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 چکیده

 و یرقانونیغ نامشروع، یها تیفعال به دست بیشتر سود باهدف طماع و خواه افزون یها انسان
 بـه  خـالف  اعمال از ناشی کثیف های پول تبدیل و شویی پول چرخه طریق از و زنند می مجرمانه
 کـه  نماینـد  مـی  جـایگزین  اقتصـاد  بدنه در را حاصله نامشروع رروت این تمیز، ظاهر به های پول
 دنبال به شهروندان برای فراوانی بار زیان پیامدهای شده، جامعه اقتصادی نظام در اختالل موجب
 مخـرب  آرـار  دلیـل  به ییشو پول گردد. می شهروندان اقتصادی و مالی امنیت تهدید باعث و دارد

 شهروندی اقتصادی حقوق نقض باعث دارد جامعه اجتماعی و اقتصادی ساختار بر کهای  گسترده
 یورشکسـتگ  کشـور،  از سـرمایه  فـرار  مالی، بازارهای تخریب به توان می جمله آن از که شود می
 اسـت  بـر آن  حاضـر  مقاله نمود. اشاره درآمد نابرابر توزیع و ارز نر  در رباتی بی خصوصی، بخش
 حقـوق  نقـض  در ییشـو  پول تاریر و نقش تبیین به آن، ماهیت و ییشو پول پدیده بیان ضمن که

 یموردبررسـ  شـهروندی  حقـوق  در حوزه را جرم این مختلف ابعاد و پرداخته شهروندان اقتصادی
 بدهد. قرار

 نامشروع رروت مالی، امنیت شهروندی، حقوق اقتصادی، حقوق ،ییشو پول :کلید واژگان
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 مقدمه

 شـهروندان  اقتصـادی  حقـوق  صـریح  شکل به 72تا  68مواد  در شهروندی قوقح منشور در
 است: آمده چنین منشور 72 ماده در است، قرارگرفته تاکید مورد

 جامعـه  آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و شهروندان اقتصادی حقوق تأمین منظور به دولت"
 سـازی،  سـاده  گـذاری،  رمایهسـ  امنیـت  تـأمین  خصوص در الزم شرایط اقتصادی، های فعالیت در

 تمهیدات ایجاد ای، منطقه پیوندهای و مناسبات گسترش اقتصادی، تصمیمات در ربات و صراحت
 تجهیـز  و نوسـازی  از حمایـت  جهـانی،  بازارهـای  در ایران اقتصادی فعاالن حضور برای را الزم
 یافتـه  سـازمان  جرائم اب مقابله واردات، و صادرات هدفمند تنظیم روز، دانش به تولیدی های بنگاه

 ".کند می فراهم ارز و کاال قاچاق و شویی پول اقتصادی،

 حقوق رعایت مهم مصادیق از یکی عنوان به ییشو پول جرم با مقابله ،صراحت به ماده نیدر ا
 منفـی  تـأریر  مـالی  جـرم  یـک  عنـوان  شـوم  پدیـده  ایـن  کـه  چرا است، شده معرفی شهروندی
 یها در حوزه که مخربی اررات و با گذارد می جای به کشور صادیاقت توسعه و رشد بر گیری چشم
 مـورد  اقتصـادی  و مالی بعد در را شهروندان و جامعه تیامن دارد، اقتصادی حوزه ازجمله مختلف
 گردد. می شهروندی حقوق آشکار نقض موجب و دهد می قرار هجمه و تهدید

 حقـوق  نقـض  در ییشـو  پـول  اهجایگـ  یحاضر بررس مقاله هدف موضوع، این اهمیت باتوجه
 حقـوق  بـا  ارتبـاط  در یافتـه  سـازمان  جـرم  ایـن  منفـی  کارکردهای تبیین و شهروندان اقتصادی
 و موضـوع  ماهیـت  تبیـین  بـا  هدف همین راستای در که است شده و تالش باشد می شهروندی
 دیشـهرون  حقـوق  نقـض  مصادیق معرفی به کشور، اقتصاد بر آن تاریر بیان و ییشو پول شناسی
 بپردازیم. ییشو پول جرم از ناشی

 ییشو پول

 غیـر  و نامشروع طرق از عمدتا که هایی پول آن در که شود می اطالق ای چرخه به ییشو پول
ـ ترت نیا به و کنند اقتصاد رسمی چرخه وارد را آید می دست به قانونی  ایـن  بـه  رسـمی  ماهیـت  بی
ـ از قب اصـلی  جرم به وابسته همواره و است فرعی و تبعی جرم یک شویی پول دهند می ها پول  لی
 هم شویی پول جرم اصلی، جرم فقدان در صورت و است …و ارتشاء اختالس، مخدر مواد قاچاق
 پیامـدهای  کـه  شـود  می جامعه اقتصادی نظام در اختالل موجب شویی پول است. منتفی موضوعاً
 طریـق  از انگیـز  فسـاد  مضـرو  پدیـده  ایـن  با مبارزه لذا و دارد دنبال به جامعه در فراوانی بار زیان

 اقتصـاد  و جامعـه  سـطح  در عمـومی  نظـم  برقراری جهت ییشو پول از ناشی جرایم از پیشگیری



 یشهروند حقوقی تطبیق مطالعات فصلنامۀ ◄

 

112 

 (8ص  ،1399زاده، فقیه و راد جمشیدی و )اسماعیلی...دارد ضرورت کشور

 تاریخچه

 مـردم  از زور به گروه نیا .ساخت را ها  الکاپون نام هب یگروه الکاپون نام هب یفرد بار نینخست
 و کردنـد  سیسـ أت یا خانـه  یشـو  رخـت  خود عمل ۀویش یساز پنهان یبرا نانآ کردند. یم یاخاذ
 ییشو پول الحطاص نامشروع. راه از نه ورندآ یم دست هب راه نیا از را خود درآمد کردند یم وانمود

 .(84 :1396 ،وندیموم و یمهرجرد کالنتر و کی)تاج گرفت شکل نیچن نیا

 شویی لپو تعریف

 سـاده  ینـد یفرا در قانون ای شرع خالف از حاصل درآمد که است یقانونریغ یعمل ییشو پول
 را شویی پول مفهوم بخواهیم اگر دیگر عبارت به (.38 :1384 ،یی)پرتو شود یم یقانون دهیچیپ ای

  است: ذیل شرح به کنیم، بیان تر ساده

ـ  یامـوال  و پول قیطر آن از و شود یم کاال قاچاق جرم مرتکب یفرد که یزمان .1  دسـت  هب
ـ ا أمنش پنهان کردن یبرا یراه دنبال به و وردآ یم  شـخص  آن اسـت  نامشـروع  امـوال  نی

ـ تم پـول  بـه  فیـ کث پـول  لیتبـد  خالصه طور هب است. شده ییشو پول جرم مرتکب  را، زی
 از کـه  است نیا توجه قابل ۀنکت .ندیگو یم ییشو پول ،باشد نامشخص آن أمنش که یطور به
 همـان  مثـال  یبـرا  ؛شـود  یمـ  روشن یشهروند حقوق نقض ،شد گفته که یفیتعر نیمه

 .ردگیـ  یم شهروند کی از را درآمد کسب و اشتغال فرصت کند یم کاال قاچاق که یشخص
 یِرقـانون یغ واردکردن با واقع در ؛زند یم کشور به یمخرب یاقتصاد ۀضرب ،همه از تر مهم و

 هـم  فقـر  خـطِ  کـاال  قاچـاق  شیافزا با عبارتی به ماند. یم یباق دراک یداخل داتیتول ،کاال
 از رقابـت  قـدرت  ابـد، ی گسـترش  کـاال  قاچـاق  هرچـه  که صورت نیا به .ابدی یم شیافزا

