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 در ایرانپول شویی  پارادایم

 پطرودی مسلمی محسن

 قائمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه  مالی گرایش دولتی مدیریت ارش کارشناسی دانشجوی

           چکیده

گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه همراه منافعی که داشته به تشدید برخی پدیده های مضر در سیستمهای 

الیتی محرمانه ، در عول شویی اشاره کرد . پول شویی یا تطهیر پول فپپارادایم  اقتصادی نیز منجر شده است. از آن جمله می توان به

پول شویی آثار  مقیاس بزرگ ، گروهی ، مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.

به یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها زیانبار بر اقتصاد ، جامعه و سیاست دارد. پولشویی به عنوان 

آن می آثار منفی پدیده پول شویی و راههای مقابله با به  پارادایم پول شویی در ایرانی می گذارد . مقاله حاضر با  هدف بررسی جا

. در راستای دستیابی به هدف مذکور سعی شده است ابتدا با آوردن تعریف مفهومی از پدیده پول شویی ، مراحل آن ارائه گردد.  پردازد

بروی اقتصاد ، سیاست مالی و بخش خارجی پرداخته شده است . سرانجام با نگاهی به اقدامات ات زیانبار این پدیده سپس به  بررسی اثر

 پرداخته شده است ایران در این زمینه به راهکارهای مقابله به این پدیده 

 پول شویی ، اقتصاد ، مالی ، سیاست پارادایم ، کلید واژه : 
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 مقدمه : -1

 .است شده گرفته مثالواره یا الگوواره معنی به  "پارادیگما"ازکلمه یونانی "دیم گفته شده درباره لغت پارا

در تعریف اصطالحی آن عده ای بر این باورند که پارادایم را نمی توان تعریف کرد ولی می توان آن را تشخیص داد و عده ای هم آن  

،به تفحص و بررسی  در مورد قلمروئی ازهستی دارد و باتوجه به آن نظریه رابه معنای یک جهان بینی و نظریه کلی می دانندکه انسان

 .جزئیات درون آن قلمرو میپردازد

به نظر می رسد پارادایم در واقع چارچوب، بستر و یا الگوی مسلطی است که به افرادی از جامعه که به آن باور دارند می گوید که چگونه 

مساله ای را حل کنند. پارادایم شامل جهان بینی هستی شناسانه، پیش فرضها، باورها، هنجارها،  در مورد هر چیز بیندیشند و چگونه هر

عقاید و ارزشهایی است که به باورمندان به آن می گوید که اواًل مساله چیست و ثانیاً آنها را هدایت می کندکه چگونه  تکنیک ها، نمادها،

 .ره ببرندمانند جعبه ابزاری برای حل مسایل از آن به

 (1931،سعید بزم اورکوهن یک نظریه جاری را پارادایم نمی داند بلکه بستری را که آن نظریه در آن شکل گرفته پارادایم می داند)

بویژه در مورد عواید  1391در دهه تلقی شده که رم به عنوان یک ج در نظر بگیریم این موضوع -پارادایم -را یک پول شوییاگر مسئله 

قرار گرفت . این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی 

بود. که انگیزه مبارزه با  سودهای کالن حاصل از این  فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مواد مخدر در جوامع غربی

)شریعتی و بهرام تدوین قوانینی که آنها از عواید غیر قانونی محروم کند به وجود آورد فروشندگان مواد مخدر را برای دولتها از طریق 

 ( 1999زاده ، 

های مجرمانه دیگری به پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت 

و زیانبار خود قرار می حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشور ها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی 

کشور دهد. به همین علت ، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی 

ها قرار گرفته است . گرچه تالش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علتد  پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی 

برای شناسایی این پدیده ،به خصوص در  آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سوء و فقدان تحقیق و پژوهش های الزم 

ل توسعه  از سوی دیگر ، توفیق چندانی بدست نیامده است . آگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار پول شویی  و کشورهای  در حا

تدوین  قوانین  ومقررات  و اتخاذ  تدابیر قابل توجه برای  مبارزه همه جانبه  با آن باعث شده است که عواید حاصل از فعالیت های 

شورهای سوق یابد  که سازو کارهای  نظارتی آنها در بازارهای مالی  ضعیف است  یا تدابیری مجرمانه به  منظور شسته شدن به سوی ک
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فراوانی را برای کشورهای مزبور ایجاد خواهد کرد و اولین گام   برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده اند  بدون تردید این امر مشکالت 

ت  و اتخاذ تدابیر  و شیو های مناسب  است اقتصاد ایران  به علت قرار گرفتندر کریدور در مقابله  با این مشکل تدوین  قوانین و مقرارا

با پولشوی به حساب می آید  از این رو   فعالیت های قاچاق ،فعال بودن  بخش های زیر زمینی ،نبود قوانین و مقررات الزم برای مبارزه  

پولشویی ،به تدوین  و اجرایی سیاست هایی  به منظور جلوگیری  از پیدایش  الزم است  با تالشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده 

 (1999زمینه  زمینه و شرایط  تحقیق آن  اقدام شود)صحراییان،

این مقاله با هدف  تبیین  و شناسایی آثار منفی  پدیده پولشویی  و راههای مقابله با آن  نوشته شده  در مرحله نخست ، به مفهوم 

آن اشاره خواهد  شد سپس به بررسی  آثار  و  ی و چگونه  انجام میگیرد و مراحلاین که پولشوی  در کگجا به چه منظور پولشویی  و

