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 )FATF( گروه ویژه اقدام مالی  وقایع مربوط به 
در ایران

معرفی گروه ویژه اقدام مالی

گــروه هشــت  گــروه ویــژه اقــدام مالــي )FATF( در ســال 1989 در پاریــس توســط ســران 
)G8( و بــا مأموریــت مبــارزه بــا پول شــویی، تأســیس شــد. ســران جــی-8 ضــرورت 
کــردن مقــررات بانکــی و مبــارزه بــا پول شــویی عنــوان  تشــکیل چنیــن نهــادی را یکســان 
نمودنــد. در ســال 2001 و بــه دنبــال حادثــه 11 ســپتامبر، مبــارزه بــا تأمیــن مالــي تروریســم 

گرفــت. گــروه ویــژه اقــدام مالــي FATF قــرار  جــزء دســتور 
رســالت اصلــی FATF، نظــارت بــر عملکــرد شــبکه بانکــی در ســطح جهانــی و در 
ســطح کشــورها اســت. در انجــام ایــن مأموریــت، دو مقوله بــرای FATF، اهمیت کانونی 

دارد:
1. تولید اطالعات صحیح و دقیق در بانک ها، سازمان ها و ...

2. انتشار و به اشتراک گذاری آن ها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول.
گــروه 40 توصیــه بــرای دو مقولــه فوق الذکــر تهیــه نمــوده اســت. بــرای هــر  هم اکنــون ایــن 
توصیــه یادداشــت های تفســیری به منظــور اســتخراج فهــم حداکثــری ضمیمه شــده 
کــه حــاوی مــوارد  ــه هــر توصیــه  اســت. در یــک بســته جــدا نیــز، روش شناســی مربــوط ب
ــت.  ــده اس ــدارک دی ــت، ت ــوس( اس ــی و ملم ــته های عین ــه )خواس ــر توصی ــود از ه مقص
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گزارش هایــی تحــت عنــوان ارزیابــی  ــر اجــرای مجموعــه توصیه هــا نیــز،  ــرای نظــارت ب ب
کشــورها تهیــه می نمایــد. متقابــل )MUTUAL EVALUATION( پیرامــون 

گــروه در ســال، ســه بــار تشــکیل جلســه میدهــد و کشــورهای دارای نقــاط ضعــف  ایــن 
جــدی از دیــدگاه خــود پیرامــون مقولــه مبــارزه بــا پول شــوئی و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی 
تروریســم را در قالــب بیانیــه عمومــی معرفــی می نمایــد. نگاهــی بــه بیانیه هــای عمومــی 
کــه هرچنــد ایــن نهــاد همــواره  گــروه ویــژه اقــدام مالــی پیرامــون کشــورها نشــان می دهــد 
ــا پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم  کارآمــد مبــارزه ب ــه یــک نظــام  کشــورها را تشــویق ب
ــر ســه مقولــه تشــخیص هویــت مشــتریان،  ــًا ب می نمایــد ولــی توجــه ایــن ســازمان عمدت
جرم انــگاری تروریســم و دســتگیری مظنونیــن تروریســتی و همچنیــن همکاری هــای 

ــت. ــتی اس ــازمان های تروریس ــا س ــارزه ب ــون مب ــت پیرام ــدون محدودی ــی ب بین الملل

FATF، ابزاری برای مبارزه با پول شویی یا تحریم؟

آمریــکا از ســال 2001 و پــس از حــوادث یــازده ســپتامبر عــالوه بر انجــام فعالیت هایی 
در حــوزه سیاســی و نظامــی، بــا تصویــب قانــون وطن پرســتی ایــن اختیــار را بــه وزارت 
کــه قواعــد نظــام بانکــی آمریــکا را  خزانــه داری داد تــا بــا مؤسســات مالــی خارجــی 
کــرده و آن هــا را تنبیــه  رعایــت نمی کننــد تحــت عنــوان مبــارزه بــا پول شــویی، برخــورد 

