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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  ّمخدر مواد قاچاق یدرآمدها ریتطه

  الملل بین اسناد و داخلی حقوق در
  ١اسپورّ  رضا عب  
    ٢یطبس واعظی عل  

  دهکیچ
 منـابع کـشف ازی ریجلـوگ هـدف بـا مخـدر مـواد قاچـاق ازی ناشـ وایدع ریتطه

ی قـانونً مـدتاعی هـا تیفعالی برا رشدهیتطهیی دارا مصرف و نامشروعی درآمدها
 مـوردی داخلـ حقـوق خـالف بـر الملل بین حقوق در جرم نیا. ردیپذ  میصورت
 ریـهتط ۀمتـشکل عناصـر نیـیتب دیـآ  مـیمقالـه نیا در آنچه. است گرفته قرار توجه
 مخـدر مواد قاچاق ازی ناش عواید ریتطه جرم و عام مفهوم در جرم ازی ناش عواید
 شنهادیـپ. اسـت آن آثـار و اهـداف ،یژگـیو مفهوم، در مداقه و خاص مفهوم در
 ریـتطه، مخـدر مـواد بـه مربـوطو مقـررات  نیقـواندر  گـذار قـانون  کـهشـود می

 را به طور صـریح مخدر وادم تیترانز و دیتول د،یخر فروش، از حاصل درآمدهای
  .دکنن راهکارهایی را ارائه می سندگانینوبدین منظور . نمایدی انگار جرم

  .جرم ناشی از هایدرآمد شویی، پول ر،یتطه مخدر، مواد :یدیلکواژگان 
                                                                 

 ١٨/٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/۶/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(abbaspor@yahoo.com) )نویسندۀ مسئول(زاد اسالمی واحد گناباد استادیار دانشگاه آ. ١
  .(avt.vaez@yahoo.com)استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد . ٢
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  مقدمه
 ارتکاب از که یهایدرآمد که است نیاّمواد مخدر  قاچاق از یناش دیعوا ریتطه از منظور
 قاچـاقمنشأ یعنـی  جرم بر گذاشتن سرپوش هدف با ،است آمده ستده ب مذکور جرم
ا ایـن بـ صـالح یذ مقامـات و ابـدی انتقـال ای لیتبد ،آن دادن جلوه مشروع و ّمخدر مواد
. دهنـد صیتـشخ و کنند ییشناسا را دیعوا نیا نامشروعخاستگاه  نتوانند لیتبد و انتقال

 انیم آن با مبارزه رامونیپ یمعاهدات و شدانگاری  جرم الملل نیب حقوق در ابتداعمل  نیا
 حقـوق در. افـتی راه یداخلـ حقـوق بـه جیتـدر بـه آن از پس و دیگرد منعقد ها دولت

بـه طـور  ییشو پول جرم فیتعر به ًصرفا ،١٣٨۶ مصوب ییشو پول با مبارزه قانون ،رانیا
 ّمخـدر مـواد قاچـاقاز  یناشـدرآمـدهای  ریتطه از ی خاصفیتعر و است پرداختهکلی 
کـشور  تیـامن و اقتـصاد بـر یّمخربـ ۀبـالقو اثر تواند  میریتطه ۀدیپد .است ردهکن ارائه
 یهـا نهیهز ،یادار فساد جرم، شیافزامانند  یاجتماعپیامدهای ، ضمن در و باشد داشته
  .باشد داشته یپ در را یثبات بی و یاجتماع

 و اعـم یمعنا به ،جرم دیعوا ریتطه آثار و اهداف ،یژگیو مفهوم،سان، بررسی  بدین
ــواد قاچــاق جــرم ــه ،ّمخــدر م ــا ب ــۀ   واخــص یمعن ــوق  ردیکــرومطالع ــحق  وی داخل
 از یناشـ دیـعوا ِریتطه مفهوم ابتدا اساس نیهم بر. است الزم المللی بینی ها ونیکنوانس
در ادامـه . دنشو  مییبررس مخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه مراحل سپس و جرم

 تیـنها در وشود  پرداخته می اهداف و دیعوا ریتطه یها یژگیو ر،یتطه رعناص لیتحلبه 
  .شد خواهد گذاشته بحث به ریتطه آثار

  ّمخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا ِریتطه مفهوم. ١
 ه اسـتنمـود جادیا نندهامضاک دول یبرا را یتعهدات و الزامات هک یالملل نیب سند نیاول
 ونینوانـسک نـد،ینما یانگار جرم یداخل نیقوان ۀحوز در را نامشروع دیعوا ریتطه عمل تا

 دسـامبر ١٩ مـصوب گـردان روان یداروهـا و ّمخدر مواد قاچاق هیعل متحد ملل سازمان
توانـد  کـه مـی یجرم تنها ونینوانسک نیا در. است »نیو ونینوانسک« ، معروف به١٩٨٨
 طبـق بر. است گردان نروا یداروها و ّمخدر مواد قاچاق ،واقع شود ریتطهجرم  موضوع

  :از است عبارت جرم از یناش دیعوا ریتطه ،ورکمذ ونینوانسک ٣ ۀماد ب بند
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 ّمخـدر مـواد قاچـاق جـرم از یناشـ یامـوال نیچن هکنیا بر علم با اموال انتقال ای تبدیل
 انحـراف ایـ ختفاا منظور به هستند، یجرم نیچن در تکمشار عمل از یناش ای باشد یم

 نقـش یجرمـ نیچنـ ابکـارت در هک یسک به کمک منظور به ای مال یقانون ریغ أمنش
  .)۴٣/١٨٠ـ۴٢ش: ١٣٨٣ جزایری،( زدیبگر خود یابکارت عمل یقانون آثار از تا داشته

 طـور بـه را ّمخـدر مواد قاچاق دیعوا ریتطه عمل که المللی بین سند نیاول به توجه با
 از یناشـ دیـعوا ریـتطه از منظـورکـه  گفـت تـوان  مـیاست، نموده یانگار جرم یرسم

 ،ّمخدر مواد قاچاق جرم از حاصلدرآمدهای  انتقال ای لیتبد تواند یم ّمخدر مواد قاچاق
  .باشـد حاصـله دیـعوامجرمانـۀ  أمنش نمودن یمخف قصد با ،یمال گونه هر ای پول از اعم

ّبه عبارت دیگر، در تطهیر عوایـد ناشـی از قاچـاق مـواد مخـدر مقـصود ایـن اسـت کـه 

گونه عوایدی که از ارتکاب جرم مذکور به دسـت آمـده اسـت، بـا هـدف سـرپوش  هر
تبـدیل ّگذاشتن بر جرم قاچاق مواد مخدر و به منظور مشروع جلوه دادن عواید حاصله، 

صـالح بـه واسـطۀ چنـین انتقـال و تبـدیلی نتواننـد جهـت  یا انتقـال یابـد و مقامـات ذی
  . است شناسایی کنند و تشخیص دهندنامشروعی را که این عواید از آن حاصل شده

 ارتکاب از حاصل دیعوا دادن جلوه مشروع یبرا یمصداق ًصرفا انتقال و لیتبد البته
 جلـوه یقانون یگرید ُطرق به دیعوا نیاکه  است ممکن و است ّمخدر مواد قاچاق جرم
 دادن هجلـو مشروع« توان  میرا ّمخدر مواد قاچاقدرآمدهای  ریتطه نیبنابرا. شوند داده
  .دانست »ای شیوه هر به ّمخدر مواد قاچاق از حاصل دیعوا

 یتیمـاه ،دهشـ یانگـار جـرم زیـن یداخلـ حقـوقۀ حوز در اگرچه جرم دیعوا ریتطه
 عـالوهباید  جرم نیا یقانون یمبنا تر قیدق یبررس یبرا نیبنابرا .دارد یّفرامل و یالملل نیب
 های کنوانسیون در انگاری جرم اینۀ زمین رینمؤثرت و ترین مهم به ،یداخل حقوق ردیکرو رب
  .نمود اشاره زین یالملل نیب

 مـصوب ییشـو پـول بـا مبـارزه قـانون در یرانیا گذار قانون ،یداخل حقوق ۀحوز در
 مـواد قاچـاق دیـعوا ریـتطه از یفیتعر و پرداخته ییشو پول جرم فیتعر به ًصرفا ،١٣٨۶
  :دارد یممقرر  ییشو پول با رزهمبا قانون ٢ ۀماد .است ردهکن ارائه ّمخدر

 دیعوا از استفاده ای ینگهدار ،کّتمل ل،یتحص ـ الف: از است عبارت ییشو پول جرم
 ۀنتیج در مستقیم غیر ای میمستق طور به هکنیا به علم با یقانون ریغ یها تیفعال از حاصل
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 پنهـان نظـورم به یدیعوا انتقال ای مبادله ل،یتبد ـ ب. باشد آمده دست به جرم ارتکاب
 از یناشـ میمـستق ریـغ ایـ میمـستق طـور بـه هکـنیا به علم با آن یقانون ریغ منشأ ردنک
 یقـانون تبعـات و آثار مشمول یو هک ینحو به بکمرت به کمک ای بوده جرم ابکارت
 منبـع، منـشأ، ،یواقع تیماه ردنک تمانک ای پنهان ای خفاا ـ ج. نگردد جرم آن ابکارت

 میمـستق ریـغ ایـ میمستق طور به هک یدیعوا تکیمال ای ییجا جابه انتقال، و نقل محل،
  .است شده لیتحص جرم ۀجینت در

 فیـتعر ۀحـوز از یرانیا گذار قانونکه  مینک یم مشاهده ماده نیا در ّمداقه با اگرچه
 جرم یماد عنصر و پرداخته جرم دیعوا ریتطه فیتعر به واقع در و دهش خارج ییشو پول
 مـاده صـدر درلـیکن ، اسـت داده یّتسر جرم دیعوا ریتطه یماد عنصر به را پول ریتطه
  .)٣٧/٢۶٨ش: ١٣٨٢ :اقتصادی های بررسی دفتر( دارد ییشو پول جرم فیتعر بر دکیتأ