،مالی ،سیاسی و اجتمایی  و خارجی خواهیم پرداخت . و در پایان هم  با نگاهی گذرا به اقدامات ایران در تبعات  آن در بخش اقتصادی 

 رای مقابله  بات این پدیده شوم  ار ائه دهیم.این زمینه راهکارهایی را  ب

 مفهوم پول شویی:-2

در مقاالت و سخنرانی های ایراد شده عمدتا ،پولشویی را به معنای  قانونی کردن در آمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن  پول نامشروع یا 

پولشویی  نه درآمدهای غیر قانونی قانونی می شود  نه  تطهیر پول های حرام تعریف  نموده اند .اما  واقعیت این اسشت که در عملیات

پول حرام تطهیر میشود  و نه پول نا مشروع به پول مشروع  تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع شدن هر درآمدی )فارغ از بار 

ور نداشته باشد ،باید به عنوان یک عنصر یک کش ارزشی  که این مفاهیم  به دنبال دارند (از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد 

موثر در رشد  و توسعه ی اقتصادی  ایفای نقش کند  در عملیات پولشویی ،به عنوان  یک فعالیت مجرمانه  مالی درآمدهایی که زاییده 

کان شناسایی  و تفکیک آنها فعالیت های  غیر قانونی است به گونه ای  با در آمدهای حاصل  از فعالیت های قانونی  در می آمیزد  که ام

از یکدیگر  ممکن نیست  و می توان  از این  درآمد های غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری  در آینده  استفاه کرد 

دار است عملیات پولشویی به منظو تامین فعالیت  های مجرمانه ی بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن  از اهکمیت بیشتری برخور

پولشویی و مجازات  .این که پولشویی  میتوانمد به عنوان  یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت  به وجود آمده برای مبارزه با

 (1999در نظر گرفته شده  و برای آن  به میزان بیش از مجازات لحاظ شده  برای جرائم منشا میتواند به همین دلیل باشد)رهبر.

است. پول کثیف پولی است . که از  dirty moneyپول کثیف نیز ترجمه لغت به لغت  money launderingل فارسی پولشویی معاد

و غیر قانونی به دست آمده باشد.  کسب و کارهای  محل کسب و کارهای غیر قانونی به دست آمده باشد. کسب و کارهای کثیف 

 اختالس در موسسات مالی و بانکها و مواردی شبیه این مسائل . ،  )خرید فروش زنان(همچون مواد مخدر، قاچاق انسان 
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پول شویی یک پدیده تاریخی است . نخستین بار فردی بنام آکاپونها را تشکیل داد و این گروه در جریان روز مره از مردم اخاذی می 

طریق وانمود می ساختن که درامد خویش  کردنند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود ، رختشیوخانه ) خشکشویی( تاسیس و به این

را از این راه به دست می آورند و نه از راه نا مشروع و به این ترتیب اصطالح پول شویی شکل گرفت و ریشه در مالکیت خشکشویی ها 

رد این اصالح در  منابع بر می گردد ولی با توجه به این که کارب 1391و  1321توسط مافیا در ایاالت متحده امریکا وارد و به دهه های 

مشاهده نشده به نظر می رسد همان تشابه پول شویی با شست و شویی لباس و .... که کثافت در تمام موارد غیر  1391مکتوب از دهه 

می درصد ( را تمیز جلوه  97گردیده و محو میشود منشا کاربرد این اصطالح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده را ) قابل رویت 

 ( 1992دهد ) روزنامه همشهری ، 

حال تعریفی جامع از پول شویی : پول شویی جریان پنهان سازی درآمدغیر قانونی و مجرمانه است با توجه به تعاریف مندرج در منابع 

تعبیر دیگر  به  حقوقی و اقتصادی باید گفت پول شویی فرایند ی است که در طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه میدهندو به

، مشروع کردن پول های نا مشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی معنای قانونی کردن درامدهای غیرقانونی 

 (.camdessus، 1339از اعمال خالف به پول های تمیز و پاک می باشد)

 :در قانون نمونه موارد زیر پول شویی محسوب می گردد

یا انتقال اموال به منظور پنهان سازی یا تغییر ظاهر منبع آن یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم منشاء نقش داشته الف( تبدیل 

 است با هدف فراری دادن او از پیامدهای قانونی خود

 ب( پنهان سازی یا اختفای ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، تصرف ، جابجایی یا مالکیت اموال

ا استفاده از اموال توسط هر شخصی که می داند یا می بایست بداند یا مظنون به دانستن است که این اموال از عواید ج( تملک، تصرف ی

 .حاصل از جرم حاصل شده است

توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری و اصالح قوانین 1337قانون نمونه : این قانون در سال 

رزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و پول شویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف؛ تدوین شد و در سال مبا

 .مورد بازنگری قرار گرفت1333

سیاه و  انواع پولهایی که می تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پولهای کثیف آغشته به خون)پول سرخ(، پولهای

 :پولهای خاکستری تقسیم شوند که به ترتیب

 پول سرخ مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر  ▪

 پول سیاه، پولهای حاصل از قاچاق کاال  ▪

پول خاکستری، درآمدهای حاصل از فروش کاال و انجام کارهای تولیدی که از نظارت دولت پنهان می ماند، این پول معموالً از طریق  ▪
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 لیاتی حاصل می شودفرار ما

