـق بررسـی صـورت.)۴/٣٣٠ش: ١٣٨٨ محمودی جانکی،( شود می

 کیفری از سوی مراجع مختلف به تصویب رسیده ۀ فقره مقرر٢٧٠اخیر در ایران بیش از 
 هـزار عنـوان ۴٠٠٠از به طوری که بنـا بـه ادعـای برخـی، در حـال حاضـر بـیش . است

 عنوان مجرمانه در قـوانین کیفـری ایـران ٣٢٠٠مجرمانه و به اعتقاد برخی دیگر، بیش از 
 امر در کشورهای دیگر نیـز صـادق این. )١٧/٩۴ش: ١٣٨٧شمس ناتری و جاهد، ( وجود دارد

ی انگـار جـرم مـورد ١٧۵٠حـدود تا کنـون  ١٩٩٧ نمونه در انگلستان از سال رای ب،است
 مـسائل مربـوط بـه تـورم کیفـری باعـث. (Duff, 2010: 294)رت گرفته است جدید صو

  .مل بیشتری نمودأتراهکار شویی به عنوان آخرین   پولِیانگار جرمشود که در  می
 دیگری نیز توجه نمود و آن ارتباطی است که ۀشویی باید به مقول ی پولانگار  جرمدر
 مخـدر، تروریـسم، قاچـاق زنـان و شویی با جـرایم دیگـری چـون قاچـاق مـواد بین پول
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بابـایی (ای و میانی اسـت  شویی نوعی جرم واسطه  پول،در واقع. وجود دارد...  ودختران
سـو بـا  شـویی مـا از یـک  در پول، به تعبیر دیگر.)١٠/١١۵ش :١٣٨٩لو و رستمی غازانی،  کنگ

ار گیرند و از شویی قر مورد پول باید رو هستیم که دارای عوایدی هستند که هجرایمی روب
شـویی بـه  سوی دیگر با جرایم احتمالی دیگر مواجه هستیم که ممکن است پس از پـول

 مقابلـه بـا جـرایم ۀتواند بـه منزلـ  میشویی  کیفری با پولۀ از این رو مقابل.وقوع بپیوندند
  . و جرایم پسینی نیز تلقی شود١أمنش

 ارتکاب جـرم را در مجـرم ۀانگیزًتواند آن باشد که اوال   میشویی  مقابله با پولۀنتیج
ً مالی است و ثانیـا ۀی ارتکاب جرم انگیزها ترین انگیزه  چرا که یکی از قوی؛از بین ببرد

 احتمال شناسـایی و دسـتگیری وی ،با باقی ماندن مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم
باط خود بـا ترین عامل ارت از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آن بزرگبیشتر بسیار 

ی انگـار جـرمتـوان بـین   میجا  از همین.)٨٩: ١٣٨٢ صادقی،میرمحمد( برد  میجرم را از بین
جـرم بازدارنـده یـا مـانع کـه در . شویی و جرایم مانع یا بازدارنده ارتباط برقرار نمود پول

 :١٣٨٨پـرادل، (ل کیفر مطرح شد ّی کیفری بنتام به عنوان یکی از اقدامات مکمها اندیشه
گذار ایـن   قانون،در این جرایم. ی مکتب تحققی گسترش یافتها  بعدها در اندیشه،)٧٠

ًقبیل اعمال را به خودی خود و صرف نظر از آثاری کـه ممکـن اسـت عمـال بـه وجـود 

. آورند جرم دانسته و نفس عمل را خطری بـرای نظـم اجتمـاعی بـه شـمار آورده اسـت
 ِای بر آن مترتب شود دفع ل پیش از آنکه نتیجهگذار از جرم دانستن این اعما تصور قانون

آمیز یـا در گفتـار تهدیـد خطرناک کسی است که در توافق نخستین با بزهکـاران ِحالت
 از .)٧٩: ١٣٨١ اردبیلی،(تر شود  ی یافته است تا به این طریق مانع وقوع جرایم سهمگینّتجل

