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 فساد مالی و پولشویی
 

 2، سارا نوریان1رسول یاری فرد

 

 

 

 چکیده:

ی حکومت هاست و مختص یك قاره، منطقه یا گروه قومی به اعتقاد اكثر متفکران، فساد یك بیماری انکار ناپذیر در همه

فساد در  رژیم های سیاسی دموكراتیك و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال باشد. خاص نمی

 لت است.شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دویافت می

مار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در كشورهای جهان توان به بیمار، بیمار مزمن و بیامروزه كشورها را از این حیث می

كشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است كه بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندكی برای بهبود و نقاهت سوم چون

 آن باقی گذارده است.

در هنجارهای هر روزه به روشنی…و در كشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخالقی

 و هر ساعته مسئوالن و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی علل وآثار فساد مالی و)پولشویی (به عنوان عمده ترین و بارزترین و كثیف ترین زیر شاخه این 

 فسادمالی است.

 

 

 كلمات كلیدی:

  شویی پول  money Fightingپول با مبارزه . resource laundry Money        شویی پول منشأ

E-(، بانکداری الکترونیکی)Electronic Commerceتجارت الکترونیکی). transfer laundry Moneyانتقال

Banking( پول ناپاک ، ،)Dirty Moneyقاچاق ،) ( پولMoney Trafficking پولشویی الکترونیکی ،)

(Electronic Money laundering) 
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 مقدمه:

امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر  .پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد

یافته است بطوریکه به یکی ازمعضالت حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و  جرایم و اعمال خالف در سطح جهان، رشد بسیاری

مبارزه با آن متمركز  اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر رشد و توسعه

در ایران نیز مدتی است كه توجه ها به سمت آن جلب شده  .شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند

 .بارزه با آن پرداخته خواهد شدموضوع و راههای م است. در این مقاله به شناسایی

اعمال خالف قانون، مشروعیت می  پول شویی یك فعالیت غیرقانونی است كه در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از

 .به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود یابد. به عبارت دیگر پولهای كثیف ناشی از اعمال خالف

مجرمان می باشد. پول شویان  یك روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای این عمل،

پولهای ناشی از آن را تطهیر می كنند و یا افرادی هستند كه پولهای  كسانی هستند كه یا خود اعمال خالف را انجام داده و

 .و اقتصادی كشور وارد میکنند آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی خالف را بطور

تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری،  خالفکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخالقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر،

تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطالع رسانی سودهای  قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای

در وجوه پس انداز شده آنها  را بدست می آورند. وچون ردپای این افراد در معامالت مالی و بانکی به صورت زنجیروار النیك

 و كارتهای هوشمند (credit card) چکها، كارتهای اعتباری آشکار می گردد، بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند

(smart card) ابزارهای  از پول نقد رو می آورند. پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به سایربه استفاده  اجتناب كرده و

به ناچار به پول شویان داده می شود تا  مالی مانند حجم باال، مشکالت در حمل و نقل و كاهش قدرت خرید در طول زمان

 .گردد در طی مراحلی به شبکه اقتصادی كشور وارد

پول شوئی پدیده ای نیست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباری در نهایت الزم به ذكر است كه 

شود و تمامی افراد آغاز می…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح باالدست، مسئوالن، سیاست گذاران، دولتمردان و…و

دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف جامعه را درگیر و مبتال می سازد، به این ترتیب كه نهادهای پول شو از سطوح زیر 

 برند.شوم خود بهره می

ود و نکات توجه شدر این نوشتار سعی برآن بوده است كه با دیدی كل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی

 مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری كشور بررسی گردد.

 پیشینه پولشویی:

 رمایهس افزایش و تملك درآمد كسب دنبال به همواره او خاكی، كره این بر انسان خلقت بدو از بگوییم كه نباشد اغراق شاید

 و مشروع راههای از .دارد و داشته رو پیش راه دو كلی حالت در آن، به نیل برای كه گفت بتوان شاید و بوده مادی های

 بودن پردرآمد بودن، آسانتر جهت به اغلب خواه زیاده های انسان نامشروع راههای از جامعه آن هنجارهای و قانون با متناسب

 برای را مشکالتی حركات گونه این همواره كه اند شده وارد نامشروع راه از درآمد، كسب در مجرمانه اعمال بیشتر سرعت و

 محل كه جرایم گونه این از الزم تدابیر اتخاذ با كه بود این بر سعی همواره و است برداشته در جامعه له،جم از و سایرین

 هر و شده متوسل ای وسیله هر به خود اهداف گسترش با .نماید جلوگیری گردد می جامعه در … و امنیت رفاه آسایش،
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 هجامع در جرایم گونه این با مبارزه برای است. گشته جامعه اخالق بنیان نابودی موجب نهایت در و دانسته ارزش ضدارزشی

