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چکیده :
پولشویي به جلوهای مشروع وقانوني دادن اموال نامشروع و غیرقانوني گفته ميشود واین پدیده یکي از جرایم
سازمان یافته فراملي است که دارای آثار وعوارض زیان باری در سطح بین المللي وداخلي در زمینههای اجتماعي،
سیاسي ،اقتصادی وامنیتي ميباشد ،آثار زیانبار اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي قابلتوجهي برای جوامع به همراه دارد
وبرای مقایسه آن با جرایم اختالس و قاچاق کال که مباني فقهي روشني نظیر آیات اکل مال به باطل ،اکل سحت،
روایات و قواعد فقهي چون قاعدهی لضرر و حفظ نظام ،برجرمانگاری این پدیده دللت دارد؛ نتیجه ميگیریم با
توجه به مباني وآموزههای دین مبین اسالم ،نظیر منع و تحریم(اکل مال به باطل) و سیره پیشوایان بزرگ اسالم درمورد
عملیات پولشویي که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع مي شود ،نیز از مصادیق (اکل مال به باطل) است وعمل
حرامي محسوب ميگردد و به موجب قاعده(:التغریر لکل عمل محرم) و قاعده(:التعزیر بما یراه الحاکم)،حاکم اسالمي
ميتواند برای این گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار ميتواند از مجرای قوه
مقننه که از ارکان حکومت اسالمي است انجام پذیرد.
کلید واژه ها :پولشویي ،اکل مال به باطل ،اختالس وقاچاق کال ،مصادیق پولشویي.

 -1دانشجوی دکتری ،گروه فقه و مباني حقوق اسالمي واحد بابل،دانشگاه آزاد اسالمي ،بابل،ایرانEbrahimzadehmolla1350@gmail.com .
 -2استادیار ،گروه فقه و مباني حقوق اسالمي واحد بابل،دانشگاه آزاد اسالمي ،بابل،ایران(.نویسنده مسئول)Doctor_fallah@yahoo.com .
- 3استادیار ،گروه فقه و مباني حقوق اسالمي واحد بابل،دانشگاه آزاد اسالمي ،بابل،ایرانMajid.arish@gmail.com.
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مقدمه
جرم پولشویي از جمله جرایمي است که به دلیل نداشتن آثار مادی و ملموس امکان کشف و تعقیب آن در
مقایسه با جرایم دیگر به مراتب سختتر ميباشد؛ از این رو چنانچه همکاری و تبادل اطالعات بین دستگاههای
مربوطه از انجام کافي برخوردار نباشد ،حتي در صورت وجود قوانین جامع و کامل امکان مبارزه موثر با این جرم
فراهم نخواهد گردید .تکامل و پویایي نظام مذکور مستلزم شناسایي تدریجي چالشها و خألها و عزم جدی برای
برطرف نمودن آنها است .در این راستا آنچه در این مقاله بدان پرداخته شد صرفاً شباهتهای جرم اختالس وقاچاق
کال با جرم پولشویي است.اما آنچه ذهن را به چالش وادار مي کند درک و فهم این واقعیت عملي است که مبارزه
موثر با جرم پولشویي مستلزم یک آسیبشناسي این پدیده در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و حقوقي
ميباشد .وجود یک قانون مترقي در ارتباط با جرم پولشو یي تنها یکي از ابزارهای لزم برای مقابله با این جرم قلمداد
ميگردد ،اصالحات اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي در جهت نهادینه ساختن عزم ملي مبارزه با این پدیده شوم از دیگر
تدابیر لزم برای مهار آن ميباشد .در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت که؛ اسماعیلي در پژوهشي با عنوان« ،اکل مال
به باطل دربینش فقهي شیخ انصاری(ره)» به یک سری از قواعد فقهي اشاره کرده وبیان داشته که؛ قواعد فقهي همچون
ید ،صحت و تسلیط ،تعارض ظاهری با جرم پولشویي دارد؛ چراکه این قواعد جزء امارات به شمار ميروند و امارات
هم با دلیل یا امارهی قویتر محکوم ميشود و عالوه بر آن با توجه به عوارض زیان بار پولشویي ،ميتوان بر
اساس(قاعدهی لضرر) و (قاعدهی حفظ نظام و مصالح عمومي) ،از قواعد گفته شده چشمپوشي کرد و در موارد
مشکوک به تحقیق و بررسي موضوع پرداخت( .اسماعیلي)1373،وهمچنین در مقالهای تحت عنوان« ،پولشویي و
راهکارهای مبارزه با آن» ،که توسط خسروی( )1384انجام شده؛ در مورد مبارزه با پولشویي پیشنهاداتي ارائه گردیده
است و از اصالح و بازنگری در قوانین مربوط به ثبت اموال و شفافسازی مسائل اقتصادی جهت معلوم شدن
درآمدهای اشخاص و کیفیت تحصیل آنها ونیز تجهیز سیستم بانکي و رایانهای کردن مراکز اقتصادی و بانکي و اتصال
و ارتباط آنها با مراکز اطالعاتي کنترل کننده و سوق دادن مردم به انجام معامالت از طریق کارتهای اعتباری و درنتیجه
ثبت اتوماتیک معامالت در نظامهای بانکي ،سخن گفتهاند(.خسروی )1384،ونیز میرمحمدصادقي( )1381درمقاله ای
تحت عنوان؛ «پاک نمایي یا تطهیراموال کثیف ناشي از جرم» ،اذعان ميدارند که؛ با توجه به مباني وآموزههای دین
مبین اسالم نظیر منع و تحریم(اکل مال به باطل) و سیره پیشوایان بزرگ اسالم در این مورد و این که عملیات
پولشویي که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع مي شود نیز ازمصادیق (اکل مال به باطل) است ،از این رو عملیات
پولشویي ،عمل حرامي محسوب ميگردد و به موجب قاعده(:التعزیر لکل عمل محرم) و قاعده(:التعزیر بما یراه
الحاکم)،حاکم اسالمي مي تواند برای این گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار
ميتواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسالمي است انجام پذیرد).