 .)١١: ١٣٨٨ بابـایی،( بـرد  جـرم نـامِ تقنینـیِگریتـوان بـه کنـش  مـییانگـار جـرماین نوع 
لـذا بایـد ، د بـودنـد، امر مهمی نخواهن کیفر نداشته باشۀی پیشگیرانه اگر پشتوانها پاسخ

 خلـع سـالح نیـست و ،داشـت کـه جامعـهتوجـه هنگام شکست پیشگیری به این نکته 
 در این میـان .)١٣٨: ١٣٧٠ گسن،( در اختیار دارد ،که همان مجازات استرا سالح نهایی 

ی باید به تعیین کیفر متناسب و همگون با ماهیت این جرم نیز توجـه انگار جرمه بر عالو

                                                        
1. Predicate offences. 
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صدد است با مال دیگری ثروتمند شـود بایـد شـاهد  کسی که در«به تعبیر بکاریا . نمود
  .)١٠۶: ١٣٨۶بکاریا، (» ناچیز شدن ثروت خویش باشد

  شویی ی پولانگار جرم پیامدهای ١، فیلتر کارکردها.٣
ی انگـار جـرمینـد ایه که به عنوان آخـرین مرحلـه و گلوگـاه عبـوری اسـت، فردر این ال
ی هـا  دولـت در آزادیۀ مداخلـۀدر واقع در دو صـافی پیـشین محـدود. شود  میتکمیل

توانـد عملـی را   مـیشـود کـه  مـیشود و به موجب آن دولت مجـاب  میفردی مشخص
 مربوط به آثـار و پیامـدهای  ظریف باقی مانده کهۀممنوع اعالم کند، اما هنوز یک نکت

ـ    است که تحلیـل هزینـه٢این مرحله مبتنی بر عقالنیت ابزاری. ی رفتار استانگار جرم
کند و او را از انجام اقدامات باطل   میمخاطره به حکومت گوشزدفایده را در این امر پر

  .)٢١٩: ١٣٨٩بخش،  فرح(دارد   میفایده بر حذر و بی
ظر از نوع و ماهیت رفتـار ن ی یک رفتار صرفانگار جرم رفِباید توجه داشت که ص

بـه ویـژه  غیـر کیفـری و ۀی پیـشگیرانها تواند منتهی به تضعیف کنترل  میمدتدر دراز
ی یک رفتار ممکن است ایـن انگار جرمدر واقع با .  اجتماعی شودۀی پیشگیرانها کنترل

ند و دیگر دلیلـی بـرای ک  می دولت کفایتۀرف مداخلِتلقی در جامعه ایجاد شود که ص
ًی یک رفتـار صـرفا منحـصر بـه انگار جرمپیامدهای .  مدنی وجود نداردۀاقدامات جامع

تواند در ابعاد مختلف اقتـصادی، سیاسـی،   میمباحث مربوط به سیاست جنایی نبوده و
ی یـک رفتـار بـه معنـای صـرف انگـار جرم. )٢١٢: همـان(گذار باشد تأثیر... اجتماعی و

سو مـستلزم   چرا که این امر از یک؛یشتر برای نهادهای عدالت کیفری استی بها هزینه
استخدام نیروی انسانی و از سوی دیگر فراهم کردن امکانات مادی برای کشف جـرایم 

  .عمال مجازات استِو ا
اصل مهم و بنیادین عدالت کیفری نقض  ،شویی ی پولانگار جرمترین پیامد  اما مهم

 یکی از اصول و قواعـد ،گناهی صل برائت کیفری یا فرض بیا .استیعنی اصل برائت 
اسـت ی واالی انـسانی و اخالقـی هـا برخاسته از ارزش و عمومی و هدایتگر حقوق جزا

                                                        
1. Pragmatics filter. 

2. Instrumental rationality. 
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 عقال در طـول تـاریخ ۀمذاهب و سیربیشتر رغم شدت و ضعف آن مورد استناد   علیکه
مـصونیت از تعـرض قرار گرفته و مفهوم واقعی این اصل حفظ ارزش و کرامت انسان و 

