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 .1مقدمه
بعــد از اجــرای برجــام در دیمــاه  ،1394بهرغــم پیشبینیهــای صورتگرفتــه توســط
مســئولین ،روابــط بینالمللــی بانکــی ایــران بــه شــرایط قبــل از تحریمهــا بازنگشــت .بر اســاس
اظهارنظرهــای مســئولین اقتصــادی و مقامــات پولــی و بانکــی ،قــرار داشــتن ایــران در لیســت
ســیاه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ( )FATFاز مهمتریــن موانــع ایــن بازگشــت بــود .لــذا باهــدف
ً
خــارج شــدن ایــران از لیســت ســیاه ،تقریبــا از اوایــل بهمنمــاه  ،1394الی تیرمــاه  ،1395ایران
همــکاری گســتردهتری نســبت بــه گذشــته بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی آغــاز نمــود کــه پذیــرش
«برنامــه اقــدام» مهمتریــن نتیجــه آن اســت .در ایــن گــزارش ضمــن معرفــی گــروه ویــژه ،بــه
یشــود.
تبعــات همــکاری بــا ایــن نهــاد و پذیــرش برنامــه اقــدام ،پرداختــه م 

 .2تاریخچه و معرفی گروه ویژه اقدام مالی()FATF
گروه ویژه اقدام مالی )FATF( 1در ســال  1989در پاریس توســط ســران گروه هشــت ()G8
لشــویی ،تأســیس شــد .ســران جــی 8-ضــرورت تشــکیل چنیــن
و بــا مأموریــت مبــارزه بــا پو 
لشــویی عنــوان نمودنــد .در ســال
نهــادی را یکســان کــردن مقــررات بانکــی و مبــارزه بــا پو 
 2001و بــه دنبــال حادثــه  11ســپتامبر،مبارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم جــزء دســتور گــروه ویــژه
اقــدام مالــی FATFقــرار گرفــت[ .]1از ســال  ،2003ایــن گــروه عــاوه بــر تراكنشهــای بانكــی،
فعالیتهــای غیرمالــی مهــم دیگــری ماننــد كازینوهــا ،مراكز فروش طال و دفاتر اســناد رســمی و
 ...را نیــز بهاینعلــت كــه ایــن مراكــز نقــش مؤثــری در تبدیــل پــول كثیــف بــه پــول تمیــز دارنــد
مــورد رصــد قــرار داد و بهنوعــی گســتره فعالیتهــای خــود را توســعه بخشــید[ .]1از ســال 2008
و همزمــان بــا اوج گرفتــن پرونــده هســتهای ایــران ،مأموریــت دیگــری بــه نــام مقابلــه با تأمین
مالــی اشــاعه ســاحهای كشــتارجمعی ماننــد ســاحهای هســتهای نیــز بــه مأموریتهــای
قبلــی ایــن گــروه اضافــه شــد[ .]2در حــال حاضــر ،ایــن گــروه دارای ســه مأموریــت مقابلــه بــا
پولشــویی  ،مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و مقابلــه بــا تأمیــن مالــی اشــاعه ســاحهای
کشــتارجمعی اســت.
2
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)1 . Financial Action Task Force (FATF
  .2گــروه هشــت شــامل  8کشــور صنعتــی  -فرانســه ،آلمــان ،بریتانیــا ،ایتالیــا ،آمریــکا ،ژاپــن ،کانــادا و روســیه -دنیــا
بــود کــه پــس از بحــران کریمــه ،روســیه از ایــن گــروه خــارج خــارج شــد .در حــال حاضــر ایــن گــروه بــه  ،G7موســوم
اســت.

رســالت اصلــی  ،FATFنظــارت بــر عملکــرد شــبکه بانکــی در ســطح جهانــی و در ســطح
کشــورها اســت .در انجــام ایــن مأموریــت ،دو مقولــه بــرای  ،FATFاهمیــت کانونــی دارد:
 .1تولید اطالعات صحیح و دقیق در بانکها ،سازمانها و ...
 .2انتشار و به اشترا کگذاری آنها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول.
ازلحــاظ ســاختار ســازمانی ،گــروه ویــژه اقــدام مالــی دارای چهــار رکــن اصلــی اســت کــه
عبارتانــد از :مجمــع ،رئیــس ،گــروه راهبــری و دبیرخانــه[ .]3در میــان ایــن ارکان ،دبیرخانــه،
نقــش مؤثــری در عملکــرد گــروه ویــژه دارد .دبیرخانــه ،خــود دارای  5گــروه اجرایــی اســت:
•گــروه ارزیابــی و انطبــاق :1وظیفــه ایــن گــروه ارزیابــی و نظــارت اعضــا ،از طریــق مــرور
و دنبــال کــردن فرآیندهــا بــرای تعییــن میــزان مؤثــر بــودن رژیــم کشــورهای عضــو در مبــارزه
بــا پولشــویی ،تأمیــن مالــی تروریســم و اشــاعه ســاحهای کشــتارجمعی اســت .ایــن گــروه
همچنیــن ،مســئولیت رصــد انطبــاق تکنیکــی توصیههــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی از جانــب
کشــورها را بــر عهــده دارد.
2
•گــروه توســعه سیاســت  :وظیفــه ایــن گــروه توســعه و بهبــود اســتانداردها و توصیههــای
بینالمللــی در مبــارزه بــا پولشــویی،تأمین مالــی تروریســم و اشــاعه ســاحهای کشــتارجمعی
اســت.
لشــویی،
شهــا :3وظیفــه ایــن گــروه شناســایی و تحلیــل پو 
•گــروه ریســک ،روندهــا و رو 
تأمیــن مالــی تروریســم و دیگــر تهدیــدات در مقابــل یکپارچگــی و انســجام سیســتم مالــی
بینالمللــی اســت.
•گــروه بررســی و همــکاری بینالمللــی( :4)ICRGوظیفــه ایــن گــروه مشــخص کــردن
کشــورهای پرریســک و غیــر همــکار و همینطــور کشــورهایی اســت کــه در رژیــم مبــارزه بــا
پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم و اشــاعه دارای خــأ راهبــردی هســتند.
1.  Evaluations and Compliance Group
2.  Policy Development Group
3.  Trends and Methods Group
4.  International Co-operation Review Group
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•گــروه هماهنگــی شــبکه جهانــی :1وظیفــه ایــن گــروه پشــتیبانی از اجــرای کامــل و مؤثــر
توصیههــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی بهوســیله همــه کشــورها از طریــق شــبکه نهادهــای
منطقــهای گــروه ویــژه اقــدام مالــی و ســازمانهای بینالمللــی اســت.2
در حــال حاضــر 33 ،کشــور بهعنــوان عضــو و  9ســازمان منطقـهای در پیشــبرد اهــداف ایــن
گــروه مشــارکت میکننــد 9 .ســازمان منطقـهای مزبــور عبارتانــد از:
•گروه اوراسیا ()EAG3
•گروه آسیا  /اقیانوس آرام در مبارزه با پولشویی ()4APG
•گروه ویژه اقدام مالی در حوزه کشورهای دریای کارائیب ()CFATF5
لشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم شــورای
•کمیتــه کارشناســان ارزیابــی اقدامــات ضــد پو 
اروپــا()6MONEYVAL
•گروه مبارزه با پولشویی در شرق و جنوب آفریقا ()7ESAAMLG
•گروه ویژه اقدام مالی در حوزه کشورهای آمریکای التین ()8GAFILAT
•گروه اقدامات بیدولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا ()9GIABA
•گروه ویژه اقدام  مالی خاورمیانه و شمال آفریقا ()MENAFATF10
•گروه ویژه پولشویی در آفریقای مرکزی (]4[)11GABAC
ایــن گــروه  2مســئولیت عمــده بــر عهــده دارد .نخســت مســئول تدویــن اســتانداردهای
1.  Global Network Co-ordination Group

  .2همان
  3.  The Eurasian Group
4.  Asia/Pacific Group on combating money laundering
5.  Caribbean Financial Action Task Force
6.  Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing
of Terrorism of the Council of Europe
7. Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
8.  Financial Action Task Force on Latin America
9.  Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in West Africa
10.  Middle East and North Africa Financial Action Task Force
11.  The Task Force on Money Laundering in Central Africa

بینالمللــی ،در ســه حــوزه مبــارزه بــا پولشــویی ،مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و اشــاعهگری
اســت .در ایــن حــوزه ،در حدفاصــل ســالهای  1990الــی  40 ،2000توصیــه بــرای حــوزه مبــارزه
بــا پولشــویی بــا تمرکــز بــر ایجــاد زیرســاختهای حقوقــی و ســازوکارهای اجرایــی تهیــه کــرد
و پــس از حادثــه  11ســپتامبر  ،۲۰۰۱نیــز نــه توصیــه ویــژه ،بــرای مقولــه مبــارزه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم و اشــاعهگری بدانهــا اضافــه نمــود.
گــروه ویــژه ،در ســال  ۲۰۱۲بــا بازنگــری در توصیههــای  49گانــه خــود ،تعــداد آنهــا را بــه ۴۰
توصیه کاهــش داد[.]5
بــا بررســی توصیههــا ،مشــخص میشــود کــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،بــه دودســته از
1
توصیههــا اهمیــت بیشــتری میدهــد .دســته اول کــه از آن بهعنــوان توصیههــای محــوری
یــاد میشــود ناظــر بــه ایجــاد شــفافیت اســت کــه اصلیتریــن توصیــه آن الزامــات شناســایی
مشــتری و ذینفــع واقعــی اســت .دســته دوم کــه از آنهــا بــا عنــوان توصیههــای کلیــدی 2یــاد
میشــود ناظــر بــه همکاریهــای بینالمللــی اســت کــه اصلیتریــن آن ،اجــرای قطعنامههــای
شــورای امنیــت اســت.
مســئولیت دوم ایــن گــروه ،در رصــد و ارزیابــی اجــرای توصیههــا و وضعیــت خروجیهــای
تعیینشــده در کشــورهای مختلــف اســت.
در این زمینه ،در وهله اول ،گروه ویژه  11خروجی فوری از کشورها میخواهد .برخی از این
خروجیهــا ،شــامل گزارشدهــی معامــات مشــکوک ،انجــام برخــی اقدامــات ضدپولشــویی
و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم توســط بانکهــا و مؤسســات مالــی و همچنیــن وجــود
همكاریهــای بینالمللــی بــرای ارائــه اطالعــات مناســب میشــود .گــروه ویــژهبــر اســاس
خروجیهــای 11گانــه ،كشــورهای موردنظــر را در  4ســطح زیــر طبقهبنــدی میكنــد:
•در سطح باالیی مؤثر بوده است.
•در سطح قابلتوجهی اثربخش بوده است.
1.  Core recommendation
2.  Key recommendation
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•در سطح متوسط مؤثر بوده است.
•در سطح پایینی مؤثر بوده است[.]6
توصیههــای  ۴۰گانــه گــروه ویژه اقــدام مالی ،ناظر به فرآیندها(فرآیندمحور) و خروجیهای
۱۱گانه از جنس شــاخصهای خروجیمحور هستند.
در وهلــه دوم ،گــروه ویــژه میــزان تطابــق کشــورها بــا هــر توصیــه را در قالــب  5رده زیــر،
نمرهدهــی میکنــد:
Technical compliance ratings
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There are no shortcomings

C

Compliant1

There are only minor shortcomings

LC

Largely compliant2

There are moderate shortcomings

PC

Partially compliant3

There are major shortcomings

NC

Non-compliant4

A requirement does not apply, due to the structural, legal or
institutional features of a country

