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توطئه ای علیه مقاومت

مقدمه
گــروه کاری اقــدام مالــی )FATF(  از ســال 
1989 و زیــر نظــر گــروه هفــت کشــور صنعتی 
)G7( ایجــاد شــد. ایــن گــروه، بــه عنــوان یــک 
سیاســت  گذار پرنفــوذ در حــوزه مبــارزه بــا 
پولشــویی و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم، 

دســتور العمل ارائــه می کنــد.
دولتهــای  فهرســت  در  را  ایــران   ،FATF

نظــر  از  پرخطــر«  »مناطــق  و  »غیرهمــکار« 
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم 
قــرار داده اســت. از ایــن رو بانکها و مؤسســات 
اعتبــاری دنیــا در ارتبــاط بــا شــرکتهای ایرانــی 
ــکاری  ــب از هم ــرده و اغل ــاط ک ــیار احتی بس
ــادالت  ــن عــدم تب ــد. ریشــة ای ــاز می زنن ســر ب
مالــی بــا جمهــوری اســامی ایــران در وزارت 
ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــکا اس ــه داری امری خزان
ــش  ــی داع ــی مال ــه حام ــتان ک ــور عربس کش
اســت،  در لیســت ســیاه گــروه FATF  قــرار 
مبــادالت  جهانــی  بانکهــای  بــا  و  نــدارد 

مختلــف مالــی دارد. 
ــادالت  ــکات تب ــة مش ــران، ریش ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک  بان
بانکــی در دوران »پســا برجــام« را در محدودیتهــای اعمــال شــده توســط 
FATF می دانــد. برخــی از کارشناســان اقتصــادی دولــت معتقدنــد »برجــام« 

ــدف(  ــه مغز)ه ــیدن ب ــراي رس ــه ب ــت ک ــي اس ــتة سیاس ــک پوس ــاً ی صرف
ــن  ــي از ای ــه یک ــازیهایی الزم دارد ک ــات و زمینه  س ــادي آن، مقدم اقتص

ــت. ــدات FATF اس ــرش تعه ــا پذی زمینه ه
گــروه FATF، 24 ژوئــن 2016 بــا صــدور بیانیــه ای در جلســة دوره ای 
خــود در بوســان کــرة جنوبــی  تمــام اقدامــات مقابلــه ای قبلــی ضــد نظــام 
ــود  ــة خ ــق و در بیانی ــال تعلی ــک س ــدت ی ــه  م ــران را ب ــی ای ــی و مال پول
اعــام کــرد: »بــه  دلیــل آنکــه ایــران در ســطوح سیاســی بــاال تعهــد کــرده 
ــا  Action plan اجرایــی کنــد،  ــا عنــوان برنامــة اقــدام ی اســت طرحــی را ب
ــل )لیســت  ــاه از لیســت اقدامــات متقاب ــرای 12 م ــه  صــورت موقــت و ب ب
ســیاه( خــارج می شــود«. گفتنــی اســت طــرح »برنامــة اقــدام« حتــی بــرای 

کارشناســان و ناظــران داخلــی شــفاف نیســت.
قــرار اســت FATF در ایــن دورة یک ســاله، اقدامــات ایــران بــرای اجرایــی 
ــدی  ــای بع ــرای گامه ــان ب ــرده و در پای ــد ک ــه« را رص ــردن »تفاهم نام ک
تصمیم گیــری کنــد بنابرایــن ایــران همچنــان در لیســت کشــورهای 
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ــن  ــن حــال ای ــد و در عی ــی می مان »غیرهمــکار« باق
ــرای  ــازی ب ــة زمینه س ــه منزل ــم« ب ــة مبه »تفاهم نام
پذیــرش تعهداتــي اســت کــه روابــط محرمانــة 
ســازمانهاي  نظــارت  تحــت  را  ایــران  مالــي 
فراوانــی   تبعــات  و  مي دهــد  قــرار  بین المللــي 
ــورادی  ــه م ــل ب ــال دارد در ذی ــه دنب ــران ب ــرای ای ب

اشــاره می شــود:  از آن 
• تحریــم شــخصیتهای ایرانــی کــه در لیســت ســیاه 
ــای  ــتند در بانکه ــکا هس ــه داری امری وزارت خزان

داخلــی ایــران
• نفوذ اطاعاتی در سیستمهای مالِی ایران

• دسترسی به اطاعات تراکنشهای مالی نظام بانکی ایران
 FATF خطر همکاری اطاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با •

• اعمال محدویت در حمایت از محور مقاومت
ــای  ــر »حمایته ــی ب ــران مبن ــه ای ــی علی ــا اتها م زنی های ــا ب ــی ه امریکای
و  دفاعــی  برنامه هــای  در  »محدودیــت  تروریســم«،  از  ایــران 
موشــکی ایران« و ... همــواره تــاش داشــته اند تــا جمهــوری اســامی 
را در افــکار عمومــی بــه انــزوا کشــیده و در برابــر خواســته های خــود 
  FATF تســلیم نماینــد و ایــن بــار بــا طراحــی موذیانــه ای، بــا محوریــت
در قالــب تفاهم نامــة مبهمــی بــا عنــوان » Action plan« و تعلیــق موقــت 
ایــران از لیســت ســیاه خــود، بــه   ازای اعطــای امتیــازات نامشــخص از 
طــرف مســئوالن اقتصــادی دولــت ســعی در اجــرای برنامــه ای دارنــد 
کــه می تــوان از آن بــه عنــوان »توطئــه ای علیــه مقاومــت« یــاد کــرد.
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توطئه ای علیه مقاومت

گروه کاری اقدام مالی )FATF( چیست؟ 
ــن  ــان التی ــه زب ــی« ب ــدام مال ــروه کاری اق »گ
ــارت  ــا عب ــه ب Financial Action Task Force ک

اختصــاری FATF شــناخته می شــود، یــک  نهــاد 
بین المللــی اســت کــه در ســال 1989 و توســط 
پایه گــذاری  آن  عضــو  کشــورهای  وزرای 
ایــن نهــاد - کــه در  شــده اســت. هــدف 
ــورت  ــور به ص ــدود 198 کش ــر ح ــال حاض ح
مســتقیم یــا از طریــق گروه هــای منطقــه ای در 
آن عضویــت دارنــد یــا توصیه هــای ایــن نهــاد 
را بــه اجــرا درآورده اند ــــ تدوین اســتانداردها 
اقدامــات  مؤثــر  اجــرای  ارتقــای  شــیوة  و 
قانونــی، مقرراتــی و عملیاتــی در مــوارد مرتبط 
بــا مبــارزه بــا پولشــویی، تأمیــن مالی تروریســم 
و دیگــر تهدیداتــی اســت کــه قابلیــت اعتمــاد 
ــه  نظــام مالــی بین المللــی را تهدیــد می کنــد. ب

از ایــن  رو  گــروه مذکــور یــک مجموعــه 
آن  توصیه هــای  کــه  اســت  سیاســت گذار 
در فضــای بین المللــی از مقبولیــت فراوانــی 

ــت. ــوردار اس برخ
کــه  گــروه  ایــن  چهل گانــه  توصیه هــای 
میــادی   2012 فوریــه  در  بــار  آخریــن 
مهمتریــن  گرفــت،   قــرار  موردبازنگــری 
بــا  مبــارزه  درزمینــه  مالــی  اســتانداردهای 
پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم به حســاب 

. یــد می آ
ــرر  ــری را مق ــژه، تدابی ــروه وی ــای گ توصیه ه
می کننــد کــه به موجــب آنهــا، کشــورها بایــد 
حســب مــورد، اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:

ــای الزم در  ــن خط مشــیها و انجــام هماهنگیه • شناســایی ریســکها،  تدوی
ســطح ملــی

• رســیدگی قضایــی بــه جرائــم پولشــویی، تأمیــن مالــی تروریســم و تأمیــن 
مالی اشــاعه ســاحهای کشــتارجمعی

• اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای تعیین شده؛
• اعطــای اختیــارات و مســئولیتها بــه مراجــع ذی صــاح )ماننــد نهادهــای 
نظارتــی، مراجــع اعمــال قانــون و مراکــز انجــام تحقیقــات دربــاره جرائــم( 

ــات ســازمان یافته و ســایر اقدام
• افزایش شفافیت

• تسهیل همکاریهای بین المللی.
اجاســهای ایــن گــروه، معمــوالً ســه بــار در ســال تشــکیل می شــود 
ــا اســتانداردهای  ــاق ب ــزان انطب کــه در آنهــا وضعیــت کشــورها ازنظــر می
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم بررســی و در پایــان، نظرهــا 

ــود. ــر می ش ــی آن منتش ــای پایان ــب بیانیه ه ــا در قال ــای اعض و تصمیمه
بخشــی از بیانیه هــای ایــن جلســات، بــه بررســی و اظهارنظــر دربــارة 
وضعیــت اجــرای اســتانداردهای مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی 
ــامی  ــه در آن، اس ــاص دارد ک ــف اختص ــورهای مختل ــم در کش تروریس
کشــورها در گســتره ای از کشــورهای غیــر همــکاری کــه بایــد در 
خصــوص آنهــا اقدامهــای متقابــل اتخــاذ کــرد تــا کشــورهای دارای 
ــفید،  ــت س ــا وضعی ــورهایی ب ــتراتژیک و کش ــدی و اس ــایی های ج نارس

می گیرنــد. قــرار 
انجــام شــدن اقدامــات متقابــل علیــه یــک کشــور -کــه تــا پیــش از بیانیــة 
ــای  ــه معن ــه کار می رفــت - ب ــز ب ــران نی ــاه 95(در مــورد ای ــر م ــر )4تی اخی
ــای  ــن نهاده ــط کاری بی ــع رواب ــی و قط ــی، تحریم ــع تنبیه ــاذ موض اتخ
ــم  ــت تحری ــه تح ــت ک ــوری اس ــی کش ــای مال ــا نهاده ــورها ب ــی کش مال

ــی( ــری : سیاس ــرویس خب ــری 1116281 س ــه خب ــرار دارد.)شناس ق
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»FATF« ساختار گروه
گــروه اقــدام مالــی یــک مجموعــه سیاســت گذار 
و  مالــی  حقوقــی،  کارشناســان  کــه  اســت 
ــد  ــرار می ده ــم قـ ــار هـ ــانون را کنـ ــان قـ ضابط
ــات  ــورها اصاح ــررات کش ــن و مق ــا در قوانی ت
ــوزه  ــر، 33 ح ــال حاض ــد. در ح ــد آی الزم پدی
ــازمان  ــف و دو س ــورهای مختل ــی در کش قضای
ــتند.  ــی هس ــدام مال ــروه اق ــو گ ــه ای، عض منطق
ایــن 35 عضــو، هســتة تاشــهای جهانــی مبــارزه 
با پولشـــویی و تـــأمین مالی تروریســم را تشــکیل 
می دهنــد. همچنیــن 27 ســازمان بین المللــی و 
ــا  ــر ب ــته و ناظ ــای وابس ــوان اعض ــه ای به عن منطق
ــن  ــد ای ــکاری می کنن ــی« هم ــدام مال ــروه اق »گ
ســازمانها حـــق رأی ندارنـــد، امـــا در جلســـات 
و گروه هـــای کـــاری به طـــور کامـــل شـــرکت 
ســرویس:   1116280 خبــر:  می کنند.)شناســه 

ــی( سیاس
در ســال 2003 گــروه ویــژة اقــدام مالــی، گســترة 
ــا،  ــرد و حرفه ه ــاح ک ــود را اص ــای خ توصیه ه
کســب  وکارهــای غیرمالــی را نیــز در برگرفــت. 
ــران  ــا، تاج ــی از قبیل:کازینوه ــب  وکارهای کس
ــرداران  ــا،  ُوکا و دفت ــزات گران به ــنگ و فل س

رســمی.

ــه  ــد و درنتیج ــترده تر ش ــروه گس ــن گ ــای ای ــان فعالیته ــرور زم ــه م ب
ــه  ــز ب ــاعه ای نی ــای اش ــی فعالیته ــن مال ــا تأمی ــه ب ــال 2012 مقابل در س
مأموریــت ایــن گــروه اضافــه شــد و در همیــن ســال، آخریــن ویرایــش 
توصیه هــای خــود را بــرای مقابلــه بــا جرائــم مالــی )تأمیــن مالــی 
ــر  ــویی و ...( منتش ــاعه ای، پولش ــای اش ــی فعالیته ــن مال ــم، تأمی تروریس
کــرد. عنــوان ایــن توصیه نامــه »اســتانداردهای بین المللــی در مبــارزه بــا 

ــت. ــاعه گری« اس ــم و اش ــی تروریس ــن مال ــویی و تأمی پولش
ــازی  ــة پیاده س ــو در زمین ــورهای عض ــرفت کش ــزان پیش ــروه می ــن گ ای
توصیه هــا را رصــد می کنــد و رونــد اجــرای توصیه هــا در ســطح 
ــارت،  ــد و نظ ــن رص ــاس همی ــر اس ــد. ب ــال می کن ــز دنب ــان را نی جه

ــد: ــیم می کن ــته تقس ــه دس ــه س ــورها را ب کش
منطبق اند.)کشــورهای  توصیه هــا  بــر  کامــًا  کــه  کشــورهایی   •

 ) فته ســعه یا تو
• کشورهایی که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردها هستند. 

