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 چکیده
المللی است. اینن  ن یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بینعنواشویی، بهمبارزه با پول

شنویی،  ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پنول امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون

شویی همسو بنا  المللی در برابر پولهای بینگذاریالمللی قرار گرفته است. سیاستدر دستور کار جامعه بین

میان آنچه اهمینت بسنیاری دارد    های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در اینآموزه

کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسنک  « واحدهای اطالعات مالی»شده اطالعات مالی است که سبب

 Egmont) عنوان گروه اگموننت لی، تحتشویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فرامپول

Group)فنرد    دلیل نقنش منحصنر بنه   شده تا کارایی واحدهای اطالعات مالی افزایش یابد. این امر به، تالش

اقتصنادی و تنینیم   -رخ جننایی در خصنوج جنرایم منالی    ساختار مزبور در ارزینابی ریسنک و ترسنیم ننیم    

ترتینب در  شنویی اسنت. بندین   های ضند پنول  در برنامه های متناسب جهت پیشگیری از این جرایمسیاست

شویی پرداختنه  لمدار سیاست جنایی در برابر پوبررسی رویکرد ریسک رو، با نگاهی فراملی، بهپژوهش پیش

  .شودمی

 

 ریسک، پیشگیری، واحد اطالعات مالی، گروه اگمونتشویی، مدیریتپول واژگان کلیدی:

 
   انشگاه شهید بهشتید دانشکده حقوقدانشیار  .1
 شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم. 2
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 مقدمه

شناسنی از سندن ننوزدهم منیالدی توجنه      هنای علنم جنرم   حل معمای بزهکاری در چنارچو  داده 

ا دارا بودن دو بعد نیری و عملی در تالش شناسی بخود جلب کرد. جرماندیشمندان این حوزه را به

شناسنی پدیندن جننایی، در قالنب رویکردهنایی      است تا چرایی ارتکا  جرم را مطالعه کند و با علت

در اینن مینان،    عملی، به ارائه راهکارهنایی جهنت پیشنگیری از جنرم و اصنالم مجرمنان ب.نردازد.       

ی و وضعی، فنی جرم، همنواره موضنوعی   پیشگیری از جرم در معنای مبارزه با علل اجتماعی، شخص

شناسنی  چالش برانگیز در میان صاحبان اندیشه بوده است. گاهی پر اهمیت که گویی مطالعات جرم

حل معضل پدیده جنایی است و گاهی هم با به چالش کشیده شدن دسنتاوردهای آن بنوی   تنها راه

 شود.ناامیدی از راهبردهای آن برخاسته می

گذاراننه دیگنری در   های قضنایی، پلیسنی و قنانون   ها و رویهها، سیاستتمانبا گذشت زمان، گف

آوری به فرهنگ جدید کنتنرل جنرم   حمایتی و روی-گردانی از مدل بازپروریچارچو  جنبش روی

های اخیر در کشورهای اروپای غربی معمول شد که بنه احتمنال   ابتدا در امریکای شمالی و در سال

های عدالت سنجشنی، آمناری، کیفرشناسنی    کند و با عنوانافراد تکیه می ارتکا  جرم و تکرار جرم

اند تا سازوکارهای حقوق کیفری و اند و در تالششناسی جدید )تخمینی( مشهور شدهجدید یا جرم

شناسی را به منزلة وسایل و ابزار مدیریت خطر یا ریسنک جنرم و تکنرار جنرم بنه کنار گیرنند        جرم

 (.322-323: 1311ابرندآبادی، )نجفی

جننایی ننوین   ریسک جرم و نیارت بر مجرمان بالقوه و بالفعل به عنوان سیاسترویکرد مدیریت

کناران،  جنایی و عوامل خطر جرم نزد  بزهکار، در پی نیارت و کنترل بر بزهبا تأکید بر وضعیت پیش

تغییر بنینادین گفتمنان   دیدگان و آماج جرم از گذر تقویت و حفاظت از آنها است. این به معنای بزه

(. در اینن رویکنرد، پیشنگیری    22: 1332گنرا اسنت )ریگاکنا ،    مدار به جای تأکیند اخنالق  امنیت

هنای ننوین   جای آن از فنناوری دهد و بهمحور است موضوعیت خود را از دست میاجتماعی که علت

منیور کناهش  ا بههای خطرزها و محیطبندی خطر، وضعیتهای خطردار، دستهبرای شناسایی گروه

فراوانی خطر ارتکا  جرم و تکرار جرم و افزایش فراوانی شناسایی خطنر، خنااسنازی، دسنتگیری و    

 337: 1311ابرنندآبادی،  شنود )نجفنی  دور کردن مجرمان بنالقوه و بالفعنل از جامعنه اسنتفاده منی     

هنا راه چناره   ناپنذیر و تن (. زیرا خطر جرم و مجنرم گرینز  1333، صیقل، 1311همچنین ن.ک: بک، 

ای که در اینن رویکنرد، بسنیاری از مقنررات حقنوق کیفنری بنا        گونهمدیریت و کنترل آن است، به

های نوین، مبتنی بر حاکمیت امنیت شنده اسنت )آقابابنایی،    شناسیهای جرمتأثیرپذیری از اندیشه

1337 :33.) 
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شود با اتخاذ آن تالش می الملل نیز قرار گرفته است که بر اسا این امر مورد توجه جامعه بین

اقتصنادی، بنه کنتنرل آن     -ویژه جنرایم منالی  رویکرد مدیریت ریسک در خصوج جرایم فراملی، به

 ب.ردازند.

با توجه به پیامدهای ناگوار سیاسنی،   –امروزه بزهکاری یا جرایم اقتصادی در مفهوم وسیع واژه 

: 1333ابرنندآبادی،  ده اسنت )نجفنی  نگرانی جهنانی تبندیل شن   به یک دل -اقتصادی و اجتماعیِ آن

شویی است که مبارزه اقتصادی، پول-شده مهم در حوزه مالی(. از جمله جرایم فراملی یا جهانی323

علیه آن، بخش مهمی از مبارزه کلی با جرایم مالی، از قاچاق مواد مخدر، انسان، کاال و ارز گرفته تنا  

شنویی فراینندی اسنت کنه طنی آن،      پنول  1آیند. های تروریستی به حسنا  منی  تأمین مالی فعالیت

های پنولی  گردد، امری که با هرچه بیشتر منیم شدن حوزهدرآمدهای مجرمانه مشروع و قانونی می

تنر شندهز زینرا هندا نهنایی از کسنب سنود و منفعنت         اقتصادی مهنم  -و مالی، برای مجرمان مالی

 2و استفاده از آنها است.های پولی و مالی مجرمانه، به جریان انداختن آن در نیام

شویی و تأمین مالی تروریسنم، گنروه وینژه    ترین سازمان فراملی در حوزه مبازره با پولتخصصی

هایی به کشنورها  است. نتیجه اقدامات این گروه منجر به تدوین و ارائه توصیه (FATF)3اقدام مالی 

مین مالی تروریسم ب.ردازنند. آخنرین   شویی و تأطور کارآمدی به مقابله با پولشد تا به موجب آن به

شویی و تأمین مالی المللی در مبارزه با پولاستانداردهای بین»عنوان ها تحتنامهویرایش این توصیه

گانه منتشر شد. مطناب  توصنیه   های چهلاست که در قالب توصیه 2712مربوط به سال « تروریسم

توسنط کشنورها ضنرورت     3«کرد مبتنی بر ریسکها و اتخاذ رویارزیابی ریسک»این گروه  1شماره 

شویی و تأمین مالی تروریسنم بنا آنهنا مواجنه     هایی را که در ارتباط با پولدارد. کشورها باید ریسک

                                                           
هنای اقتصناد سنیاه بنه اقتصناد رسنمی، بررسنی        ها و ابزارهای راهیابی منابع به دست آمده از فعالینت شناسایی شیوه. 1

های تأثیرگذاری و در نهایت راهبردهنا و راهکارهنای جلنوگیری دسنتیابی مجرمنان بنه درآمندهای        ماهیت نفوذ و حوزه

، همچننین  13: 1313گنجند )ن.ک: رهبنر، میرزاونند،    شویی منی های مجرمانه، در حوزه مطالعاتی پولیتحاصل از فعال

 (.1331ز خلیلی پاجی، 1331بیدی کرمانشاهی، ثالث مؤید، ر.ک: سیاه

-طور رسمی وارد ادبیات حقنوق کیفنری و جنرم   به 1311شویی مصو  شویی به موجب قانون مبارزه با پول. جرم پول2

-مدار در برابر پنول اقدامات ریسک 1311نامه اجرایی قانون مذکور در سال ی ایران شد. پس از آن با تصویب آیینشناخت

گران عدالت کیفری قرار گرفت. با این وجود به دلیل نیازهای داخلی و نینز الزامنات همکناری    شویی در دستور کار کنش

شویی در ایران آغاز شند کنه در نهاینت در تناری      ون مبارزه با پول، تالش برای اصالم قانFATFبا گروه ویژه اقدام مالی 

شنده تنا در تبینین سناختار     رو تالشسان، در پژوهش پیشقانون اصالحی مورد تصویب قرار گرفت. بدین 73/73/1333

نامنه  ینین شویی قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد. افزودنی اسنت پنس از نگنارش اینن مقالنه آ     مدار در برابر پولریسک

 .به تصویب رسید 1331اجرایی جدید قانون مبارزه با پولشویی در سال 

3. FATF (Financial Action Task Force) 
4. Risk-Based Approach (RBA) 
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ها، کشورها بایند بنا بکنارگیری    گونه ارزیابیهستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند. براسا  این

شنویی و تنأمین منالی    اقداماتی را که برای پیشگیری از پول مدار، اطمینان پیدا کنندرویکرد ریسک

هنای شناسنایی شنده، تناسنب     دهند بنا ریسنک  تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می

 .(Werle and Others, 2017: 42-44)داشته باشد

و  هنای فننی  رسد درحال حاضر، در سنطح فراملنی و در نتیجنه فعالینت    نیر میبر این اسا  به

شویی، اجمناع جهنانی بنر مندیریت ریسنک      مند به پولحقوقی گروه ویژه اقدام مالی، در پاس  نیام

شویی استقرار یافته است. به طور کلی برای بررسی نهادهنای پنولی و منالی و سننجش مینزان      پول

د و دوم رویکر 1شویی دو رویکرد وجود دارد. نخست رویکرد قاعدن همانندریسک احتمالی وقوع پول

مدار. در روش نخست، مقام نیارتی اقدام به اتخاذ رویکردی یک.ارچنه صنرا نینر از مینزان     ریسک

پردازد. در واقع، در این رویکرد مینزان مشخصنی از مننابع بنه     شویی میاحتمالی یا واقعی وقوع پول

در شنود. امنا   شنویی اختصناج داده منی   سازی آنها نسبت به پولنهادهای پولی و مالی جهت مصون

