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  یمقاومت اقتصاد بر دیتأک با ياقتصاد تیامن بر ییشوپول سوء آثار
  

  
  4، آرمین گلی3، سیده ماریه میرطالبیان2مهر ییبابا یعل، 1یگل زیرپرویام

   .)ه مسئولنویسند( ،، چالوس، ایرانالملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوسکارشناسی ارشد حقوق بین -1
Email: Amirparviz.goli@yahoo.com 

  .ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی آزاد دانشگاه حقوق، گروه استادیار -2
Email: Gatbabayee@iauc.ac.ir 

  .، چالوس، ایرانکارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس -3
Email: Maryeh.mirtalebian@yahoo.com 

  الملل قشم،، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین)گرایش بازاریابی(دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی  -4
  Email: Armingoli.modir@yahoo.com .  قشم، ایران

 
 تـدس به غیرقانونی و نامشروع طرق از که را وجوهی و هاپول آن طی که است ايپدیده پولشویی - دهیچک

-نمی پذیرامکان دیگریک از آنها تشخیص و تفکیک که نمایندمی مخلوط مشروع هايپول با ياگونهبه آمده

-پول فرآیند. شوندیم یـناش منابع نیا از که است ییدرآمدها دادن جلوه یقانون ییشوپول یاصل هدف. دـباش

 کشور، مرزهاي ايبر امن فضاي ایجاد به مربوط هايهزینه جمله از دولت هايهزینه افزایش به منجر شویی
 هايهزینه معتادان، درمان و بازپروري و مخدر مواد تخریبی و بارنزیا آثار با مبارزه به مربوط دولتی هايهزینه
 که جبرانی هايهزینه سایر چنین،هم و شودمی... و جرائم به رسیدگی هايدادگاه و محاکم به مربوط دولتی

 شود، فراهم... و مالی بازارهاي و ارز نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ها،قیمت ینۀزم در بازار تعادل که شود انجام باید
 در. گرددیم ياقصاد رشد کاهش و ياقصاد تیامن افتادن خطربه کل در و دولت، مالی بار افزایش موجب نیز

 عنوانبه تا فرمودند؛ مطرح را یمقاومت اقتصاد نهیگز اقتصاد، کردن مقاوم جهت يرهبر معظم مقام راستا، نیا
 از را الزم یستادگیا آمده وجود به مشکالت برابر در ایپو و متحرك اقتصاد و مشکالت برابر در مقاوم اقتصاد

 بزرگ یمانع عنوانبه کشور، کالن هايگذاريسیاست در اختالل ایجاد با ییشوپول جرم اما. دهد نشان خود
 و ياقصاد تیامن بر آن سوء آثار و جرم نیا جانبه همه یبررس به میدار قصد اساس، نیا بر. دینمایم عمل

  .میبپرداز آن با مبارزه يهاراه نیهمچن و ،یمقاومت اقتصاد
  ياقتصاد رشد ،ییشوپولی، مقاومت اقتصادي، اقتصاد تیامن :کلیدي واژگان
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  مقدمه 
 از یکی دهیپد نیا هک يوجود با. شودیم یتلق ياقتصاد و یحقوق نوظهور دهیپد کی عنوانبه ییشوپول

 اریبس آن به نسبت مردم اکثر شناخت متاسفانه است ياقتصاد و یحقوق يهانظام اغلب در یاساس التضمع
 بلکه شودینم محدود مردم توده به فقط یآگاه عدم و شناخت فقدان. است صفر حد در باًیتقر و است اندك

 نیقوان که زین شرفتهیپ ممالک در یحت. ندارند هدیپد نیا به نسبت ییآشنا گونهچیه زین خواص از ياریبس
 را آن یواقع مصداق و معنا ترکم ،يعاد مردم است، شده بیتصو ییشوپول با مقابله يبرا یلیطو و ضیعر

 طی و دارد وجود کثیفی پول شود،می استنباط واژه این از که گونههمان واقع در). 1393 ،یعباس( شناسندیم
 حاصل مجرمانه فعالیت از که است عوایدي شویی،پول ادبیات در کثیف پول از منظور. ودشمی تطهیر ینديآفر

-فعالیت انجام با قانون، مجریان توسط شانفعالیت ةشیو و نوع شناسایی از جلوگیري منظور به مجرمان. شودمی

 مخفی ممکن حد تا را آلوده هايپول منشأ گیرد، انجام دیگر افراد یا خودشان توسط است ممکن که هایی
 و شد خواهد کشور اقتصاد به ناپذیريجبران لطمات بروز باعث هاییفعالیت چنین است مسلم آنچه. کنندمی

 فرآیند). 1384 حسکویی، بکی و زادهیانیک( کند مقابله پدیده این با که کندمی ملزم را دولت لطماتی چنین
 کشور، مرزهاي براي امن فضاي ایجاد به مربوط هايهزینه هجمل از دولت هايهزینه افزایش به منجر شوییپول

 هايهزینه معتادان، درمان و بازپروري و مخدر مواد تخریبی و بارزیان آثار با مبارزه به مربوط دولتی هايهزینه
 هک جبرانی هايهزینه سایر چنین،هم و شودمی... و جرائم به رسیدگی هايدادگاه و محاکم به مربوط دولتی

 شود، فراهم... و مالی بازارهاي و ارز نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ها،قیمتۀ زمین در بازار تعادل که شود انجام باید
 در دولت جبرانی تصمیمات حاالت این در ).2012، 1الوکو و باقري( شودمی دولت مالی بار افزایش موجب نیز

 مربوط هايهزینه تضمینی، هايقیمت ها،یارانه اعطاي نکی،با تسهیالت سود نرخ التفاوتبهما اعطاي قبولۀ زمین
 تأمین از برخوردار مؤسسات و قانونی مالی منابع داراي مؤسسات بین رقابت خوردن برهم لحاظ به اشتغال به

 هايبیمه افزایش تولید،ۀ عرص از اولیه مؤسسات تدریجی شدن خارج نتیجه، در و شوییپول از ناشی مالی
در واقع،  ).1384 حسکویی، بکی و زادهیانیک( شودمی منجر دولت هايهزینه رویهبی افزایش به. ..و بیکاري

 در که هاییشرکت از استفاده با خود، غیرقانونی هايفعالیت از حاصل عواید کردن پنهان هدف با شویانپول
 کندمی کمک آنها به مسئله این. کنندمی مخلوط قانونی وجوه با را مزبور عواید کنند،می تأسیس مختلف نقاط

 توانندمی مزبور هايشرکت گاهی. کنند عرضه بازار قیمت سطح از ترکم قیمتی با را خود محصوالت تا

                                                             
1- Aluko and Bagheri 
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 به نسبت هاییشرکت چنین اساس، این بر کنند؛ عرضه تولیدۀ هزین از ترکم قیمتی با حتی را خود محصوالت
 و هستند بیشتري رقابت قدرت داراي کنند،می تأمین مالی بازارهاي از را خود سرمایه که قانونی هايشرکت

 سرانجام و. شودیم قانونی خصوصی بخش تضعیف و بازار از قانونی هايشرکت راندن بیرون باعث امر این
-می بیناز را کشور در خارجی و داخلی واقعی گذاريسرمایه امکان نامشروع، هايسرمایه ورود که گفت دیبا

 براي سودآوري و است پول غیرقانونی منشأ کردن پنهان اولۀ وهل در شوپول افراد هدف که آن دلیلبه و برد
 که کنندمی گذاريسرمایه جاهایی در را خود سرمایه اوقات بیشتر لذا است، برخوردار تريکم اهمیت از آنها

 مالی فساد تسهیل منابع، اتالف سرمایه، وريبهره کاهش باعث صورت، بدین و نیست اقتصادي توجیه داراي
 هايسرمایه کهصورتی در لذا کنند؛می انحراف دچار را منابع تخصیص و شوندمی جرایم افزایش و داخلی
-سرمایه به آنها از که هاییگذاريسرمایه سويبه هاسرمایه این باشد، زیاد غیرقانونی هايراه از شده حاصل

 جواهرآالت هنري، اشیاي خصوصبه غیرمنقول هايدارایی در گذاريسرمایه مانند شود؛می تعبیر عقیم گذاري
 خواهد اقتصادي رشد کاهش نتیجه در و وريبهره کاهش باعث که کندمی حرکت...  و تجملی هاياتومبیل و

  ).1382 ان،یهاد( شد
 است داده قرار سقوط یبیسراش در را ایدن بزرگ يکشورها از ياریبس ،ياقتصاد يهابحران حاضر حال در