• کشــورهایی کــه بــا FATF همــکاری نداشــته و دارای خطــر پولشــویی 
ــد؛ الــف( ــد. ایــن کشــورها نیــز دو گروه ان و تأمیــن مالــی تروریســم  ان

کشــورهایی کــه علیــه آنهــا »اقــدام متقابــل«  انجــام نمی شــود. 
 ب(کشــورهایی کــه عــاوه بــر بــودن در لیســت ســیاه علیه شــان اقــدام 

متقابــل نیــز صــورت می گیــرد. 
)شناسه خبر: 1116281 سرویس: سیاسی(
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 »FATF« اعضا و نهادهای همکار با

اصلــی  اعضــای   1992 و   1991 ســالهای  در 
گــروه از 16 بــه 28 رســید و در ســال 2000 
ایــن تعــداد بــه 31 کشــور افزایــش یافــت. 
اکنــون ایــن گــروه 37 عضــو دارد و 35 کشــور 

ــتند. ــروه هس ــای گ ــه ای اعض ــاد منطق و 2 نه
ــن،  ــد از: آرژانتی ــارت  ان ــو عب ــورهای عض کش
اســترالیا، اتریــش، بلژیــک، برزیــل،  کانــادا، 
چیــن، دانمــارک، فنانــد، فرانســه، آلمــان،  
ــد،  ــد، ایرلن ــلند، هن ــگ، ایس ــان، هنگ کن یون
ایتالیــا،  ژاپــن، جمهــوری کــره، لوکزامبــورگ، 
نــروژ،  مالــزی، مکزیــک، هلنــد، زالندنــو، 
 پرتقــال، روســیه، ســنگاپور، آفریقــای جنوبــی، 

ــا و  ــیون اروپ ــس، امریکا،کمیس ــه، انگلی ــوئیس، ترکی ــوئد، س ــپانیا، س اس
ــو  ــه ای عض ــاد منطق ــوان دو نه ــز به عن ــارس نی ــکاری خلیج ف ــورای هم ش

ــن گــروه هســتند. ای
اعضای ناظر: عربستان و رژیم صهیونیستی

ــا  ــن گــروه یــک گــروه وابســته دارد کــه ب ــی ای ــة جغرافیای در هــر منطق
نامهــای متفــاوت فعالیــت می کننــد  کــه گــروه آســیا و اقیانوســیه مبــارزه 
ــته آن  ــای وابس ــب و .. از اعض ــی کارائی ــژة مال ــروه وی ــویی، گ ــا پولش ب

هســتند.
ــعة  ــک توس ــا و بان ــعه ای آفریق ــک توس ــه بان ــازمانها ازجمل ــی از س برخ
ایــن گــروه همــکاری  بــا  ناظــر گــروه  به عنــوان ســازمانهای  آســیا 

سیاســی( ســرویس:   1116281 خبــر:  )شناســه  می کننــد. 
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»FATF« استانداردهای امریکایی
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ــداری  ــبکه بانک ــدن ش ــترده ش ــت  گس ــه عل ب
جهانــی و قــدرت دالر در مبــادالت بانکــی، 
پولشــویی و بحثهــای قانونــی مرتبــط بــا آن 
ــدف  ــرای ه ــی ب ــزار سیاس ــک اب ــه ی ــل ب تبدی
ــان  ــکا در جه ــی امری ــای سیاس ــرار دادن رقب ق

ــت. ــده اس ش
در  تــاور  کمیســیون  تحقیقــات  اســاس  بــر 
ســازمان  امریــکا،  ایاالت متحــده  کنگــرة 
جاسوســی ایــن کشــور )CIA(بــرای تأمیــن 
هزینــة شــبه نظامیان »کنتــرا« در نیکاراگوئــه، 
ــروش  ــه ف ــتی ب ــکاران صهیونیس ــیلة پیمان به وس
می کــرد. اقــدام  جهــان  ســطح  در  ســاح  

درنهایــت درآمدهــای حاصــل از آن بــه اســلحه 
و تجهیــزات انفــرادی تبدیــل می شــد. افشــا 
را  ریــگان  ماجــرا می توانســت  ایــن   شــدن 
ــا  ــد.  ام ــار کن ــون دچ ــت نیکس ــه سرنوش ــز ب نی
ــا  ــرد ب ــرد و نب ــگ س ــاه جن ــئله در پن ــن مس ای
امپراتــوری »شــر«،  تنهــا بــا برکنــاری چنــد 

ــت. ــه یاف ــی خاتم ــت مل ــام امنی مق
ــرای دســتیابی  ــده امریکاییهــا تــاش ب  در پرون
ــورها  ــایر کش ــی س ــی و بانک ــات مال ــه اطاع ب
ــی و در  ــه اطاعات ــی احاط ــاد نوع ــت ایج جه
صــورت لــزوم اســتفاده از فشــارهای اقتصــادی 
ــرای محــدود کــردن تــوان مالــی کشــورهای  ب

ــی دارد. ــابقه ای طوالن ــکا س ــا امری ــم ب متخاص
بــر اســاس اســنادی کــه اســنودن افشــا کــرد، آژانــس امنیــت ملــی امریــکا 
ــات  ــد اطاع ــه رص ــدام ب ــوئیفت اق ــامانه س ــردن س ــک ک ــا ه ــالها ب س
ــران می کــرده اســت.  ــه ای ــی کشــورهای گوناگــون ازجمل ــش مال تراکن
بااین حــال امریکاییهــا تــاش کرده انــد تــا معیارهــای خــود را بــرای 
ــول 30  ــد و در ط ــل کنن ــا تحمی ــام دنی ــه تم ــی ب ــات مال ــفافیت اطاع ش
ــرار دادن  ــار ق ــت  فش ــرای تح ــی ب ــای قانون ــا ابزاره ــته نه تنه ــال گذش س
کشــورهای مســتقل بــا ایــن حربــة توســعه یافته، بلکــه تشــکیات جدیــدی 

ــی« برپاشــده اســت. ــدام مال ــوان »گــروه اق ــا عن ــی ب ــز در ســطح جهان نی
نکتــة اصلــی ایــن اســت کــه تمــام دســتورالعملهای »گــروه اقــدام مالــی« 
ــت. در  ــه داری امریکاس ــی وزارت خزان ــفافیت مال ــن ش ــر قوانی ــق ب منطب
ــی« را  ــدام مال ــروه اق ــن »گ ــکا قوانی ــه داری امری ــت وزارت خزان حقیق
تنظیــم می کنــد و در صــورت تخطــی از آن، تنهــا ضمانــت اجرایــی آن 

ــکا در حــوزه پولشــویی اســت. ــن تحریمــی امری قوانی
ــرای تحمیــل قوانیــن مرتبــط  ــکا ب ــزار امری • اصلی تریــن اب
ــی«  ــدام مال ــروه اق ــی »گ ــهای بانک ــفافیت تراکنش ــا ش ب

ــت؟  چیس
در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کرد کــه تاکنــون کمتر 
ــده  ــانه ها پرداخته ش ــویی در رس ــوزه پولش ــا ح ــط ب ــای مرتب ــه تحریمه ب
اســت، چراکــه تاکنــون اصلی تریــن مســیر تحریمهــا به ویــژه دربــارة 
ایــران، قوانیــن مســتقلی اســت کــه در کنگــره و ســنای امریــکا تصویــب 

 شــده اســت.
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اصلی تریــن زیرســاخت قانونــی در امریــکا بــرای 
ــی  ــن مال ــه تأمی ــه ک ــژه آنچ ــویی به وی ــث پولش بح
ــد 311  ــود، بن ــده می ش ــتی نامی ــای تروریس گروه ه

ــت. ــکا اس ــتی امری ــون میهن پرس قان
کــه  ایاالت متحده امریــکا  میهن پرســتی  قانــون 
شــناخته   USA Patriot Act عنــوان  بــا  معمــوالً 
ــات کنگــره ایاالت متحــده  می شــود، یکــی از مصوب
ــه 11  ــس از واقع ــتی پ ــون میهن پرس ــت. قان امریکاس
ــا امضــای  ــه، ب ــن حادث ســپتامبر ظــرف 45 روز از ای
ــه قانــون تبدیــل  جــرج بــوش، در 26 اکتبــر2001، ب
ــرد  ــی ک ــدیدی را پیش بین ــی ش ــر امنیت ــد و تدابی ش
کــه بــر اســاس آن، پلیــس ایــن کشــور می توانســت 
ــد  ــی گســترده مانن ــه اقدامات ــی ب ــدون مجــوز قضای ب
شــنود تماســهای تلفنــی، کنتــرل ایمیلهــا، انــواع 
ــراد  ــا اف ــن ی ــوت مهاجری ــا دع ــی ی ــش و بازرس تفتی

ــد. ــدام کن ــه اق ــه مصاحب ــکوک، ب مش
ــه حمــات  ــون کــه در حقیقــت واکنشــی ب ــن قان ای
ــارات وســیع  ــود، اختی مشــکوک یازدهــم ســپتامبر ب
و گســترده ای را در اختیــار نیروهــای امنیتــی امریــکا 
قــرار داد و بــه علــت َجــوّ روانــی ناشــی از ایــن حادثه 
کــه افــکار عمومــی ایــن کشــور را تحــت تأثیــر قــرار 
ــا 357  ــکا، ب ــدگان امری ــس نماین ــود، در مجل داده ب
رأی موافــق و 66 رأی مخالــف از مجمــوع 435 
ــک  ــر ی ــق در براب ــا 98 رأی مواف ــنا ب رأی، و در س
ــون از  ــن قان ــید. ای ــب رس ــه تصوی ــف، ب رأی مخال
ــازه ای  ــر ت 10 فصــل تشــکیل  شــده اســت کــه تدابی
ــرده و  ــن ک ــم را تعیی ــا تروریس ــارزه ب ــوزة مب در ح
ارائــه دسترســیهای فراقانونــی و بــدون حکــم دادگاه 
ــی از آن  ــش کوچک ــا بخ ــی تنه ــات تلفن ــه مکالم ب

اســت.
  Anti- Money- Laundering to Prevent Terrorism

ــامل  ــه ش ــت ک ــون اس ــن قان ــوم ای ــل س ــوان فص عن
بــا تروریســم و  تدابیــر مختلــف جهــت مبــارزه 

حمایــت مالــی از آن اســت.
ــه  ــکا ب ــتی امری ــون میهن پرس ــوم قان ــل س ــق فص طب

ــات  ــایر مؤسس ــا و س ــده بانکه ــار داده ش ــکا اختی ــه داری امری خزان
ــظ ســوابق و گــزارش حســابهای  ــرل، حف ــه کنت ــی را ب ــی داخل مال
بانکــی بــا موجــودی یــا انتقــاالت و گــردش مالــی بــاال، انتقــال ارز 
ــه نحــوی  ــن مقــررات ب ــد. ای ــزم نمای ــه پولشــویی مل و مشــکوک ب
ــًا  ــز عم ــر نی ــورهای دیگ ــی کش ــات مال ــه مؤسس ــده ک تدوین ش
موظفنــد در روابــط و معامــات خــود بــا مؤسســات امریکایــی 
ایــن الزامــات را رعایــت نمــوده و تعهداتــی را در رابطــه بــا کنتــرل 
عملیــات مالــی مشــتریان خــود بپذیرنــد کــه بــه معنــای گــردآوری، 
ــوان  ــی و ســوابق بانکــی به عن ــات مال ــردازش اطاع ــداری و پ نگه
ــخصی  ــات ش ــق اطاع ــاس ترین مصادی ــن و حس ــی از مهم تری یک
اســت. به عبارت دیگــر، در امریــکا، بــر اســاس مقــررات وضع شــده 
ــی  ــور مال ــهٔ ام ــال درزمین ــرکتهای فع ــتی، ش ــون میهن پرس ــق قان طب
ملــزم شــده اند تــا گزارشــهای مشــکوک مشــتریان خــود را تهیــه و 