رویکرد دوم، نیارت و توزیع منابعِ مرتبط، بر اسا  مواردی چنون مینزان فعالینت و ریسنک وقنوع      

هنای  شنویی حنوزه  پذیرد. در این رویکرد، میزان ریسک پنول ای خاج صورت میپولشویی در حوزه

زینابی  هنا و ار های اجرایی، اجرای سیاستریزی، تعیین گامعنوان مبنایی برای برنامهپولی و مالی به

گیرد. بر این اسا ، نقنل و  شویی قرار میهای اجرا شده در برنامه تقسیم کار ملی در برابر پولاقدام

گیرد تا مشنخ  شنود کنه آینا سنازوکارهای پیشنگیرانه و       انتقاالت پولی و مالی مورد رصد قرار می

شویی این رویکرد پول کند یا خیر. در واقع، درشویی به نحو صحیحی عمل میای در برابر پولمقابله

عننوان ینک جنرم    شنویی بنه  شود. برخالا رویکرد سنتی به پنول تنها یک جرم خاج محسو  نمی

شویی، یک ابزار مؤثر با دو کارکرد پیشنگیرانه و کشنج جنرم معرفنی     نتیجه، در رویکرد جدید، پول

م پنولی و منالی و   های جرم برای نیاشود با کنترل پول، کاهش هزینهسان، تالش میشود. بدینمی

هنا  مدیریت ریسک هدفمند در این حوزه و انسداد روزنه خطر ارتکا  جرم برای بزهکاران به افزایش

اقتصادی پیشگیری شود و س.س در صنورت وقنوع جنرم،    -پرداخته شود تا ابتدا از وقوع جرایم مالی

 سریعاً، کشج شود.

راهبرد مدیریت ریسنک، اطمیننان از    شویی در پرتوجهت مبارزه با پول مسألة کلیدی در تالش

مدار این موضوع است که لوازم مورد نیاز این سیاست به درستی ایجاد و فعال شوند. سیاست ریسک

محور است. تا زمانی که اطالعات اساسی و تأثیرگذار به مجریان قانون در شویی اطالعاتدر برابر پول

نتیجه این سیاست دل بسنت. در واقنع گنردش    هتوان بنحو صحیحی منتقل نشود، نمیاین حوزه به

اقتصنادی در چنارچو    -اطالعات بین نهادهای مجری قانون، گام نخست جهت مهنار جنرایم منالی   

                                                           
1. One size fit all 
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هنای پنولی، منالی و بنانکی را     راهبرد مذکور است. این اطالعات طیج وسیعی از اطالعات در حنوزه 

تا متولی دریافت، تحلینل و انتقنال    شود. مقدمه چنین گردشی، ایجاد نهادی کارآمد استشامل می

واحند  »عننوان  اطالعات مرتبط با جرایم مالی باشد. این وظیفه در سنطح ملنی بنه نهادهنایی تحنت     

هنای تقسنیم کنار ملنی در برابنر      س.رده شده اسنت. اینن واحندها، مطناب  برنامنه      1«اطالعات مالی

 شویی دارند.  ریسک پولشویی، نقش محوری در مدیریتپول

های فراملی و نینز اهمینت گنردش اطالعنات     عنوان یکی از چالششویی بهمبارزه با پولاهمیت 

عننوان مجمعنی فراملنی، متشنکل از     گیری گروه اگموننت، بنه  مالی در سطح فراملی، منجر به شکل

واحدهای مالی کشورهای عضو شده است. امری که بنیش از پنیش نشنان از اهمینت دسترسنی بنه       

اقتصنادی و نقنش حیناتی واحندهای     -موقع به جرایم منالی پاس  مناسب و به اطالعات مالی در ارائه

اطالعات مالی در این زمینه دارد. بنابراین بر اسا  اطالعات رسیده به نهادهنای منذکور، تحلینل و    

ترتینب  شویی را اتخاذ کنرد. بندین  های ملی یا فراملی الزم در برابر پولتوان سیاستارزیابی آنها می

شویی از منیر گروه وینژه  مدار در برابر پولد در پژوهش حاضر، نخستز رویکرد ریسکشوتالش می

شنویی  مدار در برابر پنول های اعمال رویکرد ریسکهای آن و س.س، گاماقدام مالی و منافع و چالش

 مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 

 شوییرابر پولمدار در بو توسعه رویکرد ریسک (FATF). گروه ویژه اقدام مالی 1

بنا تنأثیر بنر     2آمینز در پرتو بسط نیریه جامعه مخاطره« اولریش بک»اندیشة کنترل برآمده از آرای 

عنوان یکی از کارکردهای نیام عدالت کیفری مطرم شنده اسنت. ورود   جنایی، بههای سیاستنگرش

های اجراینی و  نشها و واکدهی و کنشگذاری جنایی و الگوهای پاس این مفهوم در عرصه سیاست

ترین تأثیر اینن رویکنرد بنر    گذاری همراه شد. بدون تردید مهمدهی ساختار سیاستقضایی، با جهت

هنای الزم  کیفری انسجام بخشی و بازاندیشی در مفهوم پیشگیری از جرم و ارائنه مؤلفنه  نیام عدالت

نینر در نینم    منورد « دسنتی پنیش »اسنت.  « دسنتانه عدالت پیشگیرنده یا پیش»گیری جهت شکل

حقوقی جدید، بر این باور است که پیشگیری از وقوع جنرایم بنزر ، از طرین  تنر  از مجنازات و      

تنهایی کارآمد و مؤثر نبوده و منجر به پیشگیری از وقنوع آنهنا نخواهند شندز     سیاست بازدارندگی به

ه کنردن اینن   ( و خفن 3جنرم بلکه تنها با کشج و شناسایی اعمال ارتکابی در مراحل نخستین )پنیش 
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-توان و باید مانع از تحق  مقاصد مورد نینر تصنمیم  جرائم در نطفه و اتخاذ اقدامات زود هنگام می

 (.372: 1331گونه جرایم شد )اسماعیلی، ریزان و مرتکبان اینگیران و برنامه

هنای  سان در پرتو مبانی نیری مربوط به عندالت پیشنگیرنده و تنالش جهنت اتخناذ روش     بدین

جننایی در اینن   گنران سیاسنت  های مختلنج، کننش  تانه در برابر مخاطرات موجود در حوزهدسپیش

سازی و ارائه مدل ساختاری جهت اجرایی نمودن آن پرداختند. نمونه بارز از ایجناد  چارچو  به الگو

 شویی است. امنری کنه بنه   مدار در برابر پولریسک، اتخاذ رویکرد ریسکمدل ساختاری در مدیریت

اقتصادی  ن یک نیاز پس از درک مخاطرات  به جریان درآمدن درآمدهای ناشی از جرم، بر نیامعنوا

المللی به ایجاد ساختاری منسجم در این حوزه منتهی شد و با شنروع فعالینت   ای و بینملی، منطقه

-کوجود منافع قابل توجه رویکنرد ریسن  ای نوین گشت. باوارد مرحله FATFگروه ویژه اقدام مالی 

های پولی و مالی ایجاد کرده که عدم توجه بنه حنل آن،   هایی نیز برای نیاممدار، این رویکرد چالش

 از کارآمدی این رویکرد خواهد کاست.

 

 (FATF)گروه ویژه اقدام مالی  مدارچارچوب مدل ریسک .1. 1

-ر مبنارزه بنا پنول   معنا است که نهادهای پولی و مالی دشویی، بدینمدار در برابر پولرویکرد ریسک

هایِ حسا  به ریسک اقدام نمایند. بر این اسنا ، هندا مندیریت ریسنک     شویی به اتخاذ سیاست

شنویی در  (. این امر در گام نخست با ارزیابی ریسک پنول 133: 1331است نه حذا ریسک )پارکر، 

راه است. شویی همآن نهاد و در گام دوم، اتخاذ سیستم کنترلی جهت مدیریت و کاهش ریسک پول

مدار از چند مؤلفه برخوردار است. نخستز این تندابیر  در این راستا تدابیر اتخاذی در رویکرد ریسک

اقتصادی نبوده، بلکه در تالش اسنت تنا بنا نفوذناپنذیری     -ناظر به پیشگیری مستقیم از جرایم مالی

رو، فع نمایند. از اینن  نیام پولی و مالی رسمی، میل به ارتکا  جرم را خنای و خطرات احتمالی را د

نتیجه این تدابیر، پیشگیری غیرمستقیم از جرایم منشا خواهد بنود. دومز فراینند اتخناذی نناظر بنه      

پنردازد و از سنوی دیگنر    ها است. از یک سنو، بنه تعینین ریسنک اشنخاج منی      اشخاج و موقعیت

برداننده تندابیر    شنده اساسناً در  کنند. سنومز سناختار ارائنه    ها و نقاط پرخطر را مشخ  میموقعیت

قهرآمیز استز یعنی متضمن تحدید حقوق و آزادی اشخاج و تحمیل شرایطی برخالا میل و اراده 

-باشد. این تدابیر با قرار گرفتن شخ  در دایره اشخاج با ریسک بناال تشندید منی   افراد به آنها می

مندار،  ریسنک یابد. چهارمز تکینه اصنلی رویکنرد    شدن سطح ریسک کاهش میشود و در صورت کم

های ورود درآمدهای مجرمانه به ساختار پولی و مالی و در واقع محروم کردن بزهکاران انسداد روزنه

حال، این رویکرد تنها به این امر توجه نندارد و تنالش   در استفاده از درآمدهای مجرمانه است. با این

ام پنولی و منالی، بنه کشنج     کند با انسجام ساختاری، در صورت ورود درآمدهای مجرمانه به نین می
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شنود  سریع وجوه و شناسایی بزهکار ب.ردازد. پنجمز آنچه در چنارچو  فراینند منذکور ترسنیم منی     

دهی کیفری به اشخاج دارای دارایی و وجوه مشکوک نیست. در این راسنتا،  ضرورتاً به معنای پاس 

افزایش کنتنرل در  ریسک باالی شخ  و وجود معیارهای عملیات مشکوک در خصوج او منجر به 

هنای  ها و توقیج وجنوه ینا داراینی   برابر او خواهد شد. این کنترل در مرحله نخست تا انسداد حسا 

 شخ  به علت ریسک باال و در مراحل بعدی ممکن است با آغاز اقدامات قضایی ادامه یابد.

 ، اولوینت  مدار است. بنر اینن اسنا   شویی مقدمه نیارت ریسکمدار در برابر پولرویکرد ریسک

-ناظران مشخ  و یک سیستم نیارتی و پایش مبتنی بر ریسک بر ساختار پولی و مالی حاکم منی 

هنای ناشنی از قاچناق ارز در نینام     شویی درآمدمشخ  شدن ریسک باالی پول برای ماال، باشود. 