 فرصـت  و ابـد ی یمـ  کـاهش  یداخل داتیتول سطح ،شود یم گرفته داخل یدیتول یکاالها
ـ تول دیـ جد یگـذار  هیسرما جهیدرنت ؛کند ینم رشد ای رود یم نیب از مولد یشغل  انجـام  یدی
 (.106 :1387 ،یاحسان و )بهربر شود یم اختالل دچار درآمد عیتوز ندیفرا و ردیگ ینم

 ای میمستق صورت به گناه یب افراد و مجرمان از یعیوس اریبس ۀشبک که است یجرم ییشو پول
 (.38 :1384 ،یی)پرتو دارند. دخالت آن در میمستقریغ

 رانیا در ییشو پول منشأ جرائم

 بـه  متکـی  معـامالت  مالیـات،  از گریـز  کـاال،  قاچـاق  الکلـی،  مشروبات و مخدر مواد قاچاق
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 و قتـل  ،ییربـا  آدم ،سـرقت  ،یکالهبـردار  ،اخـتالس  ،ارتشا ،یاخاذ محرمانه، یا درونی اطالعات
 محسـوب  ایـران  در شـویی  پـول  منشـأ  کـه  هسـتند  جرایمـی  ازجملـه  فحشا و ربا ،قمار جنایت،
 (263و  262ص  ،1382،میرزاوند) گردند. می

 شویی پول جر  یها مولفه

 از: است عبارت شویی پول جرم شویی، پول با مبارزه قانون 2 ماده اساس بر

 بـه  علـم  بـا  غیرقانونی های فعالیت از حاصل عواید از استفاده یا نگهداری تملک، تحصیل، .1
 شد.با آمده دست به جرم ارتکاب نتیجه در غیرمستقیم یا مستقیم بطور اینکه

 اینکـه  بـه  علم با آن غیرقانونی منشا کردن پنهان منظور به عوایدی انتقال یا مبادله تبدیل، .2
 وی که ینحو به مرتکب به کمک یا بوده جرم ارتکاب از ناشی غیرمستقیم یا مستقیم بطور

 نگردد. جرم آن ارتکاب قانونی تبعات و آرار مشمول
 یـا  جابجـایی  ،وانتقال نقل محل، منبع، منشا، واقعی، ماهیت کردن کتمان یا پنهان یا اخفاء .3

 باشد. شده تحصیل جرم نتیجه در غیرمستقیم یا مستقیم طور به که عوایدی مالکیت

 ،تملـک  تحصـیل،  مختلـف  اشـکال  در شـویی  پول جرم مصادیق شود، می مالحظه که گونه همان
 جلـوه  قـانونی  راسـتای  در نمودن کمک و نمودن کتمان و اخفا ،انتقال ،مبادله ،لیتبد ،استفاده نگهداری،
 (235ص  ،1396 گلدوزیان،) گردد. متصور تواند می قانونی غیر و نامشروع یها رروت و عواید دادن

 شویی پول جر  های ویژگی

 است: ذیل شرح به که هست هایی ویژگی دارای شویی پول جرم

ـ  ۀجینت ییشو پول .دارد یفرامل ۀجنب و است افتهی سازمان یها تیجنا از ییشو پول  جـرم  کی
 جـرائم  از ییشو پول د.کنن یم ییشو پول یا حرفه افراد معموالً .دارد مبنا ای أمنش جرم کی و است
 ییشو پول .شود یم انجام پول أمنش به علم با و است یعمد صورت هب ییشو پول است. یاقتصاد
 :1396 ،گانی)شا ستین یاصل جرم مرتکب شو پول و شود انجام مشدد ای ساده صورت هب تواند یم

ـ با جرم نیا ارتکاب یبرا یعنی ؛است هیرانو یجرم ییشو پول (.176 ـ جنا دی ـ قب از یگـر ید تی  لی
 باشـد  افتـاده  اتفـاق  اجناس قاچاق و اسلحه قاچاق و انسان قاچاق و ییربا دمآ و موادمخدر قاچاق
 .(99 :1387 ،یاحسان و )بهربر

 شویی پول جر  انواع

 از مـده آ دسـت  بـه  فیـ کث یهـا  پـول  .کـم ی از: عبارتنـد  کـه  اسـت  نوع چهار ییشو پول جرم



 یشهروند حقوقی تطبیق مطالعات فصلنامۀ ◄

 

114 

 آن بـه  که شود یم ریتطه کشور آن از خارج در و شود یم انجام هاکشور ریسا در که ییها تیفعال
 یرو بـر  یرقـانون یغ اتیعمل کشور کی در که یفیکث یها  پول .دوم ند؛یگو یم یرونیب ییشو پول
ـ  ییشـو  پـول  که شود یم ریتطه شورک همان در و است گرفته ورتص ها  آن  .سـوم  ؛اسـت  یدرون
 یگـر ید کشـور  در و اسـت  شـده  کسـب  یقانونریغ اتیعمل با کشور کی در که یفیکث یها پول
 اتیـ عمل از کـه  یفـ یکث یهـا  پـول  .چهـارم  ؛اسـت  مهارشـونده  ییشو پول آن که شود یم ریتطه
ـ ا که شود یم ریتطه شده بانتخا کشور خاك در و است مدهآ دست به نقاط ریسا در یرقانونیغ  نی
 (.12 :1398 ،یبادآ ده یحاج و ییرزای)م است واردشونده ییشو پول

 شویی پول جر  مراحل

 دارد: وجود مرحله سه شویی پول فرایند در غالباً

 یمـال  ستمیس وارد مجرمانه تیفعال از حاصل یقانونریغ یها پول :یگذار یجا ای یابی مکان .1
 ؛برود نیب از آن ضبط و کشف امکان و دنباشن دسترس در تا شود یم
ـ  یاپیپ و متعدد یها وانتقال نقل ارر در مرحله نیا در :یگذار هیال ای یبند قهبط .2  سلسـله  کی

ـ عوا و هـا   پول یمبادالت یها تیفعال از ـ فعال از یناشـ  یقـانون ریغ یمـدها آدر و دی  یهـا  تی
ـ ا یهـا  وانتقـال  نقـل  بـا  و اسـت  داده تیوضـع  رییتغ مجرمانه ـ  هوجـو  نی  و هـا   بانـک  نیب

ـ فعال یرقانونیغ أمنش و شود یم کشف یمال یها هسسثم  کنـد؛  یمـ  دشـوار  را مجرمانـه  تی
 امـوال  و وجوه مرحله نیا در .ماند یم پنهان نامشروع عوائد و ها  پول رد عمل نیا با چراکه
 دهد؛ یم تیوضع رییتغ یقانون و مشروع اموال به نامشروع

 .ابـد ی  یمـ  مشـروع  کامالً یتیهو و شود یم یاقتصاد ستمیس دوار پول مرحله نیا در ادغام: .3
 ییشو پول جرم مرحله نیا در .شود یم رممکنیغ اموال گرید از آن صیتشخ که یا گونه هب
 (.64 و 63 :1395 ،یباریجو ی)احمد شود یم آشکار وکمال تمام به

 فقهی منظر از شویی پول

 .میپرداز یم ییشو پول جرم یفقه مستندات به یفقه ۀقاعد و تیروا چند یبررس با

ـ  حج به ،است کرده کسب که ینامشروع پول از فرد اگر مدهآ یتیروا در :حج تیروا .1  و رودب
 رسـد  یمـ  نـدا  باشـد،  حالل مال از اگر و «کیالسعد و کیاللب» رسد یم ندا د،یبگو کیلب
 (.یفخار اکبر یعل قیتحق ،5ج ،یالکاف ،ینی)کل «کیسعد و کیلب»

