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 مرتبط با آنمهم المللي  اسناد بين يي وشو پول جرم نگاهی به
 
 

 ١مينا جزايري
 
 

 :چکيــده 
ي است سه فرآيند .يي آن روي سکه ارتکاب جرم براي تحصيل سود استشو پول

از ) پول( که مرحله اول آن قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين عوايد حاصل شده اي همرحل
اعم از (مخفي کردن رد مال با انجام معامالت متعدد ، دوم غيرقانوني آن و مرحله منشأ

ظاهري قانوني دادن به مال ، فرآيندو باالخره مرحله سوم . باشد مي) صوري و فرضي
و غير قانوني  مييي حلقه اتصال اقتصاد غير رسشو پول رو ايناز . حاصل شده از جرم است

 .و قانوني است  ميبا اقتصاد رس
 متعددي براي مقابله با هاي  طرح، فرآيند اين بار زيانر هر چند به لحاظ آثا

از منظر تعهدات دولت  يي در سطح بين المللي تدارک ديده شده است ليکنشو پول
کنوانسيون وين که اولين بار استفاده از عوايد حاصل از جرم مواد مخدر را جرم ، ايران

 سازمان يافته فراملي جرايممستقلي تلقي نموده و کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه 
 شوراي ١٣٧٣ و قطعنامه FATF در پالرمو و اصول چهل گانه ٢٠٠٠که در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها رييس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانک  - ١
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باشد که دراين مقاله به اختصار  ميملل متحد از اهميت خاصي برخوردار امنيت سازمان 
 ارايه چهل گانه و متمم آن نيز يها به آنها اشاره شده و ترجمه اهم نکات توصيه

 چهل يها المللي فوق و همچنين توصيه زم به توضيح است در اسناد بينال. گردد مي
يي وجود شو پولدر مورد کليات ارکان اصلي هر نظام ضد مييک توافق نظر عمو، گانه
 قانوني و ساختار مالي متفاوتي هستند هاي  منظا اما از آنجا که کشورها داراي .دارد

 که هر کشور بر حسب طبيعت و ساختار دهد مياجازه ذکر شده، انعطاف پذيري اسناد 
 .مبادرت به قانونگذاري نمايد مالي و قانوني خاص خود

 

 :مقدمه
مـسامحه و تعلـل در       ١)FATF(يي  شو  پولگروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با        

 مجرمانـه و غيرقـانوني      هـاي   سودآوري و گسترش فعاليـت      را موجب  ييشو  پولمبارزه با   
بـويژه سيـستم بـانکي توسـط         هاکـشور   گيري بخش مالي رسـمي    ربه کا دانسته و امکان    

بر اين است که مجرمان بـا        اعتقاد،  داند  ميمجرمين را موجب فسادپذيري بخش مذکور       
 سياسي داشـته و ايـن امـر         هاي   سرشار همواره سعي بر نفوذ در دستگاه       هاي  کسب سود 

 کلـي  بنـدي  مـع ج در يـک  .دگرد مي دموکراسي در کشورها هاي موجب اضمحالل بنيان  
.  مـالي دانـست    هاي  توان آلوده شدن و بي ثباتي بازار       مي را   ييشو  پول پديده   بار  زيانآثار  

 ييشـو  پـول  بـار  خـسارت مدها و آثـار  آ دليل ناشناخته بودن پيه است که ب اين درحالي
تاکنون اقدامات اساسي در ايران صورت نگرفته است و متاسفانه عليرغم اقـداماتي چنـد               

 پيش نويس اليحه مبـارزه      ارايهتدوين و   ،  »اليحه بازار غيرمتشکل پولي   «ويب  ازقبيل تص 
ي از  گيـر   پـيش و تصويب مقـررات      مي از سوي دولت به مجلس شوراي اسال       ييشو  پولبا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ - Financial Action Task Force Group On Money Laundering 
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 وجـود   اي  ه مفقـود  يهـا   حلقـه ،  اعتبار  در موسسات مالي توسط شوراي پول و       ييشو  پول
زيرا مبـازره   .  قانوني انجام شود   کمبودهاي  پرکردن منظور  به،  دارد که بايد اقداماتي چند    

،  فراتر از يـک سلـسه اقـدامات داخلـي اسـت            اي مقوله،   جهان هاي   درکشور ييشو  پولبا  
 يافتـه اسـت     ييشـو   پـول  تصويب قوانين مبارزه با    از بنابراين آنچه اکنون اهميتي بيشتر    

.  اسـت  اي  ه منطقـ  هاي   يتعامالت جهاني و همکار    حول محور ،   جهان هاي  همکاري کشور 
 ويـا بـا الحـاق بـه         اي  ه منطقـ  هـاي    پيمـان بـا انعقـاد قـرارداد و         به همين دليل کشورها   

 تـا   کنند  مي جهاني تالش    هاي   موافقت بين المللي و يا مشارکت در ديگر         يها  کنوانسيون
استنباط مشترک از مبـاني و ارکـان        ،  مقوله به اجماع و تفاهم جهاني برسند و آن         در دو 
 مشمول بـراي مبـارزه عهـده دار         هاي  ي که نهاد  يها   وظايف و مسئوليت    و ييشو  پولجرم  
 هـاي    و همکاري با سايرکشورها و نهاد      قضاييبيني معاضدت    و ديگر پيش  است  ند  شو  مي
 .شدبا مي نييشو پولي قادر به مبارزه با هايچون هيچ کشوري به تن. المللي است بين

 و درقـسمت ديگـر      ييشـو   پـول مقاله حاضرکوششي است بـراي شناسـايي جـرم          
 .شدبا ميبين المللي که به نحوي براي دولت ايران الزام آور از اسناد بررسي آن دسته

 

  ييشو پول آن و ضرورت مبارزه با فرآيند، ييشو پولتعريف ) بخش اول 
 ييشو پولتعريف -١

 وجود دارد که کمابيش از نظر معني قابل         ييشو  پول جرم   رهباتعاريف متعددي در  
 ناظر اسـت بـه انجـام عمليـاتي          ييشو  پولهرچند جوهره تعريف    . رسد  به نظر مي  انطباق  

 . غيرقانوني مال به نحوي که ظاهري قانوني به خود بگيـرد           سرچشمهبراي پنهان نمودن    
ارتبـاط داده   مي را با اقتـصاد غيررسـ  ييشو  پول فرآيندليکن دو تعريف زير به لحاظ آنکه        

 :است از اهميت بسيار برخوردار است
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،  سازمان يافته با توسل به آنهاي ي است که مجرمين يا گروهفرآيند ييشو پول -١
  مي حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصاد رس              مال و ماهيت ريشه  
 .سازند ميوارد 

 .  پلي است براي پرکردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرينييشو پول  -٢

 بـراي   اي  هالي و حسابداري و حقوقي به عنـوان وسـيل          م هاي   از ابزار  فرآينددر اين   
تعريف اخير از اين    . دشو  مياستفاده   شکل و مالکيت مال غيرقانوني    ،  ماهيت،  منشأتغيير  

بـا اقتـصاد     مي را حلقـه اتـصال اقتـصاد قـانوني و رسـ            ييشـو   پـول منظر مهم اسـت کـه       
 .دانند و غيرقانوني مي ميغيررس

ن نکتــه توجــه داشــت کــه اقتــصاد ايــ هبــبايــد يــاد شــده بــراي تکميــل تعريــف 
نـه تنهـا عمليـات    ) که به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم اسـت       ( ميغيررس

 اجتناب از پرداخت ماليـات و     ،  کليه عمليات غيرقانوني ازجمله فرار مالياتي      بلکه   مجرمانه
ي و سـاير    ل گزارش نشده که از فروش کاال و خدمات قـانوني در معـامالت پـو               هاي  درآمد

 .دگير مي را نيز در برشده مبادالت و تهاترها حاصل
کننـد کـه     مـي فعاليت دارند سـعي      مي غيررس هاي  بديهي است افرادي که در بازار     

 از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند بـه همـين دليـل تخمـين انـدازه و                   شانعمليات
 ١.بسيار مشکل است مي غيررسهاي ميزان وسعت بازار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذر   درصد و کشورهاي در حال٤٥-٣٥بين شود وسعت بازار غير رسمي در کشورهاي درحال توسعه  گفته مي  -١

 . درصد از حجم توليد ناخالص داخلي است١٥-١٣ درصد و کشورهاي صنعتي ٣٠-٢١
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  :دهد ميرا نشان   مي از اقتصاد غيررساي هزير شماي سادجدول 
 :شرح عمليات از قبيل  نوع عمليات

اخـتالس و   ،  ارتشا،  انسان،  مواد مخدر ،  ارز،  معامالت مربوط به قاچاق کاال     عمليات مجرمانه
 اخاذي و غيره

 مـشمول   هـاي  عدم گزارش درآمد  ( فرار مالياتي و امتناع از دادن ماليات         عمليات غيرقانوني
 شـده يـا ماليـات    ارايه هاي  سرويسماليات از قبيل دستمزد يا خدمات و        

 ) شدهارايهناشي از درآمدها يا خدمات 
 

بندي زير نيز   به تقسيمييشو پول جرم فرآيند  تکميلجهت ضرورت دارد بنابراين
 :توجه شود

 ١پول خاکستري -١
 ٢پول کثيف -٢

 ٣پول ملتهب -٣
د که ناشي از عمليـات غيرقـانوني يـا حتـي            شو  ميپول خاکستري به پولي اطالق      

با ايـن توضـيح کـه       . که پول کثيف ناشي از عمليات مجرمانه است        قانوني است در حالي   
که ارتکاب بعضي از    صورتي  در  ،  انجام بعضي از اعمال صرفاً از لحاظ اخالقي مذموم است         

ن با اعمـال    يعني قانو .  موجب محکوميت شخص خواهد شد      عالوه بر مذموم بودن    اعمال
بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلـق        . خواهد از جامعه محافظت نمايد     ميمجازات  

به عنوان  . بندي يعني از خاکستري به کثيف متفاوت است          بر مبناي اين تقسيم    جرايمبه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-  ُGrey Money 
٢-  Dirty Money 
٣-  Hot Money 
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در  ميمثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمـو      
 .گيرد ميار نقر يک رده

، د که به لحاظ تغييـرات سـريع اقتـصادي         شو  ميپول ملتهب به نوعي پول اطالق       
با ايـن توضـيح کـه       . شود ميروانه   اجتماعي و سياسي از کشورها خارج و به مناطق امن         

 با فرار سرمايه از کشورها همراه است که آن هـم ترکيبـي از پـول                 ييشو  پولاکثر اوقات   
 .  تميز استهاي ولخاکستري و حتي پ، کثيف

ي کـه   هـاي   بندي حاکي از آن است تمام پول        تقسيم اين،  گردد ميچنانکه مالحظه   
 يها  د حاصل از جرم نبوده و پول      ياز عوا  به هر نحو و هر شکل نياز به شستن دارند لزوماً          

 زيرا صرف اينکه مالک     ه باشند خاکستري ممکن است از ابتدا تميز بوده و بعداً آلوده شد          
 .شـود  مـي مرتکب عمل غيـر قـانوني       ،  خودداري نمايد در واقع     اداي ديون مالياتي   پول از 

ل بـراي فعاليـت مجـرمين درخـصوص اسـتفاده از عوايـد              يبديهي است ايجاد مانع و حا     
 انجـام  راحتـي  بـه حاصل از جرم موجب خواهد شد که مجرمين نتوانند فعاليـت خـود را     

  .دهند
 ييشو پول فرآيند مراحل -٢

زيرا .  آن کامل نخواهد بودفرآيند بدون در نظر گرفتن ييشو پول معرفي جرم
پاک و پول خاکستري ، پول کثيف، بايد به نحوي انجام شود که با آن ييشو پولعمل 

نظران به ناچار اين امر با توسل به معامالت حقيقي يا  به گفته صاحب. قابل احترام شود
نوني صورت  و ناظران قاها ه بازرسصوري براي گمراه نمودن مقامات ذيربط از جمل

 است که با انجام معامالت فرآيندمحور اصلي در اين ،  شبههتدليس و القاي. گيرد مي
 . تيره و مبهم گردد،  مجرمانه يا غيرقانوني مالريشهمتعدد 
 :  به شرح زير استييشو پول فرآيندمراحل 
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 ١ ذاريگجاي)الف
ايگـذاري يـا تزريـق عوايـد حاصـل از           ج،   جرم پول شويي   فرآينداولين مرحله از    

. با هدف تبـديل و تغييـر مالكيـت آن اسـت           ،   مجرمانه به شبكه مالي رسمي     هاي   فعاليت
با تقسيم وجوه نقدي كالن بـه مبـالغ كوچـك صـورت             ،  جايگذاري عوايد حاصل از جرم    