بــه دولــت اعــام کننــد.
ــه وزارت  ــار را ب ــن اختی ــکا، ای ــتی امری ــون میهن پرس ــد 313 قان بن
خزانــه داری امریــکا می دهــد تــا عمــًا نســبت بــه تحریــم هــر 
ــی از  ــت ناش ــی فعالی ــن مال ــه تأمی ــبت ب ــه نس ــی ک ــک خارج بان
ــدام کــرده  ــد، اق ــرای فعالیتهــای تروریســتی دســت بزن پولشــویی ب
ــا سیســتم دالری امریــکا محــدود  ــه ب و آن بانــک را عمــًا از مبادل
ــه  ــی ک ــة مال ــر موسس ــرایطی ه ــن ش ــا چنی ــب و ب ــد. به این ترتی کن
قوانیــن مرتبــط بــا حــوزة پولشــویی مرتبــط بــا فعالیتهــای تروریســت 
را موردتوجــه قــرار ندهــد، بــا خطــر قطــع رابطــه بــا اقتصــاد امریــکا 
و سیســتم پرداخــت دالری روبــه رو می شــود. بــا توجــه بــه این کــه 
ــوری  ــچ کش ــت، هی ــا اس ــاد دنی ــن اقتص ــکا بزرگتری ــاد امری اقتص
ــکا  ــا اقتصــاد امری ــت کــه ب ــن مســئله را نخواهــد پذیرف ریســک ای

قطــع رابطــه کنــد.
از ایــن رو امریــکا بــا سوء اســتفاده از قــدرت خــود در حــوزه 
ــی موردنظــر خــود  ــدرت دالر، شــفافیت مال ــژه ق اقتصــادی و به وی
ــل و  ــا تحمی ــورهای دنی ــه کش ــی« ب ــدام مال ــروه اق ــق »گ را از طری
هرگونــه ســرپیچی از ایــن قوانیــن را بــا قطــع رابطــه اقتصــاد امریــکا 

ــد. ــی می کن ــور تاف ــا آن کش ب
) شناسه خبر: 1118149 سرویس: سیاسی(
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بالیی که تحریمهای  مرتبط با پولشویی  بر رس بانکها می آورد

اجــرای ایــن نــوع تحریــم در مــورد بانــک 
 Macao-based Banco( ــو ــی ماکائ ــر امریکای غی
Delta Asia( معــروف بــه BDA باعــث خــارج 

شــدن یک ســوم ســپرده ها،  و ورشکســتگی 
ــل  ــه دلی ــز ب ــر نی ــک دیگ ــک بان ــد. ی ــک ش بان
ــود  ــهای خ ــد از تراکنش ــم، 80 درص ــن تحری ای
ــی  ــک لبنان ــد. بان ــف ش ــت داد و متوق را از دس
 LCB بــه  معــروف   )Lebanon-based bank(
ــان  ــرای حــزب اهلل لبن ــام پولشــویی ب ــه اته ــز ب نی
ــه  ــور ب ــه و مجب ــم قرارگرفت ــن تحری ــدف ای ه

ــد. ــل ش ــت منح ــا و درنهای ــروش داراییه ف
ــن  ــار مهم تری ــز در اختی ــم نی ــن تحری ــرای ای اج
امریــکا  خزانــه داری  وزارت  تحریمــی  ادارة 
ــار آن در  ــی »افــک« هــم نیســت بلکــه اختی یعن
ــه داری امریــکا اســت  انحصــار ادارة مالــی خزان

ــد.  ــه می کن ــا را تنبی ــکا بانکه ــتی امری ــون میهن پرس ــاس قان ــر اس ــه ب ک
ــام  ــند برج ــه در س ــای کاهش یافت ــزء تحریمه ــم ج ــن تحری ــفانه ای متأس
ــاط  ــع از ارتب ــد و مان ــی می مان ــان در دوران پســابرجام باق ــوده و همچن نب

ــد. ــد ش ــی خواه ــای ایران ــا بانکه ــی ب ــای خارج بانکه
ــی از  ــا بانکهــای ایران ــه ب چــرا کــه در ایــن صــورت بانــک طــرف معامل
دسترســی بــه  نظــام دالری امریــکا محــروم شــده و تمــام منافــع اقتصــادی 
خــود را از دســت می دهــد. بــا چنیــن شــرایطی بانکهــای کشــورهای ثالث 
ــا بانکهــای  ــر از دالر ب ــا ارزهــای غی حتــی اگــر در خــارج از امریــکا و ب
ــویی  ــوان پولش ــه عن ــی ک ــا بانکهای ــع ب ــوند، درواق ــل ش ــران وارد تعام ای
دارنــد، ارتبــاط برقــرار کــرده  و بــه اتهــام پولشــویی از دسترســی بــه دالر 
در امریــکا محــروم می شــوند. به عبارت دیگــر ایــن تحریــم یــک تحریــم 
ثانویــه بانکــی و مشــابه تحریم هــای قانــون NDAA و CISADA اســت کــه 
ــر  ــران را زمین گی ــای ای ــزی و بانکه ــک مرک ــته بان ــال گذش ــد س در چن

کــرد.
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در  مرکــزی  بانــک  ســابق  رئیــس کل  بهمنــی      محمــود 
گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم ، در موردتوافــق FATF و آثــار 
ــه  ــران ب ــردن ای ــم ک ــن کار مته ــدف از ای ــرد: ه ــار ک آن اظه
ــن  ــد، ای ــاق نمی افت ــران اتف ــویی در ای ــت. پولش ــویی اس پولش
ــا FATF اعــام می کنیــم کــه  در حالــی اســت کــه در توافــق ب

ــد. ــم می کنن ــا را تحری ــا م ــم و آنه ــویی کردی پولش
ــام  ــوع را اع ــن موض ــل ای ــازمان مل ــته در س ــالهای گذش س
کــردم کــه کشــوری ماننــد ایــران از لحــاظ پاکــی و ســامت 
نداریــم و خــود مــا اگــر خودمــان را متهــم نکنیــم دیگــران مــا 
ــاب  ــت حس ــا هیچ وق ــم م ــا گفت ــد. در آنج ــم نمی کنن را مته
رمــزدار بــاز نکردیــم و حســابهایمان بــا اســم و شماره حســاب 
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه کشــوری ماننــد ســوئیس در 
حــال حاضــر حســاب رمــز دار افتتــاح کــرده تــا اطاعــات آن 

مخفــی بمانــد.
ــا  ــن پولشــویی دنی آنهــا در حــال پولشــویی هســتند و بزرگتری
در امریــکا در حــال انجــام اســت امــا بــا توافــق بانــک مرکــزی 
بــا FATF خودمــان عمــًا اعــام می کنیــم کــه کشــور فاســدی 
هســتیم. بــا ایــن کار مــا اعــام می کنیــم کــه پولشــویی کردیــم 

و آنهــا مــا را تحریــم می کننــد.
بهمنــی بــا یــادآوری اینکــه دیــن اســام از صــدر اســام 
پولشــویی را تحریــم کــرده اســت، ادامــه داد: امریــکا حــدود 
20 ســال اســت کــه قانــون پولشــویی را تصویــب کــرده و در 
ــر:  ــه خب ــد. )شناس ــا می زن ــه م ــام را ب ــن اته ــر ای ــال حاض ح

1126389 ســرویس سیاســی(

آمریکا می خواهد ایران را به پولشویی 

متهم کند

محمود بهمنی:
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درســال 2005 شــورای امنیــت ســازمان ملــل در 
ــل«  ــازمان مل ــرد: »س ــح ک ــه 1617 تصری قطعنام
به صــورت  اعضــا  تمامــی  کــه  دارد  اصــرار 
کامــل اســتانداردهای تهیه شــده در گــروه ویــژه 
ــویی و  ــاره پولش ــه درب ــامل 40 توصی ــی را ش مال
ــرا  ــم اج ــی تروریس ــن مال ــرای تأمی ــه ب 9 توصی

ــد. کنن

ــای  ــه فعالیته ــه علی ــه 1929 ک ــه ظالمان ــه قطعنام ــن در مقدم همچنی
صلح آمیــز هســته ای ایــران صادرشــده بــود، بــه دلیــل اقدامــات گــروه 
ــن  ــران، ای ــی ای ــم مال ــررات تحری ــم مق ــی در تنظی ــدام مال کاری اق
ــر  ــت.  به عبارت دیگ ــرار گرف ــت ق ــورای امنی ــر ش ــروه موردتقدی گ
گــروه کاری اقــدام مالــی نهــاد همــکاری کمیتــه تحریــم ایــران 
بــوده کــه پــس از قطعنامــه 1737 ذیــل شــورای امنیــت ســازمان ملــل 

تشکیل شــده بــود.

گروه»FATF« و سازمان ملل
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خطــر   2008 ســال  از   »FATF«
پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم 
از  و  داده  هشــدار  ایــران  در  را 
ســال 2010 ایــران را در لیســت ســیاه 
کشــورهایی کــه خطــر بــاالی پولشــویی و 
تأمیــن مالــی تروریســم در نظــام بانکــی آنهــا 
وجــود دارد، قــرارداد و اقدامــات متقابــل را 

ــرد. ــه ک ــورها توصی ــن کش ــه ای علی
 )شناسه خبر: 1116281 سرویس: سیاسی(

ــا   رئیــس کل بانــک مرکــزی ایــران در مصاحبــه ب
ــت  ــدگان دول ــود نماین ــه ب شــبکه سی ان بی ســی گفت
ایــران اخیــراً بــا ســازمان بین المللــی »گــروه ویــژه اقــدام 
مالــی« بــرای ارائــه گــزارش تغییــرات ســه ســال اخیــر در 
سیســتم مالــی ایــران و مذاکــره در خصــوص خــارج شــدن 

ــد. ــدار کرده ان از لیســت ســیاه، دی

»FATF« و جمهوری اسالمی ایران
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گــروه اقــدام مالــی، ایــران را کنــار کــره شــمالی، 
ــق  ــکار« و »مناط ــر هم ــای »غی ــت دولته در فهرس
پرخطــر« ازنظــر مبــارزه با پولشــویی و تأمیــن مالی 
تروریســم و درواقــع در لیســت ســیاه کشــورهای 
دارای ریســک بــاالی پولشــویی قــرار داده اســت، 
ــا در  ــاری دنی ــات اعتب ــا و مؤسس ــن رو بانکه ازای
ارتبــاط بــا شــرکتهای ایرانــی بســیار احتیــاط 
ــد.  ــت می کنن ــکاری ممانع ــب از هم ــرده و اغل ک

ــی( ــرویس: سیاس ــر: 1116280 س ــه خب )شناس
ــد  ــزی معتق ــک مرک ــس کل بان ــیف رئی ــر س دکت
اســت: ایــن اقــدام FATF کامــًا بــا اهــداف و 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــراض سیاس اغ
وی می گویــد: » در گــروه اقــدام مالــی بین المللی« 
ــکار  ــر هم ــورهای غی ــت کش ــران در لیس ــام ای ن
ــرار دارد، فهرســتی کــه به جــز  ــا لیســت ســیاه ق ی
ایــران یــک عضــو دیگــر یعنــی کــره شــمالی نیــز 

ــور دارد. حض
ــران  ــت ای ــا وضعی ــن اســت کــه آی ــا ای پرســش م
ــط در  ــررات و ضواب ــا مق ــق ب ــر تطبی ــاً ازنظ واقع
انــدازة قــرار گرفتــن در گــروه دوم )کشــورهایی 
ــتانداردها  ــا اس ــق ب ــرفت و تطبی ــال پیش ــه در ح ک
کــه  شــرایطی  در  آن  هــم  نیســت؟  هســتند( 
اســتانداردهای رعایت شــده از ســوی نظــام بانکی 
ــران، از بســیاری از کشــورهای طبقه بندی شــده  ای

ــت. ــر اس ــروه دوم باالت در گ
 واقعیــت ایــن اســت کــه ورود ایــران در فهرســت 
کشــورهای غیــر همــکار بــه دالیــل کامًا سیاســی 
گرفتــه  صــورت  ضرب االجــل  به صــورت  و 
اســت و به صــورت سیاســی هــم بایــد از ایــن 
لیســت خــارج شــود. نمی تــوان گفــت تــا زمانــی 
کــه ایــران تمامــی اســتانداردهای ایــن ســازمان را 
ــکان  ــد ام ــت نکن ــدی رعای ــورت صددرص به ص

ــدارد. خــروج از لیســت ســیاه وجــود ن
ــت  ــن در لیس ــرار گرفت ــدای ق ــان ابت ــران از هم ای
گــروه کاری اقــدام مالــی تاشــهای مختلفــی 

بــرای راضــی کــردن گــروه انجــام داد. ازجملــة ایــن اقدامــات، 
ــا  ــارزه ب ــون مب ــویی و قان ــا پولش ــارزه ب ــون مب ــرای قان ــب و اج تصوی