 از یالگوبردار با ١٣٨۶ ییشو پول با مبارزه قانون ٢ ۀماد در گذار قانونافزون بر این، 
 جـرم فیـتعر بـه یّفرامل ۀافتی سازمان اتیاجن هیعل متحد ملل سازمان ونینوانسک ۶ۀ ماد
 و یالمللـ نیبـ یها ونینوانسک رغمبه  هکنیا تیاهم زئحا ۀتکن ١.است پرداخته ییشو پول

 یمبنـا ،ییشـو پـولو  جـرم دیـعوا ریـتطه بـاب در مختلف قوانین و یا منطقه معاهدات
 علیه متحد ملل انسازم کنوانسیون درباید  را ّمخدر مواد قاچاق دیعوا ریتطه جرم یقانون

 ٣ ۀمـاد از ب بنـد رایـز رد؛کـ جستجو ١٩٨٨ گردان روان یداروها و ّمخدر مواد قاچاق

                                                                 
  :دارد  میاشعار یّفرامل ۀافتی سازمان اتیجنا هیعل متحد ملل سازمان ونیکنوانس ۶ ۀماد. ١

 یبرا الزم ریتداب ریسا و یقانون ریتداب خود یخلدا حقوق یاساس اصول طبق بر متعهد دولت هر :اول«    
  :نمود خواهد اتخاذ رد،یبگ صورت عامدانه طور به چنانچه را لیذ اعمال یانگار جرم

 منظـور بـه اسـت جـرم از حاصله دیعوا از مزبور ییدارا هکنیا به علم با ییدارا انتقال ای لیتبد )الف .١    
 یاصـل جـرم ابکـارت در هکـ یشخص به کمک ای ییدارا نیا ِینقانو ریغ منشأ دادن رییتغ ای ردنک یمخف
  خود؛ اعمال یقانون عواقب از فرار یبرا و دارد تکمشار

 ای تکیمال ای انتقال و نقل ای آن در تصرف تیفکی ای محل ای أمنش ای یقیحق تیماه تمانک ای اخفا )ب    
  .باشد یم جرم از حاصل دیعوا از ییدارا نیا هکنیا بر علم با آن به متعلق حقوق

  خود؛ یحقوق نظام یاساس میمفاه به منوط .٢    
 جـرم دیـعوا از یـیدارا نیـا هکـنیا هبـ علـم بـا آن از اسـتفاده ای آن در تصرف ای ییدارا لیتحص) الف    
  آن؛ افتیدر هنگام در باشد، یم
ا یـاب کـرتت در اکا مـشاریـاب و معاونت کا شروع به ارتیاب ک در ارتیا تبانی یارکت، همکشر) ب    

  .»...ن مادهیم موضوع ای از جرایکاب هر ک ارتیل برایتسه
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 پـردازد یمـ ّمخدر مواد قاچاقکلیۀ درآمدهای  ریتطه یانگار جرم به ١ورکمذ کنوانسیون
 میجـرا ریسـا دیـعوا ریـتطه به ها ونینوانسکسایر  هک است یحال در نیا ،)تطهیر خاص(

 دیـبا امـا. )تطهیر عـام (دندار اشاره... و انسان قاچاق فحشا، ّمخدر، مواد اققاچ از اعم
  .شناختنیز  را آن مختلف مراحل ،شویی  پولجرم ارکان لیتحل از قبل

  ّمخدر مواد قاچاقدرآمدهای  ریتطه مراحل. ٢
 مرحلـه سـه در هکبل ،ستین ساده عمل یک زین ّمخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه

 یهـا وهیشـ ،مجرمـان و یارکتبه یباندها ،مراحل نیا از یک هر در. ردیپذ یم صورت
 در و زمـان هـم صـورت بـهگـاهی  اسـت نکـمم مراحل نیا. برند یم ارک به را یمختلف
  .ردیگ صورت جداگانه و متفاوت الکاش در زین یگاه و شود انجام انتقال یک انیجر

  یجاساز ۀمرحل. ١ـ٢
 ،ّ قاچـاق مـواد مخـدرِاب جـرمکـق ارتیسب اموال از طرکز ن گام بعد ایمجرمان در اول
جرم در نظام این د نامشروع ی عوایگر جاسازیا به عبارت دی و یگذار هیمبادرت به سرما

برند تا به  ی سود میمتفاوتهای  شیوهن امر از ی ایبراو نند ک ی میر رسمی و غی رسمیمال
توجه با . ابندی دست ـ د نامشروعیعواجلوه دادن قانونی از است ه عبارت کـ ر یهدف تطه
 :١٣٨۴، جعفـری( ی، جـاده)٣۵ :١٣٨٧، مرادی( یگذار هی سرماران مرحله یا ،یندابه همین فر

  .اند نیز نام نهاده )١۶: ١٣٨١، تذهیبی اصفهانی( ی و جاگذار)٣٠
 نمـودن خـاطر آسـوده هدف با یمالسامانۀ  به ها هیسرما ۀیاول ورود مرحله، ایندر  لذا

 گیـرد صـورت مـی یآتـۀ مرحلـ یبـرا یمـالنظام  در پول انداختن انیجر به یبرا کلما
 در شـده سبکـ نامـشروع امـوال انداختن انیجر به شامل مرحله نیا. )١٨ :١٣٧٧ ،یغنچـ(

 دیخر صورت به ای یسنت یمال مؤسسات نزد است نکمم هکشود  نیز می مشروع یمجار
 در پـول یادیـز مبـالغ هکـ ییهـا قمارخانه کمک به ای یخارج ارز و نام یب بهادار اوراق

                                                                 
 ی ناشـین اموالیه چنکنی اها انتقال اموال با علم بیل یتبد« :دارد  مین مقرریون وی کنوانس٣ ۀبند ب از ماد. ١

ا یـ هستند، به منظور اختفـا ین جرمیت در چنک از عمل مشاریا ناشید نباش یّاز جرم قاچاق مواد مخدر م
 نقش داشـته، تـا از ین جرمیاب چنکه در ارتک یسک به کمکا به منظور ی مال یر قانونی غأانحراف منش

  .»زدی خود بگریابک عمل ارتیآثار قانون
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  .یابد می تغییر وجوه لکش مرحله، نیا درسان،  بدین. ردیپذ انجام است،در گردش  ها آن

  ١یساز هیال ۀمرحل .٢ـ٢
 ۀمرحل از بعد، )٣٨ :١٣٨١، یفارسانی خسرو( برند یم نامنیز  »لیتبد« به آن از هک مرحله نیا

 نظـام بـه ّمخـدر مـواد قاچاق از حاصل غیر قانونی درآمدهای ورود از پس و یجداساز
 یقـانون ریغ أمنش تا ردیگ یم صورت انتقاالت و نقل و مبادالت ۀدیچیپ ندیافر یط ،یمال
 یپـا ّرد و اثر محو بر مشتمل مرحله نیا. دشو نکمم ریغ و سخت ْجرم از حاصل دیعوا
 ّمـشوه و متعـدد یمـال تایـعمل قیـطر از آن درآوردن گردش به با نامشروع، دیعوا أمنش
  .)۶/١٣٣ش: ١٣٨١، سلیمی( است عملیات واقعی هویت ردنک

 صـورت بـه وکننـد  تفکیک قانونی غیر منابع از را اموال اینکه برایهای جنایی  سازمان
 شـده سپرده مبالغ هکنیا نظیر ؛نندک یم استفاده یمختلف یها روش از بدهند جلوه مشروع

 و یاعتبـار یهـا ارتکـ ،کچـ مانند پرداختابزار  صورت به را کیبان یها حساب در
 فروش به دوباره و بها گران فلزات و جات قهیعت و یهنر آثار دیخر با ایآورند  میدر سهام
 لیتسه گرید کیبان حساب یک بهرا  آن زیوار خارج، به وجوه انتقال با وها   آندنیرسان
 ۀدیـچیپ ندیافر یک یط ،آنانۀ مجرم أمنش از نامشروع اموال کیکتف ،واقع در .نندک یم
  .ردیپذ یم صورت مرحله نیا در یمال

  ادغام ۀمرحل .٣ـ٢
 نـام سـازی یکپارچـه یا ادغاماست،  اتیعمل یینها ۀمرحل هک ریتطه ندیافر ۀمرحل نیآخر
 بـه هـدف بـا مـشروع یهـا یگذار هیسرما یبرا ،مربوطهای  پول از ،مرحله نیا در. دارد

: ١٣٨٧بوریکـان، ( شـود استفاده مـی مشروع یدرآمدها قالب رد مبالغ نیا درآوردن گردش
٣٢۶(.  

 و مـشروع اقتـصاد بـا ّحاصـل از قاچـاق مـواد مخـدر مبـالغ هکـ است مرحله نیا در
در  رشـدهیتطه مبـالغوارد کـردن . دشـو یمـ مخلـوط یمال سامانۀ در موجود یها ییدارا

 رسـد یم نظر به ًظاهرا هک ددگر یمصورت  نندگانکریتطه توسط ینحو بهاقتصاد رسمی 

                                                                 
1. Layering. 
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 اریبـس یقـانون ریـغ از یقـانون ثـروت زیتم ، چندان کهاست آمده دست به یقانون راه از
  .)١٨ :١٣٨١، یاصفهانی بیتذه( است لکمش

  ۀ جرم تطهیردهند لکیتش عناصر. ٣
 انـشا ٢٠٠٠ پـالرمو ونینوانـسک ۶ ۀمـاد از یالگوبردار با ییشو پول با مبارزه قانون ٢ ۀماد

 ونینوانسک ٣ ۀماد ب بند از تر عام پالرمو ونینوانسک ۶ ۀماد با توجه به اینکه. استشده 
 قـرار مـستند بـا ،است ١٩٨٨ گردان روان یداروها و ّمخدر مواد قاچاقمبارزه با  سازمان
 و عام مفهوم در جرم دیعوا ریتطه لهکمتش عناصر  به تبیینپالرمو ونینوانسک ۶ ۀماد دادن
  .پردازیم می خاص یمعنا در ّمخدر مواد قاچاقدرآمدهای  ریتطه جرم

