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مقدمه
گــروه کاری اقــدام مالــی ( )FATFاز ســال
 1989و زیــر نظــر گــروه هفــت کشــور صنعتی
( )G7ایجــاد شــد .ایــن گــروه ،بــه عنــوان یــک
سیاســتگذار پرنفــوذ در حــوزه مبــارزه بــا
پولشــویی و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم،
دســتورالعمل ارائــه میکنــد.
 ،FATFایــران را در فهرســت دولتهــای
«غیرهمــکار» و «مناطــق پرخطــر» از نظــر
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم
قــرار داده اســت .از ایــن رو بانکها و مؤسســات
اعتبــاری دنیــا در ارتبــاط بــا شــرکتهای ایرانــی
بســیار احتیــاط کــرده و اغلــب از همــکاری
ســر بــاز میزننــد .ریشــة ایــن عــدم تبــادالت
مالــی بــا جمهــوری اســامی ایــران در وزارت
خزانــهداری امریــکا اســت .بــه عنــوان مثــال
کشــور عربســتان کــه حامــی مالــی داعــش
اســت ،در لیســت ســیاه گــروه  FATFقــرار
نــدارد و بــا بانکهــای جهانــی مبــادالت
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مختلــف مالــی دارد.
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،ریشــة مشــکالت تبــادالت
بانکــی در دوران «پســا برجــام» را در محدودیتهــای اعمــال شــده توســط
 FATFمیدانــد .برخــی از کارشناســان اقتصــادی دولــت معتقدنــد «برجــام»
صرفــاً يــك پوســتة سياســي اســت کــه بــراي رســيدن بــه مغز(هــدف)
اقتصــادي آن ،مقدمــات و زمينهســازیهایی الزم دارد کــه يكــي از ايــن
زمينههــا پذيــرش تعهــدات  FATFاســت.
گــروه  24 ،FATFژوئــن  2016بــا صــدور بیانیــهای در جلســة دورهای
خــود در بوســان کــرة جنوبــی تمــام اقدامــات مقابلـهای قبلــی ضــد نظــام
پولــی و مالــی ایــران را بــه مــدت یــک ســال تعلیــق و در بیانیــة خــود
اعــام کــرد« :بــهدلیــل آنکــه ایــران در ســطوح سیاســی بــاال تعهــد کــرده
اســت طرحــی را بــا عنــوان برنامــة اقــدام یــا Action planاجرایــی کنــد،
بــهصــورت موقــت و بــرای  12مــاه از لیســت اقدامــات متقابــل (لیســت
ســیاه) خــارج میشــود» .گفتنــی اســت طــرح «برنامــة اقــدام» حتــی بــرای
کارشناســان و ناظــران داخلــی شــفاف نیســت.
قــرار اســت  FATFدر ایــن دورة یکســاله ،اقدامــات ایــران بــرای اجرایــی
کــردن «تفاهمنامــه» را رصــد کــرده و در پایــان بــرای گامهــای بعــدی
تصمیمگیــری کنــد بنابرایــن ایــران همچنــان در لیســت کشــورهای

«غیرهمــکار» باقــی میمانــد و در عیــن حــال ایــن
«تفاهمنامــة مبهــم» بــه منزلــة زمینهســازی بــرای
پذيــرش تعهداتــي اســت كــه روابــط محرمانــة
مالــي ايــران را تحــت نظــارت ســازمانهاي
بينالمللــي قــرار ميدهــد و تبعــات فراوانــی
بــرای ایــران بــه دنبــال دارد در ذیــل بــه مــورادی
از آن اشــاره میشــود:
• تحریــم شــخصیتهای ایرانــی کــه در لیســت ســیاه
وزارت خزانــهداری امریــکا هســتند در بانکهــای
داخلــی ایــران
• نفوذ اطالعاتی در سیستمهای مالیِ ایران

• دسترسی به اطالعات تراکنشهای مالی نظام بانکی ایران
• خطر همکاری اطالعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با FATF
• اعمال محدویت در حمایت از محور مقاومت
امریکایــی هــا بــا اتهامزنیهایــی علیــه ایــران مبنــی بــر «حمایتهــای
ایــران از تروریســم»« ،محدودیــت در برنامههــای دفاعــی و
موشــکیایران» و  ...همــواره تــاش داشــتهاند تــا جمهــوری اســامی
را در افــکار عمومــی بــه انــزوا کشــیده و در برابــر خواســتههای خــود
تســلیم نماینــد و ایــن بــار بــا طراحــی موذیانـهای ،بــا محوریــت FATF
در قالــب تفاهمنامــة مبهمــی بــا عنــوان « »Action planو تعلیــق موقــت
ایــران از لیســت ســیاه خــود ،بـه ازای اعطــای امتیــازات نامشــخص از
طــرف مســئوالن اقتصــادی دولــت ســعی در اجــرای برنامـهای دارنــد
کــه میتــوان از آن بــه عنــوان «توطئ ـهای علیــه مقاومــت» یــاد کــرد.

3

..................................................................

توطئه ای علیه مقاومت

گروه کاری اقدام مالی ( )FATFچیست؟
«گــروه کاری اقــدام مالــی» بــه زبــان التیــن
 Financial Action Task Forceکــه بــا عبــارت
اختصــاری  FATFشــناخته میشــود ،یــکنهــاد
بینالمللــی اســت کــه در ســال  1989و توســط
وزرای کشــورهای عضــو آن پایهگــذاری
شــده اســت .هــدف ایــن نهــاد  -کــه در
حــال حاضــر حــدود  198کشــور بهصــورت
مســتقیم یــا از طریــق گروههــای منطق ـهای در
آن عضویــت دارنــد یــا توصیههــای ایــن نهــاد
را بــه اجــرا درآوردهاند ــــ تدوین اســتانداردها
و ارتقــای شــیوة اجــرای مؤثــر اقدامــات
قانونــی ،مقرراتــی و عملیاتــی در مــوارد مرتبط
بــا مبــارزه بــا پولشــویی ،تأمیــن مالی تروریســم
و دیگــر تهدیداتــی اســت کــه قابلیــت اعتمــاد
بــهنظــام مالــی بینالمللــی را تهدیــد میکنــد.
از ایــن ر و گــروه مذکــور یــک مجموعــه
سیاســتگذار اســت کــه توصیههــای آن
در فضــای بینالمللــی از مقبولیــت فراوانــی
برخــوردار اســت.
توصیههــای چهلگانــه ایــن گــروه کــه
آخریــن بــار در فوریــه  2012میــادی
موردبازنگــری قــرار گرفــت  ،مهمتریــن
اســتانداردهای مالــی درزمینــه مبــارزه بــا
پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم بهحســاب
میآ یــد .
توصیههــای گــروه ویــژه ،تدابیــری را مقــرر
میکننــد کــه بهموجــب آنهــا ،کشــورها بایــد
حســب مــورد ،اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:

................................
..................................
....................................

4

• شناســایی ریســکها ،تدویــن خطمشــیها و انجــام هماهنگیهــای الزم در
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 تعیینشده؛
• اعطــای اختیــارات و مســئولیتها بــه مراجــع ذیصــاح (ماننــد نهادهــای
نظارتــی ،مراجــع اعمــال قانــون و مراکــز انجــام تحقیقــات دربــاره جرائــم)
و ســایر اقدامــات ســازمانیافته
• افزایش شفافیت
• تسهیل همکاریهای بینالمللی.
اجالســهای ایــن گــروه ،معمــوالً ســه بــار در ســال تشــکیل میشــود
کــه در آنهــا وضعیــت کشــورها ازنظــر میــزان انطبــاق بــا اســتانداردهای
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم بررســی و در پایــان ،نظرهــا
و تصمیمهــای اعضــا در قالــب بیانیههــای پایانــی آن منتشــر میشــود.
بخشــی از بیانیههــای ایــن جلســات ،بــه بررســی و اظهارنظــر دربــارة
وضعیــت اجــرای اســتانداردهای مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی
تروریســم در کشــورهای مختلــف اختصــاص دارد کــه در آن ،اســامی
کشــورها در گســترهای از کشــورهای غیــر همــکاری کــه بایــد در
خصــوص آنهــا اقدامهــای متقابــل اتخــاذ کــرد تــا کشــورهای دارای
نارســاییهای جــدی و اســتراتژیک و کشــورهایی بــا وضعیــت ســفید،
قــرار میگیرنــد.
انجــام شــدن اقدامــات متقابــل علیــه یــک کشــور -کــه تــا پیــش از بیانیــة
اخیــر (4تیــر مــاه )95در مــورد ایــران نیــز بــه کار میرفــت  -بــه معنــای
اتخــاذ موضــع تنبیهــی ،تحریمــی و قطــع روابــط کاری بیــن نهادهــای
مالــی کشــورها بــا نهادهــای مالــی کشــوری اســت کــه تحــت تحریــم
قــرار دارد(.شناســه خبــری  1116281ســرویس خبــری  :سیاســی)

ساختار گروه «»FATF

گــروه اقــدام مالــی یــک مجموعــه سیاسـتگذار
اســت کــه کارشناســان حقوقــی ،مالــی و
ضابطــان قـــانون را کنـــار هـــم قـــرار میدهــد
تــا در قوانیــن و مقــررات کشــورها اصالحــات
الزم پدیــد آیــد .در حــال حاضــر 33 ،حــوزه
قضایــی در کشــورهای مختلــف و دو ســازمان
منطقــهای ،عضــو گــروه اقــدام مالــی هســتند.
ایــن  35عضــو ،هســتة تالشــهای جهانــی مبــارزه
با پولشـــویی و تـــأمین مالی تروریســم را تشــکیل
میدهنــد .همچنیــن  27ســازمان بینالمللــی و
منطقــهای بهعنــوان اعضــای وابســته و ناظــر بــا
«گــروه اقــدام مالــی» همــکاری میکننــد ایــن
ســازمانها حـــق رأی ندارنـــد ،امـــا در جلســـات
و گروههـــای کـــاری بهطـــور کامـــل شـــرکت
میکنند(.شناســه خبــر 1116280 :ســرویس:
سیاســی)
در ســال  2003گــروه ویــژة اقــدام مالــی ،گســترة
توصیههــای خــود را اصــاح کــرد و حرفههــا،
کســبوکارهــای غیرمالــی را نیــز در برگرفــت.
کســبوکارهایــی از قبیل:کازینوهــا ،تاجــران
ســنگ و فلــزات گرانبهــا ُ ،وکال و دفتــرداران
رســمی.