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-2مفهوم شناسی واژهها
الف-پولشویی
پولشویي و یا تطهیر پول در زبان فارسي به معنای پاک کردن ؛غسلل دادن ؛آب کشلیدن ملي باشلد (دهخلدا)1373،
ودرمنبع دیگرپاکیزه ساختن با آب ميباشد وپول نیز وسلیله دادوسلتد اسلت ،زر و سلیم یلا فللز دیگرمسلکوک رائل
(معین)1389،ودر اصطالح«،پولشویي» فرآیندی است که طي آن منبلع اصللي درآملدهای حاصلل از اعملال مجرمانله
مخفي نگه داشته شده و به این درآمدها جلوهای پاک و حاصل از اعمال قانوني بخشیده شود (موسوى مقدم.)1381،
ب-اختالس
اختالس درلغت به معني ربودن،دزدیدن،زود ربودن چیزی،ملالي را از محلل غیرخلود وبطلور مخفلي معنلي کلرده
اند(.معین )1379،برخي نوشتههای فقهي اختالس به معنای استالب(سلب کردن) آمده است.ابن ادریس حللي در ایلن
باره ميگوید :والمختلس ،هو الذی یسلب الشيء ظاهراً لقاهراً من الطرقات والشوارع من غیر شهر لسالح ولقهلراً ،بلل
است الباً واختالساً ...؛ مختلس ،کسي است که بدون به کارگیری اسلحه و بدون اعمال زور ،بلکه به صلورت اسلتالب و
اختالس ،مال را به طور آشکار در راهها و جادهها (از مردم) سلب مينماید(.ابن ادریس حلّلي1411،ق) بلا ایلن حلال
بیشتر نوشتههای فقهي ،آن دو را به یک معنا تفسیر نميکنند و بلین آنهلا تفلاوت نهادهانلد .شلهید ثلاني در ایلن بلاره
ميگوید ... «:فال قطع علي المستلب ،وهو الذی یأخذ المال جهرا ویهرب مع کونه غیلر محلارب ،ول المخلتلس ،وهلو
الذی یأخذه خفیه کذلک؛ حدّ قطع بر مستلب جاری نميشود و او کسي است که به طور آشکار مال را ميگیرد و فرار
ميکند با وجود این که محارب نیست و همین طور بر مختلس نیز جاری نميشود و او کسي است که به طلور پنهلان
مال را ميگیرد (.شهید ثاني1415،ق)بنابراین مستلب کسي است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار ميکنلد و مخلتلس
کسي است که مال را به طور پنهان اخذ ميکند.صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب ،معنلای مخلتلس را بله مسلتلب
ارجاع ميدهد و هر دورا به یک معنا تفسیر ميکند ،سپس سخن شهید ثاني را در بیان تفاوت بلین مسلتلب ومخلتلس،
که قبال نقل گردید ،بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وی ازاختالس ذکر شده و وجه تمایزاختالس و اسلتالب
است ،به معنای غفلت تفسیر ميکند(.نجفي )1981،بنابراین دراختالس فقهي ،مال به طور آشکار از صلاحب آن گرفتله
مي شود ،ولي در فرصتي که صاحب مال نسبت به حفظ آن غافل و بي توجه اسلت؛ و چلون بلي توجله اسلت ،بلرای
گرفتن مال نیازی به قهر و غلبه نیست .در مادّه  5مصوبه مجمع مصلحت تشخیص نظام ،اختالس بلدین نحلو تعریلف
شده است( :هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شلرکتهای دولتلي و
یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبي و دیوان محاسبات و مؤسساتي که به کملک مسلتمر دوللت اداره ميشلوند و
دارندگان پایه قضایي و به طور قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموریت به خدمات عمومي اعم از رسلمي
و یا غیررسمي وجوه و مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سلازمانها
و مؤسسات نامبرده و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصلاحب
نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد)
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ج-قاچاق
واژة قاچاق را مأخوذ از زبان ترکي ،به معنای برده و ربوده و آنچه ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دوللت
ممنوع است ،گرفته است (دهخدا1377 ،؛ معین)1379 ،در اصطالح حمل و نقل کال از نقطهای بله نقطلهای ،خلواه دو
نقطه مزبور در داخل کشور باشد (قاچاق داخلي) ،خواه یک نقطه در داخلله و یلک نقطله در خارجله باشلد (قاچلاق
خارجي) بر خالف مقررات مربوط به حمل و نقل؛ به طوری که این عمل ،قانوناً ناقض ممنوعیت یا محلدودیتي باشلد
که قانوناً مقرر شده است؛ خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد ،خواه نه؛ مثالً صدور و ورود اجناس مجلاز،
بدون دادن عوارض گمرکي،قاچاق عوارض گمرکي است و حمل و نقل اجناس در داخل کشور ،بدون دادن علوارض
بللدی ،قاچللاق عللوارض بلللدی را دارد ،اعملال مقللدماتي صللدور اجنللاس مزبلور هللم عنللوان قاچللاق دارد (جعفللری
لنگرودی.)1380،
-3نقد وبررسی اختالس به عنوان یکی از مصادیق پولشویی
اختالس از جمله مصادیق اکل مال به باطل است ،که قرآن کریم در این زمینه ميفرمایلد« :یالا یایهّهالا الاّلذینا آمانهلوا لالا
اتأْکهلهوا یامْواالاکهمْ بایْناکهمْ بالْبااطل؛(سوره نساء/آیه )29ای کساني که ایمان آوردهاید! اموال یکدیگر را بله باطلل (و از طلرق
نامشروع) نخورید.خداوند در آیات  29و  161سوره نساء و  188سوره بقره ،مؤمنان را از «اکل ملال بله باطلل» پرهیلز
داده است؛ یعني هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یلک مجلوز منطقلي و عقالنلي باشلد ،ممنلوع
شناخته شده و همه را تحت عنوان « باطل» که مفهوم وسیعي دارد قرار داده است .اگر در روایات متعددی کلمه «باطل»
به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده ،در حقیقت معرفي مصداقهای روشن این کلمه است نه آنکه منحصر به آنها باشلد.