  یماد عنصر. ١ـ٣
 جـرم ابکـارت از حاصـل وجـوه ایـ اموال ّمخدر، مواد قاچاق دیعوا ریتطه جرم ِموضوع
 پالرمو ونینوانسک ٢ ۀماداز    ه بند طبق بر جرم از حاصل دیعوا. است ّمخدر مواد قاچاق
 یـک ابکـارت قیـطر از میمستق ریغ ای میمستق طور به هک یمال گونه هر ازاست  عبارت
 رفتـه ارکـ بـه جـرم از حاصل دیعوا فیتعر در هکهم  یاموال و باشد شده لیتحص جرم
 ایـ یمـاد از اعـم یـیدارا گونـه هـر ازاسـت  عبـارت ونینوانسکاین  د بند طبق بر است
 شتندا بر دال یقانون اسناد ای اوراق ملموس، ریغ ای ملموس منقول، ریغ ای منقول ،یمعنو
  .ها ییدارا گونه نیا در سهم ای تکیمال

 ،اسـت ١٩٨٨ ونیکنوانـس ٣ ۀماد ب بند از تر عام که ٢٠٠٠ پالرمو ونینوانسک ۶ ۀماد
 تطهیـر و عـام معنـای بـه جـرم عوایـد طهیرت یماد عنصر عنوان به را اعمالاین  ابکارت

 از حاصـل امـوال لیتبـد .١: اسـت هکـرد مطرح خاص طور به ّمخدر مواد قاچاق عواید
 تمـانک ایـ اخفـا .٣ ؛منـشأ جـرم ابکـارت از حاصـل اموال انتقال .٢ ؛منشأ جرم ابکارت
 ایـ تکیـمال ایـ انتقـال و نقل .۴ ؛آن در تصرف تیفکی ای محل ای منشأ ای یقیحق تیماه

 تکمـشار .۶ ؛آن از اسـتفاده ایـ آن در تصرف ای ییدارا لیتحص .۵ ؛آن به متعلق حقوق
  .گرید معاونت ای اقدام ت،کمشار گونه هر انجام ای باال اعمال از یکی در

  ایـ ردنکـ گمـراهدر واقـع،  دیـعوا أمنـش ایـ یقیحق تیماه تمانک ای خفاا از مقصود
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 بـه گـرید ۀمجرمانـ رفتـار ایـ و ّمخـدر مـواد قاچـاق از حاصل منافع انتقال ای بردن بین از
  .)٢٢: ١٣٨١، یفارسان یخسرو( ستها آن دادن جلوه مشروع منظور

 دانـد یم شخص هک است نیا مجرمانه منافع از استفاده و تصرف ل،یتحص از منظور
 ارزش با حداقل و است یگرید ۀمجرمان رفتار ای ّمخدر مواد قاچاق از حاصل ،منافع هک

 نـدک دایـپ یسـوءظن نیچن هکبرای این یافک لیدال ای است شده لیتحص یمترک یواقع
 .)٩٣: ١٣٨١، یمیسـل( دینما یم استفاده و تصرف ل،یتحص را آن ،نیا وجود با ،وجود دارد

 بـا مبـارزه قـانون و متعـدد یهـا ونینوانـسک در ریـتطه جـرم از هکـ یفیتعـار بـه توجه با
 مواد قاچاق جرم بر زکتمر با البته جرم، دیعوا ریتطه است،آمده  ٢/١١/١٣٨۶ ییشو پول

 دادن جلـوه قـانونی بـه دیـمق، جـرم نیـاکـه  رسد یم نظر به ؛است دیمق یجرم ّمخدر،
 رفتـار اگـر نیبنـابرا. اسـت گـرید ۀمجرمانـ یها تیفعال و ّمخدر مواد قاچاق جرمدرآمد 

 ّمخدر مواد قاچاق جرم دیعوا دادن جلوه یقانون به گاه چیه جرم نیا ِنابکمرت ای بکمرت
  .شود ینم محقق نظر مورد جرم ،منجر نشود

  یروان عنصر .٢ـ٣
 عـام تیسـوءن از ًابتـدائا ّمخدر مواد قاچاق جرم از یناش دیعوا ریتطه جرم ِیروان عنصر

گاه ۀاراد ،عام تیسوءن از منظور. شود یم لکیتش  مجرمانـه عمل ابکارت در فرد خودآ
 ١٩٨٨ کنوانـسیون ٣ ۀماد اول بخش در هک طور همان رایز ؛است فعل در عمد واقع در و
 مـاده ِلیـذ اعمـال اسـت دهشـ حیتـصر ٢٠٠٠ پـالرمو ونینوانسک ۶ ۀماد اول بخش در و

 رفتـار در عمـد نیبنـابرا .شـد خواهـد محقق جرم ردیبگ صورت عامدانه رطو به چنانچه
گـاه بـدون هک کیبان یمتصدعمل  رو نیا از .است یضرور نابکمرت ای بکمرت  از یآ
 دهـد یمـ انجـامها   آنیرو بر را کیبان اتیعمل یبرخ اعتبارات، و ها پول ۀمجرمان أمنش
. ستیـنمجرمانـه  شـود، یمـ امـوال نیـا ۀمجرمانـ تیماه رییتغ و یساز انپنه موجب هک

 ریتطه و عام یمعنا به جرم دیعوا ریتطه ِیروان عنصر از جزء نیاول ،عام تیسوءن نیبنابرا
  .است خاص طور به ّمخدر مواد قاچاق جرمدرآمدها و اموال حاصل از 

 یروان عنصر یاجزا از رگید یکی ١٩٨٨ ونیکنوانس ٣ ۀماد اول بخش از ب بند طبق
، مزبـور امـوال هکـ مطلـب اسـت نیـا هبـ علـم ّمخدر، مواد قاچاق جرم دیعوا ریتطه در
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 مزبـور امـوال بـودن یقـانون ریغ به نسبت شخص ،گرید عبارت به .استجرم  از حاصل
گاه  در. حاصل شده اسـت جرم ابکارت ۀواسط به دیعواآن که  بداند و باشد داشته یآ
 از یکـی علـم ،١٣٨۶ ییشـو پـول بـا مبـارزه قانون یحت ی،الملل نیب یها ونینوانسک تمام
  .است ریتطه جرم تحقق یاساس طیشرا
 تیـفعال نوع از شخص ستین یضرور هک است نیا ردک توجه بدانباید  هک یا تهکن

 ،باشـد داشـته یقـیدق شـناخت اسـت شـده حاصل آن از ییدارا و اموال هک یا مجرمانه
 یاربـ نـد؛ک یمـ تیـفاک است مجرمانه تیفعال از یناش اموال، ای لما هکنیا به علم هکبل

 ِعبـارت ا،یکـآمر ١٩۵۶ پـول ریـتطه بـا مبارزه قانون سوم قسمت از اول بخش در ،نمونه
 حاصـل دیعوا انگرینما است رفته ارک به ریتطه طرح یک در هک یاموال هکنیا هب علم با«
 طرح در اررفتهک به اموالکه  بداند یلک طور به شخص هک معناست نیبد »باشد جرم از

 بـه علـم نیبنـابرا .جرمـی خـاص ًلزوما نه و است مجرمانه تیفعال ینوع از یناش ریتطه
 از یناشـ دیـعوا ریـتطه تحقـق یاساسـ طیشرا از یکی جرم از یناش ِاموال بودن مجرمانه
 تهداشـ یـیاجرا مقامـات یبـرا آن اثبات هک یدشوار علت به واست  ّمخدر مواد قاچاق
  .است شده واقع نظر مطمح ینیع اریمع باب، نیا در ییجزا نیقوان اغلب در است،

 در و ردکـ توجـه بـدانبایـد  هکـ جرم از یناش دیعوا ریتطه ِیمعنو عنصر گرید جزء
 شـده واقع هتوج مورد رانیا ١٣٨۶ ییشو پول با مبارزه قانون نیهمچن و پالرمو کنوانسیون

 نابـکمرت ایـ بکـمرت. است جرم نیا تحقق یراب خاص تیسوءن وجود ضرورت است،
  ودشـو یمـ جـرم دیعوا دندا جلوه یقانون به یمنته هک باشند داشته یامور در عمدباید 
 ل،یتبـد ،دارد اشـاره ب بنـد در ١٣٨۶ ییشـو پـول با مبارزه قانون ٢ ۀماد هک طور همان
 عبارت به .باشد آن یانونق ریغ أمنش ردنک پنهان منظور بهباید  جرم دیعوا انتقال ای مبادله

 دیـعوا دادن جلـوه قـانونی بـه یمنته هکهایی  اقدام و یقانون ریغ أمنش ردنک پنهان گرید
 نیهمـاسـت،  جـرم خـاص تیسـوءن و یمعنو عنصر الزم جزء دشو  میجرم از حاصل

  .است شده گرفته نظر در پالرمو ونینوانسک ۶ ۀماد در ردیکرو
 یضـرور زیـن ّمخدر مواد قاچاق دیعوا ریتطه مجر در خاص تیسوءن وجود نیبنابرا
 از فـرار و دهشـ اشـاره زیـن زهیـانگ وجـود بـه پـالرمو ونینوانـسک ۶ ۀمـاددر  البته. است

 جـرم تحقق در رسد یم نظر به هک است نموده مطرح را بکمرت اعمال یقانون پیامدهای
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  .ندارد یریتأث نابکمرت ای بکمرت مجازات دیتشد ای و
: از دانـست عبـارت را ّمخـدر مـواد قاچـاقجـرم  دیـعوا ریتطه توان یمبدین ترتیب 

 حاصـل ،آمـده دسـت بـه امـوال هکـنیا هبـ علم با افراد آن ۀواسطه ب هک عامدانه یرفتار«
 یقـانونپیامـدهای  از فـرار قـصد به راها   آنیقیطر بهاست،  ّمخدر مواد قاچاق رتکابا

 تحقـق ِیضـرور انکار تمام ،تعریفدر این  .» دهندجلوه مشروع یگرید ای خود اعمال
  .مطرح شده و آمده است ّمخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا ِریتطه جرم

  ّمخدر مواد قاچاق ریتطه جرم یها یژگیو. ۴
 ۀارائــآنگــاه  و جــرم آن از قیــعم کدر بــه جــرم، یــک یهــا یژگــیو از قیــدق شــناخت