 در اهمیـت ایـن اصـل ایـن گفتـه .)٢٨٢: ١٣٨٣شـاملو، (به حریم مقـدس انـسانیت اسـت 
ر ان استوا پذیرش فرض برائت متهمۀی کیفری بر پایها کند که فرایند دادرسی  میکفایت

 دیگر نیازی به تـدوین مقـررات نـاظر بـه رسـیدگی و ،است و در صورت نفی این فرض
شـویی کـشورهای   بررسـی مقـررات مربـوط بـه پـول.)٣: ١٣٧۶آشـوری، ( محاکمه نیـست

از اصـل برائـت و لـوازم آن عـدول ی حاکی از نوعی الملل بینی ها مختلف و کنوانسیون
 ساختار دادرسی کیفری دارای لوازمی است کـه ِ اصلیۀاصل برائت به عنوان بدن. است
یر متهم از سـوی دادسـتان  مربوط به تقصۀ ادلۀتوان به ضرورت ارائ ها می ترین آن از مهم

اشاره کرد و این اثبات عالوه بر آنکه شـامل عنـصر مـادی اسـت شـامل عنـصر معنـوی 
  .شود  میجرایم نیز

گاهی مجرم «و اثبات »  عاملۀقصد مجرمان«مشکالت مربوط به اثبات  شناخت و آ
 مجرمیت بـر اصـل اصـل برائـت ۀشویی موجب تقدم امار در پول» شده از اموال بازیابی

 بر همین اساس در مواردی که مـتهم نتوانـد مبنـای .)١/٢٨٩ش: ١٣٨٣شمس نـاتری، ( ستا
ی هـا چند در نظـامهر. شویی خواهد شد پول محکوم به ،مشروع اموال خود را نشان دهد

 مجرمیـت بـر ۀناپذیر است، تقـدم امـار اشتباهات قضایی امری اجتناب ،قضایی مختلف
 مـدت  امری که در طوالنی؛اشتباهات قضایی شودتواند منجر به افزایش   میاصل برائت

 و ها ببرد و این امر باید به عنوان یکی از هزینه سؤال تواند عملکرد نظام قضایی را زیر می
  .شویی مدنظر قرار گیرد ی پولانگار جرمپیامدهای 

تـوان بـه   نمـیشـویی را که رویکرد اتخاذی در اثبات جـرم پـولاند  آنالبته برخی بر 
دانـست و در مقـام » اصـل برائـت«و قـرار دادن آن در قبـال »  مجرمیـتۀامـار«عنوان 
 حقـوق بـشری ۀشـد ترین اصـول شـناخته اصل برائت را به عنوان یکی از بدیهی، تحلیل
 ۀتوان ادعا کرد که از قواعـد آمـر  می یافته وّتجلیی الملل بیناند که در اسناد مهم  دانسته
 هرچند در بدیهی بودن اصل برائـت تردیـدی .)۶/١۴٩ش: ١٣٨١ سـلیمی،( ی استالملل بین

نیست و به تبع باید لوازم آن از جمله لزوم اثبات عناصر جرم از سـوی دادسـتان و تفـسیر 
  یک امر به معنای خدشه به خـود آن نیـز تلقـیِشک به نفع متهم را پذیرفت، نفی لوازم
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 ًر بسیاری از موارد دقیقـاکه مبنای عدول از اصل برائت، دبرخی معتقدند البته . شود می
شـمس (کنـد   مـیهمان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفـری را توجیـه

کند که در   گونه که عدالت حقوقی اقتضا می مطابق این نظر آن.)١/٢٩١ش: ١٣٨٣ناتری، 
، در موارد خاصی نیز که باید محاکمه شود متهم ،گناهی دلیل برائت و بینبودن صورت 

کند، اقتضای عـدالت حقـوقی   می ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت،قراینوجود 
 ِپـذیرش دالیـل مجرمیـت.  مجرمیت بر اصل برائت استۀ تقدم امار،و مصالح عمومی

ایـن مجرمیـت را ) یقین عرفـی(صورت یقینی ه توانند ب  نمیمتهم در مواردی که این ادله
شـویی  ی پـولانگـار جرمبته در توجیه ال. د چیزی جز نقض اصل برائت نیستنثابت کن