ریت شویی درآمدهای ناشی از آن در بخش بور  یا بیمه، پایش و مدیبانکی و کم بودن ریسک پول

هنای نینام   یابد و راهبردهای الزم مطناب  بنا ویژگنی   ریسک در این زمینه در نیام بانکی اولویت می

 شود.بانکی اتخاذ می

شویی را مننوط بنه تجزینه و    گروه ویژه اقدام مالی تعیین مناط  و نقاط پر ریسک از منیر پول

پذیر یک کشنور در برابنر   سیبسان، باید مناط  اصلی پولی و مالی آتحلیل ریسک کرده است. بدین

هنای مختلفنی قابنل    شویی مشخ  شوند. شناسایی مناط  و نقناط از حینث ریسنک از جنبنه    پول

های پنولی و منالی و بررسنی اینکنه در آن حنوزه امکنان تطهینر        بررسی است. نخست، تعیین حوزه

هنا  ه بررسنی طور که ذکر شند، چنانچن  درآمدهای ناشی از چه جرمی بیشتر است. برای ماال، همان

دهند نینام   شویی درآمدهای ناشی از قاچاق ارز در نیام بانکی باشد، این امر نشان منی حاکی از پول

 عنوان یکی از نقاط پولی و مالی در این زمینه ریسک باالیی دارد.  بانکی به

دوم، تعیین مناط  پر ریسک بر اسا  موقعیت جغرافیایی است. برای ماال در شهرهای منرزی  

رو، ویژه شهرهایی که دارای بازارچه مرزی نینز هسنتند. از اینن   وقوع قاچاق کاال زیاد است. به امکان

شوند. این امنر  شویی درآمدهای ناشی از قاچاق کاال پر ریسک محسو  میاین شهرها به لحاظ پول

رزه بنا  قانون اصنالحی مبنا   3ماده « پ»از بند  3گذار قرار گرفته و به موجب مورد مورد توجه قانون

تعیین فهرست مناط  پرخطر را بنه شنورای عنالی مقابلنه و پیشنگیری از       1333شویی مصو  پول

 شویی و تأمین مالی تروریسم واگذار کرده است.جرایم پول

بر اهمیت تعیین مناط  و نقاط پر ریسک، شناسایی ریسک، باید از پویایی برخوردار باشدز افزون

ونگی تهدیدها و شرایط، بررسی ریسک نیز باید تغیینر کنند. بنرای    زیرا در طول زمان و بسته به چگ

-های مجرمانه نبوده است. با اینچندان مورد توجه گروه 1مجازیماال، تا چند سال گذشته، ارزهای

شویی در فضای مجازی حال، امروزه ارزهای مجازی نیز تبدیل به ابزاری قدرتمند جهت ارتکا  پول

                                                           
1. Virtual Currencies 
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های منحصر به فرد آنهنا، موجنب   ا در فضای پولی و مالی کشورها و ویژگیشده است. ورود این ارزه

 قرار گرفته است.  1مجازیاقبال بزهکاران یقه

تواند کارآمند باشند کنه از پوینایی الزم برخنوردار      سان، هر نیام سنجش ریسک زمانی میبدین

مری که منورد توجنه گنروه    اندیشی کند. اهای جدید نسبت به آن نیز چارهباشد و با شناسایی حوزه

شنویی  مدار در برابنر پنول  ویژه اقدام مالی قرار گرفته که بر اسا  آن اقدام به توسعه رویکرد ریسک

شویی اقدام به ارائنه  مدار در برابر پولبا توجه به رویکرد ریسک 2712کرده است. این گروه در سال 

کرد. در واقع اصنالم و تجدیندنیر اینن    گانه خود های چهلنسخه جدید و تجدیدنیر شده از توصیه

 های پر ریسک، صورت گرفت.ها با هدا افزایش الزامات برای مدیریت موقعیتتوصیه

 

 مدار در برابر پولشوییمنافع اتخاذ رویکرد ریسک .2 .1

تنرین مزینت اینن    هایی برخنوردار اسنت. مهنم   شویی از مزیتمدار در برابر پولاتخاذ رویکرد ریسک

هنای پنولی و   ستفاده کاراتر از منابع و عملکرد مؤثرتر است. بر این اسا ، از یک سو، حوزهرویکرد، ا

گیرند و از سوی دیگر هزیننة کمتنری صنرا    مالی و مشتریان پرریسک مورد نیارت بیشتر قرار می

قنانون   1مناده  « ث»شود. برای ماال مطناب  بنند   های پولی و مالی و مشتریان کم ریسک میحوزه

یکی از مشناغل غیرمنالی کنه در آن معنامالت زینادی بنه        1333شویی سال مبارزه با پول اصالحی

ترتیب شویی در معرض خطر است شغل صرافی است. بدینشود و از نیر پولصورت نقدی انجام می

گر باال بودن ریسک واقعی آن باشد، اینن  چنانچه ارزیابی ریسک انجام شده در این حوزه کاری نشان

 گیرد.گران این رویکرد قرار میمدار در اولویت کنشرویکرد ریسکحوزه در 

-حوزه پذیری و پویایی آن است. از آنجا که ریسکمدار، انعطاامزیت دیگر اتخاذ رویکرد ریسک

شود، اتخاذ این رویکرد و سامانه پایش آن، بنا  های پولی  و مالی ایستا نیست و با سرعت، روزآمد می

های نوین خواهد بود. برای نموننه، برخنی کشنورها در پرتنو     به شناسایی ریسکسرعتی بیشتر قادر 

الزامات گروه ویژه اقدام مالی و در رهگذر تدوین اسناد ریسک ملی به مخناطرات ارزهنای مجنازی و    

توان به سند ارزیابی اند. برای نمونه میقابلیت واقعی و احتمالی آن در وقوع جرایم مالی توجه داشته

هنای موجنود در حنوزن    بریتانیا اشاره نمود که در بخش پننجم، بنه ریسنک    2713لی سال ریسک م

ای از محصنوالت و  . فناوری مالی شامل طینج گسنترده  (NRA, 2017)فناوریِ مالی پرداخته است 

مجنازی از جملنه اینن    شوند. پول الکترونینک و ارزهنای  خدماتی است که به وسیلة فناوری ارائه می

شویی و تأمین مالی تروریسم مورد توجه قنرار  حاضر از منیر پولاند که در حالتمحصوالت و خدما

های خناج خنود و   تواند متناسب با ساختار و فعالیتپولی و مالی می ترتیب هر مؤسسهدارند. بدین
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مدار، به توسعه مصداقی آن اقندام نمایند.   پذیری و پویایی رویکرد ریسکبا استفاده از ویژگی انعطاا

 شود.طور کاراتری مدیریت میمدار بهشویی توسط یک فرایند ریسکهای پولنابراین ریسکب

-مزیت دیگر این رویکرد آن است که مطاب  آن، تمام خطرات احتمالی شناسایی و بررسنی منی  

ای نسبت به حوزه پولی و منالی دارنند و   شویان شناخت قابل مالحیهشوند. در واقع، از آنجا که پول

هنای مشنروع بنه هنر     های مالی نامشروع و عدم تشخی  آنهنا از فعالینت  نهان کردن فعالیتبرای پ

شنود کنه بنا    ای طراحنی منی  گونهشویی بهمدار در برابر پولشوند، رویکرد ریسکاقدامی متوسل می

های شناسایی شده پرریسک ارتکنابی توسنط بزهکناران، اسنتفاده از آن را     افزایش تمرکز بر فعالیت

دهند  های مالی اجنازه منی  مدار به مؤسسهزهکاران مشکل سازد. افزون بر این، رویکرد ریسکبرای ب

های نیارتی و کنترلنی خنود را بنا    شویی را شناسایی و سیستمهای پولطور مؤثرتر و کاراتر روشبه

 ها تعدیل و تنییم کنند.نیر به آن روش

هنای  صالم و مؤسسنه های ذیبین مقاممدار، همکاری مناسبی که، رویکرد ریسکنکتة آخر این

آورد، چرا که بدون وجود همکاری و اتفناق نینر بنین آنهنا، فراینند نینارتی منؤثر        وجود میمالی به

مدار قابل تحق  نیست. این امر به معنای تحق  یکنی از اصنول اساسنی پیشنگیری از جنرم،      ریسک

 23ویکرد به شکل آشکاری در بند است. این ر« اصل مشارکت همه جانبة نهادهای حاکمیت»یعنی 

رو، الزمه از این (.312: 1333)نیازپور،  تبلور یافته است 1313های کلی نیام اداری مصو  سیاست

شویی نیز بسیج عمومی نهادهای مربنوط اسنت کنه اینن امنر      مدار در برابر پولاتخاذ رویکرد ریسک

ای در اینن حنوزه   از اقندامات جزینره  موجب گسترش رویکرد فرابخشی به پیشگیری از جرم و مانع 

 خواهد شد.

 

 شوییمدار در برابر پولهای اتخاذ رویکرد ریسکچالش .3. 1

هنایی نینز مواجنه اسنت.     های فراوان، با چنالش وجود مزیتشویی، بامدار در برابر پولرویکرد ریسک

یام پایش موجود به ینک  مدار و برخی دیگر از انتقال نها، از ذات رویکرد ریسکبرخی از این چالش

منینور ایجناد   ها این است که این رویکرد بنه شود. از جمله این چالشمدار ناشی میسیستم ریسک

های حوزه پولی و مالی در آوری و تفسیر اطالعات در مورد ریسکهای نیارتی، جمعها، سیستمرویه

از نیروهنای متخصن  اسنت    توجنه و اسنتفاده   سطوم ملی و فراملی، نیازمند اختصاج منابع قابنل 

کارگیری این رویکنرد آمنوزش بنه مؤسسنات پنولی و      (. افزون بر این، زمینه به21، 1333)کشتکار، 

مالی جهت ایجاد درک صحیحی میان آنها در خصوج شناسایی ریسک و انجنام اقندامات مقتضنی    

از جملنه  هنای دیگنر   شویی از نیر کمینت و کیفینت بنا ریسنک    دیگر است. زیرا ماهیت ریسک پول

های نینارتی در برابنر   ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک بازار متفاوت استز بنابراین، برنامه
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رو به دلیل نقش (. از این27: 1332شویی پیچیده و مشکل خواهد بود )الرنت چتین و دیگران، پول

مکنرر   3مناده   «ت»شویی بند مدار در برابر پولکلیدی آموزش در بکارگیری صحیح رویکرد ریسک

ارائه مشاوره به اشخاج مشنمول بنرای مبنارزه بنا      1333شویی مصو  قانون اصالحی مبارزه با پول

شویی و تأمین مالی تروریسم را در قالب ابالغ اصول راهنما از وظایج مرکز اطالعات منالی قنرار   پول

 داده است.