 انیـب بـه ادامـه در نیبرابنـا. نـدک یمـ کمـک آن با مبارزه یبرا مؤثر و دیمف یارهاکراه
  :میپرداز یم ّمخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه جرم یها یژگیو

  یافتگی سازمان .١ـ۴
 قیمـصاد از یکـی عنـوان بـه ّمخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه یها یژگیو از یکی
 یدارا جـرم نیا. است آن بودن افتهی سازمان ،)۵/١۴٧ش: ١٣٩٢، ابراهیمی( یاقتصاد میجرا
 هـا یژگیو نیا ،شده ارائه فیتعار انیب با هک ستها بزه ریسا به نسبت یخاص یها یژگیو

 یختشـنا جـرممطالعات  در ابتدا افتهی سازمان جرماصطالح . دنگرد یم نیمع و مشخص
 شناسـی جـرم اصـول تـابک در ساترلندادوین  توسطبار  نینخستمفهوم  نیا. شد مطرح

 شـده یالمللـ نیبـ و یداخلـکیفری  حقوق وارد ریاخ یها ههد در وبه کار رفته ) ١٩٢۴(
  ١.است

  بودن یّفرامل .٢ـ۴
 گـسترش موجـب فرامـرزی ارتباطـات و مبـادالت تـسهیل و شـدن جهـانی ۀپدیـد ۀغلب

 هـیچ تنهـا نـه کـه است رسانیده اثبات به را نکته این و شده ّفراملی ۀیافت سازمان جنایات
 تنهایی به دولتی هیچ آن بودن فرامرزی خاطر به بلکه ،نیست امان در آن بالیای از یکشور

                                                                 
  .است ن موضوع در خور توجهی در رابطه با ا٢٨/۴/١٣٨٣قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب . ١
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 تنها گذشته، در. بپردازد های مجرمانه سازمان و ها شبکه این انهدام و مقابله به تواند نمی
 میجـرا عنـوان بـه یجنگـ میجـرا یبرخ زین و برده تجارت ،ییایدر یدزد چون جرایمی
 یبـشر ۀجامعـ ،١٩٩٠ ۀده لیاوا از اام گرفتند یم قرار بیتعق مورد ،شده شناخته یّفرامل
 مهاجران، قاچاق ان،کودک و زنان قاچاق چون یمیجرا ّمضار و تیاهم هک است افتهیدر
 یحتـ هکـ یا گونـهه بـ ،هـستند یّفراملـ یسنت میجرا از شیب) ارتشا (یمال فساد و ریتطه

داده و  قــرار دیــتهد معــرض در زیــن را هــا دولــت یبرخــ یاســیس اســتقالل و تیــموجود
  .)٩ :١٣٨٣، باقرزاده(دهند  یم

  :ردیگ یم خود به یّفرامل ۀجنب قیطر دو به ّمخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه
 شفکـ از یریجلـوگ یبـرا را یا گـسترده تـالش انیـقاچاقچ هک ییجا در نخست،

 در هکـ ییشورهاکـ بـه اموال انتقال قیطر از یقانون یارهاکراهبا  خود ۀمجرمان اتیعمل
 ایـ و هـستندمـرتبط  قـانون فاقد ایاست  فیضع جرم دیعوا ریتطه با یقانون خوردبرها  آن
 باشـند،  مـیّمخـدر مـواد قاچـاق از یناشـ دیعوا ریتطه با مبارزه در ییابتدا نیقوان یدارا

  ؛دهند  میانجام
 و یجهــان تیــماه بــا یا مجموعــه در یمــال یبازارهــا ادغــامدر صــورتی کــه  دوم،

  .ردیبگ صورت یالملل نیب

  مباشر تعدد .٣ـ۴
 جـدا یسنت میجرا از را آن هک ّمخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه جرم گرید یژگیو
 ّمخـدر مـواد قاچـاق از یناشوجوه و اموال  ریتطه .است متعدد نامباشر وجود سازد، یم
 )ادغام سازی، الیه ،یجاساز(دارد  یا دهیچیپ مراحل و یندافر ـدش اشاره هک طور همان ـ
 و رسـد یمـ نظـر بـه محال و لکمش یامر واحد، فرد یسو از آن ابکارت قطع طور به و

 تعدد مستلزماز این رو، ، است نکمم منسجم و افتهی لکتش سازمان ای گروه قیطر ازتنها 
  .باشد یم مباشر

 از هکـهـا  آن دادن جلـوهقـانونی  و ّمخـدر مـواد قاچاق دیعوا ریتطهارتکاب  نیبنابرا
 و شـود یمـ محقق افتهی سازمان یگروه با است شده حاصل یقانون ریغ و نامشروع طرق
  .سازد یم متعدد نامباشر وجود مستلزم را جرم ریناگز
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  یمال و یاقتصاد ۀجنب .۴ـ۴
  .اسـت یمـال و یاقتـصادۀ جنبـدارای  ّمخـدر مـواد قاچـاق از یناشـ دیـعوا ریتطه جرم
  آن از تـوان یمـ هکـ اسـت یحـد تا ریتطهۀ دیپد یمال و یاقتصاد ۀجنب ،گرید عبارت به
 از یناش یدرآمدها میعظ حجم در توان یم را ّعلت. برد نامیک جرم اقتصادی  عنوان به

 مـواد قاچـاق ،پیشین آمـد یها قسمت در هک طور همان رایز ؛دانست ّمخدر مواد قاچاق
 سـطح در برآوردهـا طبـق. غیر قانونی در سطح جهان اسـت تجارت نیسودآورتر ّمخدر
 نیـا. شـود جـا مـی جابه ّمخدر مواد دیخر یبرا دالر میلیارد پانصدبیش از  النهسا جهان
 شورک هفت یاستثنا به (است جهان یشورهاک ثرکا یداخل ناخالص دیتول از شیب مبلغ

ۀ جنبــ شــدن بــارز موجــبهنگفــت  ِدیــعوا نیــا. )٢۵٨ :١٣٨٣، یرمحمدصــادقیم( )ثروتمنــد
 اقتـصاد در ئیسـو آثار یژگیو نیا ،گرید فطر از. شود یم ریتطه جرم یمال و یاقتصاد

  .گذارد که بررسی خواهد شد بر جای می شورهاک

  ّمخدر مواد قاچاق جرم به نسبت ریتطه اتیعمل بودن مؤخر .۵ـ۴
 به پول لیتبد ١،پول ۀیتصف د،یعوا لیتبد لیقب از یمختلف یها وهیش به هک ریتطه اتیعمل
 هـای پوشـش ٣،امـوال اختالط ،یقمارباز ول،پ قاچاق ٢،یمال ییااش به پول لیتبد سند،

 از پسدر واقع  رد،یپذ  میصورت... و یجعلهای  حساب صورت میتنظ مشروع، تجاری
 تحقـق یزمـان ریـتطه جـرم. شـود انجام می ّمخدر مواد قاچاقاصلی یعنی  جرم ابکارت
 اگـر ،گـرید عبـارت بـه .ارتکاب یافتـه باشـد ّمخدر مواد قاچاقمنشأ و  جرم هک ابدی یم
 از قبـلهـای خـالف واقـع و جعلـی  حـساب صـورت میتنظـ ماننـدگفته  پیش یها وهیش

 ِجـرم انکـار تحقـق طیشـرا بـه هتوجـ با صورت نیا در ،انجام شود قاچاق جرمارتکاب 
 ریـتطهجـرم ًنه صـرفا  ،احراز کرد را جرم دو وقوعباید  یجعلهای  حساب صورت میتنظ
 ریـتطه عنـوان بـا واحـد جرم نهو  دشو یم رمج تعدد مشمولسان  مجرمان بدین عمل. را
  .ّمخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا

                                                                 
1. Refining. 

2. Cash converting into monetary instruments. 

3. Blending of funds. 
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  ّمخدر مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه جرم ارتکاب اهداف .۵
 یارهـاکراه شـناخت یراسـتا در یمثبتـ گام تواند یم جرم یک ابکارت اهداف یبررس
  .باشد جرم ازپیشگیری  ای اهشک در مؤثر

  نامشروع یدرآمدها منابع شفک ازپیشگیری  .١ـ۵
 یـا صـریح طـور بـه بـدان مربوطـه قـوانین و ها کنوانسیون در که تطهیر جرم هدف ترین مهم

 عبـارت بـه .است قانونی غیر درآمدهای منابع کشف از جلوگیری است، شده اشاره ضمنی
 جرم از حاصل عواید دادن جلوه مشروع باهای مجرمانه  سازمان ، مرتکب یا مرتکبان ودیگر
  .جلوگیری کنند نامشروع مالی منابعشدن  کشف کنند از می سعی ّمخدر مواد قاچاق

 گـردان روان یداروهـا و ّمخـدر مـواد بـا مبـارزه ونینوانـسک ٣ۀ ماد ب بند بر عالوه
 اتیـجنا هیـعل متحـد ملل سازمان ونینوانسک ۶ۀ ماد دارد، اشاره هدف نیا به هک ١٩٨٨
 با ،ییدارا انتقال ای لیتبد ...«: دارد  میاشعار زین) پالرمو ونینوانسک( یّفرامل ۀافتی سازمان
 رییـتغ ای ردنک یمخف منظور به است، جرم از حاصل دیعوا از مزبور ییدارا هکنیا هب علم
مخفی کردن یـا تغییـر دادن منـشأ غیـر قـانونی  ،»... یاییدارا نیا یقانون ریغ أمنش دادن
 نامـشروع یمـال منـابع شفکـ از یریوگجلـ یبـرا یقـیطرهای حاصـل از جـرم،  دارایی
 هکـ اسـتای  شـیوه جـرم از حاصل دیعوا دادن جلوه مشروع ،گرید عبارت به. باشد می
 ارکآشـ ازآنکـه  بـی گرفت، بهرهخاطر  یآسودگ با تسبهکم درآمد از توان یم آنۀ لیوس به