کنــد. اقتصــادی 
دولــت آمریــکا، یــک راه کار دیگــر را نیز در پی گرفت. تهیه و اجرای اســتانداردهایی 
کامــل  بــرای ارتقــای شــفافیت نظــام مالــی و تجــاری بین الملــل بــرای شناســایی 
گــروه  از ظرفیت هــای  اســتفاده  بــا  واقعــی  و احــراز ذی نفــع  نهایــی  مصرف کننــده 
گالســر، معــاون وزیــر خزانــه داری  ویــژه اقــدام مالــی )FATF( بــود. دراین بــاره، دانیــل 
یســتی در دولــت دوم  گروه هــای ترور در امــور مبــارزه بــا جرائــم مالــی و تأمیــن مالــی 
در  ایــران  تحریم هــای  اصلــی  طراحــان  از  یکــی  به عنــوان  و  بــوش  رئیس جمهــور 
کنگــره در ســال 2007، اعــالم مــی دارد:  اواخــر دهــه 80 شمســی، در جلســه اســتماع 
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گــروه ویــژه اقــدام مالــی، به منظــور ایجــاد  »ایاالت متحــده بایــد یــک اهــرم فشــار بــر 
یکــرد جهانــی ســازگار و مؤثــر در اجــرای قطعنامه هــای مربــوط بــه عــدم تکثیــر  یــک رو
نمایــد«.  طراحــی  یســم،  ترور مالــی  تأمیــن  بــا  مبــارزه  و  کشــتارجمعی  ســالح های 
کنــون ادامــه داشــته اســت. شــاهد مثــال ایــن امــر، ماتیــو  اســتفاده از ایــن راهــکار، تا
یســم و جاسوســی در »موسســه واشــنگتن در امــور  لویــت، مدیــر برنامــه مقابلــه بــا ترور
گــروه ویــژه اقــدام مالــی، بایــد نظــارت خــود را  کــه  خــاور نزدیــک«، بــر ایــن بــاور اســت 
ــم  یس ــه ترور ــه چرخ ــان ب ــگیري از ورود آن ــراي پیش ــران ب ــي ای ــي و مال ــای بانک برنهاده
در   2016 ســپتامبر   23 در  کــه  مقالــه ای  در  او  کنــد.  تقویــت  )پول شــویی(  مالــي 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــر  موسســه مذکــور منتشــر نمــود، مدعــی شــد: »نظارت هــای 
فعالیت هــای بین المللــی ایــران بایــد افزایــش یابــد. یکــی از روش هــای تضعیــف 
کنتــرل قدرت نمایــی جنگ هــای نیابتــی،  جریان هایــی همچــون حــزب اهلل لبنــان و 
گســترش نظــارت بــر فعالیت هــای پول شــویی ایــران اســت. در ایــن میــان شــفاف 
را  ایــران  در  پول شــویی  فعالیت هــای  زمینــه  ایــران،  بانکــي  فعالیت هــای  نبــودن 
گســترش داده اســت. در چنــد ســال اخیــر قــرارگاه ســازندگي خاتم االنبیــاء، ســپاه 

پاســداران و بانــك ملــت از پیشــروان پول شــویی بوده انــد«.
یســم و جرائــم مالــی در خزانــه داری آمریــکا  زاراتــه معــاون مدیریــت مبــارزه بــا ترور
در  ایــران  قــرار دادن  »بــرای  آمریــکا می گویــد:  تحریمهــای  در   FATF نقــش  دربــاره 

نشان  کشورها  پیرامون  مالی  اقدام  ویژه  گروه  عمومی  بیانیه های  به  نگاهی 
کارآمد مبارزه  کشورها را تشویق به یک نظام  که هرچند این نهاد همواره  می دهد 
با پول شویی و تأمین مالی تروریسم می نماید ولی توجه این سازمان عمدتًا بر سه 
مظنونین  دستگیری  و  تروریسم  جرم انگاری  مشتریان،  هویت  تشخیص  مقوله 
تروریستی و همچنین همکاری های بین المللی بدون محدودیت پیرامون مبارزه با 

سازمان های تروریستی است.
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کامــل FATF نیــاز  کشــور، بــه حضــور  کــردن شــرایط بــرای ایــن  تنگنــا و ســخت تر 
ــر ایــران می افزایــد:  ــاره نقــش آمریــکا در FATF بــرای افزایــش فشــار ب ی درب اســت.« و
 FATF گالســر و پونســی دو دیپلمــات آمریکایــی مســئول راه انــدازی دوبــاره فراینــد«
کشــورهای مشــکل دار را در لیســت ســیاه قــرار دهنــد... آنــان یــک  قدیمــی شــدند تــا 
یــم ایــران را تحــت نظارتهــای  کــه رژ گنجاندنــد   FATF فراینــد مطمئــن را در درون