 دارد. وجود جامعه حاكمان روی پیش راه دو كلی طور به

شود، ملتی به ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع میپول شوئی نیز مانند بحث كلی

ن افتد، ردپای ایشود و حتی جنبش مردمی به راه می،كودتائی بر پا میشودشود، دولتی سرنگون میخاک و خون كشیده می

 .شودهیوالی وحشتناک دیده می

 :تعاریف و مفاهیم

 تعریف فساد:

قدرت فساد، تالش برای كسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از

شود كه مزایائی را خارج از قاعده و بیجا و برخالف رفتار ضد اجتماعی محسوب می دولتی برای منافع شخصی بوده و یك

 هنجارهای اخالقی و قانونی اعطا كرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید.

 :سطوح فساد

ی مرتبط بوده و فساد عمدتاً در دو سطح صورت میگیرد: فساد در سطح اول، مفاسدی است كه عمدتا به نخبگان سیاس

كارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگیر این نوع فساد میباشند. فساد در سطح دوم، میان كارمندان رده پائینی 

است كه در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و كارسازی های غیر قانونی قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتًا با بخش 

 باشد.در ارتباط میخصوصی و جامعه درگیر و 

 :علل فساد

« امضاهای طالئی»علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است كه مأموران دولتی از اختیارات فراوان و 

 برخوردار باشند.

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملکرد و امنیت شغل و حرفه گرائی در خدمات عمومی كمتر باشد، انگیزه های مأموران 

 به جای خدمت رسانی به مردم بیشتر خواهد شد.« خود»ولتی در خدمت رسانی به د

 در این خصوص ارائه شده است: آمده است، سه نظریهعمل به ی پول شوئیكه دربارهدر بررسی هائی-

پول شوئی ناشی از فعالیت مافیا بود.بدین طریق كه برای نخستین بار )آل كاپون( رهبر افسانه ای مافیا، وجوه  ی اول:نظریه

سرقتی از باندها را در رختشوی خانه های متعلق به خود مخفی میکرد و سپس از طریق رختشوی خانه ها این منابع به 

 اقتصاد انتقال می یافت.

استفاده  0791ی را برای اولین بار محققان در جریان رسوائی واترگیت آمریکا در دهه ی : واژه ی پول شوئی دومنظریه

 كردند و سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.

در یك جمع بندی كلی باید گفت: پول شوئی مجموعه اقداماتی است كه برای جابجائی پول، داد و ستدهای  ی سوم:نظریه

های تروریستی و دیگر جنایات به شکل سازمان یافته و ند خرید و فروش مواد مخدر، فعالیتغیر مشروع وخالف قانون، مان

شود. در واقع این واژه ای برای توصیف با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات،نوع پول، ذی نفع یا مقصد نهائی انجام می

های محرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق فرآیندی به كار میرود كه در آن وجوه و عواید غیر قانونی حاصل از فعالیت
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ها و یا گذر از مراحلی شسته شده و ظاهری قانونی به خود در چرخه ای از فعالیت…اسلحه و كال، قاچاق انسان، رشوه و 

 گیرد.می

 

 

 :تأثیر پول شوئی در اقتصاد جهان

ت كنند عمال این فعالیی اقتصاد كشور استفاده میاز آنجا كه پول شویان پس از تطهیر پول كثیف با درآمدهای آن از چرخه 

 و منبع اصلی تاریك خانه« سیاه و پنهان»های سیاسی مانعی برای رقابت كامل و ایجاد منابعی هنگفت برای انجام فعالیت

 روند.به شمار می« سیاسی و اقتصادی»های 

ها، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم و.. لتپول شوئی آثار زیانباری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. درآمد دو

 تنها بخشی از این آثار است.

 

 از آثار زیانبار عملکردی پول شوئی:

میلیارد دالر و معادل  011میلیارد تا  011اشاره كرد كه معادل  0111توان به طور نمونه به حجم پول شوئی در سال می

داخلی فرانسه بود.در حال حاضر افزایش وتولیدناخالص لید ناخالص ملی آمریکا درصد تو 6درصد تولید ناخالص جهان و  0

كاهش  تقاضای پول می انجامد همچنین پول شویی و جرایم اقتصادی باعث تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاری  جرائم

ی، تضعیف موقعیت نهادهای شود. از آثار سیاسی پدیده ی پول شوئكوتاه مدت پر خطر و پر بازده می…های بلند مدت به 

 مالی و كاهش مشروعیت نظام سیاسی و بالتبع زمینه ساز بودن برای بی ثباتی سیاسی است.