NA

Not applicable5

این نهاد ،بر اساس نتایج ارزیابیها ،کشورها را بر اساس موارد زیر رتبهبندی میکند:
ً
•کشورهای کامال منطبق بر استانداردها
•کشورهای در حال پیشرفت
•کشورهای غیرهمکار که شامل دو گروه زیر است:
•کشورهای غیرهمکار و پرریسک
•کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام گیرد[.]7
  .1سازگار
  .2به طور قابل توجهی سازگار.
  .3تقریبا سازگار
  .4غیرسازگار
  .5نامناسب

نگاهــی بــه بیانیههــای عمومــی گــروه ویــژه اقــدام مالــی پیرامــون کشــورها نشــان میدهــد
کــه هرچنــد ایــن نهــاد همــواره کشــورها را تشــویق بــه یــک نظــام کارآمــد مبــارزه بــا پولشــویی
ً
و تأمیــن مالــی تروریســم مینمایــد ولــی توجــه ایــن ســازمان عمدتــا بــر ســه مقولــه تشــخیص
هویــت مشــتریان ،جرمانــگاری تروریســم و دســتگیری مظنونیــن تروریســتی و همچنیــن
همکاریهــای بینالمللــی بــدون محدودیــت پیرامــون مبــارزه بــا ســازمانهای تروریســتی
اســت[.]8
اســتانداردهای گــروه ویــژه اقــدام مالــی اکنــون بهنوعــی اســت کــه ســازمان ملــل نیــز اقدامــات
لشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم را مورداســتناد قــرار میدهــد.
ایــن گــروه درزمینـ ٔـه مبــارزه بــا پو 
ً
بهعنوانمثــال در قطعنامــه  1617ســال  2005شــورای امنیــت ،قویــا تأ کیــد شــد کــه الزم اســت
تمامــی اعضــا بهصــورت کامــل اســتانداردهای تهی هشــده در گــروه ویــژه مالــی را اجــرا کننــد.
همچنیــن در ســال  2010شــورای امنیــت در قطعنامــه  (1929قطعنامـهی مربــوط بــه برنامــه
هســتهای ایــران كــه در  ۹ژوئــن  ۲۰۱۰بــه تصویــب ایــن شــورا رســید و تحریمهــای اقتصــادی
شــدیدی را علیــه ایــران وضــع كــرد) ،عملكــرد گــروه ویــژه اقــدام مالــی در تهیــه دســتورالعمل
اعمــال تحریــم علیــه ایــران را موردتقدیــر قــرار داد[.]9
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 .3نسبت گروه ویژه اقدام مالی با سیاست خارجی
ایاالتمتحده آمریکا
آمریــکا از ســال  2001و پــس از حــوادث یــازده ســپتامبر عــاوه بــر انجــام فعالیتهایــی در حــوزه
سیاســی و نظامــی ،بــا تصویــب قانــون وطنپرســتی 1ایــن اختیــار را بــه وزارت خزانــهداری
داد تــا بــا مؤسســات مالــی خارجــی کــه قواعــد نظــام بانکــی آمریــکا را رعایــت نمیکننــد تحــت
عنــوان مبــارزه بــا پولشــویی ،برخــورد کــرده و آنهــا را تنبیــه اقتصــادی کنــد .ایــن اقــدام
ســنگبنای تحریمهــای ثانویــه بانکــی آمریــکا علیه ســایر بازیگران اقتصــادی بــود .در همین
زمــان معاونــت اطالعــات مالــی و تروریســم 2در وزارت خزانـهداری آمریــکا بهمنظــور انجــام ایــن
مأموریــت تأســیس شــد.
ایــن راهبــرد آمریــکا را میتــوان« ،جنــگ اقتصــادی» نامیــد .آمریــکا بــرای راهانــدازی «جنــگ
اقتصــادی» ،اقدامــات زیــر را انجــام داد:
1.1ایجــاد زیرســاخت حقوقــی الزم همچــون تهیــه قوانیــن وطنپرســتی( ،)Patriotقانــون
جامــع تحریــم ایــران( ،)CISADAقانــون اختیــارات دفــاع ملــی( ،)NDAAقانــون کاهــش
1.  Patriot act
2. Secretary for Terrorism and Financial Intelligence
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تهدیــد ایــران و حقــوق بشــر ســوریه ملقــب بــه 1TRAو قانــون کاتســا()CARSAA
2.2ایجاد سازوکارهای اجرایی ازجمله شناسایی و معرفی گروههای تروریستی
ً
3.3به خدمتگرفتن بخش خصوصی کشورها خصوصا نظام بانکی در اجرای تحریمها
4.4تهیــه و اجــرای اســتانداردهایی بــرای ارتقــای شــفافیت نظــام مالــی و تجــاری بینالملــل
بــرای شناســایی کامــل مصرفکننــده نهایــی و احــراز ذینفــع واقعــی[.]10
دولتمــردان آمریــکا بــه ایــن فهــم از واقعیــت رســیده بودنــد کــه هــر تبــادل اقتصــادی در
یتــوان بــا افزایــش توان نظــارت و
صحنــه جهانــی یــک مــا بــه ازای تراکنــش بانکــی دارد ،لــذا م 
رهگیــری مبــادالت پولــی و بانکــی ،بــا افــراد ،گروههــا و کشــورهایی کــه هــدف سیاســت خارجــی
آمریــکا هســتند مقابلــه کــرد .ایــن موضــوع در کنــار اینکــه آمریــکا بــه پشــتوانه جایــگاه خــود در
اقتصــاد جهانــی و همچنیــن جایــگاه دالر در تجارت جهانی ،قــدرت بالمنازعی در نظام بانکی
جهــان بــه دســت آورده اســت ،بــه ایــن کشــور اطمینــان مـیداد تــا  اعمــال تحریمهــای ثانویــه
بانکــی علیــه ســایر کشــورها را  بــدون نیــاز بــه تائیــد شــورای امنیــت بهراحتــی پیــاده کنــد[.]11
دیویــد کوهــن مســئول ســابق معاونــت اطالعــات مالــی و تروریســم وزارت خزانـهداری آمریــکا
در ایــن زمینــه میگوید«:مؤسســات مالــی در همهجــا نیــاز بــه دالر و درنتیجــه نیــاز بــه دسترســی
بــه بانکهــا و مؤسســات مالــی در ایاالتمتحــده بــرای مشــتریان خــود دارنــد .ایــن بــدان
معناســت کــه بانکهــای خارجــی بــا تحریمهــای مــا هماهنــگ خواهنــد بــود چراکــه در غیــر
ایــن صــورت ،دسترســی آنهــا بــه نظــام مالــی آمریــکا قطــع خواهــد شــد .]12[».بــر اســاس ایــن
راهبــرد ،آمریــکا بــا قــرار دادن نــام افــراد ،نهادهــا و بانکهــای ایــران در لیســت تحریمــی (SDN
 2)listخود  ،ســایر بانکها و مؤسســات مالی را از ارائه خدمات بانکی مســتقیم و غیرمســتقیم
بــه ایــن لیســت منــع میکنــد و تمامــی بانکهــای بــزرگ جهــان فــارغ از اینکــه متعلــق بــه کــدام
کشــور هســتند ،از ایــن قواعــد تبعیــت میکننــد .ایــن اقــدام آمریــکا سالحســازی از روابــط بانکــی
1.  Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act
2.  (Specially Designated National list) SDN list:
فهرســتی اســت کــه کشــور آمریــکا در آن افــراد و نهادهــای تحریــم شــده را مشــخص میکنــد و درصورتیکــه بانکهــا
بــه افــراد و نهادهــای ایرانــی مشخصشــده در ایــن لیســت خدمــات بدهنــد ،مجــازات میشــوند.

اســت کــه از آن بــا عنــوان «ســاح پولــی» نــام میبریــم.
راهبــرد آمریــکا ،ناامــن کــردن فضای بانکی بینالمللــی برای اهداف سیاســت خارجی آمریکا
ی را تشــکیل میدهــد.
اســت و پیشــگیریهای مالــی هدفمنــد ،1جــزء اصلــی ایــن اســتراتژ 
جزئــی کــه پیشنیــاز آن ،بهبــود شــفافیت در نظــام مالــی بــرای پیشــگیری از انجــام عملیــات
بانکــی توســط گروههــای هــدف اســت[.]13
دولــت آمریــکا درصحنــه عمــل ،بانکهــای متخلــف از قواعــد تحریمــی خــود را جریمــه
ســنگین نقــدی کــرده و از آنهــا تعهــد عــدم تکــرار تخلف در قالــب موافقتنامههــای دوجانبه
بــا اداره کنتــرل داراییهــای خارجــی وزارت خزان ـهداری (اوفــک) اخــذ میکنــد .در صــورت
تکــرار تخلــف ،ایــن بانکهــا اجــازه گشــایش روابــط کارگــزاری و حســابهای کارگــزاری در
میــان بانکهــای آمریکایــی را نخواهنــد داشــت و اســامی آنهــا در لیســت تحریمــی (SDN
 )listقــرار میگیــرد .بهطورخــاص ،در مــورد تحریمهــا علیــه ایــران ،تاکنــون آمریــکا بیــش از
ً
 15بانــک را مجموعــا حــدود  16میلیــارد دالر جریمــه کــرده اســت و بانــک کونلــن چیــن را نیــز در
لیســت تحریــم قــرار داده اســت.
بــرای آنکــه تحریمهــای بانکــی آمریــکا اعــم از اولیــه و ثانویــه دقیــق اجــرا شــود ،بایــد آمریــکا
امــکان شناســایی و رهگیــری  تراکنشهــای انجا مشــده از ســوی اهــداف تحریمــی را داشــته
باشــد تــا بــا بانکهــا و مؤسســات ارائهدهنــده خدمــات بانکــی بــه ایــن افــراد ،برخــورد کنــد .در
ادبیــات بانکــداری بــه ایــن موضــوع «شناســایی ذینفــع واقعــی» 2میگوینــد[.]14
دیویــد کوهــن در ایــن زمینــه میگویــد« :موفقیــت تحریمهــای آمریــکا بســتگی عمیــق بــه
شــفافیت بانکــی و وضــع قواعــد خــوب در ایــن بخــش دارد .از طریــق جم ـعآوری اطالعــات
کلیــدی ،راجــع بــه ماهیــت تراکنشهــای بانکــی ،گروههــای درگیــر در آن و افــرادی کــه
درنهایــت از آن بهــره میبرنــد شناســایی خواهنــد شــد .بدینوســیله ،فضــا بــرای بازیگــران
نامشــروع ،دولتهــا ،تروریس ـتها و مجرمــان  ،بســیار تنــگ شــده و نمیتواننــد خودشــان را
1.  targeted financial measures
2.  beneficial owner
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در اقتصــاد مشــروع پنهــان کننــد .بــه ایــن دلیــل ،بایــد مولفههــای ســاخت ،حفاظــت و تقویــت
شــفافیت بانکــی ،هســته اصلــی مأموریــت وزارت خزان ـهداری باشــد»[.]15
نطــور
مقامــات آمریکایــی بــرای پیادهســازی راهبــرد جدیــد خــود ،از تمامــی متحــدان و همی 
ســازمانهای بینالمللــی اســتفاده کردنــد .آنهــا ایــن موضــوع را در قالــب وضــع رژیمهــای
ً
تحریمــی چندجانبــه کــه ظاهــرا حیــات مالــی تروریسـتها و مخــان امنیــت بینالمللــی را بــر
هــم میزنــد ،تعقیــب کردنــد .همچنیــن وزارت خزانـهداری ،مذاکــره بــا نهادهــای بینالمللــی
را شــروع کــرد .جــوآن زاراتــه 1در کتــاب جنــگ خزان هداریهــا بــه تشــریح فعالیتهــای
دیپلماتیــک صــورت گرفتــه از ســوی وزارت خزانـهداری بــرای همــراه کــردن گــروه ویــژه اقــدام
2
مالــی میپــردازد .وی مینویســد« :تنهــا چنــد روز پــس از حادثــه  11ســپتامبر ،جیمــی گــورول
لشــویی را فهرســت نمــود و ســپس یــک گــروه منتخــب بــه
نهادهــای مرتبــط بــا مبــارزه بــا پو 
ســمت ایــن نهادهــا گســیل کــرد تــا تهیــه برنامههایــی بــرای جلبتوجــه جهانــی بــرای مقولــه
مبــارزه بــا تروریســم  آغــاز شــود ...بــه همیــن منظــور مذا کــره بــا نهــاد گــروه ویــژه اقــدام مالــی آغاز
گشــت .در اکتبــر ســال  ،2001گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،یــک نشســت ویــژه بــا تمامــی اعضــای
خــود تشــکیل داد ...ســرانجام گــروه ویــژه اقــدام مالــی پذیرفت کــه توصیههای ویــژهای برای
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم تهیــه کنــد ...بهمنظــور فراگیــر نمــودن ایــن اســتانداردها نیــز،
نهادهایــی همچــون بانــک جهانــی ،3صندوق بینالمللی پول[ ]16و ســازمان ملــل متحد ،در
انجــام سیاس ـتهای خــود ،آنهــا را اتخــاذ کردنــد»[.]17
مقامــات خزانـهداری ایاالتمتحــده در نظــر داشــتند تــا اســتانداردهای بینالمللــی پیوســته و
اثربخشــی در حــوزه روابــط مالــی بینالمللــی بهمنظــور افزایــش اثرگــذاری تحریمهــای ثانویــه،
ایجــاد کننــد .اســتانداردهایی کــه بهســان یــک زیرســاخت بــرای پیادهســازی قطعنامههــا
قلمــداد میشــد .گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،این ظرفیت را میتوانســت بــرای آنها ایجــاد نماید.
1.  Juan Zarate
2.  Jimmy Gurul
  .3بهعنوانمثــال ،بانــک جهانــی ،اعطــای کمکهــای توســعهای خــود را رعایــت اســتانداردهای گــروه ویــژه اقــدام
مالــی نمــوده اســت.

