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 .1مقدمه 
پس از جمعبندی برجام در تیرماه سال  94و پذیرش آن در  26مهرمااه ساال  ،94برجاام  26دی باهروز اجارا،
یعنی پایان تعهدات ایران با تائید آژانس و آغاز تعهدات طرف های مقابل رسید .باا گذشات یاک ساال از اجارای
برجام ،این گزارش به بررسی وضعیت تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا علیاه جمهاوری اساالمی ایاران و تااثیرات
برجام بر آن می پردازد.
تحریمهایبانکیازسال 100۵

 .2تمرکزآمریکابر
آمریکا از سال  2001و پس از حوادث یازده سپتامبر عالوه بر انجام فعالیتهایی در حوزه سیاسی و نظامی ،با
تصویب قانون وطنپرستی این اختیار را به وزارت خزانهداری داد تا با مؤسسات مالی خارجی که قواعد نظام
بانکی آمریکا را رعایت نمیکنند تحت عنوان مبارزه با پولشویی ،برخورد کرده و آنها را تنبیه اقتصادی کند .این
اقدام سنگ بنای تحریمهای ثانویه آمریکا علیه سایر کشورها بود .دولتمردان آمریکا به این فهم از واقعیت رسیده
بودند که هر اتفاق در صحنه جهان یک مابه ازی تراکنش بانکی دارد ،لذا می توان با افزایش توان نظارت و
رهگیری مبادالت پولی و بانکی ،با افراد ،گروهها و کشورهایی که هدف سیاست آمریکا هستند مقابله کرد .آمریکا
به پشتوانه جایگاه خود در اقتصاد جهانی و همچنین جایگاه دالر در تجارت جهانی ،قدرت بالمنازعه ای در نظام
بانکی جهان به دست آورده است ،لذا قادر به اعمال تحریمهای ثانویه بانکی علیه سایر کشورها بدون نیاز به تایید
شورای امنیت است .دیوید کوهن مسئول سابق معاونت اطالعات مالی و تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا و
معمار تحریمهای ایران در این زمینه میگوید «:مؤسسات مالی در همهجا نیاز به دالر برای خدمت به مشتریان
خود ،و در نتیجه نیاز به دسترسی به بانکها در ایاالتمتحده برای مشتریان خود دارند .این بدان معناست که
بانکهای خارجی با تحریمهای ما هماهنگ هستند1».آمریکا با قراردادن نام افراد ،نهادها و بانکهای کشور هدف
در لیست تحریمی ( ، 2)SDN listسایر بانکها و مؤسسات مالی را از ارائه خدمات بانکی مستقیم و غیرمستقیم
به این نهادها منع میکند و تمامی بانکهای بزرگ جهان فارغ از اینکه متعلق به کدام کشور هستند ،از این
قواعد تبعیت میکنند .دولت آمریکا در صحنه عمل ،بانکهای متخلف از قواعد نظام بانکی آمریکا را جریمه
سنگین نقدی کرده و از آنها تعهد عدم تکرار تخلف در قالب موافقتنامه دوجانبه با اداره کنترل داراییهای
خارجی وزارت خزانهداری (اوفک) اخذ میکند .در صورت تکرار تخلف ،این بانکها اجازه گشایش روابط
1

دیوید کوهن« ،سیر تکامل قدرت مالی آمریکا»۴۱۰۲ ،
۴
 :SDN listلیستی است که آمریکا در آن افراد و نهادهای تحریم شده را مشخص می کند و در صورتیکه بانک ها به افراد و نهادهای ایرانی مشخص شده در این لیست
خدمات بدهند ،مجازات می شوند.
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کارگزاری و حسابهای کارگزاری در میان بانکهای آمریکایی را نخواهند داشت و اسامی آنها در لیست تحریمی
( )SDN listقرار میگیرد .به طور مثال در مورد تحریمها علیه ایران ،تا کنون آمریکا بیش از  15بانک را
مجموعا حدود  16میلیارد دالر جریمه کرده است و بانک کونلن چین را نیز در لیست تحریم قرار داده است.
تحریمها

ذینفعواقعیشرطموفقیت
 .3شناسایی 
برای آنکه تحریمهای بانکی آمریکا اعم از اولیه و ثانویه دقیق اجرا شود ،باید سیستم بانکی آمریکا امکان
شناسایی و رهگیری تراکنشهای انجام شده از سوی اهداف تحریمی را داشته باشد تا ضمن برخورد با بانکها
و مؤسسات ارائه دهنده خدمات بانکی به این افراد ،بتواند اهداف تحریمی را مشخص نماید و آنها یا افرادی که به
نیابت از آنها عمل میکنند را تحریم کند .در ادبیات بانکداری به این موضوع «شناسایی ذینفع واقعی»