تعبیر به «اکل» (خوردن) هم کنایه از هر گونه تصرف است خواه به صلورت خلوردن معملولي باشلد یلا پوشلیدن یلا
سکونت و یا غیر آن و این تعبیر عالوه بر زبان عربي ،در فارسي امروز نیز کامالً رای است .بنابراین ،تجاوز بله املوال
امّت چه در شکل تعدّی به مال فرد و چه در شکل تعدی به اموال دولت (بیت المال) ،طبق آیه شریفه،گناه و منهي عنه
محسوب ميشود.احادیث پرشماری اختالس را یک عمل حرام و موجب تعزیر دانستهاند .از این احادیث برمي آید که
اختالس موجب تعزیر است و وجود تعزیر ،نشان ازگناه بودن و حرمت عمل دارد.امیرالمومنین عللي (ع)(اخلتالس را
خیانت درامانت معرفي ميکند و ميفرماید چهار نفرند که قطع دست ندارند :اختالس کننده ،کسلي کله خیانلت کنلد،
کسي که از غنیمت بدزدد ،و دزدی اجیر؛ زیرا کار اینها خیانت محسوب ميشود(1.شیخ کلینلي1407،ق) املام عللي(ع)
وقتي متصدی امر حکومت اسالمي ميشود اقدامات اصالح طلبانه آغاز ميکند ویکي از موارد روشن مبلارزه بلا جلرم
اختالس است .ایشان ميدیدند که اطرافیان عثمان از طریق درآمدهای نامشروع زراندوزی نموده وبیت الملال مسللمین
را استفاده شخصي ميکنند ،فرمودند همه اموال باید به بیت المال برگردانده شود؛(به خدا قسم اگر آن املالک را بیلابم
به مسلمین بر مي گردانم گر چه مهریه زنان شده باشد ،یا با آن کنیزها خریده باشلند(2).شلریف الرضلي1414،ق)؛زیلرا
گشایش امور با عدالت است ،کسي که عدالت او را در مضلیقه انلدازد ظللم و سلتم مضلیقه بیشلتری بلرای او ایجلاد
ميکند.هدف امام علي(ع) ازاین کار برقراری عدالت ومبازره با اختالس و پولشویي و درآمدهای نامشروع بلود ایشلان
وظیفه داشت اموال نامشروع بستگان عثمان را حسابرسي نمایند؛ حتي اگر آن ثروت در جهلت خریلد کنیلز ومصلرف
 1أربَعهٌ ال قَطعَ علَیهِم :المُخ َتلِسُ ،و الغُلُولُ ،و مَن َسرَقَ مِنَ الغَنیمَهِ،و َسرِقَهُ األجیرِ؛ فإنّها خِیانَهٌ؛
جوْرُ عَلَ ْیهِ أَضْیَق؛
« 2وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ ال ِّنسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ َسعَهً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَ ْیهِ الْعَدْلُ فَالْ َ
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ازدواج ومهر زنان قرار گرفته باشد ،باگردش درمعامالت مشروعیت نميیابد زیرا منشاء آن نامشروع بوده وتصلرف در
اموال عمومي مسولیت مدني دارد که باید اعاده به وضع سابق نمایند ومال را به بیت المال برگردانند .منذر بلن جلارود
 30هزار درهم اختالس کرد ،به دنبال این خیانت امام علي(ع) به او نوشت :همانا خوبي پدر تو ملرا فریلب داد،گملان
کردم تو از شیوه و رفتار او پیروی ميکني .به من خبلر رسلید کله کارهلای بسلیاری را بلر زملین ميگلذاری و بلرای
سرگرمي و تفریح و صید بیرون ميروی و در ثروت خداوند نسبت به بادیهنشینان قبیلهات گشادهدستي ميکنلي ،گویلا
میراث پدر و مادر توست ،به خدا سوگند! اگر این گزارشها درست باشد ،شتر قبیلهات و بند کفشهایت از تو بهترنلد،
خداوند لهو ولعب را نميپسندد و خیانت به مسلمانان وتباه کردن کارهای آنلان ،خداونلد را بله خشلم ميآورد(سلید
رضي1414،ق) .1امیرالمومنین در نامهای به زیاد ابن ابیه مينویسد (:به خدا سوگند ،سوگندی راست! که اگر آگاه گردم
که در مال مسلمانان ،کم یا زیاد ،خیانت ورزیدهای ،چنان بر تو سخت گیرم که اندک مال و گران پشت از فاقه و خوار
مایه گردی.و السالم(همان).2
پیامبراکرم(ص) در این زمینه ميفرماید( :ای مردم! به خدا سوگند از این کرک اندک شما جز یلک پلنجم از آن ملن
نیست و آن نیز به شما بر ميگردد .پس نخ و سوزن را بدهید؛ زیرا خیانت ننل

آتلش و رسلوایي در قیاملت بله بلار

ميآورد( 3).طبرسي .)1390،زماني که برداشت از اموال عمومي به مقدار سلوزني بليمقلدار بازخواسلت داشلته باشلد
کساني که میلیونها تومان از بیتالمال غارت ميکنند چله حلالي خواهنلد داشلت و بلرای روز واپسلین چله پاسلخي
دارند؟اختالس نوعي تصرف غیر مأذون و بدون رضایتمندی در اموال دیگران است و حکم به قبح و حرمت غصلب و
تصرف غیر مأذون از احکام قطعي عقل است؛ چنان که برخي حضرات فقها در کالمي واحد به ایلن حقیقلت تصلریح
کرده و فرمودهاند« :وهو من افحش الظلم اللذی اسلتقل العقلل بقبحله»(امام خمینلي1378،ق)البتله بلا وجلود اینکله از
محرّمات است ولي بیشتر به رشوه وتحصیل مال نامشروع شباهت دارد تا به عنوان جرم پولشویي.
 -4نقد وبررسی قاچاق کال به عنوان یکی از مصادیق پولشویی
الف -حکم تکلیفی قاچاق
ازجمله ادله حرمت قاچاق ،رعایت قوانین است؛ از این جهت که رعایلت قلوانین ،مصلداق وفلای بله عهلد اسلت.
مسلمانان پیمان بستهاند در کشورهایي که زندگي ميکنند ،مقررات آن کشور را رعایت کننلد تلا حکوملت نیلز حلافظ
حقوق آنها باشد و خالف قانون از جمله قاچاق ،خالف عهد و پیماني اسلت کله بلا حکوملت بسلتهاند.البتله در ایلن
دلیل،مي توان اشکال کرد که در اینباره هیچ تعهدی که لزم الوفاء باشد ،بین مسلمانان و حکلومتي کله در آن زنلدگي
ميکنند ،وجود ندارد؛ زیرا هیچ یک از شرایط یک تعهد ،مانند عقد بیع وجود ندارد تا فردی نسبت به یک فرد دیگلر و
یا حکومت متعهد باشد .بنابراین ،نميتوان این دلیل را جزء ادلة حرمت قاچاق قرار داد .البتله نظلر آیلةاس «سیسلتاني»،
خالف این است؛ چراکه ایشان در پاسخ به سؤالي در رابطه با آنچه که گلاهي در وسلایل نقلیله؛ مثلل اتومبیلل ،قطلار،
هواپیما و کشتي مينویسند (مثل سیگار کشیدن ممنوع) رعایت آن لزم است یا خیر ،فرمودهاند« :اگر آنچه نوشته شلده

ت یَدَکَ فی مالِ اللّهِ لِمَن أتاکَ مِن أعرابِ قَومِکَ ،کَأَنَّهُ تُراثُکَ عَن أبیکَ
ت أنَّکَ تَ َّت ِبعُ هَدیَهُ وفِعلَهُ ...بَلَغَنی أنَّکَ تَدَعُ عَمَلَکَ کَثیرا وتَخرُجُ الهِیا مُ َت َنزِّها مُ َتصَ ِیّدا ،وأنَّکَ قَد بَسَط َ
« 1ان صَالحَ أبیکَ غَرَّنی مِنکَ ،وظَنَن ُ
خطُ رَبَّکَ؛
ب وَاللَّهوَ ال یَرضاهُمَا اللّهُ ،وخِیانَهَ المُسلِمینَ وتَضییعَ أعمالِهِم مِمّا یُس ِ
جمَلُ أهلِکَ وشِسعُ نَعلِکَ خَیرٌ مِنکَ ،وأنَّ اللَّعِ َ
واُمِّکَ وإنّی اُقسِمُ بِاللّهِ لَئِن کانَ ذلِکَ حَقّا لَ َ
ت مِنْ فَیْ ءِ الْمُسْلِمِینَ َشیْئاً صَغِیراً أَ وْ کَبِیراً لَأَ ُشدَّنَّ عَلَ ْیکَ َشدَّهً تَدَعُکَ قَلِیلَ الْوَفْرِ ثَقِیلَ الظَّهْرِ ضَئِیلَ الْأَمْرِ وَ السَّلَام؛
« 2وَ ِإنِّی أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَ ِئنْ بَلَغَنِی أَنَّکَ خُ ْن َ
خ َیطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَ نَارٌ وَ َشنَارٌ عَلَی أَهْلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَه؛
خیَاطَ وَ الْمِ ْ
خمُسُ مَرْدُودٌ عَلَ ْیکُمْ فَأَدُّوا الْ ِ
خمُسُ وَ الْ ُ
 « 3أَیُّهَا ال َنّاسُ وَ اللَّهِ مَا لِی مِنْ فَ ْی ِئکُمْ هَذِهِ الْوَبَرَهُ ِإلَّا الْ ُ
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به منزلة شرط ضمني در استفاده از آن وسیله باشد یا قانون حکومت باشد که ملتزم به رعایلت آن شلده ،بایلد رعایلت
کنند و تخلف جایز نیست»(سیستاني1418 ،ق)
ب-حکم وضعی
بعد از گفتن حکم تکلیفي مسأله قاچاق ،این سؤال مطرح مي شود که آیا نهي و حرمتي که برای این نوع معامالت بیان
شده ،موجب فساد و بطالن این معامالت نیز ميشود یا اینکه این نوع نهيها ،فقط جنبه تکلیفي دارند و فساد و بطالن
معامله قاچاقي را به دنبال ندارند؟در این بحث بین محققین اختالف نظر و دیدگاههای مختلفي وجود دارد.