 امر نیا از گانگانیب يهاتوطئه و یاسیس ،ياقتصاد مختلف مسائل به توجه با زین ما اقتصاد نیب نیا در البته و
-به تا فرمودند؛ مطرح را یمقاومت اقتصاد نهیگز یاسالم انقالب معظم رهبر میان نیا در که است، نمانده مصون

 الزم یستادگیا آمده وجودبه مشکالت برابر در ایپو و متحرك قتصادا و مشکالت برابر در مقاوم اقتصاد عنوان
 بر هیتک با و باشد،یم یاسالم اقتصاد و میکر نآقر ینوران یمبان بر یمبتن یمقاومت اقتصاد. دهد نشان خود از را

 انندتویم ییشوپول باالخص ياقتصاد جرائم اام. جست ییرها حاضر عصر ياقتصاد مشکالت از توانیم آن
 آن مثبت تیفعال و رشد عدم باعث و گذارند آن بر یسوئ راتیتاث و دهند قرار هدف زین را اقتصاد نوع نیا

 هاحوزه یبرخ در آن شکست باعث و بخشکاند ذره ذره را یمقاومت اقتصاد يهاشهیر تواندیم ییشوپول. شوند
 ژهیو توجه مورد کشور مردان دولت و گذاراناستیس توسط دیبا که است يادهیپد ییشوپول با مبارزه. گردد

-به یاتفاق طوربه ياقتصاد ثبات و تیامن. اوردیب ارمغان به کشور يبرا را ياقتصاد ثبات و تیامن تا ردیبگ قرار

 با حال ). 1394 ،یعبداله و یباران( باشدیم فراوان تالش و کار و يزیربرنامه ازمندین که البته و دیآینم وجود
 قصد حاضر قیتحق در م،یبردیپ ياقتصاد تیامن بر آن سوء آثار و ییشوپول مسأله تیاهم به نکهیا هب توجه

  .میبپرداز یمقاومت اقتصاد بر دیتأک با ياقتصاد تیامن بر آن سوء آثار یبررس به تا میدار
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  شوییپول
شویی به مجموعه فعل و تطهیر پول یا پول: کندشویی را بدین نحو تعریف مییکی از صاحب نظران، پول

از سوي مجرمان مرتبط با درآمدهاي نامشروع و اعمال مجرمانه، به منظور قانونی «شود که انفعاالتی گفته می
شویی برخی در تعریف پول. آیدعمل میقانونی آنها بهغیر ءجلوه دادن این درآمدها و مخفی نگه داشتن منشا

اي که باعث هاي شرعیمشروع در کانالاندن اموال حاصل از اعمال غیرشویی یعنی برگردپول«: اندچنین آورده
، "شوییقانون مبارزه با پول"موجب ماده دو در حقوق داخلی به. »مخفی شدن مصدر حقیقی این اموال شود

  .شویی تعریف و جرم انگاري شده استپول
  :شویی عبارت است ازجرم پول: شوییماده دو قانون مبارزه با پول

طور که بههاي غیرقانونی با علم به اینداري یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتتحصیل، تملک، نگه -الف
  .دست آمده باشدمستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به

طور بهکه غیرقانونی آن با علم به این ءتبدیل، مبادله یا انتقال عوایدي به منظور پنهان کردن منشا -ب
نحوي که وي مشمول آثار و تبعات ستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب بهم

  .قانونی ارتکاب آن جرم نگردد
جایی یا مالکیت ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهءاختفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا -ج

  ).2015 عبدالهی و صادق بارانی،(در نتیجه جرم تحصیل شده باشد مستقیم طور مستقیم یا غیرعوایدي که به
هاي آلوده شویی یا تطهیر پول فرآیندي است که طی آن شکل، مبدأ و مشخصات پولطور کلی پولبه

یابد و یافته، تروریسم و نظایر آن تغییر میقانونی نظیر تجارت مواد مخدر، جرایم سازمانحاصل از معامالت غیر
  ).1388شفیعی و صیوري دیلمی، (گیرد قانونی به خود میصورتی 

  
  شوییپولانواع 

گرفته شده در آن کارانه انجامهاي بزهدست آمده از فعالیتعواید به شویی در هر کشور لزوماً بهپدیده پول
هاي مجرمانه در دست آمده از فعالیتدر واقع ممکن است عواید به. شودکشور محدود و منحصر نمی

شویی دربرگیرنده آن بنابراین، تعریف پول. کشورهاي دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن شسته شود
بخش از عواید حاصل از جرائم رخ داده در یک کشور مفروض که براي شسته شدن در دیگر نقاط جهان را از 
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توان به شرح زیر برشمرد را می شوییشود، نیز هست با این رویکرد، چهارگونه قابل شناسایی پولآن خارج می
  ): 1382رهبر، (

هاي مجرمانه و انجام شده، در داخل دست آمده از فعالیتهاي کثیف بهشامل پول: شویی درونیپول) الف
  .شودیک کشور، که در همان کشور نیز شسته می

انجام شده در داخل هاي مجرمانه دست آمده از فعالیتهاي کثیف بهشامل پول: شویی صادرشوندهپول) ب
  .شودخارج از آن تطهیر می یک کشور، که در

هاي مجرمانه انجام شده در سایر دست آمده از فعالیتهاي کثیف بهشامل پول: شویی واردشوندهپول) ج
  .شودنقاط جهان که در داخل یک کشور مفروض شسته می

هاي مجرمانه انجام شده در سایر یتدست آمده از فعالهاي کثیف بهشامل پول :شویی بیرونیپول) د
  .شودکشورها، که در خارج از کشور نیز شسته می

  
   شوییمراحل پول

- طوريهاي قانونی در آن زمینه وجود دارد بهشود که ضعفشویی در کشوري انجام میغالباً هر مرحله از پول

شود شویی در سه مرحله انجام میطور کلی پولبه. گرددموجب پنهان ماندن منشاء غیرقانونی پول می هک
  ):1388احمدي نژاد منفرد، (

شود طور فیزیکی وارد سیستم مالی میگردش فیزیکی وجوه نقد؛ در این مرحله پول نقد به: گذاريجاي. 1
که درآمد طوريدهد؛ بههاي غیرقانونی در نهادهاي مالی رخ میگذاري پولکه این امر در هنگام سپرده

گردد گذاري شده و یا به خارج ارسال مید بانک یا انواع نهادهاي مالی رسمی یا غیررسمی سپردهغیرقانونی نز
مانند آثار هنري، فلزات و (انداز گردد، و یا صرف خرید کاالهاي با ارزشی که به سهولت قابل نقد باشند تا پس
  .گردددست آمده قطع میز آن بهدر این مرحله ارتباط بین پول و جرمی که پول ا. گردد) هاي گرانبهاسنگ
شود که منبع اصلی مالکیت از طریق دادوستدهاي در این مرحله تالش می :سازيگذاري یا پنهانالیه. 2

ها و انقال الکترونیک که در آن اطالعات جایی وجوه بین بانکدر این مرحله جابه. مالی پیچیده، پنهان گردد
  .ه مناسبی خواهد بودکافی از ماهیت پول وجود ندارد گزین

شده و دیگر امکان تمیز  در این مرحله وجوه غیرقانونی با وجوه قانونی مخلوط: سازيادغام و یکپارچه. 3
هاي هاي گمنام، ارسال اعالمیههایی مانند تأسیس شرکتاین مرحله شامل فعالیت. آنها میسر نخواهد بود
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هاي مذکور را به شرکت یا کشور دیگر دهد پولمیشو امکان واردات کاال که به پول – صوري صادرات
  .باشدانتقال دهد، می

طور متمایز از یکدیگر رخ دهند که بستگی به وضعیت قانونی زمان و یا بهتوانند هماین فرآیندها می
هاي مجرم دارد؛ اما آنچه مسلم است هر چه خألهاي قانونی کشوري بیشتر باشد کشورها، و شرایط سازمان

ها به داخل آن کشور نیز بیشتر خواهد بود و با توجه به اینکه آمار دقیقی از حجم واقعی ط هجوم این پولشرای
هاي غیرمتشکل در هاي مالی غیررسمی به صورت پولشود فعالیتمبالغ آن نیز در دست نیست باعث می

یز موجب برهم خوردن هاي غیررسمی فعالیت نموده و اقتصاد غیررسمی گسترش یابد؛ که این امر نبخش
  .گرددهاي اقتصادي میهاي عمومی اقتصاد و عدم تأثیرگذاري سیاستتعادل