بــه مــرور زمــان فعالیتهــای ایــن گــروه گســتردهتر شــد و درنتیجــه
در ســال  2012مقابلــه بــا تأمیــن مالــی فعالیتهــای اشــاعهای نیــز بــه
مأموریــت ایــن گــروه اضافــه شــد و در همیــن ســال ،آخریــن ویرایــش
توصیههــای خــود را بــرای مقابلــه بــا جرائــم مالــی (تأمیــن مالــی
تروریســم ،تأمیــن مالــی فعالیتهــای اشــاعهای ،پولشــویی و  )...منتشــر
کــرد .عنــوان ایــن توصیهنامــه «اســتانداردهای بینالمللــی در مبــارزه بــا
پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم و اشــاعهگری» اســت.
ایــن گــروه میــزان پیشــرفت کشــورهای عضــو در زمینــة پیادهســازی
توصیههــا را رصــد میکنــد و رونــد اجــرای توصیههــا در ســطح
جهــان را نیــز دنبــال میکنــد .بــر اســاس همیــن رصــد و نظــارت،
کشــورها را بــه ســه دســته تقســیم میکنــد:
• کشــورهایی کــه کامــ ً
ا بــر توصیههــا منطبقاند(.کشــورهای
تو ســعهیا فته )
• کشورهایی که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردها هستند.
• کشــورهایی کــه بــا  FATFهمــکاری نداشــته و دارای خطــر پولشــویی
و تأمیــن مالــی تروریســمانــد .ایــن کشــورها نیــز دو گروهانــد؛ الــف)
کشــورهایی کــه علیــه آنهــا «اقــدام متقابــل» انجــام نمیشــود.
ب)کشــورهایی کــه عــاوه بــر بــودن در لیســت ســیاه علیهشــان اقــدام
متقابــل نیــز صــورت میگیــرد.
(شناسه خبر 1116281 :سرویس :سیاسی)
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اعضا و نهادهای همکار با «»FATF
در ســالهای  1991و  1992اعضــای اصلــی
گــروه از  16بــه  28رســید و در ســال 2000
ایــن تعــداد بــه  31کشــور افزایــش یافــت.
اکنــون ایــن گــروه  37عضــو دارد و  35کشــور
و  2نهــاد منطقــهای اعضــای گــروه هســتند.
کشــورهای عضــو عبــارتانــد از :آرژانتیــن،
اســترالیا ،اتریــش ،بلژیــک ،برزیــل  ،کانــادا،
چیــن ،دانمــارک ،فنالنــد ،فرانســه ،آلمــان،
یونــان ،هنگکنــگ ،ایســلند ،هنــد ،ایرلنــد،
ایتالیــا ،ژاپــن ،جمهــوری کــره ،لوکزامبــورگ،
مالــزی ،مکزیــک ،هلنــد ،زالندنــو ،نــروژ،
پرتقــال ،روســیه ،ســنگاپور ،آفریقــای جنوبــی،
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اســپانیا ،ســوئد ،ســوئیس ،ترکیــه ،انگلیــس ،امریکا،کمیســیون اروپــا و
شــورای همــکاری خلیجفــارس نیــز بهعنــوان دو نهــاد منطقــهای عضــو
ایــن گــروه هســتند.
اعضای ناظر :عربستان و رژیم صهیونیستی
در هــر منطقــة جغرافیایــی ایــن گــروه یــک گــروه وابســته دارد کــه بــا
نامهــای متفــاوت فعالیــت میکننــد کــه گــروه آســیا و اقیانوســیه مبــارزه
بــا پولشــویی ،گــروه ویــژة مالــی کارائیــب و  ..از اعضــای وابســته آن
هســتند.
برخــی از ســازمانها ازجملــه بانــک توســعهای آفریقــا و بانــک توســعة
آســیا بهعنــوان ســازمانهای ناظــر گــروه بــا ایــن گــروه همــکاری
میکننــد( .شناســه خبــر 1116281 :ســرویس :سیاســی)

استانداردهای امریکایی «»FATF
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بــه علــت گســترده شــدن شــبکه بانکــداری
جهانــی و قــدرت دالر در مبــادالت بانکــی،
پولشــویی و بحثهــای قانونــی مرتبــط بــا آن
تبدیــل بــه یــک ابــزار سیاســی بــرای هــدف
قــرار دادن رقبــای سیاســی امریــکا در جهــان
شــده اســت.
بــر اســاس تحقیقــات کمیســیون تــاور در
کنگــرة ایاالتمتحــده امریــکا ،ســازمان
جاسوســی ایــن کشــور ()CIAبــرای تأمیــن
هزینــة شــبهنظامیان «کنتــرا» در نیکاراگوئــه،
بهوســیلة پیمانــکاران صهیونیســتی بــه فــروش
ســاح در ســطح جهــان اقــدام میکــرد.
درنهایــت درآمدهــای حاصــل از آن بــه اســلحه
و تجهیــزات انفــرادی تبدیــل میشــد .افشــا
شــدن ایــن ماجــرا میتوانســت ریــگان را
نیــز بــه سرنوشــت نیکســون دچــار کنــد .امــا
ایــن مســئله در پنــاه جنــگ ســرد و نبــرد بــا
امپراتــوری «شــر» ،تنهــا بــا برکنــاری چنــد
مقــام امنیــت ملــی خاتمــه یافــت.
در پرونــده امریکاییهــا تــاش بــرای دســتیابی
بــه اطالعــات مالــی و بانکــی ســایر کشــورها
جهــت ایجــاد نوعــی احاطــه اطالعاتــی و در
صــورت لــزوم اســتفاده از فشــارهای اقتصــادی
بــرای محــدود کــردن تــوان مالــی کشــورهای
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متخاصــم بــا امریــکا ســابقهای طوالنــی دارد.
بــر اســاس اســنادی کــه اســنودن افشــا کــرد ،آژانــس امنیــت ملــی امریــکا
ســالها بــا هــک کــردن ســامانه ســوئیفت اقــدام بــه رصــد اطالعــات
تراکنــش مالــی کشــورهای گوناگــون ازجملــه ایــران میکــرده اســت.
بااینحــال امریکاییهــا تــاش کردهانــد تــا معیارهــای خــود را بــرای
شــفافیت اطالعــات مالــی بــه تمــام دنیــا تحمیــل کننــد و در طــول 30
ســال گذشــته نهتنهــا ابزارهــای قانونــی بــرای تحــتفشــار قــرار دادن
کشــورهای مســتقل بــا ایــن حربــة توســعهیافته ،بلکــه تشــکیالت جدیــدی
نیــز در ســطح جهانــی بــا عنــوان «گــروه اقــدام مالــی» برپاشــده اســت.
نکتــة اصلــی ایــن اســت کــه تمــام دســتورالعملهای «گــروه اقــدام مالــی»
منطبــق بــر قوانیــن شــفافیت مالــی وزارت خزانــهداری امریکاســت .در
حقیقــت وزارت خزانــهداری امریــکا قوانیــن «گــروه اقــدام مالــی» را
تنظیــم میکنــد و در صــورت تخطــی از آن ،تنهــا ضمانــت اجرایــی آن
قوانیــن تحریمــی امریــکا در حــوزه پولشــویی اســت.
• اصلیتریــن ابــزار امریــکا بــرای تحمیــل قوانیــن مرتبــط
بــا شــفافیت تراکنشــهای بانکــی «گــروه اقــدام مالــی»
چیســت؟
در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کرد کــه تاکنــون کمتر
بــه تحریمهــای مرتبــط بــا حــوزه پولشــویی در رســانهها پرداختهشــده
اســت ،چراکــه تاکنــون اصلیتریــن مســیر تحریمهــا بهویــژه دربــارة
ایــران ،قوانیــن مســتقلی اســت کــه در کنگــره و ســنای امریــکا تصویــب
شــده اســت.

اصلیتریــن زیرســاخت قانونــی در امریــکا بــرای
بحــث پولشــویی بهویــژه آنچــه کــه تأمیــن مالــی
گروههــای تروریســتی نامیــده میشــود ،بنــد 311
قانــون میهنپرســتی امریــکا اســت.
قانــون میهنپرســتی ایاالتمتحدهامریــکا کــه
معمــوالً بــا عنــوان  USA Patriot Actشــناخته
میشــود ،یکــی از مصوبــات کنگــره ایاالتمتحــده
امریکاســت .قانــون میهنپرســتی پــس از واقعــه 11
ســپتامبر ظــرف  45روز از ایــن حادثــه ،بــا امضــای
جــرج بــوش ،در  26اکتبــر ،2001بــه قانــون تبدیــل
شــد و تدابیــر امنیتــی شــدیدی را پیشبینــی کــرد
کــه بــر اســاس آن ،پلیــس ایــن کشــور میتوانســت
بــدون مجــوز قضایــی بــه اقداماتــی گســترده ماننــد
شــنود تماســهای تلفنــی ،کنتــرل ایمیلهــا ،انــواع
تفتیــش و بازرســی یــا دعــوت مهاجریــن یــا افــراد
مشــکوک ،بــه مصاحبــه اقــدام کنــد.
ایــن قانــون کــه در حقیقــت واکنشــی بــه حمــات
مشــکوک یازدهــم ســپتامبر بــود ،اختیــارات وســیع
و گســتردهای را در اختیــار نیروهــای امنیتــی امریــکا
قــرار داد و بــه علــت َجـوّ روانــی ناشــی از ایــن حادثه
کــه افــکار عمومــی ایــن کشــور را تحــت تأثیــر قــرار
داده بــود ،در مجلــس نماینــدگان امریــکا ،بــا 357
رأی موافــق و  66رأی مخالــف از مجمــوع 435
رأی ،و در ســنا بــا  98رأی موافــق در برابــر یــک
رأی مخالــف ،بــه تصویــب رســید .ایــن قانــون از
 10فصــل تشــکیلشــده اســت کــه تدابیــر تــازهای
در حــوزة مبــارزه بــا تروریســم را تعییــن کــرده و
ارائــه دسترســیهای فراقانونــی و بــدون حکــم دادگاه
بــه مکالمــات تلفنــی تنهــا بخــش کوچکــی از آن
اســت.
Anti- Money- Laundering to Prevent Terrorism
عنــوان فصــل ســوم ایــن قانــون اســت کــه شــامل
تدابیــر مختلــف جهــت مبــارزه بــا تروریســم و
حمایــت مالــی از آن اســت.
طبــق فصــل ســوم قانــون میهنپرســتی امریــکا بــه