دیدگاه اول :فساد معامله به صورت مطلق
این نظر را «صاحب حدائق» به «شیخ طوسي» در «مبسوط» و جمعي از اصحاب نسبت مليدهلد(آل عصلفور بحرانلي،
1405ق) .عالوه بر این« ،نراقي» در «مسلتند الشلیعة» (نراقلي1415 ،ق) و «مقلدس اردبیللي» در«شلرح ارشلاد»«مقدس
اردبیلي1416 ،ق) ،قائل به این نظر هستند .برخي هم مانند «محقق نائیني» ،معتقدند که نهي از معامله با شرایطي باعلث
فساد آن معامله است(.نائیني1417 ،ق).
اگر این مبنا در نهي از معامالت مورد پذیرش قرار گیرد ،از آنجا کله بلا ادلله مختللف از قاچلاق کلال و معلامالت و
قراردادهایي که در راستای آن صورت ميگیرد نهي شده است ،باید این نوع از معامالت را محکوم بله بطلالن و فسلاد
دانست.
دیدگاه دوم :عدم فساد به صورت مطلق
این دیدگاه ،نظر بیشتر فقهای متأخر است (آل عصفور بحراني1405 ،ق) .این فقها قائلنلد ،نله تنهلا نهلي در معلامالت
موجب فساد آنها نميشود ،بلکه حتي این نواهي ،دلیل صحت آنهاست؛ زیرا اگر چیلزی امکلان تحقلق نداشلته باشلد،
تعلق نهي به آن محال و لغو است؛ چون این تکلیف ،تکلیف به امری است که از عهده مکللف خلارج اسلت .جنلاب
«عالمه حلي» در «تذکرة الفقهاء» در باب شرط مالکبودن و یا ولیتداشتن بایع نسبت به کال ،در پاسخ کساني کله بله
بیع فضولي اشکال ميگیرند و روایت نبوی «ل تابعْ ما لایس عنداکا» را دلیل ميآورند ،ميگویند« :النهي في المعامالت ل
یتقضي الفساد»؛ نهي در معامالت مقتضي فساد نیست (حلي1414 ،ق ،ج ،10ص .)14-15آیةاس «خویي» در رابطله بلا
عدم فساد در صورت نهي از معامله ،در باب فروش سالح به دشمنان دین ،قائل به این اسلت کله ایلن نهلي از جهلت
مبغوضبودن خود معامله است .پس فقط حرمت تکلیفي دارد و بر فسلاد معاملله دلللت نمليکنلد (موسلوی خلویي،
1417ق) بنابراین ،با توجه به این نظر و ادلهای که برای اثبات آن بیان شد ،اگر این مبنا مورد قبول واقع شلود ،نهليای
که از قاچاق و معامالت آن شده است ،باعث فساد و بطالن معامالت و قراردادهای مربوط به قاچاق نمليشلود ،بلکله
نهي از این نوع معامالت ،بنا بر ریی برخي از فقها ،مانند «محقق خویي» ،اصالً به خود معاملله تعللق نلدارد ،بلکله بله
چیزی که همراه آن معامله است ،مانند تقویت کفار در فروش سالح به اعدای دین ،تعلق دارد که نتیجه آن ،عدم فسلاد
و بطالن معامالت این چنیني است.
دیدگاه سوم :تفصیل بین نهي مولوی و نهي ارشادی
اگر نهي در معامله ،ارشادی یعني غیر تحریمي باشد و موللوی نباشلد؛ مثلل «ل تبلع ملا للیس عنلدک» کله ارشلاد بله
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شرطبودن و یا جزءبودن چیزی در معامله است ،موجب فساد معامله مليشلود (طباطبلایي یلزدی1421 ،ق.؛ موسلوی
خمیني.)1387،
اکنون این سؤال پیش ميآید که نهيای که درباره قاچاق و معامالت قاچاق از طریق ادله حرمت تکلیفي ثابلت شلد ،از
چه نوع نهيهایي است؟ آیا نهي ،مولوی است و فقط موجب حرمت و معصیت ميشود و یا ارشادی اسلت و موجلب
بطالن معامالت ميگردد؟
آنچه از احکام مربوط به قاچاق و نیز قوانین مربوط به آن برميآید ،این اسلت کله ایلن احکلام و قلوانین فقلط جنبله
تحریمي و مولوی دارند و جنبة ارشادی در آنها وجود ندارد .در اثبات این نظر ميتوان دلیلي را ذکر کرد:
-1قوانین و احکامي که درباره خالف قانون و ممنوعبودن قاچاق کلال وجلود دارد ،بلر ماللکنشلدن قاچلاقچي و یلا
خریدار ،دللت نميکند ،مگر درباره کالهای ممنوع التجارة.
-2اینکه کالهای قاچاقي را از باب تعزیر ،از قاچاقچي ضبط و توقیف ميکنند ،خود دلیل بر این است که فروشلنده و
خریدار ،مالک کال شدهاند ،ولي به سبب اینکله کارشلان حلرام و خلالف قلانون بلوده ،مسلتوجب تعزیرنلد .در غیلر
این صورت باید در این موارد هم این کالها جزء کالهای مجهول المالک باشلند کله در اختیلار حلاکم اسلالمي قلرار
بگیرند.
-3اینکه فقها معامالتي را بین فروشندگان و مصرفکنندگان صحیح ميدانند ،دلیل بر این است که کالهای قاچاق کله
در بازار به وسیله فروشنده و مصرفکننده خرید و فروش ميشلوند ،کلالی مجهلول الماللک نیسلتند (فرهنل دلیلر،
 .)1393امام خمیني(ره) در اینباره ميفرماید« :فروش اجناس قاچاق باید با مقررات دوللت اسلالمي باشلد و چنانچله
دولللت ،مزاحمتللي نللدارد و در بللازار فروختلله ملليشللود ،مللانعي نللدارد» (موسللوی خمینللي1422 ،ق) .همچنللین
گلپایگاني(1413ق ).ميفرماید« :مخالفت با قوانین حکومتي فقط حرمت تکلیفي دارد ،ولي حکم وضعي ندارد».