از فعالیتهای دیگر که در ایجاد پول کثیف و فرآیند پول شویی دخالت دارند می توان به مواردی مانند اختالس و ارتشاء اداری ،به 

کارگیری حیله های تجاری و فروش محصوالت تقلبی و فاسد، سوء استفاده از عالئم معروف جهانی و جعل آثار هنری ،عدم رعایت قانون 

 .پی رایت،عواید حاصل از سرقت مسلحانه، اخاذی همراه با خشونت ، تروریسم ، آدم ربایی، تقلب در اوراق بهادار بانکی و......را نام بردک

 اهداف پول شویی

  :پول شویی موفقیت آمیز جنایت کاران را قادر میسازد که

ار بکشند و یا از آن فاصله بگیرند، از این رو تعقیب سازماندهی کنند خود را از فعالیتهای جنایتکارانه که به سود آوری می انجامد کن) 1

 .گان اصلی جنایت و فعالیتهای تبهکارانه دشوار میشود

منافع و سودهای کسب شده را از فعالیت جنایتی دور میکند تا اگر این جنایات گرفتار عوامل قضایی شوند از توقیف سودهای مذکور ) 2

  .جلوگیری به عمل آید

 .از منافع و مزایای این سودها بهرمند شوند بدون اینکه توجه کسی را به خودشان جلب نمایند) 9

 .عواید و سودهای فوق را در فعالیتهای جنایتکارانه فردی، و باقی را در فعالیتهای اقتصادی مشروع مجدّداً سرمایه گذاری نمایند) ۴

 

 مراحل پول شویی : -9

برای اینکه خود را از شر  پول نقد حاصل  از جرم  رها کنند اجبارا  مجرمین مرحله در چرخه تطهیر است .  این اولین : 1جاگذاری -9-1

باید از خدمات صنعت مالی وبه خصوص  سپردهگذاری  استفاده نمایند  بنابراین  پولهای نقد  در سیستم مالی را در ابعاد  کوچک 

ود  هدف تطهیر کننده این است که پول نقد را از محل بدست  آوردنم  آن دور می جایگذاری شده یا به خارج از کشور قاچاق می ش

نماید تا به این ترتیب از پیگیری  ضابطین  مصون باشد وسپس آن را به صورت داراییهای دیگر مانند تراول چک حواله پستی و غیره  

 در آورد. 

هان نگهداشتن منشا مالکیت پول است   به طریقی که با ایجاد الیه های در واقع اولین اقدام برای مخفی کردن و پن :2دنخوابان-9-2

پیچیده توسط مبادالت مالی از هر نوع پیگیری  حسابرسی در امان باشد در این مرحله  منشا پول گمنام و ناشناخته می شود منظور از 

شبکه ی پیچیده ای از مبادالت پیاپی است که هدف آن کردن پول های غیر قانونی از منشا جنایت وسیله ای در  خواباندن ،بی ارتباط 

 پوشیده  نگه داشتن  منابع مذکور از هرگونه پیگیری حسابرسی و غیر قابل رد یابی کردن منشا آنها می باشد.

                                                           
1 Placement 
2 Layering 
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ا اقتصاد قانونی ادغام آخرین مرحله فرایند تطهیر پول . در این مرحله است . در این مرحله که پول کثیف و غیر قانونی ب : 9ادغام -9-9

و تیم مالی رسمی ادغام شده و با سایر داراییهای موجود در سیستم مالی مخلوط می گردد. ادغام پول ) تمیز شده ( با اقتصاد به نحوه 

 توسط تطهیر کنندگان صورت می گیرد که ظاهرا به نظر می رسد از راه قانونی بدست آمده است در این مرحله تمیز بین ثروت قانونی و

 ( 1999غیر قانونی از یکدیگر بسیار مشکل است ) شریعتی و بهرام زاده ، 

 اثرات منفی پدیده پول شویی  بر اقتصاد :   -۴

از آنجاییکه پولشویی و فعالیت های مجرمانه به تغییر درآمدی  مشکل است.ترده ای است که برآورد حجم آن بسیار پولشویی  فرایند گس

به سوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده   کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این بخش فرار مدت  از سرمایه گذاری های بلند

 ملی خواهد داشت.  اد کالن و برنامه های بلندمدتاست، اثرات زیانباری بر اقتصمالیاتی رایج 

ریب بازار مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد و همچنان اسباب تخ

بخش  خصوصی سازی ، تخریب ککند( کاهش بهروری در بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریس سازی ) که به صورت قانونی فعالیت می

ه آنها به نحوی خ ارز و بهره ، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم می سازد که همخارجی اقتصاد ، بی ثباتی درنر

رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. ، عالوه بر اثرات مخرب اقتصادی ، تاثیرات نا مطلوب اجتماعی سیاسی و فرهنگی را 

 ( .1999سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی و فساد را بوجود میاورد )کوثری 

 :کشورها شامل موارد ذیل می شودبطور کلی آثار پدیده پول شویی برای اقتصاد کالن  

 .رواج پول شویی شفافیت مبادالت اقتصادی را کاهش می دهد (1

 .می شود (gdp) کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ ساالنه تولید ناخالص داخلی (2

 کاستن از منابع درآمدی دولت و ناکارآمدی کردن نظام بودجه دولت و کاهش سطح اشتغال (9

لیات های سنگین تر بر گروههای محدود تری از جمعیت که خود منجر به کاهش توانایی دولت برای عرضه کاالها و تحمیل ما(۴