ــت.  ــم اس ــی تروریس ــن مال تأمی
ــران  ــوی ای ــده از س ــات انجام ش ــه FATF ، اقدام ــاد بیانی ــاس مف ــر اس ب
ــران موظــف  ــرار نگرفــت و درنتیجــه ای ــن گــروه ق مــورد رضایــت ای
شــد ظــرف مــدت 12مــاه برنامــه اقــدام را اجــرا کنــد. بــه نظــر می رســد 
ــی و  ــری فن ــا ظاه ــی ب ــاد بین الملل ــک   نه ــی ی ــدام مال ــروه کاری اق گ
ــان  ــی می ــباهت فراوان ــی دارد و ش ــار سیاس ــا رفت ــت ام ــی اس کارشناس
کارکــرد ایــن گــروه و آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی وجــود دارد. 
ــن  ــا ای ــکاری ب ــاز هم ــمان ب ــا چش ــد ب ــی بای ــران داخل ــذا تصمیم گی ل
گــروه را پیگیــری کننــد. )شناســه خبــر: 1116281 ســرویس: سیاســی(

گــروه کاری اقــدام مالــی )FATF( در بیانیــة اخیــر خــود پــس از نشســت 
ــه علــت تعهــد ایــران در ســطوح  بوســان کــره جنوبــی، اعــام کــرد ب
ــورت  ــران را به ص ــدام«، ای ــه اق ــرای »برنام ــر اج ــی ب ــاال مبن ــی ب سیاس
ــد  ــارج خواه ــل خ ــات متقاب ــت اقدام ــاه از لیس ــرای 12 م ــت و ب موق
ــردن  ــی ک ــرای اجرای ــران ب ــات ای ــن دوره، اقدام ــول ای ــرد. در ط ک
»برنامــة اقــدام« رصــد شــده و در پایــان 12مــاه بــرای گامهــای بعــدی 
ــه ذکــر اســت در ایــن دوره ایــران  تصمیم گیــری خواهــد شــد. الزم ب
ــکار باقــی خواهــد مانــد.  ــورهای غیــر هم ــت کش همچنــان در لیس

ــی( ــرویس: سیاس ــر: 1122091 س ــه خب )شناس
ــارزه  ــی و مب ــات مال ــز اطاع ــس مرک ــادی رئی ــری احمدآب ــم نصی میث
 )FATF( ــی ــدام مال ــروه کاری اق ــرد: گ ــار ک ــویی )FIU( اظه ــا پولش ب
از ســال 2009 همــواره در بیانیه هــای خــود، کلیــه کشــورها را بــه 
ــی کشــورمان ترغیــب  ــی و پول ــه نظــام مال ــه ای علی ــزار مقابل اعمــال اب
می کــرد؛ در همیــن راســتا، هیئتــی از کشــورمان بــه  سرپرســتی وزارت 
ــی  ــورای عال ــدگان ش ــدادی از نماین ــی و تع ــادی و دارای ــور اقتص ام
مبــارزه بــا پولشــویی، ضمــن شــرکت در جلســه اخیــر ایــن گــروه کــه 
31 خردادمــاه تــا چهــارم تیرمــاه در شــهر بوســان کــره جنوبــی برگــزار 
شــد، بــه رایزنــی بــا مقامــات آن نهــاد پرداختنــد کــه نتایــج ارزنــده ای 

ــت. در برداش
ــن  ــزود: ای ــویی اف ــا پولش ــارزه ب ــی و مب ــات مال ــز اطاع ــس مرک رئی
ناظــر  ازجملــه عضویــت  قبلــی  اقدامــات  ادامــه  گفت وگوهــا در 
ایــران در گــروه اوراســیا )EAG( کــه 21 خردادمــاه امســال بــا حضــور 
ــویی  ــا پولش ــارزه ب ــی و مب ــات مال ــز اطاع ــدگان مرک ــس و نماین رئی
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در قزاقســتان برگــزار شــد، بــا 



.................................... .................................... .................................... 15

 »FATF« ارســال موافقت نامــه اجــرای برنامــه اقــدام پیشــنهادی
ــس شــورای  ــی و رئی ــور اقتصــادی و دارای ــر ام از ســوی وزی
ــوان مهمتریــن ســند اعامــی  ــا پولشــویی به عن ــارزه ب ــی مب عال

ــت. ــورت گرف ــران ص ــامی ای ــوری اس ــوی جمه از س
ــروه کاری  ــه »گ ــاس بیانی ــر اس ــرد: ب ــد ک ــادی تأکی احمدآب
اقــدام مالــی« )FATF(، در یــک ســال آینــده کلیــه مــوارد 
اعامــی و توافقــی در برنامــة اقــدام از ســوی ایــران، بــه 
گــروه »مــرور همکاریهــای بین الملــل« )ICRG( اعام شــده 
و پیشــرفت ایــران مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد و پــس 
ــروه در  ــن گ ــده ای ــاس آین ــور، در اج ــام دورة مذک از اتم
خردادمــاه 1396 در اســپانیا، در خصــوص عملکــرد ایــران 

شــد. تصمیم گیــری خواهــد 
رئیــس مرکــز اطاعــات مالــی و مبــارزه بــا پولشــویی در ادامــه 
ــوان  ــی به عن ــادی و دارای ــور اقتص ــرد: وزارت ام ــح ک تصری
رئیــس و متولــی دبیرخانــه شــورای عالــی مبــارزه بــا پولشــویی، 
برنامــه منســجمی را در جهــت اجــرای برنامــه عمــل و خــروج 
ــدی  ــه در زمان بن ــوده ک ــی نم ــیاه طراح ــت س ــل از لیس کام

ــود. ــرا می ش ــن اج معی
ــدام  ــه »گــروه کاری اق ــر اســاس بیانی وی خاطرنشــان کــرد: ب
ــی  ــا و مؤسســات مال ــة بســیاری از بانکه ــی« )FATF( ، بهان مال
بــا  کارگــزاری  رابطــه  برقــراری  عــدم  بــرای  بین المللــی 
ــایش الزم  ــت، گش ــد اس ــده و امی ــع ش ــی رف ــای ایران بانکه
صــورت گیرد .) شناســه خبــر: 1114927 ســرویس: اقتصادی(
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توطئه ای علیه مقاومت

ــی  ــچ کمک ــت، هی ــور دول ــاف تص ــام بر خ برج
بــه رفــع تحریمهــای ایــران و گشایشــهای گســترده 
ــم  ــت یازده ــرد. دول ــورمان نک ــادی در کش اقتص
ــرده و  ــام بازک ــر روی برج ــترده ای ب ــاب گس حس
ــن ســبد  ــاً تمــام تخم مرغهــای خــود را در ای تقریب
چیــده بــود؛ بــا این حــال آن چنان کــه ولــی اهلل 
ســیف رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز تأکیــد 
کــرد، ایــن توافقنامــه هســته ای »تقریبــاً هیــچ« 

ــت. ــته اس ــران نداش ــرای ای ــودی ب س
ــهة  ــد ریش ــور می کن ــت تص ــاس دول ــن اس ــر ای ب
مشــکات در مســئلة تبــادالت بانکــی اســت و 
علــت اصلــی مشــکل تبــادالت بانکــی را بایــد 
محدودیتهــای  و  مالــی  شــفافیت  موضــوع  در 
بــر  کــرد.  جســتجو   FATF توســط  اعمال شــده 
همیــن اســاس اطاعیــة اخیــر FATF در بوســان 
کــرة جنوبــی در همیــن راســتا  ارزیابــی می شــود. 

)شناســه خبــر: 1116280 ســرویس: سیاســی(
شــورای  در  مهمــی  ســخنان  در  ســیف  دکتــر 
روابــط خارجــی امریــکا اظهــار کــرد: »مــا افزایــش 
بــا  مبــارزه  و  پولشــویی  بــا  مقابلــه  چارچــوب 
ــود سیاســتها  ــق بهب ــی تروریســم از طری ــن مال تأمی
و فرایندهــای KYC )مشــتری خــود را بشــناس( 
ــاره  ــا درب ــم ت ــرار داده ای ــی ق ــت باالی را در اولوی
پیشــگیری از جرائــم مالــی و تســهیل پیوســتن 
دوبــارة بانکــداری ایرانــی بــه اقتصــاد جهانــی 

اطمینــان یابیــم.
 پــس از تصویــب قانــون مقابلــه بــا پولشــویی 
ــته،  ــال گذش ــد س ــرای آن در چن ــررات اج و مق
ــی  ــن مال ــا تأمی ــارزه ب ــون مب ــی قان ــرای کنون اج

تروریســم، مانــع مهمــی را از ســر راه تعامــل دوبــارة بانکهــای ایرانــی بــا 
همتایــان خارجــی برخواهــد داشــت.

مــا متعهــد بــه تقویــت بیشــتر مقابلــه بــا پولشــویی و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی 
ــول  ــی پ ــدوق بین الملل ــی صن ــتار ارزیاب ــوده و خواس ــم ب ــی تروریس خارج
ــه  ــم ب ــد داری ــتیم و قص ــی هس ــژة مال ــروه وی ــتانداردهای کارگ ــارة اس درب
ــیا  ــم اوراس ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ــه ب ــویی و مقابل ــا پولش ــه ب ــروه مقابل گ

ملحــق شــویم«.
ــا گــروه  محــور مشــترک تمامــی اظهارنظرهــا ایــن اســت کــه همــکاری ب
کاری اقــدام مالــی منجــر بــه کاهــش ریســک همــکاری بانکهــای خارجــی 
بــا نظــام بانکــی ایــران شــده و درنتیجــه همکاریهــای مالــی و بانکــی رونــق 

خواهــد گرفــت.
ــزی  ــک مرک ــران بان ــری از مدی ــر قنب ــتهای دکت ــال در یادداش ــور مث به ط
آمــده اســت : در دوران پســابرجام کــه محدودیتهــای تحریمــی بــرای 
ــای  ــه بانکه ــتیم ک ــاهد آن هس ــت، ش ــده اس ــا برداشته ش ــی از بانکه برخ
مهــم خارجــی خصوصــاً اروپاییهــا از همــکاری بــا ایــران دوری می کننــد، 

ــت.  ــان اس ــکل از خودم ــه مش ــت بلک ــکا نیس ــکل از امری مش
ــی  ــام بانک ــه  ای در نظ ــن و کهن ــتانداردهای پایی ــه در اس ــل آنک ــه دلی ــا ب م
مالــی  اقــدام  کاری  گــروه  ســوی  از  همچنیــن  و  می کنیــم  اســتفاده 
به عنــوان کشــور دارای ریســک بــاالی پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم 
شناخته شــده ایم، طبیعــی اســت بانکهــای خارجــی بــا مــا کار نکننــد. 
ــر  ــای دیگ ــه طرفه ــی ب ــت و ربط ــان اس ــکل از خودم ــر مش به عبارت دیگ
برجــام همچــون امریــکا نــدارد. این یــک نــوع چرخــش از بدعهــدی 

»FATF«برجام و
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ــت و  ــی اس ــاختاری داخل ــای س ــه ایراده ــکا ب امری
ــمت  ــه س ــت ب ــل، حرک ــر و تحلی ــن تفک ــه ای نتیج
اصــاح درونــی بــه آن صورتــی اســت کــه مــورد 

ــود.  ــد ب ــگان، خواه ــند بیگان پس
دکتــر قنبــری در یادداشــتی بــا عنــوان »کلیــد 
ــکار  ــریح راه ــی«، در تش ــای بانک ــع تحریمه رف
ــر ،  ــم  و مؤث ــدام مه ــن اق ــد: »دومی دوم می نویس
گرفتــن بهانه هــا از طــرف مقابــل اســت. اگــر 
کاســتی هایی در رابطــه بــا مبــارزه بــا پولشــویی و 
تأمیــن مالــی تروریســم، نظــارت مالــی، شــفافیت 
و نظایــر آن وجــود دارد، بایــد ایــن کاســتیها 
ــچ  ــل هی ــرف مقاب ــا ط ــوند ت ــع ش ــرعت رف به س
ــا ایــن امــور نداشــته باشــد«. ــه ای در رابطــه ب بهان

تصمیــم  مرکــزی  بانــک  تحلیــل،  همیــن  بــا 
ــته  ــترده  تری از گذش ــکاری گس ــا هم ــت ت گرف
بــا گــروه کاری اقــدام مالــی)FATF( انجــام دهــد. 
امــا ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه آیــا مشــکل 
عــدم همــکاری بانکهــای خارجــی بــا ایــران 
ــن گــروه  ــران در لیســت ســیاه ای ــرار داشــتن ای ق
ــن لیســت منجــر  ــا خــارج شــدن از ای اســت؟ آی
ــا  ــران خواهــد شــد؟ آی ــا ای ــا ب ــه همــکاری آنه ب
ــدام  ــروه کاری اق ــه »گ ــاه ک ــن 12م ــول ای در ط
مالــی« وضعیــت ایــران در زمینــه اقدامــات متقابــل 
را بــه حالــت تعلیــق درآورده، بانکهــای خارجــی 