 نیـا اسـت تیـاهم زئحـا ریمـس نیا در آنچه. یابد راه دل به یخوف آن یاصل منبع شدن
 مـواد قاچـاق جرم از یناش اموال یبرا یقانون و قبول قابل هیتوج بتواند شخص هک است
 بـه را یوجـوه و مبـالغ ّمخـدر مواد فروش و دیخر راه از یشخص اگر. ندک دایپ ّمخدر
 جاک از را ثروت هک دهد حیتوض ییاجرا مقامات و مأموران یبراباید  باشد، آورده دست

 یقـیطر چه از ردهکصرف  لوازم و خانه ن،یماش دیخر هتج هک یپول و آورده دست به
  .)٣٢: ١٣٨١، یفارسانی خسرو( است نموده لیتحص

  یقانون ریغ یها تیفعال یبرا رشدهیتطه یها ییدارا مصرف .٢ـ۵
 جـرم نیا. استه افتی سازماندر واقع یک جرم  ّمخدر، مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه
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 هایی ویژگی دارای یافتگی سازمان. ردیپذ  میصورت افتهی سازمان یها گروه توسط ًمعموال
 دوام و استمرار ،کمشتر منافع مراتب، سلسله وجود سازمان، و التکیتش وجود: لیقب از

 نیبنـابرا. اسـت خـاص میجـرا بـر زکـتمر عـدم و افراد نیب در رمز و راز وجود سازمان،
 بـا مرتبط افراد تعداد گاه وند هست یا گسترده اریبس التکیتش یدارا ی مجرمانهها گروه

 نیچنــ یدارا هکــ گــسترده التکیتــش نیــا .رســد  مــینفــر هــزاران بــه التکیتــش نیــا
 هکـ ندمـستمر و گـسترده یمـال منـابع مندازین خود اتیحۀ ادام یبراهستند  ییها یژگیو

  .است  مجرمانهاعمال انجام مستلزم یمال بعامن نیچن وجود
 ارکـ بـه گـرید میجـرا ابکارت یبرا ًمجددا ،یقبل میجرا از رشدهیتطه دیعوا نیبنابرا

 وهـستند  هنگفت یدرآمدها ازمندین مجرمانه التکیتش هکنیا خاطر به نخست رود؛ یم
 نیـا اتیـحۀ ادامـ انکـام ،مـستمر تیـفعال بدون و ستها  آنیاتیحشریان  درآمدها نیا

 ازمنـدین ودخـ ،یبعـد ۀمجرمانـ اعمـال ابکـارت هکنیا دوم است؛ نکمم ریغ ها سازمان
: ١٣٩٠ و پـوربخش، غالمـی( است مختلف میجرا ابکارت یبرا هنگفت یها پول از استفاده

 یهـا یـیدارا داشـتن نگـه مـصون همچون یگرید اهداف سندگانینو یبرخ. )١/١١١ش
 اهـداف جـزء زیـن را مبنا جرم شفک از یریجلوگ نیهمچن و مصادره خطر از کوکمش
  .)۴١ :١٣٨٢ ،یدریح( اند نموده رکذ ریتطه جرم

 منـابع شفکـ از یریجلـوگ هـدف بـا ّمخـدر مـواد قاچـاق دیـعوا ریتطه سان، بدین
 یقـانون ریـغ یهـا تیـفعال یبـرا رشـدهیتطه یهـا یـیدارا مصرف و نامشروع یدرآمدها
  .ردیپذ  میصورت

  ّمخدر مواد قاچاق از یناشدرآمدها و اموال  ریتطه آثار.   ۶
 یهـا تیفعال ۀجمل از ،دش اشاره هک طور همان ،رّمخد مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه

ۀ ننــدک لیــمکت حــال نیعــ در و دهییــزا خــود هکــ رود  مــیشــمار بــه یاقتــصاد ناســالم
بلکـه  شورها،کـ اقتصاد تنها نه یتیفعال نیچن. دیآ  میشمار به گرید ۀمجرمان یها تیفعال

 دهـد یمـ قـرار ودخـ بـار زیـان و یمنفـ ریتأث تحت زین را ها آن یاسیس و یاجتماع روابط
 و اقتـصاد بـر یّمخرب ۀبالقو اثر تواند  میریتطه ۀدیپد. )۶/١٣١ش: ١٣٩٢ ، و معروفـیپور جانی(
 اقتصادی را به دنبال سیاسی ـثباتی  پیامدهای مجرمانه و بی ضمن در و باشد داشته تیامن
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ۀ نحـو و یمنفـ آثار یبررس ّعلت، نیهم به. )١/٩٩ش: ١٣٩٠ و پوربخش، غالمی(  باشدداشته
 اسـت گرفته قرار شورهاک ییقضا و یاقتصاد گذاران استیس ارک دستور در آن با مبارزه

  .)١٧۶: ١٣٨٢، انیهاد(
 رشـد شیافـزا یچگـونگ هـستند، مواجه آن با شورهاک هک یمسائل نیتر مهم از یکی
 یبازارهـا ثبـات همچـون یمختلفـ عوامـل به زین یاقتصاد رشد شیافزا. است یاقتصاد

 یبازارهـا توسط متنوع و بهتر خدمات ۀارائ ،یداخل و یخارج یها هیسرما جذب ،یمال
 بـا شـود جـادیا یمـانع یاقتـصاد سالم یها تیفعال برابر در اگر. دارد یبستگ... و یمال
 ینابـسامان بـا تیـنها در و یمـال یبازارهـا بیـتخر و یثبـات یب ،یاقتصاد ۀتوسع یندک

  .شد میخواه مواجه یاقتصاد
 ریـتطه رایـز ؛است ریتطه اتیعمل ،یاقتصاد سالم تیفعال راه در مؤثر موانع جمله از

ای  گـسترده یمـال دیعوا هک است یاقتصاد یک جرم ّمخدر مواد قاچاقدرآمدهای جرم 
  .قابل توجه است ریتطه یاقتصاد یمنف آثار و دارد بر درهای جنایی  سازمان یبرا

  یمال بازار بیتخر .١ـ ۶
در سـامانۀ  ها، کننده عرضه و ها تقاضاکننده بین اندازها پس و وجوه جریان و انتقال عمل
 مـالی بازارهـای کـه باورند این بر اقتصاددانان بیشتر. شود می انجام کشور یک در مالی
 بازارهـای توسـط خدمات ۀارائ در تفاوت و دارند اقتصادی ۀتوسع رشد در کلیدی نقش
 گـسترش کلـی، طـور بـه. شـود مـی کـشورها اقتصادی رشد تفاوت ، موجبثابت مالی

 ایجـاد مقابل، در و کند می ایجاد را باالتری اقتصادی رشد ،تراکار و بهتر مالی خدمات
، انیـهاد( سـازد یمـ مواجـه ینـدک بـا را یاقتصاد رشد ،یمال یها تیفعال راه سر بر مانع
١٧٩ :١٣٨٢(.  
 وارد اول از یا گـسترده منـابع ،طـرف یک از ؛میمواجه مسئله دو با ریتطه ۀدیپد در
 ِزمـان یـک در مبـالغ ایـ وجـوه از یعیوسـ حجـم ،گـرید طرف از و گردد یم یمال بازار

 ثبـات بـر مسئله نیا. دشو یم خارج بازار از یقانون ریغ تیفعال یک انجام یبرا مشخص
 کیمت منابع ۀنندکتقاضا و نندهک عرضه عنصر دو نیب تعامل و یسازگار به هک یمال بازار
 ثبـات عـدم صـورت در ؛سـازد یمـ لکمـش دچـار را یمـال بـازار وذارد گ می ریتأث است
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 اعتمـاد شـدن لیـزا بـا و گردد یم لیزا بازار نیا از منابع صاحبان اعتماد ،یمال بازارهای
 بـا یجخـار و داخلـی منـابع و سـرمایه جذب مالی، بازارهای از منابع و سرمایه صاحبان

  .خواهد شد لکمشدچار  قتصادا یدیتول بخشسان  بدین  ودشو  میمواجه لکمش

  یخصوص بخش یستگکورش .٢ـ ۶
 بیتخر و یستگکورش ّمخدر، مواد قاچاقجرم  از یناش دیعوا ریتطه یمنف یامدهایپ از

فـروش و  و دیـخر بـا. کننـد مـی تیـفعال یقـانون صـورت به هک است یخصوص بخش
. شود  میمانهمجر یباندها بینص یا گسترده و عیوس یدرآمدها ّمخدر، موادجایی  جابه

 یهـا بنگـاه و یخـصوص بخـش شـدن خـارج موجبـات ،گونـاگون طـرق به دیعوا نیا
 دادن جلـوه یقـانون یبـراهـای مجرمانـه  سـازمان. شـود مـی رقابـت ۀچرخـ از یاقتصاد
 یقـانون و موجـه ظـاهر بـه یها تیفعال به اقدام ّمخدر، مواد قاچاق از حاصل یدرآمدها

 گـرید یخصوص یها بخش هک است ییها تیفعال همان همانند ها، تیفعال نیا. نندک یم
 منـابع بـه هکـ هـای جنـایی گروه یها تیفعال هک تفاوت نیا با هستند، آن انجام حال در
 یدرآمـدها و مجرمـان جانـب از یمـال میعظ ۀپشتوان یک با دارند اکات یقانون ریغ یمال
 خـدمات و االکـ یبـراا ه  آنیشنهادیپ متیق ،جهینت در. شود می ادارهها   آنیقانون ریغ

 امـر نیـا هکـ باشـد ی قـانونیهـا بنگـاه ۀشد تمام متیق از مترک یحت تواند  مینظر مورد
ــت از خــروج طیشــرا ــرا را آزاد رقاب ــا بنگــاه یب ــصاد یه  جــهینت در و یخــصوص یاقت
  .سازد می فراهمها   آنیستگکورش

 ۀجرمانـم یهـا تیـفعال ِارانکانـدر دسـت ِریچـشمگ یهـا تیـحما و یظـاهر ییتوانا
 از یمـال منـابع جـذب یبـرا ینـسب تیـمز شیدایـپ موجب ها، بنگاه نیا از افتهی سازمان
هـا   آنبـا رقابـت عمـل در جـه،ینت در. شود یم ها بنگاه از دست نیا یبرا یمال یبازارها
 در و یاقتـصاد یهـا تیفعال انیجر از یقانون یها بنگاه خروج موجب وشود  می دشوار