پس از اینکه ثابت شد نهي در معامالت در جایي که مولوی تحریمي است ،موجب فساد نميشلود و همچنل ین ثابلت
شد که احکام و قوانین حکومتي نیز در اینجا از بلاب نهلي موللوی تحریملي اسلت ،بنلابراین ،صلحت معلامالتي کله
قاچاقچي اصلي یا واسطهای انجام ميدهد ،ثابت ميشود؛ به ویژه بر روی کالهای مجاز التجارة .پس این افلراد ،ماللک
آن کال و بهای آن ميشوند؛ هرچند معامالتي که انجام دادهاند از لحاظ شرعي و قانوني حرام بلوده و مسلتحق عقلاب
هستند.
ج-قاعده لضرر
دلیل عمده این حکم ،قاعده «نفي ضرر» است.این قاعده از نظر متن و سند ،مورد اتفاق مليباشد(انصلاری1410،ق)
که اصل آن به قضیه «سمرة بن جندب» بر ميگردد که نزاعي با مردی از انصار داشت .موسوی بجنلوردی(1419ق).در
مورد مدرک این قاعده مينویسد« :مدرک این قاعده عبارت است از روایات کثیرهای در کتب فلریقین کله مشلتمل بلر
این جمله است از رسول خدا و این جمله به عنوان یک کبرای کللي منطبلق بلا ملوارد عدیلدهای است».اساسليتلرین
موضوع در این قاعده ،مدلول و مفهوم لضرر است.در این زمینه دیدگاههای همه یکسان نیست.مهمترین نظراتي که در
زمان ما از آنها سخن بسیار به میان آمده است ،به شرح ذیل ميباشد:
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-1حمل نفي بر نهي؛ مقصود از ل ضرر و ل ضرار ،حرامبودن ضرر زدن به دیگران است .معنای قاعده در این صلورت
این است که ض رر زدن و اضرار به دیگران از نظر شرع حرام است و دللتي بر لزوم جبران ضرر و یا اولویتداشتن بلر
دیگر احکام شرعي نخواهد داشت (شهید اول )1360،نفي ضرر غیر متدارک؛ ضرری که جبران نشده باشلد ،در اسلالم
وجود ندارد که این اضعف اقوال است (مراغي1417 ،ق).
-2نفي حکم ضرری؛ بر اساس این نظریه از سوی شارع ،هیچ حکم ضرریای وضع نشده است .به دیگر سلخن ،هلر
حکمي که از سوی شارع مقدس صادرشده،اگر زیانآور باشد ،ضرر بر نفس مکلف یا غیر او ،ضرر مالي یا غیلر ملالي،
حکم یاد شده به استناد قاعده ل ضرر برداشته شده است (نراقي1417،ق).
-3نهي حکومتي و سلطاني؛ امام خمیني(ره) این قاعده را از احکام فرعلي نمليدانلد ،بلکله آن را از احکلام حکلومتي
مي داند و از احکام سلطانیه شمرده است که سلطان و حکومت برای پیشبرد احکام حکلومتي بایلد از آن اسلتفاده کنلد
(رشیدپور)1389،پس بر طبق این قاعده ،وقتي واردات و صادرات بر خالف قلوانین مملکلت باشلد و بلا منلافع مللي
مملکت در تضاد باشد ،به منافع ملي ضرر مي رساند؛ هرچند منفعت بعضي افراد در آن باشد ،قطعاً مصداق بارز قاعلده
لضرر است .در عین حال ،باید متذکر شد که مضرات قاچاق کال به جامعه و نظام اسالمي؛ چه در بخش خصوصلي و
چه در بخش عمومي ،بسیار زیاد است تا جایي که گسترش این عمل ميتوانلد ارکلان سیاسلي ،اجتملاعي و اقتصلادی
نظام را تضعیف نماید و باعث بیکاری ،رواج فساد اداری در سطوح مختلف گردد ،باندهای مافیایي و سلازمانیافتله را
تقویت نماید و در مراحل پیشرفته و گسترش جرایمي؛ مانند پولشویي ،دست بله تقنل ین بله نفلع مجلرمین بزنلد یلا از
تصویب قوانین مانع ،جلوگیری نماید .وقتي چنین باشد ،بین دو ضرر ،تعارض ایجاد مليشلود؛ یکلي ضلرری کله بلا
تصویب قوانین ضد قاچاق متوجه اشخاص حقیقي ميشود و دیگری ضرر حاصل از عملیلات کنتلرل قاچلاق کلال ،از
میان این دو ضرر که هر دو به وسیله این قاعده نفي گردیده ،حال چه از بلاب نفلي حکلومتي یلا از بلاب نفلي حکلم
ضرری ،به حکم عقل باید حکم ضرری اهم که ضرر بر جامعه و حکومت اسلالمي اسلت ،نفلي گلردد ،وللو ایلنکله
ضررهای جزئي به بعضي اشخاص حقیقي وارد شلود (میرمحملد صلادقي )1377،پلس در نتیجله قاچلاق کلال و ارز،
تهدیدی برای حکومت محسوب ميشود .اینگونه قاچاق ،نه تنها به ضرر ملت ميباشد ،بلکه حکومت را نیز بر زملین
مي زند .لذا از نظر حکم حکومتي و احکام ولیي ،محکوم به حرمت است و مصداق بارز قاعلده «ل ضلرر» مليشلود.
وقتي که ضرر به یک شخص روا نباشد و شارع مقدس آن را نفي کند ،ضرر زدن به توده مردم بله طریلق اوللي جلایز
نخواهد بود.
د-ادله حرمت قاچاق
از دلیل حرمت قاچاق مي توان به قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان ،قاعده نفي سبیل و قاعدة مصلحت (قاعدة
اهم و مهم) را نام برد که در ذیل اینها را بررسي مي کنیم:
 -1قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان
از جمله قواعدی که در مورد قاچاق ميتواند مورد استناد قرار گیرد ،قاعده «حرمت اعانه بر اثم و علدوان» مليباشلد.
مهمترین مدرک این قاعده ،آیه  2سوره مائده است که ميفرماید « :اتعااوانهواْ عالال الْبلرو واالتْقْلواى وا ال اتعالاوانهواْ عالال اِثْلم
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واالْعه دْواان»؛ و باید شما به یکدیگر در نیکوکاری و تقوی کمک کنید ،نه بر گناه و ستمکاری ل کملک کنیدل ل  .فقهلا بلر
حرمت اعانه بر اثم و عدوان اجماع دارند (موسوی بجنوردی1419 ،ق)با توجه به معاني اثم و عدوان ،قطعاً قاچاق کال
به عنوان یکي از جرایمي که معمو ًل سازمانیافته و بهصلورت جمعلي و در راسلتای تحصلیل منلافع نامشلروع انجلام
مي گیرد ،تعدی به حقوق جامعه و فرد است و موجب تضعیف اقتصاد کالن ،سیستم اقتصادی ،رواج بیکاری ،تضلعیف
ارکان سیاسي نظام و  ...بوده و مصداق قطعي اثم و عدوان و به استناد آیه شریفه ،حرام و جرم است.