ـ عوا و پول زین حج با نیبنابرا  و یـی رزای)م شـود  یمـ  پـاك  نامشـروع  راه از مـده آ دسـت  بـه  دی
 (.17 ص :1398 ،یبادآ ده یحاج
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 داشـته  اگـر  و نـدارد  نمو و رشد حرام داوود! یا :دیفرما  یم الحسن یاب الحسن: یاب ثیحد .2
 را او تـش آ مانـده  آنچه و ندارد یمزد و اجر شود یم نهیهز آن از آنچه و ندارد برکت باشد
 (.یفخار اکبر یعل قیتحق ،یالکاف ،ینی)کل کند یم افزون

 مشروع و حالل فتدیب اقتصاد ۀچرخ در و دیایب دست هب حرام راه از که یپول شود می مالحظه
ـ عوا شـمردن  حـرام  بـر  زین تیروا نیا کند. یم شتریب را او عذاب ،مکتسب مر  از بعد و ستین  دی

 و یـی رزای)م دارد داللـت  ییشـو  پـول  بـه  یعبارت به ای آن به مشروع ظاهر دادن و جرم از حاصل
 (.18 :1398 ،یبادآ ده یحاج

 اسـت:  مـده آ آن فیتعر در که است الضرر ۀقاعد فقه در مهم قواعد از یکی الضرر: ۀقاعد .3
 ضمن در اند. شده ینه گریکدی به ضررزدن از افراد و است شده منع اسالم در انیز و ضرر
 ییشـو  پول جرم که ییضررها به باتوجه داند. یم یحکومت یِنه را ینه نیا )ره( ینیخم امام
ـ ا کـه  اسـت  دولـت  ۀفـ یوظ پس ؛دارد یاسالم جامعه یبرا  بـا  و بدانـد  جـرم  را عمـل  نی
 کنـد  مقابلـه  آن بـا  وقـوع  صـورت  در و یریشگیپ جرم نیا جادیا از متناسب یها استیس
 (.19 :1398 ،یبادآ ده یحاج و ییرزای)م

 و نامشـروع  مـال  کـه  یصـورت در :مییگـو  یم قاعده نیا فیتعر در :متعاقبه دی ضمانِ ۀقاعد .4
 در همچنـین  ؛نـد ا مسـئول  مالک مقابل در یادیا تمام ،یابد انتقال دست چند به یرقانونیغ
 در جرم از حاصل دیعوا و ها همبادل و ها وانتقال نقل که گفت توان یم موضوع نیا با قیتطب
 تمام پس است؛ مشروعریغ و باطل و شده متعاقبه دی نِضما ۀقاعد مشمول ییشو پول جرم
 ،یبـاد آ ده یحـاج  و یـی رزای)م ردیـ گ یمـ  قرار اصل نیا مشمول و باطل انیشو پول تیفعال
1398: 19.) 

 )ره( خمینی اما  مرحو  دیدگاه از شویی پول حرم 

 ،ییشـو  پـول  جـرم  ۀنیزم در یفقه قواعد و ثیاحاد و اتیروا از یقیمصاد مختصر شرح از بعد
 امـام  مرحـوم  دگاهید از .میپرداز یم ییشو پول جرم ۀدربار )ره( ینیخم امام دیدگاه بررسی به حال
ـ ی اسـت؛  باطـل  و نامشـروع  ،مال ریتطه  .دارد یوضـع  حرمـت  هـم  و یفـ یتکل حرمـت  هـم  یعن
 ،باشـد  شده هیته باطل ۀمعامل از ای یدزد ای قمار از که یزیچ دنیخر :دیفرما یم )ره( ینیخم امام
 ؛برگردانـد  شا یاصـل  صاحب به دیبا بخرد را آن یکس اگر است. حرام مال آن در تصرف و باطل
 رد؛یـ گ ینمـ  صـورت  ،دارد یمشروع ۀجلو که دادوستد و معامله با رمشروعیغ مال ریتطه نیبنابرا
ـ با ،شناسـد  یمـ  را مال آن صاحب اگر که ندیفرما  یم شانیا رو نیازا  صـاحبش  بـه  را پـول  آن دی
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 دیبا شناسد ینم را آن صاحب اگر بدهد. اش ورره به دیبا است رفته ایدن از صاحبش اگر و اندبرگرد
 بدهد. صدقه ریفق به صاحبش ازطرفِ زانیم همان به

 بـر  مبنـی  نسـاء  مبارکـه  سـوره  29 و بقره مبارکه سوره 188 شریفه آیات در هم کریم قرآن
ص  ،1395خـواه،  )مطهری دارد. اشاره ییپولشو جرم بودن نامشروع به باطل، به مال اکل حرمت
 (93و  92

 شهروندی حقوق

 کـه  اسـت  شـده  قرارگرفته موردتوجه جامعه شهروندان عنوان به افراد حقوق اساسی قانون در
 است. مطلب این بیانگر ملت حقوق عنوان تحت قانون این 42تا  19 اصول

 برخوردارند مساوی حقوق از انایر مردم ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 19 اصل اساس بر
 و برخوردارنـد  مساوی حقوق از باشند که قبیله و قوم هر از ایران مردم دارد: می بیان قانون این در که
 (38ص  ،1398منصور،) بود. نخواهد امتیاز سبب ها این مانند و زبان ،نژاد رنگ،

 شهروندی حقوق تعریف

 تـر  دقیـق  عبـارت  به و شهروندی از اجماع مورد نسبتاً و متعارف تعریف شهروندی های نظریه در
 یشـهروند  است، همراه وظیفه و حق کلیدی مقوله دو محوریت با که تعاریف، تمامی مشترك هسته
 پایگـاه،  نـوعی  مثابه به که داند می اجتماعی سیاسی مدنی وظایف و حقوق از پیوسته هم به مفهومی را

 ،یقوم ،ینژاد طبقاتی، تعلقات از فارغ و است اعطاشده هجامع افراد تمامی به اجتماعی عضویت و شأن
 تمـامی  از برخـورداری  حـق  واجد را ها آن و گرفته فرض برابر و یکسان را همگان یاقتصاد ،یمذهب

 در مشـارکت  بـه  موظـف  و مکلف مسئول، نهایتاً و داند می جامعه از حاصله مزایای و منابع امتیازات،
 و (101ص  ،1398 کریمــی، ســاالر.)نمایــد مــی محســوب ننــدک مــی زنــدگی آن در کــه ای جامعــه
 یـک  کـه  اقتصادی و یاجتماع ،یاسیس ،یمدن فردی، است یحقوق شهروندی، حقوق دیگر، عبارت به

 از حـاکم  دولـت  و او میان ای رابطه باوجود و خاص جغرافیایی قلمرو یک در زندگی واسطه به شهروند
 (114ص  ،1393یاراحمدی، بیراوندو و )روشن شود. می برخوردار آن

 شهروندی حقوق انواع

 است: ذیل شرح به که دارد انواعی شهروندی حقوق

 تصـدی  امکـان  و رأی حـق  مثـل  سیاسـی،  حقـوق  ب( آزادی؛ حـق  مثل مدنی، حقوق الف(
 کردن؛ کار حق و مالکیت حق مثل اجتماعی، و اقتصادی حقوق پ( حکومت؛ سطح در مسئولیت
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 آمـوزش؛  در برابـری  و متفـاوت  زندگی های شیوه و ها سنت اشتند حق مثل فرهنگی، حقوق (ت
 (102 و101ص ،1387 )پروین، برائت. اصل از مندی بهره مثل قضایی، حقوق (ث

 دینی از منظر شهروندان حقوق

 کریم: قرآن منظر از -الف

 قابل شهروند هر برای خصوصی حریم حفظ و یزادآ ،تیمالک اشتغال، و حیات حق اسالم در
ـ آ به راستا این در است شده شمرده اماحتر  دارد اشـاره  شـهروندی  حقـوق  بـه  کـه  قـران  از یاتی
 پردازیم: می

