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چکیده
جرررپ لرروی شررویی رره ترربب ماهیررت تررازمال یافترره و فراملرری ررودل خررود ا رررا

زیررال ررار ا ت رراد

،تیاتی و اجتماعی را جامعره ره جرا مری در ارد .تطهیرر لروی تربب مری شرود مررمرال ره رور
تررازمال یافترره در شرربوه لرروای و ررانوی ن رروه لیرردا کرررده ترروال ا ت رراد دواررتهررا را تحررت کنتررری و
هدایت خرود دروورنرد و ره تردریا ،را تبرعی
توایررد و ندرررداختن ماایررا

نیره ا ت راد دوارت ،کره را انرراپ نردادل کارهرا

شررو مرریدیرررد ،امنیررت کوررور و ا ترردار تیاترری -ا ت رراد دواررت و

حاکمیت ملی را ره خ رود در کورورها در حرای توترعه متنارنی نماینرد.تروای الرلی ایرن اترت
کرره لرروی شررویی ارره ا رررا

من رری ررر جامعرره دارد یلرروی شررویی و ررار زیررال ررار ا ت رراد تیاترری و

اجتمرراعی در لرری دارد .لرروی شررویی رررا ا ت رراد و ترررار
زیاد

کوررورها زیررال وور اتررت و و ررار من رری

ه دنبای دارد .لروی شرویی ره نارت اجتمراعی – ا ت راد وتریب مری رتراند ،زیررا ایرن لدیرده

و ار من ی ا

توجهی ر ر ا ت وزاد و با

و تالمت نااپ ماای خواهد داشت .

واژگان کلیدد  :لروی شرویی ،تطهیرر لروی ،ا ررا

ا ت راد –تیاتری و اجتمراعی ،ترازمال یافتره،

فراملی
 1اتتادیار و عبو هیأ

علمی دانوگاه شهید هوتی

 2اتتادیار و عبو هیأ

علمی دانوگاه وزاد اتالمی واحد

m_roshan@sbu.ac.ir
تاکستال mm35100@gmail.com

 3دانورو دکتر فقه و حقوق خ ولی دانوگاه خوارزمی

fakhtarshenas@yahoo.com
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مقدمه
ره منارور درف فلسر ه جررپانگررار جررپ لرروی شرویی ،ایررد و رار ول شررناخته شرود ،زیرررا همرین و ررار
موجب لیدایش فورر مبرارزه ریناامللری را ایرن لدیرده دردیرده اترت .امرا تامر در جررپ تطهیرر لروی
نوال می دهد کره ایرن نروز نهورار

ره دایر وی دری هرا خالری کره دارد ( ره ویر ه ترازمالیافتره

ررودل) و ررار زیررال ررارتر از نهوررار عرراد دارد« .لرروی و رردر
تازمال یافته در جهت تبعی

ناشرری از ایررن دونرره جرررایت

ناراپ هرا ا ت راد و عبرا حتری تیاتری یرا برایی کورورها رهکرار

مرریرود .و ترری ودجرره ترراهنه تعررداد از کوررورها فقیررر و کواررز دنیررا از درومررد ترراهنه
رخی از تازمال هرا جهرانی مرواد م ردر سریار کمترر اترت تردیرد

را ی نمریمانرد کره ایرن دونره

تازمالهرا مری تواننرد نقرش مهمری در تحمیر خواترتههرا خرود رترنوشرت ول کورورها و مرأمورال
ادار یا ماایاتی و خریدل ونها ا لوی ادوورده داشته اشند»(میرمحمدلاد ی. )21 :0981،
در ا ر لوی شرویی و رار رد فرراوال ررا جامعره و ا ت راد و کسرانی کره دارا کسرب حرالی و
درومدها موروز هستند شو مریدیررد .درحقیقرت ا ت راد جامعره را ره ررد فسراد واروددی تروق
می دهد و م اترد دونرادول اجتمراعی و تیاتری را در لری خواهرد داشرت کره از یرز ررد ره ضررر
جامعه ،کوور و لاحبال درومد مورروز اترت و از ررد دیگرر ره ن را ترازمالهرایی اترت کره ایرن
فعاایررتهررا ناموررروز و کری ر

را انررراپ مرریدهنررد .نررا راین لررویشررویی و ررار من رری فراوانرری از ناررر

تیاترری ،اجتمرراعی و اخال رری دارد کرره جرررپ محسررو
راتررتا ا ترردا تعریرر

مرریشررود و ایررد ررا ول رخررورد شررود .در ایررن

لرروی شررویی و وی درری هررا تطهیررر لرروی ترردد ا رررا

تیاترری ،ا ت رراد و

اجتماعی لوی شویی یال دردیده اتت.