به نحوي اسـت كـه      ،  شود ميناميده  » ٢اس مورفينگ   «  اين شيوه كه اصطالحاً   . گيرد مي
به دفعات و كمتر از سقف معين پيش بيني شده براي گزارش (ه سپرده گذاري شده وجو
ايـن روش در اغلـب      . شـوند  مـي يابنـد و بـه سـرعت اسـترداد           ميبه خارج انتقال     )دهي

عينـي بـراي    حتـي اگـر سـقف م      (د  گيـر   مـي توسط مجرمان مورد استفاده قرار      ،  كشورها
 ). نداشته باشد دهي معامالت نقدي وجود گزارش

، گيرد ميي كه مورد استفاده تطهير كنندگان پول قرار هاي  يكي ديگر از روش
 با آنان در ارتباط اي هاستفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گون

ي كه اساساً به منظور پول يها  صوري يا شركتهاي  همچنين تشكيل شركت. هستند
رسند كه مقررات در اين خصوص سهل  مي شوند و در نقاطي به ثبت ميشويي تأسيس 
 .  معمول در اين زمينه استهاي  تر از ساير روش

اين است كه ، گيرد ميقرار  مي قوهاي  روش ديگري كه مورد استفاده اقليت
 گردش اين .يندنما  مي و كم را در يك حساب مشترك واريزجزييمهاجران مبالغ 

شخاص غير مرتبط يا به صورت مبالغ توسط ا، حساب به نحوي است كه واريز به آن
سازد اين روش كه مهاجران به شكل قانوني براي  ميخاطر نشان . گيرد مي صورت جزيي

 . گيرد ميمورد استفاده مجرمان نيز قرار ، كنند ميفرستادن وجوه خود از آن استفاده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Placement 
٢- Smurfing  َ
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 ١گذاري اليه) ب
عطوف به اين مرحله م. اليه گذاري مرحله ديگري از جرم پول شويي است

اين عمل از طريق ايجاد .  غير قانوني آن استمنشأاز ، جداسازي عوايد حاصل از جرم
چندگانه با هدف مبهم ساختن ) نقل و انتقاالت( پيچيده ناشي از معامالت هاي  اليه

، اين امر. پذيرد  مال صورت ميسرچشمه و عدم امكان رديابي ٢زنجيره عطف حسابرسي
تي مانند حواله وجه سپرده شده نزد يک مؤسسه مالي به متضمن انجام دادن عمليا

 هاي  سهام و چك، اوراق بهادار(يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر ، مؤسسه ديگر
 . است) مسافرتي

 غير ريشه جدا کردن پول از فرآيندبه بيان ديگر اليه گذاري يا اليه چيني يعني 
 .رايج استقانوني است که در اين مرحله سه تکنيک 

ن اي هاولين تکنيک اختالط پول کثيف با پول تميز است اغلب اين اختالط ب
گيرد که عوايد حاصل از جرم با انجام معامالتي از قبيل صادرات و  ميترتيب صورت 

 سياهه وارداتي وارد يي سياهه صادراتي و گران نماييواردات کاال و توسل به کم نما
 .دگرد مياقتصاد  ميچرخه رس
 و *ومين روش انتقال پول از طريق واسطه است مانند تبديل وجوه نقد به ژتوند

 .دشو ميتبديل مجدد آن که در اين صورت تشخيص ماهيت غير قانوني مال مشکل 
 بسياري از خدماتي که از .پنهان نمودن مالک واقعي مال آلوده است، روش سوم

 اماني هاي د اسناد ياتشکيل حسابق در مقابل خريي وثاارايهطريق موسسات مالي مانند 
د از اين دسته است به عبارتي ديگر اليه گذاري عبارت از يک سري گير ميصورت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Layering 
٢- Audit Trail 

 .افتد در کازينوها اتفاق مي" تون عمدتاتبديل پول نقد به ژ*
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معامالتي است که براي جلوگيري از رد يابي يا مبهم نمودن زنجيره عطف حسابرسي 
 غيرممکن ييم مجرمانه را اگر نگومنشأصورت گرفته که امکان شناسايي مالک واقعي و 

 زيرا .دنينما ميرا ايفا  مي نقش مهoff shoreميان مناطق  سازد دراين مشکل ميبلکه 
ريشه يابي پول ،  سياسي بين المللي مبتني بر حاکميت و برابري دولتهايها سيستم

 که قانون محرمانه بودن برآن off shore  ديگر را بويژه در مراکزيها شويي در سرزمين
مانع ،  قضايي متفاوتيها  سوي ديگر سيستمسازد از ميحاکم است بسيار مشکل 

 .دگرد مي جرايمرسيدگي و تحقيق مراجع ذينفع درخصوص اين قبيل 
 *"يكپارچه سازي "يا " در هم آميزي) "ج

يكپارچه سازي يـا فـراهم آوردن پوشـش و          ،   پول شويي  فرآيندآخرين مرحله در    
 چنانچـه  .مجرمانـه اسـت   يها ظاهري مشروع براي توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليت       

ل از جرم بايد به نحوي وارد چرخـه         صعوايد حا ،  مرحله اليه چيني با موفقيت انجام شود      
  .گردد مياقتصاد قانوني و رس
 نامـشروع بـه     يهـا   ند سـوق دارايـي    نما  ،   متعددي يها  از طريق روش    ،  اين مرحله 

از طريـق  يـا  ،  هـستند  تمـاس ي كه به نحوي بـا مجرمـان در     يها  سوي اشخاص و شركت   
 . پذيرد مي پوششي و غيره انجام يها  ديگري مــانند تاسيس شركتيها روش
  ضرورت مبارزه با جرم پول شويي-٣

در تعريف جرم پول شويي عنوان شد که پول شـويي نـاظر بـه عمليـاتي بـراي           
 .است ميبه اقتصاد غير رس    ميوصل دنياي مجرمان به دنياي ديگران يا اتصال اقتصاد رس         

ن سئوال مطرح شود درحالي که پول شويي ناظر به شستشوي عوايـد حاصـل از                شايد اي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

 Integration 
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 هـا   سنگيني در قوانين کشورهاي ازاتجم نيز  منشأ يها  جرم است و براي هر يک از جرم       
غير قانوني مـال بايـد مجـازات ديگـري در نظـر      ريشه وجود دارد چرا براي پنهان کردن     

است مالي که از يک سـو بـه منزلـه            مي جر ييشو  پول اعتقاد بر اين است که       .گرفته شود 
 شـود و از سـوي ديگـر سـود آوري           ميتهيه سوخت براي ادامه فعاليت مجرمين تلقــي        

سازد عالوه بر اخالل در روند صـحيح اقتـصادي کـشور             ميمجرمين را قادر    ،  منشأ جرايم
ادي  کثيف را در گردش اقتـص      يها   دموکراسي و پيشرفت جامعه را مختل و پول        يها  پايه

ري نماينـد در حـالي کـه عوايـد          گـذا   غيـر قـانوني سـرمايه      هاي  وارد و عمدتاً در فعاليت    
 مبتنـي بـر   ي کـه    هاي  شده از طريق معامالت قانوني در يک اقتصاد سالم در کشور           حاصل

  و اي  ه توسـع  هـاي    طـرح  ويژه در ه  ب قانوني و  است در تجارت مشروع و      ١حکمراني خوب 
  .ودش ميگذاري  سرمايه زيربنايي

عوايد حاصل 
شده از معامالت 

 قانوني

ــطه  ــق واس ــاي  ازطري  ه
ــالي  ــک(مـ ــا و  بانـ هـ

موسسات اعتباري غيـر    
  مجاز و قانوني)بانکي

معامالت و  
گذاري در  سرمايـه

 زيربنايي و هاي  طرح
 اي توسعه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Good Governance 
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 :باشد  که گردش عمليات وجوه و منابع غيرقانوني به شرح زير مي در حالي
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مـالي   جـرايم د منـابع حاصـل از       گـرد   مـي بديهي است چنانچه از نمودار مستفاد       
 لـوکس و    هاي   تروريستي و خريد کاال    هاي  فعاليت،  مجرمانه،  عمدتاً در عمليات غيرقانوني   

هاي  سازمان
 پوششي

 :١#:پولشويي
 ها از طريق بانک-الف
 جايگذاري)١
 اليه چيني)٢
 درهم آميزي)٣

:٢#پولشويي
 از طريق موسسات مالي غيربانکي-ب
 هاي معامالتي بنگاه...
 اوراق مشتقه/کارگزاران سهام...
 بيمه و غيره/موسسات ليزينگ...

موسسات مالي غيررسمي
 کنندگان پول  انند حوالهم

 هاي غير مجاز و و صرافي
 ها الحسنه  قرض

فرار مالياتي
 

جرايم
سازمان يافته 

 و اخاذي
 

معامالت
دروني و 
دستکاري 

 هاقيمت

 ارتشا و
اختالس از 

ناحيه 
 دولتمردان

قاچاق مواد 
مخدر و 
داروهاي 

 گردان روان

مصرف 
کاالهاي 
 لوکس

ساير عمليات
 مجرمانه

 

 يهافعاليت
 تروريستي

 

تامين منبع مالي
ي ها فعاليت
احزاب سياسي 

 )٢و١(منابع ب منبع ج
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،  پايـدار  هـاي    يگـذار   بـه سـوي سـرمايه     " اين اموال عمـدتا   . دگرد  ميگذاري    غيره سرمايه 
 .دگرد ميايل نمتم... .زيربنايي و، اي هتوسع

  بين المللييها کنوانسيون) بخش دوم 
  الزامات ايران براساس اسنادبين المللي -١

  به نحوي تدوين يافته اندکـه  ييشو  پولزه با جرم    راسناد بين المللي در زمينه مبا     
 بـه   اسـت  ييشـو   پول درمورد کليات ارکان اصلي هر نظام ضد       مي يک توافق عمو   متضمن

هرچند اين تکليف به منزله . فند اصولي را المحاله رعايت نمايندهمين علت کشورها مکل  
 .شدبا مين  کشورهاقضاييناديده گرفتن اصول وسيستم حاکم 

است  مي الزا ييشو  پولمقررات بين المللي درخصوص جرم      و  الزام به رعايت اصول     
ازکـشورها   FATF يهـا    چهـل گانـه از توصـيه       يهـا   در اولين توصيه  ،  ازيکسو. دو سويه 

که براي اولين   (  وين   هاي   ن را بر اساس کنوانسيو    ييشو  پولخواسته شده است که پديده      
 و) مخـدر را جـرم مـستقلي تلقـي نمـوده             جـرم مـواد    عوايـد حاصـل از     بار اسـتفاده از   

 در ٢٠٠٠که درسال ( سازمان يافته و فرا ملي جرايمکنوانسيون سازمان ملل متحد عليه   
جرم انگاري نموده وباتوجـه     ،  )د مشهور به کنوانسيون پالرمو    ايتاليا به تصويب رسي    پالرمو

از . به روح و مفاد دوکنوانسيون مذکورنسبت به تعيين مجازات وسايرضوابط اقدام نمايند           
 هشتگانه ويژه ازکليه کشورهاخواسته شده      يها  سوي ديگر در توصيه شماره يک ازتوصيه      

 سرکوب وجلوگيري ازتامين مالي     يها  هاوکنوانسيون    است که نسبت به الحاق به قطعنامه      
ايـن درحـالي    .  شوراي امنيت سازمان ملل اقدام نمايند      ١٣٧٣تروريسم ورعايت قطعنامه    

نيز هرچند درحديک توصيه است ولي چون توسـط بـسياري از             FATFاست که اصول    
 بين المللي مورد پذيرش واقع شده و از همه مهمتر آنکه پيش شرط              هاي  کشورها و نهاد  

 شوراي امنيت سازمان ملل متحد داشتن ضوابط الزم درخـصوص        ١٣٧٣اي قطعنامه   اجر
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 ويـاد شـده      که ازاين منظـر تعهـد دولـت ايـران دراجـراي اصـول                 است ييشو  پولجرم  
ذکـر  لذا شرح مختصري از اسـناد  ، ١دگرد ميسايراسنادبين المللي دراين زمينه جدي تر       

 .تواند راهگشاي تصميمات آينده باشد شده مي
 ٢کنوانسيون وين-٢

 شـرکت   هـاي    نماينـدگي کـشور    يهـا    ميالدي هيـات   ١٩٨٨ دسامبر سال    ١٩در  
کننده براي امضاي کنوانسيون جديدي که به همت سازمان ملل متحد بـراي مبـارزه بـا             

 .در شـهر ويـن گـرد هـم آمدنـد     ، مواد مخدر و عوايد حاصل از آن تـدوين گرديـده بـود     
 ابراز نگرانـي از رونـد رو بـه افـزايش حجـم توليـد                 متعاهد کنوانسيون وين با    هاي  کشور