 است. آفریده شما یبرا است، زمین در که چیزهایی آن همه او :29 یهآ بقره ( سورهالف

 و برداشتیم دریا و خشکی در را آنان و بخشیدیم کرامت را آدمیان ما :70 یهآ اسراء ( سورهب
 دادیم. پاکیزه یها وزیر از

 تقـی ) کند. می امر نزدیکان به رسیدگی و نیکی و عدل به را شما خدا :90 یهآ نحل ( سورهپ
 (36ص ،1390 پور،

 )ره(: خمینی اما  مرحو  منظر از -ب

 در و ایست مترقی اجتماع یک تحقق شرط شهروندی حقوق تی( رعا)ره خمینی امام منظر از
 و نـدارد  را آن سـلب  حـق  مقـامی  هـیچ  کـه  دانسـته  الهـی  هبتیمو را شهروندی حقوق حقیقت
 امـام  دیـدگاه  شـاکله  حقیقت در باشد اررگذار نآ کمیت و کیفیت در تواند نمی بشری های تفاوت
 در ای دغدغـه  شـود،  پیاده جامعه در ناب اسالم اگر است آن بشر حقوق خصوص ( در)ره خمینی
 وجـود  سرنوشـت  تعیـین  حـق  بیان، یآزاد ندیشه،ا یآزاد آزادی، قبیل از شهروندی حقوق قالب
 (21 ص ،1395 ،یشادمان) .داشت نخواهد

 شهروندان اقتصادی حقوق

 شهروندی حقوق منشور در که است اقتصادی حقوق شهروندی، حقوق مهم مصادیق از یکی
 اشـاره  هـا  آن بـه  و اسـت  قرارگرفتـه  تأکیـد  مـورد  حقـوق  این صریح شکل به 72تا  68مواد  در
 یم.کن می

 و عمومی خدمات و امکانات و اقتصادی های فرصت به دستیابی حق در شهروندان -68 ماده
 اعطـای  و خصوصـی  بخش با دولتی و عمومی بخش های پیمان و قراردادها انعقاد برابرند. دولتی
 رقابـت  و مربـوط  مقـررات  و قوانین رعایت با باید شهروندان به اقتصادی حوزه در مجوز نوع هر

http://citizensrights.ir/home/document/4769
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 .شود انجام امکانات و ها فرصت به دستیابی در منصفانه

 مقررات و قوانین ها، سیاست اجرای و تغییر وضع، فرایند از که است شهروندان حق -69 ماده
 بافاصـله  و برسـانند  کننـده  تصویب مرجع اطالع به را خود نظرات و باشند داشته طالعا اقتصادی
 بتواننـد  تـا  شـوند  مطلع پیشین های رویه و ها باسیاست متفاوت تصمیمات اتخاذ از مناسب زمانی
 شـفافیت،  اصـل  رعایـت  بـرای  و تصـمیم  اتخـاذ  از پس و کنند آماده تغییرات وقوع برای را خود

 .یابند آگاهی تصمیمات از عمومی رسانی اطالع با رنددا حق شهروندان

 و اقتصـادی  اطالعات از کامل شفافیت با و برابر صورت به که است شهروندان حق -70 ماده
 .شوند مطلع ها مناقصه و ها مزایده برگزاری به مربوط اطالعات ازجمله

 هـای  فعالیـت  انـواع  انجـام  برای را منصفانه رقابتی و شفاف قانونمند، فضای دولت -71 ماده
 .کند می تضمین ها آن گذاری سرمایه امنیت و شهروندان اقتصادی

 مشـارکت  رسـاندن  حـداکثر  بـه  و شهروندان اقتصادی حقوق تأمین منظور به دولت -72 ماده
 گـذاری،  سـرمایه  امنیـت  تـأمین  خصـوص  در الزم شـرایط  اقتصادی، های فعالیت در جامعه آحاد
 ای، منطقـه  پیونـدهای  و مناسـبات  گسترش اقتصادی، تصمیمات در ربات و صراحت سازی، ساده
 از حمایـت  جهـانی،  بازارهـای  در ایـران  اقتصـادی  فعـاالن  حضـور  برای را الزم تمهیدات ایجاد
 بـا  مقابلـه  واردات، و صـادرات  هدفمنـد  تنظیم روز، دانش به تولیدی های بنگاه تجهیز و نوسازی
 .کند می فراهم ارز و کاال قاچاق و شویی پول اقتصادی، یافته سازمان جرائم

 و مـالی  امنیـت  تـأمین  راستای در شهروندان اقتصادی حقوق شود می مالحظه که طور همان
 کـه  است وکار کسب رونق و اقتصادی های فعالیت تسهیل و حمایت و جامعه افراد آحاد اقتصادی
 ایـن  بـا  کـه  اقـدامی  هـر  لـذا  و گردد منتهی شهروندان معیشت به کمک و رفاه به باید درنهایت
 آن بـا  باید و شود می محسوب شهروندی حقوق مسلم نقض و تضییع باشد، داشته منافات حقوق
 است. شویی پول جرم آن بارز مصادیق از یکی که نمود مبارزه

 شهروندی اقتصادی حقوق نقض در شویی پول تاثیر و نقش

 هـای  پـول  گـروه  سه به باشد مطرح جامعه در نامشروع صورت به تواند می که هایی پول انواع
 پـول  شـود؛  مـی  تقسـیم  خاکستری های پول و سیاه های پول و خون به آغشته های پول یا کثیف
 عملیـات  ارـر  در کـه  گـردد  می اطالق نامشروعی درآمدهای مجموعه به خون به آغشته یا کثیف
 یهـا  پـول  سـیاه  پول .آید به دست امثالهم و تروریستی اقدامات انسان، قاچاق موادمخدر، قاچاق
 معـامالت  در شـرکت  و کـاال  ققاچـا  از حاصل درآمدهای که ینحو به است کاال قاچاق از حاصل
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 و شـود  یمـ  پول قبیل این پیدایش باعث گیرد، می صورت طبیعی عرف از خارج که دولتی پرسود
 از ولـی  اسـت  تولیـدی  کارهـای  دادن انجـام  یا کاال فروش از حاصل درآمدهای خاکستری پول
 (police.ir).پذیرد می صورت مالیات از فرار برای معموالً که ماند می پنهان دولت نظارت

 شـویی،  پـول  جـرم  بر مقدم مجرمانه عملیات بودن سودآور با شویی پول عملیات در موفقیت
 بیشـتر  هـم  عملیـات  یسـودآور  ،باشد شتریب عملیات در موفقیت هرچه یعنی دارد مستقیم رابطه
 بیمـاری  و فحشـا  مخـدر،  مـواد  قاچاق و ادیاعت ناامنی، و خشونت و جنایت و جرم نتیجه در است
 و مسـتقیم  تـاریر  و کـرده  پیدا گسترش جامعه در ارتشا و اختالس و کودکان و زنان قاچاق ،ایدز

 پـول  جـرم  و (243ص ،1396 گلـدوزیان، ) دارد. آن کیفیـت  و افراد زندگی روی بر یریانکارناپذ
 متخلـف،  یهـا  سازمان و مجرمان به شهروندان و دولت و بازار از اقتصادی قدرت انتقال با شویی
 )رهبر...سازد می وارد شهروندان و جامعه اقتصادی سالمت و امنیت به را جبرانی رقابلیغ ضربات

 (28ص ،1382 میرزاوند، و پور زال و

 و جامعه اقتصادی نظام در اختالل موجب گذارد می جا بر که یو مخرب منفی آرار با شویی پول
 مـورد  شـهروندی  قـوق ح منشـور  در کـه  مواردی ژهیو به شهروندان اقتصادی حقوق آشکار نقض
 نماییم. می اشاره ها آن به که گردد می است، گرفته قرار تاکید

 یاقتصاد یها اس یس کنترل رفتن دس  از .1

 کنتـرل  در و اسـت  رگذاریتأر دولت یعموم ۀبودج در ها  آن ریتطه و نامشروع یدرآمدها الف.
 گذارد؛ یم ریتأر دولت یاقتصاد یها استیس

ـ  یا هیحاشـ  بـازار  در توانـد  یمـ  ییشـو  پـول  یدرآمدها از یناش شده هانباشت یها ییدارا ب.  ای
 ؛شود گرفته کار به کوچک یاقتصادها

 .بگذارد بهره نر  و ینگینقد بر معکوس یارر تواند یم ییشو پول پ.