تعریف
«لویشویی» معادی فارتی یز الطالح انگلیسی موتوپ ه « »Money Launderingمی اشد.
ماده ( )1انول مبارزه ا لویشویی ایرال ،لویشویی را ه شرح زیر تعری

کرده اتت:

پول شویی و اثرات آن681 / ...
«اا  -تح ی  ،تملرز ،نگهردار یرا اترت اده از عوایرد حالر از فعاایرت هرا ییر رانونی را
علت ه اینوه ه ور مستقیت یا ییرمستقیت درنتیره ارتوا
 -تبدی  ،مباداه یرا انتقرای عوایرد

ره منارور لنهرال کرردل منورأ ییر رانونی ول را علرت ره

اینوه ه ور مستقیت یا ییرمسرتقیت ناشری از ارتورا
موموی و ار و تبعا

انونی ارتوا

جرپ ه دتت ومده اشد.

جررپ روده یرا کمرز ره مرتورب ره نحرو کره

ول جرپ نگردد.

ج -اخ ررا یررا لنهررال یررا کتمررال کررردل ماهیررت وا عرری ،منوررا ،منبررا ،محرر  ،نقرر و انتقررای،
جا ه جایی یا مااویت عواید که ه ور مستقیت یا ییرمستقیت در نتیره جرپ تح ی شده اشد».

ویژگیها

جرم پولشویی

در این مبحث دو وی دری مهرت و محرور ماهیرت ترازمالیافتره و ماهیرت فراملری مرورد ررتری ررار
خواهد درفت.

-6ماهیت سازمانیافته
لوی شویی یوی از اشروای نروین جررپ ترازمالیافتره فراملری مری اشرد .لرویشرویی شرریال خرول جررپ
ترازمالیافترره مرری اشرد و ارتبرران تنگرراتنگی ررا ترایر جرررا ت تررازمالیافترره نایرر اارراق مررواد م رردر،
جنایررا

ا ت رراد  ،فسرراد ادار و ناررایر اینهررا دارد .از ایررن رو مرریترروال د ررت :جرررپ لررویشررویی از

جمله م ادیق جرا ت تازمالیافتره مری اشرد و ترازمالیرافتگی ،یوری از وی دریهرا جررپ لرویشرویی
می اشد(.عباتی)82 : 0981،
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-2ماهیّت فراملی
از جمله جرایمی که ماهیت فراملی دارد ،جرپ تطهیرر یرا شسرت وشرو لروی اترت.تطهیرر لروی ره دو
ریق جامه فراملی رر ترن مریلوشرد :ن سرت ،ادیراپ ازارهرا مراای در یرز مرموعره
جهانی و دوپ ترال

ااراق ایرال ررا لرهیرن از کور

عملیرا

را ماهیرت

مررمانره ره وتریله عملوردهرا

شرردید ررانونی از ریررق انتقررای امرروای رره کوررورهایی کرره در ونهررا رخررورد ررانونی ررا تطهیررر لرروی
ضرعی

ترر اشرد یرا فا رد رانول و یررا دارا

انونگر ار در ترط ،ا تردایی ،در مبرارزه را تطهیرر لرروی

اتررت .ایررن وی درری ،موانررا محوررت و لایرردار را در امررر مبررارزه ررا تطهیررر لرروی و کی ررر مرررتوبین و
اتررترداد وجرروه مر ررون ایررراد مرریکنررد ،زیرررا عنالررر متورروله ول از دواترری رره دواررت دیگررر مت رراو
مینماید(موتو مقدپ. )990: 0980،

آثار پولشویی
دیهی اتت کره در تحقیرق حاضرر نمریتروال و رار نهورار لرویشرویی را ره ت
تنها تال

ری

ررتری نمرود.

