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کردن منشأ  چکیده: پ���ول شویی در زبان فارسی به معن���ای پنهان 
ع  ک نمایان���دن درآمدهای کالن غیر مشرو اصل���ی در آم���د ناشی از جرم و پا

کش���ور به دیگر  ک���ار م���ی رود و شامل نقل و انتق���ال اشیا و ام���وال از یک  ب���ه 
کتاب  کشورهای جهان اس���ت. نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی و نقد 
قای  السالم آ »پ���ول شوی���ی از منظر فق���ه و حقوق موضوع���ه« اثر حج���ت ا
گماشته است. در ای���ن راستا، ابتدا با بیان  گرایلی، همت  دکت���ر محمد باقر 
کتاب  محت���وای بخش ها، ضمائم، برخی نقاط قوت و محدوده پژوهش 
کتاب، مقاله خویش را به  ح و در نهایت، با بیان برخی نقاط ضعف  را مط���ر

پایان می رساند.

کلی���دواژه ه���ا: پول شوی���ی، پول شوی���ی از منظ���ر فقه و حق���وق موضوعه، 
کتاب، فقه اسالمی.  گرایلی، معرفی و نقد  محمد باقر 

 مدرس دانشگاه آزاداصغر ارشاد سرابی
اسالمی واحد مشهد

نقـد و بـرریس کتــــاب

پول شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه؛

گرایلی؛ مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان  محمدباقر 
قدس رضوی، 1389

ی ن���وروز ب���اد  نسی���م  می آی���د  ی���ار  ک���وی  ز 
ی از ای���ن باد ار م���دد خواهی چ���راغ دل بیفروز

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن
ی  راندوز ک���ه ق���ارون را غلط ه���ا داد س���ودای ز

)حافظ(

ی فقه شیعه در عصر غیبت، مرهون اجتهاد و محصول  پویندگی و نوآور
استقالل رأی فقیه���ان و تراوشات اندیشۀ آنان بر پایۀ علم اصول است؛ 
ک���ه به فقیه این توانایی را می دهد تا ب���ا استناد به قرآن، سنت،  دانشی 

اجماع و عقل فتوا دهد.

گ���ر در طی روزگاران، هنوز اجته���اد و اصول فقه شیعه از نفس نیفتاده و  ا
مطابق زمان پیش می رود، به سبب همین پویایی و آزاداندیشی است. 
کلی، اص���ول فقه شیعه، ایست���ا و غیرقابل انعط���اف نیست و در  ب���ه طور 
گون،  گونا مواجه���ه با مسائل جدی���د و تبیین احک���ام آنها در دوره ه���ای 

توانایی بالقّوه و زایایی دارد.

چنانچ���ه فقیهان اجازه نیابند در چندوچون احکام فقهی و عرصه های 
گفت وگو و ابراز عقی���ده بپردازند، بی شک فقه شیعه در  نوپی���دای آن به 
ی نمی رسید. گسیخته می شد و جامعۀ اسالمی به رستگار بستر زمان، 

تطبی���ق دادن فقه با مسائل معتنابه جامعه و نزدیک کردن مبانی فقهی و 
گذشته  گر در  یرا ا حقوق���ی، بیش از پیش، در این روزگار ضرورت دارد؛ ز
که مطابق با شرایط زمان خود از فق���ه بهره برده اند، با  فقیهان���ی بوده ان���د 
ین یافته است، نمی توان تنها به  که زمانۀ ما ب���ا دوران دیر تفاوت های���ی 
ی در  کرد. البته عالمان صاحب نظر بسیار کتفا  تقلید از فقهای پیشین ا
فقه زمان خود اثرگذار بوده اند.1 شیخ طوسی )385 - 460 ق( ملقب به 
که بر  ی  »شی���خ الطایفه« در بنیان فقه امامی���ه تحولی پدید آورد؛ به طور
گذاشت و یا امام محمد غزالی )450- مباح���ث فقهی پس از خود تأثیر 

کرد.2 کالم اشعری را متحول  505 ق( فقه و 

ض���رورت پرداختن به مسائل و تنگناهای اجتماعی و اقتصادی سبب 
شده است فقه، مبان���ی جدیدی بیابد و همین امر موجب شد در سدۀ 
اخی���ر، برخی فقیهان ب���ا استنباط های دقی���ق و همه جانبه، راهکارهای 

کنند. کم بر آنها، ارائه  زنده ای از متون دینی و روح و فلسفۀ حا ار

 1. ر.ک به: محقق ثانی، علی بن حسین الکرکی؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ با مقدمه سیدجواد 
شهرستانی؛ قم: مؤسسه آل البیت، 1408 ق، ص 20 - 26.