 مجرمیت بر اصل ۀبه موازین فقهی و تقدم اماربرای نمونه توان   میدر نظام حقوقی ایران
  .برائت در مورد لوث در قتل و جراحات اشاره کرد

  گیری نتیجه
عمال مجرمانه است َ حاصل از اِهای نامشروع و کثیف  پولۀشویی که عملیات تصفی پول

گـذاری در نهادهـای مختلـف اقتـصادی بـا   اقتصادی و سرمایهۀریق در چرختزبه شیوۀ 
ی ایـن انگـار جرمضرورت گذار ایرانی،  قانون. یابد  می مشروع تحققِی تجاریها پوشش

 قـانون ١٣٨۶ًعملیات را به پیروی از رویکـرد جهـانی احـساس کـرده و نهایتـا در سـال 
. ده اسـتکـراجرایـی آن را تـصویب  ۀنامـ  آیـین١٣٨٨شـویی و در سـال  مبارزه بـا پـول

شویی با توجه به آثار پنهانی که در اقتصاد دارد بـه راحتـی بـرای شـهروندان جامعـه  پول
آن  ،مباحث کالن اقتصادی، اجتماعی و سیاسـیتوجه به  با گذار قانونملموس نیست و 

  .ی کرده استانگار را جرم
شویی  ای مانند پول ن هم پدیده یک پدیده آِیانگار جرم توجه به دالیل ،در این میان

از میـان . که شاید خیلی از مردم تصور دقیقی از آن و آثار آن ندارند شایان توجـه اسـت
ی، مـدل پـاالیش یـا صـافی اسـت کـه انگار جرمشده برای فرایند   ارائهِی مشهورها مدل

طبـق ایـن . جاناتان شنشک، فیلسوف معروف حقوق کیفری آن را عرضـه داشـته اسـت
ی داشـته باشـد بایـد بـه انگـار جرمای برای  کننده یک رفتار برای اینکه دالیل قانع ،مدل

فیلتـر :  ازانـد  عبـارتهـا ایـن فیلتر.گانـه عبـور کنـد آمیزی از فیلترهای سه طور موفقیت
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 بـر اسـاس فیلتـر اصـول، رفتـار بایـد اصـول . و فیلتر کارکردهاها فرض ، فیلتر پیشاصول
شـده اهمیـت   هر قدر اصـول نقـض.یت جامعه را نقض کنداساسی یا مورد احترام اکثر

تری  توجیه قوی، کند  میی رفتاری که آن اصول را نقضانگار جرم باشد، داشتهبیشتری 
ای اصول جامعـه را  شویی به نحو قابل مالحظه  پولۀ پدید،طبق این فیلتر. خواهد داشت

ترین اصلی دارد که مبنـای  زند، اصل ضرر که در متن تبیین شد، اشاره به مهم  میبر هم
طبـق ایـن . ی کشورهای لیبرال را به خود اختصاص داده اسـتانگار جرماصلی سیستم 

 در واقـع .کنـد مـیبسیاری وارد های  آسیبشویی به مالکیت مردم در جامعه   پول،اصل
 ی تجاری مشروع در جامعـه واردها ی نامشروع در قالب پوششها ضرری که تزریق پول

 ی بادآورده سببها  فرارهای مالیاتی و پول.کشاند  می اقتصاد را به چالشۀآورد عرص می
ی مافیـایی هـا  شـبکهدر انحصار هم خورده و اقتصاد هفضای رقابتی جامعه بکه شود  می

 اصـل ،کنـد  مـیشویی توجیـه ی پولانگار جرم دولت را در ۀاصل دوم که مداخل. درآید
دهـد   مـی اجتماع خود را نـشانۀی که در گسترشوی به دلیل آثار پنهان پول. امنیت است

 ِیانگار جرمگر  دانند، توجیه  میف به پاسداشت آنّ خود را مکلها اصل امنیت که دولت
 هـم خـوردن امنیـت اقتـصادی، اجتمـاعی و سیاسـی کـه از اثـرات ه ب.شویی است پول
  .گذارد نمی شویی باقی ی پولانگار جرمبرای مخالفت با ای  بهانهشویی است، دیگر  پول