3

میگویند .دیوید کوهن در این زمینه میگوید «:موفقیت تحریمهای ما بستگی عمیق به شفافیت بانکی و وضع
قواعد خوب در این بخش دارد .تا از طریق جمعآوری اطالعات کلیدی راجع به ماهیت تراکنشهای بانکی،
گروههای درگیر در آن ،افرادی که در نهایت از آن بهره میبرند (ذینفع واقعی) شناسایی شوند .ما فضا را برای
بازیگران نامشروع – دولتها ،تروریستها یا مجرمان -بسیار سخت کردهایم تا نتوانند خودشان را در اقتصاد
مشروع پنهان کنند .به این دلیل شفافیت بانکی – ساخت ،حفاظت و تقویت آن -هسته اصلی مأموریت وزارت
خزانهداری است 4».همچنین موسسه رند یکی از مؤثرترین مراکز تحقیقاتی در حوزه سیاستگذاری و
تصمیمگیری کاخ سفید در گزارش خود در مورد راهبرد مقابله با ایران با استفاده از ابزار بانکی در مورد نیاز
رهگیری جریانات پولی توسط آمریکا میگوید «:ایاالتمتحده و بهترین دوستانش باید تالشهایشان را چند برابر
نموده و توانمندی خود را برای رهگیری داراییها و جریانات مالی پاالیش کنند ».وی همچنین گروه هفت را
همراه و همکار آمریکا در رهگیری جریانات پولی میداند و میگوید«:کشورهای گروه  G7میتوانند همکاری
بانکهای اصلیشان را در راستای این هدف ،تائید و پشتیبانی کنند 5».در واقع ،شناسایی ذینفع واقعی باعث
میشود تا بسیاری از بانکهای بزرگ از ترس شناسایی ،تنبیه یا احتمال درگیری مستقیم یا غیرمستقیم در
تراکنش با نهادهای تحریمی ،از ارائه خدمات بانکی به کشور تحت تحریم پرهیز کنند.

-beneficial owner
۲

دیوید کوهن« ،سیر تکامل قدرت مالی آمریکا»۴۱۰۲ ،5
 -موسسه رند ،مرکز آریو« ،قدرت اعمال فشار»۴۱۰5 ،
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تحریمهایثانویهبانکیقبلازاجرایبرجام

.4
پس از اوج گرفتن پرونده هستهای ایران ،آمریکا ایران را اصلیترین هدف اعمال تحریمهای ثانویه بانکی قرارداد.
این تحریمها از سال  2006با تحریم بانک سپه آغاز شد ،در سال  ،2008تحریم چرخه دالر وضع و در «قانون
جامع تحریم ایران ،پاسخگویی و کاهش سرمایهگذاری ( »)CISADA,2010با ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به
افراد و نهادهای تحریمی ،گسترش یافت .در گامهای بعدی بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران طی
«قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی  »)NDAA,2012( 2012تحریم شد و در «قانون آزادی و مقابله با
ایران ( »)IFCA, 2013شرایط سختتری بر همکاری با نظام بانکی ایران ،افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی
ایجاد شد .در این مدت حدود  600فرد ،نهاد و بانک ایرانی در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفت و آمریکا در
طول این مدت ،براساس سازوکار شرح داده شده در باال ،بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا از جمله استاندارد
چارترد و اچ بی سی انگلیس یا ان جی او هلند را با مبالغی بین  500میلیون تا  1.9میلیارد دالر جریمه کرد.
این جرائم در فاصله بین توافق ژنو و اجرای برجام نیز با شدت بیشتری اتخاذ شد ،برای مثال بانک پاریباس
فرانسه  8.9میلیارد دالر جریمه شد .داچ بانک ،بانک کامرز آلمان ،بانک میتسوبیشی ژاپن ،بانک رویال اسکاتلند
و ...نیز مبالغ زیادی بابت جریمه ارائه خدمات به نهادهای تحریمی به دولت آمریکا پرداخت کردند .6این روند
پس از اجرای برجام نیز متوقف نشده است و دو بانک اینستا سن پائولی ایتالیا و تورنتو دومینتون کانادا پس از
اجرای برجام شامل این جریمه ها شده اند.
بانکهایجریمهشدهقبلاز

مبلغجریمه 

تاریخجریمه 

توافقژنو 
کریدتبانکسوئیس 

 536میلیون دالر

سال1388

ایبیانآرموهلند 

 500میلیون دالر

اردیبهشت 1389

انجیاوهلند 

619میلیون دالر

خرداد 1391

استانداردچارتردانگلیس 

 667میلیون دالر

مرداد 1391

اچاسبیسیانگلیس 

1.9میلیون دالر

دی 1391

بانکهایجریمهشدهبعداز

مبلغ جریمه

تاریخ جریمه

توافقژنووقبلازاجرایبرجام 

رویالبانکاسکاتلند 
6

100میلیون دالر

آذر 1392

درآمد  ۰.31میلیارد دالری آمریکا از جریمه  ۴۴بانک بینالمللی۰.1.۱5۱0۱۱۰۰.۰http://www.farsnews.com/printable.php?nn= :

4

اسفند  – 59شماره5921210001 :