خواهد شد در ته د تار مت راو  ،و رار جررپ لروی شرویی از جنبره هرا تیاتری ،ا ت راد و

نین اجتماعی-فرهنگی مورد اشاره رار دیرد.

الف:آثار سیاسی
تطهیر لوی تبب می شود مررمال ه ور ترازمال یافتره در شربوه لروای و رانوی ن روه لیردا کررده تروال
ا ت اد دوات هرا را تحرت کنترری و هردایت خرود دروورنرد و ره تردریا ،را تبرعی
دوات ،که ا انراپ ندادل کا رها توایرد و ندررداختن ماایرا

نیره ا ت راد

شرو مری دیررد ،امنیرت کورور و ا تردار

تیاترری -ا ت رراد دواررت و حاکمیررت ملرری را رره خ ررود در کوررورها در حررای توتررعه متناررنی
نمایند.

پول شویی و اثرات آن689 / ...
نهکرار ترازمال یافتره کره یوری از وی دریهرا مهرت و محرور لرویشرویی اترت در ترط،
ملی و یناامللی ر مقواه تیاتت تا یر میدر ارد .درروههرا جنایتورار فررا ملری ترازمالیافتره ،هرت در
کوررورها واجررد دموکراترری لیورررفته و هررت در دموکراترریهررا در حررای توتررعه ،تررعی مرریکننررد در
میال مقاپ ها عاای رتبه هت در کورور متبروز و محر لیردایش خرود و هرت در کورور محر فعاایرت ،را
رشوه دادل و افساد ماای ن وه کنند .اما ایرن درروههرا ایلرب زمرانی موفرقترر هسرتند کره ترال هایورال
در لمرو دوات -ملتهرایی لرور

مری دیررد کره در مرحلره انتقراای هسرتندا زیررا در ایرن کورورها ره

دونه ا که در یز کوور واجرد دموکراتری مسرتحوت و را برا
ندارد.جنایا

فراینرد حقرو ی تحرت کنترری وجرود

تازمال یافتره فراملری مسرتقیما ره ر یرتهرا دموکراتیرز موجرود و جوامرا و ر یرتهرا

در حای انتقای ه تیستت دموکراتیز لردمه مریزنرد .جنایرا

ترازمالیافتره از ریرق ارتورا و ن روه در

مررامورین و جریررال رترریددی ،حاکمیررت ررانول و موررروعیت حوومررت دموکراتیررز را زیررر ترر وای
می رد .در جوامعی که در مرحلره انتقراای ره دموکراتری هسرتند ،درروه هرا جنایتوارانره را توتر ره
عنالر خود که لسرت هرا کلیرد را درمیرال رانول در ارال اوایره کره مسر وی لریشنویسری و تردوین
روانین هسرتند ،احررراز مریکننررد ،دوارت در حررای انتقرای رره دموکراتری را از رری ریورهکررن مریکننررد.
حبور و ن وه ونها در میرال ار کرال حوومرت و نهادهرا حورومتی مورروز ،اترتحواپ و برا

تیاتری

حوومت را زا ر مریکنردا زیررا اعبرا درروه هرا جنایتورار فقره ره تح ری منرافا جنایتوارانره و
ناموروز خرود مری اندیورند و دیدیره منرافا عمروپ را ندارنرد (ترلیمی .)14-13: 0981،یوری از و رار
تررداوپ فسرراد مرراای ،جرررایت تررازمالیافترره و لرروی شررویی ،وشرروار شرردل ضررع
اتت .ایرن بریه موجرب « تبرعی

دواررت در مقا لرره ررا ول

اعتقراد و اعتمراد مرردپ ره توانرایی و اراده تیاتری دوارت ،طرا

امید مردپ ه وینده ،زیرر ترلای رفرتن مورروعیت ،کراهش مقبوایرت عمرومی دوارت و ناامیرد مرردپ از
دواررت» رررا تررال

و توانررایی ول جهررت نی ر

رره اهررداد عاایرره کوررور مرریشررود .ایررن امررور ،هررت از

محبو یررت دواررت در نررند مررردپ مرریکاهررد و وتررتانه تحم ر مررردپ را کرراهش مرریدهررد و هررت موجررب
افررنایش اعترافررا