در بیانیــه مشــترک دانیــل گالســر ،معــاون وزیــر خزانـهداری در امــور مبــارزه بــا جرائــم مالــی و
تأمیــن مالــی گروههــای تروریســتی 1و آدام ژوبیــن ،2رئیــس دفتــر کنتــرل داراییهــای خارجــی
آمریــکا 3در دولــت دوم رئیسجمهــور بــوش ،در ســال   2007بــه اهمیــت گــروه ویــژه مالــی بــرای
اســتفاده از ســاح پولی در ســطح جهان اشــاره شــده اســت .در این بیانیه آمده اســت « :ما باید
بــا ســایر مراکــز مالــی در سراســر جهــان برای ایجــاد و حفــظ اســتانداردهای بینالمللی بهمنظور
حفاظــت از سیســتم مالــی بینالمللــی از منابــع و عوایــد حاصــل از فعالیتهــای غیرقانونــی
همــکاری داشــته باشــیم .وزارت خزانـهداری ایــن موضــوع اســتراتژیک را از طریــق گــروه ویــژه
اقــدام مالــی( ...)FATFپیگیــری میکنــد .وزارت خزان ـهداری همچنــان بــه نقــش رهبــری
فعــال در  FATFادامــه میدهــد .مــا معتقدیــم اســتانداردهای  FATFبایــد در قالــب توصیهها،
دســتورالعملها و بهتریــن شــیوههای اجرایــی بیــان شــود»[.]18
آمریــکا در مســیر اســتفاده از «ســاح پولــی» علیــه اهــداف خــود ،موضــوع اشــاعه ســاحهای
کشــتارجمعی را نیــز بــه بهانههــای خــود افــزود و در ایــن راســتا توجــه ویــژهای ،بــه کشــورهایی
کــه بهزعــم خــود اشــاعهدهندگان ســاحهای کشــتارجمعی 4بودنــد ،کــرد .آمریکاییهــا بــا
ایــن رویــه توانســتند ،قطعنامههــای چندگانــه شــورای امینــت ســازمان ملــل متحــد را بــرای
تحریمهــای هدفمنــد مالــی خــود ،بهکارگیرنــد .تحریمهایــی که هــدف اولیه آن ،کشــورهایی
همچــون ایــران و کــره شــمالی بــه بهانــه تولیــد تســلیحات هســتهای بــود .آنهــا بــا تحتفشــار
قــرار دادن گــروه ویــژه اقــدام مالــی 5مبــارزه بــا تأمیــن مالــی فعالیتهــای اشــاعهای را بهعنــوان
ســومین مأموریــت آن گــروه تعییــن کردنــد[.]19
دانیــل گالســر ،6معــاون وزیــر خزانــهداری در امــور مبــارزه بــا جرائــم مالــی و تأمیــن مالــی
1.  Assistant Secretary for Terrorist Financing and Financial Crimes
2.  Adam J. Szubin
3.  Director of the Office of Foreign Assets Control
4.  Weapon of mass destruction(WMD) proliferator
)5.  Financial action task force (FATF
6. Daniel Glaser
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گروههــای 1تروریســتی در دولــت دوم رئیسجمهــور بــوش و بهعنــوان یکــی از طراحــان اصلــی
تحریمهــای ایــران در اواخــر دهه  80شمســی  ،در جلســه اســتماع کنگــره در ســال  ،2007اعالم
م ـیدارد« :ایاالتمتحــده بایــد یــک اهــرم فشــار بــر گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،بهمنظــور ایجــاد
یــک رویکــرد جهانــی ســازگار و مؤثــر در اجــرای قطعنامههــای مربوط به عدم تکثیر ســاحهای
کشــتارجمعی و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم ،طراحــی نمایــد»[.]20
در حــال حاضــر نیــز ،پیرامــون جایــگاه گــروه ویــژه اقــدام مالــی نــزد کانونهــای فکــری کشــور
یشــود .بــه عنــوان مثــال ،ماتیــو لویــت ،2مدیــر برنامــه
آمریــکا ،اظهارنظرهــای متعــددی م 
مقابلــه بــا تروریســم و جاسوســی در «موسســه واشــنگتن در امــور خــاور نزدیــک ، »3بــر ایــن بــاور
اســت کــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،بایــد نظــارت خــود را بــر نهادهــای بانكــی و مالــی ایــران برای
لشــویی) تقویت کند .او در مقالهای که
پیشــگیری از ورود آنان به چرخه تروریســم مالی (پو 
در  23ســپتامبر  2016در موسســه مذکــور منتشــر نمــود ،مدعــی شــد «:نظارتهــای گــروه ویــژه
اقــدام مالــی بــر فعالیتهــای بینالمللــی ایــران بایــد افزایــش یابــد .یکــی از روشهــای تضعیف
جریانهایــی همچــون حــزباهلل لبنــان و کنتــرل قدرتنمایــی جنگهــای نیابتــی ،گســترش
لشــویی ایــران اســت .در ایــن میــان شــفاف نبــودن فعالیتهــای
نظــارت بــر فعالیتهــای پو 
لشــویی در ایــران را گســترش داده اســت .در چنــد ســال
بانكــی ایــران ،زمینــه فعالیتهــای پو 
لشــویی
اخیــر قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء ،ســپاه پاســداران و بانــك ملــت از پیشــروان پو 
بودهانــد .بــه عبارتــی رابطــه پنهــان ســپاه پاســداران بــا نهادهــای بانكــی و مؤسســات مالــی،
زمینــه پولشــویی را فراهــم كــرده اســت ».ماتیــو لویــت ،4اولیــن پژوهشــگری بــود کــه بــرای
نخســتینبار در جلســات اســتماع کنگــره آمریــکا ،عبــارت شــبکه مالــی غیرقانونــی نیابتــی در
ایــران را مطــرح نمــود و خواســتار جلوگیــری از توســعه آن در ایــران شــد»[.]21
1. Treasury Department’s Deputy Assistant Secretary for Terrorism Financing and Financial crimes
2.  Matthew Levitt
3.  Washington Institute for Near East Policy
  .4از او به عنوان معمار فكری گسترش تحریمهای مرتبط با پولشویی نام میبرند.

 .4ایران و گروه ویژه اقدام مالی
 -1-4پیشینه

پیشــینه تعامــل ایــران بــا  ،FATFبــه حــدود ســال  )1386( 2007بازمیگــردد .در ایــن
ســال میــان ایــران و گــروه ویــژه پیرامــون رفــع برخــی کاســتیها و نواقــص حــوزه پولشــویی
مذاکــره و تبادلنظــر شــد .نتیجــه ایــن مذا کــرات  ،تصویــب قانــون مبــارزه بــا پولشــویی در
اواخــر ســال 1386بــود .بعــد از بیانیــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ایــران در آذرمــاه ســال 1388
لشــویی را بــه تصویــب هیئــت دولــت رســید .در پــی
،آییننامــه اجرایــی قانــون مبــارزه بــا پو 
آن شــورای عالــی مبــارزه بــا پولشــویی در بهمنمــاه ســال  1388در جلســه هیئتوزیــران
تشــكیل شــد و واحــد اطالعــات مالــی )FIU( 1زیــر نظــر ایــن شــورا تشــكیل گردیــد و بنــا شــد
اطالعــات تراکنشهــای مشــكوك بــه ایــن واحــد ارســال شــود[ .]22تشــکیل واحدهــای مبــارزه
بــا پولشــویی در بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری و ابــاغ بخشــنامه «تأ کیــد بــر احــراز هویــت و
شناســایی مشــتریان بانکهــا» از دیگــر اقدامــات ایــران تــا قبــل از ســال  1390بوده اســت[.]23
یكــرد
پـسازآن گــروه ویــژه اقــدام مالــی هــر بــار در بیانیههــای خــود از اقدامــات ایــران تشــكر م 
امــا كمــاكان نســبت بــه خطــر پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم در نظــام بانكــی ایــران اعالم
1.  Financial intelligence unit
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لشــویی
نگرانــی میكــرد .ایــن نگرانیهــا بهگونـهای بــود کــه گــروه ویــژه از ســال  ۲۰۰۸خطر پو 
و تأمیــن مالــی تروریســم را در چنــد کشــور ازجملــه ایــران هشــدار داده و از فوریــه ســال 2009
لشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم در
ایــران را در لیســت ســیاه کشــورهایی کــه خطــر بــاالی پو 
نظــام بانکــی آنهــا وجــود دارد ،قــرار داد[ .]24از همیـنرو از کشــورها میخواســت کــه ضمــن
احتیــاط ویــژه در رابطــه بــا مؤسســات مالــی و غیرمالــی ایــران ،اقدامــات مقابلـهای علیــه ایــن
کشــور اتخــاذ کننــد.
درمجمــوع ،نگاهــی بــه بیانیههــای عمومــی ایــن گــروه پیرامــون ایــران نشــان میدهــد کــه
در حدفاصــل زمانــی فوریــه  ]25[ 2009الــی فوریــه [ ،2017]26همــواره از ایــران تحــت عنــوان
کشــوری نــامبــرده شــده اســت کــه دارای اشــکاالت اساســی در رژیــم مبــارزه بــا پولشــویی و
تأمیــن مالــی تروریســم همچــون عــدم جرمانــگاری مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و عــدم
رعایــت الزامــات گزارشدهــی تراکنشهــای مشــکوک اســت.
هشــدارهای گــروه ویــژه در حــدود ســالهای  ،2009منجــر شــد تــا دولــت وقــت ایــران الیحــه
مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم را در تاریــخ تیرمــاه  ،1389بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال
کنــد .الیح ـهای کــه بنابــر اظهارنظــر کارشناســی مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،ایــن خطــر را
داشــت تــا تعریــف ســازمانهای بینالمللــی از تروریســم پذیرفتــه شــود و حمایــت ایــران از
نهضتهــای آزادیبخــش را بــا مشــکل مواجــه کنــد[.]24
 -2-4همکاری ایران با  FATFبعد از توافق هستهای