 یاقتصاد  یامن رفتن نیازب .2

 امکـان  نیا فیکث پول حامالن و انیچ قاچاق به ،ریتطه هدف با کشور به یخارج منابع ورود الف.
ـ تهد بـر  عالوه و دهند گسترش خود را تیفعال ۀدامن تا دهد یم را  یاجتمـاع  و یاقتصـاد  سـالمت  دی

 ؛کند یم لیتحم کشور یانتظام و ییقضا یروهاین بر یشکارآ میمستق یها نهیهز کشور،

 ؛شود یم یاقتصاد فساد ۀدامن شیافزا باعث منابع نیا ب.

 (.105 و 104 :1387 ،یاحسان و )بهربر شود یم یمال یهانهاد بیتخر باعث منابع نیا پ.
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 ارز نر  و یبانک سود نر  بر یمنف ریثأت .3

 هـا    یگذار هیسرما نیا .کشورهاست گرید در یگذار هیسرما ،انیشو پول کار یها روش از یکی
 یهـا  پـول  ۀرنـد یپذ کشور پول یبرا تقاضا شیافزا موجب دارند شناور ارز نر  که ییکشورها در
 یها یدگرگون عوامل، نیا شد. خواهد کشور آن در یخارج پول ۀعرض شیافزا نیهمچن و كناپا

 د.نورآ یم دیپد ارز نر  در کاذب

 توانـد  یمـ  و رود  یم گرید کشور به یکشور از یکوتاه مدت در ها  پول نیا بودن الیس علت به
 یبـانک  سـود  نـر   ۀبـار در شـود.  اکشـوره  ارز بـازار  در یداریناپا و یاپیپ یها یدگرگون ساز نهیزم

 هیما تواند یم ،است ییشو پول رارآ از یکی که پول یتقاضا و عرضه رییتغ شد گفته که گونه همان
 (.250 :1388 ،یعیشف و یلمید  ی)صبور شود یبانک سود و بهره نر  افتنیرییتغ

 ها   هیسرما خروج و ها  یگذار هیسرما جه  رییتغ .4

ـ ا ،پردازنـد  یمـ  یخـدمات  یهـا  نهیزم در مدت کوتاه یگذار هیسرما به انیشو پول که رو ازآن  نی
ـ ناپا علـت  به مدت کوتاه یها یگذار هیسرما  کشـور  از هیسـرما  عیسـر  خـروج  امکـان  و بـودن  داری
 (.249 :1388 ،یعیشف و یلمید ی)صبور زد یم کشور اقتصاد ۀبدن بر یریناپذ جبران یها هصدم

 مرد  یاعتماد یب و یمال یبازارها یثبات یب و یلودگآ .5

 ورود بـا  اسـت.  نگونـاگو  یکشورها در انیشو پول ۀشد استفاده یها نهیزم از یکی سهام، بازار
 شـود  خارج تعادل از ابازاره گرید مانند زین بازار نیا که بود نتظرم دیبا هیسرما بازار به ها  پول نیا
 (.250 :1388 ،یعیشف و یلمید ی)صبور دشو داریپد ها آن در داریناپا و کاذب یها متیق و

 دول  درآمد کاهش .6

 بـه  میمسـتق ریغ طور هب که است دولت یدرآمدها کاهش ییشو پول بار انیز رارآ از گرید یکی
 در ییشـو  پـول  نیا بر عالوه زند. یم لطمه ،کنند یم پرداخت صادقانه را خود اتیمال که یاشخاص
 (.27 :1382 رزاوند،یم و پور لزا و )رهبر شود یم ساز مشکل اتیمال یورآگرد

 ابـد؛ ی  یم شیافزا یاتیمال نر  جهیدرنت ؛شود یم دولت درآمد کاهش باعث یمال فساد شیافزا
 تـوان  کـه  کنـد  یم افتیدر اتیمال یکسان از تنها دولت یعنی ؛دابی یم کاهش یاتیمال یۀپا درواقع
 اتیمال چراکه ستند؛ین کارگر و کارمند ۀطبق جز یکسان افراد نیا .ندارند را اتیمال پرداخت از فرار
 شـود  یمـ  شـتر یب روز هر یطبقات اختالف لهیوس نیبد شود. یم کسر حقوق پرداخت از شیپ ها نآ
 (.68 :1384 ،ییحسکو یبک و زاده یانی)ک
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 یمال یبازارها بودن کامل و یکپارچگی فیتضع .7

 ها ییدارا مناسب تیریمد رد مجرمانه یها تیفعال از حاصل دیعوا به یمتک یمال یها هسسثم
ـ ز مقـدار  مثـال  یبرا ؛ندا مواجه یشتریب مشکالت با خود اتیعمل و تعهدات موقع به انجام و  یادی
 در اخطـار  و اعـالم  بدون و یناگهان طور هب اما ؛شود یم یمال سسهثم وارد ییشو پول هدف با پول
ـ ا شود. یم خارج سسهثم از یقانون اقدامات مانند ،یبازارریغ عوامل پاسخ  ،اسـت  ممکـن  کـار  نی
 ،رزاونـد یم و پـور  زال و )رهبـر  کنـد  جـاد یا ها بانک در ییاجرا امور و ینگینقد ۀنیزم در یمشکالت
1382: 26.) 

 مالی بازار بیتخر .8

 آن در منـابع  کننـده  تقاضا و کننده عرضه عنصر دو بین تعامل و سازگاری به مالی بازار ربات
ـ ر برنامـه  بـا  گذاران استیس که دارد بستگی عوامل به عناصر این رفتار در تغییر است. متکی  یزی
 تمایـل  کـه  سـمتی  بـه  را بازار مالی نظر از و داده قرار تاریر تحت را عوامل آن توانند می مناسب
 ورود ایـن  کـه  کند می مالی بازار وارد را پول از زیادی منابع پولشویی عملیات کنند. هدایت دارند
 انجـام  بـرای  معینـی  زمان در دیگر، سوی از نیست. کنترل قابل و شده ختهشنا عوامل تابع منابع
 که سازد می خارج بازار از ناگهانی صورت به را پول از عظیمی حجم دیگر، قانونی غیر فعالیت یک
 بازارهـای  قـانونی  فعالیت جریان بر مورر عوامل از غیر عواملی تاریر تحت و اطالع بدون هم این
 مشـکل  بـا  را مـالی  بازار منابع، ناگهانی خروج چه و نامعقول ورود چه رکتی،ح چنین است. مالی
 از عملیـاتی  چنـین  انجام دنبال به دهد. می کاهش اقتصاد در را آن کارایی واقع در و کرده مواجه
 بـه  منـابع  صاحبان اعتماد مالی، بازار صحیح یها فعالیت راه سر بر موانع ایجاد و پولشویان جانب
 در رفـت.  خواهـد  بـین  از بازارها این از استفاده برای منابع صاحبان انگیزه نتیجه در و ها بازار این