مررردپ در مقا رر نامالیمررا

مرریدررردد .از دیگررر تبعررا

دسررتر

فسرراد در ایررن

خ ررود ،کرراهش لمرررو حاکمیررت ررانول و در نهایررت دواررت اتررت(همرردمی خطبرره ترررا0989،
. )119:
یوی دیگر از و ار تیاتری لروی شرویی ره خطرر انرداختن اعتبرار ملرتهاترت .در دنیرا امرروز
ملت ها توانایی تحم اوره دار شردل اعتبرار و حیریرت شرال ،ره واترطه دترت داشرتن ملتسرا

مراای
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کوورشررال در لررویشررویی ،را ندارنررد .اعتبررار من رری کرره از ایررن نرروز فعاایررتهررا خالفوارانرره حال ر
می شود تبب از ین ردل فرلت هرا
موجب جلب و ج
مد

رانول جهرانی و رشرد مناترب مریشرود در حراای کره ایرن امرر

تازمال هرا خالفوارانره رین اامللری را اعتبرار نرامطلو

و دارا اهرداد کوتراه

می شود کره ایرن خرود مری توانرد اعرث کراهش رشرد و توترعه ا ت راد شرود .عرالوه رر ایرن،

هنگامی که اعتبار ماای کوور لردمه مری ینرد ،احیرا ول خیلری مورو اترت و منرا ا هنگ رت دواتری
را رررا الررالح و جبرررال مسررااها کرره ررا رره کرراردیر تیاتررتهررا مناتررب ضرردلویشررویی
مرریتوانسررت کنتررری شررود مرری لبررد .همررین ررور لررویشررویی مرری توانررد تررالمت ازارهررا مرراای نایررر
انزها را نین ه خطر یندازد (محمود . )01: 0981،

ب:آثار اقتصاد
«لرویشررویی مرری توانررد ررر ا ت راد ترراات ا ررر تررو گر ارد .ررا مرررای ،در میررامی اارراقایررال ررنر
موادم رردر توانسررتند ررا لرروی دنافرری کرره در اختیررار داشررتند ترررمایهدرر ار افررراد عرراد را در امررر
تاختمال و مسون داار خطر کننرد .مورا ه ایرن بریه در انرز رین اامللری اعتبرار و تررار
لرروی شررویی رررا ا ت رراد و ترررار

کوررورها زیررالوور اتررت ،از ول رو کرره انررز هررا و ملتسررههررا

ماای دردیر در این روند ،ه دای هموار
می دهند ،ترورپ ره شرد

را داد.

را مررمرال ،ره شرد

لریش مرردپ اعتبرار خرود را از دترت

افرنایش مری یا رد و حررت عایمری از لروی در دررد

ا ت راد تراات خرارج

شده و ه فعاایرت هرا ناتراات اخت راد مری یا رد و اره سرا ،را ورود لروی کریر

و ریحسرا

ره

ا ت اد تاات راه ر ا ت تراات ررا دارنرددال تررمایههرا لراف سرته شرود»(میرمحمرد لراد ی0981،
. )24:لوی شویی ه عنروال یوری از جررایت الرلی مررتبه را نهورار ترازمال یافتره و ره عنروال یرز
جرررپ مرراای تررا یر من رری اوررت دیررر
مریتوانررد و رار ا ت رراد زیراد

ررر رشررد و توتررعه ا ت رراد کوررورها رره جررا مررید ر ارد .و

را رره دنبرای داشررته اشررد.از جملره -0 :تضععف بخش عصخصی

ع خ- 1

اصاللخوخشع خثبعتت خر خاتصیعترخ-9تغ ع خهتعسخمع هت خگعاا خهعتخوخصع وسخمع هت خاشخر ع خ-4ععم خاهاعت خ
اعمتلخم تمسخهت خپ ل ،خهتل خوخشتش گتن خ-1هنعخ شمخ تتشسخو ...