 و  هـا   ن روان گـردان کـه سـالمت انـسا         هـاي   قاچاق مواد مخدر و دارو     تقاضاو،  غيرقانوني
فرهنگي و سياسي جهان را به خطر انداخته بود و همچنـين بنـا بـه        ،   اقتصادي هاي  بنياد

 قاچـاق از يـک سـو و     مالحظاتي تلخ و تاسف بار چون استفاده ازکودکان در بازار مصرف          
 سازمان يافته از سوي ديگر کـه منجـر بـه تخريـب              جرايمرابطه بين جرم قاچاق و ساير       

تمايل خود را با اقدام جامع و مؤثر و عملي در           ،  ثبات امنيت و حاکميت کشورها گرديده     
براي اولين بار هدف بر     . مبارزه با جرم مواد مخدر با تصويب کنوانسيون وين نشان دادند          

 جنايي  هاي   فعاليت عوايد محور اين امر قرار گرفت که عاملين قاچاق مواد مخدر از             حول
متعاهـدين بـا توجـه      . ل گردد ارتکاب جرم زاي   براي يزه اصلي خود محروم و در نتيجه انگ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شويي واجد خصوصيت فرامرزي است لذا آفت جهاني تلقي شده و مبارزه بـا آن هـم جهـاني و                      از آنجا که پول     -١

رآيند از  ـــ مللي حکايت از آن دارد که عزم جهاني براي مبارزه بـا ايـن ف              ال  بين اسناد. هاست  نيازمند همکاري دولت  
ــال  ــازل     ١٩٨٠س ــه ب ــه کميت ــد از اعالمي ــورد عبارتن ــن م ــر در اي ــم ديگ ــناد مه ــي از اس ــده و برخ ــاز گردي                    آغ

)The Basle Statement (١٩٨٨)(  ــول ــا پـ ــارزه بـ ــراي مبـ ــالي بـ ــدام مـ ــاري اقـ ــروه کـ ــويي ، گـ                                شـ
(The Financial Action Task Force)نامه شوراي اروپا   و پيمان)The Council of Europe (. 

٢  - The Vienna Convention: The ١٩٨٨ U.N. Convention Against Illicit Traffic in 
narcotic drugs and psychotropic substance. 
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نکـات  ،  ن نکته اساسي که مبارزه با مـواد مخـدر مـسئوليت مـشترک جهـاني اسـت                 اي  هب
 .ندبيني نمود لمللي پيشا مفيدي براي همکاري و معاضدت بين

هـا    و مجـازات   جرايم آن در مبحث     ٣ماده   ١مهمترين نکته در کنوانسيون به بند     
 متعاهـد خواسـته شـده بـراي جـرم انگـاري             هاي  آن از طرف    زيرا به موجب   ١دگرد  ميبر

در قوانين داخلي خود تدابير الزم را ،  مرتبط با مواد مخدرجرايمارتکاب عمدي هريک از 
 .نداتخاذ نماي

و آن اين است که بند ب همـين مـاده مقـرر             رويکرد جديدي است     واجد   ٣ماده  
 اعمـال   هرگونه تبديل و يا انتقال اموال با علـم اينکـه امـوال مـذکور از ارتکـاب           :دارد  مي

مچنين هرگونـه کمـک بـراي تغييـر          حاصل شده باشد و ه      همين ماده  ١مندرج در بند    
 که اصالتاً نامشروع بوده و يا معاونت بـا هـرکس            اموالي منشأپنهان نمودن    دادن يا  شکل

عواقـب قـانوني اقـدامات       دست داشته اسـت تـا از        ميجرايکه در ارتکاب چنين جرم يا       
ا يا تغيير   فهمچنين کنوانسيون هرگونه اخ   . معاف گردد را جرم ديگري تلقي نموده است       

مربـوط بـه آن بـا       جابجايي مالکيت اموال يا حقـوق       ،  محل واگذاري ،  منبع،  ماهيت اصلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : دارد  ها مقرر مي ور در مبحث جرايم و مجازات کنوانسيون مذک٣ماده  ١بند  -١
هاي متعاهد تدابير الزم را براي جرم شناختن عمدي هريک از جرايم زير در قوانين داخلي خود                    هريک از طرف   -١

توليد، ساخت، استخراج، عرضه براي فروش، توزيع، فروش، حمـل بـه هرشـکل و تحـت هـر                   ) ١(الف: اتخاذ نمايند 
سال، ارسال به صورت ترانزيت، حمل و نقل، واردات يا صـادرات، حمـل هرنـوع مـاده مخـدر يـا         شرايطي، داللي، ار  

 .١٩٧١ و اصالحيه آن يا کنوانسيون ١٩٦١گردان، مغاير با مفاد کنوانسيون  داروي روان
  و ١٩٦١ کشت خشخاش، بوته کوکا و يا گياه شاهدانه به منظور توليد مواد مخـدر مغـاير بـا مفـاد کنوانـسيون                        -٢

 .اصالحيه آن
 .ذکورم ١گردان به منظور ارتکاب هر يک از جرايم در بند  مالکيت و يا خريد هر نوع مواد مخدر و يا داروي روان-٣
اينکه از آنها براي    با علم به٢و ١ ساخت، حمل و يا توزيع وسايل، مواد اوليه يا مواد شيميايي مندرج در جداول -٤

 .گردان به صورت قاچاق استفاده گردد  و يا داروهاي رواناخت مواد مخدرکشت، توليد و يا س
 ٤ الي ١ سازماندهي، مديريت وياتامين مالي هريک ازجرايم مذکوردربندهاي -٥
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حاصل شده اسـت   ميجراي مواد مخدر يا مشارکت در چنين       جرايمن اموال از    اي  هعلم اينک 
 .يدنما ميجرم تلقي را 

 بـر طبـق اصـول       هچ چنان دارد تا  ميکنوانسيون کشورها را مجاز      شايان ذکر است  
 مـرتکبين جـرم     امکـان مجـازات    ملي  حقوقي هاي   مقانون اساسي و مفاهيم اصلي سيست     

اق مـواد مخـدروجود     چـ قا  به مجازات ديگري يعني استفاده از عوايد حاصل ازجرم         نشأم
 .ن امر نماينداي هدارد مبادرت ب

قصد و يا نيتي که الزمـه ارتکـاب جـرم اسـت را از               ،  ضمناً کنوانسيون وين اطالع   
به همين دليل چنانچه اوضاع و احوال بـه نحـوي باشـد    . يدنما ميشرايط عيني استنباط   

از جمله موارد تحقق احکام جـرم   ن قوي نيز بايد استنباط نمايد اين امريرم از قرا  که مج 
عزم جهاني براي مبـارزه     پايه   المللي است که بر     کنوانسيون وين اولين سند بين    . شدبا  مي

 آن  يهرچنـد قلمـرو   . با شستشوي عوايد حاصل از مواد مخدر به تصويب رسـيده اسـت            
، د ليکن هرگونه عمل مادي مثبتـي اعـم از تبـديل           گرد  يمصرفاً به قاچاق مواد مخدر باز     

 منـشأ اخفا يا تغيير ماهيت مال به نحوي که مال حاصل شده از جـرم قاچـاق از                  ،  انتقال
 .اصلي آن جدا گردد جرم ديگري است که قابل مجازات خواهد بود

 همين کنوانسيون از کشورها خواسته است کـه در قـوانين داخلـي خـود                ٥ماده  
ا عوايـد حاصـل از آن و يـا ارزش           ي قاچاق   جرايمزم براي مصادره اموال ناشي از       تدابير ال 

، معادل آن را فراهم ساخته و همچنين مراجع صالح آنهـا بتواننـد نـسبت بـه شناسـايي                  
 ١٣٧٠سازد در سال     مي خاطر نشان    .دنتوقيف يا ضبط اموال و وسايل اقدام نماي       ،  رديابي

 به تصويب مجلـس شـوراي       مذکوران به کنوانسيون    طي يک ماده واحده الحاق دولت اير      
 قـانون مـدني مفـاد آن در حکـم قـانون      ٩رسيد و در حال حاضر به موجب ماده          مياسال
 . است
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 ١)پالرمو( سازمان يافته فراملي جرايمکنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با -٣
نيست اي    هتاز سازمان يافته مطلب     جرايممسأله همکاري بين المللي در مبارزه با        

و وجود معاهدات متعددي بر پايه استرداد مجرمـان يـا معاضـدت قـضايي در سـطح دو                   
 . نشان دهنده عزم دولتهابراي مبارزه باجرايم مذکوراستاي هجانبه و گاه منطق

در سـال    ايـران  مي کشور جهان ازجمله کشور جمهوري اسال      ١٢٥شرکت بيش از    
يعنـي  (زمان يافته در يکي از مراکز فعاليت مافيا          سا جرايم ميالدي براي مبارزه با      ٢٠٠٠
 .  قاچاق و فراملي استهاي نشانگر عزم جهاني براي مبارزه با باند، )پالرمو

هرچند کنوانسيون سازمان ملـل متحـد عليـه قاچـاق غيرقـانوني مـواد مخـدر و               
و مبـارزه بـا قاچاقچيـان       جهـت   بـزرگ در      ميگا) کنوانسيون وين (گردان     روان هاي  دارو

قاچاق مواد مخدر بوده و فرصت بزرگي را فراروي جهان قرار داده اسـت لـيکن بـه رغـم                   
 اخير اين بالي خانمانسوز رشد      يها  سوابق حاکي از آن است که در دهه       ،  ها تمام کوشش 

 هـاي    يآور  ند به امکانات حمـل و نقـل و فـن          توا  ميسريعي داشته که بخشي از اين رشد        
 مـالي هرچنـد موجـب رونـق         هـاي   ي سازي و ادغام بازار    جديد بازگردد و همچنين جهان    

تجارت جهاني گرديده ليکن باعث گرديده کـه مجـرمين بـه راحتـي بتواننـد از چنگـال             
شوري مـستقر   کـ عدالت بگريزند زيرا ارتباطات سريع باعث شده که تبهکاران بتوانند در            

هـا فعاليـت ايـن      گذشـته از اين   .  خـود را ادامـه دهنـد       هاي  شده و در کشور ديگر فعاليت     
د بلکه امـروزه قاچـاق اسـلحه بـيش از          شو  ميگروهها تنها به قاچاق مواد مخدر محدود ن       

يـد  نما  مـي يـادآوري   . ساخته است  قاچاق مواد مخدر امنيت ملي کشورها را باخطرمواجه       
نيازمندان به مهاجرت گرديده اسـت       ترغيب غني و فقير نيز باعث       هاي  شکاف بين کشور  

 مالي که در قاچـاق مـواد مخـدر بـه دسـت              هاي   يار با استفاده از تواناي     تبهک هاي  و گروه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١  - United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes ٢٠٠٠. 
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تـر خريـد و فـروش     اند در حوزه قاچاق انسان نيز وارد شده اند و از همه دهشتناک              آورده
بارتر آنکه حتي برخي از تبهکاران به طـور سـازمان يافتـه               زنان و کودکان است و تأسف     

 . يندنما يم ها ن بدن انسايمبادرت به فروش اعضا
 ) پالرمو( قلمرو شمول کنوانسيون 

بـه   ( ٢٣ و   ٨و  ٦ و   ٥تـصريح شـده در مـواد          جرم ٤دامنه شمول کنوانسيون به     
 ارتـشا ،  ييشـو   پـول ،   جنايتکارسـازمان يافتـه    هاي  ترتيب شامل مشارکت درفعاليت گروه    

ي بـه    جـد  جـرايم ضمناً ارتکـاب    . دگرد  مي باز) اجراي عدالت    ممانعت از   و )مالي فساد(
 کنوانسيون تعريف شده است مشروط بر اينکه ماهيتاً فراملي باشد و ٢نحوي که در ماده  

يک گروه مجرم سازمان يافته در آن مباشرت يا معاونت داشته باشـد نيـز مـشمول ايـن                   
 .کنوانسيون خواهد بود

 :که برپايه تعاريف کنوانسيون جرم درصورتي ماهيتاً فراملي است 
 . کشور ارتکاب يابددر بيش از يک) الف
ريـزي يـا     طـرح ،  در يک کشور واحد صورت گيرد اما بخش زيادي از مقدمات          ) ب

 .کنترل يا هدايت آن در کشور ديگر انجام شود
در يک کشور واحد صورت گيرد اما يک گروه مجـرم سـازمان يافتـه کـه در                  ) پ

 .بيش از يک کشور فعاليت دارد در آن دخالت داشته باشد
 در کـشور ديگـر      هـاي    انجام شده باشد ولي اثرات قابل مالحظ       در يک کشور  ) ت

 .داشته باشد
 جـرايم نکته مهم در مورد کنوانسيون اين اسـت کـه مفـاد آن قابـل تـسري بـه                    