 ایـن فیلتـر بیـانگر .اسـته فـرض ی پاالیش، فیلتر پـیشانگار جرمفیلتر دوم در مدل 
ی غیـر کیفـری بـرای پیـشگیری از رفتـار هـاتالش و اهتمام دولت در به کـارگیری ابزار

 ی که با ابزار کیفری تـضمینانگار جرمتوانند به  ها می یعنی زمانی دولت. مجرمانه است
ثری در به کارگیری ابزارهای غیر کیفری در مبارزه با ؤکه به نحو م روی آورند ،شود می

   زیـرا؛کنـد  مـیشویی نیز از این فیلتـر بـه راحتـی عبـور پول. آن رفتار تالش کرده باشند
تواند مفید واقـع شـود   میشویی زمانی به کارگیری ابزارهای غیر کیفری در مبارزه با پول

شـویی را در ایـن فیلتـر  ی پـولانگـار جـرمچـه اقع آن ودر.  قانونی داشته باشدۀکه پشتوان
ایـن جـرم کـه . ستهـی خرید اموال مسروقه نیـز انگار جرمکند مبنای توجیه   میتوجیه

 از وقوع جـرایم کهشود   مییانگار جرمشود، به این خاطر   میجزء جرایم مانع محسوب
نیـز کـه باعـث شـویی  در این مورد پـول.  جلوگیری شود،دیگری که وابسته به آن است

 أگذاری در جرایم منـش شود سبب ازدیاد سرمایه  میای تسریع گردش مالی مجرمان حرفه
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  .توان با آن مبارزه کرد  نمییانگار جرمشود که جز از طریق  ها می  تداوم آنو
در مقایـسه بـا ی انگـار جـرمفیلتر سوم، فیلتر کارکردهاست که به معنای برتری منافع 

ی یـک انگـار جـرمشود کـه آیـا   می این فیلتر این موضوع بررسیدر. آن استهای  زیان
 آیا آثار مثبت بر آثـار ،ثرا و در صورت داشتن هر دو ؟پدیده آثار مثبتی دارد یا آثار منفی

در ایـن . شود  میی توجیهانگار جرم ،کند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت بود  میمنفی آن غلبه
توان مجوز این مرحلـه   میشویی ی پولانگار جرممرحله هم با توجه به ارزیابی پیامدهای 

 در واقـع در .زدایی آن دارد شویی آثار مثبتی نسبت به جرم ی پولانگار جرم. را اخذ کرد
ً صـرفا در مقابـل نقـض اصـل ند،شـدشـمرده شویی  آثاری که برای پولهمۀ این مرحله 

 ر اصـل برائـت تقـدم مجرمیـت بـۀولی با توجه به مواردی که امار. دنگیر  میبرائت قرار
حفظ تر یعنی  مهم که اصلیبنابراین در برخی مواقع . شود  مییابد این مشکل هم حل می

ی از مـردم بسیاراست و منافع مطرح کیان جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
 کنـد، دیگـر جـایی بـرای طـرح اصـل برائـت  مـیسودجو معارضهتعداد اندکی منافع با 

گونه که در فقه اسالمی در تحقق لـوث در قتـل یـا جراحـات از اصـل  ن هما؛ماند نمی
ماننـد ایـن مـوارد، . متهم گذاشته استعهدۀ گناهی را بر  برائت عدول شده و اثبات بی

از مردم در میان است، بسیاری  یا تروریستی که جان و مال و رفاه یافته سازماندر جرایم 
 عدول از اصل برائت و ۀشویی را به مثاب ی پولانگار توان جرم  میبه دلیل اهمیت موضوع

  . مجرمیت دانستۀتقدم امار
  وشـویی ی پـولانگـار جـرم ۀاصول اولیـگفته دربارۀ  پیشبا توجه به مطالب پایان در 
ی آن به عنوان آخرین تدبیر سیاست جنایی و لزوم در نظـر گـرفتن عـوارض و انگار جرم