 

 عالئم و نشانه های پول شوئی عبارتند از :

 .وجود معامالت گسترده پولی یك مشتری كه با موضوع فعالیت وی مغایرت داشته باشد 

  طریق واسطه ها انجام میگیرد.معامالتی كه بدون هیچ دلیل تجاری از 

 ارند.د اند یعنی حسابرسی نامناسب و ناكافیمعامالت غیر مجاز یا معامالتی كه به درستی ثبت نشده 

 د خری-اسناد قابل واگذاری-انجام معامالت ارزی با حجم باال و شکل نامتعارف مثل حوالجات از سیستم غیر بانکی

 .مستقیم خدمات انتقال پول

 

 :شوییانواع پول 

نیز پیچیده و متنوع خواهد بود.  با توجه به متنوع بودن روشهای كسب سود از اعمال خالف، بالطبع شیوه های تطهیر پول

خالف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات كشوری  به عبارت دیگر شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع

 قررات كشوری كه درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولیترین وگرفته و نوع م كه در آنجا خالف صورت

عملیات پول شویی، مقادیر  مهمترین روشهای پولشویی این است كه پول شویان برای كاهش جلب توجه مجریان قانون به
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ده و یا با آن ابزارهای مالی مستقیم در بانك سرمایه گذاری كر زیادی پول نقد را به مقادیر كوچکی تبدیل نموده و یا بطور

 .خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می كنند چون چك، سفته و غیره

تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار  - ازشیوه های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی

ایه گذاری در بازار طال و الماس، شركت در مزایده های اجناس قالبی، سرم سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه

اشاره نمود. به صورتی كه  كاالهای قدیمی و انتقال پول به كشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل كشور سوئیس هنری و

ن با پولهای گذاری شود، در طول گردش و دست بدست شد پول كثیف زمانی كه در فعالیتهای قانونی وارد شده وسرمایه

مرحله  3شناسایی آن ناممکن می گردد. مراحل عملیات پولشویی بطور معمول در  تمیز مخلوط می شود، بطوری كه دیگر

می پذیرد.  انجام (Integration) و ادغام (Layering) ، طبقه بندی یا الیه الیه كردن(Placement) مکان یابی

مالی می شود. این مرحله در هنگام سپرده  نقد بطور فیزیکی وارد سیستممکان یابی به مرحله ای گفته می شود كه پول 

اتفاق می افتد. طبقه بندی یا الیه الیه كردن مرحله ای است كه در طی آن  گذاری پولهای غیر قانونی در نهادهای مالی

قانونی به اجرا در می آید.  رنامشروع با یکسری فعالیتهای مبادالتی به منظور تغییر وضعیت بین وجوه منابع غی درآمدهای

مرحله محسوب می گردد. در مرحله ادغام ، وجوه غیر قانونی با یکسری  به عنوان مثال، نقل و انتقال وجوه بین بانکها جزء این

می شود .  قانونی به بدنه اصلی اقتصاد تركیب می گردد و در موسسات تجاری قانونی سرمایه گذاری فعالیتهای تجاری و

می باشد.  (Cyberpayment Systems) روشهای جدید پول شویی از طریق سیستمهای پرداخت شبکه اییکی از 

شبکه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد.  در این سیستم ها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت،

انتقاالت وجوه و  سطه پول و بی نام بودن نقل وشرایط خاص این شبکه ها مانند نقل و انتقال بدون وا پول شویان، بدلیل

 .از این طریق انجام می دهند گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان، مراحل گوناگون پولشویی را

 

 :برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شوئی

یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در بسیاری از رهبران و دولتمردان كشورها به ویژه در كشورهای جهان سوم مشکوک 

 اند، عبارتند از:ی اخیر در ارتباط با پول شوئی مطرح شدهپول شوئی هستند.عمده ترین مقام هائی كه در دهه

دیت مدیران ارشد كر-وزیر سابق دادگستری سوئیس-رهبر حزب سوسیال دمکرات ایتالیا-رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا

برخی اعضای -بادر رئیس جمهور سابق مکزیك-بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن-دیکتاتور سابق فیلیپین-سوئیسبانك 

-وبیبرخی دولتمردان ارشد كره جن-دیکتاتور سابق گابن-شوهر بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاكستان-كمیسیون اروپا
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ابق زئیر و بسیاری از وزیران و رهبران كشورهای جهان سوم به دیکتاتور س-رئیس جمهور اسبق پرو-دیکتاتور سابق نیجریه

 خصوص در كشورهای نفت خیز )خلیج فارس(.

با توجه به این كه در تمامی اشکال پول شوئی ردپای برخی كشورهای توسعه نیافته از جمله سوئیس به چشم میخورد، 

ی آن با كشورمان ایران و كشورهای قدرتمند جهان اقتصاد-بررسی سوابق اقتصادی و سیاسی این كشور و تعامالت سیاسی

 منجمله آمریکا ضروری به نظرمیرسد.