خزانــهداری امریــکا اختیــار دادهشــده بانکهــا و ســایر مؤسســات
مالــی داخلــی را بــه کنتــرل ،حفــظ ســوابق و گــزارش حســابهای
بانکــی بــا موجــودی یــا انتقــاالت و گــردش مالــی بــاال ،انتقــال ارز
و مشــکوک بــه پولشــویی ملــزم نمایــد .ایــن مقــررات بــه نحــوی
تدوینشــده کــه مؤسســات مالــی کشــورهای دیگــر نیــز عمــ ً
ا
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،
نگهــداری و پــردازش اطالعــات مالــی و ســوابق بانکــی بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن و حســاسترین مصادیــق اطالعــات شــخصی
اســت .بهعبارتدیگــر ،در امریــکا ،بــر اســاس مقــررات وضعشــده
طبــق قانــون میهنپرســتی ،شــرکتهای فعــال درزمینــهٔ امــور مالــی
ملــزم شــدهاند تــا گزارشــهای مشــکوک مشــتریان خــود را تهیــه و
بــه دولــت اعــام کننــد.
بنــد  313قانــون میهنپرســتی امریــکا ،ایــن اختیــار را بــه وزارت
خزانــهداری امریــکا میدهــد تــا عمــ ً
ا نســبت بــه تحریــم هــر
بانــک خارجــی کــه نســبت بــه تأمیــن مالــی فعالیــت ناشــی از
پولشــویی بــرای فعالیتهــای تروریســتی دســت بزنــد ،اقــدام کــرده
و آن بانــک را عم ـ ً
ا از مبادلــه بــا سیســتم دالری امریــکا محــدود
کنــد .بهاینترتیــب و بــا چنیــن شــرایطی هــر موسســة مالــی کــه
قوانیــن مرتبــط بــا حــوزة پولشــویی مرتبــط بــا فعالیتهــای تروریســت
را موردتوجــه قــرار ندهــد ،بــا خطــر قطــع رابطــه بــا اقتصــاد امریــکا
و سیســتم پرداخــت دالری روب ـهرو میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه
اقتصــاد امریــکا بزرگتریــن اقتصــاد دنیــا اســت ،هیــچ کشــوری
ریســک ایــن مســئله را نخواهــد پذیرفــت کــه بــا اقتصــاد امریــکا
قطــع رابطــه کنــد.
از ایــنرو امریــکا بــا سوءاســتفاده از قــدرت خــود در حــوزه
اقتصــادی و بهویــژه قــدرت دالر ،شــفافیت مالــی موردنظــر خــود
را از طریــق «گــروه اقــدام مالــی» بــه کشــورهای دنیــا تحمیــل و
هرگونــه ســرپیچی از ایــن قوانیــن را بــا قطــع رابطــه اقتصــاد امریــکا
بــا آن کشــور تالفــی میکنــد.
( شناسه خبر 1118149 :سرویس :سیاسی)
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بالییکهتحریمها یمرتبطباپولشویی بررسبانکهامیآورد
اجــرای ایــن نــوع تحریــم در مــورد بانــک
غیــر امریکایــی ماکائــو (Macao-based Banco
 )Delta Asiaمعــروف بــه  BDAباعــث خــارج
شــدن یکســوم ســپردهها ،و ورشکســتگی
بانــک شــد .یــک بانــک دیگــر نیــز بــه دلیــل
ایــن تحریــم 80 ،درصــد از تراکنشــهای خــود
را از دســت داد و متوقــف شــد .بانــک لبنانــی
( )Lebanon-based bankمعــروف بــه LCB
نیــز بــه اتهــام پولشــویی بــرای حــزباهلل لبنــان
هــدف ایــن تحریــم قرارگرفتــه و مجبــور بــه
فــروش داراییهــا و درنهایــت منحــل شــد.
اجــرای ایــن تحریــم نیــز در اختیــار مهمتریــن
ادارة تحریمــی وزارت خزانــهداری امریــکا
یعنــی «افــک» هــم نیســت بلکــه اختیــار آن در
انحصــار ادارة مالــی خزان ـهداری امریــکا اســت
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کــه بــر اســاس قانــون میهنپرســتی امریــکا بانکهــا را تنبیــه میکنــد.
متأســفانه ایــن تحریــم جــزء تحریمهــای کاهشیافتــه در ســند برجــام
نبــوده و همچنــان در دوران پســابرجام باقــی میمانــد و مانــع از ارتبــاط
بانکهــای خارجــی بــا بانکهــای ایرانــی خواهــد شــد.
چــرا کــه در ایــن صــورت بانــک طــرف معاملــه بــا بانکهــای ایرانــی از
دسترســی بــهنظــام دالری امریــکا محــروم شــده و تمــام منافــع اقتصــادی
خــود را از دســت میدهــد .بــا چنیــن شــرایطی بانکهــای کشــورهای ثالث
حتــی اگــر در خــارج از امریــکا و بــا ارزهــای غیــر از دالر بــا بانکهــای
ایــران وارد تعامــل شــوند ،درواقــع بــا بانکهایــی کــه عنــوان پولشــویی
دارنــد ،ارتبــاط برقــرار کــرده و بــه اتهــام پولشــویی از دسترســی بــه دالر
در امریــکا محــروم میشــوند .بهعبارتدیگــر ایــن تحریــم یــک تحریــم
ثانویــه بانکــی و مشــابه تحریمهــای قانــون  NDAAو  CISADAاســت کــه
در چنــد ســال گذشــته بانــک مرکــزی و بانکهــای ایــران را زمینگیــر
کــرد.

محمود بهمنی:

آمریکا میخواهد ایران را به پولشویی
متهم کند
محمــود بهمنــی رئیــسکل ســابق بانــک مرکــزی در
گفتوگــو بــا خبرنــگار تســنیم  ،در موردتوافــق  FATFو آثــار
آن اظهــار کــرد :هــدف از ایــن کار متهــم کــردن ایــران بــه
پولشــویی اســت .پولشــویی در ایــران اتفــاق نمیافتــد ،ایــن
در حالــی اســت کــه در توافــق بــا  FATFاعــام میکنیــم کــه
پولشــویی کردیــم و آنهــا مــا را تحریــم میکننــد.
ســالهای گذشــته در ســازمان ملــل ایــن موضــوع را اعــام
کــردم کــه کشــوری ماننــد ایــران از لحــاظ پاکــی و ســامت
نداریــم و خــود مــا اگــر خودمــان را متهــم نکنیــم دیگــران مــا
را متهــم نمیکننــد .در آنجــا گفتــم مــا هیچوقــت حســاب
رمــزدار بــاز نکردیــم و حســابهایمان بــا اســم و شمارهحســاب
اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه کشــوری ماننــد ســوئیس در
حــال حاضــر حســاب رم ـزدار افتتــاح کــرده تــا اطالعــات آن
مخفــی بمانــد.
آنهــا در حــال پولشــویی هســتند و بزرگتریــن پولشــویی دنیــا
در امریــکا در حــال انجــام اســت امــا بــا توافــق بانــک مرکــزی
بــا  FATFخودمــان عمـ ً
ا اعــام میکنیــم کــه کشــور فاســدی
هســتیم .بــا ایــن کار مــا اعــام میکنیــم کــه پولشــویی کردیــم
و آنهــا مــا را تحریــم میکننــد.
بهمنــی بــا یــادآوری اینکــه دیــن اســام از صــدر اســام
پولشــویی را تحریــم کــرده اســت ،ادامــه داد :امریــکا حــدود
 20ســال اســت کــه قانــون پولشــویی را تصویــب کــرده و در
حــال حاضــر ایــن اتهــام را بــه مــا میزنــد( .شناســه خبــر:
 1126389ســرویس سیاســی)
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گروه« »FATFو سازمان ملل

درســال  2005شــورای امنیــت ســازمان ملــل در
قطعنامــه  1617تصریــح کــرد« :ســازمان ملــل»
اصــرار دارد کــه تمامــی اعضــا بهصــورت
کامــل اســتانداردهای تهیهشــده در گــروه ویــژه
مالــی را شــامل  40توصیــه دربــاره پولشــویی و
 9توصیــه بــرای تأمیــن مالــی تروریســم اجــرا
کننــد.
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همچنیــن در مقدمــه قطعنامــه ظالمانــه  1929کــه علیــه فعالیتهــای
صلحآمیــز هســتهای ایــران صادرشــده بــود ،بــه دلیــل اقدامــات گــروه
کاری اقــدام مالــی در تنظیــم مقــررات تحریــم مالــی ایــران ،ایــن
گــروه موردتقدیــر شــورای امنیــت قــرار گرفــت .بهعبارتدیگــر
گــروه کاری اقــدام مالــی نهــاد همــکاری کمیتــه تحریــم ایــران
بــوده کــه پــس از قطعنامــه  1737ذیــل شــورای امنیــت ســازمان ملــل
تشکیلشــده بــود.

« »FATFو جمهوری اسالمی ایران

« »FATFاز ســال  2008خطــر
پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم
را در ایــران هشــدار داده و از
ســال  2010ایــران را در لیســت ســیاه
کشــورهایی کــه خطــر بــاالی پولشــویی و
تأمیــن مالــی تروریســم در نظــام بانکــی آنهــا
وجــود دارد ،قــرارداد و اقدامــات متقابــل را
علیــه ایــن کشــورها توصیــه کــرد.
(شناسه خبر 1116281 :سرویس :سیاسی)

رئی ـسکل بانــک مرکــزی ایــران در مصاحبــه بــا
شــبکه سیانبیســی گفتــه بــود نماینــدگان دولــت
ایــران اخیــرا ً بــا ســازمان بینالمللــی «گــروه ویــژه اقــدام
مالــی» بــرای ارائــه گــزارش تغییــرات ســه ســال اخیــر در
سیســتم مالــی ایــران و مذاکــره در خصــوص خــارج شــدن
از لیســت ســیاه ،دیــدار کردهانــد.
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گــروه اقــدام مالــی ،ایــران را کنــار کــره شــمالی،
در فهرســت دولتهــای «غیــر همــکار» و «مناطــق
پرخطــر» ازنظــر مبــارزه با پولشــویی و تأمیــن مالی
تروریســم و درواقــع در لیســت ســیاه کشــورهای
دارای ریســک بــاالی پولشــویی قــرار داده اســت،
ازایــنرو بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری دنیــا در
ارتبــاط بــا شــرکتهای ایرانــی بســیار احتیــاط
کــرده و اغلــب از همــکاری ممانعــت میکننــد.
(شناســه خبــر 1116280 :ســرویس :سیاســی)
دکتــر ســیف رئیــسکل بانــک مرکــزی معتقــد
اســت :ایــن اقــدام  FATFکامــ ً
ا بــا اهــداف و
اغــراض سیاســی بــوده اســت.
وی میگویــد « :در گــروه اقــدام مالــی بینالمللی»
نــام ایــران در لیســت کشــورهای غیــر همــکار
یــا لیســت ســیاه قــرار دارد ،فهرســتی کــه بهجــز
ایــران یــک عضــو دیگــر یعنــی کــره شــمالی نیــز
حضــور دارد.
پرســش مــا ایــن اســت کــه آیــا وضعیــت ایــران
واقعــاً ازنظــر تطبیــق بــا مقــررات و ضوابــط در
انــدازة قــرار گرفتــن در گــروه دوم (کشــورهایی
کــه در حــال پیشــرفت و تطبیــق بــا اســتانداردها
هســتند) نیســت؟ آن هــم در شــرایطی کــه
اســتانداردهای رعایت شــده از ســوی نظــام بانکی
ایــران ،از بســیاری از کشــورهای طبقهبندیشــده
در گــروه دوم باالتــر اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه ورود ایــران در فهرســت
کشــورهای غیــر همــکار بــه دالیــل کام ً
ال سیاســی
و بهصــورت ضرباالجــل صــورت گرفتــه
اســت و بهصــورت سیاســی هــم بایــد از ایــن
لیســت خــارج شــود .نمیتــوان گفــت تــا زمانــی
کــه ایــران تمامــی اســتانداردهای ایــن ســازمان را
بهصــورت صددرصــدی رعایــت نکنــد امــکان
خــروج از لیســت ســیاه وجــود نــدارد.
ایــران از همــان ابتــدای قــرار گرفتــن در لیســت
گــروه کاری اقــدام مالــی تالشــهای مختلفــی
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بــرای راضــی کــردن گــروه انجــام داد .ازجملــة ایــن اقدامــات،
تصویــب و اجــرای قانــون مبــارزه بــا پولشــویی و قانــون مبــارزه بــا
تأمیــن مالــی تروریســم اســت.
بــر اســاس مفــاد بیانیــه  ، FATFاقدامــات انجامشــده از ســوی ایــران
مــورد رضایــت ایــن گــروه قــرار نگرفــت و درنتیجــه ایــران موظــف
شــد ظــرف مــدت 12مــاه برنامــه اقــدام را اجــرا کنــد .بــه نظــر میرســد
گــروه کاری اقــدام مالــی یــک نهــاد بینالمللــی بــا ظاهــری فنــی و
کارشناســی اســت امــا رفتــار سیاســی دارد و شــباهت فراوانــی میــان
کارکــرد ایــن گــروه و آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی وجــود دارد.
لــذا تصمیمگیــران داخلــی بایــد بــا چشــمان بــاز همــکاری بــا ایــن
گــروه را پیگیــری کننــد( .شناســه خبــر 1116281 :ســرویس :سیاســی)
گــروه کاری اقــدام مالــی ( )FATFدر بیانیــة اخیــر خــود پــس از نشســت
بوســان کــره جنوبــی ،اعــام کــرد بــه علــت تعهــد ایــران در ســطوح
سیاســی بــاال مبنــی بــر اجــرای «برنامــه اقــدام» ،ایــران را بهصــورت
موقــت و بــرای  12مــاه از لیســت اقدامــات متقابــل خــارج خواهــد
کــرد .در طــول ایــن دوره ،اقدامــات ایــران بــرای اجرایــی کــردن
«برنامــة اقــدام» رصــد شــده و در پایــان 12مــاه بــرای گامهــای بعــدی
تصمیمگیــری خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت در ایــن دوره ایــران
همچنــان در لیســت کشــورهای غیــر همــکار باقــی خواهــد مانــد.
(شناســه خبــر 1122091 :ســرویس :سیاســی)
میثــم نصیــری احمدآبــادی رئیــس مرکــز اطالعــات مالــی و مبــارزه
بــا پولشــویی ( )FIUاظهــار کــرد :گــروه کاری اقــدام مالــی ()FATF
از ســال  2009همــواره در بیانیههــای خــود ،کلیــه کشــورها را بــه
اعمــال ابــزار مقابل ـهای علیــه نظــام مالــی و پولــی کشــورمان ترغیــب
میکــرد؛ در همیــن راســتا ،هیئتــی از کشــورمان بــهسرپرســتی وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی و تعــدادی از نماینــدگان شــورای عالــی
مبــارزه بــا پولشــویی ،ضمــن شــرکت در جلســه اخیــر ایــن گــروه کــه
 ٣١خردادمــاه تــا چهــارم تیرمــاه در شــهر بوســان کــره جنوبــی برگــزار
شــد ،بــه رایزنــی بــا مقامــات آن نهــاد پرداختنــد کــه نتایــج ارزنــدهای
در برداشــت.
رئیــس مرکــز اطالعــات مالــی و مبــارزه بــا پولشــویی افــزود :ایــن
گفتوگوهــا در ادامــه اقدامــات قبلــی ازجملــه عضویــت ناظــر
ایــران در گــروه اوراســیا ( )EAGکــه  ٢١خردادمــاه امســال بــا حضــور
رئیــس و نماینــدگان مرکــز اطالعــات مالــی و مبــارزه بــا پولشــویی
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در قزاقســتان برگــزار شــد ،بــا