-شدن اقتصناد، تحنت  انیچالش دیگر مربوط به اهمیت گردش اطالعات در این حوزه است. جه

های جدید اطالعنات و ارتباطنات و عوامنل سیاسنی، سنبب شنده اسنت کنه فراینند و          تأثیر فناوری

ونقل و مصرا کاال و خدمات در نیام اقتصادی کشورها تا اندازه زیادی سرنوشت تولید، توزیع، حمل

در این فراینند، تبنادل    (.133: 1333در تعامل و مرتبط با یکدیگر متحول شوند )نجفی ابرندآبادی، 

توانند  اینن امنر خنود منی     1صالم، در سطح ملی و فراملی، ضنرورت دارد. های ذیاطالعات بین مقام

 ترتیب چنانچه در این رویکرد، اطالعات بنه شنکل  ساز مناقشات سیاسی یا امنیتی باشد. بدینزمینه

به توفی  چندانی دسنت یابند.    مدارتوان انتیار داشت رویکرد ریسکدرستی به گردش در نیاید نمی

برای نمونه، ممکن است ریسک یک مؤسسه بیشتر از آن چه هست اعالم شود و در نتیجه منجر بنه  

افزایش هزینه نیارت و کنترل و در نتیجه اتالا منابع شود و یا برعکس، ریسک یک موسسه کمتنر  

 ؤسسه خواهد شد. پذیری ماز آنچه هست اعالم شود که در این صورت نیز منجر به آسیب

 

 شوییمدار در برابر پولهای اعمال رویکرد ریسکگام .2

ناپنذیر  جرم امنری اجتننا   »مدار به جرم این است: بدون تردید گزارن اصلی در اتخاذ رویکرد ریسک

آنچه در اینن مفهنوم اهمینت دارد چیننش صنحیح وضنعیت       «. است و تنها باید آن را مدیریت کرد

مه این چینش صحیح نیز دسترسی به اطالعات پولی و مالی اسنت. بنر اینن    جنایی است و مقدپیش

شویی، ایجاد سنازوکاری جهنت تحلینل و بررسنی     اسا ، گام نخست در فرایند مدیریت ریسک پول

ریزی و ارائه راهبردهای کنشی و واکنشی بر اسنا  آن اسنت. جهنت    اطالعات پولی و مالی و برنامه

هنای  اید در سطح ملی نهادی بدین منیور ایجاد شود، سن.س در گنام  ایجاد چنین سازوکاری ابتدا ب

شویی تنییم و در نهایت راهبردهای کنشنی  رخ جنایی پولبعدی، بر اسا  اطالعات واصله ابتدا نیم

یا واکنشی الزم اتخاذ گردد. دریافت، تحلیل و ارزیابی اطالعات مالی واصله از نهادهنای مختلنج، بنر    

رخ جننایی  تواند ترسیم کننده ننیم الی کشورها قرار دارد. عملکرد این نهاد میعهده واحد اطالعات م

 های کارآمد در این حوزه باشد.شویی و مبنایی جهت تنییم سیاستپول

                                                           
برعهنده مرکنز    1333شنویی مصنو    مکرر قانون اصالحی مبارزه بنا پنول   3ماده « د». این امر در ایران به موجب بند 1

 اطالعات مالی نهاده شده است.
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 شوییواحد اطالعات مالی؛ محور مدیریت ریسک پول .1. 2
است که عندم رفنع    های اطالعاتیشویی، چالشهای ضد پولترین مشکلِ ایجاد و توسعه سامانهمهم

بر ایجاد مشکل در سطح کند. این امر افزونثمر میشویی را بیمدار در برابر پولآنها مدیریت ریسک
-ملی، با وجود اینکه تحقیقات در خصوج جرایم، اغلب در درون مرزهای ینک کشنور صنورت منی    

افنزایش انتقنال    پذیرد، ریسک کشج جرم را، با توجه به مبنادالت پنولی و منالی و رشند فنناوری و     
 دهد.سرعت پول به سراسر جهان، برای بزهکاران فراملی کاهش می

شنویی  های ضد پولبر این اسا  اقدام جهت پیشگیری یا کشج جرایم مالی با استفاده از برنامه
ای از اطالعنات در حنوزه پنولی،    عالوه بر آگاهی نسبت به قوانین و مقررات موجود، نیازمند گسنتره 

شود که غاینت  شویی، طیج وسیعی را شامل میکی است. اطالعات در جهت مبارزه با پولمالی و بان
نهایی آن ترسیم الگوی رفتاری مجرمانه، جهت پیشگیری یا کشج جرایم مالی است. مرکز تجمینع،  
تحلیل و بررسی این اطالعات، واحد اطالعات مالی است که به عنوان مرکز ملی سننجش ریسنک و   

-کند. اهمیت گردش اطالعات در سطح فراملی نیز موجبشویی عمل میر برابر پولتنییم راهبرد د

شده تا توجه کشورها به سوی ایجاد مجمعی فراملی در جهت تبادل اطالعات جلب شود. این امر به 
 واسطة ایجاد گروه اگمونت تجلی پیدا کرده است.

 

 شوییظیم راهبرد در برابر پولواحد اطالعات مالی؛ ابزار ملیِ سنجش ریسک و تن  .1 .1 .2
، مقنرر شند تنا    27731مریندا  -کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فسناد  23در پرتو ماده 

کشورهای عضو این کنوانسیون جهت پیشگیری از انتقال درآمد ناشی از جرایم موضوع کنوانسنیون  
اقدام به ایجاد واحد اطالعنات منالی    مزبور و ارتقاء همکاری در زمینه بازگرداندن چنین درآمدهایی،

های مربوط به معنامالت منالی مشنکوک، بنه     عنوان مسئول دریافت، تجزیه، تحلیل و نشر گزارشبه
دار نمایند. این امر منجر به تأسیس واحدهای اطالعات منالی در کشنورهای عضنو    مقامات صالحیت

اقتصادی، اولین گنام منؤثر در   -مالیشد تا با به گردش درآوردن اطالعات کارآمد در خصوج جرایم 
 شویی برداشته شود. کنترل پول

گروه ویژه اقدام مالی نیز به تشکیل واحد اطالعات مالی به عنوان مرکنز ملنی    23توصیه شماره 
دریافت و تحلیل اطالعات اشاره دارد و از کشورها خواسنته نسنبت بنه ایجناد چننین نهنادی اقندام        

-ها جهت مبنارزه کارآمند بنا پنول    عنوان بخشی از تالشای گذشته، بههسان، طی سالنمایند. بدین

 .S)اندو اقدام به تأسیس نهادهای تخصصی دولتی نموده هایی را توسعه دادهشویی، کشورها سیستم

Okogbule, 2016: 299)     شنناخته  « واحندهای اطالعنات منالی   ». این نهادها معمنوالً بنه عننوان

                                                           
1. Financial Action Task Force 
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هایی جهت تبادل اطالعات با نهادهای مجنری قنانون در مبنارزه بنا     روششوند که اقدام به اتخاذ می
 1اند.اقتصادی کرده -جرایم مالی

سنازی اصنول و   اند. نخست، پیادهکشورها در ایجاد واحد اطالعات مالی به دو صورت اقدام کرده
ی جدیند  های مجری قانون موجود، بندون ایجناد سناختار   شویی در بستر نیامساختار مبارزه با پول

ترکیبی( و دوم، ایجاد  ینک سناختار منحصنر بنه فنرد جهنت متمرکنز         قضایی، اجرایی و مدل )مدل
هنای  صالم )مدلدست آمده به نهادهای ذیها و ارزیابی اطالعات مالی و ارسال نتایج بهساختن داده

، که کارکرد واحند  2اداری و ترکیبی(. برای نمونه شبکه اجرای قانون در زمینه جرایم مالی در امریکا
داری امریکا اسنت کنه   اطالعات مالی را در این کشور دارد، یکی از ادارات زیر مجموعه وزارت خزانه

تأسیس شد. مأموریت این نهاد حفاظت از سیستم مالی امریکا در برابر جنرایم منالی    1337در سال 
کنند  . اینن نهناد تنالش منی    آوری، تحلیل و انتشار اطالعات پولی، مالی و بانکی اسنت از طری  جمع

اطالعات مالی کافی را برای نهادهای مجری قانون بدون ایجاد هزینه اضنافی بنر جامعنه منالی و ینا      
 (Meurant, 2014: 56). تخدیش حریم شخصی افراد مهیا کند

، در رویکنردی  1333شویی اصنالحی سنال   مکرر قانون مبارزه با پول 3در ایران به موجب ماده 
و قنانون مبنارزه بنا تنأمین منالی تروریسنم،        منذکور  کرد ساب ، به منیور اجرای قنانون مشابه با روی
شویی و تأمین مالی تروریسنم،  ها و تصمیمات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولسیاست

زیر نیر شورای مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. مطناب   « مرکز اطالعات مالی»
ماده مزبور وظایج این مرکز عبارت است از دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل « جال»بند 

شنویی و تنأمین منالی تروریسنم،     و ارزیابی اطالعات و بررسی معامالت و عملیات مشکوک بنه پنول  
ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معامالت و عملیات مشکوک به 

 2ترتیب با توجه به موارد گفته شده و نیز توجه بنه تبصنره   بدین شویی و تأمین مالی تروریسم.لپو
که مرکز اطالعات مالی در ایران یک موسسه تابع وزارت امنور اقتصنادی و   ماده مذکور، مبنی بر این

 دانست.« ییمدل اجرا»توان مدل واحد اطالعات مالی ایران را، مانند مدل امریکا، دارایی است، می
 

 گروه اگمونت؛ رویکردی فراملی به واحدهای اطالعات مالی .2 .1 .2
کننده اطالعات، یعنی واحدهای اطالعات گروه اگمونت متشکل از نهادهای دولتی دریافت و پردازش

شویی بود، بنا  بر روی پول مالی، است که دارای هدا مشترکی هستند. در ابتدا تمرکز گروه اگمونت

                                                           
کنند، آن را  مالی را کسب منی های تر، واحد اطالعات مالی، یک نهاد مرکزی است که اطالعات و گزارش. به بیانی ساده1

هنای ملنی مبنارزه بنا     صالم در زمینه اجنرای برنامنه  کند و س.س آن را به نهاد دولتی ذیهای خاصی تحلیل میبا روش

 (H. Muller, 2007: 85). دهدشویی ارجاع میپول
2. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 
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هنای فراملنی بنرای مبنارزه بنا      به تدریج نقش مهمی که واحدهای اطالعات مالی در تنالش حال این
به مرور زمان، ارکان مختلفنی در بدننه اگموننت     1کنند، آشکار شد.تأمین مالی تروریسم نیز ایفا می

 .(Turner, 2004: 1389)شکل گرفت و توسعه یافت تا وظایج این گروه به مرحله اجرا درآید

 ساختار مطلوب واحد اطالعات مالی از منظر اگمونت .1 .2 .1  .2
تصویب  1331کارگروه حقوقی، تعریج زیر از واحد اطالعات مالی را در سال  فعالیتبر پایه  اگمونت