بعــد از اجرایــی شــدن توافــق هســتهای در دیمــاه  ،1394روابــط بینالمللــی بانکــی بهبــود
پیــدا نکــرد .یکــی از دالیلــی کــه بــرای ایــن موضوع ،عنوان میشــد قرار داشــتن ایران در لیســت
ســیاه گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــود .بــه گفتــه طیبنیــا ،وزیــر وقــت امــور اقتصــادی و دارایــی ،بــا
توجــه بــه مقبولیــت توصیههــای ایــن گــروه نــزد بانکهــا و نهادهــای مالــی در جهــان ،وجــود
ایــران در فهرســت کشــورهای پرخطــر ،منجــر بــه بیاطمینانــی بانکهــای خارجــی در معاملــه
بــا ایــران میشــود[.]27در ایــن زمینــه قضــاوی ،معــاون وقــت امــور بانــک و بیمــه وزیــر اقتصــاد

در تاریــخ 15اســفند اظهــار داشــته بــود« :برجــام و رفــع تحریــم ایــن مانــع (مشــکالت بانکــی) را
برطــرف کــرد ،امــا قــرار گرفتــن نــام ایــران در فهرســت کشــورهای غیــر همــکار گــروه ویــژه اقــدام
مالــی یــا  FATFدومیــن مانــع مهــم درزمینـ ٔـه برقــراری روابــط بانکــی اســت .بــه همیــن دلیــل
کشــور تــوان خــود را بعــد از برجــام ،معطــوف بــه حــل مســئله و رفــع بهانههــای گــروه ویــژه اقدام
مالــی نمــود»[.]28
همچنیــن در تاریــخ  18اســفند  1394تهرانفــر ،معــاون نظارتــی بانــک مرکــزی ،بــا اظهــار
خرســندی از تصویــب قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالی تروریســم اعــام نمود تصویب ایــن قانون،
زمینــه ارتقــای رتبــه اعتبــاری ایــران در ســطح بینالمللی را فراهــم میکنــد .وی آن زمان اظهار
داشــته بــود« :متأســفانه طــی ســالهای اخیــر ،گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــه دلیــل فقــدان قانــون
یکــرد و تصویــب ایــن قانــون در
مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم ،علیــه ایــران بیانیــه صــادر م 
کشــور بــرای بانکهــای خارجــی و مراجــع مالــی بســیار بااهمیــت اســت»[.]29
بــر همیــن اســاس ،گروهــی متشــکل از مقامــات وزارت خارجــه ،وزارت اقتصــاد و بانــک
مرکــزی ،مذاکــره جــدی بــا ایــن نهــاد را کلیــد زدنــد و در حدفاصــل زمانــی بهمنمــاه  1394الــی
تیرمــاه  ،139بــا انجــام برخــی اقدامــات اعتمادســاز همچــون تصویــب قانــون مبــارزه بــا تأمیــن
لشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم
مالــی تروریســم و الحــاق بــه گــروه منطق ـهای مقابلــه بــا پو 
اوراســیا بــه عنــوان عضــو ناظــر در خردادمــاه  ،]30[1395در تیرمــاه  1395بــه توافقــی بــا گــروه
ویــژه اقــدام مالــی رســیدند .ایــن توافــق از طریــق بیانیــه عمومــی صادرشــده از گــروه ویــژه اقدام
مالــی اطالعرســانی شــد .در ایــن بیانیــه آمــده بــود[:]28
1
«گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،از پذیــرش و تعهــد ســطح بــاالی سیاســی ایــران بــرای برنامــه اقــدام
لشــویی و مبــارزه با تأمین مالی تروریســم
بهمنظــور کاهــش نواقــص خــود در رژیــم مبــارزه با پو 
اســتقبال مینمایــد و تصمیــم دارد تــا کمکهــای فنــی بــرای اجرایــی نمــودن برنامــه اقــدام بــه
ایــران ارائــه دهــد .گــروه ویــژه بــه مــدت  12مــاه اقدامــات مقابلهای علیــه ایــران را تعلیق نموده
و البتــه در ایــن مــدت پیشــرفت ایــران را در اجرایــی نمــودن برنامــه اقــدام زیــر نظــر میگیرد».
1.  Action Plan
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برنامــه اقــدام ،شــامل  10بخــش و  41اقــدام اســت .اجــرای کامــل برنامــه اقــدام دارای تبعــات
جبرانناپذیــری بــرای کشــور اســت کــه در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد.
 -3-4تبعات اجرای برنامه اقدام
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 -1-3-4تشدید پدیده خودتحریمی
در بندهــای  21و  31برنامــه اقــدام کــه مرتبــط بــا مســئله شناســایی و بــه اشــترا کگذاری
اطالعــات ذینفــع واقعــی اســت ،آمــده اســت:
بنــد  :21تضمیــن اجــرای تمامــی الزامــات مربوط به شناســایی کافی مشــتری 1یا احــراز هویت
ذینفع واقعی در تمامی مواقع ازجمله زمانی که مشــتریان ،اشــخاص حقوقی باشــند.
بنــد  :31تضمیــن ارائــه همــکاری بینالمللــی ،درزمینـ ٔـه تبــادل و بــه اشــترا کگذاری اطالعات
2مربــوط بــه ذینفــع واقعی.
اجــرای دقیــق و کامــل ایــن بندهــا ،بــدون در نظــر گرفتــن مالحظــات تحریمــی ،ســبب
افزایــش مشــکالت افــراد و نهادهــای تحریمــی ایــران خواهــد شــد .طبــق تحریمهــای ثانویــه
بانکــی و اقتصــادی ،هــرگاه ذینفــع واقعــی یــک تراکنــش و یــا فعــل اقتصــادی ،در لیســت
تحریمــی آمریــکا( )SDN Listیــا لیســت تحریمــی شــورای امنیــت ســازمان ملــل باشــند ،آن
تراکنــش یــا فعــل اقتصــادی ،نبایــد انجــام شــود .در صــورت انجــام فــرد متخلــف ،بــا جرائــم
مشخصشــدهای مواجــه میشــود .درنتیجــه هرچــه شــناخت ذینفــع واقعــی ،تســهیل شــده
و اشــترا کگذاری اطالعــات آنهــا ،افزایــش یابــد ،عرصــه بــرای فعالیــت افــراد و نهادهــای
تحریمــی ایرانــی تنگتــر شــده و ســایر فعــاالن اقتصــادی احتیــاط بیشــتری بــرای همــکاری بــا
)1.  Customer due diligence(CDD
  .2شناســایی منبــع درآمــد و وجــوه ،شناســایی ذینفــع نهایــی( ســهامدار اصلــی) ،ســوابق اســناد رســمی هویتــی
همچــون گذرنامــه ،کارت شناســایی ،گواهینامــه رانندگــی و ســایر اســناد مشــابه) ،پروندههــای مروبــط بــه
حســابها و روابــط کاری از جملــه نتایــج هــر گونــه تحلیــل انجــام شــده (ماننــد اســتعالمهای بــه عملآمــده بــرای
احــزار پیشــینه و هــدف معامــات غیرعــادی پیچیــده و بــزرگ) ،اعمــال مســتمر شناســایی مشــتری و ذینفــع واقعــی،
کســب اطالعــات دربــاره هــدف و ماهیــت روابــط کاری و معامــات ،نمونــه هایــی از اطالعــات خواستهشــده پیرامــون
مشــتریان و نهادهــای معاملهگــر اســت.

آنهــا ،اتخــاذ خواهنــد کــرد.
در حــال حاضــر 223 ،فــرد و نهــاد ایرانــی در لیســت تحریمــی آمریــکا قــرار دارنــد و مشــمول
تحریمهــای ثانویــه بانکــی و اقتصــادی هســتند .آمریــکا در راهبــرد مقابله بــا ایــران ،گامبهگام
در حــال افزایــش تعــداد ایــن افــراد اســت .همچنیــن  23فــرد و  64نهــاد در لیســت تحریمــی
قطعنامــه  2231شــورای امنیــت ســازمان ملــل هســتند .ایــن افــراد و نهادهــا ،تحــت تأثیــر
مســتقیم اجــرای اســتانداردهای  ،FATFقــرار دارنــد.
اجــرای اســتانداردهای  FATFمنــدرج در برنامــه اقــدام ،درواقــع هزینــه و ریســک همــکاری
بــا افــراد و نهادهــای باقیمانــده در تحریــم را بــرای بانکهــا و ســایر بازیگــران اقتصــادی
ً
داخلــی کــه تحریــم نیســتند افزایــش میدهــد و عمــا کشــور را بــه دو قســمت «تحریمــی» و
«غیرتحریمــی» تقســیم میکنــد کــه نتیجــه آن اختــاف داخلــی و حــذف و منــزوی شــدن
نهادهــای تحریمــی اســت.
در همیــن زمینــه ،بنیــاد کارنگــی 1در گزارشــی در مــاه  2فوریــه  ،2017طــی یــک یادداشــتی
اذعــان نمــوده بــود« :اجــرای کامــل  FATFمیتوانــد بــه مســدود شــدن منابــع مالــی
زیرمجموعههــای ســپاه پاســداران و درنتیجــه افزایــش اختالفــات بــا رئیسجمهــور روحانــی
منجــر شــود و در حوزههایــی نظیــر پتروشــیمی و توســعه مناطــق شــهری تأثیرگــذار باشــد»[.]31
بهعبارتدیگــر پیادهســازی قواعــد و اســتانداردهای  FATFبهطــور کامــل ،نظــام بانکــی
ایــران را در اختیــار اهــداف خصمانــه آمریــکا قــرار میدهــد و در ایــن میــان ،آمریــکا هــرگاه و هــر
هدفــی را کــه بــرای اعمــال تحریــم مشــخص کنــد ،نظــام بانکــی ایــران نیــز همســو بــا دیگــر
بانکهــای جهــان آن را تحریــم میکنــد .بایــد توجــه داشــت در ایــن زمینــه مســئله اصلــی
تعییــن مصــداق نیســت کــه بتــوان بــا تعییــن مصــداق از ســوی نهادهــای داخلــی مشــکل را
برطــرف کــرد چراکــه در ایــن ســاختار قــدرت تعییــن مصــداق در اختیــار آمریــکا بــوده و نظــام
ت بــه مصادیــق تحریمی خواهد شــد چراکه در
بانکــی وادار بــه تبعیــت از آن و عــدم ارائــه خدمـ 
1.  Carnegie endowment
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غیــر ایــن صــورت ،دچــار تحریــم و یــا عــدم همــکاری بانکهــای خارجــی بــا خــود خواهــد شــد.1
 -4-4تحلیل محتوای بیانیههای گروه ویژه درباره ایران در دوران اجرای برنامه اقدام
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دولــت ایــران در راســتای عمــل بــه برنامــه اقــدام ،اقدامــات متعــددی را انجــام داده اســت.
ایــن اقدامــات عبــارت اســت از:
•ایجاد واحدهای مختص به  AML/CFT2در تمام بانکهای ایرانی[]32
•ابالغ آییننامه ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر و رانندگان در آبانماه سال]33[ 95
•ابــاغ بخشــنامه بــه بانکهــا مبنــی بــر انجــام تمامــی نقــل و انتقــاالت الکترونیکــی ارزی
برونمــرزی پــس از دریافــت اطالعــات کامــل و دقیــق فرســتنده و گیرنــده در فروردینمــاه
]23[1396
•تصویب و ابالغ آییننامه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آبان ماه ]28[96
•ارسال اصالح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس []34
•ارسال الیحه اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلسدر آذرماه ]35[96
•ارســال الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا تأمیــن مالی تروریســم به مجلــس در
آذرمــاه ]36[96
•تصویــب الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا جرائــم ســازمانیافته فراملــی در
دیمــاه ]37[1396
دراینبیــن رفتــار گــروه ویــژه در قبــال انجــام اقدامــات ایــران قابلتوجــه بــه نظــر میرســد.
رفتــار ایــن گــروه در قالــب بیانیههــای ایــن نهــاد ،قابلبررســی اســت.