ی انگـار جـرمی بـه سـمت الملل بینه رویکرد  باید گفت که امروز،پیامدهای ناشی از آن
ایـن که از دارد ای  ی جدیها شویی سوق پیدا کرده است و این امر ریشه در آسیب پول
 ۀای بـرای ادامـ شویی وسیله پول. شود  می متوجه امنیت جهان در ابعاد مختلف آن،جرم

جـرایم شـده از وقـوع  تـرس احـساس. شـود  مـی تلقـییافتـه سـازمانجرایم تروریستی و 
ی آن انگـار جـرم توسط کشورها عالوه بر آنکـه زمینـه را بـرای یافته سازمانتروریستی و 

را بـرای ) یالملل بینآور  البته نه به معنای عرف الزام(المللی  فراهم نموده، یک عرف بین
شویی به عنوان یک جـرم مـستقل و  ی پولانگار جرم.  استکردهی آن فراهم انگار جرم
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تواند متکی بر اصول اخالقـی باشـد، در   میلی و اولیه در عین حال که از جرم اصمجزا
اسـتوار شـویی بیـشتر بـر مـصالح  ی مبارزه با پولالملل بین و رویکرد ها کنونی کشورۀروی

ًشویی به موارد صـرفا مـشکوک  جرم پولتعمیم موجب  اه ییگرا مصلحتاست و همین 

  .شده است
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ّاألول، منـع االتجـار وکـسب . ّواإلقلیمیة یوجد أسلوبان لمکافحة هـذه الظـاهرة المؤلمـة ّ
ع مـ. المنفعة عن طریق أعضاء اإلنسان والثانی، تجریم تهریب العضو ومالحقـة مرتکبیـه

ّلفت النظر إلی الحاجة الماسة المتزایدة لبعض المرضـی إلـی زرع الکلـی، الحـل الـذی  ّ
ّاستخدم فی بالدنا إیران لتزوید الکلیة الزرعیة هو إهـداء الکلـی ودفـع هدیـة اإلیثـار إلـی  ّ

ّلکن بما أن کیفیة إجراء هذا المنهج من ناحیـة الحکومـة ودفـع الهدیـة سـاعد . ُالمهدی ّ ّ

ًّضیة لمعاملة العضو، فهذا الحل یحتاج إلی جملة من التعدیالت جداعلی ظهور األر ّ ّإن . ّ

ّالحاجة إلی العضو الزرعی ومسکنة بعض المعطین للعضو والمسوغ الفقهی لبیـع العـضو  ّّ
ّمهدت الظروف والحجة ... وشرائه وضعف القوانین و َلوسطاءلالواهیة ّ ً وصوال إلی الربح ،ُ

االقتراح الذی تضع الدراسة الراهنـة لمکافحـة . ّخاصة الکلی إلی تهریب العضو و،الهائل
ّهذه الظاهرة هو تجریم معاملة العضو وتهریبه من ناحیة السلطة التقنینیة وتعیـین األجوبـة 
ّوردود الفعل المناسبة لمقترفی هذه الجریمة، خاصة للموظفین العاملین فی حقل الطب ّ ّ .

ظـاهرة یحتـاج إلـی تزویـد العـضو للمرضـی عـن ّمن المعلوم الکفاح الحقیقی مع هذه ال
ّطریق اإلهداء اإلنسانی للعضو وذلك باشراف من المراجـع المختـصة الـصحیة وتحقیـق  ّ ّ ّ

ّهذه المهمة یتم عبر تأسیس المنظمة الوطنیة إلهداء العضو ّ ّ ّ.  
ّتهریب العضو، منع االتجار بأعضاء اإلنسان، التجریم، بیع العضو  :ةسی الرئالمفردات

  .اؤه، زرع العضووشر

  ل األموالیتحلیل علی لزوم تجریم غس
  ))التصفیة(ّمرکزة علی نظرة مقارنة إلی نموذج تجریم الصفا (

  
  
  
  
  
  
  

   ّأستاذ مساعد بالجامعة الحرة اإلسالمیة بفرع العلوم والبحوث بیاسوج(کرم جانی پور ّ(  
   مماجستیر بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرا(مختار المعروفی(  