 .خدمات می شود

 تضعیف دولت برای پیشبرد توسعه و عدالت اجتماعی و در پی آن گسترش فقر عمومی(7

 خروج سرمایه از کشور (۶

 تضعیف امنیت ملی (9

 مانع برای عملیات خصوصی سازی تضعیف بخش خصوصی و ایجاد (9

 افزایش ریسک اعتباری (3
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 .تأثیر معکوس بر نرخ بهره و ارز و بی ثباتی در نرخهای آنها که ناشی از انتقالهای پیش بینی نشده وجوه به خارج از مرزها می باشد (11

 تغییر جهت سرمایه گذاریها (11

 کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی  (12

 ل و بی ثباتی در اقتصاد اخال (19

 رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی  (1۴

 گسترش فساد اداری، رشوه خواری و اختالس  (17

اثرات مخرب بر روی فرآیند جمع آوری و تخصیص هزینه های عمومی ناشی از ارائه گزارش اشتباه در خصوص درآمد و نیز کمتر از  (1۶

 حد واقعی اعالم نمودن درآمدها

 ضعیف بخش خصوصی : ت  -۴-1

ان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی خود، با استفاده از شرکتهای پیشرو ، عواید مزبور را با وجوه قانونی ویپولش

و  قانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند تا محصوالت ز آنجاییی که این شرکتها به وجوهمخلوط می کنند. ا

 انونی بسیار مشکل می کند و باعثخدمات خود را با قیمت کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکتهای ق

 ۴در اقتصاد می شود. )بخش خصوصی (بیرون راندن توسط شرکت ها و سازمان های مجرم از بازار و تضعیف بخش قانونی 

 رهای مالی : تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازا -۴-2

خود با موسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب داراییها انجام به موقع تعهدات و عملیات 

 مشکالت و چالشهای بیشتر مواجه اند. 

 کاهش کنترل دولت بر سایر سیاستهای اقتصادی :  -۴-9

قانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتیجه کنرل  در بعضی از کشورهای در حال توسعه این عواید غیر

 دولت بر سیاستگذاریهای اقتصادی را کاهش دهد. 

 اختالل  و بی ثباتی در اقتصاد :  -۴-۴
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های اقتصادی اشخاصی که اقدام به پول شویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاریها ی وجوه غیرقانونی خود در فعالیت

محل  -نیستند ، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه عواید مزبور است بنابراین ، آنها وجوه خود را به لزوم در فعالیتهای که برای کشور

 استقرار وجوه مزبور ، سودآور باشد سرمایه گذاری نمی کنند. 

 اثرات منفی پول شویی و بخش سیاسی و اجتماعی :  -7

ی و اقتصادی نیستند که از پدیده پول شویی اثر پذیری داشته و متضرر می شوند. ممکن است به دالیل زیادی و تنها نهادهای مال

متعددی ساختارسیاسی حاکم بر جوامع نیز تحت تاثیر این پدیده شوم قرار گرفته، نظم و آالینده یک جامعه را دچار اختالل  و در برخی 

موارد متعدد ی از فسادهای مالی در سطوح باالی مسئوالن سیاسی در چند سال گذشته شاهد  موارد با تنزل ارزشها روبرو کنندو در

ین گوشه و کنار دنیا بوده ایم . دامنه این فسادهای مالی از اختالس ، اخذ رشوه گرفته تا انجام فعالیتهای جنایی را شامل می شود. بنابرا

می بدست  که ل توجهی را تشکیل می دهند. این افراد بعد از چنین عایداتی راادله شده به این طریق نیز مبالغ قاببحجم پولهای م

 31آورند، اقدام به جابجایی آن به سایر نقاط دنیا به منظور پول شویی می کنند. نمونه بارز این مساله در کشور چین به ویژه در دهه ی 

 می توان بر شمرد. و پیرو آن اعدام برخی از مسئوالن امر توسط دولت حاکم این کشور، 

دالالن مواد مخدر و سایر جنایت کاران ارتباط معنی داری بین هزینه های اجتماعی و پولشویی وجود دارد. پولشویی به قاچاقچیان ،

ش دهند این امر منجر می شود که هزینه های دولت در مقابله با جرایم و تبعات آنها افزایش ان می دهد فعالیتهای خود را گسترامک

 ( 1991یدا کند )معصومی، پ

 اثرات منفی پولشویی بر بخش مالی:  -۶

همانند شرکتهای بیمه ، ابزار مورد عالقه برای شستشوی منابع غیر قانونی در سطح بین  7بازار سهام و موسسات مالی غیر بانکی بانکها ،

حیاتی در تامین مالی اقتصاد قانونی به شمار می المللی و در کشور های در حال توسعه است. همان طور که سیستمهای مالی اجزای 

 روند. می توانید وسیله ای کم هزینه برای پولهای غیر قانونی باشند . 

پولشویی زمانی بیشترین تاثیر را بر سیستمهای مالی کشورهای در حال توسعه می گذارد که در مراحل جاگذاری و خواباندن باشد. در 

به عنوان منبعی برای سته شده اند اما هنوز کامال به صورت یکپارچه در نیامده اند که بتوان از آنها غیر قانونی ش عاین حالت مناب

 تقاضاهای کاالهای مصرفی با سرمایه گذاری به ظاهر قانونی استفاده کرد. 