در مبنارزه بنا تنأمین     واحدهای اطالعات منالی  آن را به منیور گسترش نقش 2773کرد و در سال 
یک نهاد مرکزی و ملنیِ مسنئول دریافنت،    : »(H. Muller, 2007: 90)مالی تروریسم اصالم نمود 

تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات مالی، در رابطه با موارد مشکوک درآمند حاصنل از جنرم و تنأمین     
شویی و تأمین مالی تروریسنم بنه   مالی بالقوه تروریسم، یا اطالعات مورد نیاز به منیور مبارزه با پول

تر نسبت به دارای اجزای خاصی است که تشریح هریک به فهم دقی  این تعریج«. صالممقامات ذی

در خصوج  اگمونت تحق  اهداا: الف؛ نهاد مرکزی و ملی: واحد اطالعات مالی کمک خواهد کرد

المللی مستلزم آن است که تنها یک نهاد دولتی در هر قلمرو یا حنوزه قضنایی کنه بنر     همکاری بین
شود، به عنوان نقطه تمنا  در ارتباطنات   ان یک کشور شناخته میالمللی به عنواسا  مرزهای بین

این امر در واقع الزمة دستیابی به اهداا گروه اگمونت است. زیرا رسنیدن بنه    .المللی عمل کندبین
تنوان بنه اطالعنات صنحیح     پذیر نیست و زمانی میاهداا جز با دسترسی به اطالعات صحیح امکان

رسی الزم را به تمامی اطالعات مرتبط در یک کشور داشنته باشند.   دسترسی یافت که یک نهاد دست

چارچو  قوانین و  دردهد که ایجاد یک واحد اطالعات مالی باید این عبارت نشان می ب؛ مسئول:

های معین شده برخوردار موجب آن، واحد اطالعات مالی از صالحیتمقررات کشور مربوط باشد و به

پ؛ دریافتت  تحلیتو و   شده در تعریج اگمونت قنرار خواهند گرفنت.    شکل نهاد ایجادباشد. بدین

را  عبارات مذکور، فعالیت اصلی تمنام واحندهای اطالعنات منالی مطناب  تعرینج اگموننت        انتشار:

: واحدهای اطالعنات منالی   دریافت کردنسازد: به فرد میها را منحصرکند و عملکرد آنمشخ  می
واحندهای اطالعنات    وینژه کنند. در واقع کنار  عات مالی عمل میعنوان نقطه مرکزی دریافت اطالبه

مالی کسب اطالعات در حوزن مالی است که این مفهوم همچنین آنهنا را از سنایر نهادهنای اجنرای     
اطالعات کسنب شنده از نهادهنای     تحلیل و تجزیه شامل ارزیابی اولیه تحلیل: .کندقانون متمایز می
شنویی در مرحلنه قبنل از تحقین      یت و ارتباط آن با وقوع پولدهی و بررسی کیفموظج به گزارش

شده به واحندهای اطالعنات منالی ممکنن اسنت در مراحنل       تجزیه و تحلیل اطالعات گزارش .است
مختلفی رخ دهد و اشکال مختلفی را در برگیرد. بعضی از واحدها تمنامی اطالعنات را پنس از ورود    

دلیل حجم زیناد ورودی اطالعنات جهنت    دیگر واحدها، به دهند. برایمورد تجزیه و تحلیل قرار می

                                                           
1. http://www.egmontgroup.org/statement_of_purpose 

http://www.egmontgroup.org/statement_of_purpose
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همین دلیل، بالفاصنله اطالعنات منالی را در    های مالی، چنین کاری عمالً غیرممکن است. بهبررسی
های مالی را با توجه به درخواسنت  دهند و واحدها، بررسیصالم تحقی  قرار میاختیار نهادهای ذی

دهند، اما این تجزیه ا به طور گزینشی طب  نیر خود انجام مینهادهای مزبور جهت بررسی بیشتر ی
گیرد. معموالً بسیاری از واحندها  رسد انجام نمیها در مورد تمام اطالعاتی که بدستشان میو تحلیل
شنویی، بنا هندا    برند کنه بنه آنهنا در تعینین رونند و الگوهنای پنول       ای را بکار میافزار تحلیلینرم

کنند، تنا خروجنی آن را بنه نهادهنای      ده توسط نهاد اجرای قانون کمنک منی  پیشگیری، برای استفا
 گنذاری اطالعنات:  انتشنار و اشنتراک  . (H. Muller, 2007: 93)دهی ارائنه دهنند  موظج به گزارش

هایشنان را  های مالی و نتنایج تحلینل  واحدهای اطالعات مالی باید بتوانند اطالعات حاصل از بررسی
شویی و جرائم مرتبط با آن، مانند تأمین مالی تروریسم، منتشر کننند.  با پول مطاب  با قوانین مبارزه

انتشار این اطالعات عالوه بر نهادهای مرتبط داخلی، باید با واحدهای اطالعات مالی سنایر کشنورها   
صورت پذیرد. یک عنصر مهم در ارزیابی امکان انتشار اطالعات این است کنه مشنخ  شنود قنانون     

د اطالعات مالی تا چه میزاننی اجنازه همکناری بنا سنایر واحندها را از لحناظ تبنادل         مربوط به واح
 دهد.اطالعات می

 اصول تبادل اطالعات در اگمونت .2 .2 .1  .2

هدا گروه اگمونت، فراهم کردن یک انجمن/تاالر گفتگو برای واحدهای اطالعات منالی اسنت تنا از    

این حمایت شامل گسنترش   .شویی منجر شودی ضد پولهای ملاین طری  به ارتقاء کارآمدی برنامه

های کارکنان این نهادها و ایجناد ارتبناط   دهی تبادل اطالعات مالی، ارتقاء تخص  و قابلیتو سامان

بهتر بین واحدها از طری  استفاده از فناوری است. این گروه، پننج کنارگروه و ینک کمیتنه را بنرای      

 .H)گنذاری تجربینات و داننش تشنکیل داده اسنت      اشنتراک  انجام مأموریت توسعه، همکاری و به

Muller, 2007: 92).1   هنای تبنادل   و بهتنرین روش 2(2771دو سند اصول تبادل اطالعات )ژوئنن

هنای تبنادل   هنا در رابطنه بنا بهتنرین شنیوه     برای تقویت تبادل اطالعات و ارائه راهنمایی 3اطالعات

است. این اصنول تنا    پذیرش گروه اگمونت قرار گرفته اطالعات توسط واحدهای اطالعات مالی مورد

کنند که واحدها باید بتوانند آزادانه با یکدیگر به مبادله متقابنل ینا توافن  متقابنل و     حدی بیان می

 هایی که توسط دو طرا پذیرفته شده است، ب.ردازند.مطاب  با رویه

 

 

                                                           
(، کنارگروه  TWG، کارگروه آموزش ) (OWG)(، کارگروه توسعهLWGها بدین شرم است: کارگروه حقوقی ). کارگروه1

 . (ITWG)و کارگروه فناوری اطالعات  (OPWG)عملیاتی 
2. www.egmontgroup.org/princ info exchange.pdf 

3. www.egmontgroup.org/bestpractices.pdf. 
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 شویی و تنظیم سیاسترخ جنایی پولبررسی ریسک ملی؛ ترسیم نیم .2. 2

شویی گردش اطالعنات منالی اسنت.    کارگیری راهبرد مدیریت ریسک در برابر پولگام نخست در به

گردش اطالعات، برعهده واحدهای اطالعات مالی است که این امر سبب ایجاد نقش محنوری بنرای   

یت گردش شویی شده است. پرسش مهم این است که دلیل اهماین واحدها در مدیریت ریسک پول

اطالعات مالی چیست؟ در پاس  به این پرسش باید گفت ارزش اطالعات مزبور در دو زمیننه اسنتز   

هنای پنر ریسنک و دوم، تنینیم     نخست، ارزش اطالعات در سنجش میزان ریسنک و تعینین حنوزه   

رو، واحدهای اطالعات مالی به دلیل قابلینت  های متناسب و مدیریت ریسک هوشمند. از اینسیاست

شنویی  های مناسب، محنور مندیریت ریسنک پنول    شویی و تنییم سیاسترخ جنایی پولسیم نیمتر

شوند. با نگاهی به قوانین و مقررات کشورهای مختلج این محوریت، با شندت و ضنعج،   محسو  می

توان در ساختار مربنوط بنه شنبکه اجنرای قنانون در زمیننه       مشهود است. نمونه عالی این امر را می

 امریکا مشاهده کرد. جرایم مالی

شویی شده قابلینت ورود  شویی یکی از مشکالت جدی ایاالت متحده امریکا است. وجوه پولپول

پنذیرد. هنر   های تجاری صنورت منی  به سیستم مالی امریکا را دارند که این امر اغلب از طری  روش

شویی ات مالی مورد پولالمللی و مؤسسهای بینمیلیارد دالر از طری  بانک 1777تا  277ساله بین 

هنای امریکنایی   شویی از طری  بانکشود که حداقل نیمی از این پولگیرد و تخمین زده میقرار می

شویی در اینن کشنور، درآمندهای حاصنل از  جنرایم منشنا       پذیرد. غالب وجوه مورد پولصورت می

ه از جرایم منشا در خارج های کایفی کحال این کشور مقصد پولارتکابی در این کشور استز با این

، 2771س.تامبر سال  11راستا و در پاس  به حمالت در این  1شود نیز است.از این کشور حاصل می

شویی و تأمین مالی تروریسنم اتخناذ نمنود. قنانون     توجهی را برای مبارزه با پولامریکا اقدامات قابل

می مؤسسات مالی را ملنزم بنه در پنیش    با اصالم قانون رازداری بانکی تما 2771سال  2پرستیوطن

شویی کرد. این قانون در حقیقت نشنان از قصند جندی امریکنا جهنت      گرفتن سیستم مبارزه با پول

کننندگان منالی تروریسنم دارد. قنوانین منذکور      پیشگیری و کشج جرم و تعقیب پولشویان و تأمین

مشنکوک را در خصنوج معنامالتی    اند تا در هر زمانی، گزارش عملیات مؤسسات مالی را ملزم کرده

شویی وجود دارد به شبکه اجرای قنانون در زمیننه جنرایم منالی ارائنه      که نسبت به آنها ظن به پول

هنای شناسنایی دقین  مشنتری جهنت      دهند. مؤسسات مالی ایاالت متحده ملزم به پیروی از برنامه

بنه شنبکه اجنرای     ت مشکوکشناخت هویت واقعی آن هستند تا از این طری  با ارائه گزارش عملیا