  .1هرچنــد کــه هنــوز ،در داخــل کشــور ،ایــن موضــوع ،انعــکاس رســانه ای نیافتــه اســت امــا ،انجــام نــدادن کارســازی
ارزی توســط دو بانــک ملــت و ســپه بــرای شــرکتهای زیرمجموعــه قــرارگاه ســازندگی خاتــم در اردیبهشــت ســال ،95
در ایــن راســتا ارزیابــی میشــود .منبــع :روزنامــه کیهــان ،کــد خبــر84501 :
  .2منظور از  ،AMLسیاسـتهای ناظر بر مبارزه با پولشــوئی ( )Anti-Money Launderingو ، CFTسیاسـتهای
مقابله با تامین مالی تروریســم  ( )Combating the Financing of Terrorismاســت.

بیانیههای عمومی گروه ویژه اقدام مالی در بازه زمانی اجرای برنامه اقدام
تاریخ

محتوایبیانیه

یکــه ایــران برنامــه اقــدام را ب هطــور کامل انجام ندهد ،در بیانیه عمومــی خواهد ماند.
•تــا هنگام 
•هرچنــد کــه ایــران اقداماتی بهمنظور رفع نواقص مطر حشــده در برنامه اقــدام انجام میدهد،
21اکتبر
 2016اما گروه ویژه نســبت ریســک تأمین مالی تروریســم در این کشــور نگران اســت ،بنابراین اعضا باید
همچنان بااحتیاط فراوان(توصیه شماره )19با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی رفتار نمایند.
•ایران تا انجام کامل برنامه اقدام را بهطور کامل انجام ندهد ،در بیانیه عمومی خواهد ماند.
•تــا زمانــی کــه ایــران اقداماتــی بهمنظــور رفــع نواقــص مطر حشــده در برنامــه اقــدام انجــام
 24فوریه
میدهــد ،گــروه ویــژه  نســبت ریســک تأمیــن مالــی تروریســم در ایــن کشــور نگــران خواهــد بــود،
2017
بنابراین اعضا باید همچنان بااحتیاط فراوان(مطابق با توصیه شــماره  )19با اشــخاص حقیقی
و حقوقــی ایرانــی رفتــار نماینــد.
•بــا توجــه بــه اینکــه ایران تعهد سیاســی خــود را در عمــل نشــان داده و گامهای مرتبط با برنامه
اقــدام را در یــک ســال اخیــر انجــام داده اســت .گــروه ویــژه ،تصمیــم بــه تــداوم تعلیــق اقدامــات
مقابلـهای علیــه ایــران گرفت.
 23ژوئن
•تــا زمانــی کــه ایــران اقداماتــی بهمنظــور رفــع نواقــص مطر حشــده در برنامــه اقــدام انجــام
2017
میدهــد ،گــروه ویــژه نســبت ریســک تأمیــن مالــی تروریســم در ایــن کشــور نگــران خواهــد بــود؛
بنابراین اعضا باید همچنان بااحتیاط فراوان(مطابق با توصیه شــماره  )19با اشــخاص حقیقی
و حقوقــی ایرانــی رفتــار نماینــد.
یشــود و گــروه ویــژه از ایــران میخواهــد تــا
•برنامــه اقــدام در تاریــخ  31ژانویــه  ،2018منقضــی م 
ســرعت عمــل بیشــتری در اجــرای دقیــق برنامه بهخصوص مــوارد مرتبط با تأمین مالی تروریســم
از خــود نشــان دهــد .گــروه ویــژه در نشســت مــاه فوریــه خــود ،پیشــرفتهای ایــران را مــورد ارزیابــی
 3نوامبر قــرار خواهــد داد.
•تــا زمانــی کــه ایــران اقداماتــی بهمنظــور رفــع نواقــص مطر حشــده در برنامــه اقــدام انجــام
2017
میدهــد ،گــروه ویــژه همچنــان نســبت ریســک تأمیــن مالی تروریســم در این کشــور نگــران خواهد
بــود ،بنابرایــن اعضــا بایــد همچنــان بااحتیــاط فراوان(مطابــق بــا توصیــه شــماره )19بــا اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی ایرانــی رفتــار نماینــد.
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همانگونــه کــه مشــاهده میشــود یکــی از مــواردی کــه همــواره در بیانیههــای یک ســال و نیم
اخیــر ایــن گــروه ،منتشرشــده اســت ،توصیــه بــه رفتــار محتاطانــه از جانــب کشــورها بــا ایــران
اســت .همزمــان بــا ایــن توصیــه ،گــروه ویــژه از ایــران میخواهــد تــا ســرعت عمــل بیشــتری ،در
اجــرای برنامــه اقــدام از خــود نشــان دهــد .بــه نظــر میرســد گــروه ویــژه ،بــا در پیــش گرفتن این
رفتــار ،میخواهــد فشــار مضاعفــی بــه ایــران وارد کنــد تــا ایــران تعهــدات خــود را در قبــال برنامه
اقــدام بهطــور کامــل و دقیــق انجــام دهــد.
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 .5وضعیت روابط بانکی بعد از اجرای برنامه اقدام
 FATF -1-5مسئله اصلی نیست

یشــد ،هرچنــد کــه
در یــک ســال و نیــم اخیــر کــه برنامــه اقــدام توســط ایــران اجرایــی م 
اقدامــات مقابلـهای علیــه ایــران بــه تعلیــق درآمــد ،امــا همچنــان ،مشــکالت بانکــی دامنگیــر
تجــارت کشــور بــود .برخــی از مشــکالت در مــوارد زیــر قابــل مشــاهده اســت:
5.5عــدم ارتباطگیــری بانکهــای خارجــی بــزرگ و برقــراری ارتباطــات کارگــزاری صرفــا بــا
بانکهــای کوچــک و متوســط[]38
6.6مشکالت ایجادشده برای تجار و دانشجویان ایرانی در چین[]39
7.7مشکالت بانکی تجار ایرانی در ترکیه علیالخصوص از جانب هالکبانک ترکیه[]30
8.8نبود بستر برای تکنرخی کردن ارز[]40
9.9تأخیــر در راهانــدازی شــعب بانکــی درکشــورهای اروپایــی همچــون ســوئیس[ ]41و
کشــورهای همســایه همچــون پاکســتان[]38
1010مشکالت مربوط به مصارف آزادانه وجوه نفتی[]30
1111مشکالت بانکی مربوط به دریافت نکردن طلب نفتی ایران از هند[]42
1212وصول نشدن درآمدهای صادرات برق و گاز به کشور عراق[]28
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1313مشــکالت بانکــی میــان ایــران و عمــان در رابطــه بــا طلــب ارزی بلوکهشــده در دوران
تحریــم[]43
مــوارد فــوق نشــان میدهــد روابــط بانکــی بینالمللــی در مــدت اجــرای برنامــه اقــدام ،در مســیر
بهبــود قــرار نگرفتــه اســت .ایــن موضــوع نشــان میدهــد مشــکل روابــط بانکــی بــه علــت درج در
لیســت ســیاه گــروه ویــژه اقــدام مالــی نبــوده و علــل دیگــری دخالــت دارد .این علــل عبارتانــد از:
حفــظ ســاختار تحریمهــای ثانویــه بانکــی آمریــکا و وضــع جریمههــای ســنگین :حفــظ
زیرســاخت تحریمهــای ثانویــه بانکــی و باقــی ماندن لیســت تحریمی آمریــکا در برجام ،منجر
شــده اســت تــا همچنــان روابــط بانکــی کشــور دچــار مشــکل باشــد .درحالحاضــر 224 ،فــرد
و نهــاد ایرانــی در لیســت تحریمــی آمریــکا قــرار دارنــد .بــر ایــن اســاس ،شــرط هــر نــوع تعامــل
تجــاری بــا ایــران ،منــوط بــه ایــن اســت کــه ذینفــع نهایــی ،اشــخاص و نهادهــای موجــود
در لیســت تحریمــی نباشــند .نتیجــه آن اســت کــه بانکهــای خارجــی در ارتبــاط بــا ایــران
محتاطانــه عمــل نمــوده و قواعــد شــناخت مشــتری با شــدت بیشــتری پیــاده کننــد[ .]44این
امــر در کنــار ایــن موضــوع کــه کشــور آمریــکا در دوره قبــل از برجــام ،بانکهــای خارجــی را بــه
دلیــل همــکاری بــا ایــران و نقــض تحریمهــا ،جریمــه میکــرد ،1ضمانــت اجرایی بیشــتری پیدا
نمــوده اســت  .
خطــر بازگشـتپذیری تحریمهــای موجــود در برجــام :علــت دوم ،ایــن اســت کــه تحریمهــا
در برجــام ،لغــو نشــده اســت ،بلکــه توقــف موقــت اجــرا( )Cease the applicationشــده اســت.
ایــن وضعیــت دارای ایــن پیــام اســت کــه امــکان بازگشــت فــوری تحریمهــا()snap-back
وجــود دارد .سیاسـتهای خصمانــه کشــور آمریــکا نیــز ،مزیــد بــر ایــن امــر شــده و ایــن پیــام را
بــه ســمت بانکهــا و طرفهــای تجــاری ایــران ،مخابــره میکنــد کــه آینــده برجــام روشــن
نیســت .بنابرایــن رابطــه و تعامــل تجــاری بــا ایــران ،بهصرفــه نخواهــد بــود.
بنابرایــن مــوارد فــوق ،ســبب شــده اســت تــا حتی انجام بخشــی از برنامــه اقدام نیــز ،بر بهبود
  .1بــه عنــوان مثــال ،پاریبــاس بانــک فرانســه در تیرمــاه  ،1393حــدود  9میلیــارد دالر جریمــه شــد .همچنیــن،
اســتانداردچارتردانگلیس در مردادمــاه  ،1391حــدود  667میلیــون دالر جریمــه شــد.