 د نفوذ پولشویی در سیستمهای مالی کشورهای در حال توسعه از سه راه می تواند فساد این نهاد ها منجر شو
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فعالیتهای پول شویی احتمال این را که کارکنان این نهاد ها ، به تشویق عوامل پولشویی به فساد کشیده شده و از این طریق نهاد  -1

 مربوطه را فاسد کنند افزایش می دهد. 

یرد افزایش می پول شویی این احتمال را که سیستم مالی خودش فاسد شود یا تحت کنترل افرادی برای انجام جرایم مالی قرار گ -2

 دهد. 

پول شویی ریسک ورشکستگی نهادهای مالی )یا به عبارت دیگر ریسکهای عملیاتی نهادهای مالی ( را افزایش می دهد )مدنی و  -9

 (1992همکاران ، 

حال توسعه و اثرات منفی پول شویی ، فرار سرمایه به طور غیرقانونی از کشور است به این معنی که جرم و جنایت در کشورهای در -۴

یافته غربی منتقل می شود. نمونه بارز این موضوع در حال گذار رخ می دهد. ولی پولهای ناشی از اعمال خالف به کشورهای توسعه 

 ،(1333به انگلستان مشاهده کرد ) 2111تا  133۶دالری از نیجریه طی سال  9/1را می توان در انتقال 

از روشهای انتقال در آمدهای غیر مشروع به یک کشور وارد کردن کاالهای لوکس و غیر  بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد یکی

د . صنایع داخلی را تهدید می به قیمت ارزانتر وارد بازار شوکه می تواند ضروری است . وارد کردن چنین کاالهایی به کشور از آنجا 

صرف سرمایه گذاری و یا خرید کاالها و خدمات داخلی نمی در داخل ، . عالوه برآن ، درآمدحاصل از ورود این کاالها و فروش آن کند

شود. بلکه برای مقاصد محرمانه به فعالیتهای غیرقانونی در داخل یا خارج اختصاص می یابد. بعد دیگر تاثیر پول شویی بر صادرات و 

این اطالعاتی را که بر مبنای آنها کارگزاران اقتصادی اقدام واردات ، مربوط به اثری است که بر قیمت کاالها و مواد اولیه می گذارد. بنابر

به صادرات یا واردات کاالیی می کنند. مختل کرده و بعضا منجر به تغییر ترکیب صادرات و واردات می شوند. از طرف دیگر پول شویی 

خریداران داخلی و تاثیر قرار دادن قدرت خرید، می تواند نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد  . افزایش یا کاهش این نرخ نیز به دلیل تحت

 (199۶خارجی ، ترکیب صادرات و واردات را تغییر دهد)شیواو میکاییل پور،

 پولشویی در بورس ●

پول شویی هم می تواند در سیستم بانکی و هم در بازار بورس راه یابد. منابع مالی مکن است از راه غیر قانونی و نا مشروع به اوراق 

م و یا حساب سپرده تبدیل شود. در صورتی که سرمایه گذاران در هنگام فروش سهام ، مستند قانونی ارائه ننمایند جای سوال سها

پیش می آید که این در آمد از چه منبعی حاصل شده است، هرچند برای خرید و فروش سهام در بورس از وجه نقد استفاده نمی شود 

غیره در اختیار بورس قرار می گیرد اما می بایست منشاء پول حاصل مشخص با شد تا از لحاظ  و وجه مذکور به صورت چک بانکی و

قضایی و امنیتی و انتظامی در صورت بروز خالف قابل پیشگیری باشد ؛ سیستم بانکی و بورس باید متقابالً در این امر نظارت و کنترل 

 .کافی داشته باشند

میگیرد استفاده از نماینده قانونی برای خرید سهام شرکتها ،حلقه ارتباط بین مجرم و پولی را  راه دیگری که در بورس پولشویی صورت

که او به طور نامشروع کسب کرده است، از بین می برد . نام نماینده در دفترها و اسناد شرکتها به عنوان دارنده سهام ثبت می شود . 
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لک واقعی سهام ممکن است حتی برای نماینده نیز نا معلوم باشد. همچنین معامله نماینده فقط عامل و یا امین مالک واقعی است و ما

 . سهام و اوراق بهادار می تواند مجرایی برای فرار پول شویان باشد

 پول شویی در شرکت های هرمی  ●

، به عنوان یکی از راههای پول شرکت های هرمی که در سالهای اخیر توانسته اند طرفداران زیادی پیدا کنند و وجوهی را جذب نمایند 

شویی در کشورها به شمار می آیند این شرکتها با ساختار هرمی و عملکرد غیر متعارف و رواج و اشاعه فعالیتهای غیر اقتصادی و غیر 

ونه شرکتها با مولد، آثار و تبعات نا مطلوب و زیانبار اقتصادی و اجتماعی برای کشور و مردم به همراه خواهند داشت. بعضی از اینگ

افتتاح حساب در بانکها اقدام به جمع آوری و اخذ وجوهات از افراد و اعضا می نمایند و با هماهنگی بانکها پورسانتهای تعلق گرفته به 

 .اعضاء از ناحیه ی شرکت به حساب اعضاء واریز میشود ، فعالیت این شرکتها باعث انتقال وجوه مجرمانه به آنها میگردد