ارســال موافقتنامــه اجــرای برنامــه اقــدام پیشــنهادی «»FATF
از ســوی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و رئیــس شــورای
عالــی مبــارزه بــا پولشــویی بهعنــوان مهمتریــن ســند اعالمــی
از ســوی جمهــوری اســامی ایــران صــورت گرفــت.
احمدآبــادی تأکیــد کــرد :بــر اســاس بیانیــه «گــروه کاری
اقــدام مالــی» ( ،)FATFدر یــک ســال آینــده کلیــه مــوارد
اعالمــی و توافقــی در برنامــة اقــدام از ســوی ایــران ،بــه
گــروه «مــرور همکاریهــای بینالملــل» ( )ICRGاعالمشــده
و پیشــرفت ایــران مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد و پــس
از اتمــام دورة مذکــور ،در اجــاس آینــده ایــن گــروه در
خردادمــاه  1396در اســپانیا ،در خصــوص عملکــرد ایــران
تصمیمگیــری خواهــد شــد.
رئیــس مرکــز اطالعــات مالــی و مبــارزه بــا پولشــویی در ادامــه
تصریــح کــرد :وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بهعنــوان
رئیــس و متولــی دبیرخانــه شــورای عالــی مبــارزه بــا پولشــویی،
برنامــه منســجمی را در جهــت اجــرای برنامــه عمــل و خــروج
کامــل از لیســت ســیاه طراحــی نمــوده کــه در زمانبنــدی
معیــن اجــرا میشــود.
وی خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس بیانیــه «گــروه کاری اقــدام
مالــی» ( ، )FATFبهانــة بســیاری از بانکهــا و مؤسســات مالــی
بینالمللــی بــرای عــدم برقــراری رابطــه کارگــزاری بــا
بانکهــای ایرانــی رفــع شــده و امیــد اســت ،گشــایش الزم
صــورت گیرد  (.شناســه خبــر 1114927 :ســرویس :اقتصادی)
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توطئه ای علیه مقاومت

برجام و«»FATF
برجــام برخــاف تصــور دولــت ،هیــچ کمکــی
بــه رفــع تحریمهــای ایــران و گشایشــهای گســترده
اقتصــادی در کشــورمان نکــرد .دولــت یازدهــم
حســاب گســتردهای بــر روی برجــام بازکــرده و
تقریب ـاً تمــام تخممرغهــای خــود را در ایــن ســبد
چیــده بــود؛ بــا اینحــال آنچنانکــه ولــیاهلل
ســیف رئیــسکل بانــک مرکــزی نیــز تأکیــد
کــرد ،ایــن توافقنامــه هســتهای «تقریبــاً هیــچ»
ســودی بــرای ایــران نداشــته اســت.
بــر ایــن اســاس دولــت تصــور میکنــد ریشــهة
مشــکالت در مســئلة تبــادالت بانکــی اســت و
علــت اصلــی مشــکل تبــادالت بانکــی را بایــد
در موضــوع شــفافیت مالــی و محدودیتهــای
اعمالشــده توســط  FATFجســتجو کــرد .بــر
همیــن اســاس اطالعیــة اخیــر  FATFدر بوســان
کــرة جنوبــی در همیــن راســتا ارزیابــی میشــود.
(شناســه خبــر 1116280 :ســرویس :سیاســی)
دکتــر ســیف در ســخنان مهمــی در شــورای
روابــط خارجــی امریــکا اظهــار کــرد« :مــا افزایــش
چارچــوب مقابلــه بــا پولشــویی و مبــارزه بــا
تأمیــن مالــی تروریســم از طریــق بهبــود سیاســتها
و فرایندهــای ( KYCمشــتری خــود را بشــناس)
را در اولویــت باالیــی قــرار دادهایــم تــا دربــاره
پیشــگیری از جرائــم مالــی و تســهیل پیوســتن
دوبــارة بانکــداری ایرانــی بــه اقتصــاد جهانــی
اطمینــان یابیــم.
پــس از تصویــب قانــون مقابلــه بــا پولشــویی
و مقــررات اجــرای آن در چنــد ســال گذشــته،
اجــرای کنونــی قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی
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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
خارجــی تروریســم بــوده و خواســتار ارزیابــی صنــدوق بینالمللــی پــول
دربــارة اســتانداردهای کارگــروه ویــژة مالــی هســتیم و قصــد داریــم بــه
گــروه مقابلــه بــا پولشــویی و مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم اوراســیا
ملحــق شــویم».
محــور مشــترک تمامــی اظهارنظرهــا ایــن اســت کــه همــکاری بــا گــروه
کاری اقــدام مالــی منجــر بــه کاهــش ریســک همــکاری بانکهــای خارجــی
بــا نظــام بانکــی ایــران شــده و درنتیجــه همکاریهــای مالــی و بانکــی رونــق
خواهــد گرفــت.
بهطــور مثــال در یادداشــتهای دکتــر قنبــری از مدیــران بانــک مرکــزی
آمــده اســت  :در دوران پســابرجام کــه محدودیتهــای تحریمــی بــرای
برخــی از بانکهــا برداشتهشــده اســت ،شــاهد آن هســتیم کــه بانکهــای
مهــم خارجــی خصوصـاً اروپاییهــا از همــکاری بــا ایــران دوری میکننــد،
مشــکل از امریــکا نیســت بلکــه مشــکل از خودمــان اســت.
مــا بــه دلیــل آنکــه در اســتانداردهای پاییــن و کهنــهای در نظــام بانکــی
اســتفاده میکنیــم و همچنیــن از ســوی گــروه کاری اقــدام مالــی
بهعنــوان کشــور دارای ریســک بــاالی پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم
شناختهشــدهایم ،طبیعــی اســت بانکهــای خارجــی بــا مــا کار نکننــد.
بهعبارتدیگــر مشــکل از خودمــان اســت و ربطــی بــه طرفهــای دیگــر
برجــام همچــون امریــکا نــدارد .اینیــک نــوع چرخــش از بدعهــدی

امریــکا بــه ایرادهــای ســاختاری داخلــی اســت و
نتیجــه ایــن تفکــر و تحلیــل ،حرکــت بــه ســمت
اصــاح درونــی بــه آن صورتــی اســت کــه مــورد
پســند بیگانــگان ،خواهــد بــود.
دکتــر قنبــری در یادداشــتی بــا عنــوان «کلیــد
رفــع تحریمهــای بانکــی» ،در تشــریح راهــکار
دوم مینویســد« :دومیــن اقــدام مهــم و مؤثــر ،
گرفتــن بهانههــا از طــرف مقابــل اســت .اگــر
کاســتیهایی در رابطــه بــا مبــارزه بــا پولشــویی و
تأمیــن مالــی تروریســم ،نظــارت مالــی ،شــفافیت
و نظایــر آن وجــود دارد ،بایــد ایــن کاســتیها
بهســرعت رفــع شــوند تــا طــرف مقابــل هیــچ
بهان ـهای در رابطــه بــا ایــن امــور نداشــته باشــد».
بــا همیــن تحلیــل ،بانــک مرکــزی تصمیــم
گرفــت تــا همــکاری گســتردهتری از گذشــته
بــا گــروه کاری اقــدام مالــی( )FATFانجــام دهــد.
امــا ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا مشــکل
عــدم همــکاری بانکهــای خارجــی بــا ایــران
قــرار داشــتن ایــران در لیســت ســیاه ایــن گــروه
اســت؟ آیــا خــارج شــدن از ایــن لیســت منجــر
بــه همــکاری آنهــا بــا ایــران خواهــد شــد؟ آیــا
در طــول ایــن 12مــاه کــه «گــروه کاری اقــدام
مالــی» وضعیــت ایــران در زمینــه اقدامــات متقابــل
را بــه حالــت تعلیــق درآورده ،بانکهــای خارجــی
حاضــر بــه همــکاری بــا ایــران خواهنــد شــد؟
پاســخ ایــن ســؤال را بایــد در سیاســتهای بانــک
مرکــزی جســتجو کــرد کــه آیــا بانــک مرکــزی
مجــری سیاســتهای تحریمــی امریــکا در داخــل
کشــور اســت؟
در حالــت اول بایــد گفــت جــواب منفــی اســت
یعنــی حتــی اگــر «گــروه کاری اقــدام مالــی»
ایــران را از لیســت ســیاه بــهصورت قطعــی خارج
کــرده و وضعیــت ایــران را بــهعنــوان یــک
کشــور کامــ ً
ا منطبــق و یــا درحــال پیشــرفت
در اجــرای توصیههــا تشــخیص دهــد ،بــاز هــم