روابــط بانکــی کشــوری ،بیثمــر باشــد .ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه مســئوالن نیــز،
ســخنی از اثربخشــی برنامــه اقــدام در حــل مشــکالت بانکــی ،بــه میــان نمیآورنــد.
 -2-5دور باطل در همکاری با FATF

پــی بــردن بــه چرایــی عــدم همــکاری بانکهــای خارجــی با ایــران باوجــود تعامل بــا ،FATF
حائــز اهمیــت اســت .بایــد گفــت همــکاری بــا  ،FATFبــرای حــل مشــکالت بانکــی ،یــک دور
باطــل ایجــاد میکنــد کــه در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد.
بــا یــک تبییــن علمــی بایــد گفــت کــه همــکاری بانکهــای خارجــی بــا ایــران در صورتــی
محقــق خواهــد شــد کــه هزینــه همــکاری کمتــر از فایــده حاصــل از همــکاری باشــد.
در حــال حاضــر ،آمریــکا ،بــا اعمــال تحریمهــای ثانویــه بانکــی ،هزینــه همــکاری بــا ایــران را
افزایــش داده اســت بهنحویکــه هزینــه همــکاری بیشــتر از فایــده آن شــده اســت؛ درنتیجــه
ایــن امــر ،بانکهــای بــزرگ از همــکاری بــا ایــران دوری میکننــد.
ایــران در یــک ســال و نیــم گذشــته ،تــاش کــرده اســت تــا بــا همــکاری بــا  ،FATFبخــش
هزینــه را کاهــش دهــد تــا بانکهــای خارجــی نســبت بــا همــکاری بــا ایــران تشــویق شــوند ،امــا
حاصل از همکاری[ < ] هزینه همکاری[
ایــن هــدف محقــق ]
فایدهاســت.
نشــده
بــرای فهــم دقیــق موضــوع بایــد اجــزای هزینــه مشــخص شــود .بخــش هزینــه از اجــزای زیــر
] فایده حاصل از همکاری[ > ] هزینه همکاری[
تشکیلشــده اســت.
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]]ریسک)احتمال نقض تحریم([ ]×[ ]جریمه نقض تحریم [ [ = هزینه

هزینــه کل حاصلضــرب جریمــه نقــض تحریــم در ریســک یــا همــان احتمــال نقــض تحریــم

])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزان شفافیت[ ]×[ ])𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(لیست تعداد ایرانیها در تحریمی خاص آمریکا[ = ریسک

است.
نقضـت .یکـ
جریمهــه اسـ
همکاری[یافت
ـکیل
هزینهتش
بخــش
تحریــم ،از
]تعدادـض
×ـ ]ـال نقـ
شفافیت[احتم
])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزانریســک یــا
بخــش
×ـ ]
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆[
ـزانکل هزینه
ـی [میـ=
تحریم
اعضای𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
دو> ]
همکاری[
حاصل از
فایده
شــفافیت نظــام بانکــی ایــران اســت کــه همــان مســئله  FATFاســت و دیگــری تعــداد افــراد و
]]ریسک)احتمال نقض تحریم([ ]×[ ]جریمه نقض تحریم [ [ = هزینه
آمریـ×[
تحریم([ ]
]جریمه نقض تحریم [ [ = هزینه
]]ریسک)احتمال
ـکا اســت.
نقضـوی کشــور
ـران از سـ
نهادهــای تحریمــی ایـ
] فایده حاصل از همکاری[ < ] هزینه همکاری[

])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزان شفافیت[ ]×[ ])𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(لیست تعداد ایرانیها در تحریمی خاص آمریکا[ = ریسک

])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزان شفافیت[ ]×[ ])𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(لیست تحریمی خاص آمریکا[ = ریسک
])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزان شفافیت[ × ]تعداد اعضای𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆[ × ] جریمه نقض تحریم [ = کل هزینه

])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزان شفافیت[ × ]تعداد اعضای𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆[ × ]
هزینهتحریم [ = کل هزینه
جریمه=نقض
]]ریسک)احتمال نقض تحریم([ ]×[ ]جریمه نقض تحریم [ [

ایــران در تــاش خــود ،بــا همــکاری بــا  ،FATFبــه دنبــال افزایــش شــفافیت نظــام بانکــی
اســت تــا از ایــن طریــق ،ریســک را کاهــش دهــد ،امــا جــزء دیگــر مؤثــر بــر ریســک یعنــی
تعــداد ایرانیهــای در لیســت تحریمــی ،در اختیــار آمریــکا اســت و در طــول یــک ســال و نیــم
گذشــته ،تعــداد اعضــای ایــن لیســت بیشــتر شــده و از  178بــه  223فــرد و نهــاد رســیده اســت.
بهعبارتدیگــر کشــور آمریــکا ،گامبـهگام تالشهــای ایــران را خنثــی نمــوده اســت .مهمتریــن
اقــدام آمریــکا ،تصویــب و اجــرای قانــون کاتســا( )CAATSAبــوده اســت کــه بــر اســاس آن،
برچســب (SDGTبرچســب تروریســتی) بــه ســپاه پاســداران و نهادهــای مرتبــط بــا آن زده و
ریســک همــکاری بــا آنهــا را افزایــش داده اســت.
نکتــه مهــم دیگــر توجــه بــه جــزء جریمــه نقــض تحریمهــا اســت .ایــن جــزء نیــز در اختیــار
آمریــکا اســت و رفتــار آمریــکا در یــک ســال و نیــم گذشــته نشــان داده اســت که آمریکا بــه دنبال
همکاری[شــدن بــه لیســت تحریــم
هزینهو افــزوده
ـای]مالــی
ـت .جریمه
فایدههــا اسـ
تحریم
همکاری[
افزایــش جریمــه نقــض ]
هـ<
حاصل از
 30و متعاقبــا محــروم مانــدن از ارتباطگیــری بــا شــرکتها و نظــام مالــی آمریــکا ،نمونههایــی از
] فایده حاصل از همکاری[ > ] هزینه همکاری[
اقداماتــی اســت کــه دولــت آمریــکا در بــازه زمانــی مذکــور انجــام داده اســت.
هزینهیــک جــز کــه
تحریما [سـ[ـت=و تنهــا
نقضآمریــکا
]جریمهکشــور
تحریم([ــز]×در[اختیــار
نقضـز از ســه ج
]]ریسک)احتمالدو جـ
بــا توجــه بــه ایــن مطالــب،
همــان شــفافیت نظــام بانکــی اســت ،در اختیــار ایــران اســت .ایــن کشــور ب هطــور مســتمر ،ایــن
])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزان شفافیت[ ]×[ ])𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(لیست تعداد ایرانیها در تحریمی خاص آمریکا[ = ریسک
دو جــز را بــه ضــرر ایــران ،تغییــر میدهــد.
])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزان شفافیت[ × ]تعداد اعضای𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆[ × ] جریمه نقض تحریم [ = کل هزینه

بــر ایــن اســاس بایــد گفــت کــه همــکاری بــا  ،FATFیــک دور باطــل را ایجــاد میکنــد و تــاز
]]ریسک)احتمال نقض تحریم([ ]×[ ]جریمه نقض تحریم [ [ = هزینه
مانــی کــه تحریمهــای آمریــکا بهطــور حداکثــری داخلیســازی نشــوند و خودتحریمــی بــه
شفافیت[ ]
آمریکا[ = ریسک
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(لیست
])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزان
خاصـت.
تحریمیــد یافـ
ـود نخواه
])𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ایــران بهبـ
روابـ×[ـط بانکــی
ـود نرســد،
باالتریــن ســطح خـ
ـور ،اجرا
کاهش ریسـ
 ،FATFبـ×ـه]بهانه
]تعدادخواســتههای
تمامــی
])𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(میزانـت کــه اگـ
شــایانذکر اسـ
تحریم [
اعضای𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆[
هزینه
کشـکل
ـک =
جریمه نقض
شفافیت[ـر×
شــود ،مســیر اجــرای تحریمهــای آمریــکا ،بهواســطه شــناخت ذینفــع واقعــی ،تســهیل مییابــد
و ایــن تحریمهــا بــا شــدت اثــر بیشــتری اجــرا میشــود.

 .6پیشنهادها
بــه نظــر میرســد فضــای ایجادشــده قابــل مدیریــت اســت؛ مشــروط بــه آنکــه رویکــردی
فعاالنــه مبتنــی بــر شــناخت درســت از «جنــگ اقتصــادی» و «ســاح پولــی» اتخــاذ شــود.
ن میشــود.
پیشــنهادها در دو ســطح راهبــردی و تاکتیکــی ،بیــا 
 -1-6پیشنهادهای راهبردی

الف)بیاثر کردنتحریمهایبانکیاز مسیر کاهشوابستگیبهنظامبانکیسلطه
دغدغــه اصلــی مذاکــره بــا  ،FATFرفــع مشــکالت بانکــی و تســهیل در نقــل و انتقــاالت ارزی
کشــور اســت .بــه نظــر میرســد کــه بــرای ارائــه راهحــل ،نخســت بایــد ،علــت اصلــی مشــکالت
بانکی را شناســایی نمود .همانگونه که ذکر شــد ،علت اصلی مشــکالت بانکی ،تحریمهای
بانکی اســت .اعمال تحریمها همراه با توســعه گســترش روابط بانکی و وابســتگی بیشــتر به
نظــام بانکــی بینالملــل منجــر شــده اســت تــا تأثیرگــذاری تحریمهــا ،بیشــتر شــود .بنابرایــن،
راهبــرد اصلــی بــرای کاهــش آثــار تحریمهــا کاهش وابســتگی بهنظــام بانکی جهانی اســت که
یشــود:
در ایــن راســتا اقدامهــای راهبــردی زیــر پیشــنهاد م 
 .1اجرای پیمانهای پولی با کشــورهای همســایه و شــریک تجاری :اجرای پیمانهای
پولــی ،باعــث میشــود تــا ارز واســط از تبــادالت تجــاری دو کشــور حــذف شــود و تســویه مالــی
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در نظامهــای مالــی دو کشــور انجــام شــود .درنتیجــه از آســیبپذیری در برابــر تحریمهــا
بهشــدت کاســته خواهــد شــد .ایــن پیمانهــا بایــد در بســتر پیامرســانهای بومــی و نــه
ســوئیفت اجرایــی شــود تــا شناســایی افــراد و نهادهــای تحریمــی بهراحتــی از ســوی آمریــکا
صــورت نپذیــرد.
 .2فــروش ریالــی نفــت :در حــال حاضــر ،فــروش حاصــل از پــول نفــت ،بــه ارز خارجی(یــورو
و دیگــر ارزهــای در دســترس) پرداخــت و در حســاب بانــک مرکــزی در خــارج از کشــور نگــه
داشــته میشــود .حجــم زیــاد پــول نفــت همراه با مشــکالت بانکی کشــور ،منجر شــده اســت
تــا مســئولین بــرای حــل مشــکالت ،بــا رغبــت بیشــتری ،مذاکــره بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی را
دنبــال نماینــد .بنابرایــن ،اگــر بتــوان ســازوکار پرداخــت بــرای فــروش نفــت را تغییــر داد ،تــا
حــد باالیــی ،مذاکــره بــا گــروه ویــژه موضوعیــت نخواهــد داشــت .یــک راهکار در ایــن زمینــه،
فــروش نفــت بــه ریــال اســت .در ایــن روش ،خریــدار نفــت ایــران ،بایــد ابتــدا ریــال بــه کشــور
بپــردازد .واضــح اســت کــه پرداخــت ریــال ،بــه صــورت صــادرات بــه ایــران و در داخــل شــبکه
بانکــی کشــور صــورت خواهــد گرفــت .در ایــن صــورت ،وابســتگی کشــور بهنظــام بانکــی
بینالملــل و آســیبپذیری در برابــر تحریمهــا تــا حــد باالیــی ،کاهــش خواهــد یافــت.1
 .3بازمهندســی روابــط تجــاری :درحالحاضــر ،یکــی از دالیــل مشــکالت بانکــی ایــن اســت
کــه روابــط تجــاری کشــور ،بــا کشــورهایی اســت کــه بــا آمریــکا همســو هســتند .ایــن موضــوع
ســبب میشــود تــا هزینــه اعمــال تحریمهــا ،بــرای آمریــکا افزایــش یابــد .در حــال حاضــر،
کشــور بعــد از اجرایــی شــدن برجــام ،بــه ســمت ارتباطگیــری بــا کشــورهای حــوزه اتحادیــه
اروپا روی آورده اســت .کشــورهایی که ازلحاظ سیاســی ،پیرو آمریکا هســتند .بنابراین یکی
از اقدامهــای راهبــردی بازمهندســی روابــط تجــاری و افزایــش روابــط تجــاری بــا کشــورهای
همســایه و کشــورهای آســیای مرکــزی همچــون روســیه اســت.