پول شویی و اثرات آن696 / ...
ج-آثار اجتماعی
و ار اجتمراعی جنایرا

ترازمال یافتره و لروی شرویی کره شرام و رار انسرانی و فرهنگری مریشرود کمترر

مررورد توجرره نویسررنددال و دواررتمررردال رررار درفترره اتررت .شرراید مهمترررین ایررن و ررار را ترروال در
خوونت ،اااق دارو ،مرار ،فحور ا و دسرتر

یمرار ایردز کره همگری ترا یر مسرتقیت و انوارنالر یر

ر رو زنددی افراد و کی یت ول دارند ،مالحاه کرد.
هنینرههرا اجتمراعی و خطرررا

را لرویشررویی همرراه اترت .لرویشررویی فروینرد اترت کرره

زیراد

جرایت اومگیر را ه رار مریوورد و ایرن امرر هنینرههرایی رر دو
نیرراز رره اجرررا

دوارت مریدر ارد ،کره ناشری از

هتررر و یوررتر ررانول و هنینررههررا تررامین هداشررت و درمررال ( رررا مرررای رره مناررور

معااره معتادال) را مقا له را نترایا جرد
من ی این اترت کره لروی شرویی ردر

ره رار ومرده اترت .از دیگرر ا ررا

ا ت راد  -اجتمراعی

ا ت راد را از رازار ،دوارت و مرردپ یرز جامعره ره مررمرال

منتق میکند .همچنین ،لوی شویی اعرث کراهش درومرد ماایراتی دوارت مری شرود و جمراوور ماایرا
را را دوات موو می تازد و این از دترت دادل درومرد ماایراتی عمومرا ره معنرا نررا راهتر ررا
ماایا دهنددال لرادق اترت(محمرود . )011: 0981،لرویشرویی ایرراد شرواد بقراتی را ره دنبرای
دارد ،ا توجه ه اینوه یوی از لریش شررن هرا تحررف بقراتی ،یعنری انتقرای از بقره لرایین اجتمراعی
ه بقه اجتماعی دارا مو عیت رتر ،انرراپ هنینره هرا مراای اترت ،لرد اشر اد مت لر
رخوردار
بقررا

ا

ره دایر

توجه از منا ا مراای و ارتبران را رشهرا م تلر  ،ررا انتقرای نندیورال خرود ره

رراهتر ،ترررمایهد ر ار

یوررتر مرری نماینررد و از افررراد هررت بقرره خررود فالررله یوررتر لیرردا

میکنند (همدمی خطبه ترا.)111: 0989،

نتیجه گیر
ه احاظ توای رح شده و نین فرضریه ارا ره شرده ،تبیرین سریه موضروز ،مرراای فراترر ازیرن مقااره را
لب می نمود .در هر حای نگارنرده ایرن ا رر امیردوار اترت کره ل وهورگر لرد از مطااعره ایرن مقااره
اعنایت ه فرضیه ا

که در اویده این تحقیق ارا ه شده ه نتایا زیر دتت یا د.
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دیهی اتت که تطهیر لوی لدیرده خطرنراف در حرای رشرد اترت کره مهرار ول مسرتلنپ عرنپ
و اراده جد کورور جمهرور اترالمی ایررال و جامعره رین اامللری ررا مقا لره را ایرن رونرد اترت.
خواننده ا مطااعه «و ار لویشویی» از و رار ترویی کره ایرن لدیرده رر ا ت راد ،امنیرت ،اجتمراز ،تیاترت
و جنبهها دیگر جامعه رجا میدر ارد مطلرا خواهرد شرد .لروی شرویی رر ا ت راد تراات ا رر ترو مری
در ارد و اعتبررار ملرت هررا و دواررت هرا را رره م را ره مرری انرردازد  .را وجررود خطرهرا جررد و و ررار
م ر

لوی شویی ر ا ت اد ملری و جهرانی و را وجرود اینوره کورور ایررال ره رور جرد در معرر

وتیبها ناشری از فروینرد لرویشرویی ررار دارد و افرنایش ریترا قه فالرله

بقراتی در یرز دهره

اخیر و ی باتی ا ت راد حراکت رر جامعره ره روشرنی رر ایرن امرر درواهی مریدهرد ،انتارار مری رود
ایرال ا توجه ه ت ویب " انول مبارزه ا لوی شویی"مقا له جد

ا این لدیده نماید.
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