  .)١/١٠١ش: ١٣٩٠ و پوربخش، غالمی(خواهد شد  ها  آنیستگکورش جهینت

  اقتصاد یواقع بخش بیتخر .٣ـ ۶
 اشـتغال جـادیا و یضـرور یاالهاک دیتول یبرا یگذار هیسرما ،یارکتبه یباندها هدف

 مثـل ندارنـد یاقتـصاد هیـتوج هکـ مولـد ریـغ یهـا نـهیزم در ًعمـدتاهـا   آنهکبلنیست، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

اق 
قاچ

ی 
دها

درآم
هیر 

تط
وق
حق

در 
در 

مخ
واد 

م
ّ

.../ 
شها

ژوه
پ

١٧١  

 بـه مبـادرت ،یحـیتفر یهـا لـوپک و یردا رسـتوران ،یدار هتـل بـه مربـوط های بخش
 ۀاجـاز شتریـبی متغیـر درآمـدهااین  و دارند ریمتغ یدهادرآم که کنند می گذاری سرمایه

  .)٧١ :١٣٨٧ ،یمراد( دهد یم را نیقوان از زیگر
 یحت هک شود  میموجب یاقتصاد نظر از دیمف ریغ یها تیفعال از یبعضفعال کردن 

 یها تیفعال در منابع مبودک جه،ینت در. آورند یرو ها تیالفع آن به زین یقانون منابع گرید
  .)١٨٢: ١٣٨٢ ان،یهاد( خواهدشد یاقتصاد رشد شدن ندک باعث یضرور

 جادیا و یضرور یاالهاک دیتول صرف ًاوال قاچاق از حاصل دیعوا ریتطهسان،  بدین
 بـه لیـتما زیـن گـرید یاقتصاد یها بنگاه و یخصوص یها بخش ًایثان و دشو ینم اشتغال
 هکـ شورکـ یـک اقتصاد یاصل یها هیپا جهینت در هک دهند یم نشان ها تیفعال نیا سمت
 بیـتخر اقتصاد یواقع بخش و ،متزلزل است یدیتول یاقتصاد یها تیفعال انجام همان

  .ابدی یم اهشکنیز  یاقتصاد یها استیس بر دولت نترلک هک گردد یم

  گیری جهینت
 قاچـاق جـرم از حاصـل دیـعوا انتقـال ای لیتبد ّمخدر، مواد قاچاق از یناش دیعوا ریتطه
 دیـعوا یقـانون ریـغ أمنـش نمـودن یمخف قصد با یمال گونه هر ای پول از اعم ّمخدر مواد

 بـه دیـمق مخـدر، مواد قاچاق از حاصل دیعوا ریتطه جرم رسد  مینظر به. است حاصله
. اسـت گـرید ۀمجرمانـ یهـا تیفعال و ّمخدر مواد قاچاق جرم دیعوا دادن جلوه مشروع
 دادن جلـوه یقـانون و مشروع به منجر جرم نیا نابکمرت ای بکمرت یرفتارها اگر نیبنابرا
  .شود ینم محقق نظر مورد جرمشود ن ّمخدر مواد قاچاق جرم از حاصل دیعوا

 دیـعوا ریـتطه بـاب در مانع و جامع یقانون نتوانسته یرانیا گذار قانون رسد  مینظر به
 بـاکـه  شود  میشنهادیپ لذا. تدوین کند ّمخدر مواد قاچاق جرم ًخصوصا جرم، از یناش

، )٢/٧ش: ١٣٩۴، ابراهیمـی( فـساد با مقابله و یادار سالمت یارتقا قانون یمحتوا به توجه
  .اقدام به تدوین چنین قانونی شود

 اصـلحدرآمـدهای  بینباید  ّمخدر مواد قاچاق از ناشی عواید تطهیر باب در گذار قانون
 بانـدهای توسـط هـا آن ۀگـسترد فـروش و تولید و ترانزیت و ّمخدر مواد جزئی فروش از

 سبک اجراهای ضمانت اتخاذ رسد  مینظر به اول مورد در. شود تفکیک به قائل تبهکاری
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 در اام باشد؛ مناسب یفریک یهاضمانت اجرا از یناش سوءپیامدهای  ازپیشگیری  برای
 یامـر یفـریک یاجراهـا ضـمانت و هـا مجـازات اتخـاذ رسد  مینظر به دوم گروه مورد
  .باشد یضرور

 و کالن یارز معامالت به یهتوج ،ییشو پول با مبارزه قانون در گذار قانون نیهمچن
 کـه یامـر ندارد؛ کنند  میزیوار ها بانک به را یاموال ای پول که یاشخاص تیهو قیتصد
 جرم از یریگپیش یبرا مختلف یورهاکش در متعدد یها یقانونگذار و ها یبررس از پس
 از یناشـ دیـعوا ریتطه میزان جرمکاهش  یبرا رسد  مینظر به. اند دهش نائل بدان ریتطه

 و شـود قائـل حـساب افتتـاح یبـرا ییهـا تیمحدودباید  گذار قانون ّمخدر، مواد قاچاق
  .دنمای کننده افتتاح تیهو قیتصد به منوط را یمشخص مبالغ از شیب حساب افتتاح

 کـاهش یبـرارا  یاجتمـاع و یوضـع از اعـم رانهیشگیـپ اقـدامات دیـبا گـذار قانون
 دیـعوا ریـتطه بـا مبـارزه یبرا یقانون قیدق میتنظ در وتعریف کند  مذکور جرم ارتکاب
  .دینما یخاص توجه رانهیشگیپ اقدامات به ّمخدر مواد قاچاق از حاصل
 یانگار جرم به ّمخدر مواد قاچاق به مربوط نیقوان لیذ در گذار قانون رسد  مینظر به

 که یامر بپردازد؛ مواد نیا تیترانز و دیتول د،یخر فروش، از حاصل دیعوا ریتطهِخاص 
 از یکـی رایـز باشـد؛ داشـته ّمخدر مواد قاچاق با ۀ مٶثرمبارز در یادیز تیاهمتواند  می

 ّمخـدر ادمـو قاچـاق جـرم بـودن سـودآور ن،امرتکب یسو از جرم ارتکاب یاصل عوامل
 یتبهکـار یبانـدها یسـو از جـرم ارتکـاب یبـرا یقـو یا زهیـانگ موضـوع، نیا .است
 بـا مبـارزه یبرا یجد توجه یرانیا گذار قانون اگر نیبنابرا. گردد  میمحسوب المللی بین
 کـاهش تـوان  مـیقطـع طـور به بکاهد آن یسودآوردورنمای  از و دهد نشان دیعوا نیا

  .اشتد توقع را جرم نیا ارتکاب
 ریـتطههـای جـرم  شامل همۀ جنبـه که جامع یقانون نیتدو رسد  مینظر به تینها در
مـورد نظـر  اهـداف بـه تـوان  مـیمـانع و جامع یقانون ۀیسا در تنها و است یرضرو باشد
  .آمد لینا ّمخدر مواد قاچاق از حاصل دیعوا ریتطهسرکوبی  و یریشگیپگذار در  قانون
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  یشناس تابک
 ،۵ۀ شـمار ،کیفـری حقـوق پـژوهشفصلنامۀ  ،»یاقتصاد میجرا یشناخت جرم کردیرو «م،شهرا ،یمیابراه .١

  . ش١٣٩٢
 ۀنامـ پژوهشدوفصلنامۀ  ،» اداریسالمت یارتقا قانون در جرم از یریشگیپ به گذار قانون کردیرو «،همو .٢

  . ش١٣٩۴پاییز و زمستان ، ٢ شمارۀسال ششم،  ،کیفری حقوق
  . ش١٣٨٣، مجد، ، تهرانشویی و پولجرایم اقتصادی ، باقرزاده، احد .٣
ــسه بزهکــاری ســازمان«بوریکــان، ژاک،  .۴ ــه در حقــوق کیفــری فران حــسین نجفــی  ، ترجمــۀ علــی»یافت

  . ش١٣٨٧، ٢٢ـ٢١های  شمارهدانشگاه شهید بهشتی، ، مجلۀ تحقیقات حقوقیابرندآبادی، 
  . ش١٣٨١، یم، زع، تهرانشویی پولیده، ، فری اصفهانیبیتذه .۵
 ،کیفـری حقـوق هـای آمـوزه ،»ییشو پول یانگار جرم لزوم در یلیتحل «،یمعروف مختار و کرم پور، یجان .۶

  . ش١٣٩٢ ،۶ ۀشمار
 هـای شـماره ،رونـد ۀمجل ،»آن با مرتبط مهم المللی بین اسناد و ییشو پول جرم به ینگاه «نا،یم ،یریجزا .٧

  . ش١٣٨٣، ۴٣ـ۴٢
، ی حقـوق ارشـد فقـه و مبـانی کارشناسـۀمـنا انیـ، پاشویی  حقوقی پولـبررسی فقهی ، ینعلی، حسیجعفر .٨

  .ش ١٣٨۴، یدانشگاه آزاد اسالم
 حقـوق ارشـد یکارشناسـ ۀنام انیپا ،ایران جزای حقوق و المللی بین اسناد در پول تطهیر مراد، یعل ،یدریح .٩

  . ش١٣٨٢ قم، دانشگاه ،یشناس جرم و جزا
 ارشـد یکارشناسـ ۀنامـ انیـپا ،ایـران حقـوق و المللی بین اسناد در پول تطهیر وش،یدار ،یفارسان یخسرو . ١٠

  .ش ١٣٨١ مدرس، تیترب دانشگاه ،یشناس جرم و جزا حقوق
 ،پـژوهش و مجلـس ،»رانیـا در ییشو پول منع ۀحیال در یبازنگر ضرورت «،یاقتصاد یها یبررس دفتر . ١١

  . ش١٣٨٢، ٣٧ ۀشمار ،دهم سال
 ،حقـوق و الهیـات تخصـصی ۀمجل ،ییشو پول ۀحیال و المللی بین اسناد در پول ریتطه« صادق، ،یمیسل .١٢