-2قاعده نفي سبیل
از قواعد مهم فقهي که در موارد فراواني مبنای استنباط احکام فرعیه قرار گرفته ،قاعده نفلي سلبیل اسلت (موسلوی
بجنوردی1419 ،ق) حرمت هر عملي که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسللمان راهلي بلرای سللطه و ولیلت بلر
مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند ،طبق این قاعده روشن است .این قاعده در حوزه اقتصادی ،مواردی ماننلد علدم تولیلت
کافر بر اوقاف مسلمین و عدم اخذ شفعه کافر از مسلمان (طوسي1407 ،ق؛ حلي1408 ،ق) و ملوارد دیگلری را کله از
مصادیق منع سلطه کفار بر منابع ثروت و اقتصاد مسلمانان است ،شامل ميشود.بنابراین ،با توجه به ایلن قاعلده،قاچاق
کالهای خارجي وممنوعه موجب تسلط بیگانگان بر مسلمانان در حوزههای مختلف فرهنگلي ،اقتصلادی و اجتملاعي
مي شود؛ ازاینرو ،قاچاق کال قطعاً حرام ميباشد .آیا ميشود خرید برده مسلمان را از ارباب کافر به استناد نفي سلبیل
واجب دانست؛(کلیني1407 ،ق)و یا متوليشدن کافر بر موقوفات مسلمان که موجب ميشلود مسللمانان در اسلتفاده از
آن موقوفات مجبور باشند از کفار اجازه بگیرند و تحقیر شوند(فاضل لنکراني،)1425،به استناد این قاعده حلرام باشلد،
ولي کالی قاچاق حرام نباشد؟ بهنظر ميرسد حرمت قاچاق به استناد این قاعده قطعي ميباشد.
 -3قاعدة مصلحت (قاعدة اهم و مهم)
امام خمیني(ره) درباره شمول و گستره این قاعده ،معتقد است گاه مسائل عالي حکومت؛ مثل حفلظ نظلام اسلالمي،
عدالت اجتماعي ،حفظ کیان کشور اسالمي ،حفظ جان مؤمنان و وحدت مسلمانان ،اقتضلای آن را دارد کله حلاکم بله
تناسب زمان و مکان ،پا را فراتر نهاده ،حکمي دیگر صادر کند که این ،همان احکام حکومتي است که گلاه بلر احکلام
اولیه و ثانویه مقدم است (امام خمیني،1379،ج،21ص)34و در مورد مرجع تشخیص مصالح عمومي جامعه ،باید گفت
که این تشخیص ،با فقیه و حاکم اسالمي ميباشد .دلیل این مطلب نیز روایاتي است که در این زمینه وجود دارد؛ مثلل
توقیع امام زمان که ایشان امت را در حوادث پیشآمده به راویان حدیث کله منظلور ،فقهلا هسلتند ،ارجلاع داده اسلت
(صدوق1395،ق،ج،2ص )483و این امور ،فقط مربوط به امور شرعي نبوده و همه اموری را که در جامعه پیش ميآید،
شامل است (انصاری1420،ق،ج،3ص )555بر اساس همین اختیارات ،ولي فقیه و حاکم اسلالمي مليتوانلد تشلخیص
بعضي از امور و مصالح را به افراد متخصص و خبره واگذار کند .بر اساس همین قاعده ،در نظلام جمهلوری اسلالمي،
نهادهایي مثل مجلس شورای اسالمي و مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آملده کله مصلالح کشلور اسلالمي را
ميسنجد و بر اساس آن مصالح مهم ،قوانین و مقررات خاصي را وضع ميکند.لذا هر نوع واردات و صلادرات کلالی
قاچاق چون بر خالف مصالح عمومي نظام و جامعه اسالمي ماست ،جایز نیست ،ولي هلر زملاني کله ایلن ممنوعیلت
برداشته شد ،اصل آزادی در انجام معامالت ،سر جای خودش باقي است .با توجه به مطالبي که در ملورد قاچلاق کلال
گفته شد؛اگر چه بودن قاچاق کال در یک جامعه و همچنین پولشویي ،اثرات مخربي در جامعه دارند وللي ایلن دو دو
عنوان مجرمانه جداگانه ای هستند.
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-5بررسی اختالس ،قاچاق کال و جرم پولشویی درحقوق موضوعه
الف -اختالس
یکي از جرائم مالي و غیر قابل گذشت که رسیدگي آن در صالحیت دادسرا و دادگاه عمومي ميباشد جرم اخلتالس
است که قانونگذار در اصل  49قانون اساسي ،دولت را موظف ميکند تا ثروتهای ناشي از اختالس را گرفتله و حسلب
مورد به بیتالمال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد  6و  5قلانون تشلدید مجلازات ملرتکبین ارتشلاء و اخلتالس
و کالهبرداری که مصوب 1364/6/28مجلس شورای اسالمي است و به تائیلد مجملع تشلخیص مصللحت نظلام هلم
رسیده است .البته قانونگذار تعریف صریح و خاصي از اختالس ارائه نکرده اسلت املا آنچله از لبلهلی ملواد قلانوني
بدست ميآید مي توان چنین گفت؛ اختالس یعني «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص ،توسط مستخدم
دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته استت به نفع خود یا دیگری»طبق ماده  5قانون تشدید ،اگر ملأمور
دولت که بر حسب وظیفه ،وجوه یا املوالي را بله او سلپرده بودنلد ،بله نفلع خلود یلا دیگلری برداشلت و تصلاحب
نماید ،مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد .در صورتي که میزان اختالس تا پنجاه هزار ریلال باشلد
مرتکب به  6ماه تا  3سال حبس و  6ماه تا  3سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این باشد به  2تا  10سلال و انفصلال
دائم از خدمات دولتي و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل در برابر آن محکلوم
خواهد شد.
تبصره  -1در صورت اتالف عمدی ،مرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم ميشود.
تبصره  -2چنانچه عمل اختالس ،تویم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتي که میزان اختالس تا پنجاه هلزار ریلال
باشد مرتکب به  2تا  5سال حبس و یک تا  5سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به  7تا ده سال حبس
و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جلزای نقلدی معلادل دو
برابر آن محکوم ميشود.
مستخدمان دولتي عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالتر و یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از
خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پائینتر باشند به  6ماه تا  3سال انفصال موقت از خدمات عملومي محکلوم
ميشود .مطابق ماده  7قانون مذکور ،مختلس از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد .دادسلرا هلم
مکلف است صدور کیفرخواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعالم دارد .در صورتي که متهم برائت حاصلل کلرد ایلام
تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایایي مدتي را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ب-قاچاق
قانون مبارزه با قاچاق کال و ارز در دی  1392ابالغ شد و قانون اصلي مبارزه با این جرم است ،قاچاق را اینگونله
تعریف ميکند «:هر فعل یا ترک فعلي که موجب نقض تشریفات قانوني مربوط به ورود و خروج کال و ارز گردد و بر
اساس این قانون و یا سایر قوانین ،قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شلده باشلد ،در مبلادی ورودی یلا هلر
نقطه از کشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي کشف شود»منظور از «کال» در این قانون ،هلر شلیئي اسلت کله در
عرف ،ارزش اقتصادی داشته باشد« .ارز» هم پول رای کشورهای خارجي است ،اعلم از اسلکناس ،سلکه ،حواللههای
ارزی و اسناد مکتوب یا الکترونیکي دیگر که در مبادلت مالي کاربرد دارد.اما منظلور از «تشلریفات قلانوني»،اول بایلد
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بدانیم که ورود بعضي از کالها به کشور اصول ممنوع است و تحت هیچ شرایطي نميتوان آنهلا را وارد کشلور کلرد،
مثل مشروبات الکي یا مواد مخدر .وارد کردن این کالها به کشور ،به هر دلیل و با هر توجیهي ،ممنوع و جلرم اسلت.