 آن نابهنگـام  خـروج  همچنـین  و بازار به فراوانی منابع چنین ورود بهره نر  بر مبتنی اقتصادهای
 نقـش  بهـره  نـر   بازارهـا  ایـن  در که گونه همان رو، این از دهد. می قرار تاریر تحت را بهره نر 
 چنـین  در آشـفتگی  و نوسـانات  که است یعیطب دارد، اقتصادی روابط تدوین در مهمی و یساسا

 در پولشـویی  عملیـات  همچنـین  کند. می رو روبه رباتی بی با را اقتصادی یها متغیر دیگر متغیری
 فعالیـت  حجـم  بـه  توجـه  بدون کشور یک از منابع خروج و ورود موجب تواند می باز اقتصاد یک

 ریختگـی  هـم  بـه  نآ نتیجـه  کـه  دهد قرار منفی تاریر تحت را ارز نر  شود، کشور آن اقتصادی
 نر  زیرا؛ بود خواهد اقتصاد داخلی یها بخش در تعادل عدم آن دنبال به و اقتصاد خارجی بخش
 اینکـه  دیگـر  مهـم  نکتـه  رود. مـی  شـمار  بـه  بـاز  اقتصاد در کلیدی و مهم متغیرهای از یکی ارز

 پیـدا  جایگـاهی  قانونی مالی بازارهای در و شوند می ایجاد جرایم بر تکیه با هک مالی یها موسسه
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 شود می باعث امر این که آورند می دست به یشانها دارایی مدیریت برای بیشتری قدرت کنند، می
 خـود  سـود  بـه  را بازار هدایت جریان کرده عمل انحصاری قدرت یک عنوان به مالی بازارهای در
 (55و  54ص  ،1383 مهر، انکی) دهند. تغییر

 اقتصاد یساز یخصوص ریس  شیاف ا .9

 به باتوجه باالتر، یها قیمت پیشنهاد با ها مزایده در شرکت و مالی بازارهای در دخالت با مجرمان
 رانیـا  و کننـد  مخلـوط  قـانونی  درآمـد  بـا  را غیرقانونی عواید کنند می تالش اوال دارایی، باالی میزان
 چنـین  در ایسـت،  بدیهی دهند. جهت اقتصادی توسعه و رشد ضرر به را یساز یخصوص یها فعالیت
 (56ص  ،1383 مهر، )کیان بود. نخواهد همراه موفقیت با یساز یخصوص سیاست وضعیتی

 دول ی  ها نهیه  .10

 امن فضای ایجاد به مربوط یها نهیهز شود. می دولتی بخش یها هزینه افزایش موجب پولشویی،
 و یبـازپرور  مخـدر،  مـواد  تخریبـی  و زیانبار آرار با مبارزه کاال، قاچاق با مبارزه کشور، یها مرز برای
 جـرایم  ایـن  بـه  کننـده  یدگیرسـ  یهـا  دادگـاه  و محاکم به مربوط دولتی یها نهیهز معتادان، درمان
 پـس  شـوند.  مـی  محسـوب  زمینه این در دولتی یها هزینه ازجمله ...، و ها زندان و کیفری یها جنبه
 افـزایش  ( شـاهد زیرزمینـی  اقتصاد و جرایم )میزان پولشویی یها شاخص افزایش با گیریم می نتیجه
 (146و  145ص  ،1394 حکیمی، و )نصراللهی بود. میخواه دولت مخارج

 درآمدها توزیع بر منفی ریتاث .11

ـ  یهـا  فعالیـت  اسـت.  جامعـه  در درآمـد  توزیـع  بـر  منفی تاریر پولشویی آرار از یکی  همجرمان
 بـرای  تمایلی که کند می توزیع کسانی نفع به را درآمد پولشویی اتیعمل آن، دنبال به و اقتصادی

 پرداخـت  به ها آن این بر عالوه ندارند. واقعی یگذار هیسرما و تولیدی بخش در ها آن یریکارگ به
 نیز دولت یدرآمد وضعیت جهی. درنتندارند تمایلی نیز درآمدها این قانونی عوارض دیگر و مالیات
 نـر   افـزایش  بـه  مجبور خود موردنظر درآمد به دستیابی برای دولت و شود می رو روبه مشکل با

 نهایت در و شود می قانونی یها فعالیت بر فشار و تنگنا ایجاد موجب امر این که گردد می مالیاتی
 (56ص  ،1383مهر، کیان) دهد. می قرار منفی تاریر تحت را درآمد عادالنه توزیع

 یخصوص بخش فیتضع .12

ـ  یهـا  پـول  تـا  کوشـند  یم گرید یها شرکت در یگذار هیسرما با انیشو پول  از وردهآ دسـت  هب
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 ،دارنـد  یدسترسـ  کـالن  یهـا  پـول  بـه  که ها شرکت نیا و کنند پنهان را یرقانونیغ یها تیفعال
ـ ا .کننـد  عرضـه  بـان یرق از کمتـر  یهـا  مـت یق با را خود یها فراورده  یبـرا  ار رقابـت  ،وضـع  نی
 بخـش  فیتضـع  و بـازار  از هـا  آن شـدن  رانـده  باعـث  و کنـد  یم دشوار اریبس یقانون یها شرکت
 منظـور  بـه  انیشو پول یعبارت به (.250 و 249 :1388 ،یعیشف و یلمید ی)صبور شود یم یخصوص
 دیعوا و دهند یم لیتشک یمختلف یها شرکت ،خود یرقانونیغ تیفعال از حاصل یدرآمدها یاخفا
 به کمتر متیق با را خود محصوالت بیترت نیا به و کنند یم ادغام یقانون وجوه با را آمده تدس به
 باعـث  و کنـد  یمـ  مشـکل  یخصوص یها شرکت یبرا را رقابت ،موضوع نیا کنند. یم هروان بازار
 و فقر خط شیافزا و یاتیمال یدرآمدها کاهش یطورکل هب پس ؛شود یم یخصوص بخش فیتضع

 یبانـدها  نفـوذ  علـت  بـه  یمل تیحاکم افتادن مخاطره به و اشتغال و یداخل اتدیتول سطح کاهش
 در ییشو پول رواج یاقتصاد یمنف یامدهایپ گرید از ها  واسطه قیطر از کشور اقتصاد در تکاریجنا

 (.184 :1382 ،یلی)اردب کشورهاست

 چـارچوب  در کـه  را خصوصـی  بخش اقتصادی یها فعالیت تواند می پولشویی عملیات فرآیند
 کنند: رو روبه مشکل با زیر یها شکل به را کنند می عمل قانون و مقررات

 موجـه  ظـاهر  بـه  یهـا  فعالیـت  از خود غیرقانونی یها درامد دادن جلوه قانونی برای مجرمان
 قـانونی  غیـر  یها فعالیت و قاچاق از حاصل درآمدی منابع به که ،ها فعالیت این کنند. می استفاده
 فراوان سوبسید با موردنظرشان یها بنگاه تولیدات که دهد می اجازه ها آن به دارد، دسترسی دیگر
 بـرای  هـا  آن پیشنهادی قیمت ،جهیدرنت شود. اداره شان یرقانونیغ درآمدهای و مجرمان جانب از
 یهـا  ییتوانـا  باشـد.  ها بنگاه سایر شده تمام قیمت از کمتر حتی تواند می موردنظر خدمات و کاال

 از یافتـه  سـازمان  مجرمانـه  یها فعالیت اندرکاران دست جانب از چشمگیر یها حمایت و ظاهری
 از دسـت  ایـن  بـرای  مالی بازارهای از منابع جذب برای نسبی مزیت پیدایش موجب ها بنگاه این
 از قانونی یها بنگاه خروج موجب و بوده دشوار ها آن با رقابت عمل در درنتیجه، شود. ها می بنگاه
 را دیگـر  یها بنگاه رهبری عمل در قدرتمند یها بنگاه نیا شود. می اقتصادی یها فعالیت جریان
 یهـا  فعالیت این از حاصل سود که نکته، این به باتوجه گیرند. می عهده به خاص یها فعالیت در