بانکهــای خارجــی بــزرگ بــا ایــران همــکاری نخواهنــد کــرد ،زیــرا
ریشــه تــرس بانکهــای خارجــی کــه دلیــل عــدم همــکاری بــا ایــران
اســت ،باقــی مانــدن تحریمهــای ثانویهامریکاســت.
البتــه قــرار گرفتــن ایــران در لیســت ســیاه «گــروه کاری اقــدام مالــی»،
بــر روابــط خارجــی نظــام بانکــی ایــران بیتأثیــر نیســت ،امــا علــت
اصلــی حفــظ ســاختارهای تحریــم از ســوی امریــکا ،حفــظ تحریمهــای
ثانویــه اســت (در گزارشــهای مختلفــی ایــن مســئله بهتفصیــل تبییــن
شــده اســت بــرای نمونــه بــه گــزارش روزنامــه کیهــان مورخــه  4تیــر
 95بــا عنــوان  3گامامریــکا بــرای حفــظ ســاختار تحریمهــای ثانویــه
رجــوع شــود)
طبــق برجــام ،امریــکا متعهــد بــه توقــف تحریمهــای ثانویــه کنگره شــد،
امــا در عرصــة اجــرای برجــام ،دولــت امریــکا بــا بدعهــدی ،تحریمهای
ثانویــه را متوقــف نکــرد یعنــی امریــکا بایــد بــر اســاس برجــام از دو
عنصــر اصلــی ســاختار تحریــم یعنــی زیرســاختهای حقوقــی (قوانیــن)
و ســاز وکارهــای اجرایــی تحریــم ،دومــی را متوقــف کنــد .ایــران نیــز
پذیرفتــه بــود کــه لغــو یــا تعلیــق قانونهــای کنگــره در اختیــار دولــت
امریــکا نیســت و درنتیجــه صــرف تعهــد دولــت امریــکا بــه توقــف
اجــرای قوانیــن کنگــره کافــی خواهــد بــود .امــا دولــت امریــکا در
مســیر اجــرای برجــام ،هیــچگونــه تغییــری در وضعیــت تحریمهــا
ایجــاد نکــرد.
عهدشــکنی اول ،در نامــة جــان کــری بــه کنگــره بــود کــه در روز
تصویــب برجــام یعنــی  26مهــر  94منتشــر شــد .ایــن نامــه کــه بــه
نیابــت از اوبامــا بــه کنگــره نوشــته شــد ،از کنگــره خواستهشــده
بــود تحریمهــای مشخصشــده در برجــام را بــا اســتفاده از حــق ویــو
( )Waiveرئیسجمهــور ،دیگــر اجــرا نکنــد .امــا در میــان تمامــی
بندهــا یــک قیــدی بــا عنــوان بهاســتثنای ( )excludingوجــود داشــت و
در نتیجــه آن اجــرای قوانیــن تحریــم را بــرای افــراد باقیمانــده در
لیســت تحریــم متوقــف نمیکــرد .بهعبارتدیگــر اصــ ً
ا ســاز وکار
اجــرای تحریــم متوقــف نشــد بلکــه مصادیــق اعمــال قانــون تحریــم
کاهــش پیــدا کــرد.
در گام بعــد کــه از ســوی وزارت خزانــهداری امریــکا صــورت
گرفــت ،در دســتورالعمل اجــرای برجــام کــه در روز اجــرا منتشــر
شــد و چندیــن بــار نیــز بــهروز شــده اســت ،مشــاهده میشــود کــه
قواعــد ســختگیرانهای بــرای همــکاری بــا بانکهــای ایرانــی در نظــر
گرفتهشــده اســت .در ایــن دســتورالعمل نیــز قیــدی بــا عنــوان مشــروط
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توطئه ای علیه مقاومت
بــه ( )provided thatپــس از بیــان گشایشــها وجــود
دارد و عمــ ً
ا جلــوی گشــایش را مســدود کــرده
اســت.
بهعنــوان نمونــه اگــر بانکــی بــا بانــک مرکــزی
ایــران همــکاری کنــد اشــکالی نــدارد ،مشــروط
بــه اینکــه همــکاری بــا بانــک مرکــزی منجــر بــه
ارائــة خدمــات غیرمســتقیم بــه افــراد باقیمانــده در
تحریــم نشــود.
در حــال حاضــر مشــکل اصلــی بانکهــای
خارجــی همیــن موضــوع اســت کــه میگوینــد
آیــا درزمانــی کــه بــا ایــران همــکاری میکنیــم
بهصــورت غیرمســتقیم بــه افــراد و نهادهــای
باقیمانــده در لیســت تحریــم ،خدمــات میدهیــم
یــا نــه؟ چراکــه ارائــة خدمــت غیرمســتقیم نیــز از
ســوی امریــکا تخلــف از تحریمهــا بــوده و بایــد بــا
تنبیهــات امریــکا مواجــه شــود.
آرنولــد والــراف ،مدیــر دفتــر کنتــرل صــادرات و
امــور اقتصــادی دولــت آلمــان در مصاحب ـهای بــا
نشــریة امریکایــی بلومبــرگ اظهــار کــرده اســت:
بانکهــا ریســک نقــض تحریمهــای امریــکا را
بســیار بــزرگ میداننــد بــه همیــن دلیــل اقدامــات
بیشــتر بــرای محــدود کــردن مســئولیت حقوقــی
مفیــد خواهــد بــود و سیاســتمداران بایــد بــه ایــن
مســئله بپردازنــد.
بانکهــا نیــز بــه دلیــل نظــارت امریــکا بــر نظــام
بانکــی آنهــا ،حاضــر بــه ریســک کــردن نیســتند
بهویــژه باســابقهای کــه از جرائــم امریــکا موجــود
اســت .امریــکا در حــدود  16میلیــارد دالر بانکهای
خارجــی را بــه دلیــل تخلــف از تحریمهــای خــود
جریمــه کــرده و جریمــه آن را نیــز دریافــت کــرده
اســت.
بــرای حــل ایــن مشــکل دو راهحــل وجــود دارد،
یــا اینکــه وزارت خزانــهداری امریــکا بهصــورت
رســمی تضمیــن دهــد کــه هیــچ بانکــی بــه دلیــل
ارائــة خدمــات غیرمســتقیم بــه افــراد باقیمانــده
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در تحریــم مجــازات نخواهــد شــد و یــا اینکــه ایــران آنقــدر عمــق
شــفافیت خــود را بــرای بانکهــای خارجــی افزایــش دهد کــه بانکهای
خارجــی بــا خیــال راحــت دسترســی بــه اطالعــات حداکثــری داخلی
داشــته باشــند و پــس از مطمئــن شــدن از اینکــه مشــتری بانکهــای
ایرانــی کــه طــرف حســاب آنهــا هســتند در لیســت تحریمــی نبــوده و
یــا ارتباطــی بــا آنهــا نــدارد ،در صــورت تمایــل بــا ایــران همــکاری
کننــد .آقــای ســیف در برنامــه نــگاه یــک در تاریــخ  3مــرداد 95
بهصراحــت اعــام میکنــد کــه ایــران راه دوم را برگزیــده اســت.
مشــکل عــدم همــکاری بانکهــای خارجــی بــا ایــران قــرار داشــتن
ایــران در لیســت ســیاه «گــروه کاری اقــدام مالــی» نبــوده ،بلکــه
مشــکل اصلــی ،باقــی مانــدن تحریمهــای ثانویــه امریــکا بــه بهانــة
تروریســم ،حقــوق بشــر و فعالیتهــای اشــاعهای اســت .ایــن تحلیــل،
مــا را بــه یــک نقطــ ة خطرناکــی میرســاند و آن ایــن اســت کــه
بانــک مرکــزی ایــران تصمیــم گرفتــه از مســیر همــکاری گســترده بــا
گــروه کاری اقــدام مالــی ( ،)FATFسیاســتهای تحریمــی امریــکا را در
کشــور اجرایــی کنــد.
در گام نخســت بــا افزایــش عمــق شــفافیت بــرای بانکهــای خارجــی
تحــت نظــارت «گــروه کاری اقــدام مالــی» ،بــه آنهــا اطمینــان بدهــد
کــه همــکاری آنهــا حتــی بــهصــورت غیرمســتقیم بــه افــراد و
نهادهــای باقیمانــده در تحریــم خدمــات نمیدهــد و بهصــورت
غیرمســتقیم ،افــراد و نهادهــای باقیمانــده در تحریــم ،از ســوی
بانــک مرکــزی ایزولــه خواهنــد شــد.
بانــک مرکــزی بایــد هرچــه ســریعتر اعــام موضــع کــرده و بــه
بــازوی اجرایــی سیاســتهای تحریمــی امریــکا تبدیــل نشــود( .شناســه
خبــر 1122091 :ســرویس :سیاســی)

یــک نکتــة کلیــدی در اطالعیــه  ،FATFآن اســت
کــه دو طــرف بــه جزئیــات برنامــة اقــدام توافــق
شــده هیــچ اشــارهای نکــرده اســت ،بــه همیــن
دلیــل نگرانــی اصلــی ،آن اســت کــه چیــزی
شــبیه بــه اشــتباهات مهــم دولــت در برجــام ،بــار
دیگــر در موضــوع بانکــی نیــز اتفــاق افتــاده و
بــدون هیچگونــه دســتاوردی بــرای کشــور،
اثــرات تخریبــی ســنگینی بهجــای بگــذارد.
(شناســه خبــر 1116280 :ســرویس :سیاســی)
احمــد توکلــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،در رابطــه بــا
جلســهای کــه در مرکــز پژوهشــهای مجلــس
شــورای اســامی در مــورد مذاکــرات ایــران
بــا  FATFبرگــزار شــد ،اظهــار کــرد :در جلســة
مذکــور بنــده بهعنــوان هیئتمدیــرة «دیدهبــان
شــفافیت و عدالــت» ،آقــای ارجمندنــژاد از
بانــک مرکــزی  ،آقــای احمدآبــادی از وزارت
اقتصــاد بــه همــراه مدیــران و کارشناســان دیگــر
حضــور داشــتیم.
در ایــن جلســه بحــث انتشــار عمومــی جزئیــات
توافقــات بــا کارگــروه اقــدام مالــی مطــرح
شــد کــه گفتــه شــد «اجــازة انتشــار جزئیــات