به همین دلیل به آنها «کالهای ممنوع» مي گویند .در مقابل ،وارد و خارج کردن بعضي کالها نیاز به دریافت هیچ نلوع
مجوز قانوني ندارد .اینها را هم «کالهای مجاز» ميخوانند.اما بعضي کالها ذاتا نه مجاز هستند و نه ممنوع .بلرای وارد
کردن این کالها به کشور که به آنها «کالهای مجاز مشروط» گفته ميشود ،باید کارهایي قلانوني و اداری را انجلام داد
که همان «تشریفات قانوني» است .بنابراین ،تشریفات قلانوني؛ «اقلداماتي از قبیلل تشلریفات گمرکلي و بلانکي ،اخلذ
مجوزهای لزم و ارائه به مراجع ذیربط است کله اشلخاص موظفانلد طبلق قلوانین و مقلررات بله منظلور وارد یلا
خارجکردن کال یا ارز ،انجام دهند»از طرفي هر کاری که بر اساس قوانین کشور ،جرم تلقلي شلود ،حتملا مجلازات آن
هم در قانون مشخص شده است .جرم قاچاق هم از این قاعده مستثني نیست .قانون مبارزه با قاچاق کلال و ارز ،بلرای
قاچاق ،نگهداری ،حمل یا فروش کالهلای ممنوعله مجازاتهلای بازدارنلدهای را در نظلر گرفتله اسلت .میلزان ایلن
مجازاتها بر اساس ارزش کالی قاچاق تعیین ميشود ،به این شرح:
الف-ارزش کال تا  10میلیون ریال :جزای نقدی معادل  2تا  3برابر ارزش کالی قاچاق
ب-ارزش کال از  10میلیون تا  100میلیون ریال :جزای نقدی معادل  3تا  5برابر ارزش کالی قاچاق
ج-ارزش کال از  100میلیون تا یک میلیارد ریال :بیش از  6ماه تا  2سال حبس و جلزای نقلدی معلادل  5تلا  7برابلر
ارزش کالی قاچاق
د-ارزش کال بیش از یک میلیارد ریال 2 :سال تا  5سال حلبس و جلزای نقلدی معلادل  7تلا  10برابلر ارزش کلالی
قاچاق.
در ضمن ،بر اساس این قانون :مشلروبات الکللي ،املوال تلاریخي -فرهنگلي ،تجهیلزات دریافلت از ملاهواره بلهطور
غیرمجاز ،آلت و وسایل قمار و آثار سمعي و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالی ممنوع است»البته علالوه بلر
قاچاق و فروش چنین کالهایي ،نگهداری آنها نیز جرم محسوب ميشود .به هملین دلیلل ،اگلر کسلي کلالی قاچلاق
ممنوع را نگهداری کند ،طبق قانون با او برخورد ميشود .بر اساس این قانون «محل نگهداری کالهای قاچلاق ممنلوع
که در مالکیت مرتکب باشد ...توقیف و پلمپ ميشود و در صورتي که محکومعلیه ظرف  2ماه از تاریخ صدور حکلم
قطعي ،جریمه نقدی را نپردازد ،حسب مورد،از محل فروش آن برداشت و مابقي به ماللک مسلترد میشلود ».البتله ایلن
مجازاتها صرفا برای قاچاقهای ملوردی و معملولي اعملال ميشلود ،چلرا کله قاچلاق سلازمانیافته و حرفله ای بلا
مجازاتهایي سنگینتر جواب داده ميشوند.

ج -جرم پولشویی
درحقوق ایران بسترهایي وجود دارد که ميتواند در جهت جرمانگاری پولشویي ملورد اسلتفاده قرارگیرد.اصلل 49
قانون اساسي 1وقانون نحوه اجرای اصل  49مصوب  1363به بحث ثروتهای نامشروع و استرداد آن به صلاحبان اصللي
 1اصل  49قانون اساسی درخصوص مبارزه با ثروتهاي نامشروع مقرر می دارد« :دولت موظف است ثروتهاي ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوءاستفاده از موقوفات ،سوء استفاده از مقاطعه کاريها
و معامالت دولتی ،فروش زمینهاي موات و مباهات اصلی ،دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد.این حکم باید بارسیییدگی
وتحقیق وثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
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یا مراجع قانوني مربوطه پرداخته و در ماده  14مقرر ميدارد هر گونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49قانون اساسلي
به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات باطل و بال اثر است .انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنلده
به مجازات کالهبرداری محکوم خواهد شد .این ماده را تا اندازهای ميتواند به عنوان یکي از مصادیق پولشلویي یعنلي
پولشویي از طریق نقل و انتقال دارایيها و عواید نامشروع ناشي از جرم موضوع بند (الف) ملاده  6کنوانسلیون پلالرمو
تلقي شود .اما به دلیل آشنا نبودن ادبیات حقوقي آن زمان با عنوان پولشویي ،قانونگذار عمل را در حکلم کالهبلرداری
محسوب کرده و مجازات کالهبرداری را برای آن مقرر کرده است .بنابراین قلانون اساسلي عوایلد حاصلل از ارتکلاب
فعالیتهای مجرمانه را نامشروع ميداند و دستور به توقیف و مصادره آن املوال ميدهلد .املا آنچله در اصلل  49قلانون
اساسي و قانون نحوه اجرای آن آمده است،به هیچ وجه برای مبارزه با پولشویي کفایت نميکرد.واین شبهه که با وجود
اصل  49و همچنین مواد 9و  10قانون مجازات اسالمي سال ،75نیلازی بله جلرم انگلاری پولشلویي در ایلران وجلود
ندارد(عربیه،1382،ص )20قابل پذیرش نبوده است ،آنچه اصل  49و قانون نحوه اجرای آن بله دنبلال آن بلوده ،صلرفا
اخذ اموال نامشروع حاصل از فعالیتهای غیر قانوني یا مجرمانه از مرتکبان این فعالیتها و بازگردانلدن آنهلا بله صلاحبان
اصلي و در صورت مجهول بودن آنان به مراجع قانوني است.1یعني این قانون و بسیاری از قلوانین دیگلری کله ضلبط
اموال حاصل از جرم به تبع اثبات جرم اصلي را مقرر مي دارند مثل ماده  4قانون تشلدید مجلازات ملرتکبین ارتشلا و
اختالس و کالهبرداری،ماده  28قانون اصالح قانون مبارزه با ملواد مخلدر  ،76ملواد  9و  10قلانون مجلازات اسلالمي
سال ،75عمدتا در رابطه باضمان اشخاص و جبران خسارت زیان دیده از وقوع جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفتله
است و قانونگذار از دیدگاه حقوق مدني به آن نگریسته است .درحالي کله در نظلام حقلوقي جدیلد و کنوانسلیونهای
بینالمللي مصادره اموال به عنوان یک اقدام کیفری مورد توجه است که با مسئولیت کیفری مرتکب مرتبط اسلت.عالوه
بر اینکه در این مقررات صرفا اعمال مقدم بر کسب اموال نامشروع ،جرم محسوب شده وقابل مجازات است.یعني باید
میان اموال نامشروع و پولشویي تفاوت قایل شد؛ چرا که اموال نامشروع در ارتکاب جرایم مختللف فلراهم ميشلود و
ممکن است صاحب چنین اموالي در صدد تطهیر این اموال برنیاید و مساله تطهیر پول برای وی مطرح نباشلد املا ایلن