ــد شــد؟ ــران خواهن ــا ای ــه همــکاری ب حاضــر ب
ــک  ــد در سیاســتهای بان ــن ســؤال را بای پاســخ ای
مرکــزی جســتجو کــرد کــه آیــا بانــک مرکــزی 
ــل  ــکا در داخ ــی امری ــتهای تحریم ــری سیاس مج

کشــور اســت؟
در حالــت اول بایــد گفــت جــواب منفــی اســت 
یعنــی حتــی اگــر »گــروه کاری اقــدام مالــی« 
ایــران را از لیســت ســیاه بــه  صورت قطعــی خارج 
کــرده و وضعیــت ایــران را  بــه  عنــوان یــک 
کشــور کامــًا منطبــق و یــا درحــال پیشــرفت 
ــم  ــاز ه ــد، ب ــخیص ده ــا تش ــرای توصیه ه در اج

ــرا  ــد کــرد، زی ــران همــکاری نخواهن ــا ای ــزرگ ب بانکهــای خارجــی ب
ــران  ــا ای ــل عــدم همــکاری ب ــای خارجــی کــه دلی ــرس بانکه ریشــه ت

اســت، باقــی مانــدن تحریمهــای ثانویه امریکاســت.
البتــه قــرار گرفتــن ایــران در لیســت ســیاه »گــروه کاری اقــدام مالــی«، 
ــت  ــا عل ــت، ام ــر نیس ــران بی تأثی ــی ای ــام بانک ــی نظ ــط خارج ــر رواب ب
اصلــی حفــظ ســاختارهای تحریــم از ســوی امریــکا، حفــظ تحریمهــای 
ــن  ــل تبیی ــئله به تفصی ــن مس ــی ای ــهای مختلف ــت )در گزارش ــه اس ثانوی
ــه بــه گــزارش روزنامــه کیهــان مورخــه 4 تیــر  شــده اســت بــرای نمون
ــه  ــای ثانوی ــاختار تحریمه ــظ س ــرای حف ــکا ب ــوان 3 گام امری ــا عن 95 ب

رجــوع شــود(
طبــق برجــام، امریــکا متعهــد بــه توقــف تحریمهــای ثانویــه کنگره شــد، 
امــا در عرصــة اجــرای برجــام، دولــت امریــکا بــا بدعهــدی، تحریمهای 
ــر اســاس برجــام از دو  ــد ب ــکا بای ــی امری ــف نکــرد یعن ــه را متوق ثانوی
عنصــر اصلــی ســاختار تحریــم یعنــی زیرســاختهای حقوقــی )قوانیــن( 
و ســاز وکارهــای اجرایــی تحریــم، دومــی را متوقــف کنــد. ایــران نیــز 
ــار دولــت  ــا تعلیــق قانونهــای کنگــره در اختی ــود کــه لغــو ی ــه ب پذیرفت
ــف  ــه توق ــکا ب ــت امری ــد دول ــرف تعه ــه ص ــت و درنتیج ــکا نیس امری
ــکا در  ــت امری ــا دول ــود. ام ــد ب ــی خواه ــره کاف ــن کنگ ــرای قوانی اج
ــا  ــت تحریمه ــری در وضعی ــه تغیی ــچ  گون ــام، هی ــرای برج ــیر اج مس

ایجــاد نکــرد.
ــه در روز  ــود ک ــره ب ــه کنگ ــری ب ــان ک ــة ج ــکنی اول، در نام عهدش
ــه  ــه ب ــه ک ــن نام ــد. ای ــر ش ــر 94 منتش ــی 26 مه ــام یعن ــب برج تصوی
نیابــت از اوبامــا بــه کنگــره نوشــته شــد، از کنگــره خواسته شــده 
ــو  ــتفاده از حــق وی ــا اس ــای مشخص شــده در برجــام را ب ــود تحریمه ب
)Waive( رئیس جمهــور، دیگــر اجــرا نکنــد. امــا در میــان تمامــی 
بندهــا یــک قیــدی بــا عنــوان به اســتثنای )excluding( وجــود داشــت و                       
در نتیجــه آن اجــرای قوانیــن تحریــم را بــرای افــراد باقی مانــده در 
ــاز وکار  ــًا س ــر اص ــرد. به عبارت دیگ ــف نمی ک ــم متوق ــت تحری لیس
ــم  ــون تحری ــال قان ــق اعم ــه مصادی ــد بلک ــف نش ــم متوق ــرای تحری اج

ــرد.  ــدا ک ــش پی کاه
امریــکا صــورت  وزارت خزانــه داری  از ســوی  کــه  بعــد  در گام 
ــر  ــه در روز اجــرا منتش ــام ک ــرای برج ــت، در دســتورالعمل اج گرف
ــه  ــود ک ــاهده می ش ــت، مش ــده اس ــه روز ش ــز ب ــار نی ــن ب ــد و چندی ش
ــی در نظــر  ــا بانکهــای ایران ــرای همــکاری ب قواعــد ســخت گیرانه ای ب
گرفته شــده اســت. در ایــن دســتورالعمل نیــز قیــدی بــا عنــوان مشــروط 
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بــه )provided that( پــس از بیــان گشایشــها وجــود 
ــرده  ــدود ک ــایش را مس ــوی گش ــًا جل دارد و عم

اســت.
ــزی  ــک مرک ــا بان ــی ب ــر بانک ــه اگ ــوان نمون به عن
ــروط  ــدارد، مش ــکالی ن ــد اش ــکاری کن ــران هم ای
ــه  ــا بانــک مرکــزی منجــر ب ــه اینکــه همــکاری ب ب
ارائــة خدمــات غیرمســتقیم بــه افــراد باقی مانــده در 

ــم نشــود. تحری
بانکهــای  اصلــی  مشــکل  حاضــر  حــال  در 
ــد  ــه می گوین ــت ک ــوع اس ــن موض ــی همی خارج
ــم  ــکاری می کنی ــران هم ــا ای ــه ب ــی ک ــا درزمان آی
نهادهــای  و  افــراد  بــه  غیرمســتقیم  به صــورت 
ــم  ــات می دهی ــم، خدم ــده در لیســت تحری باقی مان
ــز از  ــة خدمــت غیرمســتقیم نی ــه؟ چراکــه ارائ ــا ن ی
ســوی امریــکا تخلــف از تحریمهــا بــوده و بایــد بــا 

ــود. ــه ش ــکا مواج ــات امری تنبیه
آرنولــد والــراف، مدیــر دفتــر کنتــرل صــادرات و 
ــا  ــه ای ب ــت آلمــان در مصاحب ــور اقتصــادی دول ام
نشــریة امریکایــی بلومبــرگ اظهــار کــرده اســت: 
را  امریــکا  تحریمهــای  نقــض  ریســک  بانکهــا 
بســیار بــزرگ می داننــد بــه همیــن دلیــل اقدامــات 
ــی  ــئولیت حقوق ــردن مس ــدود ک ــرای مح ــتر ب بیش
ــن  ــه ای ــد ب ــود و سیاســتمداران بای ــد ب ــد خواه مفی

ــد. ــئله بپردازن مس
ــام  ــر نظ ــکا ب ــارت امری ــل نظ ــه دلی ــز ب ــا نی بانکه
ــتند  ــردن نیس ــک ک ــه ریس ــر ب ــا، حاض ــی آنه بانک
به ویــژه باســابقه ای کــه از جرائــم امریــکا موجــود 
اســت. امریــکا در حــدود 16 میلیــارد دالر بانکهای 
خارجــی را بــه دلیــل تخلــف از تحریمهــای خــود 
جریمــه کــرده و جریمــه آن را نیــز دریافــت کــرده 

اســت.
ــن مشــکل دو راه حــل وجــود دارد،   ــرای حــل ای ب
ــورت  ــکا به ص ــه داری امری ــه وزارت خزان ــا اینک ی
ــه دلیــل  رســمی تضمیــن دهــد کــه هیــچ بانکــی ب
ــده  ــراد باقی مان ــه اف ــتقیم ب ــات غیرمس ــة خدم ارائ

ــران آنقــدر عمــق  ــا اینکــه ای ــم مجــازات نخواهــد شــد و ی در تحری
شــفافیت خــود را بــرای بانکهــای خارجــی افزایــش دهد کــه بانکهای 
خارجــی بــا خیــال راحــت دسترســی بــه اطاعــات حداکثــری داخلی 
ــای  ــتری بانکه ــه مش ــدن از اینک ــن ش ــس از مطمئ ــند و پ ــته باش داش
ایرانــی کــه طــرف حســاب آنهــا هســتند در لیســت تحریمــی نبــوده و 
یــا ارتباطــی بــا آنهــا نــدارد، در صــورت تمایــل بــا ایــران همــکاری 
ــرداد 95  ــخ 3 م ــک در تاری ــگاه ی ــه ن ــیف در برنام ــای س ــد. آق کنن
ــت. ــده اس ــران راه دوم را برگزی ــه ای ــد ک ــام می کن ــت اع به صراح
ــتن  ــرار داش ــران ق ــا ای ــی ب ــای خارج ــکاری بانکه ــدم هم ــکل ع مش
ــه  ــوده، بلک ــی« نب ــدام مال ــروه کاری اق ــیاه »گ ــت س ــران در لیس ای
ــة  ــه بهان ــکا ب ــه امری ــای ثانوی ــدن تحریمه ــی مان ــی، باق ــکل اصل مش
تروریســم، حقــوق بشــر و فعالیتهــای اشــاعه ای اســت. ایــن تحلیــل، 
ــه  ــت ک ــن اس ــاند و آن ای ــی می رس ــة  خطرناک ــک نقط ــه ی ــا را ب م
بانــک مرکــزی ایــران تصمیــم گرفتــه از مســیر همــکاری گســترده بــا 
گــروه کاری اقــدام مالــی )FATF(، سیاســتهای تحریمــی امریــکا را در 

ــد.  ــی کن کشــور اجرای
در گام نخســت بــا افزایــش عمــق شــفافیت بــرای بانکهــای خارجــی 
تحــت نظــارت »گــروه کاری اقــدام مالــی«، بــه آنهــا اطمینــان بدهــد 
کــه همــکاری آنهــا حتــی بــه  صــورت غیرمســتقیم بــه افــراد و 
نهادهــای باقی مانــده در تحریــم خدمــات نمی دهــد و به صــورت 
غیرمســتقیم، افــراد و نهادهــای باقی مانــده در تحریــم، از ســوی 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــزی ایزول ــک مرک بان
ــه  ــرده و ب ــع ک ــام موض ــریع تر اع ــه س ــد هرچ ــزی بای ــک مرک بان
بــازوی اجرایــی سیاســتهای تحریمــی امریــکا تبدیــل نشــود. )شناســه 

ــی( ــرویس: سیاس ــر: 1122091 س خب
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یــک نکتــة کلیــدی در اطاعیــه FATF، آن اســت 
کــه دو طــرف بــه جزئیــات برنامــة اقــدام توافــق 
ــن  ــه همی ــت، ب ــرده اس ــاره ای نک ــچ اش ــده هی ش
دلیــل نگرانــی اصلــی، آن اســت کــه چیــزی 
شــبیه بــه اشــتباهات مهــم دولــت در برجــام، بــار 
ــاده و  ــاق افت ــز اتف ــی نی ــوع بانک ــر در موض دیگ
بــدون هیچ گونــه دســتاوردی بــرای کشــور، 
بگــذارد. به جــای  ســنگینی  تخریبــی  اثــرات 

ــی( ــرویس: سیاس ــر: 1116280 س ــه خب )شناس
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  توکلــی  احمــد 
بــا  اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، در رابطــه 
جلســه ای کــه در مرکــز پژوهشــهای مجلــس 
شــورای اســامی در مــورد مذاکــرات ایــران 
ــار کــرد: در جلســة  ــا FATF برگــزار شــد، اظه ب
ــان  ــرة »دیده ب ــوان هیئت مدی ــده به عن ــور بن مذک
از  ارجمندنــژاد  آقــای  عدالــت«،  و  شــفافیت 
ــادی از وزارت  ــای احمدآب بانــک مرکــزی ، آق
اقتصــاد بــه همــراه مدیــران و کارشناســان دیگــر 

ــتیم.  ــور داش حض
در ایــن جلســه بحــث انتشــار عمومــی جزئیــات 
توافقــات بــا کارگــروه اقــدام مالــی مطــرح 
ــات  ــار جزئی ــازة انتش ــد »اج ــه ش ــه گفت ــد ک ش

ــور  ــون مجب ــق قان ــال طب ــم: »به هرح ــخ گفت ــده در پاس ــم« و بن را نداری
ــر کنیــد.« ــن جزییــات را منتش هســتید ای

رئیــس دیده بــان شــفافیت تصریــح کــرد: دولتــی کــه مدعــی شــفافیت 
امــور اســت در عمــل شــفاف برخــورد  در 
ــاد  ــه یک نه ــی ب ــل وقت ــه دلی ــه چ ــد. ب نمی کن
نبایــد  می شــود  ســپرده  تعهــدی  بین دولتــی 
ایــن تعهــد علنــی شــود؟ ایــن روش غیرشــفاهی 
ــد. ــی را مخــدوش می کن اســت کــه تفاهــم مل

ــفافیت  ــه ش ــئولین را ب ــه مس ــده در آن جلس بن
ــن مذاکــرات تشــویق و  ــات ای در انتشــار جزیی
ــات  ــه توضیح ــه ب ــا توج ــه ب ــردم ک ــرض ک ع
شــما در کوتاه مــدت ممکــن اســت درســت بــه 
نظــر بیایــد امــا در بلندمــدت کشــور را تهدیــد 

می کنــد.