 ادیق پول شویی در این شرکتهابرخی مص ▪

 انتقال وجوه محرمانه به این شرکتها برای عضویت و پنهان سازی اعمال مجرمانه (1

 ضرر و زیان زیاد به اقتصاد کشور و خروج سرمایه های مردمی به صورت ارز از کشور (2

 م می گیردفساد و ارتشاء که یکی از جلوه های پول شویی است به کرار در این شرکتها انجا (9

 بدست آوردن سودی با آورده حاصل از فعالیتهای غیر اقتصادی و فقط توسط سر شاخه ها (۴

 سرمایه گذاری در الماس و طال برای خروج عواید حاصل از جرم و خرید محصوالت این شرکتها با قیمتهای غیر واقعی (7

 پول شویی در سیستم بانکی ●

اکثر پول های کثیف وارد نظام مالی قانونی می گردند.تخمین صندوق بین المللی پول نشان می  بانکها کانالی هستند که از طریق آن،

درصد تولید جهان پول شویی می گردد. که تقریبًا نیمی از این کار در بانکها صورت می گیرد. مقامات معتقدند 7تا 2دهد که همه ساله 

 .عملکرد بسیاری از آنها نا امید کننده استکه بانکها باید مرکز مبارزه با پول شویی باشند، ولی 

را اجرا نمایند، آنها باید بدانند مشتریانشان چه کسانی هستند و پولها از  AML در اغلب کشورها بانکها باید سیستم ضد پول شویی

ل شویی دارا می باشند. کجا آمده است و مواظب داد وستد های مشکوک باشند. لذا بانکها و موسسات مالی نقش مهمی در مبارزه با پو

خاطر نشان می سازد محکومیت یک کشور به ویژه بانکها و موسسات مالی آن به عدم رعایت ضوابط پذیرفته شده بین المللی در امر 

مبارزه با پول شویی متضمن آثار و تبعات سنگینی به لحاظ ریسک سوء شهرت و غیره است این امر باعث می گردد مراکز مالی کشور 

اتهام قرار گرفته و در سطح بین المللی در زمره مراکز مالی غیر مطمئن طبقه بندی شود. مبارزه با پول شویی در وحله اول برای  مورد

بانکها مشکل است و بعضًا با وظایف قانونی آنها در تعارض است؛ چون اصل محرمانه بودن حسابها و اطالعات فردی تا اندازه ای بانکها را 

می کند. بانکها موظف هستند هر جا دالیل قابل قبولی جهت شک به پول شویی وجود دارد،آن را گزارش نمایند.ولی  با مشکل مواجه

 .این موضوع امری عملی نبوده و تابع نظریات افراد می باشد
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 :اعمالی که در بانکها جرم پول شویی اطالق می شود به شرح ذیل است ▪

 اسناد بانکی( حاصل از عملیات مجرمانه نزد بانک یا موسسه مالی قرار دادن هرگونه مال )وجه نقد یا (1

 انتقال و یا جابجایی وجه حاصل از فعالیت مجرمانه از طریق یک بانک یا موسسه مالی به یک بانک و موسسه دیگر (2

 پرداخت یا استفاده از وجوه حاصل از عملیات مجرمانه توسط یک بانک موسسه ی مالی (9

 ء هر نوع مال حاصل از عملیات مجرمانه به اشخاص با استفاده از خدمات بانکهاوجه یا اعطا (۴

 تبدیل وجوه مال حاصل از فعالیتهای مجرمانه به ارز یا اوراق بهادار و یا ابزارهای مالی دیگر (7

 برخی مصادیق عملیات بانکی مشکوک ▪

 ت و مدارک احراز هویتعدم ارائه اطالعات مورد نظر شعبه یا عدم احراز اصالت مستندا (1

 فعال شدن ناگهانی حساب های راکد و کم کار بدون توجیه منطقی (2

 .درخواست انجام عملیات بانکی پیچیده )و یا غیر قانونی( ونیز تقاضای انجام عملیات بانکی که فاقد توجیه قانونی و اقتصادی است (9

بانکی دیگر/ کشور خارجی از طریق حواله ، صدور چک و انتقال تقاضای انتقال وجه )پیش از سقف مقرر( از یا به حساب  (۴

 الکترونیکی

 افتتاح انواع حساب ها بدون دلیل و هدف مشخص (7

در خصوص اعتبار اسنادی مصادیقی از وجه درخواست عدم ارائه گواهی بازرسی کاال ، درخواست بدون دلیل عدم ارائه گواهی مبداء  (۶

کاالی عنوان شده در پروفرمای ذینفع اعتبار اسنادی با قیمت جهانی ، موارد مشابه و سوابق قبلی و  ساخت کاال ، عدم تناسب قیمت

تاکید بر درج وسیله حمل نامتعارف در شرایط اعتبار اسنادی با توجه به نوع کاال، مبداء و مقصد کاال و تاکید بر استفاده از اسامی 

 اعتبار اسنادی مخفف و مجعول در خصوص نام خریدار و یا ذینفع

افزایش غیر عادی موجودی حساب های بانکی اشخاص و نگهداشتن غیر فعال وجوه )بیش از میزان مقرر(بدون دلیل منطقی و  (9

 موجه

 انجام مکرر عملیات و معامالت با مبالغی کمتر از سقف مقرر به منظور عدم شمول مقررات پیشگیری از پول شویی (9

 .اعتبار سررسید گذشته و معوق به منظور اینکه بانک وثیقه ای که منشاء ان غیر قانونی است را تملک نماید عدم باز پرداخت وام یا (3