اعمـالي بـه   «: دارد   سياسي و تروريسم نبوده زيرا در تعريف جرم سازمان يافته مقرر مـي            
 ».دگير ميمنفعت مالي صورت با هدف کسب ند که شو ميموجب کنوانسيون جرم تلقي 
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 هـاي   يکي از اهداف اساسي کنوانسيون تـشويق کـشورها بـراي مبـارزه بـا گـروه                
را که تعريف    ميخواهد چهار جر   ميجنايتکار بين المللي است به همين دليل از کشورها          

همانطور که قبالً نيـز تـصريح شـد         . دنانين داخلي خود جرم انگاري کن     وکرده است در ق   
 مجرم انجام شود در دامنه شـمول کنوانـسيون قـرار            هاي  نيز که توسط گروه    مهم   جرايم

 . دگير مي
 : مجرم سازمان يافتهيها جرم انگاري مشارکت در گروه) الف

، ترغيـب ،  مـساعدت ،  معاونـت ،  هدايت،  سازماندهيبه موجب کنوانسيون هرگونه     
ز بايد جـرم تلقـي      مشارکت و يا مشاوره در ارتکاب جرم يک گروه مجرم سازمان يافته ني            

 .گردد
 : شدبا مي زير اشکالبه ، مشارکت درفعاليت يک گروه مجرم سازمان يافته

که مستقيم يا غيرمـستقيم بـا هـدف          ميتوافق يک يا چند نفر براي ارتکاب جر        -
 واعمالي  ها  همچنين اتخاذ روش  .کسب منفعت مالي يا منافع ديگر صورت گيرد       

 .که باعث تقويت اين توافق گردد

 .  مجرمانه يک گروه مجرمهاي ام آگاهانه يک شخص در فعاليتاقد  -

 مـشاوره درزمينـه ارتکـاب       ارايـه  ترغيب و ،  تشويق،  کمک،  هدايت،  سازماندهي -
 . مجرم سازمان يافتههاي جرم مربوط به گروه

 عـالوه   ذکـر شـده   شايان ذکراست تعيين مجازات بـراي مـشارکت درعمليـات           
  .شدبا مي منشأرتکاب جرايم  پيش بيني شده براي اهاي  برمجازات

 :ييشو پولجرم انگاري ) ب
 ييشـو   پولخواهد نسبت به جرم انگاري       مي عضو   هاي     کنوانسيون از کشور   ٦ماده  

 :دنبه شرح زير اقدام نماي
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هرگونه اقدام يا فعل و انفعال درخصوص عوايد حاصل از جرم را جـرم ديگـري                 -
 ييشـو   پـول  کليه اشکال جـرم      خواهد به شناسايي   ميتلقي نموده و از کشورها      

اقدام و يک نظام جامع نظارتي براي بانکها و موسسات مالي غيربـانکي و سـاير                
 هـستند تـدوين     ييشـو   پـول ي که به صورت خاص در معرض جـرم          هاي    دستگاه

 . دننماي
خواهد که به موجـب قـوانين داخلـي امکـان            ميها   همچنين کنوانسيون از دولت   

د و بـدين منظـور      نـ در سطح ملي و بين المللي را فراهم نماي        همکاري و مبادله اطالعات     
تحليـل و   ،  نسبت به تاسيس يک واحد اطالعات مالي به عنوان مرکز ملي براي گردآوري            

 .  اقدام نمايندييشو پولانتشار اطالعات درخصوص مبارزه با جرم 
 : مأموران دولتي)فساد مالي(جرم انگاري ارتشاي) ج 

 بـا   تمـاس جرم شناخته شود ارتشاي مأموران دولتـي در         سومين موردي که بايد     
 هـاي      يکـي از بـستر     دهد  ميمطالعات تطبيقي نشان    .  مجرم سازمان يافته است    هاي     گروه

زيرا اعطاي رشوه به مأموران دولتي در تمـام سـطوح           ،  شندبا  ميتبهکاري مأموران دولتي    
خواهد قوانيني   ميون از کشورها     کنوانسي ٨ماده  . ند نظام دولتي را به فساد بکشاند      توا  مي

را به تصويب برسانند که به موجب آن وعده اعطاي رشوه به مأموران دولتـي يـا اعطـاي                   
رشوه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي مأمور يا شخص ديگري با اين هدف که فرد               

که  مي مهنکته. گردد جرم تلقي ، مزبور فعلي را انجام داده يا از انجام فعلي خودداري کند       
اين است که جرم ارتشاي مأموران دولتـي بـه          ،  در جرم انگاري فساد و ارتشا مطرح است       

 .يابد  بين المللي نيز تسري ميهاي   ن خارجي و سازماهاي  مأموران دولت
براي مبارزه با فساد از يکسو و مبـارزه بـا فقـر              ميتوان قد  ميتصويب اين ماده را     

زيرا بسيار ديـده شـده اسـت کـه          . سوي ديگر تلقي نمود    جهان از    هاي    خانمانسوز کشور 



 روند
 
١٨٨ 

 رشوه مبادرت بـه     دريافت درحال توسعه وکمترتوسعه يافته با       هاي    مأموران دولتي کشور  
متبوع خـود   موجبات ضرر و زيان کشور      ن خاطر   اي  هب ناعادالنه نموده و     هاي    انعقاد قرارداد 

 ايـن قبيـل    نـوعي پيـروزي بـراي    توضيح آنکه تصويب اين مـاده بـه       . يندنما  ميرا فراهم   
 پيـشرفته بـا     هـاي    تجـاري کـشور    هـاي     زيرا بعضي از معامالت شـرکت     . شدبا  ميکشورها  

در ميـان مـاموران   . شـود  مـي انجام ي الملل  در حال توسعه از طريق دالالن بين هاي  کشور
 . غيـر منـصفانه متـداول اسـت        هـاي   اخذ رشوه در قبال انعقاد قرارداد     ،  دولتي جهان سوم  

بـا گيرنـدگان آن     ،   صـنعتي  هـاي   در قبال رشوه دهندگان کـشور      يکرد اين کنوانسيون  رو
 پيشرفته نيز در صورت وعده اعطا يـا اعطـاي رشـوه در انعقـاد       هاي  کشوريکسان است و    

 .قراردادها مشمول مجازات خواهند بود
 :عدالتجرم انگاري ممانعت از اجراي ) د 

د نـ ز اجراي عدالت را جرم انگاري نماي      خواهد ممانعت ا   ميکنوانسيون از کشورها    
 در  صـورت گيـرد    ممانعت از مجـازات مجـرمين        منظور  بهکه   مي هرگونه اقدا  توضيح آنکه 

ـ        . دگير  مي شمول اين جرم قرار      يقلمرو ن علـت اسـت کـه       ايـ   هشأن نـزول ايـن تقاضـا ب
  مجرم سازمان يافته از طريق ارتشاي مأموران يا تهديد و ارعـاب مـانع حـضور                هاي  گروه

 مجـرم سـازمان يافتـه در مقـام          هاي  گروه. ندگرد  ميشاهد يا شاکي خصوصي در محاکم       
و با ارعـاب و تطميـع و         امکان استخدام وکالي مبرز را داشته     ،  مقايسه با مجرمين منفرد   

بـراين اسـاس   . نـد گرد مـي مـانع از محاکمـه و مجـازات مجـرمين          اقداماتي از اين دست   
، تهديـد ،  بت به جرم انگاري هرگونـه توسـل بـه زور          خواهد نس  ميکنوانسيون از کشورها    

براي جلوگيري از شهادت يا تطميع براي جلـوگيري شـهادت يـا اداي شـهادت کـذب و           
  وظيفـه همچنين توسل به زور و تهديد و ارعاب يا تطميع براي جلوگيري از حسن انجام    

 .مأموران يا کارمندان را جرم شناخته و براي آن مجازات در نظر گيرند
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مچنين کنوانسيون با توجه بـه پيچيـدگي جـرايم سـازمان يافتـه فـرا ملـي از                   ه
. کشورها خواسته است مراجع تحقيق و کشف جرم خود را به فنون جديد مجهز نماينـد               

کـشورها سـالمت     باشـد و  ممکـن   به عنوان مثال اداي شهادت از طريق ارتباط ويديويي          
نـسبت بـه تخفيـف مجـازات بـراي          همچنين  . جاني گواهان و شاهدان را تضمين نمايند      

مبـادرت  ،  بخشند ميروند کشف جرم را تسهيل      ،   اطالعات ارايهاشخاصي که با شهادت و      
 .نمايند

مبـارزه بـا    . ي بهتر از درمـان اسـت      گير  پيشکنوانسيون حاوي اين پيام است که       
 همکـاري   ي اقتصادي مهـم در گـرو      يها  جرايم سازمان يافته و سالم نگاه داشتن فعاليت       

در اين ميان الزم است سطح اصول و اخـالق         .  مراجع قضايي و بخش خصوصي است      بين
اولين نکته در مبارزه با جرايم سازمان يافته جرم انگاري و عدم ايجاد             .  ارتقا يابد  اي  هحرف
 دولتـي  يهـا   الزم براي دستکاري و تقلب در معامالت دولتي و استفاده از رانت  هاي  بستر
 .است

ا خواسته است سوابق مربوط به معامالت دولتي را به دقـت            کنوانسيون از کشوره  
.  سازمان يافته در معامالت دولتي نفوذ نماينـد        هاي  نگاهداري نموده و اجازه ندهند گروه     

 دولتـي را بـه ثبـت رسـانيده و      هـاي   همچنين از کشورها خواسته شده است که شـرکت        
شـوند فاقـد سـابقه       ميخاب  که به عنوان مدير و کنترل کنندگان اين شرکتها انت          کساني

محکوميت کيفري باشند و اشخاصي که در جرايم سازمان يافته به هر شکل و به هر نحو      
هـدف مهـم    .  دولتي منـع شـوند     يها  مباشرت و مشارکت داشته اند از تصدي مسئوليت       

ي کـه بـه لحـاظ     هـاي   کنوانسيون پالرمو در واقع اين است کـه بـراي آن دسـته از کـشور               
ري نسبت به وقوع جرايم مربوط به فساد مالي از خود حساسيت نـشان              فرهنگي و ساختا  
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نيـز خـود     زيرا دولتمـردان و اداره کننـدگان ايـن کـشورها          ،  مانع ايجاد نمايد  ،  دهند مين
 . درگير فساد هستند

 تروريسم زمينه مبارزه با  شوراي امنيت در١٣٧٣ قطعنامه -٤
 سپتامبرسـال   ١١حادثـه   (قطعنامه مذکور پس ازحمله بـه مرکزتجـارت جهـاني           

 تروريـستي   هاي  هرگونه حمايت ازگروه   تدوين يافته است براساس اين قطعنامه      ) ٢٠٠١
خـالف   کـه بـر    هرکـشوري را   به شوراي امنيت اختيارداده شـده تـا        ممنوع اعالم شده و   
و نکته مهم    ١کند رفتار آنها با ملل متحد   منشور ٤٢ و   ٤١طبق ماده    قطعنامه عمل کند  

 منشورسازمان ملل استناد کـرده و بالفاصـله   ٧ن است که به فصل اي   هن قطعنام اي   هدربار
همچنـين قطعنامـه    . اعضاي سازمان ملل متحد الزام آور دانسته است         ميآن را براي تما   
بررسـي   راپيش بينـي نمـوده کـه وظيفـه آن    " کميته مقابله با تروريسم " مذکورتاسيس  

 . شدبا ميعنامه  اجراي اين قطخصوصاقدامات کشورها در 
 جهان مکلف هستند    هاي  گردد که کليه کشور    مياز مفاد قطعنامه چنين مستفاد      

ي ازتامين مالي تروريسم و انجام عمليات تروريـستي انجـام           گير  پيشتا اقداماتي را براي     
 .نه اموال اقدام نمايندگو  ناي  هضبط و مصادر، نسبت به توقيف داده و

داشتن قوانين مبارزه ، ١٣٧٣شرط اجراي قطعنامه سازد که پيش  ميخاطر نشان 
ـ "  است و الزامــات بين المللي دولت ايران نيز عمـدتا          ييشو  پول با ن قطعنامـه بـاز     ايـ    هب

 .دگرد مي
 : شوراي امنيت ١٣٧٣تعهدات مندرج درقطعنامه 

 :ت آمرانه ازدولتها تقاضا شده است به صورتعهداتي که 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه محدوديت ديگـري نظيرمحاصـره اقتـصادي،        جنگ، هرگو  از تواند به غير     شوراي امنيت مي   ٤١براساس ماده     -١
 ٤٢طبق ماده . تحريم هوايي، تحريم راه آهن، تحريم پستي، ارتباطات و تحريم سياسي عليه يک کشوراعمال نمايد         