   .1بــرای اطــاع بیشــتر در ایــن زمینــه ،بــه خبرگــزاری فــارس ،کــد خبــر 13960817000030 :و کــد خبــر:
 ،13960821001760مراجعــه فرمائیــد.

ب) ایجاد نهادی برای مدیریت مسائل تحریمی
همانگونــه کــه دراثنــای گــزارش ،اشــاره شــد ،تحریمهــای ثانویــه بانکــی آمریــکا ،مشــکل
اصلــی در روابــط بانکــی اســت .گــروه ویــژه اقــدام مالــی نیــز ،بــه اعمــال هرچــه کمهزین هتــر
تحریمهــا کمــک میکنــد .بنابرایــن ،پیشــنهاد دوم ناظــر بــر مدیریــت مســائل تحریمی اســت  .
ایــن نهــاد بایــد  5اقــدام زیــر را انجــام دهــد:
مهــا :علیرغــم آنکــه بیــش از یــک دهــه کشــور بــا
 .1تدویــن راهبــرد مقابلــه بــا تحری 
تحریمهــای تشــدید شــده مواجــه بــوده اســت ،تاکنــون نهــاد متولی رصــد تحریمهــا بهصورت
متمرکــز و ثابــت ایجــاد نشــده اســت .1ایــن در حالــی اســت کــه نخس ـتوزیری کشــور روســیه
بعــد از تحریــم ســال  2014روســیه و آمریــکا علیــه ایــن کشــور ،ب هطــور ویــژه فرماندهــی مقابلــه
بــا تحریــم را تشــکیل داد .ایــن نهــاد متناســب بــا جایــگاه قانونــی خــود ،راهکارهــای ممکــن را
اجــرا  نمــوده اســت .بنابرایــن در قبــال مســئله تحریمهــا نبایــد بیتفــاوت مانــد و بایــد بــا یــک
نــگاه راهبــردی فعاالنــه و بلندمــدت ،برنامــه مقابلــه علیــه آنهــا را تدویــن نمــود .جدیگرفتــن
تحریمهــا و اتخــاذ راههــای مقابلــه بــا مثــل ،یــک رکــن اساســی در سیاسـتگذاریهای کشــور
بایــد باشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مهــم در قانــون «مقابله با نقــض حقوق بشــر و اقدامات
ماجراجویانــه و تروریســتی آمریــکا در منطقــه» مصــوب مــرداد  96تصریــح شــده اســت ،امــا
تاکنــون عملیاتــی نشــده اســت.
 .2برنامــه ملــی حمایــت از بنگا ههــای آســیبدیده از تحریــم :ازآنجا کــه تحریمهــا،
شــرکتها و نهادهایــی را هــدف گرفتــه اســت کــه بیشــترین کمــک را بــه اقتصــاد کشــور
رســاندهاند ،ایــن نهــاد بایــد بــرای تــداوم فعالیــت ایــن بنگاههــا ،وارد عمــل شــده و بــا بررســی
مشــکالتی کــه تحریــم بــرای آنهــا ایجــاد نمــوده اســت ،درصــدد رفــع و حــل آنهــا برآیــد .در
حــال حاضــر هیــچ نهــادی مســئولیت ایــن مهــم را بــه عهــده نــدارد و شــرکتهای تحریمــی
بــدون حامــی رهــا شــدهاند.
  .1البتــه اقدامــات ســتاد تدابیــر ویــژه اقتصــادی زیــر نظــر شــورای عالــی امینــت ملــی در زمــان دکتــر جلیلــی ،تشــکیل
شــد کــه بــه علــت منــزوی بــودن و همچنیــن ســاختار غیرشــفاف آن ،از لحــاظ کارآمــدی نیازمنــد تغییــر ،بــود.
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 .3مدیریــت تولیــد اطالعــات از افــراد و نهادهــای تحریمــی و شــرکتهای وابســته:
بهمنظــور کاهــش آثــار تخریبــی تحریــم بــر افــراد و شــرکتهای تحریــم شــده بایــد تولیــد
اطالعــات صحیــح از آنهــا و پوشـشهای ایجادشــده توســط آنهــا مدیریــت شــود .ایــن مهــم
بایــد یکــی از مأموریتهــای نهــاد مدیریتکننــده مســائل تحریــم باشــد.
 .4نظارت بر انتشــار اطالعات مؤثر بر افراد و نهادهای تحریمی :مســئله دیگر در رابطه
تشــده با
بــا نهادهــای تحریمــی ،ایــن اســت کــه اطالعــات ایــن نهادهــا بایــد بهگونـهای مدیری 
لحــاظ مســئله تحریمهــا ،انتشــار یابــد تــا امــکان سوءاســتفاده کاهــش یابد .لذا مســئله نظارت
بــر تعامــات مراکــز حســاس همچــون واحــد اطالعــات مالــی بــا خــارج از کشــور  ،یکــی دیگــر از
مأموریتهــای ایــن نهــاد اســت.
 .5ارائــه مشــاوره بــه افــراد و نهادهایــی کــه درخطــر تحریــم قــرار دارنــد :تمامــی شــواهد
نشــان میدهــد کــه آمریــکا مســیر خــود در تحریــم افــراد و شــرکتهای ایرانــی را ادامــه خواهــد
داد .درنتیجــه بایــد انتظــار افزایــش لیســت تحریمــی را داشــته باشــیم .درنتیجــه یکــی از
مأموریتهــای نهــاد مذکــور بایــد پیشبینــی رونــد تحریــم و ارائــه پیشــنهاد بــه شــرکتهای در
معــرض خطــر تحریــم باشــد تــا مشــکالت احتمالــی آنهــا کاهــش یابــد.
 -2-6پیشنهادهای تاکتیکی

در پیشــنهادهای تاکتیکــی ،موضــوع ،بــروز رفتــار مناســب در حــال حاضــر نســبت بــه گــروه
ویــژه اقــدام مالــی اســت .در ایــن زمینــه دو پیشــنهاد ،قابلعرضــه اســت.
الف) اتخاذ دیپلماسی مالی تهاجمی در مواجهه با FATF
بــه نظــر میرســد کــه مواجهــه ایــران بــا  ،FATFبایــد مواجــه سیاســی -فنــی باشــد و کشــور
رویکــرد دیپلماســی مالــی تهاجمــی را برگزینــد .منظــور از دیپلماســی مالــی تهاجمــی انجــام
حداقلــی مطالبــات گــروه ویــژه (بــه صورتــی کــه بــه امنیــت ملــی و منافــع ملــی آســیب وارد
نکنــد) بــه همــراه فعالیتهــای دیپلماتیــک با کشــورهای مؤثــر در گــروه ویــژه و تهدید به قطع
همکاریهــا بــا گــروه ویــژه در صــورت عدمتغییــر رفتــار سیاســی خــود در قبــال ایــران اســت.

ایــران میتوانــد بــا یــادآوری تجربیــات کشــورهای مختلــف در تعامــل بــا  ،FATFنســبت
بــه رفتــار سیاســی بــا خــود معتــرض شــود .در حــال حاضــر تالشهــای دیپلماتیکــی از ســوی
رئیـسکل بانــک مرکــزی 1آغــاز شــده اســت امــا ایــن تالشهــا از موضــع پاییــن و منفعالنــه بــوده
ش رفتارهای
و بدوناثــر خواهــد بــود .اتخــاذ رویکــرد دیپلماســی مالــی تهاجمــی منجــر به کاهـ 
سیاســی و زیادهخواهانــه گــروه ویــژه خواهــد شــد.
ب) کاهش سرعت پیگیری مطالبات FATF
بــا توجــه بــه اینکــه ،پیا دهســازی خواســتههای  ،FATFبــرای کشــور تهدیــدات جــدی بــه
همــراه دارد ،بایــد ســرعت اجــرای بندهــای برنامه اقــدام را تا حد امکان کاهــش داد؛ به عنوان
ن بینالمللــی مبــازره بــا تامیــن مالــی
مثــال  ،الزم اســت موضــوع پیوســتن ایــران بــه کنوانســیو 
تروریســم بــا تامــل بیشــتری بررســی شــود .کاهــش ســرعت پیگیــری مطالبــات  ،FATســبب
میشــود تــا ضمــن ،کاهــش آســیبپذیری از بعــد تهدیــدات ،زمــان بیشــتری نیــز ،در اختیــار
مقامــات ،قــرار گیــرد کــه فرصت بیشــتری در اجرای اقدامــات راهبردی(همچــون بیاثر کردن
تحریمهــا) داشــته باشــند .در واقــع خریــد زمــان ،مجالــی بــرای ایجــاد ابتــکارات بیشــتر ،بــرای
مقابلــه بــا ایــن نهــاد ،بــه وجــود خواهــد آورد .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه برنامــه اقــدام
منعقدشــده میــان ایــران و گــروه ویــژه ،شــامل اجــرای  41بنــد در بــازه زمانــی یکســاله و نیمــه
بــوده اســت کــه حجــم و ســرعت اجــرای بــاالی تعهــدات را نشــان میدهــد.