کتچی؛ مکاتیب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب حله؛ تهران:   2. ر.ک به: احمد پا
دانشگاه امام صادق، 1385، ص 49 - 50.
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ی که جوامع امروز در گسترۀ جهان و بالطبع ایران اسالمی به  یکی از امور
)Money Launder-  ححاظ حقوقی با آن روبه روست، مسئله پول شویی
ک���ه در زبان فارسی به معنای  )ing اس���ت. پول شویی اصطالحی است 
ک نمایاندن درآمدهای  پنهان ک���ردن منشأ اصلی اموال ناشی از جرم و پا
کار می رود. این جرم، شامل نقل و انتقال غیرقانونی  کالن غیرمشروع به 

کشورهای جهان است. کشور به دیگر  اشیا و اموال از یک 

به سبب آنکه هدف اصلی سازمان های جنایی، کسب درآمد مادی است 
و این درآمدها باید در جایی از صورت مجرمانه و کثیف خود خارج شده، 
ظاهری قانونی به خود بگیرد، یکی از مهم ترین جرم ها به نام »شست وشوی 
ام���وال کثیف ناشی از ج���رم« پدید می آید. مجرمان ای���ن عمل ناپسند، به 
شیوه های مزوران���ه، درآمدهای کالن نامشروع خود را تطهیر نموده، سپس 

آنه���ا را در راه تقویت و تحکیم سازمان های جنایی و 
تضعی���ف نظام سیاسی و اقتص���ادی کشورها به کار 
می گیرن���د. علت انتخ���اب واژه پول شویی برای این 
که »ای���ن روند مثل یک شستشوخانه  جرم آن است 
یا ماشین لباسشویی که چرک و کثافت را از لباس ها 
جدا می کن���د، عمل کرده، با جداکردن کثافت های 

ک می کند«.3  ناشی از جرم، آن را پا

وق���وع جرای���م پول شوی���ی در سطح جهان���ی، امری 
ی از این نوع جرایم در  غیرقابل کتمان است. بسیار
یک نقطه از جهان آغاز می شود و در جایی دیگر به 
ثمر می رسد؛ به همین سبب از حالت فردی خارج 

ش���ده، صورت فراملی و جهانی یافته است. سران سازمان های تبهکار، 
که خطر دستگیری آنان را تهدید می کند،  هیچ گاه در صحنۀ وقوع جرم 
حضور ندارند؛ بلکه پیوسته از مزدوران و عوامل خود، برای ارتکاب جرم 
استف���اده می کنند. ارتباط عامالن اصلی با اعضای فرودست، همیشه 

پس از عواید حاصل از جرم است.

ج���رم پول شویی به ص���ورت جمعی و سازمان یافته ب���ه وقوع می پیوندد؛ 
بنابراین چنانچه یکی از اعضای آن دستگیر شود، فرد دیگری جانشین 
او می گ���ردد. ای���ن سازمان ها به علت داشتن پول و ق���درت ناشی از آن، 
کنند و  می توانن���د به راحت���ی، خواسته ه���ای خ���ود را بر کشورها تحمی���ل 
حت���ی سیاستمداران، مأم���وران دولتی، قضات، اف���راد پلیس و مأموران 
ی خ���ود درآورند و آنه���ا را با پول های  بلندپای���ۀ وزارتخانه ه���ا را به مزدور

کنند. بادآورده تطمیع 

یرا مجرمان، روش های  ی بسیار دشوار است؛ ز کار زه با پول شویی،  مبار
ک���ار می برند. آنه���ا در سراسر جه���ان، صدها تن از  بسی���ار پیچیده ای به 

کثیف ناش���ی از جرم«، حقوق ج���زای بین الملل   3. حسی���ن میرمحم���د صادقی؛ »شستش���وی اموال 
)مجموعه مقاالت(؛ تهران: میزان، 1377، ص 333. 33نشر میزان، تهران، 1377، ص 333. 