کلیراستریمآلمان 

 152میلیون دالر

بهمن 1392

بانکمسکو 

 9.4میلیون دالر

بهمن 1392

بانکپاریباسفرانسه 

 8.97میلیارد دالر

تیر 1393

بانکمیتسوبیشیژاپن 

 315میلیون دالر

آبان 1393

کامرزبانکآلمان 

 650میلیون دالر

آذر 1393

داچبانکآلمان 

 258میلیون دالر

آبان 1394

بانکهایجریمهشدهبعداز

مبلغ جریمه

تاریخ جریمه

اجرایبرجام 
اینستاسنپائولیایتالیا 

 235میلیون دالر

آذر 1395

تورنتودومینتونکانادا 

500هزار دالر

دی 1395

بانک هایی که به علت تخلف از تحریم های ثانویه بانکی آمریکا علیه ایران جریمه پرداخت کردند

ودالیلعدمهمکاریبانکهایبزرگدرپسابرجام

تحریمهایثانویهبانکیدربرجام

 .5وضعیت
برجام تغییاری در وضاعیت تحاریمهاای ثانویاه آمریکاا ایجااد نکارد .در برجاام سااختار تحاریم هاای ثانویاه
بانکی(زیرساختهای حقوقی و سازوکارهای اعمال) کامالً حفظ شده است .یعنی قاوانین و ساازوکارهای اجارای
تحریم ثانویه بانکی لغو یا متوقف نشده است بلکه تنها مصادیق اعمال تحریم ها کم شاده اسات .در برجاام و در
بخش تحریمهای بانکی بیان شده است که تراکنشها تنها برای افراد و نهادهای خارج شاده از لیسات تحریمای
آمریکا مجاز است .همچنین در پینوشت مربوط به آثار رفع تحریمهاا تأکیاد شاده اسات کاه ایان آثاار شاامل
تراکنشهای مرتبط با افراد و نهادهای باقیمانده در لیست تحریم نمایشاود 7.معناای ایان حارف بااقی مانادن
ساختار تحریمهاست 26 .مهرماه سال  94نیز ،جان کری در نامه خاود باه کنگاره آمریکاا بارای توقاف اجارای
تحریمها که بخشی از آن در زیر آورده شده ،بر این نکته تأکید میکند که توقف اجرای تحریمها ،شامل افاراد و
نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم آمریکا نمی شود .بنابراین زیرساخت حقوقی و سازوکار اجرای برجام کامالً
حفظ شده است و صرفاً مصادیق آن از حدود  600فرد و نهاد به  182فرد و نهاد کاهش پیدا کارده اسات .ایان
 182فرد و نهاد باقیمانده در تحریم شاامل نهادهاایی مانناد صداوسایما ،وزارت اطالعاات ،وزارت دفااع ،ساپاه
پاسداران ،بانک صادرات ،بانک انصار و....میشود.

7

 -قطعنامه  ،۴۴.۰متن انگلیسی ،ص  ،۲7پینوشت ۰۲
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نامه جان کری به کنگره برای توقف تحریم ها

عالوه بر این وزارت خزانهداری آمریکا ،قواعد بسیاری برای برقراری روابط بانکی وضع کارده اسات .در پرساش و
پاسخهای منتشر شده در مورد رفع تحریمهای ایران که توسط اداره کنترل داراییهای خارجی این وزارت خاناه
منتشر شده است ،8بانکها مسئولیت دارند تا الزامات شناسایی دقیق مشتری را به عمل آورند تا ذینفاع واقعای
نهادهای تحریمی حاضر در  SDN LISTنباشند 9.البته بالفاصله بعد از توافق نیز آدام ژوباین معااون اطالعاات
مالی و تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا در کمیته بانکداری سنا این نکته را متذکر شده باود کاه تحاریمهاای
ثانویه بانکی برای افراد و نهادهای باقیمانده در لیست تحریم ،با سختگیری اجرا میشود.
همه این موارد در کنار سابقه ذهنی جریمههای بانکی عامل افزایش ریسک همکاری باا ایاران شاده اسات و در
نتیجه ،موجب عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی شده است .به طور مثال چارلی اولیویر ،ساخنگوی داچ باناک
اعالم کرد «:برخی از تحریم های اتحادیه اروپاا و آمریکاا علیاه ایاران و محادودیت هاای غیرتحریمای همچناان
پابرجاست .بنابراین داچ بانک همچنان به طور کلی تجارت مرتبط با ایران را محدود خواهد کرد10».رویاال باناک
اسکاتلند از فعالیت مجدد امتناع کرد 11و بسیاری دیگر از بانکهای بزرگ اروپایی مانند اچ اس بی سی انگلستان
و کامرز آلمان نیز به دلیل ترس از نقض سایر تحریمهای آمریکا حاضر به ایجاد روابط کارگزاری نشدهاند.