عدم شفافیت تعهدات ایران در 
»FATF«تفاهم نامه با
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ــات  ــه اطاع ــی آزاد ب ــون دسترس ــق قان طب
کــه در ســال 88 بــه تصویب رســیده اســت، 
ــوند  ــی نمی ش ــه تلق ــی محرمان ــناد دولت اس
و در ایــن قانــون آمــده اســت کــه هــر 
تصمیمــی کــه بــه سرنوشــت کشــورمان 
بــا حقــوق و تکالیــف  مرتبــط اســت و 
ملــت ایــران همــراه اســت، نمی توانــد مُهــِر 

ــورد. ــه بخ محرمان
ــگان  ــا بیگان ــم ب ــردم از تفاه ــد م ــرا بای چ
ــز در  ــام نی ــارة برج ــند؟ درب ــاع باش بی اط
ابتــدا تصــور می شــد اثــرات مثبتــی بــه 
ــخص  ــان مش ــرور زم ــا به م ــراه دارد ام هم
شــد کــه ایــن برداشــتها غلــط بــوده اســت. 
متأســفانه مســئولین بــه هزینــة اجتماعــی 
ــد. ــه نمی کنن ــات توج ــار اطاع ــدم انتش ع

ــس  ــدگان مجل ــی، نماین ــون اساس ــق قان طب
ــق و تفحــص از همــه  ــری، تحقی حــق پیگی

ــن  ــور، ای ــرای روشــن شــدن ام ــی کــه ب ــد و زمان موضوعــات کشــور را دارن
ــت. ــول نیس ــل  قب ــود، قاب ــام نمی ش ــری انج پیگی

پیــش  از ایــن قائم مقــام بانــک مرکــزی در گفت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
ــران در چارچــوب     ــات ای ــة جزئیــات اقدام ــود: هم ــرده ب ــد ک ــنیم تأکی تس
FATF  و نتایــج و جوانــب  آن را در یکــی از جلســات مرکــز پژوهشــهای 

ــود  ــات خ ــخ ابهام ــز پاس ــه نی ــر در جلس ــراد حاض ــم و اف ــه کردی ــس ارائ مجل
را دریافــت کردنــد. حتــی احمــد توکلــی هــم ایــن توضیحــات را پذیرفــت و 
بــه مــا گفــت کــه »ایــن توضیحــات را در رســانه ها مطــرح کنیــد تــا نگرانیهــا 

ــادی( ــرویس: اقتص ــر: 1129273 س ــه خب ــود«. )شناس ــرف ش برط
ــارة تفاهــم  ــا خبرگــزاری تســنیم  درب احمــد توکلــی در گفتگــوی دیگــری ب
ــفافیت  ــدم ش ــی، ع ــکل اصل ــت: مش ــی گف ــدام مال ــروه اق ــا کارگ ــت ب دول
دولــت در ایــن موضــوع اســت. وقتــی FATF، مــا را به طــور موقــت و یک ســاله 
از اقــدام متقابــل تعلیــق کــرد یعنــی کارهــای مــا را بســته و یــک ســال بــه مــا 
ــن  ــه ای ــی داده ک ــه تعهدات ــت چ ــم دول ــم بدانی ــد. می خواهی ــت می ده فرص
ــر روی مــردم تــاش  ــرای کاهــش فشــارها ب ــت ب ــه اســت؟ اگــر دول را گرفت
ــن موضــوع رســیده ایم؟  ــه ای ــی ب ــه چــه بهای ــا ب ــر اســت، ام ــد قابل تقدی می کن

ــادی( ــرویس: اقتص ــر: 1120230 س ــه خب )شناس
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توضیحات مبهم بانک مرکزی

ــم  ــد از تصمی ــک روز بع ــزی ی ــک مرک بان
ــورد  ــی« در م ــدام مال ــروه کاری اق ــر »گ اخی
ــران از لیســت اقدامــات  ــام ای خــارج شــدن ن
متقابــل و تنبیهــی، گزارشــی منتشــر کــرد کــه 
ــت. در  ــی اس ــا جالب ــم ام ــکات مبه ــاوی ن ح
بیانیــة بانــک مرکــزی در مــورد خــارج شــدن 
ــل  ــات متقاب ــروه اقدام ــت گ ــران از فهرس ای
ــارزه  ــون مب ــد قان ــه موضــوع تأیی و تنبیهــی، ب
ــان در  ــورای نگهب ــوی ش ــویی از س ــا پولش ب
ــر  ــام دیگ ــن انج ــته و هم چنی ــای گذش ماهه
قوانیــن  چارچــوب  در  مقتضــی  اقدامــات 

اشــاره  شــده اســت.
مرکــزی  بانــک  منتشرشــده  گــزارش  در 

تأکیــد شــده اســت کــه آنچــه »گــروه کاری اقــدام مالــی« از ایــران 
ــه،  ــور از توصی ــت و منظ ــه اس ــدادی توصی ــاً تع ــرده، صرف ــت ک درخواس
مجموعــه دســتورالعمل 40 مــوردی کارگــروه اقــدام مالــی در حــوزة 
ــال  ــش آن در س ــن ویرای ــه آخری ــت ک ــویی )FATF( اس ــا پولش ــه ب مقابل

2012 منتشــر شــد.
بررســی فهرســت توصیه هــا کــه شــامل مــوارد مهمــی اســت، نشــان 
ــه شــرایط خــاص خــود، تعهــدات ســنگینی را  ــا توجــه ب ــران ب می دهــد ای
بــرای خــروج از فهرســت ســیاه کارگــروه اقــدام مالــی مبــارزه بــا پولشــویی 
پذیرفتــه اســت. درواقــع بانــک مرکــزی ایــران بــرای آن کــه »گــروه کاری 
اقــدام مالــی« )FATF(، ایــران را از فهرســت ســیاه خــود خــارج کنــد، 
ــروه کاری  ــویی گ ــا پولش ــارزه ب ــتورالعمل مب ــا دس ــت ت ــده اس ــد ش متعه
ــر:  ــه خب ــد. )شناس ــی کن ــور اجرای ــی کش ــبکه بانک ــی را در ش ــدام مال اق

1127013 ســرویس: اقتصــادی(
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ــران  ــرای ای ــق ب ــن تواف یکــی از خطــرات مهــم ای
ــه اطاعــات  خطــر نفــوذ اطاعاتــی و دسترســی ب
تراکنشــهای مالــی نظــام بانکــی ایــران و همچنیــن 
نظــام  قضایــی  و  اطاعاتــی  همــکاری  خطــر 
ــدود  ــت مح ــروه در جه ــن گ ــا ای ــران ب ــی ای بانک
ــه  ــت در منطق ــای مقاوم ــای نیروه ــردن فعالیته ک
اســت. کارشناســان اقتصــادی و سیاســی معتقدنــد 
ــا  ــران ب ــکاری ای ــد هم ــادی در رون ــکات زی مش
ایــن گــروه بــه وجــود خواهــد آمــد و بانــک 
زیــادی  امتیــازات  دادن  بــه  مجبــور  مرکــزی 
خواهــد شــد. )شناســه خبــر: 1141989 ســرویس: 

ــادی( اقتص

ــدن  ــه مان ــر محرمان ــا ب ــردان باره ــوی دولتم ــر از س ــالهای اخی در س
اطاعــات مالــی مــردم تأکیــد شــده اســت و بــه همیــن بهانــه بررســی 
ــا  ــدی یارانه ه ــاز دوم هدفمن ــراد متمــول در ف ــدان و اف حســاب ثروتمن
ــا گــروه کاری  ــت ب ــر دول ــق اخی ــق تواف ــه رو شــد. طب ــا موانعــی روب ب
ایــن  الــزام آور  دســتورالعمل های  از  یکــی   )FATF( مالــی  اقــدام 
نهــاد بین المللــی در اختیــار گذاشــتن اطاعــات درخواســتی اتبــاع 
ــرای  ــری ب ــد تبعــات جبران ناپذی کشــورهای عضــو اســت کــه می توان

ــه همــراه داشــته باشــد. کشــور ب

خطر نفوذ اطالعاتی 
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ابهام در رسنوشت اعتامد 
عمومی به نظام بانکی کشور

 مقامــات بانکــی ایــن کار را قابل اجــرا نمی داننــد 
به طوری کــه ولــی اهلل ســیف رئیــس کل بانــک 
آیــا  ایــن ســؤال کــه  بــه  پاســخ  مرکــزی در 
اطاعــات بانکــی افــراد و ســپرده گذاران نظــام 
ــاز  ــا در ف ــت یارانه ه ــخیص پرداخ ــی در تش بانک
قــرار خواهــد  اســتفاده  دوم هدفمنــدی مــورد 
ــات  ــه از اطاع ــرد: به هیچ وج ــار ک ــت، اظه گرف
ــون اســتفاده  ــن قان ــرای اجــرای ای ــراد ب بانکــی اف
بانکــی  اطاعــات  کــه  چــرا  شــد،  نخواهــد 
جــزء  کشــور  بانکــی  نظــام  ســپرده گذاران 
این گونــه  در  و  آنهاســت  محرمانــه  اطاعــات 
مــوارد مــورد بهره بــرداری قــرار نخواهــد گرفــت.

اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــور 
مهمتریــن  از  یکــی  بــود:  کــرده  تأکیــد  نیــز 
ســرمایه های دولــت اعتمــاد مــردم بــه دولــت 
خطــوط  از  به هیچ وجــه  دولــت  ایــن  اســت. 
قرمــزی کــه منجــر بــه آســیب رســاندن بــه اقتصــاد 
کشــور شــود عبــور نخواهــد کــرد و اینکــه کســی 
در دولــت به حســاب مــردم و مســائل محرمانــه 
آنهــا دســت درازی کنــد، در دولــت مطــرح نبــوده 

ــت. و نیس
ایــن اظهــارات دربــارة محرمانــه مانــدن اطاعــات 
ــدن  ــی ش ــی اجرای ــازه زمان ــردم در ب ــابهای م حس
ــا از ســوی  ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــه دوم قان مرحل
دولــت یازدهــم مطرح شــده اســت. همــه ایــن 
ــر  ــة اخی ــق بیانی ــه طب ــت ک ــی اس ــوارد در حال م
ایــران از لیســت  اقــدام مالــی«،  »گــروه کاری 
ــت.  ــده اس ــروه خارج ش ــن گ ــی ای ــات تنبیه اقدام
بانــک مرکــزی و اظهــارات  مطابــق گــزارش 
مســئوالن مرتبــط و کارشناســان، خــروج ایــران از 
ــارة  ــه تعهــدی برمی گــردد کــه درب ــن لیســت ب ای
ــه  ــور ب ــروه مذک ــتورالعملهای کارگ ــرای دس اج

ــت. ــیده اس ــا رس امض

ــد  ــران متعه ــی«، ای ــدام مال ــروه کاری اق ــمی »گ ــام رس ــق اع  طب
شــده اســت کــه تحــت نظــارت ایــن گــروه نســبت بــه فراهــم کــردن 
دسترســی بــه اطاعــات حســاب بانکــی داخلــی خــود در چارچــوب 
ــز  ــروه نی ــن گ ــل ای ــد و در مقاب ــدام کن ــی اق ــای بین الملل همکاریه

ــرای یــک ســال اقــدام متقابــل علیــه ایــران را تعلیــق کنــد. ب
حیــدر مســتخدمین حســینی معــاون اســبق وزیــر اقتصــاد معتقــد 
ــی از  ــر هدف ــا ه ــردم ب ــی م ــابهای بانک ــی حس ــث بررس ــت، بح اس
ســوی دولــت، غیرقانونــی اســت و اگــر دولــت بــا تصویــب آیین نامــه 
ــا تبعــات بســیاری  ــه چنیــن عملــی کنــد ب یــا قوانیــن جدیــد اقــدام ب
ــی  ــام بانک ــه  نظ ــردم ب ــاد م ــدام، اعتم ــن اق ــد. ای ــد ش ــه رو خواه روب
ــر: 1117094 ســرویس:  ــرد.) شناســه خب کشــور را از بیــن خواهــد ب