کار پول شویی  که نه تنها در  طبقات مختلف را در استخدام خود دارند 
ی بر  ی مانند تأثیرگذار یع مواد مخ���در فعالیت دارند، بلکه در امور و توز
که تسهیل  کشورها  ین قوانینی مناسب  افکار عمومی یا تالش برای تدو
جرای���م آنان را فراه���م آورد، فعالی���ت می کنند. از این منظ���ر، بانک های 
ی صاح���ب حس���اب را ب���ه رسمی���ت  ک���ه اص���ل رازدار ب���زرگ جهان���ی 
 )Tax Heaven( می شناسن���د، برای مجرمان، در حکم بهش���ت مالیاتی

به حساب می آیند.4

که عواید مجرمانه به صورت اولیه خود باقی  مانده باشد، برای  تا زمانی 
کش���ف جرم، سرنخی وجود دارد و تعقی���ب مجرمان و دستگیری برخی 
از عوام���ل مه���م آنان امک���ان دارد؛ اما پ���س از پول شوی���ی و تبدیل شدن 
کم���ال راحتی و آرامش،  ک���اال و یا انتقال به جای���ی دیگر، مجرمان در  ب���ه 
از پول ه���ای به دست آم���دۀ اعم���ال خ���الف خ���ود 

بهره مند می شوند.

پول شوی���ی ب���ه لح���اظ اقتص���ادی و سیاس���ی آثار 
ی بر وضعیت داخلی  یبی بسی���ار نامطلوب و تخر
کشورها می گذارد. آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای 
مال���ی، بی اعتمادی م���ردم نسبت به نظ���ام مالی، 
تغیی���رات جب���ری و ناخواست���ه در تقاض���ای پ���ول، 
خ���روج  نتیج���ه  در  و  به���ره  ن���رخ  در  شدی���د  تغیی���ر 
تضعی���ف  کش���ور،  از  سرمای���ه  پیش بینی نش���دۀ 
بخ���ش خصوص���ی قانون���ی، شکس���ت برنامه های 
کنترل دولت، تضعیف  کاهش  ی،  خصوصی ساز
بینی برای اصالح ساختار اقتصادی کشور و واردشدن  توان دولت در باز
کشور،5 از جمله آثار  لطمۀ شدید به اعتبار دولت و نهادهای اقتصادی 

مخرب این پدیده است.

یبًا یک  که تقر درب���ارۀ میزان پول شویی، تخمین های جهان���ی آن است 
که حدود  یلی���ون دالر در س���ال، مشم���ول شستشوی پول قرار می گی���رد  تر
کانادا  یکا و بیش از تولید ناخالص داخلی  1/6 تولید ناخالص ملی آمر
ب���ه عن���وان نهمین اقتص���اد دنیاس���ت.6 وقتی درآم���د ساالن���ۀ بعضی از 
کشورهای جهان  سازمان ه���ای خالفکار، چندی���ن برابر بودجۀ برخ���ی از 

که قدرت و نفوذ آنان تا چه حد است. است، تردیدی باقی نمی ماند 

یجی پول شویی و نتایج اسفبار آن بر ساختار اقتصادی،  ب���ا گسترش تدر
اجتماع���ی و سیاس���ی کشورها، در سال 1980 می���الدی، دولت ها به فکر 
زه با این پدی���دۀ نوظهور افتادن���د. سازمان ملل در س���ال 1988، در  مب���ار

 4. ر.ک به: صادق سلیمی؛ جنایات سازمان یافته فراملی؛ تهران: صدا، 1382، ص77.
ی���ی )مجموع���ه  ی���ی«، پول شو ی در مب���ارزه ب���ا پول شو  5. ابوالفض���ل رض���وی؛ » اهمی���ت قانون گ���ذار

یی(؛ تهران: وفاق، 1382، ص 59. سخنرانی ها و مقاالت همایش بین المللی مبارزه با پول شو
ی���ی )مجموعه  ی���ی و ارتباط آن ب���ا جرایم دیگ���ر«، پول شو  6. حسی���ن میرمحم���د صادق���ی؛ »پول شو

سخنرانی ها و ...(؛ تهران: وفاق، 1382، ص 75.