 

 :تطهیر بین المللی پول كثیف

در كشور سوئیس تبدیل عملیات تطهیر پول به یك حرفه شرافتمندانه از سوی قانون، موجب گردیده است تا سیاستمداران، 

ركت های تخصصی و حسابداران قسم خورده سوئیسی، فرصت تجارت قضات، نیروهای پلیس، كارشناسان نظامی، وكال، ش

 مالی به سركردگی بانك های سوئیسی را غنیمت شمرده و از آن سودجوئی به عمل آورند.

حضور اكثر نمایندگان پارلمان در عملیات تطهیر پول نظام بانکی سوئیس باعث شده است تا یك گروه بسیار مقتدر فشار، 

 كشور پدیدار گردد. در نظام سیاسی این

دیده زدر حقیقت، سوئیس هیچ فعالیت مولدی ندارد به جز مخفی نگه داشتن كاالهای د»پروفسور جان زیگلر می نویسد: 

 شده از سایر كشورهای جهان.

جاری شدن درآمدهای حاصل از جنایات سازمان یافته بین المللی به سیستم بانکی غول آسای سوئیس، خصوصا معامالت 

 باشد.مخدر مانع بزرگی بر سر راه جلوگیری و مبارزه با توزیع و خرید و فروش مواد مخدر میمواد 

 :اثرات پول شویی بر اقتصاد كالن

در جریان دنیا، پولهای كثیف می باشند.  با توجه به فعالیتهای غیر قانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا، حجم بزرگی از پولهای

عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد كه ساالنه  در مجمع 0771سال در قطعنامه ای كه در ژوئن 

 پول تطهیر می گردد. در نتیجه، وجود این حجم وسیع پول كثیف ناشی ازعملیات پول شویی میلیارد دالر 0دست كم 

بب كاهش تقاضای پول و س بالطبع اثرات زیادی درسطح اقتصاد كالن خواهدگذاشت. افزایش پول شویی و جرم و جنایت

زیر زمینی بعلت رشد پول شویی، به دلیل عدم ثبت  می شود. همچنین رشد فعالیتهای GDP كاهش معینی در نرخ ساالنه

تاثیر قرار می دهد. عالوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز  سیاستهای اقتصادی را تحت GDP در

بزرگ به سمت سرمایه گذاران  ، فعالیتهای غیر قانونی نهفته، درآمد را از پس انداز كنندگانمی گذارد. در سطوح وسیع تاثیر

به سمت سرمایه گذاریهایی پر ریسك و با كیفیت پایین هدایت  و پس انداز كنندگان كوچگ و یا از سرمایه گذاریهای شفاف

 .شویی سبب آلودگی مبادالت قانونی خواهد شداقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین پول  می كند و در نتیجه بر رشد

اختالس و كالهبرداری ها مورد  بدین صورت كه اعتماد به بازارها و مبادالت قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع

دین شویی، فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از كشور می باشد. ب تردید قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از اثرات منفی پول

 .برای تطهیر و سرمایه گذاری به كشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند صورت كه پولهای خالف

 (FATF) :سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی 

FATF یك سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی می باشد. در این راستا، سازمان FATF  مبارزه با فعالیتهای غیر قانونی

 07عضو ) 30شامل  FATF می گیرد، آغاز نموده است. در حال حاضر دامنه وسیع فعالیتهای اقتصادی را نیز در بركه 

 .المللی( می باشد سازمان بین 0كشور و

دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان،  شامل كشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیك، برزیل، كانادا، FATF اعضای

 ژاپن، لوكزامبورگ، مکزیك، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، هنگ كنگ،

خلیج فارس می باشد كه عمدتا مهمترین  تركیه، انگلستان و آمریکا و دو سازمان بین المللی اتحادیه اروپا و شورای همکاری
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ماده ای می باشد كه كلیه جنبه های  01دارای یك دستورالعمل  FATF زمانمراكز مالی جهان محسوب می شوند. سا

 .برگرفته و اعضای آن ملزم به انجام آنها می باشند مبارزه با پول شویی را در

 :نمونه ای از پول شوئی و فساد مالی در كشورها

 اكوادور:-0

دموكراتیك را در آن مشاهده نمود به نحوی كه تأثیرات زیانبار توان آثار فساد مالی بر روند اكوادور نمونه ای است كه می

فساد مالی در این كشور، ثبات مردم ساالری را به مخاطره انداخته بود. موضوع فساد مالی با برخی از حوادث سیاسی اخیر 

 م ارتباط داشت. 0779مانند قیام مردم بر ضد رژیم سابق عبداله بوكرم در فوریه سال 

ها خدمات گمركی و مالیاتی، ساخت های حکومتی در زمان رژیم سابق، آلوده بر فساد مالی بود. این فعالیتفعالیتبسیاری از 

شد و این امر، ارائه خدمات را كامال تضعیف كرده و سبب سیاسی شدن مالیه مسکن و دیگر قراردادهای عمومی را شامل می

 و دادگستری عمومی گردید.