ــادی( اقتص
مکانیــزم همــکاری ایــران بــا  FATF و مســیری کــه منجــر بــه خــروج 
ــِر مشــخص اســت. تنهــا مــاک  ایــران از لیســت ســیاه می شــود، غی
ــرژی اتمــی، »رضایــت« اســت.  ــد آژانــس بین المللــی ان FATF همانن

ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه در مســیر همــکاری ایــران بــرای  
جلــب رضایــت، اطاعــات بانکــی  مــورد اســتفاده FATF قــرار 
گیــرد. افشــای اطاعــات در ظاهــِر آراســته و بــدون حساســیت 
ــی  ــس بین الملل ــا آژان ــران ب ــای ای ــرد. در همکاریه ــورت می گی ص
ــس از  ــا پ ــود، ام ــیت ب ــدون حساس ــر کار ب ــز ظاه ــی نی ــرژی اتم ان
تــرور دانشــمندان هســته ای، همــه متوجــه شــدند آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی اهــداف دیگــری را دنبــال می کــرد. درِز اطاعــات از 
طریــق بــازرس FATF یــا از دل بررســی یــک مصــداق بــرای آگاهــی 
از انجــام فرایند هــای مالــی توســط ایــن گــروه یــا ... صــورت 

می  گیــرد.
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توطئه ای علیه مقاومت

عــدم فهــم دقیــق مدیــران از 
ــدام  ــروه اق پولشــویی و کارگ

»FATF« ــی مال

محمدرضــا ســبزعلیپور رئیــس مرکــز تجــارت جهانــی ایــران 
و  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس  و 
بخــش خصوصــی بــا تأکیــد بــر حســاس و مهــم بــودن بحــث 
ــد  ــم، بای ــوع مه ــن موض ــاره ای ــرد: درب ــوان ک ــویی عن پولش
ــا و  ــی بانکه ــد و میان ــران ارش ــژه مدی ــور به وی ــئولین کش مس
مؤسســات مالــی اعتبــاری به خوبــی معنــا و مفهــوم پولشــویی 
را بداننــد و بــا قانــون مبــارزه بــا پولشــویی و انــواع تخلفــات 

ــی از ایــن دســته آشــنایی کامــل داشــته باشــند. مال
ــد  ــئولین ارش ــوری و مس ــات کش ــتر مقام ــفانه بیش ــا متأس  ام
بانکهــا و رؤســای شــعب تحــت امــر آنهــا، بــا بحث پولشــویی 
آشــنا نبــوده و اصــًا نمی داننــد کــه چــه پولــی را پــول کثیــف 

ــد!!  ــی را پولشــویی اطــاق می کنن ــده و چــه عملیات نامی
 علیپــور افــزود: بحــث اصلــی اینجاســت کــه حوالــة 10 ،20 
،30 میلیــون تومــان و یــا مبالغــی ازاین دســت، آن هــم از ایــن 
ــه آن حســاب بانکــی پولشــویی محســوب  حســاب بانکــی ب
ــر  ــه ه ــی ب ــوی مبالغ ــر و شستش ــرای تطهی ــر ب ــود؟ مگ می ش
میــزان، اشــخاص پــول را از طریــق بانکهــای رســمی کشــور 

ایــران از ســال 2008 و پــس از اولیــن اعــام نگرانــی 
ــا آنهــا آغــاز کــرد امــا هــر  FATF، مذاکــرات خــود را ب

ــران  ــت ای ــر وضعی ــه ای از تغیی ــا بهان ــروه ب ــن گ ــار ای ب
ــا پولشــویی و  ــارزه ب ــون مب ســرباز زد. از ســال 1384 قان
آیین نامــه آن در ایــران تصویــب و اجراشــده اســت، امــا 
ــه ایــن مــوارد بســنده نکــرد. گــروه کاری اقــدام مالــی ب

شــفاف               غیــر  و  مشــخص  غیــِر  مفهــوم  هنگامی کــه 
بــه نــام رضایــت FATF مــاک باشــد و شــاخصه شــفاف 
دیگــری وجــود نداشــته باشــد، در همــکاری بــرای جلــب 
ــار و  ــه رفت ــا توجــه ب ــی  رخ می دهــد. ب ــت، اتفاقات رضای
اهــداف سیاســی ایــن گــروه، نگرانــی دوچنــدان خواهــد 
ــن  ــه سیاســی کاری ای ــک مرکــزی ب ــس کل بان شــد. رئی

ــراف کــرده اســت. گــروه اعت
ــی«،  ــدام مال ــروه کاری اق ــتانداردهای »گ ــاس اس ــر اس ب
ــی )FIU( در  ــام واحــد اطاعــات مال ــه ن ــد واحــدی ب بای
کشــور فعــال باشــد. ایــن واحــد محــل تجمیــع اطاعــات 
ــت.  ــکوک اس ــورو و مش ــاالی 15/000 ی ــهای ب تراکنش
ایــن واحــد در ایــران زیــر نظــر دبیرخانــه شــورای عالــی 
ــک اداره کل  ــد. ی ــت می کن ــویی فعالی ــا پولش ــارزه ب مب
مبــارزه بــا پولشــویی در بانــک مرکــزی نیــز وجــود دارد 
کــه ایــن کار را انجــام می دهــد. دسترســی بــه اطاعــات 

ایــن دو نهــاد تبعــات امنیتــی دارد.
ــاع  ــهای وزارت دف ــه تراکنش ــوط ب ــات مرب ــر اطاع اگ
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، شــرکتهای همــکار در 
ــرکتهای  ــه ش ــوط ب ــات مرب ــی و اطاع ــای دفاع پروژه ه
ــگان قــرار  ــا ســپاه پاســداران در دســترس بیگان همــکار ب
گیــرد ایــن اطاعــات بــه دلیــل تحریــم بــودن ایــن 
ــاعه ای  ــای اش ــه فعالیته ــا ب ــودن آنه ــم نم ــا و مته نهاده
ــده و  ــم ش ــز تحری ــکار نی ــرکتهای هم ــتی، ش و تروریس
ــاال مــی رود. ــا ایــن نهادهــا ب درنتیجــه هزینــه همــکاری ب

بــر اســاس تجربــه پرونــده PMD ایــن اطاعــات کاربــرد 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــد از مدت ــد بع ــته و می توان ــی نداش آن
ــا  ــده مســتند ب ــرد و یــک پرون ــی صــورت گی آن اقدامات
اطاعــات نظــام بانکــی ایــران، علیــه ایــران تشــکیل شــود.
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تعریف متفاوت ایران و 
گروه کاری اقدام مالی از 

تروریسم

از حســاب خــود بــه  حســاب دیگــری حوالــه می کننــد؟ پولــی 
ــوز دارد و  ــاری مج ــی- اعتب ــات مال ــا و مؤسس ــه در بانکه ک
ــًا  ــده و قب ــد بانــک مرکــزی ســپرده گذاری گردی مــورد تأیی
وارد شــبکة بانکــی کشــور شــده اســت پــول تمیــز محســوب 
می شــود کــه دیگــر احتیاجــی بــه تطهیــر و همچنیــن مشــکوک 

بــودن بــه منشــأ آن نیســت. 
دربــاره پولشــویی بایــد بــه واقعیتــی اشــاره کنم ازجملــه اینکــه 
مبالــغ پولهــای کثیــف بســیار درشــت تر و کان تــر از 20 ،30 
ــق  ــز از طری ــالم را هرگ ــای ناس ــت. پوله ــان هس ــون توم میلی
ــری در  ــاب دیگ ــابی به حس ــور از حس ــمی کش ــای رس بانکه
ایــران واریــز نمی کننــد. پولهــای کثیــف را به صــورت عمــده 
ــد  ــورت نق ــا به ص ــد و ی ــه می کنن ــران حوال ــه ای ــارج ب از خ
ــورت  ــا به ص ــد و ی ــا می آورن ــه بانکه ــپرده گذاری ب ــرای س ب
ــا کاالهــای ســرمایه ای  ــد ملــک و ی ــه خری ــادرت ب نقــدی مب

می کننــد.
رئیــس مرکــز تجــارت جهانــی ایــران در پایــان تأکیــد کــرد: 
بــدون مذاکــرة قــوی، حرفــه ای و فشــرده بــا مقامــات ســازمانها 
و نهادهــای بین المللــی، عضویــت و همــکاری مــا پرخطــر 
ــران و  ــه مدی ــم ک ــان کن ــد اذع ــفانه بای ــود و متأس ــد ب خواه
نفــرات قــوی و حرفــه ای به ویــژه در بخــش اقتصــاد در دولــت 
ــی  ــب طوالن ــر موج ــن ام ــورد و همی ــم نمی خ ــه چش ــی ب فعل
شــدن رونــد پیوســتن ایــران بــه ســازمانهای بین المللــی و 
ــاط  ــد. در ارتب ــد ش ــده ای خواه ــای پیش بینی نش ــروز زیانه ب
ــدام  ــژة اق ــروه وی ــا »گ ــران ب ــزی ای ــک مرک ــکاری بان ــا هم ب
مالــی« FATF  الزم بــه ذکــر اســت کــه فاصلــة بســیار زیــادی 
ــن و تعاریــف مســئولین  ــا قوانی ــا ب ــادات م ــا و اعتق ــن باوره بی
FATF وجــود دارد و چــون مذاکــرات قابــل قبولــی در جهــت 

کاهــش ایــن فاصلــه بیــن ایــران و FATF صــورت نگرفتــه 
اســت درنتیجــه مشــکات زیــادی دررونــد همــکاری ایــران بــا 
FATF بــه وجــود خواهــد آمــد و بانــک مرکــزی ایــران توســط 

متخصصیــن حرفــه ای آن گــروه محاصــره و مجبــور بــه دادن 
امتیــازات زیــادی در رونــد همــکاری فی مابیــن خواهــد شــد.  

ــادی( ــرویس: اقتص ــر: 1126598 س ــه خب ) شناس

گــروه کاری اقــدام مالــی در تعریــف خــود از »تروریســم« 
کمتریــن تغییــری نــداده اســت و همچنــان اعــام می کنــد 
ــل  ــازمان مل ــه س ــی ک ــور از گروه های ــک کش ــت ی حمای
داده  قــرار  تروریســت  لیســت گروه هــای  در  را  آنهــا 
ــا  ــرمایه گذاری ب ــاری و س ــط تج ــد رواب ــت، می توان اس
آن کشــور را دارای ریســک بــاال و تهدیــدی علیــه نظــام 

مالــی جهــان معرفــی کنــد.
ــدس،  ــروی ق ــه نی ــل ب ــازمان مل ــگاه س ــه ن ــه ب ــا توج  ب
حــزب اهلل و ســایر نیروهــای مقاومــت بدیهــی اســت ایــن 
ســازمان حمایــت از حــزب اهلل و فعالیــت ســپاه قــدس 
ــت از  ــه و حمای ــش منطق ــح و آرام ــدة صل ــم زنن را بره
تروریســتها بدانــد، بــر همیــن اســاس FATF عــادی شــدن 
ــا ســایر کشــورها را  ــران ب ــط تجــاری و اقتصــادی ای رواب
منــوط بــه توقــف حمایــت جمهــوری اســامی ایــران  از 
ــردن  ــف ک ــت و متوق ــای مقاوم ــایر نیروه ــزب اهلل و س ح
فعالیــت ســپاه قــدس اعــام کرد.)شناســه خبــر: 1127013 

ــادی( ــرویس: اقتص س
 مهمتریــن مســئله ایــن اســت کــه  تعریــف ایــران از 
ــکا و برخــی کشــورهای  ــی کــه امری ــا تعریف تروریســم ب
متفــاوت  به طورکلــی  ایــن موضــوع دارنــد  از  دیگــر 
ــق  ــی مصادی ــارة برخ ــت درب ــن اس ــد ممک ــت، هرچن اس
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ــام  ــن تم ــر بی ــد در ظاه ــی هرچن ــاع حداقل ــه اجم ــش، ب ــد داع مانن
کشــورها وجــود داشــته باشــد، امــا امریــکا، ســپاه پاســداران انقــاب 
ــن  ــد. همچنی ــم می دان ــی تروریس ــای حام ــزء گروه ه ــامی را ج اس
کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس نیــز کــه عضــو FATF هســتند، اخیراً 
ــد. ــام کرده ان ــتی اع ــای تروریس ــزو گروه ه ــان را ج ــزب اهلل لبن ح

ــی  ــای مال ــا نظامه ــکاری ب ــی FATF هم ــای اصل ــی از توصیه ه یک
ــر  ــت؛ اگ ــم اس ــی تروریس ــبکه های مال ــف ش ــرای کش ــورها ب کش
یــک کشــور عضــو شــورای همــکاری خلیج فــارس از ایــران بــرای 
همــکاری در کشــف شــبکه های مالــی حــزب اهلل لبنــان درخواســت 
ــن  ــا ای ــد ب ــش در FATF بای ــه تعهدات ــدی ب ــرای پایبن ــران ب ــد، ای کن
ــر: 1116280 ســرویس: سیاســی( ــاد همــکاری کند.)شناســه خب نه