چناچنه فقهیان اجازه نیابند 
در چندوچون احاکم فقهی 

و عرصه های نوپیدای آن 
به گفت وگو و ابراز عقیده 

برپدازند، یب شک فقه شیعه 
در بسرت زمان، گسیخته 
یم شد و جامعۀ اسالیم به 

رستاگری نمی رسید.
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که در آن پیمان نامه، بر اهمیت  کرد  شهر  وین موافقت نامه ای  تصویب 
کشورها  کید شده است و براساس آن،  موضوع پول شویی و بررسی آن تأ
کند  کنن���د و از صاح���ب آن بخواهند ثابت  می توانن���د اموال���ی را توقیف 
آن ام���وال ناش���ی از ج���رم نیس���ت. دولت جمه���وری اسالمی ای���ران نیز با 
کنفرانس سال 2003 در شهر مریدای مکزیک، و تصویب مفاد  شرکت در 
زه با پول شویی به  یخ 1384/7/15 به منظور مبار کنوانسیون پالرمو در تار
آن سازمان ملحق شد7 و به دلیل آنکه تعلیمات فقه اسالمی را نمی توان 
یکس���ره ج���دا از مسائل حقوقی جامع���ه در نظر گرفت، ب���ا تصویب الیحۀ 
زه با پول شوی���ی در مجلس شورای اسالمی ایران، تحقیق دربارۀ آن  مبار

از منظر اسناد و مدارک بین المللی و قواعد فقهی ضرورت یافت.

پیش از تصویب این الیحه، قانون خاصی در مورد پول شویی در ایران وجود 
نداشت؛ ام���ا به موجب اصل 49 قانون اساسی جمه���وری اسالمی ایران، 
یر عن���وان ثروت های ب���ادآورده، دول���ت موظف اس���ت ثروت های ناشی  ز
از رب���ا، غصب، رشوه، اخت���الس، سرقت، قمار، سوءاستف���اده از موقوفات، 
مقاطعه کاری ه���ا و معام���الت دولتی، فروش زمین های م���وات و مباحات 
گرفته، به  کن فساد و فحشا و سایر موارد غیرمشروع را  اصل���ی، دایرکردن اما

صاحبان حق رد کند و در غیر این صورت به بیت المال تحویل دهد.

یرات نیز تسهیل، مخفی نمودن، قبول  عالوه بر این اصل، ماده 662 تعز
ک���ه تا حدی به  و مبادل���ۀ ام���وال را به طور غیرقانون���ی جرم تلقی می کند 
مسئل���ۀ پول شوی���ی اش���اره دارد. همچنی���ن مصوب مجم���ع تشخیص 
زه  ی���خ 1376/6/17 در مورد اص���الح قانون مبار مصلحت نظ���ام به تار
که  گی���رد. آنچه را  ب���ا مواد مخ���در، می تواند ذیل مسئل���ه پول شویی قرار 

یر است: کرده، به شرح ز شورای نگهبان در این مورد تأیید 

ی ی���ا استف���اده از عوای���د حاصل از  »ال���ف( تحصی���ل، تمل���ک، نگهدار
فعالیت ه���ای غیرقانونی، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

در نتیجۀ ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب( تبدی���ل، مبادل���ه ی���ا انتق���ال عوای���دی به منظ���ور پنهان ک���ردن منشأ 
غیرقانون���ی آن، با علم به اینک���ه به طور مستقیم ی���ا غیرمستقیم ناشی از 
که مشمول آثار و تبعات  ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی 

قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

کتمان کردن ماهیت واقعی، منش���أ، منبع، محل،  ج( اخف���ا یا پنهان ی���ا 
که به ط���ور مستقیم یا  نق���ل و انتق���ال، جابه جای���ی یا مالکی���ت عوایدی 

غیرمستقیم در نتیجۀ جرم تحصیل شده باشد«.8

کت���اب پول شویی از منظر فقه و  بوط است به موضوع  گذش���ت، مر آنچه 

ی و تنظیم مق���ررات در زمینۀ مبارزه با  ین بین المللی قانون گذار ی���س؛ »مواز  7. ر.ک ب���ه: الیزابت جو
یی )مجموعه سخنرانی ها و ...(؛ تهران: وفاق، 1382، ص35 - 37. یی«، پول شو پول شو

ره هفتم، س���ال دوم، متن چا 1103 -   8. مجل���س ش���ورای اسالم���ی، اداره کل قوانین، ثبت 258، دو
ی���ی از منظر فقه و حقوق موضوعه؛ مشهد: بنیاد  گرایلی؛ پول شو 1384/8/11 ب���ه نقل از: محمدباقر 

پژوهش های اسالمی، 1389، ص38-37.