درصد با رشوه  همراه بود و در همین حال، برق شهرها در نتیجه ی همین فساد مالی  31تا  01ه قراردادهای عمومی همیش

ساعت در شبانه روز قطع می شدند. تخلف در پرداخت حقوق گمركی به صورت هنگفت انجام میگرفت كه ظرف  1گاهی تا 

 میلیارد سوكر )واحد پول اكوادور( برآورد شد. 001ماه، بالغ بر  6مدت 

اثر عینی از فساد مالی در اكوادور را برشمرده است. بعضی از این علل اصلی  00علت اصلی و  00ر الری سانتوس، دكت

های اخالقی، بی سوادی، عدم شفافیت، سیاست زدگی و تمركز بیش از حد حکومت، برخی از عینی عبارتند از: ضعف ارزش

مورد اثرات فساد مالی، ضعف خدمات عمومی، افزایش در قطبی تفاوتی در ترین آثار عبارت است از: خشونت، احساس بی

 شدن و تفرقه ی اجتماعی.

 

 

 تانزانیا:-0

در مورد سطوح فساد و رابطه ی نوع دولت ها و سطح فساد در تانزانیا مطالعاتی صورت گرفته است.گزارش واریو با نمونه 

سرعتی سرسام آور در طول دو دهه ی گذشته،گسترش و  های گسترده ای از فساد مالی را در بخش عمومی افشا كرد كه با

 افزایش یافته بود.

هر دوجنبه ی فساد جزئی و كالن در باالترین سطوح دولتی وجود داشته و فساد جزئی، دامنه ی گسترده تری داشت. موگاندا 

كند. وجود این پدیده در بخش های دولتی مدعی بود كه این پدیده یك مزاحم جدی بوده و ارائه خدمات مؤثر را مختل می

تر .بر اساس شواهدی كه در محاكم عمومی ارائه شد، فساد جزئی بیشو قضائی و تمام بخش های اجتماعی دیده میشد

اعضای بخش عمومی را در بر گرفته؛ یکی از عوامل اصی، نارضایتی عمومی بود. فساد كالن در تأمین و ارائه كاالها و خدمات، 

تهیه مسکن وجود داشت.  دادن مجوز برای صید و شکار، استخراج معدن و قراردادهای بزرگ دولتی به ویژه راه سازی و

 9/000به  0/79قرار داد ساختمانی انجام شد، هزینه های كاذب هنگفتی را فاش كرد.سطح هزینه ها از  00ارزیابی از 

میلیون دالر افزایش یافته بود. به اعتقاد موگاندا، این شاهدی بر وجود فساد مالی است وخیم شدن اوضاع اقتصادی، سقوط 

 ن رهبری سیاسی، مهمترین علل افزایش فساد مالی در تانزانیا بود.اخالقی عمومی و نبود

 آرژانتین:-3

سال بودند  00و0/7، 3زمان مورد انتظار برای طرح مسائل تجاری مدنی و خانوادگی به ترتیب  0773در آرژانتین در سال 

 داشت.میانگین زمانی اشاره شده بسته به سهولت یا پیچیدگی موارد مطروحه واریانس زیادی 
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رتی باشد.لوئیچی ماتروند خصوصی سازی و فسادهای ناشی از آن جمله مطالعات صورت گرفته در كشورهای توسعه نیافته می

كه كشورهای آمریکائی التین را از این حیث مورد بررسی قرار داده معتقد است: یك شركت خصوصی شده ارزش بیشتری 

كت های دولتی را حفظ كند.به نظر وی بسیاری از خصوصی سازی های آمریکای دارد اگربتوانند قدرت انحصاری در اختیار شر

التین تمركز و انحصار در بازار را بیش تر كرد و نه كمتر.او مدعی است كه خصوصی سازی شركت تلفن در آرژانتین و شركت 

 برق در شیلی به نحوی انجام گرفت كه رانت های انحصاری برای برندگان ایجاد كرد.

 كنگ: هنگ-0

تواند موارد مناسبی برای مطالعات بدست هنگ كنگ نمونه ی مناسبی از كشورهایی است كه با فساد مبارزه نموده و می

در هنگ كنگ همه گیر بود. ماهیت سخت و همه گیر آن با عبارت مشهوری  0761ی دهد به عنوان مثال، فساد در دهه

)یعنی شركت « سوار شدن به اتوبوس»كنند، ی از این دو انتخاب  را میشد مبنی بر این كه مردم یکدر آن زمان بیان می

)تماشاگری باشی كه دخالتی در نظام نداشته باشی(؛ این در حالتی است كه « دویدن همراه با اتوبوس»فعاالنه در فساد( یا 

 بل دوامی نبود.)فساد را گزارش كنی یا در مقابل آن مقاومت كنی(، انتخاب قا« ایستادن درمقابل اتوبوس»

به دنبال فضاحتی كه در آن یك مقام عالی رتبه ی پلیس شركت داشت، فرماندار هنگ كنگ یك كمیسیون  0790در 

 مستقل ضد فساد را ایجاد كرد. این كمیسیون فقط به فرماندار گزارش داده و مستقل از نیروی پلیس بود.