                                                           
1. https://home.treasury.gov/system/files/136/2018NMLRA_12-18.pdf 

2. Patriot Act 



 (19، )ایپپی  9311 تانبهار و اتبس ، اول، شماره میازده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  باقر شاملو و عارف خلیلی  پاجی           132

 

شویی پیشگیری نمایند و یا در صورت وقوع موجبنات  قانون در زمینه جرایم مالی، از وقوع جرم پول

 .(/http://www.fincen.gov/about_fincen/wwdکشج آن را فراهم سازند )ن.ک: 

ای از اینران، طینج گسنترده    1333شنوییِ اصنالحی   کرر قانون مبارزه بنا پنول  م 3با نگاهی به ماده 

دهندن نقش محوری آن توان مورد توجه قرار داد که نشانوظایج مرکز اطالعات مالی در ایران را می

حنال در جهنت ارزینابی ریسنک، همناهنگی و تنینیم       شویی اسنت. بنا اینن   در مدیریت ریسک پول

انند  توان اشاره نمود. این وظایج مطاب  ماده مذکور عبارتیدی مرکز میها به سه وظیفه کلسیاست

، دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات و بررسی معنامالت و  «الج»از بند 

هنا و عملینات   بررسنی و ارزینابی نحنوه تحصنیل و مشنروعیت داراینی      « پ»عملیات مشکوکز بند 

هنا و  هنای مربنوط بنه روش   نامنه ، تندوین آینین  «ج»ای واصله و بنند  همشکوک اشخاج در گزارش

ارزینابی و   ترتینب مصادی  گزارش معامالت مالی مشکوک جهت تصنویب در هینأت وزینران. بندین    

گیرد. نخست، بررسی ریسک منوردی و دوم بررسنی ریسنک    بررسی ریسک در دو سطح صورت می

از نهادهنای   کنز پنس از دریافنت گنزارش    عمومی. در سطح اول، یعنی بررسنی ریسنک منوردی، مر   

های ورودی در تحلیل دهی، اقدام به تحلیل و بررسی نموده و در صورتی که دادهمشمول به گزارش

نهایی با الگوی رفتاری مجرمانه خاصی هماهنگ باشند، طنی تنینیم گزارشنی بنه مرجنع قضنایی،        

ه تدریج و بنا توسنعه باننک اطالعناتی     شود. این امر بخواستار رسیدگی به جرم ارتکابیِ احتمالی می

هنای ضند   تواند منجر به بررسی ریسک در سطح عمومی و تندوین سیاسنت  مرکز اطالعات مالی می

 شویی بر پایه اطالعات عینی و واقعی، مبتنی بر راهبرد مدیریت ریسک شود. پول

در سنطح   های مناسنب و تبنادل اطالعنات   شویی، تنییم سیاستسان، ارزیابی ریسک پولبدین

ترین وظایج واحدهای اطالعات مالی است که در مقررات مربنوط بنه تشنکیل    ملی و فراملی از مهم

 آنها آمده است.

 

 شویینحوه ارزیابی ریسک پول  .1 .2 .2

شویی به معنای احتمال استفاده از یک مؤسسه مالی یا بانک ینا ینک مؤسسنه غیرمنالی     ریسک پول
-(. به عبارت دیگر ریسک پول11، 1333شویی است )کشتکار، توسط یک مشتری برای مقاصد پول

شویی با استفاده از سازوکار ارائه شویی به معنای میزان احتمالی ارتکا  مستقیم یا غیرمستقیم پول
 خدمت یک مؤسسه پولی و مالی است.

-معنای شناسایی، تجزیه و تحلیل ریسک است. بررسنی ریسنک پنول   طور کلی ارزیابی ریسک بهبه

(: بررسی احتمال استفاده از یک کسنب و  27، 1333شود )کشتکار، شویی از مراحل زیر تشکیل می
هایی از فعالیت یا کسب و کار یک مؤسسه پنولی و منالی   شوییز تشخی  جنبهکار برای مقاصد پول

http://www.fincen.gov/about_fincen/wwd/
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شنویی  شویی استز مشخ  کردن سنطوم ریسنک پنول   که مستعد سوء استفاده جهت مقاصد پول
هنای  های فعالینت موسسنه پنولی و منالیز تعینین جنبنه      باال( برای هر یک از جنبه )کم، متوسط و

توان عمل نمنود:  شویی. در این راستا، به دو شکل میپذیر فعالیت موسسه نسبت به خطر پولآسیب
ای ینک واحند ارزینابی جهنت     نخستز خود ارزیابی توسط مؤسسات، بدین شکل که در هر مؤسسه

شویی و تهیه ینک گنزارش صنحیح و بنه موقنعِ بررسنی       ن میزان ریسک پولتجزیه و تحلیل و تعیی
هنا بنا الگنویی    گیران آن مؤسسنه تشنکیل شنود. دومز ارسنال گنزارش     ریسک جهت ارائه به تصمیم

شویی یک مؤسسه، بنه واحند اطالعنات منالی جهنت ارزینابی و       مشخ ، توسط واحد مبارزه با پول
کنار بنردن رویکنرد    نگری در بنه با توجه به ضرورت کل تعیین میزان ریسک آن مؤسسه. مورد اخیر

شویی از سوی نیام پولی و مالی، از مطلوبینت بیشنتری برخنوردار اسنت و     مدار در برابر پولریسک
 مورد استفاده کشورهایی همچون امریکا نیز قرار گرفته است.

ی و تنأمین منالی   شنوی توجهی از تهدیدات مربوط بنه پنول  طور کلی، ایاالت متحده سطح قابلبه
پنردازد.  تروریسم را درک کرده است کنه از طرین  فراینندهای ارزینابی ریسنک بنه پنایش آن منی        

شنویی و  شویی و تأمین مالی تروریسم بر اسا  سند ملی ریسک پنول راهبردهای ملی مبارزه با پول
هنای  ارزیابی ای از دیگرزمان مجموعه گستردهشود. هماعمال می 2712سال  1تأمین مالی تروریسم

شنویی و تنأمین منالی تروریسنم منورد      ریسک ملی نیز جهت حمایت از راهبردهای مبارزه بنا پنول  
شود اما در تدوین و انتشار ها برای عموم منتشر نمیگیرد. اگرچه تمامی این ارزیابیاستفاده قرار می

ممکن حکومت توسط دو  گیرند. این فرایند در باالترین سطحراهبردهای مذکور مورد لحاظ قرار می
بنا   -شورای امنیت ملی و دفتر ملی کنتنرل منواد مخندر   -سازمان در دفتر اجرایی ریاست جمهوری 
شنویی و  گیرد. هماهنگی و همکاری در زمینه مبارزه با پنول مشارکت مؤثر نهادهای دیگر صورت می

ن ارزیابی ریسنک ملنی در   های مهم امنیت ملی، از زمان آخریعنوان اولویتتأمین مالی تروریسم، به
 . (Risk & Business Consulting, 2014: 264)طور قابل توجهی بهبود یافته استامریکا به

های واحد اطالعات مالی در سطوم فدرال، ایالتی و محلی به طنور  مقامات مسئول و زیرمجموعه
شنویی و  مبارزه با پولای از اطالعات مالی برای حمایت از تحقیقات مرتبط با مرتب از طیج گسترده

های راهبردی و شناسنایی خطنرات موجنود اسنتفاده     ها، تحلیلتأمین مالی تروریسم، ردیابی دارایی
های کسنب و  ها و استفاده از دادهکنند. این امر در درجه اول از طری  دسترسی مستقیم به دادهمی

الیِ این واحند شنامل گنزارش    پذیرد. اطالعات مشده توسط واحد اطالعات مالی صورت مینگهداری
های اجباری است. واحد اطالعات مالی ینک رویکنرد   های مشکوک و تعداد دیگری از گزارشفعالیت
شده سالیانه اتخناذ کنرده اسنت و از    های کالن دریافتریسک را برای تجزیه و تحلیل دادهمبتنی بر

هنای دارای اولوینت   گنزارش  مشنکوک و سنایر  های عملینات ای برای شناسایی گزارشقواعد پیچیده

                                                           
1. National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing 
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طور مستقل توسط نهادهای اجرای قانون مشکوک نیز بههایکند. تعداد زیادی از گزارشاستفاده می
مالی مطاب  با نیازهای عملیاتی و سایر نهادها با دسترسی مستقیم به پایگاه اطالعاتیِ واحد اطالعات

 (FATF, 2016: 9). گیرندتحلیل قرار میوآنها، مورد تجزیه
تنوان رویکنرد   وضوم منی ترتیب، با توجه به ساختار و کارکرد واحد اطالعات مالی امریکا، بهبدین

اسا ، پس از تجمینع اطالعنات در واحند اطالعنات     ایننگر به ارزیابی ریسک را مشاهده کرد. برکل
و نیارتی منورد   های قانونیگیرد و مطاب  آن سیاستهای موجود مورد ارزیابی قرار میمالی، ریسک
شود. در مقابل، در ایران با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از ایجاد واحند اطالعنات   نیاز تنییم می

نامه اجراینی قنانون مبنارزه بنا     آیین 31مالی و وجود وظایفی در راستای تحلیل ریسک مطاب  ماده 
-حال، تالشاست. با این، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه رخ نداده 1311شویی مصو  سال پول

، به عنوان یکی از الزامات اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در 1ها جهت تدوین سند ارزیابی ملی ریسک
شنرط  پرتو برنامه اقدام این گروه برای ایران، مدتی است که آغاز شده است. تدوین این سنند پنیش  

تروریسنم اسنت. در اینن    تأمین منالی  شویی ومدار در حوزه مبارزه با پولکارگیری رویکرد ریسکبه
شوند، سن.س دامننه   های پولی و مالی دارای ریسک وقوع جرایم مالی شناسایی میزمینه ابتدا حوزه

های کیفیز ریسنک بناال، متوسنط و پنایین،     ریسک هر حوزه، با استفاده از آمارهای کمی، با شاخ 
شود ریسک پدیده مجرمانه رانه تالش میفناو-شود و سرانجام با اتخاذ رویکردهایی وضعیتعیین می
 دیده مدیریت شود.سطح بزه، بزهکار و بزهدر سه
 

 تنظیم سیاست قانونی و نظارتی .2 .2 .2
منینور کناهش   گری در بازارهای مالی و پنولی، نینارت احتیناطی بنه    گذاری و تنییممبنای مقررات

 در سطح مؤسسات پولی و مالی است. های موجودریسک
میالدی، نیارت احتیاطی در بازارهای مالی  2771وقوع بحران اقتصادی جهانی در سال پیش از 

هنا و موسسنات   شد که بر سنالمت عملکنرد بنگناه   طور عمده معطوا به نیارت احتیاطی خرد میبه
طور مجزا حاکم بود. وقوع بحران مالی در اقتصاد جهنانی و سنرایت آن بنه بازارهنای     پولی و مالی به

هنای  گر این موضوع بود که نیارت احتیاطی خنرد قنادر بنه جلنوگیری از بنروز ریسنک      نمالی، نشا
پنور،  ناشی از تحوالت اقتصادی و یا فعالیت سایر بازارهای منالی نیسنت )ن.ک: مصنطفی    2سیستمی
گذاران و مجریان قانون قرار گرفت. (. از این رو، نیارت احتیاطی کالن مورد توجه سیاست3: 1332

گمنان  شویی نبوده است، اما بنی دلیل کنترل پولد چنین نیام قانونی و نیارتی، صرفاً بهاگرچه ایجا
نگر در این زمینه، در پرتو الزمنات گنروه وینژه    ترین دالیل ایجاد آن است. رویکرد کلاین امر از مهم

                                                           
1. National Risk Assessment document 

2. Systemic Risk 
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ی شنویی، ایجناد نقنش محنوری بنرای واحندها      مدار در برابر پولاقدام مالی و توسعه رویکرد ریسک
شویی در قالب اسناد ریسک ملی، گسنترش یافتنه اسنت.    رخ جنایی پولاطالعات مالی و ترسیم نیم

عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه به وضنوم  این امر در ساختار قانونی و نیارتی امریکا به
 قابل مشاهده است.