گرایلی  حقوق موضوعه تألیف حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمدباقر 
- از طالب حوزه مشهد و از مدرسان دانشگاه علوم اسالمی رضوی - که 
ب���ه همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان ق���دس رضوی با شمارگان 

1000 نسخه، در سال 1389 به چاپ رسیده است.

کت���اب شام���ل دو بخ���ش و ضمای���م اس���ت. بخ���ش اول ب���ا عنوان  ای���ن 
یژگی ه���ا و آثار پول شوی���ی )ص 17 - 96( شام���ل سه فصل  مفاهی���م، و
زه با پول شویی در حقوق  اس���ت. مؤلف در این فصل ها، به مفه���وم مبار
یژگی ها و بررسی تأثیرات مخرب  ایران، جرم پول شویی از دیدگاه فقه، و

کشورها می پردازد. آن در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

ی پول شوی���ی و تعارض آن با  بخ���ش دوم به مبانی حرم���ت و جرم انگار
اصول فقهی و حقوقی )ص 97 - 185( اختصاص دارد و در سه فصل، 
وضعیت ج���رم پول شویی را در فقه جزای���ی و لوایح دولت و پاسخ های 

فقهی و حقوقی نقد و بررسی می کند.

ضمائ���م )ص 187 - 245( شام���ل چه���ار ضمیم���ۀ الیح���ۀ پیشنهادی 
زه با پول شویی اعاده شده  وزارت ام���ور اقتصادی و دارایی، الیحۀ مب���ار
زه با  از س���وی شورای نگهب���ان، متن قانون نمونۀ سازمان مل���ل برای مبار
پول شویی، و مقررات پیشگیری از پول شویی در مؤسسات مالی است. 
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کتاب ها،  فهرس���ت منابع )ص 246 - 252( شامل منابع فارسی الف( 
بی، اسن���اد، و شش پایان نام���ه از دانشگاه های  ب( مق���االت، مناب���ع عر
بیت مدرس )دو مورد(، دانشگاه امام صادق )یک  ته���ران )دو مورد(، تر
کارشناسی ارشد  مورد( و دانشگاه شهید بهشتی )یک مورد( در مقاطع 

و دکتری است.

کتاب به دلی���ل آنک���ه پول شویی را از منظ���ر فقه بررس���ی می کند و  ای���ن 
زشمند و قابل اعتناست و شاید  برداش���ت تازه ای از آن ارائه می دهد، ار
گفت در نوع خ���ود بی رقیب. توضیح اینک���ه پژوهشگران ایرانی،  بت���وان 
کمت���ر ب���ه مسائل ثبوتی، نظ���ری و فقهی ای���ن جرم پرداخته ان���د و آنچه تا 
کن���ون دربارۀ پول شوی���ی در ایران مط���رح شده، از منظر اسن���اد و حقوق 

بین المللی و مطابق با موافقت نامه های سازمان ملل است.

محدودۀ پژوهش مؤلف گرامی، تنها بررسی پول شویی از منظر فقه و حقوق 
گاهی  موضوع���ه بوده اس���ت؛ در عی���ن حال ب���رای آ
یخ پول شویی در  خوانندگان، به ش���رح و توضیح تار

جهان و به اجمال در ایران، پرداخته است.