 از اسـتفاده  ریسـک  کـاهش  و ظاهرسـازی  بـرای  صرفا ها آن انجام و نبوده ها آن هدف اقتصادی
 بـرای  هـا  آن کشید. خواهد آشفتگی و رباتی بی به را موردنظر فعالیت است، یرقانونیغ درآمدهای
 یگـذار  هیسـرما  آن روی و انتخـاب  را خاصـی  فعالیـت  زمـان  از مقطعی در خود مجرمانه مقاصد
 بـا  را آن و خارج فعالیت آن از یکباره به را منابع تمامی رسیدند خود اهداف به که یزمان کنند، می
 (55ص ،1383 مهر، کیان.)سازند می رو روبه ورشکستگی و شدید رکود
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 شویی پول جر  با مقابله

 یگـذار  اسـت یس و یجمعـ  ارتبـاط  لیوسا شدن جیبس و یمال تخلفات از اجتماع یعموم یگاهآ
ـ ا در نوالمسـئ  تـالش  و مشخص نیقوان و مقررات یاجرا و کشور مناسب  توانـد  یمـ  نـه یزم نی
 (.90 :1396 ،ونـد یموم و یکالنترمهرجرد و کی)تاج باشد ییشو ولپ با مبارزه یراهکارها ازجمله
ـ با آن مهـار  یبرا بنابراین است؛ خاص و دهیچیپ بسیار یی،شو پول یتیماه  ژهیـ و یهـا  روش از دی
 کرد. مقابله آن با بتوان تا گرفت بهره

 شویی پول جر  با مقابله اجرای ضمان 

 :میدار اجرا ضمانت نوع دو ش1386 سال وبمص ییشو پول با مبارزه قانون 9 ۀماد اساس بر

 ؛جرم ارتکاب از حاصل دیعوا و درآمد استرداد .1

 جرم؛ از حاصل دیعوا چهارم کی زانیم به ینقد یجزا .2

 امـوال  همان ،باشد افتهی رییتغ ای لیتبد یگرید اموال از آمده دست به دیعوا چهنچنا .1 ۀتبصر
  شد. خواهد ضبط

 کـه  اسـت  یصورت در آن از آمده دست به منافع و ییدارا ضبط حکم یاجرا و صدور .2 ۀتبصر
 .نباشد حکم نیا ۀرندیدربرگ أمنش جرم لحاظ به متهم

 مقـرر  یها مجازات بر عالوه ییشو پول جرم ارتکاب صورت در أمنش جرم نامرتکب .3 ۀتبصر
 .شد خواهند محکوم زین قانون نیا در شده ینیب شیپ یها مجازات به یارتکاب جرم به مربوط

ـ با نیبنـابرا  ؛(20 :1395 ،ی)شـادمان  اسـت  بشـر  حقـوق  حفظ اسالم در مجازات یمبنا  بـا  دی
ـ ا نقض ۀاجاز یکس و شود حفظ بشر حقوق تا کرد قاطع برخورد و مقابله انیشو پول  را حقـوق  نی
 .ندهد خود به

 قتصـاد ا اسـت،  آمده رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون ۀمقدم از یبخش در که طور همان
 و هـدف  به دنیرس یبرا اقتصاد از اسالم در که است نیا منظور یعبارت به .هدف نه است لهیوس
ـ یزم کـردن  فراهم یاسالم یاقتصاد ۀبرنام دگاهید نیا با شود. یم استفاده بهتر ییکارا  مناسـب  ۀن
ـ با اسـاس  نیبـرا  ؛(21 :1398 )منصور، است یانسان متفاوت یها  تیخالق بروز یبرا  قتصـاد ا از دی
ـ  استفاده همگان یبرا یضرور یازهاین رفع و یمساو امکانات و شغل جادیا یبرا  اجـازه  و میکن
 همـه  از و یاجتمـاع  و یفرهنگـ  یها هضرب ییشو پول همچون یجرائم با بکاریفر یافراد مینده
ـ  کـه  کننـد  جـاد یا را مطلق فقرِ خطِ و رندیبگ جوانان از را کار فرصت و بزنند یاقتصاد تر مهم  هب
 تـرین  بااهمیـت  از کـه  یشـهروند  حقـوق  گـر ید عبـارتِ  بـه  شود. سلب مردم شیساآ آن ۀپشتوان
 شود. نقض ،هاست حق
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 یریگ جهینت

 تملـک،  تحصیل، -1 از: است عبارت شویی پول جرم شویی، پول با مبارزه قانون 2 ماده بر اساس
 یـا  مسـتقیم  بطـور  اینکـه  بـه  علـم  بـا  غیرقانونی های فعالیت از حاصل عواید از استفاده یا نگهداری
 منظـور  بـه  عوایدی انتقال یا مبادله تبدیل، -2 باشد، آمده دست به جرم ارتکاب نتیجه در غیرمستقیم
 جـرم  ارتکـاب  از ناشـی  غیرمستقیم یا مستقیم بطور اینکه به علم با آن غیرقانونی منشا کردن پنهان
 -3 و نگـردد  جـرم  آن ارتکـاب  قانونی اتتبع و آرار مشمول وی که ینحو به مرتکب به کمک یا بوده
 مالکیـت  یـا  جابجـایی  ،وانتقـال  نقل محل، منبع، منشا، واقعی، ماهیت کردن کتمان یا پنهان یا اخفاء
 باشد. شده تحصیل جرم نتیجه در غیرمستقیم یا مستقیم طور به که عوایدی

 و علـم  پیشـرفت  و شـدن  یجهان با همگام که رود می شمار به هایی پدیده ازجمله شویی پول
 دهد. می قرار داخلی وای  منطقه مختلف یها واکنش و تهدید معرض در را جهانی جامعه فناوری،
 نـوعی  فراینـد  این شد. مطرح آمریکا در میالدی 70 دهه در بار نخستین برای پولشویی اصطالح
 مـواد  اال،ک قاچاق همچون مجرمانه های فعالیت از حاصل غیرقانونی پول آن در که است عملیات
 واقـع  در شود. می داده جلوه مشروع پولی عنوان به قانونی مراحل از گذر با و... برداری کاله مخدر،
 و اقتصـادی  هـای  عرصه در که رود یم شمار به یافته سازمان جرایم نجات ساحل نوعی پولشویی
 و لـذا  ودشـ  مـی  کشـور  اقتصـادی  موازنـه  خـوردن  برهم سبب و دارد فراوانی منفی آرار اجتماعی
 و کارشناسـان  سـوی  از کشور اقتصاد جدی های آسیب از یکی عنوان به همواره پولشویی موضوع

 تأکیـد  پولشـویی  بـا  مبارزه لزوم بر نیز مسئولین است. قرارگرفته موردتوجه اقتصادی متخصصان
 کیبـان  نظام و کل طور به کشور اقتصادی نظام درست کارکرد اصلی موانع از یکی را آن و داشته
 حـوزه  در شـهروندی  حقـوق  نقض بارز مصادیق از شویی پول که نیا و در اند دانسته خاص طور به
ـ با تخر شوم پدیده این زیرا داشت توان نمی تردیدی هیچ باشد می اقتصادی و مالی  بازارهـای  بی
 نـر   در معینـی  کـاهش  و پـول  تقاضای کاهش کشور، از غیرقانونی صورت به سرمایه فرار مالی،
 واقعـی  بخـش  در وری بهـره  کـاهش  خصوصـی،  بخش ورشکستگی ملی، ناخالص تولید نهساال