  
  تعاریف و مفاهیم امنیت اقتصادي

هاي سیاسی قرار گرفت و با پایان جنگ سرد مورد میالدي مورد توجه نظام 1945ایده امنیت اقتصادي از سال 
به » اقتصاد به عنوان یک بعد امنیت«به بعد توجه به  1990هه طوري که از دبه. توجه روزافزونی واقع گردید

تغییر ماهیت داد و تعبیر امنیت اقتصادمحور جایگزین امنیت اقتصادي » عنوان یک رویکرد امنیتیاقتصاد به«
  ). 1393لکزایی و حاجزاده، (گردید 

نی از آینده است که در آن امنیت اقتصادي وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روش
توانند به تولید، توزیع و مصرف طور بهینه میفرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به

توان از لحاظ اقتصادي ایمن دانست که ثبات در آن عبارت دیگر، یک جامعه را زمانی میبه. ثروت بپردازند
ترین نهادهاي اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم عنوان مهمها بهجامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه

  ).1393، و همکاران شکسلمانی بی(سازي رفتار خود بپردازد و با میزان اطالعات یکسان به بهینه
ویژه طی دوران جنگ سرد امنیت کشورها به 20جهانی دوم تا اواخر قرن  چند در دوران پس از جنگ هر
هاي امنیت نظامی و سیاسی بیش از امنیت ترین دغدغه موجود بوده و حوزهابل تهدیدات خارجی مهمدر مق

-الملل اولویتگیري روابط جدید در نظام بیناقتصادي مورد توجه بوده است با پایان یافتن جنگ سرد و شکل

روند . ملی مطرح گردید ترین شاخص امنیتعنوان مهمهاي امنیتی دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادي به
ترین عواملی هستند که امنیت ها مهمالمللی سرمایهالملل و جریان بینجهانی شدن، گسترش تجارت بین

طوري که فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي حمایت اقتصادي را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است، به
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در کشورها بدون وجود امنیت اقتصادي میسر نیست هاي خارجی گذاران داخلی و جذب سرمایهاز سرمایه
  ).1387عزتی و دهقان، (

، و همکاران شکسلمانی بی(یافتگی داراي دو بعد است ترین شاخص توسعهعنوان مهمامنیت اقتصادي به 
1393: (  
ی اي از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقگذاري چارچوب نهادینهامنیت سرمایه: گذاريامنیت سرمایه -

گذاران را جلب نموده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی اندازکنندگان و سرمایهاست که اعتماد پس
اي وضعیت مطلوبی را نشان گذاري در جامعههاي امنیت سرمایههرگاه شاخص. کندمعامالت را تضمین می

  :رتند ازهاي کلی عبااین شاخص. دهد این چارچوب نهادینه موجب رشد اقتصادي خواهد شد
گذاري صحیح ثبات سیاسی و سیاست(برقراري ثبات سیاسی در پرتو ثبات دولت و عملکرد اقتصاد  •

  ؛)اقتصادي
  ؛هاي مدنی، حقوقی و سیاسیمشارکت مردمی در پرتو آزادي •
  ؛نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت •
  ؛پرتو کاهش میزان فساد مالی نظام اداري سالم در •
ها و منازعات داخلی و میزان هاي قومی، خطر جنگکاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش •

  .تروریسم سیاسی
معناي طرد هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک امنیت اشتغال و درآمد به: امنیت اشتغال و درآمد -

طبیعی است . سطح متوسط رفاه اقتصادي آن جامعه استبراي دستیابی بهجامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد 
هاي پذیر خواهد بود، بنابراین شاخصگذاري امکانامنیت اشتغال و درآمد در امتداد یا همراه با امنیت سرمایه

  ).1381جهانیان، (گذاري باید مالك این سطح از امنیت باشد پنج گانه براي امنیت سرمایه
  

  قاومتیاقتصاد م
روي اعتالي اقتصادي کشورمان پس از انقالب اسالمی ایران بر کسی پوشیده نیست که ها و موانع پیشچالش

از سویی دیگر . باشدشویی میها و فساد اقتصادي از جمله پولها، جنگ تحمیلی، تحریمترین آنماز جمله مه
هایی همراه بوده که راه با اختالفات تفاوتهاي اتخاذ شده اقتصادي از سوي مجریان حاکمیتی هماستراتژي

هاي اخیر مقام معظم در این اثنا و در سال. کار کشور داشته استوتأثیرات بسیار متفاوتی را بر فضاي کسب
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ابوالحسنی و بهاروندي، ( "اقتصاد مقاومتی"رهبري مفهومی را در عرصه اقتصادي معرفی نمودند با عنوان 
1392.(  

  ):1391میرمعزي، (گوید در تعریف اقتصاد مقاومتی می مقام معظم رهبري
اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند روبه رشد اقتصادى در 

-بگونهاش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى پذیرىکشور محفوظ بماند، هم آسیب

هاى گوناگون خواهد بود کمتر آسیب ببیند و ندهاى دشمنان که همیشگى و به شکلباشد که در برابر ترف اي
اقتصاد در یک چنین شرایطى اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت . اختالل پیدا کند

اى اقتصاد ههاى اقتصاد باید سیاستسیاست. در برابر کارشکنى دشمن، خباثت دشمن، دشمنانى که ما داریم
باید اقتصادى باشد که در ساخت درونىِ خود مقاوم باشد، بتواند  -یک اقتصاد مقاوم  -مقاومتى باشد 

 بر. ایستادگى کند، با تغییرهاي گوناگون در این گوشه دنیا، آن گوشه دنیا متالطم نشود؛ این چیزها الزم است
کریم و همکاران، ( که دو ویژگی اساسی دارد این اساس اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبري، اقتصادي است

1393( :  
  .بینددر برابر تهدیدها و ترفندهاي دشمن مقاوم است و کمتر آسیب می. 1
  .کندفرصت کرده و در وضعیت تهدید رشد می تهدید را تبدیل به. 2

  
  الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد امنیت اقتصادي

باشد و اگر مردم از امنیت روانی ه مثابه زیرساخت فرهنگ و اقتصاد آن جامعه مینوعی در هر جامعه ب امنیت به
هاي هاي خالق و نوآورانه بپردازند و موجب توقف فعالیتتوانند به برنامهو فیزیکی برخوردار نباشند نمی

ترین مسائل مدالیل متعددي، اقتصاد به یکی از مهامروز ما بهۀ در جامع. شودفرهنگی و اقتصادي مردم می
نوعی در تمامی  دلیل پیوستگی با معیشت و رفاه اجتماعی، بهموضوعات اقتصادي به. کشور تبدیل شده است

تواند در اي میهاي اجتماعی و تحوالت سریع اقتصادي، جامعهجوامع داراي اولویت است و با توجه به تکانه
گرا، مردمی، دانش زا، برونمقام معظم رهبري، درونهاي اقتصادي موفق عمل کند که اقتصادش به تعبیر زمینه

معناي تمام و کمال اقتصاد بنیان و عدالت محور باشد تا بتواند در برابر هرگونه تهدید و آسیبی مقاوم بوده و به
رهبر . اما برقراري چنین اقتصادي در کشور نیازمند برخی الزامات و پیشنیازهایی است. حساب بیایدمقاومتی به

  ):1391خلیلی، (اند که عبارتند از گیري اقتصاد مقاومتی را در پنج مورد بر شمردهظم انقالب الزامات شکلمع
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روحیه جهادي در حقیقت چیزي فراتر از انگیزه سازمانی یا سود شخصی است وقتی : روحیه جهادي) 1
شده اداري و یا ظایف تعیینها و ونامهروحیه جهادي بر کاري حاکم شود دیگر فرد خود را در چارچوب بخش

کند در چنین شرایطی افراد تنها به هدف در آن قالب محدود نیز عمل نمی سنجد و طبعاًاش نمیسود شخصی
  .دارنداندیشند و تا رسیدن به آن دست از تالش بر نمیمی

ي وارد میدان که با روحیه جهادل انقالب تا امروز در هر جائیملت ما از او. روحیه جهادي الزم است«
رفته؛ این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده شده، پیش

- هاي گوناگون، روحیه جهادي داشته باشیم؛ یعنی کار را براي خدا، با جدیت و بهاگر ما در بخش. کنیممی