عدم شفافیت تعهدات ایران در
تفاهمنامه با«»FATF

را نداریــم» و بنــده در پاســخ گفتــم« :بههرحــال طبــق قانــون مجبــور
هســتید ایــن جزییــات را منتشــر کنیــد».
رئیــس دیدهبــان شــفافیت تصریــح کــرد :دولتــی کــه مدعــی شــفافیت
در امــور اســت در عمــل شــفاف برخــورد
نمیکنــد .بــه چــه دلیــل وقتــی بــه یکنهــاد
بیندولتــی تعهــدی ســپرده میشــود نبایــد
ایــن تعهــد علنــی شــود؟ ایــن روش غیرشــفاهی
اســت کــه تفاهــم ملــی را مخــدوش میکنــد.
بنــده در آن جلســه مســئولین را بــه شــفافیت
در انتشــار جزییــات ایــن مذاکــرات تشــویق و
عــرض کــردم کــه بــا توجــه بــه توضیحــات
شــما در کوتاهمــدت ممکــن اســت درســت بــه
نظــر بیایــد امــا در بلندمــدت کشــور را تهدیــد
میکنــد.
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طبــق قانــون دسترســی آزاد بــه اطالعــات
کــه در ســال  88بــه تصویب رســیده اســت،
اســناد دولتــی محرمانــه تلقــی نمیشــوند
و در ایــن قانــون آمــده اســت کــه هــر
تصمیمــی کــه بــه سرنوشــت کشــورمان
مرتبــط اســت و بــا حقــوق و تکالیــف
ملــت ایــران همــراه اســت ،نمیتوانــد مُه ـ ِر
محرمانــه بخــورد.
چــرا بایــد مــردم از تفاهــم بــا بیگانــگان
بیاطــاع باشــند؟ دربــارة برجــام نیــز در
ابتــدا تصــور میشــد اثــرات مثبتــی بــه
همــراه دارد امــا بهمــرور زمــان مشــخص
شــد کــه ایــن برداشــتها غلــط بــوده اســت.
متأســفانه مســئولین بــه هزینــة اجتماعــی
عــدم انتشــار اطالعــات توجــه نمیکننــد.
طبــق قانــون اساســی ،نماینــدگان مجلــس
حــق پیگیــری ،تحقیــق و تفحــص از همــه
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موضوعــات کشــور را دارنــد و زمانــی کــه بــرای روشــن شــدن امــور ،ایــن
پیگیــری انجــام نمیشــود ،قابــلقبــول نیســت.
پیــشاز ایــن قائممقــام بانــک مرکــزی در گفتوگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری
تســنیم تأکیــد کــرده بــود :همــة جزئیــات اقدامــات ایــران در چارچــوب
 FATFو نتایــج و جوانــبآن را در یکــی از جلســات مرکــز پژوهشــهای
مجلــس ارائــه کردیــم و افــراد حاضــر در جلســه نیــز پاســخ ابهامــات خــود
را دریافــت کردنــد .حتــی احمــد توکلــی هــم ایــن توضیحــات را پذیرفــت و
بــه مــا گفــت کــه «ایــن توضیحــات را در رســانهها مطــرح کنیــد تــا نگرانیهــا
برطــرف شــود»( .شناســه خبــر 1129273 :ســرویس :اقتصــادی)
احمــد توکلــی در گفتگــوی دیگــری بــا خبرگــزاری تســنیم دربــارة تفاهــم
دولــت بــا کارگــروه اقــدام مالــی گفــت :مشــکل اصلــی ،عــدم شــفافیت
دولــت در ایــن موضــوع اســت .وقتــی  ،FATFمــا را بهطــور موقــت و یکســاله
از اقــدام متقابــل تعلیــق کــرد یعنــی کارهــای مــا را بســته و یــک ســال بــه مــا
فرصــت میدهــد .میخواهیــم بدانیــم دولــت چــه تعهداتــی داده کــه ایــن
را گرفتــه اســت؟ اگــر دولــت بــرای کاهــش فشــارها بــر روی مــردم تــاش
میکنــد قابلتقدیــر اســت ،امــا بــه چــه بهایــی بــه ایــن موضــوع رســیدهایم؟
(شناســه خبــر 1120230 :ســرویس :اقتصــادی)

توضیحات مبهم بانک مرکزی
بانــک مرکــزی یــک روز بعــد از تصمیــم
اخیــر «گــروه کاری اقــدام مالــی» در مــورد
خــارج شــدن نــام ایــران از لیســت اقدامــات
متقابــل و تنبیهــی ،گزارشــی منتشــر کــرد کــه
حــاوی نــکات مبهــم امــا جالبــی اســت .در
بیانیــة بانــک مرکــزی در مــورد خــارج شــدن
ایــران از فهرســت گــروه اقدامــات متقابــل
و تنبیهــی ،بــه موضــوع تأییــد قانــون مبــارزه
بــا پولشــویی از ســوی شــورای نگهبــان در
ماههــای گذشــته و همچنیــن انجــام دیگــر
اقدامــات مقتضــی در چارچــوب قوانیــن
اشــارهشــده اســت.
در گــزارش منتشرشــده بانــک مرکــزی

تأکیــد شــده اســت کــه آنچــه «گــروه کاری اقــدام مالــی» از ایــران
درخواســت کــرده ،صرفــاً تعــدادی توصیــه اســت و منظــور از توصیــه،
مجموعــه دســتورالعمل  40مــوردی کارگــروه اقــدام مالــی در حــوزة
مقابلــه بــا پولشــویی ( )FATFاســت کــه آخریــن ویرایــش آن در ســال
 2012منتشــر شــد.
بررســی فهرســت توصیههــا کــه شــامل مــوارد مهمــی اســت ،نشــان
میدهــد ایــران بــا توجــه بــه شــرایط خــاص خــود ،تعهــدات ســنگینی را
بــرای خــروج از فهرســت ســیاه کارگــروه اقــدام مالــی مبــارزه بــا پولشــویی
پذیرفتــه اســت .درواقــع بانــک مرکــزی ایــران بــرای آنکــه «گــروه کاری
اقــدام مالــی» ( ،)FATFایــران را از فهرســت ســیاه خــود خــارج کنــد،
متعهــد شــده اســت تــا دســتورالعمل مبــارزه بــا پولشــویی گــروهکاری
اقــدام مالــی را در شــبکه بانکــی کشــور اجرایــی کنــد( .شناســه خبــر:
 1127013ســرویس :اقتصــادی)
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خطر نفوذ اطالعاتی
یکــی از خطــرات مهــم ایــن توافــق بــرای ایــران
خطــر نفــوذ اطالعاتــی و دسترســی بــه اطالعــات
تراکنشــهای مالــی نظــام بانکــی ایــران و همچنیــن
خطــر همــکاری اطالعاتــی و قضایــی نظــام
بانکــی ایــران بــا ایــن گــروه در جهــت محــدود
کــردن فعالیتهــای نیروهــای مقاومــت در منطقــه
اســت .کارشناســان اقتصــادی و سیاســی معتقدنــد
مشــکالت زیــادی در رونــد همــکاری ایــران بــا
ایــن گــروه بــه وجــود خواهــد آمــد و بانــک
مرکــزی مجبــور بــه دادن امتیــازات زیــادی
خواهــد شــد( .شناســه خبــر 1141989 :ســرویس:
اقتصــادی)
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در ســالهای اخیــر از ســوی دولتمــردان بارهــا بــر محرمانــه مانــدن
اطالعــات مالــی مــردم تأکیــد شــده اســت و بــه همیــن بهانــه بررســی
حســاب ثروتمنــدان و افــراد متمــول در فــاز دوم هدفمنــدی یارانههــا
بــا موانعــی روب ـهرو شــد .طبــق توافــق اخیــر دولــت بــا گــروه کاری
اقــدام مالــی ( )FATFیکــی از دســتورالعملهای الــزامآور ایــن
نهــاد بینالمللــی در اختیــار گذاشــتن اطالعــات درخواســتی اتبــاع
کشــورهای عضــو اســت کــه میتوانــد تبعــات جبرانناپذیــری بــرای
کشــور بــه همــراه داشــته باشــد.

مقامــات بانکــی ایــن کار را قابلاجــرا نمیداننــد
بهطوریکــه ولــیاهلل ســیف رئیــسکل بانــک
مرکــزی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا
اطالعــات بانکــی افــراد و ســپردهگذاران نظــام
بانکــی در تشــخیص پرداخــت یارانههــا در فــاز
دوم هدفمنــدی مــورد اســتفاده قــرار خواهــد
گرفــت ،اظهــار کــرد :بههیچوجــه از اطالعــات
بانکــی افــراد بــرای اجــرای ایــن قانــون اســتفاده
نخواهــد شــد ،چــرا کــه اطالعــات بانکــی
ســپردهگذاران نظــام بانکــی کشــور جــزء
اطالعــات محرمانــه آنهاســت و در اینگونــه
مــوارد مــورد بهرهبــرداری قــرار نخواهــد گرفــت.
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیسجمهــور
نیــز تأکیــد کــرده بــود :یکــی از مهمتریــن
ســرمایههای دولــت اعتمــاد مــردم بــه دولــت
اســت .ایــن دولــت بههیچوجــه از خطــوط
قرمــزی کــه منجــر بــه آســیب رســاندن بــه اقتصــاد
کشــور شــود عبــور نخواهــد کــرد و اینکــه کســی
در دولــت بهحســاب مــردم و مســائل محرمانــه
آنهــا دسـتدرازی کنــد ،در دولــت مطــرح نبــوده
و نیســت.
ایــن اظهــارات دربــارة محرمانــه مانــدن اطالعــات
حســابهای مــردم در بــازه زمانــی اجرایــی شــدن
مرحلــه دوم قانــون هدفمنــدی یارانههــا از ســوی
دولــت یازدهــم مطرحشــده اســت .همــه ایــن
مــوارد در حالــی اســت کــه طبــق بیانیــة اخیــر
«گــروه کاری اقــدام مالــی» ،ایــران از لیســت
اقدامــات تنبیهــی ایــن گــروه خارجشــده اســت.
مطابــق گــزارش بانــک مرکــزی و اظهــارات
مســئوالن مرتبــط و کارشناســان ،خــروج ایــران از
ایــن لیســت بــه تعهــدی برمیگــردد کــه دربــارة
اجــرای دســتورالعملهای کارگــروه مذکــور بــه
امضــا رســیده اســت.