 .تواند از نيروي نظامي عليه کشوري استفاده نمايد نيز، شوراي امنيت مي
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  اعمال تروريستي جلوگيري ومقابله با تامين مالي -١
 اي  هآوري منـابع مـالي بـه هـر وسـيل           جمـع  جرم تلقي کردن تـدارک يـا       -٢

ــستقيم( ــستقيم ياغيرم ــت ) م ــاع دول ــاي ازســوي اتب ــرو ه ــضو در قلم  ع
آن منـابع جهـت انجـام اعمـال          اسـتفاده از   منظـور   بـه شان  يـ ها  سرزمين

 .تروريستي

اقتـصادي   مـالي يـا منـابع        يهـا   داراييانسداد بدون تاخيرحسابها و ساير       -٣
ند يـا درتـسهيل ارتکـاب      شـو   مـي اشخاصي که مرتکب اعمال تروريـستي       

 .اعمال تروريستي مشارکت دارند

منع اتباع خود يا هر فرد يا نهاد ديگرحاضردرسرزمينشان ازفـراهم آوردن             -٤
منابع مـالي واقتـصادي بـراي اشخاصـي کـه مرتکـب اعمـال تروريـستي                 

 .دگردند يا درتسهيل آن اعمال مشارکت دارن مي

بـه افـرادي کـه      ) فعـال ياغيرفعـال     ( هرگونـه حمايـت      ارايهخودداري از    -٥
اين امرشامل خـودداري از اسـتخدام و        ،  دراعمال تروريستي دخالت دارند   

هـا    سالح به تروريستارايه تروريستي وعدم هاي گيري اعضاي گروهبه کار 
 .دشو مينيز 

يـستي کـه    اتخاذ اقدامات ضروري جهت جلوگيري از ارتکاب اعمـال ترور          -٦
 .دشو ميشامل هشدار قبلي به سايردولتها ازطريق تبادل اطالعات 

خودداري ازپناه دادن به افرادي کـه در اعمـال تروريـستي نقـش تـامين                 -٧
 .حمايت يا ارتکاب را دارا هستند، طراحي، مالي
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جلــوگيري از مــورد اســتفاده قرارگــرفتن ســرزمين خــود توســط تــامين  -٨
 تروريستي جهت انجام    هاي  مالن عمليات حاميان و عا  ،  طراحان،  کنندگان
 . ديگر يا عليه شهروندان خودهاي  تروريستي عليه دولتهاي عمليات

، طراحـي ،  تضمين اجراي عدالت نسبت به هر فردي کـه درتـامين مـالي             -٩
 و يـا از     شـد با  مـي آماده سازي يا ارتکاب عمليات تروريستي داراي نقـش          

ه متعهـد شـوند کـه اعمـال          بعالو . آورد به عمل اعمال تروريستي حمايت    
ن جـرم کيفـري شـديد       به عنوا تروريستي در قوانين و مقررات داخليشان       

(serious criminal offence) تلقي شود. 

 مربوط به اعمال    هاي   يزمينه پيگير  در سايرکشورها همکاري تنگاتنگ با    -١٠
 اعمال تروريستي حمايت از تامين مالي و، مجرمانه

 تروريستي ازطريق کنترل کامـل      هاي   گروه يجابجايي اعضا  جلوگيري از   -١١
ــا نظــر نقطــه گذرنامــه از کنتــرل مــدارک شناســايي و، مرزهــا  تقلبــي ي
 مزبور بودن اسناد جعلي

ــا      -٥ ــارزه ب ــراي مب ــالي ب ــدام م ــاري اق ــروه ک ــه گ ــول تاريخچ ــو پ ــي ش                                        ي
(The Financial Action Task Force on Money Laundering)  و چگونگي

  آن هاي  ماهيت الزام آور توصيه

 نهـادي اسـت     (FATF) ييشـو   پـول گروه کـاري اقـدام مـالي بـراي مبـارزه بـا              
المللي   در سطح ملي و بين     ييشو  پول مبارزه با    هاي  المللي که با هدف توسعه سياست      بين

 اراده سياسـي    گيرنده اسـت کـه بـا        گروه مذکور صرفاٌ نهادي تصميم    . ايجاد گرديده است  
 شـکل   ييشـو   پـول  غربي براي تدوين قوانين و تفاهم ملي براي مبارزه با جرم             هاي  کشور

 نيست و حتـي طـول عمـر آن     اي ه  اين نهاد داراي قانون مدون و تعريف شد       . گرفته است 
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 و تدابير ييشو پول سال يکبار رسالت خود را بازنگري و فنون جديد         ٥محدود است و هر     
مـدت رياسـت بـر    . دهـد  مـي ت پويا مورد رسيدگي قرار به صورله با آن را    الزم براي مقاب  

 يک سال است و يک مقـام دولتـي بلنـد    ييشو پولگروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با       
در سـتاد مرکـزي   FATF رياست دبيرخانه تخصصي،  برگزيده شده پايه که از بين اعضا

 . گردد مير پاريس را عهده دار واقع د )OECD(سازمان همکاري اقتصادي و توسعه 
FATF   در شـهر پـاريس      ١٩٨٩ گروه هفت کـه در سـال         هاي  در اجالس کشور 

ن گـروه تـا سـال       ايـ   هتوافق شد ک    موجوديت يافت و در ضمن در آن اجالس         ،  برگزار شد 
 ١. به کار خود ادامه دهد٢٠٠٤

 کميسيون اروپا و  ،   عضو گروه هفت   هاي  شامل کشور ،   عضو ١٦،  FATFموسسان  
 اخير تعداد اعضاي گـروه مـذکور افـزايش يافتـه            هاي   طي سال . هشت کشور ديگر بودند   

 .است
، يعني کمتر از يک سال بعد از موجوديت يـافتن گـروه مـذکور             ،  ١٩٩٠در آوريل   

 را ييشـو  پـول  فراگير براي مبارزه بـا  اي ه که برنام–چهل گانه    هاي  پيش نويس پيشنهاد  
پيشنهادها چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفتـه تـا           اين  .  منتشر شد  –کرد   ميفراهم  

اصـالحات الزم در آن لحـاظ    ،  دهـد   مـي  رخ   ييشو  پول هاي   در پرتو تحوالتي که در شيوه     
 . گردد

طرح مهم ديگـري    ،  براي مقابله با تامين مالي تروريسم      FATF،  ٢٠٠١در اکتبر   
ن مـتمم   بـه عنـوا   ايـن پيـشنهادها کـه       .  داد ارايـه تحت عنـوان هـشت پيـشنهاد ويـژه          

 از تدابير براي مبارزه با عمليات تامين        هاي  مجموع،   چهل گانه مطرح شدند    هاي  پيشنهاد
 . باشد مي تروريستي هاي  مالي تروريسم و سازمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . هاي عضو الزم بدانند دهد که دولت خود ادامه مي تنها به شرطي به موجوديت ٢٠٠٤ اين نهاد بعد از سال -١
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توسط يکصدو سي کشور جهـان پذيرفتـه    FATFگانه   چهل هاي  امروزه پيشنهاد 
المللـي بـراي    تـه شـده بـين    مهـم پذيرف هاي   به عنوان معيار   هاي  و در سطح گسترد    شده

موفقيت آميزي به مرحله اجرا       به تصويب رسيده و به طــــور      ييشو  پولمقابله با پديده    
 . گذاشته شده است

. گانه با رويکردي جهاني تدوين يافته و کاربردي جهاني دارنـد             چهل هاي   پيشنهاد
هـستند کـه پـيش       ييشـو   پولانه عليه   گير  پيشاين پيشنهادها مجموعه کاملي از تدابير       

 چهل گانـه يادشـده   هاي پيشنهاد. شرط اجراي آن همکاري و معاضدت بين المللي است        
تـصويب   و   پـذيرش  بين المللي متعدد به رسميت شناخته شده و مـورد            هاي  توسط نهاد 

 .قرار گرفته است
لـيکن بـسياري از   ،  امـري اجبـاري نيـست   ها اگر چه تصويب و اجراي اين توصيه      

 بـا اجـراي     ييشـو   پـول اراده سياسي راسـخ خـود را بـراي مبـارزه بـا              ،   جهان هاي  کشور
 .  چهل گانه نشان داده انديها توصيه

  چهل گانهيها اهم نکات مطرح شده در توصيه
 ييشو پولقلمرو شمول جرم 

کنوانـسيون سـازمان ملـل        ( را مطابق کنوانـسيون ويـن        ييشو  پولکليه کشورها بايد     -١
و کنوانـسيون    ) ١٩٨٨ روان گردان مصوب سال      هاي  ارومتحد درخصوص مواد مخدر و د     

 .  جرم انگاري نمايند )مبارزه با جرايم سازمان يافته  (پالرمو 
 مـستقيم خـواه     بـه طـور    بايد به کليه اموال ناشي از جرم خواه          يي  شو  پولجرم   -

 .تسري يابد) بدون توجه به ارزش آن(غيرمستقيم 

 نکته مهم ايـن     . تسري دهند  منشأرايم   را به کليه ج    ييشو  پولکشورها مکلفند    -
اشخاصي کـه مرتکـب جـرم     تواند در مورد مي ييشو پول است که مجازات جرم   
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اعمـال  ،  محکوم شده اند  ) مجازات جرم منشأ  (شده اند و به مجازات مقرر           منشأ
 .نگردد

 : کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند-٢
ده در کنوانـسيون ويـن و        پيش بينـي شـ     هاي  اثبات جرم بايد مطابق استاندارد     -

 .پالرمو باشد

 .قصد مجرمانه بايد از شرايط عيني استنباط گردد -

چنانچه پيش بيني مسئوليت جزايي درخصوص اشـخاص حقـوقي بـراي جـرم               -
در ايـن   ،   به موجب سيستم جزايي حـاکم بـر کـشور مقـدور نباشـد              ييشو  پول

 بينـي پـيش    صورت بايد ضمانت اجراي اداري و مدني براي اشـخاص حقـوقي           
 .شود

 ضوابط مربوط به توقيف اموال ناشي ازجرم 
 کشورها بايد ضوابطي همانند آنچه در کنوانسيون وين و پالرمو پيش بيني شده در -٣

به نحوي که مقامات صالحيت دار بتوانند اموال و ، دننظام قانونگذاري خود وارد نماي
فته يا قصد استفاده از آن  را که مورد استفاده قرار گرييشو پولعوايد حاصل از جرم 

مشروط بر آنکه . نمايند.. .مصادره و،  وجود داشته است را ضبطييشو پولبراي جرم 
 .اجراي اين حکم موجب ناديده گرفتن حقوق اشخاص ثالث نگردد

قوانين کشورها بايد داراي ضوابط موقتي توقيف و ضبط براي جلوگيري از  -
 .صل شده از جرم باشدنقل و انتقال عوايد حا، هرگونه معامله

رديابي و ارزيابي مال يا معادل مالي که  ، اين ضوابط بايد شامل اختيار شناسايي -
توانند  ميکشورها . بشود، مشمول حکم مصادره و ضبط قرار گرفته است

 توقيف گرديده و متهم ييشو پولضوابطي را تدوين نمايند که اموال مظنون به 
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. باشد بودن مال از لحاظ منشأ تحصيل آنملزم به اثبات قانوني و مشروع 
مشروط بر آنکه معکوس نمودن بار دليل در تعارض با قوانين ملي کشورها 

 . نباشد

قوانين کشورها بايد شامل ضوابطي براي توقيف بدون اخطار قبلي به شخص  -
ن امر با اصول جزايي حاکم بر قوانين ملي کشورها در اي همظنون باشد مگر اينک

 .دتعارض باش

ضوابطي که بايد توسط مؤسسات مالي اعـم از بانکهـا و مؤسـسات اعتبـاري غيربـانکي و        
  و تأمين مالي تروريسم رعايت شودييشو پولصاحبان مشاغل براي جلوگيري از 

 موجب  اي  هکشورها بايد مراقب باشند که ضوابط مربوط به رازداري و حفظ اسرار حرف            -٤
 . گانه نگردد عدم اجراي اصول چهل

 ناسايي معقول و متعارف مشتري و نگهداري سوابق آنش
مجعول و موهوم يا بي نام مبادرت به افتتاح حساب و يا  مي موسسات مالي نبايد با اسا-٥

 .نگهداري آن نمايند
موسسات مالي بايد ضوابط متعارف شناسايي مشتري منجمله احراز هويـت و شناسـايي              

 :دمشتريان خود را در موارد زير انجام دهن
 به هنگام برقراري روابط بين موسسه مالي و مشتري؛ -

مشتريان گذري چنانچه ميزان خدمت يا عمليات مورد تقاضـاي آنـان بـيش از                -
 سقف مقرر پيش بيني شده باشد؛