گرایل���ی در این تحقیق به این نتیجه می رسد  آقای 
ک���ه به طور  کت���اب و سن���ت، آیه ی���ا حدیثی  ک���ه در 
کند،  مستق���ل ب���ر حرمت ج���رم پول شویی دالل���ت 
که روند جرم انگاری  وجود ندارد و بر این باور است 
و کش���ف جرم پول شویی با بسیاری از قواعد مسلم 
فقه���ی و حقوق���ی از جمل���ه قاعدۀ تسلی���ط، قاعدۀ 
ممنوعیت تجس���س در حریم خصوصی اشخاص 
مغایرت دارد، و با وجود آنکه متذکر می شود جامعۀ 
زم���ان پیامب���ر و خلف���ا و معصومین علیه���م السالم، 

جامعه ای بسی���ط و محدود بوده و ابزار ارتکاب ج���رم به صورت امروزی 
وج���ود نداشته اس���ت، در عین ح���ال با استم���داد از برخی آی���ات قرآن و 
ی���خ اسالم،  تفح���ص در برخ���ی عمومی���ات متون فقه���ی و جستجو در تار
کید ب���ر خطبۀ پانزده���م نهج البالغه در اجرای عدال���ت و نیز با  به وی���ژه تأ
توجه به احکام ثانویه، چنین استنباط می کند که بر پایۀ این مستندات، 

باید تعریفی جامع و مانع برای پول شویی ارائه داد.9

ی الزم می نمای���د که حضرت علی؟ع؟  درب���ارۀ خطبۀ مذک���ور این یادآور
گذارک���ردن زمین  در م���ورد آنچ���ه عثم���ان، به عن���وان تیول ی���ا اقط���اع )وا
کم هم���ان زمین - ت���ا از درآمد آن  کس���ی - و معم���واًل حا ی���ا سرزمین���ی به 
کرده  گذار  کند(، به بعضی افراد وا استفاده نمای���د و آن سرزمین را اداره 
س���اُء َوُمِلَک ِب���ِه االَماُء  َج ِبِه الّنِ ���و َوَجدُتُه َقد ُت���زّوِ

َ
ب���ود، می فرمای���د: »واهلِل ل

که به مهر  گر ببینم  َرَددُت���ُه َفاّنَ ِف���ی العدِل َسَعًة...«؛10 به خدا سوگن���د، ا
َ
ل

گرایلی؛ همان، صص 27 - 29، 70 - 74 و 100 - 139.  9. ر.ک به: محمدباقر 
 10. ر.ک به: نهج البالغه؛ ترجمه سیدجعفر شهیدی؛ تهران: علمی - فرهنگی، 1376، ص 16.

ک���ه در عدالت  کنیزکان رفت���ه باشد، آن را ب���از می گردانم  زن���ان یا به���ای 
گشایشی است... .

Mon- گویا برخی مترجم���ان، اصطالح  »ممچنین مطاب���ق نقل مؤلف، 
کرده اند؛ بنابراین ب���رای آنکه با  ey Laundering« را تطهی���ر پ���ول ترجم���ه 
اصط���الح فقهی »تطهیر م���ال حالل مخلوط به حرام ب���ه وسیلۀ خمس« 

مشتبه نشود، به توضیح پرداخته است.

گرفت���ن شرایط���ی، می توان م���ال حالل  مطاب���ق فق���ه اسالم���ی، ب���ا در نظر 
کرد؛ اما در جرم پول شویی  مخل���وط به حرام را به واسطۀ تخمیس تطهیر 
ی���را تطهیر م���ال ح���الل، هنگامی  ک���اری امکان پذی���ر نیس���ت؛ ز چنی���ن 
کاال  که اموالی به سهو، به طور اتفاقی و بدون اطالع، با  امکان پذی���ر است 
و وجوه���ی ح���رام مخلوط شده باشد. دیگر آنک���ه صاحب آن مال معلوم 
که  نباش���د. سوم آنکه مقدار مال مخلوط شده نامعلوم باشد؛ در صورتی 
در تطهیر پول شویی، بحث از ارتکاب جرمی معلوم 
و غیرقانون���ی به قصد فرار از مجازات است.11 البته، 
همۀ مراجع تقلید دربارۀ تطهیر مال حالل مخلوط 