ــرار مــی داد«. دقیــق ق

FATF ایران در لیست سیاه

FATF از فوریــه 2009، کشــورمان را بــه بهانــه عــدم کارآمــدی در رژیــم مبارزه با پول شــوئی 
و تأمین مالی تروریســم در لیســت ســیاه خود قرار داده اســت. کشورهایی در این لیست 
کــه از دیــدگاه FATF خطــر بــاالی پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم در  قــرار می گیرنــد 
ــود. در  ــام ش ــر انج ــل مؤث ــات متقاب ــه آن اقدام ــد علی ــود دارد و بای ــا وج ــی آن ه ــام بانک نظ
گــروه ویــژه اقــدام مالــی تــا ســال 2016 نیــز ایــران همچنــان در  بیانیه هــای ســال های بعــد 
ایــن لیســت قــرار داشــت. ایــن در حالــی بــود که همــکاری ایــران بــا FATF از ســال 1386 
آغازشــده و در ایــن ســال، قانــون مبــارزه بــا پول شــویی در مجلس به تصویب رســیده بود. 
اواخــر پاییــز 88 هــم آیین نامــه اجرایــی ایــن قانــون بــه تصویــب دولــت رســید. تصویــب 
قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم در ایــران هــم یکــی دیگــر از درخواســت های ایــن 

نشان  کشورها  پیرامون  مالی  اقدام  ویژه  گروه  عمومی  بیانیه های  به  نگاهی 
کارآمد مبارزه  کشورها را تشویق به یک نظام  که هرچند این نهاد همواره  می دهد 
با پول شویی و تأمین مالی تروریسم می نماید ولی توجه این سازمان عمدتًا بر سه 
مظنونین  دستگیری  و  تروریسم  جرم انگاری  مشتریان،  هویت  تشخیص  مقوله 
تروریستی و همچنین همکاری های بین المللی بدون محدودیت پیرامون مبارزه با 

سازمان های تروریستی است.
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کــه اواســط بهمن مــاه 94 در مجلــس تصویــب شــد. گــروه از ایــران بــود 
پــس از برطــرف نشــدن مشــکالت بانکــی کشــورمان پــس از اجرایــی شــدن برجــام در 
اواخــر دی مــاه 94، برخــی مســئولین دولتــی علــت عــدم همــکاری بانک هــای خارجــی 
کردنــد. بــر مبنــای  بــا ایــران را قــرار داشــتن نــام کشــورمان در لیســت ســیاه FATF اعــالم 
همیــن تحلیــل و باهــدف برطــرف شــدن موانــع همــکاری بانک هــای خارجــی بــا ایــران 
در شــرایط پســابرجام، ایــران از اواخــر ســال 94 روابــط خــود بــا ایــن نهــاد بین المللــی 
ــا تعهــد ســطح بــاالی سیاســی  را گســترش داد و »برنامــه اقــدام« پیشــنهادی FATF را ب
گــروه ویــژه اقــدام مالــی در 24  توســط وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی پذیرفــت. درنتیجــه، 
کــرد ایــران بــه مــدت 12 مــاه از  ژوئــن 2016 )اوایــل تیرمــاه 95( بــا صــدور بیانیــه ای اعــالم 
لیســت ســیاه تعلیــق شــده اســت، امــا همچنــان در لیســت کشــورهای غیــر همــکار و پــر 

ریســک )بیانیــه عمومــی( قــرار دارد.
گــروه ویــژه اقــدام مالــی، اتفــاق جدیــدی در روابــط ایــران  در نشســت اوایــل تیرمــاه 96 
کــرد  بــا FATF ایجــاد نشــد و ایــن نهــاد بین المللــی بــار دیگــر بــا صــدور بیانیــه ای اعــالم 
تعلیــق ایــران از لیســت ســیاه ادامــه دارد امــا همچنــان کشــورمان در بیانیــه عمومــی قــرار 
کــرد و بــه  دارد. اواخــر آبــان مــاه پارســال، FATF در پایــان نشســت خــود بیانیــه ای منتشــر 
ایــران هشــدار داد کــه فرصــت اجــرای برنامــه 42 مــاده ای برنامه اقــدام تا پایان ژانویــه 2018 
)اوایــل بهمن مــاه 96( بــه پایــان می رســد و ایــران بایــد هــر چــه ســریع تر تمامــی بخش هــای 

ایــن برنامــه را اجرایــی کنــد.

FATF رویکرد مجلس در قبال

ــت  ــا ماهی ــت FATF ب ــار درخواس ــرد چه ک ــالش  ــت ت ــه، دول ــن بیانی ــار ای ــس از انتش پ
کنــد. بــر همیــن اســاس، دولــت لوایــح الحــاق ایــران  قانون گــذاری را به ســرعت محقــق 
بــه کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد برای مبــارزه بــا جرائم ســازمان یافته فراملــی )پالرمو(، 
ــی تروریســم و اصــالح قوانیــن مبــارزه  ــا تأمیــن مال کنوانســیون مبــارزه ب ــه  ــران ب الحــاق ای