ملنی کنه اسنا      دو سند ریسک ملی توسط امریکا تدوین شد. ارزینابی ریسنک   2712در سال 
توسط مجموعه شورای امنیت ملی امریکا تدوین و به تصنویب رسنیده    راهبردهای امنیت ملی است

هنای دارای  نهاد استراتژی امنیت ملی اقدام بنه شناسنایی خطرهنا و سیاسنت     همین سالاست. در 
ریسنتی  های مجرماننه و تشنکیالت ترو  جرایم مالی ارتکابی توسط گروه»اولویت، شامل پیشگیری از 

، «کننند شنویی منی  کنند یا این درآمدها را پولکه درآمدهای نامشروع از فعالیت مجرمانه کسب می
کرد. سند ریسک ملی امریکا که در بردارنده میزان زیادی از اطالعنات مربنوط بنه خطنرات موجنود      

هنای خصوصنی قنرار    آوری شده توسط نهادهای دولتی امریکا است در دستر  عموم و بخنش جمع
 (FATF, 2016: 178).رفته استگ

اسا  راهبردهای چندگانه با هدا مدیریت ریسک موجود، در دستور کنار دولنت امریکنا    بر این
المللی میان واحدهای اطالعات مالی و های بینقرار گرفت. این راهبردها با توجه به تسهیل همکاری
ین منالی تروریسنم درچنارچو  تنینیم     شویی و تأمنهادهای اجرای قانون در ارتباط با مبارزه با پول

 U.S. Statement of Commitments: UK)هنای قنانونی و نینارتی اتخناذ شنده اسنت      سیاست

  Summit, 2016).1  
های قانونی و نیارتی بر پایه اطالعات عینی و شویی، ضعجسان، پس از ارزیابی ریسک پولبدین

ها و نقاط پنولی و  ی موجود در هریک از حوزههاتوان با توجه به ریسکشود و میواقعی مشخ  می
 یم ساختار قانونی و نیارتی نمود.طور مناسبی اقدام به تنیمالی، به
 

 تبادل اطالعات ملی و فراملی .3 .2 .2
شویی، تبادل مؤثر اطالعات در سطح ملنی، مینان   بخش مهمی از راهبردهای یک کشور در برابر پول

شویی فراملی است. واحند  ح فراملی، جهت کاهش ریسک پولبخش خصوصی و دولتی و نیز در سط
تبنادل  ریسک، باید قادر بنه اطالعات مالی، مجریان قانون و تمامی نهادهای دخیل در فرایند مدیریت

رعایت مالحینات امنیتنی   دریافت بازخورد نتایج آن باشند. البته این تبادل اطالعات باید باواطالعات
سطح صورت پذیرد. نخسنت، ارسنال اطالعنات    تبادل اطالعات باید در سه اسا ،صورت گیرد. براین

                                                           
. شنفافیت منالی،   3های تجاری، سازی امور شرکت. شفاا2. افشاسازی فساد، 1. راهبردهای اتخاذی بدین شرم است: 1

 . مشارکت دولتی و خصوصی.1المللی، . مشارکت بین2ها، . انسداد روزنه3
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واحد اطالعات مالی، دوم، ارسال اطالعنات از طرین    دهی بهتوسط نهادهای مشمول مقررات گزارش
 سطح فراملی.سایر نهادها و سوم، تبادل اطالعات درواحد اطالعات مالی به
برداری هسایر اطالعات مرتبط و قابل بهرعات مالی وطور وسیع و مستمر از اطالمقامات امریکا به

کننند. اینن امنر از طرین      شویی و تنأمین منالی تروریسنم اسنتفاده منی     در تحقیقات مربوط به پول
های واحد اطالعنات منالی توسنط نهادهنای اجنرای قنانون، بنه        دسترسی مستقیم و استفاده از داده

پنذیرد. خروجنیِ تنیم    توسط واحد منذکور، صنورت منی    واسطه انتشار مستمر و روز افزونِ اطالعات
مینزان و  ها است: آمار مربوط بنه اسا  این دادهگیری مفصل برگزارش با نتیجهارزیابی در قالب یک

های مربوط با قانون رازداری بانکی که توسنط واحند اطالعنات منالی کسنب شنده و در       نوع گزارش
ای از نهادهنای مجنری قنانون،    فتگو با طینج گسنترده  گوهای اجرای قانون است، بحثدستر  نهاد
هنا کنه   ها و نهادهای تعقیب در سطح فدرال، ایالت و محلی و بررسی تعداد زیادی از پروندهکارگروه

بانک اطالعناتی   (FATF, 2016: 54). اطالعات موجود در آن در فرایند انجام تحقیقات مؤثر است
های تحلیلی های موضوع قانون رازداری بانکی و گزارشارشگزواحد اطالعات مالی امریکا مشتمل بر

بنه  هنای نهادهنای منالی موظنج    آن، مخزن اصلی اطالعات مالی در امریکا است که شنامل گنزارش  
المللنی  های معامالت مشکوک، نقل و انتقال پول، نقل و انتقال بنین دهی در خصوج گزارشگزارش

 دالر به حسا  است.  170777ز نقدی بیش از های بانکی اشخاج خارجی و واریپول، حسا 
 11هنایی از  ( مشتمل بر گنزارش 2711بانک اطالعاتی واحد اطالعات مالی امریکا )تا پایان سال 

میلیون گنزارش( اسنت کنه قابلینت تجزینه و       137از سال پیش تاکنونِ قانون رازداری بانکی )بیش
های داخلی یا خارجی دارد. ن آنها را با سایر طرااشتراک گذاشتها، انتشار و یا بهتحلیل این گزارش

گنزارش عملینات    3177گنزارش )از جملنه    22777طنور مینانگین روزاننه    واحد اطالعات مالی بنه 
 (FATF, 2016: 56). کنددهی دریافت میگزارشنهاد موظج به 127777مشکوک( را از حدود 

 
 (2713-2712) های رسیدهمیانگین تعداد گزارش

 (2713-2712های رسیده )تعداد گزارش میانگین

 1322322 گزارش عملیات مشکوک
 12213327 گزارش نقل و انتقال پول

 273311 المللی پولگزارش نقل و انتقال بین
 323121 های بانکی اشخاج خارجیگزارش حسا 

 223221 دالر به حسا  17777واریز نقدی بیش از 
 11332112 اسا  قانون رازداری بانکیرهای رسیده بمیانگین تعداد گزارش
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شده توسط واحد اطالعات مالی طب  قنانون رازداری بنانکی بنا    آوریامکان پیوند اطالعات جمع

طی فرایند تجزیه و تحلینل وجنود دارد. مننابع    های اطالعاتی درسایر نهادهای اجرای قانون و پایگاه

باننک اطالعناتی   . دسترسی مستقیم به1شوند: میدسته تقسیم اطالعاتی واحد اطالعات مالی به سه

هنای  المللنی پنول، حسنا    انتقال بینهای معامالت مشکوک، نقل و انتقال پول، نقل وخود )گزارش

. دسترسنی مسنتقیم بنه    2حسنا (ز  دالر بنه  17777بانکی اشخاج خارجی و واریز نقدی بنیش از  

لکیت، سواب  اموال و دارایی، سواب  محلنی افنراد،   های تجاری )سواب  ماهای داده باز و پایگاهپایگاه

مسنتقیم بنه   . دسترسنی غینر  3ها و ثبت وسنایل نقلینه(ز   مشاغل، سواب  دادگاهمجوزهای مربوط به

 (.  FBIاطالعات نهادهای مجری قانون همکار )مانند 

ر بر تبادل اطالعات در سطح ملی، واحد اطالعنات منالی امریکنا نقنش بسنیار مهمنی را د      افزون

-شویی و تأمین مالی تروریسم بنازی منی  المللی این کشور در زمینه مبارزه با پولهای بینهمکاری

دو ینا   اسنا  عملینات  اده از سازوکار گروه اگمونت و برگذاری اطالعات مالی با استفکند. به اشتراک

الی امریکنا  جانبه از طرا خود یا سایر همکاران داخلی بخشی از وظایج مهم واحد اطالعنات من  چند

 1است.

سنو نقنش پنل    شنویی، از ینک  عنوان رکن اجرایی مبارزه با پنول واحد اطالعات مالی در ایران به

شویی مستقر در هر دستگاه مشمول با شورای عالی مبنارزه  ارتباطی را میان واحدهای مبارزه با پول

مللنی در زمیننه تبنادل    البنین هنای شویی و از سوی دیگر ارتباط با دیگنر کشنورها و سنازمان   با پول

(. این امر تنا حند   33: 1332کند )زارع قاجاری و دیگران، المللی ایفا میاطالعات و اخذ تجار  بین

زیادی به امکان دسترسی واحد مذکور به اطالعات مؤثر بستگی دارد. بخش زیادی از اطالعات  مرکز 

از  3دهند. مطناب  فصنل    کیل میهای اجباری نهادهای موظج تشاطالعات مالی در ایران را گزارش

هنای الزامنی   که در مقنام تبینین گنزارش    1311شویی مصو  نامه اجرایی قانون مبارزه با پولآیین

 و« گنزارش معنامالت و عملینات مشنکوک    »برآمده، دو نوع گزارش اجبناری در اینران وجنود داردز    

در امریکنا، کنه شنامل     هنای الزامنی  در مقایسه بنا گنزارش  «. گزارش معامالت بیش از سقج مقرر»

هنای بنانکی   المللی پول، حسنا  های معامالت مشکوک، نقل و انتقال پول، نقل و انتقال بینگزارش

های الزامنی  های بانکی است، گزارشدالر به حسا  170777اشخاج خارجی و واریز نقدی بیش از 

ای که در امریکا توسط واحند  در ایران محدودتر است. این امر با توجه به مراودات اطالعاتی گسترده

                                                           
عنوان یک شنبکه خصوصنی نمنوده تنا     امن اگمونت به توسعه وبگاه. واحد مذکور به نمایندگی از گروه اگمونت اقدام به1

شویی، ابزارها تحلیلی وسیله با متصل شدن واحدهای اطالعات مالی کشورهای عضو، اطالعات الزم در خصوج پولبدین

 ,Risk & Business Consulting)اشتراک گذاشنته شنود  های فناورانه در این زمینه به راحتی میان آنها بهو پیشرفت

2014: 31) . 