  ».بالشک این حرکت پیش خواهد رفت -لیف عنوان احساس تکناپذیر انجام دهیم نه فقط بهصورت خستگی
وجود جو ایمانی و مذهبی در جامعه و در میان جوانان نوعی سپر دفاعی : هجامعاستحکام معنویت در ) 2

ثیر دینداري را بر رشد و سعادت أتوان تجاست میهاي آنهاست و اینمستحکم در برابر هرز رفتن استعداد
  .دنیایی انسان نیز مشاهده کرد

تدین جامعه، تدین جوانان ما، در  امور دنیائی . استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه است...«
اگر یک ملت جوانانش متدین باشند، از هرزگی دور خواهند شد؛ از . کندهم به ملت و به جامعه کمک می

افتد، کار میشد؛ استعداد آنها به کند، دور خواهندگیر میاعتیاد دور خواهند شد؛ از چیزهائی که جوان را زمین
هاي سیاسی، کشور هاي اجتماعی، در زمینه فعالیتکنند؛ در زمینه علم، در زمینه فعالیتکنند، تالش میکار می

  ».روحیه معنویت و تدین، نقش بسیار مهمی دارد. جور استدر اقتصاد هم همین. کندپیشرفت می
- امعه به آن میـاي و عطف توجه جهیائل حاشـطرح مس: ايحاشیهائل ـپرهیز از توجه اجتماعی به مس) 3

ها را آسیب بزند انگیزه. ها را از هدف اصلی خود باز دارد یا سیر رو به جلو کشور را دچار خلل کندتواند انسان
  .امید سازدترند از نیل به هدف نهایی ناو حتی افرادي را که سست

یک شرط دیگر این است که کشور به مسائل  .فکار عمومی قرار نگیرداي در کانون توجه امسائل حاشیه« 
ببینید، در بسیاري از اوقات یک مسئله اصلی در کشور وجود دارد که همه باید همت . اي مبتال نشودحاشیه

اي هبینیم از یک گوشا ناگهان میسراغ این مسئله اصلی بروند؛ باید مسئله کانونی کشور این باشد؛ امکنند و به
  ».شودها متوجه آن میکنند، ذهناي درست میشود، یک مسئله حاشیهیک صدائی بلند می
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دانند که قطاري در حرکت با اي را مانند این میرهبر معظم انقالب عطف توجه کشور به مسائل حاشیه
دن افراد و به اي در میان راه متوقف کنند دوباره جمع شسمت مسیر خود را براي توجه به نقطهسرعت به

  خیر پیش آمده جبران خواهد شد؟أحرکت افتادن اینها چه میزان دشوار است؟ و آیا ت
رشد در هر  ی از عوامل الزم براي حرکت سریع روبهاتحاد و انسجام در عرصه ملّ: اتحاد و انسجام ملی) 4

افکنانه از ضروریات تفرقهپرهیز از حرکات و بیانات . کشوري است و ایران نیز از این مساله مستثنی نیست
شناسد و در این این مساله کوچک و بزرگ نمی. حرکت جامعه در مسیر یک اقتصاد مقاومتی حقیقی است

ند و وظیفه دارند که به سهم خود در حفظ ازمینه آحاد مردم جامعه از عوام گرفته تا مسئولین سیاسی یکسان
  . وحدت بکوشند

سئولین نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که نتیجه آن در هماهنگی و البته در این زمینه اتحاد بین م
  .گانه مشاهده خواهد شدانسجام هرچه بیشتر قواي سه

این اتحادي که امروز در میان مردم و در  بین مردم و . ی استیک شرط دیگر، حفظ اتحاد و انسجام ملّ«
هاي بزرگ دشمنان ملت ایران، یکی از نقشه. ز تقویت شودروبایستی باقی بماند و روزبه.... مسئولین وجود دارد

....  هاي سیاسیگرایش... مذهب...  قومیت....  هاي گوناگونایجاد تفرقه و شکاف در داخل بوده است؛ به بهانه
دیگر، ور؛ پس انسجام قوا با یکطهمین مسئولین کشور هم ... اتحاد را باید حفظ کرد ...ها، بنديجناح
  ».دیگر هم مهم استگی قوا با یکهماهن
آخرین نکته بیان شده از سوي رهبر انقالب در زمینه : پرهیز از نگاه شعاري به مفهوم اقتصاد مقاومتی) 5

آنچه انتظار دارم این است که این شعار را «: الزامات اقتصاد مقاومتی باور کردن و عمل کردن مسئولین است
  .نه برخورد شعاري با آن» .بشنوند، باور کنند دنبال کنند

  
  شویی بر امنیت اقتصاديآثار سوء پول

محفوظ ماندن حقوق اشخاص از ) داخلی و خارجی(گذاران هاي امنیت اقتصادي براي سرمایهیکی از مؤلفه
رسمت شناختن مالکیت اشخاص و تضمین اجراي قراردادها عبارت دیگر بهبه. هرگونه تعدي خودسرانه است

گذاري که مؤلفه دیگر امنیت از سوي دیگر کاهش ریسک سرمایه. ه امنیت اقتصادي استجزء اصول اولی
هاي مجرمانه یکی از شویی و فعالیتپول. اقتصادي است جز با ایجاد شفافیت و حکومت قانون میسر نیست
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هاي موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادي، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است که زمینه فعالیت
  ).1382رهبر، (دهد هاي سازنده اقتصادي را کاهش میتبهکارانه را گسترش و فعالیت

ی در چهار بخش واقعی، عمومی، پولی شویی بر اقتصاد ملّاین اساس در این بخش به تحلیل تأثیرات پول بر
شوند و براي مدت ظاهر نمیالزم به توضیح است که تمامی این آثار در کوتاه. و مالی خواهیم پرداخت

  ):1387جباري، (مشاهده برخی از آثار ذکر شده نیاز به مدت زمان بیشتري است 
  

  شویی بر بخش واقعی اقتصادتأثیرات پول) الف
  :گونه بیان کردتوان به اختصار اینشویی بر بخش واقعی اقتصاد را میتأثیرات پول

مانند قاچاق مواد مخدر، (شویی جرم منشأ پول: شویی و متضرر شدن قربانیان آنانتفاع مرتکبین پول. 1
شود که مقادیر قابل توجهی از منابع مالی از کنترل قربانیان موجب می) …برداري، سرقت، فرار مالیاتی و کاله

شود که این منابع غیرقانونی شویی موجب میعمل پول. گیرد این جرایم خارج شده و در اختیار مجرمین قرار
شویی این اجازه را به پول. د چرخه اقتصادي شوند و چرخه آنها حالت قانونی به خود بگیردتطهیر شده و وار

شویی موجب پول": گویدمک کرل در این زمینه می. هاي جرم خود منتفع شونددهد که از میوهمجرمان می
نی در جامعه شود که مجرمان وجهه مشروع و قانواین امر موجب می. شود که مجرمان ثروتمندتر شوندمی

که قدرت اقتصادي مضاعفی به مجرمان این امر عالوه بر آن. داشته و پلیدي اعمال آنها از چشم عموم دور باشد
  .کندعنوان افرادي که مطیع قانون هستند معرفی میدهد، از طرف دیگر آنها را بهمی

ها با حالتی ، نحوه صرف پولشودمیمتقل که منابع مالی از قربانیان به مجرمان زمانی: اعوجاج مصرف. 2
کاران ممکن است با الگوي مصرف شهروندان معمولی الگوي مصرف جنایت. شودکه قبالً داشت متفاوت می

هاي بخش حقیقی، جواهرات، اشیاء هنري و شود که خریداري داراییبنابراین عمل موجب می. متفاوت باشد
ها را صرف که قربانیان این پولناظران مالی نشوند در حالی ها موجب تحریکشود تا اینکه این پوللوکس می

در نتیجه صنایع تولیدکننده لوازم . کنندانداز براي روزهاي نیاز خود میخرید لوازم مصرفی خود، و پس
شوند و همچنین صنایع تولیدکننده کاالهاي شویی مواجه میضروري جامعه با یک کاهش تقاضا در اثر پول

تأثیر این کاهش و افزایش در تقاضاي کاالهاي لوکس و . شوندی با یک افزایش تقاضا روبرو میلوکس و قیمت
  . دهدمصرف را در پی داشته و موجب تخصیص ناکاراي منابع شده و رفاه کل را کاهش می جضروري اعوجا
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وح مشاهده وضگذاري نیز بهشویی در مورد سرمایهآثار منفی پول: گذارياعوجاج مصرف و سرمایه. 3
کنند تا به بیشینه گذاري به راحتی اختفا بیشتر فکر میهاي سرمایهشویان در مورد انتخاب پروژهپول. شودمی