شور
ی ک

اس
 اس

ئل
سا

ش م
موز

آ

10

کــرد و مجلــس را  ــه مجلــس ارســال  ــا پول شــوئی را ب ــا تأمیــن مالــی تروریســم و مبــارزه ب ب
کنــد و بــه تصویــب برســاند. تحت فشــار قــرارداد تــا ایــن لوایــح را در اســرع وقــت بررســی 
ــه  کنوانســیون پالرمــو ب ــه  در همیــن راســتا، اوایــل بهمن مــاه 96، الیحــه الحــاق ایــران ب
ــا ایــن  گــردد. ایــن الیحــه ب ــا بنــد 28 برنامــه »اقــدام« محقــق  تصویــب مجلــس رســید ت
کــه »کنوانســیون پالرمــو ربطــی  توجیــه رئیــس مجلــس و معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور 
کنوانســیون پالرمــو، »اصــالح  بــه FATF نــدارد«، تصویــب شــد؛ امــا عــالوه بــر الحــاق بــه 
کنوانســیون  قانــون مبــارزه بــا پول شــویی«، »الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
ــا تأمیــن مالــی  ــا تأمیــن مالــی تروریســم« و »اصــالح قانــون مبــارزه ب بین المللــی مقابلــه ب

تروریســم« از مطالبــات FATF در برنامــه اقــدام اســت.

در نشســت مــاه فوریــه )اســفند FATF )96، مهلتــی 4 ماهــه بــه ایــران بــرای انجــام 
دربــاره  نشســت  ایــن  بیانیــه  در  شــد.  داده  اقــدام«  »برنامــه  در  باقی مانــده  اقدامــات 
وضعیــت کشــورمان، اجــرای 9 اقــدام مشــخص ازجملــه تصویــب لوایــح الحــاق ایــران 
کنوانســیون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و اصــالح قوانیــن مبــارزه بــا تأمیــن مالــی  بــه 
تروریســم و مبــارزه بــا پول شــویی از کشــورمان مطالبــه شــد و اعــالم گردیــد کــه در نشســت 
گفتــه نمانــد  مــاه ژوئــن )تیرمــاه 97( دربــاره وضعیــت ایــران تصمیم گیــری خواهــد شــد. نا

اوایل بهمن ماه 96، الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس 
رسید تا بند 28 برنامه »اقدام« محقق گردد. این الیحه با این توجیه رئیس مجلس 
ندارد«،   FATF به  ربطی  پالرمو  »کنوانسیون  که  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون  و 
با  مبارزه  قانون  »اصالح  پالرمو،  کنوانسیون  به  الحاق  بر  عالوه  اما  شد؛  تصویب 
بین المللی  کنوانسیون  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  »الحاق  پول شویی«، 
مقابله با تأمین مالی تروریسم« و »اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم« از 

مطالبات FATF در برنامه اقدام است.
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کــه اواخــر اســفندماه پارســال، شــورای نگهبــان الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون پالرمــو 
را بــه خاطــر اختالفــات فــراوان ترجمــه ارســالی دولــت بــا متــن اصلــی آن و برخــی دالیــل 

دیگــر، رد نمــود و آن را بــه مجلــس برگردانــد.
ــا توجــه بــه اشــکاالت شــورای  ایــن الیحــه در کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلــس ب
نگهبــان اصــالح شــد و درحالی کــه بایــد مجــددًا بــه صحــن علنــی بازمیگشــت تــا 
ــا  ــه آن انجــام شــود، به صــورت مســتقیم و البتــه مخالــف ب رأی گیــری مجــدد نســبت ب
کــه می تــوان از آن  آیین نامــه داخلــی مجلــس، بــه شــورای نگهبــان ارســال شــد. حرکتــی 

ــود. ــی نم ــی را تلق ــت سیاس برداش
بــا توجــه بــه بیانیــه آخــر FATF، فشــارهای دولــت بــه مجلــس بــرای بررســی ســریع تر 
کار  لوایــح ســه گانه درخواســتی ایــن نهــاد، تشــدید شــد و نهایتــًا ایــن موضــوع در دســتور 
گرفــت و دو الیحــه »اصــالح قانــون مبــارزه بــا پول شــویی« و  اردیبهشــت مجلــس قــرار 
»اصــالح قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم« بــا ســرعت هرچه تمام تــر تصویــب شــد. 
کنوانســیون بین المللــی مقابلــه بــا  الیحــه »الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
تأمیــن مالــی تروریســم« نیــز در هفتــه اول خردادمــاه در دســتور کار مجلــس قــرار گرفــت. با 
گزارشــی  توجــه اینکــه در جلســه روز سه شــنبه مــورخ 1 خــرداد مجلــس شــورای اســالمی، 
از کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس پیرامــون ایــن کنوانســیون اظهار 
نشــد و اینکــه نماینــدگان مجلــس بــه ایــن موضــوع اعتــراض داشــتند، نهایتــًا بــا 138 رأی 