 ؛) ويژه يها  توصيه٧موضوع ماده  (حواله وجه  -

 که خدمت يا عمليات مورد تقاضاي مشتري مشکوک به نظر برسد؛ ميهنگا -
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 اطمينـان در صـحت يـا کفايـت اطالعـاتي کـه قـبالٌ در خـصوص         عدم حصول  -
 .مشتريان اخذ گرديده است

  : شامل موارد زير است ضوابط شناسايي مشتري
 و اطالعـات از منـابع       هـا   داده،  احراز و شناسايي هويت مشتري از طريق اسـناد         -

 موثق؛

وي که شناسايي مالک واقعي يا ذينفع و اتخاذ ضوابط و تمهيدات متعارف به نح   -
 موسسه مالي اطمينان حاصل نمايد که ذينفع يا مالک واقعي کيست؛

مؤسسه مالي بايد ترتيبي اتخاذ ، درخصوص اشخاص حقوقي و نحوه تاسيس آن -
مالکيت و کنتـرل کننـدگان      ،  نمايد که بتواند اطالعات الزم درخصوص ساختار      

  آورد؛به دسترا .. .آن و

 ابط تجاري؛اخذ اطالعات درخصوص اهداف و ماهيت رو -

نظارت مستمر بر روابط تجاري و معامالت مشتري در دوران ايجـاد روابـط بـه                 -
نحوي که از عمليات انجام شده و انطباق آن با ماهيـت نـوع و حرفـه مـشتري                   
بتواند موارد مشکوک را شناسايي و در صورت لزوم قادر به اخذ اطالعات اضافي       

 .  مال باشدمنشأدرخصوص منبع و 

 بايد ضوابط شناسايي و احراز هويت و نظارت مستمر بـر عمليـات              موسسات مالي 
 آن بايـد    هـاي   اين نحوه شناسايي و معيار    . مشتريان خود را بر مبناي ريسک انجام دهند       

دقـت  ،  بـراي مـشتريان بـا ريـسک بـاال         . سازگار با اصول و ضوابط کلي شناسـايي باشـد         
تري کم است ضوابط محدود     بيشتري اعمال نموده و در مواردي که ريسک شناسايي مش         

 . تر ياساده تري را اعمال نمايند
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مـشتري گـذري را     ،  موسسات مالي مکلفند قبل از ايجاد روابط يـا در جريـان آن            
تواند ظرف مدت معقولي بعـد از ايجـاد          مينه مشتريان   گو  اينشناسايي  . شناسايي نمايند 

 .روابط با مشتري صورت گيرد
، ا بـا ضـوابط تـصريح شـده انطبـاق دهـد            وقتي که مشتري قـادر نيـست خـود ر         

موسسات مالي مکلفند اين موارد را مشکوک تلقي نموده و نسبت بـه گـزارش آن اقـدام                  
 .نمايند
 روابط کارگزاري و معامالت مبتني بر تکنولوژي خاص،  دقيق تر سياستمدارانييشناسا

 را) Politically Exposed Person( موسسات مـالي مکلفنـد اشـخاص سياسـي     -٦
 :زير نيز شناسايي نمايند عالوه بر ضوابط متعارف به شرح

 داشتن ضوابط خاص براي شناسايي مشتريان سياسي و اعمال آن؛ -
 يديه براي برقراري روابط تجاري با اين قبيل مشتريان از مقامات باالتر؛أياخذ ت -

 مـشتريان  يهـا   مال و يا دارايـي منشأپيش بيني تمهيدات الزم براي شناسايي      -
 ي ؛سياس

 .نظارت مستمر بر گردش عمليات اشخاص سياسي -
عالوه بر ضـوابط متعـارف      ،   مؤسسات مالي مکلفند در روابط کارگزاري فرا مرزي خود         -٧

 :اقداماتي را به شرح ذيل اعمال نمايند، شناسايي
اخذ اطالعات کافي درخصوص طبيعت و ماهيت فعاليت مؤسسه متقاضي روابط  -

نحوه نظارت بـر    ،  خصوص شهرت و اعتبار مؤسسه    کارگزاري و اخذ اطالعاتي در    
 و تـأمين  ييشو پولا قواعد و ضوابط مربوط به مبارزه با       ي آ همؤسسه؛ به ويژه آنک   

 گردد؟ ميسم در مؤسسه مذکور اعمال مالي تروري
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 و تأمين مالي تروريسم در مؤسسه       ييشو  پولارزيابي ضوابط مربوط به مبارزه با        -
 مذکور؛

 راري ارتباط کارگزاري جديد از مقامات صالحيت دار؛اخذ مجوز در مورد برق -
  هريک از موسسات ؛هاي مستند سازي وظايف و مسئوليت -
مؤسـسات مـالي بايـد    ) payable through account(درخـصوص حـساب    -

 الزم را به عمـل آورده تـا اطمينـان حاصـل نماينـد کـه مؤسـسه                   هاي  مراقبت
رياني که دسترسـي مـستقيم      متقاضي نسبت به شناسايي و احــراز هويت مشت       

 . نمايد مياقدام ، به حساب دارند
 مؤسسات مالي بايد به مخاطرات احتمالي ناشي از انجام عمليات بـانکي الکترونيکـي               -٨

گردد توجه داشته و ضوابطي را بـراي جلـوگيري از            ميکه موجب انجام معامالت بي نام       
 مـشتريان در مؤسـسه مـالي     در اين قبيل معامالت که ناشـي از عـدم حـضور         ييشو  پول
 . تدوين نمايند، باشد مي
 بر شخص ثالث اتکا
 يها  به واسطه ،  توانند درخصوص احراز هويت و شناسايي مشتريان       مي مؤسسات مالي    -٩

مالي و ساير اشخاص اتکا نمايند مشروط بر اينکه موارد ذيل رعايـت شـده و مـسئوليت                  
  .ي اين تفويض اختيار با مؤسسه مالي باشدهاين
 را درخـصوص شناسـايي      ٥مؤسساتي که وظايف تصريح شده در توصيه شماره          -

بايد اطمينان حاصـل نماينـد کـه مـدارک          ،  نمايند ميمشتريان به اشخاص ثالث تفويض      
 . گيرد ميدر اختيار آنان قرار سريعاً مربوط به احراز هويت 
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 بـه   مؤسسه مالي بايد اطمينان حاصل نمايد که شـخص ثالـث ضـوابط مربـوط               -
 را رعايت نموده و الزامات الزم را منطبق با توصيه شماره        ها  شناسايي مشتريان در توصيه   

 .شدبا مي دارا ١٠ و ٥
 نگهداري اطالعات

اعم از داخلي و (مؤسسات مالي مکلفند مدارک مربوط به ثبت معامالت خود را   -١٠
تقاضاي مقامات صورت  سال به نحوي نگهداري نمايند که در٥حداقل به مدت ) خارجي

 . مدارک مذکور باشندارايه قادر به ذيصالح سريعاً

،  گذرنامـه  رونوشـت ماننـد   (مؤسسات مالي مکلفند اسناد مربوط به هويـت مـشتري           
 . سال نگهداري نمايند٥و حسابها و مکاتبات تجاري را به مدت حداقل ..) .گواهينامه و

ثبـت معـامالت بايـد در       مدارک و اطالعات مربـوط بـه هويـت مـشتري و يـا               ،  اسناد
 .دسترس مقامات صالحيت دار در اجراي قانون قرار گيرد

 توجه به معامالت پيچيده و غيرمتعارف
غيرمتعـارف و   ،   مؤسسات مالي مکلفند توجه خاصي نـسبت بـه معـامالت پيچيـده             -١١

سابقه و هدف از چنـين      . معطوف دارند ،  بزرگ که فاقد توجيهات قانوني و اقتصادي است       
 خود را بـه صـورت کتبـي         يها  االمکان مورد رسيدگي قرار داده و يافته        تي را حتي  معامال

 .دراختيار مراجع ذيصالح قرار دهند
شناسايي مشتري و نگهداري سوابق ؛ بـه اشـخاص   ،  تسري ضوابط مربوط به احراز هويت     

 :تعيين شده زير
نـسبت بـه     ١١ و ٨،  ١٠،  ٥ شـماره    يها   ضوابط شناسايي مشتريان به موجب توصيه      -١٢

 :دگرد مياشخاص و صاحبان مشاغل غيرمالي زير نيز اعمال 
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 کازينوها؛ درصورتي که مشتريان درگير معامالت مالي شوند که معادل يا بيشتر از -
 .ميزان تعيين شده است

 دفاتر معامالت امالک وقتي که معامالت آنها نقدي است؛ -

آنها بنـا بـه سـفارش        قيمتي وقتي که معامالت      هاي  فروشندگان فلزات و سنگ    -
 مشتري نقدي و بيش از ميزان تعيين شده است؛

سردفتران و ساير صاحبان حرف وقتي که از ناحيه موکلين خود در موارد               ،  وکال -
 :يندنما ميزير اقدام 

 خريد و فروش امالک و مستغالت؛ 

 سهام و ساير اوراق بهادار؛،  پولييها مديريت موکلين درزمينه 

 يا سهام ؛مديريت حساب سپرده  

تاسـيس يـک شـرکت و خريـد و فـروش              مباشرت و مشارکت در ايجاد يا        
 .موسسه مالي

  الزام به گزارش دهي موارد مشکوک به هر ميزان و مصونيت قضايي گزارش دهندگان
 موسسات مالي مکلفند معامالت مشکوک يا معـامالتي را کـه بـر حـسب امـارات و                   -١٣
ـ   مـس ،  گردند  مي ن قوي مشکوک تلقي   يقرا بـه واحـد اطالعـات مـالي        ه سـرعت    تقيماٌ و ب

هرگونه اقدام يا کوشش براي انجام معامالت مـشکوک نيـز بايـد گـزارش               . گزارش دهند 
 .شود
کارکنان آنها بايد به موجب قوانين و مقررات از هر گونـه              مديران و     ،   موسسات مالي  -١٤

وط بـر اينکـه     مـشر . مسئوليت جزايي يا مدني براي نقض اصـول رازداري معـاف گردنـد            
حتي اگر نتواننـد امـوال   ، گزارش معامالت و عمليات مشکوک مبتني بر حسن نيت باشد     

 .مظنون را به جرم خاصي منتسب نمايند



 روند
 
٢٠٢ 

 موسسات مالي بايد براي مبارزه با پول شويي و جلوگيري از تامين مـالي تروريـسم                 -١٥
 :  که حاوي مطالب زير باشد طراحي نماينداي هبرنام

 کنترل داخلي شـامل ترتيبـات       يها   وسيستم ها  رويه،  ميل سياستها توسعه و تک   -
  مطلوب به هنگام استخدام کارکنان ؛هاي مديريتي مناسب و رعايت استاندارد

 آموزش مداوم کارکنان ؛ -

 .بازرسي براي کنترل سيستم تدوين برنامه -

اص  به کليه موسسات و اشخ     ٢١ و   ١٥ تا   ١٣ يها   ضوابط پيش بيني شده در توصيه      -١٦
 :يابد  مي تعيين شده زير نيز تسري

حسابرسان و مشاغل قانوني مستقل جهت گزارش       ،  حسابداران،  سردفتران،  وکال -
 معامالت مشکوک ؛

يـا    قيمتي وقتي که معامالت نقدي آنها معـادل        هاي  فروشندگان فلزات و سنگ    -
 باالتر از سقف تعيين شده باشد؛

  کنندگان خدمات ؛ارايه اماني و هاي شرکت -

مـوارد  ،  کنند ميکه از طرف موکل خود معامله        ميمچنين اين اشخاص مکلفند به هنگا     ه
 .مشکوک را گزارش نمايند

   و تأمين مالي تروريسمييشو پولضوابط ديگر براي رديابي 
 بـاره کيفـري و يـا اداري در   ،  مدنيهاي   کشورها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا مجازات  -١٧

 و مقـررات مربـوط بـه جلـوگيري از           ييشـو   پولط مربوط به    اشخاصي که از اجراي ضواب    
 .اعمال گردد، نمايند ميتأمين مالي تروريسم خودداري 
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 مجازي را صادر يا با ادامه فعاليت آنها موافقت          هاي   دولتها نبايد مجوز تاسيس بانک     -١٨
 يها  دهند حساب  ميمؤسسات مالي نيز نبايد با موسسات مالي خارجي که اجازه           . نمايند

 .رابطه کاري برقرار نمايند،  مزبور مورد استفاده قرارگيردهاي آنها توسط بانک
رديابي هرگونه نقل و انتقـال فيزيکـي         براي کنترل و    کشورها بايد ضوابط مشخصي    -١٩

مـانع  ،  مشروط بر اينکه اعمال اين ضـوابط      . داشته باشند  وجه نقد و اسناد در وجه حامل      
 .گردش آزاد سرمايه نگردد