 (19، )ایپپی  9311 تانبهار و اتبس ، اول، شماره میازده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  باقر شاملو و عارف خلیلی  پاجی           131

 

ای در اینران،  اطالعات مالی وجود دارد، کنه شنرم آن گذشنت و فقندان چننین منراوادات گسنترده       

 2از کارایی واحد اطالعات مالی ایران اسنت. اگرچنه مطناب  بنند      تریحقیقیکننده وضعیت تجسم

هنای  ضنابطان و دسنتگاه   تأمین اطالعات تحلیل شده مورد نیاز مراجنع قضنایی،  نامه، آیین 31ماده 

به عننوان یکنی از وظنایج     ربطمبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی مسئول

ای برای سایر نهادها در خصوج ارائه اطالعنات بنه واحند منذکور     واحد مذکور بیان شده، اما وظیفه

-سنازد. بندین  را فراهم میبیان نشده که این امر موجبات ضعج اطالعاتی واحد اطالعات مالی ایران 

شویی با درنیر گنرفتن منوارد منذکور    نامه جدید قانون مبارزه با پولسان باید تدوین کنندگان آیین

 اقدام به برطرا نمودن خالهای موجود نمایند.

نامنه سنال   آینین  31مناده   17و  3هنای  المللی نیز بنا وجنود بنند   های بیندر خصوج همکاری

نینز آمنده    1333شنویی مصنو    مکرر قانون اصالحی مبارزه با پنول  3ه ماد« د»که در بند -1311

آوری و اخنذ  جمنع  والمللنی  هنا و نهادهنای بنین   تبادل اطالعات با سازمان و قراردادن وظیفه -است

ای در اینن خصنوج صنورت    بر عهده واحد اطالعات مالی، تاکنون اقدام شایسنته  المللیتجار  بین

عنوان یک معضل فراملنی نیازمنند راهکارهنای    شویی بهب.ذیریم که پول ن.ذیرفته است. در واقع اگر

المللنی قابلینت تحقن  دارد،    های بینفراملی است و اتخاذ چنین راهکارهایی صرفاً در پرتو همکاری

ناپنذیر اسنت. بنر اینن اسنا       المللی جهت حل این معضل توسنط اینران اجتننا    های بینهمکاری

شنویی توسنط   سیاستی در این حوزه با هدا مدیرت مؤثر ریسنک پنول   گیری و یا اتخاذ هرتصمیم

 ترین زمان ممکن صورت پذیرد.ایران باید در سریع

 

 گیرینتیجه

شنویی و تنأمین منالی    اتخاذ رویکردهای مبتنی بر ریسک و تالش جهت مدیریت ریسک جرایم پول

امر از الزام کشورها، در راسنتای   تروریسم نشان از تغییر دیدگاه نسبت به جرایم مذکور دارد که این

شویی و تأمین مالی تروریسنم، بنه   در زمینه مبارزه با پول FATFطرم فراملی گروه ویژه اقدام مالی 

شنود. بندیهی اسنت ارزینابی     شویی و تأمین مالی تروریسم ناشی میتدوین سند ارزیابی ریسک پول

توانند بسنیار تأثیرگنذار باشند.     آن منی های موجود در اتخاذ راهبردی کارآمد جهت مدیریت ریسک

ارزیابی ریسک ملی فرصتی است جهت شناخت خطرات راهبردی روزمنره کنه ینک کشنور در هنر      

های قابل اعتماد در مندیریت  ای با آن مواجه است. شناسایی دقی  این خطرات، در ایجاد بنیاندوره

 و به حداقل رساندن تأثیرات سوء آنها بسیار مؤثر است. 

شویی و تأمین منالی تروریسنم، اینن    ترتیب نوع نگاه گروه ویژه اقدام مالی به مبارزه با پولبدین 

منند در حنوزن منالی و اقتصنادی کنرده      ها را از مبارزه با یک جرم تبدیل به یک سیستم نیامتالش
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شویی و تأمین مالی تروریسم یک سیستم پیشنگیرانه و در صنورت   است. بر این اسا  مبارزه با پول

وقوع جرم یک سیستم کشج فساد خواهد بود که در تمامی جرایم مالی کاربرد دارد. بخنش زینادی   

از موفقیت این مدل و تدوین یک سند ریسک ملنی واقعنی، بسنتگی بنه ننوع کنارکرد و کارآمندی        

واحدهای اطالعات مالی کشورها دارد. در واقع زمانی که اطالعات مفید در یک سیستم کارا به طنور  

در سنطح فراملنی    -همان چیزی که هدا غایی گروه اگمونت اسنت -مورد تبادل قرار گیرندمستمر 

شویی و تأمین مالی تروریسم وجود خواهد داشت و با نینارت بنر نقنل و    امکان مدیریت ریسک پول

 توان به هدا پیشگیری واقعی از جرایم مالی رسید.انتقال پول می

نامنه اینن   و آینین  1333شنویی اصنالحی   بارزه با پنول های قانون متوجه به ظرفیتسان بابدین

توان به طور کلنی اقنداماتی را   قانون، که در حال نگارش در وزارت اقتصادی و امور دارایی است، می

شنویی پیشننهاد   مدار در برابنر پنول  برای کارایی بیشتر مرکز اطالعات مالی در اتخاذ رویکرد ریسک

 نمود.

امل میان مرکنز اطالعنات منالی و اشنخاج مشنمول و سنایر       نخست، تعیین دقی  چارچو  تع

 2شویی در منواد  های موظج به همکاری ضرورت دارد. اشخاج مشمول قانون مبارزه با پولدستگاه

آن آمده است. با توجه به کارکرد دو سطحی مرکنز اطالعنات منالی در ارزینابی ریسنکز یعننی        1و 

ای هادهنای مشنمول بنا اینن مرکنز از اهمینت وینژه       ارزیابی ریسک موردی و عمومی، نحوه تعامل ن

کنند و بانک ها و موسسات مالی تحت نیارت بانک مرکزی عمل میبرخوردار است. برای ماال بانک

مرکزی نیز به عنوان یکی از اشخاج مشمول این قانون موظج به الزامات آن و نیز الزامات آتنی بنه   

رتیب تنییم شیوه تعامل این نهادها با مرکز بایند منورد   تهای این قانون است. بدیننامهموجب آیین

-نگر ترسیم شود. از یک سو، واحدهای مبارزه بنا پنول  توجه قرار گیرد. این تعامل باید به صورت کل

دهنی منوارد   ها، جهت تحق  ارزیابی ریسک موردی، موظج بنه گنزارش  شوییِ نهادهایی مانند بانک

بانک مرکزی، جهت تحق  ارزیابی ریسک عمومی، موظج به مشکوک به مرکز شوند و از سوی دیگر 

تهیه و ارسال فهرست اشخاج مشکوک به مرکز باشد. از یک بُعد مرکز اقدام به تدوین نیام تنبیهی 

مرکزی نماید و از سوی دیگر بانک مرکنزی نینز حسنب     عمومی برای نهادهای متخلج زیرنیر بانک

دهای متخلج در نیر گیرد و با همناهنگی بنا مرکنز آنهنا را     مورد اقدامات تنبیهی متناسبی برای نها

سنان، سناختارمند کنردن تعامنل مینان مرکنز، اشنخاج مشنمول و نهادهنای          اجرایی نماید. بندین 

شویی خواهند شند کنه    مدار در برابر پولزیرمجموعه آنها تا حد زیادی موجب تقویب رویکرد ریسک

 نامه مذکور قرار گیرد.نکنندگان آییاین مورد باید مورد توجه تنییم

شویی وابسته به گردش اطالعنات  مدار در برابر پولدوم، بدون تردید اجرای دقی  رویکرد ریسک

 1333شنویی اصنالحی   قانون مبارزه بنا پنول   1سان مطاب  ماده مورد نیاز در این زمینه است. بدین
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ن قنانون هسنتند. اینن امنر از     کلیه اشخاج مشمول موظج به ارائه اطالعات مورد نیاز در اجرای این 

های اطالعاتی توسط اشخاج مشمول و از طرا دیگر تعیین طرفی نیازمند ایجاد و گسترش سامانه

طنور کلنی   شیوه تبادل اطالعات و اقدامات تنبیهی در صورت عدم همکاری در این زمینه اسنت. بنه  

حسب مورد بنه دو صنورت    تبادل یا دسترسی به اطالعات مورد نیاز توسط واحدهای اطالعات مالی

اطالعاتی برخی اشنخاج و دوم،   گیرد. نخست دسترسی آزاد واحد اطالعات مالی به پایگاهشکل می

ترتیب تعیین نحوه تبادل اطالعنات در اینن   استعالم از اشخاج و پاس  به استعالم توسط آنها. بدین

 ورت دارد.شویی به منیور ایجاد وحدت رویه ضرنامه جدید پولزمینه در آیین

کنندگان آن قنرار گینرد،   شویی که باید مورد توجه تدویننامه پولترین بخش از آیینسوم، مهم

-رو، گامترسیم چارچو  کلی سند ارزیابی ریسک و سند برنامه اقدام ملی بر اسا  آن است. از این

وه دریافنت و  های تخصصی مورد نیاز تنا تعینین شنی   های تدوین سند ریسک ملی، از ایجاد کارگروه

نامه قرار گیرد. خروجی اینن  کنندگان آیینپردازش اطالعات و ارزیابی ریسک باید مورد توجه تدوین

ها و نقاط پر ریسک و جرایم با ریسک باال و بیان اقدامات کلنی منورد نینر اسنت.     سند تعیین حوزه

شنویی درآمندهای   لگر باال بودن ریسنک پنو  برای ماال ممکن است ارزیابی ریسک انجام شده نشان

های قانونی در اینن زمیننه باشند.    ناشی از قاچاق ارز در نیام بانکی و بررسی اجمالی حاکی از ضعج

-شود و س.س در سند برنامه اقندام ملنی سیاسنت   این امر در سند ارزیابی ریسک ملی مشخ  می

بدین ترتینب   گذاری متناسب، در سطح تقنینی، اجرایی و قضایی، در خصوج آن انجام خواهد شد.

 ناپذیر است.نامه جدید اجتنا ترسیم چنین ساختاری در آیین
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