8

12

پرسش و پاسخ های متدوال مربوط به رفع تحریم ها ذیل برنامه جامع اقدام مشترک:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_faqs.pdf
9
پرسش  M.۴وزارت خزانهداری آمریکا
10
چارلی اولیویر ،سخنگوی داچ بانک۰۱7.750 http://tn.ai/:
11
تالش انگلیس برای ترغیب بانکها به همکاری با ایرانhttp://alef.ir/vdceef8epjh8xxi.b9bj.html?433346
12
کامرز بانک فعالیتهای خود در حاشیه خلیجفارس را به دلیل ترس از تحریم کاهش میدهدhttp://fna.ir/PIQSW7
رفتار بانکهای خارجی با ایران؛ چرا احتیاط میکنند/world/internationalorganization..5.۲1http://www.hamshahrionline.ir/details/ :
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حفظ زیر ساخت
حقوقی و سازوکار
اجرای تحریم
های ثانویه بانکی

عدم تمایل بانک
ها به همکاری با
ایران پس از
برجام
قواعد وزارت
خزانه داری
آمریکا در
ارتباطات بانکی

سابقه ذهنی
جریمه بانک ها

علل عدم تمایل بانک ها به همکاری با ایران پس از برجام

عالوه بر این ،حتی پس از اینکه تعداد محدودی از بانکهای کوچک و متوسط حاضر به همکاری با ایران شادند،
آمریکا در آذرماه سال  95مجدداً از جریمه بانکی استفاده کرد و بانک سن پائولی ایتالیاا را باه علات حضاور در
فعالیتهای ممنوع ایران  235میلیون دالر جریمه کرد و عزم جدی خود را در استفاده از این راهبرد بارای بااال
نگه داشتن ریسک همکاری با ایران نشان داد و اکنون با گذشت بیش از یکسال از اجرای برجام ،همچنان مسئله
عدم برقراری روابط کارگزاری بهخصوص توسط بانکهای بزرگ وجود دارد .فعالین اقتصادی نیز این مشکالت را
بیان کرده اند .به طور مثال رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته است ،روابط بینالمللای باانکی صارفاً شاامل
بانکهای کوچک است 13.همچنین وانگ یان گئو رئیس اتاق بازرگانی بینالمللی چین در مورد رواباط باانکی باا
ایران گفت «:ارتباط بانکی ایران منحصراً با یکی دو بانک دنیا برقرار شده و ما هنوز منتظر خبر خوش لغو تحریم

13

بانکهای بزرگ دنیا هنوز برای ایران گشایش السی نمیکنندhttp://tn.ai/1299983
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بانکی هستیم 14.».دکتر روحانی نیز در گزارش های خود از اجرای برجام به باقی ماندن مشکل همکاری بانک ها
اذعان کرده است 15.مشکلی که صراحتا مورد اشاره گزارشهای وزارت خارجه و مجلس در روند اجرای برجام نیز
قرارگرفته است 16.برای مثال مجلس شورای اسالمی در گزارش خود این چنین بیان می کند که«:در حال حاضر،
علیرغم گذشت ماه ها از اجراییشدن برجام و تداوم مشکالت بانکی و مالی ،موجب اعمال خسارت ها و هزینههای
هنگفت بر اقتصاد کشور شده است ».همچنین دکتر سیف با اشاره به عدم تکنرخی شدن قیمت ارز گفت«:یکی
از پیش نیازهای قطعی برای یکسان سازی نرخ ارز که بتواند استمرار داشته باشد و به عنوان یاک تصامیم پایادار
عمل کند ،این است که روابط بانکی بینالمللی در حد نیاز به وجود بیاید که ما فکر میکنیم شرایط فعلی نیاز به
پیشرفت است».

17

 .6عدمدسترسیآزادانهبهپولنفت،مهمتریناثرباقیماندنتحریمهایثانویهبانکی 
برقرار نشدن روابط بینالمللی بانکی که حاصل باقی ماندن زیرساخت حقوقی و سازوکار اجرای تحریمهای ثانویه
است ،بر روی سایر تحریمهای رفع شده نیز اثر گذاشته است .عدم دسترسی آزادانه به پول نفت ،مهم تارین اثار
باقی ماندن تحریم های ثانویه بانکی و برقرار نشدن روابط بین المللی بانکی است .علی رغم افزایش فروش نفت و
در اختیار قرار گرفتن این پول توسط ایران ،این پول نمیتواناد آزاداناه مصارف شاود .سرلشاکر بااقری ،رئایس
ستادکل نیروهای مسلح در آذرماه سال  95در این زمینه گفت «:کشور گرفتاار تحاریم ،فاروش نفات و مشاکل
دریافت پول نفت است ،برداشت مسئوالن دولت این بود که پرداخت پول نفت با سرعت و سهولت بیشتری انجام
می گیرد ،اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و به همین دلیل مشکالت ما در بخش بودجه نیروهای مسالح همچناان
ادامه دارد18».همچنین سخنان دکتر سیف ،رئیس کل بانک مرکزی و اعالم نیاز به افازایش رواباط باین المللای
بانکی به عنوان پیش نیاز تک نرخی شدن قیمت ارز نیز نشان دهنده عدم دسترسی آزادانه باه درآمادهای ارزی
حاصل از فروش نفت است .این درآمدها اکنون در اختیار ایران است ،اما با توجه به وجاود تحاریم هاای ثانویاه
بانکی و عدم برقراری روابط بین المللی بانکی ،نمی تواند در هر فعالیتی استفاده شود و تنها راه قطعی برای نقاد
شدن پول های نفت وارادات است .میتوان تصمیمهای ماههای اخیر دولت به منظور تسهیل واردات را در همین
14