سمت انجام کارهایی که بازدهی ی بههاي ملّدر این صورت حجم قابل توجهی از سرمایه. کردن سود آتی
هاي انجام شده، موجب گذاريشود که سرمایهمیاین امر موجب . کنداقتصادي باالیی ندارند، سوق پیدا می

  .ی و در نتیجه اشتغال نشوندافزایش تولید ملّ
برند تا بتوانند درآمدهاي نامشروع کار میوغم خود را بهشویان تمام همپول: هاافزایش تصنعی قیمت. 4

از پرداخت مبالغی باالتر از شو در راستاي نیل به این هدف پول. شکل قانونی و مشروع تبدیل کنندخود را به
عنوان مثال به. شودها میمنطقی قیمتابایی ندارد و در نتیجه موجب افزایش غیر قیمت متعارف و معقول بازار

منظور تطهیر درآمدهاي نامعقول خود را با خرید منجر به افزایش در کلمبیا به 1980اقدام گروه مندلین در دهه 
  .دالر شد 2000ر به دال 500ها از قیمت این زمین

هاي غیرقانونی خود، با استفاده از شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتپول: رقابت عادالنه. 5
ها به وجوه که این شرکتاز آنجایی. کنندهاي پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط میشرکت

کند تا محصوالت و خدمات خود را با قیمتی کمتر ها کمک میغیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آن
کنند که این امر رقابت را براي کننده داخلی عرضه میاز سطح قیمت بازار و گاهاً کمتر از هزینه تولید عرضه

هاي مجرم از بازار و ها و سازمانکند و باعث بیرون راندن توسط شرکتهاي قانونی بسیار مشکل میشرکت
اي بد، ـهپول"که در این مورد مبنی بر این 1قانون گرشام. شودبخش خصوصی قانونی در اقتصاد میتضعیف 

  .کنددیده را تبیین میـوضوح این پبه ".کنندهاي خوب را از صحنه خارج میپول
تواند موجب تغییر در واردات و صادرات یک شویی همچنین میپول: تغییر در واردات و صادرات. 6

قیمت دارند و در نتیجه واردات شویان غالباً تمایل به خرید و وارد کردن اشیا لوکس و گرانپول. ودکشور ش
واردات . دنبال دارندها را براي کشورها بهدامن زده و مشکل کسري تراز پرداخت) به لحاظ ارزش(بیش از حد 

ن تولید نداشته و تنها موجب کاهش اي هیچ تغییري را در میزااین کاالها برخالف واردات کاالهاي سرمایه
  .شوندهاي داخلی در اثر کاهش تقاضا براي کاالهاي ضروري میسود بنگاه

                                                             
1- Gresham 
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ها و حرکت سرمایه. شویی تأثیر منفی بر روي رشد اقتصادي داردپول: تأثیر منفی بر روي رشد اقتصادي. 7
هاي گذاريک و اجتناب از سرمایهسمت خرید اشیاء لوکس و نیز خرید اوراق قرضه بدون ریس درآمدها به

  .شود که رشد اقتصادي کاهش یابدمولد موجب می
گونه که در باال ذکر شد موجب کاهش تولید از شویی همانپول: تأثیر منفی بر تولید، درآمد و اشتغال. 8

سمت  به …هاي با کارایی و ریسک باال مانند صنعت پوشاك، دارو و ها از بخشطریق سوق دادن سرمایه
این امر کاهش تولید، درآمد و اشتغال  .شودصنایع با کارایی و ریسک پایین مانند اشیا هنري و اشیا لوکس می

  .را در پی خواهد داشت
  

  شویی بر بخش عمومی اقتصادتأثیرات پول) ب
  :گونه بیان کردتوان به اختصار اینشویی بر بخش عمومی اقتصاد را میتأثیرات پول

شویی تأثیرات مضر و زیانباري بر درآمد دولت دارد چرا که میزان پول: بخش عمومی کاهش رفاه. 1
هاي مرسوم براي فرار گزارش کم درآمدها یکی از شیوه. دهدآوري شده را به شدت تقلیل میمالیات جمع

د و در نتیجه مردان نرخ مالیات را باالتر ببرنشود که دولتاین عمل باعث می. شویان استمالیاتی توسط پول
  . کنندکنند، تضعیف میهایی که قانونی فعالیت میشرکت

 تواند منافع اقتصادي قابل توجهی بهسازي اگرچه میخصوصی: سازيایجاد موانعی براي خصوصی. 2
-نسازما. تواند مورد استفاده قرار گیردشویی نیز میعنوان ابزاري بسیار مؤثر براي پولهمراه داشته باشد ولی به

ها و مؤسسات مورد نظر خود و توانند با خرید شرکتهاي مجرم که از توان مالی باالیی برخوردار هستند می
-تر کرده و از پوشش بانکشویی خود را تکمیلنوعی چرخه پولها بهبه ویژه با خرید مؤسسات مالی و بانک

قانونی هاي غیرمچنین گسترش فعالیتهاي مجرمانه و هتهاي خودي براي پنهان کردن عواید حاصل از فعالی
  .استفاده کنند

  
  شویی بر بخش پولی اقتصادتأثیرات پول) ج

  :گونه بیان کرد توان به اختصار اینشویی بر بخش پولی اقتصاد را میتأثیرات پول
. دهدمیرار قتأثیر شویی تقاضاي پول را نیز تحتپول: تغییر در تقاضاي پول، نرخ ارز و نرخ سود بانکی. 1

شود مدت روند کامالً معکوس میدهد ولی در بلندشویی در ابتدا میزان تقاضاي پول را افزایش میاگرچه پول
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در تحقیق خود نشان داده است که ده درصد افزایش  کورك. شویی کاهش تقاضاي پول را در پی داردو پول
شویی مردم تقاضاي براین در اثر پولبنا. شوددر میزان جرم، موجب شش درصد کاهش در تقاضاي پول می

بازار نرخ بهره و نیز بازار ارز نیز تحت تأثیر منفی  ،دهند و این امر از طریق بازارهاي پولپول خود را کاهش می
  .گیرندآن قرار می

هاي مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت: افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی. 2
هاي بیشتري ها انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکالت و چالشمدیریت مناسب دارائی مجرمانه در

قابل طور ناگهانی و غیرشویی وارد مؤسسات مالی شده و بهچرا که مقادیر زیادي پول با هدف پول. اندمواجه
در مورد نقدشوندگی و امور شوند که این امر به نوبه خود مشکالتی را بینی از این مؤسسات خارج میپیش

شود که از طرف دیگر این خروج ناگهانی مقادیر قابل توجه پول موجب می. کنندها ایجاد میاجرایی در بانک
ثباتی نتیجه بازار بهره و بازار ارز دچار نوسانات شدیدي شوند که این امر در بلندمدت بی بازارهاي پول و در

  .این بازارها را در پی دارد
  
  شویی بر بخش مالی اقتصادتأثیرات پول) د

  :گونه بیان کردتوان به اختصار اینشویی بر بخش مالی اقتصاد را میتأثیرات پول
هاي کثیف در جامعه افزایش یابد، مقادیر بیشتري از که حجم پولزمانی: افزایش اعطاي اعتبارات. 1

این امر موجب افزایش . یابندهاي بهره کاهش میدسترس خواهند بود و لذا نرخ دهی دراعتبارات براي وام
علت خروج  کند و نیز بهرو میهاي با ریسک باال شده و بازگشت سرمایه را در آینده با مخاطراتی روبهوام
اندازها را تشکیل دهد  که میزان قابل توجهی از پسبینی این وجوه از سیستم بانکی در صورتیقابل پیشغیر

  .سازدرو میهاي شدید مالی روبهحرانها را با ببانک
یی شود که منابع مالی به سمت کشورهاشویی موجب میپول: افزایش جریان ورودي و خروج سرمایه. 2

شود که این عمل موجب می. شویی بیشتر استتر و نیز منافذ پولکه در آنها قوانین مالی سهلهدایت شود 
دلیل کم بودن بازدهی و به. یافته سوق یابدکشورهاي کمتر توسعهیافته به سمت سرمایه از کشورهاي توسعه