به حرام، اتفاق نظر دارند.12

گرام���ی از قول برخی  که مؤلف  بحث مهم دیگ���ری 
ک���ه در  کارشناس���ان مط���رح می کن���د، ای���ن اس���ت 
ب���ی، بخش غیررسمی اقتصاد، بسیار  کشورهای غر
اندک و محدود و تقریبًا دو تا سه و نیم درصد تولید 
ناخال���ص ملی است.13 در بسیاری از ممالک دنیا، 
که مشخص  تر از میزانی  نقل و انتق���ال پول نقد، باال
در  ناچارن���د  شهرون���دان  و  اس���ت  ج���رم  کرده ان���د، 
کنند.14 به  معامالت خ���ود از طریق بانک ها اق���دام 
همی���ن سبب، فرایند تطهیر پ���ول در آن کشورها، بسیار پیچیده و مشکل 
کارشناسان، تطهیر پ���ول در ایران، بر خالف  ص���ورت می گیرد. اما به نظ���ر 
بی، به علت گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد با سهولت  کشورهای غر
که شبکه های وابسته ب���ه سازمان های  ص���ورت می گیرد. به این ترتی���ب 
ک���االی مصرفی بادوام  پول شوی���ی، پول حاص���ل را در کشورهای مبدأ به 
کاالها به دست  کرده، به ایران می فرستند؛ سپس این  ی���ا بی دوام تبدیل 
عوامل داخلی به پول تبدیل شده، سپس به صندوق های قرض الحسنه 
یز و سپس با  سپرده می شود. بعد از آن، پول تطهیرشده به حساب آنان وار

ز به خارج از کشور منتقل می شود.15 تبدیل شدن به ار

گرایلی؛ پیشین، ص 29.  11. ر.ک به: محمدباقر 
 12. ر.ک به: محمدحسن بنی هاشمی؛  توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای 12 نفر از مراجع معظم 

تقلید؛ ج 2، قم: دفتر انتشارات اسالمی، 1377، مسئله 1813.
گرایلی؛ همان، ص 51 - 52.  13. ر.ک به: محمدباقر 

یی )مجموعه سخنرانی ها و  یی...«، پول شو  14. ر.ک ب���ه: ابراهیم امینی؛ »الیحۀ مبارزه با ج���رم پولشو
...(؛ تهران: وفاق، 1382، ص 25.

یی  یی در ایران«، پول شو  15. ر.ک ب���ه: مهدی صحرائیان؛ »فرازهای���ی از یافته های تحقیقات پول شو

پول شویی اصطالیح است 
که در زبان فاریس به معنای 

پهنان کردن منشأ اصلی اموال 
نایش از جرم و پاک نمایاندن 
درآمدهای کالن غریمشروع 

به کار یم رود. این جرم، شامل 
نقل و انتقال غریقانوین اشیا 
و اموال از یک کشور به دیگر 

کشورهای جهان است.
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ی���ات است���ادان و  گرایل���ی ب���ا مقایس���ه نظر کل���ی، آق���ای دکت���ر  ب���ه ط���ور 
زه ب���ا پول شویی در  ک���ه قوانین مبار کارشناس���ان، ب���ه این نتیجه رسیده 
که فقط به  کرده  ایران، ناق���ص است و عقیده دارد مقنن قانونی را طرح 
زه با پول شویی شباهت دارد. او،  لح���اظ شکل و صورت به قوانین مبار

زه با پول شویی را چنین برمی شمارد: کاستی های قانون مبار برخی از 

یف؛ 1.فقر در توضیح اصطالحات و ارائه تعر

2.محدودکردن عواید حاصل از جرم به مال؛

3.عدم ذکر موارد توق���ف معامالت یا انسداد موقت اموال، علل و موارد 
آن و چگونگی آنها؛

گزارش دهی؛ 4.عدم ذکر اقدامات ثانوی پس از 

5.عدم ذکر تشدید، تعدد و تکرار؛

گزارش دهن���دۀ با حس���ن نی���ت و جبران  6.ع���دم ذک���ر مصونی���ت اف���راد 
خسارت متضرر احتمالی و چگونگی آن؛

7.مشخص نب���ودن شیوه ه���ای نظارت���ی و تجسسی و روش ه���ای تأمین 
امنیت شهود؛

ی مدیران؛ 8.عدم تعیین مجازات های انتظامی و ادار

یح در چگونگی برخورد با اموال مکشوفه؛ 9.نبود تصر

ک؛ 10.عدم ذکر چگونگی حفظ حقوق اشخاص ثالث و اموال پا

11.معین نبودن حکم شرع دربارۀ این جرم؛

12.تناسب نداشتن مجازات و جرم؛

13.عدم توجه به خصوصیات جرم و آثار آن؛

یح چگونگی  14.معین نب���ودن مج���ازات اشخاص حقوقی و ع���دم تصر
مجازات متخلفان و اشخاص حقیقی فعال در آن سازمان ها.16