  .ش ١٣٨١ زمستان ،۶ۀ شمار
 ۀرسـال ،پـالرمو کنوانـسیون در ّفراملـی ۀیافتـ سازمان جنایات به نسبت کیفری الملل بین حقوق رویکرد ،همو . ١٣

  .ش ١٣٨١ قات،یتحق علوم واحد آزاد دانشگاه ،الملل بین حقوق یدکتر
 دو ،المللـی بـین اسـناد و رانیا نیقوان در ییشو پول با مبارزه «پوربخش، یدمحمدعلیس و یعل ،یغالم .١۴

  . ش١٣٩٠ ،١ۀ شمار ،اسالمی اقتصاد مطالعات تخصصی ـ علمی ۀفصلنام
  .ش ١٣٧٧ ناجا، یآموزش و یبانیپشت کل ۀادارتهران،  ،ّمخدر مواد با مبارزه آموزش فرهنگ ،یعل ،یغنچ .١۵
 نامـۀ انیـپا ،المللـی بین اسناد در تطبیقی ۀعمطال و شویی پول جرم قبال در ایران جنایی سیاست ،یول ،یمراد .١۶

  . ش١٣٨٧ قات،یتحق علوم واحد آزاد دانشگاه ارشد، یکارشناس
  . ش١٣٨٣ زان،یم تهران، چهارم، چاپ ،عمومی آسایش و امنیت علیه جرایم ن،یحس ،یرمحمدصادقیم .١٧
 ،)ییشـو پـول بـا ارزهمبـ المللـی بین شیهما ِمقاالت و ها یسخنران مجموعه( شویی پول م،یابراه ان،یهاد .١٨

  . ش١٣٨٢ وفاق، تهران،
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  موجز المقاالت
   الجنایةّن فی القصاص من غیر محلّبداع المقنإ

  . ش١٣٩٢ة عام ّمیسالفی قانون العقوبات اإل
  
  
  
  
  
  

  بجامعة قمكستاذ مشارأ( عادل ساریخانی ّ(  
  جرامعلم اإل قانون العقوبات وفی فرعالدکتورا طالب ( مّی مقدئمرتضی میرزا(  

. ش ١٣٩٢ فـی عـام ّیرانـیبـداعات المـشرع اإلإ الجنایـة، مـن ّالقصاص مـن غیـر محـل
 ّکـان االقتـصاص مـن غیـر محـلوالسؤال األساس فی هذا الموضوع هو الـسؤال عـن إم

اختلـف الفقهـاء فـی هـذه .  الجنایة فحسبّ منها أو یلزم القصاص من محلّأقلوالجنایة 
یقبل القـصاص مـن غیـر  فمنهم من ال. غیر المضبوطةوالمسألة بین الجنایات المضبوطة 

ا إلی أصل المماثلة فی القـصاص ویحکـم بالدیـة ً الجنایة فی غیر المضبوطة مستندّمحل
ا إلی اإلجماع وعمومـات القـصاص وفـی المـضبوطة یقـول اکثـر ًمنهم من یقبله مستندو

  والّ بإمکـان القـصاص مـن المحـلًالّ، معلّالفقهاء بعدم إمکان القصاص من غیر المحل
 ّ البعض یری إمکان القصاص من غیر المحلّولکن. ّدلیل علی القصاص من غیر المحل

ری إمکـان هـذا یـه ّن أنـّتج عن دراسة وجهة نظر المقـنالنا. ه مشروط برضی الجانیّ أنّإال
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  . من القصاص من دون تفریق بین المضبوطة وغیر المضبوطة إذا رضی الجانیالنوع
 الجنایة، الجنایات المـضبوطة، الجنایـات ّالقصاص من غیر محل :ةسی الرئالمفردات

  .غیر المضبوطة، المماثلة

  ةّة الجنائیّریالکفاءة فی خطاب المدیوّتحدیات العدالة 
  ّمع التأکید علی القانون اإلیرانی

  
  
  
  
  
  

  طالبة الدکتورا فی فرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام(  قاسمی کهریزسنگیةراضی(  
  سّ بجامعة تربیة المدركستاذ مشارأ (د فرجیهاّمحم(  

 ــ دةّمتعـددة ذات األغـراض الّة المعقـّالهیاکـل التنظیمیـ ـة ّواجهت أنظمة العدالة الجنائی
یات ناتجة من عدم الکفاءة والکلفـات ّهذه التحد. یات العمیقة فی العقود األخیرةّالتحد

عدم اعتماد الـشعب وة ّیرجع إلی أزمة المشروعیوتطویل المحاکمات من جانب والهائلة 
ة أسلوب حدیث لإلجابة عـن ّه إلی المدیریّالتوج. ة من جانب آخرّبأنظمة العدالة الجنائی

سـلوب یـستخدم لإلجابـة منـاهج القطـاع ة وهـذا األّیل فی مجـال الخـدمات العامـالعراق
ّات البینـة ّتها وتـدوین القیاسـیّد علی احترام الزبائن وتقییم األعمال ومـدیریّ ویؤکّالخاص
ّوقد أدت هذه المدیریـ... لألعمال ة فـی أخـذ القـرارات ّة إلـی إجـراء تعـدیالت أساسـیّ

ة ّیات النظریـّة تحکی عن التحدّة فی آثار المدیریّولکن الدق. ةّوالسیاسات للعدالة الجنائی
تهـدف . تهاءة وکفاّی العدالة الجنائیّة التی منها تحدّالت الجنائیّة فی مجال التدخّوالعملی

ا منهج ًة مراعیّی فی األنظمة القضائیّة لهذه التحدّالعملیوة ّهذه المقالة رسم األبعاد النظری
 أبرز رمز یرمی إلی الکفـاءة ّظهر من هذه الدراسة أنی .نین الموجودةتحلیل الوثائق والقوا

کید علی کثرة ما یخرج من المحاکم وکثرة القـضایا المحکـوم بهـا والتوجـ ه إلـی ّهو التأ
ّا، ولکن لـم یـؤد إلـی ًی إلی کثرة القضایا المحکمة فیها ظاهرّإن أدوات، وهذا ّاإلحصائی

  .ةّات القضائیءة فی اإلجراّالدق
ة، ءة، العدالـة، الکفـاّه إلـی المدیریـّة، التوجـّنظام العدالة الجنائی :ةسی الرئلمفرداتا

  .ةّاإلنتاجی
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  ة أداء الدیةّ حکم موت الجانی وفراره وکیفیمقارنة
  بین قانونی العقوبات السابق والالحق

  
  
  
  
  
  

  مازندرانة بجامعكستاذ مشارأ( کیومرث کالنتری (  
  جرامعلم اإلفرع قانون العقوبات وفی تورا طالب الدک( عادل علیپور(  
 من قـانون ٢٦٠ تین الّدرس هذا المقال موضوع موت القاتل وفراره المنصوصین فی المادی

ا الفروض ًیدرس أیضوا بینهما ً من قانون العقوبات الالحق مقارن٤٣٥  العقوبات السابق وال
ن مفهوم فرار الجـانی ّة ویبیّ الموضوع ویبحث عن جذوره الفقهیاوالشقوق المحتملة لهذ

والمفاهیم المشابهة للفرار مثل االنتحار والفرق فـی الحکـم علـی اخـتالف أنـواع القتـل 
ول ألداء ٶتعیـین المـسوّق الشرط الذی یشترط عـدم وجـدان الجـانی الفـار ّضرورة تحقو

  .ة إلی الجنایات ما دون النفسّسرایة أو عدم سرایة الحکم المذکور فی المادوالدیة 
  .قاربالقتل، فرار الجانی، االنتحار، الدیة، األ :ةسی الرئالمفردات

  تبریر العقوبة فی نظام العدالة بمثابة اإلنصاف
  
  
  
  
  
  

  علی سیناستاذ مساعد بجامعة بوأ( هادی رستمی(  
  ستاذ مساعد بجامعة بوعلی سیناأ( علیرضا تقی پور(  

ین ّ، من أشهر الفالسفة السیاسی»جان رالز «خذة من آراءّفکرة العدالة بمثابة اإلنصاف، مت
ة العدالـة، مـن تبریـر العقوبـة ّلم یغفل رالز فی شـرح نظریـ. ین فی القرن العشرینّاللیبرالی

یختلف . خاطفةوة بتأسیس العقوبة موجزة ّمناهجه الحدیثة الخاصوّبین نظریاته األخیرة و
ًا مع مـا بینـه سـابقًّا تامً اختالف»العدالةة ّنظری«ر فی أثره المشهور ّة هذا العالم المفکّنظری  اّ

یسعی رالز فی مقالته األخیرة لتبریـر العقوبـة أن یـربط . »مفهومان من القواعد«فی مقاله 
 ّنـری أن. هّ منهمـا حقـًّیعطی کـالوالتی تهدف الفائدة وبین التعالیم التی تهدف العقوبة 

تـه الـسابقة فـی ّة العدالـة نـسخت نظریّاألسالیب التی أخذها رالز لتبریر العقوبة فی نظریـ
هذه المقالة ترمی إلی بیان العقوبـة بمثابـة اإلنـصاف فـی . »مفهومان من القواعد«مقالة 

  .ةّة النظریّإلی إثبات صحونظام العدالة 
  .ه إلی الفائدة، العدالةّه إلی العقوبة، التوجّرالز، إنصاف، التوج :ةسی الرئالمفردات
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  ةّیة االعتبارّیللشخص ألوان العقوبات معرفة
  
  
  
  
  
  

  صفهانإستاذ مساعد بجامعة أ( حسن پوربافرانی(  
  ماجستیر بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام( ة سیفیّمهدی(  

ة ّیسالمبداعات قانون العقوبات اإلإة من ّیة االعتبارّیة للشخصّیة الجنائیولٶاالعتراف بالمس
 ّوکمـا أن. نوعهاوة العقوبة ّیفی أن نبحث عن کنایمع االعتراف بها علو.  ش١٣٩٢ عام یف