  .1در این زمینه میتوان به دیدار رئیس کل بانک مرکزی با سفرای اتریش و آلمان اشاره نمود.
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 .7جمعبندی
بعــد از اجــرای برجــام در دیمــاه ،1394علیرغــم پیشبینیهــای صورتگرفتــه توســط
مســئولین ،روابــط بینالمللــی بانکــی ایــران بــه شــرایط قبــل از تحریمهــا بازنگشــت .بر اســاس
اظهارنظرهــای مســئولین اقتصــادی و مقامــات پولــی و بانکــی ،قــرار داشــتن ایــران در لیســت
ســیاه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ( )FATFاز مهمتریــن موانــع ایــن بازگشــت بــود .لــذا باهــدف
ً
خــارج شــدن ایــران از لیســت ســیاه ،تقریبــا از اوایــل بهمنمــاه  ،1394الی تیرمــاه  ،1395ایران
همــکاری گســتردهتری نســبت بــه گذشــته بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی آغــاز نمــود کــه پذیــرش
«برنامــه اقــدام» مهمتریــن نتیجــه آن اســت.
آنچه که از مجموع اظهارنظرها و رفتارهای ایران در مواجهه با  FATFمشخص میشود،
آن اســت کــه بینــش درســتی در رابطــه بــا ماهیــت ،ماموریتهــا و اهــداف  FATFوجــود نــدارد.
بــرای درک درســت از گــروه ویــژه الزم اســت ،سیاســت خارجــی آمریــکا و جایــگاه تحریمهــای
اقتصــادی در پیشبــرد ایــن سیاســت و نیــز نقــش  FATFدر تحقق آن ،به درســتی فهم شــود.
آمریــکا پــس از حادثــه  11ســپتامبر و بــه بهانــه مقابلــه بــا اعمــال تروریســتی ،ابزارهــای  پولــی
را در جهــت تحقــق اهــداف سیاســی و امنیتــی خــود بــه خدمــت گرفــت و بهطــور رســمی ،از
«ســاح پولــی» بدیــن منظور اســتفاده نمــود .آمریکا راهبــرد «جنگ اقتصادی» را با تکیــه بر دو
منبــع قــدرت اقتصــادی خــود اتخــاذ کــرد :نخســت دالر کــه بــه عنــوان یــک ارز جهــانروا بــرای
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پرداختهــای تجــاری اســت .دوم اینکــه ایــن کشــور بزرگتریــن اقتصــاد جهــان بــوده و نقــش
محــوری در اقتصــاد جهــان دارد.
آمریــکا بــا اســتفاده از«ســاح پولــی» ،فضــای مالــی بینالمللــی را بــرای کشــورها و گروههــای
هــدف ،ناامــن میکنــد و در ارتباطــات بانکــی آنهــا ،اختــال ایجــاد میکنــد .ایــن ســاح علیــه
ً
جمهــوری اســامی ایــران ،از ســال  ،2010مورداســتفاده قــرار گرفــت و عمــا جنــگ اقتصــادی
علیــه ایــران ،بـهراه افتــاد .آمریــکا بــرای پیشــبرد جنــگ اقتصــادی علیــه اهــداف ،اقدامــات زیر
را انجــام داده اســت:
1.1ایجــاد زیرســاختهای حقوقــی الزم همچــون تهیــه قوانیــن وطنپرســتی( ،)Patriotقانون
جامــع تحریــم ایــران( ،)CISADAقانــون اختیــارات دفــاع ملــی( ،)NDAAقانــون کاهــش
تهدیــد ایــران و حقــوق بشــر ســوریه ملقــب بــه TRAو قانــون کاتســا()CARSAA
2.2ایجاد سازوکارهای اجرایی ازجمله شناسایی و معرفی گروههای ترویستی
ً
3.3بهخدمت گرفتن بخش خصوصی کشورها خصوصا نظام بانکی در اجرای تحریمها
4.4تهیــه و اجــرای اســتاندارهایی بــرای ارتقــای شــفافیت نظــام مالــی و تجــاری بینالملــل
بــرای شناســایی کامــل مشــتری و احــراز ذینفــع واقعــی.
آمریــکا اقــدام چهــارم را از طریــق گــروه ویــژه اقــدام مالــی( ،)FATFدر ســطح جهــان دنبــال
میکنــد .نگاهــی بــه اســناد موجــود نشــان میدهــد کــه رایزنــی و مذاکــره آمریــکا بــا ایــن نهــاد
از ســال  2001بهمنظــور تهیــه اســتاندارهای شــفافیتزا ،در جهــت مقابلــه و ایجــاد شــرایط
ســختگیرانه علیــه گروههــا و کشــورهای مخالــف سیاسـتهای ایــن کشــور آغــاز شــده اســت.
 ،FATFنقــش ویــژهای در پیشــبرد جنــگ اقتصــادی و بهکارگیــری و اثرگــذاری «ســاح
ً
پولــی» دارد .بنابرایــن  ،FATFصرفــا یکنهــاد فنــی نبــوده و نهــادی با کارکــرد و مأموریتهای
منطبــق بــر سیاســت خارجــی ایاالتمتحــده آمریــکا اســت.
مأموریــت اصلــی  ،FATFنظــارت بــر عملکــرد شــبکه بانکــی در ســطح جهانــی و در ســطح
کشــورها اســت .در انجــام ایــن مأموریــت ،دو مقولــه بــرای  ،FATFاهمیــت کانونــی دارد:
1.1تولید اطالعات صحیح و دقیق در بانکها و سازمانها و ...

2.2انتشار و به اشترا کگذاری آنها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول.
بــر ایــن اســاس ،ایــن نهــاد همــواره تأ کیــد جــدی بــر انجــام دو توصیــه از میــان توصیههــای
 49گانه خود داشــته اســت .تضمین وجود الزامات شناســایی کامل مشــتری و تضمین ارائه
همکاریهــای بینالمللــی درزمینـ ٔـه تبــادل و بــه اشــترا کگذاری اطالعــات مربــوط بــه ذینفــع
واقعــی ،دو توصیــه مــورد اشــاره هســتند .ایــن اقدامــات ،زمینــه اثرگــذاری هرچــه بیشــتر ســاح
پولــی را فراهــم میســازد.
بعــد از برجــام ،کشــور بــه ســطح بــاالی مذا کــره بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،بهمنظــور رفــع
مشــکالت بانکــی روی آورد کــه نتیجــه آن ،ارائــه یک تعهد ســطح باالی سیاســی بــرای اجرای
«برنامــه اقــدام» از جانــب ایــران بــود .بــا بررســی متــن برنامــه اقــدام مشــخص میشــود کــه در
صــورت اجــرای کامــل ایــن برنامــه ،عواقــب جبرانناپذیــری گریبانگیــر کشــور خواهــد شــد.
در ایــن برنامــه پیادهســازی نظــام شــناخت کامــل مشــتری ،شناســایی ذینفــع واقعــی و بــه
اشــترا کگذاری اطالعــات مربــوط بــه مشــتری نهایــی از ایــران خواستهشــده اســت .اجــرای
ایــن اســتانداردها ،تولیــد اطالعــات صحیــح و دقیــق دربــاره افــراد و نهادهــای تحریمــی و
نهادهــای پوششــی آنهــا و در وهلــه بعــد ،انتشــار ایــن اطالعــات را هدفگیــری نمــوده اســت.
بنابرایــن پیادهســازی ایــن اســتانداردها ،موجــب افزایــش شــکنندگی اقتصــاد ایــران در مقابــل
تحریمهــای کشــور آمریــکا میشــود .امــری کــه بــا توجــه بــه ســاختار تحریمهــای ثانویــه منجــر
خواهــد شــد تــا جامعــه اقتصــادی کشــور ،بــه دو بخــش «غیرتحریمــی» و «تحریمــی» تقســیم
شــود و بخــش غیرتحریمــی بــرای فــرار از اقدامــات تحریمــی آمریــکا و بهرهمنــدی از فضــای
غیرتحریمــی ،ارتبــاط خــود بــا بخــش دیگــر را بهطور فزاینــده کاهش دهد .به عبــارت صریحتر
دوقطبــی «تحریمــی» و «غیرتحریمــی» در جامعــه ایجــاد شــود.
بهرغــم اینکــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،اقدامــات مقابلـهای علیــه ایــران را در طــول یــک ســال
و نیــم اخیــر تعلیــق نمــوده اســت  ،همچنــان مشــکالت بانکــی کشــور برقــرار اســت و بهبــودی
مشــاهده نمیشــود .وجــود مشــکالت ،خــود شــاهدی بــر ایــن مدعاســت کــه قــرار داشــتن ایران
در لیســت ســیاه گــروه ویــژه مانــع اصلــی بهبــود روابــط بینالمللــی بانکــی ایــران نیســت .در این
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هرچــه ایــران تــاش میکنــد تــا با افزایش شــفافیت ریســک همکاری بــا خود را کاهــش دهد،
آمریــکا بــا افزایــش افــراد و نهادهــای ایرانــی تحریمــی اثــر آن را خنثــی خواهــد کرد .عــاوه بر این
آمریــکا میتوانــد بــا افزایــش جریمــه نقــض تحریمها همچــون تصویب قانــون کاتســا و الصاق
برچســب حامــی تروریســم بــه نهادهــای ایرانــی ،هزینــه همــکاری بــا ایــران را بســیار افزایــش
دهــد تــا اثــر مثبــت شــفافیت خنثــی شــود .ناگفتــه پیداســت کــه ایــن موضــوع یــک دور باطــل
از همــکاری بــدون انتهــا بــا گــروه ویــژه ایجــاد میکنــد کــه بهفایــده منافــع ملــی ایــران نیســت و
ســبب افزایــش اثرگــذاری بیشــتر تحریمهــای ثانویــه آمریــکا میشــود.
بازخوانــی ایــن تجربــه الزم اســت کــه از ســال  2009تــا  2012بهرغــم آنکــه ایــران در لیســت
ســیاه گــروه ویــژه بــود ،امــا روابــط خارجــی بانکــی برقــرار بــود و بــا تحریــم شــدن بانــک مرکــزی و
تعــداد زیــادی از بانکهــا ،مشــکالت بانکــی ،شــدت گرفــت.
بررســی بیانیههــای عمومــی گــروه ویــژه در قبــال ایــران در یــک ســال و نیــم اخیــر نشــان
میدهــد کــه ایــن نهــاد همــواره بــا تهدیــد بــه اینکــه ایــران در لیســت ســیاه قــرار دارد ،کشــور را
بــه صــورت تهدیدآمیــزی ،وادار بــه انجــام کامــل برنامــه اقــدام میکنــد .بــه نظــر میرســد ایــن
گــروه هی ـچگاه ایــران را از لیســت ســیاه خــارج نمیکنــد چرا کــه بــه دنبــال تعامــل بــا ایــران در
جهــت فشــار بــر کشــور و امتیازگیــری بیشــتر بــرای نیل بــه اهداف تحریمی کشــور آمریکا اســت.
ازاینجهــت رفتــار گــروه ویــژه ،شــبیه رفتــار آژانــس انــرژی اتمــی در پرونــده هســتهای ایــران
اســت.

بــر اســاس تحلیــل فــوق ،پیشــنهادهای زیــر ،در رابطــه بــا همــکاری ایــران بــا  ،FATFارائــه
میشــود:
•در ســطح راهبــردی ،دولــت ایــران ،بایــد بــه دنبــال بیاثــر کــردن تحریمهــای بانکــی،
از مســیر کاهــش وابســتگی بــه نظــام بانکــی ســلطه باشــد کــه ایــن مهــم از طریــق اجــرای
پیمانهــای پولــی بــا کشــورهای همســایه و شــرکای تجــاری ،فــروش ریالــی نفــت ،بــاز
مهندســی روابــط تجــاری و  ...حاصــل خواهــد شــد .همچنیــن از منظــر نهــادی ،نیازمنــد
تاســیس یــک نهــاد ،بــه منظــور مقابلــه بــا تحریمهــا و مدیریــت مشــکالت ناشــی از تحریمهــا
در کشــور هســتیم 5 .ماموریــت بــرای ایــن نهــاد میتــوان متصــور شــد :تدویــن راهبــرد مقابلــه با
تحریمهــا ،تدویــن برنامــه ملــی حمایــت از بنگاههــای آســیبدیده ،مدیریــت تولیــد اطالعــات
از افــراد و نهادهــای تحریمــی و شــرکتهای وابســته بــه آنهــا ،نظــارت بــر انتشــار اطالعــات موثــر
بــر آنهــا و ارائــه مشــاوره بــه افــراد و نهادهایــی کــه در معــرض تحریــم قــرار دارنــد 5 ،ماموریــت
مورداشــاره هســتند.
•در ســطح تاکتیکــی ،بــا توجــه بــه ماهیــت و اهــداف سیاســی  ،FATFدولــت ایــران بایــد
رویکــرد دیپلماســی مالــی تهاجمــی را در مواجهــه بــا  ،FATFاتخــاذ کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه از
اهــرم تهدیــد بــه قطــع همکاریهــا بــرای کاهش فشــار و کنــد کردن مطالبــات  FATFاســتفاده
کنــد .همچنیــن ،ضــروری اســت ســرعت پیگیــری مطالبــات  ،FATFدر داخــل کشــور،برای
ایجــاد فرصــت جهــت پیشــبرد اقدامــات راهبــردی از جملــه بیاثــر کــردن تحریمهــا ،کاهــش
یابــد.
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