زه  کاستی های مبار همچنی���ن مؤلف در پای���ان تحقیق خود، برای رف���ع 
با پول شوی���ی، مواردی مانند: استفاده از قان���ون نمونۀ سازمان ملل، در 
گاهی بیشتر مقنن، پیشگیری  گذاشتن اطالعات الزم به منظور آ اختیار 
از قرارگرفتن افراد در معرض این جرم، بهره بردن از تجارب دیگر کشورها، 
ی جام���ع و سازوکارهای مناسب و  و ایج���اد پایگاه های داده ه���ای آمار

کرده است.17 مؤثر برای نظارت بر مؤسسات مالی را پیشنهاد 

گذشت، بررسی وضعیت پول شویی و نیز چگونگی فعالیت  بنابر آنچه 
بانک ها و قرض الحسنه ها در ایران، به تحقیقی درازدامن نیازمند است 

یی(؛ وفاق، 1382، صص  )مجموع���ه سخنرانی ها و مقاالت همایش بین المللی مبارزه با پول شو
یر محت���رم امور اقتصادی و دارایی  ز که آقای ابوالحسنی، و 111 و 117 - 118. ای���ن در حال���ی است 
گفته  کرده،  ی به شدت رد  یی را در مؤسسات پول���ی و اعتبار گفت وگ���و با ایلنا، هرگونه پول شو در 
یر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند و در این زمینه مشکلی وجود  است: »تمامی این مؤسسات ز

زنامه قدس، یکم مرداد 1390، شماره 6751(. ندارد« )به نقل از: رو
گرایلی؛ پیشین، همان، ص 183.  16. ر.ک به: محمدباقر 

 17. ر.ک به: همان، ص184 - 185.

کت���اب مذکور، صرفًا بررس���ی پول شویی از  کار مؤلف  و چ���ون مح���دودۀ 
منظ���ر فقه و حق���وق موضوعه بوده اس���ت، از پرداختن ب���ه مقوالت مورد 
کرده است.  بح���ث درگذشت���ه و به اجمال و بلکه شتابزده به آنه���ا اشاره 
گرایلی در مورد الیحۀ پول شویی مطرح  که آقای دکتر  همچنی���ن آنچه را 
که هنوز  ب���وط به پی���ش از س���ال 1389، یعنی زمانی اس���ت  کرده ان���د، مر
ی اسالم���ی نرسیده بوده  الیح���ۀ پول شویی ب���ه تصویب مجلس جمهور

کتاب خالی از اشکال نیست.  است. از این منظر نیز 

اما باوجود اینکه کتاب پول شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، پژوهشی 
کار اهل فن می آید، شیوۀ ارائه مباحث،  تخصص���ی و حقوقی است و به 
گونه ای  کیفی���ت فصل بن���دی آن ب���ه  نث���ر روان و روشمن���دی تحقی���ق و 
گردند.  که خوانندگان غیرمتخصص هم می توانند از آن بهره مند  است 
کام���ل و بی عیب نیست، اما  همچنی���ن، هرچند فهرست ه���ای پایانی، 
یخی تصوی���ب قانون پول شویی در  کت���اب برای تبیین روند تار ضمایم 
یرا دسترسی ب���ه آنها برای همگ���ان مقدور  کارگشاس���ت؛ ز ای���ران بسی���ار 

نیست.

زوی تندرست���ی و شادکام���ی ب���رای حجت االس���الم  در پای���ان، ضم���ن آر
گرایلی و قدردان���ی از زحماتشان در  والمسلمی���ن آقای دکتر محمدباق���ر 
زن���دۀ تازه به تازۀ ایشان  یک، چشم ب���ه راه آثار ار ی ای���ن راه تار چراغ اف���روز
زه با پول شویی و  هستیم. امید است این گونه آثار به اصالح قوانین مبار
ی رساند و  اًل بهبود ساختارهای اقتصادی و مالی جامعه اسالمی یار م���آ

راندوز مفید افتد. گران ز کوتاه کردن دست یغما در 