 راههای جلوگیری و به حداقل رساندن پول شویی در سیستم بانکی و مالی ▪

 ایجاد روشهای گزارش دهی داخلی در مورد داد و ستدهای مشکوک و شبهه برانگیز (1

 برای تصدیق هویت مشتریان ایجاد روشهایی  (2

 ایجاد روشهایی مناسب حساب ها با هدف شناسایی دقیق حجم داد وستدها در نهادهای مالی (9

 آموزش الزامات قانونی به کارکنان  (۴
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 تدوین معیار کنترل های داخلی (7

 گزارش معامالت بیش از سقف معین (۶

 نگهداری دقیق سوابق شناسایی و معامالت و عملیات (9

 عدم افتتاح حساب و ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات و نهادهای اعتباری غیر مجاز (9

  قوانین ضد پول شویی بین المللی

توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورها دارای نظام های مالی وقانونی 

براساس شرایط و ساختارهای قانونی خاص خود عمل کنند. با این حال، در سطح ملی و بین المللی اصول  گوناگونی هستند، باید

مشترکی در مورد ارکان حقوقی واجرایی نظام های مبارزه با پول شویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پول 

  .شویی راهگشا خواهد بود

مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است: سازمان های بین المللی، مانند سازمان طرح های نوین متعددی برای 

  .قدم های نو آورانه ای برداشته اند 1391ملل برای مقابله با این مشکل در پایان دهه 

منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، شورای ، گروه های 1393به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی در سال 

اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین ومعیارهایی برای مبارزه با پول شویی در کشورهای عضو تدوین کرده اند. کوشش های 

پیمان نامه وین  فراگیر بین المللی دیگر به عنوان مرجع اتخاذ رویکردهای مقابله با معضل جهانی پول شویی را چنین میتوان برشمرد:

  ... و1393، تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی 1399، اعالمیه کمیته بال 1399دسامبر  13

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی؛ یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است. 

هرمختلف فعالیت های غیر قانونی می باشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر هدف اصلی این اتحادیه، در واقع، مبارزه با مظا

کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای می  23شامل  FATFخود قرار داده اند. درحال حاضر، 

از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، عبارتند  FATF باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب میشوند. کشورهای عضو

کانادا، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، 

ی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین الملل

  .فارس

 پول شویی در ایران :  -9

ایران برای دستیابی به یک اقتصاد سالم نیاز به قوانین بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی دارد. برخی اعتقاد دارند کشورهای در حال 

برای عملیات پول شویی باشند که در نهایت اقتصاد کشور هم توسعه از جمله ایران بدلیل کمبود منابع مالی می تواند بستر مناسبی 

می تواند هم از منافع آن بهره مند شود ولی با توجه به تبعات ناشی از پول شویی ، پول کثیف ذاتًا بنابر ماهیت خود پدیده ای سیال و 
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یف مختل کننده سیاست های توسعه و بی ثبات است که بخش های سایه ای و زیرزمینی اقتصاد نفوذ می کند. از این رو پول کث

موجب بی ثباتی و ناپایداری در اوضاع اقتصادی است. اندیشه مبارزه با پول شویی در ایران از زمان ارائه طرح ساماندهی اقتصادی 

پولی و بانکی  مطرح شده است. عده ای از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند مبارزه با پول شویی در ایران به علت این که در قوانین

کشور موضوع مبارزه با پول های کثیف دیده نشده است نمی تواند اهداف جامعه بین المللی و نهادهای پول دنیا نبود قانون مبارزه با 

ملزم به  1399پول شویی در ایران را به عنوان یکی از کاستی های نظام اقتصادی کشور معرفی می کنند. ایران با امضاء کنواسیون 

قانون ضد پول شویی در قوانین خود شده است،اما آنچه که در بحث پول شویی در ایران مطرح است ، بدیع بودن موضوع و عدم وضع 

اطالع و دانش کافی مردم از عوارض ناشی از عملکرد پول شویی در جامعه می باشد، این پدیده هنوز به عنوان یک عمل نکوهیده 

در این عدم توانایی عوامل  .قتصاد ایران امکان مبارزه با پدیده پول شویی در ایران وجود نداردشناخته نمی شود و با وضعیت کنونی ا

گوناگون از حجم باالی استفاده از پول به صورت نقدی و عدم استفاده از کارتهای اعتباری و سپرده گذاری این وجوه نقد در صندوق 

و صرّافی ها که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند موثر می  های قرض الحسنه خیریه و صندوق های اعتباری غیر مجاز

 .باشد

تجربه قانون گذاری در کشور ما بیانگر این نکته است که اجرای نادرست قانون مبارزه با پول شویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بر 

ی دنیا موجب ایجاد ثروت های باد آورده ، بی انگیزه جای خواهد گذاشت. آثار ناشی از پول شویی در ایران مانند بیشتر کشورها

ساختن دانش پژوهان و تولید گران ، و ایجاد انواع فساد های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. در ایران همه ویژگیهایی که می تواند 

 .زمینه ساز بستر پول شویی شود وجود دارد

 .این ویژگیها شامل موارد ذیل می باشد

 ارهای غیر رسمی گسترده و نظام مالی غیر شفاف و اقتصاد زیر زمینیالف( وجود باز

 ب( عدم کنترل الزم نهادهای دولتی در امور اقتصادی

 ج( وجود نظام اداری نا کارا کمبود منابع مالی و سرمایه

  راه های مقابله با پدیده پول شویی : -9

لیت های تجاری ، در امدهای به دست آمده از فعالیت های جنایی) هدف اولیه جرایم سازمان یافته کسب سود است شبیه سایر فعا