چین هم هنوز منتظر لغو تحریم بانکی ایران استhttp://tn.ai/۰.۱۱۲۱.
15
روحانی :برجام پیروزی ملت ایران در اخالق استhttp://www.irna.ir/fa/News/82391125/
16
گزارش وزارت خارجه ۰۰.۰7۴۴http://tn.ai/
گزارش مجلس شورای اسالمی اسالمی 15۱http://www.isna.ir/news/
13
تک نرخیشدن ارز نیاز به روابط بانکی بینالمللی استhttp://fna.ir/۲E۱KHE
18
بعد از برجام بخش زیادی از پول نفت وارد کشور نشدهhttp://tn.ai/۰۴5۱5۲7
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راستا دانست .هیئت وزیران در جلسه  25بهمن  ،1395در مصوبه ای تعرفه واردات  8کاالی کشااورزی را  5تاا
 50درصد کاهش داد 19 .سازمان توسعه و تجارت نیز در بخاش ناماه  26دی  ،1395تعرفاه واردات  23کااالی
وارداتی از ترکیه را بیش از  10درصد کاهش داد20.همچناین طای دساتورالعمل  12دی مااه 1395معااون اول
رئیس جمهور ،ارز حاصل از صادرات باید با قیمت کمتر از قیمت آزاد ارز( )3600برای واردات اختصاص یابد.
 .7تحریمهایثانویهبانکیدردورانترامپ
بررسی اظهارات و اقدامات دونالد ترامپ پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا ،نشان مای دهاد کاه
علی رغم اظهارنظرهای ترامپ در رقابت های انتخاباتی ،رئیس جمهور آمریکا در عمل در اجرای برجام و وضعیت
تحریم های ثانویه بانکی آمریکا تغییر ایجاد نمی کند .رئیس جمهور آمریکا در مکالماه تلفنای خاود باا پادشااه
عربستان بر اجرای موشکافانه برجام تاکید کرد 21.همچنین فدریکا موگرینی ،مسئول سیاسات خاارجی اتحادیاه
اروپا پس از دیدار با رکس تیلرسون ،وزیر خارجه جدید آمریکا گفت «:دولت ترامپ اطمینان خاطر داد که توافق
هستهای ایران صد در صد اجرا خواهد شد22».در عمل نیز دونالد ترامپ ،از آدام ژوبین ،معاون اطالعاات ماالی و
تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا و مجری تحریم های آمریکا در دولت اوباما خواست که در پست خاود بااقی
بماند 23و  25فرد و نهاد جدید را به گونه ای لیست تحریم های آمریکا قرار داد کاه باا ماتن برجاام در تنااقض
نباشد .در  27دی ماه سال  1394نیز دولت قبلی آمریکا 11 ،فرد و نهاد را به همین شیوه در لیست تحاریم هاا
قرار داده بود .بنابراین دولت جدید آمریکا ساختار تحریمهای ثانویه بانکی را تغییر نخواهد داد.
ذینفعواقعیوموثرواقعشدنتحریمهایثانویهبانکی
 .8نقشFATFدرشناسایی 
گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFنهادی است بینالدولی که بنابر خواست و اراده سران کشاورهای صانعتی جهاان
( )G7در سال  1989با مأموریت مقابله با پولشاویی تأسایس شاد .پاس از  2001و گساترش ماوج مباارزه باا
تروریسم FATF ،مأموریتی تازه و البته همجنس با مأموریت قبلی خود پیدا کرد و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
به مأموریتش افزوده شد FATF .به دنبال حداکثرسازی شفافیت باانکی در کشاورهای جهاان اسات .همچناین
 FATFاهمیت زیادی برای همکاریهای بینالمللی در زمینه تبادل اطالعات قائل است .چرا که این اقدام سابب
19