اموال طبق مقررات موجود قابل ضبط است ،اگر چه پولشویي نیست؛ بله هملین دلیلل و تحلت لت أثیر توصل یه و اللزام
کنوانسیون ها و اسناد مذکور(خصوصاً بند الف ماده  3کنوانسیون1988وین)مبني بر جرم انگل اری صل ریح پولشل ویي در
قوانین داخلي کشورها ،مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانوني که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبلارزه
با پولشویي قابلیت اجرایي داشته باشد ،افتاده و هیأت وزیران در تاریخ( 1381/6/27لیحه مبارزه با پولشل ویي) را در 9
ماده تهیه و جهت تصویب نهایي به مجلس شورای اسالمي تقلدیم نمود.لیحله ملذکور پلس از ایراداتلي کله شلورای
نگهبان بر آن وارد نمود در تاریخ 1386/11/2در  12ماده مورد تصویب قرار گرفت.که البتله قلانون اصلالح مبلارزه بلا
پولشویي در مورخه 1397/7/3توسط مجلس شورای اسالمي تصویب ودر تاریخ 1370/10/15توسط مجمع تشلخیص
مصلحت نظام،موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد.
-6نتیجه گیری

1

ماده  8قانون نحوه اجراي اصل  49قانون اساسی.
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 -1با توجه به ماهیت پولشویي که جلوه ای مشروع و قانوني به اموال نامشروع مي دهد و از لحاظ عرف و عقل چنین
عملیاتي باطل ومن غیر حق مي باشد.از این روی عملیات پولشویي به عنوان یکي از مصادیق قاعده اکل مال به باطل
قرار مي گیرد .بنابراین بر اساس آیات حرمت(اکل مال به باطل) ،عملیات پولشویي حرام و نامشروع مي باشد.
 -2با توجه به ضررهای مخرب پدیده پولشویي که برای جامعه اسالمي دارد (که قبال گفته شد)؛وظیفه دولت است که
با پولشویي مقابله و آن را جرم انگاری کند .به نظر مي رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده ل ضرر که جهت جلوگیری
از ضرر در حکومت اسالمي و حفظ نظام( اقتصادی ،اجتماعي ،امنیتي )... ،جامعه مي باشد و از طرف دیگر با نظر به
پیامدها و ضررهای منفي پدیده پولشویي ،فهمیده مي شود که باید پولشویي را جرم و با آن مبارزه شود.
 -3پولشویي موجب اختالل و بي ثبات ي در بازارهای مالي و اختالل در نظام مالیاتي ،تضعیف بخش خصوصي ،بي
عدالتي و همچنین خسارات قابل توجه اجتماعي وباعث فاسد کردن ساختار حکومت و امنیت کشور و بسیاری آثار و
پیامدهای دیگر در زمینه های اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي مي شود.به عبارت دقیق تر ،پولشویي موجب اختالل در
نظام اقتصادی ،اجتماعي ،امنیتي و ...جامعه مي شود.مع الوصف ،چون پدیده پولشویي موجب اخالل در نظام اقتصادی
و امنیتي و غیره مي شود و بر خالف نظم و مصالح عمومي است؛ لزم است که به منظور جلوگیری از اختالل در نظام
و حفظ مصالح اجتماعي و به عنوان حکم ثانوی ،با این پدیده مقابله شود و آن را جرمانگاری کرد و برای آن مجازات
سختي در نظر گرفت؛ چرا که مي توان گفت حفظ نظام و مصالح عمومي عقالً واجب است و آنچه موجب اختالل
ميشود ،باید با آن برخورد و مبارزه کرد.
-4برای جرایم اختالس،قاچاق کال که مباني فقهي روشني نظیر آیات اکل مال به باطل ،اکل سحت و روایاتي از جملله
کالم پیامبراکرم(ص) وامام علي(ع)،قواعد فقهي چون قاعده ی لضرر و حفظ نظام ،برجرم انگاری ایلن پدیلده دلللت
مي کند .و مجازات آن هم بر اساس قاعدهی(التعزیر لکل عمل محرم)،تعزیر مي باشد.برای جرم پولشویي نیز اگلر چله
یک جرم جدیدی است ولي با تعریفي که از آن شده وداشتن تبعات منفي زیاد درجامعه،به نظلر ملي رسلد کله بتلوان
همین مباني فقهي را برای این جرم نیز در نظر گرفت.
 -5با توجه به مباني وآموزه های دین مبین اسالم نظیر منع و تحریم(اکل مال به باطل) و سیره پیشوایان بلزرگ اسلالم
در این مورد و این که عملیات پولشویي که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع مي شود نیز ازمصادیق (اکل ملال بله
باطل) است ،از این رو عملیات پولشویي ،عمل حرامي محسوب مي گلردد و بله موجلب قاعلده(:التغریر لکلل عملل
محرم) و قاعده(:التعزیر بما یراه الحاکم)،حاکم اسالمي مي تواند برای این گونه اعمال حرام و مضر به مصلالح اجتملاع
مجازات تعیین نماید که این کار مي تواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسالمي است انجام پذیرد.
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Criticism of embezzlement and smuggling of goods as examples of money
Laundering
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Money laundering is a legitimate and illegal manifestation of illicit and illegal property,
and this phenomenon is one of the transnational organized crimes that has harmful effects and
effects at the international level and interferes with social, political, economic and security
issues. It has significant social and political implications for communitiesIn order to compare it
with the crimes of embezzlement and smuggling of goods, the clear jurisprudential principles
such as the verses of Akal-e-Mal to falsehood, Akal-e-Sahat, narrations and jurisprudential
rules such as the rule of no harm and maintaining the system imply the embodiment of this
phenomenon. And the teachings of the religion of Islam, such as the prohibition and
prohibition (the misappropriation of property) and the behavior of the great leaders of Islam
regarding money laundering operations that lead to the use of illicit income. Also, it is one of
the instances of (misrepresentation of property) and it is considered a haram act and according
to the rule: Punishment determines that this can be done through the legislature, which is one of
the pillars of the Islamic government.
Keywords: Money laundering, misappropriation of property, embezzlement and smuggling of
goods, examples of money laundering.
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