ی توانستند برای یك مقام عالی رتبه تری كه پروندهدولتی بوده و نمیاز سایرمستخدمین  كمیسیون، بیشحقوق كاركنان این

او تحت رسیدگی بود كار كنند.به كمیسیون مستقل ضد فساد قدرت تحقیق و پیگرد قانونی موارد فساد، توصیه تغییرات 

 شده بود.حقوقی و اداری برای كاهش انگیزه های فساد و شركت یك سلسله تبلیغات آموزشی برای جامعه داده 

 سنگاپور:-0

، دولت سنگاپور است. سنگاپور داستان موفق دیگری در بین 3از كشورهای موفق در میان كشورهای تازه صنعتی شده

های اقتصادی مطرح است و در این كشور فساد كشورهای آسیایی به شمار آمده و به عنوان جایی نسبتا پاكیزه برای فعالیت

 ت؛ اما این كشور در دوره ی استعماری، جای بسیار فاسدی بود.دهد، اما همه گیر نیسروی می

این جهش چگونه به وجود آمد؟ پس از جنگ جهانی دوم،كاركنان دولت حقوق ناچیزی دریافت میکردند و نظارت كافی بر 

رت را به دست قد 0707در 4«حزب اقدام مردم»كار آنها وجود نداشت. زد و بند و اختالس در اداره ی پلیس رایج بود.وقتی 

اره اد« حزب اقدام مردم» هایش قرار دارد و به عنوان بخشی از استراتژی خود به دولتگرفت كنترل فساد در اولویت فعالیت

 های فاسد را فعال تر كرد.تحقیقات فعالیت

موفق بوده، اما به  5فاسدهای ی تحقیقات فعالیتاین اداره زیر نظر دفتر نخست وزیر فعالیت میکرد، عملکرد اداره 0791از 

كنگ برای كمیسیون مستقل ضد فساد بروز كرده بود.به نظر میرسد كنترل دیگری طرح همان مسائلی انجامید كه در هنگ

اند، گاهی این نهاد را به رفتار بسیار خشن و نقض شود. آنان كه متهم به فساد شدهاز خارج بر روی این اداره اعمال نمی

 اند.ردهحقوق آنها متهم ك

همچنین سنگاپور از وزرای خود خواسته است كه مراحل اجرای كار خود را با هدف كاهش زمینه های بروز انگیزه های فاسد 

 مورد تجدید نظر قرار دهند. راهبردهای پیشنهادی شامل كاهش تأخیرها، جابجائی كاركنان نظارت بیش تر میشوند.

                                                           
NICS 3 

pap-people’s Action party 4  
CPIB   -Corrupt Practices Investigations Bureau  5   
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های اضافی و شرایط بهتر كار، انگیزه های فساد در دستمزدهای باال، پرداخت این كشور با تشویق كاركنان دولت از طریق

 كاركنان را كاهش داد.

هدف این است كه با پرداخت های تشویقی بتوان سطح حقوق و مزایای كاركنان دولت را در سطح كاركنان بخش خصوصی 

 حفظ كرد.

 

 

 مالزی:-6

به منظور بررسی وتعقیب مربوط به فساد، پیشگیری از فساد وتحت كنترل در  0796در سال  6در مالزی، آژانس ضد فساد

آوردن آن در بخش خدمات عمومی از طریق بازرسی عملکرد سازمان ها، تحت نظارت مستقیم دفتر نخست وزیر تأسیس 

م  0760ارد فساد در قانون سال گردید. قبل از آن تاریخ، موضوع بررسی فساد در حیطه ی مسئولیت پلیس قرار داشت. مو

تغییر نام یافت و پیگیری  7م به دفتر ملی بازرسی0793م تعریف شده بود. این آژانس در سال 0791و تصویب نامه سال 

م پارلمان 0710خالف های دیگری )مانند قاچاق( هم به مأموریت آن اضافه شد. اما مجدداً و براساس قانون مصوب سال 

 د فساد با مأموریت اصلی و قبلی خود یعنی بررسی و مقابله با فساد تبدیل شد.مالزی، به آژانس ض

 :راه كارهای مبارزه با پول شوئی

دهد تا زمانی كه بستر فساد مالی در كشورها وجود دارد پول شوئی مطرح خواهد بود لذا راهبردی ترین اصل تجربه نشان می