کنوانســیون بــرای بررســی بیشــتر بــه کمیســیون مزبــور بازگشــت. موافــق ایــن 
ــرای تصویــب  ــه کمــک دولــت آمــده و ب کــه در برجــام، ریاســت مجلــس ب همان طــور 
ــد  ــی تمام ق ــت حام ــس در قام ــت مجل ــز ریاس ــون نی ــرد، اکن ک ــادی  ــالش زی ــریع آن، ت س
FATF ظاهرشــده و مقابــل هرگونــه مخالفــت با این لوایح ایســتاده اســت، به عنوان مثال 
کــرده اســت. از ســوی دیگــر  برخــی از جلســات بررســی ایــن لوایــح را غیرعلنــی برگــزار 
 FATF همایــش ســه قــوه را به منظــور توجیــه نماینــدگان بــرای رأی بــه لوایــح درخواســتی

کنــد. کــرد تــا رئیس جمهــور نماینــدگان را بــرای رأی بــه ایــن لوایــح توجیــه  برگــزار 
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رهبری موافق یا مخالف FATF؟

کــه رهبــری بــا ایــن رونــد موافــق  گفتــه شــد  در جریــان تصویــب برجــام، بــه خــالف واقــع 
هســتند و »برجــام تصمیــم نظــام اســت«؛ امــا بعدهــا مشــخص شــد کــه رهبــری برجــام را 
دچــار مشــکالت ســاختاری می دانســتند و خطــوط قرمــز ایشــان در برجــام رعایت نشــده 
اســت. در بررســی لوایــح FATF هــم در مذاکــرات مجلــس یکــی از نماینــدگان گفــت: 
گفتــه شــد  کــه آن حــل شــد« و تلویحــًا  کــه بعضــی از بــزرگان نوشــته بودنــد  »نامــه ای بــود 
کــه رضایــت رهبــری جلــب شــده اســت. در ایــن زمینــه، علــی مطهــری، نایب رئیــس دوم 
مجلــس در زمینــه تصویــب لوایــح مربوط بــه FATF گفــت: »این لوایح ایرادهایی داشــته 
کــه بــا همــکاری مرکــز پژوهش هــای مجلــس، شــورای عالــی امنیــت ملــی و حتــی ارتبــاط 

بــا دفتــر رهبــری رفــع شــده اســت«.
گفتــه اســت  کــه وی تلویحــًا  گفتنــد  برخــی از نماینــدگان بــه نقــل از علــی شــمخانی، 
رهبــری نســبت بــه FATF نظــر مســاعد دارنــد امــا روز بعــد از انتشــار ایــن خبــر، شــمخانی 

کــرد. آن را تکذیــب 
کــه رهبــری  کــرد  کریمــی قدوســی، نماینــده مشــهد در مصاحبــه ای اعــالم  البتــه آقــای 
ــب  ــرارداد اســتعماری اســت.« و ایــن ســخن هیــچ گاه تکذی ــد: »FATF یــک ق فرموده ان

نشــد.
  TF کــه بــرای طرفــداری کنوانســیون علــی شــمخانی ، دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی 

همان طور که در برجام، ریاست مجلس به کمک دولت آمده و برای تصویب سریع 
 FATF کنون نیز ریاست مجلس در قامت حامی تمام قد کرد، ا آن، تالش زیادی 
به عنوان مثال  است،  ایستاده  لوایح  این  با  مخالفت  هرگونه  مقابل  و  ظاهرشده 
دیگر  سوی  از  است.  کرده  برگزار  غیرعلنی  را  لوایح  این  بررسی  جلسات  از  برخی 
 FATF همایش سه قوه را به منظور توجیه نمایندگان برای رأی به لوایح درخواستی

کند کرد تا رئیس جمهور نمایندگان را برای رأی به این لوایح توجیه  برگزار 
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بــه مجلــس رفتــه بــود، در ســخنانی عجیــب گفــت: »ایــن الیحــه ربطــی بــه FATF  نــدارد 
کار نظام خارج شــده اســت«. این  و ما به دنبال تصویب آن نیســتیم. FATF  از دســتور 
کــه تصویــب هــر  ســخن توســط افــراد دیگــر هــم تکــرار شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 
چهــار الیحــه جــزو برنامــه اقــدام FATF  اســت و در بندهــای 8، 24، 27، 28 و 29 در 