ابهام در رسنوشت اعتامد
عمومی به نظام بانکی کشور
طبــق اعــام رســمی «گــروه کاری اقــدام مالــی» ،ایــران متعهــد
شــده اســت کــه تحــت نظــارت ایــن گــروه نســبت بــه فراهــم کــردن
دسترســی بــه اطالعــات حســاب بانکــی داخلــی خــود در چارچــوب
همکاریهــای بینالمللــی اقــدام کنــد و در مقابــل ایــن گــروه نیــز
بــرای یــک ســال اقــدام متقابــل علیــه ایــران را تعلیــق کنــد.
حیــدر مســتخدمین حســینی معــاون اســبق وزیــر اقتصــاد معتقــد
اســت ،بحــث بررســی حســابهای بانکــی مــردم بــا هــر هدفــی از
ســوی دولــت ،غیرقانونــی اســت و اگــر دولــت بــا تصویــب آییننامــه
یــا قوانیــن جدیــد اقــدام بــه چنیــن عملــی کنــد بــا تبعــات بســیاری
روبــهرو خواهــد شــد .ایــن اقــدام ،اعتمــاد مــردم بــهنظــام بانکــی
کشــور را از بیــن خواهــد بــرد (.شناســه خبــر 1117094 :ســرویس:
اقتصــادی)
مکانیــزم همــکاری ایــران بــا  FATFو مســیری کــه منجــر بــه خــروج
ایــران از لیســت ســیاه میشــود ،غی ـ ِر مشــخص اســت .تنهــا مــاک
 FATFهماننــد آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی« ،رضایــت» اســت.
ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه در مســیر همــکاری ایــران بــرای
جلــب رضایــت ،اطالعــات بانکــی مــورد اســتفاده  FATFقــرار
گیــرد .افشــای اطالعــات در ظاهــ ِر آراســته و بــدون حساســیت
صــورت میگیــرد .در همکاریهــای ایــران بــا آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمــی نیــز ظاهــر کار بــدون حساســیت بــود ،امــا پــس از
تــرور دانشــمندان هســتهای ،همــه متوجــه شــدند آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمــی اهــداف دیگــری را دنبــال میکــرد .در ِز اطالعــات از
طریــق بــازرس  FATFیــا از دل بررســی یــک مصــداق بــرای آگاهــی
از انجــام فرایندهــای مالــی توســط ایــن گــروه یــا  ...صــورت
میگیــرد.
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توطئه ای علیه مقاومت
ایــران از ســال  2008و پــس از اولیــن اعــام نگرانــی
 ،FATFمذاکــرات خــود را بــا آنهــا آغــاز کــرد امــا هــر
بــار ایــن گــروه بــا بهانــهای از تغییــر وضعیــت ایــران
ســرباز زد .از ســال  1384قانــون مبــارزه بــا پولشــویی و
آییننامــه آن در ایــران تصویــب و اجراشــده اســت ،امــا
گــروه کاری اقــدام مالــی بــه ایــن مــوارد بســنده نکــرد.
هنگامیکــه مفهــوم غیــ ِر مشــخص و غیــر شــفاف
بــه نــام رضایــت  FATFمــاک باشــد و شــاخصه شــفاف
دیگــری وجــود نداشــته باشــد ،در همــکاری بــرای جلــب
رضایــت ،اتفاقاتــی رخ میدهــد .بــا توجــه بــه رفتــار و
اهــداف سیاســی ایــن گــروه ،نگرانــی دوچنــدان خواهــد
شــد .رئی ـسکل بانــک مرکــزی بــه سیاس ـیکاری ایــن
گــروه اعتــراف کــرده اســت.
بــر اســاس اســتانداردهای «گــروه کاری اقــدام مالــی»،
بایــد واحــدی بــه نــام واحــد اطالعــات مالــی ( )FIUدر
کشــور فعــال باشــد .ایــن واحــد محــل تجمیــع اطالعــات
تراکنشــهای بــاالی  15/000یــورو و مشــکوک اســت.
ایــن واحــد در ایــران زیــر نظــر دبیرخانــه شــورای عالــی
مبــارزه بــا پولشــویی فعالیــت میکنــد .یــک اداره کل
مبــارزه بــا پولشــویی در بانــک مرکــزی نیــز وجــود دارد
کــه ایــن کار را انجــام میدهــد .دسترســی بــه اطالعــات
ایــن دو نهــاد تبعــات امنیتــی دارد.
اگــر اطالعــات مربــوط بــه تراکنشــهای وزارت دفــاع
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ،شــرکتهای همــکار در
پروژههــای دفاعــی و اطالعــات مربــوط بــه شــرکتهای
همــکار بــا ســپاه پاســداران در دســترس بیگانــگان قــرار
گیــرد ایــن اطالعــات بــه دلیــل تحریــم بــودن ایــن
نهادهــا و متهــم نمــودن آنهــا بــه فعالیتهــای اشــاعهای
و تروریســتی ،شــرکتهای همــکار نیــز تحریــم شــده و
درنتیجــه هزینــه همــکاری بــا ایــن نهادهــا بــاال م ـیرود.
بــر اســاس تجربــه پرونــده  PMDایــن اطالعــات کاربــرد
آنــی نداشــته و میتوانــد بعــد از مدتــی بــا توجــه بــه
آن اقداماتــی صــورت گیــرد و یــک پرونــده مســتند بــا
اطالعــات نظــام بانکــی ایــران ،علیــه ایــران تشــکیل شــود.
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عــدم فهــم دقیــق مدیـران از
پولشــویی و کارگــروه اقــدام
مالــی «»FATF

محمدرضــا ســبزعلیپور رئیــس مرکــز تجــارت جهانــی ایــران
و رئیــس شــورای سیاســتگذاری اقتصــاد مقاومتــی و
بخــش خصوصــی بــا تأکیــد بــر حســاس و مهــم بــودن بحــث
پولشــویی عنــوان کــرد :دربــاره ایــن موضــوع مهــم ،بایــد
مســئولین کشــور بهویــژه مدیــران ارشــد و میانــی بانکهــا و
مؤسســات مالــی اعتبــاری بهخوبــی معنــا و مفهــوم پولشــویی
را بداننــد و بــا قانــون مبــارزه بــا پولشــویی و انــواع تخلفــات
مالــی از ایــن دســته آشــنایی کامــل داشــته باشــند.
امــا متأســفانه بیشــتر مقامــات کشــوری و مســئولین ارشــد
بانکهــا و رؤســای شــعب تحــت امــر آنهــا ،بــا بحث پولشــویی
آشــنا نبــوده و اصـ ً
ا نمیداننــد کــه چــه پولــی را پــول کثیــف
نامیــده و چــه عملیاتــی را پولشــویی اطــاق میکننــد!!
علیپــور افــزود :بحــث اصلــی اینجاســت کــه حوالــۀ 20، 10
 30،میلیــون تومــان و یــا مبالغــی ازایندســت ،آنهــم از ایــن
حســاب بانکــی بــه آن حســاب بانکــی پولشــویی محســوب
میشــود؟ مگــر بــرای تطهیــر و شستشــوی مبالغــی بــه هــر
میــزان ،اشــخاص پــول را از طریــق بانکهــای رســمی کشــور

از حســاب خــود بــهحســاب دیگــری حوالــه میکننــد؟ پولــی
کــه در بانکهــا و مؤسســات مالــی -اعتبــاری مجــوز دارد و
مــورد تأییــد بانــک مرکــزی ســپردهگذاری گردیــده و قب ـ ً
ا
وارد شــبکۀ بانکــی کشــور شــده اســت پــول تمیــز محســوب
میشــود کــه دیگــر احتیاجــی بــه تطهیــر و همچنیــن مشــکوک
بــودن بــه منشــأ آن نیســت.
دربــاره پولشــویی بایــد بــه واقعیتــی اشــارهکنم ازجملــه اینکــه
مبالــغ پولهــای کثیــف بســیار درش ـتتر و کالنتــر از 30، 20
میلیــون تومــان هســت .پولهــای ناســالم را هرگــز از طریــق
بانکهــای رســمی کشــور از حســابی بهحســاب دیگــری در
ایــران واریــز نمیکننــد .پولهــای کثیــف را بهصــورت عمــده
از خــارج بــه ایــران حوالــه میکننــد و یــا بهصــورت نقــد
بــرای ســپردهگذاری بــه بانکهــا میآورنــد و یــا بهصــورت
نقــدی مبــادرت بــه خریــد ملــک و یــا کاالهــای ســرمایهای
میکننــد.
رئیــس مرکــز تجــارت جهانــی ایــران در پایــان تأکیــد کــرد:
بــدون مذاکــرۀ قــوی ،حرفـهای و فشــرده بــا مقامــات ســازمانها
و نهادهــای بینالمللــی ،عضویــت و همــکاری مــا پرخطــر
خواهــد بــود و متأســفانه بایــد اذعــان کنــم کــه مدیــران و
نفــرات قــوی و حرفـهای بهویــژه در بخــش اقتصــاد در دولــت
فعلــی بــه چشــم نمیخــورد و همیــن امــر موجــب طوالنــی
شــدن رونــد پیوســتن ایــران بــه ســازمانهای بینالمللــی و
بــروز زیانهــای پیشبینینشــدهای خواهــد شــد .در ارتبــاط
بــا همــکاری بانــک مرکــزی ایــران بــا «گــروه ویــژة اقــدام
مالــی»  FATFالزم بــه ذکــر اســت کــه فاصلــۀ بســیار زیــادی
بیــن باورهــا و اعتقــادات مــا بــا قوانیــن و تعاریــف مســئولین
 FATFوجــود دارد و چــون مذاکــرات قابــل قبولــی در جهــت
کاهــش ایــن فاصلــه بیــن ایــران و  FATFصــورت نگرفتــه
اســت درنتیجــه مشــکالت زیــادی دررونــد همــکاری ایــران بــا
 FATFبــه وجــود خواهــد آمــد و بانــک مرکــزی ایــران توســط
متخصصیــن حرف ـهای آن گــروه محاصــره و مجبــور بــه دادن
امتیــازات زیــادی در رونــد همــکاری فیمابیــن خواهــد شــد.
( شناســه خبــر 1126598 :ســرویس :اقتصــادی)

تعریف متفاوت ایران و
گروهکاری اقدام مالی از
تروریسم
گــروهکاری اقــدام مالــی در تعریــف خــود از «تروریســم»
کمتریــن تغییــری نــداده اســت و همچنــان اعــام میکنــد
حمایــت یــک کشــور از گروههایــی کــه ســازمان ملــل
آنهــا را در لیســت گروههــای تروریســت قــرار داده
اســت ،میتوانــد روابــط تجــاری و ســرمایهگذاری بــا
آن کشــور را دارای ریســک بــاال و تهدیــدی علیــه نظــام
مالــی جهــان معرفــی کنــد.
بــا توجــه بــه نــگاه ســازمان ملــل بــه نیــروی قــدس،
حــزباهلل و ســایر نیروهــای مقاومــت بدیهــی اســت ایــن
ســازمان حمایــت از حــزباهلل و فعالیــت ســپاه قــدس
را برهــم زننــدة صلــح و آرامــش منطقــه و حمایــت از
تروریســتها بدانــد ،بــر همیــن اســاس  FATFعــادی شــدن
روابــط تجــاری و اقتصــادی ایــران بــا ســایر کشــورها را
منــوط بــه توقــف حمایــت جمهــوری اســامی ایــران از
حــزباهلل و ســایر نیروهــای مقاومــت و متوقــف کــردن
فعالیــت ســپاه قــدس اعــام کرد(.شناســه خبــر1127013 :
ســرویس :اقتصــادی)
مهمتریــن مســئله ایــن اســت کــه تعریــف ایــران از
تروریســم بــا تعریفــی کــه امریــکا و برخــی کشــورهای
دیگــر از ایــن موضــوع دارنــد بهطورکلــی متفــاوت
اســت ،هرچنــد ممکــن اســت دربــارة برخــی مصادیــق
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توطئه ای علیه مقاومت
ماننــد داعــش ،بــه اجمــاع حداقلــی هرچنــد در ظاهــر بیــن تمــام
کشــورها وجــود داشــته باشــد ،امــا امریــکا ،ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی را جــزء گروههــای حامــی تروریســم میدانــد .همچنیــن
کشــورهای حاشــیه خلیجفــارس نیــز کــه عضــو  FATFهســتند ،اخیرا ً
حــزباهلل لبنــان را جــزو گروههــای تروریســتی اعــام کردهانــد.
یکــی از توصیههــای اصلــی  FATFهمــکاری بــا نظامهــای مالــی
کشــورها بــرای کشــف شــبکههای مالــی تروریســم اســت؛ اگــر
یــک کشــور عضــو شــورای همــکاری خلیجفــارس از ایــران بــرای
همــکاری در کشــف شــبکههای مالــی حــزباهلل لبنــان درخواســت
کنــد ،ایــران بــرای پایبنــدی بــه تعهداتــش در  FATFبایــد بــا ایــن
نهــاد همــکاری کند(.شناســه خبــر 1116280 :ســرویس :سیاســی)
تعهــدات ایــران بــرای خــروج از لیســت اقــدام متقابــل «گــروه کاری
اقــدام مالــی» کــه دربنــد همکاریهــای بینالمللــی آمــده اینگونــه
بیانشــده کــه هــر کشــور بایــد بــر اســاس یــک توافقنامــه بــرای
همــکاری حقوقــی متقابــل ،باالتریــن میــزان همــکاری ممکــن را
بــا کشــورهای دیگــر در ارتبــاط بــا بازرســیهای اداری ،کیفــری
و مدنــی ،اقدامــات و پرسوجوهــا در خصــوص تأمیــن مالــی
تروریســم ،اقدامهــای تروریســتی و ســازمانهای تروریســتی ،داشــته
باشــد.
کشــور عضــو بایــد بهمنظــور مســدود کــردن وجــوه یــا ســایر
داراییهــای تروریســتها ،تأمینکننــدگان مالــی تروریســت و
ســازمانهای تروریســتی ،مطابــق بــا قطعنامههــای ســازمان ملــل
متحــد ،در رابطــه بــا پیشــگیری و جلوگیــری از تأمیــن مالــی
اقدامهــای تروریســتی ،بهفوریــت اقداماتــی را انجــام دهــد.
هــر کشــور عضــو ،متعهــد اســت در صــورت «تقاضــای معقــول»
کشــور دیگــر بــرای ردیابــی یــا برخــورد بــا حســاب یــک مظنــون
تروریســتی همــکاری کنــد.
در توصیــه شــماره  38دســتورالعمل «گــروه کاری اقــدام مالــی»
آمــده اســت :بایــد اقدامهایــی فــوری در پاســخ بــه درخواســت
کشــورهای خارجــی بــرای شناســایی ،ضبــط ،توقیــف و مصــادره
درآمدهــای حاصــل از فعالیتهــای پولشــویی و جرائــم منشــأ یــا
دیگــر امــوال دارای ارزش معــادل ،بــه عمــل آیــد .بایــد توافقهایــی
بیــن کشــورها بــرای هماهنگــی امــور توقیــف و مصــادره ایــن
درآمدهــا نیــز در نظــر گرفتــه شــود تــا در آن ســهم داراییهــای
مصــادره شــده مشــخص باشــد.
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افتادن در دام همکاری
با کشورها و نهادهای
بیناملللی