ّعدد القانون ك فلذل. ة عقوبةّیمة، ال تعاقب بأیة جرّیة ال تقدر اقتراف أّیة االعتبارّیالشخص

 القـانون ّ أنیة، علّیة االعتبارّی تعاقب بها الشخصیا من العقوبات التً فهرس٢٠ ة الّمادال یف
مع االلتفات باإلبهامات الموجـودة فـی  .ول عقوبتهاها حّان المسائل کلیُکمل بعد، بیلم 

لة وغیـره، ترمـی هـذه الدراسـة تقیـیم ّة والمکمّالقانون فی صعید تطبیق العقوبات األصلی
  .ةّة االعتباریّعقوبات الشخصی
ة، ّة، العقوبــات التبعیــّة، العقوبــات األصــلیّة االعتباریــّالشخــصی :ةسیــ الرئالمفــردات
  .ةّقوبة الشرعیلة، العّالعقوبات المکم

ّقاعدة رد األدل   ةّحدة األمریکیّة فی الوالیات المتّ
  ة المشابهة لها فی إیرانّومقارنتها مع الضمانات اإلجرائی

  
  
  
  
  
  

  مهدی صبوری پور  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید بهشتیأ  
مـة وال ّاط ترد فـی المحکّة التی استعملها الضبّة التی حصلت من غیر الطرق القانونیّدلاأل

ّ بها وهذا الرد ضمانة إجرائیّیستدل یعرف هـذا األمـر وة لرعایة القانون فی تحصیل الدلیل ّ
حدة للتفتیش واالعتقـاالت غیـر ّالتی یعمل بها فی الوالیات المت» ّقاعدة رد األدلة«باسم 
مین ة للمجـرّی إلی عدم إمکان المحکومیـّ العمل بهذه القاعدة قد تؤدّا بأنًالفت. ةّالقانونی

کت المحکمة العلیا فی هـذه الـسنوات ّالخطرین والذی أثار االنتقادات الکثیرة، فقد تحر
 فـی إیـران، نظـر ّا النظام القـانونیّ أم. والتحدید من نطاق هذه القاعدةّاألخیرة نحو الحد

ة ّ من أصول محاکماتها الجزائیـ١٩٠ الة ّمادالل من ّنظرة خاطفة بهذه القاعدة فی البند األو
خـاذ الوکیـل ّهم فـی اتّ المـتّة حـقّإذ یحمی فی هذه الماد.  ش١٣٩٢مصادق علیه عام ال
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ّا وقبـل التطبیـق والعمـل غیـرت فـی التعـدیالت ًبـدأة ّ لم یطبق هذا البند من المادولکن
ّ وحـذفت قاعـدة رد األدلـ١٣٩٤الواردة علی القانون فـی عـام   مـن ٣٨  الة ّوالمـاد .ة منـهّ

إن وة ّات المـشروعة وحفـظ الحقـوق المدنیـّیـّ من قانون رعایـة الحر٩  الة ّالدستور والماد
ّها غیر قاعـدة رد األدلـّ أنّصرحتا بعدم قبول اإلقرار الحاصل من التعذیب إال ة ووجودهمـا ّ

وعلی أسـاس هـذا ال یوجـد . ّفی القوانین لیس بمعنی وجود القاعدة فی القانون اإلیرانی
  .ّ اإلیرانیقوباتع مصداق من القاعدة فی قانون الّأی

  .أصول المحاکمات  ، قواعدّالرد  ة، قاعدةّالدلیل، الضمانة اإلجرائی :ةسی الرئالمفردات

  راتّ من تهریب المخدةتغسیل العائدات الحاصل
  ةّالدولی سناد واألّفی القانون الداخلی

  
  
  
  
  
  

  گنابادی فةّ الحرةّیسالم اإلةستاذ مساعد بجامعأ (اسپورّرضا عب (  
  مشهدی فةّ الحرةّیسالمة اإلستاذ مساعد بجامعأ (ی واعظ طبسیعل (  

شف مصادر کرات هو المنع عن ّب المخدیل العائدات الحاصلة من تهریالغرض من تغس
مـة ی هـذه الجریه إلـّوقـد توجـ. المـشروعة األنـشطة یها فکاستهالبسبب هذه األموال 
ل یفـة لتغـسّان العناصـر المؤلیـهذا المقال ب یّتبنیو. ّیرانیا للقانون اإلً خالفّیالقانون الدول

ب یـل العائـدات الناجمـة مـن تهری وتغسّ مفهومها العامیمة فیاألموال الحاصلة من الجر
ل ی مفهـوم التغـسیق فـیـا الدراسـة والتحقًضیـ أیّتبنـی وّ مفهومها الخـاصیرات فّالمخد

ضع رات ویـّن المخـدیّعـدل المـشرع قـوانیقترح هذا المقال أن ی. زاته وأغراضه وآثارهیوم
نتاجهـا إشراءها ویعها ورات، بّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یه تغسیّجرم فیا ًقانون
مـة یف حـول القـانون الجـامع لجرّ وجهـات نظـر المؤلـیأتی اًیردها وأخیتوریرها وتصدو

  .راتّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یتغس
  .سیل األموال، العائدات الحاصلة من الجریمةرات، تغّالمخد :ةسی الرئالمفردات

ّة الهرمیة فی أروبا والتحدیات التی تواجههاّالمصادر الجنائی ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّاألمینی محمود روح  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید باهنر فی کرمانأ  
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روبـی بعـد دراسـة المـصادر  القول بالمرحلتین المتمایزتین فی مـصادر القـانون األمکنی
 اًّساسـیأ ًالّة تحـوّ األم ـأنشأ ظهور مفهوم الدولة. ّ األروبیّفة للقانون الجنائیّخذ المؤلوالمآ

فـة للقـانون فـی ّة وأوجب التمییز والفروق العمیقة فـی العناصـر المؤلّفی المصادر القانونی
 ة کواقعّللمصادر القانونی). بعدهوة ّ األمـقبل ظهور مفهوم الدولة (المرحلتین المذکورتین 

، قبل ظهور هذا المفهوم میزاتها التی تمکننا معرفة هذه المرحلة بأحسن وجه من ّخارجی
ّمن جانب آخر یعرف لنـا ماهیـوجانب  ة القـانون الـصالح للتنفیـذ والتطبیـق قبـل ظهـور ّ
ّهذا المقال یرمی إلی دراسـة میـزات القـانون فـی المرحلـة األولـی ثـم یـدرس  .المفهوم

ّیحلل مؤلو ة والذی أنشئ فی ّاألمـ لقانون الحدیث بعد ظهور مفهوم الدولة میزات اوفات ّ
 ّ قانون باسـم القـانون األروبـیّحاد األروبیّوظهر الیوم فی بلدان االت. ّقالب النظام الهرمی

ّوالذی یعمل به ویطبق فی البلدان األروبی وضـعف  .ّا إلـی جنـب القـانون الـداخلیً جنبـّ
نـوع تعاملـه وب من تطبیق هذا القانون الحـدیث ّیث مسب أو القانون الحدّالقانون الداخلی

  .ّی إلی تزلزل النظام الهرمیّ والذی أدّ فی البلدان األروبیّمع القانون الداخلی
، ّ، القــانون الحــدیث، القــانون األروبــیّالهــرم، الــنظم القــانونی :ةسیــ الرئالمفــردات

  .، قانون الشبکةّ، عدم النظم القانونیّالتسلسل اإلداری

  ةّة للشرطة فی استعمال األسلحة الناریّ القانونیالختیاراتا
  )طانیایة إلیران وبرّدراسة مقارنة فی السیاسة الجنائی(

  
  
  
  
  
  

   فراسیابیأعلی  
  ةّة بجامعة أمین للعلوم االنتظامیّعضو الهیأة التدریسی  

ة فـی ّ المهمـ من قبل الشرطة، من الموضـوعاتّة الستعمال السالح الناریّالطرق القانونی
ة تجارب مفیدة فی صعید إجراء التعدیل فی ّنجلیزیللشرطة اإل. ةّمطالعات الحقوق البشری

هذه الدراسـة . ة دراسة هذه التجاربّه من المفید للشرطة اإلیرانیّة، نری أنّإطالقاتها الناری
ا طانیـیبروما هی وجهـة نظـر إیـران : مع منهجها المقارن تسعی أن یجیب عن هذا السؤال

فین ّکثـر المـوظ أ.اسـتعمالهو ّ بالنـسبة إلـی حمـل الـسالح النـاریّفی نظامهمـا القـانونی
ز القـانون ّة وجـوّاتهم الیومیـّ فی عملیّین للشرطة فی إیران یحملون السالح الناریّاإلجرائی

ا بـشرط ًة فی اثنـی عـشر مـوردّاستعمال األسلحة الناری.  ش١٣٧٣المصادق علیه فی عام 
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ّة ویعـین مـوارد الحمـل ّاط الـشرطة األسـلحة الناریـّطانیا ال یحمل ضـبیبروفی . الضرورة
ز استعمال ّاط الشرطة وفی القوانین الراهنة فی بریطانیا یجوّة ضبّواالستعمال من قبل جمعی

ا ًفی نفس الحالـة أیـضو ّالسالح إذا کانت نفس الضابط أو أحد المواطنین فی خطر حال
ی إلـی تـشدید ّ إذا کـان االسـتئذان یـؤدّإلطالق النـار إالیجب الضابط أن یستأذن القائد 

ة یجـب علـیهم أن ال ّة فـی الـشرطة اإلیرانیـّة غیر القانونیـّلتقلیل اإلطالقات الناری .الخطر
ة ّ فی بعض المحافظـات التـی تحـدث فیهـا حـوادث إرهابیـّ أنّ إالّیحملوا السالح الناری

 أن ّه مـن الـضروریّوأنـ. دوا بالـسالحّ الشرطة فیجـوز لهـم أن یـزوّحة ضدّهجمات مسلو
اط أو المـواطنین وال یجـوز فـی التنقیـب وکـشف ّیستعمل السالح فی حفظ أنفس الـضب

  .همینّالجریمة واعتقال المت
  .ةّولیٶل المسّة، تحمّحفظه، األسلحة الناریواستقرار النظم  :ةسی الرئالمفردات
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