کیــد شــده اســت.  اجــرای آن هــا تا

)TF( کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

کشــور  کنوانســیون مهــم نقــش مهمــی در ایجــاد زیرســاخت های حقوقــی در  ایــن 
کنوانســیون از مطالبــات مهــم  بــرای مقابلــه بــا محــور مقاومــت دارد. پیوســتن بــه ایــن 
کــه در برنامــه اقــدام بــه آن تصریح شــده  گــروه ویــژه اقــدام مالــی FATF از ایــران اســت 
کنوانســیون  اســت. در بنــد 29 برنامــه اقــدام آمــده اســت: امضــا، تصویــب و اجــرای 
یــه  یســم. همچنیــن در بیانیــه پایانــی نشســت مــاه فور مبــارزه بــا تأمیــن مالــی ترور

ــود. ــده ب ــران مطرح ش ــه از ای ــن مطالب ــت ای ــز به صراح ــفند 96( نی )اس
ــه  ک ــت  ــم اس یس ــف ترور ــئله تعری ــی مس ــی دارد. یک کانون ــه  ــیون دونقط کنوانس ــن  ای
یســم به گونــه ای تعریف شــده  کنوانســیون ترور تعیین کننــده اســت. بــر اســاس ایــن 
فعالیت هــای  و  اســتعماری  اشــغالگری، ضــد  اقدامــات ضــد  کــه شــامل  اســت 
فلســطینی  جهــادی  گروه هــای  و  لبنــان  حــزب اهلل  همچــون  مقاومــت  گروه هــای 

می شــود.
کشــورها بــرای مبــارزه بــا به اصطــالح  دیگــری مســئله همکاری هــای قضایــی میــان 
کنوانســیون خــود را  ــه ایــن  ــه پیوســتن ب ــران ب یســم اســت. جمهــوری اســالمی ای ترور
یســتی  بــا ســیلی از مطالبــات بین المللــی بــرای مقابلــه بــا اقدامــات به اصطــالح ترور
کنوانســیون  گســترده تری از  کنوانســیون ابعــاد  کــرد. پیوســتن بــه ایــن  روبــه رو خواهــد 

پالرمــو دارد.
کنوانســیون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی  در صــورت تصویــب ایــن الیحــه الحــاق ایــران بــه 
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کشــورمان نقــض خواهــد شــد و عمــاًل مجبــور  یســم )TF(، اســتقالل سیاســی  ترور
یســم را مشــابه بــا اســتانداردهای بین المللــی )بخوانیــد  خواهیــم شــد تعریــف ترور
کشــورهای غربــی( بپذیریــم. به عبارت دیگــر، خروجــی تحمیــل شــدن ایــن شــرایط 
گروه هــای مقاومــت ماننــد حــزب اهلل لبنــان در  گرفتــن  کشــورمان، قــرار  تحقیرآمیــز بــه 

ــت! ــتی اس یس ــای ترور گروه ه ــت  لیس

FATF عامل یا مانع تحریم های بانکی؟

دولــت از ابتــدا معتقــد بــود در صــورت تحقــق مطالبــات FATF ازجملــه تصویــب 
ــران در شــرایط  ــا ای ــع همــکاری بانک هــای خارجــی ب ــه مورداشــاره، موان ــِح چهار گان لوای
 FATF پســابرجام برطــرف خواهــد شــد. بعــد از حــدود دو ســال از اجــرای برنامــه اقــدام
و تعلیــق ایــران از لیســت ســیاه، وضعیــت واقعــی مــا در عرصــه اقتصــادی و همــکاری 
بانکــی، علی القاعــده بایــد بهتــر می شــد؛ امــا مشــاهده می کنیــم بانک هــای چینــی، 
ــکاری  ــروز هم ــد، ام ــکاری می کردن ــا هم ــا م ــاًل ب ــه قب ک ــی  ــای امارات ــه ای و صرافی ه ترکی
خــود را بــا مــا محــدود کردهانــد؛ بنابرایــن لزومــًا همــکاری بــا FATF منجــر بــه بهتــر شــدن 
وضعیــت همــکاری بانک هــای خارجــی نمی شــود و مســئله اصلــی عــدم همــکاری 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی نیســت، بلکــه  بانک هــای خارجــی بــا ایــران، لیســت ســیاه 
ســاختار تحریم های فرا ســرزمینی آمریکا و جریمه های ســنگین این کشــور باعث عدم 
کــرد  کــه اعــالم  همــکاری بانک هــا بــا ایــران می شــود. نمونــه اخیــر، اوبربانــک اتریــش بــود 

کی برای امنیت ملی و منافع ملی کشور  اجرای برنامه اقدام FATF، تبعات خطرنا
که اجرای کامل برنامه اقدام، باعث تولید اطالعات دقیق  در پی خواهد داشت، چرا
درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آن ها و انتشار این اطالعات 
آمریکا  تحریم های  مقابل  در  ایران  اقتصاد  شکنندگی  افزایش  موجب  و  گردیده 

می شود
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کــرد و فاینانــس یــک  بــه دلیــل تــرس از تحریم هــای آمریــکا، بــا ایــران همــکاری نخواهــد 
میلیــارد یورویــی را متوقــف خواهــد نمــود.