تعرفه واردات  1کاالی اساسی کاهش یافتhttp://tn.ai/۰.۱۲۲۴1
20
فهرست جدید کاالهای مشمول تخفیف واردات از ترکیهhttp://fna.ir/PFZI1A
21
ترامپ حرف خود برای پارهکردن برجام را پس گرفت؟http://tn.ai/۰.۰۴۰1۴
22
موگرینی :دولت ترامپ درباره اجرای کامل برجام اطمینان خاطر دادhttp://tn.ai/۰.۴۲1۱۲
23
ترامپ خواهان باقی ماندن آدام ژوبین شدhttp://www.politico.com/blogs/donald-trump-administration/۴۱۰71۱۰/adam-szubin- :
trump-administration-۴..1۲۲
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افزایش هزینه و سختی کار برای گروهها و نهادهای نامشروع از نظر  FATFمیشود FATF .خود به ایان مسااله
اذعان کرده است که هسته اصلی مأموریت آن دو مساله شفافیت و همکاریهای بینالمللی است.
در سال  2005شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه  1617خود ،به تمامی کشورهای عضو سازمان ملل قویا
اصرار کرد که توصیههای این گروه را اجرا کنند .از طرف دیگر با اوجگیری پرونده هستهای ایران و صدور دو
قطعنامه  1803و  1835در سال 2008؛ مجمع  FATFمأموریت مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعه دهنده
سالحهای کشتارجمعی نیز به عنوان مأموریت جدید این نهاد مصوب کرد.
 FATFدر بررسی کشورها به دودسته از توصیهها اهمیت بیشاتری مایدهاد .دساته اول کاه از آن باه عناوان
توصیههای محوری  24یاد میشود ناظر به ایجاد شفافیت است که اصلیترین توصیه آن الزامات شناسایی مشتری
و ذینفع واقعی است .دسته دوم که از آنها با عنوان توصیههای کلیدی 25یاد میشود 26نااظر باه همکااریهاای
بینالمللی است که اصلیترین آن اجرای قطعنامههای شورای امنیت اسات .گاروه ویاژه اقادام ماالی باه دنباال
پیادهسازی سازوکارهای شناسایی ذینفع واقعی در نظام بانکی کشورها و به اشتراکگذاری اطالعات آن با ساایر
کشورهاست.
بر طبق گزارشهای  ،FATFهمه کشورها توصیههای محوری و کلیدی را انجام ندادهاند .در ارزیابی انجاامشاده،
مشخص شده است که بسیاری از کشورها مانند عمان یا امارات متحده در اجرای توصیه شماره  5کاه شناساایی
ذینفع واقعی است ،کامالً غیر منطبق ) (NCبودهاند .حتی کشورهایی مانند سوئیس ،آمریکا و عربستان که عضو
یا عضو ناظر  FATFهستند نیز در این شاخصه نمره پایین ) (PCغیرقابل قبول دریافت کردهاند.
در زمینه پذیرش قطعنامههای سازمان ملل (توصیه ویژه شماره یک) نیز کشورها در برخورد با خواست این گروه
یکسان عمل نکردهاند .کشور عربستان است که در پذیرش اسناد و قطعنامههای سازمان ملل در بدترین حالت
یعنی غیرمنطبق( )NCقرار دارد.
 .9همکاریایرانبا FATF
 FATFهمزمان با بررسی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل ،در سال  2007نسابت باه وضاعیت نظاام
بانکی ایران اعالم هشدار کرد .در ساال  2008و در بیانیاه عماومی  ،FATFایاران باه عناوان کشاور غیرهمکاار
شناسایی شد .درسال بعد یعنی  2009ایران به عنوان اولین کشور در لیست سیاه این نهااد قارار گرفات کاه در

24

)Core

(Recommendations
25
()Key Recommendations
26

قطعنامه  ۰0۰7شورای امنیت سازمان ملل متحد)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/۰0۰7(۴۱۱5
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نتیجه آن کشورها در تعامل با ایران باید قواعد مربوط به «اقدام متقابل» را اجرا میکردند 27.این وضعیت تا سال
 2016ادامه داشت.
پس از برجام ،مسئولین علت عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران را قرار داشتن ناام ایاران ،در لیسات سایاه
 FATFاعالم کردند .برای مثال دکتر سیف در این زمینه میگوید «:یکی از دالیل اینکه روابط ایران و بانکهای
جهانی به سرعت گسترش نمییابد FATF ،است که اشتباه میکند 28».بر اساس همین تحلیل ایران روابط خود
با  FATFرا گسترش میدهد .رئیسکل بانک مرکزی در اجالس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» ،در
اردیبهشت  95میگوید «:ما از صندوق بینالمللی پول درخواست کردیم ارزیابی خود را بر اساس معیارهای گروه
ویژه اقدام مالی ( )FATFانجام دهد و قصد داریم به گروه اوراسیایی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسام
بپیوندیم .همچنین ما اخیراً با هیئت  FATFدیدار کردیم و برای اولین بار نظام نظارت خود را به طور کامل شرح
دادیم .بازخوردهای بسیار مثبتی نیز دریافت کردیم و این تالشها را ادامه میدهیم».
در تیرماه  1395پس از تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» پیشنهادی از سوی  ،FATFاین گروه وضعیت ایاران
در لیست سیاه را برای مدت  12ماه به حالت تعلیق درآورد.
«برنامه اقدام» که دارای  41بند اجرایی است ،موارد متنوعی را شامل میشود .اما بندهای 21و 31برنامه اقدام
مربوط به شناسایی و به اشتراکگذاری اطالعات مربوط به ذینفع واقعی است ،که تهدیدکننده جدی امنیت ملی
است .این دو بند به شرح زیر میباشند :
بند :21تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد از جمله
زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد.
23

از بیانیه هایی عمومی که گروه اقدام مالی در مورد کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند و با توجه به شرایط آن کشور ،منتشر کرده است میتوان

مجموعه اقدام را به عنوان اقدام متقابل دسته بندی کرد:


دقت کشورها در ایجاد رابطه با کشور قرار گرفته در لیست سیاه و همچنین افراد و کمپانی های وابسته به آن کشور.