شویی موجب ناکارایی و عدم یافته، پولیافته نسبت به کشورهاي توسعهتوسعهکمتر کارایی در کشورهاي 
  .شوداستفاده بهینه از منابع مالی در کل دنیا می
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شویی و نیز زارهاي مالی در نتیجه پولتضعیف یکپارچگی با: گذاري مستقیم خارجیتغییر در سرمایه. 3
که جرائم زمانی. شودگذاري مستقیم خارجی مییافته موجب کاهش سرمایهافزایش میزان جرائم سازمان

-گسترش فساد باعث افزایش ریسک سرمایه. یابدیافته گسترش یابد، فساد قضایی و اداري گسترش میسازمان

 هاي جدید از خارج از کشور شده و در مواردي موجبات خروجرمایهگذاري شده و در نتیجه مانع از ورود س
  .آوردها را فراهم میاین سرمایه

توانند به آسانی در مؤسسات مالی رخنه کرده و از دو طریق جرائم مالی می: افزایش فساد در بخش مالی. 4
برداري شویی و کالهمیان پولبستگی باالیی که، همنخست این. شوندمانع از توسعه بخش مالی در کشور می

م اینکه اعتماد مشتریان که شویی از این طریق فرسایش مؤسسات مالی را در پی دارد و دووجود دارد و لذا پول
یابد و این امر در ترین پشتوانه رشد و توسعه بازارهاي مالی است، نسبت به مؤسسات مالی کاهش میبزرگ

  .کندینه و در مواردي غیر ممکن میبلندمدت توسعه این نهادها را پرهز
شویی موجب پول 1المللی پولهاي پژوهش انجام شده در صندوق بینعالوه بر موارد ذکر شده، بر پایه یافته

هاي کالن اقتصادي از حالت واقعی گذاريها و سیاستها و در نتیجه انحراف تحلیلآمارها و داده تورش
  .هاي اقتصادي را کاهش دهدگذارينترل دولت بر سیاستشویی کهمچنین پول. شوداقتصاد می

-استدالل می 1989در سال  2شویی و ارتباط آن با سایر متغیرهاي اقتصادي فیشتن باومبررسی الگوهاي پول

ش از حد برآورد شده است که دلیل بی 1980و  1970هاي وري آمریکا طی دههکند که کند شدن رشد بهره
ۀ در خصوص عدم امکان ارائ. ر نادیده گرفتن رشد سریع اقتصاد زیرزمینی جستجو کردتوان دآن را میة عمد

نظر وجود دارد و دالیل این امر تقریباً اتفاق 1990و  1980هاي تفسیر واحد براي رفتار عوامل اقتصادي در دهه
توان ا در این میان میدانند؛ امسازي میزدایی و خصوصیچون رشد سریع فناوري مالی، مقرراترا عواملی هم

  .شویی بر نوسانات عوامل کالن پولی نیز تأکید کردبه تأثیر پول
گذاران به در نظر گرفتن آثار و نتایج حضور و وجود ضرورت توجه سیاستة تواند بیان کننداین مسئله می

که نادیده گرفتن یا بدیهی است . ها باشدگذاريشویی در سیاستبخش غیرقانونی و موارد مرتبط از جمله پول
گذاري غلط، نقش مهم و گیري و سیاستافزایش احتمال تصمیم ۀتواند به واسطغفلت از این واقعیات، می

تواند در توزیع شویی میپول .مؤثري در ایجاد بحران در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته داشته باشد
تواند نادیده در ادبیات مربوطه چندان تأکید نشده است، نمی اگرچه به این مقوله. درآمد نیز تأثیر داشته باشد

                                                             
1- International Monetary Fund 
2- Fichtenbaum 
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انداز ندارند شویی باعث افزایش درآمد قشر پرمصرف که توجه چندانی به پسکه پولدر صورتی. گرفته شود
هاي با گذاريگذاري را از سرمایهانداز هستند، شود و میل به سرمایهو کاهش درآمد افرادي که معتقد به پس

هاي کم کیفیت پرریسک سوق دهد، رشد اقتصادي، آثار منفی گذاريکم و شفافیت باال به سرمایه ریسک
دهد در آمریکا فرار مالیاتی بیشتر عنوان مثال، شواهدي وجود دارد که نشان میبیشتري را تجربه خواهد کرد؛ به
آثار کالن  ).1996، 1یركکوئ(هاي پرریسک غیرشرکتی تمرکز یافته است در درآمدهاي ناشی از فعالیت

شویی و رشد عنوان اولین کار کورك ارتباط بین پولصورت کمی برآورد نشده و بهشویی بهاقتصادي پول
کند، کارهاي تجربی بارو مبناي طور که خود کورك اشاره میالبته همان. اقتصادي را بررسی کرده است

تر از فهرست متداول عوامل را با متغیرهاي بسیار وسیعبارو الگوي رشد اقتصادي . الگوي او قرار گرفته است
هاي آموزش و تعداد سال(وي متغیرهاي فنّی، متغیرهاي مربوط به کیفیت سرمایه انسانی . گیردرشد در نظر می

کاري بازارها را در کنار سایر عوامل رشد در ، تعداد ترورها و اعتصابات، انحرافات قیمتی و دست)سطح سواد
کورك نیز مانند بارو در صدد ایجاد . ته و ارتباط متغیرهاي فوق با رشد اقتصادي را بررسی کرده استنظر گرف

عنوان یک جایگزین او میزان جرایم را به. ارتباط، بین متغیرهایی غیر از متغیرهاي متداول با رشد اقتصادي است
شویی بر توزیع درآمد از طریق بررسی اثر همچنین، آثار پول .کندشویی، با رشد اقتصادي مرتبط میبراي پول

هاي شود، بر ضریب جینی و دهکگیري میچون میزان جرایم اندازهشویی که با متغیرهاي جایگزینی همپول
 ۀشویی باعث ایجاد فاصلاگر افزایش متغیر پول. صورت مقطعی و سري زمانی قابل بررسی استدرآمدي به

شویی بر توزیع درآمدها منفی است؛ البته، اثر پول: توان گفتدرآمد شود، می درآمد و پر طبقاتی بین اقشار کم
کننده عنوان متغیر وابسته نیست و ممکن است سایر متغیرهاي بیانهیچ اجباري به استفاده از ضریب جینی به

  .نابرابري توزیع درآمد، جایگزین ضریب جینی شود
-به. شودهاي مالی مربوط میبازارهاي مالی و قیمت داراییشویی به نوسانات یکی دیگر از آثار منفی پول

هاي یا گونه 4و گارچ 3الگوهاي آرچ. بهره جست 2توان از الگوهاي نوسانمنظور بررسی تجربی این ادعا می
هاي البته، توجه به این نکته حائز اهمیت است که تعداد داده. تواند بدین منظور استفاده شودمختلف آن می

از این الگوها باالست؛ بنابراین، باید از آمار جرائم هفتگی یا ماهانه براي تخمین الگوهاي نوسان استفاده مورد نی

                                                             
1- Quirk  
2- Volatility Models  
3- ARCH 
4- GARCH 



  
    

  1395ماه آذر  سی،شماره                                                                      هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

٣٨ 
 

رسد عملی نباشد؛ زیرا در اغلب کشورها و حتی کشورهاي پیشرفته، آمار فوق به سهولت کرد که به نظر می
زاده و بکی حسکویی، کیانی(شود  آوري آنقابل دسترسی نیست؛ مگر اینکه مؤسسه یا سازمانی مسئول جمع

1384.(  
  

  شوییهاي مبارزه با پولراه
عنوان راهبردي جهت مبارزه با تحریم و از جمله بازخورد آن که باعث ایجاد فساد اگرچه اقتصاد مقاومتی به

شویی خواهد شد، توسط مقام معظم رهبري مطرح شد، اما عدم توجه کافی به این اقتصادي همچون پول
عنوان مانعی بر سر راه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد و باعث تواند بهشویی میبرد، و همچنین گسترش پولراه

  .ها گرددشکست آن در برخی حوزه
هاي زیرزمینی است که ارزش گر حجم وسیع فعالیتبرآوردهاي صورت گرفته براي اقتصاد ایران، بیان

میلیارد دالر  4/1دالر تخمین زده شده است که از آن مقدار،  میلیارد 3/11صادرات و واردات قاچاق، بیش از 
 09/6باشد و حدود میلیارد دالر مصرف داخلی مواد مخدر می 7/1صادرات قاچاق کاالهاي سوبسیددار و 