منهای قسمتی از انها که هزینه های  مصرفی نام دارد( مجدد برای فعالیتهای آتی سرمایه گذاری می شود. بنابراین دست گذاشتن به 

ن محسوب شود مگر این افراد به راه های موضوع در آمدهای منشا های غیر قانونی می تواند به عنوان نقطه ضغفی برای جنایت کارا

مختلف رد یابی و پیگیری قانونی منبع درآمدهای خود را از بین برده یا پیچیده کنند لذا جنایت کاران نیازمندند در آمدهای غیر 

 ند. قانونی خود را به صورتی باظاهر قانونی درآور
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توان بر شمرد استفاده از کنترل متغیرهای اقتصادی است . به دلیل تاثیر  از جمله راهکارهایی که برای مبارزه با پدیده پول شویی می

زیان بار پول شویی بر اقتصاد کالن ، سیاست های کالن هم نقش مهمی در تالش برای مقابله با پول شویی ایفا می کنند )صحراییان ، 

1999) 

  برخی از مهمترین سیاستهای اقتصادی در این زمینه عبارتند از :

کنترل و نظارت بر اعضای خارجی باعث محدود کردن نقل و انتقال وجوه توسط پول شویان می شود اما باید در نظر ترل های ارزی :کن

 داشت که این کار همچنین می تواند به شکل گیری بازارهای موازی و بازار سیاه ارز و در نتیجه اثرات منفی برچرخه اقتصاد . 

بر فعالیت های مالی مشتریان و فعاالن سیستم مالی یکی دیگر از سیاست های کالن اقصادی در مبارزه با  اعمال نظارت : اعمال نظارت

 پدیده پول شویی محسوب می شود.

می در آمدهای مالی از فرار مالیاتی جز دیگیری از پولهایی است که برای غیر قابل رد یابی بودن توسط مسئوالن قانونی وصل مالیات : 

یر شود. فرار مالیاتی مهمترین اثر بر اقتصاد کالن می گذارد چرا که منجر به کسری بودجه دولت می شود . برای رفع این بایست تطه

 مشکل دولت ها می توانند به اصالح سیستم مالیاتی خود اقدام کند. 

مالی و ایجاد یک نظام شفاف  تعیین گزارشهای آماری:  روش موثر دیگر برای مقابله با پدیده پول شویی ، گزارش دهی مستمر

 (199۶شیوا و میکاییل پور،اطالعاتی است که در آن اطالعات به صورت جامع و روز آمد عرضه می شود)

ایران از بین صد کشور جهان در ردیف پائین مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار  (OECD)طبق گزارش سازمان همکاری و اقتصادی توسعه

 .ی جهت تعدیل امر پول شویی و مبارزه هر چه بیشتر با این پدیده شوم اقتصادی ارائه می گردددارد. در ذیل پیشنهادات

 :پیشنهادات -3

 تدوین نظام حسابداری و استانداردهای مناسب در مدیریت مالی (1

 اصالح سیستم مالیاتی در رابطه با فرار مالیاتی  (2

 پولشویانایجاد قوانین و واکنش های کیفری مناسب در خصوص  (9

 شفاف سازی حساب ها توسط نظام بانکی (۴

ایجاد زیر ساختهای الزم برای مستند سازی اطالعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و دارایی ها با حفظ سرعت عملیات و ایجاد  (7

 .سیستمی که مشخصات کامل فرد فرستنده حواله در آن ثبت گردد

 کی و گزارش آن به مراجع ذیصالحپیگیری حواله های مشکوک در سیستم بان (۶

 عدم فروش ارز، اوراق بهادار، چکهای مسافرتی و غیره به مشتریانی که برای بانک شناخته شده نیستند (9

 بازرسی و کنترل و نظارت مداوم از سیستم های مالی کشور و صرّافی ها (9

کی که بطور مداوم اقدام به ارسال حواله به مقاصد مختلف می افتتاح حساب و احراز هویت کامل فرد فرستنده حواله در سیستم بان ((3
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 .کند

جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای مالی می کند  (11

 )ابوالقاسم نوری(که باعث برهم زدن سیاستهای پولی و مالی کشور می شوند 

 نتیجه گیری :

پولشویی عملیات بازارها را مختل می کند. معامالتی که برای مقاصد پول شویی انجام می گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می 

نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می کند به رقابت غیرعادالنه منجر می شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیتهای تجاری  دهد،

می دهند به شدت افزایش می دهد . پول شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد. چنانچه نظام خود را انجام 

بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سیستم مالی کشور یا حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار 

و مالی یک جامعه هنوز تمامی اجتماعی ،پیامدهای بی شمار پول شویی بر پیکره اقتصادی ، آسیب پذیری جدی می شود . با وجود

در بخش مالی از تعریف ابعاد این قضیه به درستی برای مسئوالن امر شناخته نشده است به طوری که سیاستهای مبارزه با این پدیده 

چ محدودیتی برای عامالن پولشویی به اجرا در نیامده است . بنابراین روشنی برخوردار نموده و عمال در بازارهای سرمایه و پول هی

 ارزشمند است که از سوی محافل علمی اثرات پولشویی بیشتر و روشنتر مورد بررسی قرار گیرد. 
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