 کشورها باید سیستم مالی خود را در مقابل سیستم مالی کشور قرار گرفته در لیست سیاه محافظت کنند( .ایجاد محدودیت در رابطه با کشور قرار گرفته
درلیست سیاه و شرکت ها و افراد وابسته به آن)


حفاظت از سیستم مالی در برابر دور زدن و انجام اقدامات پر ریسک در زمینه پولشویی ،تامین مالی تروریسم و اشاعه گری توسط کشور قرار گرفته در
لیست سیاه یا موسسات و شرکت های وابسته به آن کشور.

 انجام تحریمهای مالی هدفمند ذکر شده در قطعنامه های شورای امنیت علیه کشور قرار گرفته در لیست سیاه برای حفاظت سیستم مالی کشورها از
خطر پولشویی ،تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه گری(.بر حسب مورد این نکته قید شده است)
۴1

دکتر سیف در شورای روابط خارجی آمریکا ۴7 ،فروردین ۰.15
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بند :31تضمین ارائه همکاری بینالمللی در زمینه تبادل و به اشتراکگذاری اطالعات مربوط به ذینفع واقعی.
شناسایی ذینفع واقعی و تبادل اطالعات مربوط به آن ،مهمترین شرط اعمال موفقیت تحریمهای ثانویه بانکی
است ،که با اجرای این دو بند از «برنامه اقدام» محقق می شود .اسکات مودل ،29از افسران سابق سازمان سیا در
بنیاد دفاع از دموکراسی اینچنین مینویسد که «:توافق هستهای با نقشآفرینی آژانس انرژی اتمی به انجام
رسید و مرحله بعد اصرار بر شفافسازی مالی و طرحریزی اقدامات جدید تحت قالب  FATFاست30».به نظر می
رسد تحلیل گران و تصمیم گیران آمریکایی نسبت به اهمیت  FATFدر اجرای تحریم های بانکی واقف هستند.
ذینفعواقعی
 .11خودتحریمی،هزینهشناسایی 
درصورتیکه بند  21و 31برنامه اقدام به صورت کامل توسط ایران اجرا شود ،بستر مناسب برای اجرای
تحریمهای اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم میشود که دالیل آن عبارتاند
از:
 .۰با توجه به اینکه  182فرد ،نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا قارار دارناد و
همچنین  87فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه  2231شورای امنیت ساازمان ملال
قرار دارد؛ در صورت شناسایی ذینفع واقعی و به اشتراکگذاری اطالعات آن ،شاهد اعمال تحاریمهاا از
سوی بانکها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند ،علیه افراد و نهادهاای ایرانای
که در لیست تحریم قرار دارند ،خواهیم بود .چراکه بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از این دو گزینه را
انتخاب کنند .یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل عدم همکاری بانکهای خارجی و
قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهاای تحریمای ایرانای را تحاریم کارده و از
فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند .طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجه با این وضعیت
گزینه دوم را انتخاب کنند .در نتیجه مواجهه اقتصادی ایاران – آمریکاا تبادیل باه مواجهاه اقتصاادی
ایرانی-ایرانی میشود .برای نمونه واحد ارزی شعبه مستقل مرکزی بانک ملت در خارداد  95باا صادور
نامهای به یکی از نهادهای باقیمانده در لیست تحریمهای آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل با اشااره
به« شرایط دوره پساتحریم ،و با توجه به مفاد سند برجام» به این نهااد اعاالم مایکناد کاه کارساازی
خدمات ارزی برای این نهاد امکان پذیر نیست31.همچنین حسین یعقوبی ،مدیرکل امور بین الملل باناک
Scott Modell
30
سخنان اسکات مودل در بنیاد دفاع دموکراسی www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/Iran_DPRK.pdf
31
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مرکزی در آذر ماه سال  95گفته است که «:موافقت های الزم برای خرید نرم افزار «نظاارت برتحاریم»
انجام شده و بانک ها به این سیستم مجهز خواهند شد»32.نرم افزار «نظارت بر تحریم» ،یکی از خدمات
شبکه سوئیفت ،با عنوان«غربالگری تحریم »33است و وظیفه آن جلوگیری از خدمات دهی شبکه باانکی
به افراد و نهادهای موجود در لیست های تحریمی است34.در عمل آمریکا ایران را در وضعیتی قارار داده
است که باید یکی از دو گزینه خودتحریمی یاا بهاره مناد نشادن از مزایاای برجاام باه ویاژه در حاوزه
تحریمهای بانکی انتخاب کند .ریشه این وضعیت به مهندسی نانوشته آمریکاییها در متن برجام و نقش
آمریکا در راهبری گروه  G7و  FATFبازمیگردد.
 .۴آمریکا در برجام زیرساخت قانونی و سازوکار اجرایی تحریمهای ثانویه بانکی را حفظ کرده است و
میتواند هر زمان به بهانههای غیرهستهای از قبیل موشکی ،تروریسم و حقوق بشر ،افراد و نهادهای
جدیدی را به لیست تحریمهای ثانویه اضافه کند و بنا به گفته آدام ژوبین ،معاون اداره اطالعات مالی و
تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا« ،تا زمانی که ایران در سایر حوزههای مورد مناقشه با آمریکا تغییر
رفتار ندهد ،این تحریمها علیه بانکهای خدمات دهنده به افراد و نهادهای باقیمانده در لیست تحریم با
شدت اجرا خواهد شد 35».در نتیجه با اجرای کامل توصیههای  ،FATFفارغ از اینکه جمهوری اسالمی
ایران موافق یا مخالف سیاستها ،اهداف و مصادیق مشخصشده از سوی آمریکا باشد ،عمالً آنها را در
داخل اجرا میکند.
 .11خالصهوجمعبندی 
آمریکا از سال  2001و پس از حوادث یازده سپتامبر با تصاویب قاانون وطان پرساتی ایان اختیاار را باه وزارت
خزانه داری داد تا با مؤسسات مالی خارجی که قواعد نظام بانکی آمریکا را رعایت نمی کنند تحت عنوان مبارزه با
پولشویی ،برخورد کرده و آنها را تنبیه اقتصادی کند .این اقدام سنگ بنای تحریمهای ثانویه بانکی آمریکاا علیاه
سایر کشورها بود .آمریکا به پشتوانه جایگاه خود در اقتصاد جهانی و همچناین جایگااه دالر در تجاارت جهاانی،
قادر به اعمال تحریم های ثانویه بانکی علیه سایر کشورها بدون نیاز به تاییاد شاورای امنیات اسات .بارای آنکاه
تحریم های بانکی دقیق اجرا شود ،باید سیستم بانکی آمریکا امکان شناسایی و رهگیری تراکنش های انجام شاده
از سوی اهداف تحریمی را داشته باشد تا ضمن برخورد با بانک ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات بانکی باه ایان
32