 مالي بايد کليه معـامالت نقـدي ارزي خـود بـاالتر از مبلـغ                يها  سات و واسطه  مؤس
، شـد با  مـي  هـا    پايگـاه داده   اي  همعيني را به واحد اطالعات مالي که مجهزبه سيستم رايان         

 .گزارش دهند
 را به سـاير مـشاغل کـه فعاليـت آنهـا      FATF چهل گانه هاي   کشورها بايد توصيه -٢٠

 .است نيز تسري دهند اميــن مالي تروريسمت  وييشو پولمتضمن ريسک 
 چهل گانه را رعايت يها ي که تمام يا بخشي از توصيههاي ضوابطي که بايد در قبال کشور

 :اعمال گردد، نمايند مين
 مؤسسات مالي بايد توجه خاصي نـسبت بـه برقـراري روابـط و معـامالت خـود بـا                     -٢١

 چهـل گانـه را      هاي   ي که توصيه  هاي  وراشخاص به ويژه با شرکتها و موسسات مالي در کش         
کـه معـامالت مـورد       ميبـه ويـژه هنگـا     . نمايند داشته باشند   ميبه صورت کامل رعايت ن    

 .قانوني و اقتصادي نباشد، درخواست داراي هيچگونه داليل منطقي
 درخصوص فعاليت   FATF مؤسسات مالي بايد اطمينان حاصل نمايند که ضوابط          -٢٢

بـه ويـژه در   (مؤسـسات وابـسته بـه آنهـا در خـارج از کـشور        کليـه شـعب و شـرکتها و   
ـ تـا جـايي کـه قـوانين         ) دشو  مي به صورت ناقص اجرا      FATFي که مقررات    هاي  کشور

که به موجب قانون مقر فعاليت شعبه يـا   مي هنگا.گردد مي ـ رعايت  دهد ميمحلي اجازه 
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صـورت شـعبه يـا        اين در،   وجود نداشته باشد   مزبورامکان رعايت ضوابط    ،  شرکت وابسته 
 .شرکت مذکور بايد مراتب را به مؤسسه مالي مادر اطالع دهد

 مقررات و نظارت
 در  ييشـو   پـول  کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که قوانين وضوابط مربـوط بـه              -٢٣

د و مقامات صـالحيتدار بـراين امـر نظـارت داشـته و اصـول                گرد  ميموسسات مالي اجرا    
 در اين موسسات رعايـت   شدبا  مي نيز   ييشو  پول بعضاً مرتبط با     وضوابط اصلي نظارتي که   

همچنين موسسه مالي با اتخاذ ترتيبات قانوني وتمهيدات خـاص نبايـد اجـازه              . دگرد  مي
. وکنترل داشـته باشـند     مالکيت،  دهد که مجرمين يا وابستگان آنها در آن موسسه؛ سهم         

ينـد بايـد مجـوز    نما مـي و پـولي  کليه موسسات مالي که مبادرت به خدمات مالي  " ضمنا
 .دريافت نمايند

 ييشـو   پـول ضـوابط     اشخاص و صاحبان مشاغل زير نيز بايد از نقطه نظر مقررات و            -٢٤
 :مورد نظارت قرار گيرند

 .کازينوها بايد از مقامات صالحيتدار مجوز دريافت نمايند -
د کازينوها بايد تحت ضوابط نظارتي باشند به نحوي که اطمينـان حاصـل شـو               -

. دگـرد   مي برحسب مورد در آنها اجرا       ييشو  پولمقررات مربوط به جلوگيري از      
کازينوها بايد مجوز فعاليت دريافت نموده به نحوي که مجـرمين يـا وابـستگان        

کشورها . کنترل يا مديريت بر آنها محروم شوند      ،  آنها از داشتن سهم يا مالکيت     
نـه اشـخاص نظـارت کـافي        گو  اينبايد اطمينـــان حاصل نمايند که بر فعاليت        

 و  ييشـو   پـول ي از   گيـر   پـيش گيرد و ضوابط و مقـررات مربـوط بـه            ميصورت  
اعمال مقـررات   . گردد ميجلوگيري از تأمين مالي تروريسم در مورد آنها اعمال          
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اين امر ممکن است توسط دولت يـا        . نه مشاغل مبتني بر ريسک است     گو  اينبر  
 .ص صورت گيرد ناظر بر مشاغل خااي ه حرفهاي نهاد

حـسابرسان  ،  کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که صاحبان حرف مانند وکال          -
 و جلـوگيري از تـامين       ييشو  پولمشمول حکم اجراي مقررات جلوگيري از       .. .و

 .گيرند ميمالي تروريسم قرار 

 طريـق بـه     ارايـه  مقامات صالحيت دار کشورها مکلفند بـا تـدوين دسـتورالعملها و              -٢٥
آنها را در امر    ،  و ساير صاحبان مشاغل    مالي و مؤسسات غيرمالي مشخص شده     مؤسسات  

 و مبـارزه بـا تـامين مـالي          ييشـو   پـول اجراي ضوابط و مقررات مربوط بـه جلـوگيري از           
 .تروريسم کمک نمايند

ــوان  -٢٦ ــت عنــ ــزي تحــ ــد مرکــ ــشورها بايــ ــد« کــ ــالي واحــ ــات مــ                  » اطالعــ
(Financial Intelligence Unit) تجزيـه و تحليـل و   ، ذخيره اطالعات جهت اخذ و

 و تأمين   ييشو  پولانتشار گزارش مربوط به معامالت مشکوک و ساير اطالعات مربوط به            
ت مـستقيم يـا     بـه صـور   واحـد اطالعـات مـالي بايـد         . تأسـيس نماينـد   ،  مالي تروريـسم  

 .داشته باشد از مؤسسات مالي و مراجع ذيربط را غيرمستقيم امکان اخذ اطالعات بهنگام
 کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند کـه مرجـع خاصـي مـسئوليت امـر بررسـي و                   -٢٧

 و جلوگيري از تـأمين مـالي تروريـسم را بـه     ييشو پولتحقيق درخصوص مبارزه با جرم      
 .گيرد مي به کار خاصي را براي تحقيق و بازپرسي هاي  روشعهده داشته و همچنين 

مقامـات  ،   و جـرايم منـشأ تحـت بررسـي اسـت           ييشـو  پـول  وقتي که موضوع جرم      -٢٨
بايد قادر به اخذ اطالعات کامل دراين خصوص و جـرايم           ،  صالحيت دار تحقيق و بررسي    

اين اختيار همچنين بايد شامل دسترسي به اطالعات موسسات مالي    . مرتبط با آن باشند   
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داليـل و   ،  اسناد براي به دست آوردن      ها  نگرفتن اسناد و مراجعه به مکا     ،  و ساير اشخاص  
 .مدارک باشد

 نظارتي بايد اختيارات کافي بـراي نظـارت و کنتـرل موسـسات مـالي در                 هاي   م مقا -٢٩
 را داشته و همچنين در صورت تخلف    يي  شو  پولخصوص رعايت اجراي ضوابط و مقررات       
 .را نيز داشته باشند.. . اداري وهاي مؤسسات مالي بايد اختيار اعمال مجازات

 و جلوگيري از تامين مـالي تروريـسم بايـد منـابع             يي  شو  پولسئول مبارزه با     نهاد م  -٣٠
 .و نيروي انساني ماهر در اختيار داشته باشد مالي کافي

 الزم جهـت تبـادل اطالعـات و         يها   کشورها بايد اطمينان حاصل کنند که مکانيزم       -٣١
مات نظـارتي در     و مقا  قضاييواحد اطالعات مالي و مراجع      ،  گذاران  ستهمکاري بين سيا  

گيري سياسـتها و اقـدامات الزم بـراي مبـارزه بـا             بـه کـار   سطح داخلي بـراي توسـعه و        
 . وتامين مالي تروريسم وجود داردييشو پول
 کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که مقامات ذيصالح قادر به بـازبيني و تجديـد                -٣٢

 و جلـوگيري از تـأمين       ييشو  پول مربوط به مبارزه با جرم       هاي   مها و سيست   نظر در روش  
اين اطالعات در   (باشند   ميخذ شده    آماري ا  يها  اطالعات و داده   مالي تروريسم بر مبناي   

، تعقيب کيفري ،  بازپرسي،  خصوص موضوعاتي نظير معامالت مشکوک و موارد افشا شده        
ضـبط و مـصادره امـوال و همچنـين معاضـدت            ،   توقيـف  خصوصمحکوميت کيفري در    

 ..)باشد مي المللي  بينهاي قاضا و ساير تقضايي
اجازه ندهند کـه تاسـيس شخـصيت        ،   کشورها بايد با تدوين ضوابط و مقررات الزم        -٣٣

اين اساس درصورت لزوم بايد قـادر    بر. يان قرار گيرد  شو  پولحقوقي موجب سوء استفاده     
 اشـخاص حقـوقي   دقيق و بهنگـام در خـصوص مـالکين و   ،  اطالعات کافي  ارايهبه اخذ و    

هـا وجـود دارد بايـد بـا          ي که امکان صدور سهام بي نام توسط شرکت        هاي  درکشور. شندبا
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 يـي  شو پولتدوين ضوابط و مقررات مناسب از سوء استفاده از اين نوع سهام براي مقاصد              
 .جلوگيري به عمل آيد

و   کشورها بايد با تدوين ضوابط و مقررات خاص اجـازه ندهنـد بعـضي از ترتيبـات                  -٣٤
کشورها بايـد   . يان قرار گيرد  شو  پول مورد استفاده    )trust(تراست   قانوني مانند  هاي  نهاد

نه نهادها داشته باشـند تـا امکـان شناسـايي           گو  ايناطالعات صحيح و بهنگام درخصوص      
 .مالکين و کنترل کنندگان اين نهادها به راحتي فراهم گردد

 همکاري و معاضدت بين المللي
،  ويـن هاي  ن به الحاق يا عضويت و اجراي کامل کنوانسيو      کشورها بايد سريعاً نسبت    -٣٥

 سازمان ملل متحد درزمينـه سـرکوب تـامين مـالي تروريـسم        ١٩٩٩کنوانسيون  ،  پالرمو
 .اقدام نمايند

 معاضدت قضايي و استرداد
، يي  شو  پول با   خصوص در   قضاييزمينه معاضدت   ،   کشورها بايد با رعايت شرايط زير      -٣٦

 :بازپرسي و تعقيب و موضوعات مرتبط با آن را فراهم سازند، تامين مالي تروريسم
 به واسطه وجـود مقـررات خـاص يـا           قضاييي در اجراي معاضدت     هاي  محدوديت -

 .موانع قانوني ايجاد نگردد

حصول اطمينان از اينکه ضوابط شـفاف و روشـني درخـصوص اجـراي مقـررات                 -
 . وجود دارديي شو پولمبارزه با 

 و محرمانـه بـودن      اي  ه به لحاظ حفظ اسرار حرفـ      قضايي عدم امکان رد معاضدت    -
 .اطالعات بانکي

 قابل اسـترداد در قـانون ملـي کـشورها تلقـي             جرايم مالي نيز از مصاديق      جرايم -
 .گردد
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 داراي اختيار ٢٨موضوع توصيه  کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که مقامات ذيصالح
البته ، شدبا مي بين المللي هاي و نهادکامل براي برقراري ارتباط قانوني با مراجع 

 .ن اختيار مخالف قانون ملي نباشداي هچنانچ
 را انجـام دهنـد هرچنـد مـورد          قـضايي موارد معاضـدت    ،   کشورها بايد درحد امکان    -٣٧

 .درخواست در هر دو کشور از موارد مجرمانه تلقي نگردد
 هـر دو کـشور   جـرم بـودن عمـل در   ،  و اسـترداد قـضايي وقتي که پيش شرط معاضدت   

صـرف جـرم بـودن کـافي اسـت؛          ،  متقاضي استرداد و محل اقامت متهم يا محکوم است        
 .صرفنظر از آنکه درجه جرم در دوکشور متفاوت باشد

، ضبط،   خارجي براي شناسايي   هاي   بايد اقدامات فوري در پاسخ به درخواست کشور        -٣٨
 ديگـر امـوال داراي ارزش        و جرايم منـشأ يـا      ييشو  پولتوقيف و مصادره عوايد حاصل از       

سازي امـور توقيـف و   -بايد توافق بين کشورها براي هماهنگ  "ضمنا. به عمل آيد  ،  معادل
 . مصادره شده مشخص باشديها ن عوايد نيز در نظر گرفته شود تا سهم دارايياي همصادر

ور هرکش. ن جرم قابل استرداد قلمداد نمايند     به عنوا  را   يي  شو  پول کشورها بايد جرم     -٣٩
بايد با توجه به درخواست ، بايد بتواند تبعه خود را استرداد نمايد و در صورت منع قانوني        