اد از طریق قانونمند كردن مبارزه با پول شوئی و استقرار نظام شایسته در مبارزه با پول شوئی خشکانیدن زمینه های فس

هاست. از جمله نهادهای مطرح در این راستا گروه كار اقدام مالی برای مبارزه ساالری و برقراری نظام پاسخگوئی در حکومت

سیاست های مبارزه با پول است كه یك نهاد مالی بین المللی است و هدف آن توسعه و ترویج   (FATF)شوئی با پول

 باشد.شوئی در سطح مالی و بین المللی می

های پول شوئی برای بخش رسمی و مشروع هدف از كاربرد این سیاست ها، پیشگیری از بروز مشکالتی است كه فعالیت

شوئی نیز پیشنهاداتی شود و در زمینه مبارزه با پولاقتصاد درپی دارد. این گروه به شکل كمیته ای چند منظوره اداره می

كشور جهان این پیشنهادها را پذیرفته اند و  031ارائه كرده است كه به پیشنهادهای چهل گانه معروف شده است.امروزه 

                                                           
6 Anli-corruption Agensy-ACA 

 
7 National Bureau of Investigation 
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این پیشنهادها مجموعه كاملی از تدابیر پیشگیرانه علیه پول شوئی هستند كه نظام عدالت كیفری و انتظامی، نظام مالی و 

 ین المللی را در بر میگیرد.تنظیم آن و همکاری ب

 

 :پیشنهادات جهت مبارزه با پول شویی 

 ها را قانونمند كرد.برای تحقق مبارزه با پول شویی ابتدا باید نحوه معامالت اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت

این درآمدها را بیابند. شبکه بانکی درآمدهای كالن را مورد بررسی قرار دهد و مراجع قانونی و قضایی را مطلع كند تا منشا 

 شود.به این ترتیب با نظارت گسترده بر درآمدها از پول شویی و صدمات اقتصادی ناشی از آن كاسته می

افزاری یعنی دولت بسترهای الزم برای اجرای قانون مبارزه با پول شویی را آماده كند و فقط به ضمانتهای اجرایی سخت

 هایی نتیجه مثبت نخواهد داشت.كه به تجربه ثابت شده است، چنین شیوهبرخوردهای فیزیکی اكتفا نکند چرا 

زیرساختهای ضروری برای مبارزه با پول شویی از طریق برپایی یك رژیم حقوقی جامع و در عین حال سختگیرانه پی ریزی 

 شود .

دولتی و خصوصی و نیز تقویت  دولت با تاكید بر اجرای هدفمند این استراتژی)رژیم حقوقی جامع( و تالشهای هر دو بخش

 تجهیزات و ساز و كارهای اجرایی در این مبارزه تالش كند .

به منظور سنجش درجه كارایی مقررات اجرایی ذی ربط و نیل به اهداف مورد انتظار،  نظام ارزیابی هماهنگی مشتمل بر 

 .شاخصهای كیفی و كمی برقرار و پیاده شود

های اقتصادی و وضع یك سری مقررات كارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاه اقدامی دیگر كه باید انجام داد

 .های اقتصادی جلوگیری شودباشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخهنظارت بر حسن اجرای آنها می

ن طه با فرار مالیاتی ایجاد قوانیاصالح سیستم مالیاتی در راب تدوین نظام حسابداری و استانداردهای مناسب در مدیریت مالی

ایجاد زیر ساختهای الزم برای  شفاف سازی حساب ها توسط نظام بانکی و واكنش های كیفری مناسب در خصوص پولشویان

مستند سازی اطالعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و دارایی ها با حفظ سرعت عملیات و ایجاد سیستمی كه مشخصات 

 اله در آن ثبت گردد.كامل فرد فرستنده حو

عدم فروش ارز، اوراق بهادار، چکهای مسافرتی  پیگیری حواله های مشکوک در سیستم بانکی و گزارش آن به مراجع ذیصالح

 .و غیره به مشتریانی كه برای بانك شناخته شده نیستند

احراز هویت كامل فرد فرستنده بازرسی و كنترل و نظارت مداوم از سیستم های مالی كشور و صرّافی هاافتتاح حساب و 

حواله در سیستم بانکی كه بطور مداوم اقدام به ارسال حواله به مقاصد مختلف می كند.جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری 

و صندوق های قرض الحسنه كه بدون مجوز بانك مركزی اقدام به فعالیتهای مالی می كند كه باعث برهم زدن سیاستهای 

 شور می شوند.پولی و مالی ك

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

بسیاری بر اقتصاد كشور می باشد.  اكتساب پولهای كثیف و تطهیر آن عملی خالف و غیر قانونی بوده و دارای تبعات منفی