تعهــدات ایــران بــرای خــروج از لیســت اقــدام متقابــل »گــروه کاری 
ــه  ــده اینگون ــی آم ــای بین الملل ــد همکاریه ــه دربن ــی« ک ــدام مال اق
ــرای  ــه ب ــک توافق نام ــاس ی ــر اس ــد ب ــور بای ــر کش ــه ه ــده ک بیان ش
ــن را  ــکاری ممک ــزان هم ــن می ــل، باالتری ــی متقاب ــکاری حقوق هم
ــری  ــیهای اداری، کیف ــا بازرس ــاط ب ــر در ارتب ــورهای دیگ ــا کش ب
و مدنــی، اقدامــات و پرس  وجوهــا در خصــوص تأمیــن مالــی 
تروریســم، اقدامهــای تروریســتی و ســازمانهای تروریســتی، داشــته 

باشــد.
کشــور عضــو بایــد به منظــور مســدود کــردن وجــوه یــا ســایر 
و  تروریســت  مالــی  تأمین کننــدگان  تروریســتها،  داراییهــای 
ســازمانهای تروریســتی، مطابــق بــا قطعنامه هــای ســازمان ملــل 
بــا پیشــگیری و جلوگیــری از تأمیــن مالــی  متحــد، در رابطــه 

دهــد. انجــام  را  اقداماتــی  به فوریــت  تروریســتی،  اقدامهــای 
ــول«  ــای معق ــورت »تقاض ــت در ص ــد اس ــو، متعه ــور عض ــر کش ه
کشــور دیگــر بــرای ردیابــی یــا برخــورد بــا حســاب یــک مظنــون 

ــد. ــکاری کن ــتی هم تروریس
در توصیــه شــماره 38 دســتور العمل »گــروه کاری اقــدام مالــی« 
ــت  ــه درخواس ــخ ب ــوری در پاس ــی ف ــد اقدامهای ــت: بای ــده اس آم
ــف و مصــادره  ــط، توقی ــرای شناســایی، ضب کشــورهای خارجــی ب
ــا  ــأ ی ــم منش ــویی و جرائ ــای پولش ــل از فعالیت ه ــای حاص درآمده
دیگــر امــوال دارای ارزش معــادل، بــه عمــل آیــد. بایــد توافق هایــی 
بیــن کشــورها بــرای هماهنگــی امــور توقیــف و مصــادره ایــن 
ــای  ــهم دارایی ه ــا در آن س ــود ت ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــا نی درآمده

ــد. ــخص باش ــده مش ــادره ش مص

 گــروه کاری اقــدام مالــی، 40 توصیــه درزمینــه 
پولشــویی و 9 توصیــه دربــاره مبــارزه بــا تأمیــن 
مالــی تروریســم و اشــاعه دارد کــه عمــده آنهــا در 

راســتای همکاریهــای بین المللــی اســت.
توصیه هــای 6 و 7 بــر اســاس اســتانداردهایی کــه در 
فوریــه ســال 2012 منتشــر شــد، بــه کشــورها توصیــه 
نهادهــای  و  افــراد  داراییهــای  و  منابــع  می کنــد 
مشخص شــده از ســوی شــورای امنیــت ســازمان 
ــه تروریســم و اشــاعه را بلوکــه کننــد.  ملــل درزمین
ــه 1929  کــه ســپاه پاســداران انقــاب  اگــر قطعنام
اســامی را به عنــوان نهــاد اشــاعه گــر تشــخیص 
ــران  ــزی ای ــک مرک ــود، بان ــع ش ــاره وض داده، دوب
ــد  ــرا نکن ــر اج ــرده و اگ ــرا ک ــاد آن را اج ــد مف بای
ازنظــر گــروه کاری اقــدام مالــی به عنــوان یــک 

ــود. ــناخته می ش ــکار ش ــر هم ــور غی کش

افتادن در دام همکاری 
با کشورها و نهادهای 

بین املللی
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طبــق توصیه هــای شــماره 37 تــا 40، اگــر 
یــک کشــور درخواســت همــکاری اطاعاتی 
یــا قضایــی بــرای مبــارزه بــا تأمیــن مالــی 
تروریســم )شــامل بلوکــه کــردن داراییهــا، 
کنــد،  مطــرح  را   )... و  مجرمــان  اســترداد 
ــد و  ــا آن همــکاری کن ــد ب کشــور دیگــر بای
بــه  کشــوری  اگــر 
ایــن توصیه هــا 
عمــل نکنــد 
لیســت  در 
قــرار  ســیاه 

. د می گیــر
برای مثــال   
ــیه  ــرب حاش ــورهای ع کش
خلیج فــارس،  کــه عضــو گــروه کاری نیــز 
هســتند، حــزب اهلل لبنــان را یــک ســازمان 
تروریســتی می داننــد. اگــر ایــن کشــورها 
از ایــران درخواســت کننــد کــه همــکاری 
ــن  ــا تأمی ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــی و قضای اطاعات
مالــی حــزب اهلل انجــام دهــد و ایــران ایــن 
ــروه  ــر گ ــد، از منظ ــام نده ــکاری را انج هم
کاری یــک مصــداق عــدم همــکاری اســت، 
قــرار  ســیاه  لیســت  در   ایــران  درنتیجــه 

می گیــرد.
ــی  ــن مال ــا تأمی ــارزه ب ــون »مب ــاده 16  قان در م
تروریســم« کــه اســفند  94 در ســایه ســکوت 
رســانه ای تصویــب شــد بــه دولــت اجــازه داده 
ــکاری  ــورها هم ــایر کش ــا س ــه  ب ــود ک می ش
ــه  ــد، درنتیج ــته باش ــی داش ــی، قضای اطاعات
ــز  ــکاری نی ــی هم ــع قانون ــزی من ــک مرک بان

ــدارد. ن
 )شناسه خبر: 1119937 سرویس: سیاسی(

تحریم داخلی علیه مقاومت

ــات  ــی از اتهام ــرای رهای ــی ب ــد بانکهــای ایران ــی کــه بای ــن اقدام مهمتری
ــا و  ــا نهاده ــه ب ــدم معامل ــد، ع ــام دهن ــویی انج ــوزة پولش ــا ح ــط ب مرتب
شــرکتهایی اســت کــه در لیســت ســیاه وزارت خزانــه داری امریــکا قــرار 

ــد. دارن
ایــن مســئله بــه معنــای ایجــاد نوعــی تحریم داخلــی علیــه نهادهــای انقابی 
اســت. به عنوان نمونــه یکــی از نهادهایــی کــه هم اکنــون در فهرســت 
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــرار دارد، س ــکا ق ــه داری امری ــیاه وزارت خزان س
ــری از  ــرای جلوگی ــد ب ــی بای اســامی اســت. به این ترتیــب بانکهــای ایران
ــادالت  ــکا، مب ــی امری ــا نظــام مال ــاط شــرکای خارجــی خــود ب قطــع ارتب

خــود را بــا ســپاه پاســداران انقــاب اســامی محــدود کننــد.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه امریکاییهــا در حــال محــدود کــردن قوانیــن 
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ــه ســپاه پاســداران انقــاب  ــم خــود علی تحری
بــه  می تــوان  ازجملــه  هســتند،  اســامی 
ــر تحریمهــای ســپاه  ــون اجــرا و نظــارت ب قان
پاســداران انقــاب ایــران، قانــون قرنطینــه 
قانــون  جنگ طلبــی،  و  تهاجــم  کــردن 
تحریمهــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
و قانــون تروریســت خوانــدن ســپاه پاســداران 

ــرد. ــاره ک اش
بــر اســاس قانــون قرنطینه کــردن تهاجــم و 
جنگ طلبــی کــه توســط پیتــر روســکام و ســه 
جمهوریخــواه دیگــر در 15 دســامبر 2015 بــه 
ــه شــد، هــر شــرکت  مجلــس نماینــدگان ارائ
ــک  ــداران، مال ــپاه پاس ــه س ــه ای ک ــا مؤسس ی
حداقــل 20 درصــد از ســهام آن باشــد، مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــم ق تحری
بــا  حتــی  ایرانــی  بانکهــای  به این ترتیــب 
آنهــا  از  قســمتی  مالــک  کــه  شــرکتهایی 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی اســت، نیــز 

شــوند. معاملــه  وارد  نمی تواننــد 
ــده   ــاون هماهنگ کنن ــر، مع ــک مای ــس ب کری
سیاســت تحریمهــا در وزارت خارجــه امریــکا 
ــار  ــاره اظه ــز دراین ب ــری نی ــاور جان ک و مش
ــا توافــق هســته ای، همــه  تحریمهــای  کــرد: »ب
شــد.  نخواهــد  برداشــته  ایــران  علیــه  مــا 
تعــدادی از تحریمهــا بــه علــت حمایــت ایــران 
ــه  ــن تحریمهــا ب از تروریســم اعمال شــده و ای
قــوت خــود باقــی خواهنــد مانــد. تحریمهــای 
مربــوط بــه نقــض حقــوق بشــر در ایــران نیــز 
همچنــان باقــی خواهنــد مانــد. تعــدادی دیگــر 
از تحریمهــا بــه حمایــت ایــران از رژیــم بشــار 
اســد و رئیس جمهــور ســوریه مربــوط بــوده و 

ایــن تحریمهــا نیــز باقــی خواهنــد مانــد. 

ــد و  ــد مان ــی خواه ــه خــود باق ــا به نوب ــن تحریمه ــن بســیاری از ای بنابرای
هــدف از اجــرای تمامــی ایــن تحریمهــا ســپاه پاســداران انقاب اســامی 

اســت.
ایــن قانــون حتــی می توانــد فعالیتهــای ایــران را در حــوزه محــور مقاومت 
مــورد هــدف قــرار دهــد، چراکــه در ابــاغ وزارت خزانــه داری امریــکا، 

حــزب اهلل لبنــان جــزء گروه هــای تروریســتی محســوب شــده اســت.
بــاراک اوبامــا قانــون تحریم حزب اهلل به شــماره »2297« را در 18 دســامبر 
ــوری  ــد رئیس جمه ــش از تایی ــه پی ــود، درحالی ک ــرده ب ــا ک 2015 امض
ــب  ــده و به موج ــاع تصویب ش ــا اجم ــره ب ــون در کنگ ــن قان ــکا، ای امری
ــکاری  ــزب اهلل هم ــا ح ــه ب ــی را ک ــات مال ــا و مؤسس ــکا، بانکه آن، امری
هم اکنــون  داد.  خواهــد  قــرار  همه جانبــه  تحریــم  مــورد  می کننــد، 
ــاد  ــخصیت و نه ــه 100 ش ــک ب ــون نزدی ــن قان ــدن ای ــا اجرایی ش ــز ب نی

ــد. ــم قرارگرفته ان ــورد تحری ــزب اهلل م ح
ــی  ــام روی داد و توضیح ــرات برج ــه در مذاک ــی ک *غفلت

کــه دولــت بایــد بدهــد
اجــرای  و  پولشــویی  بحــث  کــه  اســت  روشــن  تفاصیــل  ایــن  بــا 
اســتانداردهای غربــی در ایــن  بــاره چــه خطــر بزرگــی را می توانــد 

متوجــه ایــران کنــد.
ــران به طــور  ــی در ای ــون عمــًا تمــام نهادهــای انقاب ــا اجــرای ایــن قان ب
کامــل ایزولــه خواهنــد شــد. ازهمیــن رو می تــوان بــه برخــی نگرانیهــا از 
ــاره اجــرای برخــی اصاحــات توســط  ــی« درب ــدام مال ــه »گــروه اق بیانی
نظــام مالــی ایــران بــرای خــروج نــام ایــران از فهرســت مرتبــط بــا گــروه 

پولشــویی پــی بــرد.
درصورتی کــه ایــران ایــن قوانیــن را رعایــت نکنــد، بــا تحریمهــای 
بــه نظــر می رســد  امریــکا در حــوزه پولشــویی روبــه رو می شــود. 
شــرایطی کــه در مقابــل نظــام بانکــی ایــران قرارگرفتــه اســت، ناشــی از 
اشــتباهات تیــم مذاکره کننــده ایــران در مذاکــرات برجــام اســت کــه بــه 

ــت. ــرده اس ــی ک ــن بی توجه ــن قوانی ای
دولــت بــار دیگــر بایــد توضیــح بدهــد کــه در مقابــل گشایشــهای 
ــؤال  ــان س ــد؟ همچن ــام ده ــی را انج ــه اقدامات ــت چ ــرار اس ــی، ق ادعای
 FATF اصلــی آن اســت کــه چــرا دولــت »برنامــه اقــدام« توافــق شــده بــا

را به صــورت علنــی منتشــر نمی کنــد؟
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