کــی بــرای امنیــت ملــی و منافــع ملی کشــور  اجــرای برنامــه اقــدام FATF، تبعــات خطرنا
در پــی خواهــد داشــت، چراکــه اجــرای کامل برنامــه اقدام، باعث تولیــد اطالعات دقیق 
ــراد و نهادهــای تحریمــی و نهادهــای پوششــی آن هــا و انتشــار ایــن اطالعــات  ــاره اف درب
گردیــده و موجــب افزایــش شــکنندگی اقتصــاد ایــران در مقابــل تحریم هــای آمریــکا 
کــه پــس از اجــرای برجــام بــه دو بخــش »تحریمــی«  می شــود. ادامــه ایــن رونــد جامعــه را 
و »غیرتحریمــی« تقسیم شــده اســت، به ســوی دوقطبــی و افزایــش شــکاف میــان ایــن 
دو بخــش ســوق میدهــد و بخــش غیرتحریمــی بــرای فــرار از اقدامــات تحریمــی آمریــکا و 
بهره منــدی از فضــای غیرتحریمــی، ارتبــاط خــود بــا بخش دیگــر را به طــور فزاینده کاهش 

داده و نوعــی »خودتحریمــی« رخ خواهــد داد.

کرات ایران با اروپا برای حفظ برجام نقش FATF در مذا

پــس از اجــرای برجــام، اروپــا بــه دنبــال اجــرای مؤثــر برنامــه اقــدام FATF، به منظــور 
ســرمایه گذاری در ایران بود. امری که حدود دو ماه بعد از توافق هســته ای در »اســتراتژی 
کار نیــز،  ــران بعــد از توافــق هســته ای1« ذکــر شــد. هــدف از ایــن  ــا در قبــال ای ــد اروپ جدی
افزایــش شــفافیت درون نظــام مالــی ایــران بــرای کاهــش ریســک پول شــوئی و تأمین مالی 
ــا ایــران میتوانــد  کــه افزایــش تجــارت ب ــود  کیــد شــده ب گــزارش تأ ــود. در ایــن  تروریســم، ب
بــه افزایــش قــدرت اقتصــادی، نظامــی و سیاســی برخــی افــراد غیــر منتخــب )نهادهــای 
ــا عمــل بــه توصیه هــای  کــه ب ــا از ایــران می خواهــد  تحریمــی( منجــر شــود؛ بنابرایــن اروپ

ــد آورد. ــرای ســرمایه گذاری را پدی FATF، محیــط مناســب ب
این امر در مواضع مختلف اروپاییها دیده میشــود، به عنوان مثال مدیر بخش خدمات 
مالــی شــرکت KPMG آلمــان در ششــمین همایــش تجــاری و بانکــی ایران-اروپــا میگوید: 

1.  https://goo.gl/MTQL1D
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»بــرای داشــتن شــرکای تجــاری مؤثــر نیــاز داریــد کــه حجــم زیــادی از اطالعــات صحیــح از 
کلیــت اقتصــاد و زیرشــاخه های اســتراتژیک آن بــرای طرف هــای خارجی شــکل دهیــد تــا 

گام اول کــه بــه جــذب ســرمایه گذاری منجــر می شــود برداشــته شــود1«.
ــه  ــن زمین ــز در ای ــا نی ــه اروپ ــران در اتحادی ــم انداز ای ــروژه چش ــران در پ ــش ای ــئول بخ مس
میگویــد: »چالش هایــی وجــود داشــته و ایــران بایــد در زمینــه مبــارزه بــا تأمیــن مالــی 
کلیــدی بــرای بهبــود  کــه تمــام این هــا پارامترهــای  کنــد  تروریســم و پول شــویی همــکاری 
فضــای کســب وکار هســتند. مــا در اقدامات اصالحی ایــران را یاری کردیــم و در ماه های 
کــرد و شــفافیت و  آینــده پیشــبرد FATF بســیار مهــم خواهــد بــود و بایــد موانــع را برطــرف 

کمیــت قانــون جایگزیــن شــود2«. حا
ســفیر آلمــان در تهــران نیــز بــرای پیوســتن کامــل و حقیقی تــر ایــران بــه جامعــه اقتصادی 
جهــان میگویــد: »بایــد موضــوع FATF به صــورت کامل حل شــود و امیدواریم در فرصت 