حالی است که طبق برآوردها، حجم اقتصاد زیرزمینی در استرالیا بین  این در. میلیارد دالر آن نیز ناشناخته است
درصد،  54تا  4درصد، ژاپن  33تا  10درصد، ایتالیا  11تا  2درصد تولید ناخالص داخلی، در آلمان  21تا  4

هاي زیر جهت مبارزه با این رو راهاز این. باشددرصد می 33تا  4درصد، و در ایاالت متحده  51 ات 1بریتانیا 
  :گرددپدیده توسط کارشناسان پیشنهاد می

-منجر به ایجاد بازارهاي موازي میاین امر ؛ برخی معتقدند از آنجا که یالت خارجنظارت بر نقل و انتقا -

اي دیگر معتقدند که گسترش ا عدهباشد؛ امروش مناسبی نمی ،شود که با اقتصاد زیرزمینی پیوسته است
رانه ساالهاي ارزي است که کمتر دیوانهایی نظیر کمیتهدهی و سرپرستی ارزي به سازمانچارچوب گزارش

  .باشدتري میاست، روش مناسب
شود، قابلیت نظارت بر اصالح ساختار مالیاتی کشور؛ این اصالحات ضمن اینکه مانع فرارهاي مالیاتی می -

  .درآمد افراد را نیز افزایش خواهد داد
  نام کشورهاي بیبا نام کردن حساب -
هاي غیرمجاز، سط بانک مرکزي؛ صرافیالحسنه و مؤسسات اعتباري تونظارت بر کلیه صندوهاي قرض -

از مراکز عمده  ،کنندالحسنه و مؤسساتی که خارج از نظارت بانک مرکزي فعالیت میهاي قرضصندوق
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هاي کنند که کارمزد پولدرصد نیز کارمزد آن را دریافت می 45تا  25هاي کثیف هستند که حدود تمرکز پول
  ).1388احمدي نژاد منفرد، (باشد یز میدرصد ن 45مواد مخدر و قاچاق اسلحه تا 

-ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی هستند، بنابراین کارایی یک نظام ضد پولاز آنجا که بانک

در این راستا با عنایت به تجربیات . شویی داردها در مبارزه با پولمیزان زیادي بستگی به کوشش بانک شویی به
-هاي خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباري، بهشویی، کلیه بانکهاي مبارزه با پولمهالمللی در زمینه برنابین

ال در المللی فعهاي بینرعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازمان شویی ملزم بهمنظور مبارزه با پول
هاي مبارزه با بوده و برنامهشویی شویی و کلیه کشورهایی است که داراي قانون مبارزه با پولزمینه مبارزه با پول

  ):1390کشتکار، (اند از این اصول عبارت. کننداالنه دنبال میشویی را فعپول
شناسایی مشتري به معنی احراز هویت مشتري توسط بانک یا مؤسسه اعتباري در هنگام : شناسایی مشتري. 1

  :وان به تفکیک زیر بیان کرد تفرایند احراز هویت مشتري را می. گشایش حساب و ارائه خدمات است
بررسی منبع وجوه براي ، اخذ اسناد رسمی هویتی معتبر از مشتري در هنگام گشایش حساب و ارائه خدمت

دقت نظر در نزدیکی محل اقامت یا محل کار ، شناسایی مالکان ذینفع حساب، گشایش حساب با مبالغ باال
محل اقامت یا کار مشتري با استعالم یا سؤال از نهادهاي  تأیید، مشتري به بانک یا مؤسسه اعتباري موردنظر

منظور سنجش و آوري اطالعات کافی درباره حرفه مشتري بهجمع، )مخابرات، آب یا برق(خدمات شهري 
هاي عامل واریزکننده وجوه به کنترل و تأیید بانک، تطبیق گردش حساب مشتري با نوع فعالیت اقتصادي آن

  .حساب مشتري
هاي براساس توصیه: هاي پرخطرها بر مبناي ریسک و اجراي ضوابط دقیق براي مشتريبندي مشتريهطبق. 2

گیري و دقت در این اساس سخت بر. گروه ویژه اقدام مالی ضوابط شناسایی مشتري باید مبتنی بر ریسک باشد
هاي موردنیاز از سوي ا کنترلدر این راست. اي وي باشدپذیرش مشتري باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه

از جمله ریسک مشتري، ریسک محصول یا خدمتی : بانک یا مؤسسه اعتباري باید براساس انواع ریسک باشد
  .شود و ریسک منطقه فعالیت بانک یا مؤسسه اعتباري ارائه دهنده خدمت به مشتريکه به مشتري ارائه می

منظور شناسایی موارد به: ور تشخیص موارد مشکوكمنظنظارت سیستمی بر گردش عملیات مشتري به. 3
ها و مؤسسات اعتباري داراي یک سیستم نظارت بر گردش عملیات شویی الزم است بانکمشکوك به پول

از آنجا که شناسایی و کنترل گردش عملیات مشتري، فرایندي مستمر است؛ الزم است . بانکی مشتري باشند
شده از مشتریان را مدیریت  شویی، اطالعات اخذاي ویژه مبارزه با پولافزارهمؤسسات مذکور با نصب نرم
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آوري، تجزیه و تحلیل، نمایش و عرضه اطالعات و افزارهاي فوق، قابلیت جمعهاي نرماز جمله ویژگی. کنند
اند که امکان بررسی و کنترل اي طراحی شدهگونهافزارهاي مذکور بهنرم. شناسایی موارد مشکوك است

از جمله . سازندترین زمان را فراهم میصورت مستمر و در کوتاهها و گردش عملیات بانکی مشتریان بهابحس
- تر و کسب اطالعات بیشتري از مشتري نیاز دارد، میمواردي که در بررسی موارد مشکوك به بررسی دقیق

  :توان به موارد زیر اشاره کرد
معامالت ، )حواله(در سند انتقال وجه ) نشانی و شماره حسابنام، (وجوه انتقالی فاقد اطالعات متقاضی 

عملیات بانکی و معامالت انجام شده در مناطق فاقد ، کالن پیچیده و غیرمتعارف فاقد توجیه اقتصادي و قانونی
معامالت انجام ، داري غیرمنطقی حساب از طریق اتباع خارجیهنگ، شوییقوانین استاندارد براي مبازره با پول

  .معامالت غیرحضوري از طریق بانکداري الکترونیکی و اینترنتی، ه از طریق روابط کارگزاريشد
  

  شوییاقدامات جهوري اسالمی ایران در خصوص مبارزه با پول
شویی جرم قانون فوق، پول 2بر اساس ماده . تصویب شد 1386شویی در بهمن سال در ایران قانون مبارزه با پول

آوري، هاي ذیربط در امر جمعقانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاه 4جب ماده به مو. شودتلقی می
هاي اطالعاتی هوشمند، هاي واصله، تهیه سیستمپردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطالعات و گزارش

ویی به ریاست وزیر ششویی، شوراي عالی مبارزه با پولمنظور مقابله با جرم پولشناسایی معامالت مشکوك، به
امور اقتصادي و دارایی و با عضویت وزراي بازرگانی، اطالعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزي تشکیل 

شویی عالوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به این قانون، مرتکبین جرم پول 9براساس ماده . شودمی
آیین نامه اجرایی این قانون نیز، شامل . شوندوم میجزاي نقدي به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محک

  .ابالغ شد 1388آذر  14ماده، در  49فصل و  8
وسعت و گستردگی اند با توجه بهنامه فوق، تمامی اشخاص مشمول قانون، مکلفآیین 18براساس ماده 

نامه اجرایی قانون آیین 33 در ماده. شویی معرفی کنندعنوان مسئول مبارزه با پولسازمانی خود، واحدي را به
اند مدارك مربوط به سوابق هاي پولی و مالی مشمول این قانون موظفشویی، تمامی مؤسسهمبارزه با پول

  .معامالت و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال را حداقل تا پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداري کنند
العات مالی، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی مسئول نامه فوق، واحد اطآیین 38براساس ماده 

  :انجام وظایف زیر است
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ها و معامالت ارزیابی، بررسی و تحلیل اطالعات گزارش، آوري و اخذ اطالعات معامالت مشکوكجمع
 شوییاعالم مشخصات اشخاص داراي سابقه پول، هاي مکانیزهبندي اطالعات در سیستمدرج و طبقه، مشکوك

، در صورت درخواست )به منظور مراقبت بیشتر یا قطع همکاري(یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مسئول 
هاي مسئول مبارزه با تأمین اطالعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه، مراجع ذیربط