گــروه کاری اقــدام مالــی 40 ،توصیــه درزمینــه
پولشــویی و  9توصیــه دربــاره مبــارزه بــا تأمیــن
مالــی تروریســم و اشــاعه دارد کــه عمــده آنهــا در
راســتای همکاریهــای بینالمللــی اســت.
توصیههــای  6و  7بــر اســاس اســتانداردهایی کــه در
فوریــه ســال  2012منتشــر شــد ،بــه کشــورها توصیــه
میکنــد منابــع و داراییهــای افــراد و نهادهــای
مشخصشــده از ســوی شــورای امنیــت ســازمان
ملــل درزمینــه تروریســم و اشــاعه را بلوکــه کننــد.
اگــر قطعنامــه  1929کــه ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی را بهعنــوان نهــاد اشــاعه گــر تشــخیص
داده ،دوبــاره وضــع شــود ،بانــک مرکــزی ایــران
بایــد مفــاد آن را اجــرا کــرده و اگــر اجــرا نکنــد
ازنظــر گــروه کاری اقــدام مالــی بهعنــوان یــک
کشــور غیــر همــکار شــناخته میشــود.

طبــق توصیههــای شــماره  37تــا  ،40اگــر
یــک کشــور درخواســت همــکاری اطالعاتی
یــا قضایــی بــرای مبــارزه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم (شــامل بلوکــه کــردن داراییهــا،
اســترداد مجرمــان و  )...را مطــرح کنــد،
کشــور دیگــر بایــد بــا آن همــکاری کنــد و
اگــر کشــوری بــه
ایــن توصیههــا
عمــل نکنــد
در لیســت
ســیاه قــرار
میگیــر د .
برایمثــال
کشــورهای عــرب حاشــیه
خلیجفــارس  ،کــه عضــو گــروه کاری نیــز
هســتند ،حــزباهلل لبنــان را یــک ســازمان
تروریســتی میداننــد .اگــر ایــن کشــورها
از ایــران درخواســت کننــد کــه همــکاری
اطالعاتــی و قضایــی بــرای مقابلــه بــا تأمیــن
مالــی حــزباهلل انجــام دهــد و ایــران ایــن
همــکاری را انجــام ندهــد ،از منظــر گــروه
کاری یــک مصــداق عــدم همــکاری اســت،
درنتیجــه ایــران در لیســت ســیاه قــرار
میگیــرد.
در مــاده  16قانــون «مبــارزه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم» کــه اســفند  94در ســایه ســکوت
رســانهای تصویــب شــد بــه دولــت اجــازه داده
میشــود کــه بــا ســایر کشــورها همــکاری
اطالعاتــی ،قضایــی داشــته باشــد ،درنتیجــه
بانــک مرکــزی منــع قانونــی همــکاری نیــز
نــدارد.
(شناسه خبر 1119937 :سرویس :سیاسی)

تحریم داخلی علیه مقاومت

مهمتریــن اقدامــی کــه بایــد بانکهــای ایرانــی بــرای رهایــی از اتهامــات
مرتبــط بــا حــوزة پولشــویی انجــام دهنــد ،عــدم معاملــه بــا نهادهــا و
شــرکتهایی اســت کــه در لیســت ســیاه وزارت خزان ـهداری امریــکا قــرار
دارنــد.
ایــن مســئله بــه معنــای ایجــاد نوعــی تحریم داخلــی علیــه نهادهــای انقالبی
اســت .بهعنواننمونــه یکــی از نهادهایــی کــه هماکنــون در فهرســت
ســیاه وزارت خزانــهداری امریــکا قــرار دارد ،ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی اســت .بهاینترتیــب بانکهــای ایرانــی بایــد بــرای جلوگیــری از
قطــع ارتبــاط شــرکای خارجــی خــود بــا نظــام مالــی امریــکا ،مبــادالت
خــود را بــا ســپاه پاســداران انقــاب اســامی محــدود کننــد.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه امریکاییهــا در حــال محــدود کــردن قوانیــن
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توطئه ای علیه مقاومت
تحریــم خــود علیــه ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی هســتند ،ازجملــه میتــوان بــه
قانــون اجــرا و نظــارت بــر تحریمهــای ســپاه
پاســداران انقــاب ایــران ،قانــون قرنطینــه
کــردن تهاجــم و جنگطلبــی ،قانــون
تحریمهــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
و قانــون تروریســت خوانــدن ســپاه پاســداران
اشــاره کــرد.
بــر اســاس قانــون قرنطینهکــردن تهاجــم و
جنگطلبــی کــه توســط پیتــر روســکام و ســه
جمهوریخــواه دیگــر در  15دســامبر  2015بــه
مجلــس نماینــدگان ارائــه شــد ،هــر شــرکت
یــا مؤسســهای کــه ســپاه پاســداران ،مالــک
حداقــل  20درصــد از ســهام آن باشــد ،مــورد
تحریــم قــرار میگیــرد.
بهاینترتیــب بانکهــای ایرانــی حتــی بــا
شــرکتهایی کــه مالــک قســمتی از آنهــا
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی اســت ،نیــز
نمیتواننــد وارد معاملــه شــوند.
کریــس بــک مایــر ،معــاون هماهنگکننــد ه
سیاســت تحریمهــا در وزارت خارجــه امریــکا
و مشــاور جانکــری نیــز دراینبــاره اظهــار
کــرد« :بــا توافــق هســتهای ،هم ـ ه تحریمهــای
مــا علیــه ایــران برداشــته نخواهــد شــد.
تعــدادی از تحریمهــا بــه علــت حمایــت ایــران
از تروریســم اعمالشــده و ایــن تحریمهــا بــه
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 رئیسجمهــور ســوریه مربــوط بــوده و
ایــن تحریمهــا نیــز باقــی خواهنــد مانــد.
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بنابرایــن بســیاری از ایــن تحریمهــا بهنوبــه خــود باقــی خواهــد مانــد و
هــدف از اجــرای تمامــی ایــن تحریمهــا ســپاه پاســداران انقالب اســامی
اســت.
ایــن قانــون حتــی میتوانــد فعالیتهــای ایــران را در حــوزه محــور مقاومت
مــورد هــدف قــرار دهــد ،چراکــه در ابــاغ وزارت خزانـهداری امریــکا،
حــزباهلل لبنــان جــزء گروههــای تروریســتی محســوب شــده اســت.
بــاراک اوبامــا قانــون تحریم حزباهلل به شــماره « »2297را در  18دســامبر
 2015امضــا کــرده بــود ،درحالیکــه پیــش از تاییــد رئیسجمهــوری
امریــکا ،ایــن قانــون در کنگــره بــا اجمــاع تصویبشــده و بهموجــب
آن ،امریــکا ،بانکهــا و مؤسســات مالــی را کــه بــا حــزباهلل همــکاری
میکننــد ،مــورد تحریــم همهجانبــه قــرار خواهــد داد .هماکنــون
نیــز بــا اجراییشــدن ایــن قانــون نزدیــک بــه  100شــخصیت و نهــاد
حــزباهلل مــورد تحریــم قرارگرفتهانــد.
*غفلتــی کــه در مذاکــرات برجــام روی داد و توضیحــی
کــه دولــت بایــد بدهــد
بــا ایــن تفاصیــل روشــن اســت کــه بحــث پولشــویی و اجــرای
اســتانداردهای غربــی در ایــنبــاره چــه خطــر بزرگــی را میتوانــد
متوجــه ایــران کنــد.
بــا اجــرای ایــن قانــون عم ـ ً
ا تمــام نهادهــای انقالبــی در ایــران بهطــور
کامــل ایزولــه خواهنــد شــد .ازهمیـنرو میتــوان بــه برخــی نگرانیهــا از
بیانیــه «گــروه اقــدام مالــی» دربــاره اجــرای برخــی اصالحــات توســط
نظــام مالــی ایــران بــرای خــروج نــام ایــران از فهرســت مرتبــط بــا گــروه
پولشــویی پــی بــرد.
درصورتیکــه ایــران ایــن قوانیــن را رعایــت نکنــد ،بــا تحریمهــای
امریــکا در حــوزه پولشــویی روبــهرو میشــود .بــه نظــر میرســد
شــرایطی کــه در مقابــل نظــام بانکــی ایــران قرارگرفتــه اســت ،ناشــی از
اشــتباهات تیــم مذاکرهکننــده ایــران در مذاکــرات برجــام اســت کــه بــه
ایــن قوانیــن بیتوجهــی کــرده اســت.
دولــت بــار دیگــر بایــد توضیــح بدهــد کــه در مقابــل گشایشــهای
ادعایــی ،قــرار اســت چــه اقداماتــی را انجــام دهــد؟ همچنــان ســؤال
اصلــی آن اســت کــه چــرا دولــت «برنامــه اقــدام» توافــق شــده بــا FATF
را بهصــورت علنــی منتشــر نمیکنــد؟
(شناسه خبر 1118149 :سرویس :سیاسی)