جهانی قرار گرفته است و كشورها برای نیل به این مقصود اقدام به  به همین دلیل مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه

كشور به   07كه شامل   (FATF) مقررات ویژه ای نموده اند. سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی تصویب قوانین و

مبارزه با پول شویی تصویب و اعضا را به  همراه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می باشد، دستورالعملی را جهت

پولهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ای نظیر فرار مالیاتی، ارتشاء، اختالس،  نیزرعایت مفاد آن ملزم نموده است. در ایران 

فقدان الزامات قانونی،  و همچنین خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این قبیل وجود دارد كه به دلیل قاچاق كاال

آنها گم می شود. عدم مبارزه با پولشویی و منشاء اصلی  به سادگی در قالب فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری تطهیر گشته

 تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد را كاهش داده و موجب تضعیف بنیانهای موجب شیوع بیشتر جرایم شده و
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همچنین اتخاذ تدابیر مناسب  اقتصادی كشور می گردد. به همین دلیل ضروری است كه با تصویب قوانین و مقررات الزم و

طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ شده و كسانی كه صاحب  ه با تطهیر پولهای كثیف اقدام شود تا از اینجهت مبارز

 .سادگی قابل شناسایی باشند پولهای كثیف می گردند به

 محدودیت های تحقیق:

 به این اطالعاتكمبودآمار و اطالعات پیرامون پولشویی و گستردگی بیش از حداقتصادهای زیر زمینی كه موجب می شود 

 دسترسی مقدورنباشداز عمده ترین عوامل محدود كننده تحقیق می باشد.

 پیشنهادات آتی:

در این تحقیق پولشویی كه یکی ازمصادیق فساد مالی در جهان به شمار می رودمورد بررسی قرار گرفت .پیشنهاد می شود 

 .اختالص.سوء استفاده از موقعیت .تقلب و...مورد بررسی قرار بگیرد.در تحقیقات آتی مصادیق دیگر فساد مالی ازجمله رشوه 

 همچنین بررسی های بیشتر در خصوص وضعیت مبارزه با پولشویی در مقوله حوالجات

شویی بررسی وضعیت مبارزه با پول.بررسی وضعیت مبارزه با پولشویی در مقوله ضمانت نامه های بانکیارزی درسیستم بانکی.

 .تشکل پولیدربازار غیرم

 

 

 

 

 منابع و ماخذ:

 .سوئیس، بزرگترین مركز تطهیر پول جهان/ دكتر سید مهدی صحرائیان

 گزارش كنگره بین المللی پول شویی/ آكادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران.

 .، تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، نشر رضوانی، چاپ اول 0310موسوی مقدم، محمد 

 .0310خرداد  9-1سخنرانی ها و مقاالت همایش بین المللی مبارزه با پول شویی( شیراز پول شویی )مجموعه 

 .0310سال دهم، بهار  39نشریه مجلس و پژوهش، ویژه نامه پول شویی شماره 

 .0310سال دهم، بهار  39پول شویی و  موسسات مالی، مبنا جزایری، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 

یك جرم مستقل، مینا جزایری، پول شویی )مجموعه سخنرانی های و مقاالت همایش بین المللی جرم پول شویی به عنوان 

 .كمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر 0310خرداد  9-1همایش بین المللی مبارزه با پول شویی شیراز 

 .۹۴۱بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر 

نگاهی به قانون ضد تروریزم ایاالت متحده امریکا ،مجله  -می زاده ،ف ، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی خما

 .۹۱حقوقی) دفتر خدمات بین الملل ( شماره 

 .دكتر دستگیر رضایی   )پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان(

 .03ی، سال سوم، شماره مترجم: س.سمی، ترجمان اقتصادی، حدیث پولشوی

 .دكتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی

المللی مبارزه با ها و مقاالت و همایش بینشویی، پیامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنرانی شیركوند، سعید، پول

 د مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق.شویی، كمیته معاضدت قضایی ستاپول

المللی مبارزه با شویی به عنوان یك جرم مستقل، مجموعه سخنرانی ها و مقاالت همایش بینجرم پول جزایری، مینا،

 .0310شویی، كمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، پول

 .09؛ ش 0313ای، مجله حقوقی دادگستری، تابستان جاللی فراهانی، امیرحسین، پیشگیری از جرایم رایانه

 .0310یافته فراملی، انتشارات صدرا، سلیمی، صادق، جنایات سازمان

 .۹۴۱بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر 
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 .0313، 007حسین علی بهرامزاده و حسین شریعتی، روشهای مبارزه با پولشویی، تدبیر، شماره 

 .0311پول كثیف، اقتصاد ایران، آبان 

 .03س.سمی، ترجمان اقتصادی، حدیث پولشویی، سال سوم، شماره  مترجم:
http://www.seemorgh.com/news 
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