گرفته مورد اقدامات صورتتهیه آمارهاي الزم در ، تروریسم در کشور، در صورت درخواست مراجع ذیربط
-تأمین امنیت اطالعات جمع، هاي اطالعاتی مورد نیازافزارها و سیستمتهیه نرم، شوییدر جریان مبارزه با پول

-آوري و اخذ تجارب بینجمع، المللی طبق مقرراتها و نهادهاي بینتبادل اطالعات با سازمان، آوري شده

، ال قوي صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضاییهایی که به احتمارسال گزارش، المللی
نویس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالی جهت تهیه پیش، هاي ارسالی در مراجع قضاییپیگیري گزارش

اعالم نظر در مورد صالحیت تخصصی ، پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت، تصویب شورا
  .شویی پیشنهادي از سوي مدیران اشخاص مشمولبا پولمسئوالن واحدهاي مبارزه 

ها و احراز صحت اسناد و منظور سهولت دسترسی به اطالعات مشتري نامه بهاین آیین 48براساس ماده 
ها، اندازي سامانه اطالعات مشترياطالعات ارائه شده از سوي افراد، بانک مرکزي موظف است نسبت به راه

  :اقدام نمایدمشتمل بر اطالعات زیر 
 ؛)حقوقی و حقیقی(ها هاي مالی مشترياطالعات ثبتی و صورت  
 موضوع (ها و تسهیالت ارائه شده به آنها و موارد سررسید و معوق شده اطالعات شماره حساب

  ؛)هاي اعطاي تسهیالت و تعهدات بانکی بانک مرکزيدستورالعمل تنظیم فرم
 هاي برگشتی؛ اطالعات چک  
  ها؛ به اظهارنامه مالیاتی مشترياطالعات مربوط 

  هاي واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ها و سفتهاطالعات محکومیت
  ثبت شده است؛

 هااطالعات سجلی ارائه شده توسط مشتري.  
نامه ها و تکالیف مقرر در آیینبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نیز در راستاي ایفاي مطلوب مسئولیت

گونه ها و اجتناب از هرچنین تجمیع و تمرکز فعالیتمذکور و حصول اطمینان از حسن اجراي امور و هم
اداره مبارزه با «اي تحت عنوان اقدام به تشکیل اداره 1389موازي کاري و ناهماهنگی احتمالی، در ابتداي سال 
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الملل گروه بازرسی، مطالعات حقوقی و گروه بیناین اداره مشتمل بر سه . ، در این بانک نموده است»شوییپول
صورت متمرکز تحت شویی بههاي بانک مرکزي در زمینه مقابله با پولکلیه وظایف و مسئولیت. باشدمی

شویی بانک مرکزي هماهنگ با واحد در این راستا اداره مبارزه با پول. گیردمدیریت واحد فوق انجام می
رت اقتصاد و دارایی، با شبکه بانکی کشور در ارتباط است و بازرسان اداره مذکور اطالعات مالی مستقر در وزا

شویی ها، نحوه عمل سیستم بانکی کشور در خصوص اجراي آیین نامه مبارزه با پولبا مراجعه مستقیم به بانک
  ).1390کشتار، ( نمایندهاي الزم را اعمال میها و توصیهرا مورد بررسی قرار داده و در این خصوص مراقبت

  
  گیرينتیجه
 و غیرقانونی منبع وجود شخص آن، طریق از یندي کهآفر از است عبارت شوییطوري که اشاره شد، پولهمان

کند که این جزئی از نظام ناسالم اقتصادي است که اقتصاد می مخفی را درآمدها قانونیغیر کارگیريبه یا
شفاف و فاقد سیستم نظارتی قوي، بستر مناسب را مد، نظام مالی غیرزیرزمینی، نظام اداري ناسالم و غیرکارآ

باري بر امنیت این فعالیت مجرمانه داراي آثار گسترده نامطلوب و زیان. نمایدشویی فراهم میبراي عملیات پول
ل در بازارهاي کاهش تولید ملّی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور براي تطهیر، اختال: اقتصادي است، از جمله

مالی، افزایش نقدینگی، تورم، انباشت ثروت و قدرت دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل 
 بر منفی صادرات، تاثیر و واردات در هاي مولّد، تضعیف بخش خصوصی، تغییرگذاري در فعالیتبه سرمایه

بانکی،  سود نرخ و ارز پول، نرخ تقاضاي در تغییرعمومی،  رفاه سطح آمدن تولید، درآمد و اشتغال، پایین روي
. هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسیخارجی، و فاسد شدن حکومت و بروز تنش مستقیم گذاريدر سرمایه تغییر

یابد و حتی راهبرد بر این اساس، با تضعیف و کاهش امنیت اقتصادي، رشد اقتصادي هم به شدت کاهش می
ها و همچنین فساد مالی از جانب مقام معظم رهبري ارائه شده است، ارزه با تحریماقتصاد مقاومتی که جهت مب

طبق آماري . دهد، اهداف اقتصاد مقاومتی را تحت تأثیر خود قرار مییشویکارساز نخواهد بود، زیرا جرم پول
 3/11چاق، بیش از ارزش صادرات و واردات قاهاي زیرزمینی ایران ارایه شد نتایج نشان داد که که از فعالیت

میلیارد دالر صادرات قاچاق کاالهاي سوبسیددار و  4/1میلیارد دالر تخمین زده شده است که از آن مقدار، 
 این در. میلیارد دالر آن نیز ناشناخته است 09/6باشد و حدود میلیارد دالر مصرف داخلی مواد مخدر می 7/1

درصد تولید ناخالص داخلی، در  21تا  4نی در استرالیا بین حالی است که طبق برآوردها، حجم اقتصاد زیرزمی
 4درصد، و در ایاالت متحده  51 ات 1درصد، بریتانیا  54تا  4درصد، ژاپن  33تا  10درصد، ایتالیا  11تا  2آلمان 
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ح بر همین اساس، مقاله حاضر جهت مبارزه با این فعالیت مجرمانه راهکارهایی را تشری. باشددرصد می 33تا 
ایم، پیشنهادات دیگري را در شویی مطرح کردهعنوان راهکارهاي مبارزه با پولعالوه بر مواردي که به. نمود

  :زیر ارائه خواهیم کرد 
بدین (جایی پول و سرچشمۀ آن روشن شود شویی، باید جابهپیش از هر چیز براي جلوگیري از پول -

  ).درستی شناخته شده باشدکننده از آنها بهها و برداشتصورت که واریزکنندة پول به حساب
شویی، کردن نهادهاي الزم و تدوین قوانین ضد پول هاي پولی، برپانظارت بر ارزهاي خارجی و سامانه -

شویی در سیستم اقتصادي یک کشور هاي پولهایی است که انگیزهاز روش... کارآمد کردن سامانۀ مالیاتی و 
  .دهدرا کاهش می

گذشته از آن، . شودیافته، درآمدها به حساب بانکی واریز و سپس برداشت میصادهاي توسعهدر اقت -
هاي مالیاتی شهروندان را تأیید کنند؛ کاري که تاکنون در ایران صورت نگرفته هاي رسمی باید حسابحساب

کنند و همین یهاي درشت چاپ نمشویی، اسکناسسازي پیکار با پولهمچنین در آمریکا براي آسان. است
صورت انبوهی از اسکناس، براي قاچاقچیان دشوار دست آمده از قاچاق بهشود که نگهداري پول بهسبب می

  . باشد
منظور افزایش آگاهی مردم و شویی بههاي آموزشی عمومی در زمینه پولها و برنامهتدوین سیاست -

  .شوییرزه با پولتشویق آنها به ارائه اطالعات و همکاري با نهادهاي مبا
گیري از تکنولوژي و اطالعات و ارتباطات را آغاز کرده، بهتر همچنین با توجه به اینکه جامعۀ ما، بهره -

از سویی، مسائل در این حوزه چنان در هم تنیده است که . مند کردن آن بپردازداست هر چه زودتر به قاعده
روشن است که وضع مقررات دربارة . در نظر گرفت گیريباید همۀ شرایط و اوضاع و احوال را تصمیم

هاي شخصی اي، پشتیبانی از حریم خصوصی و دادهرسانی رایانههاي اطالعگیري از شبکهچگونگی بهره
پیوند ... ها، مقررات حاکم بر تجارت الکترونیک و دادوستدهاي مالی آنالین و شهروندان در این شبکه

ویی الکترونیک دارد و الزم است در آغاز کار، بسترسازي بنیادي در این شنزدیک با وضع مقررات ضد پول
  .زمینه صورت گیرد
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