ّمنذ فترة طویلة دار الحدیث فی أجواء الوسائل اإلعالم االجتماعیة عن جرائم مالیة هائلـة  ّ
ّفإن غسیل األمـوال یعتبـر کواحـد مـن هـذه الجـرائم . ّومحاکمة المفسدین االقتصادیین

فـی الواقـع، مرتکبـی الجـرائم . المنتظمة ولـه دور فاعـل فـی اسـتمرار الجـرائم األساسـة
ّ یستطیعون أن ینتفعوا بأرباح أعمالهم اإلجرامیة عبر غسیل األموال ومن المذکورة أعالها،
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ّالمحتمل جدا أن یستثمروها فی سبیل نشاطاتهم الال شرعیة ّمع ذلك کله، الترکیز الدقیق . ًّ

ّ لماذا یعد غـسیل األمـوال مـن الجـرائم وأی إلزامـات وضـرورات یبـرر ّوالحاسم علی أنه ّ ّ ُ
کیدا بلیغاتجریم العمل، من األمور  ًالتی لم یؤکد علیها تأ ً ّفإن اآلثار المختبئـة والمطویـة . ّ ّ

ّفی ماهیة جریمة غسیل األموال کاآلفـات والخـسائر المـورودة علـی األمـن االقتـصادی  ّ
ّواالجتماعی والسیاسی، مما یلزمنا تجریمه ّ ّأما لو دارت هذه الضرورة واللـزوم فـی إطـار . ّ

ّخاص من النماذج التجریمیة، س فهـم أحـسن وأرقـی لجریمـة یساعدنا علی الوصول إلی ّ
ّبما أن جریمة غسیل األموال من الجرائم التی آثارها خفیة وغیـر . غسیل األموال رة وسفمـّ

فعلیـه، ال ّلجمهور الناس، ولیست علی غرار بقیة الجرائم کالقتل والـسرقة ومـا شـابههما، 
ّفـنحن فـی المـادة .  الراقـی منهـاّمجال ألدنی شك فی الحاجة إلی الفهم الدقیق والدرك

» التـصفیة أو الـصفاء«  ّالمـسمی ب» جاناتـان شینـشك«الحالیة مستخدمین نموذج تجریم 
ّضمن تطبیق عملیة هذا النموذج علی الخصائص الذاتیة لغسیل األموال،  ّومن ثم ّ عرضـنا َ

ًتحلیال مناسبا لضرورة هذا التجریم ً.  
، أصـل الـضرر أو الخـسارة، )التـصفیة(صفاء غـسیل األمـوال، الـ :ةسی الرئالمفردات

ّاألمن االقتصادی، األمن االجتماعی، األمن السیاسی ّ ّ.  

ّنقد ومناقشة الخطاب السیاسة الجزائیة للمشرع حول الشیك المعول  ّ ّ

ّعلی ماهیته التجاریة ّ  
  
  
  
  
  
  
  

   دکتور بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام(ّطهمورث بشیریة(  
  ّطالب فی مرحلة الماجستیر بفرع القانون الخاص(هتاب پور ّمحمد کاظم م(  

ّاالستخدام المتزاید للشیك کوثیقة تجاریـة أسـفر عـن ظهـور مـشاکل، وهـذه المـشاکل 
ّناجمة عن عدم دفـع مقابلهـا، فلـذلك عمـد المـشرع إلـی اسـتخدام مختلـف األسـباب  ِ

َ

ّواآللیات الجزائیة لالستحواذ والسیطرة علی هـذه المـشاکل و لکـن مـع تزایـد . الـصعابّ
ّالشکاوی المتعلقة بالشیکات بال رصید، یبدو أن السیاسة الجزائیة الراهنة فی هذا الحقـل  ّ ّ

ًأما إذا اتخذ المشرع اتجاهـا مختلفـا وصـارما، مـع . ّلم تکن نافعة للحد من هذه المشکلة ًّ ً ّ ّّ
وهرة الـشیك ّغض النظر عن دعـم حامـل الوثیقـة أو مالکهـا، أی إذا أعـاد النظـر فـی جـ
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