 .نسبت به تعقيب و مجازات متهم اقدام نمايد، کشور متقاضي
 کشورها بايد اطمينان حاصل نمايند که در قوانين داخلـي خـود امکـان معاضـدت                 -٤٠

ايـن اختيـار بايـد صـريح و     . داردقضايي در حد وسيع براي طرف مقابل خـارجي وجـود    
ت قـانوني و فـوري امکـان تبـادل اطالعـات و سـاير               بـه صـور   روشن باشد به نحوي کـه       

پيش بيني مجاري قانوني در اين خـصوص ضـروري   .  وجود داشته باشد قضايي هاي   ماقدا
کشور ثالـث نـسبت بـه     همچنين مرجع قضايي بايد قادر باشد که به نيابت ازسوي . است

 . ازپرسي متهمين اقدام نمايدتحقيق و ب
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 در مورد تامين مالي تروريسم FATF هشتگانه هاي پيشنهاد
  سازمان ملليها  تصويب و اجراي قطعنامه-١

هر کشور بايد براي تصويب واجراي کامل کنوانسيون بـين المللـي مـصوب سـال           
ـ    يهـا   اقدام،   سازمان ملل در مورد مبارزه با تامين مالي تروريسم         ١٩٩٩ ه عمـل    فـوري ب
 بـه ويـژه     - سـازمان ملـل      يهـا   قطعنامـه ،  کشورها همچنين بايد در اولين فرصـت      . آورد

ي و خنثـي کـردن      گيـر   پـيش در زمينـه     - شوراي امنيت سـازمان ملـل      ١٣٧٣قطعنامه  
 . تامين مالي اعمال تروريستي را اجرا کننديها برنامه

 آن مرتبط با ييشو پول جرم شناختن تامين مالي تروريسم و -٢
 يهـا   اعمال تروريستي و همکاري با سـازمان      ،  کشور بايد تامين مالي تروريسم    هر  

، کشورها بايد ترتيبي اتخـاذ کننـد تـا ايـن جرمهـا           . تروريستي را جرم کيفري اعالم کند     
 . شناخته شوندييشو پول منشأ جرايم

  تروريستييها  ضبط و مصادره دارايي-٣
، هـا   تروريـست  هـاي    يديگر داراي هرکشور بايد تدابيري براي ضبط فوري وجوه يا         

 سـازمان   يهـا    تروريستي مطابق با قطعنامه    هاي   نتامين کنندگان مالي تروريسم و سازما     
ي وخنثي کردن تامين مالي تروريسم و اعمال تروريـستي اتخـاذ         گير  پيشملل در زمينه    

 .کند
هرکشور بايد همچنين يک سلسه مقررات قانوني وضع کند تا مراجع ذيصالح بـا              

يا در اعمـال تروريـستي      ،  مک آنها بتوانند اموالي را که از اعمال تروريستي حاصل شده          ک
، يا به قصد تامين مـالي تروريـسم       ،  يابند مينه اعمال تخصيص    گو  ناي  هروند يا ب    به کار مي  

ضـبط و مـصادره     ،  کننـد  مي تروريستي اختصاص پيدا     يها  اعمال تروريستي و يا سازمان    
 .کنند
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 الت مشکوک مرتبط با تروريسمگزارش دهي معام-٤
چنانچه موسسات مالي يا ديگر موسسات تجـاري يـا اشـخاص حقـوقي مـشمول                

شک کنند يا داليل منطقي براي سـوء ظـن داشـته باشـند کـه                ،  ييشو  پولتعهدات ضد   
اعمال تروريستي   يا براي استفاده در تروريسم و       ،  مرتبط با تروريسم است     ،  وجوه موردنظر 

ملزم هستند که بالفاصله سوء ظـن خـود را          ،  روريستي منظور شده است    ت هاي   نيا سازما 
 . ذيصالح گزارش دهنديها به مقام

  همکاري بين المللي-٥
موافقتنامـه يـا هـر سـاز و کـار ديگـر بـراي               ،  هر کشور بايد براساس يک پيمـان      
اري ترتيبي اتخاذ کند تا امکان بيشترين همک      ،  همکاري متقابل قانوني يا مبادله اطالعات     

مـدني و اجرايـي در      ،   کيفري هاي   تفحص و دادرسي  ،  ممکن در زمينه انجام دادن تحقيق     
 تروريـستي   هاي   اعمال تروريستي و سازمان   ،  اعمال تروريسم ،  زمينه تامين مالي تروريسم   

 .  ديگر فراهم شودهاي با کشور
  امنهاي  گيرند تا به بهشتبه کارکشورها بايد تمام مساعي خود را ، همچنين

 هاي  اعمال تروريستي يا سازمان، مالي براي افراد متهم به تامين مالي تروريسم
ي براي استرداد اين گونه مجرمان هاي  و درصورت امکان روش، تروريستي تبديل نشوند

 . در پيش گيرند
  ارسال وجه جايگزين-٦

ــه     ــان ازاينک ــدامات الزم راجهــت حــصول اطمين ــد اق ــشور باي ــر ک ــام « : ه تم
بـراي  ،  اسـت  مـي ها و موسسات مالي غير بـانکي الزا           که براي بانک   FATF هاي  پيشنهاد

اشخاص حقيقي و حقوقي يا کارگزاراني که خدمات ارسال پـول يـا ارز را از طريـق يـک       
 . آورد بـه عمـل   » باشـد  مـي دهند هم الزم االجرا      مي ارايه مينظام يا شبکه انتقال غيررس    
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ن گونـه خـدمات را بـه صـورت          ايـ   ه اشخاصي ک  کشورها بايد تدابيري بينديشند که     همه
 . شوند مدني يا کيفري،  اداريهاي  مشمول مجازات،  دهند ميغيرقانوني انجام 

  انتقاالت الکترونيکي -٧
کشورها بايد اقداماتي در جهت ملزم کردن مؤسسات مالي و پرداخت کنندگان 

ال و پرداخت کننده پول براي گنجاندن اطالعات دقيق و هدفمند در خصوص مبدا انتق
به ،  الکترونيکي ارسالي مربوطيها در انتقاالت وجوه و پيام) نشاني و شماره حساب، نام(

 انتقال يا پيام مربوط به، عمل آورند و اطالعات مذکور بايد در تمام مراحل پرداخت
 . همراه آن باشد

از جمله ، ي انجام دهند تا مطمئن شوند که مؤسسات ماليهاي  مکشورها بايد اقدا
دهند و فعاليت مشکوک  مي کامل قانوني را انجام هاي  احتياط، پرداخت کنندگان پول

نشاني و شماره ، نام(انتقال وجوه را که شامل اطالعات کامل مبدا يا پرداخت کننده 
 . دهند ميگيرد و مورد بازرسي قرار  ميبه دقت زير نظر ، نيست) حساب

   غير انتفاعيهاي   سازمان-٨
ي کـه   هاي   شورها بايد ميزان کفايت و کارايي قوانين و مقررات مربوط به سازمان           ک

بـازنگري   ممکن است براي تامين مالي تروريسم مورد سوء استفاده قرار گيرنـد را مـورد              
آسيب پذير هستند و کشورها     ،  به ويژه در اين مورد    ،   غير انتفاعي  هاي    سازمان .قراردهند  

 هـا در مـوارد زيـر مـورد سـوء اسـتفاده قـرار                 ن سازمان اي  هک بايد اطمينان حاصل نمايند   
 : گيرند مين

 ند؛شو مي قانوني ظاهر هاي  تروريستي که در پوشش نهادهاي  توسط سازمان -

،  قانوني به عنـوان مجرايـي بـراي تـامين مـالي تروريـسم              هاي   استفاده از نهاد   -
 ؛ ها ازجمله براي فرار از ضبط دارايي
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، ر ظاهر يا تبديل وجوه تخصيص يافته براي مقاصـد مـشروع           تغيي،  پنهان کردن  -
 .  تروريستيهاي  به سازمان

 گيري نتيجه
جرايم فردي بـه سـوي      ،   در نيمه دوم قرن بيستم     دهد  ميسوابق تحقيقاتي نشان    

جهان به ويـژه جوامـع      ،  اند و چون اين تغيير جهت       جرايم سازمان يافته تغيير جهت داده     
نمود لذا نگراني در مورد نبـود قـوانين مـؤثر بـراي      مي مواجه غربي را با خطرات جديدي    

 سازمان يافته و شستشوي عايدات حاصل از جرم به ويژه عوايد حاصل از              جرايممبارزه با   
 به عنوان يک ييشو پولگردان موجب شد که با پديده       روان هاي  قاچاق مواد مخدر و دارو    

يکي از داليل مهم آن نگراني از گسترش        .  مبارزه شود  منشأ جرايمجرم مستقل عالوه بر     
مواد مخدر در جوامع غربي و ديگـري آگـاهي از سـود حاصـل شـده از معـامالت مـواد                       

 به همين دليل از طريق تدوين قوانين درصدد برآمدند کـه قاچاقچيـان را از                .مخدراست
ه بـا   اما به زودي دريافتند که نـه تنهـا مبـارز          . عوايد حاصل از جرم قاچاق محروم سازند      

د و بايـد ايـن مبـارزه بـا همکـاري سـاير              شـو   مـي امري صرفاً داخلي محـسوب ن     ،  قاچاق
عوايـد  ،  عالوه بر عوايد حاصل از قاچـاق مـواد مخـدر            جهان صورت گيرد بلکه    هاي  کشور

و اساسـاً   .. . و کالهبرداري و فساد مـالي    ،  خواري  رشوه،   ديگر چون اخاذي   جرايمحاصل از   
 هـاي  در ايـن ميـان تـالش   . باشد را نيـز در برگيـرد   سود که مبتني بر تحصيل    ميهر جر 

هـا و      صورت گرفته و در نتيجه پيمان نامـه        ييشو  پولالمللي متعددي براي مبارزه با        بين
، قوانين متعددي به تصويب رسيده است که عالوه بر موارد تـصريح شـده در ايـن مقالـه                  

 المللـي پـول      جهاني و صندوق بـين     اقدامات بانک ،   جامعه اروپا  هاي   نامه توان به پيمان   مي
 .اشاره نمود.. .و
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اين در حالي است که متأسفانه در کـشور مـا بـه علـت ناشـناخته بـودن آثـار و                      
 اقـدام قابـل   ييشـو  پـول در جهـت مقابلـه بـا    ،   در اقتـصاد   ييشـو   پول فرآيند هاي  مدآ  پي

، هيـت آن   صورت نگرفته است و از داليل آن عالوه بر ناآگـاهي نـسبت بـه ما                اي  همالحظ
و اساساً اقدامات بعـد      دانسته منشأ را ادامه جرم     ييشو  پولتفکر حاکم بر کشور است که       

نظر بعضي از متخصصين در کشور ما   از نقطه . يدنما  ميادامه آن محسوب      را منشأاز جرم   
د در حاليکـه رويکـرد جهـاني و         شـو   مـي يک جرم بـدون قربـاني شـناخته         .»ييشو  پول«

 هـاي    پيـشرفته و حتـي کـشور       هـاي   امروزه در اکثر کشور   . ت است  با آن متفاو   اي همنطق
 جـدي  جـرايم  مالي وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و ساير بيعقمنطقه خليج فارس ت   

 .مقدم بر کنترل فيزيکي است
 و تدوين قـوانين و      ييشو  پول توسعه يافته از آثار      هاي  از سوي ديگر آگاهي کشور    

ي سوق  هاي  ديده که عوايد حاصل از جرم به کشور       مقررات الزم دراين خصوص موجب گر     
شـند و بـدون   با مـي  ييشو پول نظام نظارتي و قانون مبارزه با      هاي  يابد که فاقد ساز و کار     

 اولـين اقـدام بـراي       رو  ايـن از  . يـد نما  مـي ترديد اين امر مشکالت فراواني براي آنها ايجاد         
ست و پيش شرط داشـتن چنـين   داشتن قوانين و مقررات مناسب ا،  مقابله با اين مشکل   

نگاه دقيق و بيطرفانه    ،   مختلف اقتصاد زيرزميني   يها  قوانيني عالوه بر نگاه دقيق به حوزه      
زيــرا .  اســتFATFالمللــي و اصــول چهــل گانــه   بــينهــاي  بــه اســناد و پيمــان نامــه

المللي متعددي به رسـميت شـناخته و چـون داراي              بين هاي   مذکور را نهاد   هاي  پيشنهاد
 يهـا   لذا پذيرش توصيه  ،  ات خودداري نموده اند   جزييشند و از ورود به      با  مياف الزم   انعط

امري امکان پـذير اسـت ؛ مـشروط بـر آنکـه             ،  مذکور که فاقد پيچيدگي و دشواري است      
 .نوعي اراده سياسي براي تحقق آن در کشور وجود داشته باشد
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