 های نر  روند در رباتی بی اقتصاد، خارجی بخش تخریب ،یساز یخصوص ریسک افزایش اقتصاد،
 بـه  و شـهروندان  بـازار  دولـت،  از اقتصـادی  قدرت انتقال موجب درآمد نابرابر توزیع و بهره و ارز

 و ایجـاد  به دیگران از شغلی فرصت گرفتن و سلب و با گردد می متخلف یها سازمان و مجرمان
 بـه  را شـهروندان  اجتمـاعی  و اقتصـادی  سالمت و امنیت و زند می دامن بیکاری و فقر گسترش
 برابـر  در ملـی  اقتصاد یساز منیا با و شوم پدیده این با مبازره با باید ها دولت لذا اندازد، می خطر
 نمایند. اقدام اقتصادی حوزه در شهروندان حقوق از حراست و تامین به شویی پول
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 منابع ■

 جوامـع  در آن گسترش و وعیش عوامل نییتب و ییشو پول جرم» ،ش1395 ،یمهد ،یباریجو یاحمد»، 
 ؛68 تا 57 ۀصفح ،2 ۀشمار دوم، سال ،فقه و حقوق یاسیس علوم مطالعات

 یاقتصـاد  ۀپژوهشـنام  ،«جهان و رانیا در آن اتریرأت و ها روش ،ییشو پول» ،ش1382 له،ها ،یلیاردب 
 ؛198 تا 177 ۀفحص ،11 و 10 ۀشمار ،ییطباطبا عالمه دانشگاه

 ـ فق ،محمدصادق راد، یدیجمش ،اهلل تیآ ،یلیاسماع  یحقـوق  و یفقهـ  یمبـان » ،ش1399 رضـا،  زاده، هی
 1 ۀصـفح  ،11 ۀشمار ،یاسالم مطالعات و پژوهش ،«آن از یوضع یریشگیپ و ییشو پول یانگار جرم
 ؛12 تا

 ،یاجتمـاع  علـوم  ،«آن یامـدها یپ و ییشـو  پول به ینگاه» ،ش1387 بهمن، ،یاحسان ،سروش بهربر 
 ؛120 تا 95 ۀصفح ،2 ۀشمار گاه،آکار

 ؛41 تا 38 ۀصفح ،2 ۀشمار اول، سال ،«یحسابدار پژوهش و دانش» ،ییشو پول ،ش1384 ناصر، ،ییپرتو 

 یاجتماع یها پژوهش ،«رانیا حقوق در و ینبو ۀریس در یشهروند حقوق» ،ش1387 فرهاد، ،نیپرو 
 ؛118 تا 89 فحۀص ،72 ۀشمار ،یاسالم

 مقابلـه  یهـا  راه و ییشو پول» ،ش1396 اسداهلل، ،وندیموم ر،یام ،یکالنترمهرجرد ،محمدرضا ،کیتاج 
 ؛98 تا 83 ۀصفح ،20 ۀشمار ،یحسابدار و تیریمد در دیجد یها پژوهش ۀفصلنام ،«آن با

 پانزدهم، سال ،یدادرس ۀماهنام ،«رانیا هییقضا ۀقو و یشهروند حقوق» ،ش1390 ،روسیس پور، یتق 
 ؛38 تا 34 ۀصفح ،89 ۀشمار

 ،یامـدها یپ و رـار آ ،میمفـاه  تعـارف، » ،ش1382 ،اهلل فضـل  ،رزاونـد یم ،غالمرضا پور، زال ،فرهاد رهبر 
 ؛58 تا 15 ۀحصف ،37 ۀشمار ،مده سال ،راهبرد و مجلس یاسیس علوم ،«ییشو پول

 مطالعـات  ۀفصـلنام  ،«یشـهروند  حقـوق  نقـض  بر یادار فساد ریرأت» ،ش1398 ،یعل ،یمیساالر کر 
 ؛124 تا 91 ۀصفح ،34 ۀشمار پنجم، سال ،یحقوق

 یبشـر  حقـوق  ۀپژوهشنام ،«)ره( ینیخم امام منظر از یشهروند حقوق» ،ش1395 ،هیمهد ،یشادمان، 
 ؛22 تا 9 ۀصفح ،5 ۀشمار

 ـ  حقـوق  و یالملل نیب اسناد در ییشو پول مفهوم با ییشناآ» ،ش1389 د،فرها ،گانیشا ـ ا یداخل  ،«رانی
 ؛194 تا 163 ۀصفح ،210 ۀشمار مرکز، یدادگستر یوکال کانون ۀمجل

 آن با کاریپ یراهکارها و ییشو پول یامدهایپ»،ش1388 ،دهیسع ،یعیشف ،محمدحسن ،یلمید یصبور 
 ؛259 تا 244 ۀصفح ،262 و 261 ۀشمار ،یاقتصاد یاسیس اطالعات ،«رانیا در

 ش؛1386 سال مصوب ییشو پول با مبارزه قانون 
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 ه؛یاالسالم دارالکتب ،یفخار اکبر یعل قیتحق ،5 لدج یالکاف ش،1367 ،عقوبی محمدبن ،ینیکل 

 ـ  و ییشو پول یها نهیزم یبررس» ،ش1384 ،یمرتض ،ییحسکو یبک ن،یحس زاده، یانیک  بـر  آن راتیرأت
 ؛90 تا 63 ۀصفح ،27 ۀشمار ع(،صادق ) امام دانشگاه یپژوهش ۀفصلنام ،«رانیا در یاقتصاد رشد

 ن،آ از ناشـی  یاجتمـاع  اقتصـادی،  پیامدهای ( وکثیف پول) ییپولشو (،1383) ،یمحمدول مهر، کیان 
 56تا  52صص  ،155شماره  جدید، دوره کشاورزی و تعاون اقتصاد: مجله

 ؛زانیم انتشارات ،یاختصاص یجزا حقوق یها ستهیبا ،ش1396 ،رجیا ،انیگلدوز 

 ۀپژوهشنام ،«)ره( ینیخم امام دگاهید از ییشو پول حکم یفقه یبررس» ،ش1395 ،حیذب خواه، یمطهر 
 ؛111 تا 89 ۀصفح ،70 ۀشمار هجدهم، سال ،نیمت

 1395 شهروندی حقوق منشور 

 ،؛ندورا نشر ،رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون ،ش1398 ،ریجهانگ منصور 

 ۀشـمار  راهبرد، و مجلس ،«ییشو پول با مبارزه در یقانونگذار تیاهم» ،ش1382 اهلل، فضل ،رزاوندیم 
 ؛266 تا 253 ۀصفح ،37

 ۀفصـلنام  ،«ییشو پول جرم یفقه یمبان یبررس» ،ش1398 ،یمحمدعل ،یبادآ ده یحاج ا،یدر ،ییرزایم 
 ؛26 تا 9 ۀصفح ،11 ۀشمار سوم، سال ،اری قانون یالملل نیب

 ،ایـران:  در مصـرف  بـر  ان تـاریر  و شویی پول حجم روند یبررس (،1394،)ندا ،یمیحک ؛زهرا نصراللهی 
 مقـداری،  اقتصـاد  فصـلنامه  (،1389-1358) گرافیک آموس افزار نرم کاربرد با ساختاری مدل کردیرو

 157تا  135صص  ،4شماره  ،12دوره 

 ،در ان جایگـاه  و نهیشـ یپ شـهروندی،  حقـوق  (،1393) ،رضا بیراوند، ؛محمد ،روشن ؛نیحس یاراحمدی 
 138تا  111صص  ،30شماره  ،11سال  اسالمی، تربیت و بصیرت فصلنامه پلیس، مناسبات
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