باقی مانــده تــا مــاه ژوئــن 2018 ایــران بتوانــد مســائل باقی مانــده را نیز حل وفصــل کند3«.
پــس از خــروج ترامــپ از برجــام، مذاکــرات ایــران و اروپــا بــرای حفــظ ایــن توافــق بــدون 
حضــور آمریــکا آغــاز شــد. از ســوی دیگــر گــروه بین المللــی بحران طبق گزارشــی کــه در 12 
اردیبهشــت 1397 منتشــر کــرد، بــرای حفــظ ایــران در برجــام، به اروپا دو بســته سیاســتی 
کــه  گــروه پــس از توضیــح چارچــوب پیشــنهادی، میگویــد  را پیشــنهاد میکنــد. ایــن 
حتــی در صــورت توافــق بــر ســر چنیــن چارچوبــی نیــز ایــران نمی توانــد از مکانیســم بانکــی 
گام هــای الزم  ــه شــکل مناســب بهره منــد شــود مگــر این کــه  اشاره شــده در ایــن بســته ب
بــرای اصالحــات در نظــام مالــی و بخــش بانکی خود کــه رعایت اســتانداردهای کارگروه 

کنــد4. اقــدام مالــی )FATF( اســت را عملیاتــی 

https://goo.gl/vWntHk 1.  پژوهشکده پولی بانکی:
https://goo.gl/31ybmh 2.  پژوهشکده پولی بانکی:

کد خبر: 4283860 3.  خبرگزاری مهر، 
4.  https://goo.gl/HQ229u
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یک فریب بزرگ!

اروپــا به عنــوان ناجــی برجــام، اجــرای کامــل برنامــه اقــدام FATF را پیششــرط همــکاری 
کــه در  بــا ایــران پــس از خــروج آمریــکا از برجــام قــرار داده اســت و بــه دلیــل اشــتیاقی 
طــرف ایرانــی بــرای حفــظ برجــام وجــود دارد، دولــت بــه دنبــال پذیــرش ایــن پیششــرط 
گــر ادامــه برجــام بــدون  و تصویــب لوایــح چهارگانــه در مجلــس اســت. درحالی کــه ا
آمریــکا و بــا اروپــا معنایــی داشــته باشــد، اجــرای برنامــه اقــدام FATF و ایجــاد شــفافیت 
ــس از 180  ــه پ ــت. هنگامی ک ــد داش ــی نخواه ــا معنای ــن فض ــی در ای ــرف اروپای ــرای ط ب
ــه لیســت تحریمــی )SDN( بازخواهنــد  ــرد و نهــاد ب روز تحریمهــا بازگــردد، حــدود 600 ف
کــه  گشــت و ایــن لیســت درمجمــوع شــامل حــدود 850 فــرد و نهــاد ایرانــی خواهــد شــد 
نهادهــا و بانکهــای اصلــی و تقریبــًا همــه فضــای اقتصــادی کشــور را در برمی گیــرد. اگــر 
کنــد، بــه معنــای اراده اروپــا  اروپــا میخواهــد بــا ایــران در برجــام بــدون آمریــکا همــکاری 
بــرای ایســتادگی در مقابــل تحریمهــای آمریکاســت کــه در ایــن صــورت نیــازی بــه اجــرای 
اســتانداردهای FATF نیســت. درواقــع اجــرای اســتانداردهای FATF هنگامــی معنــادار 
گــروه تحریمــی و غیرتحریمــی در داخــل ایــران وجــود داشــته باشــند  کــه دو  خواهــد بــود 
ــه اســتانداردهای FATF داشــته باشــند، امــا  ــرای تفکیــک ایــن دو نیــاز ب و اروپایی هــا ب
ــرای  ــا ب ــم قرارگرفتــه باشــند، اروپ ــران مــورد تحری ــًا تمامــی نهادهــای ای هنگامی کــه تقریب

لیست  به  نهاد  و  فرد  حدود 600  بازگردد،  تحریم ها  روز  از 180  پس  هنگامی که 
گشت و این لیست درمجموع شامل حدود 850 فرد  تحریمی )SDN( بازخواهند 
و نهاد ایرانی خواهد شد که نهادها و بانک های اصلی و تقریبًا همه فضای اقتصادی 
گر اروپا می خواهد با ایران در برجام بدون آمریکا همکاری  کشور را در برمی گیرد. ا
کند، به معنای اراده اروپا برای ایستادگی در مقابل تحریم های آمریکاست که در این 

صورت نیازی به اجرای استانداردهای FATF نیست
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 FATF همــکاری بــا ایــران نیــازی بــه ایــن اســتانداردها نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن ســراب
کــه از ســوی اروپــا بــه ایــران نشــان داده میشــود، فریبــی بیــش نیســت بــرای اینکــه ایــران تــا 

کنــد. نشســت ژوئــن )تیرمــاه( همــه تعهــدات باقی مانــده از برنامــه اقــدام را اجرایــی 