جزئیات جدید آزادسازی پولهای بلوکه شده ایرانhttp://yon.ir/Ue۲.
SANCTION SCREENING

34

لیست های پایه این نرم افزار ،شامل لیست تحریم های آمریکا( ،)SDN LISTتحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا است.
35
آدام ژوبین در کنفرانس جهانی پروژه ترومنhttps://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl۱5۱۱.aspx
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افراد ،بتواند اهداف تحریمی را مشخص و آنها یا افرادی که به نیابت از آنها عمال مای کنناد را تحاریم کناد .در
ادبیات بانکداری به این موضوع «شناسایی ذینفع واقعی» میگویند.
با اوج گرفتن پرونده هسته ای ایران ،آمریکا ایران را اصلی ترین هدف اعمال تحریم های ثانویه بانکی قرارداد .ایان
روند از سال  2006شروع شد و تا سال  2013ادامه پیدا کرد .در این مدت حدود  600فرد ،نهاد و باناک ایرانای
در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفت و آمریکا بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا را جریماه کارد .ایان جارائم در
فاصله بین توافق ژنو و اجرای برجام و پس از اجرای برجام نیز ادامه داشت .برجام تغییری در وضعیت تحریمهای
ثانویه آمریکا ایجاد نکرد .در برجام ساختار تحریم های ثانویه بانکی(زیرساخت های حقوقی و سازوکارهای اعمال)
کامالً حفظ شده است و صرفا مصادیق اعمال آن کاهش پیدا کرده است .عالوه بر این وزارت خزانه داری آمریکاا،
از بانک ها خواسته تا الزامات شناسایی دقیق مشتری را به عمل آورند تا ذی نفع واقعی نهادهای تحریمی حاضار
در  SDN LISTنباشند .این موارد در کنار سابقه ذهنی جریمههای بانکی عامل افزایش ریسک همکاری با ایاران
شده است و در نتیجه ،موجب عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی ،پس از اجرای برجام شده است ،که بار رفاع
سایر تحریم ها نیز اثرگذاشته است .عدم دسترسی آزادانه به پول نفت ،مهم ترین اثر بااقی مانادن تحاریم هاای
ثانویه بانکی و برقرار نشدن روابط بین المللی بانکی است .علی رغم افزایش فروش نفت و در اختیار قارار گارفتن
این پول توسط ایران ،این پول نمی تواند آزادانه مصرف شود و تنها راه قطعی بارای نقاد شادن پاول هاای نفات
وارادات است .
مسئولین علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن ناام ایاران ،در لیسات سایاه  FATFاعاالم
کردند .بر اساس همین تحلیل ایران روابط خود با  FATFرا گسترش داد .در تیرماه سال  95پس از تعهد ایاران
به اجرای «برنامه اقدام» پیشنهادی از سوی  ،FATFاین گروه وضعیت ایران در لیست سیاه را برای مدت  12ماه
به حالت تعلیق درآورد .بندهای 21و 31برنامه اقدام مربوط به شناسایی و به اشتراک گذاری اطالعات مرباوط باه
ذینفع واقعی است ،که تهدیدکننده جدی امنیت ملی است .درصاورت اجارای کامال بنادهای 21و« 31برناماه
اقدام» ،بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنناد و در مقابال عادم
همکاری بانک های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمای ایرانای را
تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده می کنند .طبیعی است که برخی از باازیگران در مواجاه
با این وضعیت با انتخاب گزینه دوم اقدام به خودتحریمی می کنند.
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